Zandvoorts
Nieuwsblad

Woensdag 7 januari 1998

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
58-e jaargang nummer 2, oplage 5.425

Editie 17

Los nummer 2 gulden

Kleurige wens

Sporthal gaat
meer kosten
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ZANDVOORT - De nieuwbouw van de sporthal op het
Duintjesveld gaat veel meer kosten dan de gemeente van te
voren dacht. Deze week bespreekt de politiek een voorstel
om een extra half miljoen uit te trekken. De kosten lopen
zo op richting de vier miljoen gulden.
De nieuwe sporthal, die in oktotaer van dit jaar klaar moet
zijn, vervangt de Pellikaanhal
in de A.J. van der Moolenstraat.
Deze hal moet weg om plaats te
maken voor twintig woningen
die onderdeel zijn van Park
Duijnwijk.
De hal Jijkt erg duur te worden. Volgens GBZ-raadslid
Jaap Brugman was de raming
in eerste instantie 1,8 miljoen,
toen er een paar jaar geleden
over nieuwbouw van een hal gesproken werd in plaats van het
opknappen
van de Pellikaanhal.
Op 24 juni
1997 waren de
geraamde kosten al opgelopen
tot
3.155.600 gulden.
Deze
week bespreekt de politiek een
voorstel om daarnaast nog eens
564 duizend gulden taeschikbaar te stellen.
De sporthal komt namelijk
bij nader inzien toch op heipalen te staan, omdat volgens de
gemeente blijkt dat bij andere
gebouwen op het Duintjesveld
inmiddels verzakkingen zijn
opgetreden. Ook het extra
windscherm bij de entree, een
grotere berging voor de toestellen en de nieuwe toestellen waren nog niet meegerekend bij
de berekeningen afgelopen zomer.
Als de gemeenteraad eind
deze maand de 564 duizend gulden extra en de reeds geplande
3,2 miljoen toewijst, zijn de

pagina 3

raadsleden er nog niet. Want
volgens de gemeente is er ook
nog eens (maximaal) drie ton
nodig voor het aanleggen van
de riolering en gas- en waterleidingen. Volgens gemeentevoorlichter Egon Snelders is die
aanleg zo duur, omdat de leidingen en pijpen vanaf de Lorentzstraat moeten komen.
„Het is triest dat de kosten in
totaal op kunnen lopen tot vier
miljoen gulden," vindt Brugman (GBZ). „De kosten komen
hoger uit dan ik in mijn somberste bui heb
voorspeld. Ik
zei een paar
jaar geleden al
dat het onverstandig was
om de Pellikaanhal af te
----- breken en op
het Duintj esveld een nieuwe neer te zetten.
Renoveren van de oude hal is
een paar miljoen goedkoper,"
zegt hij.
„Bovendien hoort een sporthal met aan de rand van een
dorp. Dat is sociaal onveilig en
het bevordert het autoverkeer.
Want wie gaat er met de bus
naar de hal? Er komt niet eens
een bus in de buurt. De oude
hal staat veel centraler in Zandvoort en vlakbij het station."
Een kleurig nieuwjaar. Dat wenst kunstenaar Victor
Bol alle Zandvoorters toe (en alle mensen die graag in
Brugman heeft twee jaar ge- Zandvoort op het strand wandelen). Hij plaatste het
leden gelobbyd voor een plan eerste kunstwerk van dit jaar op nieuwjaarsdag op het
van supermarkt Dirk van de strand in zijn favoriete kleuren. Bol is van plan om het
Broek om de hal op te nemen in
een winkelcomplex. De gemeenteraad heeft dat idee echter nooit besproken.

Marg Zeilstra
helpt erg
graag anderen

Extra krediet
van half miljoen
nodig voor hal

Plannen voornieuwe
scholen kost 130 mille
ZANDVOORT - De bouw van twee grote schoolgebouwen, voor in totaal vijf basisscholen, komt dichterbij. De
politiek vergadert donderdag en maandag over het beschikbaar stellen van 130 duizend gulden voor een plan
van aanpak en een programma van eisen. Daarin moet
komen te staan hoe, wanneer en waar de twee schoolgebouwen neergezet worden.
Voor de 130 duizend gulden
die de wethouders Plieringa en
Van Marie in gedachten hebben, willen zij het bureau E en
S Groep inschakelen. De afdeling Onderwijs en de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling hebben volgens de wethouders onvoldoende tijd daarvoor.
Waar de twee combischplen
precies komen, is nog onduidelijk. Maar dat ze er komen, is

Boevé volgt
Bob deJVïies op
ZANDVOORT - Peter Boevé
wordt lijsttrekker van de ouderenpartij
AOV/Unie 55-plus.
Boevé is nu nog voorzitter van
de seniorenraad, maar als hij
gekozen wordt als raadslid
treedt hij af als voorzitter.
Bob de Vries was eigenlijk
lijsttrekker van de ouderenpartij. Hij heeft zich echter teruggetrokken, omdat hij volgens
Boevé te jong was. De Vries, die
51 jaar is, was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.
(ADVERTENTIE)

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging

donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Waterstanden
Datum HW LW HW LW
07 jan 10.26 05.34 23.05 18.35
08 jan 11.35 07.10 -.- 19.30
09 jan

00.16 0815 12.39 20X5

10 jan 01.19 09.15 13.39 21.45
11 jan 02.15 10.04 14.31 22.44
12 jan 03.08 11.06 15.18 23.29
13 jan 03.56 11.34 16.02 -.-14 jan 04.35 00.05 16.46 12.26
15 jan 05.15 00.55 17.26 13.10
Maanstand:
VM ma 12 jan. 18.24 u.
Hoogwater wo 14 jan. 16.46 uur.
NAP +120 cm.
'Laagwater wo 14 jan. 12.26 uur.
NAP -82 cm.

wel al zeker. De gemeenteraad
heeft daarover deze zomer een
besluit genomen.
In het ene gebouw trekken de
drie scholen uit Noord, de Nicolaasschool, de Beatrixschool en
de Duinroos. Het andere, dat
ergens in het centrum komt, is
bestemd voor de Mariaschool
en de Hannie Schaftschool. Alleen de Oranje Nassauschool
doet niet mee. Volgens T. Bavinck van de Oranje Nassauschool is er geen noodzaak om
te verhuizen. Het schoolgebouw voldoet nog prima.
De andere scholen zien wel
voordelen in een verhuizing
naar één locatie, omdat ze dan
makkelijker met lokalen kunnen schuiven. Het is wel de bedpeling dat de scholen zelfstandig blijven.
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Broers
gaan samen
karten
sportpagina
komende jaar nog veel meer openbare kunst in het dorp
neer te zetten, waaronder een bijzondere boom.
Wie op dit moment zijn werk wil zien, kan overigens
terecht in het casino. Bol exposeert daar als eerste van
de zeventien kunstenaars die aan de kunstkalender van

Taxiprijzen gaan meervariëren

ZANDVOORT - De meeste taxibedrijven in Zandvoort en omgeving grijpen
de nieuwe richtlijnen van de
provincie aan om op l februari de kilometerprijs te verhogen met 2,5 procent naar
2,92 gulden per kilometer.
Op 10 kilometer (ongeveer
de afstand Zandvoort-Haarlem) scheelt dat in totaal
bijna een gulden.

De provincie staat per l februari de taxibedrijven toe om
de prijs met 2,5 procent te verhogen of te verlagen met maximaal 20 procent. Daarmee
loopt de provincie vooruit op
het voornemen van minister
Jorritsma om de taxiprijzen helemaal los te laten.
Volgens M. Smit, directeur
van de Haarlemse Kramer Tervoprt Groep (Taxi 13000) is de
tarievenverhoging waar zijn bedrijf gebruik van wil maken nodig om hogere bedrijfskosten te
compenseren. „Zo stijgen de lonen bijvoorbeeld dit jaar met
3,5 procent. Vorig jaar mochten
we van de provincie de taxitarieven voor particulieren niet
verhogen. We zijn daarom nu
wel gedwongen om de prijzen
op te trekken." Ook zijn collega
B. Otte van O-tax (eveneens uit
Haarlem) geeft die reden op

vóór de verhoging.
'
Taxicentrale Zandvoort is
een van de weinige bedrijven
die de prijzen gelijk houdt. Volgens L. Rietveld lukt het ook
voor het oude tarief, 2,85 gulden per kilometer en een beginpnjs van 5,80 gulden. „Of we
dat uit concurrentie-overwegingen doen? Nee hoor, de koek
is al verdeeld tussen de verschillende taxibedrijven die in

leen denk ik dat het ten koste
gaat van de kwaliteit. Ik vrees
dat ze de prijzen flink verlagen
en daarna bijvoorbeeld zoveel
omrijden dat ze het er alsnog
uithalen."
„We zijn niet bang voor concurrentie," meent zijn collega
Smit. „Op zich sta ik dan ook
wel achter het idee van Jorritsma om de tarieven helemaal
vrij te laten. Het is namelijk

'Ouderen en toeristen worden getild als
taxiprijzen straks helemaal vrij zijn'
Zandvoort opereren." Volgens
Rietveld heeft hij zijn beslissing overlegd met hen.
Maar Smit en Otte kijken er
van op. Ze zijn geen van beiden
bang dat Taxicentrale Zandvoort of bedrijven die de prijzen met 20 procent verlagen
hun klanten wegtrekken. Beide
bedrijven zijn namelijk behoorlijk groot. Taxi 13000 heeft
tweehonderd auto's, O-tax
heeft er 65 en Taxicentrale
Zandvoort zestien. „Ik nodig
andere bedrijven zelfs van harte uit om hun prijzen te verlagen," zegt Otte. „Als zij denken
dat ze dat kunnen. Prima. Al-

raar dat een bedrijf niet zelf de
prijs mag bepalen. Dat struint
m tegen de principes van het
bedrijfsleven."
Toch is hij er geen voorstander van dat daadwerkelijk alle
taxichauffeurs hun eigen prijs
met hun klanten afspreken. „In
Zweden, waar nu al een vrije
markt is, gingen de prijzen
eerst omlaag en later met 100
tot 200 procent omhoog. Midden in de nacht zal een rit bijvoorbeeld peperduur worden,
want dan rijden er weinig taxi's.
De passagiers worden er dus de
dupe van."
Otte en Rietveld vrezen dat

Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertentes- tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

de Culturele Werkgroep meegewerkt heeft. Hij is de
eerste, omdat een van zijn schilderijen boven de dagen
van de maand januari te afgedrukt is. Zijn werk blijft er
tot 5 februari hangen. Daarna mag de volgende kunstenaar van de kunstkalender exposerenFoto Andrc Liebeiom

eveneens. „Oude mensen en
toeristen worden gegarandeerd
getild," zegt Rietveld. „Ik vind
het een belachelijk plan van
Jorritsma. Al die tijd hebben de
taxibedrijven in Zandvoort,
Haarlem en Amsterdam geprobeerd om een vast tarief af te
spreken, nu is dat een paar jaar
geleden gelukt en nou wil Jorritsma dat weer afschaffen. Het
is te gek voor woorden. Volgens
mij wil ze hier een soort wildwest-toestanden
introduceren."
Hij windt zich er behoorlijk
over op. „Ze zou eens een dagje
mee moeten gaan met onze
chauffeurs. Dan praat ze wel
anders," zegt hij. „Ik zit 25 jaar
in dit vak, dus ik weet waar ik
over praat. Nou, als die vrije
handel doorgaat, dan stop ik
met mijn bedrijf."
Actievoeren tegen de richthjnen van de provincie of tegen
Jorritsma zijn de drie ondernemers echter nog niet van plan.
Volgens Otte kan dat de onderhandelingspositie met bijvoorbeeld de provincie alleen maar
schaden en misschien zelfs leiden tot een verbod om de prijzen überhaupt te verhogen De
anders zo felle Rietveld legt
zich voorlopig ook bij de plannen neer. „Ach, ik wacht maar
een beetje af," zegt hij gelaten

(ADVERTENTIE)
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We ruimen

de top op
Tui <>.V c korUnii DJ) on/r topnierken
Het is winteropruiming m ons wooncentrum Met torenhoge kortingen
op befaamde mteneurmerken als Leolux, Gelderland, Cassina, Hulsta,
Moltem enzovoort Maar ook op verlichting, karpetten en accessoires
Binden] 2,
Amstelveen
020-6412505
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Kinderopvang wordt duurder

ZANDVOORT - De ouderbijdrage voor de kinderopvang l
bij Pippeloentje en De Boomhut gaan voorlopig jaarlijks l
omhoog met 2 procent. Tenminste, als de gemeenteraad |
daarmee eind deze maand akkoord gaat.
Het bestuur van de stichting Pippeloentje wilde de tarieven!
eigenlijk met 5 procent verhogen, maar dat vinden wethouder l
Versteege en wethouder Van Marie niet acceptabel. Zij stellen l
voor om de ouders voortaan elk jaar 2 procent meer te laten j
betalen De verhoging is, volgens Versteege en Van Marie nodig, J
omdat de taneven m 1996 en 1997 bevroren waren.

'Ik wacht al 1,5 jaar op antwoord over die pijp'
ZANDVOORT - De 83-jarige mevrouw C. Slagveld uit de Van Speijkstraat is als de dood dat er gif uit de schoorsteen komt die de buurman
bij haar badkamerraam heeft gezet. Daarom klopte ze anderhalf jaar
geleden bij de gemeente aan. Die gaf haar gelijk, maar tot op heden is er
nog niks gebeurd. Ondanks diverse brieven die ze schreef.
In juli 1996 zag Slagveld hoe
haar buurman een pijp liet
plaatsen op het platte dak dat
haar huis met dat van de buren scheidt. Een pijp voor verwarmingsgassen. „Ik zei direct tegen mijn buurman dat
ik er niet blij mee was, omdat
ik bang ben dat ik vergiftigd
word als er iets mis is met de
verwarming. De lucht kan zo
via mijn raam het huis m zonder dat ik het in de gaten zou
hebben."

anderhalf jaar later en drie
brieven aan de gemeente verder staat de pijp nog altijd op
het dak.
Gemeentevoorlichtster De
Hoog: „Het is absoluut waar
dat de communicatie beter
had gekund. Zorgvuldigheid is
in dit soort zaken heel belangrijk. De installatie moet eerst
getoetst worden aan de voorschriften voor gasinstallaties,
Het heeft even geduurd voordat de gemeente de gegevens
van de buurman kreeg, vanBuurman R. de Laere vindt daar de vertraging. Ik kan niet
dat Slagveld overdrijft. „De zeggen of de pijp wel of niet
nieuwe ketels zijn helemaal goed geplaatst is."
niet zo gevaarlijk meer en ze
hoeft dus ook niet bang te zijn.
Buurman De Laere zegt dat
Maar ze heeft blijkbaar niets hij vier maanden geleden op
te doen de hele dag en daarom verzoek van de gemeente en de
klaagt ze maar."
milieucontroleur een tekening
Omdat Slagveld zich afvroeg heeft afgeleverd voor een pijp
of haar buurman zich wel aan die 2,5 meter hoger is dan de
de regels hield, belde ze het huidige.
gasbedrijf, de loodgieter en de
Volgens De Hoog komt er
gemeente. Volgens haar gaven niettemin binnenkort schot in
ze haar allemaal gelijk. Een de zaak. „We streven naar een
ambtenaar kwam nog dezelfde oplossing pp korte termijn,
dag kijken en beloofde dat hij vermoedelijk binnen een
actie zou ondernemen. Maar maand."

kiant moei ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik jriaai? wil welen wal /ich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik hel
Zandvoorls Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00
C. Slagveld
ergert zich
niet alleen
aan de
zwarte pijp
bij haar
badkamerraam, maar
vooral aan de
traagheid
van de
gemeente
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Telefoon
Giro/Banknr
Daarna word ik abonnee en belaal per
H kwartaal/19.60 H halfjaar ƒ 35.40 n jaar ƒ 61,75
* Voor poMabonnees gelden andere tarieven.

Foto Kann Schut

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020-5626211.
Stuw de/e bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Ainstei dam. U hoeft geen post/egel te plakken

710371"017003"
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uitvaartverzorging
kennemerland bv

FAMILIEBERICHTEN
Toch nog onverwacht en vredig is ingeslapen mijn
lieve man en levensmaalje

Kornelis Nicolaas Visser

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

Kees
Een levensgenieter in hart en ziel.

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

•fr Amsterdam,
27 juli 1920
Lies Visser-Burgwal
Dr. C. A. Gerkeslraat 163
2042 ER Zandvoort

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

t Zandvoort,
4 januari 1998

Kees is overgebracht naar hel Uitvaartcentrum
aan de Postslraat te Zandvoort, alwaar geen bezoek.

Uw gasbedrijf adviseert!

De crematieplechtigheicl zal plaatsvinden op clonderclag 8 januari in het crematorium Weslgaarde,
Ookmeerweg 275 ie Amsterdam. Tijd van samenkomsl aldaar 13.15 uur.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tol condoleren in één der ontvangkamers.
Kees hield veel van bloemen.

STOOKAKTIE '97/'98
uitgerekend voor U!
Voor c/e week van 15-12 t/m 21-12

Geen toespraken.

Normaal
jaarverbruik
Op 28 december j.l. is overleden

Piet Keur (de Bok)
op de leeftijd van 69 jaar.
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
P. Keur
Thorbeckestraat 33
2042 GL Zandvoort

In liefdevolle herinnering
8-1-1996

8-1-1998

Petrus Alphonsus van Meelen
Uit het oog_
maar nooit uit mijn hart

Ik hou van jou
Riet en de kinderen

2-1-1997

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 23 december 1997 vergaderd De besluitenlijst van deze vergadering en
van de verdere m week 52 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 30 december
1997 vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

Week
streefverbruik*

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

31
39
47
55

63
70
78
86
94
102
109
117
129
141
152
164
176
195
215
234
254

Totaal vanaf
l november**

162
203
243
284
325
364
405
447
488
529
568
609
670
730
791
852
914
1015
1116
1217
1320

Kosten
deze week
ƒ 17,98
22,62
ƒ 27,26
31,90
ƒ 36,54
40,60
ƒ 45,24
49,88
ƒ 54,52
59,16
ƒ 63,22
67,86
ƒ 74,82
81,78
ƒ 88,16
95,12
ƒ 102,08
113,10
ƒ 124,70
135,72
ƒ 147,32

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING
De eerstvolgende commissievergadering is
- maandag 12 januari 1998, 20.00 uur,
commissie Financiën & Onderwijs
De commissievergadering wordt gehouden m
de commissiekamer in het Raadhuis (ingang
Haltestraat)
De stukken voor de commissievergadering hggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de Centrale Balie m het Raadhuis (ingang
Swaluestraat). BIJ het bureau Voorlichting kunt
u terecht voor nadere informatie over de punten die op de agenda staan. Telefoon (023)
57401 62
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadermg net recht om over een onderwerp dat
op de agenda staat het woord te voeren
KANDIDAATSTELLING
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Op dinsdag 20 januari 1998 heeft de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden
van de gemeenteraad plaats Op die dag kunnen bij het bureau verkiezingen in het Raadhuis van 09.00 tot 15.00 uur de kandidatenlijsten worden ingeleverd Deze dienen door tenminste tien kiesgerechtigden te worden ondersteund De ondersteuningsverklaringen kunnen van 13 tot 20 januari 1998 worden ondertekend m het Raadhuis
BIJ inlevering van de kandidatenlijst moet een
waarborgsom worden betaald van f 500,-Deze wordt terugbetaald indien de partij tijdens de verkiezingen 75% van de kiesdeler
haalt

2-1-1998

Voor c/e week van 22-12 t/m 28-12

In liefde gedenken wij

Klaas Koper
(de bul)
De pijn van het verdriet van nu,
is de prijs voor het geluk van toen.
Ria,Ton,Aksel,Alie

DOKTERSBERICHTEN
Afwezig

C. A. Jagtenberg
huisarts
van 12 januari t/m 16 januari
Voor waarneming:
van 8.00-17.00 uur
Huisartsen Centrum
Beatrixplantsoen 1B

tel. 57 32 023
avond en weekend

tel. 57 30 500

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

Kostverlorenstraat 70
2042 PK Zandvoort

is afwezig van
12-1-98 tot en met 16-1-98
Voor waarneming overdag van
8.00-17.00 uur en vrijdag tot 16.30 uur:

Dr Anderson
Kostverlorenstraat 116
tel.: 5712058 (behalve.dinsdag)

Dr v. Bergen/Scipio
Pasteurstraat 10
tel.: 5719507
Na 17.00 en vrijdag na 16.30 uur
lel.: 5730500

ADVERTENTIES

E I G E N T I J D S
V A K M A N S C H A P

gekookte
super mosselen
25,50

J. van Campen & Zn
Corn Slegersstraat 2
Zandvoort

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

12,18
15,66
18,56
21,46
24,94
27,84
30,74
33,64
37,12
40,02
42,92
46,40
51,04
55,68
60,32
64,96
69,60
77,14
84,68
92,22
100,34

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

22
27
33
38
44
49
54
60
65
71
76
82
90
98
106
114
122
136
150
163
177

205
257
308
359
412
461
512
565
617
669
718
771
848
924
1001
1078
1156
1284
1412
1539
1670

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

12,32
15,12
18,48
21,28
24,64
27,44
30,24
33,60
36,40
39,76
42,56
45,92
50,40
54,88
59,36
63,84
68,32
76,16
84,00
91,28
99,12

INTEGRALE BELEIDSVISIE
TOEKOMST LUCHTVAART TER
INZAGE.
Het afgelopen jaar is een brede maatschappelijke discussie over de toekomst van de luchtvaart gevoerd Ook Zandvoort heeft zich m
deze discussie gemengd
Het kabinet heeft naar aanleiding van de discussie de zogeheten Integrale Beleidsvisie Toekomst Luchtvaart geschreven
Deze visie dient als bouwsteen voor het door
een volgend kabinet te nemen beslissing over
de luchtvaart.

)GEMEENTE

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

VERLEENDE KAPVERGUNNINCEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor
- Westerduinweg 32
- 85 bomen
- Bentveldweg 3-5,
kavel 97-131B
- 6 bomen
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschnft indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank m Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven
ZATERDAG 10 JANUARI 1998
INFORMATIEMARKT
'ENERGIE & COMFORT'
Op zaterdag 10 januari a s organiseert het
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland een mformatiemarkt over energiebesparing
Op deze markt geven instellingen en bedrijven
voorlichting over energiebesparing m het huishouden en over diverse andere milieuaspecten
Ook de gemeente Zandvoort is vertegenwoordigd op de markt In liet kader van Lokale
Agenda 21 wordt informatie gegeven over
alferlei aangelegenheden die te maken hebben
met het bewust omgaan met het milieu Zo
wordt o a de aandacht gevestigd op het initiatief van de zogeheten Eco Teams
Tevens bestaat de gelegenheid om tegen inlevering van onderstaande bon de uitgave van
Stichting Natuur & Milieu 'Milieubesparend
Huishouden' tegen een sterk gereduceerd
tarief aan te schaffen Het boek is geschreven
door Marijke Brunt
Meer weten over milieubewust huishouden'
Kom naar de informatiemarkt'
informatiemarkt 'Energie & Comfort'
zaterdag 10 januari 1998
11.00-16.00 uur
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 7
SPAARBON
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u tijdens de informatiemarkt
'Energie & Comfort' op 10 januari 1998
het boek 'Milieubesparend huishouden' voor f 5,-- (normale prijs f 14,50)
'Milieubesparend huishouden' is
een uitgave van de Stichting •
Natuur & Milieu en is geschreven door
Marijke Brunt.
Het boek staat vol handige tips om uw
huishouden milieubewust in te richten.

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

enz.

CO

9
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Vanaf heden zijn wij iedere
maandag en dinsdag gesloten.

Deskundig advies.

Buureweg 1-3 tel. 5715736

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
l • Snelle reparaties

l—A

TEHUUROFTEKOOP;j
GEVRAAGD:
;i

Garage of
kleine loods
met elektra
in Zandvoort
Tel. 023-5719033 of
5718850
/:

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

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

nazorg
van
Hf*r Kuiil
'Garantieen
van viv^i
ixuiji .
Vergoeding ziekenfonds en

particuliere verzekeraars
t

j ' f f

*

<
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T

l

J

~ W * "

^ e* *
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Tel. (023) 536 60 88

j.

Een kompleet verzorgde begrafenis
óf crematie voor slechts f 3.145,-*
Sluit een natura-uitvaartverzekering
bij Uitvaartcentrum Haarlem.

üdONT.

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,-

Zand voorts Nieuwsblad

voor meer informatie

BEL GRATIS 0800-022 45 35

Fa. P. Klein
AH Grote Krocht 9 is vanaf
Zondag 11 januari t/m
Woensdag 21 januari gesloten.

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
Om u in de gelegenheid te stellen toch bij AH boodschappen te doen,
hebben wij besloten op Maandag 12 jan..Vrijdag 16 jan. en Maandag 19
jan. een busje te laten rijden naar AH Soendaplein in Haarlem.
Vertrek vanaf het busstation.
De vertrektijden zijn:

10.00,13.00 en 16.00 uur

terug:

11.30,14.30 en 17.30 uur.

AKO

Om teleurstellingen te voorkomen moet er
telefonisch gereserveerd worden.

Tel.: 57 12 657.

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

V,,/

Kerkplein 11, Zandvoort

Pasteurstraat 2, Zandvoort

naam:

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

straat:

Hogeweg 2, Zandvoort

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Statjon"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

_ o

man/vrouw

postcode/woonplaats:

Vondellaan 2A, Zandvoort

BP Lehman

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direkt hulp bij een sterfgeval.

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

T. Goossens

De Vonk

of vul cfe bon in.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36,2011 K W Haarlem.

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort

Shell Geerling

Vanaf Dinsdag 6 januari '98 ben ik
weer geopend. Hartelijk dank voor de
belangstelling die ik van u kreeg tijdens de blessure aan mijn arm.

Het rapport is conform de Inspraakverordening
vrijgegeven voor de inspraak en ligt vanaf
9 januari 1998 voor een ieder ter inzage bij de
Centrale Balie
De inspraakperiode loopt vanaf 9 januari
t/m 6 februari 1998.
Alle bewoners en belanghebbenden kunnen
tijdens deze periode hun inspraakreacties aan
de gemeente schriftelijk kenbaar maken. Met
name verzoeken wij u aan te geven welke
variant uw voorkeur heeft
U kunt uw inspraakreacties sturen naar Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort, o w inspraak
Zandvoortselaan.

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

Gov. Flmckstraat 326 A
Amsterdam (de Pijp)
020 - 6767897

- HAARVERZORGING -

Eind 1996 is onder de onwonenden een
enquête gehouden om de ideeën van de
bewoners te inventariseren
Hierna is er een rapport opgesteld door een
verkeerskundig bureau, waarin mede de
ideeën en wensen van de bewoners zijn verwerkt
In het rapport wordt een aantal (deel)oplossmgen voor enkele locaties op de Zandvoortselaan aangereikt Tevens is aangegeven aan
welke variant de gemeente de voorkeur geeft

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

betaalbare kwaliteit in
bistro-sfeer
keuken open van
18.00 - 22.00 uur
dinsdag en woensdag
gesloten.

HENKVDFEER

INSPRAAK NOTITIE
ZANDVOORTSELAAN
Aan het wegdek van de Zandvoortselaan, tussen de Bramenlaan en Dr C A Gerkestraat,
moet groot onderhoud worden gepleegd Dit
geeft tevens de mogelijkheid om de weg
anders m te richten Herinrichting is wenselijk
vanwege verkeersongevallen en te hoge snelheden en vanwege "klachten van omwonenden en ervaringen van verkeersdeelnemers

De Integrale Beleidsvisie ligt vanaf heden voor
een ieder ter inzage bij de Centrale Balie

Kom naar 'Energie & Comfort'
zaterdag 10 januari 1998
11.00-16.00 uur
Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat 7, Zandvoort

Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

Restaurant
'tAMSTERDOMMERTJE
Januari-menu
ƒ 29,50
(3 gangen)

Schoenen van Nederlands
fabnkut /tjn een SKNS
kualitulsrepiranc u.i.ird

183
230
275
321
368
412
458
505
552
598
642
689
758
826
895
964
1034
1148
1262
1376
1493

Voor de week van 29-12 t/m 04-01

Dr F. B. Weenink
A

21
27
32
37
43
48
53
58
64
69
74
80
88
96
104
112
120
133
146
159
173

CONTROLE HONDENBELASTING
In de tweede week van januari zal een huisaan-huis brief worden verspreid waarin mwoners gewezen worden op het feit dat indien zij
een of meer honden houden hiervoor hondenbelasting verschuldigd is
Aangezien het een ongeadresseerde mailing betreft, wordt geen brief bezorgd op die adressen die middels een zgn 'nee/nee' of 'nee/ja'
sticker te kennen hebben gegeven geen ongeadresseerde post te willen ontvangen
Mocht u geen brief hebben ontvangen, maar
wel in het bezit zijn van een hond en u heeft
nog geen aangifte gedaan, dan kunt u bij de
Centrale Balie een aangiftebiljet verkrijgen U
kunt ook even bellen
U bent immers, ook wanneer u geen brief
heeft ontvangen, niet gevrijwaard van de
belastingplicht

telefoon:
leeftijd(en):
Hl

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum I laarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC l laailem.

t

woensdag 7 januari 1998
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'Vrouwen hoeven
niet alles
te slikken'
ZANDVOORT - Vrouwen van
Nu organiseert op donderdag
22 januari een voorlichtingsbijeenkomst over geneesmiddelen
in Hotel Triton (Zuiderstraat
3). De informatiebijeenkomst
vindt plaats onder de noemer
'Vrouwen hoeven niet alles te
slikken'. Ook Zandvoorters die
geen lid zijn van Vrouwen van
Nu zijn om twee uur welkom.
Zij betalen een rijksdaalder.
„Vrouwen gebruiken in vergelijking met mannen namelijk
vaker geneesmiddelen onjuist
en in gevallen waarin dat niet
echt nodig is," meent het Geneesmiddelteam, een onafhankelijke instantie die tot doel
heeft de kennis over medicijnen te vergroten.
M. van Binnendijk, apotheker van het Geneesmiddelteam
geeft daarom tijdens de bij eenkomst voorlichting over wat
patiënten van geneesmiddelen
kunnen verwachten, hoe ze ze
moeten bewaren en hoe ze met
hun arts over medicijngebruik
kunnen praten. Van Binnendijk staat vooral stil bij hormoonpreparaten en middelen
tegen botontkalking.

Klaverjassen
ZANDVOORT - TZB organiseert op vrijdag 9 januari een
klaverjasavond met loterij. De
klaverjasavond begint om acht
uur en vindt plaats in de kantine van de voetbalvereniging
aan de Kennemerweg.

Verzamelbeurs
ZANDVOORT - Tijdens de
maandelijkse verzamelbeurs is
op zondag 11 januari ook de
Bomschuitenclub
aanwezig.
Leden van de club laten zien
wat ze doen en geven informatie. De beurs, die in het Gemeenschapshuis in de Louis
Davidsstraat gehouden wordt,
duurt van tien tot vijf uur en is
gratis toegankelijk. Op de
beurs zijn de meest uiteenlopende objecten te vinden, van
stripboeken tot en met oude
grammofoonplaten en van
oude poppen tot en met telefoonkaarten. Experts kunnen
meegebrachte artikelen ook
taxeren.

Verloskundige
ZANDVOORT - S. Naron-Ngp
Tjeck is de nieuwe verloskundige van de verloskundige praktijk in de Kochstraat. Zij volgt
E. de Boer-Burgh op, die per l
januari uit de maatschap van P.
van Deijl en A. Gombert getreden is. Afscheid nemen van de
verloskundige kan op 14 januari vanaf drie uur in het restaurant van Landgoed Groenendaal.

Wandeling
ZANDVOORT - Wie graag op
zondag een wandeling maakt
door de natuur kan op zondag
11 januari ook eens horen wat
er tijdens zo'n wandeling allemaal te zien is. Een gids vertrekt om tien uur van de parkeerplaats bij restaurant Parnassia (de ingang van de weg
naar de parkeerplaats zit bij de
Kop van de Zeeweg). Opgeven
is verplicht: tel. 023-5411119.

Scholen
ZANDVOORT - Op donderdag 15 januari is er een informatiebijeenkomst over het
voortgezet onderwijs. De bijeenkomst vindt plaats op het
Noordzee College, Zandvoortselaan 19a. Aanvang: acht uur.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
woensdag Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur: J.M Pekelhanng.
Wnd -hoold commercie B.L. Berger.
Adres: Gasthuisplem 12, Zandvoort Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend, maandag van 13 tot 16
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16
uur
Redactie- (023) 571.8648. Fax (023)

Marijke Herben (PvdA)wil geld laten rollen
Het moet maar eens afgelopen zijn met de zuinige gemeenteraad. Gemeenschapsgeld moet meer rollen, vindt Marijke Herben. Zij is de nieuwe lijsttrekster van de Partij van
de Arbeid. Ze volgt Jeannette van Westerloo op, die uit de
partij is gestapt. „De vorige PvdA-fractie heeft weinig concreets bereikt." Ook de rest van de raadsleden heeft veel
kansen laten liggen volgens Herben. Zij wil het samen met
Gert Toonen en Fred Kroonsberg dan ook anders gaan
doen.

E

EN LICHT ingerichte flat
in de Lorentzstraat. Pal
naast een van haar grote
liefdes: het kantoor van woningbouwvereniging
Eendracht Maakt Macht. Op tafel
ligt Geert Maks boek 'Hoe God
verdween uit Jorwerd', waarin
hij beschrijft hoe het leven in
een Fries dorp de afgelopen decennia veranderde. Marijke
Herben refereert er graag aan.
„Je lekker voelen in een dorp
heeft ontzettend veel te maken
met de voorzieningen die er
zijn. Vanmorgen stond ik voor
het postagentschap hier in
Noord. Het is nu definitief gesloten. Toen realiseerde ik me
weer eens hoe belangrijk het
voor mensen is dat bepaalde
voorzieningen dichtbij zijn."
Toch komt het voornemen
om ervoor te zorgen dat het
postagentschap weer open
gaat, niet voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de
Partij van de Arbeid. Tijdgebrek, zegt Herben. „We werden
behoorlijk overvallen toen het
vorige bestuur van de Partij
van de Arbeid en daarna de zittende fractie opstapten. In korte tijd moesten de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma opgesteld worden."
Bovendien, vindt ze, moet
een
verkiezingsprogramma
voor de buitenwereld „grote lijnen bevatten en niet te gedetailleerd zijn. Als we gaan onderhandelen met andere partijen
over een nieuw college, moeten
we water bij de wijn kunnen
doen. Dat kan makkelijker als
het niet allemaal al te veel ingevuld is. Intern kunnen we wel
een wat uitgebreidere versie
hanteren."

craten te schrijven valt. „Achteraf verwijt ik mezelf dat ik
niet eerder en vaker heb aangedrongen bij de fractieleden dat
ze meer initiatiefvoorstellen indienden."

De nieuwe Partij van de Arbeidfractie, met Marijke Herben, Gert Toonen en Pred
Kroonsberg als meest waarschijnlijke kandidaat-raadsleden, wil het daarom anders
gaan doen. Minder kissebissen,
minder op de persoon spelen en
vooral meer geld uitgeyen.
„Dat laatste is wat mij betreft
ook een indirect verwijt aan de
rest van de huidige gemeenteraad. Ze waren te veel bezig met
het politieke spelletje en te weinig met de inhoud. Daarnaast is
er de afgelopen jaren wel een
goed financieel beleid gevoerd,
want er bleef geld over aan het
einde van het jaar. Maar ik
vraag me af of het ook een sociaal beleid is geweest. We moeten nog eens wat beter kijken of
de gemeente niet wat meer risico kan lopen. Een gemeente
hoeft immers geen winst te maken."
Waar het geld precies naar
toe moet gaan, wil Herben niet
aangeven, bang als ze is om loze
verkiezingsbeloften te doen. Ze
komt niet verder dan meer mvesteren in zorg en minimabeleid.
Op een ander moment stelt
ze echter toch vier concrete zaken voor waar ze geld in wil
steken: meer speeltuintjes, een
internetproject voor ouderen,
een jaarlijkse opfriscursus 'Effectief vergaderen' voor raadsleden („als je kwaliteit in de
raad wil, moet je er ook in investeren") en een multifunctioMaar weet de kiezer dan wel neel centrum voor optredens,
waar hij aan toe is? „Het is geen verenigingsavonden en miskunst om met een enorm uitge- schien zelfs de bibliotheek.
breid programma naar de kiezer toe te gaan. Maar dan leest
Een multifunctioneel cenniemand het meer. En je moet trum staat ook bij andere parje er ook aan kunnen houden, tijen in de belangstelling. Het
anders vind ik het goedkoop." gebouw zou volgens Herben in
Veel bereikt heeft de Partij elk geval misschien op de plek
van de Arbeid de afgelopen ja- van de Pagéehal kunnen staan,
ren niet, vindt ze. Na acht jaar als de nieuwe sporthal op het
oppositie is er volgens haar wei- Duintjesveld in gebruik genonig concreets te melden dat op men is. „Maar," geeft ze toe, „de
het conto van de sociaaldemo- bibliotheek hoort eigenlijk in

Marijke Herben, een frêle
vrouw van 51 jaar. Ze leidt
een druk leven met
bestuursfuncties,
verenigingen, een
fulltimebaan, twee
kleinkinderen en
binnenkort een politieke
loopbaan. Ze praat er op
rustige toon over. Maar ze
weet wat ze wil, de nieuwe
lijsttrekster van de Partij
van de Arbeid, die het
straks tussen overwegend
mannen moet zien te
redden in de
gemeenteraad. „Ik ben
namelijk geen aardig
mens, nou ja, ik ben niet
altijd even aardig."

Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder.
Vormgevmg/opmaakredactie: Dick Piet
(chef), Willem Bleesmg, Paul Busse, Pieter
Hendal, Theo van der Linden, Yvonne Muider, Andre Stuyfersant. Systeemredactie:
Hero Blok (chef) Redactiepromotie. Trudy
Sleenkamp
Advertentieverkoop: R Post
manager), M. Oosterveld
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Prijswinnaars
ZANDVOOET - Uit de vele
inzendingen van de kertitpuzxej.
van het Zandvoorts Nieuwsblad
en de Ondernemers Vereniging
Zandvoort zijn D. Noortman en
J. van Bennekom als winnaars
naar voren gekomen. D. Noortj
man mag samen met een mtro=
duce een driegangendmer nuttigen bij Murphy's Inn op de
Passage. J. van Bennekom
krijgt een waardebon van non»
derd gulden, te besteden bij
Cortina Modes. De goede oplos>sing van de kerstpuzzel was:
'De ondernemers wensen u tijne feestdagen'. Veel oplossm;
gen kwamen binnen op prachtige (zelfgemaakte) kerstkaarten.
,

Jaarwisseling
ZANDVOORT - Volgens dé
politie is de jaarwisseling rustig
verlopen. Het meest onrustig
was het tussen vier uur en half
zeven toen de besloten feesten
m diverse cafés afgelopen waren. Verschillende groepen die
naar binten kwamen, probeerden tegelijkertijd een taxi te
krijgen. Dat lukte niet, waardoor wat kleine irritaties ontstonden, volgens de politie. Op
het Kerkplein gooiden cafebezoekers champagneflesje stuk.

Fietser geschept

„De gemeente zou onder andere geld moeten steken in meer speeltuintjes"
het dorp thuis, want daar wonen de meeste ouderen. In elk
geval moet er eerst eens een
onderzoek komen naar de bestaande gebouwen. Wie er gebruik van maken, of ze rendabeler geëxploiteerd kunnen
worden en hoe ze opgeknapt
kunnen worden. Zo'n onder-

gendoorn onlangs in het Zandvoorts Nieuwsblad. Versteege
mag volgens Hogendoorn onder andere de plannen voor
Park Duijnwijk op zijn conto
schrijven.
Herben haalt haar schouders
op. „Ondanks en niet dankzij
het gekrakeel in de raad is Park

'Je lekker voelen heeft veel te maken
met voorzieningen die in een dorp zijn'
zoek hoeft geen maanden te duren en twee jaar zeuren over
een beslissing is zekei niet nodig."
Dat er weinig tot stand gekomenis de laatste jaren op initiatief van de huidige gemeenteraadsleden, vindt Hans Hogendoorn (de nieuwe CDA-lijsttrekker) geenszins. Vooral
CDA-wethouder
Versteege
heeft zijn best gedaan, zei Ho-

Duijnwijk er gekomen en zijn
er andere ontwikkelingen in
gang gezet. Woningbouwvereniging EMM heeft voor een belangrijk deel ideeën aangeleverd voor Park Duijnwijk. En
neem de ondernemers. Zij hebben constant de schouders gezet onder het overleg met de
gemeente en het toerismeplan."
Een compliment voor onder-

nemers uit een PvdA-mond.
Sterker nog, ook nog eens een
passage m het verkiezmgsprogramma waarin de PvdA oproept om de verstandhouding
met de Zandvoortse ondernemers goed te houden. Is dat
met vreemd, want de PvdA
heeft zich de afgelopen jaren
regelmatig minder vriendelijk
over ondernemers uitgelaten?
Of komt het doordat Toonen en
Leo Heino nu zo actief binnen
de PvdA zijn?
„Zij .hebben altijd een belangrijke rol binnen onze partij gespeeld. Ik vind het trouwens
een goede zaak dat ondernemers van sociaaldemocratische huize zijn. Dat ze zich niet
alleen voor hun eigen levensonderhoud interesseren, maar
ook wat willen investeren in zaken voor algemeen nut. Dat de
PvdA er alleen zou zijn voor
arbeiders, is gelul. Stel je voor
datje met een eigen huis of misschien een vakantiehuisje erbij
geen recht meer hebt om PvdA-

K.um Schut

-lid te zijn. Dat is een antieke
gedachte."
Maar jaagt de nieuwe PvdA-koers de oude garde niet naar
de Socialistische Partij? „Nee,
wat is de SP meer dan de PvdA?
Landelijk gezien heeft de SP
het makkelijker om zich tegen
allerlei zaken te keren. Als je
meeregeert moet je immers altijd naar een consensus met andere partijen zoeken."
En in Zandvoort? „Natuurlijk zullen oudere PvdA-ers zich
misschien achter de oren krabben. Maar ik kan me niet voorstellen dat zij alleen maar een
oude sociaaldemocraat willen
zijn en niet openstaan voor iets
nieuws. Roepen datje alles shit
vindt, hoort niet bij het PvdA-imago. We hebben een opdracht
gekregen om iets te verbeteren
voor anderen die het niet zo
goed hebben. De beste manier
is om dat met goede argumenten te doen."
Monique van Hoogstraten

ben geen aardig mens. Nou
ja," corrigeert ze, „ik ben niet
altijd even aardig. Zeker als
mensen proberen personen
onderuit te halen en als er
wethouder worden en ziet zich- niet over de inhoud wordt gezelf misschien ooit weieens als discussieerd."
burgemeester in een plaats buiten Zandvoort. „Met alle vakge„Vroeger riep ik altijd: Wij
bieden heb ik affiniteit, maar vrouwen zijn beter. Nu roep
Volkshuisvesting wil ik liever ik dat niet meer, want ik hoef
niet hebben. Ik heb er te lang in er niet zo nodig meer de boer
gezeten en zou vast te veel oog- mee op. Gelijkwaardig zijn
kleppen op hebben."
we ook niet. We doen het an„In het begin was ik een van ders. Dat is wel zo. Vrouwen
de weinige vrouwen binnen de hebben een beter inlevingsEMM en de Woningraad. Ik vermogen. Maar daar staat
heb een redelijk grote mond en tegenover dat de meeste
viel daardoor op. Bovendien vrouwen van te voren al zegheb ik de gave om mijn mening gen dat ze iets niet kunnen.
goed te kunnen formuleren. Ik roep dat dus niet. Op mijn
Dankzij allerlei cursussen heb bek gaan vind ik niet erg. Dat
ik dat nog eens kunnen ontwik- is het voordeel dat ik heb bokelen. Bang om in de gemeente- ven mannen, althans de
raad straks ondergesneeuwd te meesten. Zij zullen nooit toeraken, ben ik dan ook niet. Nee, geven dat ze iets fout gedaan
ik lijk wel zo aardig, maar ik hebben."

'Ik lijk wel aardig maar ben het niet'
bemoeide ik me niet al te veel
EEL VROUWEN zitten er met politiek."
niet in de Zandvoortse poZe is al elf jaar bestuurslid
litiek. Rita de Jong (WD) van EMM, waarvan bijna tien
komt niet meer terug na de ver- jaar voorzitter. Bovendien is ze
kiezingen. En of Jeannette van bestuurslid van de Nationale
Westerloo (voorheen PvdA, nu Woningraad geweest en is ze
Socialistische Partij) straks te- nog altijd voorzitter van de
rugkeert, is nog onduidelijk. Noordhollandse afdeling van
Kristi Gansner (Eén Zand- de Woningraad. Beide taevoort) maakt ook een kans. stuursfuncties legt ze neer.
Maar dan is het arsenaal vrou- „Jammer vind ik dat wel, want
wen zo goed als uitgeput.
het is ontzettend boeiend om
En natuurlijk Marijke Her- binnen de volkshuisvesting acben, die uit het niets naar voren tief te zijn. Wonen heeft zoveel
is gekomen en nu bovenaan impact op hoe mensen zich voestaat bij de PvdA. Ze is wel al len."
jaren lid van deze partij, maar
hield zich altijd op de achterZe voelt zich sterk verantgrond. „Omdat ik voorzitter woordelijk voor anderen. „Dat
van
woningbouwvereniging is met de paplepel ingegoten. Ik
Eendracht Maakt Macht was, ben in Haarlem geboren in een

V

katholiek gezin en opgegroeid
in een arbeidersbuurt, naast de
Sint Bavo. We waren arm, want
mijn vader was invalide. We
leefden met zijn zevenen van de
steun. Maar wat we hadden
werd gedeeld. Vriendinnetjes
mocht ik altijd meenemen naar
huis en ik ben altijd van een
vereniging lid geweest."
„Op mijn zeventiende ben ik
gereformeerd geworden. Ik
voelde me er meer thuis dan bij
de katholieken. Nee, ik heb
nooit overwogen om lid van het
CDA te worden. Politiek bedrijven vanuit een christelijke
grondslag is hetzelfde als 'kun
je wel christelijk wonen'. Nee
dus. Bovendien is het CDA van
alles wat en daarom niets."
Ze is ambitieus, wil graag

Gevel sporthal laat los

Storm zorgt voor veel schade
ZANDVOORT - De storm heeft zaterdag, zondag en maandag
volgens de politie louter materiële schade veroorzaakt in Zandvoort. Diverse bomen, verkeersborden, dakpannen en lantaarnpalen vlogen door de lucht.
Op het Raadhuisplein ging de wind met de lampjes van de grote
kerstboom aan de haal. In de A.J. van der Moolenstraat belandde
het hek dat om het bouwterrein van Park Duijnwijk staat tientallen meters verderop. Er sneuvelden lantaarnpalen in de Fredenkstraat, de Cornelis Slegersstraat en de Burgemeester Engelbertsstraat. Een reclamebord viel op de kruising van de Van Speijkstraat en de Van Lennepweg. Op de Boulevard Barnaart waaide
een deel van het dak van een woning weg. Op de Zeeweg viel een
boom op het fietspad en bij restaurant de Zonnehoek werd een
verkeersbord vernield.

De brandweer moest zondagmorgen diverse
platen aan de zijkant van de sporthal van Gran
Dorado met een hoogwerker weghalen, omdat ze
losgewaaid waren. Andere platen zijn met een
klem en lijm tijdelijk vastgezet. Een paar delen
vielen in de nacht van vrijdag op zaterdag: zelfs
naar beneden. Daarbij raakte volgens directeur
Ruigrok van Gran Dorado niemand gewond.
De gevelbekleding van de sporthal wordt volgens Ruigrok zo snel mogelijk vervangen. „We
hebben er namelijk al langer problemen mee. En
in april is het de bedoeling om ons nieuwe logo
van de Gran Dorado Group, onze nieuwe naam,
op te hangen."

573 0497
Advertentieverkoop (023)571 7166. Fax'
(023) 573 0497
E-mail' wmcomm@perscom.nl
Micro advertenties: (020) 562 6271. Fax:
(020)6656321.
Regiokantoor. Gebouw Aemstelstyn, Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen Postbus 51, 1180 AB Amstelveen
Tel.: (020) 347.3434. Fax: (020) 347.3439.
Micro advertenties (020) 5626271. Fax:
(020) 665 6321.
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020)562.6211.
Abonnementsprijzen, ƒ19,60 per kwartaal;
ƒ35,40 per half jaar; 61,75 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ2,-.
Vragen over bezorging: donderdag tussen
9-12 uur (023) 5717166

Zandvoorts
Nieuwsblad

Eetradio'
ZANDVOORT - Hef nieuwe
kookprogramma van Ehsabeth
Burkhard bij de lokale zender
ZFM gaat zaterdagavond over
de Horecava, de vakbeurs voor
fijnproevers. Wat wordt de
nieuwe eettrend bij restauranten en in winkels? Daarop
wordt in het kookprogramma
tussen zeven en acht aandacht
aan besteed.
(ADVERTENTIE)

Hotel Hoogland
Voor uw feest, party of receptie

tel. 023-5715541 V.

ZANDVOORT - Tussen l en
4 januari is een zwarte Duitse
Mercedes gestolen vanaf de
Mpllaan. Op 4 januari werd een
grijze Volkswagen GTI vanaf
de Flemingstraat gestolen.

Beeldje
ZANDVOORT - De politiek
beslist deze maand of er een
beeldje mag staan op het nieuwe plaveisel van het Kerkplein.
R. Rikkelman uit Amsterdam
heeft het beeldje, een dame genietend van een drankje in de
zon, gemaakt. B. Nees, directeur van Scandals, biedt het de
gemeente aan.
(ADVERTENTIE)

Cinema Circuis
8 t/m 14 Januari

THE MOVIE
Foto Karin Schut

Circuit krijgt miljoen wellicht toch
ZANDVOORT - Als het aan het college van Burgemeester en Wethouders ligt, krijgt het circuit toch een
miljoen gulden. Het circuit moet dat
geld dan wel besteden aan geluidswallen en parkeerterreinen voor 2500 auto's. Het parkeerterrein moet bovendien pp mooie stranddagen toegankelijk zijn voor toeristen als er geen evenementen op het circuit zijn.

Het voorstel waarover de politiek zich
vanavond en maandagavond buigt, is voor
99,9 procent hetzelfde als het voorstel dat
een maand geleden op veel verzet stuitte.
Er is slechts één verschil. In het besluit
staan de parkeerterreinen nadrukkelijker
genoemd. Daarmee komt het college tegemoet aan een deel van de opmerkingen die
de raadsleden een maand geleden naar voren hebben gebracht.

Volgens wethouder Van Marie (Financiën) is het niet vreemd dat het voorstel
zoveel lijkt op het vorige. „Er is een beslo
ten bijeenkomst geweest met vertegenwoordigers van het circuit. Daar hebben de
raadsleden meer gehoord over de financiën van het circuit. Ik heb de indruk dat
de meeste raadsleden in eerste instantie
moeite hadden met het beschikbaar stellen van een miljoen gulden omdat ze onvoldoende inzicht in de financiële situatie van
het circuit hadden."
Of alle raadsleden nu over de streep zijn,
weet hij niet. „Dat zal tijdens de commissievergaderingen blijken." Een van hen,
Jaap Brugman (GBZ) in elk geval wel. „Alles afwegende denk ik dat we het maar
moeten doen. Het circuit is te belangrijk
voor Zandvoort."
Han van Leeuwen (D66) deelt die mening niet. Het bijna identieke voorstel over

de schenking van een miljoen gulden is
hem in het verkeerde keelgat geschoten.
„Dit is godgeklaagd. Tijdens de vergaderingen een maand geleden hebben we heel
veel opmerkingen gemaakt. Ik vind daarvan niets terug in het voorstel." D66 is niet
bij de besloten bijeenkomst geweest. „We
hadden daar geen behoefte aan, want we
willen überhaupt niet meer investeren in
het circuit."
De D66-fractievoorzitter vraagt zich bovendien af of er nog wel geld in de pot
Dorpsvernieuwing zit, waaruit wethouder
Van Marie de miljoen gulden voor het circuit wil halen. Uit de nota 'Evaluatie actualisatie reserves' blijkt inderdaad dat het
geld op is. Volgens Van Marie is er sinds
het verschijnen van die nota echter weer
geld bijgekomen. „De exacte stand van zaken kan ik binnenkort bekend maken,"
aldus Van Marie.

Maandag lot en met donderdag:
00 00-Of00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
1200-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
1700-2000 ZFM Nonstop
20 00-22 00 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag00 00-07 00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1100 De Watertoren
11 00-12 00 ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
12 00-13 00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
1300-1500 De Muziekboulevard
15 00-17 00 De Kustwacht
1700-1900 ZFM Nonstop
1900-2000 ZFM Live'
20 00-22 00 Eurobreakdown
2200-2400 BPM
Zaterdag:
00 00-08 00
0800-1000
10 00-12 00
1200-1800
18 00-19 00
1900-2000
20 00-24 00

ZFM Nonstop
Broek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Cate Neuf)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & Paddock
Getetter aan zee
De Kustwacht

Zondag:
00 00-09 30
09 30-10 00
1000-1200
1200-1700
1700-1900
1900-2400

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

v

Autodiefstal

Spice World
Programmering ZFM Zandvoort
(per 01-09-97)

j

ZANDVOORT- Een 17-jarige
vrouw uit Aerdenhout is op
nieuwjaarsdag rond half zeven
's morgens van haar fiets gereden door een onbekende automobilist. Zij reed op de Gerkestraat. De auto kwam op het
fietspad, waar het slachtoffer
met enkele vrienden reed. Zrj
had na het ongeval pijn in haar
heup en been en moest naar het
ziekenhuis. De automobilistte)
is doorgereden zonder zich te
melden. Daarom is de politie op
zoek naar hem of haar. De automobilist(e) reed m een witte
Honda Civic of Volvo 440.

Emma, Gen.Vicionn,
(Al) Mei B en Mei C

THE

PEACEMAKER

TrIEWINTERGUEST
Regie Alan Ricknun
Met Bnima Tliompson
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Energie & Comfort-deelnemer wint met
slagzin energiezuinige koelkast

SPORTCENTRUM

ENAMJU

In '98 weer vijf nieuwe Energie & Comfort markten

Q
O
QQ

Ook in 1998 hét adres
voor gezond bewegen!

O
oo

Wij bieden heel veel
verschillende mogelijkheden,

p

o

zeer goede begeleiding,
iedere ochtend kinderopvang

'Don Quichotte bevocht de wind met harde hand; de praktische winnaar
is uw Energiebedrijf Zuid-Kennemerland'. Met deze slagzin won de heer
Fennik uit Aerdenhout een energiezuinige koelkast. De prijs werd
afgelopen maandag 5 januari bij de winnaar thuis uitgereikt.
Gerard Duik, technische dienst leverde het apparaat met het
energiezuinige A-label.
De koelkast was de hoofdprijs in een prijsvraag op de in het afgelopen jaar georganiseerde 'Energie en Comfort' markten. De
heer Fennik bezocht het afgelopen jaar één van de 'Energie en
Comfort' infomarkten, die door Energiebedrijf Zuid-Kennemerland (EZK) en Energie Noord West werden georganiseerd.

Vijf nieuwe 'Energie & Comfort's'
Ook in het nieuwe jaar staan er weer een vijftal informatiemarkten 'Energie & Comfort' op stapel. Alle markten zijn geopend van
11.00 tot 16.00 uur. Ze spelen zich af op zaterdagen in januari en
februari in Zandvoort, Bloemendaal, Vogelenzang en Haarlemmerliede/Spaarnwoude. Bezoekers kunnen op de markten praktische informatie krijgen. Daarmee kunnen zij het comfort in huis
verbeteren en bovendien energie besparen.
Een overzicht van de markten:
Plaats
Zandvoort

Datum
10-1

Bloemendaal
Vogelenzang

24-1
31-1

Haarlemmerliede/
Spaarnwoude

7-2

Heemstede

7-3

Lokatie
Gemeenschapshuis
Zandvoort, L. Davidsstraat 7
't Dorpshuis, Donkerelaan 20
Dorpshuis Vogelenzang,
Kerkweg 8
Dprpscentrum Spaarndam,
Ringweg 26
Indische wijk, o.b.s. Voorweg,
Voorweg 24

Informatiemarkt met presentaties
'Energie & Comfort' bestaat uit twee delen: een informatiemarkt
en twee presentaties. Tijdens de presentaties krijgen de bezoekers informatie over hoe zij gas en elektriciteit kunnen besparen
met behoud van comfort. Op de informatiemarkt adviseren naast
het EZK en Energie Noord West, ook diverse bedrijven over verwarming, verlichting, huishoudelijke apparaten, waterverbruik,
isolatie en ventilatie. Met technische verbeteringen en eenvoudige veranderingen van gewoontes valt al gauw 10 a 20% energie
te besparen.

Acties
EZK, Energie Noord West en enkele leveranciers hebben voorde
bezoekers deze dag speciale marktacties. Zo krijgt iedere bezoeker een boekje met bonnen voor onder meer kortingen en een
gratis spaarlamp. Bovendien wordt er bij de komende Energie &
Comfort markten weer een prijsvraag georganiseerd. Daarbij zijn
leuke prijzen te winnen.
EZK
Energie Noord West
Van den Eijndekade 3
Oudeweg 85
2102 LE Heemstede
2031 CC Haarlem
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en nog veel meer!
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Bel voor meer info:
57 15829
57 19701 (aerobics)
of kom langs in de
A. J. v.d. Moolenstraat 47
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9 RvanKLEEFF
Van Stolbergweg l- tel. 5717093
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Brugman
BADKAMERS
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DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:
HOOFDDORP, Kruisweg 785 C, 020-6533482.
ZAANDAM, Pictcr Ghijsenlaan 11/Provinrialcwrg, 075-6355920.
Overige adressen vindt u in <lc Gouden Gids.

Gesloten tot maandag
26 januari a.s.

3

Brugman biedt zekerheid

e
Horeca-carrière.
start 'n SEC-opleidinej

ta

is nu «e*

• Horeca Ondernemersvaardigheden • Koken
• Cafébedri|f/Soeiale Hygiëne
• Serveren
Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste
• Wijncertificaat
vestigingseisen. Ook voor andere branches. • Restaurantbedrijf
• Managementopleidingen

training

&

opleiding

he\e*'n

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 5219329

is leverancier voor de Nederlandse markt van VDO en Kienzlë
producten voor de automotive-, nautische- en industriële branche. Naast de bekendeVDO instrumenten en Kienzlë tachografen levert VDO Kienzlë een uitgebreid programma hoogwaardige auto-accessoires, meet- en regelsystemen voor voertuigen,
alsmede testequipment, wagenpark- en brandstofbeheersystemen. Daarnaast verzorgt VDO Kienzlë de service-verlening en
aftersales voor al haar productgroepen.VDO Kienzlë Nederland
BV maakt deel uit van het internationale Mannesmann-concern.

Enkele voorbeelden:
AANDACHT VOOR

Rok
Blouse
Broek
Trui

FINANCIEEL TALENT

Ter versterking van ons verkoopteam zoeken wij een

Commercieel medewerker
voor de verkoop binnendienst (m/v)
U wordt belast met het geven van informatie over en de verkoop
van ons uitgebreide productenprogramma. Naast het onderhouden en intensiveren van de contacten met onze relaties heeft u
contact met onze buitendienst. Daarnaast behoort de admmistratieve verwerking van de orderstroom tot uw taak.
Om deze functie goed te kunnen vervullen wordt verwacht dat
u een middelbare schoolopleiding heeft voltooid, aangevuld met
een commercieel/technische opleiding, bijvoorbeeld IVA.Tevens
heeft u administratief inzicht, ervaring en/of belangstelling m de
uitrusting voor bedrijfsvoertuigen,auto-accessoires en onderdelen voor voertuig- en motorensector. U heeft commerciële feeImg en bent accuraat Ook is kennis van de Nederlandse en
Duitse taal m woord en geschrift vereist. U bent woonachtig m
de regio Amsterdam.

,-EpZORf

anderen uit l e ' r,M|<omstige ldeec u/pl zo pl«'e"g

Üj%£s=!§£S'

Uw schriftelijke sollicitatie zien wij graag z.s.m. tegemoet en kunt
u richten aan VDO KIENZLË NEDERLAND B.V. ca v. mevrouw
Y. E. van Oostveen, Nieuwpoortstraat 5, postbus 8265.1005 AG
Amsterdam Voor informatie kunt u zich wenden tot onze heer
E. Millenaar, telefoonnnummer 020-6821952.

Dagblad De Telegraaf
Zandvoort
zoekt nog enkele

Wil je als financieel specialist
je grenzen verleggen en je ervaring verbreden?
Het werken op projectbasis biedt je ruim baan
om je talent verder te ontwikkelen.
»
Het Glazen Huis Interim heeft die administratieve/
boekhoudkundige projecten. Wij beschikken over
een netwerk van opdrachtgevers met interessante
projecten voor korte of langere termijn.
«
Wij bemiddelen op vele niveaus: van uitvoerend
tot management, van MEAO tot universitair.
Samen met jou komen we tot een project dat bij jou
past en aansluit bij je wensen en ambities.
»
Ben jij als controller, administratief medewerker
of financieel analist op zoek naar een
nieuwe uitdaging?
Dan krijgt jouw financieel talent bij HCH Interim
de aandacht die het verdient.
#
Bel voor meer informatie met Harriet Aans,
020-6406284.

Het Glazen Huis Interim
Een heldeie kijk op financieel specialisten

^^^^
Tabitha

Jan Bongastraat 5,1067 HZ Amsterdam
Telefoon: 020 - 611 00 11

Bel voor info:
023-56 35 295 na 17.00 uur.

'tl VUVït

Grote Krocht 19,
Zandvoort

130

50

soorten
vlees

soorten;
vlees- ,;
waren „

VERSE GELDERSE DIKKE

VARKENSHAAS

19,95

l KILO
WAARDEBON

kleine wijken
Wij bieden:
een hoog bezorgloon
Fietsvergoeding
Gratis krant
Div. extra's w.o. 4x p.j.
een bonus van ƒ72,50
Een goede bijverdienste
voor jong en oud
(v.a. 15 jaar)

v.a. 35,-—
v.a. 25,v.a. 45,—
v.a. 25,-

met

flinke bezorgers m/v

pad of naar de o

tv/eg

Bel voor informatie:

VDO Kienzlë Nederland BV

> '"**S

Brugman inslallatieplan
voor de complete installatie
van uw badkamer

LAAT ONS
UW PRODUKT
EEN DIENST
BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-4 309 U 6.
SAMEN ADVERTEREN MEI UW RETAILERS.
DAT MAG WEL IN DE KRANT!

geldig van 12 t/m 21 januari
KILO VERSE HOLLANDSE
KIPFILET
+
l KILO VERS GEDRAAID
MAGER RUNDERGEHAKT

NU SAMEN

BOUCHERIE

20,-

:Lx

Grote Krocht 5-7
Zandvoort

2ate

Tel. 5719067

van 9.00 tot 17.00 uur

AMBACHTELIJKE KWAUTEITSSiAGERIJ'

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN
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'Dienstbaar zijn is
mij met paplepel
ingegoten'

E

IGENLIJK wilde Marg
Zeilstra zich helemaal
niet op ouderen richten.
Na haar afscheid van Kindertehuis Groot Kijkdum, waar ze
vanaf haar 17-e werkte en woonde, had ze in 1978 absoluut geen
zin om in het bejaardenwerk te
gaan. „Op zich had dat taest gekund," vertelt ze in haar gezelhge flat aan de Lorentzstraat.
„En ik heb ook weieens wat gesolliciteerd in die richting.
Maar ik wilde graag met jongeren blij ven omgaan. Ik denk dat
:k er toen gewoon nog niet aan
toe was om de omschakeling te
maken."
Inmiddels kijkt ze er echter
heel anders tegenaan. Als zeer
actieve vrijwilligster van de
Stichting Welzijn Zandvoort
(SWZ) is zij zeker vier dagen
per week in touw om de veelal
hoogbejaarde cliënten met raad
en daad bij te staan. Zo zit ze
regelmatig aan de telefoon om
mensen die met een of andere
hulpvraag bellen te woord te
staan of door te verwijzen. Verder doet ze boodschappen voor
zieke klanten, bezoekt ze stokoude bewoners die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven
en vervoert ze in haar auto patiënten naar de dokter of het
ziekenhuis.
Achteraf gezien is ze dolblij
dat ze haar vooroordeel tegen
de oudere bevolkingsgroep
heeft laten varen. „Hoewel dat
destijds wel even heeft geduurd," tekent ze hierbij aan.
„Ik beschouwde mijn baan in
het kindertehuis op het Stationsplein echt als mijn levenswerk. Heerlijk vond ik het, om
de verwaarloosde jeugd die
daar zat zoveel warmte en genegenheid te bieden dat ze zich
goed ontwikkelde. Het was
hard werken, hoor, maar ik heb
er een geweldige tijd beleefd.
Dat ik m '78 bij de verhuizing
van het kindertehuis naar Alkmaar niet meekon, heb ik dan
ook als een pijnlijke afwijzing
ervaren. Zelfs als een scheiding."
Nadat zij 'de narigheid eenmaal te boven was gekomen' en
naar haar huidige woning was

oog
en

oor
de badplaats door
CO

Monique van Hoogstraten
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„Vrijwilligers zijn de motorolie
van de Zandvoortse samenleving,"
zei iemand ooit eens. Je hoort ze
zelden, maar zonder hen krijgen
ouderen geen boodschappen en
lopen ze ontredderd in het
ziekenhuis rond. Marg Zeilstra is
een van die mensen die Zandvoort
draaiende houden zonder daar
veel ophef over te maken. Het
nieuwe Welzijnscentrum is haar
tweede thuis. Typerend voor haar
is dat ze na de verbouwing er ook
nog even aan dacht om een nieuwe
mat naar het Welzijnscentrum te
brengen. „Dienstbaar zijn is mij
met de paplepel ingegoten," zegt
ze. Eerst dienstbaar aan kinderen,
nu aan ouderen.

Sjieke boompjes
Het gaat goed met het inzamelen van ideeën voor het Millenmumcadeau,
meldt Theo van Vilsteren, voorzitter van de stichting die dat cadeau voor de
eeuwwisseling gaat regelen. ,,We hebben al elf ideeën binnengekregen na
onze oproepen m de media. En daar zijn we heel blij mee," zei de altijd
vrolijke VVD-pohticus maandagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van
burgemeester Van der Heijden. Een van de voorstellen is een straatbos.
Torn Hendriks, columnist van ZFM, slingerde dat zaterdagmorgen de ether
m. ,,Wie de bijeenkomsten van het Genootschap Oud Zandvoort bezoekt,
raakt altijd weer gecharmeerd van die oude foto's van het centrum.
Lommerrijke bomen. Rustgevende bladerdaken. Een straatbos zou die
rustieke sfeer kunnen terugbrengen," vindt Hendriks. HIJ heeft ook al een
plek m gedachten- de Kerkstraat, de Haltestraat en het Raadhuisplem. De
columnist wil er zelfs een kwart miljoen voor uittrekken. Daar kun je volgens
mij heel wat sjieke boompjes voor planten.
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Hik, kunst, hik
Tom Cikot en Felix Spee vinden datje het woord kunst vooral breed moet
zien. Onder de noemer 'de whisky sessies' hielden ze vrijdag en zaterdag m
de Cornelis Slegerstraat een expositie van twaalf 'schilderijen' die onstonden nadat ze met een glas whisky in een klodder verf hadden gewreven.
Volgens Cikot kwamen sommige verfwerkjes zelfs geheel nuchter tot stand.

Een van Marg-Zeilstra's belangrijkste taken is het opvangen van telefonische hulpaanvragen bij
het Welzijnscentrum
FoLo Andre Liebeiom
verhuisd, wilde Marg Zeilstra
toch weer een stukje regelmaat
m haar leven krijgen. „Want
voor je het weet laat je je als
werkloze alleenstaande verleiden tot 's morgens lekker lang
m je bed blijven liggen en de
rest van de dag een beetje hangen en zo. Om dat te voorkomen leek het me wijs om opnieuw een wezenlijk doel te
hebben om mijn dagen mee te
vullen." Daarom meldde ze
zich na een cursus in 1980 aan
bij het toenmalige Centrum
voor Vrijwillige Hulpverlening.
Sindsdien heeft zij zich geen
moment meer verveeld. Gaandeweg ging zij haar werk voor
het vrijwilligerscentrum zelfs
meer en meer als een fulltime
job beschouwen. „Van huis uit
was ik al een kind dat altijd met
andere mensen bezig was," verklaart ze haar sterke neiging tot
zorgzaamheid. „En die dienstbare houding ben ik nooit
kwijtgeraakt. Ik vind het nu
eenmaal heel prettig om me
volledig in te zetten voor wie

Verbouwing tovert Rose's
Cantina om tot De Baken
ZANDVOORT - Een daverend succes is de vestiging
van restaurant Rose's Cantina (voorheen het Boekaniersnest) aan de Zandvoortselaan 187 nooit geworden, „'s Zomers liep liet
wel, maar in de winter bleek
er niet voldoende animo te
zijn om Mexicaans te gaan
eten," veronderstelt Rob de
Leeuw, die het restaurant
eind vorig jaar overnam.

hulp nodig heeft. Al moet ik
eerlijk zeggen dat bij mij op een
bepaald moment het tij gekeerd
is, toen ik een paar jaar geleden
merkte dat ik aardig tegen de
rooie aanzat."
In haar omgeremde ijver had
ze al te veel hooi op haar vork
genomen. Dit gevaar ligt vol-

gens Marg Zeilstra voor elke
vrijwilliger op de loer. „Zoiets
gaat min of meer vanzelfsprekend," meent ze. „Als je ergens
bezig bent vraagt iemand al
gauw: zeg, kan je dat en dat ook
nog eventjes voor me doen? En
voor je het weet hou je geen tijd
meer over en maak je het veel te
gek. Met als gevolg dat je er zelf
aan onderdoor dreigt te gaan."
Realistisch constateert ze dat
de opgelopen stress in de eerste

zeggen: hier is het boodschappenbnefje, hoe laat wordt het
bezorgd? En dan vinden ze het
ook nog eens de normaalste
zaak van de wereld dat je die
spullen bij allemaal verschülende winkels koopt. Nu zit ik
niet echt op hun dankbaarheid
te wachten, maar er is natuurlijk een middenweg."
Zij haast zich hieraan toe te
voegen dat oudere mensen niet
per se lastiger zijn dan wie nog

geen AOW ontvangt. „Maar er
zijn er bij die vroeger bijvoorbeeld steeds door hun partner
zijn verwend. Die gewoon niet
beter weten dan dat er eeuwig
iemand voor ze klaar staat.
Zo'n houding heeft er dan altijd
al ingezeten. Op zich kan ik
daar wel begrip voor opbrengen, hoor. Een mens wordt nu
eenmaal gevormd door zijn levensomstandigheden. Maai' ik
heb wel geleerd om in mijn eigen belang zo nu en dan wat
makkelijker 'nee' te zeggen.
Het moet tenslotte niet ten koste gaan van mijn gezondheid en
humeur."
Thans houdt Marg Zeilstra
haar inzet beperkt tot een uur
of acht per week, en dat bevalt
haar uitstekend. „Nu heb ik
tenminste de tijd om ook nog
eens wat anders te doen. Zo pas
ik regelmatig op mijn achternichtjes en bezoek ik graag
vrienden en kennissen. Verder
hou ik van handwerken, van
fietstochten door de natuur en
van zo nu en dan een mooi con-

Weekenddiensten

zij er op voorhand van overtuigd dat de famihe-onderne- en tips voor
deze rubriek met
ming een succes wordt.
kunt u sturen naar de
„Mijn vader en ik hebben zakenmeuws
van het Zandvoorts Nieuwsblad,
vroeger in Amsterdam al ruim- redactie
26, 2040 AA Zandvoort,
schoots ervaring opgedaan in ofPostbus
inleveren bij het kantoor op
een visrestaurant," meldt De Gasthuisplein12 Tel 023-5718648,
Leeuw. „Zodat we heel goed we- of Faxen 023-5730497
ten hoe we het ons publiek zo
goed mogelijk naar de zin kunnen maken. En bovendien hebben we het voordeel dat we hier
een groot parkeerterrein voor de kassa's lopen voordat je de
de deur hebben, waar men ge- winkel echt binnengaat. Straks
zit de opening meteen na de
Samen met zijn familie is hij heel gratis kan parkeren."
momenteel bezig om er een
deur."
Oud-Hollands eethuis van te
Dat sommige klanten in de
beginfase flink moeten zoeken
maken, in de hoop en verwachnaar hun favoriete boodschapting dat dit in alle vier de seizoenen wél genoeg bezoekers
pen, vindt Thamm niet erg. „Ja,
ze zullen wel moeten wennen.
trekt. „We zijn meteen begonZANDVOORT - Albert Heijn Maar we helpen ze wel en we
nen met een ingrijpende verbouwmg," vertelt De Leeuw.
op de Grote Krocht krijgt een delen plattegronden uit."
„Waarbij we ons best doen facelift. De supermarkt is daarTijdens de verbouwing kunom het er gewoon een beetje pm van 11 januari tot en met 21 nen verstokte Albert Heijngezellig uit te laten zien. Zo ma- januari gesloten. Volgens be- klanten drie keer per dag een
ken we de grote restauran- drijfsleider Herman Thamm speciaal busje naar het Soendatruimte wat kleiner en knusser, herkennen de vaste klanten de plein nemen. De bus vertrekt
en richten we de twee andere AH straks bijna niet meer te- dagelijks om tien uur, één uur
en vier uur vanaf het busstazalen in voor feesten en partij- rug.
en. Bovendien bestemmen we
„De dertig jaar oude aankle- tion.
een aparte kamer tot een speel- ding van de zaak was hard aan
zaaltje voor de kinderen van vernieuwing toe, zegt Thamm.
onze gasten. Terwijl hun ou- Eigenlijk wil hij nog niet veel
ders m alle rust de maaltijd ge- vertellen over de nieuwe aan- Prijswinnaars
taruiken, kunnen de kinderen kleding. „Ik wil dat het een verZANDVOORT - Gran Dorado
daar spelletjes doen en naar vi- rassing blijft hoe de winkel er heeft tien prijzen weggegeven
deo's kijken."
ter ere van de recente heropestraks uitziet."
Toch licht hij wel een klem ning van zwembad Aqua RomaHet is de bedoeling dat De tipje van de sluier op. „Zo uitge- na, voorheen bekend onder de
Baken, zoals het nieuwe restau- breid als de Albert Heijn op het naam De Duinpan. Veel Zandrant gaat heten, op l februari Spendaplein wordt de winkel voorters leverden de bon in die
open gaat. Samen met zijn va- niet. In die winkel worden trou- in het Zandvoorts Niemusblad
der zal Rob de Leeuw de vis- en wens allerlei dingen uitgepro- stond en dongen mee naar de
vleesspecialiteiten gaan berei- beerd. De Albert Heijn in Zand- prijzen. Die prijzen zijn gegaan
den waaruit de gasten een keu- voort blijft gewoon de ver- naar: M. Vink, D. van Zon, V.
ze kunnen maken. De vrouw en trouwde
buurtsupermarkt. Spanjer, A. de Boer, familie
moeder van De Leeuw zullen Maar we krijgen wel andere Borstel, T. Dekker, P Vork-Avoor de bediening zorgen, even- stellingen en een nieuwe inde- kerboom, R. Botschuijver en I.
als zijn zuster Julia. Samen zijn ling. Nu moetje nog eerst langs van der Werff.

Albert Heijn
verbouwt flink

plaats haar eigen fout was. „Je
moet natuurlijk zelf aanvoelen
tot hoever je wilt gaan. Maar
het is zeker zo dat ook in vrijwilligersland regelmatig misbruik wordt gemaakt. Er zijn
bejaarde cliënten die de hulpverlening als een recht zien en
die als je langskomt botweg

'Ik heb geleerd zo nu en dan
wat makkelijker 'nee' te zeggen'

• mBerichten

N.

Met

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112.
In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenhjke
waarnemingsregehng: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Bhime, P. Weenmk. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zaudvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat? te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor mformatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van

9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
svp 24 uur van te voren opgeven
bij het Welzijnscentrum, tel.
(023-) 5717373. Voor de maandag moet men zich op de vrijdag ervoor opgeven.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459

bgg

eert of een voorstelling in de
schouwburg. Bovendien maak
ik sinds een paar jaar deel uit
van de ledenraad van woningbouwvereniging
Eendracht
Maakt Macht. Dat vind ik ook
een heel leuke en zinnige bezigheid."
Op deze manier verwacht zij
het nog een hele tijd vol te nouden. „Ik heb weieens de kreet
geslaakt dat ik met werken zou
ophouden als ik 65 werd. Maar
nu ik dat werkelijk ben, heb ik
nog helemaal geen zin om ermee te stoppen. Natuurlijk kan
ik goed merken dat ik met meer
de energie heb van toen ik twintig was. Het tempo ligt inmiddels een' stukje lager. Maar zolang mijn gezondheid het toelaat, wil ik graag zo lang mogelijk dienstbaar zijn en onder de
mensen blijven. Of dat nu jongeren of ouderen zijn, maakt
me niets meer uit. Als ik er
maar plezier in houd."
Johan Schaaphok

Dier
van de
week

Katten aan de wandel
Voor Mia Draijer is het nieuwe jaar goed begonnen. Zij heeft haar twee
katten terug, noch voordat ze een advertentie m het Zandvoorts Nieuwsö/adkon zetten. Beide katten hadden de benen genomen nadat ze van de
Voltastraat naarde Van Lennepweg was verhuisd. Mia dacht daarom dat ze
allebei wel m Noord terug te vinden waren. Uiteindelijk bleek echter een van
hen m de Patnjzenstraat rond te zwerven. HIJ was er goed aan toe, want hij
heeft vermoedelijk met een paar andere katten meegegeten.

Op zoek naar geld
Ton Timmermans is op zoek naar sponsors. HIJ wil opnieuw een portrettengalerij maken van de Zandvoortse politici, alleen m dit geval na de verkiezmgen. De nieuwe raadsleden mogen net als hun voorgangers hun portret zelf
inkleuren. De glasplaat die voor de collage zit, kost echter ruim honderd
gulden. De gemeente heeft een subsidiepotje voor culturele uitspattingen,
dus wie weet strijkt wethouder Versteege over zijn hart...

Prangende vragen
ZFM is eveneens op zoek. Niet naar geld maar naar mensen die prangende
vragen hebben voor politici. De lokale zender is van plan om deze vragen de
komende negen weken voor te leggen aan de partijen die aan de verkiezingen meedoen. De partijen krijgen per twee telkens m totaal een half uur en
zijn per antwoord niet langer dan vier minuten aan het woord. Van tien over
tien tot tien over half elf en van kwart over elf tot kwart voor twaalf brengen
de politici hun boodschap tijdens de hve-uitzendmg m Café Neuf (elke
zaterdagmorgen) naar voren. Ze hebben slechts één handicap: zij weten de
onderwerpen en de vragen niet van te voren. De eersten die zich moeten
blootgeven zijn Eén Zandvoort en de Socialistische Partij. Wie een leuke
vraag heeft, kan contact opnemen met Nel Sandbergen, Haarlemmerstraat
19, telefoonnummer 571.2196.

Niet slim genoeg
Een bewoner van de Engelbertsstraat dacht slimmer dan de wind en de
dieven te zijn. HIJ legde zijn aanhangwagen met een wielklem vast. Maar de
wind had daar geen ontzag voor. Zondag woei de aanhanger alsnog weg.
Schade had de aanhanger niet. Misschien de volgende keer toch maar aan
de politie vragen of die een zwaardere wielklem heeft. Of gewoon een Duits
nummerbord aanbrengen en te lang bij een parkeermeter blijven staan.
Dan deelt de politie ook een wielklem uit.

023-5320464.

Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.

Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:

5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.

Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Burgerlijke stand
Periode:
19 - 31 dec. '97
Getrouwd: Arnold Keumng en
Maria Mathilda Christina Emmelot. Pieter van der Mije en
Patricia Kuiper. Robbert Jan
Geerts en Hiltje Greven. Geboren: Lily, dochter van Stefan
Krol en Tanja Elisabeth
Schreurs. Antoine Frederik
Charles, zoon van Christiaan
Kuin en Romame Martme Moerenburg. Duncan Bodhi, zoon
van Rolk Cornelis Kuiper en
Mary Catherine Keur. Jane
Claire, dochter van Herman
Anthome Bakker en Mananne
Bogaard. Soumia, dochter van
Abdelilah El Bouzrute en Malika Bohali. Overleden: Gerard
van der Heijden (82), Margaretha Groenland-Severijnse (88),
Hendrika van der Veen-Gillebaard (87), Pieter Keur (69), Johannes Sleeman (86), Willem
Tibboel (72), Martha Johanna
Gerritsen-van Es (90).

Bijna 'hondengehakt'
Het ging ternauwernood goed. Met dertig kilometer per uur reed ik op
nieuwjaarsdag op de Boulevard Paulus Loot. Twee honden doken plotseling
tussen de geparkeerde auto's door en ik schrok me lam. Vol op mijn
remmen. Gelukkig zat er niemand achter me, maar ik realiseerde me wel
dat honden niet voor niets aangelijnd moeten zijn op de boulevard.

Ikaran, een Mechelse reu van
anderhalfjaar oud logeert sinds
half december in het Kennemer
Dierentehuis, omdat zijn bazin
g-een tijd had om hem te begeleiden. Die begeleiding is wel nodig. Ikaran is weliswaar gehoorzaam, maar hij moet nog wat
beter leren zich te gedragen. Dat
zal zeker lukken, want hij is erg
leergierig. Hij houdt bovendien
alles scherp in de gaten en
vreemden signaleert hij direct.
Trouw is hij zeker en van knuffelen houdt hij ook. Wie graag
samen met hem een cursus
volgt en zich consequent gedraagt, heeft aan hem een prettige huisgenoot. Het Kennemer
Dierentehuis, Keesomstraat 5,
tel. 5713888, geeft graag informatie over hem of over andere
huisdieren.

(ADVERTENTIE)

Kamerbrede collecties, huizenhoge kortingen: het is nu
opruiming op Meubelboulevard Amsterdam-Diemen.
Sla uw slag!
BAALBERGEN, HOUWEUNGINTERIEUR, MUNDERS,
MONTÈU OASE. «N REEUWIJK, SLAAPKAMER
CENTRUM. STOK MEU8ELCENTER, VAlHAl
Info (020) 690 93 16
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l WAT KOSTTE
V DIT BOS??

Kerkdiensten

De 'crew' van De Baken

Hervormde Kerk (Kerkplein):
Zon 10.00 uur: ds J. van Leeuwen.
Gereformeerde Kerk (Julianawcg):
Zon 10.00 uur: ds C vd Vate.
Agatha Parochie (Grote Krocht):
Zat 19.00 uur: pastor P. Meijer.
Zon 10.30 uur: pastor F. Meijer (Caeciliakoor).
NPB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap (Brugstraat):
Zon 10.30 uur: dienst verzorgd door eigen leden.

Zouden de 'millenniumbomen' die Tom Hendriks voor een kwart miljoen wil laten neerzetten in
Zandvoort misschien zo duur zijn omdat ze een horloge dragen waarop je kunt zien wanneer het jaar
2000 aanbreekt?

Illustratie Mare clo Boei
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KLEURENMONITOREN»
Funai 14" SVGA
CTX 14" SVGA digitaal
CTX 15" SVGA 1569 SE 0.28
CTX 17" SVGA 1769 SE
CTX 17" SVGA 1792 SE
CTX 17" SVGA 1785 XE (best getest)
liyama 15" Vision Master MF8515G
liyama 17" Vision Master MF8617T
liyama 17" Vision Master MF8617ES MM
liyama 17" Vision Master Pro MF9017T

«.1729.-

COMPUTERS

i nel. BTW

DE BETERE COMPUTERWINKEL t

1

QDI TX 512Kb AT jumperless
ASUS T97E
ASUS T97XE
ASUS P2L97
ASUS P2L97S SCSI
ASUS P2L97DS Dual PM SCSI
ABIT LX6 Pentium II

244,00
370,00
385,00
445,00
635,00
1150,00
435,00

CD WRITERS.
Ricoh Rewriter + Burner
2 The Point kit 2x4
Compro kit 4 x 8
Sony CDR ATAPI 2 X 8
Yamaha 6x4x2 rewriterkit IDE
Gear Multimedia

950,00
795,00
1045,00
775,00
1125,00
69,00

GEHEUGEN MODUL
4 Mb 30 pins
8 Mb DRAM 72 pins
16 Mb DRAM 72 pins
8 Mb EDO 72 pins 60ns
16MbEDO72pins60ns
32 Mb EDO 72 pins 60ns
16 Mb SDRAM 168 pins 10ns
32 Mb SDRAM 168 pins 10ns

30,00
48,00
90,00
40,00
75,00
165,00
95,00
175,00

>ilMTEL Pentium 166 MMX
Kogelgelagerde CPU cobler * J
•
; ' * QDI, Titanïum Ifo TX moederbord *4
••;'''V^'':^.^'^'6.-MB'EPO intern geheugen"' ' "" "
* S3t r i oG4v2 Videokaart, 1 mb EDO, 64bit *
:
4'~*-!:tyL&*Üum'-Z;,2Gtto'' Uit ra -ATA :hWrddïsK:* A- . . ^*:'.1^ï;CTX;:;nrioriito»r:; L.R/NI MPRII O.28dpi * ","•
":::"!"" ' 35^cl:.44 M b: d iskettesta t i n ; ï ï
•'*

ICD-ROM SPELERS

16
24
12
20
32
10

PROCESSOREN^S!

speed CD-ROM speler, Funai
speed CD-ROM speler slotloader
speed SCSI CD-ROM speler, Toshiba
speed SCSI CD-ROM speler, Plextor
speed SCSI CD-ROM speler, Plextor
speed CD-ROM speler PCMCIA Argosy

MyCom Amsterdam
Kinkerstraat 51
tel. 020-489.00.77
fax. 020-489.11.90

Quantum 2,2Gb Ultra ATA
435,00
Intel Pentium 166 MMX
325,00
Quantum 3,2Gb Ultra ATA
470,00
560,00
Intel Pentium 200 MMX
Quantum 4,3Gb Ultra ATA
645,00
Intel Pentium 233 MMX
775,00
Quantum 6,4Gb Ultra ATA
785,00
Pentium H 233
1055,00
Pentium II 266
1355,00
Pentium II 300
1995,00
AMD K6 200 Mhz.
445,00
Al onze prijzen zijn incl.BTW, onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt *

139,00
179,00
240,00
385,00
485,00
595,00

NyCom Amsterdam
Ceintuurbaan 113-115

MyCom Haarlem
MyCom Hoofddorp
Kruisweg 985
Kruisweg 61
tel. 023-532.25.97 tel. 023-555.66.33
fax. 023-534.59.31 fax. 023-555.66.15

tel. 020-470.95.95
fax. 020-470.96.12

DE KANJER IS ERUIT!
WIN-TOT-18,9-MILJOEI\I-BON
ir_

—, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer, alle
Bmgopri|zen en de Mega Jackpot.

Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven
[]
~j
[ ]
(~}

/
/
/
j

40,- (vier lotnummers)
30,- (drie lotnummers)
20,- (twee lotnummers)
10,- (een lotnummer)

A u b uw keuze aankruisen on verder invullen in bloklcttcrs Deelname aan de Nationale Postcode Lotorij houdt
in aanvaarding van hot reglement, op aanvraag verkrijg
baar, tel 020 677 68 68

NATIONALE

335,00
395,00
555,00
999,00
1145,00
1245,00
815,00
1499,00
1575,00
1590,00

Bon uitknippen en in ccn
envelop donder postzegel)
opsturen naar Nationale
Postcode Loterij, Ant
woordnummcr 19503,
1100 VM Amsterdam

L O T E R l JH

n de heer Q mevrouw
Naam:

Postcode:
Plaats:
'el.

Postbanknummer:
Banknummer:

Datum:
1509801
Handtekening:

Speel daarom mee m de Postcode Loterij.
Vul de bon in en stuur hem vandaag nog
op Dan krijgt u deze maand al uw eerslc
Kanjerpunt voor de Postcode-Kanjer 19*08
van minstens 18,Q miljoen 1

H i j is mm en u heelt hel ::cl[ genen Wal een
lees! en wat een \enassing \\as dal 1 De Postiode-Kaii|ei 1W7, van ld,4 miljoen gulden is
\cidccld dooi 16 \ \ i n n a a i s m de njkste posttoile \ a n hel |.iai 3328 GM m Dordiccht
De l d \ \ i n n a a i s hadden mei hun \\mncnde
loien m totaal 287 maanden meegespeeld in
de Postcode Loten] en dus hadden zi] 287
Kaii)crpunien gcspaaid Daaimee \\as elk Kanjerpunt goed voor iium 57 000 gulden Een
vol |.ur spelen mei een lol lexerde dus bijna
zeven ton op'
Maar er gingen hij de deeemheitiekkmg van
de Postcode Loterij n a t u u r l i j k nog veel meer
pi ijzen uil De niaandhoofdpii)s van een ton
kwam terecht m Ween En \\aar de overige
prijzen vielen ziet u m hei overzicht hiernaast.
Alleen de Mega Jackpot bleel staan. Die viel op

Agenda Bingo Show
7 t/m 11 januari:
Vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht

DE UITSLAGEN ^ VAM 5 JANUARI
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
Stand Mega Jackpot:

GRAFISCHE KAARTENÜ
S3 Trio 64 V PCI IMbEDO
S33DDX4MbEDOPCI
Diamond Stealth 3D 2400 Pro 4Mb PCI
Diamond Stealth II S220 4Mb
Diamond Monster 3D (OEM)
Diamond Fire GL1000 Pro 8Mb PCI
Diamond Fire GL1000 Pro 8mb AGP
Diamond Viper 330 4Mb AGP
Diamond Viper 330 4Mb PCI
Matrox Millenium II 4 Mb WRAM
Matrox Millenium II 8 Mb WRAM
Matrox Mystique 220 4 Mb SGRAM
Matrox M3D
ASUS AGP V3000 4 Mb / TV OUT
Creative Extreme Graphic Blast 3D

405,00
490,00
565,00
429,00
429,00
495,00
. 665,00
340,00
245,00
350,00
285,00

lOMEGAs
2IP Drive Parallel, 100Mb extern
2IP Drive SCSI, 100Mb extern
ZIP Plus extern SCSI + Parallel
2IP Drive ATAPI intern OEM
ZIP Drive SCSI intern incl. controller
JAZ Drive SCSI extern
JAZ Drive SCSI intern

J

325,00
345,00
485,00
225,00
355,00
1025,00
775,00

MyCom Service Afdeling Nu ook bestellen via
Postbus 3021
internet. Bezoek de :
2130 KA Hoofddorp
MyCom Virtual Shop!
WWW.MYCOM.NL

rotans van Us in Amsterdam heeft de trekking van december verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want iedere
deelnemer in dezelfde postcode wint - tot 5.000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjespnjzen
ook de letters weggelaten. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.
1001
10,2265 XD 50,- 3025
10,- 3771 ZG 25,- 4884 AP
50,- 5261 TH 100,- 5422 BV 100,- 6006 ZP 100,- 7031 ZM 25,- 8383 ED 25,
1006
10,2266 EA 100,- 3025 TD
50,- 3812 WV 25,- 4921 CB 50,- 5298
10,- 5427 CN 50,- 6095 NS 50,- 7105
10,8395
10,
1013 EC
50,2271 HW 100,- 3038 LB
50,- 3823 GR 50,- 4956
10,- 5328 CL 25,- 5445 AT
25,- 6118 EB 50,- 7112
10,8406 ET 100,
1013 VD
25,2275 XT 100,- 3044
10,- 3831
10,5011 ME 50,5328 JC
25,- 5446
10,- 6136
10,7131 AM 25,8427
10,
1014 AE 500,- 2282 GH
25,- 3051 SE
25,3838
10,- 5017
10,5331
10,5473
10,- 6137 KB 25,- 7141 TV 100,- 8428
10,
1015 BN
25,2300
10,- 3053 MC 25,- 3851
10,5042 EK 100,- 5334 LE
25,- 5491 EB 25,- 6141
10,7206 BJ
25,- 8430
10,
1015 SB
50,5506
10 - 61 51 DD 25- 72 1 1 AN 50 - 8435 VJ
50
p>co
-tn
filRT
fiCÏ
50
1021
10,5508 KA 25 • O
l Oo Uo
OU,72 11 N D 50 - OHDJ
1U,
1021 LN
25,5508 PW 25,- 6214
10,7312
10,8469
10,
1025 TR 100,5509 NL 100,- 6216 CB 25,- 7325
10,- 8481
10,
1040 HK
50,5513 BV
25,6217 BM
50,7325 NM 50,- 8487 GJ
25,
1053 LK
25,5525 AP 25,- 6217 JH
25,7414 WN 25,8523
10,
1057 GZ
25,5541 HK
50,6218 NE
25,7419 CV
50,8531 AZ
25,
10S4 JN
25,5571 GN 100,- 6243
10,- 7442
10,- 8541
10,
1071 XA 500,5582 BC 25,- 6245 PS
50,- 7451
10,8606
10,
1075 VM 500,5590
10,- 6285
10,- 7461
10,8608 ZH 100
1082 NE
25,5591 LA 500,- 6371 BG 100,- 7468 HK 100,- 8629
10,
1090 HC
25,5623 NP 25,- 6372 BT
50,- 7471 HZ 25,- 8651
10,
1091 LD
25,5624 CE 100,- 6372 ES 25,- 7524 CM 25,- 8761
10,
1093 ER 1000,5632 JP
50,- 6401
10,7532
10,- 8835
10,
1111 NJ
50,5633
10,- 6413 LN 25,- 7532 AS
50,- 8871
10,
1185 CZ
50,5654 RD 25,- 6431 JA
7546 BC 50,- 8880
25,10,
1214 KC
25,5654 SN 500,- 6431 LW 50,- 7573 BL
25,- 8935 NB 25,
JDQQQ A rtrt
A
OC
1217 EB 1000,5684 1 7 100 - 6443 AS
25 - 7615
10 - Ö3OO
^3,
1274 BS
25,5688 TK
25,- 6523 LG 25,- 7640
10,- 9035 AD 50,
1317 HR 1000,5691
10,6532 AN 500,- 7642 CS 1000,- 9035 CW 25,
1325 GW 25,5694 AN 500,- 6543 ND 25,- 7701 JT
25,9035 ER 50,
1326 SC 500,5702 HS 50,- 6566
10,- 7721 ZD 50,- 9051 HE 1000,
1338 SG
25,5753 GT 25,- 6602 WS 50,- 7734
10,- 9061 BJ
50,
1382 RX
50,5844
10,- 6605 NB 50,- 7751 NN 25,- 9133
10,
1422
10,2313 KV
25,3053 TM
50,- 3882 NW 50,- 5049
10,- 5346 PN 500,- 5911 BW 50,- 6641 LC 100,- 7754 M H 25,- 9161 BZ 100,
1424 NX
50,2321 HN
50,3054 AM 500,- 3904 KJ
50,- 5056 HS 100,- 5348 RT 25,- 5914 SC 25,- 6642
10,- 7800
10,- 9171
10,
1441 AH
50,2323
10,- 3066 PC 50,- 3905 VN 25,- 5082
10,- 5351
10,5922
10,- 6661 DJ 100,- 7811 GM 50,- 9201
10,
1444 TE
25,2332 BE 25,- 3069 BP 1000,- 3962 HE 100,- 5126 XB 50,- 5374 HA 25,- 5925 GG 25,- 6685
10,- 7821
10,9204 JE
25,
1462 GJ
25,2343
10,- 3069 LK
25,- 3984
10,- 5131
10,5386 AN 25,- 5927
10,- 6685
10,- 7827 P J
50,- 9215 VX
25,
1477
10,2350
10,- 3073 CL
25,- 4016
10,5151 XC
50,5388
10,- 5935 SX 100,- 6691 AK 25,- 7827 SL
25,- 9247 BW 50,
1504 CL
50,2351 EE
50,3085 HH 50,- 4151
10,9254
10,
1561 PG
25,2441
10,3100
10,4190
10,9291 AZ
25,
1561 ZP 100,- 2504
10,- 3131
4201 XB
25,10,9291 NA
25,
1566 AE
25,2510
10,3131 HR
25,4301 VE
25,9321 ER
50,^f *F *f
m m % ^^
^f ^0 ^J
1623
10,2513 CZ
25,3172 VJ 500,- 4310
10,9354 XE
50,
1628 WB 25,2518 HG 25,3191 TP
25,4326
10,9403 PJ
50,
1670
10,2524 LL
50,- 3207 PE
25,- 4328 BJ 100,9403 TA
25,
1674 MC 25,2525
10,- 3224 EN 25,- 4330
10,9404
10,
1678
10,2531 SM
50,3262 VD 25,- 4336 CB 25,9502 HN 25,
1679
10,2551 SX
25,3262 VM 100,- 4384 CS 25,9521
10,
2552 WB 50,- 3291 XJ
1683
10,25,4423
10,9524
10,
1689 TV
25,2555 EC 100,- 3314 HN 25,- 4431 AN 25,9531 AH
25,1713
10,2555 JR
25,- 3314 VZ 500,- 4434
10,9564
10,1721 GL 1000,- 2560
10,- 3317 RE 25,- 4458 AV
25,9602
10,'
1722 EH
50,2565 NZ 50,- 3319 TL
50,4463 EM 25,9605 PN 100,'
1755 LG
25,2555 ZG 25,- 3355
10,- 4507 KR 50,9621
10,.
1779 XD 100,- 2581 TZ 100,- 3402 BB
50,- 4508
10,9626
10..
1782 KA 100,- 2586 RA 100,- 3431 LG 100,- 4522 PT 100,9644
10,.
1811 BC 500,- 2591
10,3438 TL
50,- 4536 CV 25,9649 ES 25,.
1816
10,2591 CC 500,- 3451 VJ 1000,- 4571 VD
50,9649 HJ
50,3474
10,- 4635 DA 100,2612 GV 50,1816
10,9662
10,1821
10,2614 TB
50,3481 TV 1000,- 4646
10,9670
10,1827
10,2628 AG 25,- 3501
10,4646
10,"
9677
10,2628 ST
50,- 3506
1827 KE
25,10,- 4650
10,- 5152 NG 50,- 5391
10,5944 BJ
50,- 6701 ED 25,- 7833 AC 100,- 9734 CT
25,2635 HM 25,- 3507
1841
10,10,- 4651 XP
50,5211 HE 100,- 5398
10,- 5971 CE 50,- 6705
10,- 7891 DS 50,- 9738
10,1861 NP
25,2651 SC
25,3524 KS
25,- 4661 VN 25,- 5221 GK 50,- 5402 GG 25,- 5988 AG 25,- 6713 JJ
50,7902 HP 25,- 9743 CJ 100..
2671
10,1901
10,3527 GK 100,- 4691 EC 100,- 5237 CN 25,- 5420
10,- 6004 GB 25,- 6717 HG 25,- 7908 RA 25,- 9752 LG 500,1901 GS
50,2681 XC
25,3528
10,- 4696
10 6803
10,- 7948 NW 100,- 9765 JM
50,1931 XR 100,- 2715 BP 500,- 3532 CR
50,- 4702 VD 500,6806
10,- 7957 CX 25,- 9801 ES 100,1975 BH
25,2715 RB
25,•M
3544
)0,- 4703 HZ
25,6811
10,8012
10,9821
10.2022
10,- 2724 AC 25,- 3571 BK 25,- 4707 JR
50,_,,(.-„
^ ,. .^,- ,t^,^,. * 6826 JG 100,- 8043
10,- 9827
10,;
2024
10,- 2771 AH 25,- 3582 J B
50,- 4708
10,- I«S*«>S£«jtt£IiSl*^rai,Sl3fcS^SJ™«,w„:Elïi 6826 KH 1000,- 8085 RD 500,- 98F5
10,10,2026 SX 100,- 2801
3583 XA
50,- 4722
10,6843 KL
50,- 8102 GB 100,- 9901
10,2026 XG 25,- 2801 XW 25,- 3611 AC 100,- 4730
10,6865 XW 50,- 8141 SM 50,- 9901
10.2033 AW 500,- 2811 KL
25,3634
10,- 4731 GM 25,6871 ZS
25,8196 KB
50,9901 CA
25.2035 XB 50,- 2831
10,3645
10,- 4758
10,8212 BL
25,10,9939
10,%l$i8SÈJ!i$ii&>' tf$$%éi$iiw"' ,, 6901
2851 ZR
50,2061 CB
25,3705
10,- 4811 LT
50,6905 JW 50,- 8232 AS 25,- 9953
10,2064 XH 25,- 2906
10,- 3705 EK 100,- 4812 LR 100,^llllsS&fljif 6923 AN 50,- 8232 BA 50,- 9957
10,Q
2135 AE 100,- 2912 GB
50,3707 CS 50,- 4815 AJ
50,10,- 8243 VZ
25,- 9959 PP 25,m
^^&" i~••*Hik 6927
^aj&siü^ 6950
2161 RB
25,2924 AK 500,- 3744
10,- 4818 TT
25,10,- 8251 AR 50,™
2201 EV
50,2990
10,- 3744
10,- 4824 RS 25,6980
10,- 8271 BE 50,2231
10,3011
10,3763
10,- 4854 PK 25,6991
10,8342
10,2241 NM 25,3021 JD
50,3771
10,4855
10,7007 GJ
25,- 8344
10,-

^•^ s

Geboortedatum:

een niet verkocht loinummcr m Veendam.
Dal betekent dut de Postcode Loterij hel
nieuwe jaar meteen weer goed begint, want
deze maand staat de Jackpot alweer op 6
miljoen gulden.
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MyCom Servicelijn
tel. 023-565.11.90
Helpdesk@mycom.nl

250,00
112,00
135,00
165,00
225,00
255,00

POSTCODEKANJER
1A 4 MILJOEN

Adres:

Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-.

MyCom Eindhoven
Kruisstraat 75
tel. 040-296.27.62
fax. 040-296.27.63

FAX /MODEMS MET Vfl3
PCMCIA 33K6
Best 33K6 intern V34 ,
Etech Bullet 33K6 intern V34, Rockwell
Etech Bullet 33K6 extern V34, Rockwell
Etech Bullet 56K intern, Rockwell
Etech Bullet 56K extern, Rockwell

6 miljoen

De Bingocijfers:

|| De. overige Bingöprijzen:
Getal 1 t/m 22
Getal 23 t/m 36
0 7 , 1 0 37 l 44 i 13 35 15 14 ƒ 10.000,- 12 ƒ20,
36 40 43 03 45 06 29 32 ƒ 1.000,- 42 ƒ10,
21 i 22 02 04 24 41 26 30
ƒ 100,- 17
25
ƒ50,- 39
Maakt u uw kaart vol met getal
ƒ40,- 08
19
01
dan wint u de
31
ƒ30,- 28
11
ƒ25,- 20
Thuisbingo
f 25.OOO,Zetfouten voorbehouden

De BMW: 8531 MK 171 in Lemmer

te verdelen onder alle deelnemers
met postcode 3328 GM in Dordrecht

6004 KC 039

MAANDPRIJS

ƒ100.000

en voor iedere deelnemer in de postcode
6004 KC een troostprijs van ƒ 1.000,-

KANJER

t

6
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MILJOEN

DE RIJKSTE PRIJS VAN NEDERLAND: 18,9MILJOEN

Weekmedia 17

Babymassage
ZANDVOORT - Wie via lichamelijk contact een betere band
met zijn of haar baby wil opbouwen kan bij de Kennemer
Thuiszorg de Shantalamethode
aanleren. De cursus wordt gehouden in het Gezondheidscentrum op het Beatrixplantsoen.
De cursus start op 14 januari en
kost honderd gulden (leden van
de Thuiszorg krijgen 25 gulden
korting) voor vier lessen. Meer
informatie is op te vragen bij de
Kennemer Thuiszorg, divisie
Gezondheids Service, telefoonnummer 023-5123006 (op werkdagen van half negen tot half
één). Aanmelden kan tot uiterlijk 12 januari.

Zandvoorts
Nieuwsblad

woensdag 7 januari 1998

Familie Berghuijs is gek van

Gerhards en Cliteur
schaken in top-tien
ZAND VOORT - Walter
Gerhards en Olaf Cliteur
hebben tijdens het rapidschaaktoernooi van schaakclub De Doredenkers in
Wijk bij Duurstede, een uitstekende prestatie geleverd.
Beide spelers uit de hooidmacht van Chess Society
Zandvoort eindigden op het
zestig deelnemers tellende
evenement in de top-tien.

Schilderen
HAARLEM - Els Slot start
binnenkort met vier cursussen
medidatief schilderen in Haarlem. Medidatief schilderen is
volgens haar een hulpmiddel
om de eigen geest en het gevoel
te ontwikkelen. „Ervaring met
schilderen of tekenen is niet
nodig. Het gaat niet om een
mooi plaatje, maar de schilder
zelf staat centraal," aldus Slot.
Ze geeft de cursussen op maandagavond,
donderdagavond,
donderdagmorgen en vrijdagmorgen. Zes lessen kosten 175
gulden inclusief materiaal en
koffie. De cursussen beginnen
op 12,15 en 16 januari. Opgeven
bij E. Slot, Junoplantsoen 70,
2024 RS Haarlem, telefoonnummer 023-5276328.

Hel duurt nog: wel even
voordat het raceseizoen
een aanvang neemt,
maar de jeugdige
Zandvoortse broers
Henrico en Marius
Berghuijs hebben hun
zaakjes nu al goed voor
elkaar. De met het
snelheidsvirus besmette
gebroeders komen
namelijk met twee
fraaie karts aan de start
In het seizoen 1998.

Eugène Brands
HAARLEM/ZANDVOORT De Stichting Beeldende Kunst
Kennemerland toont tot en met
31 januari gouaches en collages
van voormalig Zandvoorter Eugène Brands. Het SBK-gebouw
is te vinden op de Gedempte
Oude Gracht 121. De tentoonstelling is dinsdag tot en met
vrijdag van elf tot vijf geopend,
zaterdag van negen tot vijf uur
en donderdagavond van zeven
tot negen uur.
- Brands maakt composities
van abstracte kleurvelden en
wolkenformaties die langzaam
voorbij lijken te trekken.
Brands, die zijn jeugd in Zandvoort doorbracht, heeft zich laten inspireren door de vele
voorwerpen die op het strand
aanspoelen.
Mare Chagall
vormde voor hem ook een belangrijke inspiratiebron.

Alternatief
HAARLEM - Klimop, het
centrum voor alternatieve leefen geneeswijzen, houdt op zondag 11 januari een open dag.
Klimop verzorgt veel cursussen en therapieën. Tijdens de
open dag zijn er-dan ook demonstraties en proeflessen in
intuïtieve ontwikkeling, autogene training, meditatie, yoga,
rebalancing massage en T'ai
chi chuan. Belangstellenden
kunnen bovendien informatie
opvragen over Reiki, regressietherapie en de supportgroep 'A
course in miracles'. De open
dag duurt van half elf tot vijf
uur. Om half elf openen twee
docenten het feest met de sessie 'yoga van de klank'. Klimop
zit op het Marjoleinpad 50, bij
de kruising Schipholweg/Europaweg. De receptie is op werkdagen telefonisch bereikbaar
van negen tot twaalf op nummer 023-5366644.

Richard Berghuijs flankeert zijn zonen Henrico en Marius in een van de karts

D

e snelheidssport was al
snel favoriet bij de familie Berghuijs. Vader Richard is al jaren enthousiast voor de sport en bekeek
vele races op het Zandvoortse
circuit. De zonen werden meegenomen naar deze plek en ook
zij geraakten onder de indruk.
Met z'n drieën zijn ze dan ook
bij vrijwel elk race-evenement
aanwezig als toeschouwer of
als official. Maar het echte racen vinden Henrico (20) en Marius (17) toch het allermooiste.
Daarom maakten ze plannen
om een kartteam te formeren.
„Het idee speelde al een tijdje," begint Richard Berghuijs,
die als teammanager optreedt,
het verhaal. „Begin december
werd het team officieel opgericht en nu staan we aan het
begin van ons eerste kartseizoen. We gaan niet onvoorbe-.

reid van start, want we kochten
in maart 1997 een kart en hebben het hele jaar getraind en
getest op de indoorbaan van
Bleekemolen. De kart van
lOOcc is voor Marius. In een andere kart, één van 125cc, gaat
Henrico racen."
Alhoewel het volgens Berghuijs een betaalbare sport is, is
het team zeer content met de
geworven sponsor. „Met een
klein budget is het best te doen,
al waren de kosten van de nieuwe kart, zo'n zevenduizend gulden, niet misselijk. We komen
nog weieens in de Klikspaan en
na wat gepraat werd dit onze
sponsor. We hebben nu een
hecht team, waarin de samenwerking echt enorm is."
Naast de familie Berghuijs
zorgt Martin van der Rijt voor
de pr en is Erik Poeke de man

die het sleutelen voor zijn rekening neemt. „We rijden onder
de naam Stoffel Kart Racingteam," zegt Van der Rijt. „Die
naam ontstond als een grapje.
We zeiden tegen elkaar dat we
waarschijnlijk achterin zullen
eindigen. Maar na een tijdje
trainen is gebleken dat er veel

zegt Henrico, die werkzaam is
in een keuken van een instelling. „Wel trainen we met elkaar en zijn het afgelopen jaar
continu met de afstelling van
de kart bezig geweest. De trainingen zijn prima verlopen.
Door de afstelling van banden
en wielen ging het steeds snel-

Broers debuteren dit seizoen
in twee karts in competitie
snelheid in de karts van de jongens zit."
Als het aan Henrico en Marius ligt, moet er komend seizoen terdege rekening met hen
worden gehouden. „We komen
in verschillende klassen uit,
dus rijden niet tegen elkaarX

Ier en ook door elkaar tips te
geven gaat het steeds beter."
Het eerste racejaar wordt volgens scholier Marius een leerjaar. „We hebben tijdens de
trainingen al veel geleerd, maar
nu we deel gaan nemen aan
wedstrijden kun je spreken van

'Gayduik'

ZANDVOORT - Ook in
het nieuwe jaar hebben de
ZVM-Rabobank handbalteams nog niet voor successen kunnen zorgen. De
Zandvoortse handbalsters
verloren kansloos met 18-12
van RKDES en de mannen
werden door Lacom met 2516 afgetroefd.
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Als opwarmer voor de Gay Games, die van l tot en met 8 augustus
in Amsterdam gehouden worden, doken diverse homoseksuele
zwemmers op nieuwjaarsdag: het water in ter hoogte van het
Golden Tulip Hotel. Ze sjouwden een vlag mee en onder hen
bevond zich ook een zwemmer op krukken. Bij de organisatie van
de 'Gayduik' was ook O. van Batenburg betrokken, die jaren geleden de nieuwjaarsduik van zwemvereniging Rapido opzette.

^«*.^

Deze traditionele Rapidoduik (dit jaar voor de 38-e keer) vond
een halfuur voor de 'Gayduik' plaats op het strand bij de Rotonde.
Dit jaar renden zo'n dertig zwemmers dwars door een beschilderd
oranje zeildoek voordat ze in het water terecht kwamen. Het weer
was redelijk mooi, de zon scheen en de temperatuur van het water
schommelde rond de zes graden. Een paar honderd toeschouwers
juichten de zwemmers toe.
Foto Karin Schut

Sportploeg van het jaar 1998
ZANDVOORT - Kenamju
heeft het plan opgevat om in
1998 een competitie op te
zetten om te komen tot de
Zandvoortse sportploeg van
het jaar. Diverse verenigingen hebben zich reeds aangemeld. Op zaterdag 31 januari wordt het startschot
gegeven in het sportcentrum van Kenamju aan de
A.J. van der Moolenstraat
47.
Op de eerste dag gaan de
teams steppen, fietsen en roeien. Een team bestaat uit acht
onder wie minimaal
ZANDVOORT - Nog tot en personen,
twee dames. Maandelijks wordt
met 15 februari is de tentoon- een
evenement gehouden. In festelling van Aart van Dobbenstaat het badmintononburgh (1899-1988) te zien in het bruari
dat georganiseerd
Cultureel Centrum op het Gast- derdeel,
door Sporting Club
huisplein in Zandvoort. Dob- wordt
op het programma.
benburghs lithografieën zijn Zandvoort,
staat voor maart op
van woensdag tot en met zon- Tafeltennis
rol en wel bij Kenamju. Bij
dag van één tot vijf uur te be- de
ZVM vindt in april het handtaawonderen.

Expositie

een echt leerjaar. De trainingstijden die we rijden zijn vergelijkbaar met de tijden van jongens die al meedoen in de wedstrijden. Ik denk dan ook dat
we zeker boven de middenmoot
kunnen eindigen. Dit eerste
jaar wordt een jaar van testen
en proberen in de punten te rijden. Volgend jaar, als we wat
meer ervaring hebben opgedaan, moeten we voorin kunnen meestrijden."
Om voorin te rijden zullen
Henrico en Marius alles uit de
kart proberen te halen. „De
hoge snelheid geeft een kick,"
gaat Henrico verder. „Je zit vijf
centimeter boven de grond en
gaat met een snelheid van 110
door de bocht. Elke ronde probeer je iets sneller te rijden, dat
is echt prachtig. Boyendien
staan de modernste middelen
tot onze beschikking. We staan

londerdeel plaats. In de maand
mei staat een hockeytoernooi
bij ZHC op het programma.
De softbalafdeling van TZB
staat in juni garant voor de organisatie van het softbalonderdeel, waarna de zomervakantie
zorgt voor een onderbreking.
Voor de maanden september,
oktober en november is het
programma nog niet bekend. In
december vindt de afsluiting in
ieder geval plaats in de sportzaal van Kenamju met een volleybaltocrnoni. Dan ook wordt
de door de Zandvoortse Sportraad beschikbaar gestelde wisselbeker uitgereikt aan de
Sportploeg van 1998.
Initiatiefnemer Kenamju is
nog in onderhandeling met een
aantal verenigingen om de niet
ingevulde maanden alsnog vol
te krijgen. Gesport zal er zeker
worden. Opgave van teams is
nog steeds mogelijk. Tot 15 ja-

via een portofoontje in verbinding met de pits. Dat is een primeur m de kartsport. Zo kunnen we problemen of situaties
op de baan meteen met elkaar
doornemen."
De enthousiaste coureurs
zien de kartsport niet als hun
einddoel. De racerij op het
Zandvoortse circuit beoefenen
in een sport- of racewagen is
het doel waar naar gestreefd
wordt. Beiden vinden de kartsport daarbij een uitstekende
leerschool. „Dit is de beste ondergrond voor de autosport.
We zullen eerst m de karts resultaten moeten boeken, dan
pas kom je aan sponsors. De
kartsport is nog betaalbaar.
Kom je in de racewagen terecht, dan moet je sponsors
hebben. Dus zullen we eerst
-moeten scoren in de karts."

Handbalteams van ZVM
staan met lege handen

Koffieconcert
HEEMSTEDE - In restaurant Landgoed Groenendaal in
Heemstede organiseert de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging pp
zondag 11 januari een koffieconcert. Het ensemble Arabesque is op die dag te zien en te
horen. Zij spelen werk van Michael Praetorius, Reine Colapo
Osorio-Swaab, Chr. W. von
Gluck, Geert van Keulen en
W.A. Mozart. Het ensemble bestaat uit Cecilia Ooms (fluit),
Kristi Goedhart (viool), Stana
van der Valk Bouman-Olléova
(alt-viool) en Edith Neuman
(cello). Het concert begint om
half twaalf en de toegangsprijs
bedraagt tien gulden. CJP-ers,
leden van de KNTV en kinderen krijgen korting. Meer informatie bij de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Toonkunstenaars, telefoonnummer
023-5328369.

I'nto Knck \.in Clcel'

nuari 1998 kan aanmelding tig gulden is deelname mogeplaatsvinden. Twaalf personen lijk. Niet alleen verenigingen
per team moeten worden opge- kunnen zich aanmelden, ook
geven, van wie er acht (inclu- vrienden- en familieteams of
bedrijven mogen zich inschrijsief twee dames) meedoen.
ven. Aanmelding kan geschieDankzij de medewerking van denbij Kenamju aan de A.J. van
de reeds aangemelde verenigin- der Moolenstraat 47, telefoon
gen kunnen de kosten voor 5715829, of bij Ruud Luttik, Bildeelneming laag gehouden wor- derdijkstraat
11, telefoon
den. Voor het bedrag van zeven- 5719171.

De nederlaag van de Zandvoortse dames kreeg al in de
eerste helft gestalte. Toen presteerde het onvolledige Zandvoortse handbalteam onder mveau. Het keek al snel tegen een
flinke achterstand aan. Vooral
fysiek schoot ZVM-Rabobank
te kort tegen het goed draaiende RKDES. Ruststand 10-5. In
de tweede helft bood ZVM
Rabo
meer
tegenstand.
RKDES moets alert blijven,
omdat de Zandvoortsen met
veel inzet de strijd aangingen.
De achterstand werd niet groter, doch ZVM-Rabo slaagde er
toch niet in de in de eerste helft
opgelopen achterstand weg te
werken. Het gat van zo'n vijf a
zes doelpunten bleef op het scorebord staan. Ondanks een slotoffensief moest het team van
coach Joost Berkhout met een
18-12 nederlaag genoegen nemen.
„Normaal gesproken zijn we
volgende week weer volledig.
Dan moeten betere resultaten
mogelijk zijn", aldus Berkhout.
„Zoals het nu gaat wordt het
niets, ondanks de goede inzet
van het team. We hebben in de
eerste helft deze wedstrijd verloren. In de tweede helft hebben we positief gespeeld, maar
meer dan een nederlaag zat er
niet in." Doelpunten: Maaike
Cappel 4, Wendy van Straaten
4, Claudia Paap 3, Suzanne
Bruijnzeel 1.
De Zandvoortse heren gingen
op bezoek bij Lacom en werden
ook al in de eerste helft op een
onoverbrugbare
achterstand
gezet. De Zandvoorters bleven
in het eerste kwartier aardig in
het spoor van Lacom, maar in
de slotfase van de eerste perio-

acht uur tot kwart over tien in
het gebouw Zang en Vriendschap (Jansstraat 74, Haarde Christelijke Oratorium lem) te oefenen, kan zich opVereniging Haarlem zo hard geven via telefoonnummer
naar nieuwe zangtalenten. 023-5254637 of 023-5270066. De
Vooral sopranen en tenoren contributie voor drie maanzijn welkom. De eerste repeti- den bedraagt zestig gulden.
tie is op 21 januari.
Aspirantleden krijgen een
Voor de uitvoering zijn twee
Wie bereid is drie maanden stemtest bij dirigent Harry
koren nodig en daarom zoekt lang elke woensdagavond van Brasser.

HAARLEM - De Christelijke Oratorium Vereniging
Haarlem is op zoek naar nieuwe zangers die willen meedoen aan de Matthaus Passion. Bachs beroemde oratorium wordt uitgevoerd op 10
april in het Haarlemse Concertgebouw.

Zangers gezocht

de maakte Lacom goed gebruik
van slordigheden bij ZVMRabo. Ruststand 11-6.
In het begin van de tweede
helft spande ZVM-Ratao zich in
om de achterstand weg te werken. De achterstand werd iets
verkleind, maar toen Lacom de
score weer opvoerde, was het
gedaan met het Zandvoortse
verweer. De Zandvoorters zagen het niet meer zitten en gaven zich over. Lacom kon zodoende uitlopen naar een ruime overwinning, 25-16

Zo'n zestig schakers, ingudeeld in groepen van acht naai
speelsterkte, streden m de laatste week van 1997 in Wijk bij
Duurstede om de trofee 'De Zilveren Appel'. Onder de deelnemers de schakers van Chet,s
Cliteur, die in de sterkste achtkamp uitkwam, en Gerhards.
De laatste trad aan m de tweede
groep.
Olaf Cliteur trof het niet aangezien hij in de eerste twee partijen de zwarte stukken kreeg
toegewezen. De Zandvooiter
kwam ondanks dat lichte nadeel toch met een vijftig piocentscore redelijk weg. Zijn
teamgenoot Walter Gerhards
kende in groep twee met 1,5
punt uit twee partijen een pnma start. Voor Cliteur was het
de rest van de dag keihard werken om de punten bij elkaar te
sprokkelen in de sterke hoofdgroep. Met drie uit zeven partijen hield hij zich knap staande
en eindigde op de gedeelde vijlde plaats.
Walter Gerhards zette in
groep twee zijn goede start
voort en eindigde met een schilterende score van vijf uit zeven,
hetgeen goed was voor de tweede plaats in zijn groep. Beide
Chess Society-spelers eindigden derhalve in de top-tien van
het toernooi.
Vrijdagavond
aanstaande
opent de Chess Society het jaar
1998 met de traditionele nieuwjaarsreceptie. Behalve deze receptie zal er een korte ledenvergadering gehouden worden.
Vanaf volgende week zal de
strijd op de 64 velden weer volop lostaranden in de drie mterne competies. In de normale
competitie verdedigt Kees Koper zijn verworven eerste stek
met hand en tand. Mare Kok,
Hans Drost en Peter Kuhn liggen op minimale achterstand
op de loer. Ook Dennis van der
Meijden is met zijn vijfde plaats
nog lang niet kansloos.
In de rapidcompetitie is Simon Bosma de te kloppen man.
Kees Koper is voorlopig de beste is op het onderdeel snelschaken. Koper wordt op korte afstand gevolgd door Olaf Chteur. Ook Hans Drost en Mare
Kok, die net als Cliteur een
avond misten, behoren nog tot
de kanshebbers.

Werken en eten
HAARLEM - Een diëtiste van
de Kennemer Thuiszorg geeft
op 14 januari informatie over
de cursus 'Werken aan eetgedrag' die binnenkort start. De
cursus is vooral bedoeld voor
vrouwen die hun eetpatroon
willen veranderen. De informatie-avond is gratis toegankelijk.
Aanvang: half acht in het wijkgebouw op de P.C. Hooftstraat
45 in Haarlem. De kosten van
de cursus, die tien lessen duurt,
bedragen 175 gulden. Leden
van de Thuiszorg krijgen vijftig
gulden korting. Meer informatie bij de Kennemer Thuiszorg,
divisie Gezondheid Service, telef oonnummer 023-5123011.

(ADVERTENTIES)

contractactiviteiten

Da Stichting ROCON maakt onderdeel uil van hel
Regionaal Opleidingen Centrum Amsterdam en verzorgt \
deelliidoplctdingen en ipccitieke cursussen op
contractbasis
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woensdag 7 januari 1998
Divers personeel gevraagd
A H Grote Krocht 9 Zandvoort
zoekt per direct iemand voor de kantine + 20 uur per week
Heeft u interesse neem dan contact op met
mevr A Feith of dhr H Thamm, tel 0235712657

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
M

l» n li l

k m i ü , , , » < „ , ! , „,.,„.1 mi-, l nl J U

Immiii n |IHM||I iiiilmi-i li III i ^nmlli n
l ' . l l l K I l l l l I l l l t l I U I j / 1 II U Ij ll.l.ll

il.

- p , l l.llr I l l l l l < > | > l I I

|>.i„ii>i Mll HOS
l'l.,.,l-,IIM-,M,,., l , , K ,„ ,l, ,„!,.,,„|, , , | , I M
/ \ M l \ ( ) l ) l f l s Ml l \\s|{| \|) /II -, | p, ,
s

lm |]

.,

liiilui r -li|il m.i,iiiil,i» 17 üll UMI

l

knul n« l. Ui I e l< l.mi.i h i i j i , > i t i i i

OJ! ">TI7l(>r> <>l

.if^l VI II//I Illll II .1.111

*

/. m,K,,,, l l- N l i n w . l i 1.1,1

/

(,.l-llllH-|,ln,l |J. JOU l M

It.p.nt

l'l.i.il-m.: i- IM,|, imi_, h|L in ili MI|,J ml

iilnn.llir

*.'/.milt
- \ n im-.lil.nl
\ n i - K l i M i i . . \\i-i M > l . i i l .
l i l l i i i n i n - i ( m i i . i m <l, |{
li \ , n , i . V.il.nu i-i ili i
( iilil.inl

.ill'

iijiln. v.in lul

M.ul

/li Uil |ii i M i i l h i i K l i l

M

n<!-lijil

*

Illl.HIM.llh

\ M i - h i i l . i n i ~ Si.id-,-

m.i.in.l.i^ l"> 1)11 UMI

UMI

..II/,

m.llf.1

.l.llllllkkllljkl

.llKll

l i n l u i i i i n l i i n . i l i i - in i l i M i , i n » / I J M up .i.im i .1.1^ op
l Ml/l k . l l t t l M l II V l ' l k l l|f_ll.l.ll

* \iiiu In n i< n iinili i niiiiiiili l uiiull l l r<:rl i \lt.i in
n ki IIMV _, l.i.n 1,1 .ilMinili- /,'! VI ...lm kii-tin
* l!i| | il.i.il «MI;, in ili MII in- Mnnli n ,11 m l.t UIJ-IHIM:
nu i - ti i-UMI i il lip M i/iu k ttniill .i.iii ,i<lti t tri i ,!M- linil, n h, | t i i *{in iilin-v, In, ,1 , , u ki.m| UM
-Illllnl llintiH.i uonll !(,.-,(} m irki-lllll,! }:<•-

lil.n lil

Happy New Year
NIEUWE START, NIEUWE KANSEN
Door opening van nieuwe afdeling 35 ambitieuze mensen
nodig voor o a promotie verkoop, vertegenwoordiging
chauffeurs (kin rbw)
BEL SNEL RTF (groothndl in non food prod )
EN VRAAG NAAR ANNE 020 4657350

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Een nieuwe job9
Word rij instructeur vracht
auto chauffeur of taxi chauf
feur De nwe opl starten bin
nenkort in A'dam Vraag info
(gids) SAN 020-6922223
Gevr scholier, liefst i b v
brommer om bestellingen te
bezorgen Li|kt het je waf
Bel even 0235713460, lus
sen 16 00 22 00 uur
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Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
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Oproepen
Mededelingen

Een pruik als het
nodig is!

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529
Wie helpt mij mijn computer
temmen''
Ik zoek een enthousiasteling
die mij, tegen vergoeding,
helpt mijn probleempjes op te
lossen
Telefoon 0235719811

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

DE KLUSSENBUS
iedere klus, bellen dus
<inder/baby-artikelen Voor Tel
023 5713780
SCHILDER heeft nog tijd v
• Maxi Cosi incl verkl en binnen en buitenwerk Vrijbl
Maxi Cosi-pak, ƒ50 Chicco prijsopgave
wipstoel/35 0235731141
Bellen na 1800 uur 5719800

Monet Strijkservice

* aparte

* bezoek aan

pasfuimle

huis of m

* ruime

het

sortering in

haarwerken
en pruiken

ziekenhuis

*

ziekenfondsleverancier

Dus... maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ooi: gespecialiseerd in
heren {mgaljwerken
Dinsdags gesloten
TOP

\0WHBfflUM

Heemstdestraat 28
bh Hoofddorpplein
Amsterdam

Tel 020-0157107

Bijeenkomsten
Markten/braderieen
Gemengde Vrijmetselarij,
internat orde voor mannen Vlooienmarkt 11 jan Nieuwen vrouwen Ook in Amstel- veen, De Ringkant, 25 jan
veen Tel 0206430293
Haarlem Zuid Tijbb Henk van
Turnhout Sporthal, 9 16 uur,
toegang ƒ 2,50 0320-256656

Uitgaan

schoonmaakmedewerkers m/v
voor diverse objecten in Amsterdam
Wij zoeken zelfstandig werkende schoonmakers voor de
ochtend en/of avonduren voor o a kantoorschoonmaak
Interesse? Bel RSB Uitzendbureau 020 6881044 of kom
langs op Admiraal de Ruijterweg 325 te Amsterdam
UITZENDBUREAU
DE WERKSTUDENT
zoekt voor een schoonmaakbednjf op Schiphol
CHAUFFEURS M/V
combinatiefunctie
chauffeur en schoonmaakwerk
zaamheden
i b v rijbewijs B
parttime of fulltime
Interesse7 Bel ons en maak
een afspraak 020 6228555

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Hoi, ik ben Wil' Ik ben 51 jaar
en ben het alleenzijn zat1 Dus
probeer ik via deze weg in
contact te komen
met misschien wel jou1 Ben jij tussen
de 48 55 jaar, sportief en hou
jij ook van de7gezellige dingen
in het leven Bel me dani
090650 15 156, 1 gpm
Boxnummer 982627
Ik ben een vrouw van 53 jaar
en zoek iets naast mijn huwelijk Ik heb een slank en stevig
figuur en ben goed gevormd
Ik verlang er geregeld naar
om met andere mannen te
daten Ik ben beslist de moeite waard en alles moet kunnen 0906-50 15 15 6, 1 gpm
Boxnummer 999395

Wat ik allemaal heb9 Een leuk
figuur, blonde haren en blau
we ogen Spreekt 't je aan7
Mijn naam is Patncia Ik ben
19 jaar jong en woonachtig m
Haarlem Ben jij een leuke
jongeman en houd je net als
ik ook van uitgaan en gezellig
heid7 Bel mei 0906-50 15 15 6
1 gpm Boxnummer 962703
Weten jullie wel wat echte liefde is77 Weten jullie wel wat
liefde is7 Liefde is elkaar ge
ven, elkaar nemen1 Liefde
kan alles
zijn1 Weten jullie wat
ik zoek7 Liefdei Niet voor een
avond, maar voor altijd1 Altijd
sameni Zoek jij dat ook7
0906-5015156, 1 gpm
Boxnummer 932205
Wil je weten wie1 ik ben7 Lees
dan snel verder Ik ben blond
en kerngezond, 33 jaar en
mijn body zit goed m elkaar,
1 64 m lang en voor een uitdaging7 niet bang Trekt 't je niet
aan Dan moet je verder
gaan Groetjes van miji
0906-50 15 15 6, 1 gpm
Boxnummer 276305
Zo Zwarte Pieten grieten' Zijn
jullie klaar met dat geklauter
op de daken7 Dan wordt het
nu tijd voor andere zaken'
Deze bebaarde en gemijterde heer, wil graag
iets bijzonders, iets meer1 Reageer1 Wie
weet hebben we een date'
09065015156, 1 gpm
Boxnummer 426766
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam. Dit voorkomt vertraging
m de behandeling

V o l k s u n ive r s i te i t A m s t e r dam1

Nieuw Programma
Winter en Voorjaar 1998
Taal • Creatieve • Algemene
cursussen
NT2 - Nederlands aan Anderstaligen
Doe-Zelf cursussen
Programma af te halen bij
Stadsdeelkantoren, bibliotheken
en boekhandels
Inschrijving start maandag 5 januari
Start cursussen vanaf 26 januari
Open ma t/m vrij 10 16 uur en
donderdagavond 8, 15, 22 en 29 jan
van 17-1830 uur
Rapenburgerstraat 73
1011 VK Amsterdam

Ik ben op zoek naar een seneuze relatie1 Ben jij een jongen tussen de 20-30 jaar en
denk jij ik ben ook toe aan
een vaste relatiei Laat dan
snel wat van je horen op mijn
box en ik neem contact met
je op om te kijken of het klikti
09065015156, 1 gpm
Boxnummer 972482

0906 9889 Rijpe Sjaan DD zkl
jongens (18) v Live Seks
Grijp onder m'n rok 99 cpm
Wijkdating vrouwen
uit jouw wijk zoeken een afspraak 0906-17 17 (60 cpm)

24 u/pd (1 gpm)
Zie ook Nieuwsnet 9
Kabeltekst pag 450

BEL ME THUIS

0906-96.88
VERNIEUWD ca 1 gpm
BIJ Monique kom je beslist
aan je trekken Gn 06-kosten
00569004274 ƒ 0,62/'/<i min
Biseks1 Buurvrouw/buurmeisje (18)i Spelletjes steeds harderi 99 cpm 0906 9526
Dagelijks seksen hete meisjes (18) op onze livelijn1 De
heetste' 99Cpm 0906 0603
HIJ voelt onder haar rokje ze
heeft niets aan' Geen 06-kosten 00 569004263 (0,62/'/4 m)
Ik ben er
ALTIJD VOOR JOU

(09)06 - 9789

LIVEi Black, beautiful en hoti
Voor liefhebber van zwarte
vrouwen i 99 cpm 0906-0601

* SEKS ALARMNUMMER *
Snelseks Direct Live 99cpm

0906*0611

Wil je lekker komen, maar
geen 06 op je rek7 Bel dan nu
00-569004253 (f 0.62/Y4 mm )

PIANO
SPELEN

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-40 83 61.
1

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant

7

Waar ik woon In de kop van
Noord Holland Ik ben een
spontane moeder van 30 jaar
en ben in het bezit van een
zoon van 5 Samen zijn wij op
zoek naar een leuke, sportieve, eerlijke, goed uitziende
man tussen de 30 en 35 jaar
Bel onsi 0906-5015156,
1 gpm Boxnummer 329128
<» De
advertentie-afdeling
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zonder opgave van redenen, te
weigeren (art. 16 Regelen
vooi het Advertentiewezen)

onderhoud \'*anfi*,,,/
U

COM8I-KETEL ABONNEMENl^

voor
Hiermee wordt uw ketel jtariiiks gecontroleerd
en bn een stonng betaalt u geen voomjkosten of
uurloon
OOK VOOR VERVANGING'
Wij bieden u een offerte
met "prijsgarantie"

O UWENS
H.I.Ambacht, servicevestiginger. in:
Almere. Alphen a/d R„n, Amersfoort Amsterdam B eda
Delft Den Haag. Dordrecht, Gonnchem, Gouda. Hellevoet

slusHilversum" Hoofddorp. Le.der, Lelystad. Roosendaal.
Rotterdam. Sp.|kemsse. Trtburg. Utrecht. Zoetertneer_

0906-96.80

24u./pd, 1 gpm

Diverse clubs

* Desire Escort *
All creditc ace , 24 u p d.
020-6700620/036-5360208
http //www desire nl
Leuke dames gevraagd
Luxe privé huis1 Topmeisjes.
10-01 u, 7 dgn p w Sauna +
bubbelbaden Sarphatipark
118, A'dam. 020-6723022.
's Morgens 10-'s nachts 01.00
rondborstige Holl knoert met
mooie donkere vriendin privé
Overtoom 443/0206189110

HOE VERKOOP JE

EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE IJSKAST
adverteer in de krant

voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden. • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • maximaal 3 regels • alleen voor particulier
gebruik • het aangebodene mag niet boven
f 300,- uitkomen • bijv. huisraad te koop uangeboden.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
vooi icdeic lettei, punt, komma ol cijter één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw adveitentic een betaalde Micro is, kunt u
bij uw tekst een gegaiandeeidc (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Kop van Noord-Holland
Ik ben Anna Ik ben een vrouw
van 1 75 m lang, heb kort donker haar, groene ogen en
werk m de gezondheidszorg.
Mijn voorstel jij en ik op
een
terrasje, bos en strand1
7
1
Interesse Bel me NU
0906-50 15156, 1 gpm
Boxnummer 463200
Ra ra hoe klinkt mijn stem,
voor 1 gulden weet je het direct' Moderne vriendschap
met een lekker stuk van 21 jr,
laat dan wat horen als je tot
25 jaar bent Ik ben 1 70 m,
volslank, lange blonde haren
en ondeugende bruine oogjes 0906 50 15156 1 gpm
Boxnummer 982835

Hf
(f 0800-0998830

C. \f-

WINTERKRIEBELS 7
Geheel privé'

Auto's en
auto-accessoires

Alblas Verkeersscholen

Kaarten inclusief dagmenu
voor ƒ 20,- p.p.
Aanvang zondag 11 januari
om 13.30 u u r.
Inschrijven bij
receptie Hotel triton
Zuiderstraat 3
Zandvoort
Tel. 5719105
(onder voorbehoud van
voldoende deelname)

Ik ga door, waar anderen
stoppen1 Schaam me ner-1
gens voor en wil harde SEKS
Harneti 99cpm 0906-9794

V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 023 - 5714534

Rijles auto's
en motoren

met aansluitend een heerlijk
dagmenu.

ca 1,05 p/m

WIKA AUTOGLAS

Ik heb geen kaal koppie en
geen snor' Maar ik heb wel
blonde haren1 Mijn naam is
Ronald en ik ben 55 jaar Ben
jij een leuke, vlotte, spontane7
vrouw jonger dan 50 jaar
Dan wil ik jou graag beter leren kennen, tijdens een leuke
afspraak' 0906-5015.156
1 gpm Boxnummer 248452

- Klaverjasmiddag

(09)06-98.50

Autoverzekering

Financien en
handelszaken

Wist u . . .
dat wij van Hotel
zondagsmiddags voor uw
organiseren, een ouderwets
gezellige

BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

Thuiskontakt vrouwen 20-59
zoeken een afspraak thuis
0906-19 19 (60 cpm)
Voor 't echte handwerk bel je
0906-0630 Zij praten, jij kom t'
Live 4 Stones1 99 cpm
Vrouwen 30+ uit A'dam
geven je hun tel nr'
0906-1444 (60 cpm)

Ik ben spontaan, gezellig, eerlijk, betrouwbaar, 44 jaar,
1 67 m lang, volslank en op
zoek naar een serieuze relatie1 Ik heb donkere haren,
donkere ogen en ik houd van
Sinds 1954
knuffelen Ben jij7 eerlijk
en betrouwbaar Dan ben ik Autoruiten en kentekenplaten
Lijsterstraat 18
op zoek naar joui
Tel + fax: 023 - 5731613
0906 50 15 15 6, 1 gpm
Boxnummer 945340

Jolanda, dat is mijn naami Ik
heb veel humor en houd van
uitgaan, dansen en sporten
Ik ben een spontane, vlotte
vrouw van 30 jaar en woonachtig m Den Haag Ik heb
Hobby's en verzamelingen
geen kinderen, maar wel 2
katten Spreekt dit alles jou
GROTE TREINENBEURS, Amstelveen-Zuid Zat 10 jan aan? Doei' 0906-5015 156,
1 gpm Boxnummer 962023
(1000 - 1500 uur) Keizer Karel College, Elegast 5
Jongemanneni
Kort blond
Sierborden
porselein
of
haar, blauwe ogen, 1 70 m,
steen, gemaakt n a v de
Muziekschoenmaat 37, is op zoek
bevrijding 5 mei 1945 ge
naar een leuke, spontane
instrumenten
vraagd Tel 023-5717357
vriendschap1 Ben jij 35-40 jaar
en gekenmerkt door een spijkerbroek, een paar7 gympen
of stevige stappers Reageer
Dans- en
dan eensi 09065015156,
balletlessen
1 gpm Boxnummer 215718
Kop Noord-Holland Lmda, 25
jr, lang rood haar, blauwe
Dance Masters v d Adel & de
Bruijn-Bonel starten nwe U kunt bij ons al v a ƒ270,- ogen Ik ben 1 70 m, slank en
voor het eerste haljaar
een ondeugende boogschutdanslessen voor jongeren 11
een goede piano huren
ter die op zoek is naar een
17 jr, alleengaanden en pa
spannende jongeman tot cirren Makkelijk bereikbaar met
35 jaar Als je reageert
openbaar vervoer Gratis par
VAN KERKWIJK ca
altijd een berichtje van me
keren
Touwslagenj
11,
Amsterdamseweg 202
terug, dus bellen
A veen Tel 0206407711 Zie
AMSTELVEEN
0906-5015 156, 1 gpm
ook pag 781 en 802 ATS text
020 • 6413187
Boxnummer 942531

Gevraagd hulp in de huish in
gezin met 2 kinderen, hond
en kat, ± 10 uur p w Leeft
30 45 jr Moet beslist zelfstan
dig en nauwkeurig kunnen
werken Tel 0235717353
• ANNULERINGEN van ad Goede werkster gezocht om
vertentie opdrachten kunt u samen met al aanw hulp huis
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK schoon te houden in Aerden
Kennismaking
Graag ma en/of
richten aan Micro s Weekme- hout
dia Postbus 156 1000 AD doocht Bel tussen 0900
1000 uur 0235241767
Amsterdam
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE''
Dat kan nu heel simpel snel en discreet, 24 uur per dag
7 dagen per week Wat moet u doen?
Horecapersoneel gevraagd
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 0906 50 15 15 6 en toets m het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
KEUKENCHEF
van uw keuze
4 Spreek een boodschap m en wacht op een reactie
met ervaring in de Franse keuken
leidinggevende capaciteiten
Alleen en op zoek naar een
vakdiploma s en diploma sociale hygiëne
Aantrekkeli|k, 40 jaar, dat ben serieuze relatie7 Ik ben een
1
O
ik, Sanne Trefwoorden res- goed uitziende vrouw van 57
ZELFSTANDIG WERKEND KOK
peet humor, uitstraling ni jaar, 1 74 m en 70 kg Heb je
met ervaring en diploma sociale hygiëne
veau, goed gesprek, be meer interesse, dan moet je
O
trouwbaar, eerlijk Hobby s beslist reageren op mijn box1
KOFFIE EN BUFFETMEDEWERKER
strandwandehngen, winkelen
voor verzorging en controle m de ochtend en avonddienst bowlen, fietsen, schilderen, Wie weet kunnen we daarna
eens afspreken en kennismaO
theater, reizen, muziek en ken met elkaar1
INTERIEURVERZORGING
schaken'090650 15156, . 0906-50 15 156 1 gpm
± 3 uur per dag
1 gpm Boxnummer 202139 Boxnummer 258737
op parttime basis
O
Bel me1 Denk jij me op alle
Hallo mannen, ik ben Brenda1 vlakken te kunnen boeien
KEUKENMEDEWERKER
Ben jij die ene lieve, leuke
voor schoonmaak en onderhoud (avonddienst)
maar ook met je verschijning'
man dan moet jij reageren1 Ik Ik, vrouw, mooi, blond, verleiO
ben 34 jaar en1 heb een zoon delijk, spannend, kwetsbaar,
CAFÉ EN TERRASBEDIENING
tje van 12 jaar1 De rest
vertel boeiend, intelligent, geraffimedewerkers met eigen roosterindeling
ik je later wel Bellen11
O
neerd, jong en afkomstig uit
0906 50 15 15 6, 1 gpm
RESTAURANTMEDEWERKERS
het westen, verlang naar reBoxnummer 335425
met vakkennis en ervaring op niveau
actie 09065015 156, 1 gpm
Boxnummer 233236
Bovenstaande functies inpasbaar in Restaurant Queenie of • Wij behouden ons het
Kennemer Golf & Country Club Zandvoort Gegadigden gehe- recht voor zonder opgave van Hr, 53 jr, z k m charm vr
ve schriftelijk te reageren t a v Gastronomie Reine du Bois, redenen teksten te wijzigen voor wederz erot mass Niv
postbus 269 2040 AG Zandvoort
of niet op te nemen
en discr Tel 0341-556716

0906-Nummers

Lokaal tarief' Amsterdam
dating vrouwen uit A'dam1
010-2946186
Onroerend
Mannen
zoeken mannen1
goed te koop
Oudere gays geven je hun
aangeboden
tel nr 0906-81 00 (50cpm)
Ontdek de duistere wereld1
Te koop aangeb . garage bij SM Je meesteres live1 Zij
de Schelp, vaste
prijs wijdt jou in' 99cpm 0906 9626
ƒ30000 Inl 023-5715212
Oudere vrouwen geven
hun telefoonnummer1
Onroerend goed
0906-1555 (60 cpm)

Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken Ik ben Marijke, 1 78 m en in
en woonruimte
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- het bezit van donkerblond
zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot haar, blauwgrijze ogen en
te huur gevraagd
weeg 64 kg Ik houd van wan
17 00 uur Voor info 023-5717177 of 06-52502188
delingen en een lekker glas
wijn Ik ben op zoek naar een Th. gevr garage/loods/stalman, waar ik liefde, gezellig- Imgsruimte v oldtimer Tel
Opleidingen/cursussen
heid en verdriet mee kan de- 0235731221.
leni 0906-5015156, 1 gpm
Boxnummer 963008

STICHTING MODESCHOOL DINY KELLY
Therapieën
Half feb nieuwe 2,5-jrg dagopleiding ontwerpen/styling
Elke donderdag dansen en
Deeltijdopleidingen zoals coupeur/se, haute couture, hoeden,
ontmoeten v alleengaanden
tassen/schoenen, modetekenen, ontwerpen/styling,
v a 30jr De Ossestal', Nieu- BIO RELEASE
MASSAGE
ontwerpen stofdessins en brei ontwerpen
welaan 34A Osdorp, v a 20 u 020 6934064 Geen seks
OPEN DAGEN
1
IETS TE VIEREN ?
• Wij behouden ons het
VRIJ 060298, 19-2130 u, ZA 070298, 11-15 u
EETCAFE SANTÉ
recht voor zonder opgave van
Tel 020 6948470, Zuivelplem 9A, 1097 XD Amsterdam
Zandvoort, 0235719213
redenen teksten te wijzigen
PRIVE-LES Engels, Latijn,
S v p tijdig reserveren
of niet op te nemen
ENGELS v beginners + half- Grieks, Dutch lessons, J Bakgev ƒ 5 p/u Begin 12 + 15 ker, Botticellistr 38-2, A'dam
jan Progress 0206738412
(bij Olympiapl) 6751664
Schoonmaakpersoneel gevraagd
Café 't Eindpunt te Bloemendaal zoekt een
SCHOONMAKER M/V
m het bezit van eigen vervoer
Telefoon 0235732170 en vraag naar Femke
RSB Uitzendbureau zoekt per zo spoedig mogelijk

Bos/strandwandelingen, bioscoop winkelen, gezelligheid
uit en thuis enz i Ik ben Jan,
37, 1 88, heb een normaal
postuur, blauwgrijze ogen,
donker haar en een snorretje.
Ik ben geen bartype en op
zoek naar een vrouw tot 42
jaar' 090650 15 156, 1 gpm
Boxnummer 323266

Dit is de eerste stap, die heb
ik al genomen Nu is het aan
jou om1tot een tweede stap te
komen Ik 1 luister naar de
naam Karin Ik ben 1 65 m
Kunst en antiek
lang en heb blonde haren
Ben jij een nette man en houd
"Veilinggebouw Amstelveen* je net7 als ik ook van lekker uit
eten 0906-50 15 15 6,
HEDEN INBRENG
1 gpm Boxnummer 971981
Spinnerij 33, Amstelveen
Tel 0206473004
Hoe zie ik eruit7 Blauwe ogen,
lang donkerblond haar en
1 70 m lang Ik ben Astnd, 21
Verhuizingen
jaar en woonachtig m de omgevmg van Amsterdam Ben
X Y Z B V verhuizingen en jij een gezellige jongeman en
kamerverhuizingen/ transport houd je ook van uitgaan en
Voll verz Dag-nachtservice gezelligheid uit en thuis7
020 6424800 of 06 54304111 Reageer nu» 0906-50 15 15 6,
1 gpm Boxnummer 910645

Mode

• Ik ben weer thuis1 ledereen
bedankt voor de belangstel
ing Ciska Halderman
• Uw particuliere Micro bon
oer post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen
Opdrachten die te laat
binnenkomen worden
automatisch de week
daarop geplaatst

• T k leverkleurig leer bank
stel, i g s t , ƒ250,
Tel
0235717210
T k a div meubelen o a
hoekbank, wandmeubel, salontafel, eethoek en hoekvitnnekast, zwart 023 5718038

Ben jij op zoek naar een 32jarige brunette'" Stop dan
met zoeken want dat ben ik'
Ik ben Annika, 1 66 m lang,
spontaan volslank en houd
van stappen1 Ben jij een aantrekkelijke lange,
fors gebouwde man7'' Dan hoor ik
1
graag wat van je
0906-50 15 156, 1 gpm
Boxnummer 924240

Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met veimelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 9,99 (ICL. BTW)

EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opgave de regel
hr.o.nr.... bun v.d. blad
als l regel bij u H tekst
gerekend wordt).
Wij zijn niet aansprakelijk \oor fouten untslaan door onduidelijk
handschrift.

Gratis Micro's en betaalde
Wij behouden ons hel
Micro's moeten woiden mgelc- recn' *oor/onder
veid aan de balie van ons kan- Jg^te" ftljjïïof
toor tot uiterlijk maandag
,cne^
nict
ló.OOuui.
'

Zandvoorts Nieuwsblad

ed 17

t/m 3 regels ƒ 5,60
t/m 4 regels ƒ 7,47
Vm 5 regels ƒ 9,34
t/m 6 regels ƒ 11,21
t/m 7 regels ƒ 13,08
Vm 8 regels ƒ 14,95
1/m 9 regels ƒ 16,81
1/m 10 regels ƒ 18,68

Wilt u ook naam, adies, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tol een maximum van één adveitcntie
per week. Ook zonder vci melding vraagpnjs (artikelen te zamen niet boven l" 300.-) kunt u niet gratis adveileren. Alle pi ijzen zijn incl. 17,5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:

I^ rA1
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'Gevaarlijkst zijn
beginners die de
helling af suizen'

Bazaar is topper
van attracties
Aan kop van de top-5 van at
tracties m Noord-Hollund staat
de Beverwykse Bazaar Met
meer dan drie miljoen bezoekers in het jaar 1996. Tweede in
de top-5 staat 'een dagje Schip
hol' dank zij de befaamde wan
delpromenade en natuurlek du
winkels van Schiphol Plaza die
de dagtoenst ook graag even
meepikt. In 1996, het zijn de
meest recente cijfers die de
VVV Noord-Holland heeft,
kwamen zo'n achthondeiddmzend bezoekers vliegtuigen (en
reizigers) kijken
Op de derde plaats staat een
traditionele toeristische top
per: de kaasmarkt m Alkmaai
Hoewel het een seizoenbgebeu
ren is, komen er toch nog jaar
hjks driehonderdduizend kii
kers op af. Bijna net zoveel bezoekers trekt het Zandvooitse
Casino. Met m de zomer een
groot aantal Duitse spelers De
vijfde plaats van Noord-Hollandse attracties is voor het
Recreatiepark Linnaeushof in
Bennetaroek, al jaren de be
stemming voor gezinnen met
kinderen. De Linnaeushof afiicheert zich als de grootste
speeltuin van West-Europa.

Incloor klimwanden, dulntoppen, de Ilembrandttoren:
veel hoger kun je in Noord-Holland niet gaan. Echt inheemse concurrentie hebben ski-banen niet. Je kan
met je snowboard naar Frankrijk of Tibet. Maar een
'visgraatje leggen' kan ook in Amsterdam-Noord of in
Hoofddorp. De mountalnsbij Mokum.

'D

kE

LANGSTE afdaling
dicht bij huis! Geen
wachttijden bij liften, altijd gunstige weercondities en veilig', zo adverteert een ski-school in de
Gouden Gids. Iemand met
romantische inslag gaat zowaar aan besneeuwde hellingen en lawinegevaar denken.
Die 'langste afdaling' is nog
bescheiden uitgedrukt. Veel
ski-scholen en indoor-skibanen
hebben zelfs oneindige afdahngen. „Je staat met je ski's op een
mat van vijf meter breed. Zelf
sta je stil en de mat draait rond:
kunstgras," legt Martin Cornet
uit.
Cornet is skileraar en medeeigenaar van Indoorski & Sun
m Amsterdam-Noord. De
après-ski stelt enigszins teleur.
„We hebben een kleine bar
maar we draaien geen jodelmuziek en lopen niet in lederhosen
rond. Het is niet echt een Oostenrijkse aangelegenheid. Mensen zien ons ook niet als alternatief voor de skivakantie. We
hebben mensen die in plaats
van op voetbal op skiën zitten,
die staan elke week een uurtje
op de baan."
„Meestal kom je bij. ons om
skilessen te nemen ter voorbereiding op het echte werk. Beginners kunnen zo aan het gevoel wennen,_ze_beginnen op
een horizontale mat. Als je valt,
wordt de baan stilgezet. De

baan is in hoogte en snelheid
verstelbaar. Er is een balk
waaraan je je vast kan houden
en een spiegel zodat je de houding kan controleren."
Niet iedereen heeft behoefte
aan een spiegel. De buitenpiste
in Hoofddorp kent ook liefhebbers. Een meisje van vier bijvoorbeeld. Ze suist zonder
stokken de honderd nieter lange baan af, schuifelt naar de
skilift om zich boven opnieuw
van de borstelbaan te storten.
„Ze krijgt sinds begin oktober elke zaterdag les. Ongelofelijk hoe snel zij het hier geleerd
heeft," zegt haar vader Paul
Kersten die zonder latten beneden bij de skilift staat.
„Nog één keer, dan gaan we
naar huis," roept hij z'n dochter achterna, die opnieuw naar
boven gaat.
„Met de krokusvakantie gaan
we weer op skivakantie. We zijn
één keer eerder met de kmderen op skivakantie in Oostenrijk geweest. Daar kreeg ze les
maar dat stelde niks voor."
„Nu stoppen hoor, we moeten weg," roept vader Kersten
als dochterlief alweer langs
komt.
„Hier nemen ze er echt de tijd
voor, ze zijn kindvriendelijk en
de lessen zijn m het Nederlands. Dat is belangrijk want ze
verstaat geen Duits of Frans. In
Spaarnwoude heb je ook een
borstelbaan en in Zoetermeer
heb je een hal niet een baan met
echte sneeuw. Wij gaan altijd

Klassieke motor

'Als ze hier bovenaan de helling- staan, hebben ze toch iets van: Ho, toch wel hoog'
hier naar toe. We wonen zelf in
„Ik hoorde net op de radio
Hoofddorp. Het is dat je die dat de eerste gipsvlucht alweer
ski's mee moet nemen, anders in Rotterdam geland is," zegt
kwamen we op de fiets."
z'n vrouw. „Maar ja, in een
De jongste Kersten verdwijnt zwembad kun je ook verdrinmet de lift inmiddels, alweer, ken."
uit het zicht van haar vader.
De helling in Hoofddorp ein„Zeg, nu is het mooi geweest, digt bij de tuin van een restau-

Oneindige afdaling
op draaiende mat
we zijn hier al bijna twee uur!"
„Ik heb zelf vanaf m'n derde
jaar geskied. Maar nu dus niet
meer. Ik kan niet meer, m'n
meniscus ligt aan gort. Door
een ski-ongeluk en ook door
zaalvoettaal. Maar als ik m'n
dochter zie, krijg ik wel weer de
kriebels. Natuurlijk mag ze van
mij skiën. Moet ik m'n kinderen en m'n vrouw verbieden dat
ze aan skiën plezier beleven
omdat ik een ongeluk heb gehad?"

rant. Een jongen op snowboard
springt daar vanaf een schans
gaten in de lucht. Een opvangbak voor afgebroken ski's of ledematen ontbreekt. Blijkbaar
vertrouwt iedereen erop dat
niemand rechtdoor schiet. Omdat het ten tijde van ons bezoek
kerstvakantie is, mag iedereen
vrij skiën. Er is geen toezicht
van een skileraar. Maar bij de
receptie hangt wel een grote
monitor waarop de buitenbaan
m de gaten wordt gehouden.

Pizza, bami en wildzwijnrollade met pruimedantensaus: de
Nederlander eet al jaren multicultureel. Toch zijn hutspot en
snert nog niet in de vergetelhcicl geraakt. Wij houden nu
eenmaal van prakken, zo bleek
laatst uit onderzoek. Dat gaat
niet met pasta of kip tandoori.
Mensen niet verstand van eten
brengen een (wekelijkse) ode
aan stamppot en andere 'Hollandsche' winterkost, nieuwjaarsstamppot bijvoorbeeld.

Melvin
Witteveen:
'Hij is niet zo
snugger'

Bram de
Hollander
Fotografie

'Johnnie vindt croissantje lekker'
Melvin Witteveen en zijn
vriendin uit AmsterdamOost hebben een klein huisdier.
Om wat voor dier gaat het?
„Een Siberische dwerghamster. Hij heet Johnnie & Anita,
voor het gemak noemen we
hem Johnnie. Het is net een
muisje maar met een korte
staart en niet zulke grote oren.
Hij is grijs en heeft een streepje
op zijn rug."

keer vanaf gevallen. Hij heeft
ook aan het theelichtje geroken, zijn snor was helemaal
verschroeid. Dan hoop je nog
dat hij er van geleerd zal hebben, maar nee."

Mijn
Huisdier

7

Waar komt hij vandaan
„Het is een Siberische dwerghamster dus... Nou ja, deze
komt van een dierenwinkel bij
de Albert Cuyp."
Waarom een dwerghamster,
wat is daar zo gezellig aan?
„Ik wilde eigenlijk een woestijnrat kopen, maar die waren
er niet. Toen heb ik een dwerghamster gekocht. Dat is eigenhjk leuker, omdat hij wat kleiner is. Hij ziet er heel lief uit,
echt een gezelligheidsdier om
m je mouw te stoppen of om
mee te spelen."

Praat u tegen hem?
voor bijzondere trekjes
„Ja. Wat we dan zeggen? Dan
heeft Johnnie?
vragen we of hij wat wil eten.
„Hij is niet zo snugger. Je Maar ik denk niet dat hij dat
kunt hem geen trucjes leren en begrijpt. Ik heb ook niet het
hij doet nogal domme dingen. idee dat hij ons herkent."
Soms mag hij zijn kooi uit en
dan laten we hem rondlopen op Wat komt er bij de verzorging
de tafel. Daar is hij al een paar zoal kijken?

„Het is een heel makkelijk
beest: zodra hij eten en drinken
heeft, en een tredmolen voor
voldoende beweging, hoef je
nauwelijks naar hem om te kijken. Het is een gezelligheidsdier, dat is waar, maar hij kan
wel even zonder aandacht."
Wat geeft u hem te eten''
„Bij een dierenwinkel heb ik
tortelduivenvoer gekocht, vogelyoer met allemaal zaadjes en
pitjes. Ik heb ook speciaal hamstervoer, daar zitten geperste
korrels door, maar dat eet hij
nauwelijks. Soms maken we
van bladerdeeg croissantjes.
Dan doen we een klein kruimeltje apart m de oven, een mini
croissantje. Dat vindt hij erg
lekker. Mijn vriendin probeert
wel eens wat zoets te geven. Dat
wil ik niet want ik ben bang dat
zijn tanden gaan rotten. Ze leven maar kort. Het is zonde als
Johnnie maar twee jaar leeft en
dan nog rotte tanden heeft
ook."
Wat kost hij u gemiddeld per
week?
„De eerste zak voer die ik
kocht, was acht gulden vijftig.
Daar heeft hij driekwart jaar
mee gedaan. Nee, heel duur is
hij niet. Maar je moet wel een
bak, tredmolen en dat soort
spullen hebben. Een grote bak
kost vijftig gulden."
Jan Pieter Nepvcu

„Als iemand voor het eerst
naar de tauitenpiste komt, kan
ik hem daar gewoon op loslaten," zegt Rota Beukers, eigenaar en ski-instructeur van Skicentrum Hoofddorp. „Kijk,
sommige mensen hebben een
keer echt in de sneeuw geskied.
Die hoeven hier geen les, denken ze. Maar als ze hier bovenaan de helling staan, hebben ze
toch iets van: Ho, toch wel
hoog."
„Ik zie sommigen naar beneden gaan, die blijven óf net
staan óf ze vallen. En het is dan
altijd de schuld van de baan. Ze
zoeken het niet gauw bij zichzelf. Ik adviseer nieuwelingen
altijd les te nemen."
„Nee, ik krijg van m'n ziekteverzekeraar geen korting op
deze skischool. Ik ben verslaafd aan wintersport, ik laat
m'n zomervakantie ervoor
schieten," verzekert Gustav
Aardema (27) die binnen m het
skicentrum net van de rollende
mat is gestapt waar hij van Beukers les heeft gekregen. „Ik

Foto .Jaap Maars

neem altijd les ter voorbereiding op m'n skivakantie, anders mis je daar een stuk conditie. Hoe verder je komt, des te
belangrijker de details worden."
Rob Beukers beaamt dat.
„Het kan ziin dat je steeds een
bepaalde bocht niet kan maken. Dat kan een gevolg zijn van
dat je schoenen te ruim zitten,
waardoor je het gevoel in je
ski's mist."
„De tainnenbaan is goed om
details te leren, dat is meer
voor skiërs die het al goed kunnen," vindt Marcel van Bentum

(25) die vastgeklemd op z'n
snowtaoard voorzichtig de buitenbaan afglijdt. „Hierbuiten is
meer voor beginners, hier leer
je de nieuwe dingen. Ik wil goed
voorbereid zijn als ik over een
paar weken naar Oostenrijk
ga."
„Het gevaarlijkst," zegt een
moeder, „zijn beginners die
denken het te kunnen en loodrecht een helling af suizen. Als
je die tegen je aankrijgt..."
Bram Couvreur
Voor meer informatie over Indoorski
A: Sun in Amsterdam-Noord: (020)
«37.0401 en Skicentrum Hoofddorp:
(023) 563.4746.

Foto Jaap Maai s

In de serie 'Nostalgie m Tuschinski' draait
zondag 18 januari om half elf 's morgens de door Germaine Dulac in 1920
opgenomen Franse stomme film

La belle dame
sans merci

(ADVERTENTIE)

NIEUW!
',

Nationale
Rathé Bioscoopreserveringslijn

0900.2025350
(SOct/pm)

Eén telefoonnummer voor alle Pathé bioscopen in
Amsterdam: Alfa, Bellevue Cmerama/Calypso, Cinema, .
CityenTuschinski.

U vindt alle adressen van Pathé Cinemas in de GOUDEN GIDS.
Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het filmaanbod.

nmmm

Internationale Motorenheiir.s, Autotron Rosmalen, gelegen aan A 5(1 (Den
Bosch-Nijmegen), open np /aterdai; l"
en zondag 18 januari van negen tot v ijl
uur; entree vijftien gulden, kinderen
(vier tot twaalf) half geld. Inlo: (173 521.0050.

krijgt. Da's best leuk. Iemand
bestelt een kreeftcocktail en
daarna een andijviestamppot of
gebakken ganzenlever en daarna zuurkool met worst."

Gezouten snijbonen liggen
rond deze tijd nog wel eens in
de supermarkt, weet Van Kampen. Dat klopt, bij Heijn op de 'De binnenbaan is goed om details te leren'
Nieuwmarkt liggen ze rond
Kerst in pakjes in het vak met
shii-takes, andere paddestoelen
en rauwkost.
„Het is net als pastmaak een
'ROEGER HAD MEN in oude groente die nauwelijks
de kelder zo'n Keulse meer te koop is. Met gezouten
pot staan die je afsloot snijbonen maak je meuwjaarsmet een kinstamppot, dat
derkopje, of
komt oor'De gekookte
spronkelijk
een kei. Daar
werden dan witte bonen niet uit Groningen
gezouten snijen werd vroebonen in beger
met
meestampen'
waard. Maar
nieuwjaar gewie heeft dat nog?"
geten."
Koos van Kampen is chefkok
„Een stuk gerookt spek met
van restaurant Dorrius, geves- daarop aardappelen en daarop
tigd in het Holiday Inn-hotel de gezouten snijbonen kook je
aan de Nieuwezijds Voorburg- m één pan. Geen verse smjbowal in Amsterdam. Daar kan nen en zout gebruiken, dat
niet alleen de hotelgast, maar smaakt weer heel anders. Als
elke liefhebber terecht voor 'de alles gaar is, maak je van de
Hollandse oot met een Franse bonen en aardappelen met
knipoog'.
melk de stamppot. Daar schep
„Het oorspronkelijke restau- je dan gekookte witte bonen
rant Dorrius begon ooit met al- doorheen. Niet meestampen,
leen Hollands eten. Maar we dan gaan de bonen kapot. Dit
zitten nu in een groot hotel serveer je met de spek, worst en
waar je ganzenlever en kreeft jus."

'

Klassieke motorfietsen en
brommers. Ze zijn zaterdag 17
en zondag 18 januari te zien op
de Internationale Motorenbeurs in Autotron Rosmalen.
Als je het aantal merkenclutas
dat de laatste jaren wordt opgericht als maatstaf neemt, is er
een sterk stijgende belangstelling voor oude motoren en
brommers. Voor wie zelf graag
aan het vehikel knutselt zijn er
tal van stands in de museumhal met de meest uiteenlopende onderdelen en documentatie.
Op de Motorenbeurs zijn m
ieder geval vertegenwoordigd
roemruchte merken als Harley
Davidson, Indian, PN, Anels,
BSA, Matchless, Norton, NSU,
BMW, Adler, Eysink, Zundapp,
Batavus, Solex en Kreidler.

P&P B1502

r

5

46

54 11

20

67 |63

43

6

58 43

21 J47

S2

Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l labyrint; 6
groente; 12 doch; 14 vrucht; 15
Rijksmerk; 17 koekje; 20 zangnoot; 21 sluis; 23 zweep; 24
groet; 25 profeet; 27 pi. a.d.
Oostzee; 28 bijb. fig.; 29 slot; 31
onderwijzen; 32 thermonucleair; 33 veldfles; 35 vr. maat;
36 voldoende; 37 vroegere; 39
zangnoot; 40 bestaan; 42 pers.
vnw.; 44 gevangenis; 46 grapjas;
47 alleenheerser; 49 koortsdrukker; 52 droogoven; 53 wig;
54 leesteken; 58 weigeViring; 59
daar; 60 splitsing; 62 milligram;
63 veer; 64 nobel; 66 onduidelijk; 67 landbouwvoertuig.
VERTICAAL: l van de rug; 2
voorz.; 3 vernis; 4 tuingereed-

-Aschap; 5 mondeling, 7 punt; 8
koeiemaag;
9 electro encefalo:
Agram; 10 regeringsreglement;
11 sierlijk; 13 bestuur; 16 moeder; 18 vr. munt; 19 ;bergplaats;
20 bevlieging; 22 ver /ischeidenheid; 24 leiden; 26 pi. in Fnesl.;
27 godsdienst; 29 persoonlijk;
30 pi. m Eng.; 33 klok; 34 kloosterlinge; 38 boeiend; 41 reistas;
43 betrouwbaar, 45 insect; 48 levens;Alucht; 50 verschiet; 51 orgaan; 54 muntstuk; 55 de dato;
56 laatstleden; 57 slot; 60 zoogdier; 61 raar; 63 onmeetb. getal;
65 maanstand.
Oplossing vorige week:
Sluippatrouillc

Actrice Lola de Sandoval, bijgenaamd 'de
meedogenloze schone' neemt wraak op
graaf Guy d'Amoury, die haar als meisie m
de steek neef) gelalen Ze laat zowel de
graaf als diens zoon wanhopig verliefd op
haar worden en zorgt ervoor dal de gravin
met haar minnaar naor verte oorden kan
vertrekken
Opvallend aan deze speelfilm is de femmisti
sche blik Jie Dulac heeft op de femme fata
Ie Anders dan Ie doen gebruikeli|k m die
ti|d, werd zi| niet moreel veroordeeld
De filmvoorstelling wordt begeleid door
Maud Nelissen (piano), Wynanda
Zeevaarder (sopraan) en Willem Kortelmg
(bariton)
Lezers kri|gen legen inlevering van onder
slaande bon een korting van 2,50 en
betalen tien gulden per persoon (normale
pri|S 12,50 gulden) Kaarten zi|n verkrijg
baar aan de kassa van Tuschmski,
Reguliersbreestraal 26-28 m Amsterdam

a>
VI

O»
O

</*
OC
ui

O
-O

a.

q>
•••H

O)

o
S

S
<

Weekmedia 17

woensdag 7 januari 1998

A m s t e r d a m • eigen parkeergarage • Overtoom 557 • tel: 0 2 0 - 6 1 8 47 33 • donderdag koopavond

GRATIS
PARKEREN

GRATIS
PARKEREN

SNEL
LANGS

OP
OP

SANDERS
BETAALGEMAK

GRATIS
PARKEREN

nu kopen

NA ó MAANDEN
PAS BETALEN*

0,0%

RENTE

*vraag naar de voorwaarden
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[WINTERS POR T - o uTpooR - TR e N D sj
ROSSIGMOLDv CRUISE
killr ' i .nel.
fkibintimg SALOMON Q400

ƒ 399,-

I TENSON

1

ATOMIC MEGA CARV/S22
mcl. skibinDmg SALOMON Q500

ROSSIGHOLPACHA03
HEAD C«ER 20

mcl. shiDinaing ROSSICNOL FD60

v

<r •

ƒ569,
ƒ179,

-ivxr- ƒ 499,-

ƒ «99,
ƒ179,

-OWfc- ƒ 569,-

; CM.

mcl. shibmdmg TVROLIA CRUISE 6 ƒ 279,

-1-2»*- ƒ 699,-

SALOMON B200 FROLINK
mcl. shlbmdmg SALOMO» 897

JJ«»r- ƒ 999,-

ROSSIGNOLMID3
SALOMON DPT. s.i

_«wr- ƒ 199,-/-«*- ƒ249,-

ATOMIC CARVE EXTREME 9.10
(T/re ultimate cjrve scttoenl

&

SAN MARGO coup
mcl. GRATIS Eillicomsfrcn

•yti i3B

NIDECKER HEXTAUROIMD
mcl. solltiinding
ROSSIGNOL MAMBOFREERIOE
mcl. soltbinding

unieke collectie
ski-snowboard kleding

NIDECKER CHOPPER FREERIDE

VOLANT

ƒ 469,ƒ 699,:

BLAX SNOWBOARO (HARD)BOOT

*

ö

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

CUVEE DU MAITRE

VERDICCHIOCLASSICO
Een Italiaanse goudgele,
kruidige lichl droge wijn.
Smaakt uitstekend
vlsgerechten of
als aperitief.

Tel. 57 14764/57 14 090 of 06 52 93 52 93

Deze, uit het zuiden van Frankrijk
afkomstige, huiswijn van Dirck III staat
al jaren garant voor goede kwaliteit. In
handige Merites heeft u een fantastische
wijn voor weinig geld,
overtuig uzell en geniet.

*- ƒ 399,-

PROEFNOTITIES:

»r- ƒ 599,-

ROUGE

kleur donkerrood bouquet fruilig,
smaak sterk en eerlijk,
aanbevolen bi) vlees en kaas

«=- ƒ 749,•*r i 3B9.v»««F/999,-|

BLANC MOELLEUX

Frantten, nu óók la Busaim.'
BUSSUM, Vlletlaan 50, O35 6911 397 AMSTERDAM. Churchllllaan 83, 02O 6625 988

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijn! in Hel Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorls Nieuwsblad.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 1 3 1 , Amsterdam of bij de volgende Weekmediokantoren:
Amstelveen: kantoor Aemslclstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gaslhuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

AUTO 1-IN-3 MINI'S?
3 regels

ƒ 46,50

voor elke extra regel

ƒ l 5/65

mm-prijs

ƒ

9,70

mm-prijs met vignet

ƒ

9,70

AUTO/MAXI'S per mm

ƒ11,50

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

020-665 86 86

A/
/eeit

XM V6 airco m.'95
ƒ 25.500
XM 20i LPG airco '95 ƒ 27.500
XM 20i 16V '95
ƒ27.500
XM Turbo D '94
ƒ 25.000
XM Diesel '95
ƒ 26.500
XM Turbo D '90
/ 12.500
XM 20i Comfort '91 ƒ 7.950
XM Turbo CT '94
/ 24.500
XM 20i airco LPG '93 / 15.500
XM 20t Comfort '93 / 14.500
XM 20i Turbo CT aut
'93
/ 17.500
Xantia 1.9 Diesel '95 / 19.500
Xantia 1.8 SX '95
/ 27.500
Xantia 1.8 SX LPG '95/22.500
Xanlia 20 SX LPG '95/22.500
Xantia 20 SX LPG '94 ƒ 15.500
ZX 14i Furore '94
/ 12.500
ZX Diesel '93
/ 13.500
BX TGD Break st.b. '93/ 14.500
BX 16 TGI Break '93 ƒ 13.500
BX 19 TRS Break '88 ƒ 3.500
BX 14 TE '93
/ 8.950
BX 14 TE '89
/ 3.950
BX 19 TRi '90
ƒ 4.950
BX 19 GTi '88
/ 3.950
AX First '94
/ 10.500
AX 1.5 Diesel m. '95 ƒ11.500
C 15 D bestel '94
ƒ9.950
VISA Garage B.V.
HoLiimankadc 37, A'dam.
Tel. 020-6278410.

Service en
Reparatie

Sunny 2.0 D. 1992, 3 deurs,
gri|s kenteken. 114.000 km.
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.Prijs /9950. Tol. 020-4709107.
DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
Rover
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
MINOR MOTORCARS
Tel. 020-6980639
Sloterkade 43/44
Amsterdam
APK-KEURINGEN
Tel. 020 • 6177975/6158022
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
Rovor-doalor voor
Amsterdam, Amslcveen o.o. 020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.

Saab

Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Voor een perfecte SAAB 99
Tel.: 020-6184402.
90, 900. 9000 ook Royal Class
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.
SAAB SERVICE
MOLENAAR
Accessoires
HOOFDDORP

Autoverzekering premies v.a.
Bedrijfsauto's
ƒ 185,- per ]aar. Van Lemel Assurantien, lel. 026-3219900.
70 BESTELAUTO'S en pers.
na kantoorlijd 026-3332221.
busjes v.a. ƒ 3500. Garage
Gevraagd: loop-, sloop- en Rijsenhoul. lid Bovag.
schadeauto's. GRATIS opge- Ivleer dan 50 jaar gevestigd:
haald door geheel Nederland. Bennebroekerweg 17, RijsenTevens gevraagd alle merken houl bij Aalsmeer, 0297324229. Ook t.k. gevraagd.
auto's. Tel.: 035-5269817.

'M* UIT GHANEN GESTOOKT.

JOIGf

SBPAGHTEUJÜE

v

^JONGE AMBACHTELIJKE'

^GRAANJENEVER
PAARDJES "l
HANKEY
KOFFIEKAATJE
MONTILLA
Bannlster Whisky COFFEECREAM
medium dry ot pal» dry
0,7 UTER
0,7 LITER
ELDERs22r95"

ELDERS J4^5"

KALMOES
BEERENBURG
HELE LITER
ELDERS.2&4S'

AA DRINK
HIGH ENERGY
0,33 LITER
ELDERS JWT

GULPENER
GALLIUS
LUXEDOOS
4 FLESSEN

hee£t alle dranken!

HAARLEM: Calilorniëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsslraa! 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DtRCK III hwlt meer dan 50 s'/jïenjen, bel voor ome overige vestigingen: 0172- 447 300
f

Aiaayftied.TO«nii|nQeictr)tfmlB|anuafi.rfa>B^

gevraagd
Gevraagd jonge auto's vanaf
1991 a contant! Belt u voor inl.
0341-419354 of 0653-675799.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-4824640.

serieus bod

Frank Dordregter
5 jr PEUGEOT 404 import.
Altijd auto's op voorraad.
020-6826974 / 06-54373493

smaak droog, aanbevolen
bijvisolalsdorsllesser •

1998

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.

• De autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke weck
in Het Parool, Trouw de Volkskrant on allo nieuws- en huis-aanvoor recente automobielen
huisbladen van WEEKMEDIA.
DOOR BEËDIGD MAKELAAR
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
ook bednjfs porsonenbussen
Tel. 020-665.86.86. Fax. 020665.63.21
corr. afw., RDW vrijw. BOVAG
Karperweg 8 A'dam ook zo.
Rijscholen
020-6716280 of 06-53316582.

Klassiekers
en Oldtimers

kleur lichtgeel, bouquet Iris.

8SSSSS&

en Onderdelen

Onderhoud, reparatie. APK.
Eigen revisiewerkplaats
voor Saab motoren
en versnellingsbakken.
Tevens verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen
023-5614097

AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
lo 4 iesson voor / IOO. tlaiimu / 37.50 pui los
Motorrijlcssen / 42.50
20 autorijlossen + examen ƒ999
20 motorrijlcssen + examen ƒ 1149
Bildcrcli|kstraat 198. tol. 020 - 6127187.

Citroen

BORDEAUX ROUGE
Deze volrode wijn met
ragfijne atdronk Is
heerlijk bij rood vlees
ot een stukje kaas.

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Volkswagen
Land/Rangerover
GEBR. OPDAM B.V.
Prachtige VW KEVER 1300, b.j. Tel.: 023-5845435.
De Meteor LR wenst alle
1970. groen, APK t/m 8'98.
OPHEFFINGSUITVERKOOP
(nieuwe) klanten Happy •
ƒ 5.000. 020-6756735.
Korting 50 • 70%
LandRovering • New Year,
100 benzine • dieselmotoren +
Blocmendalcrweg 54. Weosp.
Volvo
motoronderdelen + machineTel. 0294-415240.
oark. TOROS MOTOR bv tel.
15 VOLVO STATIONS '88 -'95, 320-6651403.
Sedans 240 '91, Ipg
Algemeen
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
Auto's te koop

RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is oen begrip in
Amsterdam. Met oen goed
Daihatsu
BX Progress 1.6, 2-'92. apk 11- loam instructeurs geven wij op
't AMSTERDAMMERTJE
'98. in prima staat, schadevrij. een psychologische manier inAmstel 340-342
Prijs/ 10.000. Tol. 058-2165764. tenstef les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491. CHYPARSE, Soesterberg vul! toch 1e 10 lossen ƒ37,50 p.u.
uw Ciiroen-veerbollen voor Tel.: 020-6868063/6332405 of
ƒ20.- p. st. Testen is GRATIS. 06-54633678. P.S. Ook 8-weekTelefoon: 03463 • 51150.
se cursussen en examenroutes
Jeeps
rijden is vanzelfsprekend.
Adverteren in
Terreinwagens
deze rubriek
Verkeersschool Trendy
FAX: 020 - 665.63.21
Amsterdam. Toppers in rijles.
T.k.: JEEP Wrangier 2.5i, Rood,
Theorieles (privé en klassikaal)
hardtop, softtop, trekhaak, Ruime keuze in 2 CV occasions in het Necl.. Engels, Duits,
65.000 km, bj. '89. In uitst. st. alle leeftijden. De Eendenspe- Frans en Spaans. Bel voor gra/ 20 500. Bol: 020-6126406.
cialist Leende.: 040-2061528. tis infogids: 020-4205386.

Daihatsu

Nissan

kleur citroengeel, bouquet zacht
en Irurtig, smaak haUzoet,
aanbevolen bij gezellige
momenten

Autosloperijen
A.A.R.
Amsterdamse Auto Recycling.
Inkoop loop, sloop en schadeauto's. Geen voorrijkosten.
Lid A.R.N. R.D W-vrijwaring.
Tel. 020 - 4.470.470.
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.

Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
T.k. Citroen D super '69, wit, Loop-, sloop- en schadeauto's
apk 6-98 i.g.st. / 10.500,-.
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Tel. 013-5444061.
RDW Erkend auto-demontageT.k. Volvo 544 (Kattenrug) '64, bedrijf STRIJDONK. Inkoop
ƒ 12.500,i.g.st. Tel. van sloop- en schade-auto's.
026-4430080.
Tev. verkoop van onderdelen,
• Auto te koop? Plaats in doze ook NIEUWE onderdelen.
rubriek. U zult verbaasd staan Gratis gehaald. Meteorenweg
381, A'dam, 020 - 6319802.
over hel resultaat.

Iet een advertentie m SHOIROOIAÜTO l-IN-3 MINI'S
is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent. ..
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO I-IN-SMINE'S is daarmee
de autorubriek met de hoogste oplage van geliéel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag
vrijd in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag in de
nieuws
nieuwsbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!
*jmmmmmmummm

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaat/eurocheque.
Schrijf hier in bliiklcltors
uwiifcl. l IrttiT per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
~
voor l letter. Minstens.'',
wis beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven knul n
/elf uitrekenen wal nw
advertentie kosl.
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Honda motor als
luchtreiniger

D

e Honda ZLEV motor is super schoon. Zelfs zo dat de
lucht die de uitlaat verlaat schoner is dan de geinhaleerde lucht. Dat bleek uit tests in druk stadsverkeer. Onder
deze omstandigheden zuivert deze krachtbron de buitenlucht.

Honda heeft de motor ontwikkeld om te beantwoorden aan
verregaande milieu-eisen, zoals
de Ultra Low Emission Vehicle
(ULEV) norm die binnenkort
gaat gelden in de Amerikaanse
staat Californië.

e Toyota Avensis heeft een sympathiek uiterlijk.

Hout en leer geven de toon aan in de Linea Sol-uitvoering.

foyota Avensis 1.816V Linea Sol

gaat automatisch over op het
schrale mengsel vanaf 90 km/u •
in de vierde versnelling en in
het vijfde verzet. Op deze
manier rijdt de auto zuinig als hij
op kruissnelheid is terwijl er
nauwelijks concessies hoeven
te worden gedaan aan de trekkracht.

\vensis maakt avances
'oyota wil met de Avensis
de Carina E naar de vergetelheid dringen. Het
aorgaans vrij traditioneel
gestelde merk gaat zelfs
Dver een naam die het al
nds mensenheugenis in
3bruik heeft overboord te
ooien. Een goede zet.
vensis klinkt immers een
uk spannender en mysterijzer dan Carina. Voor de test
aat een sedanyersie met
2111.8 liter zestienklepper
nder de motorhuif model.
e Avensis is een echte Toyota.
olide tot op het bot. Tijdens het
den is nergens een kraakje of
3n piepje te bespeuren in het
.erieur. Dit is opgebouwd uit
iaie kwalitatief hoogstaande
aterialen. De velours bekleng ziet er uit of het tot in de
uwigheid moet meegaan.
et dashboard en de armsteum in de portieren zijn voorzien
n houtaccenten die het
wendige van de Toyota een
ique uitstraling verlenen. Een
deren stuur en versnellingookknop maken het verblijf in
Avensis extra aangenaam.
e voelen ons vrijwel onmiddel-

lijk thuis in de in Engeland
gebouwde Japanner. Zowel de
bestuurdersstoel als de stuurkolom zijn in hoogte te verstellen.
De stoel kent daarenboven een
lendesteun die eveneens instelbaar is.
De door ons gereden Linea Solversie heeft allerhande zaken
aan boord die ons iedere keer
als we in de Avensis stappen
een glimlach ontlokt. De auto
heeft bijvoorbeeld verwarming
onder in de voorruit voor de ruitenwissers. Vastgevroren exemplaren behoren in de Toyota tot
het verleden. Andere accessoires die in de winterse maanden
hun nut bewijzen zijn de verwarmbare buitenspiegels. Dat
de portierramen middels een
druk op de knop omlaag en
omhoog gaan, komt in een auto
met een uitrustingsniveau als de
Avensis niet als een verrassing.
De Avensis is een allemansvriend. Iedereen zal direct goed

ïuzuki in de lift
uzuki zit als enig hiet-Europees merk voor het vierde achtereenvol-'
ende jaar in de lift. In Nederland zijn in 1997 16.000 auto's verocht. Dat is vier procent meer dan in het jaar daarvoor. Suzuki stijgtaarrnee naar de elfde plaats op de ranglijst. Importeur B.V. NIMAG
oorziet verdere groei dankzij de introductie van nieuwe'modellen.'
let name de compacte ruimte-auto Wagon R+ zal hieraan bijdra-'
en, terwijl ook veel wordt verwacht va*n de op de bedrijfsautoRAl in
ibruari te lanceren Vitara Villager Van met een 1,9 liter turbodiesellotor. Deze vierwielaandrijver op grijs kenteken zal vooral aantrekelijk zijn voor mensen die een krachtpatser zoeken en daarbij het
nanciële voordeel wensen van het grijs kenteken. Een voordeel dat
i dit geval bestaat uit een laag brandstofverbruik en een sterk gereuceerde motorrijtuigenbelasting..

met de sedan overweg kunnen.
De vriendelijke en goed geproportioneerde lijnen van het
koetswerk zullen in het verkeer
louter sympathie opwekken.
Tenzij de berijder het heel bont
maakt.
Wellicht het sterkste punt van
de Toyota is de motor. De 1,8
liter krachtbron is ontwikkeld
volgens het leanburn-principe.
Hij neemt genoegen met een
lucht/brandstof-mengsel waarbij
het aandeel van de lucht relatief
groot is en dat van de benzine
klein.
Kenners spreken van een arm
mengsel. Het bijzondere van de
Avensis motor is dat hij slechts
een gedeelte van de tijd volgens het leanburn-principe
werkt. Het motormanagement

De motor doet zijn werk vrijwel
geruisloos. Slechts als wij hard
optrekken maakt hij zijn aanwezigheid bescheiden kenbaar. De
Avensis is zo stil dat het tijdens
iedere rit lijkt of we in een veel
grotere en duurdere auto zitten.
Toyota zet met de Avensis een
auto op de markt die gepassioneerde autoliefhebbers niet
wakker zal laten liggen. De auto
doet het imago van Toyota aan
de andere kant eer aan door
zijn oerdegelijke constructie en
fijne rij-eigenschappen. Het
uiterlijk is niet revolutionair,
maar wel bij de tijd en de motor
is een genot. Het zijn deze kenmerken die ons verleiden tot de
uitspraak dat de Avensis in het
zakelijke segment vrijwel zeker
hoge ogen zal gooien.

De uitstoot van de ZLEV machine bedraagt slechts een tiende
van deze norm. Bijna nihil dus,
waarmee de motor de 2 van
Zero in zijn type-aanduiding
heel dicht benadert.
De Japanse producent maakt
gebruik van VTEC-E technologie, die onder meer is te vinden
in enkele versies van de Honda
Civic zoals die vandaag de dag
al bij de dealer te koop is.

SPECIFICATIES Toyota Avensis 1.816V Linea Sol:
Motortype:
Cilinderinhoud:
Vermogen:
Max. koppel:
Acceleratie:
Topsnelheid:
Gem. verbruik:
Prijs:

Viercilinder 16V
1>62cm3
81 kW/110 pk bij 5.600 tp.m.
155 Nm bij 2.800 t.p.m.
i 1,0 sec van 0-100 km/uur.
195 km/uur.
7,4ltr/100km.
ƒ 47.140,-

Het systeem regelt de timing en
lifthoogte van de kleppen trapIpos en verbetert de verbranding van benzine. Bij de ZLEV
motor is het nog verder geper-

fectioneerd. Bij elk toerental
berekent een computer precies
hoeveel brandstof nodig is.
Voorts past Honda twee katalysatoren toe, die de uitlaatgassen reinigen.
De goede verbranding levert
tegelijk een verminderd yerbruik op. Waarden van één liter
benzine over dertig kilometer
komen makkelijk binnen bereik.
Dat scheelt geld. Nu niet
meteen naar de Honda dealer
snellen, want de motor is nog
niet te koop.
In Japan en in Amerika heeft
het merk recentelijk al de eerste stap gezet met de introductie van een Low Emission
Vehicle (LEV). ZLEV-technologie volgt snel en zal wellicht
nog voor de eeuwwisseling in
Europa en dus in Nederland op
de markt zijn.

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING
Centrale vergrendeling met afstandsbediening
, Stuurbekrachiigïng
Elektrisch bediende zijruiten voor
Elektrisch bediende zijruiten achter
Spiegels van binnenuit verstelbaar,
Spiegels'elektrisch verstelbaar.
Stuur verstelbaar
,
Achterbank neerklapbaar
Getint glas- - '
ABS
;Bestuurdersairbag
-Passagiersairbag, ' ' ,

Vobrrruitverwarrnfrïg

Rovers met luxe Brooklands-pakket
ij een bijzonder mooie
auto hoort een nog
mooier interieur. Wie
plaatsneemt in een Rover 214
Si, 416 Si of 618 Si, voorzien
van een Brooklands-uitvoering, hoort het de ontwerpers
bijna hardop zeggen. Dit luxe
pakket vergt een bijbetaling
van 2.000 gulden.

B

Zuinige motortechniek verpakt in een compact blok.

Onschatbare klassieker

De Brpoklands versies zijn
getooid met de fraaie kleur
Brooklands Green. In deze
Rovers zien we beige leder,
extra houtinleg op het dashboard, een deels houten stuur
en een lederen pookknop in.

De voorliefde voor klassieke auto's groeit sterk. Steeds meer mensen
kopen een oldtimer, knappen hem op en gaan er mee rijden. Dat is
leuk en auto's van 25 jaar en ouder zijn bovendien gevrijwaard van
motorrijtuigenbelasting. De belangstelling is zo groot dat Haakman
uitgeverij heeft besloten een magazine uit te geven voor deze liefhebbers. Het is een maandelijks tijdschrift genaamd Onschatbare
Klassieker Magazine. De titel is een directe verwijzing naar een gelijknamig jaarboek dat dezelfde uitgever al diverse malen heeft vervaardigd. Het magazine boordevol historie, foto's en technische gegevens
is te koop boekwinkels en in kiosken.

De Rover 214 Si, 416 Si en
618 Si Brooklands hebben stuk

Monte Carla Challenge

eugeot 106 een nummer
lan de grote getallen
oit trok Peugeot de aandacht met de slogan:
206, een succesnummer.
is nu moeiteloos te projecren op de compacte 106. Van
t model zijn er sinds de start
de productie in 1991 meer
m twee miljoen geprodu-erd. In Argentinië is het jubium-exemplaar verkocht.
eruit blijkt dat de Peugeot 106
'ang niet meer alleen bestemd
voor Europa. In 1993 maakte
model al de overstap naar het
rikaanse continent. Toen startte
Marokko de assemblage van
ze Fransoos. Op dit moment is

77 procent van de Franse productie bestemd voor export.
Maar liefst 130 landen staan op
het lijstje afnemers.
Op dit moment is de 106 nog
steeds één van de meeste
geproduceerde modellen. De
fabriek in het Franse Mulhouse
draait op volle toeren om aan de
vraag te voldoen. Per dag rollen
er 1.500 van de band. Over heel
1997 is een totaal van meer dan
350.000 gehaald, wat voor
Peugeot een record is.
De driedeurs versie is veruit
favoriet met een aandeel van
meer dan zeventig procent in de

verkopen. De Fransen zijn koploper. Sinds 1991 heeft Peugeot in
het thuisland 650.000 106-en
verkocht. In Nederland zijn dat er
in al die jaren 52.000.
Peugeot heeft zijn 106 als
Accent op dit moment aantrekkelijk geprijsd. Hij is verkrijgbaar
met een 1,1 of 1,4 liter benzinemotor dan wel met een zuinige
1,5 liter diesel.
Ter viering van de tweemiljoenste biedt de dealer voor slechts
330 gulden extra's als metallic
lak, elektrisch te bedienen ruiten
voor en een airbag. Daarmee
komt de 106 Accent 1.1 op
21.880 gulden.

De Brooklands-uitvoering voor de Rover omvat onder meer schitterend beige leder en stijlvolle
voor stuk moderne techniek
onder de motorkap. Viercilinder
motoren zijn het, die uitblinken
in souplesse en kracht.

De Rover 416 en 618 hebben
zelfs nog airconditioning en
lichtmetalen velgen.
De prijzen van de gelimiteerde

Brooklands zijn scherp. De 214
Si kost 34.990,- gulden, de 416
Si 39.990, - gulden en de 618
Si 50.490,- gulden.

Mercedes-Benz CLK onthoofd
P

recies op het juiste
moment, dat wil zeggen
vlak voor de zomer, lanceert Mercedes-Benz een nieuwe cabriolet. Het is de dakloze
versie van de CLK Coupé. De
auto zal voor het eerst te zien
zijn tijdens de autoshow in
Genève in maart, waarna hij in
juni in de showroom bij de
dealers verschijnt.

beschutten. De hoofdsteunen
van de achterbank steken in normale positie slechts iets boven
de zijkant van de carrosserie uit.
Als de auto kantelt, dan schieten
ze in een fractie van een seconde omhoog en fungeren als rolbeugel. Andere veiligheidsvoorzieningen zijn onder meer abs,
airbags voor bestuurder en passagier voorin en zij-airbags in de

portieren. Geheel naar
Mercedes' traditie laat de kap
zich elektrisch openen en hij
verdwijnt achter de achterbank.
Een afdekplaat ontneemt hem
aan het zicht. Om het bedieningsgemak te verhogen is aan
de voorzijde een centrale handgreep gemonteerd, waarmee de
kap zich letterlijk in een handomdraai laat ontgrendelen of

Het lijkt alsof de Duitse
autoproducent met de
CLK Cabrio concurrentie in eigen huis schept.
Het merk heeft immers
al een fraaie roadster
SLK, waarmee eveneens open is te rijden.
Maar dit is een tweezitter, terwijl de van de
Coupé afgeleide versie
aan vier inzittenden
plaats biedt.
Mercedes-Benz heeft
veel werk gemaakt van
de veiligheid. De dragende delen van de
carrosserie zijn versterkt en dat geldt ook
voor de omlijsting van
de voorruit. Deze moet
bij een onfortuinlijke
koprol bescherming bieden.

Peuaeot 106 is te kiezen uit twee carrosserievarianten, drie- of viifdeurs.

De Saab Monte Carlo Challenge is een uitdaging voor liefhebbers.
Het is een tocht van Maastricht naar Monte Carlo speciaal bedoeld
voor rijders van Saab 900 Cabriolets. De start is op 23 mei en de
finish op 31 mei. Het belooft een waar spektakel te worden. Tachtig
equipes hebben zich al ingeschreven. Erik Carlsson, die in '62 en '63
de Rally van Monte Carlo won, zal als eregast meerijden in een bijzondere oldtimer Saab Sonnet Cabrio. Deze auto stamt uit de zestiger jaren. De route leidt via de Ardennen, de Vogezen, de Jura en
diverse Franse Alpencols naar Monte Carlo. Onderweg zijn er diverse
klassementsproeven.

Aan de achterzijde past
Mercedes een bijzondere constructie toe om
dfi inzittenden daar ts

Met z'n vieren aeniefan van oof>n rilden in rit> JUtemprfps m K n

vergrendelen aan de bovenlijst
van de voorruit.
Kopers kunnen straks kiezen uit
twee Viercilinder motoren van
2,0 liter (100 kW/136 pk) of 2,3
liter compressor (142 kW/193
pk). Dan is er nog een zescilinder van 3,2 liter (160 kW/218
pk).
De prijzen zijn nog niet vastgesteld.

Actie bij
Citroen
Citroen biedt een aantal modellen tegen aantrekkelijke voorwaarden aan. De koper van een
Xantia, Saxo, Berlingo
Multispace of ZX krijgt een uitgestelde betaling tot januari 1999
en duizend gulden aan accessoires. Het bedrag waarvoor deze
uitgestelde betaling geldt, loopt
van 10.000 gulden bij de Saxo
tot 20.000 gulden bij de Xantia.
Dat is inclusief btw. Een voorwaarde is wel dat de auto wordt
gekocht voor 31 januari 1998.

KaS Editiun
Frans Molenaar
Ford levert de Ka in een gelimiteerde versie als Ka2 Edition
Frans Molenaar. Het gaat om
500 genummerde exemplaren,
die speciaal voor Nederland zijn
gebouwd. De kopers krijgen een
gesigneerd jack van mode-ontwerper Frans Molenaar. Verder
is aan de koop een uitnodiging
verbonden om in maart naar het
Amstelhotel in Amsterdam te
komen, waar de nieuwe Ka rijders niet alleen een chique ontvangst wacht, maar ook de presentatie van de zomercollectie
van Molenaar en de overhandiging van het jack door niemand
minder dan de mode-ontwerper
persoonlijk. De Ka2 heeft heel
wat te bieden. Standaard zijn airconditioning, een speciale blauwe lak, stuurbekrachtiging, een
radio met cd-speler, centrale portieryergrendeling, elektrisch te
bedienen ramen, lichtmetalen
velgen, een speciaal aangekleed
interieur en een genummerde
hprtno nn hot rïac.H^~*"-^

GROOTBEELD
STEREO KLEUREN-TV

letekst!

SAMSUNG CAMERA

BREEDBEELDSTUNT!

VPK60; 14xmotorzoom. '1099.-

TOPMERK; Super platte
61 cm beeldbuis, stereo,
TXT.
Adviesprijs'2439.-

669.-

1179.

70cm flat square beeldbuis,
teletekst met geheugen, On
Screen Display, classic model.
Adviesprijs*999.-

Hi-8

ï(f

CAMERA STUNT!

fy

HiFi-stereo, 12x motorzoom,
afstandbediening. Adv" 1899.-

PHILIPS BREEDBEELD
j PW6301; HiFi-stereo, teletekst. Adviesprijs'2095.-

1379.-

899.-

SONY STEADY SHOT

,•

s»,:!

ARISTONA STEREO
VIDEORECORDER
MET SHOWVIEW EN PDC

SB65; 4 koppen, longplay,
showview programmering,
PDC,
afstandbediening.
Adviesprijs'1095.-

TOPMERKWASDROGER
Met tijdklok en plu'genfiller. '495-

§F ~

Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs'649.-

af'

\

375.CONDENSDROGER

TR510; HiFi geluid.' 1890.-

1179.1279.-

Geenafvoernodig! RVStrommel.

(PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV SONY-t-LCD SCHERM
PT820; Black-line S groot| beeld, stereo, TXT. Adv."2795.-

1679.-

| PHILIPS BREEDBEELD
PW9501; Tv van 't jaar! 70cm
Black-lineS, IQOHzdigital
scan, stereo, TXT. Adv"3895.-

BAUKNECHT DROGER

TRV11; Camcorder. '1980.-

Kreukbescherming. Instelbaar
tot 150 minuten. Adv'949.-

595.-

SONY Hi-8 HIFI STEREO
TR750; STEADY SHOT, topklasse camcorder. Adv'3110.-

BOSCH WASDROGER
Electronische besturing.
Zeer stil. Adviesprijs'1 099.-

1479.-

PHILIPS 70CM STEREO

SONY SENSATIONAL
DOLBY SURROUND PRO.LOGIC
SYSTEEM MET 6 LUIDSPREKERS

EXTR

SONY DIGITAAL TOP!
DCRPC7; Bekroond l Cameordervan'tjaarl Adv'5110.-

PT4501;Teleteksl.'1645.-

STEREO KLEUREN-TV
Off. Ned. Philips garantie.
55cm, teletekst: Adv'1245.-

1145.-

JVC DIGITALE STUNT!
GRDV; Camcorder, 100x
zoom. Adviesprijs'5279.-

~~ 2879.-

PHILIPS TELETEKST
PT156; Afstandbediend.'645.-

PHILIPS MATCH-LINE
PORTABLEKTV37cm

CALL CENTER

VR; Turbo-Drive, stereo, montage, Jog & Shuttle. '1545.-

Off.Ned.Philipsgarantie.M95.-

Cormununten Helpdeik voor lnlorm»tl« en
•dvlcs. Ttv«n» m«ld«n vin «torlngen mn
Miurantalnltli in groot hulihoudilljke «pp.

949.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR

PHILIPS HIFI STEREO
VR665;Showview+PDC,4koopen.FollowTV, bngplay. '1095.-

{teletekst!

679.-

ARISTONA STEREO
SONY 72CM TRINITRON

SB65; 4 koppen, SHOWVIEW
PDC, long play. Adv*1095.-

1179.-

SONY BREEDBEELD
KV24WS1; Super Trinitron,
stereo, teletekst. Adv.'2440.-

1379.-

SONY BREEDBEELD
28WS1 ;70cmSuper Trinitron,
j 60Wattstereo,teleteksl*2990.-

1649.-

l SONY 100HZSUPER!
E2561; Super Trinitron,
| PIP, stereo, TXT. Adv'2970.-

1799.-

l SONY 63CM STEREO
X2501; Hi-Black Trinitron,
teletekst, afst.bed. Adv'1770.-

979.-

SONY 55CM STEREO

l M21;Hi-BlackTrinitron.*990.-

Type TD50; Lucht afvoerdroger
met links- en rechtsdraaiende trommel, dus optimaal droogresultaat.
Tijdklok instelbaar tot 120 minuten.
Adviesprijs*799.-

779.-

GSF341; 3 programma's. Variabele indeling. Adv'1099.-

Italiaanse vormgeving.
....
sterren invriescapacitelt, Adviesprijs 899.-

SIEMENSAFWASAUTOM,

569.-

SN23000; Met aquastop
en RVS binnenzijde. Lage
verbruikswaarden.Adv'1348.-

ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter v r i e z e n .
Adviesprijs. '949.-

MIELE VAATWASSER

ZANUSSI KOEL/VRIES

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

599.-

748.-

798.848.-

G570; Topklasse. 6 Programma's. 12 couverts. Waterontharder en waterstop. "2099.-

1298.-

MIELE KOELKAST

K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-en HFK-vrij. Adv"1399.-

849.-

SIEMENS KOEL/VRIES
KG25V03; 240 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv"1348.-

869.-

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar.
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen. CFK/HFKvrij. Adviesprijs. '1849.-

1199.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135; Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneembaardraaiplaleau. Adv'279.-

179.-

SHARP MAGNETRON
R2V18; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

189.-

WHIRLPOOL AVM260
19 liter inhoud. Eenvoudige bediening. Adv*599.-

209.-

MOULINEXMAGNETRON
Y49;17literinhoud, 800 watt
vermogen, glazen draaiplateau.timer, receptenboek. .*489.-

239.

WN400; 10 programma's.
4.5 kg inhoud. Adv.*799.-

699.-

JIC STEREO
PANASONIC

499.

HD600; Topper
per l 4 koppen,
3
Showview+PDC:Adv'1299.DC:Adv'1299.-

MET

SAMSUNG 24 LITER
1000 watt magnetron,
60 minuten timer, automatische programma's.

299.-

799.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON

GRUNDIG HIFI STEREO

Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Makkelijk
te reinigen. Vele kookfunkties. Adviesprijs'699.-

MIELE 1000 TOEREN

GV6400; 4 koppen,
toppen, Showview + PDC.
C. Adv*
Adv*1159.1159.-

mmam

649.-

JVC HIFI STEREO

ie Drive. '1189."1189.J620; Hi-Spec

599.-

SAMSUNG3 STEREO !

fffFffSXSSSimfTT^K

SV125; Videorecorder
iorecordermet
met
PDC. Adviesprijs'749.
esprijs"749.-

569.-

Topklasse. Vol elektronische besturing, zuinig,
stil en milieuvriendelijk.
Adviesprijs.'2299.-

1649.-

AEG WASAUTOMAAT
LavamateOO. 950 toeren
centrifuge, waterbeveiliging, zuinig en stil. AEG meerdere malen best getest!
Adviesprijs'1449.-

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT
WM20000; RVS trommel en
kuip. Aparte temperatuurregeling. Bespaartoets. '1348.-

EruAfstandbediening. '650.-

849.-

SONY LONGPLAY

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

E260;Showview+PDC.

549.PHILIPS SHOWVIEW

Instelbare centrifugegang, regelbarethermostaat, RVStromme), zelfreinigende pomp.*1199.-

VR165; +PDC, afst.bed. '745.-

439 •"

WASAUTOMAAT
BOVENLADER .,

PHILIPS VHS-VIDEO
VR151; Afstandbed. '645.

PANASONIC63CMTOP

fBfjnmssimHy

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en d e g e l i j k e
uitvoering met vriesvak.

275.-

145 LITER
R KOELER

449.-

WHIRLPOOL AVM

Ruime 3 in 1 combi magnetron. Met hete lucht, grill en
850 watt magnetron. Dus
ontdooien, koken, bakken,
braden engratineren.Adv'999.-

Automatische,
Te. ontdooiing.
Adviesprijs. •529."529.-

599.-

295.-

INBOUW

ZANUSSI KOELKAST
KOELKAST
met vriesvak.
ik. Adv."699.Adv.'699.-

345.-

WHIRLPOOL
OOL KAST

INDESIT INBOUW
KOOKPLAAT

130 liter, met vriesvak.
Adviesprijs'699.'699.-

RVS+vonkontsteking.*399.-

395.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak.
'ak. 140 liter
inhoud, CFK-vrij.
-vrij. Adv "729.-

425.-

TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifuge
snelheid.
Adviesprijs'1 099.-

JVCSHOWVIEW+PDC
A237; Express ProDigi. '71 4.-

ARISTONA STEREO KTV
TA4412; 63cm, teletekst'1595.-

469.-

BAUK^EC^f^VMTWASSEn

INDESiïWASAUTOMAAT

E600; trilogie, 4 koppen,
Showview+PDC. Adv'1340.-

,„|s blina o"
•grole artll

G1; HiFi-stereo, TXT.'1599.-

SMS1012; RVS interieur. 4
sproeiniveaus. Adv'1179.-

679.-

SONY. HIFI STEREO

PANASONIC KTV TXT

498.-

BOSCH AFWASAUTOM,

Koelgedeelte met automatische ontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken
en • • * • sterren invries
kapaciteit. Adviesprijs'999.-

FL700; 750 toeren centrifuge. RVS trommel, schokdempers. Adviesprijs*949.-

SONYVIDEORECORDER

TX21; 55cm FSQ. Adv'849.-

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

ZANUSSIWASAUTOMAAT

M1400;Afstandbed.*550.-

GARANTIE

899.WHIRLPOOL

Nederlands topmerk;4 programma's, 12 couverts. Adv'899.-

699.-

SONYPORTABLEKTV

' meeste kleu

WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's. '1349.-

AWM800; 15 programma's.
Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveiliging. Adviesprijs "1079.-

SLVE8; 4 koppen Trilogicvidecrecorder, montage. Adv'1670.-

559.389,

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

WASAUTOMAAT

SONY HIFI STEREO

X2101; Trinitron,TXT." 1440.-

749.SONY55CMTELETEKST

ZANUSSI WASDROGER

599.-

KVC2981;Stereo,TXT.'1880.-

MIELE WASDROGER

en reverserend.
340 Watt pro.logic versterker, Electronisch
regelbare superwoofer, digitale RVS trommel. Adv'1 799.tuner met 30 pre-sets, autoreverse dubbel cassetledeck,
CD-wisselaar voor 50 CD's, 3weg pilaarmodel frontspeakers,
center- en surroundspeakers.
Inclusief A/V afstandbediening
en audio meubel.
Adviesprijs*2550.-

Zolang de voorra

LUXE VAATWASSER

235.ZANUSSI WASDROGER

PANASONIC Beste Koop!

WHIRLPOOL
BOVENLADER

A R I S T O N A VIDEO!

850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs'1 435.-

SB10,Vdeoreojder.Alslbsd.'695.-

~~

M e t a f standbediening.

BGC RUIMT BETEKENWiDKOPER DAN WIEOÜK!PROfttEER
PHILIPS KTV-VIDEO COMBINATIE

|piCM TV/.VIDEO

l Showview, PDC, teletekst

rsco
\PRUSi

INTELPENTIUM166MMX
Multimedia PC; 16MB,
2.1GB, W'95, fax/modem,
1jr. On-Sile garantie. '3499.-

scart. ,'Afstandbed. . '999.

2199.
LASER MULTIMEDIA

SONY COMBO 37CM

166Mhz MMX technologie,
32MBintem, 1 .6GBschijf, CDrom, 33K6 fax/modem, W'95,
1 jr. On-SSe garantie. Adv'3499.-

749.99.^

55cm, TELETEKST,
2-tuners, stiowview, PDC
en afstandbediening.
Adviesprijs*1645.-

1069.-

MIELE WASAUTOMAAT
W825; 1400 toeren centrifuge,
volledig electronisch. Adv.*2799.WHIRLPOOL CONDENSDROGER
AWZ555; Reverserende, RVS trommel,
anti-kreuk programma. Adv.*1249.WHIRLPOOL KOEL/VRIES COMBI
ART812; 158 liter koelen, 63 liter
vriezen. Adviesprijs*999.ZANUSSI WASDROGER
TDS463E; Electronische besturing,
stotfilter. Adviesprijs*799.-

2169.769.629.619.-

SONY MICRO HiFi SET MET
CD-SPELER EN LUIDSPREKERS
Digitale tuner, cassettedeck, afstandbediening. Adv,*550.-

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk.
Waterbeveiliging. Adv'1 649.-

AEGTURNAMAT
Uniek systeem met apart
centrifuge eenheid. "1 699.-

BCCÏ

HPRfJSi

CFR; 220 liter inhoud,
CFK-vrij. Adviesprijs'789.-

395.-

FG1; Gasfornuis met
electrische
oven, incl.
grill en
sierdeksel.
Adv'1450.-

ZANUSSI 2-DEURS
Z180/4D; Automatische
ontdooiing. Adviespriis"749.-

435.-

BOSCH 2-DEURS

PELGRIM HETE-LUCHT
FORNUIS
Gas-elektro fornuis, grill, thermostaat en sierdeksel. '1199.-

798.-

235 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv "985.-

615.-

ETNA FORNUIS
RNUIS

Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel.
sel. Adv"695.-

528.-

Wassen en drogen in 1 machine, 1000 toeren. '1549.-

:
INDESIT FORNUIS
ORNUIS

948.-

Gasoven, met
;t dubbele ovenovei
ruit. Adviesprijs"849.prijs"849.-

378.

2499.-

BOSCH VRIESKAST

modem, W'95. Adv.*3999.-

GRUNDIG 63 CM KTV

GSD1300; 3 laden,
11 kg invriescapaciteit.
Adviesprijs. "848.-

2-delige pannendragers.

529.-

SUPER KOOKPLAAT
OOKPLAAT

WHIRLPOOL KAST

ST650; Stereo, TXTV1829.-

Gunstig energie verbruik,
"*' capaciteit, CFK-vrij.

799.-

228.158.-

4-pits gaskookplaat.
plaat. Adv'295.-

ZANUSSI VRIESKAST

JP170; Kleurenprinter. '599.-

3 vakken, CFK-vrij.
Adviesprijs*629.-

219.

KTV37CM+TELETEKST HP INKJETPRINTER

399.-

DJ400;lncl.sheelfeeder. "499.-

329.-

90 LITER VRIESKAST

PORTABLEKTV37CM CANON BJC4200

3 vakken. Adviesprijs 698.-

Topklasse! 3jr. garantie. '821 .-

ETNA WASEMKAP

AVANCE;3-standen. Adv'135.-

349.

449.-

\ Meer budget door de gratis
l BCC'card!
Aanvraag-folder in de winkel!

ETNA KOOKPLAAT

449,

GRUNDIG37CM + TXT \BCCPRIJS
P730; STUNT! Adv'699.- BUBBLEJET STUNT!

299.269.-

2-DEURS KOELKAST

WASflJRCOGKOMBINAÏlE

BCCÏ
IBMAPTIVAE20TOP!
PRIJS l
Pentium166MMX, 16MB,
PHlLiPS TV/VIDEO 2.1GB, 14"monitor, fax/
i4pV162i Showview. '1 195.-

;

ATAG
FORNUIS

ARISTONA 63CMKTV

rrV/VIDEO COMBI'S l STUNT! VHS-HQ VIDEO

ï

Volledig integreerbaar,
4 programma's en aqua-j
stop. Adviesprijs. *1299.-

NVSD22;Showview+PDC.'734.-

TA5212; Stereo, teletekst,
top Black-line S. Adv*1795.-

INBOUW

VAATWASSER

BCC BETER EN G O E D K O P E R

I

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstorc)

BEVERWIJK- •
ISOOmZSuperstoniB^.ngo.dköp,,,
Breestraat.65

,ZAAMDAM

-

ISOOm* Superstcre Boteren goedKoperl
WesUijde 55 (onder Oirk v.d. BrccK,

18 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD

HILVERSUM- M AA R SS ENBR 0 E K

78.

OPENINGSTIJDEN

[maandagmiddag . . . .

13.00

tot 18.00 uur
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Geweld neemt
flink toe
ZANDVOORT - Bij de politie zijn vorig jaar bijna twee
keer zoveel aangiften van geweld binnengekomen als in
het jaar daarvoor. Het gaat volgens politiewoordvoerder
Jaap Hage vooral om mishandelingen, waarbij in sommige
gevallen mensen ook gewond raakten. Onrustbarend
noemt de politie de stijging echter nog niet.
Of de toename veroorzaakt
wordt doordat meer slachtoffers aangifte doen of doordat er
daadwerkelijk meer .gewelddadige mensen zijn, kan Hage nog
niet zeggen. „De komende
maanden willen we de aangiften nog eens wat nauwkeuriger
bekijken om dat te achterhalen.
Mogelijk is er een samenhang
in te ontdekken en dan is het
vervolgens eenvoudiger om
ook te kijken wat er tegen gedaan kan worden."
Veel concrete plannen om
het-geweld te bestrijden zijn er
dus nog niet. Wel heeft de politie contact gezocht met diverse
horeca-ondernemers en is het
de bedoeling dat bepaalde agenten regelmatig op bezoek gaan
bij cafés, automatenhallen en
strandpaviljoens.
Voor de politie heeft voorkomen van het geweld een hoge
prioriteit, zo schrijft zij in het.
werkplan voor 1998, dat de politiek vorige week woensdag positief beoordeelde. „In absoluut
aantal en in vergelijking met

andere vormen van criminaliteit is het aantal geweldsdelicten weliswaar niet onrustbarend hoog. Maar juist door de
verstrekkende gevolgen voor
de slachtoffers en de enorme
inwerking van een onveiligheidsgevoel op de inwoners van
Zandvoort, het publiek en de
toeristen, dient geweldscriminaliteit prioriteit te houden,"
aldus Hage.
Een ander speerpunt van de
politie is het terugdringen van
het aantal woninginbraken.
Daarvoor startte vorig jaar al
een speciaal project, waarbij
bewoners adviezen kregen van
de politie over hoe zij hun huis
beter kunnen beveiligen. In
Zandvoort is dat project volgens Doorns, districtchef van
de politie, nog niet zo goed aangeslagen.
Daarom krijgen bewoners
van buurten waar de politie al
langs is geweest nog een keer
een kans als de inbraakpreventiemedewerkers
binnenkort
weer in Zandvoort zijn.

Geweld
80

Geluidsoverlast
150

aantal aangiften

ZANDVOORT - Om de geluidsoverlast van strandpaviljoens en cafés tegen te
gaan, stelt de gemeente een
extra
geluidscontroleur
aan. Dat heeft burgemeester
Van der Heijden woensdagavond beloofd tijdens de
commissievergadering Bestuurlijke Zaken.
De geluidsmeter, officieel een
milieucontroleur, stemt volgens Van der Heijden zijri werktijden met de al aangestelde
controleur af zodat er ook
's. avonds en in het weekend iemand op klachten van bewóners kan reageren. Vorig jaar
kwamen er bij de politie en de
gemeente namelijk heel wat
klachten van burgers binnen,
vooral over enkele strandpaviljoens. —'

hun collega's uit de regio, maar
volgens politiewoordvoerder
Jaap Hage is de knoop nog niet
definitief doorgehakt over het
precieze aantal agenten dat uit
de regio tijdelijk in Zandvoort
komt werken.
Meer blauw op straat gedurende de rest van het jaar, een
vaak geuite wens van diverse
politieke partijen, blijkt nog altijd niet makkelijk. Opnieuw
kampt de politie met onderbezetting, in dit geval vier formatieplaatsen.
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Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Het meest opvallende is dat het aantal aangiften van geweld flink gestegen is vorig jaar. De cijfers zijn gebaseerd op het werkplan van de politie. De aangiften van
geluidsoverlast lopen tot en met september 1997, de overige aantallen van 1997 zijn gebaseerd op prognoses van de politie
Illustratie Weekmedia

ZANDVOORT - Hoe kunnen de reeën en. damherten
in dé Amsterdamse Waterleidingduinen
overleven
zonder dat ze gevaar opleveren voor de bomen, de waterkwaliteit, de verkeersveiligheid op de Zandvoortselaan en hun eigen soort? Op
die vragen wil het gemeenteVan Deventer wijdt'dat aan bestuur van Amsterdam de
twee zaken. „In het verleden is komende jaren een anter geld in apparatuur in plaats woord krijgen.

van mensen geïnvesteerd en er
is een tekort aan mensen. Als je
nieuwe politiemensen aanneemt, ben je ze meteen een
hele poos kwijt. Hun opleiding
duurt negentien maanden,"
De burgemeester zegde ook lichtte de teamchef buiten de
toe dat hij bij de politie erop zal commissievergadering toe.
aandringen dat er weer een politiespeedboot komt. Lou Koper (D66) vroeg daar woensdagavond nadrukkelijk om. Volgens Doorns, districtchef van
de politie, is meer toezicht op
de zee tijdens drukke dagen
niet eenvoudig te realiseren
omdat de kustwacht slechts at'
en toe kan assisteren. Van der
Heijden vindt dat meer politietoezicht wel noodzakelijk. „Er
varen nogal eens snelle boten
vanuit IJmuiden naar Zandvoort. Dat is gevaarlijk voor de
zwemmers."

140

Woonomgeving

120

Extra controleur gaat
geluidsoverlast meten

aantal aangiften
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Vernieling auto

130

70
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Los nummer 3 gulden

Het onderzoek wordt uitgevoerd, omdat de Amsterdamse
gemeenteraad vorig jaar besloten heeft dat er in de Waterleidingduinen niet meer gejaagd
mag worden op reeën. „Dat
heeft allerlei gevolgen voor de
omgeving waarin ze leven en

het bos."
Daarnaast houden de onderzoekers de gezondheid van de
dieren in de gaten. „Meer herten kan betekenen meer zwakke broeders en zieke dieren
kunnen een potentieel gevaar
voor de waterkwaliteit vormen
voor henzelf," zegt LUC Geelen, de dieren geteld en wordt geke- als hun uitwerpselen in het wawaarnemend hoofd ecologie ken wat er gebeurt als er meer ter terecht komen," vertelt
van de Amsterdamse Waterlei- herten komen.
Geelen.
dingduinen.
Geelen: „We willen bijvoorAls er te veel dieren geboren
Er zitten naar schatting zes- beeld minder naaldbomen en worden en ze gaan niet dood
honderd reeën en honderd meer loofbomen, zoals berken, vanwege de vrieskou of omdat
damherten in de duinen ten eiken en lijsterbessen. Reeën er te weinig voedsel is, dan trekzuiden van Zandvoort. Als er en damherten knagen echter ken volgens de ecoloog vermoeniet meer op de reeën gejaagd meer aan dat soort bomen dan delijk ook veel reeën en damwordt (op de damherten werd aan dennen.
herten weg. „We bekijken of ze
nooit gejaagd), zal hun aantal
De vraag is dus wat voor ef- in dat geval de verkeersveiligtoenemen verwacht Geelen. fect de herten hebben op ons heid op de Zandvoortselaan
Tijdens het onderzoek worden streven naar meer diversiteit in niet te veel in gevaar brengen."

Duinbeheerder bekijkt
effecten jachtverbod

Mini-botenhuis

(ADVERTENTIES)

Zaterdag 17 januari
in Single Dance
Sociëteit
"DE MANEGE"

Je hoeft niet-naar de
bergen .om sjjortieve lucht
ioen.
o
>en sportief
Wilt u e
ort?
Zarv

SBM

TIME BANDITS

ÉÉN ZANDVOORT

Doorns zei tijdens de commissievergadering wel dat de*
strandpolitie weer terugkeert
in de Rotonde en dat hij hoopt
op in totaal twintig extra agenten in de zomer. Het exacte aantal extra agenten is nog niet bekend.

V

Leden van de Stichting Viering Millennium
Zandvoort werken sinds twee maanden aan de
realisatie van een cadeau van onze huidige
generatie inwoners aan die van de volgende eeuw,
maar hebben de brede steun van de Zandvoortse
bevolking nodig. Alle ideeën zijn welkom. Het
cadeau zal aan een aantal voorwaarden moeten
voldoen. Het cadeau moet een bijdrage leveren
aan het sociaal cultureel erfgoed. Passen binnen
het gestelde budget van ƒ 300.000. Duurzaam zijn
en breed gedragen moeten worden door de
Zandvoortse bevolking.
Tot 20 januari zijn uw schriftelijke ideeën
welkom op het secretariaatsadres van de
Stichting Viering Millennium Zandvoort,
Van Lennepweg 39 2041 LA Zandvoort

ZANDVOORT/AMSTERDAM - Het onderzoek naar de straatrover die deze zomer elf slachtoffers in Zandvoort maakte, is nog
niet afgerond. De man is op l december in Amsterdam aangehouden toen hij op heterdaad betrapt werd bij oen postkantoor aan
het Roelof Hartplein in Amsterdam-Zuid.
Hij heeft volgens de politie ook buiten Zandvoort en Amsterdam, in Zuid en Buitenveldert, veel straatroven gepleegd. Had
het vooral voorzien op ouderen die bij het postkantoor geld
ophaalden.

Info of reserveren
5716023

CENSE&

Doorns en de Zandvoortse
teamchef Van Deventer hebben
donderdag overleg gehad met

Laatste oproep aan alle inwoners,
verenigingen, scholen en organisaties

Onderzoek naar 'mepper' loopt nog

Géén spijkerkleding.

Vraag het programma
aan.
Wij brengen het graag.
BEL 06 - 553.073.3f

Zandvoorters kiezen eigen
Millenniumcadeau

*LlNGEN

A

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

Parkeercontrole
ZANDVOORT - De politie
gaat op de Hogeweg extra letten
op fout geparkeerde auto's en
auto's zonder bonnetje van de
parkeermeter.
Overtreders
worden de eerste veertien dagen nog gewaarschuwd met een
briefje onder de ruitenwissers,
maar daarna kost een overtreding 90 tot 140 gulden.
Voorzichtig schuift Dick Draijer van de KNRM
de minl-lanceerwagcn het nieuwe mini-botenhuis in. Guus van der Mije staat links achter hem
al klaar met de vroegere reddingssloep dr. ir.
Louwes. Jozef Bluijs van de Bomschuitenclub
Datum HW LW HW LVV
kijkt toe of het allemaal wel goed gaat, want zijn
14 jan 04.35 00.05 16.46 12.26
club heeft immers alle schaalmodellen gemaakt.
15 jan 05.15 00.55 17.26 13.10
Zaterdag mocht hij samen met burgemeester
16 jan 05.51 01.46 18.06 13.56
Van der Heijden, voorzitter van de KNRM, het
17 jan 06.29 02.26 18.39 14.35
nieuwe botenhuis onthullen tijdens de nieuw18 jan 07.08 02.50 19.14 15.05
jaarsreccptie van de KNRM. De sloep en de lan19 jan 07.45 02.54 20.00 15.35
ceerwagen had de KNRM al, maar het botenhuis
20 jan 08.26 03.46 20.50 16.15
is zeer recent in elkaar gezet. Op verzoek van de
21 jan 09.04 04.14 21.46 17.05
KNRM heeft een van de leden van de Bomschui22 jan 10.20 05.26 22.56 18.06
tcnclub het gebouw heel secuur in elkaar geknutMaanstand:
seld, omdat hij graag de Zandvoortse historie wil
LK di. 20 jan. 20.30 u. •
Hoogwater wo 14 jan. 16.46 uur. bewaren. *
Het karwei heeft twee jaar in beslag genomen.
NAP +120 cm.
Laagwater wo 14 jan. 12.26 uur. Alles werkt, de deuren kunnen zelfs open en
dicht. Bovendien zijn de zijkanten voorzien van
NAP -82 cm.

Waterstanden

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat zich in

ontvang ik het
mijn omgeving afspeelt. Ter
Ter kennismaking
1<
Zandvoorts Nieuwsblad

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 6

kleine steentjes, die stuk voor stuk uit karton
gesneden zijn.
Het schaalmodel is gemaakt naar de originele
tekeningen van het botenhuis, dat net na de
Tweede Wereldoorlog is gebouwd. Daarom is het
inini-botenhuis iets anders dan zijn grote broer.
Speciaal voor de nieuwe boot, de Annie Poulisse,
heeft de KNRM de deuren namelijk moeten vergroten. Bovendien is de achterkant van het gebouw iets uitgebreid.
Overigens heeft de KNRM zaterdag nog een
cadeautje gekregen. De Bomschuitenclub verraste de redders met ccn inateriaaikarrctje dat bij
het whippertoestel hoort. „Want," legde een van
de leden van de Bomschuitenclub uit, „bij sommige supermarkten krijg je korting of een zegeltje. Maar daar doen wij niet aan. Wc kunnen wel
een cadeautje overhandigen."
Foto Karin Schut

--

13 weken voor maar ƒ 14,00

Zandvoorts
d Nieuwsblad

We ruimen

de top op
N

C

' E

N

T.

R.

U

|_J

|

l

L

l l l l
'| I I I

l

l l

JLJ_L

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

co van der horst
O ' Q

Postcode/Plaats:

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19,60 D halljaar ƒ 35,40 D jaar ƒ 61,75

Het is winteropruiming in ons wooncentrum. Met torenhoge kortingen
op befaamde interieurmerken als Leolux, Gelderland, Cassina, Hülsta,
Molteni enzovoort. Maar ook op verlichting, karpetten en accessoires.

W

l l l
l l l

Telefoon:
l
Giro/Banknr.:

Tot 6590 k o r t i n g op OH/A' t o p i m M - k r n

Binderij 2,
Amstelveen
020-6412505

Naam: (m/v) l l
Adres:
l l l l

M

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 710371 017003
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woensdag 14 januari 1998
ge bij de Centrale Balie in het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat)
Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kunnen schriftelijke bedenkingen worden
ingediend bij het college van Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

DOKTERSBERICHTEN
OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL

J. G. Anderson
Huisarts
afwezig van
19 januari tot 4 februari
Waarneming
Huisartsenpraktijk Noord
Tel. 5719507
F. Weenink
Tel. 5712499
Na 17.00 en vrijdag na 16,30 uur

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale tefefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen (023) 574 01 02.

DONDERDAG 15 JANUARI
EXTRA RAADSVERGADERING

tel. :5730500

Op donderdag 15 januari 1998 wordt een
extra openbare raadsvergadering gehouden
Aanvangstijdstip is 20.30 uur in de Raadzaal
(ingang bordes Raadhuisplem)

ADVERTENTIES

Op de agenda staan de voorstellen voor de
reorganisatie van de gemeentelijke bestuursdienst, inclusief de nieuwe Organisatieverordening en het Sociaal Statuut

(JIJ uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen m de agenda optreden
BIJ het bureau Voorlichting (023) 574 01 62,
kunt u terecht voor nadere informatie over de
agendapunten Tijdens de vergadering zijn
aftijd exemplaren van de agenda beschikbaar
De agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen ter inzage bij de Centrale Balie en
zijn conform de Legesverordening tegen betalmg algemeen verkrijgbaar

AFSPRAAK MET COLLEGELID

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men liefst schriftelijk- van te voren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is Op deze wijze kan
een gesprek zinvol worden voorbereid.
De portefeuilleverdeling is als volgt
- burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuur, openbare orde, veiligheid
- de heer Fliennga ruimtelijke ordening,
(lokaal) verkeer en parkeren
- de heer Versteege maatschappelijk welzijn
- de heer Van Marie financiën en onderwijs
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

Tijdens deze periode wordt de Sophiaweg ter
hoogte van nr 4 tot en met het kruispunt Van
Lennepweg/Tollensstraat afgesloten voor het
verkeer Ook de Tollensstraat is hierdoor vanaf
de Van Lennepweg tot aan het fietspad niet
voor (vracht)autoverkeer bereikbaar
Het doorgaande (vracht)verkeer wordt omgeleid via de Boulevard Barnaart-Burg Engelbertsstraat-Hogeweg De omleiding wordt
door borden langs de weg aangegeven

A. LAVERTU

KENNISGEVING

NATTJURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENH;OUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDER-

Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 6 januari vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 2 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 13 januari vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

NEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

Voor de week van 05-01 t/m 11-01
Normaal
jaarverbruik

De direct omwonenden zijn door middel van
een bewonersbrief op de hoogte gesteld
Nadere informatie bij de Centrale Balie van het
Raadhuis

ONTHEFFING
- WET GELUIDHINDER
(bestemmingsplan "Centrum")
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Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ 5.500,-
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"Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uitvaartverzekeringmoetje hebben. Voordat
bedrag wil je toch zeker niet van je
kinderen afhankelijk zijn!"
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Wilt u in de zomer' [21 juni tof 21 september)
op vakantie? Boek vóór l maart en profiteer
van onze lashminute Prijsgarantie.
Als uw reis bier goedkoper wordt, dan
krijgt u van ons het verschil terug.
Haal snel de nieuwe zomergidsen en vraag
naar onze voorwaarden.

lOUKIl IN SCHÖNIHG'S

...
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afkoopsom van slechts ƒ 3.395,-

Als uw reis later goedkoper wordt;;
dan krijgt u van ons het verschilterug.,

NOG PLAATSEN BESCHIKBAAR!
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Een compleet verzorgde begrafenis

Boek nu

v

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

Saigon

ƒ

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

en pak toch J
last-minute voordeel!

De specialist in
al uw bloemwerken

Jlölujjs
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10,64
13,44
16,24
19,04
21,84
24,08
26,88
29,68
32,48
35,28
38,08
40,32
44,80
48,72
52,64
56,56
61,04
67,76
74,48
81,20
87,92

ALLEEN BIJ TOERKOOP

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

Zacht buiten?
Haal het voorjaar alvast naar binnen met
diverse bollen, planten en voorjaarsbloemen

Bij

ƒ

of crematie voor een éénmalige

uw
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224
281
337
393
451
504
560
618
675
732
786
843
928
1011
1095
1179
1265
1405
1545
1684
1827

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlinqh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

Kosten
deze week

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij alle
energiebedrijven aanvragen.

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

Het verzoek om ontheffing ligt met ingang van
16 januari 1998 gedurende 4 weken ter mza-

Totaal vanaf
l november**

19
24
29
34
39
43
48
53
58
63
68
72
80
87
94
101
109
121
133
145
157

2000
2200
2400
2000
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

Verleende bouwvergunningen
97 146 B Park Duijnwijk plaatsen verkoopkeet (05-01-1998)

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
zijn voornemens om ten behoeve van het
bestemmingsplan "Centrum" een verzoek om
vaststelling van hogere waarden (verkeerslawaai) als bedoeld in de Wet geluidhinder bij
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in te
dienen voor eventueel nieuw of vervangende
woningbouw in het plangebied.

Week
streefverbruik*

800
1000
1200
1400
1600
1800

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

Door de afsluiting zijn ook de bushaltes aan de
Sophiaweg en de Van Lennepweg niet bereikbaar. De haltes worden tijdelijk verplaatst naar
de ünnaeusstraat

De eerstvolgende vergadering van de S_eniorenraad is op donderdag 22 januari om
10.00 uur in het Raadhuis.
De vergaderingen zijn openbaar

uitgerekend voor U!

BOUWAANVRAGEN

De Sophiaweg en een gedeelte van de Van
Lennepweg worden geasfalteerd en voorzien
van fietsstroken in rood asfalt
De werkzaamheden beginnen op maandag 19
januari 1998 en duren ca 6 tot 8 weken (mede
afhankelijk van de weersomstandigheden)

VERGADERING SENIORENRAAD

STOOKAKTIE '97/'98

De volgende aanvragen bouwvergunning
en meldingen bouwvoornemen zijn bij
het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
98001B Groot
veranderen woningen
Bentveld 1-3-5 en kantoor
98002B Groot
bouwen paardenstal
Bentveld 1-3-5
98003B Taxuslaan land- verplaatsen entreegoed Groot
hek
Bentveld
98004B Groot Bentveld tijdelijk plaatsen
directieverblijf
98005B Koningstraat 11 veranderen woning
98006B Boul Paulus
vergroten woning
Loot 75a
en garage
98007B Koningbouwen woningen
straat 73-79
98008B Emmaweg4
vergroten woning
98009M Zandvoortsevergroten garage
laan 163
98010B Tol weg 3 7
vergroten woning
98011B M. Nijhoffvergroten schuur
straat 53

HERINRICHTING SOPHIAWEG
EN GEDEELTE VAN LENNEPWEG

De Seniorenraad is het officiële adviesorgaan
voor de gemeente voor aangelegenheden die
met name betrekking hebben op ouderen.

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Op donderdag 29 januari 1998 te 16 00 uur
zal m het raadhuis een hoorzitting worden
gehouden Tijdens deze zitting zal iedere
belanghebbende de gelegenheid worden
gegeven op het verzoek om ontheffing mondelmg te reageren

-
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voor meer informatie:

BEL GRATIS 0800 - 022 45 35

/^TOERKOOP Reisburo
Zonvaart

• ..

LAST MINUTE!
DINSDAG 2O, WOENSDAG 21
EN DONDERDAG 22 JANUARI

Grote Krocht 20 Zandvoort, tel. 5712560
In januari en februari zijn wij ook
op vrijdagavond geopend.

•7 DAGEN «« WEEK

NIEUWE DE LA MAR THEATER
13 t/m 24 januari - 20.15 uur
Kassa (020) 530 53 02

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direct hulp bij een sterfgeval.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

AUB Uitlijn (020) 621 1211 • N.T.K. (0900) 9203

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.
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Er 9<wtf een wereW voor vt open.
sBUOGET "PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE

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

*• >•«^
-4 »•

Sterk in perfect fotowerk
BUDGET
KLEURENFOTO'S
van kleinbeeld kleurenfilms

Exclusief bij uw
Topslager de

VANAF HEDEN ZIJN
WIJ OP MAANDAG
DE GEHELE DAG OPEN

SPECIALITEIT,
VAN DÉ WEEK

* *A

ta^..
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TBPSLAGER WINTERKOST

245

Traditionele winterkost
CASSELERRIB

Vraag ook naar de

ZUURKOOLSPEK

PRESTIGE-FOTO
met nieuwefilmvoor slechts | J,*

Dobbelsteentjes

2e

DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513. SPAAR ON7X KASSABONNEN

P OLIESLAGERS
BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE!

% TOPSLAGER VREEBURG

•
•
•
•
•
•

schoonheidsspecialist
manicure - nailstyling
visagie - make up artist
pedicure - voerverzorging
sportmassage
algemene ondernemersvaardigheden (AOV)

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein

WOENSDAG 21 JAN.
VAN lé.00-21.30 UUR

ZATERDAG 17 JAN.
VAN 11.00-1 (.00 UUR

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Wij hebben ook
eigengemaakte

ROOKWORST
HALVE
ERWTENSOEP
PRIJS

(DlOl
DRUGSTORE

Beroepen met toekomst
voor moderne mensen

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

Erkend door de minister van
Onderwijs, voor zover een oplei-

AKO

•Tevens erkend door ANBOS en
CIDESCO
• Aangesloten bij VAKOS, VOV,

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

dmg binnen de reikwijdte van de
Web. valt.

VOSenVOVN
• Internationale CIDESCO-school

BEKER 5,25

Aanvang nieuwe

Shell Geerling

Hogeweg 2, Zandvoort

DeVonk

gids

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Station"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

Instituut de Korte
NIC. Witsenstra it 3 1017 ZF Amstcrdjtn
Telefoon 020 623 3yy1

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort

cursussen
jan/febr, aug/sept.

Vraag gratis studie-

Haltestraat 54, tel. 5712451

Kerkplein 11, Zandvoort

Vondellaan 2A, Zandvoort

Zandvoorts
Nieuwsblad

woensdag 14 januari 1998
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Verkiezingsstrijd barst los

Informatie
over dementie

Op 4 maart bepalen de
Zaudvoorters in de tien
stembureaus welke
politieke partijen zij de
komende vier jaar in de
raadszaal willen zien.
Voor die lijd storten de
partijen zich echter op

ZANDVOORT - Alzheimer (dementie) is een van
de bekendste ziektes waar
ouderen mee te maken kunnen krijgen. Maar is wel zo
bekend wat de eerste symptomen zijn en hoe familiele-

hen.

Het Zandvoorts
Nieuwsblad bericht
vanuit het
met-bestaande
stemlokaal 11 over de
aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen.
Onafhankelijk en
kritisch uiteraard.

den en bekenden dementen

kunnen helpen? Om meer
informatie over Alzheimer
openbaar te maken en bekendheid te geven aan een
speciale opvangvoorziening

in het Huis in de Duinen
vindt er op 22 januari een
bijeenkomst in het taejaardenhuis aan de Zandvoortselaan plaats.

De sprekers zijn: Henny van
der Zee (hoofd van de zogeheten 'groepsverzorging'), Jo
Voolstra (Alzheimerstichting
Zandvoort) en R. Kamerlingh
(bestuurslid van de Alzheimerstichting en verpleeghuisarts).
De informatiebijeenkomst begint om half acht. De toegang is
gratis. Familieleden van mensen met Alzheimer en geïnteresseerden uit het dorp zijn
welkom.

De nieuwkomer

Politiek Café
ZANDVOORT - Het Politiek
Café van Eugène Weusten heeft
dinsdagavond 20 januari veel
gasten en een vol programma.
Het Politiek Café begint om
half negen en wordt gehouden
in de grote zaal van Yanks, ingang Kosterstraat. De toegang
is gratis.
Burgemeester Van der Heijden, dorpsomroeper Klaas Koper, Hans Hogendoorn (CDA),
Lou Koper (D66), Bob de Vries
(AOV/Unie SSplus) en Jeannette van Westerloo (SP) zijn uitgenodigd. Bia Valk zingt het
lied 'Zandvoort Olé Santé' en
een groep Zandvoortse vrouwen mag een nieuwjaarsrede
houden. Bovendien presenteert
Ton Timmermans de portrettengalerij van Zandvoortse politici en ontvangt de politicus
die zich in 1997 het meest heeft
ingezet voor de Zandvoortse
cultuur een trofee. Marco Termes spreekt zijn eigen boodschap uit in zijn rubriek 'Het
goede nieuws'. Voor de jeugd
heeft Weusten een aparte plek,
zij krijgen hun eigen jeugdpanel.

Pelle directeur
van Weekmedia
AMSTERDAM - C.A. Pelle
(44) is benoemd tot directeur/uitgever van Weekmedia bv.
Hij is tevens directeur/uitgever
van Het Parool. Weekmedia, de
lokale weekbladengroep, is na
een reorganisatie van de bedrij ven van PCM Uitgevers (Perscombinatie, Dagbladunie en
Meulenhoff), gevoegd bij de
groep Randstedelijke Media.
Daartoe behoren ook, onder
meer, Het Parool, Amsterdamse tv-zender ATS, dagblad Rijn
en Gouwe en Rotterdams Dagblad.
Op commercieel
gebied
wordt de al bestaande samenwerking van Weekmedia met
Het Parool uitgebreid. Redactioneel blijven de kranten van
Weekmedia onafhankelijk, zoals is vastgelegd in een Redactiestatuut. Tot Weekmedia behoren: Amsterdams Stadsblad,
Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener,
Zandvoorts Nieuwsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, de Nieuwe Bijlmer en
Nieuwsblad Gaasperdam.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
woensdag. Uitgave Weekmedia BV
Hoofdredacteur: J M. Pekelharing
Directeur/uitgever C A Pelle

De jacht op de kiezer is begonnen. .lannettc van Westerloo, lijsttrekker SP, deelde maandagmorgen, tussen kwart over zes en
negen uur, krantjcs uit van de Socialistische Partij op het station
van Zandvoort. Daarmee is de SP de eerste partij die de verkiezingscampagne begonnen is. De krantjes vonden gretig aftrek,
slechts een enkeling weigerde ze aan te nemen.

Naam: Michel Demmers, 44
jaar, restaurant-eigenaar, in
Zandvoort geboren.
Partij: vroeger VVD, daarna
Gemeente Belangen Zandvoort
(vanaf de oprichting).
Plaats op de vcrkiczingslijst:
twee
Bestuurlijke ervaring hij: Horeca Nederland, Ondernemers
Vereniging Zandvoort, Kamer
van Koophandel, W Zandvoort en VVV Zuid-Kennemerland.
Wil de politiek in omdat:
(lacht). „Ik wil niet. Nee, even
serieus, ik heb al twintig jaar
kritiek op hoe de economie en
hier geregeld is.
„Toen ik vroeger krantjes uitdeelde voor de SDAP, kreeg ik veel het toerisme
ik wil niet alleen klagen,
vaker onvriendelijke reacties," vertelde Gien Cluwen (80), een van Maar
wil ook meepraten en verantde SP-ers. „We hadden nooit gedacht dat wc nog eens voor de SP ik
woordehjkheid
dragen."
krantjes zouden uitdelen," voegt haar man Bram, 83 jaar, toe
Leukste ervaring in de poligfmtro7-fmt-wms
tick tot nog toe: (denkt diep na)
Foto: André Lieberom „Wie een irrelevant betoog
houdt tijdens een vergadering,
mag gewoon uitpraten. Dat viel
me vorige week op. Wie ik daarmee bedoel? Nee, ik wil niet
meteen met modder gooien."

Een eigen plaatselijk geluid
Gemeente Belangen Zandvoort, Eén Zandvoort en De Plek
van de Niet-stemmer. Drie van de negen politieke partijen
die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen, bestaan
alleen in Zandvoort. Ze hebben geen landelijke organisatie
boven zich. Dat kan een voordeel zijn, maar tevens een
nadeel. Politicoloog Henk Dekker en Jan Jongsma,
voorzitter van Gemeente Belangen Zandvoort, over de
drang om een eigen lokaal politiek geluid te laten horen.

E

EN NIEUWE ontwikkeling is het oprichten van
lokale partijen niet. Al
vrij snel na de Tweede Wereldoorlog stonden in Zandvoort
plaatselijk georiënteerde politieke partijen op. En die trend
heeft zich voortgezet.

Eén Zandvoort is weliswaar
pas vorig jaar ontstaan, maar
Gemeente Belangen Zandvoort
bestaat al sinds 1986. Toen gingen Inspraak Nu (begin jaren
zestig opgericht door Pier Flieringa, de huidige wethouder),
Gemeente Belangen (Jaap Koning, Michiel Jansen en Joop
Pas) en de Onafhankelijke Liberalen (Van Asperen, Landman en Jan Jongsma) samen
verder onder de vlag van GBZ.
Wie in oude kranten snuffelt,
komt in 1978 en 1982 ook De
Plek van de Niet-stemmer tegen. Ton de Vries wilde toen,
net als nu, ontevreden Zandvoorters een gezicht geven.

Waar komt die drang om een
eigen lokale partij op te richten
toch vandaan? Ontevredenheid
met de bestaande landelijke
partijen is inderdaad een belangrijke drijfveer, volgens de
Zandvoortse politicoloog Henk
Dekker, hoogleraar in Leiden
en sinds l januari ook in
Utrecht.
„Een protest tegen het gevoerde beleid van de gevestigde
partijen, tegen het ontbreken
van beleid of tegen bepaalde politici is een reden waarom burgers vaak zelf maar een eigen
partij beginnen. Voor de democratie is het trouwens goed dat
burgers meer betrokken raken
bij de politiek."
In Zandvoort is het meestal
de VVD geweest die mensen inspireerden om een nieuwe, lokale partij op te zetten of daar
naar over te stappen, constateert Jan Jongsma. „Omdat dat
de laatste decennia de grootste

partij in Zandvoort is geweest."
Zelf komt Jongsma, net als de
GBZ-raadsleden Piet Keur en
Jaap Brugman, ook uit de VVD
voort.
Voor Eén Zandvoort gaat dat
overigens niet op, want die
nieuwe partij bestaat niet uit
oud-VVD-ers. De twintigers
Kristi Gansner en Victor Gerke
zijn door oprichter Wim Peeters 'vers geplukt'.
Ongeveer 25 tot 30 procent
van de Nederlanders stemt niet
op een landelijke partij volgens
Jongsma. Waarom toch? Als
het gaat om een nieuwe lokale
partij, dan kan het een negatieve keuze zijn. Opnieuw dus als
protest tegen de gevestigde
orde, meent Dekker. Anderzijds signaleert hij ook dat „kiezers steeds minder een partijband hebben. Ze identificeren
zich minder dan vroeger met
één ideologie. Lokale partijen
zijn bovendien geen afspiegeling van een nationale partij en
kunnen hun eigen koers varen."
Volgens Jongsma is dat de
grootste kracht van lokale partijen en de makke van landelijke partijen die plaatselijk opereren. „In 1982 volgden de Partij van de Arbeid en het CDA in
Zandvoort de landelijke lijn. Zij
namen stelling tegen het cir-

Meeste politici willen
circuit toch geld geven
ZANDVOORT - Er tekent zich een meerderheid binnen
de gemeenteraad af om het circuit toch een miljoen gulden
te geven. VVD, CDA en Gemeente Belangen Zandvoort
(GBZ) zijn overstag nu het circuit het geld alleen aan
geluidswallen en parkeervoorzieningen mag besteden.
Partij van de Arbeid, D66 (van Leeuwen/Visser) en Lou

Koper (onafhankelijk D66-lid) blijven tegen. Zij zien het
circuit als een bedrijf en willen er daarom geen geld in
steken.
Aanvankelijk hadden CDA en
GBZ ook grote moeite met de
schenking van een miljoen.
Hun houding is veranderd na
een bijeenkomst met vertegenwoordigers van het circuit,
waarin het circuit aangegeven
heeft hoe de financiële positie
is.

Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort Postbus 26, 2040 AA Zandvoort
Kantoor geopend maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
v a n 9 t o t 1 2 u u r e n 1 3 t o t 1 7 u u r ; donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
uur
Het circuit heeft het geld van
Redactie. (023) 571 8648 Fax. (023)
de gemeente nodig voor een
573.0497.
Advertentieverkoop (023)571.7166. Fax: grootscheepse renovatie waarbij de baan wordt verlengd, de
(023) 573 0497
tribunes opgeknapt en geluidsE-mail. wmcommfS perscom nl
Micro advertenties' (020) 562 6271 Fax: wallen aangelegd.
(020) 665.6321
Omdat de drie miljoen gulRegiokantoor Gebouw Aemstelstyn, Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amstel- den die het ministerie van
VROM geeft en de inkomsten
veen. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen
via sponsorgelden en andere,
Tel.. (020) 347 3434 Fax- (020) 347.3439.
kleinere subsidies samen onMicro advertenties (020) 562 6271 Fax
voldoende zijn, heeft het circuit
(020) 665.6321
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020)562.6211
Abonnementsprijzen, ƒ19.60 per kwartaal,
ƒ35,40 per half jaar, 61,75 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven
Losse nummers ƒ2,-.
Vragen over bezorging, donderdag tussen
9-12 uur (023) 5717166

bij de gemeente aangeklopt.
„Waar kunnen we in Zandvoort een parkeerterrein voor
2500 auto's maken dat minder
kost? Nergens. Daarom vind ik
het een goed idee om voor een
parkeerplaats geld aan het circuit te geven," zegt Gert-Jan
Bluijs, fractievoorzitter van het
CDA.
Piet Keur, fractievoorzitter
van GBZ, ziet in de donatie een
investering in een toeristische
attractie.
Hij stelt dan ook voor om circuitbezoekers
toeristenbelastmg te laten betalen. Derek Visser (D66) ziet liever dat de gemeente geld verdient door zelf
eigenaar van het parkeerterrein te worden.

cuit. Dat kostte ze heel veel zetels. Als straks een tweede
paars kabinet voor een vliegveld voor de kust van Zandvoort zou zijn, kan GBZ gewoon keihard 'nee' zeggen."
Lokale partijen, zeker als het
gaat om nieuwe loten aan de
stam, hebben echter toch ook
nadelen, vindt Dekker. „Bij de
vorige gemeenteraadsverkiezingen is in sommige steden gebleken dat nieuwelingen onvoldoende bestuurlijke ervaring
hebben. Door onbeholpenheid
moest de wethouder van Leefbaar Oegstgeest bijvoorbeeld al
na een halfjaar zijn zetel opgeven."
„Het grootste gevaar," zegt
Dekker, „is echter d.at mensen
door de bomen het bos niet
meer zien. Ze kennen niet alle
partijen meer en haken af. Mijn
grootste zorg is dan ook dat de
opkomst
bij verkiezingen
steeds lager wordt." Jongsma
vreest dat versnippering ook
nog een ander effect heeft.
„Wat kan iemand die als enige
voor zijn partij gekozen wordt
nog bereiken in de gemeenteraad?" Dat het met zijn eigen
partij, GBZ, ooit zover komt,
verwacht hij met. „Ik denk dat
we twee zetels halen, maar ik
hoop op meer."
Monique van Hoogstraten

Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoog
straten, Joyce Schreuder
Vormgevmg/opmaakredactie. Dick Piet
(chef), Willem Bleesmg. Paul Busse, Pieter
Heidal, Theo van der Linden, Yvonne Muider. Andre Stuyfersant Systeemredactie
Hero Blok (chef) Redactiepromotie. Trudy
Steenkamp
Advertentieverkoop: R Post (verkoopmanager), M Oosterveld.
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangesloten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

gisteren is hij lijsttrekker van diezelf-

de partij. Hij wil niet zeggen of hij zijn
raadszetel van D66 nog voor de verkiezingen ter beschikking stelt.
Het onafhankelijke raadslid van D66
hoopt samen met Daniel Koper (21),
Anouk Veldhuis (21), Michael Lefferts
(21), Roeland Arens (24) en Ton de Vries
(68) in elk geval één zetel te behalen. De
Plek van de Niet-stemmer deed in 1978 en

en wilde weer eens wat voor
Zandvoort doen. Jacobs keerde
na een succesvolle carrière m
• Eén Zandvoort deelt geen fol- het
voetbal weer terug
ders uit, maar laat wekelijks naarbetaald
een telkens anders verklede voort. zijn oude honk, Zandpersoon een vriendelijke groet
aan Zandvoorters uitdelen. Za- • Jeannette van Westerloo, hjstterdag bindt de mascotte van
van de Socialistische
Eén Zandvoort ski's onder en trekker heeft
een hekel aan
trekt hij een muts en een sjaal Partij,
opstaan, bekende ze
aan. Al die schriftelijke propa- vroeg
ganda vindt Wim Peeters van maandagmorgen. Ze is meer
Eén Zandvoort namelijk maar een nachtmens.
onzin. „Want de mensen zijn
Toch stond ze op het station
helemaal niet nieuwsgierig voor
folders uit te
naar
verkiezingsprogram- delenzonsopgang
op het station. Koffie
ma's."
hield haar op de been. De geur
koffie lokte Huub van Gel• GBZ heeft in oud-trainer Bert van
de nummer twee op de
Jacobs een lijstduwer gevon- der,
echter niet tut bed. Hy verden. Jacobs is opgegroeid met lijst,
GBZ-voorzitter Jan Jongsma sliep zich maandagmorgen.

De elfde stem

ZANDVOORT - Senioren die benieuwd zijn naar hun
leeftijdgenoten die tot de val van de muur achter het
Ijzeren Gordijn hebben geleefd, kunnen mee met een

speciale reis van de Stichting Nederlands Duitse Dialoog.
Van 12 tot en met 17 mei gaat een groep van ongeveer
vijftien Zandvoorters naar Brandenburg. Voox deze reis
zijn nog zeven plaatsen beschikbaar.

Programmering ZFM Zandvoort
(per 01-09-97)
Maandag tot en met donderdag:
00 00-07 00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
12 00-15 00 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
1700-2000 ZFM Nonstop
20 00-22 00 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00 00-07 00
07 00-09 00
0900-11 00
11 00-12 00
12 00-13 00
13 00-15 00
15 00-17 00
1700-1900
19 00-20 00
20 00-22 00
2200-2400

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Live'
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag:
00 00-08 00
0800-1000
10 00-12 00
12 00-18 00
18 00-19 00
19 00-20 00
20 00-24 00

ZFM Nonstop
Broek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & Paddock
Getetter aan zee
De Kustwacht

Zondag:
00 00-09 30
09 30-10 00
1000-1200
1200-1700
17 00-19 00
1900-2400

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

1982 ook mee aan de verkiezingen en kreeg
toen 1,2 en 0,9 procent van de stemmen.
Dat was onvoldoende voor een zetel.
„Hoe geloofwaardig ik nog ben na mijn
eerdere uitspraken? Geen idee. Dat vind ik
niet relevant," zei Lou Koper gisteren tijdens een persconferentie in 't Stekkie. „Ik
heb een indringend gesprek met Ton de
Vries gehad en hij heeft me ervan overtuigd dat ik mijn standpunt moest veranderen dat kleine partijen zich niet zouden
moeten manifesteren."
Koper ziet zichzelf als mentor en zegt
dat hij wil vertrekken zodra één van de
jongeren in zijn partij „de Zandvoortse pplitiek een nieuwe impuls wil geven." Die
jongeren staan te trappelen, verklaarden

Reorganisatie
stuit op verzet

ZANDVOORT - Een deel van
de semuenteiaad, vooral CDA
en GBZ, heelt veel kritiek op de
leor^amsatie van het ambtelijk
apparaat. Dat is woensdagavond tijdens een uitgebreide
comniibMevergadei jng gpbleken. Morgenavond beslist de
gemeenteraad over de reorgamVerkiezingsnieuws
satie
Het college van Burgemeeb
ter en Wethouders wil het aan
tal sectoren van vier naar drie
en het aantal atdelmgen van
tien naar zes terugbrengen. De
gemeentesecretaris krijgt van
het college een eigen secretariaat, er komt een zogeheten
'controller' en bepaalde ambt e
naren krijgen het predikaat 'semormedewerkers'. Over de .status van die laatste twee vallen
CDA en GBZ hel meeste Het
CDA pleit bovendien voor meer
centralisatie in plaats van decentrahsatie.
De ondernemingsraad staat
volgens woordvoerder A. van
der Moolen positiel tegenover
het
reorganisatievoorstel,
waarin ook een sociaal statuut
is opgenomen. „Ons is toegezegd dat er geen gedwongen
ontslagen hoeven te vallen," aldus Van der Moolen.
In het sociaal statuut wordt
echter nergens gezegd dat gedwongen ontslagen uitgesloten
zijn Er staat alleen dat het streven erop gericht is dat niemand
zijn, want dan zou ik voor Ge- gedwongen ontslagen wordt.
rard Walschap kiezen. Hij Wie onvoldoende meewerkt
schrijft zo mooi over familie, aan een andere functie, krijgt
bovendien ontslag aangezegd.
geloof en jezelf zijn."
Lievelingskleur: „Groen."
Leukste Zandvoortse plekje: Landgoederen
„Het Vijverpark. Daar ben ik
ZANDVOORT - Mieke Wilvlakbij geboren en heb ik veel mink geeft drie cursussen over
gespeeld en gevoetbald."
landgoederen in de omgeving
van Zandvoort. Op dinsdag 10
Vroegste herinnering: „Ik februari start 'Tuinen der lusstond op mijn driewieler om tal] ten in Overveen en Bloemende bel te kunnen en had de pech daal', op zaterdagochtend 7
dat mijn driewieler wegreed. Ik maart 'Landgoederen in de
viel op mijn kanis. En ik herin- Banne van Velsen' en op zaterner me ook nog dat ik een jaar dagochtend 18 april 'Te gast in
oud was toen iemand een grote anders gesloten huizen en tuidikke injectienaald in mijn bil nen'. Wie bovendien verschilstak omdat ik longontsteking lende landgoederen zelf wil behad."
zoeken, kan op woensdagmorEerste liefde: „Ik ga niet ver- gen met Wilmink mee (vanaf 4.
tellen hoe ze heet. Ze woonde februari) of op vrijdagmorgen
net als ik m de omgeving van de (vanaf 7 februari). Meer mforVan Lennepweg en ze lachte zo matie over de cursussen is verhef."
krijgbaar bij de VolksuniversiMeest ontroerende moment: teit Haarlem (5329453). Over de
„In de persoonlijke relationele bezoeken op woensdagmorgen
sfeer krijg ik een geluksgevoel geeft Casca in Heemstede inforvan de intimiteit tussen twee matie (5483828) en over de bemensen die zwijgen, van wie ik zoeken op vrijdagmorgen is de
een van die mensen ben."
informatie verkrijgbaar bij
Slechtste eigenschap: „Wei- Creatief Centrum Bennebroek
nig geduld."
(5845185).

Seniorenreis biedt nog
plaats aan zeven ouderen

(ADVERTENTIE)

Geen subsidie
ZANDVOORT - Als het aan
Burgemeester en Wethouders
ligt, krijgt de belangenveremging Stationsomgeving geen
subsidie. B en W vinden dat de
bewoners uit de Stationsstraat
en de Van Speijkstraat geen algemeen belang maar een deelbelang of eigen belang behartigen, meldt de nieuwstarief van
de groep bewoners.

Motownparty
ZANDVOORT - Op 16 januari is er een motownparty in
Dance Clab Yanks in de Kosterstraat. De deuren gaan om
tien uur open. Er wordt veel
muziek uit de jaren zeventig gedraaid en er is een discodanswedstrijd. Raoul is de dj en
Dave zorgt voor een lichtshow.
(ADVERTENTIF)

Cinema Circus
15 t/m 21 Januari

O
O

CD
m

Lou Koper staat op één bij nieuwe partij
ZANDVOORT - Een half jaar geleden zei Lou Koper nog dat hij niet in
de politiek zou terugkeren, een week
geleden'probeerde hij nog te veinzen
dat hij niet betrokken zou zijn bij de
Plek van de Niet-stemmer en sinds

Favoriete landelijke politicus: „Jorritsma (VVD, red),
want ze lacht altijd. Als goede
tweede Paul Rosenmôller omdat hij goed oppositie voert."
Wil over vier jaar bereikt hebben: „Dat er minder wantrouwen is in Zandvoort. Concreet?
Dat de Herman Heijermansweg naar Zandvoort-Noord
doorgetrokken is. Ik erger me
eraan dat je altijd zo moet omfietsen."
Verkiezingsprognose:
„GBZ 4, VVD 5, D661, CDA 4,
PvdA 2 en SPI."
Favoriete muzikant: „Geen
idee. Mag het ook een schrijver

Stemlokaal 11

ze gisteren zonder uitzondering. „Maar,"
voegde Michael Lefferts daaraan toe, „Lou
weet veel beter hoe het er aan toegaat in de
raad. Het viel mij op dat er nogal zware taal
daar gesproken wordt."
Ze hebben voor de Plek van de Niet-ste'mmer gekozen, omdat ze vonden dat de andere politieke partijen te weinig willen luisteren naar jongeren. „Dat wil niet zeggen
dat we een uitgesproken jongerenpartij
zijn, maar we zijn een partij die veel ruimte
geeft aan jongeren om hun ideeën naar
buiten te brengen," legde initiatiefnemer
Ton de Vries uit.
Voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar wil
De Plek van de Niet-stemmer meer activiteiten.

De reis naar Brandenburg is genheid om met de Brandenhet gevolg van een kennisma- burgers over hun ervaringen te
kmgsweekend dat vorig najaar praten.
in Bocholt plaatsvond. Beide
groepen senioren waren toen zo
Er staat daarnaast een disenthousiast dat ze een bezoek cussiebijeenkomst
gepland
aan Brandenburg en in oktober over toerisme in Zandvoort en
een tegenbezoek in Zandvoort Brandenburg. De Stichting Neplanden.
derlands Duitse Dialoog regelt
het hotel (tachtig gulden per
In Brandenburg krijgen de nacht per twee personen) en de
Zandvoorters na een welkomst- reis naar Duitsland geschiedt
woord van de lokale taurge- op eigen gelegenheid van de
meester een programma voor- deelnemers.
geschoteld met bezoeken aan
bezienswaardigheden, aan het lïelanystelli'iHlen kunnen HUMT inlortheater en de mogelijkheid om m.itieo|>\ runen liij Ik'iiU ter Ui.m (op\an Dorothee dassen), telefooneen dagje naar Berlijn te gaan. \olyer
Bovendien is er volop de gele- nummer (U:i.571.2'l.ï(l.

MENINGEN

Milieu?
J. Kcrkman verbaast zich erover dat de gemeente vanwege
het milieu de kerstbomen niet
meer verbrandt.
In Zandvoort is gekozen tot het
versnipperen van de kerstbomen, omdat de verbranding op
hel strand te bezwarend zou
zijn voor het milieu.
Na het zien van meerdere
gele auto's met het gemeentewapen en twee mensen erin, die
steeds weer beladen niet kerstbomen richting versnipperaar
reden, vraag ik me toch af of dit

De rubriek Meningen btaat open
voor reacties op artikelen die
recentelijk in de krant hebben
gestaan De redactie behoudt
zich het recht voorbneven te
weigeren en te redigeren Eneven die langer zini dan .100
looordcn kunnen icorden ingekort Anonieme brieven plaatsen we niet Stuur uic bnef naar
het Zandvoorts Nieuwsblad.
Postbus 26. 2040 AA Zandvoort
of lever uw bnef af op de redactie aan het Gasthnisplein 12 in
Zandvoort
minder niilieubezwarend is
dan een eenmalige verbranding
op het strand.
l. Kerkm.m

/..imlxoort
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TE HUUR AANGEBODEN

NIEUW JAAR, NIEUWE KANJER

..Hondenkapsalon RENÉE"

MARTINUS NIJHOFFSTRAAT 71,
ZANDVOORT
Gestoffeerd woonhuis in kindvnendelijke omgeving.
Indeling: hal met toilet, L-woonkamer met open keuken
mcl. apparatuur; 1 e etage: 2 slaapkamers, badkamer met
douche/wastafel/wasmachine-aansluiting;2e etage: grote zolder met bergruimte.
HUURSOM ƒ 1.700,- per maand excl. nutsbedrijven.
VAN DER REMDEN MAKELAARDIJ o.g.
Passage 36-40,2042 KV Zandvoort.
Tel. 023-5715531

WIN-TOT-18,9-MIUOEN-BON

Gevestigd
sinds 1957
Voor het toiletteren van kleine tot middelgrote honden, incl. nagel-, oor- en anaalkherbehandelmg.
(Ook apart mogelijk.)
Bel voor gratis info, advies of afspraak
023-5715626;
Van Ostadestraat 26 - Zandvoort

, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer, alle
Bingoprijzen en de Mega Jackpot.

D de heer G mevrouw

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per rnaand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven.

Adres:.

D ƒ 40,D / 30,ö ƒ 20,O / 10.-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(een lotnummer)

Lucas* Andreas

c/b

Ziekenhuis

POSTCODE

Dit jaar is het uw beurt om de PostcodeKanjer van de Postcode Loterij te winnen! U
deelt dan minstens 18,9 miljoen gulden met
uw buren. Hoe leuk dal is kon u op Nicuwjaarsdag nog zien. Wat een feest was de uilretking voor de winnaars uit Dordrecht U
moet er toch niet aan denken dat u zo'n feest
mist omdat u niet (meer) meespeelt?

die in maart of september 1998 willen starten met de
opleiding tot verpleegkundige, niveau 4, via de beroepsbegeleidende leerweg.

huls in Amsterdam, dat h voortgekamen uit een fusie tussen het
Sint Lucas Ziekenhuis en het
Andreas Ziekenhuis. Het is inomenteel nog gehuisvest op 2 locaties,
maar zat na de ver-/nieuwbouw in
het jaar 2001 op de locatie
Sint Lucas zijn geïntegreerd.
Samen wordt nu gewerkt aan een
nieuwe organisatie, die aan de
patiënten topzorg moet blijven
bieden in al zijn facetten. Daarbij

De opleiding duurt in totaal 4 jaar. In de beroepsvoorbereidende periode (BVP) van 9 maanden ga je naar school
en loop je enkele weken stage in het ziekenhuis. Van het
ziekenhuis ontvang je tijdens deze studieperiode zakgeld.
Na een geslaagde afsluiting van de BVP krijg je een leer-/
arbeidsovereenkomst met het ziekenhuis en een leerlingensalaris conform de CAO voor het Ziekenhuiswezen. Theorie
en praktijk wisselen elkaar vanaf dat moment voortdurend af.
Het diploma waarmee de opleiding wordt besloten, geeft je
de mogelijkheid om je als verpleegkundige te laten registreren.

De Postcode-Kanjer is de grootste PosicodeStraatprijs van Nederland U deelt deze prijs
met de andere deelnemers in uw postcode.
Maar wie de meesle loten heeft en wie het
langste meespeelt, wint het meest.

Kom naar
ShowBizCity

Als je in aanmerking wilt komen voor de functie van
leerling-verpleegkundige, moet je minimaal 1 7 jaar oud zijn
en voor de start van de opleiding een MAVO-diploma
hebben behaald met alle vakken op D-niveau. Een gelijkwaardig diploma wordt ook geaccepteerd.

Speel nu mee in de Postcode
Loterij Record Show voor een fantastisch ShowBizCity-arrangement.
U brengt een onvergetelijk bezoek
aan het schitterende feestpaleis
van Joop van den Ende in Aalsmeer. Aansluitend slaapt u in het
luxe Amsterdamse hotel Krasnapolsky op de Dam.
Dus: kijk maandag 20.30 uur naar
RTL 4. Heeft u 12 of meer cijfers
goed op uw bingokaart? Bel dan
09090077 (95 cpm) en win dit fantastische arrangement!

zijn opleidingen en wetenschappehjk onderzoek belangrijke pijlers
van het beleid.

Informatie: Voor nadere informatie over de opleiding kun je
telefonisch contact opnemen met de Amsterdamse School
Gezondheidszorg, locatie jan Tooropstraat,
telefoon (020) 510 83 09.

Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis
beschikt over vrijwel alle medische
specialismen en telt ongeveer
2200 medewerkenden.

Sollicitatie: Je schriftelijke sollicitatie kun je sturen naar
het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, dienst personeelszaken,
t.a.v. de heer R.H. Wagemaker, sectorhoofd Personeel,
Postbus 9243, 1006 AE Amsterdam.

Zoekt uw
sportvereniging
sponsors?
dan dat v « h&t
Wat is het souden rijtje?

cbi njjje-

M!

Geen nood, bel even vooreen nieuwe folder

Het gouden rijtje staat straks weke-

naar Weekmedia.

lijks in uw regionale dagblad als onderdeel
van een grote, opvallende advertentie. In

Wat levert het uw club op?

dat gouden rij'tj'e staan de clubs uit het

Hoe meer lezers straks deelnemen

verspreidingsgebied van uw krant die in

aan de prijsvraag en de naam van uw club

1998 deelnemen aan de Actie Sportkas.

uit het gouden rijtje kiezen, hoe hoger de
opbrengst voor uw club. Maar ook zelf

Waarom is dit een souden rijtje?
Dit rijtje is een gouden rijtje, omdat
alle dagbladlezers die deelnemen aan de

kunt u actief zijn en de opbrengst voor uw
club verhogen.U leest hierover meer in de
informatiefolder.

prijsvraag 'De Bal is Zoek!', straks 5 gulden
betalen aan een sportclub uit dit rijtje! En

Wat is de Actie Sportkas?

de hoofdprijs van de prijsvraag is een reis

De Actie Sportkas is een initiatief

naar het WK Voetbal in Frankrijk. Dus er

van NOONSF en uw regionale dagblad.
Doel is sportverenigingen in Nederland in

zullen vast veel deelnemers zijn'

staat te stellen geld te genereren om hun

Hoe komt u in het souden rijtje?
Indien uw sportclub zich uiterlijk

zinvolle en plezierige activiteiten te kunnen blijven organiseren. De prijsvraag 'De

Actie

Bal is zoek1' is onderdeel van de Actie

Sportkas. wordt uw club straks gegaran-

Sportkas, die verder

15

februari

aanmeldt

voor

de

deerd opgenomen in het gouden rijtje! Uw

gesteund

wordt

secretaris ontving

door

10

grote

bedrijven,

vele

onlangs een informatiepakket

met

een antwoordkaart.

Sport

sportbonden
talrijke

en

Bel voor informatie over de Actie Sportkast

Hans van den Pol, tel. 020 - 56 22 285.
De Actie Sportkas wordt mede mogelijk gemaakt door:

BAUSCH Hffifö1 R
&LOMB

Elke maand spaart u
met elk lot in de
Postcode Loterij een
Kanjerpunt. Per jaar
kunt u dus maximaal
12 Kanjerpunlen per
lot verzamelen. Voor
de Kanjer in Dordrecht was elk
Kanjerpunt goed voor
60.000 gulden. De
winnares met vijf
loten won zo dus
meer dan 3 miljoen
gulden!
Met elk (extra) lol dat
u nu bestelt verzamelt

Geboortedatum:
Datum:.

15098.01

Dïxons

^ja^af' ACCESS jttomtopntnom.teta.rt.

u dit jaar nog alle 12 Kanjerpunten. Wacht
dus niet tot morgen, maar stuur de bon vandaag nog op!
Er liggen elke maand ook nog 300.000 andere
prijzen op u te wachten, zoals de Mega
Jackpot, die deze maand al op 6 miljoen gulden staat! Grijp dus nu uw kansen!

Agenda Bingo Show
17 en 18 januari:
Love & Marriage beurs in de Jaarbeurs in Utrecht

| DE UITSLAGEN VAN 12 JANUARI |
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

1 Stand Mega Jackpot: 11 De overige Bingoprijzen: 1

6 miljoen

Getal 23 t/m 36

11 ƒ 10.000 l
De Bingogetallen:
lOQ t i nnn Getal 1 t/m 22
20
ƒ 100,ƒ 50,12 42 03 05 08 25 44 45
35
ƒ 40,21 18 30 38 39 14 02 41
ƒ 30,31 23 36 32 40 06 34 10
ƒ 25,Maakt u uw kaart vol met.

O4
dan wint u de
Thuisbingo
ƒ 25.OOO,Zetfoutert voorbehouden

09
37
43
16
15
17
07

ƒ 20,f 10 / 9,ƒ 8,ƒ 7,/ 6,ƒ 5,-

• Straatprijs trekking december:
Bekendmaking: 12 januari
ƒ S.OOO,2533 AP
Ex-tra Prijs
ƒ 25.0OO,2533 AP 006

De BMW: 2311 SB 001 in Leiden
en 481 4 TR 011 in Breda
(ADVERTORIAU

Wake Up!: Tijd voor een goed ontbijl
Wist u dat maar liefst 25% van de Nederlanders niet
elke dag ontbijt? En dat terwijl een ontbijt onmisbaar
is voor een goed begin van de dag. Een goed ontbijt
zorgt er namelijk voor dat je de rest van de ochtend
genoeg energie hebt om geconcentreerd te kunnen
leren of werken. De belangrijkste reden dat mensen
niet ontbijten is tijdgebrek: 's morgens een snelle
douche, aankleden en de deur uit. Voor het ontbijt is
niet of nauwelijks tijd.
De voedingskundigen zijn het
er al jaren over eens: ontbijten is een gezonde gewoonte. Het ontbijt is nodig om het
lichaam op te laden met nieuwe energie. In verschillende
onderzoeken is aangetoond
dat niet ontbijten je opbreekt
in de loop van de ochtend.
Iedereen kent het wel: een
leeg en slap gevoel dat ervoor
zorgt dat je je maar moeilijk
kunt concentreren. De verleiding is groot om op zo'n
moment naar een - vaak ongezond - tussendoortje te grijpen. Die tussendoortjes bevatten veel vet en suiker en zijn
dus niet goed voor de gezondheid. Goed ontbijten is dan
ook heel belangrijk.
Een gezond ontbijt bestaat
uit vier onder delen:
zuivel, graan,
fruit (vitamine C) en vocht.
Het drinkontbijt Wake Up!
bevat alle vier
deze voedingselementen.
Wake Up! zorgt
dus voor een
snel én verantwoord begin van de
dag.

topspor-

ters.

Niet meer te vinden'

Banknummer:

MINSTE NS 18,9 MILJOEN!

Leerling-verpleegkundigen (m/v)
cm groot interconfessioneel zieken-

Postbanknummer:

Handtekening:

• LOTERIJ!

Een beroepsopleiding én een baan?
Als je verpleegkundige wilt worden, kan dat.
Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis biedt praktijkplaatsen aan

Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis is

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

Bon uitknippen en in een
envelop (zonder postzegel!
opsturen naar' Nationale
Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
1 WO VM Amsterdam

• NATIONALE •

Postcode:
Plaats:

A.u b uw keuze aankruisen en verder invullen m blokletters. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt
in aanvaarding van het reglement, op aanvraag verknjgbaar, tel.: 020 - 677 68 68.

Sint

Naam:.

Boordevol voediiigsstoffen
Wake Up! is gemaakt van
licht geroosterde en gepofte
rijst, gerst en tarwe. Eén portie, klaargemaakt met halfvolle melk, bevat voedingsvezels, vitaminen, mineralen,
eiwitten en koolhydraten. In
Wake Up! zit zelfs 25% van de
belangrijkste vitaminen en
mineralen die we dagelijks
nodig hebben. Het voldoet dus
aan alle eisen die je aan een
goed ontbijt mag stellen, én
aan de eisen van mensen die

Voor al die mensen die 's morgens haast hebben, maa
die de dag toch goed willen beginnen is er Wake Up
het snelle drinkontbijt van Brinta. Wake Up! is ee
voedzaam ontbijt, dat snel wordt klaargemaakt me
koude melk. Onlangs heeft Brinta voor de ontwikki
ling van dit nieuwe drinkontbijt de 'Jaarprijs Goed
Voeding' ontvangen.

Weinig tijd? Snel en gezond ontbijten met Wake Up!
heeft. Alle drie de smaken
zijn heel makkelijk klaar te
maken: de inhoud van het

geen tijd hebben om te ontbijten, maar het wel belangrijk vinden om de dag goed te
beginnen.
Drie lekkere smaken
Het drinkontbijt Wake Up! is
verkrijgbaar in drie lekkere
smaken: naturel, sinaasappel
en banaan. Naturel heeft de
volle smaak van geroosterd
graan en een vleugje vanille.
In de smaken banaan en
sinaasappel zorgt de combinatie van granen en vruchten
ervoor dat Wake Up! een
volle, lekkere fruitsmaak

zakje in een glas, koude mei
erbij, even goed roeren en hi
drinkontbijt is klaar!

Jaarprijs Goede Voeding
Onlangs heeft Brinta voor de ontwikkeling van het drinkontbijt Wake Up! de 'Jaarprijs Goede Voeding' gekregen.
Deze prijs is Ingesteld door de Stuurgroep Goede Voeding,
een organisatie die bestaat uit vertegenwoordigers van de
overheid, het bedrijfsleven en de voedingsvoorlichting.
De Stuurgroep zet zich in voor betere voedingsgewoonten
van de Nederlanders, door middel van de aotie 'Goede
Voeding, wat let je?'.
Volgens de jury van de Jaarprijs levert Wake Up! een
bijdrage aan de gezondheid van de Nederlanders
omdat het mensen stimuleert om tóch te gaan
ontbijten. Ook de Stuurgroep is van mening dat ontbijten een belangrijk onderdeel
is van een gezond voedingspatroon.
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pik verdiend punt voor
handballers van ZVM
de strijd tegen degradatie. Bij
de rust leidde ZVM-Rabo met
11-12.
Ook in de tweede helft een
spannend gevecht met de Zandvoorters telkens aan de leiding.
Tot vijf minuten voor het einde
leek de overwinning naar Zandvoort te gaan, doch toen kwam
gaven ZVN geen kans naderbij Aristos voor het eerst op voorte komen, 10-18.
sprong en moest ZVM alles uit
„We hebben de wedstrijd in de kast halen om alsnog een
de eerste tien minuten verlo- punt te pakken, 24-24.
ren," stelde coach Dirk Berk„Gezien het vertoonde spel
hout. „Met zes doelpunten ach- hadden we moeten winnen,"
ter wordt het dan te moeilijk. vond coach Joost Berkhout.
Daarna hebben we toch goed „Maar achteraf mag je nog blij
gespeeld vanuit een gesloten zijn met het gelijke spel. Het
verdediging, maar we konden geeft de burger in ieder geval
toch niet dichterbij komen. Als weer moed. In een uitwedstrijd
we de eerste fase vergeten en een punt pakken is niet gemakwe spelen zoals m de rest van kelijk, dus ik ben toch wel poside wedstrijd dan moeten we tef gestemd voor de komende
toch wel punten gaan pakken, wedstrijden,"
want dat is wel nodig ook."
Doelpunten dames: Mireille
De Zandvoortse heren speelden de uitwedstrijd tegen de re- Martma 4, Wendy van Straten
serves van Aristos en maakten 3, Daphina van Rhee l, Claudia
er een spannende partij van. Paap l, Maaike Cappel 1. HeZVM-Rabo heeft constant een ren: Martij n Hendrikse 7, Paul
voorsprong gehad in dit gelijk- Blom 6, Patnck Terpstra 3, Pewaardige duel. De Zandvoor- ter Pennings 3, Jan van Duijn 2, Doelman Jaap Hoogendijk had geen gemakkelijke middag. Met behulp van zijn defensie hield hij echter redelijk stand
ters knokten voor de punten Gerard Damhoff l, John TerpToto !"u( K \.in
aangezien die hard nodig zijn in stra l, Ronald Vos 1.

! ZANDVOORT - De handballers van ZVM-Rabobank
zorgden eindelijk weer eens voor positieve berichten. In de
jLUtwedstrijd tegen de reserves van Aristos pakten de Zandvoorters een meer dan verdiend 24-24 gelijkspel. De Zandvoortse dames verloren onnodig van het derde team van
De Volewijckers met 10-18. De Zandvoortsen keken na tien
jrninuten al tegen een 0-6 achterstand aan.
! i

i iDie achterstand is ZVM-Rabptaank noodlottig geworden.
'Daardoor liepen de dames, die
pt|t keer onder leiding van
'coach Dirk Berkhout stonden,
de hele wedstrijd achter de feit«n aan. Na de forse achtertetand begon het toch te draaien
H) ZVM. De defensie kreeg
meer greep op de aanvallen van
koploper De Volewijckers en
fanvallend werd er eindelijk gelasoord. Ruststand 3-9.
In de tweede helft was ZVMRabo gelijkwaardig aan het gejoutmeerde De Volewijckers.
pm en om vielen er doelpuniten. De Zandvoortsen probeerjie het gat te dichten doch slaagjflen daar niet in ondanks goed
handbal. De Amsterdamse da|mes hielden het hoofd koel en

Pieter Keur en
ZVM uit elkaar

ZANDVOORT - De opkomst van de bridgers bij de
Zandvoortse Bridgeclub op
de eerste speelavond in het
nieuwe jaar was aanzienlijk
groter dan de laatste avond
van 1997. Zo'n tachtig spe- plaats, na twee wedstrijden. en Mom. De hoogste score m de
Iers probeerden een goede Mevrouw Kinkhouwers en de C-lijn was weggelegd voor mestart te maken.
heer Heidoorn klommen naar vrouw De Mumck en de heer

Grote opkomst bij de
Zandvoortse Bridgeclub

ZANDVOORT - Na zes
jaar gaan trainer Pieter
Keur en Zandvoortmeeuwen uit elkaar. Het bestuur
van de Zandvoortse voetbalvereniging heeft in goed
'overleg met Keur besloten
Henrion Verpoorten met zestig
De A-lijn leverde een overwin- de tweede plaats.
het contract aan het eind
Het echtpaar Hoogendijk procent. De dames Van Os en
,van het jaar niet te verlen- ning op voor mevrouw Kinkhouwers en de heer Heidoorn had er zin in, in de B-lijn, getui- Rudenko eindigden op een progen.
' Keur had veel succes en leid'de Zandvoortm eeuwen uit de
onderbond naar de derde klasise KNVB. „Hij heeft het geweljdig gedaan," zegt voorzitter
Henk Kmneging. „Het is bijna
,uniek in de vpetballerij als een
trainer zes jaar bij dezelfde
?cluta zit. Het is een mooie tijd
geweest, maar we hebben nu
•besloten iets anders te gaan
'doen.

[Vaarbewijs
, IJMUIDEN-Vanaf vrijdag 30
januari kunnen aankomende
'amateurschippersbij de IJmuijder Zeezeilers een cursus volsgen om hun vaarbewijs te ha"len. De bijeenkomsten vinden
.plaats m het gebouw Velseriduin, Velserduinplein 3 in IJi muiden. Jack Tietz geeft de lesj sen aan de hand van het ANW, B-instructieboek. De cursus bestaat uit tien lessen en leidt op
''voor het examen op 4 april. De
, kosten bedragen 350 gulden.
il Meer informatie: 0255-524440.

v Landgoederen

ZANDVOORT - Mieke Wil' mink geeft drie cursussen over
i landgoederen in de omgeving
van Zandvoort. Op dinsdag 10
' februari start 'Tuinen der lusTten m O verveen en Bloemenjdaal', op zaterdagochtend 7
, maart 'Landgoederen in de
Banne van Velsen' en op zater' dagochtend 18 april 'Te gast in
v anders gesloten huizen en tuinen'. Wie bovendien verschil^ lenoe landgoederen zelf wiïbe,1 zoeken, kan op woensdagmorfgen met Wilmink mee (vanaf 4
; februari) of op vrijdagmorgen
~(vanaf
7 februari). Meer infor1
matie over de cursussen is verkrijgbaar bij de VolksuniversiIteic Haarlem (5329453). Over de
benoeken op woensdagmorgen
geaf t Casca in Heemstede inf ormatie (5483828) en over de bezceken op vrijdagmorgen is de
informatie verkrijgbaar bij
Creatief Centrum Bennetaroek
(5845185).

en wel met 57 procent. De twee- ge hun score van 67 procent, cent achterstand als tweede.
de en derde plaats werd met 54 waarmee ze maar liefst twaalf Ook m de totaalstand bezetten
procent gedeeld door mevrouw procent voorbleven op num- deze twee paren de eerste en
Molenaar en de heer Koning en mer twee, de dames Van den tweede plaats.
De derde donderdagmiddagde heren Emmen en Van der Nulft en Scipio Blüme. Dit had
Meulen. Dit laatste paar nestel- tot resultaat dat het echtpaar zitting werd m de A-groep gede zich hierdoor weer op de Hoogendijk thans de ranglijst wonnen door mevrouw Lemvoor hen vertrouwde eerste aanvoert voor de dames Meijer mens en de heer Veldhuizen

met 58 procent, met op de t wee
de plaats het echtpaar Kerkman, die het met 5G procent
ook niet slecht deden. De eerste
twee plaatsen, na drie wedstrijden, worden dooi deze paren
ingenomen.
De dames Van Leeuwen en
Van der Storm waren m de Blijn goed op dreei Hun score
van 63 piocent was ruim voldoende voor de eerste plaats.
De dames Hilverdmk en Voolstra eindigden met 56 procent
als tweede. De dames Van Leeuwen en Van der Storm hebben
de leiding stevig in handen. Op
een achterstand van 22 procent
staan de dames Rooijmans en
Versteege als tweede genoteerd.

Treffer Castien
helpt weinig
ZANDVOORT Over twee
weken begint het tweede gu
cleelte van de voetbalcompetitie De competitieleider
lat>te echter in het voorbije
weekeinde enkele afgelaste
en gestaakte wedstnjden m

C Je cl

ZHC verslaat ambtenaren
ZANDVOOET - De traditionele nieuwjaarswedstrijd
tussen een hockeyteam van ZHC en een teain van raadsieden en ambtenaren is ook dit keer weer sportief verlopen.
De hockeyclub bleef met 3-2 aan de goede kant van de
score.
De uitslag was niet echt van belang. Het ging om de vnendschappehjk sfeer en de hap en de drank na afloop. In het ambtenaren/raadsledenteam gaven de wethouders Andnes van Marie en
Gerard Versteege acte de prësence. Ondanks hun mspireiende
spel moest de ploeg met een nederlaag genoegen nemen. De
volgens ingewijden goed getrainde Johan Sandbergeii had z'n
warmmg-up kennelijk niet goed verricht, want hy moest met een
spierscheuring afgevoerd worden.

Z.mdvooit '75 moest vooi U'i
minuten op bivoek bi] UZS uin
daai de neslaakte Wfdslujd van
een paai maanden geleden at te
maken De Zcindvnoi lei s keken
toen tegen een :! O achtei-stand
aan Dooreen trolfci v.m Rohm
Castien werd het /atercldi; als
nog :i-l
De Zandvooiteis hebben in
het klemu hall 11111 alles op de
aanval gedooid om ei nog iets
van te maken Due doelpunten
achtei stand was evenwel duidehjk te veel van het goede
DZS vei dedigde de voorspton»,
maar /ag toch dat Zandvooit
'75 nog enige kei en dicht bij een
tref/er wat, C.istien was degene
die, van cli meter, de scoie een
wat chaaghjker aandien gaf

niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur

tel. 5717166

(ADVERTENTIE)

Chess-leden in Hoo
ZANDVOORT - Aan het
zestigste Hoogpvensschaaktoernooi in Wijk aan Zee zal
ook een afvaardiging van
Chess Society deelnemen.
Aan dit grootste schaakevenement ter wereld komen
Ton van Kempen, Jean Paul
Westerveld en Olaf Cliteur
aan de start in de vierkampen.
Onder de' 500 schakers die
aan het weekend-vierkampentoernooi meedoen, bevinden
zich twee spelers van Chess.
Ton van Kempen deed al eerder
aan dit evenement mee en deed
dat de laatste jaren in de vierkampen. De kans is groot dat
Van Kempen in de derde klasse
zal uitkomen, maar een plaats
in de tweede klasse kan hem
ook worden toegewezen. Vermoedelijk in de onderste groep
van hetzelfde toernooi, de zes-

de klasse, heeft de Chess Society een debutant in de persoon
van Jean Paul Westerveld. De
tweede teamspeler van Chess
moet in deze klasse tot de kanshebbers worden gerekend.
In zowel het dagvierkampentoernooi als het tienkampentoernooi zal Chess een eenzame
strijder hebben in de persoon
van Olaf Cliteur. In de eerste
klasse van de dagvierkampen
mag de topscorer van de hoofdmacht van Chess zeker tot de
promotiekandidaten
worden
gerekend. De bijna 35-jarige
Zandvoorter speelde in zijn
loopbaan immers reeds tweemaal in de hoofdklasse.
In de tienkampen, die uit
maar liefst negen groepen bestaan, zal hem het vuur zeker
aan de schenen worden gelegd
daar hij in de sterke groep twee

of drie zal uitkomen. In principe dient dit groep twee te zijn
daar de Chess-voorzitter twee
jaar geleden met 5,5 uit 9 op de
tweede plaats eindigde m groep
drie, die recht geeft op promotie.
Behalve de start van de weekendvierkampen staat er ook
voor aanstaande vrijdagavond
een competitiewedstrijd op het
programma voor het tweede
achttal van Chess. De Zandvoorters treden in een thuiswedstrijd aan tegen het Haarlemse Jopen. Chess verzamelde
uit de drie tot nu toe gespeelde
wedstrijden vier punten, terwijl
het team van de Jopen een punt
minder scoorde.
De spelers van Chess Society
Zandvoort begonnen het nieuwe jaar goed en boekten wederom succes op een tweetal toernooien. Zo schreef Ben de Vries

in Wijk aan Zee het Wijn aan
Zee-toernooi, met een schitterende score van 6 uit 7, overtuigend op zijn naam. Het Cheeshd liet met deze fraaie score
alle 29, hoofdzakelijk uit Beverwijk afkomstige deelnemers
achter zich en ontving behalve
de fraaie beker ook nog een
aanzienlijke aanvulling voor
zijn wijnkelder.
Ook Olaf Cliteur speelde zich
ter voorbereiding op het Hoogovenstoernooi wederom m de
top vijf van een open toernooi.
Ditmaal boekte hij het succes
in het bij Weesp gelegen Nederhorst den Berg. Op dit jaarlijks
georganiseerde
snelschaaktoernooi speelde Cliteur zich m
de voorronde overtuigend m de
hoofdgroep, die hij met een
fraaie vijfde plaats afsloot. Wmnaar van het toernooi werd de
oud Europees jeugdkampioen
Roy Dieks.

schaakcursus gegeven. Tussen
half acht en acht uur wordt
aandacht aan de schaakproblemen gegeven terwijl liefhebnu de achtste plaats inneemt. den, is Zandvoort favoriet. Vol- bers van het spel de gehele
Morgenavond speelt het gens teamleider Geerts moet avond gebruik kunnen maken
team van de schaakclub in de een overwinning tot de moge- van schaakborden en stukken
om het schaken te beoefenen
externe competitie de belang- lijkheid behoren.
rijke wedstrijd tegen het tweeZondag startte de TV-sene
Inlichtingen over de schaakDe topspelers John Ayress, de team van Hoofddorp. HoofdHans Lindeman, Hans Jansen dorp neemt de zesde plaats in, waarin grootmeester Jan Tim- club of over de Telcac-cursus
en Edward Geerts gaven hun in de derde klasse E van de man uitleg geeft in de logische van Jan Timman zijn te verknjtegenstanders geen kans en NHSB en is met Zandvoort in en strategische principes van gen bij voorzitter Jan Berkboekten regelmatige overwin- gevaar. De Zandvoorters kun- het schaakspel. Op de cluba- hout, telefoon 5715023, John
ningen. Alleen de overwinning nen door een overwinning de vond van de schaakclub, die ge- Ayress, telefoon 5714120, Edvan John Atkinson was verras- positie op de ranglijst aanzien- houden wordt op donderdag- ward Geerts, telefoon 5717978
send waardoor deze schaker lijk verbeteren. Gezien de resul- avond in het Gemeenschaps- of Ruud Schiltmeijer, telefoon
twee plaatsen winst scoorde en taten, in voorgaande wedstrij- huis, wordt uitleg over deze 5717272.

ZANDVOORT - In de elfde ronde van de interne
schaakcompetitie bij de
Zandvoortse Schaak Club
maakten de topspelers geen
fout. Daardoor vond er op
de ranglijst geen verschuiving plaats.

De reacties van de deelnemers waren lovend over deze
uit China overgekomen bewegingsleer. „Het is heel leuk om
te doen," reageert de één enthousiast. De ander vult aan:
„Het lijkt soft, deze ingetogen
bewegingen maar je merkt
echt dat je beenspieren gebruikt worden."
De Tai-chi-quan is afkomstig uit China en is duizenden
jaren oud. De bewegingen zijn
langzaam, vloeiend en harmonisch. Het gaat met om de fysieke kracht, maar de doelstelling is de geestelijke en mnerlijke krachten te versterken.
Tai-chi-quan wordt beoefend
voor de positieve ontwikkeling
van een gezond lichaam en
fnnrtifivprbptpring van de
geest. „Het werkt tegen dementie, het is goed voor de
bloedsomloop en goed voor de
balans van de hersenen en het
lichaam," stelt Ed Alberts.
De populariteit van Tai-chiquan neemt steeds meer toe.
„Chinese meesters hebben

reeds lang geleden met deze
bewegingstherapie blokkermgen van energiekanalen weggenomen, waardoor men zich
geestelijk en lichamelijk veel
comfortabeler voelt."
Naast Tai-chi-quan geeft Alberts ook les in de Chi qong,
dat bestemd is voor een betere
ademhaling en een betere concentratie. Alberts: „Vanuit de
Chinese filosofie is Chi qong
een methode om ziekten te genezen. De meeste artsen in
Chinese ziekenhuizen zien
deze bewegingen als medicrjn."
Ook in Zandvoort slaat de
Chinese
bewegingstherapie
aan. Docent Ed Alberts, die
reeds vijftien jaar deze filosofie en bewegingsleer beoefent
en bestudeert en over een certificaat van bevoegdheid beschikt, heeft tot zijn genoegen
op donderdagavond geen
plaats meer vrij. Om de Zandvoorters de kans te geven toch
kennis te maken met de Chinese bewegingen, gaat Alberts
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Toppers maken geen fout

Chinese bewegingsleer slaat aan in Zandvoort
ZANDVOORT - Er heerste rust in de gymzaal van de
Oranje Nassauschool. Alleen cursusleidcr Ed Alberts
was aan hel woord. Hij zorgde ervoor dat zijn bijna twintig leerlingen tellende groep zich geconcentreerd met de
Tai-chi-quan bezig hield.

Prijzen

Topper van de week

Reeuwijk
kelderen
Leolux,
RolfBenz,
Harvink,
H. E Style,
Gelderland,
Hülsta.

nog

steeds.
Er is geen houden meer aan.
20, 25, 30% koiting is de
gewoonste /aak van de weield
geworden bij Van Reeuwijk in
Diem.cn. Want eind januari
moet een hele ccage o n u u i m d
zijn
voor
Mondiledcr
Stotitenbeck. Er is maar een
advies: nu toeslaan.

proberen een groep te vormen
op de woensdagmiddag.
Hij geeft nog twee open middagen en wel op 14 en 21 januari van twee uur tot half vier in
de Oranje Nassauschool aan
de Lijsterstraat 1. Bestaat er
genoeg animo dan is het de taedoeling een nieuwe groep op
woensdagmiddag 28 januari
1998 te laten starten. Het curstisgeld bedraagt vijftig gulden
per maand. Om de sport te beoefenen is loszittende kleding
en zijn sportschoenen noodzakelijk.
Ed Alberts gaat zijn leerlingen voor tijdens de Tai-chiquan
Foto Kriek \an Cleef

Van Reeuwijk, Snicp 7, 1112 AG Diemcn.
Telefoon (020) 699 4 l 1 1 . Fax (020) 690 38 81. [Donderdag koopavond.
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Aantrekkelijk, 40 jaar, dat ben .aat jij je telefoon- of boxummer voor me achter? Ik
VBO-Makelaars
<, Sanne! Trefwoorden:
leb gewoon een lekker liespect, humor, uitstraling,
niveau, goed gesprek, be- ihaam, ben 40 jaar, volslank,
Er Is een nieuwe
rouwbaar, eerlijk. Hobby's: joed van vorm en mijn naam
THEO RIETVELD VASTGOED,
efficiënte manier om
itrandwandelmgen, winkelen, s Esther. Ik zou graag met
VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 020-6418541
snel in contact te
lieve, charmante, maar Itijd de beste condities - de voordeligste tarieven. Wedden?
bowlen, fietsen, schilderen, 3en
komen niet leuke
r
heater, reizen, muziek en ooral stoute man in contact
meisjes, vrouwen en
Succesvolle kleine advertenties
«illen komen. Boxnummer
Nieuw Vredenburgh, centrum voor ouderen in de buurt, werkt schaken! Boxnr 202139.
mannen vla de
415950.
samen met verpleeghuis Slotervaart, Stichting Thuiszorg
voor de zakenman en particulier
Contactlijn. Op de
Alleen
en
op
zoek
naar
een
Amsterdam en de Wijkpost voor Ouderen, om de juiste zorg
Mlrro-.nlM'i trillu'^ kunnen uorilrn £<'/H mrr l of '2 koContactlijn 0906Vlidden-Nederland. Ik ben
serieuze
relatie?
Ik
ben
een
en service te bieden aan de ouderen m de Baarsjes.
lollinifii Inrnlli' in til \ c r s r lHlrrf;i iinllru.
501515.6 kunt u
Henk, een rustige man van 31
joed
uitziende
vrouw
van
57
Nieuw Vredenburgh biedt aan 128 bewoners en 300 bezoel'.ll l i* nllrrrn vrr'uij/rn vv IJ ria.tr <lr *[irrlillr iion n|i ilt'
anoniem luisteren
aar. Ik ben 1.90 m lang, heb
aar,
1.74
m
en
70
kg.
Heb
je
kers uit de buurt een uitgebreid servicepakket. Het open
p.ipn.1 ..Ml( HO'.V'.
naar talloze serieus
alauwe ogen en zoek een sel'l......in" i- luop-lijk in .Ir vulp-n.l.' .'.lilK:
karakter van Nieuw Vredenburgh brengt met zich mee dat wij neer interesse, dan moet je leuze relatie! Ik rook niet, ben
ingesproken advergeslist
reageren
op
mijn
box!
/ \MnuoiiTS M KI \\sni. u> /».:>:) p,-. miiiiin.-i.T.
Rijles auto's
zoeken naar enthousiaste medewerkers die wezenlijk een
Huur en verhuur
tenties van lexers
geen bartype, houd van bos,
^liiilin^slijil: m, Mini,);: 17.00 nuf.
bijdrage kunnen leveren aan het huidige en toekomstige Wie weet kunnen we daarna strand en van leuke dingen
en
motoren
die een serieuze
auto's en motoren
l Kun l nu lrl.-l l.-li'fiMllscli iipp.irli: O.'U-.'lTlTlfth cjf
ouderenbeleid. Voor het sociaal cultureel werk zoeken wij op eens afspreken en kennisma- doen! Boxnummer 395484.
partner of gewoon
ken met elkaar! Boxnr 258737
.ilp'M ii//rnHrn ittin:
korte termijn een:
een vriend of
* /..mik ..... l. Ni, 'uu-I, l. „I. <;.isi|,„i..|,|,.„i 12. JOIJ.l M
Bel me! Denk jij me op alle */lijn hobby's zijn uitgaan, op
Alblas Verkeersscholen
vriendin zoeken.
/, ni.lv.....I.
vlakken te kunnen boeien iet strand wandelen, gezel• Zie ook de pagina's
U kunt als lezer van
l 'l.i.i t -in <: i-- nuk mogelijk in dr vnl^milr riiinliin.ihc:
maar ook met je verschijning? igheid uit en thuis. Ben jij seSHOWROOM
één van de nleuwsvoor 32 uur per week
UW RIJBEWIJS
V, J 7,,nnl\"oi l~ Nirim-lil.nl. XllMi'Krm- \\Vrklil.icl.
k, vrouw, mooi, blond, verlei- neus, romantisch, niet ouder
in deze krant.
en huls-aan-huisbladen van Weekmedia direct
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
l lllliHirilT (.011 r. ml . i Ir lïollilr \ nnT. VaUllH'rnlrr
delijk, spannend, kwetsbaar, dan 46 jaar, 1.80 lang en heb
reageren op de Ingesproken advertenties door een
De afdeling sociaal cultureel werk organiseert de creatieve, boeiend, intelligent, geraffi- e donkerblond haar? Heb je
t'nnr.nil. ,ill ..... lilir- MUI lid Vni>t<r<l.im- St.nlsleuke reactie in te spreken.
1,1.1,1. ln.lli: |.,-i imlliiiirt.-i'.
recreatieve en educatieve activiteiten in het centrum, zoals neerd, jong en afkomstig uit zin in een leuke afspraak?
0906-Nummers
Mtntm^lijil: in.i.nnl.i^ l.'i.tM) uur.
cursussen, bustochten, optredens en audio-visuele produc- iet Westen, verlang naar re- Neem dan snel contact op
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf anoten. De afdeling werkt, om bovenstaande te realiseren, met actie. Boxnummer 233236.
it Infui lu.illr uvrr on/r o\»Tl[:<- .l.uilifkkelijki' jitUormet mij! Boxnummer 218572.
niem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U
vaste medewerkers, vrijwilligers en freelance docenten.
IriilH'i nnilnnalirs in tlr Mi< ro'- /ijn op .i;im r;i.if: op
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
Ben jij woonachtig in Noord of Vlijn naam is Karin, ben 43 0906.9889. Rijpe Sjaan DD zkt Ontdek de duistere wereld!
tin/r k.inloirii u-i krijiili.i.n*.
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
aar, zeer goed verzorgd, hu- ongens (18) v. Live Seks. SM. Je meesteres live! Zü
Zuid-Holland?
Reageer!
Ben
VOORNAAMSTE
TAKEN:
~k \ ooi )n \\•\\•\\ omlri mimmi'i' vsot ilt l rt'flH <'\lr.i in
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
e lief, aardig, spontaan, leuk noristisch en heb een opge- Srijp onder m'n rok. 99 cpm. wijdt jou in! 99cpm. 0906.9626
- begeleiden van bewoners en bezoekers
irk.-iun- p-lirai hl. .il- ...... l,- /:l..",l) .iihn. kosten.
uw eigen nummer beluisteren.
n tussen de 20 en 25 jaar! ruimd karakter. Ik ben op
- mede vorm en inhoud geven aan de diverse activiteiten
Oudere vrouwen geven
"Ar lïij |M.i,il«.inf: in ili- Micro's uonlni p-cii hrwijsmimReageer nu!! Ik ben Debora, zoek naar een man tussen de 60cpm! Wijkdating: vrouwen
- begeleiden van vrijwilligers
hun
telefoonnummer!
uii'rs vci siniinl. t)p \rr/ofk uunll .ian inKcrhMTVoor nog meer reacties kunt u de door u ingesproeen 23-jarige Amsterdamse 45 en 50 jaar. Heb jij ongeveer uit jouw wijk zoeken een af0906-15.55 (60 cpm)
iln* hnilrn liH \<Ts|iimliiit!s|>i.|)H-fl <vn kr.ml \«'rken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
dezelfde
eigenschappen. spraak 0906-17.17 (60 cpm)
meid!
Wil
jij
met
mij
een
gezelFUNCTIE-EISEN:
-lininl. IhiTMini uoidl /f>..~>(> in rrki'iimc {»•Dan ben jij wat ik zoek. Bellen
SEKS ALARMNUMMER '
ig
avondje
stappen??
Call
kennis
en
ervaring
op
mbo-niveau
Afspreken
in
jouw
l>i.irlil.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
Snelseks Direct Live 99cpm.
dus. Boxnummer 981919.
me!! Boxnummer 944207.
- contacten kunnen leggen en onderhouden
postcode-gebied:
\llr|,ri|/..|i .•\,•!. I7..V,} ltT\\
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
- in staat zijn veranderingsprocessen te begeleiden
0906-50.222.04
(1
gpm)
3en jij net als ik ook het al- Reageren op advertenties
met anderen gekregen. (1.00 gpm)
l kunt ilr Irksi MUI nu Mirr<i-.iilu'rlrnlirroml>iii;ilir 7.
- zicht op wat ouderen bezighoudt
eenzijn beu? Misschien zijn
BEL DAMES THUIS
met boxnummer?
- signalen kunnen omzetten in gerichte actie
Spannende
date?
wij dan wel op zoek naar elIn heel Nederland
- zelfstandig en in groepsverband kunnen werken
0906-50.15.15.6.
<aar! Ik ben Ingrid, 26, volsGEHEEL PRIVÉ
Advertenties van
ank
en
1.70
m.
Belangrijk:
huWERKTIJDEN:
vrouwen 18+. (1 gpm).
, Personeelsadvertenties worden
mor, goed gesprek en gezel- volgens rooster vier dagen per week
24 u/pd (1 gpm)
igheid. Ik heb een leuke Hieronder vindt u een kleine
- gelezen in de nieuwsbladen van
Thuiskontakt: vrouwen 20-59
(dit nnnitiifr is md \oor Ix'/or^kl.irlilrii) of /.«'inlt'ii iian:
Zie ook Nieuwsnet 9
:aan, ben gek op koken en selectie van de honderden
zoeken een afspraak thuis.
Weekmedia. Met een bereik van
DIENSTVERBAND:
aanwezige advertenties.
Mimi's \\ rrkilH'ilia
Kabeltekst pag. 450
strandwandelingen!
Boxnum0906-19.19 (60 cpm)
dienstverband
voor
1
jaar,
waarna
in
principe
aanstelling
iruimeen half miljoen lezers en; j
l'..sllms !.">(,- I I I I M ) V I I Au ...... ilam
mer
932683.
Trefwoorden
lief,
romantisch,
BEL ME THUIS
voor onbepaalde tijd plaatsvindt
t lok \«mr ri-iK-lif's met I>ri4>rilimiinrr
Vanavond al een
spontaan, exotisch,
fijne afspraak?
Ben jij die romantische man aardig,
De «hlitlll^Nlljilfll fjt'Mca \onr phititsin^ in ijtvcirdf
en humoristisch
INFORMATIE EN SOLLICITEREN:
0906-50.222.04 (1 gpm).
die houd van een onverwacht extreem
u.'ck.
VERNIEUWD
ca.
1
gpm
- informatie tussen 9.00 en 10.00 uur bij dhr. F. Bakker, hoofd vakantieweekend? Sta je maar ook open, gemeend
\ ooi- di- Itft.llin^ oiiU.in"! u ren <u eeiil^irokaiirl.
Voor 't echte handwerk bel je
nieuwsgierig en er goed uit
sociaal cultureel werk, telefoon 020-6831991.
Beluister anoniem
soms eens klaar met een bos0906-0630. Zij praten, jij komt!
- sollicitatie uiterlijk 1-2-'98 schriftelijk richten aan: Stichting |e bloemen? Dan verlang ik zien. Ben jij die man die zin
advertenties 18+
Live + Stories! 99 cpm.
Nieuw Vredenburgh, Postjesweg 125, 1057 DZ Amsterdam. naar je! Ik kom uit de omge^ leeft in een afspraak met mij,
0906-50.15.15.6 (1 gpm).
ulster mijn advertentie en
ving van Leiden, Den Haag, reageer! Boxnummer 316537. Bij Monique kom je beslist
Vrouwen 30+ uit A'dam
Oproepen - Mededelingen
en ben erg romantisch!
geven je hun tel.nr!
aan
je
trekken.
Gn
06-kosten.
lezers op de personeelS'
Heb jij de leukste reactie? Waar ik woon? In de Rand- 00-569004274 ƒ 0,62/'/4 min.
0906-14.44 (60 cpm)
Boxnummer 475925.
stad. Hoe ik heet? Evelien en
advertenties letten In de
JONGEREN gevraagd 16 tot 19 jr, die mee willen doen aan
is jouw naam? Ik ben een 3iseks! Buurvrouw/buurmeis- Wil je lekker komen, maar
een MARKTONDERZOEK in Amstelveen. Je krijgt hier een
nieuwsbladen van Weekmedia.
Bos/strandwandelingen, bip- wat
vlotte vrouw van 45+. Ik ben e (18)! Spelletjes steeds har- geen 06 op je rek.? Bel dan nu
vergoeding voor. Inlichtingen' 020-6654447.
scoop, winkelen, gezelligheid in het bezit van een leuk be- der! 99 cpm. 0906.9526.
' Bron: NIPO Appreciatie Onderzoek, oktober 1995
00-569004253 (ƒ 0.62M min.).
uit en thuis enz.! Ik ben Jan, roep en veel interesses. Ben
• Uw particuliere Micro bon
37,
1.88,
heb
een
normaal
Dagelijks
seksen
hete
meis' Bel voor meer informatie over succesWINTERKRIEBELS ?
per post verstuurd bereikl
SchoonmaakEen nieuwe job?
o.a. filmfestivals en postuur, blauwgrijze ogen, jij van goed niveau en ook op es (18) op onze livelijn! De
Geheel privé!
volle personeelswerving ons kantoor.
ons pas over 3 a 4 dagen.
Word rij-instructeur, vracht- Voor
zoek
naar
een
fijne
relatie?
personeel
Opdrachten die te laat
auto-chauffeur of taxi-chauf- beurzen hebben wij per direct donker haar en een snorretje. Call me!! Boxnummer 973604. heetste! 99cpm. 0906.0603
De
uitgebreide folder en advertentiegevraagd
binnenkomen worden
feur. De nwe opl. starten bin- werk voor figuranten, model- Ik ben geen bartype en op
tarieven liggen voor u Maar.
Direct contact met
len,
hostessen
en
dancers.
24u./pd;
1
gpm.
zoek
naar
een
vrouw
tot
42
Wat
ik
heb?
Blauwe
pretoogautomatisch de week
nenkort in A'dam. Vraag info
stoute vrouwen
Bel snel 020 - 4708418
jaar! Boxnummer 323266.
ies,
donkerblond krullend
daarop geplaatst.
(gids) S.A.N. 020 - 692 22 23.
0906-50.222.21 (1 gpm.)
of 4708430.
Amsterdam (020-562.3076)
haar en een sportief uiterlijk.
UITZENDBUREAU
Cindy, heel vrouwelijk, lekker Mijn naam is Ron en via deze
Diverse clubs
Amstelveen (020-347.3434)
Direct contact met
DE WERKSTUDENT
figuurtje,
halflang
bruin
haar,
Kunst en antiek
weg op zoek naar een sponvrouwen thuis!
zoekt voor een schoonmaakZandvoort (023-571.7166)
26 jaar en ondeugend. Eigen' tane, leuke, romantische
Onderhoud,
0906-50.222.21 (1 gpm).
bedrijf op Schiphol:
lijk een vrouw waar je altijd vrouw, die houdt van een uitCHAUFFEURS M/V
reparatie,
van droomt. Ben je al gebon- daging! Boxnummer 440325.
Doorgeschakeld
- combinatiefunctie
chauf *Veilinggebouw Amstelveen*
den, geen bezwaar. Ik zoek
met vrouwen thuis
doe-het-zelf
HEDEN INBRENG
All creditc. ace., 24 u. p.d.
feur- en schoonmaakwerk
Elke week het dagelijks nieuws!
namelijk een man voor alleen Ben jij een leuke, lieve, spon0906-50.222.21 (1 gpm).
020-6700620/036-5360208
voor veiling 2 en 3 februari.
zaamheden
een
stout
avontuurtje.
tane,
gezellige
Leeuw??
Rea'
http://www.desire.nl
Spinnerij 33, Amstelveen.
- i.b.v. rijbewijs B
Een spannend
Boxnummer 283480.
geer snel, want dan wil deze
Tel.: 020-6473004.
Leuke dames gevraagd.
contact in de buurt
e Wij behouden ons het - parttime of fulltime
Tweeling van 39 jr jou graag
DE
KLUSSENBUS
Hallo
heren,
ik
heb
halflang
0906-50.222.04 (1 gpm).
recht voor zonder opgave van Interesse? Bel ons en maak
Luxe
privé huis! Topmeisjes.
beter
leren
kennen
tijdens
Voor iedere klus, bellen dus. blond haar en mooie blauwe
redenen teksten te wijzigen een afspraak: 020-6228555.
Verhuizingen
een date! Ik ben in het bezit Hij voelt onder haar rokje: ze 10-01 u, 7 dgn p.w. Sauna +
Tel.:
023
5713780.
ogen.
Ik
ben
een
leuke,
jonge,
of niet op te nemen.
bubbelbaden. Sarphatipark
van een zoontje. Dus, ben ji.
slanke vrouw. En ga graag op kindvriendelijk en onderne' heeft niets aan! Geen 06-kos- 118, A'dam. 020 -6723022.
ten. 00-569004263 (0,62/'/« m)
Huishoudelijk
reis
naar
Griekenland.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en SCHILDER heeft nog tijd v.
mend? Boxnummer 942999.
Ria's Overtoom 558 A'dam
Bijeenkomsten
Ik ben er
personeel
kamerverhuizingen/ transport. binnen- en buitenwerk. Vrijbl. Spreekt dit alles jou aan en
Op 4 februari verschijnt in een oplage van
vraagt dag- of avondmeisjes,
ben
je
tussen
de
40
en
50
Hr,
53 jr, z.k.m. charm. vr.
ALTIJD
VOOR
JOU
prijsopgave.
Voll.
verz.
Dag-nachtservice.
gevraagd
hoge verdiensten gegaranmeer dan 500.000 exemplaren weer een
020-6424800 of 06-54304111. Bellen na 18.00 uur: 5719800. jaar, dan wacht ik op een be- voor wederz. erot. mass. Niv.
deerd. Bel 020-6160314.
richtje. Boxnummer 976917. en discr. Tel.: 0341-556716.
Naar de bronnen van de
speciale bijlage in alle Weekmedia-bladen
ca. 1,05 p/m
NEW AGE. In de Meent in
over 'Wonen/Onroerend goed'.
• Wij behouden ons hel
Hallo kanjers!! Ik ben een 39- Vlotte vent zoekt een vlotte,
Amstelveen (vanaf 16 jan.) en Gevr. hulp in de huishouding
Mode
Daarin wordt onder meer aandacht
k
ga
door,
waar anderen recht voor zonder opgave van
jarige kapster van 1.67 m. Ik slanke vrouw voor spannen
in Centrum de Roos in Am 1 ochtend per week. Thorstoppen! Schaam me ner- redenen teksten te wijzigen
heb grijsblauwe ogen, 2 de, erotische afspraakjes.
besteed aan woninginrichting.
sterdam (vanaf 23 |an.).
beckestr. 30 tel. 023-5714628
gens voor en wil harde SEKS! of niet op te nemen.
dochters en weeg 57 kg. Ben Telefoon: 035-5821729.
Info: 020-6417705.
Harriet! 99cpm. 0906-9794.
jij serieus, lang en slank. Heb
Gevr. hulp in de huish. in huis
Meer informatie over adverteren
Reflectanten op advertenje donker haar en houd je net
m. 2 honden, 2 halve dgn p.w.
Vondellaan 7
in deze bijlage:
ties
onder
nummer
gelieven
JVE!
Black,
beautiful
en
hot!
als ik ook van lekker eten en
of dagelijks 2 uur.
Uitgaan
Vragen over de
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
ervoor te zorgen dat het num- Voor liefhebber van zwarte
Advertentieverkoop Amsterdam:
Tel.: 023-5731852.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken de bioscoop? Groetjes Ellen! mer in de linker-bovenhoek vrouwen! 99 cpm. 0906-0601.
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,
bezorging?
Boxnummer 326650.
op de envelop staat vermelc
Gevr. nette, betrouwb. hulp in weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerktel. 020-562.6230
Lokaal tarief! Amsterdam
Elke donderdag dansen en de huish. di. en do.ochtend zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot Hoi, hier is Reur. Ik hou van en dat de brief geadresseerd
Bel Interlanden
Advertentieverkoop Amstelveen:
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-52502188.
ontmoeten v. alleengaanden Tel.: 023-5719100.
sporten en muziek luisteren. wordt aan: Weekmedia, Post- daling: vrouwen uit A'dam!
Spreigroep
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
010-29.46.186.
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieu
En ik heb zin om met een bus 156, 1000 AD Amsterwelaan 34A Osdorp, v.a. 20 u Gevr.: zelfst., huish. hulp, ±
goed
uitziende,
spontane
jon
dam.
Dit
voorkomt
vertraging
Meesters 421 B, Amstelveen,
Dieren en
Mannen zoeken mannen!
10 uur p.w. Tel.: 06-54955868 • Booties in doos, nw, halfgen iets gezelligs te gaan in de behandeling.
0900-8998200
tel. 020-3473434.
IETS TE VIEREN?
Oudere
gays
geven
je
hun
hoog, mt 41/42, beige, v. ƒ80
dierendoen. Ga je mee?
(20 cpm)
Goede zelfst. hulp van de v. ƒ35. Tel.: 023-5712098.
EETCAFÉ SANTÉ
tel.nr.
0906-81.00
(SOcpm)
Boxnummer 343927.
benodigdheden
oude stempel gevraagd voo
Zandvoort, 023-5719213.
Op 25 februari verschijnt opnieuw een bijlage
Relatie/
7 uur p.w. Tel. 023-5714650.
maandag t/m vrijdag
S.v p. tijdig reserveren.
New-New-New-New-New
Hoi, met Patricia! Ik zoek een bemiddelingbureaus
met het thema Wonen/Onroerend Goed'.
van 9 tot 17 uur
SECRET-PHONE-COMPANY
leuke afspraak met een leuke
Hobby's en
De koude winter heeft nog jongen! Ik ben zelf 1.78 m,
De 1e seksafluisterlijn v. Holl.
Technisch personeel gevraagd
niet toegeslaan. Laat daarom heb blond haar en blauwe
verzamelingen
0906-9722 Secret!! 99 cpm.
nu uw hond naar de honden- ogen en kan heel gezellig zijn! Attentie alleenstaanden!
De
nieuwste
en
snelste
me
kapsalon gaan. Vlgs afspr.
Ik heb een droog gevoel voor
Ellen Cats, 023-5730068.
humor, hou van avontuurlijke thode in contact en relatie
GARAGE
• Voor de knutselaar: 2x
dingen
en ben heel roman- Binnen enkele dagen al uw
Grasparkieten te koop m/v,
eerste contact! Vraag nu nog
videorecorder
met
afst.bed.
tisch!
Boxnummer
246445.
alle kleuren. Prijs ƒ 12,50.
VNV BEVEILIGING
de gratis brochure aan:
Kruisstr. 6, tel. 023-5716258. Tel.: 020 - 691 85 93.
Hoi! Wij zijn 2 jongens van 25 (24 u/p/d). Telecontact
en 29 jaar en wij zoeken 2 Nederland: 023-5553605.
VNV is een eigentijdse en succesvolle dienstverlener, die
behoort tot de grootste ondernemingen in de beveiligmgs
leuke meisjes om mee uit te
Opleidingen/cursussen
branche. De VNV Garage is verantwoordelijk voor het onder
gaan! Boxnummer 380647.
GRATIS MICRO'S worden geplaatst onder de navolCoupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
Te koop
houd van de bedrijfsauto's. In totaal heeft VNV ruim 150
gende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
(frankeren als brief) met ver- NUMMER KOSTEN
Ik
ben
Rachel,
1.79
m
lang,
aangeboden
bedrijfsauto's in gebruik.
Zandvoorts Nieuwsblad* inzenden uitsluitend via de
melding van uw postcode naar F 9,99 (ICL. BTW)
heb lang blond haar, blauwe
EXTRA
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgeons kantoor:
diversen
ogen
en
ben
slank!
Ik
zoek
(u dient er rekening
Wegens sterke groei van onze activiteiten zijn wij voor de
geven • maximaal 3 regels • alleen voor particulier
Micro's Weekmedia, Postbus mee (c houden dat hij
een
leuke,
spontane,
eerlijke
VNV-garage op zoek naar een:
gebruik • het aangebodene mag niet boven
156,1000 AD Amsterdam.
jongen, een echt knuffeldieruw opgave de regel
f 300.- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangebohr.o.nr.... hu r. v.d. blad
Fax: 020-6656321.
Nieuw Programma!
tje, in de omgeving van Am • Gratis af te halen: goed
iils l regel bij uw lekst
Winter en Voorjaar 1998
den.
sterdam! Denk jij dat jij daar werkende, tafelmodel koel
gerekend wordt).
voor in aanmerking komt? kast. Tel.: 023-5714058.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
Of afgegeven bij:
Taal - Creatieve • Algemene
Laat het me weten!
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
- Kantoor Zandvoorts
Wij zijn niet aanspracursussen
Boxnummer 923407.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Nieuwsblad
kelijk vour lonten ontOnroerend goed
NT2 - Nederlands aan Anderstaligen
UW PROFIEL
Gasthuisplein
12,
Schrijf
per
regel
hele
woorden
of
lettergrepen.
süian door onduidelijk
Ik ben een 27-jarige Kreeft
Doe-Zelf cursussen
- leeftijd ± 26 jaar
en
woonruimte
2041
JM
Zandvoort
handschrift.
met een serieuze kijk op het
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u
- u bent woonachtig in, of in de omgeving van Amsterdam
te huur gevraagd
leven. Ik houd van muziek,
- u heeft een technische opleiding bijv. lts-autotechniek
Programma af te halen bij:
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijGratis Micro's en betaalde
Wij behouden ons het
basketballen, dieren en var
- u heeft bij voorkeur enige kennis van het merk VW
Stadsdeelkantoren, bibliotheken
sluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Micro's moeten worden insele- recht voor zonder
de
leuke
dingen
die
het
leven
- u heeft ervaring met de inbouw van electronische apparaen boekhandels.
nog aangenamer maken. GARAGE te huur gevraagc
verd aan de balie van ons kanInschrijving start maandag 5 januari.
tuur
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
Heb jij ongeveer dezelfde in' mndn mei t/m aug. omgeving
toor tot uiterlijk maandag
nict op ,c ncnic
Start cursussen vanaf 26 januari.
opgegeven.
teresses. Dan lijkt het mij leuk Fenemapl. Tel.: 023-5716049
16.00 uur.
Open: ma. t/m vrij 10-16 uur en
WIJ BIEDEN
als je belt. Boxnr 986367.
- een leuke, uitdagende functie met veel afwisseling
donderdagavond 8, 15, 22 en 29 jan.
- een prettige werksfeer binnen een jong team
van 17-18.30 uur.
Ik ben Lisa, een leuke, vlotte
Financiën en
- de ruimte om een brede ervaring op te doen
meid met een goed figuur. Ik
handelszaken
Rapenburgerstraat 73
- een goed salaris
ben 24 jaar en zoek via deze
1011 VK Amsterdam
lijn een leuke vriendin of wie
Past u m bovenstaand profiel
en voelt u zich aangetrokken tot
weet een spannend echt7
ANNULERINGEN
van
adwerken in de VNV Garage Stuur dan binnen 10 dagen uw
paar. Lijkt het jullie wat, reaDansen
vertentie-opdrachten
kunt
u
brief met C V. aan: VNV Beveiliging B.V. t.a.v. mevr. T. van
geer! Ik zou graag een moV.A. ƒ75 - DORSMAN
UITSLUITEND
SCHRIFTELIJK
balletlessen
Putten, Keienbergweg 50, 1101 GC Amsterdam. Onder ver
derne vriendschap opboublijft toch goedkoper!
richten
aan
Micro's
Weekme^
melding van 'vacature garage'.
wen met wederz. respect.
Bel nu: 023 - 5714534.
dia, Postbus 156, 1000 AD Boxnummer 224206.
VAN HECKE CATERING B.V.
Dance Masters v.d. Adel & de Amsterdam.
zoekt enthousiaste REGIO CATERING MEDEWERKERS M/V Bruijn-Bonel starten nwe
Ik heb een PRIMA LEVEN
Vaar/surfsport
t/m 3 regels ƒ 5,60
voor vervanging in onze bedrijfsrestaurants in AMSTERDAM danslessen voor jongeren 11waarin het mij aan niets onten omstreken Wij bieden een contract voor mm. 13 uur per 17 jr, alleengaanden en pat/m 4 regels ƒ 7,47
breekt. Een creatieve job en
week met variabele werktijden van maandag tot en me' ren. Makkelijk bereikbaar met
een absorberende hobby Wie kan Scouting
t/m 5 regels ƒ 9,34
vrijdag Beschik je over een flexibele instelling, ben je repre- openbaar vervoer. Gratis parhouden mij van de straat. Na- St. Maartengroep helpen aan
sentatief en heb je ervaring m een soortgelijke functie, bel keren.
t/m 6 regels ƒ 1 1 ,21
deel
is
dat
het
zo
voorspelTouwslagenj
11,
BRANDSTOFPOMP
dan voor een sollicitatieformulier met Van Hecke Catering, A'veen. Tel.: 020-6407711. Zie
baar geworden is. Daarom Mercedes 180 D voor motor
t/m 7 regels ƒ 13,08
tel • 023-5611211.
zoekt deze late 40-er jou! Een boot. Evt. complete moto
ook pag. 781 en 802 ATS text.
t/m 8 regels ƒ 14,95
uitdagende dame. Meer we' (gereviseerd).
Brandstof
Gevraagd, ervaren kok. Br. o. • Zie de colofon voor opgaten? BEL: boxnr 358333.
pomp
zelf
te
monteren.
Bi
t/m 9 regels ƒ 16,81
nr. 715-03022 v.d. blad.
je van uw rubieksadvertentie.
Kennismaking
Ik zoek een hele leuke date. complete motor hulp ge
t/m 10 regels ƒ 18,68
Ben je tussen de 20 en 30 jr, vraagd, ook met taxatie van
boot.
Tel.
020-6637971.
Woninginrichting
aardig,
discreet,
hygiënisch,
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE1?
Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
hartstikke eerlijk en met goeDat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, de bedoelingen, dan moet je
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één advertentie
Auto's
en
7
dagen
per
week.
Wat
moet
u
doen?
bellen! Als het klikt, wil ik de
per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te znmen nict boven l" 300,-) kunt u niet gratis advcrtcTe koop'
1. Kies een leuke advertentie.
auto-accessoires
stoutste fantasieën werkelijktoilet-cabine 6x3 m
ren. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
2. Bel met 0906-50.15.15.6 en toets m het hoofdmenu een 4, heid laten worden! Boxnumdouche-cabine 6x3 m
3. Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie mer 927418.
geheel voorzien van sanitair
Naam:
van uw keuze.
vraagprijs ƒ2.000,- p.st.
Ik zoek met dit koude weer
4.
Spreek
een
boodschap
in
en
wacht
op
een
reactie.
Info- (023)5740740.
Adres:
een lekkere, warme date in
Sinds 1954.
Reageren op advertenties met boxnummer?
• Te koop. bedframe + made omgeving van AmsterPostcode:
Plaats:
tras 80x190 cm, ƒ50,dam. Ik ben een beetje grol Autoruiten en kentekenplaten
Lijsterstraat 18.
Tel.. 023-5713858.
aangelegd en hoop dat ji
Telefoon:
daar geen problemen mee Tel. -f fax: 023 - 5731613.
Te koop schommelstoel, anhebt. Beetje kinky, pilsje, wijn<
Zie
ook
de
pagina's
tiek Engels eiken, ƒ850,-.
Hieronder vindt u een kleine selectie van de
tje, poppers maar niet dirty
S.v.p. in rubriek:
SHOWROOM
Aankoopcert. aanw. Tel.:
honderden aanwezige advertenties.
mazzel. Boxnummer 468529.
in deze krant.
023-5715622.

DE CONTACTLIJN

Divers personeel gevraagd

Nieuw Vredenburgh
centrum voor ouderen in de buurt

Beter onder dak bij de

sociaal cultureel werker m/v

in 5 dagen

0906*0611

0906-50,15,15.6
(1 gpm)

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

(09)06-98.50
0906-96.88

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

0906-96.80

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

* Desire Escort *

OED

(09)06 - 9789

Monet Strijkservice

voor de particulier:
3 regels gratis

Volksuniversiteit Amsterdam

1e AUTOMONTEUR (m/v)
fulltime

Zandvoorts Nieuwsblad

Autoverzekering

't staat in
de krant
iedere week
weer

WIKA AUTOGLAS

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

ed 17

woensdag 14 januari 1998

kekmedia 17

e gekste dingen voor één habbekrats
nor collectioneurs van
ikerzakjes,
arenbancljes dan wel
utelhangers is er weinig
uien om de verzamelbeurs
het Gemeenschapshuis te
zoeken. Deze voorheen
[uatick gespaarde
lorwerpcn zijn inmiddels
nnate uit de mode dat
11 vraag en aanbod
uwelijks meer sprake is.
ie daarentegen naar
Idzame postzegels of
üieemse munten zoekt,
pint er elke tweede zondag
n de maand ruimschoots
.n zijn trekken. En ook
Icrhandc prullaria ligt er
i de tafels voor een
ibbekrats te koop.

O

ORSPRONKELIJK was
de beurs, die in oktober
1989 voor het eerst
ircl gehouden, puur voor echverzamelaars bedoeld," verlt initiatiefnemer G.H. van
;r Eijken. „Maar allengs
wam er steeds meer belangelling voor en zijn de grenzen
-rvaagd. Vandaar dat we heb;n besloten om er een taeschei.'ii rommelmarkt aan toe te
>egen. Ook omdat je daarmee
ch meer passanten naar bin311 trekt."
Sindsdien zijn er de gekste
ngen op de beurs te koop,
ant als organisator vindt Van
er Eijken dat je de mensen zo
•ij mogelijk moet laten. Al zijn
natuurlijk grenzen.
„Wat wij absoluut niet tolereiii, is dat kraamhouders hier
leuwe dingen verkopen; en zeer niet beneden de winkelrijs. Dan moet je je immers
ich afvragen hoe die lui aan
ie spullen zijn gekomen. En
•at we ook niet willen hebben,
•, dat men oude kleren veroopt. We zijn tenslotte geen
itdragerij."
Zelf beheert hij een tafeltje
iet postzegels. Dit lijkt een luratieve zaak, want tijdens het
isprekje rekent een klant zoner blikken of blozen voor drieonderd gulden af. „Laatst was
r een klant die maar liefst 6500
uiden over had voor een
oogst zeldzaam exemplaar."
Van der Eijken houdt echter
ol dat zijn verdiensten wel
leevallen. „Ach, als aow-er

Aandachtig bestudeert een klant het glaswerk op de verzamelbeurs
I'olo Karin Schut

met een klein pensioentje is dit
voor mij gewoon een mooie manier om mijn eigen verzameling
op orde te houden. En bovendien blijf je zo een beetje bezig,
hè."
Dat laatste brengt ook zijn
overbuurvrouw, die met goedkoop glaswerk, speelgoed en
'hebbedingetjes' een hoek heeft
volgepropt, ertoe om zich
maandelijks naar de zondagmarkt te begeven. „Het gaat mij
hier eigenlijk voornamelijk om
de sociale contacten," aldus de
Haarlemse. „Soms verdien ik
er wel een paar centjes aan,
hoor, maar ik moet er ook weieens wat bij leggen." Zij verzamelt haar koopwaar door de
zolders van vriendinnen te

Nieuwe verloskundige is blij
net vaste plek in Zandvoort
ZANDVOORT - Met een
eceptie in restaurant Groe.endaal neemt de verlos:undige Elisabeth. de Boer
andaag afscheid van haar
lanten en collega's. Haar

plunderen en door op andere
rommelmarkten haar slag te
slaan.
De in prentbriefkaarten gespecialiseerde T. van Leersum
moet het daarentegen van veilingen hebben, waar hij hele
partijen tegelijk aanschaft.
Deels voor zijn eigen collectie,
die inmiddels een stuk of tachtigduizend exemplaren bevat,
en deels voor de verkoop op de
Zandvoortse beurs, waar hij
een vaste klant is. De meest uiteenlopende kaarten biedt hij er
te koop aan.
Zo heeft hij, keurig uitgesplitst op motief, kaarten met
molens, kerken, klokken, handen, hartjes en zigeuners. En
natuurlijk met dieren en dikke

m

dames, alsmede met goud- of
zilveropdruk, met reliëf en
dieptewerking. „Maar wat hier
verreweg het beste loopt, zijn
de topografische kaarten,"
weet Van Leersum uit ervaring.
„Dus die met oude stadsgezichten van Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede en Overveen.
Gemiddeld reken ik daar een
gulden of vijf per stuk voor."
Jeugdige bezoekers kunnen
bij hem echter geheel gratis terecht. „Ik hou altijd een stapeltje kaarten met teddyberen
apart om aan kinderen weg te

geven," vertelt Van Leersum.
„Dat vind ik gewoon leuk om te
doen, als ik ze daar blij mee
maak."
Een al te grote toestroom van
kinderen wordt door de beursdirectie echter niet bevorderd.
Zo werd de handel in flippo's
van meet af aan verboden. „Uit
voorzichtigheid," duidt mede-organisator F.L. Tervelde deze
straffe maatregel. „Want met al
dat breekbare glaswerk en porselein dat hier staat is het veel
te link om hele schoolklassen
kleintjes rond te laten rennen.

Weekenddiensten
POLITIE: Alarmnummer 112. voort.
In andere gevallen: tel. (023-) Belbus: De bus rijdt ma t/m za
5713043.
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
svp 24 uur van te voren opgeven
BRANDWEER: Alarmnummer bij het Welzijnscentrum, tel.
112. In
andere
gevallen (023-) 5717373. Voor de maan023-5159500 of - voor info over- dag moet men zich op de vrijdag-ervoor opgeven.
dag - (023-) 5740260.
Alg. Maatschappelijk Werk
AMBULANCE: Alarmnummer Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
112. Anders: tel. 023-5319191 5713459
bgg
023-5320464.
(ongevalllen), Centrale Post Spreekuur op werkdagen van
Ambulancevervoer (CPA) Ken- 9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
nemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlij- Telef. Meldpunt Sexueel Geke waarnemingsregeling: J. An- weid: tel. 023-5340350 op werkderson, B. van Bergen, C. Jag- dagen 12.00-14.00 uur en maantenberg, Hermans, P. Paarde- dag+
donderdagavond
kooper, H. Scipio-Blüme, P. 19.00-21.00 uur.
Weenink. Informatie daarover Telef. meldpunt Ouderen Mistijdens weekend, avond/nacht handeling: 023-5159700, van
vanaf 16.30 uur, én tijdens feest- 08.30 tot 17.00 uur.
dagen via telefoonnummer Zandvoortse Vereniging van
(023-) 5730500. De spreekuren Huurders: Gratis advies voor
van de dienstdoende arts zijn leden. Telefonisch spreekuur
zowel op zaterdag als zondag elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
van 11.30 tot 12.00 uur en van uur: (023-) 5731618 (Secretari17.00 tot 17.30 uur. Een af- aat
spraak is niet nodig.
ZVH). Schriftelijk: Postbus
Gezondheidscentrum
(tel. 287, 2040 AG Zandvoort.
5716364):
uitleenmagazijn: Woningbouwvereniging EMM:
13.00-14.30 weekdag., spoedge- Klachtentelefoonnummer
dienst:
(023-)
vallen za en zon: doktersdienst technische
0900-1515.
5717577.
Tandarts: Hiervoor de eigen Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, (nv Energiebedrijf Zuid-KenneJ.W. Neutel, tel. (023-) 5713073, merland. Tijdens kant.uren:
openingstijden (alleen voor re- 5235123
cepten): zaterdag 11.00-13.00 en Taxi: tel. (023-) 5712600.
17.00-18.00
uur,
zondag Openbare bibliotheek: Prinses11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. seweg 34, tel. (023-) 5714131.
Buiten de openingstijden infor- Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
matie over de regeling via uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedge- u., zat. 10-14 uur.
vallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te beBurgerlijke stand
reiken via de doktersinformatiedienst: tel. 0900-1515.
Verloskundigen: Mevrouw S. Periode: 2 jan • 9 jan '98
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr. In ondertrouw: Paul Bartling
A.C.M. Gombert en/of P.J. van en Sandra Boegheim. Geboren:
der Deijl, Kochstraat 6A, Zand- Silvanna Giorgia (20 dec.),
dochter van John Maurik en
voort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Patricia Graftdijk. Simonetta
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel. Reina Giovanna, dochter van
Diederick Sebastian van Griet(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn huysen en Bianca Rosa Girauder dieren (023-) 5714561, Ver- di. Mirko Terence, zoon van Jomissingsdienst
023-5383361, hannes Torn Huibertus GroeAsiel Zandvoort (tevens pen- nendijk en Marieke Loos. Emision) (023-) 5713888. Stichting ly, dochter van Rogier Jean AlRegionale Dierenambulance: bert Barends en Petra van
023-5363476 of alarmnummer Essen. Mandy Anna Adriana,
dochter van Juriaan Eeltje Bar023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst tel Dijkstra en Diana Catharina
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag Oerlemans. Nienke Marte,
en nacht bereikbaar voor een dochter van Hubertus Karel
Sterkenburg en Jetske Renske
gesprek van mens tot mens.
Welzljnscentrum Zandvoort: Kooi. Overleden: Jansje van
Willemstraat 20, Voor informa- Schaik-Ditmeijer (86), Jacoba
tie, advies en hulp tel. (023-) Wilhelmina Ivens (88), Johan5717373, op alle werkdagen van na Twint-Wittensleger (83),
9.00-17.00 uur.
Schriftelijk: Jannetje Hoogstraten (88), NiPostbus 100, 2040 AC Zand- colaas Kornelis Visser (77).

In haar geboorteland Kameroen heeft Suzanne Naron-Ngo Berichten
Tjeck destijds het vak geleerd. en tips voor
iL L
'
In Nederland, waar ze door deze rubriek met
zakenmeuws
kunt
u
sturen
naar de
haar huwelijk terechtkwam,
bleek haar diploma echter niet redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
erkend te worden. Daarom of
ilaats in de maatschap uit
inleveren bij het kantoor op
heeft
ze
hier
opnieuw
een
volleile Kochstraat is inmiddels
Gasthuisplein12. Tel:023-5718648,
dige
opleiding
gevolgd.
Hoewel
ogenomen door Suzanne dit enigzins dubbelop was zegt of Faxen:023-5730497.
aron-Ngo Tjeck. Samen
ze er de tijd en moeite graag
et de dames Van der Deijl voor
over te hebben gehad om
n Gombert zal zij in het
haar beroep opnieuw te kun- lang verstek moest laten
;ervolg het kroost van
nen uitoefenen.
gaan, is zijn eenmanszaak
"andvoort ter wereld nelinmiddels weer open.
en brengen.
„Want ik vind het heerlijk
„Ja, gelukkig kan ik weer aan
Voor Suzanne Naron-Ngo werk. Met name de gezelligheid
'jeck is het een hele verbete- van het spreekuur en tijdens de de slag," verzucht hij met hooring dat zij een vaste werkplek bevallingen zou ik niet graag bare opluchting. „Van dat rus'leeft gevonden. De afgelopen willen missen. Natuurlijk heb- ten en me de hele dag lopen
nderhalf jaar zwierf de in Lis- ben mijn klanten wel veel pijn vervelen werd ik alleen maar
•erbroek wonende vroedvrouw op hun kraambed, maar voor nog beroerder. Ik ben echt vre:iamelijk als waarnemer langs hun lijden ontvangen ze wel een selijk blij dat ik weer gewoon
al van praktijken. „Op zich prachtige beloning. En ik ben achter die stoel kan staan."
Begin november werd Van
ivas dat wel leuk, om op zoveel blij dat ik daar getuige van kan
verschillende plekken actief te zijn."
der Peer wakker met een verzijn," kijkt zij thans terug op
lamde onderarm, voor kappers
'laar nomadenbestaan.
uiteraard een nachtmerrie.
Van der Feer
Hoe hij dit mankement opliep,
„En voor mijn ervaring was kan weer
is hem nog steeds niet duideiet ook wel goed, want geen enlijk. „In het ziekenhuis zei de
:ele praktijk is hetzelfde. Maar knippen
neuroloog tegen me dat ik er
up een gegeven moment was ik
waarschijnlijk een nachtje op
ZANDVOORT - Herenui dat gereis toch een beetje zat.
geslapen had," vertelt het
Toen ik hoorde dat Elisabeth kapper Henk van der Feer is slachtoffer
verontwaardigd.
ermee ging stoppen heb ik dan sinds kort weer werkzaam. „Maar dat is natuurlijk belaook meteen aangeboden haar Nadat hij door een hardnek- chelijk, want daar hou je niet
aandeel over te nemen."
kige blessure twee maanden zolang last van. Gelukkig heeft
een fysiotherapeut het voor elkaar gekregen dat ik mijn arm
inmiddels weer goed kan gebruiken. Er zit nog een beetje
lam gevoel in, maar ik kan wel
weer voldoende kracht zetten
om de schaar en de kam ter
hand te nemen."
Financieel gezien was de
langdurige sluiting van zijn
zaak aan de Diaconiehuisstraat
24 natuurlijk geen succes. „Al
die tijd kwam er geen stuiver
binnen," constateert Van der
Peer. „Ik heb dan ook een beste
deuk gekregen van dit geintje.
Maar wat ik nog erger vind, is
dat ik zo lang mijn vaste klanten niet heb kunnen helpen. Die
hadden er wel begrip voor,
hoor, dat ik niet kon werken.
Maar ze konden toch moeilijk
wachten met hun haar te laten
knippen tot ik weer beter zou
zijn."
De band met sommige vaste
klanten is erg hecht. Een van
hen stuurde zelfs een brief naar
het Zandvoorts Nieuwsblad om
er de aandacht op te vestigen
dat hij weer genezen was.
Bang dat zijn clientèle hem
niet meer weet te vinden, is Van
der Feer dan ook niet. „Welnee,
ik denk dat de meeste mensen
hartstikke blij zijn dat ik weer
open ben. Weliswaar doe ik het
voorlopig nog een beetje rustig
aan, maar daar zal niemand
Hervormde Kerk (Kerkplein):
wat van merken."
Zon 10.00 uur: SOW in Gereformeerde Kerk.
Gereformeerde Kerk (Julianawcg):
Zon 10.00 uur: SOW, ds J. v. Leeuwen.
Suzanne Naro-Ngo Tjeck heeft Agatha Parochie (Grote Krocht):
veel ingevallen elders en volgt Zat 19.00 uur: pastor D. Duijves.
nu Elisabeth de Boer op als Zon 10.30 uur: pastor D. Duijves (Caeciliakoor).
verloskundige in de praktijk NPB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap (Brugstraat):
Zon 10.30 uur: ds A. in 't Veld uit Haarlem.
in Noord

e

Kerkdiensten

Nu valt er natuurlijk ook wel
eens iets van de tafels, maar dat
hoort nu eenmaal bij het normale bedrijfsrisico."
De opkomst van het publiek
valt hem die middag overigens
een beetje tegen, in vergelijking
met andere zondagen. Gemiddeld wordt de verzamelbeurs
door zo'n vijf- a zeshonderd
mensen bezocht, maar wellicht
door het mooie weer zit zo'n
aantal er dit keer niet in.
Dat het wat stiller is komt
voor Lou Koper echter alleen
maar goed uit. Daardoor kan
hij in alle rust de bakken met
oude vinylproducten doorsnuffelen. „Als hartstochtelijk platenverzamelaar ben ik bezeten
door een onbedwingbare hebberigheid," onthult het onafhankelijke gemeenteraadslid.
„Ik kom hier dan ook praktisch
elke maand om even langs de
tafels te lopen. En doorgaans
vind ik wel wat van mijn gading. Moet je maar eens kijken
wat ik nu weer heb taemachtigd."
Met jongensachtige trots
toont hij zijn buit, die bestaat
uit Ip's van Leonard Cohen, Janis Joplin, Elvis Presley en the
Ramblers, alsmede uit het antieke singletje 'Non, Je Ne Regrette Rien' van Edith Piaf. „En
dat voor bij elkaar niet meer
dan achttien gulden," verkneukelt Koper zich. „Dat is toch
werkelijk geen geld. Als ze er
honderd piek voor hadden gevraagd, had ik dat ook grif gegeven." Dat zijn aankopen misschien ondraaibaar zijn, zegt
hij geen punt te vinden. „Of ze
kraken, piepen of schuren,
maakt me weinig uit. Waar het
mij om gaat, is de emotionele
waarde ervan en niet zozeer de
kwaliteit van het geluid."
Een bezoek aan de verzamelbeurs annex rommelmarkt
vormt voor Koper sinds jaar en
dag een geliefd uitje. „Ik vind
dit nou echt een van de leukste
dingen in het dorp," zegt hij enthousiast. „En goedbeschouwd
is het ook een heel belangrijk
cultureel gebeuren, want hier
komen alleen maar mensen
omdat ze werkelijk geïnteresseerd zijn."Johan Schaapliok

Dier

van de
week

Met

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten
AAN DE SLAG MET MONDRIAAN
De personeelsleden van Colpitt, een van Zandvoorts grootste bedrijven op
het industrieterrein m Noord, keken na hun kerstvakantie raar op toen ze op
het werk arriveerden. De muur van de fabriekshal was veranderd m een
schilderij van Mondriaan. Hun directeur, Henk Bakker, had tijdens de
vakantie namelijk Martin Jouwen en zijn kornuiten van Weber's Schoonmaakbedrijf gevraagd om een paar dagen de 40 meter lange muur te
schilderen. Is Bakker zo'n Mondriaan liefhebber? „Dat niet," zegt hij,
„maar mijn vrouw houdt van vrolijke kleuren en we hebben een paar jaar
lang Mondriaankerstkaarten verstuurd. Ik wilde bovendien mijn personeel
verrassen. Of dat gelukt is? Jazeker, alhoewel sommigen er wel aan
moeten wennen. Ze hebben dertig jaar lang in een grijs gebouw rondgelopen." De verfwoede is overigens nog niet over. Ook de grote deuren (vier bij
vijf) krijgen een kleurtje.

PLUCHE ZIT NIET LEKKER
Drie uur lang vergaderen over de reorganisatie van de gemeente. Niet
alleen voor raadsleden was het woensdagavond een zware zit. Ook de
publieke tribune, waar diverse aspirant-pohtici zaten om alvast de kunst af
te kijken, zuchtte ervan. Pieter Joustra (lijsttrekker van de VVD) wist in elk
geval na afloop zeker dat hij na april zijn eigen stoel meeneemt. Op het
pluche kan hij niet zitten, zegt hij. Wat hem betreft verdwijnen de stoelen zo
snel mogelijk naarde kelder van het raadhuis. En dan te bedenken dat zijn
eigen vader, zoals hij zelf vertelde, jaren geleden dankzij het vroegere
casino nog het geld voor het meubilair heeft geregeld...

DOORKANTELEN
Woensdagavond heb ik een nieuw woord geleerd. 'Doorkantelen'. Heeft
niets te maken met de getande afrastering boven op een kasteeltoren. Is
evenmin een vorm van excessief borreltjes hijsen. Volgens gemeentesecretaris Rien van Ooijen betekent het 'overgaan m de volgende organisatievorm, het schip wordt opnieuw gekanteld en onder schip moeten we in dit
geval het ambtelijk apparaat verstaan.' Als het dan maar niet kapseist.

SPEL ZONDER GRENZEN
Wie benieuwd is hoe goed de Zandvoortse ploeg van het 'Spel zonder
grenzen' deze zomer in Boedapest het deed en hoe enthousiast de
burgemeester juichte, kan dat donderdagavond op de televisie bekijken.
Want de Tros zendt op die dag het 'Spel zonder grenzen' uit. De uitzending
begint om zeven uur op Nederland 2. Gezamenlijk de uitzending bekijken
kan ook. De sportraad heeft een groot scherm geregeld dat m de Pellikaanhal neergezet wordt. Overigens is er zelfs sprake van dat de raadsvergadenng voor de uitzending een half uur uitgesteld wordt.

EERLIJK DELEN
Jongere Zandvoorters zullen Jan Snijer alleen kennen omdat er een pleintje
in de Noordbuurt naar hem is vernoemd. Maar ouderen die zich voor het
Zandvoort van vroeger interesseren, weten direct dat Jan Snijer 'Lange Jan'
werd genoemd en een van de bekendste dorpsomroepers is geweest. In
het Hervormd Kerkblad vertelt G. Deesker een aardige anekdote over
Lange Jan. De in 1835 geboren Zandvoorter probeerde zich op allerlei
manieren verdienstelijk te maken. Hij ging op jonge leeftijd naar zee,
trouwde met Willempje van der Schinkel, verwekte achttien kinderen en
was: koster, ouderling (beide van de Hervormde Kerk), klokkenluider,
dorpsomroeper, doodgraver, nachtwaker, kustlichtontsteker, torenvlaguitsteker en vuilnisman. Die laatste betrekking kreeg hij alleen als hij zijn
baantje als nachtwacht wilde delen met vuilnisman A. Koper. Maar ja, als je
ook zoveel functies hebt, kun je er best een delen. Dat is een goed
christelijk gebruik.

TOCH NOG NATO-DRAAD
Het gaat goed met het paard van Brenda Kerkman, dat vorig jaar gewond
raakte door gemeen prikkeldraad op het circuitterrein. Felicia is bijna
helemaal weer in topconditie. Maar Brenda meldt wel dat het Nato-draad
nog altijd op het (verboden) circuitterrein slingert, terwijl circuitvoorlichter
Dirk Buwalda toch zo beloofd had het op te ruimen.

DRUK, DRUK, DRUK
Humber, een grote zwarte,
ruwharige, mannelijke Riesenschnauzer, wacht in het
Kennemer Dierentehuis op een
baas die van een flinke hond
houdt en bereid is om samen
met hem naar een training te
gaan. Humber verdient zo'n
baas zeker. Hij heeft namelijk
al heel wat gezworven voordat
hij in Zandvoort terechtkwam.
Humber heeft een vriendelijk
karakter, al heeft hij soms wat
last van nukken. Met een training valt dat goed af te leren.
Hij kan redelijk tegen andere
honden (zolang ze hem niet de
baas proberen te zijn) en katten. Het beste komt hij tot zijn
recht in een huis zonder kinderen. Hij is pas twee jaar oud.
Wie belangstelling heeft voor
Humber kan terecht bij het
Kennemer Dierentehuis, Keesomstraat 5, tel. 5713888.

Oef, wat was het druk zaterdag en zondag in het dorp. Het leek wel of half
Noord-Holland naar Zandvoort was getrokken. Wel lastig voor de Zandvoorters die even een boodschap in Haarlem wilden doen. Er was geen
doorkomen aan.

(ADVERTENTIE)

Van 12 tot 17uurisMeubeIboulevard Amsterdarn-Diemen
open. En... de nieuwe collecties mogen gezien worden!

Amsterdam

DEED 2 M VAT^K

BAAIBERGEN, HOUWEIING INTERIEUR,
MONTÈL, OASE, VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEUBELCENTER.
Info: (020) E90 93 16

Weekmedia 17

woensdag 14 januari
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SLAPEN IS ONS VAK

20 tot 40%
KORTING
SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

van MEEUWEN

De Slaapvooriichter voor Kennemeriand

RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

HOGEWEG 54/1, vierkamer hoekmaisonnette met
terras en riante achtertuin zuid. Ind. begane grond:
hal; 3 slaapkamers; terras zuid; badkamer met
wastafel, ligbad en toilet; onderverdieping; (niveau
achtertuin): toilet; ruime woonkamer met schuifpui;
open keuken met inbouwapparatuur.
Vr.pr. ƒ 298.000,- k.k.

FRANS ZWAANSTRAAT 52
Woonhuis, helft van dubbel met garage, gelegen aan de duinrand.

WILHELMINAWEG 23
Halfvrijst. villa in groene hart, met voor-, zij- en
achtertuin.
INDELING: beg.grond: entree/ruime hal, keider, toilet, kamer-en-suite met zijkamer en
schuifpui naar achtertuin, luxe, half open keuken. 1e verd.: hal met toilet, badkamer met
douche, dubb. wastafel en een aansluiting
voor wasmachine, 3 slaapkamers, balkon. 2e
verd.: 3 goede slaapkamers. 3e verd.: vlienng
via vlizotrap.
* m woonkamer 2 marmeren schouwen
* buitenschilderwerk 1997
* in 1995 grotendeels gerenoveerd
* c.v. gas
* grondopp.: 427m!
ƒ769.000,-

INDELINGentree/hal, toilet, doorzonkamer, keuken.
1e verd.: 4 slaapkamers, badkamer met douche en wastafel, losse trap naar 2e verd. met
gedeeltelijk bevloerde zolder.
*• gedeeltelijk voorzien van kunststof ramen
met dubbel glas
*c.v. gas (1993)
* grondopp. 339 m!

BURG. VAN FENEMAPLEIN 7/13, driekamerappartement op de zevende etage met balkon oost
en west. Ind.: ruime hal; L-vorm. woonkamer met
open haard; 2 slaapkamers; keuken; toilet; badkamer met wastafel en ligbad.
Vr.pr. ƒ 359.000,- k.k.

ƒ 498.000,»

HOGEWEG 72, in centrum gelegen vrijstaand
woonhuis met tuin zuid. Ind.: gang; L-vorm. woonkamer met laminaatvloer; open keuken; openslaande deuren naar tuin; 2 slaapkamers; badkamer met zitbad, wastafel en toilet; 1e etage: zolderruimte, bereikbaar via vlizotrap (geschikt voor
het maken van kamers). Erfpacht afgekocht voor
20 jaar.
Vr.pr. ƒ 385.000,- k.k.

BRUGSTRAAT 20
Vrijstaand woonhuis met achterom, gelegen
in centrum dorp op loopafstand van het
strand.
INDELING: beg.grond: entree/hal, gang, keldertje, toilet, woonkamer, keuken.
1 e verd. 4 slaapkamers, balkon, douche/toilet.
* parket in de woonkamer
* open haard
* achtertuin met verwarmde schuur en
aansluiting wasmachine
* nieuwe dakbedekking 1992
* kunststof en aluminium kozijnen
* c.v. gas combiketel 1992
* grondopp.: 138 m!
ƒ 329.000,»

DE GERKESTRAAT 57 RD
Royale dubbele bovenwoning.
INDELING:
entree, trap, hal, L-vormigè woonkamer, ruimte voor een keuken, badkamer met douche en
toilet, vaste trap naar 2e verd. alwaar 1 grote
ruimte.
* glas m lood deuren
* electra- en gasinstallatie is vernieuwd
* woonkamer is geheel gerenoveerd
* keuken moet nog aangebracht worden door
koper
* de grote ruimte op de 2e verd. moet nog
worden ingedeeld.
*c.v.gas (VR ketel 1997)
ƒ 215.000,--

CENSE & VAN LINGEN

OOSTERPARKSTRAAT 35, halfvrijstaand woonhuis met voor- en achtertuin en achterom. Ind.: vestibule; gang; kamer en suite met inbouwkasten en
wastafel; kelder; toilet; keuken; 1e et.: keuken; toilet; kamer en suite met wastafel; terras; slaapkamer met douchecabine.
Vr.pr. ƒ 398.000,- k.k.

VAN LENNEPWEG 65/16
Royaal woonhuis met tuin op het zuiden met
achterom, houten schuur.
INDELING: beg.grond: entree, hal, toilet, ruime woonkamer met balkon op het zuiden,
open keuken met apparatuur. Sout.: (tumniveau) 1 grote ruimte met deur naar tuin.
Aansluiting voor wasmachine en droger.
1 e verd.: 1 grote slaapkamer (v.h. 2 kamers,
studeerkamer, badkamer m. ligbad, dubb.
wastafel en 2e toilet
•* bouwjaar 1991
* gelegen in kindvriendelijke buurt
* op loopafstand van het strand
* c v. gas
* grondopp.: 95 m2
ƒ 449.000,

BURG. V. ALPHENSTRAAT 57/8
Licht en zonnig 2-kamer appartement gelegen
op de 3e verdieping van gebouw met lift. Leuk
uitzicht over de duinen. Strand & zee op loopafstand.
INDELING:
entree, hal, gang, keuken, bergkast; woonkamer met balkon 270, slaapkamer, badkamer
met douche, wastafel en toilet.
* volledig gestoffeerd en gemeubileerd m
lichte kleurstellmgen
* keuken incl. apparatuur
* c.v. blokverwarming
* servicekosten ƒ 280,- per maand

OPEN HUIS
BREDERODESTRAAT 31, zat. 17/1 van 11.00 13.00 uur. Nabij duinen, strand en centrum gesitueerd vrijst. woonh. met multifunctionele gebruiksmogelijkheden. Dit unieke object is recent geheel
verbouwd en wordt gekenmerkt door grote, lichte
ruimtes. Ind.: riante hal; woonkamer (± 50m2) met
aangrenzende t.v.-kamer; zonnig terras zuid; luxe
woonkeuken met inb.app.; bijkeuken; toilet; atelierruimte (± 25 m2); inpandige berging; 1e etage: ruime overloop; 3 slaapkamers met vaste kastenwanden; badkamer in aanbouw; berging; luxe badkamer met douche, wastafel en wandcloset. Het
pand is geheel voorzien van dubbele beglazing.
Parkeerruimte op eigen terrein.
Vr.pr. ƒ 750.000,- k.k.

ƒ 187.500,--

een makelaar waar u op kunt bouwen!

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen
HAARLEMMERSTRAAT 43
Karakteristiek halfvrijstaand woonhuis met
zomerhuis en fraaie diepe achtertuin met achterom.
INDELING: beg.grond: entree/gang, toilet,
kelder, sfeervolle living met open haard en
serre, ruime open keuken. 1 e verd.: douche, 3
slaapkamers, kastenkamer, badkamer met
hoekbad en dubbele wastafel.
Zomerhuis: woonkamer, slaapkamer, keuken,
douche/toilet.
* keuken met tegelvloer
* slaapk. met open luxe badk. en kastenk.
* zomerhuis ideaal voor verhuur
* c.v. gas (H.R. ketel)
* grondopp.: 213 m2
ƒ 479.000,-

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.

CENSE &
NVM

.MAKELAAR!

\LlNGEN

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

T.HIDDESSTR.8/1EN10/1
In 1995 onder architectuur geheel luxe verbouwd dubbel appartement met UNIEK TERRAS van 45 nf op Z-W en 2 balkons.
IND.: entree/gang slaapk., luxe badk., L-vorm. living 50 m2, schuifpui naar terras, moderne keuk.
met app., slaapk. doorgang naar nr. 10/1: woon/werkk. 30 m2, moderne keuk. met app. luxe
badk.met whirlpool en 2e toilet. Totaal opp.vlakte ca.200 m2. Gehele flat kunststof kozijnen.
* ZEER FRAAI UITZICHT ZEE EN DUINEN
* zeer luxe stoffering
* electron.sch beveiligd
* servicekosten resp. ƒ 392,-- en ƒ 390,85
per maand. 2 bergingen
* mog. voor huurgarage
ƒ 649.000,--

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Ö.YM

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

C V onderhoud

Telefoon 023-5712944 */Fax 023-5717596

ALRAVEN VAN HALL COLLEGE

OMBI-KETEl ABONNEMENT
.-.„„r Fen ALL-IN contract

Amst e raam

VERHUIZEN?

J U K l U l !> C 11 L D l l N M V l H L I N I N G

Verhuizen is vakwerk!

uurloon

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

BCVLILICING

O p l e i d i n g e n c e n t r u m voor t e c h n i e k

Aan een nieuwe
c.v. ketel toe?

Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

, huren

.

Ventilatie onderhoud

WitVerhuizingen

Ook uw mechanisch afzuigsysteem heeft
onderhoud nod,g Informeer naar de
mogelijkheden, vanaf f 5O,^

Directie secretaresse/management assistent
Met deelkwalificatie juridisch secretariaat.
Duur opleiding: z jaar ( Vi jaar 5 dagen naar school, i Vi |aj
i dag school en 4 dagen wet ken). Toelating: havo/vwo met
Engelsen Duits of Frans.

per jaar

0800-0998830

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

ERKENDE
VERHUIZERS

Eiaen hépecabedriil;?.
t
• •»_
start 'n SEC-opleidm«j

*.

^

-^<c^t

-

• Horeca Ondernemersvaardigheden
• Cafébedrijf/Sociale Hygiëne
Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste
vestigingseisen. Ook voor andere branches.

t

•

Cursusplaatsen:
•Almere,
Amsterdam,
Hilversum,
Haarlem,
Purmerend

'

f

j- f-,?i_-

tv<*Vi)

SEC is erkend door de'
bedrijfstak horeca. •

Bel voor informan'e:

\ rajjrui n g & o p l

i d i ng

ElandsStraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 9329

+

Praktijkgerichte
opleidingen met
baangarantie

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

WEKELIJKS EUROPA

BI K O r r i O l' l l l I> l N G [ N

A l> M l N l S i It A l t l

Financieel adm inistrateur

,/
H l Ambacht
1

!»S£!^5

«sternen door heel Nederland_

woensdag

(«,

l j a n u a r i 1998

19.00-21.00 uur
Korte Ouderkerkend ijk 5

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

Deskundig advies.

Medewerker Logistiek Management
Duur opleiding: i'/i jaar ( Vt jaar 5 dagen naar school, ',i ]jj
i dag school en 4 dagen werken, '/j )aar i avond naai schoc
en 5 dagen werken). Toelating: havo

1096 AC Amsterdam
telefoon 020-462.36.23

enz.

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Duur opleiding: 2 '/i-3 '/i j a a r ( i jaar 5 dagen tuar school,
i'/i- 2 Vz jaar i dag school en 4 dagen wei ken) Toelating:
mavo/havo met Engelsen Economie of Wiskunde.

maakt deel uit van {^ regionaal opleidingen centrum Amsterdam en omstreken

Als u interesse heeft kunt u zich aanmelden voor een
voorlichtingsbi|ccnkomst. Deze zal gehouden worden 111 rl
week van 18 januari a.s.
Walravcii van Hall College, Tcrhcidcwcg 10,1062 HL
Amsterdam, tel.: 020-5161616

nel WvltC mjjfcl (tvpl utn

ion-til opleidingen cenlium amslttdam en o
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'Hoe voelt het om op de maan te Het
Requiem
7
lopen en gewichtloos te zijn?
H

Scène uit de nostalgische film 'La belle dame sans merci'
•

Foto Nederlands Filmmusem

Muzikale begeleiding bij
melodrama in Tuschinski
E FILM 'La belle dame
sans merci1 ('De wraak
eener vrouw') zorgde
enige tijd geleden voor
opwinding in de internationale filmhistorische wereld. Niet
alleen heeft Germaine Dulac
(1882-1942) als avantgardistihche en feministische filmmaker uit de jaren twintig een
btevige reputatie, ook werd
haar uit 1920 stammende film
verloren gewaand. Na restauratie was de film begin vorig
laar een paar dagen te zien m
het Filmmuseum.
Op zondagochtend 18 januari
om half elf is het melodrama
nogmaals te zien in de reeks
•Nostalgie in Tuschinski'. De
film wordt prachtig begeleid
door pianiste Maud Nelissen,
sopraan Wynanda Zeevaarder
en bariton Willem Korteling.
De film verhaalt over een
femme fatale die op meedogenloze wijze wraak neemt op
haar ex-minnaar, die weer
naar haar hand begint te dingen. Ogenschijnlijk beantwoordt zij zijn weer opbloeiende liefdesgevoelens, maar in
werkelijkheid speelt zij een
doortrapt spel met hem en
zijn eveneens op haar verliefde volwassen zoon, die zij tot
yelfmoord drijft.
Opvallend aan deze speelfilm
is de feministische blik die
Germaine Dulac heeft op de
femme fatale. Anders dan te

doen gebruikelijk in die tijd
werd zij niet moreel veroordeeld. In haar beeldtaal
gebruikt Dulac symbolische
beelden die vooruitwijzen
naar haar latere avant-gardewerk. Het cynisme van de
personages,-het vrouwelijke
perspectief en de structuur
van de film maken 'La belle
dame sans merci' tot een zeer
moderne, radicale en feministische film.
De voorstelling wordt extra
bijzonder met de live gezongen muzikale begeleiding van
onder andere Wynanda
Zeevaarder en Willem
Korteling. Vaste bezoekers van
de serie 'Nostalgie in
Tuschinki' hoorden
Zeevaarder al eerder bij de
vorig jaar vertoonde
'Weergevonden'. Ze genoot
haar opleiding bij het
Utrechts Conservatorium. Met
haar kamermuziek-ensemble
Ju-erja brengt ze romantische
hedendaagse muziek.
Korteling ontving zijn zangopleiding van Bep Ogterop.
Sinds enkele jaren zingt hij
regelmatig in het Koor van de
Nederlandse Opera.
De pianobegeleiding komt
van van Maud Nelissen. Zij
treedt regelmatig op als soliste in kamermuziekverband.
Het drietal brengt op zondagochtend onder meer liederen
van Debussy, Poulenc en
Fauré ten gehore.

*Jongens, ik hang in de
lucht en straks, straks
loop ik op de maan." De
jongen, zo te zien een
jaar of twaalf, struikelt
in zijn enthousiasme
over zijn woorden. Over
zijn voeten zal niet gaan,
want hij hangt in de
lucht en moet het gevoel
hebben wat ook de eerste
ruimtevaarders hadden.

voorstelling wordt door de
organisatie dan ook afgeraden
aan mensen met hartklachten,
zwangere vrouwen en kleine
kinderen.
Vorig jaar bezochten ruim 86
duizend bezoekers het centrum. Sinds op 21 juli 1969 Neil
Armstrong een aarzelende
stap op de maan zette en tussen
1969 en
1972 de
Amerikanen zes keer een
maanlanding maakten, is de
belangstelling voor ruimtevaart toegenomen. In maart
1992 ging de Belgische astronaut Dirk Frimout (op wie onze
ET bijna zeven jaar zuiderburen even trots zijn als
geleden geopende Euro wij op Wubbo Ockels) vanaf
Space Center in Redu- Cape Canaveral aan boord van
Transinne, in het hartje van de de Space Shuttle 'Atlantis' de
Belgische Ardennen, is veel te lucht in. Frimhouts portret
zien, te leren en te ondergaan. komen we die dag in het Euro
Maar er is ook genoeg om je er Space Centre dan ook herhaalte amuseren. Wie zelf geen de malen tegen.
held is en niet staat te popelen
Euro Space in Transinne biedt
om, compleet met helm en tevens de gelegenheid tot sta'tuigje', ingelijfd te worden om ges van één of meerdere
de Multi-axis in te gaan waar dagen. In samenwerking met
volledige desorintatie van de de Euro Space Foundation is
ruimte je te wachten staat, kan een educatief programma
altijd nog aan boord gaan van samengesteld. Wie één dag
de Space Shuttle die hier op komt maakt een tocht in de
ware grootte is nagemaakt.
ruimte, leert zijn gewicht ken„Hoe voelt het om gewichtloos nen op de verschillende planete zijn en hoe is het als je op de ten en gaat aan boord van de
maan wandelt?
Space Shuttle
Het zijn de _
_
_
op ware grootmeest voorko- turo opcice Center: te. Er is ook de
mende vra•• '
mogelijkheid
genhier, waartwee toestelillusie
van een
op je daadwerlen uit de askelijk antwoord dagje ruimtevaart tronautentraikan krijgen,"
ning uit te prozegt de Vlaams'
beren.
sprekende gids .Paul Simoens.
Wij houden het die dag op de
Hij voert ons langs planeten op moonwalk, waarbij de zwaarteschaal en foto's van de Space kracht op de maan wordt gesiShuttle. Probeert ons in te wij- muleerd. Ogenschijnlijk lijkt
den in de geheimen van het het een fluitje van een cent,
zonnestelsel, de ruimtesondes maar eenmaal ingesnoerd woren het ruimtestation Mir. den onze benen zwaar, weigert
Kortom, hij gunt ons een blik onze romp vooruit te gaan,
in de ruimte en de fascineren- zwengelen onze armen als
de wereld buiten onze aarde, Fremdkörper en vallen de
waarvan hij alles lijkt te weten. omstanders in een lachstuip.
In de filmzaal zoeven we bij de Nog erger wordt het als we op
Space Show aan boord van een de draaistoel, met de helm op,
revolutionair ruimteschip, dat hangend in de lucht, mogen
via een zwart gat in een andere proberen een soort ijzeren tenwereld terecht komt, waar we tje in elkaar te knutselen.
allerlei hindernissen moeten
Bij de meerdaagse stanemen. Het is een spannende ges wordt in het gebouw overen sensationele tocht en de nacht en is er op de slaapzalen

H

Wie een dag
doorbrengt in
Euro Space
maakt een
tocht in de
ruimte,
ervaart

gewichtloosheid en mag
toestellen uitproberen
waarmee
astronauten
trainen
accommodatie
voor 140 personen. In de knutselruimte kunnen de stagiaires
onder leiding bijvoorbeeld hun
eigen microraket bouwen. Beneden in het gebouw is
Resto Space, waar tegen redelijke prijzen aardse maaltijden
worden verstrekt.
„Niet alleen scholen en vcrenigingen komen hier, maar
ook bedrijven voor de ondcrlinge contacten en het meten

zijn er, die denken dat je
Pizza, bami en wildzwijnrollade met pruime- stamppot koud eet. Maar we
warmen het voor ze op. Dan
dantensaus: de
zitten ze buiten op het trappetNederlander eet al jaren je
te eten."
multicultureel. Toch zijn
„Deze week ga ik koolraaphutspot en snert nog niet stamppol maken, voor in de
winkel. Je kookt een kilo aardin de vergetelheid
appelen samen met vierhongeraakt. Wij houden nu
eenmaal van prakken, zo derd gram in blokjes gesneden
koolraap. Als het gaar is, doe je
bleek laatst uit onderdaar twee in blokjes gesneden
zoek. Dat gaat niet met
appels, wat blokjes ham, een
pasta of kip tandoori.
eetlepel mosterd, peper en
Mensen met verstand
zout en nootmuskaat bij. Dat
stamp je, met roomboter of
van eten brengen een
met melk of slagroom. En dit is
wekelijkse ode aan
dan voor drie personen."
stampjpot en andere
„Waar het gerecht vandaan
'Hollandsche' winterkost, komt?
Geen idee. Vroeger
stamppot met koolraap
werd koolraap veel gegeten,
bijvoorbeeld.
nu weinig meer. Het was voed-

sel voor de armen. Koolraap is
voedzaam en lang houdbaar.
„Andijviestamppot, dat loopt
Tegenwoordig worden koolrahet hele jaar door goed. Ook
pen in koelcellen bewaard
in de zomer. In de winter
• waar geen
beginnen we
zuurstof bij
dan met erwkan. Vroeger
tensoep en
'Dooie
vingers
met
bewaarde men
stamppot met
ze in kuilen, in
rode kool of
kaassaus was
lagen afgedekt
met raapstestro.
len."
vroeger een luxe' met
Koolraap hoort
Marcel Rogh
______ dan ook bij de
IS
eigenaar
zogenaamde
van traiteur
en grocntenspeciaalzaak Rogh stapelgroenten."
„Mijn moeder maakte toen ik
aan de Vijzelgracht. „De
Nederlander is misschien klein was koolraap, gesneden
internationale!' gaan eten. in de vorm van frites. Toen
Toch is bij ons de vraag naar aten we het met aardappels en
Hollandse winterkost niet een stukje vlees. 'Dooie vinminder geworden. Er komen gers' noemden we dat. Als je ze
bij ons toeristen die een met kaassaus kreeg had je
stamppot willen uitproberen. mazzel."
Bram Couvreur
Die willen weten wat iets is. Er

NIEUW!
Nationale
Pa thé Bioscoopreserveringslijn

0900.2025350
(SOct/pm)

Eén telefoonnummer voor allé Pathé bioscopen in
Amsterdam: Alfa, Bellevue Cinerama/'Calypso, Cinema,
City en Tuschinski.

U vindt alle adressen van Pathé Cinemas in de GOUDEN GIDS. .
Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het filmaanbod.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . •

U WERD GEBOREN
onder kunstcnaai .shanden m hetjaai 1992
Zijn glorietijd brak nog dal/elfde jaar aan. ]n juli weid
hij neei gezet op oen giaseldio
met uil/.icht over de Grote
Vijcr, vlakbij het
Openluchttheater. Dciur ontving hij ook zijn naam
Monument voor de
Eeuwigheid. Hl] was een
robuuste verschijning Twee
metershoge, ontvelde boomstammen klemden een /ware
ijzeren hakbijl tussen zich in.
Roestvlekken suggereerden
bloed van vioegere executies
Zijn schepper, kunstenaar BoL
Bunck, illustreerde met het
Monument de voorstelling 'de
scheiding van Figaro' die toen
in hel Openluchttheater speelde. Daarin wordt immers
regelmatig de guillotine aangeprezen als middel om revolutionaire geesten eronder te
krijgen.
Tienduizenden mensen passeerden hem op hun tocht
naar de voorstelling. En xi|
waren diep onder de indruk
Onder hen was Roos van
Oosten, het hoofd van het
Amsterdamse Bos. Zij vertelde de kunstenaar getroffen te
zijn door de kleuren van hot
beeld, die zo goed pasten bij
de omgeving. Bob Bunck
schonk het Monument daarop
aan het Amsterdamse Bos Na
afloop van het theaterseixoen
zocht een landschapsarchitect
een geschikte plek uit: vlakbij
het kleine kinderbad. Maar
toen gebeurde iets eigenaardigs. Weggerukt uit zijn omge
ving liet de metershoge guillo
tine zijn andere gezicht zien.
Een dreigend gezicht. Nog
steeds werden mensen gelroffen door het Monument, maai
nu waren de reacties vooial
negatief. Zij noemden hem
Het Scheermes. Toch bleef hè
Monument nuttig. In zijn
tweede leven werd het een
van krachten in een ontspan- zetten van een satelliet, een ontmoetingsplaats: ik zie je
nen sfeer," aldus Simoens. Dus rendez-vous met een ruimte- bij het scheermes. Het werd
in plaats van een weekend station en na de terugkeer m een voetbaldoel voor begmbrainstormen op de Veluwe of de atmosfeer de landing op ners. Een basketbalpaal, want
in het midden van de hakbijl
een sessie bij Ratelband, zou aarde.
Lcni Paul zat een mooi rond gat.
men eens kunnen denken aan
De degradatie tot gebruiksenkele dagen maanwandelen
voorwerp knaagt aan een
in Euro Space Centre.
kunstwerk. Een onbekend
Als beloning is er voor de curgebleven vaste bezoeker
sistcn tenslotte nog de simula- Meer informatie over Euro Space
en de mogelijkheden voor
knaagde letterlijken met een
tic van een ruimtevlucht met Center
excursies en stages: tel. 00 32
mes kerfde hij telkens wat
lancering, het bereiken van «1.C5.G4.G5 of Belgisch
hout weg uit één van de
een baan om de aarde, het uit- Vcrkecrsbureau, tel. 023-534.4434.
palen. Maanden is die bezoeker bezig geweest, zonder dat
de bosbeheerders hem kónden betrappen. Toch heeft de
knagende bezoeker het beeld
Duizenden inzendingen kerstpuzzel
er niet onder gekregen. Dat
heeft de storm van begin
Met honderden tegelijk kwamen ze binnen, de al dan niet goede januari gedaan. Beide boomoplossingen van de kerstpuzzcl. In totaal zo'n vierduizend. stamdragers knapten af bij de
Practisch iedereen had de juiste oplossing ingestuurd: Het meu- grond en het Monument sloej
te pletter. Onherstelbaar
we jaar is als een puzzel die zich vanzelf invult.
Uit de goede inzendingen trok de redactie de volgende prijs- beschadigd. Het droevige
winnaars: P Wals, Landsmeer; M. de Boer-Flcns, Oostzaan;
einde van een scheermes.
J. Hoekma. Amsterdam; D.J. Udo-van Essen, Amsterdam; A. Maar het einde van één beek
Wouters, Amsterdam; J. Ourhaan, Amsterdam; R.H. van Zelm, betekent nog met het einde
Amsterdam; T. Copier-de Wit, Amstelveen; R. Gouwerok, van de kunst in het
Amsterdamse Bos. Want waar
Amstelveen;
J.Th. van Grieken-Spigt, Amstelveen; M. van der Wal-Strcngholt, om zou in een natuurgebied
Amstelveen; B.W.T. Jansen, Ouderkerk aan de Amstel: K. de niet hier en daar iets verrasSchrijver, Kudelstaart; R. Kooij, Aals-meer; G. Breur, Rijsenhout; scnds mogen staan, iets waar
H. Bagmcijer, Diemen; C. Schnk-enberg, Abcoude; M.M. Berger, je af kan spreken, iets wat de
Wilms; J. v.d. Neut-Enting, Vinkeveen; J.P. Immerzeel, omgeving mooier maakt.
Mijdrecht; M. Spolders. Zand-voort; P. Kcrkman-Draijer,
Laat het leven en sterven vai
Zandvoort; J. Meijer, De Kwakel; M. van Rutten-Rijns-burger, het Scheermes een les voor
ons zijn. Kunst moet passen
Uithoorn; W. Smit, Uithoorn.
De winnaars krijgen in de loop van deze week hun prijs toege- bij de natuur, niet andersom
Remco Daalde
stuurd.
In hel Cultureel Centrum Amstelveen geeft
op vrijdag 23 en zaterdag 24 januari
om kwart over acht 'i avonds

Sabrina:
'Felix is een
eigenwijze
kat'

foto Vmcenl Menlzel

Het Toneel Speelt

Bram de Hollan
der Fotografie

Kat met gebruiksaanwijzing
Sabrina Berkamp (10) uil
Amsterdam-Noord heeft
een rode kat. Hij kijkt
heel lief maar steelt van
het aanrecht.

Mijn
Huisdier

O??i wat voor kat gaat het?
„Een rode eigenwijze kat. Hij
heet Felix en is vijfjaar."
Waar fcomt hij vandaan?
„Van iemand aan de
Nieuwendammerdijk
die
steeds nestjes had. Ik wilde
graag een rode kat hebben en
deze is het geworden. Hij is
rood met een witte bef."
Waarom een rode kat?
„Die vind ik het liefste."
Wat voor bijzondere trekjes
heeft Felix?
„Hij heeft een hekel aan opa.
Hij gaat altijd blazen, want opa
krabbelt hem achter de oren.
Felix is heel eigenzinnig. Hij
kijkt soms lief en tikt dan met
zijn pootje tegen mijn voeten,
omdat hij wil spelen. Hij
apporteert kaarsenhouderljes.
Als ik er één gooi neemt hij die
in de bek en komt ermee voor
me staan. Dan moet ik weer
gooien. Hij steelt kaas en biscuitjes, je kan niks op het aanrecht laten liggen. En hij molt
foto's, daar staan dan zijn tanden in. Mijn moeder

vindt dat niet leuk."
Praat je legen Felix?
„Wij houden thuis hele verhalen en af en toe praat hij terug.
Ik vraag wat hij eten wil en dan
gaat hij miauwen. We kunnen
met hem lezen en schrijven,
anderen niet. Ik weet wat hij
wil. Dat zie je ook aan hoe hij
zijn kop en staart houdt. Het is
echt een kat met een gebruiksaanwijzing."
Wat komt er bij de verzorging
zoal kijken?
„Kattenbakkcn verschonen.

dat doet mijn moeder. Ik geef
hem 's avonds eten Hij weet
dat precies en komt dan naar
mij toegelopen."
Wat geef je hem'te eten''
„Een bepaald soort droogvoer.
Dat is wel duur, maar hij vindt
het lekker en poept er een stuk
minder van. Vroeger stonk de
bak altijd, want hij poepte verschrikkelijk veel. Toen heeft
de meneer in de dierenwinkel
gezegd dat we droogvoer moesten proberen. Dat gaat hartstikke goed en Felix vindt het
lekker."
Moet hij wel eens naai' de dierenarts?
„Twee jaar terug had hij een
graatje van een vis in de buik.
Hij is toen erg ziek geweest.
Eerst heeft hij een uur lang
aan een infuus gelegen, we
waren helemaal van slag.
Daarna heeft hij medicijnen
gehad en toen is het allemaal
weer goed gekomen."
Wat kost Felix gemiddeld per
week?
„Een pak voer kost twaalf gulden en daar doel hij een week
mee. Daar komt de kattcnbakvulling bij, dus ik denk zoiets
van vijftien gulden per weck."
Jan Pieter Ncpvcu
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l kleurstof,
G spreizit; 11 aap; 12 de onbekendc; 13 omroep; 14 karakter:
15 de jongere; 17 spil; 19 tijdeh]k; 21 tronie; 24 mak; 26 cnkele; 29 eenmaal; 30 grond. 32
plaats. 33 loop: 34 daar: 35
voegw.; 37 insect; 38 jong dier;
39 geloofsbelijdenis; 40 slot; 42
selenium. 44 selderij; 45 ieder,
48 wandeldreef, 50 'vrucht; 53
trapdeel: 54 fietsonderdeel: 56
lomp: 57 manl. dier; 58 dreumes: 60 heilige; 61 getij: 62 vet,
64 materie; 65 zuurgraad; 67
uitbarsting: 69 herhaaldelijk:
70 pi. in Duitsl.
VERTICAAL- l harnas;

2 bevel: 3 vlak; 4 stuurs; 5 open
bosplek; 6 groente: 7 vlak; 8
planeet, 9 slee, 10 projectiel; 16
moerasplantje. 18 larve, 20
omstandig: 22 diank, 23 boom;
24 tegenover: 25 pers. vnw.; 27
vcrvoermij.: 28 bitter vocht; 30
wijd: 31 vogel; 34 kunstwerk;
36 bediog. 40 pi. o.d. Vcluwc; 41
vochtig: 43 mondwater; 46
watering: 47 begraafplaats; 49
tegenwoordig; 51 reeds: 52
landbouwwcrktuig; 53 motorrace: 55 vr. munt, 57 optocht; 59
pit; 60 rustig; 63 zoon; 64 bevel;
6(i laatstleden; 68 ambtshalve.
Oplossing vorige week:
Concertpianistc

try-outs van de voorstelling 'Stilleven' Oit
stuk van Kar>t Woudsira vertelt hel verhaal
van een psychiater. Zijn leven is getekend
door zijn vader die NSB-er was en aan hel
Oostfront heeft gevochten Woudstra
beschrijft wal er gebeurt als kmoeren onldekken dal K niet welkom zijn. Het gaat m
'Stilleven' om herkenbare emoties als verraad, verstoorde relaties tussen ouders en
kinderen en hel gevoel niet te moaen
bestaan Het stuk laat zien hoe belangrijk
ouderliefde is om Ie kunnen leven Met
Hans Croisel, Cox Habbema, Rudolf lucieer,
Vincent Croisel, Ellis van den Bunk Regie
Albert Lubbers.
Lezers krijgen tegen inlevering van onderslaancie bon een korting van vijf gulden
op de normale prijzen van respectievelijk
32,50 (eerste rang), 30 (tweede rang) en
27,50 gulden (derde rang) De kassa van
het Cultureel Centrum Amstelveen op Plein
nr. 2 is geopend maandag tot en met vri|
dag van tien lol drie uur (telefonisch vanaf
half elf 's ochtends). In het weekend van
twaalf lol drie uur (telefonisch vanaf een
uur). Het telefoonnummer van de kassa K
547.5175.
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Chrysler
Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 561212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

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

ƒ 46,50
ƒ l 5/65
ƒ
9,70
ƒ
9,70
ƒ11,50

Citroen
Citroen ZX Aura 1.4, groen
metallic, airco, '92, ƒ 10.500.
Tel. 020-6962957.

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

XM V6 airco m.'95
ƒ25.500
XM20I 16V '95
ƒ27.500
XM Turbo D '94
ƒ 25.000.
XM Diesel '95
ƒ 26.500
XM 20i Comfort '91 ƒ 7.950
XM Turbo CT '94
ƒ 24.500
XM 20i airco LPG '93 ƒ 15.500
XM 20i Comfort '93 ƒ 14.500
XM Turbo CT aut. '93ƒ 17.500
Xantia 1.9 Diesel '95 ƒ 19.500
Xantia 1.8 SX LPG '95ƒ 22.500
Xantia 20 SX LPG '95/ 22.500
Xantia 20 SX LPG '94/ 15.500
ZX 14i Furore '94
ƒ 12.500
ZX Diesel '93
ƒ 13.500
ZX 19 Vulcane5d '92 ƒ 9.950
BX TGD Break st.b. '93/ 13.500
BX 16 TGI Break '93 ƒ 13.500
BX 19 TRS Break '88 ƒ 3.500
'BX 14 TE '93
ƒ 8.950
BX 14 TE '89
ƒ 3.950
BX 19 TRi '90
ƒ 4.950
AX Rrst '94
ƒ 10.500
AX 1.5 Diesel m. '95 ƒ11.500
C 15 D bestel '94
ƒ9.950

Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), larief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

PEUGEOT 605
TURBO Diesel '94
automaat, 130.000 km
ƒ22.500.
Tel. 020-6278410.

Alfa Romeo

Rode Alfa 1.7 iE, goed onder-'
houden pittige auto met LPG:
VISA Garage B.V.
en alle comfort. Te koop we-,
Houtmankade 37, A'dam.
gens nieuwe baan met leaseTel. 020-6278410.
auto, '91, APK nov. '98. Prijs
ƒ 5000,-. Eigenlijk te goedkoop
maar ik wil snel af van lopende
kosten! Tel. 020-6768104.
De. Meteor LR wenst alle
^nieuwe) klanten Happy .andRovering - New Year;
3loemendalerweg 54, Weesp.
Tel. 0294-415240.
PRIMER A '91, 5-drs, brons,
LPG, 210.000 km, apk sept.
'98, prijs ƒ 5000. 020-6454845.

Land/Rangerover

Daihatsu
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel '340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.

Nissan

Rover

Algemeen

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

Accessoires
en Onderdelen
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.
BANDENSERVICE DIEMEN
Gebruikte en nieuwe banden
v.a. ƒ30. Sportvelgen v.a.|
ƒ550. Tel. 020-6952778.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.

Fiat Panda, rood, bouwjaar
1991, APK 1999. Vraagprijs
ƒ4250. Tel. 020-6272904.

Ruime keuze in 2 CV occasions T.k. Fiat Panda dec. '91, apk tot
alle leeftijden. De Eendenspe- dec. '98. Vraagprijs ƒ5.000.
cialist Leende.: 040-2061528. Tel. 0297-255343.

Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Fiat

MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Autoverzekering premies v.a.'
Amsterdam
ƒ 185,- per jaar. Van Lemel As-'
Tel. 020 - 6177975/6158022
surantiën, tel. 026-3219900,
Rover-dealer voor
na kantoortijd 026-3332221.
Amsterdam, Amsteveen e.o.
Gevraagd: loop-, sloop- en
schadeauto's. GRATIS opgeAdverteren in deze rubriek
haald door geheel Nederland.
Tel. 020 - 665.86.86
l
Tevens gevraagd alle merken
FAX 020 - 665.63.21
auto's. Tel.: 035-5269817.
Postbus 156, 1000 AD A'dam.
QUESTION CAR ?!
i
Nissan Cherry '86
ƒ 250
Div. Fiat Panda's v.a. ƒ 500
Citroen BX 16tri '87
ƒ 1450' Voor een perfecte SAAB 99
Renault 19 LPG '89
ƒ.4500' 90, 900, 9000 ook Royal Class
Volkswagen Golf TD '91/ 7250
Mini '87
ƒ 1500:
SAAB SERVICE
Ford Sierra XR4i '84
ƒ 2950,
MOLENAAR
3x Opel Kadett v.a.
ƒ 1500'
HOOFDDORP
Volvo 340 autom. '87 ƒ 2250;
Citroen BX 19 TRD '87 ƒ 1950, Onderhoud, reparatie, APK.
en nog veel meer
•
J
Eigen revisiewerkplaats
voor Saab motoren
.Dagelijks wisselende voorraad:
Pin/chip uw auto bij Question,
en versnellingsbakken.
Car van Slingelandstr. 14,' Tevens verkoop van nieuwe
A'dam. Tel.: 020 -4869883. •
en gebruikte onderdelen
Kiezen Pinnen Karren Maar.
023-5614097

Saab

Peugeot
Z U l D W IJ K
Peugeot-dealer
106 1.5 D. 03-'96....ƒ23.750
106 1.1 Accent '96 ..ƒ19.450
106 1.0 Ace '94
ƒ14.950
306 plus '94
ƒ 18.950
306 1.6 XS 01-'96 ...ƒ27.750
306 2.0 XSi '94
ƒ 24.950
306 1.9 D. '96
ƒ24.900
309 1.3 XR '89
ƒ 5.450
309 Allure '88
ƒ 4.750
405 1.6 Gli
ƒ12.450
R. Laguna 1.8 RT '94 ƒ 21.900
Renault 21 GTS '91 .ƒ 7.250
Renault Clio RL '94 . .ƒ 15.950
Fiat stationcar TD '95 ƒ 25.900
Opel Vectra GLi '93 .ƒ20.950
Alfa 33 Imola '94 ... .ƒ 17.250
Ford Escort strb, '95 .ƒ20.900
Minervalaan 86, A'dam • Zuid
Tel. 020- 6629517
Adverteren in
deze rubriek
FAX: 020 - 665.63.21

Volvo
15 VOLVO STATIONS '88 -'95,
Sedans 240 '91, Ipg
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
440 1.8i gr. met.
04-96
440 1.8i gr. met.
01-96
440 1.8i wit airco
01-96
V40 1.8i comfort/airco 01-97
V40 1.8 16v wit/jaquard 06-97
850 Tdi bl. Sedan
09-96
850 2.5 10v turq.
05-97
850 GLT sedan grijs
06-92
340 1.4 automaat
06-89
850 GLE sedan groen 10-93
S40 2.0 Luxury
08-96
S40 2.0 Excl./comf.
01-97
440 1.8 LPG
• 11-91
4401.9 TD
•
08-95
440 1.6 sport/airco
09-94
460 1.8 spirit groen
11-94
460 2.0i sport/LPG
04-95
460 2.0 automaat
01-93
460 1,8 airco
1-'96
480 2.0i ES wit
10-94
460 1.8 airco
11-91
960 3.0 24v aut. groen 10-95
VOLVO DICK MÜHL
ALMERE: 036-5346235
WEESP: 0294 - 418200.
T.k. goed onderhoden Volvo
850 Estate 2.5 inj. GLT (benz.).
Juli '93,177.000 km. Veel standaard. Extra's o.a. airco, trekhaak, niveauregeling. Vraagprijs ƒ 36.500. Tel. 020-6434845.

Porsche
De Laguna RT is natuurlijk op zich al de moeite

i
Motorische problemen?
'Laat uw auto testen d.m.v. de
modernste apparatuur.
GARAGEBEDRIJF OUT,
020-6441020 (ma/vr. 8-17 u.)

waard. Maar bij aankoop kunt u 'm nu voor slechts
f 490.- ook nog eens laten uitrusten met het speciale Lookpakket. Rij hem gewoon even onze pitstraat binnen en u gaat de deur uit met een opval-

Klassiekers
en Oldtimers

lende topsporter. Het Lookpakket. dat normaal
f 3.995.- kost. accentueert de sportieve instelling

OLDTIMERVERZEKERING,
vanaf ƒ 95,- per jr t/m bjr '86.
Bel de oldtimerspecialist
Ass. Kant. Diks 030-6883700

Gevraagd jonge auto's vanaf
1991 a contant! Belt u voor inl.
0341 - 419354 of 0653 - 675799.

o/_

155/80 R 13 S

fSl

165/80 R 13 S

p.st.

185/70 R 14 S

Pit.

3£]
J®C&:$w

49.55.59.75.-

&5C- 79.99.165/65R13TP2000 p.st. 2&175/65 R 14 T P2000 p.st. 3f&- 119.195/65R15TP2000 p.st. £&- 149.175/70R13TP2000 p.st.

145/80 R 12 S SP7 p.st
155/70 R 13 T SP70 p.st.
175/70 R 14 T SP70 pa.
185/65 R 14 T SP70 p.st.

79.<&:- 79.lAfc 105.ux- 109.$K

49^ 79.165/70 R 13 T v.a.p.st. &&
99.165/70 R 14 T XT1 p.st. $&• 115.-

145/80 R 13 T

v.a.p.st.

185/65 R 15 T XT2 p.st.

J8&- 169.-

BINNEN ZONDER AFSPRAAK,
KLAAR TERWIJL U WACHT.
195/50 R15VP5000DRAGOp.st.

185/70 R14 H NCT3

p.st.

205/65 R15 V Sport 200 P.«.
205/65R15HMXV3A

P.SI.

162-' 129.159.-

Lichtmetalen velgen
In de voorbumper geïntegreerde mistlampen
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Sportstoelen met extra zijdelingse steun
Speciale 'Jarama'-bekledlng
Leren stuur
'
.
Elektrisch verwarmbare voorruit

die de Laguna RT van nature al heeft. U kunt 'm
gaan testrijden bij de Renault-dealer. Die kan u ook
meteen alles vertellen over het uitgebreide Lookpakket. Natuurlijk kunt u de Laguna RT ook leasen:
al vanaf f 949,- per maand. Er is al een Laguna
vanaf f 37.995.-.

• Achterspoiler in carrosseriekleur

DelagunaRTmetiookpakke(>Tuiarf42485,:

Deze aanbieding Is geldig tot t mei 1998.

exclusief BTW, biondslof en vervangend vervoer, op basis van AB maanden/20,000 kilometer per jaar

Alltomobielbedrijf Stokman Haarlem BM.Karel Doormanlaan 3-7, Haarlem. Tel. 023-5259181 (Drive-in Service).
/A
Automobielbedrijf C.J. Brouwers Zandvoortselaan 131, 2106 CM Heemstede. Tel. 023-5286870.
iyr
Auto Van Wegen ZandVOOrt B.V. Curiestraat 8-W, 2041 CDZandvoort. Tel. 023-5712323, fax 023-5716646.
RENAULT
EEN EIGEN MANIER
VAN LEVEN

DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-4824640.

CEJgH|^jFtnM«M»|
Pit.

•
•
•
•
•
•
•

Prijs inclusief BTW. exclusief verwijderingsbijdrage, leges en kosten njWflar maken. Prijs- en Gpecilicatiewijzigingen voorbehouden. HENAULTIgJ^gl 8 jaar plaalwerkgarantie. Full operiiti

Auto's te koop
gevraagd

135/80 R 13 S

Het complete Laguna RT-Lookpaltkel beslaat uil:

Prijzen incl. montage, garantie en btw.
bel. balanceren, ventielen en verw. bijdrage.
Geldig van 14 jan. t'm 20 jan. 1998. Nier in
combinatie met andere aanbiedingen.

6 DAGEN PER
WEEK GEOPEND
Maandag t/m vrijdag
08.00 -17.30 uur
Zaterdag 08.00 - 17.00 uur

fttCU'S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.

NIEUW: ALMEWE-STAD, Randstad 22 nr. 39,036-5303222
(Amstelveen Amsterdamseweg 488,020-6435544. Amstelveen (R) Bouwerij 48,020-6414022. A'dam-ZO (A/R)
emeterbergweg 55, 020-6911211. A'dam-ZO (A/R) Spaklerweg 44D, 020-6682998. Bijlmermeer (R)
<arspeldreef l,Parkeergarage Kleiburg,020-fj907768.Almere-Buiten (A/R) (Doe Mere) Montrealstraat3l,
136-5329260. Almere-Stad (A/R) Randstad 22 nr. 39, 036-5303222. Almere-Stad (A/R) Vlaardingentraat 2, 036-5345540. Haarlem Amsterdamsevaart 16/18,023-5354775. Haarlem (A/R) Leidsevaar.t 254,
'23-5325303. Haarlem Schalkwijkerstraat 151, 023-5351844. Hoofddorp (R) Hoofdweg 662, 023-5615784.
Zaandam (A/R) P. Ghijsenlaan 7 A, 075-6701854. Zaandam Vinkenstraat 40, 075-6177439.
'
(A/R) Ook APK en Remservice in dele vestiging. (R) Ook Remservice.

Suzuki

Amstelstein - Suzuki

Service en
Reparatie

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
T.k. Suzuki ALTO, '86, kleur wit, • De advertentie-afdeling be- Industrieweg 27, Duivendrecht
82.500 km., i.z.g.st., APK dec. houdt zich het recht voor adTel. 020-6980639
'98, ƒ2150,-. Tel. 0297-562529. vertenties eventueel zonder
APK-KEURINGEN
opgaaf
van
redenen
te
weige• Auto te koop? Plaats in doze
klaar terwijl u wacht.
rubriek. U zuil verbaasd staan ren. (Art. 16 regelen voor het
Garage West-Center:
advertentiewezen).
over het resultaat.
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Biedt U aan als kennismaking met ons pas geopende grill-restaurant ons
weekmenu van ma. t/m vrij. met keuze uit diverse voorgerechten,
hoofdgerechten en desserts.
* •*• *
Goulashsoep (stokbrood - kruidenboter)
Kipcocktail (met fruit en bleekselderij)
Gebakken mosselen (toast en boter)

Rijscholen

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen
Amsterdam - Almere • Zaanstreek • Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,10 motorrijlessen + examen ƒ835,Motorrijlessen ƒ55,- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 42,50 per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen Iheorie -f praktijk

Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
•
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.

* **
Zigeunerspies
Zalmmoot
Varkenshaas
gegrilld en geserveerd met gepofte aardappels, salade en sausjes

Autosloperijen

A.A.H.
Amsterdamse Auto Recycling.
Inkoop loop, sloop en schadeauto's. Geen voorrijkosten.
Lid A.R.N. R.D.W-vrijwaring.
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473. Tel. 020 - 4.470.470.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
merken, alle bouwjaren.
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ37,50 per les
GEBR. OPDAM B.V.
Motorrijlessen ƒ 42,50
Tel.: 023-5845435.
20 autorijlessen + examen ƒ 999
• Auto te koop? Plaats in deze
20 motorrijlessen H- examen ƒ 1149
rubriek. U zult verbaasd staan
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.
over het resultaat.
Adverteren in deze rubriek
AUTORIJSCHOOL FIRST,
Adverteren in
Tel. 020 - 665.86.86
UW ZEKERHEID
deze rubriek
FAX 020 • 665.63.21
Beginners l e t/m 4e les ƒ 18,50
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Tel. 020 - 665.86.86
per uur, TTT-examen voor
maar ƒ 123.80 bij CBR.
Hel HOOGSTE BOD?? Bel
GRATIS PROEFLES.
Verkeersschool Trendy
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
020-6959522/06-52971163.
Amsterdam. Toppers in rijles. Loop-, sloop- en schadeauto's
Theorieles (privé en klassikaal) m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in in het Ned., Engels, Duits,
RDW Erkend auto-demontageAmsterdam. Met een goed Frans en Spaans. Bel voor grabedrijf STRIJDONK. Inkoop
team instructeurs geven wij op tis infogids: 020-4205386.
van sloop- en schade-auto's.
een psychologische manier inTev. verkoop van onderdelen
tensief les en-nog leuk ook! • Bewijsnummers van een
ook NIEUWE onderdelen.
Hoog slagingspercentage en geplaatste advertentie in deze
Gratis gehaald. Meteorenweg
toch 1e 10 lessen ƒ 37,50 p.u. rubriek krijgt u alleen
381. A'dam, 020 • 6319802.
Tel.: 020-6868063/6332405 of toegezonden als u dat bij de
06-54633678. P.S. Ook 8-weok- opgave van de advertentie
Adverteren in
se cursussen en examenroutes kenbaar maakt. De kosten
deze rubriek
daarvoor bedragen ƒ 4.50
rijden is vanzelfsprekend.
FAX: 020 - 665.63.21

* vers fruit)
Us (vanille *
ijs*met
Palocinka (flensje met crèmevulling)
Koffie
* **
ƒ 22,50 p.p.
Gezellig dineren in sfeervolle ambiance.
Wij heten U van harte welkom.

Fam. Boom-Tamerus

Burg. Engelbertsstraat 72
2042 KP Zandvoort
Woensdag gesloten
Voor informatie of reserveringen
tel. 023-571.64.50

HF7
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Carvettenieuws

GM brengt volgend jaar een '
Corvette met vast dak op de
markt. Deze Amerikaanse beul
van een auto heeft mede
dankzij enige goedbedoelde
kneepjes In de dikke V8 motor
375 pk ter beschikking. Het
/Amerikaanse Motor Trend Magazine heeft de Corvette uitgeroepen tot 'Car of the Year
1998'. Het is voor de vierde
achtereenvolgende maal dat
de auto met deze titel aan de
haal gaat.

Suzuki in de lift

Met de Kangoo kom je altijd leuk voor de dag.

enault Kangoo 1.2 RN
Binnenruimte boven aërodynamica
ie op zoek is naar.
kasten en gebruiksgemak in
binnenruimte in het
overvloed.
kwadraat en niét
geeft om een bloedsnel
voorkomen kan nu kiezen
voor de Renault Kangoo.
Deze personenwagen biedt
meer binnenruimte dan de
meeste stationwagens. De
auto doet overigens vrijwel
De bolle en ronde vormen van de
meteen denken aan de Recarrosserie doen sterk denken
nault 4 van weleer. Deze
aan de Twingo. Wat dat betreft is
was verkrijgbaar als persode Kangoo echt een Renault van
nen- en als bedrijfswagen
deze tijd. Dat de auto herinnert
(Express/F4) en werd in de
aan het Viertje van vroeger komt
volksmond koekblik gedoordat beide nagenoeg dezelfde
noemd. De Kangoo doet
' gebruiksmogelijkheden bieden.
nog wel de gedachte aan dit
model herleven, maar niet
De Kangoo is een compacte mulmeer aan het koekblik. Typi- ti-purpose-vehikel (MPV) van desche kenmerken van deze
ze tijd. Renault heeft er alles aan
nieuwe telg zijn: een vrolijgedaan om de auto geen busje te
ke snoet, uitgebouwde wiellaten lijken.

Als personenwagen biedt de Kangoo een zee van ruimte. De grote
voorportieren geven een royale
entree. De achterpassagiers kunnen alleen via een schuifdeur aan
de rechterzijde de achterbank bereiken.

Ruimte in overvloed!
Wanneer je alleen of met z'n
tweeën in de auto zit, is dat ruim
voldoende. Zeker met flink doortrekken in de versnellingen is de
Renault een vlot rijdende auto.

Deze biedt overigens drie zitplaatsen en is in twee ongelijke
delen neerklapbaar. Niet dat dit
vaak nodig zal zijn. Normaal heeft
de Kangoo al 600 (!) liter bagageruimte. Deze is toegankelijk via
een tweedelige achterdeur.
Duurdere uitvoeringen hebben
standaard een grote klep. Bij de
RN is dat een optie.

Wie van plan is om regelmatig
met meerder personen langere
afstanden te overbruggen, doet er
goed aan te kiezen voor de Kangoo 1,4 benzine (55 kW/75 pk) of
1,9 diesel (47 kW/65 pk). Het extra vermogen en de dito trekkracht, respectievelijk 114 en 120
Nm, komen dan goed van pas.
Voor deze uitvoeringen geldt ook
dat stuurbekrachtiging standaard
is.

De Kangoo in deze test is uitgerust met de minst sterke
krachtbron. Een 1,2 liter viercilinder motor van 43 kW/ 60 pk.

Afgezien van het eigen gewicht
(1.065 kilo) heeft de Kangoo nogal wat rijwind te verwerken. Het
model heeft ongeveer dezelfde

cosmetische ingreep bij Mitsubishi L400
uiterlijk te geven. Bovendien is er
nog een uitvoering toegevoegd
aan de serie. Deze versie heeft
een korte wielbasis in combinatie
met vierwielaandrijving. Dat is
ideaal voor het rijden op modderwegen, zoals bij bouwterreinen.
Bovendien stijgt het trekvermogen aanzienlijk. De L400 4WD
mag tweeduizend kilo aan gewicht sjorren.

De voorzijde van de L400 is aangepast voor een robuuster voorkomen.
en andere grille, koplamp, bumper en motorkap kenmerken de
Mitsubishi L400 voor 1998.
De cosmetische ingreep
moet zorgen voor een robuuster voorkomen van de-

ze bedrijfswagen. Voortaan
zijn ook een derde remlicht
achter en in hoogte verstelbare koplampen standaard.
De L400 is eind '96 uitgebracht
als uitbreiding van het bedrijfs-

auto gamma bij Mitsubishi. Dat
bestond tot dan toe uit de L300
en de L200 pick-up. Van meet af
aan is de verkoop van de L400
succesvol. De uiterlijke aanpassingen zijn doorgevoerd om deze
bestseller een nog sprankelender

Bij de L200 pick-up is het comfort
verhoogd. Aan de GL zijn elektrisch verstelbare en verwarmde
buitenspiegels toegevoegd. Op
alle varianten zijn voorts portiervakken en een middenconsole
gemonteerd. De uitvoering met
dubbele cabine heeft gescheiden
bediening van de verwarming
voor/achter gekregen.
Bij de L300 is de stuurversnelling
vervangen door vloerschakeling.
Nieuw is een dubbele cabine GLversie met elektrisch bedienbare
ramen, getint glas en schuifdeuren aan de zijkant. De meerprijs
van deze luxe variant bedraagt
slechts 750 gulden.

aërodynamica als een Franse volzin. In ruil daarvoor biedt de auto
de al eerder geprezen binnenruimte.
Rijden met de Kangoo is kinderspel. Achter het stuur zit je lekker
hoog waardoor je een voortreffelijk uitzicht hebt. De grote zijspiegels bieden bovendien een uitstekende kijk op wat er zich achter
de auto afspeelt. De standaard
binnenspiegel valt daarbij vergeleken een beetje klein uit. Het
dashboard is opgebouwd uit panelen. Deze zijn met veel schroeven vastgezet. Dit geeft het interieur een extra robuuste aanblik.
De Renault Kangoo is ideaal voor
wie heel veel wil vervoeren, zowel personen als bagage, tegen
een aantrekkelijk tarief. De 1.2
RN kost 24.995 gulden.

SPECIFICATIES:
Renault Kangoo 1.2 RN
Motortype:

dwars geplaatste
viercilinder
lijnmotor - .
Cilinderinhoud: 1.149 cm3
Vermogen:*' ' 44 kW/60 pk bij
5.250 t.p.m.,
Max. koppel: 93 Nm bij 2.500
tp.m.
Acceleratie:
17,2 sec van x
0-100 km/uur.
Topsnelheid: • 140 km/uur.
Gem. verbruik: 7,2ïtr/100km.

Dit kersverse product van Volkswagen heeft onmiskenbaar zijn
r
pots in het verleden. Dat voel je,
dat zie je en dat proef je zowel
aan het uiterlijk als aan het interieur.
New Beetle is de naam waarmee
de Amerikanen het moeten stel'en, want de auto die wij kennen
als Kever heette daar indertijd
Beetle.
Het is een flink bemeten auto. In
de lengte haalt hij 4.092 mm en
hij is 1.724 mm breed. Ook bij de
motoren heeft VW niet voor krap
bemeten exemplaren gekozen.
Het zijn een 2,0 liter benzinemo!or van 115 ok of een direct in-

gespoten TDI turbodiesel van 90
pk. Deze krachtbronnen kennen
we van de nieuwe Golf en dat
geldt trouwens voor meer onder.huidse componenten van aandrijving en wielophanging.
Op de verzinkte carrosserie rust
twaalf jaar garantie tegen roest.

Airbags voor bestuurder en passagier en zij-airbags zijn standaard. De uitrusting omvat airconditioning, een stereo-installatie
met zes luidsprekers en een uitgebreid alarmsysteem met centrale vergrendeling. De Kever van
de 21ste eeuw mag lijken op zijn

illustere voorganger, in veiligheid
en luxe heeft hij beduidend meer
te bieden. De prijs is nog niet
vastgesteld maar gezien de uitrusting zal de New Beetle zeker
niet tot het goedkoopste segment
toetreden. Schoonheid heeft nu
eenmaal haar prijs.

Verwijderingsaijdrage

vertaagd
De verwijderingsbijdrage die
iedere kopervan een nieuwe
auto betaalt, is met ƒ 100,verlaagd tot ƒ 150,-. Met de
opbrengsten uit deze bijdrage
is een recyclingsysteem opge,zét voor Nederlandse auto's
die door de laatste eigenaren
- afdankt worden.
>
>f
t
' De hoeveelheid gedemonteerd
en verwerkt materiaal is het af"g'elopWjaar verdubbeld, zon" der ciat'de kosten voor inzameling en verwerking zijn gestegen. Daarom kon de verwijderingsbijdrage omlaag. Minister De Boer van VROM heeft
de bijdrage algemeen verbindend verklaard voor drie jaar,
dus tot en met 2000.

BMW M3 vaar Autaaahnnaiizei
De 50.000ste BMW M3 heeft een bijzondere bestemming gekregen.
Onlangs is deze geheel in groen en wit gespoten en van een zwaai• licht f n sirene voorzien.
Hij treedt in dienst van de Bayerische Autobahnpolizei. Het is voor
de tweede maal dat een sportieve BMW voor snelwegsurveillance
wordt ingezet.. In 1992 gebruikte de US Highway Patrol een BMW
M5.

Prijs Audi AG Avant bekend
Audi heeft de prijzen voor de A6 Avant bekendgemaakt. De meerprijs van het Avant-model ten opzichte van de limousine-versie van
de A6 bedraagt ƒ6.500,-.
Dit betekent cjat de'A6 Avant straks leverbaar is vanaf ƒ 76.000,-.
Het motorenpalet van de Avant is gelijk aan dat van de limousine.
Naar verwachting staat de A6 Avant rond april bij de dealer.

Honderd Jaar autosport
op Klassieke AutoRAl

ƒ 24.995,-

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale portiervergrendeling
met afstandsbediening
Elektrisch bediende zijruiten voor
Spiegels van binnenuit
verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas.

istorische auto's genieten een groeiende
belangstelling. Steeds
meer mensen schaffen zich
een oldtimer aan, restaureren hem en gaan er in het
weekeinde een pleziertochtje mee maken. Voor deze
liefhebbers is de eerste
Klassieke AutoRAl van 1 tot
en met 3 mei ongetwijfeld
een waar eldorado.

H

Auto's van ten minste twintig '
jaar oud vormen het hart van
deze beurs, die wordt ondersteund door de FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en
Motorfietsclubs.
Ook is er volop aandacht voor
klassieke motoren en vrachtauto's. Heel bijzonder is de thematische tentoonstelling van
honderd jaar autosport. Hier

staat een keur aan race-auto's
uit vervlogen jaren. Puur smullen voor liefhebbers van techniek en sport. Legendarische
rallywagens en Formule l bolides zijn te zien, waarin vermaarde coureurs van weleer
hebben gereden. Verder zijn er
auto's die meedoen aan de rally
Parijs-Amsterdam '98, welke
volgend jaar voor de honderdste maal is.

Fiat Palio Weekend met turbodiesel motor

ie New Beetle maakt debuut in Detroit D
p de internationale
autoshow in het Amerikaanse Detroit verdringen bezoekers zich op
dit moment rond de New
Beetle. Deze spectaculaire
VW, die de Kever nieuw leven inblaast, beleeft hier
zijn wereldpremière. De
show duurt tot en met 19 januari, de Amerikanen kunnen de nieuwe Kever in het
voorjaar bij de dealers koPen, wij moeten in Europa
helaas tot eind dit jaar
wachten.

Suzuki zit als enig niet-Europees merk al voor het vierde
Monte Carla Challenge
jaar achtereen in de lift. In
De Saab Monte Carlo Challenge is een uitdaging voor liefhebbers.
Nederland zijn in 1997 16.000
auto's verkocht. Dat is vier pro- Het is een tocht van Maastricht naar Monte Carlo speciaal bedoeld
cent meer dan in het jaar daar- voor rijders van Saab 900 Cabriolets. De start is op 23 mei en de fivoor. Suzuki stijgt daarmee
nish op 31 mei.
naar de elfde plaats op de
Het belooft een waar spektakel te worden. Tachtig equipes hebben
ranglijst. Importeur B.V. MIzich al ingeschreven. Erik Carlsson, die in '62 en '63 de Rally van
MI AG voorziet verdere groei
dankzij de introductie van nieu- Monte Carlo won, zal als eregast meerijden in een bijzondere oldti. mer Saab Sonnet Cabrio. Deze auto stamt uit de zestiger jaren. De
we modellen. Met name de
route leidt via de Ardennen, de Vogezen, de Jura en diverse Franse
compacte ruimte-auto Wagon
Alpencols naar Monte Carlo. Onderweg zijn er diverse klassementsR+ zal hieraan bijdragen, terwijl óók veel wordt verwacht
proeven.
van de op de bedrijfsautoRAl
; in februari fe lanceren Vitara
Villager Van met een 1,9 Ijter
turbodieselmotor: Deze vierwiélaandrijver op grijs kenteken zal vooral aantrekkelijk zijn
voor mensen die een krachtpatser zoeken en daarbij het fi:'
nanciële voordeel wensen van
het grijs kenteken. Een voordeel dat in dit geval bestaat uit
een laag brandstofverbruik én
een sterk gereduceerde motor' rijtuigenbelasting.

e Fiat Palio Weekend
staat nog maar net in
de showroom. Fiat
breidt het aantal uitvoeringen echter nu al uit. De beide zestienkleps benzineversies van 75 en 100 pk krijgen gezelschap van een zuinige turbodiesel. De prijs
van deze variant bedraagt
32.550 gulden.

goed kan beheersen, kan bij rustig rijden buiten de bebouwde
kom bijna 1 op 20 halen.
De TD versie blinkt vooral uit
door zijn souplesse en trekkracht.
Maar liefst 1.200 kg aan aanhangwagengewicht mag deze au-

to trekken. Dat is meer dan menige soortgenoot in deze middenklasse. Achter de neerklapbare
achterbank van deze Palio Weekend is bovendien een riant laadruim van 460 liter. Even de leuning omklappen en er past moeiteloos een compleet ladekastje in

Onder de motorkap past Fiat beproefde techniek toe. Het is een
1,7 liter TD motor die onder meer
al zijn diensten heeft getoond in
de Punto. Het is een energieke
krachtbron. In krap vijftien seconden accelereert de Palio Weekend TD van nul naar honderd ki- '
lometer per uur.
De topsnelheid is 164 km, maar
dat is vandaag de dag louter nog
theoretisch te noemen. Het drukke verkeer laat hard rijden nauwelijks toe en bovendien riskeer
je pittige boetes, zeker nu de tarieven met ingang van 1 januari
zijn verhoogd.

De New Beetle wakkert de Kever-koorts aan.

Dieselrijders zijn per definitie
geen gangmakers, want je koopt
dergelijke auto's juist vanwege
het lage brandstofverbruik en dan
heeft het weinig zin om stevig op
het gas te gaan staan. De Palio
Weekend haalt volgens Fiat een
verbruik van gemiddeld 6,4 liter
over honderd kilometer. Wie zich

De Fiat Palio Wr>pke>nr1 ïc nu nnk lf*vt>rhaar mp

fiirhr>rfiV>s/>/mnf,r>r

deze Fiat of natuurlijk iets anders.
De naam van dit model zegl het
immers al: Weekend duidt op
vrije tijd en juist dan zal menig
gebruiker de extra ruimte goed
kunnen gebruiken voor tal van
klusjes of voor sportieve activiteiten.

PHILIPS RADIO CD-RECORDER

AZ8048; AM/FM tuner, cassetterecorder,
ingebouwde CD-s'peler. Adviesprijs*240.^^Kó"^

SONY SUPER MONTAGE
VIDEORECORDER

SAMSUNG CAMERA
BREEDBEELDSTUNT! yPK6g;14xmolorzQom.'1099.TOPMERK; Super platte
61cm beeldbuis, stereo,
l T X T . Adviesprijs'2439.-

1179.-

PHILIPS BREEDBEELD
PW6301; HiFi-stereo, teletekst. Adviesprijs'2095.-

f-T<«i

ifM?

CCQ

UUSf.-

JO O

Hi-8 CAMERA STUNT!
HiFi-stereo, t2xmotorzoom,
afslandbediening. Adv'1899.-

TOPMERKWASDROGER

EVT1; Dubbeldepk Hi-8 / VHS,
4 knappe koppen, HiFi stereo,
showview programmering, long
play, Dual Mode Shuttle op video
en op afstandbediening.
Adviesprijs'4440.-

•\*'> 3

MetöjdWpk en pluizenfilter. '495.-

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs'649.-

plffifr QQQ .
IMttf OÏJSP.
SONY STEADY SHOT

1379.- rwi
Lm?

CONDENSDROGER

TR510; HiFi geluid.'1890.-

117Q
||f;f.-

GeenafvoernodiglRVStromrnel.

| PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV SONY.+LCD SCHERM
l PT820; Black-line S grootbeeld, stereo, TXT. Adv.'2795.-

1679.-

TRV11; Camcorder. '1980.-

BAUKNECHT DROGER

pTgi| 197Q
L;Jfrf t f. l ÏJ.

Kreukbescherming. Instelbaar
tot 150 minuten. Adv'949.-

SONY Hi-8 HIFI STEREO

PHILIPS BREEDBEELD TR750; STEADY SHOT, top-

• l-1 * - v

PW9501; Tv van't jaar! 70cm klassecamcorder.Adv'3110.i Black-lineS, lOOHzdigital
l scan, stereo, TXT. Adv"3895.-

«399.969.-

'Yfet !*:.,.... ,J?tc

OI&ilQQQ
EMf lüOïf."
SONY DIGITAAL TOP!

Electronische besturing.
Zeer stil. Adviesprijs* 1 099.-

*<$ ; \'••'
w^'ï--^-- J

MIELE WASDROGER

; '*, -'s?'

PT4501; Teletekst. '1645.-

Electronisch en reverserend.
RVS trommel. Adv* 1799.-

JVC DIGITALE STUNT!
STEREO KLEUREN-TV GRDV; Camcorder, 100x

ZANUSSI WASDROGER

Off. Ned. Philips garantie. zoom. Adviesprijs'5279.55cm,teletekst.AdV1245.

~~ 2879.769.PHILIPS TELETEKST
PT156; Afstandbediend.'645.-

429.PORTABLE KTV37cm

PHILIPS MATCH-LINE

CALL CENTER

^fi

VR; Turbo-Drive, stereo, monlage. Jog & Shuttle. '1545.-

Conium»nl«m HtlpdMk voor Intomiatl» »n
»dvJ*i. T*tv*n« m«W*n van ilorlngtn «n
kl*ur«nuitvl«ld *n groot huishoudelijk* app.

Off. Ned. Philipsgarantie. *495.-

299.-

PHILIPSHIFISTEREO
VR665;Showview+PDC.4koppen, FollowTV.Iongplay. '1 095.-

C7Q
Dl ïf.

ARISTONA STEREO
SONY 72CM TRINITRON

SB65;4 koppen, SHOWVIEW
PDCJong play. Adv* 1 095.-

S"

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
l 020 • 6474939 •

GROOTBEELD STEREO
KLEUREN-TV
Met O f f . Nederlandse Philips
garantie, 70 voorkeuzezenders,
63cm donkere flatsquare beeldbuis,
40 Watt stereo, teletekst met
8 pagina's geheugen.
Adviesprijs* 1595.-

l SONY BREEDBEELD
KV24WS1; SuperTrinitron,
| stereo, teletekst. Adv/2440.-

1379.-

l SONY BREEDBEELD
28WS1; 70cm SuperTrinitron,
| 60Wattstereo,teletekst.'2990.-

1649.-

Ws.

Koelgedeelle met automatische ontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken
en * • • • sterren invries
kapaciteit. Adviesprijs'999.-

SMS1012; RVS interieur. 4 [
sproeinivèaus. Adv' 1179.-

728.-

BAUKNECHTVAATWASSER

469.-

GSF341; 3 programma's. Variabele indeling. Adv"1099.-

Italiaanse vormgeving.
•"•*•> sterren invriescapaciteit. Adviesprijs 899.-

SIEMENSAFWASAUTOM.

ZANUSSI KOEL/VRIES

569.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

ARG647; 156 liter koelen
en 60 l i t e r v r i e z e n .
Adviesprijs. *949.-

599.-

798.-

SN23000; Met aquastop
en RVS binnenzijde. Lage l
verbruikswaarden. Adv'1348.-1

848.-

MIELE VAATWASSER
G570; Topklasse. 6 Programma's. 12 couverts. Waterontharder en waterstop. '2099.-

1298.-

MIELE KOELKAST

K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-en HFK-vrij. AdV1399.-

849.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT
WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's. * 1349.-

899.WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

'HOI

498.-

BOSCH AFWASAUTOM.

SIEMENS KOEL/VRIES

AWM800; 15 programma's.
Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveiliging. Adviesprijs '1079.'

KG25V03; 240 netto inhoud.
2 vriesladen. Adv*1348.-

869.-

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar.
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen. CFK/HFKvrij. Adviesprijs. "1849.-

1199.-

699.-

[ KVC2981;Stereo,TXT.'1880.-

1179.-

1145.-

TD100; 5 kilo inhoud, LEDindicatie, tijdklok, anti-kreuk
programma, beveiligd tegen
oververhitting.Adviesprijs*699.-

•fc. » m •

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

BOSCH WASDROGER

**^C*\

•-.'• ï %?•

DCRPC7; Bekroond! Cam-

l PHILIPS 70CM-STEREO corder van 't jaar! Adv'5110.-

LUXE VAATWASSER
Nedertandstopmeik; 4 programma's, 12 couverts. Adv"B99.-1

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN|
M6135; Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneem- j
baardraaiplateau. Adv'279.- [

179.-

SHARP MAGNETRON
R2V18; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

189.-

WHIRLPOOL AVM260
19 liter inhoud. Eenvoudige bediening. Adv*599.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT

SONY HIFI STEREO

FL700; 750 toeren centrifuge. RVS trommel, schokdempers. Adviesprijs'949.-

SLVE8;4koppenTrilogicvidecrecorder. montage. Adv' 1 670.-

T7O
j fSf B "

DAEWOO MAGNETRON
kor 610; digitaal
18 liter inhoud, 800 watt
verr - gen, autom.
programma's *489.-

679.-

SONY HIFI STEREO

239.-

INDESrrWASAUTOMAAT

E600; Trilogie, 4 koppen,
Showview + PDC. Adv'1 340.-

WN400; 10 programma's.
4.5 kg inhoud. Adv.*799.-

699.-

SAMSUNG 24 LITER
1000 watt magnetron,
60 minuten timer, automatische programma's.

PANASONIC STEREO
HD600; Topper ! 4 koppen,

299.-

l SONY 100HZSUPER! Showview+PDC. Adv*1299.E2561; Super Trinitron,
[ PIP, stereo, TXT. Adv'2970.-

1799.-

799.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON

GRUNDIG HIFI STEREO
Topklasse. Vol elektronische besturing, zuinig,
stil en milieuvriendelijk.
Adviesprijs.*

X2501; Hi-Black Trinitron,
teletekst, afst.bed. Adv'1770.-

969.-

SONY 55CM STEREO

JVC HIFI STEREO
J620; Hi-Spec Drive. '1189.

X2101;Trinitron,TXT.*1440.-

749.SONY55CMTELETEKST
M21; Hi-BlackTrinitron.'990.-

Snelle 900 Watt magnetron, l
24 liter inhoud, Makkelijk l
te reinigen. Vele kook-[
funkties. Adviesprijs*699.-

MIELE 1000 TOEREN

GV6400; 4 koppen, Show-

| SONY 63CM STEREO view + PDC. Adv*1159.-

AEG WASAUTOMAAT
SAMSUNG STEREO !

Lavamat600. 950 toeren
centrifuge, walerbeveiliging, zuinig en stil. AEGmeerdere malen best getest!

*••gagHEBSttïïTiiËj

SV125; Videorecorder met
PDC. Adviesprijs'749.-

SONY PORTABLE KTV

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT

M1400; Afstandbed. *550.-

WM20000; RVS trommel en
kuip. Aparte temperatuurregeling. Bespaartoets. "1348.-

SONYVIDEORECORDER
E11 ; Afslandbediening. *650.-

SONYLONGPLAY

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

E260; Showview + PDC. *780.-

Instelbare centrifugegang, regelbare thermostaat, RVStrommel,zelfreinigenclepomp.*1199.-

PHILIPS SHOWVIEW
VR165;+PDC,afst.bed. '745.-

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke
uitvoering met vriesvak.
145 LITER KOELER

479.-

WHIRLPOOL AVM

Ruime 3 in 1 combi magne- j
tron. Met hete lucht, grill en j
850 watt magnetron. Dus l
ontdooien, koken, bakken, [
bradenengratineren.Adv*999.-1

Automatische, ontdooiing.
Adviesprijs. '529.-

599.-

ZANUSSI KOELKAST
met vriesvak. Adv.*699.-

WH1RLPOOL KAST
130 liter, met vriesvak.
Adviesprijs'699.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak. 140 liter
inhoud, CFK-vrij. Adv '729.-

PANASONIC KTV TXT
TX21; 55cm FSQ. Adv'849.-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER ..

PHILIPS VHS-VIDEO
VR151; Afstandbed. '645.-

PANASONIC 63CM TOP
G1; HiFi-stereo, TXT. *1599.-

TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifuge
snelheid.
Adviesprijs* 1099^

JVC SHOWVIEW + PDC
A237; Express ProDigi. *71 4.-

ARISTONASTEREOKTV
TA4412;63cm,tetetekst'1595.-

PANASONIC Beste Koop!

•cc£Ztl&BHMnfmSESESfm
AUDIO-TAPE PER 5 iBfnfTTw"^
33EE3BBB3lBBC££S^3i

NVSD2<!;Showview+PDC.*734.-

ARISTONA63CMKTV
TA5212; Stereo, teletekst,
top Black-line S. Adv'1795.-

TV/VIDEO COMBI'S

ATAG
FORNUIS

"A^^rT^r''^^-T^r^^^^^^^^^^H^Blifc*BllW-K-80<Mi^MB^'^^M

MINI DISC PER 2

WHIRLPOOL
BOVENLADER

• B-TiUk'IflMfll

ARISTONA VIDEO!

850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs'1 435.-

S810:VdBcrecoider.Afetb3d.'695-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

~~

Met a f s t a n d b e d i e n i n g .

BCC RUIMT BETER EN GOEDKOPER DAN WIE OOK! PROFITEER!
PHILIPS BREEDBEELD KLEUREN-TV

INTELPENTIUM166MMX
.Multimedia PC; 16MB,
2.1GB, W'95, fax/modem,
1jr. On-Sitegarantie. '3499.-

2199.-

LASER MULTIMEDIA

28PW6301; Platte
Black-Line S beeldbuis,
stereo, teletekst.
Adviesprijs*2495.-

LIBERTEL iZi GSM
TOTAALPAKKET

Incl. Philips DIGAGSM-loesfel, '
Sim-kaarlen/.60,-belminulen.

0
0
0
0

Geen aansluilkosten
Geenatonnement
GeencrerJilclieck
Philips GSM-toeslel

WHIRLPOOL
WASDROGER
AWZ120;Reverserende5kilo
wasdragerjdklpk, anti-kreuk
programma, Adviesprijs*799,

AEG BOVENLADER

FG1; Gas-

2-DEURS KOELKAST
CFR; 220 liter inhoud,
CFK-vrij. Adviesprijs*789.-

ZANUSSI 2-DEURS

1000 toeren centrifuge. Zui- Z180/4D; Automatische
nig, stil en milieuvriendelijk. ontdooiing. Adviespnjs'749.Waterbeveiliging. Adv*1 649.-

AEG TURNAMAT

fornuis met
electrische
oven, incl.
gril! en
sierdeksel.
Adv*1450.-

BOSCH 2-DEURS

235 liter. Variabele indeling
Uniek systeem met apart Zuinig en stil. Adv *985.centrifuge eenheid. ' 1 699.-

PELGRIM HETE-LUCHT
FORNUIS
Gas-elektro fornuis, grill, thermostaat en sierdeksel. "1199.-

ETNA FORNUIS
Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv'695.-

WAS/DROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen in' 1 machine, 1000toeren.*1549.-

INDESIT FORNUIS

Gasoven, met dubbele ovenruit. Adviesprijs*849.-

166Mhz MMX technologie,
32MBintern, 1 .6GBschijf, CDrom, 33K6 fax/modem, W'95,
Ijr.On-Sileganantie. Adv'3499.-

2499.IBMAPTIVAE20TOP!
Pentium166MMX, 16MB,
2.1GB, 14"monitor, fax/
modem, W'95. Adv/3999.-

BOSCH VRIESKAST

GRUNDIG 63 CM KTV
ST650; Stereo, TXT.* 1829.-

GSD1300; 3 laden,
11 kg invriescapaciteit.
Adviesprijs. *848.-

2-delige pannendragers.

WHIRLPOOL KAST

SUPER KOOKPLAAT

Gunstig energie verbruik,
"*• .capaciteit, CFK-vrij.

ETNA K O O K P L A A T

4-pitsgaskookplaat. Adv'295.-

GRUNDIG37CM + TXT
P730; STUNT! Adv'699.-

BUBBLEJET STUNT!

ZANUSSI VRIESKAST

JP1 70; Kleurenprinter. *599.-

3 vakken, CFK-vrij.
Advicn|irijs*629.-

219.-

KTV37CM+TELETEKST HP INKJETPRINTER

299.-

DJ400; Incl. sheetf eeder. *499.-

269.-

Topklasse! 3jr. garantie. '821 .-

329.-

90 LITER VRIESKAST

|PORTABLE KTV37CM CANON BJC4200

449.1 KLANTENKAART
l Meer budget door de gratis
j BCC-card! Aanvraag-folder in de winkel!

3 vakken. Adviesprijs 698.-

BCC BETER EN G O E D K O P E R
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

BEVERWIJK
isOOm2 Superstore Beter en goedKopor!
BreeStraat65

ZAANDAM
1500m2 Superstoro Beter on goedkoper!
WeS,ziide55 (onderOi-kvABroeM.

18 EL E K s u p E RS
,N D E Kb s T A D
AMSTERDAM -AMSTELVEEN- ALKMAAR
„1LvEBsu« - MAAR3SÉNBROEK

ATAG WASEMKAP
ETNA WASEMKAP

AVANCE;3-standen. Adv%135.-1

78
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Zorgcentrum t '
zit niet met
méér verkeer
ZANDVOORT - Volgens
René de Vries, directeur van
Zorgcentrum Zandvoort,
zullen de bewoners hélemaal niet zoveel problemen
hebben wanneer er meer
verkeer over de Herman
Heijermansweg zal rijden.
Dit kan een gevolg zijn wanneer de Zandvoortselaan
aangepast wordt om te hard
rijden te voorkomen.
„Ik denk dat ouderen het
best wel gezellig vinden als er
wat reuring voor hun deur
komt. Mijn inschatting is dat ze
het niet zo schokkend vinden
als er meer verkeer voorbij
komt."
Dat
koplampen
's avonds naar binnen kunnen
schijnen, dat is volgens De
Vries wel iets waar een oplossing voor te vinden is. Meer autoverkeer op de Herman Heijermansweg behoort tot de mogelijkheden door de drie varianten die de Zandvoortselaan
veiliger moeten maken. Er
wordt veelal te hard gereden en
het bureau Goudappel Coffeng
heeft onderzocht hoe dit te verhelpen.
In twee van de drie varianten
wordt ontsluiting voorgesteld
ten noorden van de Kennemerweg, oftewel een verbinding die
parallel aan het fietspad komt
te lopen en Kennemerweg en
Heijermansweg met elkaar verbindt. Deze route is bedoeld
voor het verkeer naar de tennisvelden en de golfclub. Verschillende bewoners zijn al een
handtekeningenactie begonnen
om hiertegen te protesteren.
„De mensen die ik ken, zijn
van de plannen geschrokken,"
vertelt Renee Halma van de
stichting Behoud Kostverlorenpark. Ze erkent dat het park
niet direct bedreigd wordt,
maar: „Er blijft gevaar. Doortrekken van de Herman Heijermansweg is door de Raad van
State verboden, maar misschien dat wanneer er een weg
langs het fietspad komt, dat
doortrekken ook mag."
Evenmin gerust op een goede
afloop is W. van der Weide,
woonachtig op een duin met
wellicht straks een weg voor de
deur. „Het is toch onzin om het
probleem van een onveilige weg
op te lossen door een nieuwe
weg aan te leggen? Haal de geparkeerde auto's weg ter hoogte van de Kennemerweg, hou
vijftig kilometer als maximumsnelheid aan en zet er controle
op, dan is alles opgelost." Intussen heeft Van de Weide zo'n
veertig bezwaarschriften binnen.

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur

tel. 5717166

Los nummer 2 gulden

Streetlive
eindigt met bom
in auto op circuit
.il

Dat is zo'n beetje het eerste
punt in het verkiezingsprogramma van de PvdA. De afgelopen periode kenmerkte zich
door vele wrijvingen en incidenten met soms onaangenaam 'woordgedonder', aldus
de sociaal-democraten. De burger moet beter weten wat hij of
zij aan het gemeentebestuur

Waterstanden
Datum HW LW
HW LW
21 jan 09.04 04.14 21.46 17.05
22 jan 10.20 05.26 22.56 10.06
23 jan 11.30 06.15 -.- 19.11
24 jan 00.0607.4012.3620.15
25 jan 01.05 09.10 13.24 21.36
26 jan 02.0010.1514.1522.35
27 jan 02.45 11.06 14.59 23.35
28 jan 03.26 11.34 15.41 00.55
29 jan 04.07-.-- 16.2212.25
Maanstand:
MM wo. 28 jan. 07.01 u.
Hoogwater wo 28 jan. 15.41 uur.
NAP +123 cm.
Laagwater wo 28 jan. 11.34 uur.
NAP -80 cm.

WEEK;
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ZANDVOORT - Wie meedoet aan het Veronica-programma Streetlive moet de
vragen die gesteld worden
goed beantwoorden, want
anders ben je dierbare spullen kwijt. Voor je het weet
gaatje rijbewijs of je trouwring aan een ballon de lucht
in.
Zo ook vrijdag toen een Panda tot ontploffing werd gebracht. Een grap dus, want het
bleek niet echt de auto van de
vrouw in kwestie. Veronica zet
na driehonderd afleveringen
een punt achter Streetlive en
wilde dat op het Zandvoortse
Circuit vieren.

Belangrijkste
is demente
houvast te geven
Pag. 3
r

Zelfs met lullig
karbonaadje iets
spannends doen
Pagina 5

De vragen van presentator Gij s
Staverman bleken vrijdag tijdens de opname te moeilijk,
waarna de Panda de lucht in
ging. Eind januari zal de af lévering te zien zijn.
Foto Chris Scholanus

Sneeuwmannen
zijn het best
op het paard
Sportpagina
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
lel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

*Drankpas jaagt jeugd straat op'

ZANDVOORT - „Met een
drankpas is het voor mijn
portier eenvoudiger om te
zien of iemand inderdaad
naar binnen mag," zegt
Mike Aardewerk, eigenaar
van discotheek Chih Chin.
„Theoretisch is een drankpas heel mooi, maar hoe
kunnen we ooit al die pasjes
controleren," vraagt Ab van
Deventer, teamchef van de
Zandvoortse politie, zich af.
De meningen over de drankpas zijn verdeeld in Zandvoort.

Het kabinet overweegt om
een zogeheten drankpas verplicht te stellen. Alleen jongeren van achttien jaar en ouder
zouden voor zo'n pas in aanmerking komen. Dat betekent
dat de minimumleeftijd waarop jongeren drank mogen nuttigen in openbare gelegenheden
van zestien naar achttien jaar
zou stijgen. De beleidsmakers
in Den Haag hopen dat met de
invoering van de pas het drankmisbruik - en daarmee het geweld - door jongeren zal verminderen.
Tegen het optrekken van de
leeftijd heeft de zeventienjarige
Peter Mietes geen bezwaar.
„Maar," zegt hij, „als er een volwassene bij is, vind ik dat je
geen achttien hoeft te zijn om
een pilsje te drinken. Of ik zelf
drink? Niet zoveel, meestal

drink ik cola. 's Zomers is een
biertje wel lekker als je gewerkt
hebt en op vakantie drink ik
vaker bier, want dan hoef ik de
volgende dag niet naar school.
Ik zie sommige mensen van
mijn leeftijd .wel veel drinken.
;Twihtig pils is geen uitzondering. Trouwens, Bacardi-cola
en Apfelkorn zijn ook erg populair."

Ouders die hun kinderen in
de gaten houden, kunnen volgens Ab van Deventer (teamchef van de Zandvoortse poli-:
tie) meer nuttig werk verrichten dan de politie die drankpassen .controleert.. „De .politie
komt pas aan het einde van de
rit. Eerst ligt er een taak voor
de ouders, vervolgens voor de
cafébazen en tot slot voor ons."
„Theoretisch is een drankpas
Een drankpas heeft volgens heel mooi, maar praktisch is
hem alleen zin als er goed op het moeilijk uit te voeren. Hoe
gecontroleerd wordt. „Nu staan kunnen we ooit al die pasjes

meisje al grote borsten heeft of
een jongen flink uit de kluiten
gewassen is."
Hij hanteert zestien jaar als
leeftijdsgrens en is er op tegen
als de leeftijdsgrens verhoogd
zou moeten worden. „Het geweid op straat zal dan juist toenemen, want dan gaat de jeugd
op straat hangen of zich thuis
vol laten lopen. Dat gebeurt nu
ook; al en zal alleen maar erger
worden als de 13-, 14- en 15-jarigen nergens meer naar toe kunnen."
Hij ziet vier oplossingen. Een
jongerencentrum, meer sportmogelijkheden voor jongeren,
pleinen met basketbal- of doelpalen en een beter contact met
de politie. Wat dat laatste becontroleren? Meer blauw op treft juicht hij het toe dat de
straat is al moeilijk waar te ma- politie sinds kort overlegt met
ken. Een pasjessysteem werkt de Horeca Groep Zandvoort,
alleen als de horeca er zelf ach- maar hij wil daar zelf ook bij
terstaat. Daarnaast vraag ik me zijn. „Toon van der Moot van de
af of de Nederlandse samenle- Horeca Groep, ik als neutraal
ving wel aan een drankpas wil. persoon en iemand van de poliIk denk dat het niet in onze tie."
cultuur past en dat joodse groeDe Horeca Groep Zandvoort
peringen nogal fel tegen zullen heeft volgens Roland Hendriks,
zijn."
woordvoerder van het HGZ-bestuur, nog geen standpunt over
Mike Aardewerk, eigenaar een drankpas. „We hebben in
van discotheek Chin Chin, een vergadering afgesproken
juicht een legitimatiebewijs wél dat we hierover niet naar buitoe. „Met een pasje is het voor ten willen treden voordat we
mijn portier eenvoudiger om te met de politie over zoiets gezien of iemand inderdaad naar praat hebben. Het plan is nog
binnen mag. Nu kijkt hij de vrij nieuw. We weten nog niet
klanten aan en schat hun leef- wat het inhoudt," aldus Hentijd. Soms is dat lastig; als een driks.

Meningen over drankpas zijn verdeeld
er bij sommige discotheken
ook bordjes met 'alleen voor
achttien jaar en ouder', maar
daarop wordt slecht gecontroleerd."
„Meer controleren of iemand
wel oud genoeg is om te drinken, vind ik wel een goed idee,"
zegt de achttienjarige Tessa
van Brero. „Ik zou niet zo snel
voor iemand anders drank gaan
halen, maar ik kan me voorstellen dat anderen dat wel zouden
doen. Of ik weieens dronken
ben? Nee, ik ben netjes opgevoed." Ze kiest meestal voor
cola, slechts af en toe nuttigt ze
een glas bier als ze uitgaat. In
disco's komt ze niet zo vaak.
„Ik ga op zaterdagavond stijldansen in Haarlem."

CDA-wil horen
wat Zandvoorters
bezig houdt
ZANDVOORT - Niet alleen nu met de verkiezingen
voor de deur, maar ook in de
toekomst wil het CDA tot
een grotere inspraak van de
bewoners komen.

Duinen worden natter
ZANDVOORT - De Amsterdamse Waterleidingduinen moeten weer natter
worden. Bovendien wil de
gemeente Amsterdam, eigenaar van de duinen, minder
grondwater winnen door
meer rivierwater van buitenaf in de duinen te brengen.

De stijging van het grondwaterpeil hangt nauw samen met
de waterwinning. Het is volgens Geelen de bedoeling dat
van de zeventig miljoen kubieke meter water in de toekomst
nog maar circa drie miljoen
grondwater is. De rest is rivierwater dat in Nieuwegein is
voorgezuiverd en daarna in de
duinen bij Zandvoort wordt
Volgens LUC Geelen, waarne- geïnfiltreerd om het nog eens
mend hoofd Ecologie, kan het extra te zuiveren.
grondwaterpeil in de zeeduinen
(het westelijk deel van de AmWelke effecten geïnfiltreerd
sterdamse
Waterleidingdui- water op de flora en fauna in
nen) stijgen. Daarmee kunnen het water van de Waterleidingde vele planten en dieren die in duinen tot nog toe hebben gede loop der jaren door de droog- had, wordt in juni of juli duidete verdreven zijn, weer terugko- lijk als het Instituut voor Bosmen. In het zuidelijke deel van en Natuuronderzoek een vergede Waterleidingduinen zijn de lijking met andere watergebievalleien al wat natter geworden den elders in Nederland presende afgelopen jaren.
teert.

PvdA: Relatie met
'Waarom meldt helemaal niemand even iets?'
burger moet hersteld
ZANDVOORT - Het gemeentebestuur zal de komende jaren veel tijd en
energie moeten investeren
in het verbeteren van de relatie met de burger, vindt de
PvdA. Volgens de sociaaldemocraten is het dringend
noodzakelijk het vertrouwen te herwinnen.
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heeft.
De PvdA wil dat bewerkstelligen door het instellen van (inloop) spreekuren voor de wéthouders, het regelmatig organiseren van wijkbijeenkomsten
en het ondersteunen van buurten wijkcomites. Ook raadsleden moeten makkelijker aanspreekbaar zijn. Om ook de
jeugd bij de lokale politiek te
betrekken ziet de PvdA wel wat
in een jeugdparlement.
Klantvriendelijk en effectief
werken moeten het uitgangspunt zijn van hoe de gemeente
naar buiten toe moet gaan optreden, stelt de PvdA. De centrale balie moet verder ontwikkeld worden en aansluiting bij
de Nationale Ombudsman
moet de burger optimaal verzekeren van zijn rechten. Verder
staat de PvdA betere inspraak
voor ogen en een lokale overheid die zich aan regels en afspraken houdt.

Bewoners minder overjasl?
Belasl de HORECA ondernemer
met rney| werk.
Minder vffraalisme met
gefaseerde gliitingstijden
ÉÉN ZANDVOORT
Vraag het programma aan.
Wij brengen het graag.
BEL 06 - 553.973.31

ZANDVOORT - Nee,
klanten heeft ze er niet
door verloren, maar het is
toch niet fraai om de toegang tot je zaak zo aan te
treffen? Joke Draijer kan
er niet over uit. Had nou
niemand even kunnen mei- Joke Draijer
den dat de Kosterstraat op (links) helpt
de schop gaat?
iemand haar
Zaterdag lag ze zelf bijna in zaak in
het zand. De hele dag was het
goed gegaan, die grote afstap
van haar beauty and health-instituut aan de Kosterstraat,
totdat ze er even niet aan
dacht. „Hup ging het. Ik
dacht: daar lig ik straks in het
zand, maar ik kon me nog net
staande houden." Echt wakker ligt ze er niet van, maar dat
de Kosterstraat zo ineens Foto: Karin
wordt opengebroken om een Schut
nieuwe bestrating neer te leggen, dat zit haar toch wel
dwars.
„Natuurlijk hebben we in
oktober een tarief gekregen
waarin het een en ander stond
aangekondigd. Maar wat is het
nou voor moeite om even iets
te melden wanneer die werkzaamheden van start gaan?
Het is nota bene in de Kosterstraat de enige zaak!" Omdat
ze alleen op afspraak werkt, is
niemand van de klanten wéggebleven, maar had ze geweten wat er ging gebeuren, dan
zou ze maatregelen getroffen
hebben. „Dan zorg je voor een
pallet of iets anders, zodat

mensen er nog in en uit kunnen."
Dat er eindelijk wat aan de
bestrating gedaan wordt, daar
is ze wel blij mee. „Het zag er
al jaren niet uit. Het barstte
van de hobbels en gaten. De
bevoorrading van de Kerkstraat gebeurt via de Kosterstraat, dus als die vrachtwagens hier doorheen rijden, dan
weet je het wel." Maar echt
enthousiast kan ze niet worden over de nieuwe bestrating.
„Om te beginnen is het hélemaal anders dan op het Kerk-

De eerste aanzet hiertoe
wordt op zaterdag 24 januari gegeven wanneer de CDA-kandidaten in het winkelcentrum in
Nieuw-Noord met bewoners in
discussie willen gaan. Van tien
tot vier uur is het niet alleen
mogelijk om gewoon vragen te
stellen, maar ook aan de hand
van van tevoren verspreide vragenformulieren problemen in
een wijk aan te kaarten. Het
CDA zet de komende vier jaar
in op een wijkgerichte aanpak
en meer gelegenheid tot samenspraak met de burger.
Na Nieuw-Noord komen
Bentveld (11 februari, Bodaanstichting), Nieuw Unicum (17
februari), Centrum (18 februari
Café Neuf), Zuid (21 februari
(Oranje Nassauschool) en Oud-Noord (28 februari, Pellikaanhal) aan de beurt. Lijsttrekker
voor de CDA is Hans Hogendoorn; de huidige wethouder
Gerard Versteege staat op een
tweede plaats.

Hotel Hoogland:!
Voor uw feest, party of receptie;

tel: 023-5715541- ; : : r

die

^moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

d Nieuwsblad

plein. Zo lijkt het net alsof de
Kosterstraat er helemaal niet
bij hoort." En dan het prijskaartje dat er aan hangt: tienduizend gulden. „Dat is net zoveel als ondernemers in de
Kerkstraat betalen!"
Volgens P. van Delft van de
afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente klopt
dat laatste. „Ondernemers betalen baatbelasting en nemen
daarmee een deel van de kosten van de nieuwe bestrating
voor hun rekening. Het hele
centrum gaat er op vooruit en
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daarom mag de gemeente
.„„«*i*»,*,,,) [~KT
baatbelasting vragen. Het gaat
om het principe gebaat te zijn,
Giro/Banknr.:
1 1
1
1
niet om een verschil tussen
een hoofdstraat en een zijDaarna word ik abonnee en betaal per
straat. Van een nieuwe inrichD kwartaal ƒ 19,60 D haigaar/35,40 D jaar ƒ 61,75
ting heeft iedereen profijt."
j
Dat de werkzaamheden on- | * Voor poslabonnees gelden andere tarieven.
voldoende aangekondigd zouden zijn, verbaast Van Delft.
„Er is veel overleg geweest
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
met de ondernemers -waaropgeven: 020-562.62.11.
door de plannen ook zijn aanStuur deze bon in een open envelop naar
gepast. Het kan zijn dat de onWeekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
dernemers zelf het niet aan ieAmsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371"017003"
dereen hebben doorgegeven."
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woensdag 21 januari 1998

FAMILIEBERICHTEN
OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

Uw gasbedrijf adviseert!
Trots en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze dochters en zusjes

'Emify en Meümie

STOOKAKTIE '97/'98

R. J. A. Barends
P. Barends-van Essen
Glenn

uitgerekend voor U!

Oosterparkstraaf 6ó
2042 AT Zandvoort

4 januari 1998

Voor de week van 05-01 t/m 11-01
Normaal
jaarverbruik

Wij zijn intens gelukkig
met de geboorte van onze zoon

RUBEN
18 januari '98

René en Esther Paap

Steeds vol optimisme en energie
samen met de maatjes.
Nu slapen gaan, het moede oog gesloten
en het lichaam pijnloos uitgestrekt.
Hoe zwaar werd het vechten
bij het ontbreken van kracht.
Met dankbare herinneringen aan de liefde die ze
ons gegeven heeft, berichten wij u dat is overleden
mijn lieve vrouw, onze mama en onze oma

Laura
Laura Theodora Andrea
Neerincx-Verheij
* Amsterdam,
19 september 1928
Wil Neerincx
Relinde en Marco
Simone
Martine
Elianne
Jeroen en Linda
Maarten
Wietske
Mark en Johanne
Anouk
Merlijn
Prisca en Tom
Brilt
Jody
Barbara en Serge
Rowan
Jesse
Lorentzslraat 284
2041 SM Zandvoort

t Zandvoort,
18 januari 1998

Laura is thuis, U kunt hier afscheid van haar ne-

men.

De uitvaartdienst zal gehouden worden op donderdag 22 januari om 13.00 uur in de parochiekerk
H. Agatha, Grote Krocht 43 te Zandvoort, waarna
aansluitend de teraardebestelling om plm. 14.15
uur zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in de aula op de begraafplaats.

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

Week
streefverbruik*

Totaal vanaf
l november**

245
308

21
27
32
37
42
48
53
58
64
69
74
80
87
95
103
111
119
133
14ó
159
172

Kosten
deze week
ƒ
ƒ

369
430
493
552
613
676
739
801

20,72
23,52
ƒ 26,88
29,68
32,48
ƒ
35,84
ƒ 38,64
ƒ

41,44

923
1015
1106
1198
1290
1384
1538
1691
1843
1999

ƒ 44,80

- Nieuwjaarsrede Burgemeester Van der
Heijden
- Bouwkundige aanpassing Centrale Balie
- Verkoop tuingrond nabij Van Galenstraat
- Voorbereidingsbesluit Max Euwestraat 81
- Voorbereidingsbesluit Dr. C.A. Gerkestraat 39-43
- Voorbereidingsbesluit Ir. Friedhoffplein 11
- Bestemmingsplan Stationsomgeving
- Voorstel tot aanvaarden kunstwerk
Kerkplein
- Verordening Seniorenraad
- Wet Inschakeling Werkzoekenden
- Minimabeleid
- Krediet t.b.v. bouw sporthal
- Krediet t.b.v. geluidsvoorzieningen op
Circuit
- Voorbereidingskrediet IHP

48,72
ƒ 53,20
57,68
ƒ 62,16
ƒ 66,64

74,48

N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen m de agenda optreden BIJ
het bureau Voorlichting, (023) 574 01 62, kunt
u terecht voor nadere informatie over de agendapunten Tijdens de vergadering zijn altijd
exemplaren van de agenda beschikbaar
De agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen ter inzage bij de Centrale Balie en
zijn conform de Legesverordening tegen betalmg algemeen verkrijgbaar

ƒ 81,76

89,04
ƒ 96,32

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij alle
energiebedrijven aanvragen.

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 13 januari 1998 vergaderd De besluitenlijst van deze vergadering en

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

GEMEENTE

Biedt U aan als kennismaking met ons pas geopende grill-restaurant ons
weekmenu van ma. t/m vrij. met keuze uit diverse voorgerechten,
hoofdgerechten en desserts.

* * •*

Zigeunerspies
Zalmmoot
Varkenshaas
gegrilld en geserveerd met gepofte aardappels, salade en sausjes

*CA
°

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad
(Postbus 2, 2040 AA Zandvoort)
Informatiemiddag
Voorts zal op donderdag 29 januari 1998
van 16 00 tot 20 00 uur een inloopmiddag
worden gehouden. Belanghebbenden
(-stellenden) kunnen tijdens deze middag
nadere uitleg vragen omtrent de doelstelImgen van het bestemmingsplan en dejundische aspecten De inloopmiddag wordt
gehouden in de hal van het raadhuis
V (ingang Swaluëstraat).
/

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen
- W. Draaijerstraat 18-1 boom
De aanvraag ligt gedurende één week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis. Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

-1 boom
-1 boom
-2 bomen

De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank m Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
98015B Grote Krocht 21
veranderen
wmkel/bovenwoning
98016B Regentesseweg 3
bouwen
schuur
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken
bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
VERLEENDE
BOUWVERGUNNING
97152B Burg van
plaatsen reclameAlphenstraat 63 zuilen (12-01-1998)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis, gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen mdienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift

WINTERSPORT - OUTDOOR - TRENDS

NIDECKER CHOPPSR FREEBIOE

Incl lOftblnding

HALVE PRIJS!

EENMALIGEAKTIE

Muiderstraatweg 19-21, Diemen
Telefoon 020-69951 11

SIMMER

Fa. Gansner & Co*

Fam. Boom-Tamerus

Burg. Engelbertsstraat 72
2042 KP Zandvoort
Woensdag gesloten
Voorinformatie of reserveringen
tel. 023-571.64.50

SNOWBOARDJACK

/-389^ ƒ199,-

SNOWBOARDJACK

J-&&? ƒ179,-

SNOWBOARDFLEECE £499r

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Witte weken bij de

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzaqe bij de Centrale Balie op het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat) en de openbare
bibliotheek, Pnnsesseweg 34 te Zandvoort.

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

ƒ 22,50 p.p.
Gezellig dineren in sfeervolle ambiance.
Wij heten U van harte welkom.

OVERHEMD

J

I^S

ƒ

99,-

ƒ119,-

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

J
ai
Een compleet verzorgde begrafenis

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat met ingang van 23 januari 1998
gedurende 4 weken ter visie ligt het ontwerp van het bestemmingsplan "Centrum"
(gebied gelegen tussen de Zeestraat, Kostverlorenstraat, Koninginneweg, Grote Krocht,
Hogeweg en Burg Engelbertsstraat)

- Frans Zwaanstraat 50
- Hogeweg 37
- Julianaweg 6

l Alle ZITMEUBELEN en RELAXFAUTEUILS voor

Palocinka (flensje met crèmevulling)
Koffie

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

Art. 23 WRO

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning veileend voor

BLAX SHOWUURO (H«RO)mor

* **
Us (vanille ijs met vers fruit)

ADVERTENTIES

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN "CENTRUM"

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

* **

Goulashsoep (stokbrood - kruidenboter)
Kipcocktail (met fruit en bleekselderij)
Gebakken mosselen (toast en boter)

VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert op donderdag 29 januari 1998 om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluestraat 2, Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt
u terecht bij de sector Grondgebied, afdeImg Bouwtoezicht en Milieu, telefoon
(023) 574 01 00

OPENBARE RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag 27
januari 1998 m het openbaar De vergadering
wordt gehouden in de raadzaal in het Raadhuis vanaf 20.00 uur.
Op de agenda staat (onder voorbehoud)

11,76
15,12
17,92

860

van de verdere m week 3 door B&W genomen
besluiten is op dinsdag 20 januari 1998 vastgesteld De besluitenlijst is tijdens opemngstijden m te zien bij de Centrale Balie

of crematie voor een éénmalige

M

Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort
Postbus 505

2040 EA Zandvoort
Fax 023 - 571 49 24
Telefoon 023 - 571 77 41

afkoopsom van slechts ƒ 3.395,GARAGE en WERKPLAATS TE HUUR AANGEBODEN.
Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
*

iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens

*

een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

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

BEL GRATIS 0800 • 022 45 35
AANBIEDIN'

M É ftbRUAfl K 98

en de prijs... echt HEMA
geldig t/m 8 februari
Zie onze folder

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
- of crematie.
Direct hulp bij een sterfgeval.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

Binnenkort komt voor leden van E M M vrij voor verhuur:
Garage Sophiaweg N, huur ƒ 115,00 per maand,
garage Keesomstraat 99A, huur ƒ 120,00 per maand en
garage Keesomstraat 21 A, huur ƒ 120,00 per maand.
Werkplaats met een vloeroppervlak van ongeveer
60 m2 plus een zolder gelegen aan de Hofdijkstraat nr.
22, huur ƒ 805,92 per maand.
Bij de toewijzing van de garage Sophiaweg N hebben
huurders van de woningen aan de Sophiaweg de voorkeur.
Bij de toewijzing van de garage Keesomstraat 99A hebben huurders van de woningen Keesomstraat 397 t/m 519
de voorkeur.
Bij de toewijzing van de garage Keesomstraat 21A hebben huurders van de woningen Keesomstraat 25 t/m 147
de voorkeur.
De toewijzing van garages vindt plaats aan leden. De huurder binnen het aangegeven voorkeursgebied met de langste woonduur is de eerste kandidaat.
U kunt inschrijven door een brief met uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen aan E M M, Postbus 505,
2041 EA Zandvoort.
De inschrijftermijn sluit op woensdag 28 januari 1998.
woningbouwvereniging E M M

woensdag 21 januari 1998
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Telefonische
Hulpdienst SP
ZANDVOORT - Na de vorig
jaar gestarte huursutasidielijn
start de Socialistische Partij
(SP) nu met een telefonische
hulpdienst. „Mensen kunnen
met allerlei problemen bij ons
terecht," aldus raadslid en
coördinator Jeannette van
Westerloo. „Problemen met de
gemeentelijke sociale dienst,
met de verhuurder of de baas;
als de mensen geen weg meer
weten door de wirwar van papieren bij het aanvragen van
een uitkering of bijzondere bijstand, helpen onze mensen
graag." De SP-Hulpdienst is
gratis en voor iedereen die een
helpende hand nodig heeft.
Elke derde donderdag van de
maand is de hulpdienst tussen
19 en 21 uur bereikbaar onder
nummer 571.7526.

Wie dement is, zegt niet: ach, dat ben ik vergeten

ZANDVOORT - Van de Zandvoortse kunstenaars zal dit jaar
veel te zien zijn. Zo hangt het
hele jaar door iedere maand het
werk van een andere kunstenaar m het casino. Deze maand
zijn dat de 'sea-ari-schilderijen'
van Viktor Bol; volgende
maand worden dat de bekende
harten van Marjan Meier, die
het casino in valentijnsstemming brengt. Op zondag 25 januari vindt de eerste, gezamenlijke
groepstentoonstelling
plaats buiten de gemeentegrenzen en wel in de Haarlemse galerie Utopia aan de Kruisstraat
15.

Flink te hard
ZANDVOORT - Bij een snelheidscontrole op de Zandvoortselaan vorige week is flink bekeurd. Van de 515 gecontroleerde voertuigen zijn er negen direct staande gehouden en bekeurd en 23 bestuurders zijn
gefotografeerd. De hoogst gemeten snelheid was 95 kilometer per uur, waar vijftig kilometer is toegestaan.
Bij een alcoholcontrole vrijdag in de namiddag op de Zandvoortselaan en de Boulevard
Barnaart bleek van de 120 automobilisten niemand de wettelijke norm te overschrijden.

Kokkerellen
ZANDVOORT - Wie op zaterdag 24 januari om 19 uur afstemt op ZFM kan mee-eten
met Torn Hendriks. De columnist van het programma 'Goede
Morgen Zandvoort' zal te gast
zijn in het culinaire programma 'Coquerell' van Elisabeth
Burkhard. Ze is benieuwd of hij
met eetwaren net zo scherp is
als verbaal. Torn Hendriks
heeft Elisabeth Burkhard al te
kennen gegeven dat hij een Hollandse rijsttafel op het menu
zal plaatsen.

Bridgen met CDA
ZANDVOORT - De Krocht is
op zaterdag 7 februari het tpneel van een bridge wedstrijd
die door het CDA georganiseerd
is. De wedstrijd moet bewijzen
dat politiek bedrijven ook gezellig kan zijn. Meedoen staat
open voor leden en niet-leden.
Aanmelden via het CDA-secretariaat, tel. 023-571.7878. Het
aantal plaatsen is overigens beperkt. Aan deelname zijn geen
kosten verbonden.

Haarlemmerstraat

M

ET GROTE letters staat
het op de muur: maandag 19 januari 1998. De
datum kan de dames en enkele
heer in een van de huiskamers
van de dagopvang niet ontgaan.
„Dementie begint met desoriëntatie in tijd," vertelt Henny
van der Zee, hoofd van de afdeling groepsverzorging in het
Zorgcentrum
Zandvoort.
„Daarom is het zo belangrijk
dat soort informatie duidelijk
te maken."
De eerste fase van dementie
kan jaren duren en begint met
een aantasting van het korte-terrm'jngeheugen. De datum
kan je ontschieten, maar ook
wanneer de kinderen jarig zijn
of de leeftijd van je dochter.
„Mensen zijn geneigd hun vergeetachtigheid te camoufleren
of geven een eigen invulling aan
een verhaal. Zeggen dat hun
dochter ongeveer veertig is bijvoorbeeld," vult Irene van Haselen aan, eveneens afdelingshoofd in het verzorgingshuis.
Dementie is te vergelijken
met een kast met allemaal dag-

rende oudere zelf een verkeerde reactie, vindt Van der Zee.
„Ze vinden het fijn om eroverheen te praten, want het helpt
ze niet wanneer je zegt: je weet

vaak niet."
En dat is ook meteen de reden voor de informatiebijeenkomst die morgenavond in het
zorgcentrum plaatsvindt. Ver-

Zorgcentrum geeft uitleg
over dagopvangmogelijkheden
het toch? Het typerende verschil met anderen is wel, dat
iemand die dement is niet zal
zeggen dat hij of zij wat vergeten is." Bovendien blijkt dat ze
zich vaak vervelend voelen
doordat ze steeds minder grip
hebben op hun omgeving. „En
de familie realiseert zich dat

Naam: Pred Kroonsberg, 53
jaar, directeur van een Amsterdams verzorgingshuis, geboren
in Haarlem.
Partij: Partij van de Arbeid.

Maandag tot en met donderdag:
00 00-07700 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-12.00 De Watertoren
1200-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
17.00-20 00 ZFM Nonstop
20 00-22 00 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed

Plaats op de verkiezingslijst:
drie.

Vrijdag:
00 00-07 00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-11 00 De Watertoren
11 00-12 00 ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
12 00-13 00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
1300-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
17 00-19 00 ZFM Nonstop
19.00-20 00 ZFM Live'
20 00-22 00 Eurobreakdown
22 00-24 00 BPM

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur: J.M. Pekelhanng
Directeur/uitgever: C.A. Pelle.
Adres: Gasthuisplem 12, Zandvoort Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
uur
Redactie: (023) 571 8648 Fax: (023)
573 0497.
Advertentieverkoop- (023) 571.7166 Fax,
(023) 573.0497.
E-mail wmcommjniperscom nl
Micro advertenties (020) 5626271. Fax(020)665.6321.
Regiokantoor. Gebouw Aemstelstyn, Laan
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Zaterdag:
00 00-08 00
08.00-1000
10 00-12 00
1200-1800
18 00-19 00
1900-2000
20 00-24 00

ZFM Nonstop
Broek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & PaddocR
Getetter aan zee
De Kustwacht

Zondag:
00 00-09 30
09 30-10 00
1000-1200
1200-1700
17 00-19 00
1900-2400

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

Het lijkt een opmerkelijke
naam voor een politieke
partij 'De Plek van de Niet•stemmer'. Een paradox.
Zelf geeft de partij dat ook
ruiterlijk toe in haar verkiezingsprogramma. Omdat er
steeds minder mensen lid
zijn van een partij en niet
meer gaan stemmen, wil de
partij juist hen erbij betrekken. Maar wat wil 'De Plek
van de Niet-stemmer' voor
hen bereiken?

I

N 1982 constateerde Ton de
Vries dat ruim éénvierde
van kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1978
niet naar de stembus was gegaan. Bijna tien jaar later (mei
1997) lokte het referendum
over het parkeren 48,7 procent
van de Zandvoortse kiezers
naar het stemlokaal. De Vries
verwacht dat het bij de gemeenteraadsverkiezingen van dit
jaar niet veel anders zal zijn.
Voor 'De Plek van de Niet-stemmer' is de vrees dat steeds

Op 4 maart bepalen de
Zandvoorters in de tien
stembureaus welke politieke partijen zij de komende vier jaar in de
raadszaal willen zien.
Voor die tijd storten de
partijen zich echter op
hen. Het Zandvoorts
Nieuwsblad bericht vanuit het niet-bestaande
stemlokaal 11 over de
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Onafhankelijk en
kritisch uiteraard.

De nieuwkomer

Programmering ZFM Zandvoort
(per 01-09-97)

Zandvoorts
Nieuwsblad

Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangesloten bl| de Nederlandse Nieuwsbladpers

boeken, legt Henny van der Zee
uit. „Er gaat steeds een boek
uit. Niets gaat er meer van het
korte naar het lange-termijngeheugen, zoals bij anderen wel
het geval is. Op den duur is die
boekenkast helemaal leeg en is
men bij de batayperiode beland." Volgens Irene van Haselen hebben demente ouderen in
het begin psychische last van
hun dementie, maar dat wordt
steeds minder. „Ze zien er op
het oog gelukkig uit, hebben helemaal geen stress en kunnen
daarom vrij oud worden. Pamilie heeft vaak meer last van dementie."
Wie wordt er niet kriegelig
van als je vader of moeder niet
meer weet welke dag het is? Logisch, maar voor de demente-

ZANDVOORT - De gemeenteraad heeft donderdag ingestemd
met een aanpassing van de gemeentelijke organisatie. Om afstemming van werkzaamheden te bevorderen wordt het aantal sectoren binnen het ambtelijk apparaat teruggebracht van vier naar
drie en het aantal afdelingen van elf naar zes.
Nadat de ondernemingsraad en het georganiseerd overleg akkoord waren gegaan met de plannen en een extern bureau de
voorstellen had onderworpen aan een contra-expertise, heeft donderdag ook de gemeenteraad zich erachter geschaard. Achterliggende gedachte van de reorganisatie is meer klant- en resultaatgericht werken.
In 1990 onderging de gemeentelijke dienst al ingrijpende veranderingen waarbij het traditionele secretariemodel werd verlaten
en het sectorenmodel werd ingevoerd. De gemeentelijke dienst
werd opgesplitst in vier sectoren en elf afdelingen. Bij een evaluatie in 1995 bleek echter dat klantgericht werken nog onvoldoende
uit de verf was gekomen. Terugbrengen van het aantal sectoren
en afdelingen moet dit verhelpen.

ZANDVOORT - Rogier en Petra Barends zijn de gelukkige
ouders van een tweeling. Vorige
week stond ten onrechte in
deze krant dat het alleen om
dochter Emily ging, maar Melanie is eveneens op 4 januari ter
wereld gekomen.

Advertentieverkoop: R Post (verkoopmanager), M Oosterveld.

Henny van der Zee (links) en Irene van Haselen in de loopstraat van het zorgcentrum die demente ouderen het idee moet geven
dat ze buiten lopen
Foto Karin Schut

pleeghuisarts R. Kamerling zal
toelichten wat dementie precies is en hoe je daar het beste
mee om kunt gaan. „Het belangrijkste is dat je mensen
houvast geeft," vindt Henny
van der Zee. „Dus iedere dag
opschrijven welke dag het is, op
een bordje aangeven waar het

Akkoord voor reorganisatie

Echt een tweeling

Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder.
Vormgeving/opmaakredactie Dick Piet
(chef), Willem Bleesmg, Paul Busse, Pieter
Hendal, Theo van der Linden, Yvonne Muider, Andre Stuyfersant Systeemredactie
Hero Blok (chef) Redactiepromotie. Trudy
Steenkamp.

SP wil meer
geld voor
banenpoolers
ZANDVOORT - De Socmhs
tische Partij heeft een bnel
naar de gemeenteraad gestuun l
om te vragen of zij hel loon
voor banenpoolers op 120 pro
cent van het wettelijk mini
mumloon wil vaststellen Bo
vendien wil de SP dat er eon
nieuw functiewaardenngssys
teem wordt ingesteld voor ha
nenpoolers, zodat zij ook kun
nen groeien met hun loon
De SP doet dit verzoek omdat
banenpoolers volgens die paiti)
soms in de problemen komen
met hun lage inkomen. Zij vut
dienen nu slechts het hum
mumloon. De gemeente moet
sinds l januari van dit jaar het
loon van banenpoolers vaststel
len. Voorheen bepaalden de
VNG en de vakbonden dat sa
men, maar de onderhandelm
gen tussen deze twee zijn vast
gelopen.

Dementie of de ziekte
van Alzheimer zegt iedereen wel wat, maar
hoe je daar het beste
mee om kunt gaan, is
vaak niet bekend. Moet
je iemand helpen die de
leeftijd van zijn dochter
niet meer weet of moet
je het maar zo laten? Op
de informatiebij eenkomst morgen in Huis
aan de Duinen wordt
hierop antwoord gegeven en inzicht gegeven
in de mogelijkheden
voor dagopvang.

Kunstenaars
timmeren aan weg

Zandvoorts
Nieuwsblad

Stemlokaal 11

Verkiezingsnieuws

net als ieder ander. Of er nog
oud zeer zit? Nee, hoor.
Leukste ervaring met de politiek tot nog toe: „De emotionele
blijheid en het applaus van
raadsleden, het publiek en de
burgemeester toen Maarten
Weber en Arie Citroen geïnstalleerd werden als PvdA-raadsleden ontroerden me."
Favoriete landelijke politicus: „Wim Kok bewonder ik
om zijn openheid en zorgvuldigheid. Paul Rosenmöller vind
ik inhoudelijk goed en ik waardeer zijn werklust en realiteitsbesef. Hij kent zijn positie."
Wil over vier jaar bereikt hebben: „Dat er een positieve uitstraling is van Zandvoort door
het bestuur, de gemeenschap
en de ondernemers. Concreet?
Dat in buurten de verkeersveiligheid en de kwaliteit verbeterd is. Waar? Daar heb ik niet
zo snel een voorbeeld van. De
wijken moeten zelf naar voren
kunnen brengen wat ze willen.
Zoals de Haarlemmerstraat
zich profileert vind ik prima.

Bestuurlijke ervaring bij:
jeugdbestuur van voetbalveremging EDO, tauurtcentrum
Haarlem-Noord, koepelorganisatie Amsterdamse verzorgingshuizen, PvdA-bestuur.
Wil in de politiek omdat: „ik
altijd graag een maatschappelijke bijdrage wil leveren. De
Zandvoortse gemeenteraad is
nogal in beweging en gaat nu
een plezierige kant uit. Het politieke spel schrikt me niet af,
want we doen het in teamverband. We ondersteunen, stimuleren en corrigeren elkaar in de
PvdA-fractie. Hoe ik me op stel
tegenover Jeannette van Westerloo (waarmee Kroonsberg in
het verleden wat problemen
heeft gehad toen hij nog in het
Verkiezingsprognosc: „VVD
PvdA-bestuur zat, red.)? Ik zal
haar inhoudelijk beoordelen, 5, PvdA 4, CDA 3, D6G 2, GBZ 2,

toilet is of de activiteit vermelden. Eigenlijk moet je iedere
confrontatie met onmacht proberen te vermijden."
Een ander aspect van de
avond is de mogelijkheid tot
dagopvang die Huis in de Duinen biedt. „Voor familie is dementie heel zwaar. Het gaat 24
uur per dag door, je moet altijd
alert zijn. Zeker als het om een
partner gaat, wordt die zorg
thuis heel lang door die partner
voor de rekening genomen.
Mensen schamen zich vaak om
de zorg voor hun partner uit
handen te geven." De dagopvang biedt in dit opzicht een
alternatief, doordat alleen overdag opvang wordt geboden.
„Het kan de situatie thuis ontlasten, al gaat het maar om bijEén Zandvoort 1. Klopt het? Ja
het klopt."
Leukste plek in Zandvoort:
„Als je bij de ingang van de Waterleidingduinen op de Zandvoortselaan stilstaat op de eerste brug en dan naar de skyline
van Zandvoort-Zuid kijkt. Dat
vind ik prachtig."
Mooiste film van de laatste
tijd: „Mmm. Ik ben niet zo goed
in namen. 'Un air de familie'.
Ging over een familie in een
café. Het mooie was dat de verhoudingen tussen die mensen
zo goed naar voren kwamen en
gedurende de film ook een beetje wijzigden. Het lulletje bleek
bij nader inzien toch een warme persoonlijkheid te zijn."
Muziek: „Ella Pitzgerald,
vanwege haar spontaniteit, en
Billie Holiday, om de emotie in
haar stem. Ik ben dol op jazz."
Zingt het liefste in of op: „zolder. Daar heb ik een eigen studiootje met cd-spelers, pick-ups en een microfoon. Ik bereid er ook mijn jazzprogramma van ZFM voor."
Lievelingskleur: (Grinnikt).
„Rood."
Engste droom: „Als ik het
druk heb, droom ik weieens dat
ik mijn auto niet kan terugvinden. In Brussel is me dat trouwens ook een keer overkomen."
Eerste liefde: „Het buurmeisje van de overkant. Ze had een
blond, kort koppie. Ik was vijftien. Ze zat bij me voor op de
stang van mijn fiets, we reden
over het fietspad van de Zeeweg
en ik fluisterde lieve woordjes
in haar oor."
Raakte ontroerd door: „De ge-

boorte van mijn eerste zoon en
wat korter geloden mijn eerste
kleinkind. Dat uitte zich toen ik
samen met mijn vrouw in bad
zat. We begonnen spontaan samen te huilen."
Slechtste eigenschap: „Ik
drink liters koffie. Dat is slecht
voor me en daarom ben ik in
het nieuwe jaar begonnen om
dat wat te temperen."

'Geef jongeren voorrang bij nieuwbouw'
meer mensen zich van de politiek afkeren een reden om mee
te doen aan de verkiezingen.
'De Plek van de Niet-stemmer'
wil de teleurgestelde kiesgerechtigden alsnog over de
streep halen, volgens De Vries.
Daarom richtte hij in 1978 die
partij op en deed hij mee aan de
verkiezingen. In 1982 waagde
hij een nieuwe poging en nu
heeft hij de partij nieuw leven
ingeblazen met vier jongeren
en met het onafhankelijke
D66-lid Lou Koper.

overeenkomsten, maar ook
veel verschillen. 'De Plek van
de Niet-stemmer' hamert nog
altijd op meer inspraak van
burgers bij belangrijke beslissingen. Een referendum is geen
wens meer; dat is sinds vorig
jaar mei een feit. Het gelijk hou-

Maar wat wil 'De Plek van de
Niet-stemmer'? Wie de verkiezingsprogramma's van 1982 en
1998 naast elkaar legt, ziet dat
de partij een iets andere weg is
ingeslagen. In 1982 besloeg het
programma
bijvoorbeeld
slechts één A-viertje. Nu is dat
veertien pagina's.
Inhoudelijk zijn er een paar

den van het aantal parkeerplaatsen, het behoud van natuurgebieden en een beter systeem om huizen te verdolen,
staan nog wel op het verlanglijstje.

als er straks nieuwe woningen
worden gebouwd op de grond
die vrijkomt zodra de scholen
in het centrum en in Noord samen een nieuw schoolgebouw
betrekken. De Plek van de Niet-stemmer is er voor om de Gertenbach Mavo ook in zo'n groot

Plek van de Niet-stemmer wil
zelfstandigheid Zandvoort opgeven
schoolgebouw onder te brengen.
Voor jongeren tussen de 16
en 25 jaar wil De Plek van de
Niet-stemmer meer activiteiten. „Zoals het Popkoor of salsacursussen. Er gebeurt veel te
Maar in 1998 wil de partij ook weinig voor jongeren in Zanddat jongeren voorrang krijgen voort. Het gemeentelijk beleid
bij huisvesting, bijvoorbeeld gaat bovendien te veel uit van

probleemjongeren,"
licht
Anouk Veldhuis toe. De 21-jarige aspirant-politica is bovendien voor het controleren van
xtc. Een jongerencentrum ziet
ze veel breder. „Ik denk meer
aan een uitgebreider activiteitencentrum. Nu zijn er in 't
Stekkie alleen disco's en playbackshows."
Volgens het verkiezingsprogramma van de partij moet het
huidige Stekkie samen met de
Pagéehal omgevormd worden
tot een multifunctioneel centrum met oefenruimten.
Voor het bekostigen van zo'n
centrum heeft de partij een eenvoudige oplossing gekozen: de
gemeentekas is nog genoeg gevuld. Volgens Daniél Koper
kunnen daarmee sowieso alle
wensen in het verkiezingsprogramma vervuld worden. „Bovendien moet de gemeente

voorbeeld drie dagen per
week," aldus Henny van der
Zee.
Wie gebruik maakt van de
dagopvang, wordt 's ochtends
met de bus opgehaald en na het
avondeten weer thuis afgeleverd. Ruimte is er m het Zorgcentrum Zandvoort voor twaalf
ouderen die met een dagprogramma beziggehouden worden. Daarnaast telt het 27 woningen voor demente ouderen
die niet meer zelfstandig thuis
kunnen wonen. Wie helemaal
hulpbehoevend is, komt in aanmerking voor een plek in een
verpleeghuis.
„Op dit moment hebben we
een open plek, maar dat zegt
niet dat er geen thuiswonende
dementen zijn. De huisarts vervult in dit opzicht een signalerende functie. Die moet wijzen
op de mogelijkheden die er
zijn," vindt Henny van der Zee.
De Informatiebijeenkomst over dementie \lndt op donderdag 22 januari
plaats In het Huls in de Duinen aan de
Herman HeyermansweR 73 en begint

om 19.30 uur.

ZANDVOORT - Het comité
Haarlemmerstraat heeft een
enquête verstuurd naar alle po
litieke partijen om te polsen
hoe zij denken over verkeersza
ken. De antwoorden op de en
quëte maakt het comité m fe
bruari bekend.
Het comité wil onder andere
weten hoe en of de politici de
Haarlemmerstraat als 30 kilometer zone zien, hoe belangrijk
de historische waarde van de
straat is en wat de politici willen doen om de overlast van het
zware verkeer te beperken.

Uitdagende clown
ZANDVOORT - Op zondag
25 januari komt de clown Torn
Westerman uit Nijmegen voor
de voorstelling 'De uitdaging
van een clown' naar het gebouw
van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB. Op een geheel
eigen wijze zal Westerman het
publiek aan zich binden. De
Haarlemse Annemarie Kinjpers ondersteunt de voorstelling met een expositie van haar
clownsschilderijen. Vanaf 15.30
uur is iedereen welkom aan de
Brugstraat 15.

Bingo-avond
ZANDVOORT - In bar-dancing Chin Chin wordt op donderdag 22 januari een bingo-avond gehouden. De bingo is toegankelijk voor iedereen en
naast de drie hoofdprijzen valt
er van alles te winnen.
De entree is gratis; Chin Chin
is te vinden aan de Haltestraat
20, de avond begint om acht
uur.

Samuel Fuller
ZANDVOORT - Wie meer wil
weten over de Amerikaanse regisseur Samuel Fuller, kan vanavond terecht in Filmclub Simon van Collem.
Als eerbetoon aan Fuller zal
een documentaire van Thys Ockersen te zien zijn, 'Sam Fuller
& The Big Red One', en de film
Fred Kroonsberg
'The Steel Helmut' van Fuller
uit 1951. Leden en niet-leden
zijn vanaf 20 uur welkom m Circus Zandvoort aan het Gast• Wim Peeters zegt dat hij ver- huisplein.
kiezingsprogramma's
hélemaal geen onzin vindt. Hij
(ADVERTENTIE)
vindt alleen dat hij eerst zijn
partij Eén Zandvoort meer
naamsbekendheid moet geven.
Daarom laat hij een opmerkelijk uitgedoste figuur (de komende week waarschijnlijk een
man in duikpak) op zaterdag
door het dorp lopen. „Als mensen eenmaal onze naam kennen en meer willen weten, vragen ze vanzelf wel om het ver22 t/m 28 Januari
kiezingsprogramma."

De elfde stem

• Hoeveel leden zou De Plek
van de Niet-stemmer hebben?
Op de persconferentie, die de
zes verkiezingskandidaten onlangs hielden, wilde niemand
daar antwoord op geven. Zelfs
na twee keer vragen niet. Een
derde keer had later wel succes.
Ton de Vries: ,,We weten niet
precies hoeveel leden we hebben. Er zijn wel wat brieven
binnen gekomen, maar die hebben we nog met verwerkt. We
hebben ons eerst op het verkiezingsprogramma
geconcentreerd. Ga er maar vanuit dat
de zes mensen een flinke achterban hebben."
meer op zoek naar subsidiepotjes bij andere instellingen,"
meent hij. „De gemeente Haarlem heeft op die manier ook
heel wat geld binnengehaald."
Opmerkelijk is dat er m het
verkiezingsprogramma
ook
wat stokpaardjes terug te vinden zijn vanr Lou Koper. Zo
roept Kope bijvoorbeeld al
langer dat Zandvoort zou moeten opgaan in een regiogemeente. Een eigen burgemeester en
een eigen gemeenteraad is niet
meer nodig. Een deelraad met
een deelraadsvoorzitter is voldoende.
Daarnaast pleit de partij
voor:
• manege Ruckert verplaatsen
naar het Duintjesveld zodat er
ruimte vrijkomt voor huizen;
• een nachtbus die doorrijdt
naar Noordit
• een vrije busbaan op de Zandvoortselaan;
• variabale sluitingstijden van
cafés;
• een betere onkostenvergoeding voor vrijwilligers.

HERCULES

THE MAN. THE MYTH
THEMOVIE'

(AL) Nederlands Gesproken

Dagelijks 15.30
Dot/mOi 19.00

Spice World
THE MOVE

Do t/m Di
21.30

James Bond;
TOMORROW
NEVER DIES

Woensdag 28 januari
20.00

BIG NIGHT
Regie. Sinnlcy Tiicci &
Cambcll Scoil
let: Stanley Tucci, lan Holm

FILMCLUB

Saxiut vax

fait.
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LIEBFRAUMILCH
ERNEST&JULIOGALLO
Gallo ts hol grootste wijnhuis tor wereld Opgenchl door
kleur Icnlgeel
de broers Ernesl en Juiio De dooi ons gevoerde wqnon
bouquel zeerbbemig
zijn een witte Sauvignon een Grenacne rosô en
smaak heel licht zoet
aanbevolen bij voorgerechten een rodeZinlande) Allemaal Irsse en plezierige wijnen
en houd vlees
PROEFNOTITIES:

SAUVIGNON BLANC
kl«ur licht geel bouquet
mei lonen van crt/us
en honing smaak vrij droog
heel licM rokerig aanbevolen

bljvisgetecfilen kip salades
en als apetrtiel

WHITE GRENACHE (rost)
kleur lose bouquat kruidig
smaak vol en pittig
aanbevolen bil salades wit
vlees visgciecnlen en als
aperrtiel
REDZINFANDEL
kleur paars rood bouquel
veel Iruil smaak vol lichte
ftkcntonen soepel en aan
genaam, aanbevolen bil
fKxMecsgerechien

kleur paaisrood bouquetcompie
met Iets vanille smaak vol en
lonfl aanbevolen bij gegrilde
en gekruide vteesgeiecnlen

AMSTERDAMS COLLEGE VOOR

HOTEL EN GASTRONOMIE

Middelbare beroepsopleidingen voor
de horeca en de bakkerijsector

Voor de divisie SOMATIEK - Leo Polakhuis
zijn wij op zoek naar

AFDELINGSASSISTENTEN/BEJAARDENHELPENDEN m/v
(32 a 36 uur per week)
Als afdelingsassistent of bejaardenhelpende maakt u deel uit van een team en ontvangt
u leiding van een manager zorgeenheid. U verricht zorgtaken onder supervisie van een
ziekenverzorgende of bejaardenverzorgende.
over de functie:
U verleent beperkt basiszorg aan bewoners op een afdeling, u heeft huishoudelijke
taken en taken t.b.v. de maaltijden. Verder bent u medeverantwoordelijk voor een goed
woon- en leefklimaat.

OPEN

DAG

nc

over de arbeidsvoorwaarden:
Het gaat om een dienstverband voor de periode van een halfjaar. U bent bereid alle
diensten, volgens een [3-weeks rooster te werken. De arbeidsvoorwaarden zijn conform
de CAO Ziekenhuiswezen. Salariëring is gebaseerd op FWG 25.

SCHOTSE WHISKY, 1
0.7 LITER-ELDERS^M^T,
ZOEK UIT

FEISTPORT
Ruby, Tawny
ol Whlle

FLUGELof
KLEINER
FEIGLING
0,02 LITER
ELDERS £39"

informatie en sollicitatie:
Nadere informatie omtrent de functie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. Gruber of
mevrouw C. Blom, managers zorgeenheid, tel. 020-6I95333, respectievelijk, tst. 227 of
228. Uw sollicitatiebrief kunt u voor l februari a.s. richten aan mevrouw A. Rensen,
dienst PO&O, Ookmeerweg 268, 1069 MZ AMSTERDAM.

maandag
16 februari
16.00-20.00
Horeca:
Da Costastraat 60
Amsterdam
tel.(020)6184499
Bakkerijsector:

over u zelf:
U heeft een certificaat afdelingsassistent, diploma bejaardenhelpende of een gelijkwaardig diploma op het 2e de-skundigheidsniveau. Daarnaast heeft u ervaring in het
verlenen van basiszorg aan bewoners. Uiteraard heeft u affiniteit met de oudere mens en
u bent in staat bewonersgencht te werken,

Chuicc
very oW
S10T *.H TPHISKÏ
o"'

Het Zorgcentrum Leo Polukhuis en het Centrum voor senioren De Drie Hoven zijn
per l januari I998 gefuseerd tot de nieuwe Stichting '/-org en Ondersteund Wonen. Door
deze fusie is ANTAK1S ontstaan, een organisatie niet ruim 600 verzorgings- en verpleeghuisplamsen en ruim 800 medewerkers. Binnen ANTARIS zal de multidisciplinaire zorg- en dienstverlening aan cliënten en bewoners plaatsvinden m vier divisies
Zorg, t.w.: twee divisies somatiek, één divisie geestelijke gezondheidszorg en een nader
vorm en inhoud ie geven divisie semi- en extramurale zorg. Daarnaast zijn er een drietal ondersteunende diensten.

Elandsstraat 175
Amsterdam
: tel.(020) 521 93 52
Nieuwe opleidingen: bartender en hotelreceptionist
maakt deel uil van

regionaal opleidingen centrum amsterdam en omstreken

BRAND
ILSENER
KRAT 24
FLESSEN

heeft alle dranken l

HAARLEM: Calilorniëplsin 17 (naast Postkanloor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbettsstraal 21 (Bi| Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCKIII heell meer dan SOsliüenien bel vcm wie menge vestigingen OtK-447300

UITVERK
INTER SEIZOE
BIJ

VINTERSPORT
MICHAEL LIJESEN
Kerkstraat 16 2042 JE Zandvoort
INLINE SKATES
STERK

i

AFGEPRIJSD
O.A

ROCES

TR.PAKKEN
UMBRO VAN 169,95 NU 119,=
UMBROVAN 149,95 NU 99,=

GEHELE AJAX COLLECTI
. MET .. .

40%
KORTING

OP=OP

SALE

30%\
TENNIS \^
SQUASH \L^
BADMINTO

.«»%25%.?
SCHOENEN

50% korting

50%
OP ALLE

^STARTER

CAPS
TENNIS RACKETS
O.A.
T/M
HEAD
50%
PRINCE
KORTING
SLAZENGER

SLAPEN IS ONS VAK
De Laguna RT is natuurlijk op zich al de moeite
waard Maai bij aankoop kunt u m nu vooi slechts
f 490

ook nog eens laten uitrusten met het spe

ciale Lookpakket RIJ hem gewoon even onze pit

20 tot 40%
KORTING

sttaat binnen en u gaat de deui uit met een opval
lende topsporter
f 3 995

Het Lookpakket

dat normaal

kost accenttieeit de sportieve instelling

Hel complete Laguna RT-Lookpakkel beslaat uil:

die de Laguna RT van nature al heeft U kunt m

• Lichtmetalen velgen
•
•
•
•
•
•

In de voorbumper geïntegreerde mlstlampen
Butenspiegels In carrosseriekleur
Sportsloelen met extra zijdelingse steun
Speciale 'Jarama'-bekleding
Leren stuur
Elektnsch verwarmbare voorruit

gaan testrijden bij de Renault dealei Die kan u ook
meteen alles vei tellen over het uitgebreide Look
pakket Natuurlijk kunt u de Laguna RT ook leasen
al vanaf f 949.- per maand Er is al een Laguna
vanaf f 37 995

• Achterspoiler In carrosseriekleur
DOH> aanbieding Is geldig tot l mei 1998

vu™.|dirt,«jsl»|d.nBo IO.JLS e., kosten ri,Umr mik' n Pnji in p. c.lciln w.,«jniji n vooibcliouilon

|Bêij!^

«FNJ«IT[ëjFJj!i] 8)»=' P1 nlvyitkcilimtn Fu» opcroliorail lease exdub.pl BTW Inindttof on vuvoiigond >"iyooi op basis vnn 48 ma«nten/20000 Momolcr pw |

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

van MEEUWEN

De Slaapvooriichter voor Kennemeriand
RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-5254956
Geopend dinsdag l/m zaterdag. Donderdag koopavond.

Automobielbedrijf Stokman Haarlem BM.Karel Doormanlaan 3- 7, Haarlem. Tel. 023-5259181 (Drive-in Service).
Alltomobielbedrijf C.J. Brouwers Zandvoortselaan 131, 2106 CM Heemstede. Tel. 023-5286870.
AutO van Wegen Zandvoort B.V. Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 023-5712323, fax 023-5716646.

•

RENAULT
EEN EIGEN MANIER
VAN tEVEN
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'Zelfs van een lullig
karbonaadje kun je
iets spannends maken'
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de badplaats door
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ET NAME IN haar kookprogramma De Coquerel, dat elke zaterdagavond van zeven tot acht te beluisteren valt, is Elisataeth duidelijk in haar element. Wekelijks ontvangt zij daarin een al
dan niet bekende Zandvoorter
om samen iets lekkers klaar te
maken. Verder wordt het programma ingevuld met reportages over bijvoorbeeld de vakbeurs Horecava, terwijl ook tal
van specifieke aspecten van het
culinaire gebeuren deskundig
worden belicht.
„Ik heb er eerst heel goed
over nagedacht voordat ik eraan begon," vertelt Elisabeth in
haar piepkleine doch alleraardigste woning op het Schelpenplein. „Als ik iets beloof te
doen, ga ik er namelijk hélemaal voor, ook al doe ik het
puur voor de lol."
„Wat ik meteen besloot, was
dat het beslist geen saai receptenprogramma moest worden.
Ten eerste denk ik niet dat zo'n
formule leuk is voor de luisteraars en bovendien ligt mijn
ambitie daar helemaal niet.
Wat ik zelf zo leuk aan koken
vind, is datje er zo creatief mee
kunt om gaan. Dus niet letterlijk recepten uitvoeren, maar ze
meer als leidraad nemen om er
naar eigen inzicht allemaal dingen aan te veranderen."
Centraal staat daarbij het plezier in het genieten. „Persoonlijk vind ik niets leuker dan wat
goede vrienden uitnodigen
voor een gezellige maaltijd bij
mij thuis," verklaart Elisabeth.
„En dan beschouw ik het als
het grootste compliment wanneer ik mijn gasten lekker zie
smullen en ze van die kleine
smakgeluidjes hoor maken.
Voor mij is het nu eenmaal
heerlijk om een goede gastvrouw te zijn en het de mensen
echt naar hun zin te maken.
Mijn grote ambitie is dan ook
om ooit nog eens in Frankrijk
een pensionnetje te beginnen,
met een klein restaurantje
waar ik dagelijks in de keuken
sta."
Hoe lang ze al met hart en
ziel in koken en verorberen is
geïnteresseerd, zegt Elisabeth
zich niet meer te kunnen herinneren. „Maar al heel,.heel lang.
In elk geval al toen ik nog in

Monique van Hoogstraten
De eerste keer dat ze achter de microfoon zat, was voor Elisabeth
Burkhard een helse ervaring. „Afschuwelijk was dat. Ik zat hélemaal verkrampt op mijn stoel en
kon alleen maar met een hevig trillende stem spreken." Tot haar geluk leerde ze echter al snel met de
stress van live-uitzendingen om te
gaan, zodat ze in de programma's
van ZFM inmiddels even vrolijk en
spontaan klinkt als ze in het dagelij ks leven ook is.

„Bij elkaar heb ik nu veertig
jaar mijn beroep uitgeoefend,"
berekent de bekende groenteboer. „Eerst in de zaak van
mijn vader en moeder, vervolgens tien jaar in Ouderkerk en
Vinkeveen en de laatste twintig
jaar hier in Zandvoort. Bovendien heb ik steeds lange dagen
gemaakt. Een werkweek van
honderd uur is voor mij tegenwoordig heel gewoon. 'sOchtends om vier uur moet ik namelijk al naar de veiling en
's avonds na zevenen ben ik pas

cö

Krak
'C/D

'Ik zat helemaal verkrampt op mijn
stoel en sprak met trillende stem'
Brazilië woonde." In dat ZuidAmerikaanse land werd zij 37
jaar geleden geboren en bracht
ze een groot deel van haar jeugd
door. Pas op haar veertiende
kwam ze met haar Zwitserse
vader mee naar Nederland.
Deze overgang was voor haar
niet gering.
„Ik heb tot een jaar of wat
geleden altijd vreselijk heimwee gehouden," onthult ze.
„Brazilianen zijn namelijk net
als ik heel los en beweeglijk en
ze leven van dag tot dag. Terwijl
de mensen hier toch wat bedachtzamer en geslotener zijn.
Bovendien raakte ik zo gauw
het winter werd in een diepe
depressie. Maar inmiddels heb
ik de voordelen van Nederland
in leren zien, en bevalt het me
hier prima. Ik heb nu totaal
geen verlangen meer om definitief terug te gaan naar mijn geboorteland."
Dat ze tweeëneenhalf jaar geleden in Zandvoort belandde,

weer thuis. En daarna moet ik
dan nog aan de administratie...
Ik vind dat ik nu dus weieens
van het leven mag gaan genieten."
Waar hij zich innig op verheugt, is de vrije tijd om zijn
kleinkind wat vaker te zien.
„En om op een mooie dag eens
lekker naar het strand te gaan.
Dat soort leuke dingen is er bij
ons eigenlijk altijd bij ingeschoten. Terwijl ik vind dat je toch
niet zou moeten leven om alleen maar te werken. Ik heb het
al die jaren met veel plezier gedaan, hoor, daar niet van. Maar
nu, op mijn 54-e, is het gewoon
een mooi moment om er eens
een punt achter te zetten.
Ofschoon Aart en Elly Veer
het jammer vinden hun klanten
te moeten missen, stoppen ze
toch met vreugde. „Gelukkig
zijn we erin geslaagd een goede
opvolger te vinden," verklaart
de heer Veer. „In de Amsterdamse groentewinkel van zijn
vader heeft Daniël al meer dan
voldoende ervaring opgedaan.

was puur toeval. Toen ze eens,
na een strandwandeling, in het
dorp langs een makelaar liep,
zag ze een foto van haar huidige
huisje hangen. „Ik dacht meteen: dit is het," aldus Elisabeth.
„Het was liefde op het eerste
gezicht en ik heb het dan ook
meteen gekocht. Weliswaar is

het wel erg krap, maar m mijn
uppie heb ik best genoeg ruimte. Ik beschouw het als mijn
eigen kleine paleisje." Ze zegt al
spoedig na haar verhuizing het
gevoel te hebben gekregen aardig ingeburgerd te zijn. Van de
beruchte stugheid van Zandvoorters ten opzichte van
nieuwkomers heeft ze bar weinig gemerkt.

Foto Kann Schut

„Ach, ik denk dat zoiets ook
heel erg aan jezelf ligt. Natuurlijk kijken ze hier eerst de kat
uit de boom. Maar als je, zoals
ik, een beetje spontaan bent en
je oprecht voor het dorp interesseert, word je heel warm en
hartelijk in hun midden opgenomen. Zeker weten!" Zij be-

seft dat haar medewerking aan
ZPM stevig aan dit proces heeft
bijgedragen. Daar begon ze
eerst voorzichtig met redactiewerk, om vervolgens ook de
presentatie van het zaterdagochtendprogramma 'Ook goedemorgen Zandvoort' voor
haar rekening te nemen. Inmiddels neemt zij ook regelmatig
interviews af.

„Het is voor mij gewoon een
verslaving geworden," constateert ze vrolijk. „Als je ziet hoeveel vrije tijd ik eraan besteed... Zeker nu ik ook mijn
eigen kookprogramma heb.
Hoe de luistercijfers daarvan
zijn? Ik zou het je echt niet kunnen zeggen. Maar ik krijg er gelukkig wel veel leuke en positieve reacties op. En verder kan ik
alleen maar hopen dat de mensen er evenveel lol aan beleven
door ernaar te luisteren als ik
door die uitzendingen te verzorgen."
Elitair zijn haar programma's zeker met. In feite kan iedereen er wel iets van opsteken.
Temeer daar Elisabeth van alle
markten thuis is. „Een voorkeur voor één bepaalde keuken
heb ik niet, nee. In principe sta
ik voor alles open. Het is juist
leuk om te experimenteren en
steeds weer nieuwe dingen te
ontdekken." Wat wel karakteristiek is voor haar aanpak, is

Weekenddiensten
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m

Berichten
en tips voor
<C
deze rubriek met
-U--11zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen-023-5730497

En tevens wil hij net zo te werk
gaan als ik; dus heel schoon en
netjes en met een keurig verzorgde winkel. Wat dat betreft
verandert er dus niet zoveel."
Overigens zal Veer na l februari nog niet geheel uit beeld verdwijnen. „Ik ga Daniël eerst
nog een tijdje meehelpen met
de rauwkost en de fruitsalades,
en de soepen en het kant-en-klaargebeuren. Daar wil ik
hem graag in begeleiden. En
voor mezelf is het ook wel leuk
om op die manier een beetje af
te bouwen."

Kruidvat verhuist naar het Badhuis
„We zitten hier namelijk een
beetje krap, om het zachtjes uit
te drukken. Bij het bevoorraden staat de winkel daardoor
vaak vol dozen en dat is natuurlijk niet zo prettig voor bijvoorbeeld klanten met kinderwagens. Bovendien is vanwege het
ruimtegebrek ons assortiment
lang niet zo groot als in de
meeste andere Kruidvat-zaken.
Als je bedenkt dat onze nieuwe
bestemming ruim twee keer zo
groot is, begrijp je wel dat we
daar dolgraag heen willen."
Zij haast zich hieraan toe te

Elisabeth Burkhard over haar ZFM-programma 'De Coquerel':, ,Wal ik meteen besloot, was dat
het geen saai receptenprogramma mocht worden"

'Het grootste compliment is als
mijn gasten smakgeluidjes maken'

Groenteman
Aart Veermet
echtgenoot
Elly

ZANDVOORT - Het heeft
heel wat voeten in aarde gehad,
maar uiteindelijk is er toch een
goede bestemming gevonden
voor het monumentale Badhuis. Als de interne verbouwing
van het karakteristieke pand in
april of mei is voltooid, zal daar
het Kruidvat, dat nu nog aan de
Kerkstraat 15 gesitueerd is,
heen verhuizen. Volgens filiaalmanager Wil van Raat betekent
dat een hele verbetering voor
het personeel en de klanten van
de drogisterij.

Leida Drommel heeft twee opmerkelijke huisdieren. Pietje en Tweetie, twee
tamme huismussen. Ze heeft ze gered van de dood. Pietje lag twee jaar
geleden bij de manege op de grond en Tweetie was vongjaar uit de dakgoot
van haar zwager gevallen. Leida voedde ze elk kwartier met een plastic
doktersspuitje. Vooral Tweetie is erg tam. ,,Hij komt vaak op mijn hoofd
zitten en speelt dan met mijn haar. Het lijkt wel of hij dan een bad neemt m
mijn haar." Pietje is een vrouwtje en Tweetie een mannetje „Eigenlijk had
het andersom gemoeten, maar ja. We wachten nu met spanning het
voorjaar af. Misschien krijgen we wel nieuwe mussen. De mensen blijven
trouwens vaak voor het raam staan kijken en dan hoor ik ze zeggen, wat
een rare kanarie."

CO

Groenteman Aart Veer
is blij met opvolger
ZANDVOORT - Op 31 januari staat het echtpaar
Aart en Elly Veer voor de
allerlaatste keer in hun
groentewinkel aan de Grote
Krocht 25. Zij hebben de
zaak verkocht aan Daniël
van de Broek, die de klanten
in het vervolg aan hun vitaminerijke
boodschappen
zal helpen. Volgens Aart
Veer werd het voor hem en
zijn vrouw nodig tijd om er
eens mee op te houden.

Rare kanarie

o
O

voegen dat ze de verkassing
niet zélf heeft bedacht.
„Nee hoor, dat is allemaal geregeld door ons hoofdkantoor
in Renswoude. Wij zijn als personeel gewoon maar pionnetjes
die van de ene naar de andere
plek worden geschoven. Wat
natuurlijk niet wegneemt dat
ons vertrek naar het Badhuis
een hele goede zet is. En het zal
voor ons een ware uitdaging
zijn om dat prachtige gebouw
aan het Badhuisplein zo goed
mogelijk te benutten."

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112.
In
andere
gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
0900-1515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13 00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 0900-1515.
Verloskundigen: Mevrouw S.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat? te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informa-

tie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
svp 24 uur van te voren opgeven
bij het Welzijnscentrum, tel.
(023-) 5717373. Voor de maandag moet men zich op de vnjdag ervoor opgeven.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretanaat
ZVH).
Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Pnnsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

de drang om alles in olijfolie te
bakken, alsmede een royale mzet van knoflook. „En ik gebruik heel graag verse kruiden," voegt ze eraan toe. „Daarmee kun je zelfs van een of ander lullig karbonaadje nog iets
spannends maken."
Erg veel armslag heeft ze
daarbij met, gezien de geringe
afmetingen van haar keukentje. Ze geeft toe dat dit inderdaad niet de ideale werkplaats
is. „Al komen er de heerlijkste
gerechtjes uit, hoor. Mijn
droomwens is echter een flinke
woonkeuken met een lekker
groot fornuis en genoeg plaats
voor allerlei kruidenrekjes
enzo. Hopelijk kan ik die wens
snel in werkelijkheid omzetten.
Want dit is natuurlijk wel een
schattig huisje, maar ik ben
niet van plan om hier eeuwig te
blijven wonen."
Johan Schaaphok

Dier
van de
week

Zou heel Zandvoort donderdag aan de buis gekluisterd hebben gezeten?
Het Spel zonder Grenzen, waaraan Zandvoort deze zomer heeft meegedaan, werd namelijk uitgezonden. Uit welingelichte kringen heb ik vernomen dat aan het bezoek aan Boedapest, waar het programma opgenomen
is, ook nog een leuke anekdote verbonden is. De gemeente Zandvoort
wilde een mooi geschenk meenemen voorde andere Europese gemeentebestuurders. Een kruikje met een Zandvoorts bittertje. Toen vlak voordat de
bus vertrok de kruikjes met een steekwagen het gemeentehuis bmnengereden werden, hoorde iemand 'krak'. In allerijl werden bij de slijter nieuwe
kruikjes gehaald. In Boedapest lette iemand even niet op en ja hoor. weer
probeerde een enthousiasteling met een steekwagen de sterkte van het
aardewerken kruikje te testen. Dat had hij beter niet kunnen doen... Wat
de gemeentebestuurders uiteindelijk gekregen hebben, wist mijn welmgelichte bron helaas niet.

Ook poppen op de beurs
,,lk ben een beetje teleurgesteld, niet boos hoor, maar gewoon teleurgesteld," zegt Jopie Puts. Woensdag sloeg ze de krant open en zag een groot
verhaal over de verzamelbeurs. „Ik had het zo leuk gevonden als er ook een
regeltje over mijn poppen m had gestaan. Want ik heb voor verzamelaars de
meest uiteenlopende poppen, Bellapoppen, Barbiepoppen Al vanaf het
begin sta ik er elke maand m het Gemeenschapshuis. Waarom ik dat zo
leuk vind? Omdat het gezellig is. Ik krijg de kans om met een heleboel
mensen te praten, over leuke dingen of over ziektes. Laatst vertelde
iemand me zelfs van alles over de oorlog."

Contact
Een van de horeca-ondernemers keek raar op toen hij in het Haarlems
Dagblad las dat Toon van der Moot van Yanks als contactpersoon van de
Horeca Groep Zandvoort voor de politie gaat optreden. Aardewerk vraagt
zich af waarom de leden van de Horeca Groep Zandvoort daar niet van te
voren m gekend zijn. Volgens Roland Hendriks, woordvoerder van het
bestuur van de HGZ, is Van der Moot bij de oprichting van de belangenverenigingals 'stil bestuurslid'aangewezen, samen met nog drie anderen. ,,We
mochten maar vier bestuursleden opgeven bij de Kamer van Koophandel
en daarom hebben we voor vier 'stille bestuursleden' gekozen. De politie
vroeg zich af met wie ze contact op moesten nemen en aangezien we de
taken m het bestuur verdelen, heeft Toon dat op zich genomen."

Het leven van een paaltje
De roodwitte paaltjes op de Vondellaan hebben het zwaar te verduren. Of
ze worden omver gereden of de wind cq een vandahst geeft ze een zwieper.
Een van de paaltjes belandde onlangs zelfs een paar honderd meter verder
m een tuin.

Hobbelend in de blauwe tram

Maltezer Leeuwtjes, witte
kleine hondjes van ongeveer zeven jaar. Met zijn tweetjes, een
reutje en een teefjestonden ze
liet personeel 's morgens op te
wachten. Wc hebben gelijk
maar een paar namen verzonnen: Suske en Wiske. Aanbankelijke en zachtaardige hondjes, hoewel Wiske, het teefje,
iets afwaclitenclcr is dan Suske.
Suskc en Wiske zijn sociaal
met andere honden en ook katten zijn waarschijnlijk geen
probleem. Wat ons het meest
opvalt, is dat als we Suske zien
Wiske binnen twee seconden
erachteraan komt. Omdat het
net twee magneetjes zijn, zoekcn we dus een baasje dat ze allebei zou willen hebben.
Mocht u meer informatie
over deze twee hondjes willen:
Kcnncmcr Dierentehuis, telefoon (023) 571.3888.
P.s.: Humbcr hunkert nog
steeds naar een eigen mandje.

Sommige mensen kunnen er nog steeds lyrisch van worden, de blauwe
tram die vroeger tussen Haarlem en Zandvoort reed. De tramrails liepen
parallel aan de Zandvoortselaan. Inmiddels hebben ze plaatsgemaakt voor
een fietspad. Maar de trams zelf zijn wel bewaard gebleven. Ze zijn gratis te
bewonderen m het NZH Bedrijfsmuseum (Leidsevaart 396 in Haarlem,
zaterdag open van elf tot vier, maandag en donderdag van half tien tot
twaalf uur). Het Haags Openbaar Vervoer Museum rijdt zo af en toe met een
blauwe tram door Den Haag. Volgens een kenner, die ik onlangs als
passagier tijdens een ritje met een stoomtrein tegenkwam, hobbelen ze
nog steeds zo lekker als vroeger.

Burgerlijke stand
10 januari 1998 - 16 januari
1998
Ondertrouwd:
Thomas Petrus Wouters en
Irmina Jacoba Ruijgrok.
Gehuwd:
Sander Hittinger en Manelle
Peet, Adriaan Jan Folkert Beerens en jonkvrouw Alexandra
Teresa Feith.
Geboren:
Dewi, dochter van Petrus Gerardus Duijn en Lizette Catharina Adriana Kerkman.
Overleden:
Hendrika Theodora de Koster-Remstra, oud 86 jaar; James
Gustaaf Frank van Krimpen,
oud 66 jaar.

«9
MAANDEN

Kerkdiensten
Hervormde Kerk (Kerkplein):
Zon 10.00 uur: SOW, ds C. vd Vate.
Gereformeerde Kerk (Julianawcg):
Zon 10.00 uur: SOW in Hervormde Kerk.
Agatha Parochie (Grote Krocht):
Zat 19.00 uur: pastor C. v. Polvliet.
Zon 10.30 uur: pastor C. v. Polvliet (Caeciliakoor).
NPB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap (Brugstraat):
Zon 16.00 uur: Themamiddag: De uitdaging van een clown.

Zou het echt werken, zo'n drankpas...

(ADVERTENTIE)

Kamerbrede collecties, huizerïhoge kortingen: het is nu
opruiming op Meubelboulevard Amsterdam-Diemen.
Sla uw slag!
BAAIBERGEN HOIMIUNG INTERIEUR, MUNDERS
MONTÈL OASE, VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEUBEIXENTER, VALHAl
Info (020) 6 9 0 9 3 16
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EEN KLEINE GREEP UIT
ONZEOPRUIMINGSSTUNTS:

SONYS5CMSTEREO-TV
55cm(eff.51cm)Hi-Black
Trinitron beeldbuis. Stereo,
Teletekst en afstandsbediening.

BREEDBEELD-TV'S
VAN PHILIPS, SONY,
PANASONIC JVC

GRUNDIG 63 CM STEREO
GROOTBEELD-TV

^^mmmamm

STEREO VIDEORECORDER
METSHOWVIEWEWPDC

AIWA MINI HIFISET +
3CD-WISSELAAR
AKAI VIDEORECORDER
Eenvoudig te bedienen. Zelfreinigende
koppen. Incl. afstandsbediening.

JVC VIDEOCAMERA

BAUKNECHT CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig. Elektronische vochtmeting.
Diverse droogprogramma's. ADV.4599T

STEREO RADIO/
CASSETTERECORDER + CD

BOSCH 1000 TOEREN
WASAUTOMAAT
f fl

INDESIT
LUXE AFWASAUTOMAAT

GRATIS ERICSSON GSM-TELEFOON +
1-JARIC ABONNEMENT WAARVAN
1/2 JAAR GRATIS!
Superklein model van
absolute topkwaliteit.
In combinatie met 1-jarig Libertel
Personal GSM-abonnement.

SAMSUNG
2-IN-1 COMBIMAGNETRON
WHIRLPOOL 216 LITER
COMBIKAST
178 LITER VRIESKAST
i«ET6LADEN c ' V l ^

n3

TELEFOON

BRAUN
KOFFIEZETTER

UW VOORDELEN OP RIJ:
• gratis topkwaliteit Ericsson
zaktelefoon • 1-jarig Libertelabonnement • 6 maanden géén
abonnementskosten (de eerste
3 maanden krijgt u 33,33 retour
van Libertel, de volgende
3 maanden het restant van
Expert)

lage prijzen door gezamenlijke
@ Extra
inkoop van 3000 Experts in Europa.

'/f

"i

MICROSET +
CD + BOXEN
Versterker,
tuner, cassette,
CD, luidsprekers.

(S^\ GratisExPert All-Risks-Garantie (bij aan^^/ kopen boven 490,- en bij GSM-telefoons).
(s_=) Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten.
•

'

AEG 1300 WATT STOFZUIGER
Elektronische zuigkrachtregeling.
Metalen buizen.

VoorExpert
gaat niets te irer,

/TN

A

INDESIT
1200 TOEREN
WASAUTOMAAT
18 Wasprogramma's.
Regelbarethermostaat.
ADV.1699T-

TEFAL
WATERKOKER

(% m Vakkundige en snelle service.

} / f , < r > , t -o;

"

=_Cj Gratis Geluidsgarantie.
= =) Gratis Video-onderhoud. •

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:
s.

% m Gratis Omruilgarantie.

M

*

BOSCH 256 LITER COMBIKAST
193 Liter koelen, 63 liter vriezen.
Zeer laag energieverbruik. ADV. J449T-

Modern betaalgemak met
o.a. de Expert Creditcard.

AAR

E XP E

Haarlem*, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
«Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. "Audio, video, hifi.

J E W l J Z ER
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VA
DEBERKHOFF

Horeca-carrière...
start 'n SEC-opleidine*
• Horeca Ondernemersvaardighedcn
• Cafébedrijf/Sociale Hygiëne

• Koken
• Serveren

Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste
vestigingseisen. Ook voor andere branches.

» Wijncertificaat ^
• Restaurantbedrijf

de énige échte drukkerij in Zandvoort

van Petegem

KOKEN/SERVEREN

• Managementopleidingen

training &

opleiding

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 9329

HOTEL EN GASTRONOMIE

(•l jaar) aansluitend aan de basisschool

F R KF MD
L 1\ lj>l»"!j l/

Bel voor informatie:

AMS1FRRAMS COUK3C VOOR

Wibautstraat 220
1097 DN Amsterdam
Tel.:020-6651313

Uw drukker voor:
huwelij kskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

Kerke pad 6
TelJFax (023) 5712793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

Open avonden:
dinsdag 28 januari
donderdag 20 februari
van 19.00 tot 21.00 uur

woensdag 21 januari 1998
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GEZOCHT: FAMILIE
WII\I-TOT-18,9-MILJOEN-BON

zaterdag
34 lanoari IMS
open huis
10.00-12,30 uur
dinsdag
10 februari IWS
voorlichtingsavond
19,30-21.30 uur
woemdog 18 februari IMS
workochtend (op<»ino<w»o) 09.00-12.30 uur
woensdag 11mawfI948
voorlichlingsmiddag
13.00-16.00 uur

ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer, alle
Bingoprijzen en de Mega Jackpot.

D de heer n mevrouw

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
ie schrijven.

Adres:

G ƒ 40,G ƒ 30,CJ ƒ 20,G/ 10,-

donderdag 39 jaauflrl 1998
open avond
zaterdag
14 februari 1998
opendag
11.00-14.00 uur
woensdag 18 maart 199*
proeflessen
14.00-16.00 uur
woensdag* 25 maart 1998
proeflessen
14.00-16.00 uur

Jk

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)

Postcode:.
Plaats:

,

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

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt
in aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar, tel.: 020 - 677 68 68.

I NATIONALE

Naam:.

Bon uitknippen on in ccn
envelop tzonder postzcge/l
opsturen naar: Nationale
Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
^ WO VM Amsterdam.

(Post)banknr:
Geboortedatum:
Datum:
150.98.01
Handtekening:

S L O T E R I Jl

SPEEL EN HELP MEE!

EEORI

Duizenden schoolkinderen schaatsen deze week
voor Unicef. Op kunstijsbanen verdienen zij per
afgelegde baan geld om kinderen in oorlogsgebicdcn mei hun ouders te herenigen. Ook de
Nationale Postcode Loterij helpt.
woensdag
4 maart 1998
voorlichting kinderen
14.00*16.00 uur
Pieter de Hoochstraat 59 (mavo/havo, havo/vwo)
Hygieopfein B (havo/vwo)
<•
maandag
9 naart 1998
*
informatie-avond ouders
20.00-22,00 uur
Pieter de Hoochstraat 59 (alle afdelingen

zoterdog

In vluchtelingenkampen, bijvoorbeeld in Rwanda
en Congo, hangt Unicef foto's op van kinderen die
in de chaos hun ouders zijn kwijtgeraakt. Het is
ccn vaste zoekplaats voor talloze ouders die kinderen kwijl zijn.

7 itbtwrl 1998

open huïs
11.00-14.00 uur
donderdag 19 februari 1998
informofift-ovond
19.00-21.00 uur

Hel werkt, want intussen zijn op deze manier al
meer dan 50.000
kinderen met hun
familie herenigd. En
in deze Olympische
HOC»
Winterwcck zorgen
NOC*NSF en de
Nederlandse schoolkindcrcn ervoor dat
Unicef dat werk
voort kan zetten.

Wilt u volgende
week ook helpen?
Vul dan vandaag
vast deze bon in en
stuur hem op. .. _.

Verkoop elke laatste donderdag
van de maand, van 13.30 uur - 15.30
Info: 5713977 of 5714345.

MET SPOED GEZOCHT VOOR
ZSV ZANDVOORTMEEUWEN
MET ONMIDDELLIJKE INGANG EEN

regioria

amsterdam

opleidingen

en omstreken

DE UITSLAGEN VAN 19 JANUARI ||
Elke maandag 2O.3O uur op RTL. 4:
de Postcode Loterij Record Show
Stand Mega Jackpot:

11 De overige Bingoprijzen: 1

6 miljoen

Getal 23 t/m 36

Thuïsbïngo
ƒ 25.OOO,-

f 5.000,5632 AE..
Extra Prijs
ƒ 25.OOO,5632 AE 088

Zetfouten voorbehouden

De BMW: 1338 VE 036 in-Almere

i mineel aanbod

TERREINMEESTER

uur.

Het ROC Amsterdam en omstreken is

Speel nu mee in de Postcode Loterij Record Show voor
een fantastisch ShowBizCity-arrangement. U brengt
een onvergetelijk bezoek aan het schitterende
feestpaleis van Joop van den Ende in Aalsmeer.
Aansluitend slaapt u in het luxe Amsterdamse hotel
Krasnapolsky op de Dam.
Dus: kijk maandag 20.30 uur naar RTL 4. Heeft u 12 of
meer cijfers goed op uw bingokaart? Bel dan 09090077
(95 cpm) en win dit fantastische arrangement!

Unicef is een van de
27 ƒ 10 000 06 ƒ 20 goede doelen van de
De Bingogetallen:
l * -3
t i nnn
na / in Postcode Loterij.
Getal 1 t/m 22
44
ƒ
100,22
ƒ 9,Dus u helpt vermiste
/ 50,16
/ 8,kinderen ook door
25 37 28 42 36 31 13 09
ƒ40,24
ƒ 7,mee te spelen. En u 01 45 18 07 05 34 04 35
12
ƒ30,38
ƒ6,maakt kans op de
33 10 17 02 19 32 20 15
ƒ25,21
ƒ5,rijkste prijzen van
rBlaakt u uw kaart vol met:
Nederland, zoals de
• Straatprijs trekking december:
23
Postcode-Kanjer en
Bekendmaking: 19 januari
dan
wint
u
de
de Mega Jackpot.

woensdag II moert 1998
voorlichtingsavond
19.00-21.30 uur
woensdag 25 mflttrl 1998
voorlichting kinderen
09.00-12.00 uur
voorlichtingsavond
19.00-21,30 uur

Het Nederlandse Rode Kruis,
Zandvoort heeft nu opruiming
van diverse materialen.

Kom naar ShowBizCity

Voor nadere informatie kunt u zich wenden
tot de heer H. Kinneging, tel.nr. 023-5720169.
Schriftelijke reacties kunt u sturen naar:
ZSV Zandvoortmeeuwen
Postbus 140, 2040 AD Zandvoort

ontstaan uit een fusie van elf instellingen
voor beroepsonderwijs en educatie en kent
twaalf units. Neem voor informatie over
voorlichtingsdagen of een informatie-gids

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

contact op met een van deze units:

Walraven van Hall College
Terheideweg 10, 1062 HL Amsterdam, tel: 020-516.16.16

Handel
M. Bauerstraat 2,1062 AR Amsterdam, tel: 020-614.15.06

Mode en Uiterlijke Verzorging

l

A

van der Kuijl

Gedipt. Tandprotheticus
Vervaardigen
gebitsprothesen
Nauwkeurige aanpassingen
Snelle reparaties
Garantie en nazorg
Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Tel.(023)5366088

.«J^^uVUfc^^U*v«;,^ïVArji.-*ï,.>tK.U,;j4ti;.,.j{.>™^.>p;^^.1,, .*,:• -•.'...,., t:

Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71-72-Schalkwijk

üdO.N.T.

Weteringschans 31, 1017 RV Amsterdam, tel: 020-623.77.27

Amsterdams College voor Hotel en Gastronomie
Da Costastraat 60,1053 ZP Amsterdam, tel: 020-618.44.99

Amsterdamse School voor Gezondheidszorg
Kon. Wilhelminaplein 18,1062 HK Amsterdam, tel: 020-408.97.97

Zandvoorts Nieuwsblad

9 College Dienstverlening en Welzijn
Gaasterlandstraat 5,1079 RH Amsterdam, tel: 020-646.22.36

• Amsterdam Techniek
Wester straat 187,1015 MA Amsterdam, tel: 020-535.68.68

Amsterdam Techniek
Startbaan 26,1187 XR Amstelveen, tel: 020426.22.22

Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Haltestraat 9, Zandvoort

Nederlands Luchtvaart College

AKO

Opaallaan 25, 2132 XV Hoofddorp, tel: 023-569.36.02

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort

Joke Smit College
Meer en Vaart 290, 1068 LE Amsterdam, tel: 020-610.67.01

Brugman

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

'ERKEND

KEUKENS

BP Lehman

v. Lennepweg A, Zandvoort

DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:
AMSTERDAM. SiinlliouiliM-skadr 7-1 . 020-6752906.
HOOFDDORP". Kruisweg 78r> C. 020-6533 1 62.
ZAANDAM". l'iotcrCliijsnilaan l f/l > roviiic'iiilrwr{!.07;V>l57H67.

College voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Zeeburg

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

'ook H;ulk;im»Tslio\vroom. Ovrrijjc adressen vindt u in dr (Jonden Gids.

TimorpleinZl, 1094 CC Amsterdam, tel: 020-665.13.66

„Het Station"

Stationsplein 6, Zandvoort

Educatie
Wilhelminalaan 55,2132 DV Hoofddorp, tel: 023-563.27.28

Shell Geerling

De Vonk

Restauratie

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2A, Zandvoort

Ook enorme keus in badkamers

Inbowvapparaluur
binnen

48 uur
geleverd.

woensdag 21 januari 1998

Weekmedia 17

130
soorten

50

soorten
vleeswaren

vlees

GRATIS
200 gram BOEREN ACHTERHAM
TER WAARDE VAN FL. 6,50
BIJ

MEER DAN 150 SOORTEN!
Ipokett Promo
Taber waarde 5000
.
• • ' ' ' - ' •
3 jaar garantie. Beuken, Kersen, Eiken erf,r
Maple. ,
f l Ui p.m.2

l KILO MALSE RUNDER
BIEFSTUK
Fi.25,'
OF

2 KILO MALSE RUNDER

'

vanaf

Zandvoort

Tel.

5719067

-°°

zaterdag

van 9.00tot 17.00 uur

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

van 1457-

Taber waarde 8500
10 jaar garantie. Beuken, Kersen, Berken,
Eiken, Maple en Grenen.

Beuken rood

p.m.2

van

p.m.2

449T

van

115.-

Quick Step

Lengte 42 tot 266 cm.
Kant-en-klaar, s-voudig gelakt en gehard.

p.m.2

Kersen
Breedte: 12,5 cm.

: p.m.

vanaf i

Lengte 90 tofisa cm;; ' '" '\ ' •' \ / .s;
100% verhuisbaar. Kaht-en-klaar, ,
5-voudig gelakt en gehard: is ",^VUj, ,,, /
Essen natuur

p.m.

2

ïV

van 4-527-

Beuken
Breedte: 9 cm.

p.m.2

van

Esdoorn
Breedte: 12,5 cm.
p.m.

van-fo:?,

Esdoorn
Breedte: 18,4 cm.
3-strookslengte 266 cm.

p.m.2

WEIXypETTYPE HEEFT U?

109.-

Eiken geborsteld en gerookt
Breedte: 18,5 cm.
p.m.2

Junckers 22 mm. massief parket

van 4-3'97-

van

Tarkett 7,10 en 14 mm.
lamelparket
10 jaar garantie. Kant-en-klaar,
5-voudig gelakt en gehard.
Kersen, Beuken en Eiken
Lengte: 245 cm.

Taber waarde 10500
100% verhuisbaar.

p.m.2

'• Beuk Matuur Budgets ï

109.'

Deko Marty
14 mm. lamelparket

van-T".?."

Tarkett 7,10 en 14 mm.

105.-

van

Met gratis 3 mm. ondervloer!!!
Diverse decors.
••• ••

-°° -

p.m.2

p.m.

MEER DAN 150 V L O E R E N EN MATEN!

T i cftana-7

Beuken gestoomd

Ipokett Original

BRAADLAPPEN FL. 2 5,'
BOUCHERiE

Lengte 90 tot 152 cm.
100% verhuisbaar. Kant-en-klaar,
5-voudig gelakt en gehard.

Beuken Fino 'olie afgewerkt'

Lamett, Resofloor en Pergo

GrOte KrOCht 5-7 9Saandl^tlrrfvrijdagvan
tot T8 uur

Junckers 22 mm.
massief parket

p.m.2

van.

200 K L E U R E N EN MODELLEN!
Plavuizen
3 0 x 3 0 en 30 x 60 cm.
Met/zonder facetkanten.
Lamellen
15 x 90 en 15x60 cm.
Met/zonder facetkanten.

79.99.-

Kleuren
Naturel, Roomwit, Beige, Blauw, Geel,
Rood, Zwart, Matallic groen, Blauw en
Aubergine. Of uw kleur naar wens...

89.-

NU: p.m.

Dessins
Moderne strook en blokpatronen of
romeinse klassieke motieven.
vanaf

27.-

0!)

Amsterdam: Valschermkade
Hierbij ziet u afbeeldingen van de Platvoet, Holvoet en de
Normale voet En de houding die daarbij hoort
Sommige voettypes kunnen klachten veroorzaken als:
voorvoet- en gelengpijn, hielpijn,
zwikken en lage rugklachten.
''
Komende week kunt u een afspraak maken voor een gratis voetonderzoek-advies.
Bel voor een afspraak 023-5715449.

Nu ook in Amersfoort
en Den Haag.

tussen Carpet-land en Praxis,

tel. 020-6695823.

w^vwm®ss^m^'s®^^

ropa's grootste m kurk, laminaat en parket.

slfeffilSëöfeï*s?£S«^stea;Krt^^

Aanbiedingen geldig t/m 8 februari 1998 en zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

J. van Campen & Zn.
Podoloog - Orthopedisch voetbedspecialist
Corn. Slegersstraat 2 - 2042 GP Zandvoort

Wel eens gedacht aan
een andere baan in een
zorg- en verpleegcentrum
dat écht anders is?

FLORENS COLLEGE
voor opleidingen In natuur en groen

Beth Shalom is een zorg- en verpleegcentrum dat in Buitenveldert en Osdorp huisvesting, verzorging
en verpleging biedt aan 350, vooral joodse, bewoners. Een groep met andere gebruiken en leefregels,
met grote variëteit aan achtergronden. Met specifieke behoeftes en wensen waar alle medewerkers
van Beth Shalom samen op inspelen om een optimale dienstverlening te bewerkstelligen. Daarmee
onderscheidt Beth Shalom zich van andere instellingen. Daardoor is wonen en werken in Beth Shalom
een bijzondere ervaring.
Beth Shalom is een dynamische organisatie, waar altijd werk aan de winkel is. En daarom zoeken wij
regelmatig enthousiaste mensen om onze teams optimaal te laten functioneren.
Voor de sector verpleging/verzorging zijn wij altijd geïnteresseerd in kandidaten die minimaal 20 uur per
week aan de slag willen als

bejaardenhelpendej bejaardenverzorgende, ziekenverzorgende
of verpleeghulp
Voor de civiele dienst zijn er ook mogelijkheden om (meestal) parttime aan de slag te gaan, bijvoorbeeld als

NOORDZEE COLLEGE
LOCATIE HAARLEM
Vcrspronckweg 150
2023 BE Haarlem
telefoon: 023 526 14 96

receptiemedewerker (20 uur)j medewerker technische dienst (MBO-er, 36 uur)
keukenassistent (20 uur), weekendhulp (4 uur)
of medewerker linnenkamer (20 uur)
En heel concreet zijn wij ook nog op zoek naar

OPEN PAO

leerling ziekenverzorgenden (32 uur) en een ergotherapeut (25-30 uur)

WOENSDAG 18 FEBRUARI

15.OO - 17.OO UUR
19.00-11.00 UUR
Leerlingstelsel:
Bloemschikken

Interesse m <ee"
informatiebi)eenkoms,t?
Laat het ons even telefonisch.weten..

een uitnodiging.
FLORENS COLLEGE

Colle

Se heeft vestigingen in

Aalsmeer (2), Amsterdajn (2), Haarlem en Naarden.

Kortom, het loont de moeite om contact op te nemen met Cilia de Waard of Marjo van den Bogaart,
die meer kunnen vertellen over de specifieke mogelijkheden. Bel tussen 10.00 uur en 12.00 uur:
020 - 66 11 516 voor informatie.
Schriftelijke sollicitatie vóór 5 februari zenden aan Beth Shalom, afdeling Personeel en Organisatie,
Kastelenstraat 80,1083 DE Amsterdam

BETH
Voor bijzondere zorg
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Ijzersterk roeien
Fitness Paradise
ZANDVOORT - De ergoroeiers van Fitness Paradise presteerden uitstekend tijdens de
Amstel Ergo Head. Dit is een
mdoorwedstrijd over zes kilometer.
De wedstrijd is opgezet conform de maandelijkse conditiestesten, die de roeicoaches
afnemen bij de nationale equipe. Bij de niet-roeiers werd de
42-jange Willem Pijper eerste
m een tijd van 20.01,4. Pieter
Schijff werd tweede op ruim
twintig seconden. Setaastiaan
Borman eindigde op de derde
plaats. Ook de vierde plaats
ging naar een roeier van Fitness Paradise. Martin van Berge Henegouwen roeide de zes
kilometer in 22.05.
Bij de dames werd Sandra
Aries knap eerste in 25.03,2. Op
de tweede plaats eindigde Ingrid van der Peet, die er ruim
een minuut langer over deed.
Voor Willem Pijper was deze
wedstrijd een goede training
voor de WK-ergoroeien in Boston op 22 februari. Van het gehele deelnemersveld, dat 130
roeiers telde (inclusief de nationale equipe) zette Pijper de zesde tijd neer.

woensdag 21 januari 1998

Benauwde situatie voor handbalteamsZVM
ZANDVOORT - De handbalteams van ZVM-Rabotaank
konden zondag niets veranderen aan de benauwde situatie
op de ranglijst. De Zandvoortse mannen gaven het hooggeplaatste Fortissimo goed partij, maar verloren met 19-23.
De handbalsters kregen geen vat op het spel van Oriënt: 1724.
De Zandvoorters, die de laatste plaats op de ranglijst innemen, toonden vooral werklust.
Foritissimo had duidelijk het
beste van het spel, maar moest
de gehele wedstrijd alert talijven. Na de openingsfase stond
er een stand van 4-4 op het scoretaord en tot dat moment deed
ZVM-Rabotaank niet voor Fortissimo onder. De beste kansen
waren zelfs voor de Zandvoorters, maar op de beslissende
momenten faalden ze in de afwerking. Bovendien leverde
slordig balverlies een 6-9 achterstand op.
Het team van coach Joost
Berkhout was van slag en wist
in het laatste kwartier niet
meer te scoren. „Deze periode
nekte ons," stelde Berkhout.
Nog voor de rust voerde Fortissimo de score verder op naar
een 6-11 stand. In de tweede

Kinkhouwers en Heidoorn
tonen kracht in de A-lijn
ZANDVOORT - In de Alijn bij de Zandvoortse Bridgeclub zijn de prestatie van
mevrouw Kinkhouwers en
de heer Heidoorn heel opvallend. Het gepromoveerde paar legde opnieuw beslag op de eerste plaats in de
hoogste groep.
Met 61 procent behaalde mevrouw Kinkhouwers en de heer
Heidoorn een fraaie score,
waarmee zij de dames Heidoorn en De Leeuw een procentje voorbleven. Na drie wedstrijden hebben mevrouw
Kinkhouwers en de heer Heidoorn de leiding overgenomen
van de heren Emmen en Vermeulen, die terugzakten naar
de tweede plaats.
De eerste plaats in de B-lijn
werd gepakt door mevrouw
Mon, die met een gelegenheidspartner speelde. Zij behaalden
58 procent. Op korte afstand
legden de dames De Jong en
Voolstra beslag op de tweede
plaats. In deze groep gaat het
echtpaar
Hoogendijk
nog
steeds aan de leiding met op de
tweede plaats de dames Meijer
en Mom.

In de C-lijn was niemand bestand tegen het geweld van de
dames Van Os en Rudenko. Dit
paar tekende 65 procent aan.
De dames van der Meer en Sikkens eisten de tweede plaats op
met 56 procent. Mevrouw De
Muinck en de heer Henrion
Verpoorten voeren de ranglijst
aan met een minieme voorsprong op de dames Van Os en
Rudenko.
In de competitie van de donderdagmiddag is de vierde wedstrijd gespeeld. De A-lijn leverde een overwinning op voor de
dames De Fost en Hoogendijk
met 56 procent. Mevrouw Van
der Kroft, een nieuw lid, deed
het met de heer Vergeest niet
slecht door met 55 procent als
tweede te eindigen. Aan de kop
van de ranglijst staan nog
steeds mevrouw Lemmens en
de heer Veldhuizen, die negen
procent voorsprong hebben op
de heren Hogendoorn en Weijers.
De dames Van Ede en Menks
waren in de B-lijn met 66 procent veel te sterk voor de overige paren. Het dichtste bij kwamen nog de dames Hilverdink
en Voolstra met 61 procent.

helft leek de strijd snel beslist.
Opnieuw was er onnodig balverlies, waardoor de Zandvoorters al vlot tegen een 6-13 achterstand aankeken. Knap was
nadien het herstel. Het Zandvoortse team bleef erin geloven
en toen de aanvallen weer gingen lopen kwam de hoop op een
goed resultaat terug.
Onder aanvoering van Paul
Blom en Patrick Terpstra werd
het gat bijna gedicht, 11-13. De
achtervolging had echter veel
kracht gekost, want Fortissimo
liep vervolgens weer uit naar
11-15. Toch had de ZVM-defensie meer kijk op de aanvallen
van de gasten en bleef de strijd
spannend. Bij 17-19 kreeg ZVM
een unieke gelegenheid om de
score een nog beter aanzien te
geven. Fortissimo kwam met
twee man minder te staan en de
Zandvoorters kregen een strafworp. Die werd evenwel gemist.
Uit de volgende aanval sloeg
Forissimo meteen toe, 17-20.
Ondanks goed handbal slaagde ZVM-Rabo er niet meer in
terug te komen en moest met
een 19-23 nederlaag genoegen
worden genomen. „Het breekpunt in de tweede helft was het
missen van de strafworp," vervolgt Berkhout zijn verhaal.
„De beste heeft wel gewonnen,
maar toch vond ik het een onnodige nederlaag. Het zit hem
bij ons in de kleine dingen zoals
balverlies dat niet nodig is. Het
wordt nu wel erg moeilijk voor
ons, maar als ik dit team zo zie
spelen dan moet er meer uit te
halen zijn."

ZANDVOORT - De Zandvoortse Schaak Club haalde
vorige week vernietigend
uit. In de externe competitie
werd het reserve team van
Hoofddorp met maar liefst
7,5 tegen 0,5 verpletterd. De
Zandvoorters krijgen door
dit resultaat meer lucht in
de onderste regionen.
Het achttal van de Zandvoortse Schaak Club had er
duidelijk zin in om de voorlaatste plaats over te doen aan het
bezoekende Hoofddorp. In het
Gemeenschapshuis moest met
grote cijfers gewonnen worden
om degradatiegevaar te ontlopen. Ruud Schiltmeijer had een

Esther Koomen kwalificeerde zich met een elfde plaats in
de soli-finale en samen met
Sandra Beugel bereikte het
tweetal een prachtige tiende
klassering in de duet-finale van
het synchroonzwemmen. De
Zandvoortsen zijn dan ook te
bewonderen in de finale, in de

leeftijdsgroep 17 jaar en jonger,
die op 14 en 15 februari gehouden wordt in 's Gravenzande.
Van de negen Noordhollandse
kunstzwemverenigingen namen in totaal tien synchroonzwemsters deel aan deze kwalificatiewedstrijd.

blijven," aldus een trotse trainster Coby ter Heijden. De prestatie van beide synchroonzwemsters krijgt nog meer
glans als blijkt dat zij de enigen
waren van de zwemkring
Noord-Holland die finaleplaatsen op eisten.

Het wordt nu hard werken
aan de solo van Esther Koomen
en het duet met Sandra Beugel
om op het kampioenschap goed
voor de dag te komen. De Zandvoortsen proberen in ieder geval een plaatsje hoger te scoren.
„Finaleplaatsen?" „Nee, die zitten er nog niet in, daarvoor hebben we echt te weinig trainingstijd. Dan moetje bijna elke dag
badwater hebben en dat zit er
bij de Zeeschuimers gewoon
niet in. Maar een goede subtopper zijn we en zullen we zeker

Niet alleen Esther Koomen
en Sandra Beugel waren in Amsterdam van de partij. Bij de
leeftijdsgroep 13 jaar en jonger
werd Shanita Doerga tijdens
haar NJK-debuut 63e van de
128 deelneemsters. Opvallend
was wel dat zij haar persoonlijke record met ruim een wedstrijdpunt verbeterde. Simone
Sindorf werd 107e maar kan
veel beter. Zij kampt al geruime
tijd met een hardnekkige knieblessure en kon daardoor niet
voluit zwemmen.

SPORT
Beatrixschool is
beste in basketbal
ZANDVOORT - De strijd
om de jaarlijkse schoolbaskettaaltitel is voor de tweede
keer op rij gewonnen door
de Beatrixschool. Bij de
meisjes was de Beatrixschool de sterkste en bij de
jongens leverde de strijd een
zege op voor de Hannie
Schaftschool.

Een doelpoging van een speler van ZVM
De Zandvoortse vrouwen
hadden weinig in te brengen tegen het sterke Oriënt. Bij vlagen werd ZVM-Rabo weggespeeld. Het pleit voor het Zandvoortse team dat telkens geprobeerd werd de schade beperkt
te houden.
Na een 2-2 tussenstand was
het gebeurd met ZVM-Rabo.

Door een tempoverhoging van
Oriënt keken de Zandvoortsen
tegen een 8-13 achterstand aan
bij rust.
Toen Oriënt meteen in de
tweede helft de score opvoerde
naar 8-17 was het gedaan. De
Zandvoortse vrouwen kwamen
wel wat beter in de strijd, maar
spannend werd het niet meer.

Foto Eiick \ a n Cleiil

Oriënt bleef de strijd controle- meer terugbrengen."
ren en won met de fraaie cijfers
Doelpunten mannen: Paul
van 17-24. „Oriënt speelde top- Blom 5, Patrick Terpstra 5, Pehandbal," vond coach Joost ter Pennings 3, Jan van Duijn 2,
Berkhout. „Tot 2-2 konden we Martij n Hendrikse 2, John
hel bijhouden, daarna was het Terpstra l, Ronald Vos 1. Vrouover en uit. Soms werden we wen: Claudia Paap 6, Mireille
weggespeeld en alhoewel het in Martina 5, Wendy van Straten
de tweede helft wel beter ging, 3, Daphina van Rhee 2, Linda
we konden de spanning niet Koper 1.

Schaakclub geeft Hoofddorp les

makkie omdat zijn tegenstan- met verlies naar huis te sturen,
der niet op kwam dagen waar- 4-0.
Na een snelle analyse kon er
door de Zandvoorters meteen
een 1-0 voorsprong konden no- al na ruim een uur spelen gereteren.
kend worden pp een grote overwinning. Er werden weddenOp de volgende punten be- schappen afgesloten dat Zandhoefde niet lang te worden ge- voort wel met 8-0 zou gaan winwacht. Na drie kwartier scha- nen. Zover kwam het echter net
ken zorgden Wim Gude en Ed- niet. Toen Hans Lindeman de
ward Geerts met fraaie over- gunstige positie van zijn team
winningen voor een 3-0 tussen- bekeek speelde hij zijn partij op
stand. Voorzitter Jan Berkhout bekwame wijze naar een gededeed er een schepje bovenop gen overwinning. De strijd was
door vanuit een moeilijke posi- beslist en de overige drie partijtie alsnog zijn tegenstander en konden de Zandvoorters

met een gerust hart uitspelen.
John Atkinson deed dat ook
keurig door voor het zesde punt
te zorgen. Op het tweede bord
probeerde Hans Jansen zijn
partij te mooi af te maken,
waardoor hij uiteindelijk genoegen moest nemen met een
remise. John Ayress ondervond
van zijn opponent fel verzet en
pas tegen de klok van half
twaalf lukte het de Zandvoorter
het volle punt te pakken waardoor de eindstand kwam op een
reusachtige 7,5-0,5 overwinning.

Door dit bijzondere resultaat
is het team van de Zandvoortse
Schaak Club op de zesde plaats
terecht gekomen. Met de wedstrijd in het vooruitzicht tegen
rode lantaarndrager Kijk Uit 3,
wat toch een zege moet opleveren, kan de positie voor de
Zandvoorters nog rooskleuriger worden.
Stand na vier speelronden: 1.
Heemstede 3 7-20, 2. Santpoort
l 7-18,5, 3. Haarlemse Jopen l 516,5, 4. De Uil 4 4-17,5, 5. Chess
Society 2 4-17, 6. Zandvoortse

Hierbij moet wel aangete
kend worden dat gelijk geein
digd werd met de Beatrix
school, doch de Hannie Schaft
school had een iets beter doelsaldo. Deze teams deden in het
onderlinge duel niets voor el
kaar onder. Na een spannend
gevecht taleven de Hannie
Schaftschool en de Beatrix
school steken op een 12-12 eindstand. Vervolgens wonnen beide teams alle wedstrijden.
Bij de meisjes was de Beatnxschool overduidelijk de sterk
ste. De vijf wedstrijden werden
vlot in winst omgezet en op afstand werden de Nicolaasschool en de Hannie Schaftschool tweede en derde. De
Duinroos heeft van alles geprobeerd om een puntje te scoren
doch voor zowel de meisjes als
de jongens zat dat er niet in. De
troost was er in de vorm van de
fraaie beker, die de Sportraad
beschikbaar had gesteld. Deze
aanmoedigingsprijs werd uitgereikt door Rinus Kok, die er
vanuit ging dat de Duinroos
volgend seizoen gaat scoren.
Schaak Club l 3-17, 7. Hoofddorp 2 2-10, 8. Kijk Uit 3 0-11,5.
Morgenavond spelen de leden van de Zandvoortse
Schaak Club de tweede ronde
voor het interne snelschaakkampioenschap Na de eerste
ronde van acht partijen staan
John Ayress en regerend kampioen Hans Jansen bovenaan.
Beide spelers hebben zeven
partijen gewonnen en leden
slechts eenmaal verlies. Ook
morgenavond worden acht partijen gespeeld met een bedenktijd van maximaal vijf minuten
per persoon. De grootste tegenstander zal daarom ook dit keer
weer zijn de onverbiddelijke
schaakklok.

Sneeuwman sterkst
op edele viervoeter

Zwemsters Zeeschuimers
spoelen makkelijk in finale
ZANDVOORT - De kunstzwemmende
Zeeschuimsters Esther Koomen en
Sandra Beugel hebben tijdens de kwalificatiewedstrijd voor de Nederlandse
Jeugdkampioenschappen
in Amsterdam zich uitstekend geweerd. De uitvoering was zo goed dat plaatsing voor de finalewedstrijden geen enkel probleem
opleverde.

Zandvoorts
Nieuwsblad

ZANDVOORT
- De
sneeuwmannen stalen de
show bij Manege Rückert
op zaterdagavond. De avond
stond in het teken van een
Pas de Deux, een proef op
muziek met twee verklede
ruiters.
Het jurylid Consita Tijmant
heeft genoten van wat er de gehele avond getoond werd.
Clowns,
rasta's,
barby's,
sneeuwmannen, harems, heksen en Belle en het Beest wer-

Eén van de koppels die deelnamen aan de Pas de Deux
zaterdagavond bij Manege
Rückert was verkleed als haremvrouwen
Foto Rob KnottcM

den in de manege opgevoerd.
De jury had het er erg moeilijk
mee, want elk koppel zag er
perfect verzorgd uit. Er werd
niet alleen gekeken naar het rijden en de muziek maar ook de
dressuur en de outfit werden
aan een beoordeling onderworpen. Voor de outfit scoorden de
sneeuwmannen het hoogste
aantal punten, hetgeen net met
genoeg was voor de emdoverwinnmg.
De overwinning ging naar Cilla Ekema met Pascal en Manja
Boersma met Baydock, die als
clowns verkleed waren. De
sneeuwmannen Marianne de
Jong met Odi en Annelies Anspach met Idonja legden beslag
op de tweede plaats. Elise Wilkes met Tico en Lisa Wisker
met King, verkleed als de
Bluesbrothers, eindigden op de
derde plek.

Zeevissers vangen gul, schar, bot en diverse prijzen Van Kempen scoort in Wijk aan Zee
ZANDVOORT - De Zeevis
Vereniging Zandvoort startte
het nieuwe visseizoen met een
feestelijke avond waarbij de
prijswinnaars van het seizoen
1997 in het zonnetje werden gezet. De eerste wedstrijd voor
1998 werd ook al weer gehoUden en gewonnen door Peer van
Warmerdam.
Tot beste allround-visser van
1997 werd Cas Al gekroond, die
daardoor in het bezit kwam van
een fraaie wisselbeker, terwijl
Melwin Dröse voor het vangen
van de grootste paling de Dobeybokaal voor een jaar mee
naar huis mocht nemen.
De beste Noordzeevisser
werd Frans Castien en de Piercompetitie werd winnend afgeMoten door Cas Al. Wat de
s-trandcompetitie betreft was
Klaas Langereis ongenaakbaar,
terwijl in de bodemvisstrijd Jochem Visser de kampioen
werd. In de rode draadcompetitie ging Peer van Warmerdam
met de eer strijken.
Tijdens de eerste Pierwedstrijd gaf Peer van Warmerdam
zijn visitekaartje meteen af. De
vis beet goed maar wel en alleen aan de buitenkant van de
midpier. De Zandvoortse vis*>ers vingen vooral gul, schar en
bot. Peer van Warmerdam was
°P dreef en haalde maar liefst
200 centimeter vis boven water
en won dan ook deze eerste
wedstrijd. Willem Minkman
klasseerde zich als tweede, terijl Frans Castien de derde
Plaats opeiste. De volgende
wedstrijd vindt vrijdagavond
°P het strand plaats.

ZANDVOORT - In het
Hoogovensschaaktoernooi behaal de de Chess Society schaker Ton van
Kempen een knappe zege
in de vierde klasse R van
de weekendvierkampen.
Minder goed verging het
Jean Paul Westerveld een
klasse lager. De debutant
kwam niet verder dan een
half uit drie en degradeerde naar de laagste afdeling.

en degradatie brengen. Het
werd een Zand voorts dagje
daar Ton van Kempen met
zwart Jansen uit IJmuiden
klopte en de andere partij in
remise verzandde. Met twee
uit drie won Van Kempen op
deze manier de groep, goed
voor een boekenbon en de nog
veel meer begeerde promotie
naar de derde klasse.
Heel wat minder goed liep
het af met debutant Jean Paul

Ton van Kempen, die dit
seizoen alleen maar remises
liet noteren startte in de eerste ronde van het Hoogovensschaaktoernooi
met een
fraaie zege op Van de Haak.
Er ontstond een theoretisch
duel, waarbij Van Kempen Westerveld in de vijfde klasse
zich met de witte stukken Y. Met twee nederlagen en een
voor zijn doen agressief op- remise belandde de teamgestelde. Dit wierp vruchten af noot van Van Kempen op de
en Van Kempen noteerde de laatste plaats m de groep, die
onherroepelijk degradatie beeerste zege.
tekende naar de zesde en laagGesterkt door de goede ste klasse.
De vierde competitie wedstart, verwierf Ton van Kempen zich in de tweede ronde, strijd van het tweede team
opnieuw met wit, een fraaie van Chess Society tegen de
uitgangspositie. Jammerge- Haarlemse Jopen, draaide na
noeg verzaakte de Chess-scha- een foutenfestival uit op een
ker om de vierkamp vroegtij- 3.5-4,5 nederlaag. Kees Koper,
dig te beslissen en beging een normaal het voortouw neonnauwkeurigheid, die hem mend m de score, ging dituiteindelijk de partij kostte. maal voorop in een blunderEr was nog niets verloren rijk avondje. Koper kreeg in
daar alle spelers in deze groep eerste instantie een magnifiena twee ronden op een punt ke aanval, doch vergooide
eerst een paard en vervolgens
stonden.
De slotronde zou derhalve de dame. Zijn tegenstander
de beslissing over promotie wist daar wel raad mee en

Minder succes voor
Westerveld op bord

De gelukkige prijswinnaars van de Zeevis Vereniging Zandvoort bijeen

speelde Koper naar een nederlaag.
Peter van de Beek ging ook
niet bepaald foutloos de
avond door maar had het gcluk dat zijn opponent evëneens materiaal offerde waardoor alsnog remise genoteerd
kon worden. Boudewijn Eijsvogel bracht Chess weer op
gelijke hoogte door de fouten
van de Haarlemse Jopen af te
straffen. De Jopen deelden
kort daarna de genadeklap
uit. Eerst deed Hans Drost
een duit m het zakje door pardoes een toren weg te geven en
vervolgens werd Jaap Bouina
op het eerste bord na dappere
strijd technisch overmeesterd
door tegenstander Jan Vos
Wim Brugman maakte ook
een foutje, na een zeer goede
partij, waardoor hij een stuk
achterkwam. Zijn tegenstander maakte echter een nog
grotere fout door de partij remise te geven en toen pas te
ontdekken dat hij een stuk
voorstond. Peter Kuhn deelde
niet m de malaise en ontfutselde, in een moeilijk eindspel
met een pion minder, zijn
sterke tegenstander een half
puntje.
Simon Bosma lijkt de vorm
terug gevonden te hebben. De
topscorer van vorig jaar. die
dit seizoen dramatisch startte
met nul uit drie speelde zijn
beste partij van dit seizoen en
won fraai. De nederlaag kon
daardoor echter niet voorkomen worden.
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VNV SERVICES

Woninginrichting

VNV zoekt voor een aantal van haar klanten representatieve
en professionele receptionistes en telefonistes die kwaliteit
en gevoel voor service net zo belangrijk vinden als
onze klanten

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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MATRASSEN

lA/egens de sterke groei van onze activiteiten zi|n wij voor de
regio Amsterdam op zoek naar

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

RECEPTIONISTES/TELEFONISTES (m/v)*
afroep, parttime, fulltime
* Wij nodigen speciaal herintreders en studenten
uit te reageren

.uiil.i^ 17 Illl IMII
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woensdag 21 januari 1998
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UW DAGTAAK ZIET ER ALS VOLGT UIT
U ontvangt relaties en u bent het eerste aanspreekpunt voor
de opdrachtgever
Daarnaast verzorgt u het inkomend telefoonverkeer en
verricht u een aantal administratieve werkzaamheden
Omdat u dit werk veelal bij internationale bedrijven verricht,
?ult u de klant regelmatig in het Engels te woord staan
WIJ BIEDEN DE JUISTE KANDIDATEN
Een leuke uitdagende functie met veel afwisseling, beloning
•olgens een van de beste CAO's in de branche en een helder
personeelsbeleid met ruime opleidmgsmogelijkheden

Maat en
dikte

SG
25

SG
30

80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

99- 125105- 130110- 140115- 150155- 190165- 200180- 225190,- 230200- 255230,- 290255,- 330-

SPECIALE AKTIE

Spreekt bovenstaande functie u aan, stuur dan binnen
10 dagen uw brief met motivatie, CV en pasfoto aan VNV
Services B V , Keienbergweg 50, 1101 GC Amsterdam, t a v
mevrouw T van Putten Graag duidelijk m de brief vermelden
of u op fulltime parttime of afroepbasis wilt werken

Fabriekswinkel
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Happy Service
Papaverweg17
Postjesweg 87
Insulindeweg 509
Compressorstraat 23

Happy Service Financieel Advies is een snelgroeiende,
dynamische organisatie Onze buitendienstmedewerkers adviseren dagelijks honderden cliënten door heel Nederland op
net gebied van (studie)verzekenngen, aanvullende pensioe
nen, hypotheken, financieringen etc In verband met grote
expansie vragen wij landelijk

• Christel + Jan 't was wat
voor de vakantieman fantastisch1 Bedankt' Skifans
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

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

ZFM 107+ kabel 105, a s vnj- Wil degene die zondag 18/1
dag 11 u praat Rien Couvreur 98 om 12 00 uur mijn tasje
terugbezorgde contact met
met clown Didi en Joyce
mij opnemen 0235717018

160-

180-

275-

165-

190-

280-

175-

200,-

285-

185,-

215-

290,-

225,-

255-

375,-

245.-

280-

395,-

265,-

300,- 425,-

die op door ons verstrekt materiaal en een gedegen interne
opleiding, adviezen uitbrengen met het doel onze producten
te verkopen
nkomensindicatie ƒ60000 ƒ 100 000 of meer
(Ref SP)

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Noord

Een pruik als het
nodig is!

BIJ beide functies denken wij aan ambitieuze mensen, die het
eggen van contacten op alle niveaus in de vingers nebben,
met minimaal een middelbare opleiding

540,-

465-

499,605,699,790,-

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

020-6324959
020-6186088
020-6937355
020-6331329

* aparte
pasruimte
* ruime
sortering in
haarwerken
en pruiken

Gevraagd ervaren kok Br o
nr 71504041 v d blad

Ook gespecialiseerd m
heren (maat] werken
Dinsdags geslolen^cix.

VTOPN.

\jWV3KK\GjLDU3IEEUSD
Heemstedestraat 28 >v
/
bh Hoofddorpplein
N/i
Amsterdam

Tel. 0206157107

Hobby's en
verzamelingen

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 - 6413187

Dans- en
balletlessen
Dance Masters v d Adel & de
Bruijn-Bonel starten nwe
danslessen voor jongeren 1117 jr, alleengaanden en paren Makkelijk bereikbaar met
openbaar vervoer Gratis parkeren
Touwslagerij
11,
A'veen Tel 020-6407711 Zie
ook pag. 781 en 802 ATS text

<inder/baby-artikeler

Borden gezocht porseleinsteen, bevrijding 5 mei 1945 • Te koop kinderstoel, blankof Herrijzend Nederland
hout, ƒ 35, loopwagen ƒ 25
Telefoon 023-5717357
Telefoon 023-5719880

Opleidingen/cursussen

Volks üriiversftëï&Am* t e r d a m
Nieuw Programma1
Winter en Voorjaar 1998
Taal - Creatieve • Algemene
cursussen
NT2 - Nederlands aan Anderstaligen
cursussen

***Start Direct***
Wij zoeken 30 mensen voor
onze doorstart' Voor verschil
lende functies o a verkoop,
vertegenwoordiging, afl goe
deren, promotie, reclame en
leidinggevende functies
Bel direct voor afspr RTF,
grooth m non food prod

Vrijwilligers gevraagd

U kunt bij ons al v a ƒ270,
voor het eerste haljaar
een goede piano huren

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN

Intergom Uitzendbureau is op
zoek naar PRODUCTIEMEDEWERKERS voor een
leuk informeel bedrijf Heb je
ervaring in de productie?
Bel dan voor meer informatie
(020)653 11 40

020 - 4657350

* bezoek aan
huis of in
hel
ziekenhuis
* ziekenfonds
leverancier

Dus... maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

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

Horecapersoneel
gevraagd

instrumenten

PIANO
SPELEN

3ent u representatief in het bezit van auto, telefoon en de
nodige durf en tact en bent u ouder dan 25 jaar, dan komt u
wellicht in aanmerking voor een van bovengenoemde functies

Intergom Uitzendbureau is op
zoek naar fulltime LOODSMEDEWERKERS voor bednjven op Schiphol Heb jij een
Grote
VLOOIENMARKT
Huishoudelijk
lbo of mavo diploma? Bel dan
A'dam, afsl Bos & Lommer,
vandaag nog voor meer mfor
personeel
zondag 25 jan 10 17 uur
malie Tel (020)653 11 40
Jan v Galenhal (bij het
gevraagd
Lucas Ziekenhuis)
Een nieuwe job?
Midland BV 0334751167
rij instructeur vracht
Gevr hulp in de huish 1 och Word
auto chauffeur of taxi-chaufVlooienmarkt 25 jan Haarlem tend p w Tel 0235712091 feur De nwe opl starten binZuid Tybb Henk van Turn Zelfst hulp gevr 3 uur p w nenkort in A dam Vraag info
hout Sporthal 9 16 uur, toe dag en tijd in overleg Tel (gids) S A N 020 692 22 23
gang ƒ 2 50 0320 256656
0235712906

Intercodam Beheer B V gevestigd aan de Amstel 135 te
Amsterdam (naast Carré) voert o a de administratie van een
aantal werkmaatschappijen waarvan de activiteiten voorna
melijk liggen op het gebied van in en verkoop van kerami
sche tegels on sanitair wegenbouw milieu en sport

425,-

390-

390-

425,-

consulenten (m/v)

Gemengde Vrijmetselarij,
SchoonmaakTechnisch personeel
internat orde voor mannen
personeel
gevraagd
en vrouwen Ook m Amstelgevraagd
veen Tel 0206430293
Naar de bronnen van de
Intergom Uitzendbureau is op
NEW AGE In de Meent m
UITZENDBUREAU
zoek naar een KOELTECH• Lieve Hanny, laat iedereen Amstelveen en in Centrum de
DE WERKSTUDENT
maar klessen welkom bij de Roos m Amsterdam (vanaf 23 zoekt voor een schoonmaak- NISCH MONTEUR Je houdt
je o a bezig met het repareoude bessen'
bedrijf op Schiphol
jan) Info 0206417705
ren van koelinstallaties Ben je
CHAUFFEURS M/V
in het bezit van lts-e/mts-e
• Mijn
Poepie vandaag 40
1
combinatiefunctie
chauf- diploma en in het bezit van
jaar Gefeliciteerd van Lmda
Uitgaan
feur- en schoonmaakwerk- rijbewijs, bel dan 020 6531140
• Rene, koop je wel een goezaamheden
de leesbril' Van harte met je
Elke donderdag dansen en - 1 b v rijbewijs B
• Rubneksadvertentie"7 Zie
mooie leeftijd'
ontmoeten v alleengaanden - parttime9 of fulltime
voor
adres en/of telefoonnr
• Rene, vandaag ben je 40 v a 30 jr 'De Ossestal', Nieu Interesse Bel ons en maak de colofon in deze krant
jaar' Zaterdag drinken we er welaan 34A Osdorp v a 20 u een afspraak 0206228555
een paar' De Borrelploeg
IETS TE VIEREN?
Divers personeel gevraagd
• Sarah gezien' Nee, maar
EETCAFE SANTÉ
wel Hanny Van harte
Zandvoort, 0235719213
Elly, Ben, Wouter
S v p tijdig reserveren

Intercodam

380,- 5 2 5 -

320,-

Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkdie zich na een gedegen interne opleiding voor minimaal 12 zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot
1700 uur Voor info 0235717177 of 06-52502188
jur per week volledig in kunnen zetten De werkzaamheden
nestaan uit het bezoeken van jonge gezinnen met als doel
studie)spaarplannen te verkopen Een inkomen van ƒ 20 000
Muziektot ƒ 50 000 behoort tot de mogelijkheden
(Ref C)

• Ja, het is echt waar,
Rene is vandaag 40 jaar1
Gefeliciteerd, de Spaarpot
• Lieve Hanny,
hartelijk gefeliciteerd1 Joop
Petnoi Xanita Drum Samart

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

350,-

290,-

Monet Strijkservice

HAPPY SERVICE FINANCIEEL ADVIES

31 jan en 1 feb Hogendorphal, Hogendorpstr te Adam
15 feb Bloemhofsporthal, Hoornweg te Aalsmeer
ORG HENSEN 023 540 23 34

495-

270,-

Mode

• Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt Spreekt bovenstaande u aan, dan nodigen wij u uit schriftelijk
ons pas over 3 a 4 dagen te reageren voor 2 februari a s met bijvoeging van c v onder
vermelding van de desbetreffende referentie U kunt uitgenol Hans, jij nu , wij nog niet Opdrachten die te laat
digd worden voor een van onze sollicitanten-sessies die
binnenkomen worden
Gefeliciteerd
zullen plaatsvinden op 9, 10 en 11 februari as
automatisch de week
Truus en Maaike
1 daarop geplaatst
• Heus, het is echt waar
Hanny is nu 50 jaar' Van harBijeenkomsten
Tav de directie, Postbus 187, 3980 CD Bunnik
te 1 Gert-J , Lies en GIJS

Vlooienmarkten

450,-

305,- 3 4 5 -

260,-

GRANDIOZE SPECIALE
AANBIEDING

Felicitaties

Markten/braderieen

270,- 315-

350,355,360,365425430,525,550,570,625,640,-

T k geloogd eiken 'spinnenkop' eettafel + 4 eiken stoelen, ƒ1500 0235716489

salespromotors

Tevens hebben wij plaats voor

DAMES en HEREN t/m 45 jaar gevraagd die de afgelopen
drie jaar een nieuwe auto gekocht hebben en mee willen
doen aan een marktonderzoek U krijgt hier een vergoeding
voor Inlichtingen 020 6654447

140150,155,165,215,230,245,255,290,325,365,-

packet pocket Lalex
damast badstof 14 cm

ƒ98,-

FINANCIEEL ADVIES
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Oproepen - Mededelingen

SG
45

ALLÉÉN BIJ ONS
KWALITEITSMATRASSEN
SG35 90x200 16 cm dik

In .n lll

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

SG
W

LET OP!!
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Programma af te halen bij
Stadsdeelkantoren, bibliotheken
en boekhandels
Inschrijving start maandag 5 januari
Start cursussen vanaf 26 januari
Open ma t/m vrij 10-16 uur en
donderdagavond 8, 15, 22 en 29 jan
van 17-1830 uur
Rapenburgerstraat 73
1011 VK Amsterdam

OPEN DAG LA VERNA
Franciscaans Centrum voor Spirituele Ontwikkeling
Zaterdag 24 januari 1998, 14 tot 17 uur
Op ieder heel uur is het mogelijk
om op een programma onderdeel in te stappen
Derkinderenstraat 82, 1062 BJ Amsterdam
Informatie 0203467531
STICHTING MODESCHOOL DINY KELLY
Half feb nieuwe 2,5-jrg dagopleiding ontwerpen/styling
Deeltijdopleidingen zoals coupeur/se, haute couture, hoeden,
tassen/schoenen, modetekenen, ontwerpen/styling,
ontwerpen stofdessins en brei ontwerpen
OPEN DAGEN
VRIJ 060298, 19-21 30 u , ZA 070298, 11-15 u
Tel 020-6948470, Zuivelplein 9A 1097 XD Amsterdam

STICHTING NETWERK m A dam Z O zoekt vrijwilligers, die
zich willen bezighouden met de opvang en begeleiding van
(ex)psychtatnsche patiënten en mensen met psycho sociale
problemen Tevens zoeken wij ook bestuursleden
iedereen is welkom in ons huiskamerproject voor de gezelligDoor de toenemende groei van onze bedrijven is op de heid of om problemen te bespreken
administratie behoefte aan een
Vrijwilligers krijgen tijdens en na de inwerkpenode intensieve
trainingen Gezien het multi culturele karakter van ons projec'
zoeken wij mensen uit verschillende etnische groeperingen
Reiskostenvergoedingen tot drie zones, werkbegeleiding en
(voor 40 urige werkweek)
Kennismaking
stage mogelijkheden
Info ma vrij van 1400- 18 00 uur tel 020 6951014
Werkend binnen een klein team van enthousiaste collega
bent u in staat de verantwoording te dragen voor het op een
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE1?
juiste manier voeren van de boekhouding van onze werk
Dat
kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
Beeld en geluid
Onderhoud,
maatschappijen met alle facetten die daarbij horen
7 dagen per week Wat moet u doen'
reparatie,
1 Kies een leuke advertentie
Voor deze functie denken wij dat u aan de volgende eisen
Overj Harm /Kardon 40 60% 2 Bel met 0906 50 15 15 6 en toets m het hoofdmenu een 4
doe-het-zelf
moet voldoen
CARIDAX HIFI, Adm de Ruy- 3 Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie
van uw keuze
terweq 131 Asd 020 6837362
opleiding mba of meao ba
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
enige jaren ervaring met geautomatiseerde boekhouding
DE KLUSSENBUS
accuraat en cijfermatig ingesteld 7ijn
Kunst en antiek
Reageren op advertenties met boxnummer?
Voor iedere klus bellen dus
representatieve en contactuele vaardigheden
Tel 023 5713780
woonachtig m Amsterdam o' omgeving
SCHILDER heeft nog tijd v 'Veilinggebouw Amstelveen'
binnen en buitenwerk Vnjbl
HEDEN INBRENG
Wij bieden u
prijsopgave
voor veiling 2 en 3 februari
Hieronder vindt u een kleine selectie van de
' een plezierige werkomgeving
Bellen na 18 00 uur 5719800
Spinnerij 33, Amstelveen
honderden aanwezige advertenties
' gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer (Metro
Tel
0206473004
Voor al uw stucw sierpleister
station Weesperplein)
Haarlem
en
omgeving Ik ben Hoi, met Peterl Heb jij ook zo
' een uitstekend salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring vrijbl prijsopg 0206120683
het alleenzijn moe' Zit jij lek- de balen van de donkere da
Verhuizingen
' een zeer goed pakket van Secundaire Arbeidsvoorwaarden • ANNULERINGEN van ad
ker in je vel' Ben je kmdvnen- gen en heb jij gewoon zin om
vertentie opdrachten kunt u
delijk, ca 1 85 m en een leuke lekker uit je dak te gaan en
de 34 en 45 jaar? lekker Ie genieten7 Dan moe'
Indien uw interesse is gewekt, kunt u uw sollicitatiebrief me UITSLUITEND SCHRIFTELIJK X Y Z B V verhuizingen en vent tussen
1
CV binnen 10 dagen richten aan de directie van Indercodam richten aan Micro s Weekme kamerverhuizingen/transport Bellen' Ik ben Yvonne, 34 je zeker reageren op dit
Beheer BV, Postbus 15324, 1001 MH Amsterdam, t a v de dia, Postbus 156, 1000 ADVoll verz Dag-nachtservice jaar, 1 80 m en in het bezit van 33-jange blondje met blauwe
Amsterdam
heer J. Hardeman
ogen' Boxnummer 272183
020 6424800 of 06 54304111 2 kinderen Boxnr 958925

boekhoudkundig medewerker m/v

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

Reflectanten op adverten- Hoi, je spreekt rnet Angela' Ik
ties onder nummer geheven zoek een leuke vriend om geervoor te zorgen dat het num- zellig mee te gaan stappen,
mer in de Imker-bovenhoek of misschien het geijkte wijnop de envelop staat vermeld tje op de bank, wat natuurlijk
en dat de brief geadresseerd ook heel gezellig kan zijn1 Ben
wordt aan Weekmedia, Post- l ij groter dan 1 85, begin 40 en
bus 156, 1000 AD Amster-heb jij een lekker kontje?
dam Dit voorkomt vertraging Boxnummer 220864
in de behandeling
Ik ben Irma, een 48-jange,
Aantrekkelijk, 40 jaar, dat ben charmante, verzorgde, Hol
k, Sanne1 Trefwoorden
landse, kinderloze vrouw Ik
respect, humor, uitstraling,
heb lange goudblonde haren
niveau, goed gesprek, be- en houd van koken, natuur,
trouwbaar, eerlijk Hobby's theater, zwemmen enz Ben
strandwandelingen, winkelen, jij een Ram of Kreeft, lussen
Dowlen, fietsen, schilderen, de 50 en 60 jaar, en kom je uit
:heater, reizen, muziek en Indonesië? Reageer"
schaken i Boxnr 202139
Boxnummer 978989
Amersfoort Ik ben een leuke Ik ben Nel, een leuke dame
meid van 18 en gek op non- van bijna 49 jaar Ik heb een
den en ik hoop jij ook1 Ik ben zoon van 19 thuis en uitgevlo1 80 m groot, heb bruine ha- gen kinderen In het weekein•en en mooie blauwe ogen de heb ik het altijd druk maar
Ben jij een dierenliefhebber doordeweek kan ik wat afleimaar ook aardig tegen een dmg gebruiken1 Ik ben niet
euke meid als ik, bel me dan blond en niet slank maar wel
eens1 Boxnummer 988272
leuk' Boxnummer 242202
Amsterdam Ben jij sportief, Ik ben een spannende Amdonker of licht getint en tus- sterdamse meid, van 20 jr en
sen de 22 en 26 jaar? Dan half Indonesisch Zoek jij eens
aen ik op zoek naar jou1 Ik wat anders en heb je zin in
ben llse, 21 jaar Ik houd van een moderne vriendschap
sporten, dansen en R & B met alles erop en eraan dan
nuziek Hoe zie ik eruit? Lang mag je me bellen Ik val vooral
alond haar en blauwe ogen op Surinaamse jongens Bel
Bellen'! Boxnummer 923115 me dus snel1 Boxnr 903747
3en jij een leuke, lieve, spon- Ik ben Moniek, 1 75 m, dontane, gezellige Leeuw9? Rea- kerbruin haar, volslank, goed
geer dan snel, want dan wil figuur en lekker kontje Ik ben
deze Tweeling van 39 jaar jou 42 jaar en wil je via deze weg
graag beter leren kennen tij- graag leren kennen om zo nu
dens een date1 Ik ben m het en dan af te spreken Ik wil
aezit van een zoontje Dus,mijn relatie niet op het spel
ben jij kindvnendelijk en on- zetten maar zoek afwisseling
dernemend? Boxnr 942999
Boxnummer 454832.
Ben jij via deze weg ook op Ik zou best eens iemand wilzoek naar iemand orn een tij- len ontmoeten die er knap uitne relatie mee te beginnen?? ziet, lief is maar ook teder en
Misschien ben ik dan degene romantisch Je hoeft geen
die jij zoekt' Ik ben 32 jaar, strandwandelaar te zijn maar
goed uitziend en in het bezit vooral romantisch, in de divan 2 dochters van 4 en 11. recte omgang. Ik zie er goed
3en jij tussen de 30 en 40? uit, donker haar en mooi lijf
Reageer' Boxnr 989394
Boxnummer 301152
Ben jij die spontane vent, tus- Met mijn OV kom ik graag
sen de 37 en 43 jaar jong? naar de Randstad, als jij de
Ben je verder ook nog ro- jongen bent waar ik daar onbuust, breed geschouderd en wijs veel lol mee kan beleven'
romantisch (uit en thuis)? Ik ben Michelle, 18 jaar, en als
Zoek je een leuke, romanti- het je wat lijkt, bel dan naar
sche, vaste relatie, om leuke mijn boxnummer en ik reaavonden bij kaarslicht door te geer snel terug' Boxnr 248411
brengen? Bel dan'
Mijn hobby's zijn uitgaan, op
Boxnummer 981503
het strand wandelen, gezelBos/strandwandehngen, bio- ligheid uit en thuis Ben jij sescoop, winkelen, gezelligheid neus, romantisch, niet ouder
uit en thuis enz' Ik ben Jan, dan 46 jaar, 1 80 m lang en
37, 1 88, heb een normaal heb je donkerblond haar?
postuur, blauwgrijze ogen, Heb je zin m een leuke afdonker haar en een snorretje. spraak? Neem dan snel conIk ben geen bartype en op tact op met mij' Boxnummer
zoek naar een vrouw tot 42 218572
jaar' Boxnummer 323266
Randstad Ik ben op zoek
De man voor wie ik deze ad- naar een leuke knul met huvertentie heb ingesproken is mor, een leuke babbel en
stoer, mannelijk en sexy HIJ donker haar Herken jij jezelf
heeft fantasie en houdt van hierin? Reageer dan op mijn
spanning en uitdaging HIJ be- advertentie Ik ben een stevizit humor en stijl en is niet ge, 34-jange meid en mijn
bang om zich bloot te geven naam is Patncia Lijkt 't je
HIJ is enorm gebonden in gi- wat? Boxnummer 917267
gantische vrijheid
Reageren op advertenties
Boxnummer 404418
met boxnummer?
Hallo ik ben Angelique Ik
ben een vrouw van 40 plus,
ben vrouwelijk en zie er sexy
en goed verzorgd uit' Jij ook
en houd je net als ik van lak
en leer? Bel me dan SNEL" Hieronder vindt u een kleine
selectie van de honderden
Boxnummer 304921
aanwezige advertenties
Hallo lekker ding, heb jij ook
Slank,
sportief, 40 jaar en 1 83
zo'n zin? Spreek dan SNEL
wat in1 Ik ben Yvonne, 27 jaar lang, dat ben ik" Ik zie er
en 1 60 m Ik heb kort blond goed uit en ben via deze weg
haar en zoek een spannende op zoek naar een leuke, Indische, goed verzorgde vrouw
man' Boxnummer 424266
tussen de 30 en 40 jaar. Ben jij
Hallo met Katje Ik ben een dat misschien en wil je met
leuke vrouw en ik ben op zoek mij romantisch dineren?
naar een serieuze relatie met Boxnummer 939922
een leuke vent' Ben jij bovendien betrouwbaar en eerlijk? Welk meisje van rond de 20
Bel me dan' Oh ja, ik heb jaar zou het leuk vinden om
blond haar en blauwe ogen vanavond met mij naar de film
Boxnummer 380183
te gaan? Boxnummer 374521
Hallo met Inge Ik ben een Wil jij samen met mij genieten
vrouw van 47 jaar en op zoek van het leven?? Ik sta met
naar een vriend om leuke dm- beide benen op de grond
gen mee te gaan doen1 Ik hou Ben jij een ondeugende man
van zwemmen, dansen en met pit? Ik ben zelfstandig,
vele andere leuke dingen. vlot en 32 jaar Zie jij er goed
Nou
laat even wat van je uit en ben je ondernemend?
horen als je interesse hebt. Ik zie er ook goed uit en ben
Boxnummer 455883
1.80 m lang' Boxnr 913178

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

Beter
onder dak
bij de

Te koop
aangeboden
diversen

Te huur ruim appartement,
3 km buiten Abcoude Tele
foon 0294-281426

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Te huur gevraagd garage,
omgeving Lijsterstraat
Telefoon 0235715964

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Schitterende, Chin kamerkist, handgesch, pr n o t k
Tel 0235712945, na 18 00 u
• Te koop centrifuge a ƒ 100,
ronde eettafel, grenen, ƒ 150
Telefoon 0235716709

Financien en
handelszaken

•Autoverzekering
V A ƒ75 • DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 023 - 5714534.

• Omafiets, pracht staat, 28
inch, goede verlichting, ƒ 300
Telefoon 023-5717357

Auto's en
auto-accessoires

Rijles auto's
en motoren

WIKA AUTOGLAS

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-40 83 61

Sinds 1954
Autoruiten en kentekenplaten
Lijsterstraat 18
Tel + fax 023 - 5731613
• Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant

Vakantie Binnenland
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
Vakantiehuisjes voor week/midweek of weekend.
Gratis gebruik van 50 fantastische attracties,
wild west shows, kindervoorstellingen, circus,
veel zwemplezier en gezellige avondprogramma's
Bel Attractiepark Slagharen. 0523 - 683000

0906-Nummers
0906 9889 Rijpe Sjaan DD zkt
jongens (18) v. Live Seks
Grijp onder m'n rok. 99 cpm

Een spannend
contact in de buurt
0906-5022204 (1 gpm)

Afspreken in jouw
postcode-gebied
0906-5022204 (1 gpm)

HIJ voelt onder haar rokje ze
heeft niets aani Geen 06-kosten 00-569004263 (0,62/'/4 m)

BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

Ontdek de duistere wereld'
SM Je meesteres live' Zij
wijdt jou mi 99cpm 0906 9626

(09)06-98.50
24 u/pd (1 gpm)
Zie ook Nieuwsnet 9
Kabeltekst pag 450

BEL ME THUIS

0906-96.88

* SEKS ALARMNUMMER *
Snelseks Direct Live 99cpm

0906*0611

Spannende date?

0906-50 15156

VERNIEUWD ca 1 gpm

Advertenties van
vrouwen 18+ (1 gpm)

Beluister anoniem
advertenties 18+
0906-5015156(1 gpm)

Vanavond al een
fijne afspraak?
0906-50 ?22 04 (1 gpm)

BIJ Monique kom je beslist Voor 't echte handwerk bel je
aan je trekken zonder kosten 0906 0630 Zij praten, jij komt'
00-569004274 (ƒ 0,62/Vi mm ) Live + Stones1 99 cpm
Biseksi Buurvrouw/buurmeis- Wil je lekker komen, maar
je (18)' Spelletjes steeds har- geen 06 op je rek ? Bel dan nu
deri 99 cpm 0906 9526
00-569004253 (ƒ 0,62/'/4 mm )
Dagelijks seksen hete meisWil jij tot ƒ 2.500,- per maand
jes (18) op onze hvelijn1 De bijverdienen Superfoon zkt
heetste' 99cpm 0906 0603
dames v a 18 jr voor het voeren v. gesprekken met 06 beiDirect contact met
Iers Je kunt ingeroosterd
stoute vrouwen
worden tussen 09 00 02 00 u
0906-50.222 21 (1 gpm )
Info' Bel tussen 0900-1500
uur naar 010 - 2944907
Direct contact met
1
vrouwen thuis
WINTERKRIEBELS
0906-50 222.21 (1 gpm)
Geheel privé '•
Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
0906-50 222 21 (1 gpm)
New-New-New-New-New
SECRET-PHONE-COMPANY
De 1e seksafluisterhjn v Holl
0906-9722 Secret" 99 cpm

0906-96.80
24u/pd, 1 gpm

Diverse clubs

20 privé meisjes m romantiHoi, met Frank Ik heb ontzet- sche sfeer si ƒ 135 p u Overtend zin m een blind date Jij toom 443 Tel 020-6189110
ook'' Dan moetje even bellen
en je hoort gelijk wie ik ben en
zo Boxnummer 984877
All creditc ace , 24 u p d
Ik ben er
020-6700620/036-5360208
ALTIJD VOOR JOU
http //www desire nl
Leuke dames gevraagd.
ca 1,05 p/m
Luxe privé huis' Topmeisjes
Ik ga door, waar anderen 10-01 u, 7 dgn p w Sauna +
stoppeni Schaam me ner- bubbelbaden Sarphatipark
gens voor en wil harde SEKS1 118, A'dam 020- 6723022
Harneti 99cpm 0906-9794.
Ria's Overtoom 558 A'dam
LIVEi Black, beautiful en hot' vraagt dag- of avondmeisjes,
Voor liefhebber van zwarte hoge verdiensten gegaranvrouwen' 99 cpm 0906 0601 deerd Eel 020-6160314

* Desire Escort *

(09)06 - 9789

voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICRO's worden geplaatst ondei de navolgendc vooi waarden: • geabonnecid zijn OJD het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niel telefonisch)
Indien uw advertentie een betaalde Micio is, kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiien of u ontvangt van ons een acccptgnokaart.

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Wij /ijn niet aanspni-

kclijk M)iir fouten onlstiian door onduidelijk
handschrift.

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 9,99 (ICL. BTW)

EXTRA

Gratis Micto's en betaalde
<" dm" er rekening
Miei o's moeien worden mgelc- mcc R' '««"den dal hij
verd aan de balie van ons kan- ^^Thur.T'h.ac,
toor tot uiterlijk maandag
,,,s , re(,e| ,,ij „„ toks,
16.00 uur.

gerekend wordt).

Zandvoorts Nieuwsblad

ed 17

t/m 3 regels ƒ 5,60
t/m 4 regels ƒ 7,47
t/m 5 regels ƒ 9,34
t/m 6 regels ƒ 11, 21
t/m 7 regels ƒ 13,08
t/m 8 regels ƒ 14,95
t/m 9 regels ƒ 16,81
t/m 10 regels ƒ 18,68

Wilt u ook naam. adics, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij u\v advertentie helaas niel opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke maikt, lot een maximum van één adveilcntie
per week. Ook zondei veimelding viaagprijs (artikelen te zamen niet boven f300,-) kunl u met gialis adveiteren. Alle prijzen zijn incl. 17.5% BTW.
Naam.
Adres:
Postcode:
Tclcloon
S v.p in rubiiek:

Plaats:

Woensdag 21 januari 1998

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

"

Als het hard vriest zoeken de
ijsberen in Artis de kachel op

'Ook voor uilen maakt de winter niets uit, ze hebben genoeg
veren om warm te blijven'
Bram do llollandei Fotografie

waterverf,
stiften, kleurpotloden,
noem maar

op.

LLE
INZENDERTJES hebben duidelijk
hun best gedaan om de kleurplaten zo mooi mogelijk in te
leveren. Helaas kunnen we
niet iedereen een pnjsje
geven. Vandaar dat de redactie

Pizza, bami en wildzwijnrollade met pruimedantensaus: de Nederlander
eet al jaren multicultureel. Toch zijn hutspot en
snert nog niet in vergetelheid geraakt. Wij houden nu eenmaal van
prakken, zo bleek laatst
uit onderzoek. Dat gaat
niet met pasta of kip tandoori. Mensen met verstand van eten brengen
een wekelijkse ode aan
stamppot en andere
Hollandsche winterkost,
erwtensoep met rooktofu
bijvoorbeeld.

„We hebben weinig echt
Hollandse gerechten op het
menu staan," zegt Femke
Vrolijk, mede-eigenaar van De
Bolhoed, een vegetarisch restaurant aan de Prinsengracht.
„Een stamppot is meer iets
voor een eetcafé. Het is te een-srjdig voor
mensen die
_
geen vlees
Erwtensoep
1 zonder belangrijk
eten. Op koude
ingrediënt is
dagen hebben
onzementaliwc wel erwtenteiti- aldus
soep met brood
Femke Vrolijk.
en kruidenboter.
„Nederland is nooit een echt
Erwtensoep werd al in de
culinair land geweest. We kenmiddeleeuwen gegeten als
den geen eetcultuur, dat komt
hoofdgerecht. Vroeger deed
door onze calvinistische
men er veel reuzel in en vlees- inslag. We aten nooit voor het
afval- een varkensstaart of een genot, eten was geen feest. We
varkenspoot bijvoorbeeld.
aten voor het nut, om gezond
Tegenwoordig gaat er rookte blijven, om de honger te
worst in. Wij vervangen dat
stillen. In erwtensoep zit eiwit,
door rooktofu. Dat is gerookte zetmeel, ijzer en vitamine B.
tofu, die je m refoimwinkels
Erwtensoep is heel functiokan krijgen. Gewone tofu vind neel, heel voedzaam."
ik vrij smakeloos, maar rookBram Couvreur
tofu geeft erwtensoep de
•••••

V

OOR DE KASSA van
Artis vormt zich een rij.
De fotografen die hier de
toeristen opwachten staan wat
te kleumen en warmen hun
handen aan een bekertje koffie.Veel bezoekers vandaag
hebben een jaarkaart en
een keus heeft gemaakt. De
wonen in de buurt. Ze
volgende gelukkigen kunnen
beschouwen Artis als een park
binnenkort thuis een prijsje
dat ook 's winters de moeite
verwachten:
van een bezoekje waard is.
Michou Gerits, Diemen;
Een jonge moeder loopt met
Dayenne Breedveld,
haar zoontje Jan over het papeZandvoort; Ramona v.d.
gaaienlaantje. Ze gaan elke
Heuvel, Amstelveen; Jochem
week naar de dierentuin. „Je
van Veen, Wilnis; Lotte
hebt geen last van fietsers en
Schreurs,
hondenpoep. Voor kleine kinVinkeveen;
Judy Schoute, deren is dat erg prettig." De alpensteenbokken klauteren het hele jaar door over de rotsen. 'Maar met storm moeten ze oppassen'
Kleine Jan weet de weg precies
Mijdrecht;
en rent naar de eendjes. „Die
Daniel
Biam de HolUmdci KoloRialie
vindt hij het leukste," zegt zijn
Alderden,
Tonkes,
„dat
men
het
niet
snel
Alexandra
en
Raspoetin
heen
zij
7ich
niet prettig Dan wanin
een
trog
aan
de
rand
van
de
moeder.
Aalsmeer;
De eendjes zijn elkaar al het vijver. Tegen de reigers, die het genoeg kon laten weglopen. en weer Deze tijgers zijn de delen ze de koelcel in, waar ze
Dimitry
hof aan het maken. Voor hen is voedsel proberen te pikken, is Een van de steenbokkcn is grootste katachtige roofdieren 's zomers als het hun te warm
Roschar,
het sjansseizoen al aangebro- daar een kooi omheen toen het ijs opgegaan en er ter wereld. Onder indruk van wordt, ook m gaan "
Ouderkerk
aan de Amstel; ken. Net als trouwens de aal- gemaakt. Als het water bevro- doorheen gezakt Hij is dood- storm of kou zijn ze allerminst. Van ijsbeicn is bekend dat ze
kouwehjk
zijn.
scholvers en de pelikanen dra- ren is krijgen de aalscholvers gegaan aan een longontste- „De Siberische tijger leeft in weinig
Michiel
-Plantenga:
gen ze hun bruidskleding: de vis, ook weer vanwege die kmg."
Rietveld,
„Maar vorig
nieuwe en mooi gepoetste reigers, ter plekke in de bek," De bomen van
Amstelveen;
'Een steenbok zakte door het ijs en .jaar toen het
zegt Tonkes.
Artis kraken in
Rowan Hoogervorst, Uithoorn; kleurige veertjes.
org vroor, hielElke zondagmorgen worden De alpensteenbokken klaute- de wind. De
Mohammed Aharrouch,
ging dood aan een longontsteking' den ook zij het
rondleidingen in Artis gege- ren het hele jaar door over de steenbok staat
Amsterdam; Nick
voor gezien. Ze
ven. Bioloog Marcel Tonkes rotsen. In hun dikke winter- hoog bovenop
Soederhuizen, Amsterdam;
hebben nachtAmina Khallouqi, Amsterdam; staat met zijn groep op een vacht hebben ze het ook 's win- de rots en
bruggetje te kijken naar de aal- ters lekker warm. Niet de kou Tonkes1 vervolgt iets minder koude stieken Hij komt niet hokken met een kacheltje en
Ayla Menger, Amsterdam.
scholvers. Die zitten op wat is het grootste probleem, maar serieus „Ook met storm moet zoals velen denken uit tropi- kwamen alleen af en toe even
sche vvouden, maar leeft tus- naar buiten." Echte problemen
kale boomtakken boven de vij- het water om de rots dat hij oppassen "
„Vorige winter In het roofdierenverblijf lopen sen de berken op een toendra," doen zich pas voor als het
ver. „Aalscholvers jagen onder bevriest.
Siberische
tijgers zegt Tonkes.
water rondom het ijsbeienverwater. In Artis krijgen ze de vis bevroor het zo snel," vertelt de
Een eindje verder in een oude blijf bevriest „We moeten
begroeide ruïne zitten de uilen voorkomen dat ze over het ijs
van Artis. De grijze oehoe kunnen lopen en wegkunnen.
heeft plaats genomen op een Dus als het werkelijk hard gaat
tak. Als je 'poe, poe' zegt, roept vriezen laten wc de bak leegloh ij 'oehoe'. „Ook voor uilen pen en wandelen de ijsberen
maakt de winter niets uit," over de bodem van de bak "
zegt Tonkes, nadat de uil weer En zo kon het gebeuren dat,
smaak die je anders met rooktot bedaren is gekomen. „Het zoals een vaste dicrcntumbeworst krijgt."
deert niet als het kouder zoeker een paar jaar geleden
Voor de erwtensoep van De
wordt, ze hebben genoeg veren zelfheeft gezien, de ijsberen in
Bolhoed worden voor drie,
hun leeggelopen waterbak
om warm te blijven."
vier eters 250 gram gewassen
Pinguïns leven doorgaans m onder een achteigebleven ijssplilerwten in 1,25 liter water
de oceanen van het zuidelijk vlies zaten te genieten van een
gekookt. Eén kleingesneden
halfrond. Om in het koude winterzonnetje. „Het was net
ui en één in ringen gesneden
water te overleven hebben ze alsof ze m een glazen kas
prei worden gesauteerd, even
een dikke laag vet onder de zaten," hermncit hij zich
gebakken dus.
huid en een laag lucht tussen
Als de erwten na drie kwarde veren. „Je hebt pinguïns en
tier gaar zijn, worden ui, prei,
pinguïns," aldus de rondleider Artis is dagelijks geopend van
100 gram knolselderij en één
tot vijf uur, de gebouwen tot
De pinguïns m Artis kunnen negen
aardappel (beide in blokjes
half vijf. Honden «orden niet toegcnamelijk
niet
goed
tegen
de
laten.
De
toegang voor kinderen tot
gesneden), 100 gram in plakkou. Bij strenge vorst gaan ze en met drie jaar is gratis. Kinderen
jes gesneden winterwortel,
elf jaar betalen
naar
binnen,
bevestigt van vier tot en met gulden.
peterselie, selderijblad, een
Vanaf
Henriete Plantenga van de vijftiencncenhalve
blokje kruidenbouillon, peper
twaalf jaar is de entreeprijs 23,50
educatieve
dienst.
„Ze
komen
gulden. Vijfenzestigplusbcrs betalen
en zout toegevoegd.
voor op eilandjes bij Zuid- 21 gulden. Elke zondagmorgen om
De rooktofu wordt even
uur start bij de Apenrots een
Afrika en daar hebben zij het elf
gebakken. De soep is na twinverzorgd door speciaal
helemaal niet zo vreselijk rondleiding,
opgeleide vrijwilligers Hiervoor
tig minuten bijna gaar, de tofu
koud. Bij strenge vorst voelen boeft men niet extra te betalen.
moet dan nog zo'n tien minuten mee trekken.
„Erwtensoep eten ze ook m
Scandinavische landen, in
Engeland, Frankrijk en in
Israèl. Je hebt Spaanse erwtensoep van kikkererwten.
Maar ik vind erwtensoep
typisch
| Hollands: een

Kleurwedstrijd levert vele
tientallen inzendingen op
De tekening die we op de
Uit & Vrije Tijd-pagina
in de krant van 30
december publiceerden,
is door zeer veel jeugdige
lezertjes ingekleurd.
Meer dan tweehonderdvijftig kleurplaten kreeg
de redactie
binnen.
Platen
gekleurd met

Het is januari. De bomen
aan de Plantage
Middenlaan zwiepen van
links naar rechts en fietsers hebben zich gestoken in regenkleding.
Maar, weer of geen weer,
de dieren in Artis gaan
gewoon hun gang. De
steenbok klimt op zijn
rots, de Siberische tijger
loopt rondjes en de grijze
uil zegt 'oehoe'. Een wandeling door de dierentuin.

Spectaculaire
blikvangers op
Oldtimerfestival
en jaarlijks terugkercnd winterevenement is het Super
Oldtimerfestival m
Leiden. Dit keer vindt dat
plaats in het weekend
van 31 januari en l februari. De vernieuwde en
vergrootte Groenoord
hallen xullen dan bol
staan met honderden al
dan niet gerestaureerde
klassieke auto's van al Ierlei merken en typen.
Stands met onderdelen,
boeken, folders, mimaluren etcetera zullen het
geheel completeren.
Het Supei Oldtimerfestival
is. mede door de veidubbehng van de beschikbaie i uimtc, uitgegroeid tot de grootste
ruil- en verkoopbeurs op het
gebied van klassieke automobielen Het weekend belooft
voor de liefhebber dan ook
volop genieten van alles wat
op oldtimer gebied denkbaar
is
Enkele bij/ondeie blikvangei s die op het festival te zien
en te koop zijn, is om te
beginnen de Buick
Convertible Phaeton uit 1937.
Van deze Buick met een acht
cilinder in lijn kopkleppenmotor van 130 pk, zijn er nog
maar weinigen over Buick is
bij uitstek de wagen geweest
vooi het gedistingeerde
publiek. Deze vierdeurs vijfpersoons convertible is uit
een privécollectie van een
Amerikaanse familie aangekocht.

De Buick was dé wagen voor
het gedistingeerde publiek
Foto Super Oldtimer festival
Een andere blikvanger is de
Cadillac de Eldorado uit 1953
Een schitterend ontwerp van
Harley Earl. Alle luxe was
standaard op deze cabriolet
en kostte viermaal zo duui als
een 'gewone' Cadillac. Er zijn
slechts 532 Eldorado's geproduceerd. Dit kwam door de
absurd hoge prijs.
Onderandere president
Eisenhower kocht een
Eldorado en reed daarmee
naar het Witte Huis. De
Cadillac Eldorado op de beurs
heeft een Continental Kit als
extra optie
De openingstijden zijn zowel op
zaterdag 31 januari als zondag l
februari van tien tot zes uur.
Entree bedraagt voor volwassenen
15 gulden en voor kinderen tot en
met twaalf jaar 7,50 gulden (de
allcrklcinsten gratis). De Leidsc
Groenoordhallen zijn goed bereikbaar en worden aangegeven op
ANWB-borden. Er is geruime parkeergelegenheid en ongeveer tien
minuten lopen verwijderd van het
NS-station.

Von dinsdag 3 tot en met zaterdag 7
februari is m hel Nieuwe de la Mar Theater
het sluk van Som Shepard

Bjorn en
Nicky met
Murdock, die
gek is op een
tennisballetje
FoloJohon Vigeveno

Foto Bram de
Hollander fotografie

Gek van Liefde

'Murdock is gek op spelen'

Renata Perlee woont met
••••••••• haar man en de kinderen
Nicky (12) en Bjorn (8) in
Amstelveen. Zij hebben
een grote zwarte hond.

Huisdier

Wat voor hond heeft u precies?
„Een zwarte labrador. Hij
heet Murdock, naar de held
van het A-team."
Waai' komt hij vandaan''
„We hebben hem als pup
gehaald bij een dierenpension
in Brabant. Nu hebben we
hem ruim twee jaar."
Waaiwn een labrador? Wat is
daar zo gezellig aan?
„Ze zijn kindvriendelrjk.
Murdock luistert perfect en
hij is lief. Hij is hartstikke
groot, maar zit het liefst bij
mij op schoot. Soms blijft hij
alleen, want ik moet ook wel
eens weg en dat gaat gelukkig
prima."
Wat voor bijzondere trekjes
heeft Murdock?
"Hij is gek op spelen. Een tennisballetje is zijn leven. Daar
rent hij achteraan en kauwt er
op. We moeten de hele dag
gooien. Niet binnen natuurlijk, want je kan die tennisbal

niet door de huiskamer gaan
werpen. We hebben plavuizen
en de hond wil nog al eens
uitglijden. Ik ben bang dat hij
vandaag of morgen door een
glazen kast heen gaat."
Praat u tegen hem?
„Ik zeg dat hij braaf is, en
goed en lief. Sinds hij wat
ouder wordt doet hij nooit
meer stout. Toen hij klein was
wel. Toen heeft hij de trap en
onze schoenen kapot gebeten
Maar dat doet hij nu met
meer."

Moet u wel eens met hem naar
de dierenarts4'
„Wc gaan met vakantie en
omdat hij een vreselijke hekel
hoeft aan autorijden kan hij
niet mee. Daarom krijgt hij
druppels van de dierenarts
tegen kennelhoest. zodat hy
met ziek wordt in het dierenpension."
Wat geeft u hem te eten?
..Hij is te dik en moet zeven
kilo afvallen. Dat is een beetje
mijn schuld, want als ik koffie
drink krijgt hij een koekje en
's morgens eet hij met de kinderen een boterhammetje
mee. Van de dierenarts mag
dat allemaal niet meer, anders
wordt het een oude lelijke
hond met een hangbuik. Ik
vind het zo zielig, dus tot en
met Kerst kreeg hij nog wel
koekjes en z'n broodje. Maar
sinds anderhalve week ben ik
streng en krijgt hij alleen nog
droge brokken en water."
Wat kost hij u gemiddeld per
week?
„Nu iets minder natuurlijk,
haha. Ik haal een grote zak
droogvoer bij het tuincentrum
en denk dat ik vijftig tot
zestig gulden per maand kwijt
ben."
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Welk woord komt er in hef balkje?
HORIZONTAAL: l plotscling: 6 traject: 12 wang. 14
koraaleiland, 15 voorz.; 17 shngeren, 20 briefaanhef; 21
voorz.: 23 hoofddeksel; 24
waterdier: 25 loopvogel. 27
stnjdgcwool; 28 grondsooit. 20
ras, 31 loop; 32 afgemat. 33
moedei overste: 35 voordeel. 36
plotseling, 37 boekbmdersterm. 39 vruchtb plek: 41
hoofddeksel. 43 aardappelgcrccht; 45 kledingstuk; 47 fantastisch: 49 stap. 50 schone, 52
pi i.d. Betuwe; 53 voordat; 54
worst; 56 baardje, 57 zonnegod; 58 menscnctcr. 60 sclcmum: 61 roe; 62 hoeveelheid, 64
pi. in N.-Holl.: 65 fout.
VERTICAAL- l verzet, 2 gods-

dionst. 3 sttowis. 4 plaats, 5
kolossaal. 7 hchouderdoek: 8
autoped. i) vat, 10 reeds: 11
documcntenbundel. 13 bloem:
16 notitie. 18 orgaan, 19 voedsel. 20 ge/ang, 22 zuivelproduct: 24 handvlcugclig zoogclior, 26 gechagscommissie. 28
vleessoort. 30 kaïtel; 32 mocdei. 34 pi o.d. Veluwe, 35 uitlocp. 38 kiezen: 40 Frankrijk:
42 herhaaldelijk. 44 omgeving;
45 wijsje, 46 modder. 48 maaiwcrktuig, 50 troep: 51 vrienschappch]k; 54 liedjeszanger,
55 verbandmiddel, 58 wagen:
59 Europeaan 61 bevel; 63
tegenovei
Oplossing vorige weck
Mccrklcurendruk

Ie zien De hoofdrollen worden gespeeld
door Riek Engelkes en Frédérique
Huydls Gek van Liefde is een eigentijds
drama over hel aanlrekken an afsloten,
over de stri|d lussen vri|heid en geborgen
heid
Door passie en jaloezie gedreven ontmoeten
Eddie en May elkaar nalange lijd weer m
een afgelegen motel Als twee krachtige
magneten storten ze zich op elkaar Gek van
liefde en haat, vol van wellust en agressie,
kunnen ze met met, maar vooral niet zon
der el'<aar Op de achtergrond spookt de
vader De rol die hi| m hun verhouding
speelt en de reden waarom hun liefde
zoveel tegenstrijdige gevoelens oplevert
wordt ons m de loop ven het stuk duidelijk
De voorstelling begint om kwart ever acht
Lezers kri|gen legen inlevering van onderstaande bon een korting van vijf gulden
op de normale toegangsprijs van 30, 27,50
en 20 gulden (maximaal vier kaarten per
bon/niet m combinatie met andere korlm
gen) Lezers kunnen telefonisch reserveren
op nummer 020-530.5302.
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WAAR EEN WIL IS, MAAR GEEN WEG.

.&!fc&wi^

Met de V70 Cross Country introduceert Volvo de auto die alleen maar mooier wordt door toevoeging van
modder Alsof de speciale introductiekleur Sandstone Pearl ervoor ontwikkeld is Ook inteneuraccenten als
de canvas-met-leder bekleding en speciale kokosvloermatten ademen 'cross country', echter zonder iets op
<• i ,/-,« r.
^
i «mr.
Volvo V70 Cross Country AWD
vanaf ƒ 92 500,Volvo v O vanaf ƒ 8
,-

comfort in te boeten Hoewel de imponerende
V70 Cross CountryJ - met
v
z'n grotere bodemvnjheid en vierwielaandnj ving - natuurlijk niet bedoeld is
Qm ?,n naam p ermanerl t letterlijk te nemen De visco-koppeling verdeelt

de aandnjfkrachten voor en achter exact naar de eisen van het wegdek Off the road betekent dat pure
terreinwinst En op het wegdek van alledag 'n krachtige impuls voor uw njplezier en veiligheid De nieuwe
Volvo V70 Cross Country All Wheel Drive Avontuur kiest nooit gebaande wegen Een zakenman wel7

NIEUW: VOLVO V70 CROSS COUNTRY AWD.
Voho Nickrliml l'c rsoncmuto B V Postbus 16 4153/G Ikcsil (0"?45) fab S8 hb Consumentxnpnj/'en mcl BTW e\cl ƒ730 kosten njklaar niüken ƒ113 kentekenkosten en ƒ 150 verwijderingsbijdrage Wijzigingen voorbehouden l easetanef Volvo V70 XC AWD \anaf ƒ! 998,-p/mnd leasetarief Vol\oV70 vanaf ƒ l 476 - p/mnd e\cl BTW
op basis lan Pull Opirational I casi Ab müandin 20000 km p/jair Voor nu ir informatie kunt u bij de Voko deakr terecht Vraag ook naar VoKos unieke autoverzekering Amazon Voor VoKo Leasing belt u tijdens de kantooruren de Volvo Leaselijn [0345) 68 87 80 Afgebeelde auto is de V70 Cross Country AWD

ALMERE-STAD, RON GEURS PERSONENAUTO BV
• AMSTERDAM-NOORD,

AUTOMOBIELBEDRIJF

MARKERKANT 1405, TEL 0365346235 • AMSTELVEEN, VOLVO AMSTELVEEN PERSONENAUTO BV, VAN DER HOOPLAAN 180, TEL 0206476586 • AMSTERDAM ZO, VOLVO AMSTERDAM PERSONENAUTO BV, KOLLENBERGWEG 13, TEL 0206966811

VAN VLOTEN

• MIJDRECHT, AUTOBEDRIJF J VAN DER HELM BV

BV

MEEUWENLAAN 128

TEL

0206369222

•

AMSTERDAM-ZUID, BANGARAGE VISSER

SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S is de wekeli|kse auto
rubriek die op vri|dag verschiet m Het Parool op zater
dag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop m alle
edities von Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad Bui
tenveldertse Courant Diemer Courant de Nieuwe Bi|lmer
Nieuwsblad Gaasperdam Arnstelveens Weekblad Uit
hoornse Courant de Ronde Vener Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 0 2 0 6 6 5 8 6 8 6 Fax 020665 63 21
Schriftelijk Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S Postbus 156 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bi| Het Parool Wibautstraal 131 Am
sterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelsti|n Laan van de Helende
Meesters 421B Zandvoort Gasthuisplem 12
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
voor donderdag 18 00 uur in ons bezit zi|n worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws en
huis aan huisbladen van Weekmedia
Totale oplage l l miljoen exemplaren
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
ƒ 46,50
ƒ15,65

ƒ 9,70
ƒ 9,70
ƒ11,50

(AUTO/MAXI S zi|n gewone advertenties
met breder dan twee kolommen)
Alle prezen zi|n excl 175°» BTW
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen} ta
nef op aanvraag
Voor meer informatie of advies bel

020-665 86 86

Ford

Opel Corsa m 89 i pr s t , nw
APK/2950 Wagenweg 10 D
Purmerend 0299436660

Tegen handelsprijs 1e eig
ALFA 155 17 TS rood
schdak 994 ƒ15500 mcl
BTW BEREBEIT Amsteldijk
25 Asd 0206627777

Tegen handelsprijs 1e eig
Ford Transit 100 D Bestelbus Opel Senator 3Oi CD 24 V b j
93 airco
autom
i z g st
11 94 ƒ15500 mcl BTW
BEREBEIT Amsteldijk 25 Asd ƒ19950 Inr gar Rnc 0299
436660
020 6627777

Alfa 75 1 8 bj 87 c v electr
ramen APK 8 98 kl rood
l g st ƒ 1950 Tel 0235658214

• De advertentie afdeling be
houdt zich het recht voor ad
vertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weige
ren (Art 16 regelen voor het
advertentiewezen)

Citroen
XM V6 airco m 95
ƒ 25 500
XM 20i 16V 95
ƒ27500
XM Turbo D 94
ƒ 25 000
XM Diesel 95
ƒ26500
XM 20i Comfort 91 ƒ 7 950
XM Turbo CT 94
ƒ 24 500
XM 20i airco LPG 93 ƒ 15500
XM 20i Comfort 93 ƒ14 500
XM Turbo CT aut 93 ƒ 17 500
Xantia 1 9 Diesel 95 ƒ19500
Xantia 1 8 SX LPG 95/22500
Xantia 20 SX LPG 95/ 22 500
Xantia 20 SX LPG 94ƒ 15 500
ZX 14i Furore 94
ƒ12500
ZX Diesel 93
ƒ 13 500
ZX 19 Vulcane 5 d 92/11500
BX TGD Break st b 93/13500
BX 16TGI Break 93 ƒ13500
BX Diesel 90
ƒ4950
BX 19TRS Break 88 ƒ 3500
BX 14 TE 93
ƒ 8950
BX 14 TE 89
ƒ 3950
BX 19 TRi 90
ƒ 4950
AX 1 5 Diesel m 95 ƒ 11 500
C 15 D bestel 94
ƒ9950

Mitsubishi
Mitsubishi Space Wagon GLX
b j 93 i z g s t ƒ24950 Inr
gar Fine 0299436660
Adverteren in deze rubriek

Tel 020 6658686
FAX 020 6656321
Postbus 156 1000 AD Adam

Mazda
MX 5 airco 1 6i 16v 1992
alarm airco velgen sport on
derstel 19 500 miles rood
Van Vloten Car 020 6365052
Occasions
VAN VLOTEN CAR bv

Peugeot 205 GL m 87, i pr st
nw APK ƒ 1 950 Den lip 55
Landsmeer 0204824640
Adverteren m
deze rubriek
FAX 020 6656321

Porsche
Motorische problemen''
Laat uw auto testen d m v de
modernste apparatuur
GARAGEBEDRIJF OUT,
020 6441020 (ma/vr 8 17 u )

Rover
MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel 020 6177975/6158022
Rover dealer voor
Amsterdam Amsteveen e o
Tegen handelsprijs v 1e eig
Rover 820i 5 drs stuurbekr
d groen
metall
11 93
ƒ11950 214i 5 drs wit 12 93
ƒ 9 000 Prijzen mcl BTW
BEREBEIT Amsteldijk 25 Asd
020 6627777

Saab

2127,

TEL

0206623979

•

HAARLEM,

AUTOBEDRIJF

PRINSENHOF BV,

LEIDSEVAART

592, TEL

0235248141

Daihatsu
t AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340 342
tegenover Carré
A dam C Tel 0206236491

ren (Art 16 regelen voor het
advertentiewezen)

Volkswagen

Nissan

Passat variant 2 0 GL 94
80000 2xairb ABS airco APK
(ANWB) ƒ25 800 0356024808

SUNNY 14 okt 91 88000
km i z g st zilver met Prijs
ƒ9950 Tel 0297 256755

Opel

Tegen handelspnjs vanleeig
Astra Station 1 7 Turbo Diesel
antrac grijs met
sportuitv
stuurbekr 1 9 5 / 2 5 500 Astra
Tegen handelsprijs 1e eig
1 4 GL 3 drs stuurbekr 1 95
Dedral 6 i e d blauw stbekr ƒ16500 Astra 16 GL 3 drs
XANTIA 1 8 SX LPG 93 zwart el ram c v 5 95 / 15500 LPG 10 94 ƒ 14 500
leren bekleding
schuifdak mcl BTW BEREBEIT Amstel BEREBEIT Amsteldijk 25 Asd
dijk 25 Asd 020 6627777
ƒ14500 Tel 0206596264
020 6627777

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Rijscholen

Autosloperijen

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen
Amsterdam Almere Zaanstreek Aalsmeer e o
20 autorijlessen + examen ƒ 1 000
10 motorrijlessen -f examen ƒ835
Motorrijlessen ƒ 55 per 60 mm
Autorijlessen ƒ 42 50 per les ook automaat lessen
Theorie op CD l GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk _
Ruys de Beerenbrouckstr 157 159 A'dam tel 020 6138473
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297 322596
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ3750 per les
Motorrijlessen ƒ 42 50
20 autorijlessen + examen ƒ 999
20 motorrijlessen + examen ƒ1149
Bilderdijkstraat 198, tel 020 6127187
Verkeersschool Trendy
Amsterdam Toppers m rijles
Theorieles (privé en klassikaal)
m het Ned
Engels, Duits
Frans en Spaans Openingstij
den ma t/mvr 8 30 20 00 uur, AUTO ELEKTRA HECHRI BV
za 900 16 00 uur Bel voor gra
Klaar terwijl u wacht
tis mfogids 020 4205386
Ruilstarters en dynamo s
Valkenburgerstraat 152
Verkeersschool AVANTI
Tel 0206240748
Eerste 5 lessen ƒ 125
Vervolglessen ƒ 40,
Grote sortering ONDERDELEN
August Allebeplem 18 Adam van schade auto s alle
Tel 0206698612
merken alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip m Tel 0235845435
Amsterdam Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier m
tensief les en nog leuk ook1
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ 37 50 p u
Tel 0206868063/6332405 of
0654633678 P S Ook 8 week
se cursussen en examenroutes
rilden is vanzelfsprekend

Accessoires
en Onderdelen

C.V.

Auto's te koop
gevraagd

AAR
Amsterdamse Auto Recycling
auto s vanaf
Inkoop loop sloop en schade Gevraagd jonge
1991 a contant1 Belt u voor ml
auto s Geen voorrijkosten
Lid A R N R D W vrijwaring 0341 419354of0653 675799
Tel 020 4470470
Gez (bestel)eend (2cv) voor
nieuwe lit progr met Theodor
Het HOOGSTE BOD'? Bel Holman voor AT5 Bel Roefke
voor vrijblijvende prijsopgaaf
0205551172
Loop sloop en schadeauto s
m vrijwaring Tel 020 6754193 DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont met vrijwar
Grote sortering ONDERDELEN
bewijs Tel 0204824640
van alle schade auto s alle
De
hoogste prijs voor elk merk
merken, alle bouwjaren
auto a contant m RDW bew
GEBR OPDAM B V
Wagenweg 10 D Purmerend
Tel 0235845435
0299 436660
RDW Erkend auto demontage
OPGELETM
Grote auto inkoop
bedrijf STRIJDONK Inkoop
van sloop en schade auto s actie Gespecialiseerd m alle
Tev verkoop van onderdelen merken auto's v/a 88, ook be
drijfsauto's
en
4x4,
ook NIEUWE onderdelen
Gratis gehaald Meteorenweg 010 4154648 of 0653277644
381, A dam 020 6319802

Klassiekers
en Oldtimers
Frank Dordregter
5 jr PEUGEOT 404 import
Altijd auto s op voorraad
020 6826974 / 06 54373493

Autoverhuur

Autoverzekering premies va
ƒ 185 per jaar Van Lemel As
surantien tel 0263219900
na kantoortijd 026 3332221
Johan Boom nw Adres
Wagenweg 10 D Purmerend
0299436660 Geop v 9 19 u
Johan Boom Ook Filialen in
Den lip 55 Landsmeer 020
4824640 Kerkbuurt 83 Oost
zaan 075 6845607 en Kanaal
weg 30 E Landsmeer Ongev
300 auto s va ƒ450 Stuntpnj
zen door grote omzet Garantie
al v a ƒ 1 000

Gevraagd

HANDIGE
MAN
enkele dagen p.w
voor klein onderhoud binnen en
buiten

OPEL KADET ƒ 39
VRACHTBUS ƒ 89
All m km vrij
Tel 0206910411

Info: „De Manege"

Invaliden
45km wagens

OLDTIMERVERZEKERING
vanaf ƒ 95 per jr t/m bjr 86 Te koop mvahdewagen
Bel de oldtimerspeciahst
AROLA type S 40 bj
Ass Kant Diks 030 6883700 Adam 020 6925570

Algemeen

Zandv.laan/Blinkertweg
Tel. 023-5716023.

95

onderhoud

Bedrijfsauto's

Charade TS Breeze 91 Chara
de TS 90 Cuore TS 90 Cuore
TX wit km 30 000 NIEROP
DAIHATSU Vancouverstr 2 12
Adam W 0206183951

Volvo 340 (Van) 1e eig km org
60 000 b ] 87 ƒ 1 500
NIEROP 020 6183951

BANSTRAAT

323 P 15i16v 97
ƒ28950
626 HB airco 1 8i 97 ƒ 41 500
MX 5 airco 1 6i 92 ƒ 27 950
121 SED 13i 16v 92 ƒ13950
121 SED 13M6v 93 / 15 950
VISA Garage B V
323 HB 13M6v 93 ƒ15950
Houtmankade 37 A dam
323 SED 1 8i 16v 92 ƒ 14 950
Tel 0206278410
323 F 1 6M6v 91
ƒ13950
CHYPARSE Soesterberg vult 323 F 16M6v 92
ƒ14950 Voor een perfecte SAAB 99
uw Citroen veerbollen voor 3 2 3 F s t b e k r 1 8i 92 ƒ 17950
90 900 9000 ook Royal Class
ƒ 20 p st Testen is GRATIS 3 2 3 F s t b e k r 1 5i 94/25950
Telefoon 03463 51150
626 SED stbkr 90 ƒ 10950
SAAB SERVICE
MOLENAAR
Ruime keuze in 2 CV occasions 626 SED stbekr 92 ƒ16950
626
SED
airco
2
Oi
93
17950
alle leeftijden De Eendenspe
HOOFDDORP
626
HB
stbekr
92
ƒ19950
ciahst Leende 0402061528
626 HB stbekr 92 ƒ18950 Onderhoud reparatie APK
» Bewijsnummers van een
626 HB St bekr 95 ƒ 27 950
Eigen revisiewerkplaats
70 BESTELAUTOS en pers
geplaatste advertentie in deze
voor Saab motoren
busjes va ƒ3500 Garage
rubriek krijgt u alleen
Draaierweg 10 Amsterdam
en versnellmgsbakken
Rijsenhout lid Bovag
toegezonden als u dat bij de Noord
Tevens verkoop van nieuwe
Meer dan 50 jaar gevestigd
opgave van de advertentie Telefoon 020 6365052
en gebruikte onderdelen
Bennebroekerweg 17 Hijsen
kenbaar maakt De kosten
023 5614097
hout bij Aalsmeer
0297
daarvoor bedragen ƒ 4 50
• De advertentie afdeling be
T k Saab 99 GL b j okt 81 324229 Ook t k gevraagd
houdt zich het recht voor ad
beige APK tot 12 98 ƒ 1000
vertenties eventueel zonder
Tel 02C 6736643
opgaaf van redenen te weige

Daihatsu

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

BV,

HOFLAND 154 162 TEL 0297281495 • WEESP, AUTOBEDRIJF DICK MUHL BV, NIJVERHEIDSLAAN 1, TEL 0294418200

Alfa Romeo

voor elke extra regel
mmprijs
mmprijs met vignet
AUTO/MAXI S per mm

j=
-

Lancia

Volvo
15 VOLVO STATIONS 88 95
Sedans 240 91 Ipg
ANWB gek Tel 0492 464495

Service en
Reparatie

APK -i- grote beurt v a ƒ 299
DIESELSERVICE
brandstofpompen verstuivers
cil koppen vlakken Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industneweg 27 Duivendrecht
Tel 0206980639

APK KEURINGEN
klaar terwijl u wacht
Garage West Center
440 18 sport L P G km 020 6122476 (zonder afspraak)
110000 95 4 4 0 2 0 GLE km 2e Helmersstraat 15 A dam
90 000 93 (mod 94) 440 2 O
Autobedrijf CRYNSSEN
DL km 80 000 93 940 GL
Crynssenstraat 10 14
Estate km 150000 92 340 DL
7
Tel 0206184402
1 i z g st 89 NIEROP
APK keurstation reparaties
Vancouverstr 212 Adam
alle merken en schaderegeling
West 0206183951

uurloon

Donderdag 22 januari a.s.

Aan een nieuwe
c.v. ketel toe?

Een grandioze

mog
u
huren

i_
ft
Ventilatie onderhoud
mechanisch afzuigsysteem heeft

Met vele prijzen en

mogeliikheden vanaf i
per/aar
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Michelin mannetje
is 100 jaar
ibendum, het vriendelijke Michelin mannetje
viert dit jaar zijn 100ste verjaardag. De gebroeders Michelin, Edouard en
André, zagen m twee hoge
stapels met qua diameter
van elkaar afwijkende banden het hoofd en de romp
van een mannetje. Tekenaar
O'Galop voorzag de stapel
banden van armen en benen en het befaamde logo
van de Franse bandenfabnkant was geboren.

B

Dankzij de bergrem is wegrijden vanuit stilstand op een helling een fluitje van een cent.

De Subaru Forester heeft een imponerende grille.

ubaru Forester
te paden op de lanen in...
nwillekeurig doet de
Subaru Forester
denken aan een ruwe bolster. Vooral de voorkant imponeert. Dat zit
hem in die grille. Het lijkt
wel een groot uitgevallen
'rietsnijder. De auto heeft
opvallend grote 15 inch
wielen en tussen de dorpels en het asfalt is meer
ruimte: een royale bodemspeling dus. Zou het een
off-road auto zijn of een
ruimtewagen?
De Forester is te vergelijken
net een twijfelaar zo'n bedje
jan 1,20 meter breed dat het
midden houdt tussen een eenn een tweepersoons ledikant
Achter deze auto schuilt eenwelfde soort idee
iet is m zijn aard een stationwagen maar door een wat ruig
uiterlijk heeft hij ook iets van
terremauto Dat is geen
overdreven camouflage, want

bermtoensme gaat deze Forester prima af Naast het asfalt
komt hij uitstekend weg dankzij
permanente vierwielaandnjving
Dus toch een 4x4 off-road auto9

test
En nee, want vanachter het
stuur oogt alles toch personenauto-achtig Interieur en aankleding doen niet direct denken
aan een terremndder De zit is
een paar centimeter hoger
dankzij de grote wielen en de
royale bodemspeling van 19
centimeter, maar je torent niet
zo hoog boven het overige verkeer uit als in een serieuze offroad e r
De vering is soepel en de vierciImder 2 O liter boxermotor doet
stil en tnllingsvnj zijn werk Het

comfort staat op hoog niveau
De stoelen zijn groot met lange
zittingen en leuningen Als een
reusachtige hand omsluiten ze
het lichaam Van een rauw rijkarakter dat de gemiddelde terreinauto kenmerkt, is geen sprake
Een blik op de console tussen
de voorstoelen brengt je toch
weer aan het twijfelen Naast de
normale versnellingspook is een
kleinere handgreep te ontwaren
met daarnaast de kreten high
en low, zoals je dat ook wel ziet
bij terremauto s
Je kunt kiezen uit twee overbrengmgsverhoudmg Koppeling
intrappen, hendel overhalen
naar low, en de motor maakt
meteen zo'n duizend toeren
meer bij dezelfde snelheid De
boxer reageert veel krachtiger
op elke beweging van het gaspedaal
Dankzij het kortere verzet is de
Forester in staat menig bergcol-

Illroad Quattro:
Audi's ruige vrijetijdsauto

letje te bedwingen Moeiteloos
wel te verstaan, ook als er een
uit de kluiten gewassen caravan
aan de trekhaak hangt Die mag
maar liefst 1 860 kg wegen,
waarmee het trekvermogen van
de Subaru bovengemiddeld is
Heel handig is de bergrem BIJ
een stop op een helling blijft de
auto op de rem, ook als je het
pedaal loslaat De Subaru rolt
dus niet naar achteren
Pas als je de koppeling laat opkomen, lossen de remmen
Wegrijden op een helling met
gebruikmaking van de handrem,
zoals iedereen dat moet leren
bij de rijles, gaat lachend met
deze Forester Glimlachen moet

SPECIFICATIES
Subaru Forester:

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING

Motortype
Viercilmder boxer
Cilinderinhoud 1 994 cm3
Vermogen
90 kW/122 pk bij
5 600 t p m
Max koppel 176Nmbij4000
tpm
Acceleratie
10,8 sec van
0-100 km/uur
Topsnelheid
178 km/uur
Gem verbruik
9,2 ltr/100 km

Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten voor
Elektrisch bediende zijruiten achter
Spiegels van binnenuit verstelbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
Airbag
Permanente vierwielaandnjving

Prijs

ƒ 44 995-

je ook als je de prijs van 44 995
gulden vergelijkt met die van
evengrote terremauto s met
vierwielaandnjving Dan is de

Een reeks tekeningen laat het
ontstane figuurtje zien terwijl het
uit een schaal met spijkers en kapotte flessen drinkt De tekenmgen gingen vergezeld van het Latijnse motto Nunc est Bibendum
(nu is het tijd om te drinken) De
afbeeldingen gaven aan dat een

Michelin band bestand is tegen
scherpe obstakels De Latijnse
uitdrukking was al snel bij vrijwel
iedereen bekend Binnen een
paar maanden stond het Miche
Im-mannetje bekend als Biben
dum
Bibendum heeft zich de afgelo
pen eeuw telkens aangepast aan
de ontwikkelingen van de produc
ten van Michelin Dit kwam tot ui
ting m zijn omvang en zijn rondm
gen Michelin heeft het logo voor
het volgende millennium aange
past Bibendum heeft een Montig
nac-dieet gevolgd want hij is
enigszins afgeslankt HIJ presen
teert zich sympathiek glimlachend
met de hand joviaal omhoog en
hij kijkt het publiek met een open
blik recht m de ogen Bibendum
symboliseert de service van Michelm

Subaru toch een tikkeltje gunstiger geprijsd al blijft het natuurlijk
altijd een heel bedrag dat je
voor een auto moet neertellen
De gebroeders Michelin zagen m en stapel banden een mannetje

Doe mee en maak kans op een Fila cadeaubon
of een auto Veiligheidstraining
Kom kijken
De sportwereld is voortdurend m beweging nieuwe
uitdagingen en steeds extremere evenementen zijn
aan de orde van de dag Zo heeft Fila SKYRUNNING
ontwikkeld dit is een marathon op een hoogte van
minimaal 4 000 meter naar de hoogste toppen van de
wereld Kom kijken naar spectaculaire beelden hiervan m de gecombineerde Fiat/Fila presentatie m wmkelcentrum Middenhoven Hier worden tevens beelden getoond van de nieuwe mime skates
Veiligheid heeft vele gezichten Als een van de grootste automobielfabrikanten ter wereld besteedt Fiat
veel aandacht aan de ontwikkeling van een steeds
betere aktieve en passieve veiligheid Daarom is Fiat
voor wat betreft de aktieve veiligheid samen met Verkeers Veiligheids Centrum Rozendom gestart met een
'Auto Veiligheidstraining
Doe mee
Als winnaars van de prijsvraag die Fiat dealers Fivan
Amsterdam Gebroeders Haaker, Autobedrijf Vermei)

en Automobielbednjf D van der Wal hebben uitgeschreven maakt u kans op genoemde Auto Veiligheidstrammg t w v ƒ 325,- of een Fila cadeaubon
t w v ƒ250,Meedoen kan m de periode van maandagmiddag 26
januari tot en met zaterdag 31 januari m wmkelcentrum Middenhoven m Amstelveen Daar wordt de
nieuwe Fiat Palio Weekend met bijpassende accessoires op bijzondere wijze gepresenteerd BIJ de aanwezige hostess kunt u terecht met uw vragen en voor
een deelnameformuher
Altijd prijs
U kunt het deelnameformuher ter plaatse inleveren bij
de hostess Het formulier kan ook ingeleverd worden
bij Fiat dealers Fivan Amsterdam Van der Madeweg
28 m Amsterdam Gebroeders Haaker Kamerlmgh
Onneslaan 10 m Badhoevedorp Autobedrijf Vermei)
Anton Philipsweg 13 m Uithoorn en automobielbednjf
D van der Wal, Weteringstraat 2 m Aalsmeer U ontvangt dan m ieder geval een attentie

Land Rover Freelander
in Camel Trophy '98
and Rover zet de splinternieuwe Freelander in
( tijdens de Camel Trophy Tierra del Fuego '98.
Elk van de twintig deelnemende landenteams krijgt
de beschikking over een
Freelander terwijl de ondersteuning aan de teams zal
geschieden vanuit een Land
Rover Defender 110.

L

Gwil Barry Land Rovers Operations Manager voor sponsoring
en promotie licht de keuze voor
de Freelander nader toe De auto is uitgebreid getest Met gemak
doorstaat hij de meest zware beproevmgen Wij zijn enorm blij dat
wij de Freelander kunnen inzetten
m het jaar dat ons merk vijftig jaar
bestaat In 1998 zullen de teams
net zoveel plezier beleven aan de
Freelander als vroegere deelnemers van eerdere edities van de

Camel Trophy aan de Defender
de Range Rover en de Discovery'
De Camel Trophy kent geen
grenzen van de klamme regen
wouden van de Amazone tot het
oude Maya-koninkrijk in MiddenAmerika Van de onherbergzame
bergen van Sulawesi tot de afgelegen Atacama woestijn m Chili
De Camel Trophy heeft inmiddels
heel wat bijzondere plekken aangedaan In 1998 gaat de expeditie naar het einde van de wereld
De ongetwijfeld spectaculaire rit
leidt van Santiago naar Kaap
Hoorn de meest zuidelijke landmassa van de wereld Onderweg
kruisen de deelnemende teams
Tierra del Fuego (Vuurland) met
zijn indrukwekkende ijslandschap
pen De deelnemers komen oog
m oog te staan met gigantische
gletsjers en tal van nog actieve
vulkanen

Citroen Saxo gewijzigd
H
Meer comfort in Citroen Xantia
et nieuwe jaar biedt
een nieuwe Citroen
Saxo. Dat wil zeggen:
het interieur is opgefrist
en de neus van dit model
is lichtjes veranderd. De
grille is wat opvallender
gemaakt en vertoont gelijkenis met die van de onlangs geïntroduceerde
Xsara.
Aan het gamma zijn tevens
twee nieuwe uitvoeringen toegevoegd Dat zijn de Exclusive
en de VTS De eerste is verknjgbaar met een 1 4i motor
van 55 kW/75 pk
Oe Audi Allroad Quattro heeft een m hoogte verstelbare niveauregelmg.

udi heeft een vrijetijdsauto ontwikkeld:
de Allroad Quattro.
Comfort, gebruiksgemak en
elegantie zijn de uitgangsPunten bij deze op de Audi
A6 Avant gebaseerde vierMelaandrijver. Een goed rijgedrag op de snelweg en
racht op onverharde we3en, zelfs onder de meest
omstandigheden, zijn
lr
> dit model verenigd.
Ue auto heeft vierwielaandnjvmg
""" een in hoogte verstelbare nieauregelmg, waardoor de bo^omspelmg gelijk blijft De bodem
'an de Audi kan door een druk op
le
knop op 195 170 of 145 milli"oter boven het asfalt worden
jezet
3ij hoge snelheden op gladde
•'egen zakt de auto uit zichzelf
a
n 195 naar 170 millimeter zo'at de luchtweerstand afneemt en
la
weghggmg verbetert De Allrod Quattro was te zien als conQ
Pt tijdens de Detroit Auto Show
J
ie is gehouden van 10-19 januiri
Officieel gaat het om een studien
°del, maar slechts een vmgerni
P lijkt voldoende om deze auto
n
Productie te nemen De Audi
*6 Avant verschijnt immers al bin'enkort bij de dealers De Allro-

ader is op de Quattro aandrijving
en de verstelbare wagenhoogte
na nagenoeg hetzelfde Bovendien is er belangstelling voor dit
soort auto s met een ruige uitstra-

Img Subaru merkt dat aan de
grote belangstelling voor zijn Forester en Volvo stapt op korte termijn m dit heavy duty segment
met een V70 Cross Country

De Exclusive valt op door verchroomde sierstrips en m de
kleur van de wagen gespoten
bumpers en buitenspiegelbehuizmg Mistlampen voor behoren
eveneens tot de standaarduitrustmg alsmede centrale ver-

grendeling, airbag, elektrisch
bediende ramen voor en elektnsch te verstellen en te verwarmen buitenspiegels
De Saxo VTS is de sportieve
loot aan de stam

Deze topper is naar keuze toegerust met een 1,6 liter zestienkleppen motor (87 kW/120 pk)
1 6 liter achtkleppen (66 kW/90
pk) of de 1 4i krachtbron Uiterlijk valt de VTS te herkennen
aan de spoilers en de dorpelverbreders De versie 1 6 16V
heeft hchtmetalen velgen De
uitrusting van de VTS omvat bijna alles wat een verwend autohart kan begeren
De Citroen Saxo is te koop vanaf 21 995 gulden Dat is de prijs
van de mstapversie 1 1X De
1 4 Exclusive komt op 27 705
gulden en de topper 1 6 16V
VTS vergt een investering van

Veiligheid Toyota Camry is vergroot
T
oyota heeft de veiligheid van de Camry
naar een hoger plan
getild. Alle in Nederland leverbare uitvoeringen hebben voortaan zij-airbags en
gordelspanbegrenzers, zogenaamde force-limiters.

De Citroen Xantia is uiterlijk licht gewijzigd

pwaarderen is favoriet in de autobranche. Citroen doet grif
mee aan deze trend. De
Xantia heeft voor 1998 een
beduidend riantere uitrusting gekregen. Om dat uiterlijk enigszins te illustreren is de neus van deze auto lichtjes gewijzigd. Afgeplatte koplampen, een grille gelijk die van de Xsara
en een subtiele welvingen
in de motorkap zijn de
meest in het oog springende veranderingen.

O

Tot voor kort omvatte de standaarduitrustmg van de Camry onder andere twee airbags gordelspanners en ABS De zij-airbags
die nu ook in iedere Camry zitten,
beschermen de voorpassagiers
hij hevige botbingen van opzij De
gordels voorin spannen zich bovendien langs elektronische weg
aan
De 'force limiter' die Toyota nu
monteert, zorgt ervoor dat de gordels onmiddellijk na de botsing
gevierd worden Dat vermindert
de druk op het lichaam, waardoor
de kans op letsel aan de borst
veel geringer is

37 550 gulden De dieselvariant
1 5 D X komt op 27 205 gulden

De Toyota Camry heeft voortaan zij-airbags en gordelspanbegrenzers
Toyota heeft ook het luidsprekersysteem van de audio-mstallatie
onder handen genomen Aan de

bestaande vier speakers zijn nu
twee tweeters toegevoegd voor
een betere weergave van de ho-

ge tonen Het stille interieur van
de grote Toyota laat de hifi-set nu
nog beter tot zijn recht komen

In 1993 verscheen de Xantia
voor het eerst ten tonele als opvolger van de BX Sindsdien zijn
er m Nederland meer dan
35 000 verkocht Het is daarmee
voor Citroen een van de succes-

volle modellen Te meer omdat
de auto een aantal nieuwe klanten heeft getrokken Dat zijn volgens Roland van Ro algemeendirecteur van Citroen Nederland
in Amsterdam vooral zakelijke
rijders die voorheen met andere
modellen van andere merken reden
Comfort en weghggmg scoren
hoog bij de gebruikers van de
Xantia Citroens unieke hydropneumatische veersysteem krijgt
alom plusjes Het zorgt niet alleen voor een soepel veergedrag maar voorkomt ook dat de
auto achterover gaat hangen bij
een zware lading of ver voprover
duikt bij hard remmen De topversie Xantia Activa heeft zelfs
een hydractief systeem met een
antirol functie dat zelfs overhel
len m bochten effectief tegen-

gaat Hierdoor blijft de auto bij
extreem hoge snelheden stabiel
Voor 1998 is de standaarduitrus
ting sterk uitgebreid Nieuw zijn
een elektrisch verstelbare rech
terbuitenspiegel en een volledig
automatische klimaatregeling
met airconditioning In oe armsteunen van de portieren zijn
stootkussens gemonteerd om de
kans op letsel bij een aanrijding
in de flank te verkleinen Als ex
tra zijn voortaan zij-airbags te
bestellen
Er is te kiezen uit drie uitvoermgen Basis Exclusive en Activa
De 1 8 Basis met een prijs van
40 995 gulden Er is ook een
versie zonder automatische tem
peratuurregelmg de 1 8 Deauvil
le die op een prijs van 38 995
gulden komt

JVC TOPKLASSE
MINI HIFI SYSTEEM MET
LUIDSPREKERS
MXD5 2x85 Walt versterker digita
Ie tuner/timer met 40 pre sets dub
bel auto reverse cassetledeck pro
grammeerbare 3 CD-wisselaar 3
weg luidsprekers afstandbedienmg Adviespnjs*999 -

SAMSUNG CAMERA
BREEDBEELDSTUNT'

VPK60 14xmolorzoom '1099'

TOPMCRK Super platte
61 cm beeldbuis stereo
TXT Adviespnjs'2439

669.-

1179.-

Hi-8 CAMERA STUNT'

PW6301 HiFi stereo te
letekst Adviesprijs 2095

1379.-

KG31VOO, Zeer ruime koelkast met maar liefst 300
liter inhoud Koelen 200 liter automatische ont
dooiing variabele indeling Vriezen 3 laden met
voorraadsysteem Adviespnjs'1448 -

TOPMERKWASDROGER
Mettjdktokenpluizenfilter "495-

899.-

SONY STEADY SHOT

f* j*m-W'&!r^8

HiFi geluid 1890

TRV11

1679.-

CONDENSDROGER

Koelgedeelte met auto
matischeontdoonng Vries
gedeelte met 2 vakken
en • • • • sterren invries
kapaciteit Adviespnjs'999

BAUKNECHT DROGER

Camcorder '1980

Kreukbescherming Instelbaar
tol 150 minuten Adv'949-

595.-

SONY Hi-8 HIFI STEREO

SONY DIGITAAL TOP'
DCRPC7 Bekroond 'Cam

PHILIPS 70CM
'OCM STEREO cordervan tjaar 1 Adv'51 10

469.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving
• *•• sterren invriescapa
citeit Adviesprijs 899 -

Electronische besturing
Zeer stil Adviespnjs'1099 -

MIELE WASDROGER
Eleclronisch en reverserend
RVStrommel AdV1799-

PT4501 Teletekst
ïletekst '1645

599.-

CALL CENTER

VR Turbo Drive stereo mon

Coruumtnttn Htlpcttik voor informatie «n
•dvl» Ttw»n§ mtldtnv»nttorlngin*an
kl»urtnl«1»vJtl« «n groot hulihoud»ll|k» ipp

PORTABLE
LEKTV37cm
KTV37cm lage Jog & Shuttle "1545l Ofl Ned Philipsgarantie
ipsgarantie '495

SONY 72CM TRINITRON

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
020 - 6474939 j

949«" PENTIUM 200MMX
MULTIMEDIA PC

De ideale internet / thuiscomputer
32MB intern geheugen 2 1GB
vaste schijf CD-rom 120 Watt spe
akerset, 33K6 fax/modem 37cm
digitale kleurenmomtor 1 |aar OnSite garantie en helpdesk
Adviespnjs'3799 -

|SONY BREEDBEELD
5REEDBEELD
KV24WS1l Super Trinitron
l stereo teletekst
itekst Adv '2440

1379.-

SONY BREEDBEELD
BREEDBEELD
28WS1 70cmSuperTnmtron
DcmSuperTnnitron
BOWattslereo
reo teletekst '2990

1649.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

899.-

WA8214 Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiligmg
bespaarprogramma s "1349

899.WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
AWM800 15 programma s
Ruime vulopenmg Miheuvriendelijk Deurbeveiliging Adviesprijs '1079

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100 Digitaal
gescheiden regelbaar
Maar liefst 280 liter inhoud
3 vriesladen CFK/HFKvrij Adviesprijs '1849 -

1199.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135 Supersnel verwar-1
men en ontdooiPn Uitneem
baardraaiplateau Adv'279

179.-

SHARP MAGNETRON|
R2V18 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

189.-

WHIRLPOOL AVM2601
19 liter inhoud Eenvoudige bediening Adv'599 -

699.-

KVC2981 Stereo TXT '1880

1179.-

1298.-

849.-

PHILIPS MATCH-LINE

SB65 4 koppen SHOWVIEW
PDC longplay Adv' 1095

G570 Topklasse 6 Program
ma s 12 couverts Wateront
harder en waterslop '2099-

SIEMENS KOEL/VRIES
KG25V03 240 netto inhoud
2 vriesladen Adv'1348

ARISTONA STEREO

848.-

K1321S 270 liter inhoud
CFK enHFK vrij Adv'1399

PT156 Alstandbediend
indbediend '645

VR665 Showview+PDC 4koppen FollowTV tongplay '1095

798.-

SIEMENSAFWASAUTOM.

MIELE KOELKAST

PHILIPS TELETEKST

PHILIPSHIFI STEREO

GSF341 3 programma s Va
riabele indeling Adv"1099-

MIELE VAATWASSER |

769.- ~ 2879.-

429.299.-

728.-

ÊAUKNECHTVAATWASSER

ARG647 156 liter koelen
en 60 l i t e r v r i e z e n
Adviesprijs '949

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

zoom Adviespnjs'5279

Olf Ned Philips
'hihps garantie
5£cm teletekst
3kst Adv'1245

SMS1012 RVSmterieur 4 |
sprooimveaus Adv'1179

SN23000 Met aquastop
en RVS binnenzijde Lage |
verbruikswaarden Adv'1348-

1145.-

JVC DIGITALE STUNT '
STEREOKLEUREN-TV
KLEUREN-TV GRDV Camcorder 100x

» 498.-

BOSCH AFWASAUTOM.

569.-

BOSCH WASDROGER

ECHTE
PENTIUM/
32MB

klasse camcorder Adv"31 10

«399.969.-

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

Geenafyoernodigi RVStrommel

PHILIPS BREEDBEELD TR750 STEADY SHOT top
PW9501 Tvvan tjaar'70cm
Black ImeS lOOHïdigital
scan stereo TXT AdV3895

Links en rechtsdraaiende
trommel Adviespnjs'649
m

^% n ET
Of D*""

l l m Jj «e
PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV SONY + LCD SCHERM
PT820 Black line S groot
beüd btereo TXT Adv '2795

Nederlands topmerfc 4 program
ma s 12 couverts Adv'899

ZANUSSI WASDROGER

AVM537 Ruime alles m 1 magne
tron met hete lucht oven dus snel
koken bakken, braden en grillen
Adviespri]s'999

f

LUXE VAATWASSER |

235.-

WHIRLPOOL
COMBI MAGNETRON

HiFi stereo 12xmotorzoom
afslandbcdienmg Adv'1899

l PHILIPS BREEDBEELD

SIEMENS KOEL/VRIES COMBINATIE

ZANUSSIWASAUTOMAAT

SONY HIFI STEREO
SLVE8 4 koppen Tnlogicvideorecorder montage Adv'1670-

FL700 750 toeren centri
fuge RVStrommel schok
dempers Adviespnjs'949

SONY HIFI STEREO

INDESiïWASAUTOMAAT
^AUTOMAAT

DAEWOO MAGNETRONJ
kor 610 digitaal
18 liter inhoud 800 watt
verr -gen autom
programma s '489 -

679.-

E600 Trilogie 4 koppen
Showview+PDC Adv'1340-

239.-I

WN400 10 programma s
ud Adv '799
4 5 kg inhoud
'799--

699.-

SAMSUNG 24 LITER [

499.-

PANASONIC STEREO

1000 w a t t magnetron
60 minuten timer auto-1
matische programma s

299.-

HD600 Topper > 4 koppen

SONY 100HZSUPER!
OOHZ SUPER! Showview+PDC Adv"1299
E2561 Super Trinitron
PIP stereo
o TXT Adv'2970

1799.-

799.-

uan Nederlands gr

SHARP HETE-LUCHTI
COMBI MAGNETRON'

Mt^m

GRUNDIG HIFI STEREO

X2501 Hi Black Trinitron
teletekst afst
bed Adv"1770
stbed
Adv'1770

969.-

SONY 55CM
CM STEREO
X2101 Trinitron
tron TXT "1440
'1440

749.SONY55CMTELETEKST
MTELETEKST
M21 Hl BlackTrimtron
:kTrmitron "990

Topklasse Vol elektronische besturing zuinig
stil en milieuvriendelijk
Adviesprijs "2299 -

649.-

JVC HIFI STEREO

1649.-

J620 Hi Spec Drive "1189-

599.-

AEG WASAUTOMAAT
LavamatSOO 950 toeren
centrifuge waterbeveihgmg zuinig en stil AEGmeerdere malen best getest'
Adviesprijs'1449 -

SAMSUNG STEREO !
SV125, Videorecorder met
PDC Adviespnjs'749 -

559.-

1049.-

SONY PORTABLEKTV
iRTABLEKTV

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT

M1400 Afstandbed
itandbed "550
'550

389.«•u»"1

WM20000 RVS trommel en
kuip Aparte temperatuurre
geling Bespaartoets "1348-

SONYV1DEORËCORDER
E11 Atstandbedienmg "650 -

849.-

.".
SONY LONGPLAY

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

E260 Showview+PDC "780-

549.-

Instelbare centnfugegang re
gelbarethermostaat RVStrommel zelfreinigende pomp "1199 -

PHILIPS SHOWVIEW
SHOWVIEW
VR165 +PDC
C afst
afst bed
bed '745'745 -

PANASONIC KTV TXT
TX21 55cmFSQ Adv"849

679.-

| PANASONIC 63CMTOP
j G1 HiFi stereo TXT "1599 -

999.-

JARISTONASTEREOKTV
TA4412 63cm teletekst "1595

869.-

439»"
PHILIPS VHS-VIDEO

WASAUTOMAAT
BOVENLADER ,.

VR151 Afstandbed "645-

flïïTÉ? Ou9><*
A237 Express ProDigi '714-

fJr>M 429-"

SrCPRIJS

PANASONIC Beste Koop'
NVSD22 Showwew+PDC "734 -

TA5212 Stereo teletekst
top Black ImeS Adv"1795 -

l TV/VIDEO COMBI S

STUNTi VHS-HQ VIDEO

339.-

M e t a f standbediening

850 toeren Slechts 40 cm
breed Adviespnjs"1435

BCC RUIMT BETER EN GOEDKOPER DAN WIE OOK! PROFITEER!
SONYSOUNDMANMETCD

INTELPENTIUM166MMX

MIELE VAATWASSER
G665SCLW, 6 programma's,
aqoastop, besteklade
Adviespn]S*2249-

20pre-sets,1fJWatl,
logeboowdeCD-s
Adviespnis*33

SIjCMTyAVIDËO

S|i*wyi*w, PDC, Ulttckat.

WHIRLPOOL
BOVENLADER

MINI DISC PER 2
Hj^ttlT^zVIIB
VIDEO-TAPE PER 3

CANON KLEURENPRINTER

Multimedia PC 16MB
2 1GB W 95 fax/modem
1jr On Site garantie '3499
51 cm, i 00 vo«rktuzez«ndtrs.

l SONY; COMBO WCM

2199.-

LASER MULTIMEDIA
166Mhz MMX technologie
32MBmtern 1 6GBschijf CDrom 33K6 fax/modem W 95
1 jr On Sitegarantie Adv'3499 -

F r a a i e en d e g e l i j k e
uitvoering met vriesvak

275.-

145 LITER KOELER

898.-

AEG BOVENLADER
1 000 toeren centrifuge Zui
mg stil en milieuvriendelijk
Waterbeveiligmg Adv"1649

1198.-

AEGTURNAMAT

Uniek systeem met apart
centrifuge eenheid '1699

Ruime 3 in 1 combi magnetron Met hete lucht grill en l
850 watt magnetron Dus
ontdooien koken, bakken
braden en gratmeren AoV"999 - 1

599.-

295.-

ZANUSSI KOELKAST
met vriesvak Adv "699 -

345.-

WHIRLPOOL KAST

INDESIT INBOUW
KOOKPLAAT

130 liter, met vriesvak
Adviespnjs'699 -

395.-

SIEMENS KOELKAST

RVS+vonkontsteking.*399.-

BCC

\PRUSi

Met vriesvak 140 liter
inhoud CFK-vnj Adv "729-

425.INBOUW
VAATWASSER
Volledig integreerbaar,
4 programma's en aquastop. Adviesprijs. *1299.-1

BCC1
\PRIJSi
ATAG
FORNUIS

849.-

2-DEURS KOELKAST
CFR 220 liter inhoud,
CFK-vnj Adviesprijs"789 -

395.-

FG1 Gasfornuis met
electnsche
oven me!
grill en
sierdeksel
Adv"1450 -

928.-

ZANUSSI 2 - D E U R S
Z180/4D Automatische
ontdooiing Adviesonjs'749 -

435.-

BOSCH 2-DEURS

PELGRIM HETE-LUCHT
FORNUIS
Gas-elektrofomuis gnll thermo-1
staat en sierdeksel "1199

235 liter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv '985

615.-

WASOROOGKOMBINATIE

798.-

ETNA FORNUIS
3NUIS

Gas-elektro fornuis met
met grill
grill |
en sierdeksel
;el Adv'695Adv'695

528.-

Wassen endrogenin 1 ma
chme 1000toeren "1549

BJC150,Bybble|etW95
laar garantie Adv *359

479.-

WHIRLPOOL AVM

Automatische ontdooiing
Adviesprijs "529

648.-

AUDIO-TAPE PER 5

S310-vct=crecc«derAlstbed"695.-

1-DEURS KOELKAST

TL80N
800 toeren
met regelbare
centrifuge
snelheid
Adviespnjs"1099 •

JVC SHOWVIEW + PDC

469.ARISTONA VIDEO!

ARISTONA 63CM KTV

Snelle 900 Watt magnetron
24 liter inhoud Makkelijk |
te reinigen Vele kook
funkties Adviesprijs'699 - 1

MIELE 1000 TOEREN

GV6400 4 koppen Show

SONY 63CM
3CM STEREO view + PDC Adv"1159-

:
INDESIT FORNUIS
ORNUIS

948.-

Gasoven, met!t dubbele oven
ruit Adviespri]s'849
pri]s'849

378.-

2469.-

IBMAPTIVAE20TOP!
W1ILIPS TV/VIDEO
14PV1S2;Showvlew. '11S5.-

Pentium166MMX 16MB
2 1GB 14 monitor fax/
modem W 95 Adv '3999

BOSCH VRIESKAST
GSD1300
3 laden
11kg mvnescapaciteit
Adviesprijs "848

699.-

529.-

GRUNDIG 63 CM KTV

WHIRLPOOL KAST

ST650 Stereo TXT "1829

Gunstig energie verbruik
"*** capaciteit CFK vrij

l

l'Jmf

379»"

$ KTV37CM+TELETEKST

319.H PORTABLE KTV 37CM

279.1

BUBBLEJET STUNT!

ZANUSSIVRIESKAST

JP170 Kleurenprinter '599 -

3 vakken
CFK v r i j
Adviespnjs"629 -

219.HP INKJETPRINTE'R

399.-

DJ400 Incl sheetfeeder "499 -

339.-

90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviesprijs 698

CANON BJC4200

: Aanvratg-fqlder

449."

BCC BETER EN G O E D K O P E R
in de vvinkel!

4 pitsgaskookplaat
plaat Adv*295
Adv"295

158.ATAG WASEMKAP
PTgJ4
400 m

rJ?7fe?

I

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

IEVERWIJK
.
1SOOn.2Sup.r.t.r.BMr.-ng..d,»peri
Brees.raat65

[ZAANDAM
i 500m2 Superstore Beteren good.cpor!
Westzijde 55 . (onder DI.K v.d. Broek)

18 ELEKTRO-SUPERS

t/LOm

ETNA WASEMKAP

AVANCE 3 standen Adv'135

349.-

Topklasse'Sjr garantie "821

Meer budget dóór. de gratis

228.-

SUPER KOOKPLAAT
OOKPLAAT

449.-

GRUNDIG 37CM -f TXT
P730 STUNT' Adv"699

ETNA KOOKPLAAT!

2 delige pannendrageis

OPENINGSTIJDEN

78.°9'30 tot 17'°° uur

H ,LVE«sU M .MA»*SS E N BR OEK

Woensdag

uuxe BROOD- EN

s+C*

BANKETBAKKERU

»

•

28 januari

Opening van Paap
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Victor Bol laat wandelaars mee opruimen

Politie weet
zeker 'Mepper'
te hebben

DEZE WEEK:
12 PAGINA'S

ZANDVOORT - Volgens de politie is de 34-jange Amster
dammer die eind november werd aangehouden, degene die
zich schuldig heeft gemaakt aan verschillende straatroven
m Zandvoort en Overveen. De delicten waar geweld bij
gepleegd is, ontkent hij vooralsnog, maar de politie is
ervan overtuigd dat ze de dader, die ook wel 'de Mepper'
wordt genoemd, te pakken heeft
„We hebben voldoende be
wijs om te kunnen concluderen
dat hij de juiste verdachte is,"
reageert districtsvoorlichter
Jaap Hage „De signalementen
kloppen
en
verschillende
slachtoffers hebben de man
herkend " De rechtbank is dermate overtuigd van de zwaarte
van de delicten en het bewijs,
dat de man ook nog steeds m
voorarrest zit „Dat zegt ook
wel wat" Dat de verdachte de
straatroven waarbij geweld is
gebruikt, ontkent, sluit aan bij
de bevindingen van de Amsterdamse politie ook daar wees
hij betrokkenheid bij de mis
drijven van de hand
Op 24 november werd de
34 jarige Amsterdammer op hè
terdaad betrapt en aangehou
den, nadat hij een straatroof
had gepleegd De Amsterdamse
politie was al geruime tijd op
zoek naar de man die voorna
melijk vrouwen van rond de
tachtig jaar beroofde Toen de
verdachte zich op het politiebureau kwam melden voor een
verkeersongeval, herkenden de
agenten hem Toen ze de man
daarop observeerden, zagen zij
hem een straatroof plegen,
waarop zij hem direct konden
aanhouden
De werkwijze van de man die
vooral in Amsterdam-Buitenveldert en -Zuid actief was,
bleek overeen te komen met
verschillende straatroven m
Zandvoort en Overveen, waarna een rechercheur van het dis

-*

trict Kennemerland Zuid bij
het onderzoek werd betrokken
Tot nu toe wordt de man verdacht van dertig straatroven,
waarvan hij er zestien heeft tae
kend Hij ontkent de straatro
ven waar geweld bij gebruikt is,
waaronder vier in Zandvoort
Op 4 juli 1997 werd een 85-jarige Zandvoortse op de Zandvoortselaan neergeslagen, net
nadat zij geld had gehaald
Op 7 juli werd een 73 jarige
Zandvoortse met geweld be
roofd, in haar gezicht geslagen
en in haar schuur opgesloten
Een getuige herkende de verdachte, maar niet voor 100 pro
cent
Op 10 juli werd een 79 jarige
Zandvoortse in de Marisstraat
beroofd, nadat ze net geld had
gehaald Het signalement komt
overeen met de verdachte Dat
laatste is ook het geval bij de
straatroof op 11 augustus waar
bij een Oostenrijkse toeriste op
het Stationsplein beroofd werd
van haar tas
De verdachte heeft wel be
kend op 2 november een 67 jan
ge Overveense beroofd te hebben van haar tas, nadat ze net
haar auto was ingestapt Hij
stal de tas vanachter de bestuurdersstoel en maakte ze
zich vervolgens op een fiets uit
de voeten Verder bekende de
man twee diefstallen van tassen
uit auto's op de Prinsesseweg
en de Boulevard Barnaart op 22
juli en 2 september

We ruimen
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de top op
Laatste-kans-kortingen op onze topmerken
Onze opruiming gaat haar laatste dagen in Met kortingen tot 65%
op showroommodellen van befaamde mteneurmerken En daar doen
we nu 10% extra korting bovenop Profiteer ervan zolang het nog kan

'De humor moet
terugkomen in
de politiek'
Pagina 3

Dialectsprekende
Zandvoorters
worden schaarser
Pagina 5
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Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i v m
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 1 2 uur

tel 5717166

Weet u nog...
Als België de Grand Pnx
kwijt zou raken dat dat
8 000 000,- voor die regio
scheelt.
Wat denkt U dat wij allemaal hadden kunnen
doen, als de Grand Pnx
behouden was gebleven,
dan hadden we in ieder geval niet mee hoeven te betalen aan de bestrating

STEM
ÉÉN ZANDVOORT
Vraag het programma aan.
Wij brengen het graag

BEL 06-553 07 331.

Waterstanderïy
Datum HW LW
HW LW
28 jan 0326 11 34 1541 0055
29 jan 0407
1622 1225
30 jan 0450 0024 1705 1250
31 jan 0535 01 05 1749 1329
01 feb 0619 01 46 1837 1416
02 feb 0705 0225 1926 1454
03 feb 0755 0316 2021 1545
04 feb 0855 04 10 21 30 1644
05
— feb
.~v 10 00 0504 2240 1806
Maanstand
EK di 03 feb 2353 u
Hoogwater zo 01 feb 1837 uur
NAP +123 cm
Laagwater ma 02 feb 1454 uur
NAP -96 cm

'Schaatsen is
niet typisch
Hollands'
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De oude appelboom met de bezems waarmee strandlopers het afval mee konden opruimen

ZANDVOORT - Wat is er erger dan zo'n strand waar
allemaal glas ligt? Datje zelfs uit moet kijken waar je loopt
Kunstenaar Victor Bol stoort zich er mateloos aan en zette
dit weekend daarom een boom op het strand met allemaal
bezems Wie wilde vegen, kon meehelpen
„Om negen 's ochtends al waren de eersten al met een bezem m
de weer," vertelt Victor Bol En dat schoonmaken ging heel goed
„Zaterdag was ik driehonderd tassen kwijt waar mensen afval m
konden doen In totaal zijn er meer dan vijfhonderd ruim je-rom
mel-op tassen gebruikt" Overbodig te zeggen dat het strand er
zondag nog nooit zo schoon bij heeft gelegen
Het project, met de naam 'opgeruimd gevoel', is de zoveelste in
een serie kortstondige kunstwerken die Bol bedenkt Rond de
jaarwisseling prijkte op het strand een kunstwerk om iedereen
een goed nieuwjaar toe te wensen Vorig jaar zette hij in zee een
boom op een eiland neer als bijdrage aan de discussie van een
luchthaven voor de kust, waar hy geen voorstander van is
(ADVERTENTIES)

Sanders
MEUBELSTAD

Binden) 2,
Amstelveen
020 6412505
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ZONDAG 1 FEBRUARI A.S.
KOOPZONDAG VAN 12.00-17.00 UUR.
Overtoom 557
GRATIS PARKEREN IN
Tel. 6184733
EIGEN PARKEERGARAGE

Sportpas moet jeugd weer
aan sporten krijgen
ZANDVOORT - De officiele presentatie van de
Zandvoortse Jeugdsportpas
moet nog komen, maar de
eerste kennismaking ermee
heeft afgelopen week al
plaatsgevonden In de Van
Pagee hal kunnen leerlin
gen van basisscholen sinds
donderdag acht weken lang
aan basketbal en tafeltennis
doen
„Met al die programma's op
tv en computerspelletjes is het
goed dat kinderen gewezen
worden op de sporten die er
zijn," zegt Martme Joustra van
de Sportraad Zandvoort Een
paar jaar geleden werd al actie
m deze richting ondernomen,
maar dat initiatief leed toen
schipbreuk Nu wordt inge
haakt op het project dat twee
jaar geleden door de gemeente

Haarlem is gestart en met suc
ces draait
Vier keer per jaar staan acht
weken lang een of twee sporten
centraal De vakleerkracht van
iedere basisschool geeft uitleg
en kinderen kunnen zelf voor
een bepaalde sport kiezen en
kenmsmakingslessen volgen

Kinderen moeten
beter een keuze
kunnen maken
bij een sportvereniging „Het
gaat er niet om dat ze meteen
lid worden, maar snuffelen aan
verschillende sporten, zodat
kinderen beter een keuze kun
nen maken," legt Martme Jou

Politiek maakt zich op voor de eindsprint
ZANDVOORT - Helpt het, met een kelner door het
dorp lopen om aandacht te vragen voor een politieke
partij? Of is een programma van belang of een bij eenkomst m een wijk' Op 4 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen, waar de poltieke partijen op heel verschillende wijze voor warm lopen
„We konden ons programma in het begin helemaal met
slijten," vertelt Wim Peeters
van nieuwkomer Een Zand
voort „We waren met bekend
Daarom hebben we gekozen
voor ludieke acties en die wer
ken wel " Na een skier liep dit
weekend een ober door het
dorp en komende zaterdag zal
een coureur m een trapskelter
aandacht vragen voor Een
Zandvoort In buurtbyeen
komsten ziet Peeters mets
„Na dertig jaar weet ik wel wat
er leeft Het ergste is alleen dat
er mets veranderd is m al die
tijd Daar wil ik wat aan doen "

wel uit z'n scheldnaam, de du
vel"
De PvdA sluit ludieke acties
met uit, maar wil ze nog niet
kwijt „We denken er wel aan,
maar het is nog niet rond," vei
telt secretaris Volkert Bloe
men Verder volgen er bijeen
komsten in het Huis in de Dui
nen, voor ZFM en wellicht een
manifestatie in het dorpscen
trum samen met de andere
partyen „We richten ons met
name op de wijken, waar we de
band mee hebben, dus Nieuw
en Oud Noord " Volgens Bloe
men zijn het geen eenmalige
acties „De fractie heeft de af
gelopen vier jaar tal van bij
BGZ kiest er bewust voor eenkomsten gehouden "
met met skiers of duikers in
Voor D66 gaat eigenlyk hethet dorp de aandacht te trekken, vertelt voorzitter Jan zelfde verhaal op, vertelt Han
Jongsma „Twee keer per jaar van Leeuwen „Wel willen we
houden we een openbare ver- aandacht besteden aan de toe
gadermg Dat doen we vier jaar ristische beleidsontwikkehn
lang en met alleen vlak voor de gen, dat doen we op 16 februa
verkiezingen " Als het verkie ri En we organiseren een dan
zingsprogramma medio febru ceparty voor jongeren Niet
ari gereed is, krygt iedere om tP communiceren, want
Zandvoorter het in de bus, dat lukt toch niet, maar om
that's it Met de naamsbekend informatie over D66 te geven "
heid van GBZ zit wel goed en Wie Van Leeuwen wil spreken,
met een lijstduwer als Bert Ja kan gewoon bellen „We doen
cobs is aandacht verzekerd, dat vrij beschaafd" De low
gelet op de interviews in tallo profile campagne blijkt een be
ze media „Jacobs is ook niet wuste keuze „We hebben ons
iemand die er toevallig woont geprofileerd m de raad en
Bertus ken ik nog van vroeger Zandvoorters stemmen plaat
en toen ik hem vorig jaar vroeg selijk, die laten zich met zo
een lezing te houden, is ie met leiden door landelijke trends "
In tegenstelling tot D66 en
een lid geworden Hij is een
echte autochtoon, dat blijkt PvdA trekt het CDA juist wel

Na een skier stuurde Een Zandvoort zaterdag een kelner op
pad om aandacht voor de partij te vragen
Toto Kinn Schut

de wijken in „Er is de afgelo
pen vier jaar veel te weinig
contact geweest met de bur
ger We willen met bijeenkom
sten m de wyken aangeven dat
we er een groot punt van ma
ken," vertelt Peter Kok, voor
zitter van de campagnecom
missie Bij het verkeerscircu
latieplan en Park Duijnwijk
moest achteraf worden byge
steld, omdat de burger te laat
was geconsulteerd, vindt Kok
„We willen aangeven hoe je
met de burger om moet gaan,
zodat deze weer vertrouwen
krygt m het gemeentebe
stuur "

In dat laatste kan de VVD
zich wel vinden De liberalen
zijn voor het verkiezingspro
gramma geschreven was al
naar de burger gestapt, vertelt
bestuurslid Johan Derr , In
spraak en betrokkenheid zijn
belangrijk voor ons
Uit de gesprekken is geble
ken dat de bereikbaarheid van
Zandvoort, het parkeren en
vrees voor torenflats vooral Ie
ven En de burger wil natuur
lijk serieus genomen worden "
Via huis aan huis flyei s,
marktkramen en wellicht een
speakerscorner zal de VVD

Uit&Vnje Tijd

Toto Andre Lieberom

haar boodschap aan de man
brengen
De Plek van de Niet stem
mer zal zaterdag op ZFM haai
visitekaartje afgeven meldt
lijsttrekker Lou Koper, die er
verder niets over kwijt wil „Er
komen leuke verrassingen,
maar we zijn geen carnavalsclub, dus we houden het vooral bij de politiek " De wijken m
hoeft de partij niet „Wy weten
wel wat er aan de hand is in
Zandvoort," verzekei t het
oud D66 laadslid Net zoals de
presentatie van de Plek van de
Niet itemmer een donderslag
bij heldeie hemel was, zo wil
Koper ook de campagne nog
even vooi zich houden
Met twee zetels by schaduw
verkiezingen ten tijde van het
referendum zit de AOV/Oude
renparty eigenlijk al op rozen,
vindt lijsttrekker Peter Boeve
„We trekken nog met foldeis
de buurt in, maar we genieten
al landeli]ke bekendheid"
Boeve voegt ei wel meteen aan
toe dat het in zijn partij er met
ruziënd aan toe gaat, zoals dat
landelijk wel het geval is
„Onze ki acht is dat we onvei
deeld zyn " Een ludieke actie
zoals die van Een Zandvooit
ziet de partij met zitten ,Hft
is wel leuk maar over het pi o
gramma wordt niet gepraat
De Socialistische Partij is ei
ook helemaal niets van heb
ben „We zitten altijd al m de
wyken en via onze eigen Hulp
dienst kunnen we mensen
echt helpen," leageert Jean
nette van Westerloo ,De ver
kiezingen zyn leuk om een ze
tel te krijgen, maar voor ons
verdei met zo belangrijk We
houden bil foldeis om de SP
bekend te maken "

strauit De jeugd wordt zodoen
de aan het sporten gebracht en
de meer dan dertig veremgin
gen zien wellicht hun ledental
aantrekken „Vroeger werd je
lid van een korfbalvereniging
bijvoorbeeld en dat bleef je je
hele leven Nu is het meer shop
pen het ene jaar zit je op voet
bal en het volgende jaar op ten
nis "
Kosten zijn er wel verbonden
aan de jeugdsportpas, bewust,
volgens Martme Joustra , We
willen dat het serieus wordt ge
nomen, terwijl de prijs een
tientje geen beletsel is om mee
te doen" Overigens geldt de
sportpas voor de kenmsma
kmgslessen by de verenigingen
zelf en niet voor het aanbod op
school De vakleerkracht kan
bij de lessen gebruik maken
van de pedagogische inbreng
van de Amsterdamse Cios en
ALO , Het initiatief komt nu
ook van de scholen Men vindt
het een goede zaak kinderen
meer te laten bewegen en bo
vendien is het een leuke uitbrei
ding van de lessen aldus Martine Joustrat van de Sportraad
Zandvoort
De sporten die tijdens de les
sen aan bod komen lopen mee
met die m Haarlem Wanneer
de spoi t niet in Zandvooi t gege
ven wordt zoals atletiek, dan
wordt er een ander by gezocht
zoals softbal Vorige week is er
van start gegaan met basketbal
en tateltenms

Vragen over bezorging'
donderdag 9-12 uur
tel 571 7166
Advertenties tel 571 7166
Redactie tel 5718648

Meer agenten op
straat in zomer
ZANDVOORT - In het belang
van de openbare veiligheid ko
men er tijdens het zomersei
zoen twintig agenten extra op
straat rond te lopen Dat meld
de burgemeester R van der
Heijden tijdens zijn nieuw
jaarsrede voor de gemeente
raad Verder bepleitte hij dat
wethouders in de komende
raadsperiode beter luisteren
naar wat er onder burgers leeft
De functie van wijkportefeuille
houdei zou een bestuurdei be
ter aanspreekbaar maken vol
gens Van dei Heijden „Als je je
oor te luister legt in de samenle
ving zouen de raad, het college
en de ambtenaren te weinig
openstaan vooi wensen," ver
klaarde hij zijn voorstel
De burgemeestei is verder
van mening dat het allemaal io
slecht niet gaat m Zandvoort
maar wel dat de politiek moet
reageren op de signalen Zeil
begint Van der Heijden na de
verkiezingen met een spreek
uur, wat hij de andere collegele
den ook aamaadt In zijn rede
weei spi ak de burgemeestei dat
er weinig tot stand was geko
men de laatste jaien Hij noem
de de aanpak van het centrum
de start van de nieuwbouw m
Park Duynwijk de installatie
van de semoienraad en de eer
ste aanzet van de ontwikkehn
gen m het Palacegebied

Natuurlijk,

die krant moet ik lubben
Omdat ik Kraag wil weten wat /idi in
mijn oniRevmc; afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
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(l Nieuwsblad
Naam (m/v) l l l l l l l l l l l
Adres
l l l l l l l l l l l l l

l l l
| | |

l l
l |

Postcode/Plaats
|_L_LJ_|_ L_LJ J J_J
lelefoon
l l | | | l j l l l ) i « m n i b j n . » o |_K1_
Giio/Bankin

LJ_L_L L L l_l

IJ

Daarna word ik abonnee en betaal pu
D kwartaal ƒ 19,60 D halljaai ƒ3540 H jaar ƒ b l 75
* Voor poslabonnees gelden andere tarieven
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020-562 b2 11
Stuur de/e bon m een open envelop naar
Weekmedia Antwoordnummer 10051 1000PA
Amsterdam U hoeft geen posfregel te plakken 8 710371 017003
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Een compleet verzorgde begrafenis

FAMILIEBERICHTEN

Als je glimlacht, 't is niet tegeloven,
Dan glimlacht 't land en dan glimlacht de zee.
Dan staat ook de regenboog ondersteboven,
en de tvolken zij glimlachen stil met je mee.
Verdrietig hebben wij te vroeg voor ons begrip geheel onverwacht afscheid moeien nemen van onze
lieve zorgzame mams, oma en overgrootoma

Johanna Derks-OHvier
Zandvoort,
Amsterdam,
26 januari 1998
22 januari 1906
Li a en Henk
Joke en Hans
Else en t Jan
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Max Eu westraat 28
2042 RC Zandvoort
Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen
woensdag 28 januari van 19.00 uur tot 19.30 uur in
liet Uitvaartcentrum, Poststraat 7 te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden donderdag 29 januari in het crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld.Tijd van samenkomst omstreeks
10.15 uur.
Ver trek van Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan 44 te
Zandvoort omstreeks 9.30 uur.

We kunnen Itaar niet zien.
maar ze is altijd dicht bij ons.
£en moeder zoals die van ons.
is nteer dan een herinnering:
Ze is een levende aanwezigheid.
Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond na het heengaan van onze allerliefste moeder

Metty
betuigen wij U onze oprechte dank.
gelest i ne en Ger t jan
Schniedewind-Schouten
Zandvoort, januari / 99 S

\c
OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/

CENTRAAL

of crematie voor een éénmalige

TELEFOONNUMMER

afkoopsom van slechts ƒ 3.395,Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ 5.500,-

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

C

BEL GRATIS 0800-022 45 35
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
.of crematie.
Direct hulp bij een sterfgeval.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM.
EN OMSTREKEN

De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

KENNISGEVING

Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 20 januari 1998 vergaderd De besluitenlijst van deze vergadering en
van de verdere in week 4 door B&W genomen
besluiten is op dinsdag 27 januari vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie
OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN
De eerstvolgende commissievergaderingen zijn'
- dinsdag 3 februari 1998, 20.00 uur, commissie Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 4 februari 1998, 20.00 uur,
commissie Bestuurlijke Zaken
- donderdag 5 februari 1998, 20.00 uur,
commissie Ruimtelijke Ordening & Verkeer
De commissievergaderingen worden gehouden in de commissiekamer in het Raadhuis
(ingang Haltestraat)
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter
inzage bij de Centrale Balie m het Raadhuis
(ingang Swaluestraat) Bij het bureau Voorhchting kunt u terecht voor nadere informatie
over de punten die op de agenda staan Telefoon (023) 574 01 62
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een onderwerp aat
op de agenda staat het woord te voeren

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

VERKEERSBESLUITEN

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
30 mei 1995 no 72, tot machtiging van Burgemeester en Wethouders tot het nemen van
besluiten als bedoeld m art. 18 m de Wegen-

24-1-1998

24-1-1996

januari 1998 gedurende 14 dagen tijdens de
openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie
Gedurende de termijn van termzageligging
kan een ieder schriftelijk bedenkingen kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040.AA Zandvoort

verkeerswet 1995, het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer en het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990, hebben Burgemeester en Wethouders
besloten tot:
- intrekken van het besluit van 6 mei 1991
tot toewijzing van een gereserveerde
invalidenparkeerplaats in de Jan Steenstraat t.h.v. nr. 14 en het verwijderen van
het bij de parkeerplaats geplaatste bord.

VOORNEMEN OM BOUWVERGUNNING TE VERLENEN

Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening bouwvergunning te verlenen voor
- het vergroten van een woning op het perceel
Mr. Troelstrastraat 12

Tegen het besluit kan door belanghebbenden
binnen zes weken na publicatie schriftelijk
bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten, naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden
van het bezwaar

Het bouwplan ligt met ingang van 30 januari
1998 gedurende 14 dagen ter inzage bij de
Centrale Balie Gedurende deze termijn kan
een ieder tegen voormeld bouwplan schriftelyk bedenkingen kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

PROJECT VEILIG WONEN

Het preventieteam van het project Veilig
Wonen, dat in het kader van het Integraal Veihgheids Beleid m Zandvqort actief is bezoekt
van maandag 9 februari tot en met vrijdag
13 maart 1998 Zandvoort-Noord. Bewoners
uit Zandvoort-Noord vanaf de Lmnaeusstraat
kunnen m die periode gratis inbraakpreventieadvies krijgen
Via een brief worden de bewoners uitgenodigd een afspraak te maken met een lid van
het preventieteam. Ook als u al een alarmmstallatie heeft of andere maatregelen heeft
getroffen, kan het toch zeer nuttig zijn deel te
nemen aan het Veilig Wonen project

BOUWVERGUNNINGEN

De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
98017B Zandvoortselaan 303 bouwen
zwembad
98018B Kostverloren
bouwen
schuur
straat 118
98019B Keesomstraat 15
vernieuwen
paardenstal
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij hret college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten

Gedurende dezelfde periode staat m deze wijk
de preventiebus waar men terecht kan voor
informatie over het project Veilig Wonen. De
preventiebus staat van dinsdag 17 februari
tot en met zaterdag 21 februari en op
zaterdag 7 maart op het parkeerterrein
van het winkelcentrum aan de Celsiusstraat.
Het gemeentebestuur roept iedereen op
aan dit project deel te nemen om zo het
inbraakrisico te verkleinen.

ART. 19 WRO JUNCTO ART. 50
LID 5 WONINGWET

Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en
50 lid 5 van de Woningwet bouwvergunning
en vrijstelling te verlenen voor
- een bouwaanvraag met het volgnummer 97178B ten behoeve van de oprichting van
appartementen, bedrijfsruimte en een parkeerkelder op het perceel Pakveldstraat,
Swaluestraat en Prmsenhofstraat (v m Peugeot-garage)
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 30

Ter herinnering

)GEMEENTE

Rokus

Sociëteit

Het verdriet wordt minder
ze zeggen liet gaat over
maar niet wanneer.

'DE MANEGE'
presenteert zaterdagavond a.s.
ARTIESTEN GALA NIGHT
met optredens van:

ADVERTENTIES

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

STOOKAKTIE '97/'98
uitgerekend voor U!

Voor de week van 19-01 t/m 25-01

Burg Engelbertsstraat 72
2042 KP Zandvoort
Woensdag gesloten
Voor informatie of reserveringen
tel 023-571 64.50

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

Week
streefverbruik*

31
39
47
55
63
70
78
86
94
102
109
117
129
141
152
104
176
195
215
235
254

Totaal vanaf
l november**

276
347
416
485
556
622
691
762
833
903
969
1040
1144
1247
1350
1454
1560
1733
1906
2078
2253

Kosten
deze week
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

ƒ

17,36
21,84
26,32
30,80
35,28
39,20
43,68
48,16
52,64
57,12
61,04
65,52
72,24
78,96
85,12
91,84
98,56
109,20
120,40
131,60
142,24

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij alle

energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

van MEEUWEN

De Slaapvoorlichter voor Kennemerland
RIJKSSTRAATWEG 67 - 71, HAARLEM. TEL. 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

Mart. Nijhoffstraat 77, in een kindvriendelijke
woonomgeving gelegen eindwoning met zonnig
terras en tuin. Ind. hal; inpandige berging; woonkamer met plavuizen vloer; open keuken met inbouwapp.; 1 e et. badkam. met douche, wastafel en
toilet; 2 slaapk. (vh 3); riant terras.
Vr.pr. ƒ 349.000,- k.k.

Uw gasbedrijf adviseert!

Normaal
jaarverbruik

Fam. Boom-Tamerus

20 tot 40%
KORTING

Willemstraat 23, in het centrum gesit. woonhuis.
Ind. gang; woonkam. met open haard; zitkamer;
keuken; kelder; toilet; 1e et. overloop met vaste
kasten; 3 slaapkam. met vaste kasten; badkam.
met douche, toilet en wastafel.
Vr.pr. ƒ 325.000,- k.k.

Tel. 023-5716023

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

ƒ 22,50 p.p.
Gezellig dineren in sfeervolle ambiance
Wij heten U van harte welkom.

Muiderstraatweg 19-21, Diemen
Telefoon 020-699 51 11

Schelpenplein 18, aan pittoresk plein gesitueerd
charmant woonhuis. Ind. hal; L-vorm. woonkam.
met haard; keuken; kelder; toilet; 1 e et. ruime si. k.;
ruime badk. met ligbad, douche en bidet. c.v.
Vr.pr. f 239.000,- k.k.

Entree fl. 25,- All-in
Aanvang 21.00 uur. Info of reserveer

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

* *+

V\ _-/
wonen

voor ongebonden mensen v.a. 30 jaar,
correct gekleed.

A. LAVERTU

IJs (vanille ijs met vers fruit)
Palocinka (flensje met crèmevulling)
Koffie

'"v*^S HALVE PRIJS!

SINGLE DANCE NIGHT

NATUTJRSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons o( uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles wat ermee verband houdt.

Biedt U aan als kennismaking mei ons pas
geopende grill-restaurant ons weekmenu
van ma t/m vri| met keuze uit diverse
voorgerechten, hoofdgerechten en desserts.
* **
Goulashsoep (stokbrood - kruidenboter)
Kipcocktail (met fruit en bleekseldenj)
Gebakken mosselen (toast en boter)
* **
Zigeunerspies
Zalmmoot
Varkenshaas
gegnlld en geserveerd met gepofte aardappels,
salade en saus/es
* **

SLAPEN IS ONS VAK

Onze DJ's, keukenstaf en alle medewerkers
staan weer garant voor een grandioze

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

ZONDAG 1 FEBRUARI GEOPEND
Alle ZITMEUBELEN en RELAXFAUTEUILS voor

Renée and the Allisators
Dries Roelvink
Jemen v.d. Boom
Willèke D'Estélle

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

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

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

Zandvoort

Maartje

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

Verleende bouwvergunningen
97117B de Savornm Lohman- vergroten
straat 15
. woning
(29-01-1998)
97138B Dr. Schaepmanvergroten
straat 12
garage
(29-01-1998)

Fahrenheitstraat 54, in kindvriendelijke woonomgeving gesit. eengezinswon, met open haard en
parketvloer; halfopen keuken met inb.app.; 1 e et. 3
slaapkam.; badk. met wastafel en douche; 2e et.
studeerkam.; zolderkam.
Vr.pr. ƒ 395.000,- k.k.
Eventueel te koop met garage.
Vr.pr. ƒ 30.000,- k.k.

^^'ï'^/Srfl^
^|x/!Nj^ff|i
ioe^

Ê

• Horeca Ondernemersvaardigheden Cursusplaatsen:
F j?
• *Cafébedrijf/Sociale*'Hjrgiene^l^'X*!'' Tf Almere," "• .'L l\ ^^
>
Deze dpleidingeri vôldpeVaan''ldB riieüwstó^-J ."Amsterdam,.* ; ;V'"
'%iS
vestigingseisen.'Oolc"vbor*aridere branches. w <'j Hilversum, .
SEC h erkend door de
1

*~

Thorbeckestraat 3/6, in de directe nabijheid van
het strand en centrum gesit. maisonnette met zeezicht. Ind. 1e woonlaag: woonkamer met plavuizenvloer en balkon; luxe open keuken met inb.app.;
toilet; 2 woonlaag: 2 slaapkam.; badkam. met douche en wastafel; 3e woonlaag: zolderruimte bereikbaar via vlizotrap.
Vr.pr. ƒ 339.000,- k.k.
Gezocht voor cliënt:
Garagebox in de omgeving van het Burg. van
Fenemaplein.
Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

«,"'
V'*^>vt'*^tiI!jïsf^j|;tfi"«V«""/*('',' ^**.^m' " •ï~v;'fJ'<1"-* -f^ ' ---"

^,Bel,voorjnrormgtie:,
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(Haarlem;

•'» \->' bedrijfstak horeca.'
Purmerend *-

•. ' ^
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F

"'f c'a!j;rCi"n "g?" & „'ó'p l e i d i n g .
., •

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 9329

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het

Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

,- , - - ƒ

-,

Wit Verhuizingen

i MAKELAAR ö,G;
Aankoop/VerkoopAraxaties/Huur/Verhuur/

Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944VFax 023-5717596

WEKELIJKS EUROPA

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

ERKENDE
VERHUIZERS
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Partnerregistratie
blijkt nog niet
erg in trek

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Gemeente stopt miljoen in circuit
ZANDVOORT - Zonder

slag of stoot ging het niet,
ZANDVOORT - Drie, vier maar met alleen PvdA en
telefoontjes voor informa- D66 als tegenstemmers is
tie, maar geen concrete aan- een meerderheid in de gevraag voor partnerregistra- meenteraad akkoord getie, die sinds l januari moge- gaan met de investering van
lijk is. Dat meldt de afdeling een miljoen gulden in het
Burgerzaken van de ge- circuit. Het CDA hamerde
er niettemin op dat het geld
meente. Een homohuwelijk
is voor de wet niet mogelijk, wel aangewend moet wormaar je partner officieel la- den voor geluidwerende
ten registreren wel. Het ver- duinen en 2500 par keerschil zit in de kinderen, voor plaatsen.
„Zoals het nu in het besluit
wie bij partnerregistratie
staat, kan het tot gevolg hebben
niets geregeld is.

PvdA-raadslid M. Weber ontplofte bijna bij dit punt, dat hij
zelf ook naar voren bracht.
„Het besluit deugt ook van
geen meter," voegde hij het college toe. B en W namen de kritiek wel ter harte en hebben het
besluit aangepast om de één
miljoen ook ten goede te laten
komen aan de geplande 2500
parkeerplaatsen.
Voor een meerderheid in de
raad was dat voldoende om
zich achter het collegevoorstel
te scharen om een miljoen gulden in het circuit te steken. „De
evenementen die er georganiseerd worden hebben voor
Zandvoort toeristisch gezien
een toegevoegde waarde," vond
GBZ-raadslid P. Keur. De VVD
was het er helemaal m PP eens.

maar raadslid F. van Caspel
wees er wel op dat de parkeercapaciteit op het circuit ook ten
goede moet kunnen komen aan
de mensen die gewoon op het
strand afkomen.

ZANDVOORT - De raad

besliste dinsdagavond on-

der meer over de sporthal
die op sportpark Duintj es-

veld moet komen, maar het
agendapunt kreeg van de
raad vooral aandacht vanwege de parkeerproblematiek die iedereen signaleerde.

De één miljoen gulden van de
Dat de sporthal fors duurder
gemeente wordt gestoken in geluidswallen, parkeerplaatsen is geworden, daar bleek nieen een gezamenlijke aanpak mand zich meer druk over te
van de promotie van circuit en maken. Alle aandacht ging uit
gemeente. De financiële spi- naar de slechts 27 parkeerplaatn-off van het gegeven dat het sen die in het voorstel van B en
circuit voor de nodige werkge- W waren aangegeven.
„Het aanpalende terrein van
legenheid zorgt, wordt geschat
op 37 miljoen gulden op jaarba- zo'n dertig bij zeventig meter
sis. Wanneer op Zandvoort schreeuwt er gewoon om als
weer Formule I races gehouden parkeerterrein gebruikt te worzullen worden, komt er nog den," zei PvdA-er M. Wetaer.
eens twintig miljoen gulden bij, „Dan kunnen er negentig tot
honderd auto's staan." Han van
raamt men.

over een rare zinsnede in het
voorstel: 'Wij stellen dan voor
ook voor te volstaan met het
huidige aantal van 27 parkeer- Pissig over kritiek
plaatsen bij de sporthal, alhoeZANDVOOET - Een opmerwel feitelijk onnodig'.
king tegen een automobilist
diens rijgedrag viel zondag
Leeuwen (D66) was het er héleWethouder Fheringa maakte over
niet m goede aarde. Een 48-janmaal mee eens en wilde een dui- het er alleen maar erger op ge
Zandvoorter maakte een nog
delijke toezegging van het colle- door als reactie te geven 'dat er onbekende
op de
ge hierover.
ook wel meer zal uitrollen dan kruising automobilist
Vondellaan/
die 27 plaatsen'. „We hebben
attent op hel feit
De gesignaleerde protalema- het aantal van 27 aangehouden, Tollensstraat
de man de verboden kant
tiek werd zo'n beetje raads- omdat er andere terreinen m de dat
Er ontstond ruzie en
breed gedeeld. „Het gaal met buurt liggen. Bovendien is de inreed.
een handgemeen tussen hen,
om het geld, maar om het feit hal al aardig aan de prijs en waar
zich ook twee passagiers
dat er nu al een nijpend par- anders zou het nog duurder van de
man mee bemoeiden.
keerprobleem is, gezien het worden."
Door andere omstanders werd
parkeren in de berm," zei R. de
gekomen, waarna
PvdA-er Weber kon geen tae- tussenbeide
Jong (VVD). CDA-er G. Bluijs
de
verdachte
weggereden. Er
stelde het nog pregnanter: „We grip voor opbrengen voor deze is een nader isonderzoek
mgestemmen alleen met het voor- redenering, maar werd wel snel steld.
stel in als er meer parkeerplaat- op z'n wenken bediend: het colsen in worden opgenomen."
lege zal het voorstel aanpassen
ten aanzien van de parkeerwen- Bijna geen alcohol
De commotie was ontstaan sen.
ZANDVOORT - Een alcoholcontrole zondag in de namiddag leverde nauwelijks overtreders op. Op de Boulevard Barnaart, Zandvoortselaan en bij
De Druppel op de Gerkestraat
werden in totaal 115 automobilisten gecontroleerd, bij wie
geen overtredingen werden geconstateerd. Een man weigerde
alle medewerking en is aangehouden en overgebracht naar
het politiebureau. Hij is vervolgens ter ontnuchtering ingesloten.

Raad valt over
parkeerruimte
bij sporthal

dat wanneer de geluidsvoorzieningen zijn aangebracht, er
„Het leeft niet bij de bevol- geen geld meer is voor parkeerking. Ik denk dat dat zit in de ruimte en dat is niet bedoeonbekendheid ervan," ver- ling," aldus G. Bluijs. Het
moedt P. van Staveren van Burgerzaken. Nog onlangs kreeg
hij een telefoontje van een man
die voor z'n nabestaandenpensioen wat wilde regelen. „Zo'n
pensioenfonds zegt dan: ga
even langs bij de gemeente.
Maar in de praktijk komt er
van alles bij kijken: aangifte
doen, documenten overleggen.
Het is praktisch een huwelijk. Hij wordt de Pietje Bell van de WD genoemd. Pieter JouDat was voor die man helemaal stra. Vindt dat de humor moet terugkomen in de politiek.
niet de bedoeling."
En hamert op communicatie met de burgers. Geen achterEen ander geval, vertelt Van kamertjespolitiek meer, belooft de nieuwe lijsttrekker van
Staveren, betrof een man en de liberalen. Maar is hij wel zo nieuw? Eigenlijk niet. Van
een vrouw die wel voor partner- 1970 tot en met 1979 zat hij ook al in de gemeenteraad voor
registratie voelden en het jaar de WD. Destijds als jong broekie, tegenwoordig als seniorover vier jaar op afrekenen.
daarop wilden trouwen. „Ik -raadslid. Maar nog altijd wars van gewichtdoenerij.
Meer luisteren naar burgers,
heb moeten uitleggen dat je
dat is het allerbelangrijkste. We
eerst moet scheiden om die
moeten ons niet achter die pluchen stoel verstoppen."
partnerregistratie ongedaan te
Openheid is vanzelfspremaken en dan pas kunt trou,E JOUSTRA'S: altijd ac- Heerlijk, die gesprekken op zakend, schrijven de liberalen op
wen." Het bewijst volgens hem
tief, zelden thuis' kopte terdagmorgen bij de kruidebladzijde één van het verkiedat veel mensen niet weten wat
het Zandvoorts Nieuws- nier. Recht op de man af zeiden
zingsprogramma. Maar waargeregistreerd partnerschap in- blad vorig jaar op 21 mei. Een ze wat ze vonden van de poliom vinden er dan nog steeds
houdt. „Maar ik denk ook dat dubbel-interview met het echt- tiek."
vergaderingen achter gesloten
„Maar ik heb er ook veel gewanneer het homohuwelijk paar Ankie en Pieter Joustra,
deuren plaats en zegt VVD-wetecht voor de wet erkend wordt, dat vooral ging over hun vele leerd. Veel narigheid gezien.
houder Andries van Marie dat
er dan wel meer aanvragen ko- vrijwilligersfuncties.
Vanaf Mensen die 's morgens met hun
het in het belang van de burger
men."
april krijgt Pieter Joustra er koffertje het huis uit stapten en
beter is als die bepaalde dingen
een belangrijke vrijetijdsbeste- dan de hele dag op een bank in
niet weet?
ding bij: hij keert naar alle het park zaten, omdat ze voor
thuis
en
voor
de
buurt
niet
wilwaarschijnlijkheid
als
fractieGertenbach mavo voorzitter terug in de Zand- den toegeven dat ze geen werk
„Ik ben hoofd pr bij Ballast
Nedam. Communicatie is tweehadden. Nee, we moeten niet
voortse gemeenteraad.
op de radio
zijdig, dat weet ik beter dan wie
Daarmee doet hij iets wat zijn denken dat we in Zandvoort alZANDVOORT - Op l februa- vader niet deed. Die zat in de lemaal met tevreden mensen
dan ook. Als je de intentie hebt
ri staat de Gertenbach mavo jaren dertig in de Zandvoortse zitten," zegt hij peinzend.
om open te staan voor burgers
centraal in het programma 'De politiek voor de Christelijke
mag je niet in achterkamertjes
Een rijzige man, Pieter JouBlauwbilgorgel' van Radio Historische Unie (CHTJ) en be- stra. Een melancholiek gezicht
rommelen. Ik kan mij niet
Noord-Holland. Het program- sloot na de oorlog zich alleen als hij niet lacht. Maar hij lacht
voorstellen waarom een comma voor jongeren gaat over boe- op zijn hotels en zijn gezin te gelukkig veel en hartelijk. Formissievergadering in beslotenken en lezen. Elke weekbespre- richten.
heid zou moeten plaatsvinden.
muleert nauwkeurig en ontken leerlingen van een derde
Over personen? Ik zal het aan„Met mijn vader heb ik heel wijkt handig lastige vragen.
klas van het voortgezet onder- wat gediscussieerd. Hij had er Heeft al van zich doen spreken
horen in dat geval. Maar ik ben
wijs boeken die ze hebben gele- moeite mee dat ik lid werd van voordat hij gekozen is. Hij wijst
ervoor om na tien minuten de
zen. Verder maken ze gedich- de WD in plaats van een chris- namelijk de passage in het verdeuren open te gooien. In mijn
ten en proberen ze zoveel moge- telijke partij. Ik heb ook wel kiezingsprogramma af over de
tijd is er slechts één keer in
lijk punten te scoren in het zo- grote waardering voor het CDA, burgemeester die maar twee
beslotenheid vergaderd."
geheten Bibliospel.
„Op de uitspraken van Van
maar ik zie de politiek liever termijnen mag blijven van de
Foto André Lieberom
Marie heb ik geen commentaar,
iets groter. Ik wil heel Zand- WD. En ziet zichzelf als een Pieter Joustra: „De humor moet terugkomen in de politiek"
Naast het spel is er ook een voort helpen, niet alleen de tussenpaus.
hooguit dat ik kan zeggen dat
gesprek met de redactie van de mensen die geloven. Dat pro„Ik blijf maximaal vier jaar, meenteraad vaarwel had ge- samenwerking met behoud van dat de mensen in Noord hun de inwoners van Zandvoort
schoolkrant in de uitzending en beer ik als kerkvoogd bij de één raadsperiode. Dan moet er zegd.
onze eigen identiteit. Ik vraag wijk in en uit kunnen als er wijs en verstandig genoeg zijn
een reportage van een les Ne- Hervormde Kerk al te doen." een nieuwe ploeg klaar staan."
Na dat afscheid besefte hij me bijvoorbeeld af waar de onverhoopt wat op de Lin- om zelf te beoordelen wat ze
derlands. De vier scholen met
wel en niet moeten weten."
opeens dat hij kracht van de Kennemerraad is naeusweg gebeurt."
„Ook toen
de hoogste scores bij het Bi- Ankie en ik in
De WD bepleit ook dat de
zijn kinderen gebleven."
bliospel ontvangen als prijs een de
„Wat ik zelf over vier jaar be„Als ik 's morgens naar mijn gemeente sneller klachten afHeimerbezoek van een schrijvefaan de straat
,'Communicatie is tweezijdig: we moeten nauwelijks
had zien op- werk ga en een half uur stilsta handelt en de vergunningspro- reikt wil hebben? Dat er weer
een
school.
groeien. „Tien in Aerdenhout, omdat de stop- cedure versnelt. De afgelopen een goede sfeer in de gemeenteVVD-affiche
De ranglijst wordt op dit mo- voor de ramen
meer luisteren en openheid betrachten' jaar
lang had lichten bij station Heemste- vier jaar heeft de VVD mee ge- raad hangt. Dat er geen kasten
ment aangevoerd door de KSH hingen, kwam
ik nooit de tijd de/Aerdenhout zo ophouden, regeerd, maar er zijn genoeg vol met plannen en nota's meer
Hoofddorp, OSG De Hoge Berg er veel proom met mijn dan er erger ik me. Dan denk ik: voorbeelden te noemen van de ligt. De tijd van nota's is achter
uit Texel en SG Reigersbos uit test. We woonden echt in zo'n Want eigenlijk was Joustra he- kinderen naar Artis te gaan. En het kan best anders, want met trage ambtelijke molens. Wie de rug. Als ik door de straten
Amsterdam-Zuidoost, met alle- rooie buurt. Toch hebben we lemaal niet van plan om op- toen ik met het raadswerk stop- de Marlboro Masters vorig jaar garandeert dat het de komende van Zandvoort fiets wil ik niet
maal 49 punten.
dat de vullingen uit mijn mond
nooit een steen door de ruit ge- nieuw in de politiek te gaan, te, zag ik opeens dat ze het al lukte het ook om Zandvoort in vier jaar beter gaat?
„Garanties kan ik niet geven. trillen of dat ik een been breek
korte tijd leeg te krijgen."
had en toen ik gekozen werd nadat hij vanwege rugklachten tieners waren."
Het programma Blauwbil- kwam iedereen me feliciteren. op 31 december 1979 de geDe VVD heeft in haar verkie- In alle verkiezingsprogram- omdat de straat ongelijk is. Met
„De politiek is totaal verangorgel wordt zondags van
derd sinds mijn tijd. De laatste zingsprogramma staan dat een ma's staat dat de partijen de mijn kleinkinderen wil ik door
twaalf tot een uur uitgezonden.
schone duinen
jaren heerste er een sfeer van tunnel vanaf
(ADVERTENTIE)
en over een
Vierwantrouwen en was het heel ge- de
schoon strand
in
woon om op de persoon te spe- sprong
Van Westerloo op
'Als je kritiek hebt, moet je niet
kunnen lopen,
len. Ik heb dan ook acht jaar Aerdenhout
de zon zien ongeleden en vier jaar geleden ge- naar de randlandelijke SP-lijst
meehuilen maar de mouwen opstropen'
dergaan zonweigerd om terug te komen." weg dat ook
ZANDVOORT - Jeannette
der dat de keIn 1978 speelde toch de ruzie zou kunnen _______^
van Westerloo is zaterdag op
rosmedampen
over wethouder Attema? „Dat oplossen. Is
een achttiende plaats terecht
ging alleen maar om een wet- zo'n dure oplossing wel realis- intentie hebben om de roddel haar versluiert. Ik wil laten
gekomen van de landelijke verhouderszetel. De jaren daar- tisch? „Jazeker. Het tracé van en achterklap achterwege te la- zien wat de vissershuisjes van
Programmering ZFM Zandvoort
kiezingslijst van de Socialitivoor waren gouden tijden. We de tram ligt er nog steeds. Maar ten. Er zijn straks een hoop Zandvoort zijn, dus moeten we
(per 01-09-97)
sche Partij.
gingen één of twee keer per jaar Heemstede wil er huizen bou- nieuwe gezichten in de gemeen- de historie vasthouden."
De kans op een Kamerzetel is
„De bevolking moet ook weer
met alle raadsleden eten, we wen. Dat betekent dat een weg teraad. Die nieuwe sfeer moet
Maandag tot en met donderdag:
uiterst gering, realiseert ze
00.00-07.00 ZFM Nonstop
hadden een voetbalteam en geluidsoverlast zou betekenen zich vertalen in het ambtelijk vertrouwen in de politiek heb07.00-09.00
Goedemorgen
Zandvoort
zich, „maar het gevoel van
speelden hockey en basketbal." voor de nieuwe bewoners. apparaat. Binnen twee weken ben. Nu denken veel mensen
09.00-12.00 De Watertoren
waardering vanuit de partij
12.00-1500 De Muziekboulevard
Waarom dan nu toch terug- Daarom stellen we voor om er moeten burgers een inhoude- misschien dat inspraak flauwe15.00-17.00 De Kustwacht
blijft aanwezig," aldus de Zandkomen? „Er zijn enorm veel ge- een tunnel van te maken. Hoe lijk antwoord kunnen krijgen kul is. Ze roepen: 'Er komen
17.00-20.00 ZFM Nonstop
voortse lijsttrekker. In het Bus20.00-22.00 De Kustwacht
sprekken geweest. Ik heb het duur zo'n tunnel is? Geen idee. en bij moeilijke vragen moeten wel nieuwe mensen, maar het
22.00-24 00 Tussen Eb & Vloed
sumse Spant werd het landelijnamelijk druk zat. Maar aan de Het ligt eraan wat voor soort ambtenaren precies aangeven oude liedje gaat gewoon weer
ke verkiezingsprogramma vastVrijdag:
waarom het langer duurt. Wij door.' Als dat nog steeds zo is
andere kant, als je kritiek hebt grond het is."
00.00-07.00
ZFM
Nonstop
gesteld.
Een ander verkeersprobleem en het ambtelijk apparaat zijn over vier jaar, dan heb ik het
moet je niet blijven meehuilen,
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-11.00 De Watertoren
maar de mouwen opstropen." dat Joustra een doorn in het er niet voor onszelf maar voor verkeerd gedaan. Maar daar ga
11.00-12.00 ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
„De problemen in Zandvoort oog is, is de ontsluiting van de burgers. Dat is onze taakstel- ik niet vanuit."
12.00-13 00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
13.00-1500 De Muziekboulevard
zijn
tegenwoordig plaatsover- Nieuw Noord. Daar loopt ling voor de komende vier jaar,
Zandvoorts
15.00-17.00 De Kustwacht
Monique van Hoogstraten
schrijdend;
dat is een groot ver- slechts één weg naar toe. Door- daar mogen de burgers ons
17.00-19.00
ZFM
Nonstop
Nieuwsblad
19.00-20.00 ZFM Live'
trekken
van
de
Herman
Heijerschil
met
25
jaar
geleden.
Toen
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
20.00-22.00 Eurobreakdown
discussieerden we een half jaar mansweg vindt hij verkeerd,
22.00-24.00 BPM
(ADVERTENTIE)
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
over een vrachtwagen van de omdat het Kostverlorenpark er
woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
Zaterdag:
tussen
ligt.
Joustra
is
zelf
altijd
gemeente.
Nu
moeten
verkeers00.00-Off 00 ZFM Nonstop
Hoofdredacteur: J.M. Pekelharmg.
08.00-10.00 Broek ophalen
problemen en het gebrek aan actief geweest in de Stichting
Directeur/uitgever: C.A. Pelle
10.00-12.00 Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Calé Neul)
woningen samen met de regio- Behoud het Kostverlorenpark.
Rudolf öteinerschool Haarlem
12.00-1800 Zandvoort op Zaterdag
18.00-19.00 Tussen Pitsft PaddocR
Er is een veel simpelere opgemeenten opgelost worden."
Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort. Post19.00-20.00 Getetter aan zee
Voorstander van een fusie lossing te bedenken, meent hij.
50 jaar
bus 26, 2040 AA Zandvoort.
20.00-24.00 De Kustwacht
van
Zandvoort met een regioge- Van het fietspad achter de beKantoor geopend: maandag van 13 tot 16
Zondag:
jubileumreünie 14 maart
meente is Joustra niet. „Nee, graafplaats zou een weg geuur. dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
00.00-09.30 ZFM Nonstop
09.30-10.00 Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
absoluut niet. Ik ben zelf Zand- maakt kunnen worden. Dan is stuur naam-adres-geboortejaar z.s.m.
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donder10.00-12.00 ZFM Jazz
voorter in hart en nieren. Aan er geen ontsluiting vanaf de
dag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16
12.00-17.00 Zandvoort op Zondag
17.00-19.00 ZFM Magazine
de andere kant moetje ook niet Zandvoortselaan naar Nieuw naar Engelandlaan 2, 2034 NA Haarlem
uur
19.00-24.00 De Kustwacht
uitnodiging volgt
de hekken sluiten bij de Zand- Noord, maar dat is volgens hem of bel 023-5361370
Redactie- (023) 571.8648. Fax: (023)
voortselaan. Ik denk eerder aan ook niet nodig. „Het gaat erom
573.0497.

Pieter Joustra ziet zichzelf als tussenpaus
'D

Advertentieverkoop: (023) 571.7166. Fax:
(023) 573 0497.
E-mail: wmcomm@perscom nl
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
(020)665.6321.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen.
Tel.. (020) 347.3434. Fax: (020) 347.3439.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
(020)6656321.
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020)562.6211.
Abonnementsprijzen: ƒ19,60 per kwartaal;
/35.40 per halt jaar; 61,75 per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
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Vragen over bezorging: donderdag tussen
9-12uur(023) 5717166.
Redactie: Robbert Wortel (chef). Frank
Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder.
Vormgevmg/opmaakredactie- Dick Piet
(chef), Willem Bleesmg, Paul Busse, Pieter
Hendal, Theo van der Linden, Yvonne Muider, Andre Stuyfersant. Systeemredactie:
Nero Blok (chef) Redactiepromotie Trudy
Steenkamp.
Advertentieverkoop: R. Post (verkoopmanager), M. Oosterveld.
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Stemlokaal 11

Verkiezingsnieuws

De nieuwkomer

Naam: Daniël Koper (geen familie van Lou Koper), 21 jaar,
bedrijfsleider en administrateur, geboren in Leiden.
Parlij: De Plek van de Niet-stemmer.
Plaats: Twee.

Op 4 maart bepalen de
Zandvoorters in de tien
stembureaus welke politieke partijen zij de komende vier jaar in de
raadszaal willen zien.
Voor die tijd storten de
partijen zich echter op
hen. Het Zandvoorts
Nieuwsblad bericht vanuit het niet-bestaancle
stemlokaal 11 over de
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Onafhankelijk en
kritisch uiteraard.
Bestuurlijke ervaring bij:
„het jeugdbestuur van Zandvoortmeeuwen. Ik ben penningmeester en ik begeleid
nieuwe scheidsrechters."
Wil In de politiek omdat: „Er
teveel ouderen in de politiek
zitten. Als jongere vorm ik een
goede aanvulling. Politiek bedrijven betekent bovendien dat
je met veel mensen moet praten

en dat vind ik leuk. Of ik opzie
tegen de politieke spelletjes? Zo
lang het eerlijk gebeurt, lijken
die spelletjes me juist wel leuk.
Misschien leer ik er wel wat
van, wat me later van pas
komt."
Leukste ervaring met de politiek tot nog toe: (diepe zucht)
„Het was wel leuk dat iedereen
naar de samenstelling van onze
partij probeerde te gissen. Alleen mijn ouders en intimi wisten dat ik erin zat. Voor de persconferentie was ik wel zenuwachtig, want ik wist niet of ik
moeilijke vragen zou krijgen.
Maar gaandeweg viel het me
heel erg mee.
Favoriete landelijke politicus: „Hans Wijers. Hij heeft
veel kennis van zaken. Al ben ik
geen D66-fan. Dijkstal is me een
beetje tegengevallen."
Volgt de politiek door: „De
Telegraaf te lezen en Den Haag
Vandaag te bekijken."
Wil over vier jaar bereikt hebben: „De huisvesting van jpngeren moet beter geregeld zijn. Ik
weet uit mijn eigen omgeving
hoe lastig het is om hier in het
dorp een woning te vinden.

Daniël Koper

Mijn nichtje moest naar Hoofddorp verhuizen voor een eengezinswoning."
Verkiezingsprognose:
„Ik
vind dat heel moeilijk. Ik denk
VVD 6, D66 l, Plek van de Niet•stemmer 2, CDA 2, PvdA 2 of 3,
GBZ hooguit 2 en SP l, omdat

die hun landelijke naam mee
hebben. Een Zandvoort en
AOV/Unie 55 plus redden het
niet."
Muziek: „Daar heb ik lang
over nagedacht. Ik hou van de
Dire Straits. Dat i& prettige,
rustige muziek. Of ik zelf rustig
ben? Nou, als ik weet dat ik nog
veel moet doen ben ik drukker.
Het is dus afhankelijk van wat
er in het vooruitzicht staat. Ik
ben graag bezig en lig niet graag
op de bank. Vroeger verbouwde
ik mijn kamer regelmatig. Niet
omdat ik zo'n driftig jongetje
was. Meer om bezig te zijn."
Leukste plek in Zandvoort:
„Het voetbalveld van ZVM. Ik
kom daar vaak, want ik ben ook
scheidsrechter. Het is heerlijk
om je alleen op voetbal te richten en nergens anders meer aan
te denken. Ik hou ook van de
boulevard. Ik vind het fijn om
daar uit te waaien en na te denken."
Vroegste herinnering: „Toen
ik nog in Leiden woonde ben ik
op de kleuterschool een keer
ontsnapt samen met een vriendinnetje. We hebben in het
wijkgebouw ernaast alle flessen

verf uit de kast gehaald en gleden over de verfklodders op de
vloer. Mijn vader was notabene
bestuurslid van het wijkgebouw."
Eerste liefde: „Ze kwam uit
Vogelenzang en het duurde zeven maanden. Het is moeilijk
om te zeggen waarom ze zo
leuk was; iemand staat me aan
of niet. Ik was in het begin zo
verliefd; ze was het helemaal.
Ik wist met dat er nog vier of
vijf anderen zouden volgen."
[Vleest ontroerende moment:
„Mijn moeder kwam na drie
maanden thuis uit het ziekenhuis met mijn zusje dat net geboren was. Zo'n klein huppie.
Ik was al dertien en ik vond het
geweldig. Later wil ik zeker ook
kinderen."
Wordt ongelofelijk kwaad als:
„Zich onrecht voordoet, terwijl
degene die de macht heeft weet
dat dat gebeurt."
Slechtste eigenschap: „Dat is
moeilijk. Iemand heeft weieens
tegen me gezegd dat ik dezelfde
hoge eisen aan anderen stel als
aan mezelf. Maar je moet natuurlijk iedereen op zijn eigen
kwaliteiten beoordelen."

Agressieve man
ZANDVOORT - Een 38-jarige
Zandvoorter meldde zich donderdagbij het politiebureau om
opgenomen te worden. Het zoeken naar een oplossing duurde
de man te lang, waarna hij het
bureau verliet. Twintig minuten later kwam er bij de politie
een melding binnen van een
vechtpartij in een horecabedrijf
aan het Kerkdwarspad. Daar
bleek de 38-jarige Zandvoorter
na binnenkomst zich verbaal
agressief te hebben gedragen
tegen de bezoekers en vervolgens een barkruk te hebben gepakt om de eigenaresse mee te
bedreigen. Een vijftigjarige bezoeker sprong daar vervolgens
tussen, waarna tussen beiden
een korte worsteling ontstond.
Toen de Zandvoorter buiten
kwam, werd hij direct door de
politie aangehouden. Hij is ingesloten in het hoofdbureau in
Haarlem, waar hij inmiddels
bezoek heeft gehad van de Riagg.

Onderzoek stank
ZANDVOORT - Onderzoek
in september van het vorig jaar
naar stank in de wijk Nieuw-Noord is aanleiding voor een
vervolgonderzoek. Uit de resultaten kon niet met zekerheid
worden vastgesteld wat de oorzaak van de klachten is. Het
vermoeden bestond dat de waterzuiveringsinstallatie
de
boosdoener is, maar dat blijkt
niet uit het onderzoek.

Postzegelavond
ZANDVOORT - Wie in postzegels geïnteresseerd is, kan op
vrijdag 30 januari terecht in het
gemeenschapshuis. Dan wordt
de maandelijkse postzegelavond gehouden van de Zandvoorste Postzegelvereniging,
die draait om een veiling, een
loterij, postzegels en gezelligheid. De entree is gratis, lid zijn
hoeft niet. De avond begint om
kwart over zeven in het gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat 17. Voor informatie: mevrouw H. den Duyn, tel.
5716456.
(ADVERTENTIE)

Cinema Circiuis
29 Jan. t/m 4 Feb.

HERCUILES
Nederlands Gesproken

Do i/m Di 19 00

HOMEALONE3
Hij shiat weer toe.
AJexD Lm/. OlekKrup.i
AI

Do l/m Dl
21 10

James Bond;
TOMORROW
NEVER DIES

woensdag 4 februari
2000

MAVIE
EN ROSE
Jcnn-Phihppc Ecoffcy

woensdag 28 januari 1998
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VDO KIENZLE NEDERLAND B.V.
is leverancier voor de Nederlandse markt van VDO en
Kienzle producten voor de automotive-, nautische- en industriële branche. Naast de bekende VDO instrumenten
en Kienzle tachografen levert VDO Kienzle een uitgebreid programma hoogwaardige auto-accessoires, meeten regelsystemen voor voertuigen, alsmede testequipment, wagenpark- en brandstofmanagementsystemen.
Daarnaast verzorgt VDO Kienzle de serviceverlening en
aftersales voor al haar productgroepen. VDO Kienzle
Nederland B.V. maakt deel uit van het internationale
Mannesmann concern.

Formule C Stand- en
Dekorbouw b.v.

f U bent

is een internationaal werkend Stand- en
Dekorbouwbedrijf en is gevestigd iii Weesp. Wegens
uitbreiding van onze aktiviteiten zijn wij op zoek
naar:

TIMMERLIEDEN
ervaring in stnndbotiwgcwmst ninnr niet noodzakelijk
UITVOERDER (Meewerkend)
ervaring in standbi>ttn> noodzakelijk!

SCHILDERS

Ter versterking van ons serviceteam zoeken wij een

ervaring in standbouw gewenst maar niet noodzakelijk

Vrijdag Open Huis

Technisch medewerker
brandstofmanagementsystemen (m/v)

Wij vragen:
* mensen die bereid zijn internationaal te werken
* mensen die zowel in teamverband als zelfstandig
kunnen werken
* mensen die in het bezit zijn van een rijbewijs B/E

van 10.00-14.00 uur.

U wordt belast met het installeren, analyseren van storingen en het repareren van hoogwaardige elektrische en
elektronische brandstofmanagementsystemen.
Deze werkzaamheden worden door u zowel in de binnen-als buitendienst verricht.
Tot de taken van het serviceteam behoort het draaien van
storingsdiensten buiten kantooruren.

Wij bieden:
* salariëring overeenkomstig met de zwaarte van de
funktie
* uitstekende arbeidsvoorwaarden (o.a. spaarloon,
pensioenregeling etc.)

Zaterdag

Oranje Koppen

Geïnteresseerden kunnen tot 11 februari schriftelijk
reageren.
Formule C Stand- en Dekorbouw b.v.
T.a.v. dhr. C. C. G. Versteeg
Flevolaan 24,1382 JZ Weesp

Om deze functie goed te kunnen vervullen wordt verwacht dat u een MTS-E of gelijkwaardige opleiding heeft
genoten. Onze voorkeur gaat tevens uit naar een VEV
sterkstroom diploma en enige affiniteit met computers
voor het stellen van diagnoses. Een rijbewijs B-(E) is een
vereiste.
Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van een C.V. zien wij
graag z.s.m. tegemoet.
Deze kunt u richten aan VDO Kienzle Nederland B.V,
t.a.v. mevrouw Y. E. van Oostveen, Nieuwpoortstraat S,
postbus 8265,1005AGAmsterdam. Voor informatie kunt
u zich wenden tot de heer A. W. J. F. M. Rijsenbrij, telefoonnummer 020-6821952.

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:

U bent de eerste die uw foto's ziet
dus ook voor uw fotowerk naar

Deze aanbiedingen gelden alleen voor ons nieuwe filiaal op het
Raadhuisplein.

de Gaper Drugstore.
Sterk in perfect fotowerk

LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

BUDGET
KLEURENFOTO'S

Graag tot ziens. Paap

Dagblad De Telegraaf
Zandvoort

Raadhuisplein 2 5713987
7 dagen p.w. geopend

Potgieterstraat 24 5712865
Pasteurstraat 4 5731967

zoekt nog enkele

flinke bezorgers m/v

van kleinbeeld kleurenfilms

Vraag ook naar de

PRESTIGE-FOTO

kleine wijken

met nieuwe film voor slechts f J,"

Wij bieden:
Een hoog bezorgloon
Fietsvergoeding
Gratis krant
Div. extra's w.o. 4x p.j.
een bonus van ƒ 72,50.
Een goede bijverdienste
voor jong en oud
(v.a. 15 jaar)

C V. onderhoud
soorten

\ soorten
'-vlees-*V
„jtyaren

Bel voor info:
023-56 35 295 na 17.00 uur.

f

uurloon

Aan een nieuwe
c.v. ketel toe?

SUKADELAPPEN
elders 24,00 bij ons

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

%^/':

Ook uw mechanisch afzuigsysteem heeft
onderhoud nodig. Informeer naar de
mogelijkheden, vanaf f 5O,~

AUTO- & MOTORRIJSCHOOL

INSTALLATIE

Rijopleiding voor Auto & Motor

STAMPPOT BOERENKOOL

sy'stemen door heel Nederland^

"Opgeruimd gevoel"

Kmf

BOUCHERIE

,'V

•''miiffi
pen en
r- en ventilatie-

Voor alle informatie: Simone Königs,
Tel. 023-5713547 / 06-54357575

GEOSTICK B.V.

Openingstijden;,

gevestigd in Uithoorn, met een jong enthousiast team van ca. 40 medewerkers,
is een speciaaldrukkerij van zelfklevende etiketten.

* SSai

N

(lessen van 60 min.)
Spoedopleiding vanaf 10 dagen
Afrijden in Haarlem & Amsterdam

8,95
«_ . *!»«»••*»<»«•»»'-> v ' * zaterdag
, .• ;
Tel. 5719067 ,4' >;4)van 9.00 tot 17,00 uur .x
!''~"
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H.I-Ambacht

l kilo
Mogelijk gemaakt door:
HBR advies centrum
Harry en Toos (bus halte)
La Bastille
Deka Markt
Gemeente Zandvoort

x

uit eigen keuken
MET WORST EN SPEK

'

Ventilatie onderhoud

14,95

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

huren.

DRUGSTORE

DROGISTERIJ & PARFUMERIE -^#"
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513. SPAAR ONZE KASSABONNEN
P. OLIESLAGERS

~ vleest^

l kilo malse runder

tv
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P£ &0P&? 1wo.)
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VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWARENÈN SPECIALITEITEN

Naast de eigen produktie en verkoop van etiketten leveren wij elektronische
etikettenprinters, labelsoftware en volautomatische etiketteerautomaten.
De service en onderhoud hiervan doen wij in eigen beheer.
Voor onze afd. Technische Dienst zoeken wij een

jiK
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L.T.S./M.T.S.-er (energietechniek of elektronica)
en in bezit van Rijbewijs

^"*V.

\IJuJf fAsJlJL A Jt*

iLu
Aangeboden door:
Mollie en Co, Haltestraat 75
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Zandvoorts Nieuwsblad

Indien u geïnteresseerd bent kunt u uw sollicitatiebrief richten aan:

GRATIS!
^

in het Zandvoorts
V A L E N T I J N S W E N S V O O R UW LIEFSTE! D Nieuwsblad
Dit jaar kunt u, als lezer van onze krant,
gratis uw Valentijnswens plaatsen.
De origineelste inzending wint het Valentijnsdiner.

Fa. P. Klein
Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Fa. Veldwijk

AKO

Vul de onderstaande bon in en breng of stuur deze naar:
Zandvoorts Nieuwsblad of Postbus 26, 2040 AA Zandvoort
Wij zorgen dan dat uw wens op de woensdag vóór Valentijnsdag in de krant staat.
Uw uiterste inleverdatum is zaterdag 7 februari 1998.

Kerkplein 11, Zandvoort

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

DeVonk

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2A, Zandvoort

2 regels

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

3 regels

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

4 regels

„Het Statjon"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

5 regels
_ --

Haltestraat 22, Zandvoort

T. Goossens

Shell Geerling
1 regel

GEOSTICK Nederlandse Etikettenindustrie B.V.
Postbus 45 -1420 AA Uithoorn
T.a.v. dhr. M. F. M. Schmitz

Haltestraat 9, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort

Mijn tekst luidt (max. 5 regels)

Tel.nr;

Kerkstraat 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

WAT MOET U DOEN?

Naam

De funktie houdt o.m. in:
• Het periodiek onderhoud plegen op printers en etiketteerautomaten.
• Het oplossen van storingen.
• Overige algemene technische werkzaamheden.

DE CONTACTLIJN
nadat u de advertentie heeft ingesprokcn automatisch een boxnummer en PIN-code van de belcompu-

Er is een nieuwe efficiënte manier
om snel in contact te komen met
leuke meisjes, vrouwen en mannen
vla de Contactlijn. Op de Contactlijn
0906-501515.6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van lezers die een
serieuze partner of gewoon een
vriend of vriendin zoeken.
U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-hulsbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf anoniem,
een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt

tcr.

Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.

'W
L|tmi

Voor nog meer reacties kunt u de
door u ingesproken advertentie ook
nog plaatsen in onze krant.

Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één ol
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen.
(I.OOgpm)
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Sporting OSS rukt op naar tweede plaats
ZANDVOORT - Voor de
volleybalvereniging Sporting OSS vielen de resultaten verdeeld uit. De Zandvoortse mannen versloegen
het vierde team van Spaarne met 3-0 en staan nu tweede, terwijl de volleybalsters
van Sporting met'dezelfde
cijfers klop kregen van Allides 4.
In de eerste set had Allides
veruit het beste van het spel.
Het zette Sporting OSS door
een goede opslag flink onder
druk en maakte amper technische fouten. De Heemsteedse
ploeg trok binnen twintig minuten met 5-15 de set simpel
naar zich toe. Coach Ria Akkerman veranderde in de tweede
set iets aan het concept en dat
leverden de Zandvoortsen veel
meer evenwicht op. Met goed
spel werd Allides regelmatig teruggedrongen.
Via de tussenstanden 4-4, 8-8
en 12-13 werd het een nek-aannek-race. De Zandvoortse volleybalsters hadden uitzicht op
setwinst, maar Allides had echter de zenuwen het beste onder
controle en won deze tweede
set met 14-16. Sporting OSS
bleef dapper strijden voor een
beter resultaat en stroopte de
mouwen nog eens op. Allides
moest zich hierdoor forceren
en maakte onder die druk veel
persoonlijke fouten.
Kwamen de Heemsteedse dames echter aan aanvallen toe,
dan kreeg Sporting OSS blokkerend weinig kans. Bij 10-8
kwam Sporting OSS voor het
eerst in de wedstrijd op voorsprong en leek er een mogelijk-

De dames van Sporting OSS zetten de aanval goed op maar leden toch een nederlaag

Foto: Kriek van Cleef

Cliteur sterk
op *Hoogovens'

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - Olaf Cliteur heeft goede zaken gedaan in zijn eerste week op
het 60-e Hoogovensschaaktoernooi in Wijk aan Zee. De
Zandvoorter pakte een gedeelde eerste plaats in de
eerste klasse A van het dagvierkampentoernooi
en
opende in de tienkampen
met een keurige score van
50 procent.

Totale
prijsinstorting
bij
Leohix,
RolfBenz,
Harvink,
H.E Style,
Gelderland,
Hülsta.

Van

Reeuwijk.
Bij Van
Reeuwijk
in
Diemen staat het meubilair
al bijna op de boulevard.
Want
binnenkort
eist
Mondileder Stoutenbeek de
eerste etage op. Afspraak is
afspraak. De prijskaartjes zijn
bijna onleesbaar van de rode
strepen. Help!

vanReeuwijk

Van Reeuwijk, Snicp 7, 1112 AG Diemen.
Telefoon (020) 699-11 11. Fax (020) 690 38 81. Donderdag koopavond.

Olaf Cliteur werd dit jaar in
de eerste klasse A gekoppeld
aan twee Limburgers en een
schaker uit Hoek van Holland.
De Zandvoorter kreeg de eerste
ronde te maken met de als eerste geplaatste Hovens uit Tegelen. Met wit kreeg de Chessvoorzitter prachtig spel, doch
hij kon zijn aanval nergens in
voordeel omzetten. Het was de
Limburger die precies op het
juiste moment de tegenaanval
lanceerde en de Zandvoorter
met lege 'handen liet.
Geen gemakkelijk start derhalve. Met zwart moest Olaf
Cliteur het op de tweede dag
opnemen tegen Van Grinten uit
Venlo. Het was de Limburgse
promotieklasser die een enor-

me aanval kreeg, doch Cliteur
bouwde een solide vesting rond
zijn monarch. In de tijdnood
van zijn opponent greep Cliteur
het initiatief en zette de zuiderling pardoes schaakmat.
In de laatste ronde stond het
duel met de hekkesluiter Hans
Duik uit Hoek van Holland op
het programma. In een schitterende partij met tegengestelde
rokades kwamen de aanvalskwaliteiten van Cliteur volledig
tot hun recht. Met een prachtig
stukoffer besliste de Zandvoorter de partij wederom met
schaakmat.
Bij de loting was Olaf Cliteur
de gelukkigste en trok de eerste
prijs. Of Cliteur promoveert
naar de hoofdklasse met deze
gedeelde eerste plek is nooit helemaal zeker. Dit zal enigszins
afhankelijk zijn van de sterkte
van de inschrijving van volgend
jaar.
Cliteur kwam ook uit in de
tienkampen van het hoofdtoernooi. De Chess Society Zandvoort heeft in Olaf Cliteur de
enige vertegenwoordiger. Met
nog zes ronden te gaan neemt
Cliteur daar een fraaie plek in
de middenmoot.

Tafeltennisteams slaan toe

ZANDVOORT - De twee
teams van de Zandvoortse
Tafeltennisclub waren te
sterk voor de bezoekende
teams van HBC Heemstede
en Fortuna Amsterdam. Het
tweede team won met 9-1
van Fortuna en het eerste
team zorgde voor een 6-4
overwinning op HBC.
Vooral het tweede team had
er duidelijk zin in en was niet te
stuiten. Opvallend was het goede spel van Margritt Duyvesteyn, die met goede en snelle
variaties ir. haar spel de tegenstanders keer op keer op het
verkeerde been zette. Drie overwinningen was dan ook voor
Duyvesteyn een goede opsteker.
Ook het gedegen aanvalsspel
van De Goede mag vermeld
worden. Twee winstpartijen

waren voor De Goede een prima resultaat. Endema scoorde
net als Duyvesteyn alleen maar
winstpartijen, waarbij ook de
dubbelpartij zeer sterk en met
overtuigende cijfers werd gewonnen.
Het eerste Zandvoortse tafeltennisteam kon tegen het
Heemsteedse HBC, de wedstrijd met een 6-4 overwinning
afsluiten. De start van deze
wedstrijd was echter niet erg
hoopgevend. Zowel Hoppe als
De Ruig verloren hun partij,
maar Ter Heijden bracht een
keerpunt in de wedstrijd door
zijn partij overtuigend te winnen. Ook de andere tegenstanders kregen van Ter Heijden
geen enkele kans.
De dubbelpartij werd een
prooi voor HBC, maar daarna
werden de overige partijen in
Zandvoortse winst omgezet.

Bridgers in alle hevigheid van start
ZANDVOORT - De strijd om de punten bij de Zandvoortse
Bridgeclub brak in alle hevigheid los. De dames Boon en Koning
deden het in de vierde wedstrijd prima door met 58 procent als
eerste te eindigen. Alweer een dameskoppel, namelijk Paap en
Verburg, legden met een procentje minder beslag op de tweede
plaats. De concurrentie was de heren Emmen en Van der Meulen
niet ongunstig gezind, waardoor dit paar de eerste plaats weer
overnam van mevrouw Kinkhouwers en de heer Heidoorn.
De B-lijn werd beheerst door de dames Rudolphus en Slegers.
Met hun score van 64 procent bleven zij nummer twee, de dames
Verhage en Visser acht procent voor. Als gevolg van deze fraaie
prestatie klommen de dames Rudolphus en Slegers van de achtste naar de tweede plaats. De eerste plaats is nog steeds in handen
van het echtpaar Hoogendijk.
In de C-lijn waren de dames Van Ackooij en Drenth met 64
procent ongenaakbaar. De tweede plaats werd behaald door de
dames Jurriaans en Meijer met zestig procent.
In de middagcomptitie blijven mevrouw Lemmens en de heer
Veldhuizen het goed doen in de A-lijn. Ook nu weer werden zij
eerste en wel met een score van zestig procent. Het echtpaar
Kerkman moest zich met 57 procent tevreden stellen met de
tweede plaats. Deze twee paren bezetten, mede door hun goede
resultaten van deze middag, de eerste twee plaatsen.
Mevrouw Van der Storm en de heer Heidoorn scoorden 65
procent. De dames Philippo en Spinoza waren goed voor de
tweede plaats.

heid te bestaan op setwinst. Allides kon nog een tempo versnelling plaatsen en won alsnog
de set met 14-lü en de wedstrijd
met 0-3.
De Zandvoortse mannen streden tegen Spaarne 4 om de bezetting van de tweede plaats op
de ranglijst. Sporting OSS
toonde in deze wedstrijd enorm
veel inzet al was de start erg
zwak. Door die beschamend
zwakke start keken de Zandvoorters tegen een 2-8 achterstand aan en moest aanvoerder
Evert van Straaten, tijdens een
time-out fel uithalen naar zijn
medespelers. Door zo veel verbaal geweld waren de Zandvoortse volleyballers toch wel
onder de indruk geraakt en
gooiden het roer om.
Door verdedigend tot het uiterste te gaan, het positiespel
weer op peil te brengen en de
aanval en service weer aan te
scherpen kon Sporting OSS de
aansluiting tot stand brengen.
De Zandvoorters werkten de
gehele achterstand weg en overspeelden Spaarne met 15-11. In
de tweede set was het krachtsverschil heel erg groot. Sporting OSS liet zich niet verrassen en liep over Spaarne heen
met 15-3.
In de derde set was er wederom sprake van een valse start.
Na eerst een 1-6 en daarna een
8-12 achterstand kwam Sporting OSS weer in het ritme. De
lange rally's en fraaie akties
maakten deze set erg aantrekkelijk. De degelijkheid van de
Zandvoorters gaf echter de
doorslag en de derde setzege
van 15-13 zorgde voor een 3-0
overwinning.

Ongelukkige nederlaag
voor goed voetballende
ploeg Kroon Vis/ZN
ZANDVOORT - In een
spectaculaire wedstrijd
heeft Kroon Vis/ZN in de
eerste klasse van het zaalvoetbal geen kans gezien
het als tweede geklasseerde BSM van zich af te
schudden. De formatie
van coach Alex Verhoeven
speelde één van de betere
wedstrijden van het seizoen, maar bleef door een
4-5 nederlaag toch met
lege handen staan.
Doelman Mare Buchel
moet de laatste tijd radeloos
worden van het slappe begin
van zijn veldspelers. Ook
nu weer keken de Zandvoorters binnen eentegen
mi- ____________
nuut

gelijk houden, want de concentratie ebde opnieuw wat
weg en na een kwartier spelen stond er een stand van 2-4
op het scorebord.
Vlak voor de pauze kreeg
een speler van BSM een twee
minuten tijdstraf en dankzij
geduldig rondspelen vond
Oscar Vos een gaatje om de
aansluitingstreffer te scoren,
3-4. Na de doelwisseling
speelde Kroon Vis/ZN zeer
sterk. BSM kwam amper
meer aan aanvallen toe en
mocht dat wel een keer lukken dan vond het telkens
Mare Buchel op zijn weg.
Toch duurde
het tot de 14e
minuut voor
de gelijkmaker viel. Na
een aanval,
waarbij het
gehele team
betrokken was, zette Robin
Luiten met een splijtende
pass Edwin Ariesen vrij voor
doel en deze liet de keeper
kansloos graaien, 4-4.

Laatste 'hete'
minuten te kort

een 0-1 achterstand aan en een minuut
later was het zelfs al 0-2. Pas
vanaf dat moment ging
Kroon Vis/ZN geconcentreerd voetballen en zette het
doel van BSM steeds meer
onder druk. Via de zijkanten
creëerde het Zandvoortse
team goede kansen, waarvan
Rob Smits in de zevende minuut er één zeer fraai van benutte, 1-2.
Even later was de stand
weer in evenwicht toen een
schitterende combinatie tussen Arthur Paap en Edwin
Ariesen door laatsgenoemde
op passende wijze werd afgerond. Lang kon het team van
Kroon Vis/ZN de stand niet

De Zandvoorters bleven
het tempo hoog houden en
het was wachten op de voorsprong. De teleurstelling was
groot toen een BSM-speler
vier minuten voor het einde
de bal gelukkig voor zijn voet
kreeg en vervolgens scoorde,
4-5.
In de laatste minuten poogden de Zandvoorters alsnog
een gelijkspel uit het vuur te
slepen, maar de tijd was te
kort om verandering in de
stand te brengen.

(ADVERTENTIES)

Van 12 tot 17 uur is Meubelboulevard Amsterdam-Diemen
open. En... de nieuwe collecties mogen gezien worden!

Amsterdam

BAALBERGEN, HOUWEUNG INTERIEUR.
MONTÊL. OASE. VAN REEUWIJK. SLAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEUBELCENTER.
Info: (020) 69093 16

Zandvoorts
Nieuwsblad

Titelstrijd
sportteams
van start
ZANDVOOBT - Zaterdag
wordt in het sportcentrum
Kenamju aan de A.J. van der
Moolenstraat 47 een begin
gemaakt met de strijd om' de
titel 'sportploeg van het
jaar'.
Na een voorbereiding van
drie maanden is Ruud Luttik er
in geslaagd een mooi programma samen te stellen. ledere
maand, behalve de zomermaanden, wordt, een sportonderdeel beoefend. Momenteel
hebben zich zes teams ingeschreven voor deze competitie.
Dankzij de spontane medewerking van diverse Zandvoortse
sportverenigingen kon het inschrijfgeld bijzonder aantrekkelijk gehouden worden.
De ploegen zullen hun bekwaamheden ondermeer moeten laten zien in handbal, tennis, hockey, badminton, tat'eltennis en softbal. In december
zal dan bekend zijn welke afvaardiging zich de beste sport ploeg van het jaar mag noemen.
De wisseltrofee wordt beschikbaar gesteld door de Zandvoortse Sportraad.
Zaterdagavond beginnen de
teams om zeven uur met de
strijd. Na een warming-up
wordt er middels de ergometer
gefietst, geroeid en gestept en
bovendien staat het podiumsteppen op het programma. leder onderdeel duurt vijf mimiten en zal door ieder teamlid
gedaan moeten worden. Dit is
een aanslag op de conditie. De
ploegen die deelnemen zijn de
Kenamju, Identico, TZB-softtaal, de Zandvoortse Hockeyclub, ZVM-handbal en de Sporting Club Dirk van den Nulft.
De toegang in de sportzaal van
Kenamju is gratis.

Minimale
visvangst
vanaf strand
ZANDVOORT - De leden
van de Zeeyis Vereniging
Zandvoort visten een wedstrijd vanaf het strand waarbij de vangsten minimaal
waren. Toch was er een winnaar en wel Coen Hollentaerg. Hij slaagde er in twee
botten te vangen met een totale lengte van 52,5 centimeter. Daarmee liet hij nummer twee, Joop van Kempen, vijf centimeter achter
zich.
De strandwedstrijd werd gehouden aan de kop van de Zeeweg op het Bloemendaalse
strand. Door de aanhoudende
oosten wind waren de vangsten
niet groot. Dit ondanks dat er
de afgelopen maanden meer
jonge gul gevangen werd dan de
laatste jaren het geval was.
Vangsten van vijf tot tien jonge
gul op een avond waren geen
uitzondering.
Nu ging het echter beduidend
minder. Coen Hollenberg slaagde er in twee botten te vangen
met een totale lengte van 512,5
centimeter, hetgeen goed genoeg bleek te zijn voor de overwinning.
Twee botten, maar vijf centimeter minder ving Joop van
Kempen, waarmee hij beslag
legde op de tweede plek voor
Peer van Warmerdam, die een
gul uit het Noordzeewater haaide van veertig centimeter.
De volgende wedstrijd voor
de vissers is aanstaande zondag
l februari. Dan wordt de boot
gepakt voor een wedstrijd op de
Noordzee. Hierbij wordt op
wrakken gevist en deze wedstrijd telt mee voor de rodedraadcompetitie.

RECTIFICATIE
AUS^SCOOÈOEVO* ?V "^ ^^ "'^^^H^^mtti'

HOTEL EN GASTRONOMIE

> TeL: 020-G651313 •>•'••.

;(4 jaar) aansluitend aan de basisschool

BROOD/BANKETBAKKEN
KO^N/SERVEREN
^
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dinsdag ; 17 fél|£üan donderdag 12 rnaar t
van 19.00tot22-ÖQüurf

woensdag 28 januari 1998
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Commercieel en administratief
personeel gevraagd
A C S (American Cleaning Systems)
is een Nederlandse verkooporganisatie van een
multinationale onderneming

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Wij zoeken

vertegenwoordigers m/v
fulltime en parttime
U bent werkzaam in een rayon waarin rekening wordt
gehouden met uw woonplaats
De verkoop geschiedt aan particulieren
Door onze afdeling telemarketing worden voor u afspraken
gemaakt
U werkt op provisicbasis
Leeftijd is niet van belang, wel uw enthousiasme
U bent in bezit van auto/telefoon
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Bel voor het maken van een afspraak met
dhr A Hilali,
tel 020 3467111 (of 06 53285352)
Rubrieksadvertentie opgeven'' Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant

Kennismaking

Vakantie Binnenland

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE''
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
~ dagen per week Wat moet u doen?
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 0906 50 15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie

VAKANTIEPARK COLLENDOORN
Vakantiehuisjes met rijpony voor de kinderen
Nabij attractiepark Slagharen Gratis gebruik van
50 fantastische attracties, wild west shows, kmdervoorstellingen, circus, veel zwemplezier en gezellige
avondprogramma's Bel Attractiepark Slagharen
0523 - 683 000

Reageren op advertenties met boxnummer'''

0906-50.15.15.6

i«V
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Ik ben een leuke, goed uitziende, vlotte vrouw van 50 jr,
1 70 lang, blond haar, blauwe
ogen en volslank' Ik ben op
zoek naar een leuke man, die
een vriend voor mij wil zijn,
met enig niveau en die er
goed uitziet!
Boxnummer 931578

Personeel
aangeboden

Help help help help

(1 gpm)

Dombo

*VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN*

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

197e PC - DISCOUNT
HAARLEM; 14 FEBRUARI
Dé Computer - Koopjesbeurs

Videotheek

Dombo

Monet Strijkservice

Vlooienmarkten

31 jan en 1 feb Hogendorphal, Hogendorpstr te A'dam
15 feb Bloemhofsporthal Hoornweg te Aalsmeer
ORG HENSEN 023 540 23 34

Schoonmaakpersoneel gevraagd
RSB Uitzendbureau zoekt per zo spoedig mogelijk

schoonmaaksters v/m

Kinder/baby-artikelen

NoKidding Kids Wear
zoekt gastvrouwen die een leuke party willen organiseren
Vnjbl presentatie merkkleding uit binnen- en buitenland
Veel keus, maat 56 t/m 176 Telefoon/fax 0235719517

;

WIKA AUTOGLAS

Alblas Verkeersscholen

Sinds 1954
Ik ben een jonge dame, mijn Autoruiten en kentekenplaten
Lijsterstraat 18
krullen zijn goudblond en mijn
Tel + fax 023 - 5731613
ogen blauwgroen Ik ben
1 68 m en heb een mooi ge• Zie ook de pagina's
bouwd lijf Ik z k m jonge
SHOWROOM
mannen met gevoel voor huin deze krant
mor, goed gesprek en ero
tiek Droomster, die graag
spannende droom wil bele
Huur en verhuur
veni Boxnummer 925962

0906-50.15.15.6

Oppas gevraagd/
aangeboden

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

Rijles auto's
en motoren

(1 gpm)
Hieronder vindt u een kleine selectie van de
honderden aanwezige advertenties

Ik ben een vis en verder is er
met mij niets mis1 Ik ben 37 jr Reageren op advertenties
en heb kort blond haari Ik ben
met boxnummer?
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voor niets en niemand bang,
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Gepens schilder heeft nog want ik ben 1 65 m lang Ik
-Umi,l
Unit
\ t i n i l l /(>.*>ll
k, nul.: jutijd over v schilder en tim- ben open, eerlijk en oprecht,1
!,,,!, lll
dat is iets waar ik voor vecht
merwerk Tel 0235718248
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Hieronder vindt u een kleine
Aarzel niet maar reageer11
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selectie van de honderden
Boxnummer
959582
Gevr
oppas
voor
onze
zoon
li li l,,111-1 h ,,|i_i M u
aanwezige advertenties
(2) en schoolg dochter (4),
Videotheek
Ik ben via deze weg op zoek
Aantrekkelijk,
40 jr, dat ben ik,
3 dgn p w , niet rokend, bij de
naar een leuke, vaste relatie
1
RAI Tel 020 6622210
Misschien wel met jou1 Mijn Sanne Trefwoorden respect,
naam is Karin Ben jij een ge- humor, uitstraling, niveau,
Oppascentrale
de Kleine
zellige,
humoristische, leuke, goed gesprek, betrouwbaar,
Prins'
zoekt
voor
gezin
in
NIEUW!
l l l l l l l l l l l l i i u i l •. t i n l M n u I n v t H "kl.it II h I I ) nl /rliili n ,1,11)
ondernemende
man en wil je eerlijk Hobby's strandwan1
Zandvoort
liefst
wat
oudere
M u r,, - \\,;•\
,1,,,
mij
beter
leren
kennen
tijdens delingen, winkelen, bowlen,
1
oppas voor de donderdag
te huur
l ,,-il,u- l .~")<>- IOIMI VI) Viii-.li-iil.mi
fietsen, schilderen, theater,1
een
lekker
etentje"?
van 1200 tot ± 1830 uur
Odk MMII UMI l»'* Illl'l ill Ifltlllllllllfl
NINTENDO 64
reizen, muziek en schaken
Boxnummer
311922
s avonds, voor 2 jongens van
l)i * I i i i t i i i r < - U j i l i n ^ l i l i n \nni {il.i.ilMil^ U) i l i / i llilr
Boxnummer 202139
;
spelletjes
en
5 mnd en 1'/2 jr Bel snel
W, l k
Ik zoek met dit koude weer
af
spelers
Sasia 0235280071
\
li IH l.ihn,; milt.lllj:! n ii II .iiii|>l,!lM>L.i.lll
een lekkere, warme date in Ben jij een leuke en spannen
de man, die ook nog wat te
Corn. Slegersstraat 2b de omgeving van Amster- vertellen heeft, dan mag je
dam Ik ben een beetje grof
Woninginrichting
aangelegd en hoop dat jij me best eens 'contacten'i Ik
Geopend dagelijks
daar geen problemen mee ben een lekkere AmsterdamOproepen - Mededelingen
13.00-21.00
uur
Prachtige eikenh kloostertat
hebt Beetje kinky, pilsje, wijn- se meid en mijn naam is Jen185x85 cm, + 4 stoelen Tel
023-5712070
tje, poppers, maar niet dirty nifer Ik k'ck op ondeugende
Mazzel' Boxnummer 468529 kerels die via de telefoon conDAMES en HEREN t'm 45 jaar gevraagd die de afgelopen 5714628, Thorbeckestr 30
tact
willen
Boxnummer
drie jaar een nieuwe auto gekocht hebben en mee willen
Wat ik heb9 Blauwe pretoog- 901168
doen aan een marktonderzoek U krijgt hier een vergoeding
jes, donkerblond
krullend
Kunst en antiek
voor Inlichtingen 0206654447
haar en een sportief uiterlijk Bos/strandwandelingen, bioMijn naam is Ron en via deze scoop, winkelen, gezelligheid
weg op zoek naar een spon- uit en thuis enz ' Ik ben Jan,
tane,
leuke,
romatische 37, 188, heb een normaal
vrouw, die houdt van een uit- postuur, blauwgrijze ogen,
Wie heeft voor mij of wie weet iemand die dit heeft en wil
FEBRUARI-VEILING
1
donker haar en een snorretje
afstaan grammofoonplaat uit 1963 Titel Girl of my dreams" o a antieke meubelen klokken, schilderijen, tapijten, veel daging Boxnummer 440325 Ik ben Boxnummer 323266
gezongen door Dave Rich and the Millionairs
kleingoed enz enz op maandag 2 en dinsdag 3 februari Zoek via deze weg een man
Tevens zoek ik mensen die ook graag weer eens een optre- Aanvang 1930 uur Kijkdagen vrijdag 30 januari van 1400 voor moderne vriendschap, Dit is de eerste stap, die heb
den van Dave (Dansez Mamtenant) zouden willen bijwonen 21 00 uur Zaterdag 31 januari en zondag 1 februari van 10 00 die vrij kan ontvangen Ik ben ik al genomen Nu is het aan
Schrijf mij dan even Marry Teunisse, Meidoornplein 45 l, 1031 16 00 uur Spinnerij 33, Industrieterrein Legmeer, Amstelveen, 29 jr, lekker ondeugend, lang jou om tot een tweede stap te
GC Amsterdam of bel telefoon 020 6327058 of 020 5622573 tel 020-6473004
blond haar en met een mooi komeni Ik 1 luister naar de
U zou mij hier een groot plezier mee doen
strak en slank postuur Laat naam Karin Ik ben 1 65 m en
me even weten waarom ik heb blonde haren Ben jij een
« Uw particuliere Micro bon
Studieboeken en
Beeld en geluid
met je moet daten en waar je nette man en houd je net als
per post verstuurd bereikt
ik ook van lekker eten?
-platen/banden
vandaan komt
ons pas over 3 a 4 dagen
Boxnummer 971981
Boxnummer 963213
Opdrachten die te laat
• Ktv, 62 cm, 12 kanalen,
binnenkomen worden
Anstona, spelend te zien, T k 6000 Ip's, 1000 Ip's ƒ299 • Reflectanten op adverten- Een vrolijke, spontane, jonge
automatisch de week
ƒ75 Telefoon 0235714043 incl bezorgen 0320-222642 ties onder nummer gelieven meid van 20 is via deze weg
daarop geplaatst
ervoor te zorgen dat het num- op zoek naar een lieve, bemer m de Imker-bovenhoek trouwbare, Marokkaanse jonComputerapparatuur en software
op
de envelop staat vermeld geman, tussen de 20 en 30 jr
Felicitaties
• Wij behouden ons het
en
dat
de brief geadresseerd Denk jij dat te zijn? Pak dan
recht voor zonder opgave van
wordt
aan
Weekmedia, Post- snel die telefoon en1 reageer
redenen teksten te wijzigen
a Angela
bus
156,
1000 AD Amster- op mijn advertentie
of niet op te nemen
eindelijk 16 jaar
dam Dit voorkomt vertraging Boxnummer 328460
Gefeliciteerd papa mama
Hallo, ben jij op zoek naar een Ik ben een charmante vrouw
Uitgaan
n Angela gefeliciteerd
leuke vriendin om samen leu- van 50+ Ik heb donker haar
met je 16e verjaardag
ke, gezellige dingen te gaan en bruine ogen Ik zoek een
xxxjes Bart
Voor gezin en bedrijf op zaterdag van 10-16 uur in de doen? Ik ben 50+, woon m vriend die wijs en geduldig is
Elke donderdag dansen en Beyneshal, Stationsplein 34 PC, Amiga, Internet en Midi Haarlem en zie er nog vrij Ik houd van muziek, lezen,
B Ga niet stunten anders
ontmoeten v alleengaanden Hardware, Software, Supphes, Videogames en CD-ROM's jong uit Ik ben 1 74 lang en schilderen, strand, film en
kost het'je munten xxxjes
v a 30jr 'De Ossestal', Nieu tegen de laagste prijzen Nieuwe en 2e-hands apparatuur weeg 70 kilo Woon jij bij mij in veel meer' Ik vraag veel, maar
Ludwine Johnny Donny
welaan 34A Osdorp, v a 20 u met garantie Prijzen festival Hoofdprijs een Pentium PC de buurt? Reageer dan1 Wie ik heb ook veel te biedeni
Boxnummer 362741
a Henny Hildermg 47 jaar
t w v ƒ 2500 Info InterExpo Holland 070-3588929
weet" Boxnummer 258737
IETS TE VIEREN?
wanneer1 ga je nou eens
www muurkrant com/interexpo
EETCAFE SANTÉ
Heb jij een sterke persoonlijktrouwen Fam Escalora
REDUCTIEBON ƒ 5 voordeel Inleveren aan de kassa
Zand voort, 023 5719213
heid? Ben je goed ontwikS v p tijdig reserveren
B Het is echt waar Angela
keld? Reageer dan op mijn
Naam
eindelijk 16 jaar xxxjes
advertentie! Ik houd van mijn
Zat 7 febr stijldansavond v Straat + Nr
Arie Patncia Naomi
kindje, lezen, schrijven, hualleengaanden en paren De Postcode + Plaats
mor, cultuur, muziek, fitness
Ossestal', Nieuwelaan 34, Os- Zandvoorts Nieuwsblad, 28 januari 1998
a Hoera Angela
en buitenlands eten Spreekt
dorp, 20 30 u Geen danssch
Mijn jongste kleindochter
dit alles jou aan? Bel mij1
ledere liefhebber welkom
16 jaar
Oma Totje
Mode
De nieuwste
Boxnummer 971465
dagfilms
Ik ben een ondeugend dikkerMarkten/braderieen
tje en zou je graag beter willen leren kennen via deze
kennismakingslijn Ik wil eerst
Vondellaan 7
Nederlands grootste
even babbelen via de teleAna conda
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
VLOOIENMARKT
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken foon, dus geef me je numVeemarkthallen Utrecht
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- mer Als het klikt kunnen we
31 jan 1 febr 900 1700 uur
zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot wat mij betreft daten Ik ben
Org v Aerle 0492 - 525 483
47 jr en heb zin in jei
17 00 uur Voor info 023 5717177 of 06-52502188
Fire Down Below
Boxnummer 983943
n ki MUI,. ri in.» hl .ilsmiili /!! ->ll,i<ltn ki»li n

Auto's en
auto-accessoires

Relatie/
bemiddelingbureaus
Attentie alleenstaanden1
De nieuwste en snelste me-|
thode m contact en relatie
Binnen enkele dagen al uw l
eerste contact1 Vraag nu nog |
de gratis brochure aan
(24 u/p/d) Telecontact
Nederland 023-5553605

Smilla's Sense of Snow

Austin Powers:
International Men of
Mystery

voor diverse objecten m Amsterdam
Hobby's en verzamelingen
Wij zoeken zelfstandig werkende schoonmaaksters voor
de ochtenduren Interesse'' Bel RSB Uitzendbureau 020
6881044 of kom langs op Adm de Runterweq 325 te A'dam Trein'modelautobeurs Almere Stad West Zon 1 feb 10 15 • Zie de colofon voor opgaTheX-files9
u Sporthal Stedenwijk Kampenweg 1 300 tafels 1
ve van uw rubieksadvertentie
UITZENDBUREAU
Huishoudelijk
DE WERKSTUDENT
B Herdenkingsborden bevrij•>oekt voor ee^ schoonmaak
personeel
Verhuizingen
ding 5 mei 1945 gezocht door
Te koop
'jodrijf op Schiphol
The Trigger Effect
verzamelaar 0235717357
gevraagd
aangeboden
CHAUFFEURS M V
rombinatiefunctio
chauf
X Y Z B V verhuizingenen
diversen
four en schoonmaakwerk Gevr flinke hulp in de huis
Dans- en
kamerverhuizingen/ transport
7aamhcden
Voll verz Dag nachtservice
houding Tel 0235714388
balletlessen
Corn. Slegersstraat 2B
i b v rijbewijs B
020-6424800 of 0654304111 • Te koop 4-pits gasstel, l
9
• Rubneksadvertontie
Zio
parttime of fulltime
mb, wit, nw, ƒ60, afzuigkap, Tel. 023-5712070
Interesse'' Bel ons en maak voor adres en of teleloonnr
wit, ƒ50 023-5719567
Dance Masters v d Adel & de
de colofon m deze kranl
oen afspraak 020 6228555
Onderhoud,
Bruijn Bonel starten nwe
danslessen voor jongeren 11reparatie,
Horecapersoneel gevraagd
17 jr alleengaanden en pa
doe-het-zelf
ren Makkelijk bereikbaar met
openbaar vervoer Gratis par
riSB Uitzendbureau zkt per direct representatieve en ervaren keren
Touwslagerij
11,
DE KLUSSENBUS
A veen Tel 0206407711 Zie
THEO RIETVELD VASTGOED,
ook pag 781 en 802 ATS text Voor ledere klus, bellen dus
Tel 023 - 5713780
VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 0206418541
op fulltime basis voor een middelgroot hotel te A dam C U
kunt zelfst werken en spreekt NL + Eng en mm 1 andere
SCHILDER heeft nog tijd v Altijd de beste condities - de voordeligste tarieven Wedden?
vreemde taal Daarnaast heeft u erv met een Front
Office
binnen- en buitenwerk Vnjbl
7
(receptie) computersysteem Heeft u interesse Bel 020
prijsopgave
Onroerend goed en woonruimte
6881044 of kom langs op Adm de Ruijterweg 325 te A dam
Bellen na 18 00 uur 5719800
te huur gevraagd
Voor al uw stucadoorwerk
Divers personeel gevraagd
vrijbl pnjsopg 0206120683
kam te hr gevr voor
barst uit zijn voegen.
• ANNULERINGEN van ad-Garage of deel van loods m Nette
perm bewoning voor ex-KLN/
vertentie opdrachten kunt u Zandvoort voor oldtimer
Ben jij die mooie meid die net iets meer wil verdienen dan de
stewardess Aanmelden
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK Telefoon 0235732048
rest en bij een bureau wil werken dat net iets anders is dan de | Daarom nu 2 koopfilms
Hotel Keur, kamer 18,
richten aan Micro's Weekme Goed onderh, liefst vrijst Zeestraat
rest dan is de Dutch Tele Escorts hot juiste bureau voor jou van 10,,
51
dia, Postbus 156, 1000 AD huisje met c v , 3 kmrs, keuNieuwsgierig 'W? Bel ons dan snel Tel nr 0204227771
voor slechts j
Amsterdam
ken, badk , tuin met schuur
5 koopfilms cU; :^«Onroerend goed
Br o nr 76305041 v d blad
van 10,-voor;;-('l-Vfcöj"
en woonruimte
Helpi
Jvr
zkt
kl
huisje
of
Sport, spel en
app , hr tot ƒ 800 Wie helpt
te huur
ontspanning
mij? Tel 023-5731903
' • . ' . ' '."Córn.V *
aangeboden

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-408361
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant

Financien en
handelszaken

auto's en motoren

Autoverzekering
1

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant

V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoperi
Bel nu 023 - 5714534

0906-Nummers
0906 9889 Rijpe Sjaan DD zkt
longens (18) v Live Seks
Grijp onder m'n rok 99 cpm
Afspreken m jouw
postcode-gebied
0906-5022204 (1 gpm)
BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

(09)06-98.50
24 u/pd (1 gpm)
Zie ook Nieuwsnet 9
Kabeltekst pag 450

BEL ME THUIS

0906-96.88
VERNIEUWD ca 1 gpm

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact ie
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contacllijn. Op de
Contacllljn 0906501515.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertenties van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als le/.er van
één van de nleuwsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie In ie spreken.

Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf anonlem. een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in on/.e krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op de/e
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. (l.OOgpm)

LIVE' Black, beautiful en hoti
Voor liefhebber van zwarte
vrouwen' 99 cpm. 09060601
New-New-New-New-New
SECRET-PHONE-COMPANY
De 1e seksafluisterhjn v Holl
0906-9722 Secret" 99 cpm.
Ontdek de duistere wereld'
SM Je meesteres live' Zij
wijdt jou in' 99cpm 0906 9626
* SEKS ALARMNUMMER *
Snelseks Direct Live 99cpm.

0906*0611

Spannende date?
0906-5015156
Advertenties van
vrouwen 18+ (1 gpm).
Vanavond al een
fijne afspraak7
0906-5022204(1 gpm)

LAAT ONS
UW PRODUKT
EEN DIENST
BEWIJZEN.

Beluister anoniem
advertenties 18+
09065015156(1 gpm)
BIJ Monique kom je beslist
aan je trekken zonder kosten Voor 't echte handwerk bel je
Bel het Cebuco voor de gratis dienst
00-569004274 (ƒ 0,62/14 min ) 0906 0630 Zij praten, jij komti
Co-adverteren 020-4309116.
Live + Stonesi 99 cpm
Biseks1 Buurvrouw/buurmeisje (18)i Spelletjes steeds har- Wil je lekker komen, maar
geen 06 op je rek ' Bel dan nu SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS.
deri 99 cpm 0906 9526
DAT MAG WEL IN DE KRANT.
00-569004253 (ƒ0,62/1/. mm )
Dagelijks seksen hete meisWINTERKRIEBELS •
jes (18) op onze livelijni De
Geheel privé'
heetste' 99cpm 0906 0603
Direct contact met
stoute vrouwen
0906-50 222 21 (1 gpm )
Direct contact met
vrouwen thuis1
0906-50 222 21 (1 gpm)
Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
0906-5022221 (1 gpm)

0906-96.80

24u /pd, 1 gpm

• Rubneksadvertentie7 Zie
voor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant

Diverse clubs

Een spannend
20 privé meisjes in romarïticontact m de buurt
sche sfeer si. ƒ 135 p u Over0906-50.22204(1. gpm).
toom 443. Tel. 020-6189110.
HIJ voelt onder haar rokje- ze
heeft niets aan1 Geen 06-kosten 00-569004263 (0,62/'/4 m) All creditc ace , 24 u p.d
020 6700620/036-5360208
Ik ben er
http //www desire.nl
ALTIJD VOOR JOU
Leuke dames gevraagd

* Desire Escort *

(09)06 - 9789
ca 1,05 p/m

Ik ga door, waar anderen
stoppen' Schaam me nergens voor en wil harde SEKS'
Hamel' 99cpm 0906-9794
• Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven. Zie voor
het adres en'of telefoonnummer de colofon op de advertentiepagina van deze krant.

Luxe privé huis' Topmeisjes
10-01 u, 7 dgn p w Sauna +
bubbelbaden
Sarphatipark
118, A'dam 020- 6723022
Ria's Overtoom 558 A'dam
vraagt dag- of avondmeisjes,
hoge verdiensten gegarandeerd Bel 020-6160314

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

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

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICRO's worden geplaatst ondci de navolgende vooiwaarden: • geabonnceid zijn op het
Zandvooils Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • maximaal 3 regels • alleen voor particulier
gebiuik • het aangebodene mag met boven
f300.- uitkomen • bijv. huisiaad te koop aangeboden.
Gebiuik bij hel invullen van uw tekst de coupon en
vooi icdeic letter, punt. komma of cijfer één vakje.
Laat na ledci wooid. punt of komma een vakje vrij.
Schiijt pci icgcl hele wooidcn of Ictteigrejjcn.
Indien uw adveitentie een betaalde Micio is. kunt u
bij uw tekst een gegaiandeeide (giro)betaalcheque bijsluitcn of u ontvangt van ons een ac'ceplgiiokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Coupon uitknippen en opstuicn
(frankeicn als brief) met veimelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Fux: 020-6656321.
Of afgegeven bij
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gastlunsplcin 12.
2041 JM Zandvooit
Gratis Micio's en betaalde
Micio's moeten wolden ingclcverd aan de balie
.... van ons
, kantoor lot uitci lijk maandag
16.00 uui.

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
I' 9.99 (ICL. BTW)

EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dal bij
uw <>pga\e de regel
br.o.nr.... bun \.tl. blad
:ils l regel bij u\v tekst
gerekend wordt).
Wij /ijn niet aanspra-

kelijk \<>or fouten oiitstaan door onduidelijk

handschrift.

Wij behouden ons het
'«"'der
e
"'f
"
]""
^cncnol
,,
teksten te \\ii7.iueii
. ,
J *
'

rccllt voor

Zandvoorts Nieuwsblad

ed 17

Beter onder dak bij de

receptioniste v/m

Videotheek

DOMBO

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

Een nieuwe job''
Word rij instructeur of
vrachtauto chauffeur
De
nieuwe opl starten binnen
kort in A'dam Vraag info
(gids) S A N 020 692 22 23

• Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven Zie voor |
het adres en of telefoonnummer de colofon op de advertentiepagina van deze krant

Slegersstraat 2 b

Geopend dagelijks
. 13.00-21.00 uur

023-5712070

Zondagmiddag organiseert
Hotel Triton een gezellige
klaverjasmiddag met aansluitend een heerlijk dagmenu ac
ƒ20 Inschrijven of ml tel
0235719105 (onder voorbehoud voldoende deeln)

Te huur gevraagd stalling
voor motor, omgeving Osta- Te huur garage Buitenveldestraat Tel 023-5715626
dert, per 3 mnd Prijs ƒ 350
Zelfst werkende vrouw zoekt p m Tel 020-6671957
woonruimte, huur tot ƒ900 Zomerhuis te huur voor alp mnd Reacties tel 023 - leenst bhbh, huur ƒ 975 p m
5712490 ol 5712261
mol Info 0235730825

t/m 3 regels ƒ 5,60
t/m 4 regels ƒ 7,47
t/m 5 regels ƒ 9 34
t/m 6 regels ƒ 11,21
1/m 7 regels ƒ 13,08
1/m 8 regels ƒ 14,95
t/m 9 regels ƒ 16,81
t/m 10 regels ƒ 18,68

Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, andeis kunnen wij uw adveitentie belaas niet opnemen
Voor de paiticuliei maximaal 3 icgcls gialis, niet vooi de zakelijke markt, tot een maximum van één advcitcnlic
pei weck Ook /onder vcimelding vraagpiijs (artikelen te zmncn niet boven f300.-) kunt u met gialis advcitcicn Alle pi ijzen zijn incl 17.5% BTW.
Naanv
Adies:
Postcode'
Telefoon:
S.v.p. in minlek

.Plaats:

woensdag 28 januari 1998
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Ais op 7 februari het vijftigjarig bestaan van De Wurf
wordt gevierd met een reeeptie in Kotel Faber, mag
de folklorevereniging terugzien op een rijk verleden.
Oorspronkelijk opgericht
als buurtvereniging, met als
voornaamste doeleinden
kaartavondjes en uitstapjes
voor de kinderen, ontwikkelde De Wurf zich de afgelopen halve eeuw tot een
club die zich intensief beziglioutlt met toneel en dans.
En tevens zijn daar in de
loop der tijd de klederdrachtschouwen bijgekomcn, die zowel in binnenals buitenland hoog worden
gewaardeerd.

'Zandvoorter die dialect spreekt,
is steeds moeilijker te vinden'

Maar ook m Zandvoort zelf
hebben de leden van De Wurf
zich niet onbetuigd gelaten.
Weinig inwoners van het dorp
zullen de dansgroep met eens
op het Gasthuisplein bezig hebben gezien of m één van de verschillende hotels waar de leden
regelmatig worden uitgenodigd. En welhaast legendarisch
zijn de openbare vismaaltijden,
die vanaf 1971 voor het Cultureel Centrum werden georganiseerd. Gezien de behoefte die
kennelijk aan dit soort activiteiten bestaat hoopt Hans
Gansner dat De Wurf ook in de
verre toekomst overeind zal
blijven.

Z

ELF MAG Hans Gansner,
die sinds 35 jaar secretaris is van de vereniging,
zich ook graag in authentiek Zandvoorts ornaat steken. „Het is alleen jammer dat
er niet meer zo veel mensen
zijn die in dat kostuum willen
rondlopen," verzucht hij. „In
feite zitten we te springen om
opvolgers, vooral voor onze
dansgroep. Want de meesten
van ons zijn toch al wat ouder,
zodat de een na de ander afhaakt met zere knieën of rugklachten. Van de 35 leden zijn
er momenteel nog hooguit
achttien actief. De rest ambieert het niet meer om mee te
spelen of te dansen."
Tot zijn genoegen is de tpneelafdeling echter nog altijd
springlevend. Het bewijs daarvan wordt op 14 en 15 maart
geleverd, wanneer in De Krocht
het door mevrouw F. JongsmaSchuiten geschreven jubileumstuk 'Het Aanzoek van Jacob
aan Anne-Marie' op het podium
wordt gebracht. Volgens Gansner, die zelf de ambtenaar van
de taurgelijke stand zal vertolken, betreft het „een komisch
ding". „Met als. uitbundige
slotscène de viering van de
bruiloft, met alles erop en eraan."
Het echte klapstuk van de
feestelijkheden vindt evenwel
eind juni plaats, wanneer samen met de eveneens vijftigjarige toneelvereniging Wim Hildering een groots opgezet openlucht-spektakelstuk wordt opgevoerd op de speelplaats
schuin achter De Krocht. Al te
veel wil Gansner daarover nog
niet kwijt. Zelfs de naam van
het schouwspel weigert hij in
dit stadium prijs te geven.
„Maar het wordt iets heel bijzonders," belooft hij. „Waaraan

Hans Gansner en Ans Veldwisch poseren in Zandvoortse klederdracht
Foto Andie Lieberorn

zeker een man of veertig zullen
meedoen, voor een uniek decor
van maar liefst veertig meter
breed."
Dat zowel De Wurf als Wim
Hildering een halve eeuw bestaan is geen toeval. In de jaren
vlak na de Tweede Wereldoorlog was er namelijk overal behoefte aan gezelligheid en gezamelijke activiteiten. De ene
club na de andere werd in die
tijd uit de grond gestampt. De
Wurf werd op l februari 1948 in
het toenmalige restaurant Zomerlust opgericht als buurtvereniging voor de bewoners van
de Kerkstraat en omgeving.
Aanvankelijk bleef het programma beperkt tot kinderuitjes en contactavonden voor de

Meubels rechtstreeks
van platteland

volwassenen, waarop men kon len tot leven gewekt. Zo behankaarten, biljarten en converse- delde 'Koppiesdag' de vroegere
ren.
gewoonte van de bruid om
Al snel ontstond echter het voorafgaand aan de huwelijksidee om 'sketchjes' op te voe- sluiting alle vrouwelijke kenren, hetgeen uitmondde in het nissen uit te nodigen voor een

De Wurf viert jubileum met
receptie en spektakelstuk
spelen van revues en echte toneelstukken. Sindsdien hebben
de leden vele tientallen theatervoorstellingen verzorgd, steevast in Zandvoorts dialect.
Daarbij werden telkens typisch
plaatselijke tradities en tafere-

m.

Berichten
en tips voor

van het interieur, moet zeker eens langsgaan bij
Swaan Antiques. Deze op 10

redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,

januari geopende woonwin-

kel in de Bakkerstraat 3 be-

vat namelijk allerlei authen-

tieke boerenmeubels, die
rechtstreeks afkomstig zijn
van het Franse platteland.
Daarnaast zijn er exclusieve
stalen designlampen te vinden die uitstekend met de
vooroorlogse stoelen, ban-

ken, tafels en kasten zijn te
combineren.

„Eigelijk is de winkel het resultaat van een uit de hand gelopen hobby," vertelt Annet
Swaan, die samen met haar
moeder van woensdag tot en
met zaterdag de klanten ontvangt. „Toen mijn man en ik
vier jaar geleden dit oude huis
in de Bakkerstraat kochten,
vonden we het leuk om het ook
m stijl in te richten. En gaandewég heb ik een grote interesse
voor antiek ontwikkeld. Temeer daar we vrienden hebben
die allerlei veilingen en particuhere adressen in Frankrijk afbtropen, op zoek naar dingen
die j e in de winkels maar zelden
aantreft."
Het gaat daarbij om eenvoudige, soms door de tand des
tijds stijlvol verweerde meubelen, die perfect passen in de
huidige 'basic-woontrend'. Bij
Swaan Antiques zijn de meest
uiteenlopende
voorbeelden
daarvan te vinden, zoals Franse
keukenkasten,
toonbanken
met tientallen laden, lange nouten eettafels, oude wastafels,
stalen kinderbedjes en zinken
badkuipen. Maar ook voor bro-

Het assortiment daarvan varieert van keukenspulletjes tot
oude theedoeken en ondergoed
met kant en borduursel.
De designlampen die het
door de warmgele muren zomers ogende woonzaakje verkoopt, zijn daarentegen gloednieuw. „Mijn man heeft in dit
pand een eigen metaalbewerkmgsbedrijf," vertelt Annet
Swaan. „En met zijn gereedschap en technische kennis fabriceer ik stalen verlichtingselementen naar eigen ontwerp,
waarbij ik rekening houd met
de persoonlijke wensen van de
klant." Het is voor haar overigens nog even wennen, zo'n eigen winkeltje. „Maar gelukkig
krijg ik heel veel leuke reacties,
van mensen die het erg origineel vinden wat ik hier onderneem."

Bakkerij weer open
ZANDVOORT - Vanochtend is
de bekende bakkerszaak op het
Raadhuisplein 2 weer opengegaan. Nadat de vorige eigenaar,
die de inventaris van Maarten
Keur had overgekocht, twee
jaar lang tevergeefs heeft getracht om er een succes te maken, is thans Jaap Paap de nieuwe uitbater. Hij acht zich gelukkig dat hij de kans heeft gekregen om op zo'n centraal gelegen punt in het dorp zijn
kwaliteitsspullen te mogen
aanbieden.
„Toen de mogelijkheid zich
voordeed om de winkel over te
nemen heb ik meteen toegehapt," vertelt Paap in zijn bakkenj aan de Potgieterstraat.
„Zo'n geweldige kans kon ik gewoon niet laten liggen. Ik ben

gezellige koffiemiddag, waarbij
uitbundig werd gedanst en gezongen. Volgens voorschrift
mocht daar slechts één man bij
aanwezig zijn, namelijk de bespeler van de harmonica.
In het najaar van 1957 kreeg

De Wurf er nog een succesvolle
afdeling bij. Op voorstel van
mejuffrouw E. Bakels werd de
dansgroep opgericht die nog
steeds regelmatig optreedt. En
weer wat later kwam het accent
eveneens te liggen pp het stijlvol dragen van orginele dorpskledij tijdens de klederdrachtschouwen. Als gevolg van deze
ontwikkeling werd de buurlclub in 1961 omgedoopt tot folklorevereniging. „Door de opkomst van de televisie was er
eigenlijk weinig behoefte meer
aan contactavonden," licht
Gansner deze omslag toe. „Zodat we onze aandacht puur op
de instandhouding van het karakteristieke Zandvoortse verleden bepaalden."

: Weekenddiensten

ZANDVOORT - Wie cante (het Franse woord voor
streeft naar een even elegan- curiosa) kan men er terecht.

te als eigenzinnige invulling

Dat dit een verstandige
koerswijziging was, blijkt uit de
vele uitnodigingen die De Wurf
sindsdien kreeg om her en der
kleur te geven aan folklonstische evenementen. Zo trad het
gezelschap in '79, '86 en '91 op
tijdens het prestigieuze Festival Mondial de Musique et
Folklore m de Franse stad Angers. „In de klederdrachtoptochten hebben we toen allerlei
strandscènes uitgebeeld," hermnert Gansner zich als de dag
van gisteren. „Zo liep er een visserman met een schelpennet
mee en een typische garnalenvisser. En ook voerden we zo'n
koetsje mee waarmee vroeger
de badgasten m zee werden gereden."

^

deze rubriek met
JL"zakennieuws kunt u sturen naarde
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuispleinl 2 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

dan ook vast van plan om het
bedrijf weer op te bouwen tot
een prachtige zaak." Daarbij
wordt hij geholpen door verkoopster Thea, die er al elf jaar
lang een vertrouwd gezicht is
voor de vele vaste klanten. Ook
de oude, om zijn lekkere taarten befaamde banketbakker
van Keur heeft Paap weer in
dienst genomen. Voor beide
personeelsleden betekent dit
dat zij slechts korte tijd werkloos zijn geweest, daar de vorige eigenaar pas op 6 december
de zaak sloot.
Uiteraard gaat de heropening
van de bakkerszaak gepaard
met feestelijke aanbiedingen.
Zo zijn er komende zaterdag,
wanneer koningin Beatrix haar
zestigste verjaardag viert, oranjekoppen te koop voor slechts
één gulden per stuk. En op zondag zijn voor diezelfde prijs
croissantjes verkrijgbaar. Wie
weieens een kijkje achter de
schermen wil nemen, is vrijdag
tussen 9 en 15 uur welkom tijdens de open dag. „Dan demonstreren we onder meer hoe we
tompouces maken en hoe we
cake bakken," kondigt Paap
aan. „Voor de mensen is het
vast leuk om, onder het genot
van een kopje koffie, eens te
zien hoe het er bij ons toegaat."

AH met ontbijt
heropend
ZANDVOORT - De genodigden en omwonenden moesten
er donderdag vroeg hun bed
voor uit, maar er stond wel een
champagne-ontbijt tegenover.
Albert Heijn wilde niet alleen
het eigen personeel laten delen
in de opening van de compleet
vernieuwde zaak en had daarom een paar gasten uitgenodigd voor de feestdis. Marjan
'altijd in voor een geintje' Rebel
opende om kwart voor acht in
ochtendtenue het grondige gerenoveerde AH-fihaal.

Marjan Rebel verricht de opening van het AH-filiaal

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112. In
andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenhjke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blume, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openmgstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen >s het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 09-001515.
Verloskundigen: Mevrouw S.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zanrtvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Wclzijnsccntrum Zandvoort:

Wülemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
svp 24 uur van te voren opgeven
bij het Welzijnscentrum, tel.
(023-) 5717373. Voor de maandag moet men zich op de vrijdag ervoor opgeven.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling;: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummcr gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zmd-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prmsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

„Zolang we enthousiaste
mensen leden hebben, gaan we
zeker door. Maar ja, het wordt
wel steeds moeilijker om nog
Zandvoorters te vinden die het
dialect spreken. Tot en met de
oorlog werd dat hier nog algemeen gebruikt, maar voor de
meeste inwoners is het inmiddels een vreemde taal geworden. Dat komt omdat hier
sindsdien een heleboel andere
mensen zijn komen wonen, die
aan dat dialect nu eenmaal
geen enkele boodschap hebben.
Op zich is dat natuurlijk zonde,
want zo raak je toch iets eigens
kwijt. Maar ja, het zou vechten
tegen de bierkaai zijn als je die
ontwikkeling zou willen tegenhouden. Zelf moet ik trouwens
ook al verdraaid goed opletten
of ik onze dorpstaai nog wel op
de juiste manier uitspreek."

Met

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Nu ineens bekeuren op Hogeweg?
Op de Hogeweg wil de politie wat beter liet parkeerbeleid ter hand nemen,
zo blijkt. 'Waarschuwing' staat erop het pamflet te lezen dat de hermandad
verspreid op auto's die niet helemaal goed geparkeerd staan. In ons beleid
is vastgesteld dat hiertegen zal worden opgetreden, meldt de politie
Bekeuren is er nog niet bij: 'ons verzoek aan u is uw voertuig voortaan
elders te parkeren waar dat wel toegestaan is,' klinkt het netjes. Zo niet
kost het je negentig gulden. Een bewoner van de Hogeweg vindt de actie
maar onzin. Meer dan twintig jaar is het parkeren op de Hogeweg tussen
Oranjestraat en Grote Krocht gedoogd, redeneert hij. Heeft de politie niets
beters te doen'' vraagt de Zandvoorter zich af, al weet hij het antwoord wel'waar blijft het toezicht op de verkeerschaos aan de trambaan, waar het
vrijelijk een verkeersrommeltje is.'

Ouderen drukken niets achterover
Een brief aan alle gebruikers van Tafeltje Dekje heeft bij een enkeling voor
verwarring gezorgd. Het verzoek om op zoek te gaan naar etensbakjes die
vergeten zijn mee terug te geven, suggereert helemaal niet dat er aan
achterover drukken gedacht wordt, meldt Mini de Wolf, coördinator bij
Tafeltje Dekje. ,,lk vind het wel komisch; wij zijn er ook al over gebeld. Nee,
het gaat erom dat mensen wel eens iets bewaren en misschien vergeten
dat bakje weer mee terug te geven. Of de hulp zet ze op een plek waar je ze
niet meer terugvindt." Eens per jaar stuurt Tafeltje Dekje daarom een brief.
De spullen zijn bovendien zo kostbaar dat je ze niet even bij Blokker haalt,
vertelt De Wolf. Een setje etensbakjes kost 160 gulden; ze houden niet
alleen het eten goed warm, maar zijn aan reumatische mensen aangepast.
„Ach, iedereen vergeet wel eens wat," aldus Mini de Wolf.

Een schol van wel zes kilo

Johan Schaaphok
De jtibüeumreceptie van De Wurf in
Hotel Faber aan clc Kostverlorenstraat
uortlt «p 7 februari van 15 tot 17 uur
gehouden. Alle leden, oud-leden en andere belangstellenden zijn daar van
harte welkom. Voorafgaand aan ile/.c
informele bijeenkomst wordt buiten
een statiefoto genomen van de huidige
leden in hun beste klederdrachtkostuums. Deze foto kan later voor een
habbekrats worden nabesteld.

Dier
van de
week

Mickey en Milly
Twee katten uit één huis. Maatjes, gczustcrlijk naast elkaar op
de bank of misschien spelend
met een balletje. Deze twee geholpen poezen-dames zouden
graag nog een keer geholpen
willen worden, ditmaal hoeft er
niets te worden verwijderd,
slechts wat toegevoegd: één eigen plekje bij u thuis alstublieft! Mickey, de zwart-xvitte
poes, Is het meest aanhankelijk
en bijna tien jaar jong. Milly
een mooie schildpad is wat
schuwer, zo'n vijfjaar oud.
Maar ondanks de verschillen in
karakter, zijn ze verzot op een
t aai over hun bol, spelen, luieren en op elkaar. Dit is de reden waarom wij dus een leuk
baasje voor ze zoeken. Een
baasje waar ze allebei welkom
zijn. Misschien bij u thuis?
Als u meer informatie over
deze twee katten wilt: Dierentehuis Zandvoort: telefoon (023)
571.3888.
P.S.: De Maltezers, Suske en
Wiske, hopen nog steeds op een
nieuw baasje.

Hoeveel woog de schol die vrijdag en zaterdag m het winkelcentrum Noord
bijvishandel Kapitein hing, dat was de vraag. Menigeen gooide er een gokje
tegenaan, maar het was tenslotte de heer Bol die het bij het rechte eind
had met zes kilo.

Doet die kerkklok het nou of niet?
Carla Kriek krijgt er wat van. Heeft ze een afspraak, houdt ze voor de tijd de
klok op de hervormde kerk m de gaten, blijkt ie het niet te doen. En tegen
de tijd datje denkt: ach, die doet het toch niet, loopt ie weer! En dat is zeker
al sinds de zomer zo. „Ik kijk zo op de kerkklok, dus ben je geneigd je
afspraken ermee te regelen," vertelt ze, m de hoop de reden te horen van
de eigen tijdopvatting van de kerkklok. ,,We bellen zelf ook regelmatig,
maar de gemeente gaat over de klok," meldt koster M. Rikken. Logisch, de
overheid gaat sinds jaar en dag over de toren van een kerk. En bij de
gemeente zijn ze inderdaad op de hoogte van 'enige strubbelingen' met het
uurwerk. ,,We hebben een klokkenmaker ingeschakeld, maar inzicht in zijn
bevindingen hebben we nog niet," vertelt mg. J. Schoenmakers van de
afdeling Bouwtoezicht & Milieu. „Een tijdje terug sloeg het uurwerk op hol
en daarna stond het weer stil. We hebben al gevraagd aan die klokkenmaker wat we eraan kunnen doen." Wat, is nog niet duidelijk, maar er wordt
wel aan gewerkt. Overigens: de klok loopt nu precies gelijk...

Politiek Café zonder VVD en PVDA
Al jaren ligt de associatie van het Politiek Café en koffïeshopactiviteiten
voor de hand met Yanks als locatie, maar nu pas storen VVD en PvdA zich
eraan. ,,We hebben gemerkt dat mensen niet naar Yanks willen, omdat het
gelieerd is aan een koffieshop," verwoordt Volkert Bloemen de omslag bij
de liberalen ,,We vinden dat politiek voor iedereen is en iedereen moet dus
ook naar dergelijke bijeenkomsten kunnen gaan." Dat zelfs Zandvoorts
eerste burger verschijnt op de omstreden plek kan PvdA en VVD niet op
andere gedachten brengen. Volkert Bloemen 'zou het zeer toejuichen' als
organisator Eugène Weusten naar een andere plek zou omzien, die wat
minder gevoelig ligt bij de WD-achterban. Weusten is dat echter geenszins
van plan. De vraag is wie zonder wie kan

Genootschap zet zinnen op loods
ledereen zit zich natuurlijk suf te prakkizeren wat nu een goed millennium-cadeau is. Het jaar 2000 willen we allemaal goed inluiden en de huidige
generatie Zandvoorters wil de toekomstige iets zinnigs meegeven. Maar
waf Het Genootschap Oud Zandvoort is alvast m het gat gesprongen. Het
wil een info- en docimentatiecentrum opzetten voor het verzamelen en
vastleggen van het Zandvoortse, culturele erfgoed Gedacht wordt aan de
modernste apparatuur waarin alle cultuurhistorische gegevens van de
badplaats nageslagen kunnen worden. Een plek voor dit alles heeft het
Genootschap al op het oog de houten loods van Dorsman aan het
Achterom. Deze loods - een monument - zou de gemeente moeten
aankopen, net als naastgelegen terremtje Na renovatie en passende
nieuwbouw ernaast kan Zandvoort beschikken over centrum waar de
toekomstige Zandvoorters nog wat aan hebben, vindt het Genootschap
Oud Zandvoort.

Burgerlijke stand
17 januari 1998 • 23 januari
1998
Geboren: Tij men Johannes
Besselink, zoon van Bob Besselink en Johanna Louise Jongbloed; Joy Schoenmaker, dochter van Ronald Jacobus Johannes Schoenmaker en Cynthia
Luijten; Ruben, zoon van René
Paap en Ester Paap-Schoonho-

ven.
Overleden: Laura Theodora
Andrea Neerincx geboren Verheij, oud 69 jaar; Jacob Paap,
oud 78 jaar; Bregtje van der
Veen geboren De Jong, oud 68
jaar.

Kerkdiensten
Hervormde Kerk (Kerkplein):
Zon 10.00 uur: ds J. v. Leeuwen.
Gereformeerde Kerk (.lulianaweg):
Zon 10.00 uur: ds C. vd Vate.
Agatha Parochie (Grote Krocht):
Zat 19.00 uur: niet bekend.
Zon 10.30 uur: niet bekend.
NPB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap (Brugstraat):
Zon 16.00 uur: drs A. Lambo uit Amsterdam.

Wie communiceert er nu niet wie?

(ie Bnt't
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effectieve afslankmethode
verrassende resultaten
Deense wetenschappers hebben een nieuwe zeer effectieve afslankmethode ontwikkeld: de afslanktape.
Uitgebreid onderzoek in diverse landen, waaronder
Nederland, heeft aangetoond dat de gebruikers afvielen
én zich lekkerder gingen voelen, terwijl men normaal
bleef eten. Deze nieuwe afslanktapes zijn nu ook in
Nederland verkrijgbaar onder de naam Slim Form.
De afslanktape is een kleine
tape die u op uw lichaam plakt
en welke o.a. een zeer bijzonder zee-algen extract bevat. Dit,
natuurlijke extract wordt heel
langzaam in het lichaam opgenomen. Daar stimuleert het de
stofwisseling en activeert de
vetverbranding. Na 3 dagen is
de tape uitgewerkt en plakt u
een nieuwe op het lichaam,

De verzorging van lipblaasjes
Lipblaasjes hebben de vervelende eigenschap de kop op
te steken op momenten dat we ze niet kunnen gebruiken.
Ze ontstaan door vermoeidheid, stress-situaties of door
plotselinge overgang naar veel zon. Ongeveer één op de
vijf Nederlanders heeft regelmatig last van lipblaasjes.
Om lipblaasjes te verzorgen
moet de huid worden gezuiverd en het herstellend vermogen van de huid ondersteund.
Akolip, met zink-ioneii, geeft
deze optimale verzorging. De
verkoelende en heldere gel
wordt in een dik laagje aangebracht. Vraag er speciaal naar
bij uw apotheker of drogist.

Voor meer informatie.
Kosme Farma Didam,
tel. (0316) 227076.

Slaap is een natuurlijke
behoefte van de mens en is
net zo nodig als eten en
drinken. In wezen is slaap
zelfs belangrijker, want
men kan het langer zonder eten dan zonder slaap
stellen. Voldoende nachtrust komt ons welzijn en
onze gezondheid ten
goede.

Hoewel iedereen voldoende
slaap nodig heeft, betekent dat
niet, dat iedereen even lang
slaapt. Kinderen, zeker pasgeboren baby's, hebben veel meer
slaap nodig dan volwassenen,
stuk beter en uw die meestal kunnen volstaan
eigen afweer doet met zeven tot acht uur slaap
de rest. De Gripp- per dag.
Heel zuigtabletjes
(prijs ƒ 11,50) zijn Normale slaap
handig in gebruik Slapen betekent niet, dat men
en geschikt voor constant in een diepe slaaptoekinderen en vol- stand verkeert. De normale
wassenen. Ook diabetici en slaap kent verschillende fasen,
zwangere vrouwen mogen de die een aantal keren per slaaptabletjes gebruiken in combi- periode optreden. Gedurende
natie met andere geneesmidde- de slaap, worden drie tot vijf
len. Ze zijn vrij verkrijgbaar keer stadia van diepe, vaste
(of te bestellen) bij apotheek, slaap afgewisseld met fasen
drogisterij of reformhuis. Lees van lichte slaap. In de loop van
voor gebruik de bijsluiter. de slaapperiode wordt de diepe
Voor meer informatie: Heel slaap, welke aanvankelijk lanBiologische Geneesmiddelen ger dan een uur duurt,
B.V., tel.: (0115) 563200.
steeds korter. De lichte slaap
daarentegen duurt langer.
Deze fase van oppervlakkige
slaap wordt gekenmerkt door
aktiviteit van de hersengolven,
dromen en snelle bewegingen
van de ogen. Men noemt deze

Dé homeopathische oplossing
bij griep
Bij de eerste verschijnselen van
griep (rillerigheid,
koorts,
spierpijn, hoofdpijn) kan men de
lichaamseigen afweer uitstekend mobiliseren door
het gebruik van de homeopathische zuigtabletjes
van Gripp-Heel.
Het lichaam zelf bestrijdt met
behulp van de uitsluitend natuurhjke bestanddelen de
griep op een effectieve en snelle manier. U voelt zich snel een

Zwarte kummel,
nieuw middel
tegen allergieën
Als men de lijst van toepassingsmogelijkheden
van zwarte kummel in
de verschillende vormen
(olie, zaad, capsules)
ziet, schudt men in eerste instantie misschien
ongelovig het hoofd en
zegt: "Dat bestaat toch
niet!" Maar de veelzijdigheid van zwarte kummel berust op het feit
dat deze het immuunsysteem versterkt en stabiliseert.
Hot helpt bij de meest uiteenlopcnde ziekten en klachten
die allen tot een verstoring
van het immuunsysteem te
herleiden zijn. Lees er alles
over in het boekje: Zwarte
kummel. Voor de behandeling van allergieën en aandoenmgen van huid en
luchtwegen én het ünmuunsysteem. Verkrijgbaar bij
drogist en reformzaak. Voor
informatie: Cumiron B.V.,
tel. (035) 6340256.

drogisten/

TON
GOOSSENS
WINKELCENTRUM NOORD
Zandvoort
tel: 571 2305

Specialist in Homeopathie

Parfumerie - Drogisterij Schoonheidssalon

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 5716123

DI.Q
DHoairrcmj

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

pillen of volgen van een dieet
is dus niet nodig. Onderzoek,
onder begeleiding van een
arts, toonde bovendien dat het
gewichtsverlies gelijkmatig
over het lichaam verdeeld was
en het vetgehalte duidelijk verminderde. Het geleidelijk afvallen voorkomt het zogenaamde jojo-effect.

KERKSTRAAT 31 , ZANDVOORT
TEL: (023) 571 2513
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Goede voornemens?
Stoppen met roken!

rechtstreeks te bestellen.
Bij uw bestelling ontvangt u
gratis een speciale nieuwsbrief
met informatie en. tips over Om te kunnen stoppen met roken is voornamelijk wilsovergewicht, afvallen en Slim kracht nodig'. Gemiddeld doen 900.000 Nederlanders per
Form.
jaar een poging om van de sigaretten af te komen, slechts
100.000 mensen lukt dat ook daadwerkelijk. De pleisters
Eenvoudig en snel bestellen
en de kauwgom van Nicorette geven een extra steuntje in
bij voorkeur op de heupen.
Slim Form afslanktapes kunt de rug om werkelijk te kunnen stoppen niet roken.
De gewichtsafname is geleideu bestellen door ƒ 95,- over te
lijk en varieert van 2 - 4 kg per
maken op girorek.nr. 2336963 De meeste rokers zijn nicotine
maand.
100% Natuurlijk
t.n.v. Slim Form, o.v.v. uw afhankelijk (verslaafd) en kunDe samenstelling van de Slim naam, adres en woonplaats. nen bij het stoppen met rokpn
Geen dieet, geen pillen
Form afslanktapes is 100% na- Telefonisch bestellen gaat nog onthoudingsverschij nselen
Het voordeel van deze nieuwe tuurlijk. Een kuur (14 tapes) sneller, bel: Slim Form, tel. krijgen zoals: concentratieproafslankmethode is dat men is voldoende voor 6 weken en 0900-2025559. Binnen een blemen, slapeloosheid, hoofdnormaal kan blijven eten en kost ƒ 95,-. Deze nieuwe Slim week krijgt u de Slim Form af- pijn, rusteloosheid, nervositeit,
toch geleidelijk vele kilo's af- Form afslanktapes zijn uilslui- slanklapes zonder verdere kos- geïrriteerdheid, obstivalt. Het slikken van afslank- tend schriftelijk of telefonisch ten via de post thuis bezorgd.
patie, buikpij n, hon- ^ ô
ger.
Bij het kauwen van
Nicorette kauwgom l NICORETTE-IO
krijgt u nicotine binnaar een sigaret te
verminderen. Het
nen. Minder dan bij
' H***1
het roken, maar voldoengebruik is eenvoudig. Elke
de om onlhoudingsverschijn- ochtend plakt u een pleister op
selen te onderdrukken. U kunt onder uw kleding en aan het
zo de drang naar nicotine in eind van de dag kunl u de
drie maanden afbouwen.
pleister weer verwijderen. Na
De feestdagen zitten er weer op. De meeste mensen
16 uur is de pleisler vrijwel
hebben genoten van een paar vrije dagen in het
Nicorette kauwgom
uitgewerkt. U krijgt 's nachts
gezelschap van familie of vrienden. Wat rest zijn de
De kauwgom van Nicorette is dus geen nicotine binnen. En
goede herinneringen en ....een paar pondjes teveel.
er in de smaken Classic, Mint dat is ook precies de bedoeling.
Om deze op een simpele en doeltreffende manier
en Citrus en in twee sterkten; Nicorette pleisters zijn verkwijt te raken is er Slankufit.
2 mg voor mensen die minder krijgbaar in drie sterkten; 15
dan 20 sigaretten per dag ro- mg, 10 mg «n 5 mg. Daarmee
Als je merkt dat je kleding
ken en 4 mg kauwgom voor kunt u uw iiicoline behoefte in
behoefte heeft aan eten.
sinds kort wel heel erg krap • Behoud van energie.
hen die er meer dan 20 per dag de loop van drie maanden afzit, is het hoog tijd om eens
bouwen. Niet te gebruiken bij
Aminozuren in Slankufit
roken.
aan Slankufit te denkeu. De
zorgen er o.a. voor dat uw
maag-, huid- en hartklachten
natuurlijke combinatie met
spieren optimaal worden
Nicorette pleisters
of bij zwangerschap/borstvoeGuanan zorgt ervoor dat je
Nicorette pleisters brengen ni- ding. Verkrijgbaar bij drogist
voorzien van brandstof,
op een verantwoorde wijze
cotine door de huid heen in het en apolheek. Voor meer inforwaardoor de lichamelijke
van een gewichtig probleem
energie behouden blijft en
bloed. Een kleine hoeveelheid malie: Pharmacia & Upjohn,
verlost kan worden. Met 2 a
die voldoende is om de drang tel.: (0348) 494871.
u zich niet slap voelt.
fase ook wel de REM periode
3 Slankufit dagen in de week • Optimale stofwisseling.
(Rapid Bye Movements).
zit u binnen de kortste tijd
Slankufit bevat vitaminen
weer op uw streef ge wicht.
uit de B-groep, zoals vitamiLusteloos en vermoeid
ne Bi, B2, B6 en Niacine.
Nagelbijten of duimzuigen is behalve een nare gewoonEen goede nachtrust is onontVoordelen van Slankufit
Zij zorgen voor een doehnate, ook schadelijk. Het verhoogt de kans op infecties
beerlijk wil men de volgende
Wat maakt Slankufit tot zo'n
tig zuurstoftransport naar
omdat bacteriën en vuil direct in de mond
morgen uitgerust zijn. Lawaai,
doeltreffend en verantwoord
de cellen en organen.
komen.
zwaar en te laat eten of te veel
afslankmiddel? Kort even de
Hierdoor wordt uw stofwisBij kindere'n kan het gebitsafwijkingen
koffie kunnen storende elemenvoordelen op een rijtje:
selingsproces gestimuleerd
veroorzaken door de druk op tanden en
ten zijn. Wie niet van zijn
• Slankufit stilt het hongeren valt u verantwoord en
kiezen. Bovendien zien af gekloven nanachtrust kan genieten, voelt
gevoel. Het bevat Guanan
doeltreffend af.
gels er onverzorgd uit.
zich al snel lusteloos en veruit de guarboon. Dit is camoeid. Zeker wanneer dit reloriearm en verbindt zich in Gratis: prachtige hit-CD
Onzichtbaar en effectief
gelmatig voorkomt, kan dit
de maag met vloeistof, Met Slankufit ga je vol enerEen dun laagje Byte-x wordt dagelijks
zijn weerslag hebben op het huwaardoor het 22 keer haar gie en swingend het nieuwe
op de nagels aangebracht. Wil men onmeur en op de prestaties die
eigen volume inneemt. Het jaar in. Daarom is er nu eenbewust of uit gewoonte op de nagels bijoverdag moeten worden verhongergevoel
malig de Slankufit
ten of duimzuigen, dan wordt dit direct gericht.
vermindert
Speciaalverpakking
stopt door de onaangename smaak van Byte-x.
hierdoor onmet een gratis hitDit maakt Byte-x een onzichtbare, maar bijzonder effectieve hulp
Wapiti Nachtrust
ri \
. middellijk
jXrf<
CD. Lisa Stansfield,
bij het stoppen met nagelbijten en duimzuigen. Verkrijgbaar bij
Hoewel er talloze huismiddeltjes
Take That, London
waardoor
jl^ïiy
de drogist. Voor meer informatie: Tandem B.V., tel. (038) 421 77 47.
zijn, kan er toch behoefte zijn
Beat en De Dijk zijn
men minder
V'7^
aan een middel om lekker te slamaar een paar van de
i/Sr
pen. In zo'n geval kunt u nu gevele nationale en inbruik maken van een natuurlijk
ternationale artiesten
middel, Wapiti Nachtrust dradie op deze originele CD
gees. Deze zijn samengesteld uit
te vinden zijn. De Slankufit
Een groeiend aantal men- ring is Selsun. Maar liefst drienatuurlijke kruidenextracten.
Speciaalverpakking met CD
sen dat last heeft van roos, kwart van de deelnemers aan
Wapiti Nachtrust dragees hebzoekt naar een blijvende de anti-roos consumententest
is te vinden bij de meeste droben een gunstige werking op de
gisten en reformhuizen. Voor
oplossing, zo blijkt uit de ontdekte dat ze met de Selsun
slaapfunctie. Ze zijn verkrijgmeer informatie, bel: 08 000
anti-roos consumententest kuur binnen twee weken roosbaar bij drogist, apotheek en re20 20 20 (gratis).
in Nederland. Opvallend is vrij waren. Selsun is uilsluiformhuis. Voor meer informatie:
dat men veelal ontevreden tend verkrijgbaar bij drogist
EmontaBV, tel.: (0512) 518085.
is over de middeen apotheker. Lees
len die men tot op deAnti-Hooskraiit voor gebruik eerst
de bijsluiter. Voor
heden gebruikte.
umi-runs
uitgebreide informatie over de beOm roos te ver wij deren zijn er 'gewostrijding van roos
ne' en medicinale
is er de gratis AnliRooskrant bij uw
anti-roosmiddelen.
Een speciaal gedrogist of bij Abbott
Als kind kon u alles eten wat u wilde, zonder ook maar verlopen. Het extract van neesmiddel tegen
(Selsun), tel. (OS3)
één gram aan te komen. Dat kwam doordat uw hypofyse Grapefruit is belangrijk voor hoofdhuidschilfe5544597.
nog HGM - Human Growtli Hormone - produceerde. een goede stofwisseling en de
Helaas stopt na uw dertigste de productie van groeihor- verbranding van overtollige
monen. Met als resultaat: een tragere stofwisseling. voedingsvetten. Tenslotte bevat
Een specifiek aminozuur prikkelt echter de hypofyse tot Komkommerslank als extra onhernieuwde aanmaak van HGM. Vooral komkommers dersleuning bij hel afslanken
ook Guarana, Zeewierextract,
blijken zeer rijk te zijn aan dit aminozuur Arginine.
Lecithine en Boldo-blad.
Nu is er Warme Wüitersiroop van Karvan Cévitam, de eerEen tablet Komkommerslank die in staat is om uw hongergeste warme vruchtendrank in twee hartverwarmende winbevat een zelfde hoeveelheid voel weg te nemen, zonder dat, Duurzaam
terse smaken. Warme Wintersiroop bevat écht fruit en l
Arginine als maar liefst vijf het extra calorieën oplevert. Komkommerslank zorgt voor
glas bevat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine
verse komkommers. Dit ami- Een ander belangrijk ingre- een duurzaam resultaat. Deze
C. Een heerlijke opkikker tijdens de koude en gure winnozuur is verantwoordelijk diënl van Komkommerslank is kuur pakt immers de structutermaanden en een welkome afwisseling voor andere warvoor de slankmakende wer- Senna. Dit kruid reinigt de dar- rele vellen aan, die u in uw lime dranken als thee en warme chocolademelk.
king van komkommers. men grondig van achtergeble- chaam heefl opgebouwd.
Kinderen, maar zeker ook volwassenen kunArginine verjongt als het wa- ven voedingsrestcn, waardoor Alleen als deze hardnekkige
nen wel wat exlra vilamine C gebruiken
re de stofwisseling, waardoor de spijsvertering beter zal gaan vellen worden afgevoerd, kan
tijdens de wintermaanden. Met Warme
overtollige lichaamsje spreken van een
Wintersiroop is het zeker dat iedereen volvetten beter kunnen
duurzaam resultaat.
doende vitamine C binnen krijgt. Het is dus
worden afgebroken.
Met Komkommerslank
een echte opkikker voor de winterweersland.
bent u de afgeslankte
Natuurlijk
kilo's dus ook voorgoed
Afwisseling
kwijt. KomkommerDaarnaast
bevat
De harlverwarmende winlerse smaken Peer/kaneel en Hol
Komkommerslank nog
slank is verkrijgbaar in
Citrus zijn heerlijk na een lange winter wandeling, na het
een reeks van andere
een 10 dagen kuur (tol
schaatsen of gewoon als tussendoortje. Zeker met een scheulje
natuurlijke stoffen, die
8 kilo gewichtsverlies)
rum (voor de volwassenen) is het heerlijk genieten van een damdit effect van Arginine
en een 30 dagen kuur
pend
glas Warme Wintersiroop. Een fles Warme Wintersiroop is
op uw overgewicht nog
(tot 20 kilo gewichtsgoed voor ruim 3 liter warme vruchtendrank (ruim 20 glazen).
eens verder versterverlies). Te koop bij apoWarme Winlersiroop zal voor ƒ 3,49 (adviesprijs) verkrijgbaar
ken. Zoals Guar Gum.
theek, drogist en rezijn in hel frisdrankenschap van de supermarkt.
Een plantaardige vezel
for m winkel.

Succesvol afslanken
na de feestdagen
met Slankufit

Stop iiagelbijten en duimzuigeii

Steeds meer mensen zoeken
oplossing voor roos

Gewoon eten en
toch afvallen? Ja dat kan!

Wlllllllrad.

Warme vruchtendrank met
echt fruit en vitamine C

KOMKOMMERSIANK

DRUGSTORE

Rimamilt VCKMJWOOKOIHG' mSS-PAKMUS • POSJBUS 262 • 37-10 /IC BMRH
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'Ik vind
schaatsen
niet typisch
7
Hollands
Mannen in strakke maillots of Surinaamse meisjes
op noren. Die zie je nooit op die Anton Pieckerige
kerstkaarten. Die rustieke Hollandse bruggetjes en
zwierende paartjes in sneeuw zijn pure fantasie, als
je op de Jaap Edenbaan kijkt. Zaterdag schaatsten
daar heel veel maillots heel veel kilometers, ter voorbereiding op de Elfstedentocht. Op de eerste Turkse
titelkandidaat moeten we nog even wachten

W

IJ

HEBBEN

alleen ijs," zegt
Jos Pronk, directeur van de Jaap Eden
Ijsbanen. „Wij verzorgen
geen schaatscursus. Andere instellingen kunnen
onze banen gebruiken
om cursussen te geven.
Ik weet wel dat er in het
verleden schaatscursussen voor allochtonen
waren, maar dat liep niet
echt goed geloof ik."

Zaterdag is de ijsbaan buiten
van half één tot half twee gereserveerd voor leden van de
Jaap Edenbaan. Geen tien
tallen vaders en moeders langs

de kant, alleen lege tassen.
Iedereen staat op de baan. Om
twee uur gaat de baan weer
open voor het grote publiek.
De leden willen hun tijd goed
gebruiken voor de
grote drukte begint.
„Je ziet alleen Hollandse koppen," beaamt Nico van Bavel
(74), die even na half twee uit
zijn schaatsen stapt. „Ik rij
hier elke zaterdag, kilometers
maken. Ik heb er nu tien opzitten. Er schaatsen weinig
Afrikaanse mensen om-dat ze
er geen aanleg of belangstelling voor hebben. Boksen en
vechtsporten, dat doen veel
buitenlandse kinderen. En straks in het vrije schaatsuur zijn
er wel, op hockeyschaatsen."
„De gemeente heeft een project 'jeugdsport in beweging',"

Leerlingen uit groep zeven en acht van basisschool De Binnenplaats in Bos en Lommer met
schaatsjuf Marja van'Leenders: 'Als allochtone ouder in Bos en Lommer woon je ver van de ijsbaan.
Voor die ene week in het jaar dat er in de buurt natuurijs ligt, is de aanschaf van een paar schaatsen
vrij kostbaar'
Foto Jaap Maats

vertelt Marja van Leenders
van de Hardrijdersclub Amsterdam. „Ik ga naar basisscholen in Amsterdam om de
kinderen in de gymnastiekles
iets over schaatsen te leren. Ik

de Islamitische school As Saddieq in de Amsterdamse buurt
De Baarsjes. „Sporten zit niet
zo in de Islamitische cultuur.
Jongens zitten nog wel eens op
vechtsport, maar meisjes doen
eigenlijk niet aan sport."

'Schaatsen is
prima middel om
te integreren'

„Sporten brengt ook veel complicaties met zich mee, omdat
sport nu eenmaal vrij lichamelijk is en in Nederland sport
vaak gemengd gebeurt. En dat
past niet in hoe Islamitische
ouders de Koran uitleggen,
hoewel sport daarin niet verboden wordt. Maar religie en cultuur zijn nou eenmaal sterk
met elkaar verweven."
„Ik ben zelf Nederlandse en
Moslim," zegt Können. „Ik
vind dat kinderen absoluut
moeten sporten. Het idee om

ben ook op een Islamitische
school geweest, daar zijn de
meisjes gesluierd. Ik moest
natuurlijk ook een hoofddoekje om."
„Van moslimouders gaat weinig uit als het gaat om schaatsen en sporten," zegt Tryfosa
Können, gymnastieklerares op

te gaan schaatsen stuitte bij
ons schoolbestuur op nogal
wat bezwaren, want op de ijsbaan komen nogal wat mannen in strakke pakken. Voor
ons is dan ook de binnenhal

'Het gaat op de
Jaap Edenbaan
leuk aan toe'
afgehuurd en jongens en meisjes hebben apart schaatsles
gekregen. Ik was heel blij dat
het zo toch mogelijk was. De
kinderen waren heel enthousiast en ik hoop dat ze daar
toch iets van op hun ouders
overbrengen."
Directeur Pronk van de Jaap

Edenbaan: „Wij krijgen als ijsbaan 2,3 miljoen gulden subsidie van de gemeente Amsterdam. Daarmee moeten we de
entreeprijzen proberen laag te
houden. De gemeente wil
zoveel mogelijk doelgroepen
laten schaatsen. Vroeger had je
speciale projecten, zoals 'vrouwen in de sport' en 'sporten
overdag'. Nu is er veel meer
aandacht voor allochtonen."
„Ja kijk," zegt Van Leenders,
„ik ben op de schaats geboren,
zeg ik altijd. Ik heb m'n hele
leven geschaatst. En je ziet
genoeg vrouwen schaatsen.
Maar met allochtone mensen
ligt dat heel moeilijk. Schaatsen zit gewoon niet in hun cultuur."

krabbelbaan. „Mijn twee dochters, Eden van tien en Makda
van zeven, krijgen dit jaar voor
het eerst les. De meiden wilden het zelf graag. Je moet het
als klein kind leren. Buitenlandse kinderen leren het niet
van hun ouders. Al zie ik hier
ook wel eens Marokkaanse
kinderen."

Als zaterdag om twee uur de
ijsbaan open gaat voor het
grote publiek, staat er een flinke rij voor de kassa. Na een
half uur lijkt de ijsvloer op de
Kalverstraat. Alleen op de binnenste ring waagt zich bijna
niemand. Daar draaien snelle
schaatsers snelle rondjes.
Pootje over en veel geroep als
iemand niet snel genoeg uit de
weg gaat. Een 'marathonschaatser' heeft om half vier
genoeg van de drukte: „Ik haw
et vur gesien, Ger. T'r zitt'n mij
tevul boer'n op ut eis."

„Zo'n 60 procent van de jeugd
in Amsterdam is binnenkort
van
allochtone
afkomst.
Schaatsen is een prima middel
om integratie te bevorderen,"
vindt Pronk, die het project
'jeugdsport in beweging' dan
ook toejuicht. „Sport kan veel
narigheid meebrengen en dan
wil ik de voetbalwereld niet als
het enige voorbeeld nemen.
Maar sport kan ook verbroederen. Op de ijsbaan gaat het er
hier altijd sportief en leuk aan
toe. Mensen willen altijd meedoen, anders sta je aan de
kant, letterlijk en figuurlijk."

„Je moet het als ouder wel een
beetje pushen, Michacl Jackson was zonder zijn strenge
vader ook nooit zo beroemd
geworden," lacht hij. „Bovendien, als je kind met vrienden
meegaat die hun verjaardag pp
de ijsbaan vieren, is het niet
leuk als het als enige niet
schaatsen kan."

De Jaap Edenbaan is op zaterdag een Hollandse aangelegenheid. Marokkaanse of Turkse
mensen zijn niet te zien. Wel
een paar Surinaamse kinderen.

„Ons project 'jeugdsport in
beweging' is er niet speciaal op
gericht om allochtone kinderen meer te laten schaatsen,"
verduidelijkt Evert Smiet,
hoofd van Sportservice Amsterdam, een afdeling van de
dienst Welzijn. „Doel van ons
project is ondermeer kinderen
van Amsterdamse basisscholen te laten kennismaken met
sporten. 65 procent van die
kinderen is allochtoon. Basisscholen hebben kunnen inschrijven op 26 takken van
sport. Schaatsen is daar een
van. Maar scholen hebben ook
voor de hengelsport of bridgen
gekozen."

Charisse Leeuwin (9) bijvoorbeeld. „Ik schaats elke zaterdag, want ik zit op schaatscursus. Ik vind schaatsen niet
typisch Hollands, ik ben Surinaams en ik vind schaatsen
leuk. Je kan allerlei trucjes
doen. Vandaag heb ik op één
been leren schaatsen. De
Elfstedentocht schaatsen lijkt
me leuk om aan mee te doen,
lekker lang schaatsen. Tweehonderd kilometer? Dat is te
lang." Kassa Yemane uit Ethiopië staat met zijn vrouw
langs de kant van de kinder-

Bram Couvreur

Doe Zelf School houdt
open dag
Pizza, bami en wildzwijnrollade met pruimedantensaus: de Nederlander
eet al jaren multicultureel. Toch zijn hutspot en
snert nog niet in vergetelheid geraakt. Wij nouden nu eenmaal van
prakken, zo bleek laatst
uit onderzoek. Dat gaat
niet met pasta of kip tandoori. Mensen met verstand van eten brengen
een wekelijkse ode aan
stamppot en andere
Hollandsche winterkost,
hete bliksem bijvoorbeeld.

ookt spek op met water. Niet
van die plakjes die je bij de
supermarkt haalt, maar echt
een doorregen stuk. Dat laat je
eerst dertig minuten koken.
Daarop komen de aardappels,
dan de zoete appels. Als laatste moeten in weze de zure
appels komen. Dat zuur trekt
dan naar beneden toe en dan
komt die smaak in het hele
stamppotje."
„Als alles gaar is," zegt Van
Kampen, „giet je het af. Dan
haal je de spek eruit. Dat snij
je in plakken en serveer je
erbij. Elders geven ze er
gebakken rolpens en een plakje appel bij. In Dorrius serveren we het vaak met bloedworst."
Van Kampen denkt dat het
„Die naam, tja. Het heet miseen oud gerecht is.
schien wel zo vanwege die
Stamppotten werden oorcombinatie van zoet en zuur.
spronkelijk met wintergroenIn Noord-Holland heb je de
tes gemaakt: wortelen, uien,
variatie met stoofperen wat
boerenkool en allerlei kooldan vanwege de kleur die het
soorten.
krijgt blauwe
Vroeger had je
bliksem heet."
minder vaak
Koos van
verse groenten.
Kampen, chefZeker in de
kok van reswinter. Mensen
taurant
hadden nog wel
Dorrius, kent
eens een appelhet nog van
~"•"-~~~"•"~""•~•
heel vroeger, zegt hij. „Bij ons boom of pereboom in de tuin
staan. Spek had iedereen wel,
thuis aten we het wel, ik kom
appels en peren konden als
uit Brabant. Daar kennen ze
het dus ook. Bij ons ging er op alternatief voor groenten dienen. Appels kun je vrij lang
het laatst stroop doorheen."
bewaren."
„De één gooit er op het laatst
„Hete bliksem hebben we in
bruine suiker door, de ander
Dorrius niet dagelijks op het
maakt het af met stroop. Elke
menu staan," aldus de chefstreek heeft z'n eigen variant.
kok. „In januari, februari hebJe hebt ook delen van
ben we een stamppottenfestiNederland waar ze het deels
met appels en deels met peren val. Vorig jaar stonden er vijf
stamppotjes op de kaart, ook
doen," aldus Van Kampen.
hete bliksem. Daar komen
Hete bliksem. „In principe
veel mensen op af, dat doen
maak je het met aardappels,
appels en met spek. Je zet ger- we dit jaar opnieuw."

Bent u een doe-het-zelver of zou u dat wat meer
onder de knie willen krijgen? Dan is de open dag
van de Doe Zelf School in Amsterdam mogelijk interessant voor u. Op zondag 7 februari worden aan de
Keizersgracht ISsous, tussen twaalf en vier uur,
doorlopend demonstraties gegeven van de verschillende cursussen in bouwvakken en ambachten, zoals
metselen, timmeren, papierscheppen, enzovoort.
Nieuw in het uitgebreide cursusaanbod is de cursus houten
speelgoed. Maar ook de workshops slijpen, beveiliging, lijmen
en kitten, isolatie en onderhoud en klein gereedschap. De cursussen worden over het algemeen 's avonds gegeven en variëren in prijs tussen de 125 (workshops) en 400 gulden (electrisch
lassen), inclusief materiaalkosten. Er wordt korting gegeven op
de Stadspas van Amsterdam en Haarlem.
De Doe Zelf School is een niet gesubsidieerde stichting, die al
ruim twintig jaar korte praktijkgerichte cursussen geeft.
Behalve de open dag op 7 februari, waarop inschrijving voor
cursussen mogelijk is en een folder over de 'intensieve zomercursussen' meegenomen kan worden, is er een telefonisch
spreekuur op dinsdag- en donderdag van 16 tot 19 uur: (020)
624.7048.

'De één doet
het met appels
én peren'

Sablne: 'Timmy
Trippel is hélemaal gek van mij
en van mijn zoontje'
Bram de Hollander
Fotografie

/

Hij is dol op yoghurtsnoepjes'
Wat geeft u hem te eten?
„Krachtvoer en extraatjes. Hij
lust erg graag yoghurtsnoepjes. Die heb je ook in bosvruchtensmaak, daar is hij
helemaal gek op. Verder eet
hij peentjes, appels, peren en
andijvie."

Om wat voor konijn gaat het?
„Timmy Trippel, een bruingrijs konijn met hangoren."

Konijnen en feestdagen zijn
een nare combinatie. Vindt u
dat ook?

komt hij vandaan?
„In maart gekocht bij een
dierenwinkel. Ik vond hem er
zo lief uitzien met een pluisje
op zijn neus.
Waarom een konijn? Wat is
daar zo leuk aan?
„Het-is een gezellig knuffeldiertje. Ik wou altijd al een
konijn hebben, maar heb er
nooit een gehad. Een dier binnen, dat zagen mijn ouders
niet zitten."
Wat voor bijzondere trekjes
heeft Timmy Trippel?
„Op de vloer ligt een groot
kleed voor hem. Ik weet niet
of dat bij andere konijnen
voorkomt, maar als ik pp dat
kleed sta rent hij rondjes om
mijn benen. Wel tien rondjes,
of als ik blijf staan bijna honderd. Hy maakt daar zachte

geluidjes bij."
Praat u tegen hem?

„Ja, er zijn een heleboel mensen die mij daar mee pesten,
mijn buurman voorop. Ze zeggen: 'ha, een lekker konijntje
met Kerst.' Ik vind dat hélemaal niet leuk en mede daarom hield ik Timmy Trippel in
december binnen."

„Praten, al kan hij niet terugpraten, vind ik heel leuk. Als
ik weg moet zeg ik dat hij,
wanneer ik terug kom, het hok
weer uit mag. En tijdens het
knuffelen: hij is helemaal gek
van mij en van mijn zoontje.
Een nadeel: Timmy Trippel wil
niet opgetild worden, dan
springt hij altijd weg."

Moet u wel eens met hem naar
de dierenarts?

Wat komt er bij de verzorging
zoal kijken?

„Per maand ongeveer 35 tot
veertig gulden. Ja, ik verwen
hem wel een beetje. Zodra iets
op is, haal ik meteen weer
nieuw."

„Eens in de drie weken haal
ik eten voor hem. Elke week

„Ja, elk halfjaar om de nageltjes te knippen en de tandjes
na te kijken."
Wat kost dij u gemiddeld per
week?

ENSEN HEBBEN geen
monopolie op geweld.
Dieren kunnen er ook
wat van. Dieren hebben alleen
geen alcohol om zichzelf' op te
fokken of messen om de aanval effectiever te maken.
Daarom Neem nou die eerste
mooie lentedag van hel jaar,
in januari. Lekker het
Amsterdamse Bos in. Dat
geeft rust, denk je. Maar
schijn bedriegt. Ergens halvenvege een berk hangt een
nestkast. Een stel pimpelmezen heeft hem het eerst pntdekt. Ze zijn erin gaan kijken
en het bevalt allemaal wel.
Vrolijk zitten ze bij de kast te
kwetteren.
Tot een paartje koolmezen
verschijnt. Die zijn duidelijk
ook op de kast uit. Al zijn die
koolmezen veel groter, de
pimpels geven niet zomaar op.
Knokken. Als kleine, luidruchtige raketjes duiken de
mezen op elkaar af. Soms versmelten twee mezen even tot
een heftig puiserend bolletje,
waar de veren vanaf vliegen.
Dan is het ineens afgelopen
en zitten ze elkaar van een
afstand uit te schelden.
Onbeslist.
Even rust. Tot de sloot beneden de berk in beweging
komt. Daar zwemmen twee
paartjes eenden, de mannetjes
keurig naast hun eigen vrouwtje. Die sloot is groot genoeg
voor honderd eenden. Toch
besluiten de eenden dat één
paartje hier teveel is. De mannetjes gaan elkaar te lijf. Ze
grijpen elkaar met de snavels
in de borstveren en bij de
vleugels. De vrouwtjes zwemmen eromheen, hitsen de boel
lekker op. Luid gekwaak,
alweer vliegen de veren in het
rond. Hier zijn wel verliezers:
één paartje vliegt tien meter
verderop.
Ondertussen zijn de meerkoeten aangestoken door alle
beweging. Meerkoeten zijn
notoire vechtersbazen, zeker
in de lente als ze een stukje
sloot gaan afbakenen. Dus dat
wordt achter elkaar aan watertrappen door de hele sloot
heen en bovenop eikaars nek
duiken. En keihard pikken
met die harde witte snaveltjes
Ze maken zoveel herrie dat je
nauwelijks meer hoort dat de
kool- en pimpelmezen weer
zijn begonnen en dat twee reigers elkaar hoog in de bomen
een nest betwisten.
Een rustig bos? Eén groot
slagveld! Net het
Rembrandtsplein op zaterdagnacht. Het is maar goed dat
meerkoeten geen alcohol drin
ken.
Remco Daalde)

M

In het Tuschinski Theater Amsterdam vindt
elke woensdagmiddag de

Magie Movies
plaats. Elke week wordt een andere,
Nederlands gesproken, kinderfilm vertoond.
Op woensdag 4 februari is dol de film Space
Jam met in de hoofdrollen Bugs Bunny en
Michoel Jordan. De speel/tekenfilm vertelt
het verhaal van de basketbalwedslrijd van
de eeuw tussen de Looney Tunes en de
Monslars. Aanvang één uur 's middags.

B.C.

verschoon ik het hok."

De Amstelveense Sabine van
Veen (30) Is verknocht aan haar konijn.
Daarom hield zij hem met
de feestdagen dan ook veilig
binnen.

Knokken

(ADVERTENTIE)

1"

Bij d: Magie Movies voorstellingen is Bugs
Bunny aanwezig Kinderen ontvangen een
verrassingspakket en kunnen met hem op
de foto.
2
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l in volle
zee; 11 scheper; 12 afwezig; 14
pers. vnw.; 15 steen; 17 voordat; 18 bijb. pi.; 20 alpenweide; 22 binnenhalen; 25 loopvogel; 26 lichtpunt; 28 lijst; 29
kledingstuk; 30 aanstonds; 32
opening; 33 mesthoop; 34
regeringsreglement; 35 zendgemachtigde; 37 projectieplaatje; 38 voprz.; 39 spitsboog; 40 heffing; 41 vervoermij.; 43 trek; 45 bedrukt: 46
dit is; 47 schoeisel; 49 kerel;
51 de wind; 53 korf; 54 pi. in
Luxemburg; 56 vacht; 57 Iers
Rep. Leger; 58 vaatwerk; 60
lofdicht; 61 water in Friesl.; 62
drank; 63 bouwland; 65 daar;
66 naaktloper; 69 arren; 71
warmtegraad.

gezichtskleur; 5 bijw.; 6 bevel;
7 boom: 8 Noorse goden; 9
voorz.; 10 stannum; 11 redder;
13 opschudding; 14 lekkerbekkerij; 16 opstandeling; 19
glazenwasserswerktuig; 21
masker; 23 hoeveelheid; 24
veerkracht: 25 tijdrekening;
27 uitdagend; 29 koekfiguur:
31 zedenkunde: 33 mening; 36
Europeaan: 37 titel; 42 ontzien; 44 gedeeltelijke; 46
velen; 48 Gr. voorvoegsel; 49
Russ. dorpsgemeenschap; 50
Ned. Taleninst.; 52 jongensnaam; 54 pi. in N.-Holl.; 55
vis; 58 schrander; 59 spijtig;
62 groet; 64 speelstok; 67
grondtoon; 68 overmatig: 69
aansporing; 70 daar.

VERTICAAL: l dierengeluid;
2 vissersplaats; 3 denkbeeld; 4

Oplossing vorige weck:
Personenverkeer

Tegen inlevering van onderstaande bon bij
de kassa van hel Tuschinski Theater,
Reguliersbreestraal 26-28 in Amsterdam,
betalen twee personen de prijs van
één op hel volwossentarief van tien gulden
(normaal betalen kinderen 7,50 gulden p.p.
en volwassenen tien gulden p.p.).

woensdag 28 januari 1998
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JACKPOT NAAR/MILJOEN!
WIN-TOT-18,9-MILJOEN-BON
, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Lotenj inclusief de Postcode-Kanjer, alle
Bingopnjzen en de Mega Jackpot

d] de heer G mevrouw

Ik mjchtig u hierbij tot wederop^egging eenmaal
por maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven

Adres

[ l/
/
/
/
u

40,30,20,10,-

Naam'

Postcode

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(een lotnuminet)

Plaats
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10000,-. Tel :

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen in bloklet
tors. Deelname aan de Nationale Postcode Loten] houdt
in aanvaarding van hel reglement, op aanvraag verknjgbaar. tel 020 677 68 68

(Post)banknr
Geboortedatum:

Bon uitknippen en m een
envelop {zonder postzegel)
opsturen naar Nationale
Postcode lotcni, Antwoordnummer 19503,
1WO VM Amsterdam

IMATIOIMALE
LOTERIJ

Datum ..
1509802
Handtekening:

De Mcg.i Jackpot van de Posuode Lotctij
staal op 7 miljoen gulden en dus gaal hl)
ei komende maand geheid uil 1 Binncnkoit
hecli Ncdciland er \\eei een inultnnil]Onau van de Postcode Loten] hi|
Mega Jackpot naar 7 miljoen
Bij de ]aiHiaiitiekking kwam tic Megajackpot lei cc hl op een niet verkocht lotnummci m de gemeente Appingedam Dal
betekent d.u cle njksie pnjs van Nedciland
Du is di u i n / K i m ^<ll! </i \tingcMcgaJinhpot
\tin 7 iniljmii Missdiini kan ik ilczi nnianil
nu Ijiiilkiiif} hit en \ i > l s ( i c ) i i i n i '

nog eenmaal bh)lt slaan en nog eenmaal met ccn
miljoen gulden stijgt In februari moei de Mega
Jackpot vallen, want hoger dan 7 miljoen mag hij
niet worden
Ei \ leien in januari wel weer meer dan 300 000
andere prijzen m de Postcode Loterij, waaronder de
maandhooldpiijs van een ton, die terechtkwam op
lotnummer 3172 VM 021 in Poonugaal Alle andere
dcclncmeis in deze postcode ontvangen de iroostpnjs van 1000 gulden.

\ DE UITSLAGEN VAN 26 JANUARI |
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
^^^^^

__

K•WtMi'^kpEMW
1

Kijk snel in clc lijst hiernaast ol u deze maand ook
een prijs won In dat geval gefeliciteerd Won u
niet' Vul dan de bon in om (extra) loten te bestellen voor de LrcUUing van volgende maand Want
meer loten geven meer kans op de Mega Jackpot,
die er op een stand van 7 miljoen zeker uitgaat'

De Bingocijfers:

Getal 1 t/m 22

•_ .

7 miljnen

11 De overige Bingoprijzen: 1
Getal 23 t/m 36

18 10 24 23 07 03 17 27 ƒ 10.000,12 28 40 11 45 14 21 08 / 1.000,09 20 25 13 44 35 42 19
/ 100,Ma akt u uw kaart vol met getal

31
dan wint u de
Thuisbingo
ƒ 25.OOO,-

34
37
38
32

36 ƒ 20,15 ƒ 10,16 / 9,33 ƒ8,06
ƒ 7,26 ƒ6,05
ƒ 5,-

ƒ50,ƒ 40,ƒ30,ƒ 25,-

Zetfouten voorbehouden

UITSLAG TREKKING JANUARI 1998
Notaris van Os m Amsterdam heeft de trekking van januari verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want iedere
deelnemer m dezelfde postcode wint - tot 5.000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjesprijzen
ook de letters weggelaten. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.

1016
1018
1058
1064
1066
1068
1069
1071
1071
1072
1075
1078
1083
1092
1094
1097
1097
1111
1121
1181
1186
1214
1216
1223
1244
1271
1316
1403
1431
1441
1443
1445
1471
1477
1521
1521
1531
1551
1561
1613
1616
1619
1628
1671
1689
1718
1720
1741
1771
1784
1814
1814
1823
1831
1902
1921
1968
1972
2021
2021
2023
2033
2060
2103
2135
2162
2217
2235
2253
2254
2273
2286
2295
2341
2371
2401

|ollesM>

ƒ 299,- ESS SPORTWING 259

LUHTA

CARUE SKISCHOEN

ƒ 569,-ATOMIC 9.10 CARVCX

ifORDIU

SKISTOK

TEMICH
X Mramtc
SALOMDN

ROSSIGNOL CARVE SET (incl. Sklsch.tn)

3,- ROSSIGNOL TOON 10.4

Cl

3,- ROSSIGNOL FD60 CARVERPLATE

ZONDAG 1 FEBRUARI
OPEN
AMSTERDAM, Churchilllaan 83, O20 6625 988
BUSSUM, Vlietlaan 50, 035 6911 397
GEOPEND: MA. T/M ZAT. KOOPAVOND: DONDERDAG AMSTERDAM, VRUDAO BUSSUM

BSBieuwsbBad

en

ovz

.

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Let op onze gezellige

Valentijn Puzzel
in de krant van 11 februari
u

1e prijs
Diner voor 2 pers. aangeboden door

SHOWROOM/AUTO l IN 3 ViNI S is ae wekeli|kse auto
r
uor ek die oo vri|dag *.ersch i r " i Het Darool op zater
dag m Trouv. en oe Volkskrcr' e" ae wee», aacrop m olie
edittes van Weekmed a l w A—s'eraarrs Stadsblad Buitenveldertse Courant, Diemer Cc-'cnt ce Nieuwe Bt|lmer,
Nieuwsblad Goosperdam A-s'elveens Weekblad Uit
hoornse Courant de Ronde Ve~er Ac'smeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw fekst opgeven?
Telefonisch van maandag V"" vri|dag 'ussen 8 3 0 en
20 00 uur Tel 020-6658066 Fax 020-665 63 21
Schriftelijk Vul de bon in en zenc deze aan
SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S Pos-bus 156, 1000
AD Ams'erda-n

Alle oparachten (zowel telefor sche als schriftelijke) die
voor donderdag l 8 00 uur m ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Hel Parool geolaalst, zaterdag m Trouw
en de Volkskrcnl en de volgende week m alle nieuws- en
huis aan huisbladen van Weekmedia
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO 1-IN-3 MINI'S?
3 regels

ƒ 46,50

voor elke exlra regel

ƒ l 5/65

mmprijs
mm prijs mei vignet

ƒ
ƒ

AUTO/MAXI'S per mm

ƒ11,50

9,70
9,70

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
mei breder dan twee kolommen]
Alle prezen zijn excl 17.5% BTW
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), larief op aanvraag
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Ons promotieteam deelt zaterdag
14 februari
snoephartjes uit van

de Jong's chocolaterie,
(van de woensdag markt.)

4131
4147
4171
4212
4251
4260

GL 50,- 5151
CC 100,- 5161
CT 100,- 5211
TO,- 5244
VT 25,- 5256
10,- 5262

CITROEN XANTIA '93 20 SX
LPG, zwart leren bekleding,
schuifdak ƒ14500
Tel 020-6596264

5491
5491
5521
5611
5612
5622

LL 25,MD 25,BJ 25,TZ 25,DM 25,AJ 700,-

M EG A
J/ XCKPOT
MILJOEN
5
C
(Mega Jackpot niet gevallen)

2533
2542
2561
2565
2565
2571
2574
2585
2591
2593
2614
2641
2650
2661
2671
2731
2742
2742
2803
2804
2807
2830
2901
2907
2924
2930
2931
2977
2980
2988
2988
2991
3011
3023
3034
3065
3079
3085
3086
3089
3103
3112
3122
3123
3131
3134
3142

SP
XJ
SH
RA
XN
CZ
BK
AE
GJ
VT
GT
TS

25,50,25,25,25,25,50,50,25,50,25,25,10,10,KA 50,10,AA 50,DT 50,10,BJ 50,N R 25,10,CG 100,N H 50,AK 25,10,XG 25,10,10,10,XG 50,XA 500,HLJOOO,TE 25,HL 25,EF 25,GK 500,GA 50,AW 100,KG 50,10,GB 100,HKÏOOO,10,10,10,10,-

3291
3311
3314
3319
3332
3332
3334
3364
3403
3413
3417
3436
3446
3449
3512
3524
3528
3533
3563
3564
3601
3607
3608
3621
3625
3643
3645
3704
3707
3731
3741
3774
3782
3791
3815
3824
3831
3842
3901
3904
3906
3906
3927
3945
4006
4006
4116

GD 25,- 4281 KE 50,VK 25,- 4328
10,XG 25,- 4332 VM 50,10,- 4336
10,EW 25,- 4341 BG 50,NN 25,- 4356
10,DA 25,- 4361 BW 25,10,- 4387
70,AV 25,- 4420
10,10,MK ÏOO,- 4444
ES 100,- 4458
70,ZH 50,- 4481 BE 50,10,- 4511 XB 50,10,- 4521 BD 25,NN 25,- 4522 GT 25,RE 100,- 4538 AK 50,10,- 4561 W 50,XG 25,- 4571
10,WC500,- 4635
10,TC 25,- 4681 BZ 500,DR 50,- 4697 DA 25,10,- 4724 DR 50,TA ÏOO,- 4731 JJ 50,LS 25,- 4814 CJ 25,70,- 4816 ED 25,10,- 4818 SB 50,ED 25,- 4819
70,GS 50,- 4822 WE 25,EStOOO,- 4824 BG7000,CD 25,- 4824 LM 50,XD 50,- 4851 CZ 50,CD 50,- 4851 WB 25,10,- 4882 TB 700,10,- 4884 AM 25,LV 25,- 4904 MD 50,10,- 4942 VJ 50,GD 50,- 4984
70,U 25," 5013
70,KK 25,- 5015
70,WP 25,- 5025 NR 50,10,- 5032
70,XD 700,- 5035
70,AE 25,- 5041 CJ 50,BM500,- 5046 EE 25,10,- 5104 GJ 25,EE 50,- 5121 EG 500,70,- 5126 NB 25,-

5262 ZX 25,- 5644 GB 50,5348 VM 50,- 5652 GT 25,5382
70,- 5652 GV500,5409
70,- 5682
70,5411
70,- 5688 TL 50,-

5731
5751
5752
5801
5856
5865
5913
5914
5922
5925
5940
5973
6004
6012
6013
6044
6061
6065
6213
6222
6224
6267
6369
6369
6374
6412
6418
6441
6471
6504
6531
6536
6537
6538

SB
KZ
RK
XJ

25,25,25,50,10,AL 50,TG 50,PP 25,CS 25,BL 50,70,10,10,70,70,70,70,EG 700,BH 50,NC 25,LJ 700,CN 25,BT 50,XE 700,RP 50,BC 25,BH 25,HD 50,BD 25,70,BE 50,DZ7000,KE 700,CR 50,-

6676
6679
6707
6708
6744
6825
6825
6843
6851
6903
6916
6932
6952
6953
6953
6961
6981
6983
6991
7002
7004
7006
7021
7031
7070
7081
7101
7104
7115
7121
7137
7151
7161
7224

70,70,BB 500,EW 25,WH 50,DK 100,JG 25,ZH 25,10,EB 50,70,70,HJ 100,10,BR 25,10,GH 50,10,CE 50,LA 700,HG 25,CL 100,ZC 50,HT 25,70,AG 25,WZ 25,BC 700,70,EG 25,70,HG 25,EH 25,70,-

7462
7468
7500
7531
7532
7544
7552
7552
7556
7557
7561
7571
7573
7600
7606
7621
7623
7625
7642
7666
7676
7711
7731
7741
7761
7783
7831
7844
7920
7921
7929
7932
7954
7971

31 72 VM 021

PJ 50,- 8531 PH 100,BE 700,- 8556
10,.
10,- 8561 DB 25,AB 700,- 8572
10,10,AS 25,- 8574
KN 700,- 8606 CG 25,70,- 8606 EE 50,BB 50,- 8774
70,EW 25,- 8801
10,BD 100,- 8801 AW 50,AV 50,- 8919 AM 50,CS 25,- 8925 JB 50,10,CG 25,- 8937
10,- 9054
10,EB 500,- 9055 MK 25,CJ 25,- 9062
10,10,- 9076 EN 50,10,- 9088 AC 25,LZ 100,- 9109 AH 50,LC 25,- 9143
10,SW 50,- 9170
10,.
KJ 25,- 9219
10,BR 25,- 9288
10,EJ 50,- 9301 RS 50,GJ 100,- 9341
10,AD 500,- 9351 CT 25,BA 100,- 9356
10,10,- 9363
10,10,- 9407
10,10,- 9415 PB 500,10,- 9416
10,10,- 9421 RJ 100,10,- 9451 AA 100,EA 25,- 9463
10,9469
10,9502 BK 25,9534
10,9551 VB 25,9624
10,9642 CG 100,9661
10,9665 LH 25,9672 AD 100,9695 AV 100,9711 HH 25,9715
10,9715 ST 100,9717 BE 25,9722 CH 25,9722 RB 50,9734
70,9785 AV 50,9832
70,9853
70,9863
10,9886
10,9901 CG 50,10,- 9924
10,CT 25,- 9951 AB 25,KR 25,- 9967 RG 50,LT 25,- 9982 EB 50,PN 25,VG 25,• ••
CK 50,DC 50,DJ 50,MH 25,DC 50,10,RW 25,KA 25,HE 50,10,PW 25,10,10,-

M.AANDPRIJS
jen\f100.000
/oor iedere deelnemer in de postcode
31 72 VM een troostprijs van ƒ 1.000,5421
70,- 5701 JX
5424 SM 25,- 5702
5443 PH 50,- 5703 ES
5469 GA 700,- 5731 GC

50,70,25,25,-

6545
6564
6602
6675

AV
CC
TD
BX

50,50,700,25,-

%*

KANJER

1

|1 ^^^^K
*ma
|i
"^^^^

SUZUKI ALTO GLS, bj 9-4,
25 000 km, 5-drs , d blauw,
ƒ9500,- tel. 046-4756745

!|
^

7255
7271
7275
7314
7314
7322
7332
7333
7335
7335
7339
7411
7413
7413
7421
7423
7434
7443
7443

PM 25,- 7991
KN 25,- 7991
70,- 8011
10,- 8017
GS 25,- 8034
70,- 8051
70,- 8061
BV 25,- 8091
DK 25,- 8091
KB 700,- 8226
70,- 8332
GC1000,- 8339
CP 25,- 8341
DA 25,- 8374
DH 25,- 8377
HR 25,- 8407
PH 50,- 8421
JV 25,- 8456
PV1000,- 8495

Citroen

Peugeot

Eenden en Mehari s div bouw
jaren Ook alle onderdelen, verzending mog 0492-464914

Z UlDW lJK

Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C Tel 0206236491.

Volkswagen

Service en
Reparatie

RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip m
Amsterdam Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier m
tensief les en nog leuk ook'
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ 37 50 p u
Tel 020-68680636332405 o<
0654633678 P S Ook8-week
se cursussen en examenroutes
rijden is vanzelfsprekend

Volvo

Verkeersschool Trendy
APK + grote beurt v a ƒ 299Toppers in rijles. Oostenbur
DIESELSERVICE
Peugeot-dealer
15 VOLVO STATIONS '88 - 95, brandstofpompen, verstuivers lergracht 5a, A'dam
Ruime keuze in 2 CV occasions
Jpeningstijden ma t m vr
cil koppen vlakken Garage/
Sedans 240 '91, Ipg
205
1
4
XS
86
000
km/
5
950
alle leeftijden De Eendenspe
900-2000 uur, za 900-1600
motorenrevisie FEENSTRA
ANWB-gek Tel 0492-464495
106
15
D
03-96
ƒ23750
cialist Leende 0402061528
Industneweg 27, Duivendrecht uur Bel voor gratis info (gids)
106 1 1 Accent '96 ƒ19450
020 4205386
Tel 020-6980639
306
plus
'94
ƒ
18
950
XM20i 16V 95
ƒ27500
306
1
6
XS
01-'96
ƒ27750
XM Turbo D 94
ƒ 25 000
APK-KEURINGEN
ƒ 24 950 Autoverzekering premies va
XM Diesel 95
ƒ 26 500 306 2 0 XSi 94
klaar terwijl u wacht
306
1
9
D
96
ƒ
24
900
XM Turbo D 90
ƒ 9950
Garage West-Center
ƒ 185 - per jaar Van Lemel AsTE KOOP EN TE HUUR
ƒ 5 450 surantien, tel 026-3219900,
XM 20i Comfort '91 ƒ 7950 309 1 3 XR 89
020-6122476 (zonder afspraak) 2- en 5-persoons CAMPERS
309
Allure
88
ƒ
4,750
XM Turbo CT 94
ƒ24500
2e Helmersstraat 15, A'dam
JANSEN Wijchen 024-6416702
na kantoortijd 026 3332221
ƒ12450
XM20i airco LPG 93 ƒ 15 500 405 1 Gli 10-92
Autobedrijf
CRYNSSEN
Adverteren m
OPHEFFINGSUITVERKOOP
R
Laauna
1
8
RT
94/21
750
XM 20i Comfort 93 ƒ14500
Crynssenstraat 10-14
deze rubriek
XM Turbo CT aut '93 ƒ 17500 Renault 21 GTS 9 1 / 7 250 WELNEE, QUESTION CAR ?i
Tel 0206184402
FAX 020 • 665 63 21
Xantia 19 Diesel '95 ƒ19500 Renault Clio RL 94 ƒ 15 950 Peugeot 205 GR 85 ƒ 1950
APK-keurstation, reparaties
ƒ 150
Xantia 1 8 SX LPG 95ƒ 22 500 Rat st wagon TD 95 ƒ 25 900 Nissan Cherry '86
Opel Vectra GLi '93 ƒ 20 990 BMW 316 aut model '84/ 1800 alle merken en schaderegeling
Xantia 20 SX LPG ^ 22 500
ƒ2250
ƒ 15 950 Volvo 340 aut '87
Xantia 18 SX LPG '94 ƒ 15500 Alfa 33 Imola '94
AAR
ƒ2750
ZX 18i Aura 94
ƒ16500 Ford Escort strb, '95 ƒ 20 900 VW Golf D'85
Amsterdamse Auto Recycling
ƒ2250
ZX 14i Furore '94
ƒ12500 Mmervalaan 86, A'dam - Zuid VWGolf 13 '85
Inkoop loop, sloop en schade
OPEL KADET ƒ39
V W Polo 1.4 '89
ƒ4950
ZX Diesel '93
ƒ13500
Tel 020- 6629517
auto's Geen voorrijkosten
VRACHTBUS
ƒ
89
Mini
1000
'84
ƒ
1650
BX TGD Break st b ^ 13 500
Lid A RN R D W-vri] waring
All in km vrij
Peugeot 309 '87
ƒ 1950
BX 16TGI Break '93 ƒ12500
Tel 020 - 4 470.470
Tel
020-6910411
Opel
Kadett
GSI'86
ƒ4450
BX Diesel '90
ƒ 4 950
Grote sortering ONDERDELEN
en
nog
veel
meer
BX 19TRS Break '88 ƒ 2950
van alle schade-auto's, alle
Dagelijks wisselende voorraad
BX 14 TE '93
ƒ 8950
Pin/chip uw auto bij Question
merken, alle bouwjaren
BX 14 TE '89
va ƒ 2950
Car, van Slmgelandstr 14,
GEBR OPDAM B V
BX 19 TRi '90
ƒ 4 950
Asia Rocsta, 5000 km, luxe A'dam Tel 020-486 98 83/
Gevraagd jonge auto's vanaf Tel 023-5845435
uitv , 3 maanden oud, 9 maan- 06 - 542 70 592
VISA Garage B V
1991 a contanti Belt u voor ml Het HOOGSTE BOW> Bel
den
garantie.
Nieuw
ƒ
40
620
Houtrnankade 37, A'dam
0341-4193540(0653-675799. voor vrijblijvende prijsopgaaf
nu
ƒ
37
OOQi
020
6407873
Tel 0206278410
Loop- sloop- en schadeauto's
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont met vnjwar m. vrijwaring. Tel 020 6754193_
70 BESTELAUTO'S en pers
RDW Erkend auto-demontage
bewijs Tel 020-4824640
busjes va ƒ3500 Garage
bedrijf STRIJDONK
Inkoop
Rijsenhout, lid Bovag
OPGELET" Grote auto-inkoop van sloop- en schade-auto's
^r^^^^^^^^^^H " M ^^T^^^^^BHl
Meer dan 50 jaar gevestigd: actie. Gespecialiseerd m alle Tev verkoop van onderdelen,
Bennebroekerweg 17, Hijsen- merken auto's v/a '88, ook be- ook NIEUWE onderdelen
en 4x4, Gratis gehaald. Meteorenweg
BarCRüloffsstraat 5-11. Amsterdam-Zuid. Tbl. 673 80 22. hout bij Aalsmeer, 0297- drijfsauto's
324229 Ook t k gevraagd
010-4154648 of 06-53277644
381, A'dam, 020 • 6319802
>30ÖOmlRENAUU^SHOW
,

Algemeen

Campers

Autosloperijen

Autoverhuur

Jeeps
Terreinwagens

Auto's te koop
gevraagd

Bedrijfsauto's

Renault

in;vr:ifiiHa

fct/:lifiJmhJP

Porsche

MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel 020 • 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e o.

Daihatsu

Klassiekers
en Oldtimers

OLDTIMERVERZEKERING,
Wiegerbruiniaan 73, Uithoorn
vanaf ƒ95,- per jr t/m bjr '86
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Bel de oidtimerspecialist
Weg bijz omst h aang VW
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 0297 - 561212
Ass Kant Diks 030 6883700
Goif CL, i z g s t , kl zwart
(Op "af spraak gratis halen en brengen )
1 luni 94. = 80 000 km vr pr
ƒ17000,- Tel 020 6266622/
4230801

Rover

ween
Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

M J 25,AN 700,CR500,H K 50,KP 25,70,-

9902 EE 106

Voor een perfecte SAAB 99
Motorische problemen'
Laat uw auto testen d m v. de 90, 900, 9000 ook Royal Class
modernste apparatuur.
SAAB SERVICE
GARAGEBEDRIJF OUT,
MOLENAAR
020 6441020 (ma/vr 8-17 u )
HOOFDDORP

Café Brasserie Del Mar
Haltestraat 13
2e prijs
beschikbaar gesteld
door Bakker BALK

DK 50,HH 25,BD 100,KG 25,KE 500,TB 25,-

3181
3192
3201
3222
3223
3235

Chrysler - Amstelveen

A'geven kan ook bi| Het Pcroo vVibau-s-raat 131, Ams'erdom of bi| ae volgende Weei.~iedicKC-ioren
Ams'elveen kanloor Aems'els* ~ Laan van de Helende
Meesters 42 l B Zandvoort Gas-ntisple n 12

9,- ROSSIGNOL MID 3

HB 500,10,DS 25,ZB 50,R V 50,MT 50,-

Chrysler

killr
TENSOfSI

2461
2506
2512
2512
2517
2522

DE RIJKSTE PRIJS VAN NEDERLAND: 18,9 MILJOEN

FRANTZÊN
ATOMIC CARVE SET (incl. Sklcchlin)
CMVE su
ƒ 699,- ATOMIC MEGACARV 500

ES 50,EXJOOO,10,GB 25,10,10,10,DE 25,NK 50,PC 25,XK 500,NK 25,VE 500,CS 100,JK 25,VG 25,ZD 50,XE f 00,BT 25,WG500,LV 25,GT 25,RX 50,NZ f 00,10,BW 50,10,GN T 00,AZ 500,VK 25,WJ 25,EG 100,10,10,PC 50,VK 50,"
PC 50,PB 25,EL 500,DX 700,"
BG 25,DH 25,NB 25,JT 50,HT 25,CJ 50,10,HR 50,EM500,"
CC 25,JA 50,JL 25,10,CS 25,PT 700,WJ 25,10,PL 25,10,CS 100,KH JOO,BW 50,10,TH 25,BRïOOO,JJ 25,10,CDJOOO,"
10,10,KS 25,LN 25,HB JOO,TH 25,PJ 50,JR 25,-

j^^^Lffli n iBJP üiiHiP

De BMW: 4641 HM 024 in Ossendrecht

.WINTERSPORT - OUTDOi

1C

Onderhoud, reparatie, APK
Eigen revisiewerkplaats
voor Saab motoren
en versnellmgsbakken
Tevens verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen
023-5614097

Suzuki

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

Rijscholen
5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen
Amsterdam • Almere • Zaanstreek - Aalsmeer e o
20 autorijlessen + examen ƒ 1 000,10 motornjlessen + examen ƒ835,Motornjlessen ƒ 55,- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 42,50 per les, ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstr 157-159, A'dam, tel. 020-6138473
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ 37,50 per les
Motornjlessen ƒ 42,50
20 autorijlessen + examen ƒ 999
20 motorrijlessen + examen ƒ1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.

• Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
kenbaar maakt. De kosten
daarvoor bedragen ƒ 4,50

Accessoires
en Onderdelen
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152
Tel 0206240748
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
GEBR. OPDAM B.V
Tel. 023-5845435

• De advertentie-afdeling be
• Dé autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke week houdt zich het recht voor ad
in Het Parool, Trouw de Volkskrant én alle nieuws- en huis-aan vertenties eventueel zonder
huisbladen van WEEKMEDIA
opgaaf van redenen te weige
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
ren. (Art. 16 regelen voor he
Tel. 020 665 86 86 Fax. 020 665 63 21
advertentiewezen).

woensdag 28 januari 1998

Veekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-17

Peugeot Partner Electric
Peugeot introduceert de Partner Electric op de 76ste Autosalon van Brussel. De Elektrische versie is aan de buitenzijde te herkennen aan een klepje op het rechter voorspatbord. Hierachter zit een uitsparing voor de stekker van het laadsysteem. Het maximale vermogen van de elektromotor ligt
op 28 kW. Tussen O en 1.550 omwentelingen per minuut is een koppel van
180 Nm voor handen. De Partner Electric heeft dus ruim voldoende trekkracht om zware klussen op zich te nemen. Voor de aandrijving zorgen 27
nikkel/cadmium accu's. Deze zijn ondergebracht m vier koffers van gewapend polyester. Twee koffers zitten in het voorcompartiment, één bevindt
zich onder de wagenvloer voor de achteras en één achter de achteras.

e vijfdeurs Mégane maakt deel uit van een grote familie: er zijn maar liefst vijf modelvarianten.

De direct ingespoten turbodiesel van Renault krijgt de aanduiding dTi.

fSenault Mégane RN 1.9 dlï
Appeltje voor de dorst

gane nog eens uitgerust worden
met een comfort pakket. Dit bevat
onder meer handige accessoires
zoals elektrische bediening van
de ruiten voor, elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels en ruitenwissers met automatische werking. De laatste
voorkomt het steeds blijven corrigeren van de interval.
Al met al is de vijfdeurs Mégane
een prima auto. Je kunt echter
niet verwachten dat de buurman
over het hekwerk springt om eens
verlekkerd naar de nieuwe aanwinst te komen kijken. De dTi motor is werkelijk fabelachtig zuinig.

n een zeer korte periode
hebben talrijke autofabrikanten een groot aantal
ieuwe dieselmotoren geïntoduceerd: DI's, SDI's,
DI'S, TDII's, noem het maar
p. Renault doopt haar diect ingespoten krachtbron
oor de afwisseling dTi en
jvert hem onder meer in de
ijfdeurs Mégane. Als de auo waar maakt wat in de veroopbrochure staat, bestel?n we er onmiddellijk één.
de folder van de vijfdeurs Méane- aan het kopen van een augaat doorgaans heel wat leeserk vooraf- is op de eerste binenpagina het portret van een
pmerkelijke (mooie) dame afgeeeld. Ze staat op het punt in een
ppel te bijten. Als we de onderggende tekst gretig doorlezen (in
Ie hoop achter haar e-mail adres
B komen) worden we er door Reault op attent gemaakt dat het
sven zonder ronde vormen 'er
laar kil uit zou zien'. We kunnen
iets anders dan hartstochtelijk
iet onze hoofden knikken. Onze
onger naar info over de beeffende schoonheid wordt ech-

ter niet gestild. De aandacht verslapt enigszins en we bladeren
verder in de gezellige brochure.
De vijfdeurs variant blijkt in diverse uitvoeringen verkrijgbaar. Milieubewust als we zijn, kiezen we

voor de zuinige dTi. De 1,9 liter
dieselmotor drijft de voorwielen
aan. Dat brengt een lekker voorspelbaar weggedrag met zich
mee. De motor, waarbij het 'sap'
direct boven de zuiger wordt ingespoten, is behalve zuinig ook
krachtig: immers de Mégane
presteert als de bovenste beste.
Versnellen vanuit stilstand naar
honderd kilometer per uur klokt
hij in iets meer dan twaalf seconden. Als appeltje voor de dorst
vraagt de motor om zes liter
brandstof, en dat elke honderd kilometer. Met de zestig liter tank
betekent dat een buitensporige
reikwijdte.
De appel valt niet ver van de
boom. Alle vijf varianten van de

Mégane familie tonen duidelijk
verregaande overeenkomsten. De
vijfdeurs uitvoering is weliswaar
iets mooier dan de sedan maar
moet zijn meerdere erkennen in
de coupé en cabrio. Die zijn er
echter niet in een rappe dieseluitvoering. De ruime Scénic is een
verhaal apart. Smaak blijft echter
persoonlijk.
De lovende woordenvloed in de
Renault folder gaat verder. De lijnen van het koetswerk worden
beschreven: tot 'dynamieke uitstraling' kunnen we het nog volgen
maar op het moment dat het
woord 'vibrato' (vrijvertaald: rimpeling) opduikt, raken we het
spoor bijster. De schrijver van de
tekst blijkt een ware poëet. Gelukkig is de Mégane voorzien van
speciale zonwerende ruiten en
een heuse warmtewerende voorruit (optie a 250 gulden) zodat de
gemoederen niet oververhit raken.-De draaiknoppen van de
verwarming, ventilatie en aanjager zitten alleen een beetje onhandig onderop de middenconsole. De dTi krijgt de uitrusting van
de RN, de op één na luxete versie. Voor 995 gulden kan de Mé-

arisma fungeert als aanjager

SPECIFICATIES Renault
Mégane RN 1.9 dTi:

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING

Motortype:

Achterbank neerklapbaar

direct ingespoten'
turbodiesel
Cilinderinhoud: 1.870 cm3
Vermogen:
68,5 kW/95 pk bij
4.250 tp.m.
Max. koppel: 176 Nm bij 2.000
tp.m.
Acceleratie:
12,3 sec van
0-100 km/uur.
Topsnelheid: 180 km/uur.
Gem. verbruik: 6,0 ltr/100 km»
Rijklaar gewicht 1,105 kg

Airbag
Centrale vergrendeling
(afstandsbediening)
Spiegels van binnenuit
verstelbaar
Startblokkering
Stuurbekrachtiging
Stuur in hoogte verstelbaar
Zonwerend glas

Prijs:

"

ƒ 42.095,-

De Peugeot Partner Electric onderscheid zich aan de buitenzijde
van zijn benzinebroertjes door een laadklepje op het rechter voorspatbord.

Gewijzigde tarieven
motorrijtuigenbelasting
De tarieven voor de motorrijtuigenbelasting zijn sinds 1 januari veranderd. Eigenaren van auto's met een benzine- of dieselmotor die zwaarder zijn dan 850 kilogram betalen in het vervolg 4% meer belasting.
Voor auto's die op gas rijden blijft de belasting gelijk. De tarieven voor
auto's met een gewicht van ten hoogste 850 kilogram blijven eveneens
onveranderd.
Motorrijders betalen voortaan 3% meer belasting. Voor bestelauto's,
vrachtauto's en bussen zijn de tarieven met ongeveer 5% verhoogd.

Corvette Pace Car voor publiek
H
et '98 model van de
Chevrolet Corvette is
onlangs verkozen tot
Pace Car voor de komende
editie van de 500-mijls race
in Indianapolis (Verenigde
Staten). Chevrolet heeft
aangekondigd een gelimiteerde oplage Pace Car-replica's te bouwen die voor
het publiek te koop zijn.

Het is de elfde maal dat een model van Chevrolet als Pace Car

van de Indy 500 fungeert. Het
merk maakt er een traditie van.
De fabrikant biedt dit jaar voor de
zevende keer een replica aan.
Voormalige kopieën van Chevrolet Pace Cars gingen grif van de
hand. Ze brengen heden ten dage onder verzamelaars zeer hoge
bedragen op. Het zal de Corvette
Indy 500 niet anders vergaan dan
zijn voorgangers.
De Corvette Pace Car is donkerblauw met een gele striping in de
vorm van een geblokte vlag. De

auto staat op knalgele wielen.
Met een dergelijk model val je in
het hedendaagse verkeer wel op.
Chevrolet heeft het plan om
slechts 1.158 exemplaren van de
Corvette Convertible Indy 500
Pace Car (zo heet de auto officieel) te bouwen. Het leeuwendeel hiervan zal zijn weg vinden
naar een eigenaar in de Veremgde Staten. Wat overblijft, wordt
geëxporteerd naar Canada, Europa, het Midden-Oosten en het
Caraibisch gebied.

De nieuwe Opel Astra Break: de tweede generatie van een
van de succesvolste Europese stationcars.

Opel Astra Break
Opel heeft zijn wereldpremière bewaard voor Brussel. Vanaf komende lente is de Break in Nederland leverbaar met een keuze uit
vijf benzine- en twee dieselmotoren.
Opeis kersverse wagon is 13 mm breder dan zijn voorganger en de
voorruit is 120 mm verder naar voren geplaatst. Het laadvolume
bedraagt 1.500 liter. De Break heeft een aansprekende, dynamische koets die volledig gegalvaniseerd is. Opel geeft dan ook 12
jaar anti-corrosiegarantie.

Design in beweging

D

e Mitsubishi Carisma
is over 1997 de best
verkochte Japanse
uto. 7.815 zijn er in Nederand verkocht. De doelstelng aan het begin van het
aar was gezet op 7.700.
mporteur Mitsubishi Motor
>ales Nederland en de 120
lealers zijn dan ook tevrelen met dit resultaat.
•>e Carisma is gestegen naar de
waalfde plaats van best verochte modellen. Officieel is het
en auto van een Japans merk,
laar Nederland deelt in de eer.
i" beter gezegd, NedCar, want
eze fabriek in het Limburgse
'orn produceert de Carisma.

De Carisma ontpopte zich in 1997 als een bestseller voor Mitsubishi.

Het 76ste Salon van Brussel staat in het teken van design in beweging. Een aantal autoproducenten toont er bestaande modellen waarvan het exterieur en/of het interieur wijzigingen heeft ondergaan. Lancia laat bijvoorbeeld de gefacelifte Dedra zien en Saab heeft de opvolger van de 900, de 9-3, op de stand. Opel heeft de meest spraakmakende primeur: de splinternieuwe Astra Break.
De tweejaarlijkse Belgische Beurs biedt ook onderdak aan modellen
die reeds op andere tentoonstellingen te zien zijn geweest. In Europa
maken deze auto's echter hun debuut. De 9-3 stond al eerder op de
show in Detroit. De nieuwe vijfdeurs Kia Sephia zet eveneens voor het
eerst wiel op Europese bodem.

Vijf zetels voor de prijs van twee
M
azda verkoopt vijf zitplaatsen voor de prijs
van twee. Dat gebeurt
tijdens de BedrijfsautoRAl
'98 van 5 tot en met 14 februari. Tijdelijk is dan de
dubbele cabine uitvoering
van de Mazda E-serie bestelauto te koop voor de
prijs van een versie met enkele cabine. Voorzien van

een dieselmotor komt deze
auto op 25.400 gulden (excl.
BTW), een voordeel van
3.500 gulden.

Voor een auto met vijf zitplaatsen
en een behoorlijk grote laadruimte is deze prijs heel aantrekkelijk.
Het bedrag is zo laag door het
grijs kenteken, waarmee deze auto wordt geleverd. Dat scheelt

flink wat BPM-belasting en de
motorrijtuigenbelasting pakt eveneens beduidend lager uit dan bij
een auto op geel kenteken. De
dieselmotor van 2,2 liter (52
kW/71 pk) koppelt daaraan een
laag brandstofverbruik.
De dubbele cabine versie is ook
met een 2,0 liter benzinemotor
van 70 kW/96 pk verkrijgbaar. Tij-

dens de RAI tentoonstelling bedraagt het voordeel op deze variant 2.595 gulden.
Mazda levert van de E-Serie trouwens meer modellen. Er zijn ook
een pick-up versie en een chassis/cabine. Recentelijk is de complete E-serie op een aantal punten opgewaardeerd. Verbeteringen aan de wielophanging verhogen het comfort en de stabiliteit.
Tevens is de hoofdremcilinder
vergroot, zodat remmen ook bij
zware belading beter afgaat.

1

'tsubishi heeft vorig in totaal
3 669 auto's verkocht, wat
'serkomt op een marktaandeel
'an 2,86 procent. "Door het suc:e
s met de Carisma kunnen we
lls
merk terugkijken op een fanastisch jaar. Ik weet zeker dat
'e de stijgende lijn gaan voortetten.
Ve verwachten veel van de
"euwe Space Wagon en Space
'unner alsmede van het tweede
model dat we in de
helft van dit jaar introduer
en", aldus Boudewijn Rnson,
'ce-President van de Mitsubisii-importorganisatie in Nederand.
'e doelstelling voor 1998 is
°°9 gesteld. Mitsubishi wil naar
^eer dan 17.000 auto's in Neerland, een marktaandeel van
6
procent. Van de Carisma
«eten er tienduizend worden

Op de BedrijfsautoRAl toont Mazda tevens de B-Serie. Dat is het
oorspronkelijke pick-up model,
dat in Nederland opnieuw op de
markt komt vanwege de toenemende belangstelling voor dit
soort auto's. De B-serie is er met
twee- of met vierwielaandrijving.
De eerste kost vanaf ƒ 27.390,en de tweede vanaf ƒ 34.190,-.
Beide prijzen zijn exclusief BTW
en BPM. Een dieselmotor van 2,5
liter (63 kW/86 pk) zorgt voor de
voortstuwing. De 4WD uitvoering
is ook met een benzinekrachtbron
verkrijgbaar met een pittig vermogen van 90 kW/122 pk.

De dubbele cabine uitvoering van de E-Serie is tijdens de BedrijfsautoRAl voordelig.

Andere bedrijfsauto's van Mazda
zijn Vans op basis van de modellen 121 en de MPV ruimtewagen.
De prijzen van deze zijn respectievelijk 19.950 gulden en 44.995
gulden, beide exclusief BTW en
BPM

De Corvette Convertible Indy 500 Pace Car is een zeer opvallende verschijning.

Hyundai trapt nieuwe jaar af
yundai heeft er zin in.
De prijslijsten zijn
sinds dit jaar fors uitgebreid en barsten van de
nieuwe modellen. De H 200
(vanaf 24.990 excl. BTW) en
de Lantra Van 1.90 (vanaf
26.950 excl. BTW) hebben
er namelijk ook een plekje
gekregen, evenals de Atoz.
En dat is nog maar het begin van 1998...

H

De H 200 is een bestelwagen met
een laadvermogen van ruim
1.300 kilo en een laadvolume van
zo'n vijf kubieke meter. Hij wordt
gevoerd naast de slechts iets
kleinere, maar goedkopere H
100.
Daar is een goede reden voor: de
H 200 heeft wel een laadruimte
die voldoende breed is voor het
transport van de Europallet. Dat
betekent dat hij voor tranporterend Nederland breder inzetbaar
is. Rijden met de H 200 kun je
met je ogen dicht, bij wijze van

spreken. Het is zo'n bestelbus
waarin alles blindelings is te vinden en die reuzemakkelijk rijdt.
Met een prijs vanaf 24.990 gulden (korte uitvoering, 2,4 liter
benzinemotor, exclusief BTW)
blijft Hyundai een echte pnjsvechter. Vergelijkbare modellen van
met name Volkswagen, Ford en

Mercedes-Benz zijn tot bijna
10.000 gulden duurder. Aangezien de meeste bedrijven bestelauto's aanschaffen met het oog
op de kosten, staat de H 200
sterk. Zeker omdat de Hyundai
drie jaar volledige fabneksgarantie geniet, iets wat de Europese
concurrentie nalaat.

Zagato Zuma
Centrostile Zagato, de Milanese ontwerper en bouwer van koetswerken voor sportwagens, geeft een schitterende invulling van het thema
Design m beweging met een spannende conceptauto: De Zuma. Dit rijdende model is gebaseerd op het chassis dat ook wordt gebruikt voor
onder andere de Golf IV en de Audi A3. Onder de motorkap bevindt
zich nog meer Volkswagen-techniek. De Zuma maakt voor de aandrijving gebruik van een 1,9 liter TDi-krachtbron. Een opmerkelijke motorkeuze voor een sportauto.

Lantra Van
Een andere nieuweling is de Lantra Van. Het is een in Nederland
omgebouwde Lantra Wagon. De
achterbank ging eruit, de achterste ruiten werden geblindeerd en
er kwam een verhoogd dak op.
Alles ziet er perfect afgewerkt uit.
Voorin ligt een oerbetrouwbare
1,9 liter dieselmotor, de stamt van
Peugeot. De zuinige Lantra is
met 26.950 gulden (exclusief
BTW) aeen Drnsbrek"r

De meest recente creatie van Centrostile Zagato, de Zuma, beleefdn z"": '"sm/êr" oo de Brusselse autosalon.

PHILIPS RADIO CD-RECORDER
AZ8048; AM/FM tuner, c a s s e t t e r e c o r d e r ,
ingebouwde CD-speler. Adviespnjs'240.

BREEDBEELDSTUNT!

SONY SUPER MONTAGE
VIDEORECORDER

SAMSUNG CAMERA
VPK60.14xrnolorzoom '1099-

Hi-SCAMERASTUNT!
HiFi-stereo, 12xmotorzoom,
afstandbediening Adv'1899-

Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviespnjs'649.-

SONY STEADY SHOT

CONDENSDROGER

TR510, HiFigeluid.'1890 -

~~

1179.-

Geenafvoernodig'RVStrommel.

PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV SONY + LCD SCHERM

PT820, Black-lme S grootbeeld, stereo, TXT Adv '2795 -

PHILIPS BREEDBEELD
PW9501, Tvvan't jaari 70cm
Black-lmeS,100Hzdigital
scan, stereo.TXT Adv'3895.-

TRV11, Camcorder '1980-

BAUKNECHTDROGER

1279.-

Kreukbeschermmg Instelbaar
tot 150 minuten. Adv'949.-

SONYHi-8HIFISTERBEO
TR750, STEADY SHOT, topklasse camcorder Adv'3110 -

Electronische besturing.
Zeerstil Adviespnjs"1099 -

1389.-

DCRPC7, Bekroond i Camcorder van 't jaar i Adv'5110 -

MIELE WASDROGER

PT4501;Teletekst.'1645 -

STEREO KLEUREN-TV
Off Ned Philips garantie
55cm,teletekst Adv '1245.-

Electronisch en reverserend.
RVS trommel. Adv'1799.-

JVC DIGITALE STUNT !
TD100; 5 kilo inhoud, LEDindicatie, tijdklok, anti-kreuk
programma, beveiligd tegen
oververhitting.Adviesprijs*699.-

PT156,Afstandbediend '645 -

ARISTONA STEREO
SONY 72CM TRINITRON

SB65,4 koppen, SHOWVIEW
+ PDC, long play Adv"1095.-

GROOTBEELD STEREO
KLEUREN-TV

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

Met O f f . Nederlandse Philips
garantie, 70 voorkeuzezenders,
63cm donkere flatsquare beeldbuis,
40 Watt stereo, t e l e t e k s t met
8 pagina's geheugen.
Adviesprijs* 1595.-

469.-

GSF341; 3 programma's Vanabele indeling. Adv'1099.-

Italiaanse vormgeving.
• *** sterren invriescapacileit. Adviesprijs 899.-

SIEMENSAFWASAUTOM.

ZANUSSI KOEL/VRIES

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES
ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter v r i e z e n .
Adviesprijs. '949.-

599.-

AWM800; 15 programma's.
Ruime vulopenmg. Milieuvriendelijk. Deurbeveiliging. Adviesprijs '1079.-

KG25V03, 240 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv'1348 -

899.

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen. CFK/HFKvrij. Adviesprijs "1849.-

1199.-

FL700; 750 toeren centrifuge. RVS trommel, schokdempers. Adviesprijs"949.-

SLVE8,4koppenTnlogicvideorecorder, montage. Adv"1670.-

SONY HIFI STEREO
SONY BREEDBEELD
28WS1;70cm SuperTnnitron,
60Wattstereo,teletekst."2990-

E2561; Super Trinitron,
PIP. stereo, TXT. Adv'2970.-

X2501; Hi-Black Trinitron,
teletekst, afst.bed. Adv'1770.-

GV6400; 4 koppen, Showview + PDC. Adv'1159.-

Bgremw

Topklasse. Vol elektronische besturing, zuinig,
stil en milieuvriendelijk.
Adviespnj's."2299.-

AEG WASAUTOMAAT
LavamateOO. 950 toeren
centrifuge, waterbeveiligmg, zuinig en stil. AEG meerdere malen best getest!
Adviespriis'1449.-

SV125; Videorecorder met
PDC. AdviesDriis"749.-

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT
WM20000; RVS trommel en
kuip. Aparte temperatuurregelmg. Bespaartoets. "1348.-

mm$mw|« ^-. • -1IH9"1"!!
>yn %swaii*m;

SONY LONGPLAY
E260, Showview + PDC. "780.-

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Instelbare centrifugegang, regelbare thermostaat, RVStrommel, zelfreinigende pomp."1199.-

PHILIPS SHOWVIEW
VR165; +PDC, afst.bed. "745.-

PANASONIC KTV TXT

WASAUTOMAAT
BOVENLADER „

PHILIPS VHS-VIDEO
VR151: Afstandbed. "645.-

PANASONIC63CMTOP
A237; Express ProDigi. "71 4.-

ARISTONA STEREO KTV
PANASONIC Beste Koop!

axM^m^SS^^uMii«m^S!Ssa
mn|iaMi»8**|in;T«iHR^fflia^

WHIRLPOOL
BOVENLADER

Hbh 3 IKQSSI

850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs'1435.-

|BCCg|j^j||^gCCg^||^^
M e t a f standbediening.

OPKOPER DAN WIE OOK! PROFITEER!
BCC RUIMT BETER EN GOEDKOPER
'

'mm'MÜLITHEDBi PC"

1B«H;nr»[K!nrn,Rl ^**•"•••l

479.-

WHIRLPOOL AVM

Ruime 3 in 1 combi magnetron Met hete lucht, grill en
850 watt magnetron. Dus
ontdooien, koken, bakken,
braden en gratineren Adv"999.-

Automatische, ontdooicng.
Adviesprijs. "529.'

295.-

599.APPARATUUR

ZANUSSI KOELKAST
met vriesvak. Adv."699.-

345.-

WHIRLPOOL KAST
130 liter, met vriesvak.
Adviesprijs*699.-

INDESIT INBOUW
KOOKPLAAT

395.-

269.-

SIEMENS KOELKAST

RVS+vonkontsteking.*399.-

Met vriesvak. 140 liter
inhoud, CFK-vrij. Adv "729.-

425.INBOUW
VAATWASSER
Volledig integreerbaar,
4 programma's en aquastop. Adviesprijs. *1299.-

849.-

ATAG
FORNUIS

wgl^^Si
Hn^Kyra!KRmEBw
mSIMMMm£aml£R

ARISTONA 63CM KTV

STUNT! VHS-HQ VIDEO

275.-

145 LITER KOELER

EPERsiBrSffifflaagrrr

PDC V34-

SBia.VdsaBcaderAfeLbed."69&-

Fraaie en d e g e l i j k e
uitvoering met vriesvak.

TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifuge
snelheid.

JVCSHOWVIEW+PDC

ARISTONA VIDEO!

Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Makkelijk
te reinigen. Vele kookfunkties. Adviesprijs"699.-

1-DEURS KOELKAST

E11; Afstandbediening. "650.-

TA5212, Stereo, teletekst,
top Black-lme S. Adv'1795-

189.-

WHIRLPOOL AVM2ÖO

SAMSUNG 24 LITER

MIELE 1000 TOEREN

J620; Hi-Spec Drive." 1189.-

SONY VIDEORECORDER

TA4412;63cm, teletekst'1595-

R2V18; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

299.-

M1400; Afstandbed. *550.-

G1; HiFi-stereo, TXT. "1599.-

179.-

SHARP MAGNETRON

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON

SONYPORTABLE KTV

TX21;55cmFSQ.AdV849-

M6135; Supersnel verwarmen en ontdooien Uitneembaardraaiplateau Adv'279.-

HD600; Topper l 4 koppen,
Showview+PDC.Adv"1299.-

SAMSUNG STEREO !
M21; Hi-BlackTnnitron. "990.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

1000 w a t t magnetron,
60 minuten timer, automatische programma's.

X2101;Trmitron,TXT.'144Q.-

SONY55CMTELETEKST

1298.-

239.-

WN400; 10 programma's.
4.5 kg inhoud. Adv."799.-

JVC HIFI STEREO
SONY 55CM STEREO

G570; Topklasse. 6 Programma's. 12 couverts. Waterontharder en waterstop. "2099.-

INDESiïWASAUTOMAAT

E600; Trilogie, 4 koppen,
Showview+ PDC. Adv"1 340.-

GRUNDIG HIFI STEREO
SONY 63CM STEREO

848.-

MIELE VAATWASSER

DAEWOO MAGNETRON
kor 610, digitaal
18 liter inhoud, 800 watt
verr -gen, autom.
programma's "489.-

PANASONIC STEREO
SONY 100HZSUPER!

SN23000; Met aquastop
en RVS binnenzijde Lage
verbruikswaarden Adv*1348.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT

SONY HIFI STEREO
KV24WS1;SuperTrmitron,
stereo, teletekst. Adv '2440.-

798.-

19 liter inhoud. Eenvoudige bediening Adv"599.-

KVC2981; Stereo.TXT.'1880.-

SONY BREEDBEELD

728.

BAUKNECHTVAATWASSER

849.-

WA8214; Hoog centrifuge
toorental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's. "1349.-

Ofl.Ned Philipsgarantie "495 -

BOSCH AFWASAUTOM.

SMS1 012; RVS interieur. 4
sproeimveaus. Adv' 1 1 79.-

SIEMENS KOEL/VRIES
BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

PHILIPS MATCH-LINE
VR, Turbo-Drive, stereo, montage, Jog & Shuttle '1545 -

PHILIPSHIFI STEREO

Koelgedeelte met automatischeontdoonng. Vriesgedeelte met 2 vakken
en « < • • sterren invries
kapaciteil.Adviespri|S*999 -

K1321S; 270 liter inhoud
CFK-en HFK-vnj Adv'1399-

ZANUSSI WASDROGER

2879.-

VR665, Showview+PDC, 4 koppen, FollowTV, bngplay" 1095 -

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

MIELE KOELKAST

GRDV; Camcorder, 100x
zoom Adviespri]S'5279 -

PHILIPS TELETEKST

PORTABLEKTV37cm

Nederlands (opmerk; 4 programma's, 12 couverts Adv'899.-

BOSCH WASDROGER

SONYDIGITAALTOP!
PHILIPS 70CM STEREO

LUXE VAATWASSER

ZANUSSI WASDROGER

899.-

PHILIPS BREEDBEELD
PW6301, HiFi- stereo, teletekst Adviesprijs'2095 -

WASDROGER STUNT!
Mettjdklokenpluizenfilter. '495

EVT1; Dubbeldegk Hi-8 / VHS,
4 knappe koppen, HiFi stereo,
showview programmering, long
play, Dual Mode Shuttle op video
en op afstandbediening.
Adviespnjs'4440.-

669.-

TOPMERK, Super platte
61cm beeldbuis, stereo,

PANASONIC WALKMAN
"PANASONIC
WALI

[|^^';^^|
AEG
ROXOUulO^rSeZS*-,^»!
o-reverse cassette- jaBgaatesag^a^. t'-j^-.. ' • • • • --- WASAUTOMAAT

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk.
Waterbeveiliging. Adv' 1649.-

AEG TURNAMAT

2-DEURS KOELKAST
CFR; 220 liter inhoud,
CFK-vrij. Adviespnjs'789.'

395.-

ZANUSSI 2-DEURS
Z180/4D; Automatische
ontdooiing Advieconjs'749.-

435.-

BOSCH 2-DEURS

235 liter. Variabele indeling.
Uniek systeem met apart Zuinig en stil. Adv "985.centrifuge eenheid. ' 1 699.-

INTELPENTIUM166MMX

~~

Multimedia PC; 16MB,
2.1GB, W'95, fax/modem,
1jr On-Site garantie '3499-

WASÜROOGKOMBINATIE

615.-

928.-

PELGRIM HETE-LUCHT
FORNUIS
Gas-elektrofomuis,gnll,thermostaat en sierdeksel. "1199 -

798.-

ETNA FORNUIS
3NUIS

Gas-elektro fornuis
fornuis met grill
en sierdeksel.
>el. Adv*695.-

528.-

Wassen en drogen in 1 machme, 1 000 toeren. '1 549.-

LASER MULTIMEDIA

FG1;Gasfornuis met
electrische
oven, mcl.
grill en
sierdeksel.
Adv'1450.-

:
INDESIT FORNUIS
ORNUIS

Gasoven, met
;t dubbele ovenruit. Adviespnjs"849.pnjs"849.-

166Mhz MMX technologie,
32MBmtern,1 6GBschijl,CDrom, 33K6 fax/modem, W'95,
tjrOn-Silegarantie Adv'3499-

378.-

2469,-

IBMAPTIVAE20TOP!
Pentium166MMX, 16MB,
2 1GB, 14"momtor, fax/
modem. W'95. Adv.'3999.-

[

BOSCH VRIESKAST
GSD1300; 3 laden,
11 kg invriescapaciteit.
Adviesprijs. "848.-

529.-

GRUNDIG 63 CM KTV

WHIRLPOOL K A S T

ST650; Stereo, TXT."1829.I 'H'J ƒ!•*

f

mJmJ

Gunstig energie verbruik,
'*"* capaciteit, CFK-vrij.

""

449.ZANUSSIl VRIESKAST

GRUNDIG 37CM+TXT
P730; STUNT' Adv'699 -

BUBBLEJET STUNT!

jjafof

JP170, Kleurenprinter. '599.-

379."

3 v a k k e nn,, C F K - v r i j .
Adviesprijs'629.i"629.-

219.

KTV 37CM+TELETEKST HP INKJETPRINTER

DJ400,lncl sheetfeeder '499PTgij Q1Q
lim-f u IJf." r.T<«t;j.'jH.» 339.-.

i-, • _ _ _ _ .

Atf>n

269.-

Topklasse'3jr garantie."821.-

449.

l Meer budget door de gratis
BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

I

I

BEVERWIJK
1500m2 Superstore Beter en goedkoper!
BreestraatES

158.-

399.-

3 vakken. Adviesprijs
698.
idviespnjs698.-

AVANCE; 3-standen.Adv"135.-

349.-

78.-

ETNA WASEMKAP

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag
13.00 tot 18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag
09.30 tot 18.00 uur
AMSTERDAM - AMSTELVEEN - ALKMAAR
lZAANDAM
zaterdag
. .09.30 tot 17.00 uur
BEVERWIJK • ZAANDAM • ZOETERWOUDE
KOOPAVONDEN Badhoevedorp Delft en
11500m2 Superstore Beier en goedkoper!
DEN.HAAG - LEIDSCHENDAM - DELFT
Maarssenbroek vrijdag . . 19.00 tot 21.00 uur
l Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Broek)
HILVERSUM - MAARSSENBROEK
overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur

B CC B E T E R EN G O E D K O P E R
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Riviêradreef 37 (Superstore)

SUPER KOOKPLAAT

4-pitsgaskookplaat.Adv*295.-

ATAG WASEMKAP
pTjfik
1OQ
n^Wf
léLQm"

90 LITER VRIESKAST

^PORTABLE KTV 37CM CANON BJC4200

ETNA KOOKPLAAT

2-dehge pannendragers.

18 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD

BOUCHERIE

waasüM

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ
Grote Krocht 5-7, Zandvoort, Tel. 5719067
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'Zandvoort
moet veiliger
voor fietsers'

DEZE WEEK:
12 PAGINA'S:

Hoe bekend
zijn lokale
pagina 3

ZANDVOORT - Volgens het verkeersbureau Goudappel
Coffeng moet de gemeente beter de veiligheid van fietsers
waarborgen. Bovendien kunnen de fietsroutes binnen
Zandvoort en naar Zandvoort toe een stuk aantrekkelijker
gemaakt worden.
Goudappel Coffeng signaleert dat het aantal ongelukken
met fietsers een stijgende lijn
vertoont. De meeste ongelukken gebeuren op de kruispunten
Zandvoortselaan/Gerkestraat, de Haarlemmerstraat/Kostverlorenstraat en de
Haarlemmerstraat/Prinsesseweg, Mezgerstraat/Van Heemskerckstraat. Tussen 1993 en
1996 zijn daar in totaal negentien fietsers betrokken geraakt
bij een ongeluk. De kruispunten moeten dan ook aangepakt
worden, meent het bureau.
Om de fietsroutes binnen
Zandvoort en naar Zandvoort
toe te verbeteren stelt Goudappel Coffeng ook verschillende
maatregelen
voor. Zo wil
het
bureau
meer wegwijzers en minder hekjes om
bromfietsers
te weren.
Van de Haltestraat een
fietsstraat maken, zodat fietsers vanuit Noord makkelijker
in het centrum kunnen komen,
is één van de concrete voorstellen. Hoe Coffeng Appel dat concreet voor zich ziet, is niet hélemaal duidelijk. Zo blijft ongewis wat er met de parkeerplaatsen en de rijrichting in de Haltestraat gebeurt.
Verder vinden de verkeersdeskundigen dat de kleine
spoorwegovergang voor auto's
afgesloten moet worden. Bovendien stellen ze een fietsdoorsteek van de Curiestraat
naar de Thomsonstraat voor,
zodat fietsers makkelijker bij
de sportvelden kunnen komen.
De Tollensstraat zou een fietspad of een fietsstrook moeten

Ben houdt
meer van
stoomtrein

krijgen.
Om de doorgaande route
langs de boulevard te verbeteren is het noodzakelijk om het
fietspad door te trekken over
de Boulevard De Favauge en op
de Boulevard Paulus Loot,
meent Goudappel Coffeng. Een
alternatief is een fietspad vanaf
de Van Heemskerckstraat via
de Engelbertsstraat naar de
Boulevard Paulus Loot.
Voor toeristen die op de fiets
naar het strand komen adviseren de verkeersdeskundigen
uit Deventer meer stallingen.
Afgaande op onderzoekscijfers
(vijf- tot zevenduizend fietsers
en bromfietsers op een mooie
zomerdag) zijn er tien tot vijftien bewaakte
pagina 5
of onbewaakte
stallingen nodig op de boulevard of m
het centrum.
Op dit moment zijn er
slechts twee
officiële stallingen; een bij het station en
een bij het busstation. De laatste is vorige zomer geopend,
maar wordt tot nog toe nauwesportpagina
lijks gebruikt.
In het rapport van Goudappel Coffeng komt ook de verVragen over bezorging?
binding vanaf de Zandvoortsedonderdag 9-12 uur
laan naar de trambaan, de Max
tel. 571.7166
Euwestraat en het Visserspad
Advertenties: tel. 571.7166
Redacte: tel 571.8648
aan de orde. Het onderzoeksbureau oppert om een fietspad
door het Kostverlorenpark aan
te leggen, al is dat een beschermd natuurgebied.
Ook beschermd zijn de duinen bij de Frans Zwaanstraat
en de Cort van der LindenZANDVOORT - De politie
straat. Een fietspad langs deze
straten zou dan ook in de berm heeft dit weekend vijf automobilisten in Zandvoort bekeurd,
moeten komen.
omdat zij dronken een auto bestuurden. Een zesde werd op de
Zandvoortselaan aangehouden
met een stickie m zijn hand. De
meeste automobilisten kwamen niet uit Zandvoort. Een
van hen wel, een 37-jarige Zandvoorter werd zondagnacht in de
Haltestraat aangehouden.

Rapport wijst op
toename aantal
fietsongevallen

De een stuurt vanwege Valentijnsdag een kaartje naar zijn vriendin, de ander legt op 14 februari een chocoladehart op het kussen van haar geliefde. De
kunstenaars van de Culturele Werkgroep doen het helemaal anders. Zij brengen een kunstzinnige ode aan de liefde in het algemeen. De expositie is de hele maand
februari te zien in galerie Artatra op de Zeestraat
Foto André Lieberom

Inbraak
ZANDVOORT - Bij een wonmginbraak maandagmorgen
tussen zeven en twaalf uur is
audio-apparatuur en 350 gulden weggenomen. De inbraak
vond plaats in een flat in de
Keesomstraat.
De inbreker kwam binnen
door een bovenlicht te forceren.

Grootste taxicentrales verhogen tarieven wel
ZANDVOORT - Een
meerderheid van de taxi-ondernemers in vier regio's
van Noord-Holland kiest ervoor om de taxitarieven gelijk te houden volgens de
provincie Noord-Holland.
Maar in de omgeving van

CDA: 'Efficiënter werken kan
gemeente drie ton opleveren'
ZANDVOORT - Het CDA
l wil in vier jaar tijd drie ton
verdienen. De partij schrijft
in de financiële paragraaf
die aan het verkiezingsprogramma is toegevoegd dat
de gemeente jaarlijks 2 procent kan besparen door efficiënter te werken. Die efficiencywinst kan volgens het
CDA al in 1999 gerealiseerd
l worden.
In het nieuwe hoofdstuk over
l de financiën, dat nog niet in het
concept-verkiezingsprogramma zat, pleit het CDA bovendien voor het „zo laag mogelijk
houden van de lastendruk voor
burgers, bedrijven en instellingen." Trendmatige tariefstijgingen zijn echter niet uitgesloten.
Of de onroerende zaakbelastmg (ozb) meer of minder dan
de inflatie verhoogd mag worden, blijkt niet duidelijk uit het
verkiezingsprogramma.
Het
CDA stelt alleen dat „een voorbehoud gemaakt wordt ten aanzien van de aanpak van de on| roerende zaakbelasting".
Voor nieuwe plannen wil het

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

Datum HW LW HW LW
04 (eb 08.5504.1021.3016.44
05 feb 10.00 05.04 22.40 18.06
06feb 11.00 06.14 23.55 19.04
07 feb -.- 07.56 12.19 20.35
08 feb 01.1008.5413.2921.55
09 feb 02.05 10.10 14.25 22.35
10 feb 02.55 10.56 15.11 --.-11 feb 03.38 00.46 15.51 11.29
12 feb 04.1900.0016.2912.04
Vaanstand:
V
M wo. 11 feb. 11.23 u.
Hoogwater wo 11 feb. 15.51 uur.
NAP +113 cm.
*-aagwater di 10 feb. 10.56 uur.
MAP -81 cm.

CDA putten uit de bestaande
reserves en fondsen. Aan die
nieuwe plannen, zoals ondergrondse parkeergarages, het
verbouwen van de aula op de
Algemene Begraafplaats, nieuw
parkeerbeleid, hangt het CDA
nog geen prijskaartje. Alleen
voor vrijwilligerswerk heeft de
partij wel een bedrag in gedachten (50 duizend gulden extra).

Zandvoort verhogen de verplichtte de provincie alle kilometer goedkoper," constatwee grootste taxicentrales taxibedrijven om de prijzen te teert de provincie.
bevriezen. Taxicentrale Zandde prijzen wel.
De taxibedrijven hebben vanaf l februari de mogelijkheid
om de kilometerprijs tot 2,b
procent duurder of tot 20 procent goedkoper te maken. Op
een sticker op de voorruit kunnen reizigers zien hoeveel een
taxirit voortaan kost.
In Zuid-Kennemerland laten
de twee grootste bedrijven,
Taxi 13000 en O-tax, hun kilometerprijs met 2,5 procent stijgen. De beginprijs gaat eveneens omhoog. Dat betekent dat
een rit naar Haarlem van 15 kilometer voortaan geen 48,55
gulden kost, maar 49,75 gulden.
De directeuren van beide bedrijven zeiden een paar weken
geleden in het Zandvoorts
Nieuwsblad dat zij zich gedwongen voelen om de prijs te verhogen, om de hogere loonkosten
te compenseren. Vorige jaar

voort houdt in tegenstelling tot
Taxi 13000 en O-tax wél vast aan
de huidige tarieven.
Daarbij zit
Taxicentrale
Zandvoort bij de meerderheid
van de taxi-ondernemingen in
de regio's Midden- en Zuid-Kennemerland,
Noord-Holland-Noord en de Gooi- en
Vechtstreek. Volgens de provincie heeft 32 procent van de
taxi-ondernemers in deze regio's gekozen voor stijging van
de prijzen. Slechts 2 procent
verlaagt de prijs met 20 procent.
De provincie noemt het opvallend dat de helft van de ondernemers het rolstoeltarief
heeft afgeschaft. „Rolstoelgebruikers die zich particulier
per taxi laten vervoeren zijn
hierdoor bijna een gulden per

(ADVERTENTIE)

Cultuur?
Veel dorpscultuur maar ook
cultuur yarvélders.
Oudecültuurhuizen privatiseren "doof ondernemende
mensen maar mét deel
vaste invulling door de gemeente.
s >

STEM
ÉÉN ZANDVOORT
x *V «

Vraag het programma aan.
Wij brengen het graag.

BEL 06-553 07 331.

ZANDVOORT - Om de
kozijnen op te knappen en
om automatische deuren te
maken in het Gemeenschapshuis wil het college
van Burgemeester en Wéthouders 100 duizend gulden
geven aan de stichting die
het gebouw exploiteert. De
politiek buigt zich deze
week over de schenking.

ZANDVOORT - Er klinken donderdagmorgen opgetogen kreetjes en onderdrukt gegiechel in klas 3b van de
Gertenbach Mavo. Agnes Klitsie vraagt namens Radio
Noord-Holland en de provinciale bibliotheek of ze mag
beginnen met de opnamen voor de uitzending van de
Blauwbilgorgel, het wekelijkse jeugdprogramma over literatuur. Docente Nicolette Knol schuift het verschil
tussen de directe en de indirecte rede meteen opzij. Tot
grote vreugde van haar leerlingen.
Iets wat heel gewoon lijkt.
Je voelt je alleen.
Niets helpt je meer op de been.
Niemand weet hoe jij je voelt.
Niemand weet wat jij bedoelt.
Niet alleen jij hebt pijn.
Want er zullen ook vele anderen zijn.
Agnes Klitsie geeft Kelly een
zeven voor haar gedicht over
eenzaamheid. De kwaliteit van
de poëzie die Klitsie onder
ogen krijgt, Verschilt nogal,
vertelt ze later. „Soms zitten
er prachtige gedichten tussen.
Het hangt er vaak vanaf of de
leerkrachten veel aan poëzie
doen."
Haar collega Ron Flens vult
aan: „Op een mavo in Reigersbos was de leraar gek van poëzie en hij nodigde zelfs dichters op school uit. Dat merkten we meteen aan de gedichten."
„Zelf vind ik literatuur en
poëzie erg leuk om les over te
geven, maar zover zijn we nog
niet met deze klas," vertelt lerares Knol. „De leerlingen
moeten eerst de begrippen leren om een tekst te verklaren.
Ik merk wel dat ze door deze
radio-uitzending opeens wat
enthousiaster zijn geworden
over boeken."
Het radioprogramma, dat
inmiddels afgelopen zondag

Vijf dronken
automobilisten

Ton voor opknappen
van Gemeenschapshuis

Radio Noord-Holland zoekt literaire scholieren op

Poëzie en literatuur vinden
ze interessanter, alhoewel
maar een paar leerlingen op
verzoek van Radio Noord-Holland een gedicht hebben gemaakt. Denise, Sven en Kelly
mogen hun poëzie voor de microfoon voorlezen.
Dat valt niet mee voor Sven,
die over voetbal een gedicht
gemaakt heeft. Hij grijpt zenuwachtig naar zijn hoofd en
zucht diep na afloop. Of hij het
woord 'frivool' vaker gebruikt
dan alleen bij het dichten, wil
de verslaggeefster van Radio
Noord-Holland weten. „Nee,
mijn moeder heeft me geholpen," bekent de veertienjarige.
Kelly is de enige van het
drietal die uit zichzelf weieens
gedichten schrijft. Met een gedicht over eenzaamheid wint
ze dan ook dat onderdeel van
het radioprogramma. Het gedicht heeft ze al pen paar jaar
geleden in haar dagboek geschreven. „Ik geloof dat mijn
oma toen net overleden was,"
vertelt ze. „Maar ik heb ook
wel eens een gedicht gemaakt
toen ik verliefd was en een
keer omdat ik heel boos was."
Ze declameert:
Eenzaamheid is verdriet.
Eenzaamheid is iets dat niemand ziet.
Verdriet is dat ze sip kijkt.

Chess scoort
bij toernooi
Hoogovens

„Die ton is precies wat we gevraagd hebben," zegt G. Dijkstra, secretaris van de Stichting
Gemeenschapshuis. „We hebben dat geld nodig, want de kozijnen aan de kant van de Louis
Davidsstraat
en bij het
VVV-kantoor zijn rot. Bovendien moet de entree verbeterd
worden. De klapdeuren zijn
met prettig voor ouderen en
rolstoelgebruikers.
Daarom
willen we automatische deuren
en een sluis maken."
Op de lange termijn, tien jaar,
is acht ton nodig om het gebouw goed te onderhouden volgens Dijkstra. „Wat daar precies inzit, kan ik niet zeggen.
Van alles, denk ik." Het college
van B en W doet nog geen toezeggingen voor nieuwe bedragen, omdat er binnen de politiek geluiden opgaan over een
multifunctioneel gebouw waar
de activiteiten uit het Gemeenschapshuis ook m kunnen
plaatsvinden.

Te snel
BENTVELD - Op de Zandvoortselaan in Bentveld reden
maandagmorgen tussen tien
over half elf en half één 34 automobilisten te hard. In totaal
passeerden 562 voertuigen de
snelheidscontroleur. De snelste reed 78 kilometer per uur
binnen de bebouwde kom.

Te laat open
ZANDVOORT - De eigenaar
van een gnllroom in de Zeestraat heeft tot twee maal toe
een bekeuring gekregen, omdat
hij zijn zaak later openhield
dan toegestaan. De politie
waarschuwde hem al een keer.
Vorige week dinsdag kreeg hij
zijn eerste bekeuring. Vrijdagnacht zag de politie na sluilingstijd iemand met een zak
broodjes de gnllroom verlaten
en deelde de politie een tweede
bekeuring uit.

die knu 1moel ik

?
hebben.
Omdat, ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

H Nieuwsblad
Naam: (m/v)
v)
Adres:

Kelly (14 jaar) leest een gedicht voor de microfoon van Radio Noord-Holland voor
Folo Knnn Schut

uitgezonden is, bestaat echter
niet alleen uit het declameren
van een gedicht. De Zandvoortse scholieren krijgen ook
een quiz over de actualiteit
voorgeschoteld.
Agnes Klitsie praat daarnaast met twee leerlingen die
een boek hebben gelezen. Bovendien heeft ze Myrte, Linda
en Charlotte op pad gestuurd
om in de bibliotheek te achterhalen hoe je koninginnedag
schrijft, wie de rijkste vrouw

gen overigens maar een raar
idee. „We komen meestal op
scholengemeenschappen,"
legt hij later uit. „Het is hier
ongelofelijk stil," merkt ook
Klitsie op. Haar collega hoort
echter toch geluid verderop.
Verslaggever Ron Flens Hij snelt naar de muziekles,
vraagt de Zandvoortse derdek- waar 'We are the world' uit vollassers hoe het is om op een le borst wordt meegezongen.
kleine school te zitten en of in „Het programma gaat wel over
de lege lokalen geen Duitse boeken en gedichten, maar dit
toeristen kunnen logeren in de is ook leuk om de sfeer over te
zomer. Dat vinden de leerlin- brengen," aldus Ron Flens.
ter wereld is (Oprah Winfrey
verdient het meest en koningin Elisabeth heeft het grootste vermogen) en waar de uitdrukking 'wat ben je zestig'
vandaan komt.
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/19,60 D halljaar ƒ35,40 D jaar ƒ 61,75
* Voor poslabonnees gelJen andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 '10371"017003"

woensdag 4 februari 1998
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Een compleet verzorgde begrafenis

FAMILIEBERICHTEN
Heden overleed kalm en rustig, na een arbeidzaam
leven, op 90-jarige leeftijd onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder

of crematie voor een éénmalige

Catharina Maria Heerensvan der Mark

afkoopsom van slechts ƒ 3,395,-

weduwe van F. A. Heerens
Frans en Bep

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.

Frans
Frans, Thijs
Hellen en Machiel
Maarten, Anouk
Haarlem, 3 januari 1998

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag
kan men voor een beperkt aantal zaken
terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer: (023)
574 01 00.
Tevens kan men via het voice response nummer 24 uur per dag algemene informatie
verkrijgen (023) 574 01 02.

De gemeente, dat zijn we allemaal!
* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ 5.500,-

Correspondentieadres:
Stationsplein 34
2011 LL Haarlem
De crematie heeft op dinsdag 3 februari te Velsen
plaatsgevonden.

"Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uitvaartverzekering moetje hebben. Voor dat
bedrag wil je toch zeker niet van je
kinderen afhankelijk zijn!"

Na een ziekbed van enkele maanden is op 83-jarige leeftijd overleden onze lieve zorgzame papa,
schoonvader, onze fijne opa en neef

Johannes Frederik Bakker
Joop
25 februari 1914

2 februari

1998

Heemstede:
Bernadette Beke-Bakker
Charles Beke
Gaspar, Maurits

voor meer informatie:

Haarlem:
Frits

C

BEL GRATIS 0800-022 45 35

Tiel:
Gretha Bakker
Correspondentieadres:
B. T. A. M. Beke-Bakker
Bachlaan 3
2102 EG Heemstede
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren in het Uitvaartcentrum van de Associatie
Kennemerland, Herenweg 180 te Heemstede, op
donderdag 5 februari van 19.00 uur tot 20.00 uur.
De crematieplechtigheid zal in besloten kring
plaatsvinden.

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direct hulp bij een sterfgeval.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.
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Ondernemers Vereniging Zandvoort

Let op onze gezellige
HERENWEG 180
2101 MV HEEMSTEDE

Valentijn Puzzel

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

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

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 27 januari vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de verdere in week 5 door B&W genomen besluiten is
op dinsdag 3 februari vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten
m het dorp. De zogeheten Ecocar rijdt een route
met enkele halteplaatsen Het KCA kan op
bepaalde tijden naar deze plaatsen worden toegebracht.
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 10
februari 1998
De route loopt via de volgende halteplaatsen
Corn Slegersstraat
08.15 - 09.00 uur
Schuitengat
09.15 -10 00 uur
Brederodestraat/Fnedhoffplein 10.15-11.00 uur
Tolweg
11 1 5 - 1 2 00 uur
Sophiaweg
12.45 - 13.30 uur
Van Lennepweg/J P Thijsseweg 13.45 - 14 30 uur
Prof v d. Waalstraat
14.45 - 15 30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15.45 - 16.30 uur
De ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn.

De gemeente, dat zijn we allemaal!

in de krant van 11 februari

Aart en Elly Veer

'

Café Brasserie Del Mar
Haltestraat 13

hun groentevaak overgedaan aan

Daniè'l v.d. Broek

het genoten vertrouwen.
dag,

cadeau's die wij mochten ontvangen.
Hiervoor nogmaals onze hartelijke dank.
voet

Ons promotieteam deelt zaterdag
14 februari
snoephartjes uit van

de Jong's chocolaterie

voortzetten, hiermee wensen u/ij hem veel succes!

(van de woensdag markt)

Aart en Elly Veer

• Machtiging door schriftelijke aanvraag
BIJ Bureau Verkiezingen in het Raadhuis kan een
verzoekschrift worden ingediend om bij volmacht te mogen stemmen. Het verzoekschrift
moet uiterlijk op de veertiende dag voor de verkiezing door de kiezer worden ingediend bij de
Burgemeester van de gemeente waar hij/zij op
dinsdag 20 januari 1998 als kiezer staat geregistreerd
Het verzoek wordt niet ingewilligd indien het aan
de verzoeker is toegestaan om in een stembureau naar keuze zijn/haar stem uit te brengen
Degene die zich bereid heeft verklaard als
gemachtigde op te treden moet op dinsdag 20
januari 1998 als kiezer zijn geregistreerd BIJ
inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtsbewijs De volmachtstem
dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht
•

BijDe BEAUTY STUDIO

Uw gasbedrijf adviseert!

"HEROPENINGSAANBIEDING"

STOOKAKTIE '97/'98

Complete schoonheidsbehandeling
(kom gerust met z'n tweeën).

uitgerekend voor U!

De Beauty Studio
H. v. Donselaar
gediplomeerd schoonheidsspecialist

Boulevard P. Loot 25
Bel voor afspraak, 023-5718766

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

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

ZONDAG 1 FEBRUARI GEOPEND
Alle ZITMEUBELEN en RELAXFAUTEUILS voor

v * . 5 * > HALVE PRIJS!
\_-i'

Muiderstraatweg 19-21, Diemen
Telefoon 020-69951 11

Het Nederlandse Rode Kruis,
Zandvoort heeft nu opruiming
van diverse materialen.
Verkoop elke laatste donderdag
van de maand, van 13.30 uur - 15.30 uur.
Info: 5713977 of 5714345.

Voor de week van 26-01 t/m 01 -02
Normaal
jaarverbruik
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

Week
streefverbruik*

32

40
48
56
65
73
81
89
97
105
113
121
133
145
157
169
181
202
222
242
262

Totaal vanaf
l november**

22,40
26,88
ƒ

541

ƒ

695

772
851
930
1008
1082
1161
1277
1392
1507
1623
1741
1935
2128
2320
2515

ƒ

31,36

36,40
ƒ 40,88
45,36
ƒ

49,84

54,32
ƒ 58,80
ƒ 63,28
67,76
ƒ 74,48

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

• Schriftelijke aanvraag
BIJ Bureau Verkiezingen in het Raadhuis kan een
verzoekschrift worden ingediend om m een
stembureau naar keuze aan de stemming te
mogen deelnemen Het verzoekschrift, alsmede
de oproepingskaart, moeten uiterlijk op de veertiende dag voor de verkiezing door de kiezer
worden ingediend bij de Burgemeester van de
gemeente waar hij/zij op dinsdag 20 januari
1998 als kiezer is geregistreerd Het verzoek
wordt niet ingewilligd wanneer het de verzoeker
is toegestaan om bij volmacht aan de stemming
te mogen deelnemen BIJ inwilliging van het verzoek wordt de oproepingskaart omgezet in een
kiezerspas.
• Mondelinge aanvraag
De kiezer moet hiertoe de oproepingskaart na
ontvangst, en uiterlijk op de vijfde dag voor de
verkiezing, inleveren bij Bureau Verkiezingen van
zijn/haar woonplaats op dinsdag 20 januari
1998 BIJ inwilliging van het verzoek wordt de
beslissing op de oproepingskaart vermeld, die
daardoor wordt omgezet in een kiezerspas

OPROEPINGSKAARTEN
VERKIEZINGEN BINNENKORT
VERSPREID
Uiterlijk 10 februari zullen bij alle kiesgerechtigden de oproepmgskaarten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 4 maart in de bus rollen.
Op de kaart staat aangegeven bij welk sternbureau u op 4 maart terecht kunt. Vergeet niet
de kaart mee te nemen als u gaat stemmen1
De kandidatenlijst, met alle deelnemende partijen en hun kandidaten, zal een week later verspreid worden.

De gemeente, dat zijn we allemaal!
4 maart gemeenteraadsverkiezingen
De stembureaus zijn tot 20.00 uur open!

ART. 9, LID l, WEGENWET
In verband met de voorgenomen oprichting van
appartementen, bedrijfsruimte en een parkeerkelder op het perceel van de v.m. Peugeot-garage (Pakveldstraat, Prmsenhofstraat en Swaluestraat) is het college van Burgemeester en Wéthouders voornemens de gemeenteraad voor te
stellen een gedeelte van het voetpad met een
breedte van circa 1,5 meter, gelegen aan de Prmsenhofstraat aan de zijde van het bouwplan, te
onttrekken aan de openbaarheid Het voetpad
zal ter hoogte van de v m Peugeot-garage in
noordelijke richting worden verlegd Alvorens
daartoe over te kunnen gaan dient het desbetreffende gedeelte van het voetpad aan de openbaarheid te worden onttrokken
Het conceptbesluit met bijlagen ligt met ingang
van 6 februari 1998 gedurende 4 weken ter inzage bij de Centrale Balie Ingevolge het bepaalde
in de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden gedurende de termijn van
tervisieleggmg hun schriftelijke zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort of mondeling bij de Centrale
Balie, waarvan verslag zal worden opgemaakt.

WERKZAAMHEDEN AAN
BOULEVARD BARNAART
Tussen 9 februari en 1 april 1998 worden er
werkzaamheden uitgevoerd aan de Boulevard
Barnaart, voornamelijk binnen de bebouwde kom
De belangrijkste werkzaamheden zijn het aanleggen van verhoogde middengeleiders, drempels, nieuwe toegangen tot de parkeerplaatsen
en het verwijderen van de verkeerslichten Daarnaast wordt de rotonde op de boulevard gewijzigd Hier worden onder andere zebrapaden,
verbeterde fietsoversteekplaatsen en een nieuw
"middeneiland" aangelegd
Het verkeer ondervindt van de meeste werkzaamheden nauwelijks hinder Alleen bij de aanleg van diverse drempels worden er tijdelijke verkeershchten gebruikt, omdat het verkeer dan
over één rijstrook moet rijden

ONTWERP VERZOEK TOT VASTSTELLING HOGERE WAARDEN

WET GELUIDHINDER

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken hierbij bekend dat vanaf 6 februari 1998
gedurende twee weken voor een ieder ter inzage
(igt het ontwerpverzoek tot ontheffing van de
inde Wet Geluidhinder genoemde voorkeursgrenswaarde van 50dB(A) met betrekking tot
wegverkeerslawaai.
• Voor de te bouwen appartementen aan de
Dr. Gerkestraat 39 t/m 43.
• Voor de verbouwing van een loods tot appartementen aan de Secretaris Bosmanstraat.
Verzocht wordt om vaststelling van een hogere
waarde tot maximaal 60 dB(A)
De desbetreffende stukken liggen ter inzage bij
de Centrale Balie m het Raadhuis. Gedurende de
termijn van tervisieleggmg kunnen schriftelijke
bedenkingen worden ingediend bij het college

(ART. 22 WRO)
De gemeenteraad heeft op 27 januari 1998
besloten, op grond van artikel 21 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening (WRO) bestemmingsplannen worden voorbereid voor
- het perceel Max Euwestraat 81,
- het perceel Dr C A Gerkestraat 39/43,
- het perceel Fnedhoffplein 11
De besluiten liggen met ingang van 6 februari
1998 met de bijbehorende tekeningen, waarop
met een rode omlijning de betreffende percelen
zijn aangegeven, ter inzage bij de Centrale Balie

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvraag is ontvangen
Fahrenheitstraat 20
1 boom
De aanvraag ligt gedurende één week na het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter
inzage bil de Centrale Balie van het Raadhuis
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bn de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunnmg verleend voor
Teunisbloemlaan t.o. nr. 10 2 (gemeente)bomen;
Wikkelaan t.o. nr. 11
1 (gemeente)boom.
De bij de verlening behorende stukken liggen ter
inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden
kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift
indienen bij Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
'spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van de Rechtbank in Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift Voor
het indienen van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt griffierecht geheven

VOORNEMEN OM BOUW-

VERGUNNING/BOUWTOESTEMMING TE VERLENEN

Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening bouwvergunning te verlenen voor
- het plaatsen van bouwketen op het terrein Park
Duynwijk,
en om met toepassing van artikel 18A van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening in te stemmen
met de melding voor
- het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel
Parnassialaan 15,
en om cnet toepassing van artikel 19 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te
verlenen voor
- het plaatsen van een dakkapel op het perceel
Max Euwestraat 81;
- het bouwen van 6 appartementen op het perceel Dr. C A Gerkestraat 39/43,
- het plaatsen van een bijgebouw op het perceel
Fnedhoffplein 11,
en om met toepassing van artikel 19 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening juncto 50, lid 5 van
de Woningwet bouwvergunning te verlenen
voor
- het verbouwen tot woningen van een deel van
het pand op het perceel Raadhuisplein 4
De bouwplannen liggen met ingang van 6 februari 1998 gedurende 14 dagen ter inzage bij
de Centrale Balie Gedurende deze termijn kan
een ieder tegen voormelde bouwplannen schnftelijk bedenkingen kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
98 020 B Passage 20
veranderen pui,
98 021 B Brederodestraat 41
vergroten bergruimte,
98 022 B Zandvoortselaan 218 veranderen
gevel,
98 023 B Fahrenheitstraat 25-27 uitbreiden
garages.
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden, kunnen
binnen een redelijke termiin schriftelijk hun
zienswijze kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten
De gemeente, dat zijn we allemaal!
4 maart gemeenteraadsverkiezingen

)GEMEENTE

Vergeet niette stemmen!

81,20
87,92
94,64
101,36
ƒ
113,12
ƒ 124,32
135,52
ƒ 146,72

Aanrijding:
Op zaterdag j.l. tussen 8.00-13.30 is mijn auto
welke geparkeerd stond op de hoek Corn.
Slegerstraat (Hannie Schaftschool) AANGEREDEN met als resultaat de nodige schade.
Helaas is de veroorzaker doorgereden zonder
een briefje tussen de ruitenwisser te plaatsen
opdat de zaak normaal afgehandeld zou kunnen
worden.
Een ieder die hier opheldering in kan brengen,
wordt verzocht contact op te nemen met dhr: P.
van Campen, tel. 023-5715449.

ƒ
ƒ

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

energiebedrijven aanvragen.

De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend
dat het bij de gemeenteraadsverkiezingen op
4 maart 1998 een kiezer is toegestaan zijn/haar
stem uit te brengen in een stembureau naar keuze Daarbij gelden de volgende bepalingen

VOORBEREIDINGSBESLUITEN

17,92

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

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

, Aan u de keuze!

Kosten
deze week

308
387
464
621

Machtiging door overdracht van de
oproepingskaart
De kiezer kan ook, m plaats van een verzoekschrift m te dienen, na ontvangst van de oproepmqskaart, tot en met de dag van de stemming,
zelfeen andere kiezer machtigen voor hem/haar
te stemmen Dit kan door de oproepingskaart
aan die kiezer over te dragen Een op deze wijze
aangewezen gemachtigde moet op dinsdag 20
januari 1998 in hetzelfde stemdistrict als kiezer
zijn geregistreerd als degene die de volmacht
geeft.
De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn/haart eigen stem, in het
stemdistrict waar hij/zij staat ingeschreven, uitbrengen

De gemeente, dat zijn we allemaal!

GEMEENTERAADS-

VERKIEZINGEN 4 MAART:
STEMMEN IN EEN STEMBUREAU
NAAR KEUZE

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 4 MAART:

STEMMEN BIJ VOLMACHT

door Bakker BALK

mede door de vele vriendelijke wensen, bloemen en

4 maart gemeenteraadsverkiezingen
Stemmen bij volmacht kan ook

De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend
dat het bij de gemeenteraadsverkiezingen op
woensdag 4 maart 1998 een kiezer is toegestaan
bij volmacht te stemmen Daarbij gelden de volgende bepalingen

2 prijs
4 waardebonnen ad ƒ 25,00
beschikbaar gesteld

Wij willen al onze klanten hartelijk bedanken voor

Daniél v.d. Broek wil de zaak op dezelfde

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN
De eerstvolgende commissievergaderingen zijn
- maandag 9 februari 1998, 20.00 uur, commissie Financiën & Onderwijs

1e prijs
Diner voor 2 pers. aangeboden door

Met ingang van l -2- J 998 hebben

Zaterdag was voor ons een onvergetelijke

Elke stem telt!

van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
4 maart gemeenteraadsverkiezingen

KLEIN CHEMISCH AFVAL

ADVERTENTIES

uitvaartverzorging
kennemerland bv

4 maart gemeenteraadsverkiezingen

Een kiezer mag met meer dan twee volmachten
aannemen Een volmachtgever is niet bevoegd
de volmacht in te trekken of zelf aan de stemmmg deel te nemen

Studeren op zolder
• Dakkapellen in alle soorten en maten
• Traditionele constructies,
zeer goed geïsoleerd.
• Van onderhoudsarm en
degelijk materiaal.
• In één dag geplaatst
d.m.v. prefab elementen.
• Dubbel glas
van binnenuit te reinigen.
• Verzorgen van melding
of bouwvergunning.
• Doorlopende garantie
en Financiering mogelijk.
• Aantrekkelijke project kortingen.

\
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Rijk aan Ruimte met Rullet
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Herdenking
ZANDVOORT - Op donderdag 5 februari vindt de jaarlijkse herdenking van Paroolmedewerkers plaats die na het eerste
Paroolproces op 5 februari 1943
gefusilleerd of naar een concentratiekamp gestuurd zijn. Om
elf uur is de herdenking bij het
graf van drukker Wim Gertenbach op de Algemene Begraafplaats. Daarna verplaatst de
stoet zich naar de Erebegraafplaats aan de Zeeweg. Inlichtingen bij T. Ribbelink van Norden,
telefoonnummer
070-3890668.

Schilderij

Na buizen
nu ook paal
de grond in

Jungle-avond
ZANDVOORT - Discotheek
Chin Chin organiseert op vrijdag 6 februari een jungle-avond. De disco in de Haltestraat is tijdens het feest versierd en gasten komen verkleed
in Afrika- of Tarzan-outfit.
Open om negen uur.

In de stationsvallei is de
afgelopen weken een
buizenstelsel voor de
nieuwbouwwijk Park
Duijnwijk in de grond gelegd.
Door die buizen gaat warm
water lopen om de ruim
vijfhonderd huizen te
verwarmen. Vandaag wordt de
eerste paal van de 110
woningen geslagen. Die
handeling verricht wethouder
Versteege vanmiddag om drie
uur. De huizen verrijzen links,
naast de spoorlijn

EHBO-diploma
ZANDVOORT - Negen jonge
Zandvoorters doen vrijdag EHBO-examen. Zij gaan op voor
het diploma Jeugd B. Als ze slagen krijgen ze zaterdagavond
hun diploma in het Eode Kruisgebouw in de Nicolaas Beetslaan. De uitreiking begint om
half zeven. Ook de deelnemers
aan
de
herhalingscursus
EHBO Jeugd A krijgen hun certificaat zaterdagavond.

Koken met VVD-er
ZANDVOORT - Theo van Vilsteren is zaterdagavond te gast
in het kookprogramma de Coquerell van het lokale radioststation ZPM. Elisabeth Burkhard ontfutselt hem de geheimen van een smakelijke liberale vis en praat over het Millenmumcadeau, het geschenk dat
de bevolking op initiatief van
Van Vilsteren vanwege de
eeuwwisseling
aangeboden
krijgt. Het programma is zaterdag van zeven tot acht te horen
op de kabel (105.0) of in de
ether (106.9).

Contactmiddag
ZANDVOOET - De vereniging Vrouwen van Nu houdt op
donderdag 5 februari een contactmiddag in Triton. Vanaf 14
uur kunnen vrouwen zich opgeven voor kegelen, de spelmiddag, de koksschool, de excursie
naar het Rijksmuseum en de
modeshow op 4 maart. Ali zal
iets vertellen over de voorjaarsreis naar Griekenland.

Verzamelbeurs
ZANDVOORT - In het Gemeenschapshuis wordt op zondag 8 februari de maandelijkse
verzamelbeurs gehouden. De
beurs duurt van tien tot vijf uur
en de toegang is gratis.

Wurf viert feest
ZANDVOOET - Het jubileumfeest van folklorevereniging De Wurf is op zaterdag 7
februari. De receptie in hotel
Paber in de Kostverlorenstraat
begint om drie uur en duurt tot
vijf uur. De Wurf viert feest omdat de vereniging 50 jaar bestaat.

Reünie school
ZANDVOOET - Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan
van het Mendelcollege vindt er
op zaterdag 21 maart een reünie plaats. Iedereen die tussen
1953 en 1997 een diploma op de
Haarlemse school heeft behaald is welkom. Het Mendelcollege is in 1993 ontstaan uit
een fusie van het Haarlemse Alwin en de Eikenhof uit Bloemendaal. Voor meer informatie: tel. 023-5258421, vragen naar
Th. Klein.
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Foto André Lieberom

'Ach kom, hoe heet die politicus ook alweer'
Met enige regelmaat komen Zandvoortse politici in het
nieuws. Zeker nu de verkiezingen in zicht zijn, proberen ze
zich te profileren. Maar hoe hekend zijn ze eigenlijk bij de
gemiddelde Zandvoorter? En hóe kennen de Zandvoorters
de raadsleden? Een niet-representatieve steekproef.

W

IE TIEN mensen willekeurig uit het telefoonboek belt, krijgt steevast te horen: „Namen van politici noemen? Oef, dat weet ik
niet hoor." Een paar mensen
sommen na een paar seconden
nadenken toch wel wat namen
op, maar er zijn er ook op wie
politici zo weinig indruk hebben gemaakt dat ze het antwoord schuldig moeten blijven.
„Ik kan geen namen noemen
en ik weet ook nog niet op wie
ik ga stemmen. Mag ik het daarbij houden," vraagt mevrouw
Zumbult. „Politici?" Mevrouw
Faine woont nog niet zo lang in
Zandvoort dat ze al weet wie er
in de politiek zit. Mevrouw Velthuijsen schaart de burgemeester ook onder het kopje politiek. Van der Heijden is de enige naam uit de raadzaal die ze
kent. „En met hem ben ik het
nooit eens."

met enige namen op de proppen. Gerard Versteege (CDA)
komt in dat rijtje het meeste
(vier keer) voor. Ook de naam
van Lou Koper (D66/Plek van
de Niet-Stemmer) welt eveneens nogal eens (drie keer)
spontaan op. Van de nieuwelingen is Marijke Herben (PvdA)
het bekendste. Zij wordt net als
Koper drie keer genoemd.

De al wat oudere mevrouw
Hollestelle is een van de weinigen die zonder aarzelen meteen
een politicus noemt. „Ype Brune, want daar ga ik op stemmen. Ik ken hem al heel lang, ik
spreek hem regelmatig in de
kerk en toen ik hoorde dat hij
op de lijst bij het CDA stond,heb ik hem beloofd dat hij
mijn stem krijgt. En verder?
Versteege, ai, dat is er alweer
één van het CDA. Piet Keur van
Gemeente Belangen Zandvoort
dan. Daar heb ik mee op de
Nelly Winter bekent eerlijk mulo gezeten. Heel nieuwe
dat politiek haar nauwelijks in- mensen ken ik eerlijk gezegd
teresseert. „Nee, daar hou ik niet."
me niet mee bezig. Erg hè? Ik
Johan Portegies, die de poliga meestal wel stemmen en bepaal dan op het laatst op wie." tiek oppervlakkig via de krant
Dat geldt ook voor Rein Engels. volgt, komt na enig aarzelen tot
Pas in het stemhokje prikt hij een flinke opsomming. „Vereen naam. „Ik weet wel dat er steege, die jongen van Van der
nogal wat tumult in de gemeen- Mey die hier achter woont
teraad is, want dat lees ik in de (CDA-er Ruud van der Mey,
red.), Lou Koper, mevrouw Van
krant."
De helft van de tien gebelde Westerloo, Ton de Vries, een
Zandvoorters komt echter toch meneer Van Leeuwen en die

Stemlokaal 11
Op i maart bepalen de
Zandvoorters in de tien
stembureaus welke
politieke partijen zij de
komende vier jaar in de
raadzaal willen zien.
Voor die tijd storten de
partijen zich echter op
hen. Het Zandvoorts
Nieuwsblad bericht
vanuit het
niet-bestaande
stemlokaal 11 over de
gemeenteraadsverkiezingen. Uiteraard
onafhankelijk en
kritisch.

meneer van de VVD, die hele
nette die altijd in de clinch ligt
met iedereen. Ach kom, zijn
naam wil me maar niet te binnen schieten. O ja, Van Caspel."
„Ach, hoe heet ze ook alweer," zucht ook B.L.F. Terol,
„die mevrouw die bovenaan bij
de Partij van de Arbeid staat.
Mevrouw Herben. Ja, daar ga ik
op stemmen, want ik stem al
vanaf mijn geboorte PvdA. Nou
ja, bij wijze van spreken." Ook
Bluijs, Van Vilsteren, Van Caspel en Weber weet hij te noemen. Als nieuwelingen op de
lijst draagt hij Toonen, Joustra
(„maar die zat al eens in de
raad") en Lou Koper („ook niet

Verkiezingsnieuws
helemaal nieuw") voor.
Leen Paap krijgt hulp van
zijn collega's. Uiteindelijk
komt hij met Lou Koper, Jaap
Brugman (GBZ), Gerard Versteege, Jeannette van Westerloo (SP, voorheen PvdA), Ype
Brune en Marijke Herben op de
proppen. Brugman en Versteege kent hij als ondernemers,
Brune en Herben zijn familie
van familie.
Ook J. Drommel vertelt dat
ze politici niet zozeer kent
doordat ze zich politiek zo manifesteren, maar meer via andere wegen. De nauwste banden
heeft ze met Jeannette van
Westerloo. „Toen mijn kinderen nog op school zaten, kwam
ik haar regelmatig tegen. Bovendien heeft ze om de hoek bij
mijn schoonmoeder gewoond.
Jaap Brugman heb ik weieens
op een verjaardag gezien. Maar
of ik ze echt ken, nou, kennen
en kennen is twee natuurlijk."
Monique van Hoogstraten

Adres: Gasthuisplem 12, Zandvoort. Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16

aan het college van Burge-
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ZANDVOORT - Als het de Prinsesseweg, de Louis Da- Spoorbuurtstraat en de Halte- teren is slopen en nieuw bou-

meester en Wethouders ligt,
blijft de mogelijkheid open
om een deel van de Spoorbuurt te slopen en anders in
te richten dan nu. Dat staat
in het bestemmingsplan
Centrum dat tot en met 20

februari ter inzage ligt en
waar in maart de politiek
zich over buigt.
In hetzelfde plan houdt het
college ook de optie open om de
Prinsesseweg en het terrein van
de twee scholen op de Prinsesseweg te bebouwen. Daarnaast
wil het college
het liefste het
busstation
verplaatsen.
Concreet
zijn de plannen nog niet.
In het bestemmingsplan
wordt vooral
vastgelegd waar op dit moment
winkels, cafés en straten liggen.
Die gegevens zijn tamelijk
strikt. Zo mogen er bijvoorbeeld geen nieuwe cafés bijkomen. Per huizenblok of gebouw
is aangegeven hoe hoog het dak
mag zijn. En er mag niet zomaar gebouwd worden op binnenterreinen.

vidsstraat en de Spoorbuurt
een zogeheten 'wijzigingsbevoegdheid' opgenomen. Dat wil
zeggen dat het college van Burgemeester en Wethouders op
dat punt het bestemmingsplan
mogen wijzigen.
Al jaren gaan er stemmen op
om op de Prinsesseweg een parkeergarage of woningen neer te
zetten. Ook het Zwarte Veld,
net naast de Prinsesseweg,
lonkt al enige tijd naar de beleidsmakers. Volgens wethouder P. Flieringa is bebouwen
van het Zwarte Veld echter erg
lastig geworden, omdat de bufferkelder die onder het Zwarte
Veld moet komen altijd bereikbaar moet
zijn. Als de
Mariaschool
en de Hannie
Schaftschool
samen
een
schoolgebouw
krijgen
(de
plek daarvan is nog niet bekend) komt er opnieuw grond
vrij voor nieuwbouw.
Ook de Louis Davidsstraat en
het Raadhuisplein zijn nog niet
'af' volgens het college. De
straat en het plein zijn te open.
Bovendien wil het college het
busstation graag verplaatsen.
Dat hangt echter volgens Plieringa van de NZH af en dat is
geen makkelijke onderhandelingspartner, meent de wethouder.

College kan
bestemmingsplan
nog wijzigen

Voor de Prinsesseweg en de
Spoorbuurt houdt het college
meer slagen om de arm. Omdat
de plannen nog niet klaar zijn,
is in het bestemmingsplan voor

De bebouwing tussen de

straat ziet er wat pover uit, constateert het college m het bestemmingsplan. Een van de
mogelijkheden om dat te verbe-

wen. Er zou dan eveneens een
plantsoentje en een voetpad
vanaf de Haltestraat naar de
'kippentrap' kunnen komen.

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

'Geef ook geld aan
andere bedrijven'
A. Zwaanenburg reageert op de
artikelen die in het Zandvoorts
Nieuwsblad verschenen zijn
over de schenking van een miljoen gulden voor het circuit. De
gemeenteraad heeft
vorige
week dinsdag uiteindelijk bcsloten om dat miljoen toe te
kennen. D66 en PvdA hieven tegen omdat zij vinden dat het
circuit een bedrijf is en dat de

De nieuwkomer

ZANDVOORT - De rechtszaak over het chequeboekje
dient volgens E. van der Slik
van Ahve Media donderdag in
Amsterdam bij het Gerechtshof. Alive Media en To the pomt
betwisten elkaar de rechten
van het boekje met kortingstaonnen van Zandvoortse ondernemers. Volgens Van der
Slik worden tijdens de zitting
alleen de dossiers aan de rechter en de tegenpartij overhandigd.

gemeente geen bedrijven moet
sponsoren. Zwaanenburg ziet
dat anders.

Gezien de activiteiten die het
Circuit Park Zandvoort brengt,
kun je niet stellen dat het alleen
om de autosport gaat. Er moet
op het circuit net als brj ieder
ander bedrijf winst gemaakt
worden om eventuele uitbreiding van het bedrijf te realiseren. Winst maken gebeurt onder andere doordat er veel mensen naar het circuit komen.
Ook Slotemakers Anti Slipschool is net als het circuit een
wereldwijd bekend bedrijf uit
Zandvoort, dat vele mensen uit
binnen- en buitenland naar
Zandvoort trekt.
Waarom stelt de gemeenteraad alleen geld beschikbaar
voor het Circuit Park Zandvoort en niet voor andere bedrijven uit Zandvoort. Zoals
het casino, strandpaviljoens,
Gran Dorado enzovoorts? Die
zorgen ook voor naamsbekendheid en de gastvrijheid van
Zandvoort.
A. Zwaanpnhurg
Zumlvonrt

Plaats: drie (in 1982 op plaats
zes en in '94 op vier).
Bestuurlijke ervaring: ouderraad van De Klimop, de Beatrixschool en de christelijke
mavo Jaap Kievit, jeugdvoorzitter en secretaris van Z'75, bestuurslid van ZVM, kaderlid
CNV, bestuurslid Lokale Raad
van Kerken, lid van de beheerscommissie van de Gereformeerde Kerk, secretaris van
het CDA en schaduwfractielid
van het CDA.
Kenschetst zichzelf als: iemand die het liefst achter de
schermen werkt, maar toch
ook weer niet zo bescheiden is
als zijn vader, voormalig verzetsstrijder, oprichter van het
Genootschap Oud Zandvoort
en voormalig bestuurslid van
het Oranjecomité.
Wil in de politiek omdat: „Ik
heb van huis uit het idee meegekregen dat je iets voor anderen
moet doen. Zo ben ik opgevoed."
Wil over vier jaar bereikt hebben dat: „De aula op de Algemene Begraafplaats verbouwd is.
Nu staan de mensen buiten te
wachten totdat ze de nabestaanden kunnen condoleren.
Bovendien wil ik dat er weer
een postagentschap of iets anders in Nieuw Noord komt.
Vooral voor oudere mensen is
het heel vervelend dat ze nu
naar het centrum moeten om
geld te halen. Tot slot hoop ik
dat er over vier jaar een extra
ontsluiting naar Nieuw Noord
is. Hoe? Ja, dat ligt inderdaad
moeilijk. Ik voel er wel wat
voor om het fietspad achter de
begraafplaats geschikt te maken voor auto's en we moeten
in gesprek blijven met de provincie over het verlengen van
de Herman Heijermansweg."
Leukste ervaring met de politiek: „Ik was negen en deelde
folders uit op een bijeenkomst
van de ARP (Anti Revolutionaire Partij) met professor Schouten op het circuit. Ik voelde me
zo trots, want mijn vader had
die bijeenkomst mede georganiseerd."
Vcrkiezingsprosmose: VVD 5,
CDA 3 of 4, PvdA^2, D66 2, GBZ
2, SP l, AOV 1.
Favoriete politicus: „De Hoop
Scheffer, want die verwoordt
het allemaal zo goed. En Koekkoek."
Beste schrijver: Jan de Hartog en Konsalik.

Is thuis het meeste gehecht
aan: „De pendule van mijn
overleden moeder. Ze heeft
hem op haar trouwdag van
haar nicht gekregen. De klok
heeft zo'n prachtig ouderwetse
tik en slaat zo mooi. Mijn kleinkinderen vragen altijd als eer-

ZANDVOOET - De Stichting
Welzijnscentrum Zandvoort en
de bibliotheek krijgen hoogstwaarschijnlijk extra subsidie,
omdat de lonen van het personeel omhoog gaan. Bovendien
moet het Welzijnscentrum een
hogere vergoeding aan vrijwilligers geven. In totaal gaat het
om 14 duizend gulden voor het
Welzijnscentrum en 11 duizend
gulden voor de bibliotheek. Of
de twee instellingen de extra
subsidie ook krijgen, hangt af
van de gemeenteraad. Die beslist daar eind februari over.

Stoelen

Naam: Ype Brune, 57 jaar, tot
28-e gevaren daarna diverse
functies aan de wal bij scheepvaartmagnaat Nedloyd gehad.

ZANDVOOET - Het college
van B en W stelt voor om tienduizend gulden uit te geven
voor het vervangen van de rieten stoelen van de publieke tribune in de raadszaal. Vervanging van de raadszetels staat
vooralsnog niet in het voorstel
dat het college deze week aan
de politiek voorlegt. Pieter Joustra, na de verkiezingen waarschijnlijk fractievoorzitter van
de VVD, heeft in het Zandvoorts Nieuwsblad al eens laten
doorschemeren dat hij andere
stoelen voor de raadsleden prefereert.

Partij: CDA.

Herinrichten Spoorbuurt blijft mogelijk
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ZANDVOOET - De Agatha
Parochie heeft van het bisdom
toeslemming gekregen om het
schilderij van Jan Adam Kruseman te laten restaureren. Het
meer dan een eeuw oude schilderij is enige tijd geleden zwaar
beschadigd gevonden naast het
orgel.
Hoeveel het restaureren precies kost is volgens W. Dresme,
oud vice-voorzitter van de Agathu Parochie, nog niet bekend.
Hij rekent op ongeveer 30 duizend gulden. Een dergelijk bedrag mag het bestuur van de
Agatha Parochie niet zomaar
uitgeven, vandaar de toestemming van het bisdom. „We kunnen het eventueel zelf betalen,
maar we zijn nog op zoek naar
sponsors. Ik heb daarom de
Kunslraad van het bisdom aangeschreven. Daar heb ik nog
geen antwoord van gekregen,"
aldus Dresme.

Ype Brune

ste of de klok er nog is."
Gezelligste straat van Zandvoort: „Vroeger was dat ongetwijfeld de Westerparkstraat,
waar wij woonden. Gek genoeg
noemden ze onze buurt 'De
koude
aardappelenbuurt',
waarschijnlijk omdat er zoveel
ambtenaren woonden. Mijn vader was ook ambtenaar."
Mooiste plekje in Zandvoort:
„Het strand. Daar loop ik graag
als het stormt. Wanneer ik problemen heb, kan ik daar dingen
roepen die verwaaien in de
wind. Ja, de zee heeft mij altijd
getrokken. Ik ben niet voor
niets zeeman geworden.
Opmerkelijkste zccmansvcrhalen: „Ik was zestien en mijn
vader bracht me weg. Denk aan
de slechte vrouwen, zei hij. Ik
begreep pas veel later wat hij
daarmee bedoelde. Mijn angstigste moment beleefde ik datzelfde jaar toen ik voor het
eerst naar New York voer. Midden op de Atlantische Oceaan
viel de motor van het schip uit.
Er stonden hoge golven, waarop we meedeinden. Ik moest
me in mijn kooi schrap zetten
om te voorkomen dat ik eruit
zou vallen. Op zo'n moment besef je hoe afhankelijk de mens
is van machines."
Eerste liefde: „Het meisje van
de slager. We hadden verkering
totdat er een andere kaper op
de kust kwam."
Vroegste jeugdherinnering:
„Ik vergeet nooit meer hoe wc
van Witmarsum in Friesland
naar Zandvoort reden op een
grote ouderwetse rammelende
vrachtwagen met kolen. We
kwamen terecht in een huis
met een kale houten vloer waar
de muizen op speelden. Ze hadden ons in Witmarsum trouwens nog gewaarschuwd voor
Zandvoort. Dat zagen ze als Sodom en Gomorra."
Slechtste eigenschap: „Heb ik
van mijn moeder gekregen.
Soms druk ik me verkeerd uit
en kwets ik mensen.i Maar ik
heb dan wel meteen spijt. Ik zet
ook nogal snel dingen van me
af, terwijl anderen nog niet zo
snel zijn."

Asiel zoekt hulp voor pups
ZANDVOORT - Irene Mudde, beheerster van het Kennemer
Dierentehuis, is dringend op zoek naar vrijwilligers die honden de
fles willen geven. In het asiel zijn acht hondjes geboren. Moeder
Tascha, een Mechelse herder, heeft echter onvoldoende melk om
de pups te voeden. Zij heeft last van diarree gehad en slikt nu
medicijnen.
De acht pups moeten vijf keer per dag aan de fles. „Dat betekent
zoveel extra werk, dat ik met een groot probleem zit. Vooral
mensen die overdag kunnen meehelpen, zijn meer dan welkom,"
tildus Irene. Iedereen die een helpende hand wil bieden kan zich
opgeven via telefoonnummer 5713888.

Kraanwagen
ZANDVOOET - De gemeente
wil voor 250 duizend gulden een
nieuwe kraanwagen aanschaffen. De kraanwagen vervangt
een oude wagen uit 1988. De wagen is volgens de gemeente nodig voor het strand, de sportvelden, het riool en de gladheidsbestrijding. De gemeenteraad
beslist eind februari over de
aanschaf.
(ADVERTENTIE)

Cinema Circes
5 t/m 11 Februari

Tl IE MAN. THE M YTH
TIIEMOVIEi
AL) Nederlands Gesproken

Dagelijks 15.30
Do. t/m Dl. 19.00

Hij slaat weer toe.
Alcx D Lm/, Olck Kruna

Do l/m Dl
21.30

James Bond;
TOMORROW
NEVER DIES
Picrcc Brosttnn, Ten Halchci
Jonathan Pnce

woensdag 11 februari

Regio Julio Medcm
met Fmmn Suarcz en
Carmelo Gomez

FILMCLUB

Sit«ax aat fioUfm

woensdag 4 februari 1998
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MSA-West
move/havo
zaterdag
24 januari 1998
open huis
10.00-12.30 uur
dinsdag
10 februari 1998
voorlichtingsavond
19.30-21.30 uur
woensdag 18 februari 1998
werkochtend fop «(fnodiging) 09.00-12.30 uur
woensdag 11 maart 1998
voorlichtingsmiddag
13.00-16.00 uur

Amsterdam

.^$N]f'l^lV

-4|

„"ESSORTJ?
MOCWRFOMM

DOCfMTMOtTSKUIFT"

donderdag 5W januari 1998
open avond
20.00 uur
zaterdag
14 februari 1998
open dag i
11.00-14.00 uur
woensdag 18 maart 1998
proeflessen'.
14.00-16.00 uur
woensdag 25 maart 1998
proeflessen'
14.00-16.00 uur

13 HEAO Studies
accountancy (AC)
b.mk- en ven'ekeringbwezen (BV)
bcdnjfseionomie (BE)
bedrijfskundige informatica (BI)
commerciële economie (CE)
communicatie en public relations (CI'R)
economisch-lmguibübch (EU
fiscale economie (PK
internationaal management (IM)
international manaKement-englibh strcani (IM-ES)
logistiek management (LM)
management, economie en recht (MER)
management £ informatie (MiS.1)

VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN

EEO R l
Horeca-carrière
start 'n SEC-opleidincj
™

• Horeca Ondernemersvaardigheden
• Cafébedrijf/Sociale Hygiëne
Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste
vestigingseisen. Ook voor andere branches.

MLA
mavo/havo, havo/vwo
deelscholeh

-•v"p'.*.'u'*tj»w

• Koken
• Serveren
• Wïjncertifieaat
Restaurantbedrijf
Managementopleidingen

D

AMSTELLYCEUM
mavo/havo/
vwo/gymnasium

,woensdag
4 maart 1998
voorlichting kinderen
14.00-16.00 uur
Pïeter de Hoochstraat 59 (mavo/havo, havo/vwo)
Hygiëaplein 8 {havo/vwo}
maandag
9 maart 1998
informatie-avond ouders
20.00-22.00 uur
Pieter de Hoochstraat 59 (alle afdelingen)

Bel voor informatie:

training &

D A

A M S

opleiding

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 9329

zaterdag
7 februari 1998
open huis
11.00-14.00 uur
donderdag 19 februari 1998
informatie-avond
19.00-21.00 uur

uitnodiging
kom naar de open dog.
Wat dacht je ervan om schilder te worden?
Met kleuren en verschillende soorten materialen maak |e er echt

-\• *\>,;

iets moois van. Afwisselend ook, want elk project is weer
anders. Samen met collega's werk |e aan een mooi

i. jt

resultaat. En een tevreden klant; dat is ook eer van je

MCO
mavo/vbo/(i)vbo/
eerste opvang

werk1
woensdag

(\..op vrijdag 13 februari aanstaande!^)

11 maart 1998

'~ -

voorlichtingsavond * '-*V 19.00-21.30 uur
woensdag 25 maart 1998
voorlichting kinderen "" 09.00-12.00 uur
• voorlichtingsavond v - 19.00-21.30 uur

Wil je meer weten over de uitdaging die het
schildersvak je te bieden heeft? Kom dan naar
de open dag op 13 februari aanstaande'
We laten je dan graag zien hoe je een echte vakman of
vakvrouw kunt worden. Je bent van harte welkom bij:
Schlldersvakcentrum
Papaverhoek 3, 1032 JZ Amsterdam

Amsterdam

ec n n i e k

Open van 9.00 tot 78.00 uur
Telefoon: (020) 636 89 44

Tot ziens op de open dag!
NOORD-HOLLAND ZUID

De open dag 11 een initiatief van Opleidingscentrum SVS. de samenwerkingsverbanden
van opleidmgsbednjven (SPOS/SPS) en de Regionale Opleidingscommissies (ROQ

Rosarito

Oog voor

Amsterdam

Aangeboden door

ALLES EXTRA
AFGEPRIJSD

o.a.
BH's d i v. maten

v.a.

Broeken, truien,
jack's enz.

Haltestraat 75 Zandvoort
GRATIS!
in het Zandvoorts
V A L E N T I J N S W E N S V O O R UW LIEFSTE! ^ Nieuwsblad
Dit jaar kunt u, als lezer van onze krant,
gratis uw Valentijnswens plaatsen.
De origineelste inzending wint het Valentijnsdiner.

Engelstalige HEAO studie
uitwisselingsprogramma
met 50 partners binnen
en buiten Europa
buitenlandse stages

WAT MOET U DOEN?
Vul de onderstaande bon in en breng of stuur deze naar:
Zandvoorts Nieuwsblad of Postbus 26, 2040 AA Zandvoort
Wij zorgen dan dat uw wens op de woensdag vóór Valentijnsdag in de krant staat.
Uw uiterste inleverdatum is zaterdag 7 februari 1998.
Mijn tekst luidt (max.5 regels)
1 regel
2 regels

DAARNA OPEN MET NIEUWE
VOORJAARSCOLLECTIE!

3 regels

Iedere dag open, ook vrijdagavond tot 20.00 uur.

4 regels

fLüosartto
Grote Krocht 20 b - Zandvoort
tel 023-5715697

Geïnteresseerd
in een internationale carrière?
Kom naar de open dag op 11 februari
Wïbautstraat 84 Amsterdam
van 16.00 tot 19.00 uur

5 regels

A M s l I

II O f. l f c 1M> () l

K t» A M
VOO K

KI.ONOMISC H i Siuniis
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Ben knutselt liever
aan grote treinen

Met

oog

4o

Reizigers met fototoestel en
opschrijfboekje op het puntje van het
Beverwijkse perron. Het hoofd naar één
kant gewend. Geroezemoes dat luider wordt
zodra de eerste rookpluim van de
stoomtrein boven de bomen zichtbaar
wordt. In de verte zwelt het geluid van de
stoomtrein ritmisch aan. Tjoek-tjoek,
tjoek-tjoek. In hoog tempo de bocht om. De
groene stoomloc dendert langs, een sliert
witte rook als bruidssluier in zijn kielzog.
Een stoomfluit die in de oren van de
toeschouwers gilt. Glimlachend zwaaien
twee mannen in blauwe overall vanuit het
raampje van de locomotief. De jaren vallen
even weg. Alsof er geen TGV, dubbeldekker
of strandsprinter bestaan.

Veel Zandvoorters zijn al
druk bezig met het plannen van
hun zomervakantie, want het is
erg druk bij het reisbureau,
meldt Woelinga. Er zijn diverse
nieuwe bestemmingen, die al
goed aanslaan maar de trend is
de laatste jaren dat steeds meer
mensen voor een zonvakantie
met een snuifje cultuur kiezen.
„Ik zie dat veel mensen meer
willen dan aan
het strand liggen in een
warm oord. Ze
willen
wel
naar de zon,
maar dan ook
in dat warme
land op excursie of met een
huurauto zelf de bezienswaardigheden opzoeken. Turkije is
daarbij het meest favoriet, alhoewel Griekenland plus de
steden en het achterland van
Spanje eveneens erg aanslaan."

Eiland hoppen, tot nog toe
vooral populair onder jongeren, is vanaf dit zomerseizoen
een stuk eenvoudiger. „Zo kun
je bijvoorbeeld naar Zakynthos
vliegen en na een week per
vliegtuig naar Corfu vertrekken. Dat is nieuw."
Overigens hebben velen ook
voor de winter een zonvakantie
geboekt. Volgens Woelinga is
dat een typisch Zandvoorts verschijnsel. „Ik denk dat dat
komt doordat veel mensen
's zomers werken. Zij willen
zelf dan ook wel eens kunnen
genieten van de zon. Wintersport is relatief minder geliefd
in Zandvoort."
Een andere trend is de opmars van de doe-vakanties, zoals wandelen en fietsen. „Zowel
m georganiseerd als ongeorganiseerd verband."
Wie echter voor een aparte,
maar toch redelijk betaalbare
vakantie wil kiezen, heeft daarvoor dit jaar extra veel mogelijkheden. „Zuid-Afrika was bijvoorbeeld tot nog toe een erg

Monique van Hoogstraten
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Kunstenaar Victor Bol heeft met zijn bezemactie zoveel succes gehad dat
hij de actie een week verlengd heeft. De foto van zijn 'bezemboom
verscheen niet alleen m diverse kranten, ook veel wandelaars schoten een
plaatje van dit curieuze kunstwerk op het strand. Bovendien namen zeven
honderd mensen bij de boom een tas van de gemeente mee met de tekst
'Ruim je rommel op' En er waren ook mensen die de rotzooi van het strand
bij de boom deponeerden. ,,lk schrok me rot toen ik zaterdagmorgen bij de
boom aankwam. Palen, houten schotten, van alles lag er op een hoop."
vertelt Victor. ,,lk heb trouwens ook vier kistjes met glas kunnen vullen Dat
glas kan ik nog mooi gebruiken voor een nieuw kunstwerk. Hoe dat eruit
gaat zien' In de zomer exposeer ik het, dan kan iedereen het bewonde
ren." De reacties op de bezemactie kwamen overal vandaan. Victor kreeg
onder andere fanmail van een mevrouw uit het midden van het land, die
een gedicht meestuurde. De boom verdwijnt zeker niet m de openhaard
Victor heeft namelijk al volop nieuwe plannen m zijn hoofd. Voorlopig legt hij
de boom tegen de zeereep aan.
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Op elke steiger klonk een lied
meestal bij buitenlandse fabrieken besteld worden. Ik loste
het vaak anders op, ik maakte
ze zelf. Bij de stoomclub gaat
het precies zo. We maken veel
zelf of passen onderdelen aan."
„Hoe ik bij de stoomclub betrokken ben geraakt? Ach, hoe
gaat dat. Je spreekt een paar
mensen die je vragen of je een
keer meewilt en op den duur
kom je er steeds vaker. Ik wilde
bovendien een nieuwe hobby
hebben, dus dat kwam mooi
uit. Ik ben ook gevraagd bij andere organisaties. ," zegt hij.
Per week besteedt hij inmiddels gemiddeld minimaal zestien uur aan de stoomclub.
In de loods op het Hoogoventerrein sleutelt hij dan wel aan
de locomotief, in werkelijkheid
is zijn hobby veel breder. „Het
leuke van de stoomclub is dat
het erg gezellig is. Het is een
soort vriendenclub. We sleutelen niet alleen samen, we gaan
bijvoorbeeld ook samen onderdelen uitzoeken in Berlijn."
„Bovendien vind ik het leuk

dat er ook leven in de stoommachine zit en dat ik daar voor een
deel voor verantwoordelijk kan
zijn." Tijdens ritjes schept hij
namelijk als stoker de kolen in
het vuur. Een zware taak overigens, want de temperatuur in
de loc is behoorlijk hoog doordat de klep voor het vuur regelmatig opengaat. „Van onderen
is het warm, van boven koud
omdat de wind via het open

raam dwars door de loc blaast,"
vertelt Ben. „Daarom draag ik
altijd een petje op mijn hoofd.
Ook wel handig tegen het kolengruis." Een keurige stevige
pet hoeft voor hem niet. Die ligt
wel op de kapstok. Keurig
zwart, geen stofje erop.
Wie in zijn huiskamer in de
Willem Draijerstraat rond-

ddiensten

Benchten
en tips voor
deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12. Tel.023-5718648,
of Faxen.023-5730497.

Kreeft eten bij
Mollie en Co

(ADVERTENTIE)

10.000

Vestig een nieuw wereldrecord
meubels kijken op Meubelboulevard Amsterdam-Diemen. Eén
rondje en je hebt alles gezien l
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veel enthousiasme over de
technische details van de
stoomlocomotieven van Hoogovens. Haalt boeken tevoorschijn met tekeningen van de
ketel, foto's van andere locomotieven en heeft zelfs zelf een
heuse videofilm gemaakt over
diverse
stoomtreinen
en
-trams, waarin hij inzoomt op

allerlei onderdelen.
Vrienden en bekenden attendeert hij er soms op dat de trein
van de Hoogovens veertig keer
per jaar voor het publiek rijdt.
Meestal zijn het kleine ritjes
over het terrein van het staalbedrijf, maar op 28 december was
er een grote tocht door Noord-Holland. Ruim 350 mensen zagen hobbelend met een gangetje van vijftig kilometer per uur
het landschap tussen Beverwijk, Hoorn en Alkmaar aan
zich voorbij trekken. Ook diverse Zandvoorters waren
daarbij.
Zij zagen hoe als vanouds de
schapen in de wei met de trein
mee renden. Net als veel passagiers schoot Ben de anekdote
over de spoorwegen in de vorige eeuw te binnen. De mensen
dachten toen nog dat koeien
zure melk zouden geven, omdat
het grote zwarte monster (locomotief De Arend) tussen Amsterdam en Haarlem heen en
weer raasde.
Destijds staarden Nederlan-
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dure bestemming, omdat de
vliegreis ernaar toe zo duur
was. Transavia vliegt voortaan
rechtstreeks op Durbin en dat
scheelt al snel duizend gulden,"
vertelt Woelinga.
Terug van weggeweest zijn de
reizen naar de Fillipijnen. Na
de onlusten in dat land trokken
veel reisorganisaties hun handen af van de Fillipijnen, maar
volgens Woelinga komen er nu
Om in de vakantiestemming
voorzichtig weer wat contacte raken kunnen Zandvoorters
ten.
bij het reisbureau een videoWie zich liever per boot dan band huren over diverse vakanper vliegtuig wil laten vervoe- tiebestemmingen. En wie voor
ren, kan een cruise maken. l maart zijn reis boekt, krijgt
„Vooral voor senioren? Nee het verschil terugbetaalt als de
hoor, dat valt wel mee," zegt betreffende reis onverhoopt in
Woelinga. De beeldvorming de loop van de maanden goeddaarover is anders dan de wer- koper wordt.
kelijkheid volgens haar. „Cruises in Indonesië scoren goed bij
ouderen. Dat is wel waar. Maar
de gemiddelde
leeftijd op de
ZANDVOOET - „Het is eiboten
die
langs de Cari- genlijk een soort traditie," zegt
bische Eilan- een woordvoerder van restauden varen, ligt rant Mollie en Co. „We hebben
rond de dertig. in februari altijd een kreeftenHet entertain- weekend om mensen kennis te
ment is dan laten maken met kreeft. Dit
ook op die jaar is dat van 6 tot en met 10
leeftijdsgroep afgestemd en er februari. De drempel proberen
zijn veel mogelijkheden om aan we laag te houden. We hebben
geen superchic restaurant en
boord te fitnessen."
Een ander misverstand is het kreeftenmenu is niet ontvolgens haar dat velen denken zettend duur. We houden het
dat cruises erg duur zijn. „Maar allemaal lekker gewoon, zodat
als je het omrekent valt het wel iedereen een keer kreeft kan
mee. Je hebt vervoer, een dak eten."
Mollie en Co heeft overigens
boven je hoofd en lekker eten in
één prijs. Soms zitten zelfs de ook aan collegahoreca-onderexcursies in de reissom inbe- nemers gedacht. Zij kunnen op
grepen. Bovendien zijn de prij- maandag en dinsdag terecht.
zen een stuk gezakt de laatste Tenminste, in principe, want eijaren."
genlijk zijn alle tafeltjes (ook in
Voor gezinnen met kinderen het weekend al volgeboekt). In
valt er ook wat nieuws te mei- totaal gaan er dan ook tweehonden. Zij kunnen voortaan recht- derd kreeften doorheen.
Een bevriende kok maakt de
streeks van Amsterdam naar
Eurodisney met de Thalyss, de kreeften klaar. „Daarvoor moet
Nederlandse TGV. „Tot mei wel de hele keuken verbouwd
van dit jaar moet je overstap- worden. De frituur gaat eruit en
pen in Parijs. Een heel gedoe er komen een paar grote panmet koffers en kinderen. Maar nen in de keuken. We serveren
vanaf het voorjaar wordt de dan ook alleen maar kreeft en
TGV-spoorlijn doorgetrokken één alternatief menu voor menvan Parijs naar Eurodisney. Ik sen die geen kreeft lusten. De
kan me voorstellen dat ouders gewone kaart laten we tijdelijk
in de kast liggen."
daar erg blij mee zijn."
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kijkt, ziet slechts één schilderijtje - van Anton Pieck - met een
trein erop. „Ik ben niet zo'n
type dat allemaal schilderijen
verzamelt of kleine treintjes in
elkaar knutselt en tentoonstelt.
Veel te veel gepriegel. Treinen
spotten? Nee, dat vind ik echt
waanzin. Ik ben meer een doener en meer geïnteresseerd in
de technische aspecten."
Hij vertelt dan ook met erg

'De meeste jongens dromen ervan om
treinmachinist te worden. Ik niet'

Veel mensen al
druk bezig met
vakantieplannen

Het voordeel van Turkije is
deze zomer dat er voor het eerst
een lijndienst Amsterdam-Izmir bestaat. „Veel mensen vinden een lijndienst prettiger dan
een charter, omdat je bij een
lijndienst van te voren precies
weet hoe laat het vliegtuig vertrekt."

de badplaats door

„De wind blaast dwars door de locomotief, daarom draag ik als stoker altijd een petje," zegt Ben
Poto Andr'ó Lic'bei om
Abeelen

Cultuur opsnuiven
wordt populairder
ZANDVOORT - Een
vliegreis naar Zuid-Afrika,
een cruise in het Caribisch
Gebied of met de TGV
rechtstreeks van Amsterdam naar Eurodisney. Dat
zijn de nieuwe mogelijkheden voor de zomervakantie
volgens Marga Woelinga,
bedrijfsleidster van het
Zandvoortse
reisbureau
Toerkoop Zonvaart.
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ET IS DAN ook nostalgie
waarom de één zo van
stoomtreinen of stoomtrams houdt. Voor de ander is
het een droom die waargemaakt wordt. Even in de huid
van een conducteur kruipen,
compleet met uniform en spiegelei. Een derde vindt het een
sport om in zoyeel mogelijk
verschillende treinen te zitten
en dan ook nog eens van alle
passerende treinen veelbetekenend de serienummers te prevelen tegen een buurman. En
weer een vierde geniet het
meeste van het sleutelen aan
een bijna uitgestorven voertuig.
Voor de 63-jarige Zandvoorter Ben Ataeelen geldt dat laatste. Hij heeft, sinds zijn vut vijf
jaar geleden begon, eerst gepierewaaid met de caravan, voor
de kleinkinderen houten speelgoed geknutseld, maar nu is hij
alweer een jaar of drie actief lid
van de Stoomclub Hoogovens.
Veel jongens zien in hun
jeugd een toekomst als tramchauffeur of treinmachinist
voor zich. „Voor mij gold dat
niet. Eigenlijk had ik zeeman
willen worden, maar dat wilde
mijn moeder niet. Ik vermoed
dat ze liever niet had dat ik zo
lang van huis wegging."
Zijn eerste opleiding en baan
lagen niettemin niet zover van
zijn huidige interesses vandaan. Ben volgde de machinistenopleiding op de ambachtschool en werkte vanaf 1956 tot
en met midden jaren zestig bij
de Nederlandse Dok- en
Scheepvaartmaatschappij
in
Amsterdam. „Ze hadden daar
ook stoommotoren, alleen waren die een stukje groter dan
die van onze stoomlocomotief.
Het waren joekels van tien meter hoog en achttien meter
lang."
Dat hij handig en technisch
goed onderlegd is, kwam ook
daarna mooi van pas. „Ik ben
na mijn baan bij de NDSM 28
jaar lang reparateur en verkoper van verpakkingsmachines
geweest. In dat vak was ik gewend om veel te improviseren.
Vaak stond ik bij een klant en
beschikte ik niet over de juiste
onderdelen, want die moesten
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POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112.
In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen). Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsen: De volgende -huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blume, P.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
0900-1515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 0900-1515.
Verloskundigen: Mevrouw S.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(0230 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzrjnsccntrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van

ders nog met open mond naar
de trein. Dat gebeurt nu alleen
nog maar als er een stoomtrein
langskomt. Bij spoorwegovergangen valt de verbazing vaak
van de gezichten af te lezen.
Echte liefhebbers, die op de
hoogte zijn van de rit, posteren
zich echter met camera m een
weiland. Een stond er tijdens
de rit op 28 december zelfs met
een Nederlandse vlag klaar.
Bens grootste wens is om nog
eens van Haarlem naar Zandvoort te rijden, maar de kans
daarop is niet zo groot. De NS
vragen vijftienduizend gulden
voor het begeleiden van de rit
en praktisch gezien zijn er ook
nogal wat complicaties sinds de
draaibrug en het rangeerterrein verdwenen zijn. De trein
kan nu niet meer zo makkelijk
keren. Vorig jaar ging de intocht van Sinterklaas per
stoomtrein dan ook niet door.
„Jammer, want het zou toch
prachtig zijn om wat nostalgie
in ons dorp te brengen?"

ZVH).
Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Opmerkelijk afscheid

Monique van Hoogstraten

Dier
van de
week

9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
svp 24 uur van te voren opgeven
bij het Welzijnscentrum, tel.
(023-) 5717373. Voor de maandag moet men zich op de vrijdag ervoor opgeven.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexucel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortsc Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
Spikkel heet deze hond. Zij loleden. Telefonisch spreekuur geert in het Kennemer Dierenelke dinsdagavond 20.00 - 22.00 tehuis en wordt wat angstig van
uur: (023-) 5731618 (Secretarihet idee dat ze alleen zou moe3.3.t

Meneer Loning wil dat de gemeente het geluidsniveau van radio's bij
bouwputten aan banden gaat leggen. HIJ kwam zelfs naar een hoorzitmg
over nieuwe geluidsnormen van het verkeer om dat aan wethouder Pier
Fliennga te vertellen. Loning vreest namelijk het ergste als straks de
Zwaluw tegenover zijn huis gebouwd wordt. Volgens de wethouder kan hij
daar niet zoveel aan doen. HIJ adviseerde Loning om een brief naar de
gemeente te sturen met het verzoek de APV aan te scherpen. In de politie
heeft Fliennga nu namelijk weinig vertrouwen. ,,ln mijn jeugd kwam oom
agent en die schreef een bonnetje uit. Dat is allang niet meer zo De politie
kaatst het balletje eerst terug naar de gemeente. Wij moeten meten en dan
volgt er een hele procedure." Of die procedure afgerond is voordat De
Zwaluw overeind staat, is nog even de vraag

ten blijven in het asiel. Ze is
vrij klein en bijna tien jaar oud.
Ze is redelijk waaks, maar bovenal ontzettend trouw en aanhankelijk. Met andere katten en
honden kan ze het redelijk vinden. Zelfs met kinderen, al is ze
wat bang van jonge kinderen
die haar enthousiast beetpakkcn. Wie meer informatie over
Spikkel wil hebben, kan terecht
bij het Kennemer Dierentehuis,
Keesomstraat 5, tel. 5713888.
Ook Mickey en Milly, die vorige
week in de krant stonden, verblijven daar nog steeds.

Vrijdagmiddag leek het wel of er een ramp van wereldniveau in Zandvoort
had plaatsgevonden. Politie-, brandweer- en ambulancewagens reden met
loeiende sirenes door het dorp. Zij vervoerden echter slechts één persoon.
Willem Verhorevoort, die na 27 jaar afscheid nam van de GGD. Zijn
collega's haalden hem met groot materieel op bij zijn huis m de Kostveilorenstraat en trokken hem een Dalmatierpak aan. De voormalige directeur
van de Clarakliniek, oud-directeur van de ambulancedienst en verpleegkundige kan zich nu, na zijn functioneel leeftijdsontslag, volledig wijden aan zijn
favoriete hondensoort. Bovendien blijft hij voorzitter van het Rode Kruis en
vrijwilliger bij de Rode Kruispost op het circuit.

Nieuwe tv-deskundige
Joan-Mary Poster krijgt woensdagmiddag in Amsterdam haar bul. Ze mag
zich doctorandus m de communicatiewetenschap noemen. Joan-Mary
heeft op de Oranje Nassauschool gezeten en later op het Kennemer
Lyceum. In de Verenigde Staten studeerde ze eveneens commumcattewetenschap, maar haar graad haalde ze aan de Universiteit van Amsterdam.
Ze studeerde af op een scriptie over de manier waarop vijf tv-actualiteitenprogramma's politici m beeld gebracht hebben tijdens de Eurotop en de
aanloop daartoe. „Het was leuk geweest als sommige televisiejournahsten
kritischer over de ene of de andere politicus waren geweest, maar de
Nederlandse journalisten zijn tamelijk objectief," concludeert de 28-jarige
doctorandus. „Opvallend vond ik wel dat Hart van Nederland niet over de
Eurotop berichtte." Joan-Mary heeft voor haar onderzoek vijf maanden
intensief naar de televisie gekeken.

Andere kleur
Folkert Bloeme is vorige week in deze rubriek plotseling van politieke kleur
verschoten. HIJ werd bij de VVD ingeschaald, maar Folkert Bloeme hoort
uiteraard bij de Partij van de Arbeid thuis.

Tijdelijk gehandicapt
Een weekje gehandicapt zijn heeft ook zo zijn voordelen. Ik kwam achter
een heleboel zaken die anderen misschien al lang wisten. Bijvoorbeeld dat
buschauffeurs vaak een stuk aardigerzijn als je met krukken rondstrompelt
Ze stoppen zomaar, terwijl ze eigenlijk al opgetrokken waren En dat het
Welzijnscentrum echt vervoersproblemen probeert op te lossen. Cor Schilpzand is zo vriendelijk geweest om me een paar dagen bij het station op te
vissen. Maar ik ontdekte ook dat afhankelijk zijn van het openbaar vervoer
binnen en rondom Zandvoort zelf een ramp is Op een gegeven moment
moest ik twee keer overstappen om van Haarlem-Noord naar de Gertenbach Mavo te komen. Toen heb ik maar een taxi genomen. En ja hoor, ook
taxichauffeurs zetten hun vriendelijkste gezicht op zodra ze mij zien stumperen met die twee onhandige krukken.

Periode: 24 - 30 jan '98
In ondertrouw: Ronald Gerard
Geysen en Marjan Zwemmer.
Getrouwd: Gerrit Jan Mulder
en Maria Claudina Payssé. Johan Paulus Laarman en Geralda Henriette Roos.
Geboren: Iris Louise, dochter
van Jeroen Petrus Balk en Klazina Steenwijk. Nma Louise,
dochter van Donald Franciscus
Koemans en Miriam Moelee.
Romeck Anthony, zoon van
Adrianus Bullee en Olga Elisabeth Gerritdina Jansen op de
Haar. Rien Ton Theodoor, zoon
van Theodorus Henri Rein van
der Laan en Antoinette Petronella van Deursen.
Overleden: Catharina Johanna
van Oostrum-Jutte, 97 jaar. Johanna Derks-Olivier, 92 jaar.

[tjërv
Hervormde Kerk (Kerkplein):

Zon 10.00 uur: ds J. v. Leeuwen.
Gereformeerde Kerk (Jullanawcg):

Zon 10.00 uur: ds N. van Keulen uit Bloemendaal.
Agatha Parochie (Grote Krocht):
MONTÊI, OME, VAN HEEUWUK. SUWKAMER
CENTRUM, STOK MEUBELCENTER, VAIHAL
Info: (020) 690 93 1G

Zat 19.00 uur: niet bekend.
Zon 10.30 uur: niet bekend.

NPB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap (Brugstraat):

Zon 16.00 uur: ds S. vd Meer uit Haarlem.

Wat zou er harder klinken? De radio of het heien?

Illustialie Man- di- Hoor
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AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ39,50 per les
Motorrijlessen ƒ 42,50
20 autorijlessen + examen ƒ 1049
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.

Z UlD W l JK
Peugeot-dealer

Daihatsu

Citroen

Dmluilsu
't AMSTERDAMMERTJE
Ainslcl 3-10 312
lecjcnover Carré
A'dam-C. lul. 0206236491.

CHYPARSE, Soosterberg vult
uw Citroen-voerbollen voor
/ 20,- p. st. Testen is GRATIS.
Telefoon: 03463 • 51150.

Opel
T.k. Opol Aslrn ST tjr. mul. TDS
Trcsh uitv., lobr. '07, j; 31.000
km. trckh., rüd.cas., nw.pr.
/ 39.000, i.v.rn. auto v.d. zaak
vr.pr. j 29.500. 06-53791056.

Auto's te koop
gevraagd
GovrangrJ juniju fiulo's vanal
1991 a contarfl! Bell u voor inl.
0341-419351010653-075799.
DE HOOGSTE PRIJS voor olk
rncrk auto a cont. mot vrijwar.
bewijs. Tol.: 020-4821640.
OPGELET!! Grote auto-inkoop
actie. Gespecialiseerd in alle
merken auto's v/n '80, ook bcdrijlsaulo's
en 4x1,
010-1151618 ol 0053277644.

Fiat
Cinquecento, b.j. '93, luxe pakkei 50.000 km, / 7950. Tol.
0228-521683, na 18.00 uur.

Renault

Ruime keuze in 2 CV occasions
allo leeftijden. De Eendenspecialist Leende.: 040-2061528.

205 S Forever '96 .49.000 km
106 1.5 D. 03-'96 ....ƒ23.750
106 1.1 Accent '96 . .ƒ19.450
306 plus '94
ƒ18.950
306 1.6XSOK96 ...ƒ25.900
3062.0 XSi '94
ƒ24.950
306 1.9 D. '96
ƒ24.900
309 1.3 XR '89
ƒ 5.450
309 Allure '88
ƒ 4.750
405 1. Gli 10-'92 ....ƒ12.450
R. Laguna 1.8 RT '94 ƒ 21.750
Renault 21 GTS '91 .ƒ 7.250
Renault Clio RL '94 ..ƒ13.990
Opel Vectra GLi '93 .ƒ 19.950
Alfa 33 Imola '94 ... .ƒ15.950
Ford Escort strb, '95 .ƒ20.900
Tempra SW TD 05-'95/24.950
Minervalaan 86, A'dam - Zuid
Tol. 020- 6629517

XM 20i aut. LPG '95 ƒ 27.500
XM 20i 16V '95
ƒ27.500
XM Turbo D '94
ƒ 25.000
XM Diesel '95
/ 26.500
XM Diesel '94
ƒ 19.500
XM Diesel '92
ƒ 12.500
XM Turbo D '90
ƒ 9.950
XM 20i Comfort '91 ƒ 7.950
XM 20i airco LPG '93 ƒ 15.500
XM 20i Comfort '93 / 14.500
Saab
XM Turbo CT aut. '93/ 17.500
Xanlia Turbo D '94 . .ƒ 19.500
Xanlia 1.9 Diesel '95 ƒ 19.500 Voor een perfecte SAAB 99
Xanlia 1.8 SX airco'95/22.900 90, 900, 9000 ook Royal Class
Xantia 1.8SXLPG '95/22.500
Xantia 20i SX '94
ƒ 18.500
SAAB SERVICE
Xanlia 20 SX LPG '95/ 22.500
MOLENAAR
Xanlia 18 SX LPG '94/ 15.500
HOOFDDORP
ZX 14i Furore '94
ƒ 12.500
ZX Diesel '93
ƒ 13.500 Onderhoud, reparatie, APK.
BX 16 TGI Break '93 ƒ 12.500
Eigen revisiewerkplaats
BX 19 TRS Break '88 ƒ 2.950
voor Saab motoren
BX 14 TE '93
ƒ 8.950
en versnellingsbakken.
BX 11 TE '89
v.a. / 2.950 Tevens verkoop van nieuwe
BX 19 TRi '09
ƒ 3.950
en gebruikte onderdelen
023-5614097
VISA Garage B.V.
SAAB
90,
zeer fraai en orig.,
Houtmankade 37, A'dam.
kleur wit, bj. '87, aantoonb.
Tel. 020-6278410.
onderh. en rek. aanw. Vr.pr.:
/ 8250,-. 0299 - 373259 (Edam)
of 0652-835146.
Rover

To koop Renault Clio, 1.4 RL,
z.g.a.n., jan. '94, apk tol 2/99.
Na 19.00 uur: 0297-531825.
ƒ 15.000,-.

MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
T.k. Renault 5SL, b.j. '88, apk Tel. 020 - 6177975/6158022
tot juni '98, km 113.700. VraagRover-dealer voor
prijs ƒ3500. Tol. 020-6683888. Amsterdam, Amsteveen e.o.

Service en
Reparatie

Rijscholen

Peugeot

Verkeersschool Trendy
Toppers in rijles. Oostenburgergracht 5a, A'dam.
Openingstijden: ma. t/m vr.
9.00-20.00 uur, za. 9.00-16.00
uur. Bel voor gratis info (gids):
020-4205386.

Klassiekers
en Oldtimers
Frank Dordregter
5 jr PEUGEOT 404 import.
Altijd auto's op voorraad.
020-6826974 / 06-54373493

Volvo

D de heer D mevrouw

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven.

Adres:

D / 40,- (vier lotnummers)
n ƒ 30.- (drie lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
G ƒ 10,- (één lotnummer)
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt
in aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar, tel.: 020 - 677 68 68.

Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

Naam:

Bon uitknippen en in een
l envelop (zonder postzegel)
opsturen naar: Nationale
i Postcode Loterij,
1
Antwoordnummer 19503,
I J 700 VM Amsterdam.

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

(oproepbasis)
Voor soll. bel 023-571511. .

(Post)banknr:

De winnaar van de Mega Jackpot wordt elke maand
getrokken uil alle beschikbare loten van de Postcode Loterij. Als tijdens de trekking blijkt dat hel
winnende lot niet verkocht is, blijft de Jackpot staan.
Hij gaat dan automatisch met minstens een miljoen gulden omhoog. Bij een stand van 7 miljoen
gulden kan de Mcga Jackpot niet verder groeien.
De notaris trekt dan net zolang verder tot hij een
lot treft dat verkocht is. Bijvoorbeeld dat van u.
Direct na de trekking
gaal Hcnny Huisman
persoonlijk op pad om
de winnaar van deze
fantasiische prijs te verrassen. En hoe bijzonder die verrassingen
zijn heeft u intussen al
heel wat keren kunnen
zien! Wie weel is hel
nu uw beurt!
Bent u de winnaar van
de volgende Mcga
Jackpot? Bern u straks
hel nieuwste lid van de
Club van Postcode
Miljonairs? Dat kan.
Het enige dat u hoeft te
doen is meespelen.
Gebruik daarvoor deze

bon. Vul hem in en
zorg dat hij uiterlijk
12 februari bij ons
binnen is.

LOSSE Hi-Fi & DPL UITVERKOOP

harman/kardon
± 50% korting!

'

oud.rw.Ue, oetdigelljkg
USA topkw.lll.it: ü Ir. gar.
B = Zwarl; CH = Chomp.Gold

. Hk 3500 CH: receiver 2x50/120W; ± 35A; fm/am; afstb
HK 3600 CH: receiver 2x70/155W; ± 40A; fm/am; afstb
HK 3600 B: idem in zwart; ook o.a. 7 in/outputs
HD 7500II B: topm. bitstream CD; afstb
TD 4600 B: topm. cas/deck; Dolby B/C/S; afstb
HK 6250 B: versterker 2x40/140W; ± SOA; toptest
TU 9600 B: topm. tuner; 2 ont.; 24 x fm/am; afstb.
TL) 9400 B: afgeleide versie 9600; ook 7,5 cm hoog

Datum:
Handtekening:

HEEK:

J599^
799
JS9ST^
999
JL99SC! 1199
JLS99C7.
799
J599CT.
799
^JS99^.
499
JDOfTT.
599
^B43£.
399

Ook nnd*r* (allernieuwste) modellen voor héél spannend» prijnnl Géén tet.prijftlnfo, reserveringen of Inruil: op is écht opl

CHIN-CHIN

UITVERKOOP DIV.TEAC * ROTEL*TECHNICS*LUXMAN * JMLab* JBL*INFINIT
ArkmTycho 12buizen2x50WClassA versterker ...6699

3999 l

LuxronDPLlOW4-<Jeligch^l>mdcanposet....4493
3499 l
SonyEsgddvefst.3ES+CD2ES+tu>er3ESsct ...3549
2499 l
RolelRCD975CD-speler;afsL
1599 1199 l

Teac6200DPLrecaver3x704a(18W;30fm;ab...1399
JBL-L603weg2uüboxen;max200Wperpaar
3498
JMLabProfl66:3sp.zuboxen;max130Wperpaai2398
InSnlyMinuette: subwoofert4sat + centertxwset.,1499

Speel nu mee in de Postcode Loterij Record Show voor
een fantastisch ShowBizCity-arrangement. U brengt
een onvergetelijk bezoek aan het schitterende
feestpaleis van Joop van den Ende in Aalsmeer.
Aansluitend slaapt u in het luxe Amsterdamse hotel
Krasnapolsky op de Dam.
Dus: kijk maandag 20.30 uur naar RTL 4. Heeft u 12 of
meer cijfers goed op uw bingokaart? Bel dan 09090077
(95 cpm) en win dit fantastische arrangement!

ACHG = Amsterdams College voor
Hotel & Gastronomie
HUBERTUS VAKSCHOOL 50 jaar
VMBO Bakken, Horeca & Toerisme
Opleidingen die naar werk leidenlll

DRESSCODE: JUNGLE/SAFARIKLEDING
ORGANISATOREN: MARCEL l MIK

HOTEL EN
GASTRONOMIE

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

De overige Bingoprijzen:

7 miljoen

Getal 23 t/m 36

De Bingogetallen:
Getal 1 t/m 22

43 14 31 37 07 42 38
15 03 08 23 36 25 19
11 35 44 10 06 21 41
Heeft u met bovenstaande
cijfers, of met het cijfer:

32
een volle kaart dan wint u de
Thuisbingo
f 25.0OO,Zotfouten voorbehouden

02
17
18
09
30
04
26

05
13
34
24
39
33
20

ƒ 10.000,ƒ 1.000,-

ƒ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

ƒ 20.ƒ10,ƒ9.'
ƒ«,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

Straatprijs trekking januari:
Bekendmaking: 2 februari
/ 5.000,2676 XB
Extra Prijs
f 25.OOO.2676 XB 047

De BMW's: 1121 XB 065 in Landsmeer en 6118 EJ 004 in Nieuwstadt

START

- vanaf de Basisschool
in onze ONDERBOUW
-vanaf MAVO 2
in onze bovenbouw
- met mavo- of VBO-diploma
in onze KOPKLAS
VERVOLG - straks NAADLOZE AANSLUITING naar
MBO Bakken, Horeca & Toerisme

MET SPOED GEZOCHT VOOR

ZSV ZANDVOORTMEEUWEN
MET ONMIDDELLIJKE INGANG,
TEGEN VERGOEDING, EEN

TERREINMEESTER
Voor nadere informatie kunt u zich wenden
tot de heer H. Kinneging, tel.nr. 023-5720169.

REINAERT DE VOSSTRAAT 27 - AMSTERDAM (Bos & Lommer)
•
Telefoon: 020-6848673 Fax: 020-6882173

Schriftelijke reacties kunt u sturen naar:
ZSV Zandvoortmeeuwen
Postbus 140, 2040 AD Zandvoort

Uitstekend bereikbaar met Openbaar Vervoer - vlakbij Station Sloterdijk. Daarna bus 15 of tram 12

Ministerie van Justitie

Justitie

Werkmeester Diversen/Metaal

v/m 36 uur

Taken U bent belast met de organisatie van het productieproces op de werkzaal; geeft leiding en instructie aan een groep gedetineerden; verricht controle op de kwaliteit van de productie en de
voortgang van het productieproces; draagt zorg voor de^daartoe geëigende middelen; treedt wanneer nodig corrigerend op; bent mede verantwoordelijk voor een veilige en efficiënte bedrijfsvoering;
verricht overige tot het arbeidsproces behorende werkzaamheden; bent in het gehele werkveld inzetbaar; verricht de noodzakelijke werkzaamheden ten behoeve van de [geautomatiseerde]
arbeidsadministratie en levert rapportages.

FlinCtlC-eisen Technische opleiding op MTS-niveau, bij voorkeur metaal-diploma; praktische ervaring in een productiebedrijf; aantoonbaar

leidinggevende capaciteiten; BBO-diploma; de bereidheid tot het volgen van voor de functie relevante opleidingen; goede contactuele vaardigheden; kunnen werken in teamverband.
Salaris Een salaris van minimaal f 2791,- en maximaal f 4101,- bruto per maand; 8% vakantietoeslag.

Standplaats Amsterdam.

VoOrkeUrSgtOepen Justitie draagt bij aan het

vergroten van de werkgelegenheid voor vrouwen, gehandicapten en leden van etnische minderheden. Indien u tot één van deze groepen behoort wordt u uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Penitentiaire
Inrichtingen
'Over-Amstel'

799
1998 l
1898
799

CARIDAX HiFi: Adm. de Ruyterweg 131 (tussen J. v. Galen/J. Evertsenstr.) A'dam. let. 6837362 • gttn

Kom naar ShowBizCity

DE UITSLAGEN VAN 2 FEBRUARI

Brugman iiistallatieplau
voor (Ie complete installatie
van uw badkamer

Éénmalige stunt: abs. U.S.A. topklasse hifi: nieuw/overjarig: 2jaargar. op=op l

TK7ÏRÏFTNI ARASTIT TF

7 MILJOEN!
De Mcga Jackpot van de Nationale Postcode
Loterij staat op 7 miljoen gulden en deze maand
gaat hij er geheid u i t ! Laat die kans op de rijkste
prijs van Nederland niet liggen, wam u kunt
straks de winnaar zijn.

G4RIDKX

AFWASHULP M/V
BARPERSONEEL

Plaats:

ë-2.950,-

DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:
HOOFDDORP, Kruisweg 785 C, 020-6533482.
ZAANDAM, Pieler Ghijscnkian ] l/Provincialcwcg, 075-6355920.
ZOETERWOUDE, Hoge Rijndijk 195,071 - 5414054.
Overige adressen vindt u in de Gouden Gids.

GEVRAAGD
GEVRAAGD
La Bastille zoekt

Postcode:

Brugman
badmeubel Beach
Modern greeploos meubel,
130 cm breed. Uitgevoerd
in wit of jasmijn kleur.
Compleet met dubbele wastafel
en luxe kranen.

BADKAMERS

*ER.K.END
t?

RDW Erkend auto-demontagebedrijf STRIJDONK. Inkoop
van sloop- en schade-auto's.
Tev. verkoop van onderdelen,
ook NIEUWE onderdelen.
Gratis gehaald. Meteorenweg
381, A'dam, 020 - 6319802.

Geboortedatum:

Hcnnv Hnisimm: "Zcvm miljoen ivimirii nu'l i
tientje? DM kan alleen bij tle Po.siiix/i1 Laterij!

Brugman badkamer Tahiti
Luxe i-om])li:t« wille liudkumrr
Bestaande uit: hockhad, kwurlrnndecioiidieliak m
waml, wumlclosüt, l>a<lm«nl>«l
met spicgelkust i'.n wastafel,
kranen en accessoires.

Autoverhuur

ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer, alle
Bingoprijzen en de Mega Jackpot.

LOTERIJ

Accessoires
en Onderdelen

Autoverzekering premies v.a.
Seat
ƒ 185,- per jaar. Van Lemel AsT/:
surantiën, tel. 026-3219900,
VRACHTBUS ƒ89.
Seat Terra, bj. 2-'89, apk 11-'98,
na kantoortijd 026-3332221.
All in km vrij
met zijramen en achterbank,
Tel. 020-6910411
WIJ DURVEN WEL...U OOK ?! ƒ3950. 020-6237319/6232097.
QUESTION CAR ?!
BMW 316 aut. model '84/1800
Autosloperijen
Volkswagen
VW Golf D.'85
ƒ2750
VW Golf 1.3'85
ƒ2250 VW Polo 1.3 i Coupé sportverA.A.R.
VW Polo 1.4 '89
ƒ4950 sie, d.blauwmet., nov. '93,
Amsterdamse Auto Recycling.
Mini 1000 '84
ƒ 1650 ƒ 10.500. 020-6963809.
Inkoop loop, sloop en schadePeugeot 309 '87
ƒ 1950
auto's. Geen voorrijkosten.
Opel Kadett GSI'86 ƒ4450
Lid A.R.N. R.D.W-vriiwaring.
Bedrijfsauto's
2x Rat Ritmo 87/88v.a. ƒ 1250
Tel. 020 - 4.470.470.
2x Lancia A112 '84 v.a. ƒ750
Rat Marengo D '88
ƒ 1950 70 BESTELAUTO'S en pers. Autovernietiging Amsterdam
busjes v.a. ƒ3500. Garage koopt sloop-, schade-, defecte
en nog veel meer
Suzuki
auto's, autowrakken, mits
Dagelijks wisselende voorraad. Rijsenhout, lid Bovag.
Weg. lease-auto Suzuki Alto Pin/chip uw auto bij Question Meer dan 50 jaar gevestigd: compl. Gratis afgehaald. Erk.
GLX, 5 d„ donkerbl., bj. sept. Car, van Slingelandstr. 14, Bennebrpekerweg 17, Rijsen- bedr. RDW. 023-5400765.
'91,APK t.31-10-'98,70.000 km A'dam. Tel.: 020-486 98 83/ hout bij Aalsmeer, 0297- Grote sortering ONDERDELEN
324229. Ook t.k. gevraagd.
perf. st. 16700. 020-6612387. 06-54270592.
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.

WII\I-TOT-18,9-MILJOEI\I-BON

NATIONALE

APK-KEURINGEN
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020 6122476 (/ondur iilsprnak)
2o Holmorsslraiit 15, A'dani.

FIAT 500 L, bj. '68, open dak,
15 VOLVO STATIONS '88 -'95, gerest., i.z.g.st., ƒ7500.
Tel.: 076 - 5658725.
Sedans 240 '91, Ipg
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
OLDTIMERVERZEKERING,
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
VOLVO 245 GL Break, bj. '80, vanaf ƒ 95,- per jr t/m bjr '86.
Bel de oldtimerspecialist
Ruilstarters en dynamo's.
kl. geel, LPG onderb., vele exAss. Kant. Diks 030-6883700
Valkenburgerstraat 152.
tra's, ƒ w4950. 0251-310589.
Tel.: 020-6240748.
PEUGEOT 404 break geheel
Adverteren in deze rubriek gerest, ƒ 15.000. PEUGEOT
Grote sortering ONDERDELEN
Tel. 020 - 665.86.86
404 sedan idem ƒ 12.500.
van schade-auto's, alle
FAX 020 - 665.63.21
Drs. Keimpe Cars 020-6823615. merken, alle bouwjaren.
Postbus 156, 1000 AD A'dam
T.k. VOLVO AMAZONE combi GEBR. OPDAM B.V.
+ LPG, b.j. '66. Opknapper. Tel.: 023-5845435.
Algemeen
ƒ 7000. Tel. 020-6129974.

WIN MET ÉËN TIENTJE

Jk

APK i- (jroto bouil v.a. / 299.
DIESELSERVICE
brandstof pompen', verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA '
Incluslrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639

Bijzonderheden Het betreft hier twee vacatures. Eén vacature binnen het Huis van Bewaring 'De Weg'en één vacature binnen het Huis van Bewaring 'De Schans'. Een psychologisch onderzoek
kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
telefoonnummer [020] 4621111, toestel 2500.

Inlichtingen Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer F. van Aalst, Bedrijfsleider 'De Weg', te bereiken onder
SolÜCitatieWijZC Schriftelijke sollicitaties, binnen IA dagen en onder vermelding van vacaturenummer 8 024 4838, richten aan de Penitentiaire

Inrichtingen 'Over-Amstel', ter attentie van de heer J.W. Eikelboom, Hoofd Personeelsbeheer, Postbus 41901,1009 CE Amsterdam.

.'/•

a.

Justitie: hetjUÏSte gewicht til de Schaal
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Honda denkt heel
groot met MV-99
et een lengte van
ruimschoots boven
de vijf meter prijst
Honda zijn MV-99 aan als
grootste ruimtewagen. Het
is een studiemodel, dat
werd getoond tijdens de
Detroit Auto Show begin deze maand. Een kolos van
formaat, waarvan in 1999
een definitieve zogenaamde
mini-van moet verschijnen.

M

De Palio Weekend is er in drie uitvoeringen: een 100 16V versie, een Turbodiesel en deze 75 versie.

Autotest Fiat Palio Weekend 75
Ook prima voor doordeweeks
iat moest het tot voor
kort voornamelijk hebben van 'no-nonsense'
modellen: goede auto's
voor een nog betere prijs.
Desondanks ontbrak het
(zelfs) de kleine modellen
nooit aan karakter. Denk bijvoorbeeld aan de leuke
Punto en de eigenzinnige
Cinquecento. Met de komst
van de Palio Weekend heeft
de Italiaanse autoproducent
wederom een sterke troef in
handen. De basisversie van
de Weekend bevalt in ieder
geval prima, en dan het
liefst zeven dagen per week.
De compacte stationwagen van
Fiat betreedt een nieuw grondgebied, want de Palio Weekend
kent op de Nederlandse markt
nog maar een klein aantal soortgenoten. Alleen Volkswagen biedt
voorlopig een weerwoord in de
vorm van de Polo Variant. Seat. .
zal straks de Cordoba Vario introduceren.
Daarna zullen er onherroepelijk
meerdere merken volgen. Immers, iedereen heeft vrije tijd dus
behoefte aan een auto met.de eigenschappen als die van de Palio. In eerste instantie wilde Fiat
ons (de Europeanen) de nieuwko-

SPECIFICATIES:
Motortype:

mer onthouden maar gelukkig
heeft het concern alsnog besloten
een drietal uitvoeringen onze kant
op te sturen. Allen verpakt in de
meest riante variant: de vijfdeurs
Weekend. In Brazilië (waar de
compacte Fiat gebouwd wordt) en
in de voormalige Oostbloklanden

rijdt de Palio ook als sedan en
pick-up rond. In die landen beschikt de Fiat trouwens over een
gewijzigd onderstel. Omdat de
wegen daar van mindere kwaliteit
zijn, zag de fabriek zich genoodzaakt andere schokdempers en
een extra stevige vering te monteren. Hierdoor staat de Palio hoger op zijn (of haar?) poten.
Op het vlakke, haast smetteloze,
Hollandse asfalt gedraagt de Palio zich als een voorbeeldige
vorst. De Italiaanse ^King 'of the
Road' slaagt erin onT de berijder
zowel een gevoel van veiligheid
als van betrouwbaarheid te geven. Het begint al vóór het instappen: de op afstand bediende portiervergrendeling (onderdeel van
het optionele comfortpakket) ontgrendelt de deuren met een soli-

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING

viercilinder lijn
motor, drijft voor x Achterbank neerklapbaar in on' gelijke delen wielen aan . •' •
- "Airbag bestuurder Cilinderinhoud: 1 .242 cm3 • Centrale vergrendeling met afVermogen:
' 54 kW/73 pk' bij
6.000 t.p.m. ,.
' standsbédiening
Max. koppel: 104 Nm bij 3.000
Comfortpakket (è 995 gulden)
t.p.m.
Elektrisch bediende zijruiten voor ,
Acceleratie:'
13,2 sec van 0Getint glas
, ' •
100 km/uur.
''-,.,'
Spiegels van binnenuit verstel- Topsnelheid: ,166 km/uur.
baar
Gem. verbruik: 7,2 ltr/100 km.
Startblokkering
Stuurbekrachtiging
,
Prijs:
'
' ƒ 28,450,- *•Stuurin hoogte verstelbaar

de 'klak'. Vervolgens kun je plaats
nemen op een stevige zetel.
De bestuurdersstoel is in geval
van het comfortpakket ook in
hoogte verstelbaar. Het pakket
bevat onder meer elektrisch bediende ruiten achter, elektrisch
bediende spiegels en hoofdsteunen achter. Opvallend is dat langere mensen probleemloos een
plaatsje vinden in de Palio- tenminste op de voorstoelen- en zich
dan ook daadwerkelijk nog vrij
kunnen bewegen. We hebben het
anders meegemaakt in auto's van
vergelijkbaar formaat. Blijkbaar
hebben de Italianen het gemiddelde Europese postuur eens uitgebreid onder de loep genomen
en geconcludeerd dat wij toch
iets meer bewegingsvrijheid nodig
hebben.
De lijnen van de Palio zien er
eveneens solide uit. Echter, door
de dikke b-stijl wordt het zicht op
passerende, weggebruikers soms
ontnomen, Verder is de Palio
eenvoudig door het (stads)ver-,-, keer te manoeuvreren'Ondanks
de '75' in de typeaanduiding, produceert de viercilinder in het basismodel 73 pk. Bij 120 km per
uur draait de krukas er lustig op
los: de naald van de toerenteller
wijst meer dan 4.000 aan. In het
interieur is dat duidelijk hoorbaar.
Maar aangezien de Palio een van
oorsprong Italiaanse auto is, ervaren we het geluid als sportief.
Naast de geteste Weekend 75
biedt Fiat een 100 16V versie en
een Turbodiesel aan, respectievelijk verkrijgbaar voor 29.950 en
32.550 gulden. Voor 28.450 gulden nemen we graag genoegen
met de basisversie. Deze beschikt over een lekkere motor,
een uitvoerig pakket aan luxe
voorzieningen en uiteraard
(even)veel ruimte als de beide
evenknieën. Je kunt er ongegeneerd je vrijetijdspraktijken mee
invullen. Dus desnoods ook de
weekendinkopen.

Opel Astra weer op 1
kocht. Behalve de Astra met een
'een aantal van 25.810, hebben
ook de Corsa en de Vectra stevig
aan dit resultaat bijgedragen. De
verkoopaantallen zijn respectievelijk 16.417 en 15.350.
De lijst met leidende posities
houdt niet op. De Astra Stationwagon is de best verkochte in zijn
klasse evenals de Vectra in zijn
segment. Opel heeft de zaken er
goed voor staan. Maar Volkswagen zit het merk op de hielen. De
Golf is een bestseller. Met de
komst in maart van de nieuwe Astra tekent zich een strijd om de
eerste plaats in Nederland af.

Het klinkt heel pretentieus, maar
Honda heeft al eerder laten zien
dat beloftes serieus moeten worden genomen. De CR-V 4x4 was
immers in 1996 al te zien als prototype op diverse autoshows. Inmiddels is hij te koop bij de
dealers en het blijkt een waar
succes te zijn.
"De MV-99 loont het de vorm en
omvang van een nieuwe ruimtewagen, welke wij rond de jaarwisseling van '98 naar '99 willen
brengen", aldus de Japanse producent. Vooralsnog mikt Honda
op de Amerikaanse markt. De
productie is gepland in de fabriek
in Canada in het plaatsje Alliston

nabij Toronto. Deze wordt momenteel sterk uitgebreid.
Het uiterlijk oogt futuristisch. Buitenspiegels ontbreken. Twee
piepkleine camera's verzorgen
een wijdse blik achterwaarts. Er
zijn meer van die fraaie snufjes
aan dit prototype, zoals de elektronisch te openen portieren.
Even een tiptoets aanraken en de
sloten ontgrendelen zich. Voor elk
van de zes zitplaatsen is er een
aparte bediening van ventilatie,
airco en verwarming. Een digitale
antenne zorgt voor contact met
een satelliet voor communicatie
en voor navigatie. En als in een
business class stoel van de KLM
is in de armsteunen een opklapbaar videoscherm gemonteerd.
Of al deze zaken straks in de definitieve versie van de MV-99 zullen zitten, is de vraag. Dat zal
sterk afhangen van de prijs en de
belangstelling van klanten. Honda
wil vooral laten zien dat dergelijke
techniek evenwel mogelijk is en
van de auto meer dan alleen een
vervoermiddel maken. Zo'n minivan kan perfect doorgaan voor rijdende huiskamer of kantoor.

De Felicia Fun is een in vrolijk oranje en geel gespoten personenwagenuitvoering op basis van de
Pick-up.

Skoda FelÊcia Pick-up luxer
koda heeft de bedrijfswagen-versie van de
Felicia, de Pick-up, opgewaardeerd. Hij is rijker
uitgerust dan voorheen. De

S

fabrikant levert de auto bovendien in diverse uitvoeringen waaronder een luxe
Fun die geschikt is voor zowel zakelijk als privé-gebruik.
Voor de vernieuwde Pick-up is te
kiezen uit drie motoren: een 1,6
liter met 55 kW (75 pk), een 1,3
liter krachtbron die maximaal 50
kW (68 pk) levert en een dieselmotor van 1,9 liter met 47 kW (64
pk) vermogen. Skoda meldt dat
het laadvermogen van de Pick-up
maximaal 605 kilogram bedraagt.
De dealer levert op verzoek een
hardtop voor de auto. De Pick-up
is hiermee te transformeren tot
een dichte bestelwagen met 2,2
kubieke meter laadruimte. Deze
is goed toegankelijk via twee verticaal scharnierende achterdeuren. Wie liever een Felicia heeft
met een horizontaal te openen
laadklep, bestaand uit twee delen, opteert voor een Truckmanuitvoering.
Veel is gedaan aan de veiligheid.
Dankzij sjor-ogen is de lading stevig te verankeren. Een startonderbreker en een diefstalbeveili-

De MV-99 is een supergrote uitvoering van een ruimtewagen.

eren op vroegere successen kan niet eeuwig. Ooit gelauwerd als
Auto van het Jaar 1991 is
de Renault Clio aan vervanging toe. C)e titel is vergeten, de kampioensglans verbleekt maar Renault zou Renault niet zijn als het van de
opvolger niet weer een winnaar zou maken. Bij de
nieuwe Clio is de lat dan
ook op alle fronten hoger
gelegd om de concurrentie
de baas te zijn.

Tijdens een indrukwekkende panEuropese presentatie heeft Renault recentelijk de nieuwe Clio
onthuld. In de ontwikkeling is
meer dan 2,5 miljard gulden geïnvesteerd. Renault geeft hoog op
van kwaliteit en veiligheid, terwijl
het brandstofverbruik gemiddeld
15 procent lager uitpakt dan bij
zijn voorganger. En de onderhoudskosten zijn zelfs 25 procent
lager.
Om de nieuwe Clio in veertien
Europese landen simultaan aan
de internationale pers te kunnen
tonen had Renault alle mogelijke
communicatietechnologie uit de
kast gehaald. Er waren rechtstreekse verbindingen per satelliet
met het Parijse hoofdkantoor,
waar Renault-topman Louis Schweitzer de auto onthulde.

van 3,77 meter en is daarmee
zes centimeter langer dan zijn
voorganger. "Het design is met
zorg gekozen. Kwaliteit, dynamiek en veiligheid moeten hierin
tot uiting komen. De Clio toont robuust en aan de andere kant behoudt hij zijn frivole voorkomen",
aldus de Fransman Douin, verantwoordelijk voor de ontwikkeïing.

Stuurbekrachtiging. De uitrusting
is uit te breiden met tal van zaken, zoals airconditioning en een
vanaf de stuurkolom te bedienen
radio. Het dashboard vertoont gelijkenis met dat van de Mégane
van Renault. De stoelen geven
heerlijke zijdelingse steun, alleen
achterin is de hoofdruimte door
de aflopende daklijn niet al te
fors.

Veiligheid is sterk verhoogd. Een
airbag voor de bestuurder is standaard, evenals gordelspanners
en een mechanisme dat bij een
botsing de gordeldruk regelt om
letsel aan de borst tot een minimum te reduceren. De Clio is uitvoerig beproefd in alle mogelijke
crashsituaties, zelfs met snelheden van meer dan zestig kilometer per uur tegen veel grotere en
gewichtiger auto's. "Want wij willen dat ook een compacte auto
evenveel veiligheid biedt als een
grote limousine. Dat hebben we
bereikt dankzij een uitgekiende
constructie, waardoor de neus
van de wagen maximaal in elkaar
kan worden gedrukt zonder dat
de bodem onder de passagiersruimte en de veiligheidskooi vervormen", aldus Meyer die betrokken was bij de ontwikkeling van
de veiligheidssystemen. Een
tweede airbag, zij-airbags en abs
zijn als extra verkrijgbaar.

Renault biedt de keuze uit een
1,2 liter krachtbron van 60 pk,
een 1,4 van 75 pk, een 1,6 van
90 pk en een nieuwe zestienklepper 1,6 liter van 110 pk. Deze

Met uitzondering van de 1.2 en
RN 1.2 hebben alle uitvoeringen

laatste beantwoordt met zijn uitlaatgassen al aan emissie-eisen
die pas in 2000 in Europa worden
ingevoerd. Verder kan er gekozen
worden uit een 1,9 liter diesel van
65 pk. Later in 1998 volgt een direct ingespoten turbodieselmotor
van 75 pk, de dTï.

Heel opmerkelijk is het streven
naar kostenverlaging. De onderhoudsintervallen zijn verlengd
naar eens in de 20.000 km. En
om de schade te beperken zijn de
spatschermen van de voorwielen
van een speciaal soort kunststof.
Zelfs na een forse trap ertegen

Meer Manden

Ford heeft de uitrusting van de Mondeo uitgebreid met een Cool Sound
pakket en een startblokkering. Het
pakket bestaat uit een airconditioning
en een Easy Sound System 4000. De
prijs van de Mondeo begint bij 39.990
gulden.
Deze geldt zowel voor de vier- als de
vijfdeurs en voor de stationwagen.
Voor Tweeduizend gulden extra is de
Morideo Business Edition te koop. Dit
is een zeer uitgebreide uitvoering.

Renault
Mégane Elysee
Elektrisch te bedienen ramen voorin,
centrale vergrendeling, speciale wieldeksels en in de carrosseriekleur
meegespoten bumpers zijn de extra's
op een Renault Mégane Elysee.
Deze speciale uitvoering is verkrijgbaar als vijf- of als vierdeurs met een
1,4 liter benzine of een 1,9 liter dieselmotor. De extra's kosten slechts
300 gulden, waarmee de Elysee te
koop is vanaf 30.295 gulden.

Oe Opel Astra is nog het best verkochte model in Nederland.

D

Vreemde

Rob de Leeuw, algemeen directeur van Opel Nederland, is opgetogen. "Opmerkelijk, van die Astra
werden er vorig jaar zelfs meer
verkocht dan het jaar daarvoor.
Het vormt een solide basis voor
de nieuwe die binnenkort zijn opwachting zal maken."
In totaal zijn er 62.437 Opeis ver-

Opties voor de Pick-up zijn twee
airbags in combinatie met gordelspanners, ABS en airco (op de
1,3 en de 1,6). Verder zijn een in
hoogte verstelbare bestuurdersstoel en stoelverwarming te bestellen. Skoda hangt een prijskaartje aan de Pick-up dat een
bescheiden bedrag van ƒ
14.475,- exclusief BTW en BPM
vermeldt.
De Felicia Fun is een in vrolijk
oranje en geel gespoten personenwagenuitvoering op basis van
de Pick-up. De Fun heeft een uitklapbare cabine-achterwand met
een ingebouwde tweede zitrij.
Skoda mikt met deze auto op een
jong publiek dat de auto zowel
zakelijk als privé in wenst te zetten. De Felicia Fun kost ƒ
29.245,- inclusief BTW en BPM.

Renault Clio in overtreffende trap
T

De nieuwe Clio heeft een lengte

e Opel Astra is over
'97 weer de meest verkochte auto. Maar dat
's nog niet alles. Opel is
ook voor de 29ste keer de
nummer één in Nederland.
Opel is vast van plan in
1998 het cijfertje 30 aan de
reeks van succesjaren toe
te voegen.

ging zijn toegevoegd aan de uitrusting. Onder de auto zit een
verzwaarde achteras waarmee de
Pick-up stabieler is geworden. De
handelbaarheid van de auto is
naar een hoger plan gebracht
door de montage van stuurbekrachtiging (op de uitvoeringen
met een 1,6 en een 1,9 liter motor).

Een voertuig dat op commando van
hoofdbewegingen stuurt of dat trappen beklimt. En wat te denken van
een auto die al rijdend om zijn as kan
Renault lanceert de nieuwe Clio op 19 april in Nederland.

ploppen ze vanzelf terug in de
oorspronkelijke vorm. Het risico
van deuken is sterk gereduceerd.
Renault lanceert de nieuwe Clio
op 19 april in Nederland. Een
maand eerder komt hij uit in
Frankrijk. De prijzen zijn niet
vastgesteld en evenmin de definitieve uitrusting. "Maar de basisversie zal zeker boven de twintig
mille moeten gaan kosten. We
verwachten er in het eerste volledige jaar een kleine tienduizend
te verkopen in Nederland", aldus
een woordvoerder van Renault
Nederland.

draaien en zijwaarts is in te parkeren.
Het zijn de jongste creatieve vondsten van Toyota medewerkers, die zij
hebben uitgedacht in het kader van
de onlangs gehouden Toyota Idea
Oiympics.
Een jaarlijkse wedstrijd om de creatieve geesten te kietelen. Dat lukt
klaarblijkelijk goed, want het aantal
inzendingen bedroeg dit jaar maar
liefst 771.

Jaguar kamt
met kleinere
modellen

Het Britse prestigernerk Jaguar heeft
twee nieuwe modellen op stapel
staan: de X200 en de X400. Het zijn.
codenamen. De eerste is een auto
van het formaat BMW 5-serie, Mercedes-Benz E-klasse.
De tweede zal zich in afmetingen
kunnen meten met de BMW 3-serie
en de Mercedes-Benz C-klasse.
Rond de eeuwwisseling moet het duo
op de markt verschijnen. Jaguar beoogt hiermee de totale verkopen te
verhogen van thans 50.000 naar
200.000 op jaarbasis.
De prestigieuze XJ V8 en de coupé
XK8 blijven. Een eigen karakter, stijl
en een vleugje Britse gratie zullen de
nieuwe producten eveneens het
broodnodige onderscheid geven voor
een exclusieve positie in de markt.

woensdag 4 februari 1998
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Voor ons psycho-geriatrisch verpleeghuis in Amsterdam-Geuzenveld
zoeken wij op korte termijn kandidaten voor de volgende vacatures:

Teamleider m/v

vac.nr. 98/01 voor 32 uur per week,
op één van de twee units van verpleegetage ACAC1A

Tabitha
Ons Psycho-geriatrisch verpleeg-

Deze lichtgele,
met medaille
bekroonde wijn
Is boterzacht en
vol van smaak.
Een echte
aanrader!

huis in Amsterdam-Geuzenveld
heeft een capaciteit van 240 bedden.
De bewoners wonen in leefgemeenschappen van 10 bewoners per hulskamer. De bewoner

Voor Valentljnsdag
ol zomaar. Deze

niopt.vrpTMUB
HWOOCT or nxur
A i «HII4M nnnuren

, ILLVASARON

staat centraal. Het huiskamerge-

CEPAGEWIJNEN EDMOND BERNARD

Dl SARONNO
AMARETTO ORIGINALE
0,7 LITER -ELDERS .2695

Edmond Bemard heen
zich toegelegd op het
vimliëren van wijnen uil
één enkel druivenras
; Wij selecteerden zijn
mooiste soorten en
brengen deze nu voor een
extra interessante pnis.

ELOERS

FAMOUS
GROUSE
WHISKY

richt werken is hiertoe een middel.
De populatie van ons verpleeghuis
differentieert In toenemende mate.

ELDERS^WS" fpËPSÏCOLA
l HELE LITER

Niet alleen qua leeftijd (vanaf 45
jaar) maar ook qua ziektebeeld
(frontaal beeld, preseniele demen-

OLIFANT

tie en gedragsproblematiek) zijn er

JONGE
JENEVER

binnen ons verpleeghuis een

SHERRY
medium dry
of pale dry

98

998

IS U .

heeft
alle dranken!
HAARLEM: Calilomiêplan 17 (naast Postkantoor) •

Praktijkbegeleider m/v
• Ons werk:
Wij begeleiden leerling verzorgenden -IG en stagiaires MDGO-VP en
HBO-V zo idividueel mogelijk in het leerproces, in nauwe samenwerking met de opleidingsschool, de werkbegeleiders en de leidinggevenden.
Wij ondersteunen de EW-ers en teamleiders in hun (werk)begeleidingstaken en zijn ook actiefin diverse bijscholingsprojecten. Ook leveren wij
een bijdrage aan de professionele ontwikkeling van ons team.

(vac.nr. 98/04)
In variërende deeltijden met diensttijden volgens rooster.
• Zorg op maat!
Dit is onze zorgvisie en in teamverband zijn wij samen verantwoordelijk
voor kleinschalige zorg voor tien bewoners per huiskamer. Wij geven zo
veel mogelijk individuele begeleiding, verzorging en verpleging volgens
het multidisciplinair handboek.
•
•
•
•

Wij zoeken kandidaten:
die het diploma ziekenverzorging of MDGO-VP hebben.
die inhoud kunnen geven aan de "zorg op maat" visie.
die mondig zijn en om kunnen gaan met een grote mate van vrijheid
en verantwoordelijkheid.

• Wij bieden:
• arbeidsvoorwaarden volgens het CAO-Ziekenhuiswezen en salariëring
volgens functiegroep 35 FWG (minimaal ƒ 2.659,- en maximaal
ƒ 3.857,- bruto per maand bij fulltime dienstverband.
• een arbeidsovereenkomst voor een jaar met de intentie tot voortzetting
voor onbepaalde lijd.
'
• Informatie:
U kunt bellen met de dienst Personeel & Organisatie, 020 - 6110011,
toestel 420.

Tweedehands Wedineboetiek «oor dames & Kinderen

CoiuSleeersstraat 2/2.2042 CP Zanduooit

huren.

"UITVERKOOP"
2e artikel = % prijs!
Inname zomer:
.

,

Ventilatie onderhoud

Ook uw mechan.schafzuigsysteem heeft
onderhoud nodg. Informeer naar de
mogel'ikheden, vanaf f 50,periaar.

^S'
•

'

_

•:•

Btt WCMJW

2 t/m 7 maart
voor verdere info 023-5731712
Tevens

"•

0800-0998830
^
%v//ril'' /

Leverkaas
Saksische smeerworst

ISMS

of

"Het geconcentreerde specialisme is niet de
enige veiligheid die ISMS kent Wat mij steeds
meer opvalt is dat degenen die komen... ook
bij ons blijven"
Hans van £w//k - Netwerkspecialist

Voor het voorjaar en de zomer zijn voordelige Apex autoretourtarieven beschikbaar met minimaal 25% korting.
Informeer naar de voorwaarden
bij uw reisagent of bel Stena Line:
(0174)315811.

Stena Line

"Toen ik bij ISMS kwam
werken mocht ik meteen beginnen in een
groot pioject, het vertrouwen dat ik kreeg
heb ik enorm gewaardeerd"
Mehran Wahedi • Proiedleider ,

Speciale aanbieding via Hoek van Holland - Harwich.
3-daags autoretour (max. 6 personen) ƒ 249,-.
Reizen tot en met 31.03.98.

STENA HSS. HOEK VAN HOLLANDHARWICH IN 3.40 UUR.

"Bij ISMS ben ik eigenaar van mijn carrière,
dat betekent dat je net zo hard kan groeien
als je zelf wilt... ook het
tempo bepaal je zelf. Ik leer
iedere dag bij en dat vind ik
een lekker gevoel"
Claudia Cobelens
Young Consultant

Dagblad De Telegraaf
Zandvoort

Wij zijn op zoek naar mensen met kennis, affiniteit
^- Interesse in een carrière bij ISMS?-.

Zoekt u een dynamische, flexibele werkgever
met de juiste achtergrond voor een langdurige
werkrelatie, maar bent u daarnaast graag
manager van uw eigen carriërepad en
toekomst?

t.a.v. Dhr. Ben Koorstra,
Antwoordnummer 218, 2130 VB Hoofddorp.
E-mail: info@isms.nl. Internet: http://www.isms.nl

Kom dan eens langs voor informatie of vul de
antwoordcoupon in ter nadere kennismaking.
U kunt ook telefonisch reageren:
• tijdens kantooruren:
- (023) 5547474, dhr. Ben Koorstra
• na kantooruren:
- (020)4975685
- (070) 3971650, dhr. Kenneth Buitenman

Adres:

Geboortedatum:

100 gram

0,99

Corned Beef

IN n RNA11ONA! STRATfCK: MANAGrMi'NÏ SUPPORT GROUP

Telefoonnr.:

19,95

Info tel.: 020-6160508
(vragen naar Claudia)
Tutti Frutti geopend:
di t/m vrij 10.00-18.00; zaterdag 10.00-17.00

X l systemen door heel

Postcode/Woonplaats

VARKENSHAAS

gevraagd
voor 1 a 2 dagen p.w.

x w-*«

Naam:

malse Gelderse

parttime verkoopster

INSTALLATIE *

i H l Ambacht

IT!

Ziekenverzorgenden
of MDGO-VP-ers m/v

,
rnuRI KETEL ABONNEMENT
u heeft al een C^'^^-IN contract

Aan een nieuwe
c.v. ketel toe?

Of ervaring in de

• Informatie:
U kunt op maandag, dinsdag en donderdag bollen met mevrouw
Ans Gravendaal, opleidingscoöordinator, 020 - G110011, toestel 330.

--—

uudoon.

"De kracht van
ISMS is voor
mg de goede
contacten die er
zijn met grote
en belangrijke opdrachtgevers,
zoals in het bankwezen. Je
voelt als ISMS'er dat je het
vertrouwen geniet en dat
geeft je een grote vrijheid van
opereren"
Ron Hoctm-Boes
Automatiseringsdeskundige j

• Wij bieden:
• arbeidsvoorwaarden volgens CAO-Ziekenhuiswozen en salariëring
volgens functiegroep 45 FWG (minimaal ƒ 3.381,- en maximaal
ƒ 4.558,- bruto per maand bij fulltime dienstverband).
• werkdagen en -tijdon in overleg.
• een arbeidsovereenkomst voor een jaar met de intentie tot voorzetting
voor onbepaalde tijd.

Uw schriftelijke sollicitatie verwachten wij uiterlijk binnen 14 dagen ter attentie van onze dienst Personeel & Organisatie o.v.v. het vacaturenummer.
Stichting Tabitha, Jan Bongastraat 5,1067 HZ Amsterdam

deze vaardigheden.

r V onderhoud
l
1

• Informatie:
U kunt bellen met Maarten Driesse, etagehoofd ACACIA, 020 - 6110011
toestel 304.

kamergericht werken vraagt om

ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bi| Dirk v/d Broek Supermarkt)

^SS»^ X--•-"•"'• ~

• Wij bieden:
• Arbeidsvoorwaarden volgens CAO-Ziekenhuiswezen en-salariëring
volgens functiegroep 45 FWG (minimaal ƒ 3.381,- en maximaal
ƒ 4.558,- bruto per maand bij fulltime dienstverband).
• een arbeidsovereenkomst voor een jaar met de intentie tot voortzetting
voor onbepaalde tijd.

• Ons team:
Wij vormen een team van 4 praktijkbegeleiders en een leidinggevende
opleidingscoördinator.

vindingrijkheid. Ook het huis-

_| f ^

Wij zoeken kandidaten:
met diploma B-verpleegkundige of HBO-V.
met inzicht in somaliek.
die bijgeschoold zijn of worden in leidinggeven.
enkele jaren verpleeghuiservaring hebben.
gemakkelijk kunnen communiceren en enthousiasmerend zijn.

Het omgaan met deze bewoners

creativiteit, zelfstandigheid en
ELDE

•
•
•
•
•
•

(vac.nr. 44/97) voor 24 uur per week

specifieke zorgvraag vereist

ASSORTI DOOS
5 FLESJES
,J9£5

• Positie:
De teamleiders ontvangen leiding van het etagehoofd en bepalen in
gezamenlijk overleg de etagedoelstellingen.

aantal doelgroepen ontstaan.

en het tegemoetkomen aan hun

i EFFE BIEREN

• Specifieke zorg, specifieke kennis:
Do unit biedt een beschermende woonomgeving aan 30 bewoners mot
het ziektebeeld seniele dementie van het Alzheimer-type en mulliinfarct dementie. Dit vraagt van tie teamleider:
• kennis van psycho-geriatrie en psychiatrie.
• inventivitiet in de omgang met deze bewoners.
• coaching van EVV-ers en teamleden, waaronder leerling
verzorgenden-IG en stagiaires.

• Wij zoeken kandidaten:
• met minimaal een jaar relevante ervaring, bij voorkeur in een psychogeriatrisch verpleeghuis.
• die in bezit zijn van het diploma praktijkopleider of een gelijkwaardige afgeronde opleiding.
• die een zelfstandige werkhouding hebben.
• die gemakkelijk en enthousiasmerend kunnen communiceren.

v/m

zoekt nog enkele

flinke bezorgers m/v
kleine wijken
Wij bieden:
Een hoog bezorgloon
Fietsvergoeding
Gratis krant
Div. extra's w.o. 4x p.j.
een bonus van ƒ 72,50.
Een goede bijverdienste
voor jong en oud
(v.a. 15 jaar)

Bel voor info:
023-56 35 295 na 17.00 uur.

Trendhopper is een snel groeiende keten van woonwarenhuizen. De collectie staat voor 1001 woonideeën in jong
wonen en woonaccessoires.

Trendhopper Amstelveen is op zoek naar een enthousiaste

Fulltime verkoper m/v
Parttime verkoper m/v
Als verkoopmedewerker heb je een veelzijdige
taak. Naast het genereren van omzet en het adviseren van klanten ben je mede verantwoordelijk
voor de winkelpresentatie. De werktijden zijn in
ieder geval op zaterdag.

Wat vragen wij voor deze functie?
Een opleiding op middelbaar niveau is vereist alsmede relevante verkoopervaring in de detailhandel. Daarnaast heb je een commerciële instelling,
Ixjzit je goede contactuele eigenschappen en heb
je gevoel voor service. Je leeftijd is tussen de 20 en
35 jaar.

Wat stellen wij daar tegenover?
Trendhopper biedt een leuke en inspirerende job
in een dynamisch, gezond en groeiend bedrijf met
goede arbeidsvoorwaarden. Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring.

Heb je interesse?
Stuur dan een schriftelijke sollicitatie met uitgebreid C.V. binnen een week aan:
Trendhopper Amstelveen
t.a.v. de heer M. Schouten
Binderij 4
1185 ZJ Amstelveen

Woonideeën om 20 mee weg te lopen

woensdag 4 februari 1998
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ZANDVOORT - De winterstop heeft Zandvoort'75
kennelijk goed gedaan. Een
nu weer volledig Zandvoorts team gaf Jong Holden niet veel positiefs op dus
ZANDVOORT - Het eer- land in Alkmaar geen kans een zege was welkom. Alhoewel
en
won
knap
met
0-3.
te team van de Zandvoorthet eerste offensief van de
e tafeltennis vereniging inDe blessures waren weer ge- thuisclub kwam was over de geasseerde in de derde klasse heeld bij de Zandvoorters zodat hele wedstrijd genomen Zand\ITTB een 7-3 nederlaag te- in de sterkste opstelling kon voort '75 de ploeg die het beste
en koploper Amstelveen. worden aangetreden. Boven- voetbalde.
•Iet Zandvoortse reserve dien hadden de Zandvoorters
Na het offensief van Jong
eam was beter op dreef en er zin in en moest er ook wel Holland nam Zandvoort '75 het
von met 6-4 van Heemstede. gewonnen worden. De wedstrij- initiatief over. Het middenveld

afeltennisteam
ncasseert verlies

Het eerste team met Wim
ïoppe, Dick ter Heijden en
{art de Ruig heeft het moeilijk
i de derde klasse, maar hoopt
ich toch te handhaven. In de
trijd tegen Amstelveen kende
3ick ter Heijden een teleurstelende avond. Een week eerder
vas Ter Heijden nog ongeslaen gebleven, maar nu werden
rie verliespartijen genoteerd.
Seter verging het Mart de Ruig,
ie zeer bekeken een prima
vinstpartij boekte. Wim Hoppe
vas met twee perfecte overwinung de beste van het Zandoortse team.
Het tweede team, bestaande
ut Margret Duyvesteyn, Ad Enema en Lex de Goede, staat er
oed voor in de competitie. Na
e 9-1 zege van vorige week
verd nu Heemstede met 6-4 gedopt. Ad Endema werd matciwmnaar door ongeslagen te
)Hjven, terwijl Lex de Goede en
Vlargret Duyvesteyn hun enkelpel wonnen. Ook het dubbelpel was voor de Zandvoortse
ormatie.
Vrijdagavond zijn liefheb)ers van tafeltennis weer weliom in de Van Pageehal in
Zandvoort Nieuw-Noord. Vanaf
even uur speelt de jeugd een
mr lang vrijuit en om acht uur
Taan de senioren hun competilewedstrijden spelen.
Ook de Zandvoortse Tafelennnisclub is deelnemer in het
porcieve sportkeuzeproject,
ie jeugdsportpas, van de geneente Zandvoort en de Sportaad. Het project behelst de
kennismaking door de jeugd
an de diverse sporten. Dat is
Ie basis van de jeugdsportpas,
1ie vier of vijf keer toegang
5eeft tot een Zandvoortse sportereniging. De jeugdsportpas is
op de bassisscholen te koop
oor tien gulden.
Vorige week kon tijdens de
gymlessen kennis gemaakt
vorden met tafeltennis, terwijl
•anaf dinsdagmiddag 3 maart
'an vier tot vijf uur de pashouders in de Van Pageehal vijf wejen lang het tafeltennisspel
kunnen beoefenen.

Moeizame winst
voor The Lions
ZANDVOORT - Met-een
moeizame maar goede 47-38
overwinning op Racing Beverwijk nestelden de basketbalsters van The Lions
zich net boven de middenmoot. Vooral in de tweede
lelft werd er aantrekkelijk
basketbal gespeeld.

Dat kon niet gezegd worden
'an de eerste helft en vooral
'an de eerste tien minuten. Na
zes minuten prijkte er een 1-1
tussenstand op het scorebord
letgeen voor basketbal zeer ongebruikelijk is. „Het leek wel
voetbal," stelde coach Olaf Vermeulen. Racing Beverwijk verweerde zich met fysiek basket)al en daar had Lions veel
noeite mee.
Na tien minuten had Lions
een 9-4 voorsprong genomen
maar echt opschieten deed het
niet. In de slotfase van de eerst
helft begon het er een taeetje op
e lijken. Lions wist toen met
een paar zuivere doelpogingen
een gat te slaan van tien punten
en ging de rust in met een 18-8
'oorsprong.
In de tweede helft ontspon
ïich een stevige maar spannende partij basketbal. Eacing Be'erwijk ging er fors tegen aan
en kroop naderbij. De Zandvoortse basketbalsters hielden
echter het hoofd koel en zorgden er voor dat de voorsprong
och zo'n zes punten bleef. Halverwege de tweede helft stond
Lions op een 33-27 voorsprong.
Racing Beverwijk probeerde
er nog een slotoffensief uit te
gooien, doch het krachtbaskett>al werkte niet meer en Lions,
'iep verder weg. Middels goed
benutte vrijeworpen pakte
Lions geheel verdiend een 47-38
overwinning. „We hebben revanche genomen op de eerder
dit seizoen geleden nederlaag,"
•Udus Vermeulen. „We lieten
°ns niet intimideren, taleven
kalm en pakten een verdiende
overwinning."

Winterstop doet Zandvoort '75 goed

vendien werden de duels winDe tweede helft startte Jong
nend afgesloten. Halverwege de Holland opnieuw aanvallend
eerste helft kwam Zandvoort en leek Zandvoort '75 in de pro'75 op voorsprong. Dennis Keu- blemen te geraken. Bert van
ning zette een vrije trap hoog Meelen ging een duel met een
voor het doel waar Rob Smits tegenstander aan en daarbij
klaar stond om raak te koppen, kwamen beiden te vallen. De
0-1. Vijf minuten later was het scheidsrechter
constateerde
opnieuw raak toen Rotain Cas- een overtreding van de Zandtien zich vrijspeelde en de bal voortse verdediger en legde de
den voor de winterstop lever- werd in handen genomen en bo- in het doel schoof, 0-2.
bal op de stip. De toegekende

Succesvol optreden van leden Chess Society
ZANDVOORT - Met een fraaie vijftig procent score heeft
Olaf Cliteur de tienkamp van het Hoogpvensschaaktoernooi afgesloten. Vorige week had Cliteur in de dagvierkampen geschitterd met een gedeelde eerste plaats. Caroline
Stamdejonge debuteerde in Wijk aan Zee, maar had het
heel erg moeilijk. De Chess Society kijkt, mede dankzij de
winst van Ton van Kempen in de weekendgroepen, terug
op een zeer geslaagd toernooi.
Stamdejonge was door de
wedstrijdïeiding te hoog ingedeeld zodat in de vierde klasse
moest worden gespeeld. De 34jarige Zandvoortse speelde drie
goede partijen maar ondervond
de kracht van de tegenstanders.
Het goede spel leverde Caroline
Stamdejonge geen enkel punt
op, maar ondanks het moeilijke
debuut kon op een goed toernooi teruggekeken worden.
Olaf Cliteur scoorde in de
tienkampen uit negen partijen
4,5 punt waardoor hij in het bezit kwam van de vierde prijs.
Na een opening van twee punten uit vier partijen kreeg Cliteur in de vijfde partij te maken
met Oudejans uit Zaandam.
Met Oudejans achter de witte
stukken ontstond er een Siciliaanse partij, waarin beide spelers aantoonden zich zeer goed
voorbereid te hebben. Na een
gevecht waarbij de dames al
snel van het bord verdwenen
ontstond een remise-achtig
eindspel, waarna beide spelers
van verder spelen afzagen.
De zesde partij bracht de
Zandvoorter weinig goeds. Tegen veteraan Slob uit Heiloo
liet Cliteur zich in de opening al
verrassen. Ondanks goed herstel en daardoor toch weer

winstkansen was de halve minuut bedenktijd voor tien zetten te kort voor de Chess-speler. Met 2,5 uit zes partijen
kwam degradatie dicht bij. In
de zevende ronde herstelde Cliteur zich echter uitstekend en
won fraai van zijn opponent
Duin uit Wychen.
In de voorlaatste ronde
kwam Cliteur tegen Bos uit
Noord-Scharwoude niet verder
dan een remise. In de laatste
ronde had Olaf Cliteur voldoende aan een remise om zich definitief veilig te stellen. Toch ontstond er een interessante partij
waarbij Cliteur een vreselijke
aanval ontwikkelde. Beide spelers gingen er vol tegen aan en
kregen om beurten winstkansen, die niet konden worden
verzilverd. Met de remise stelde Cliteur zich echter tevreden.
Ter gelegenheid van de 60e
verjaardag van het Hoogovensschaaktoernooi werd er tevens
een snelschaakevenement georganiseerd waaraan ook Olaf
Cliteur meedeed. In een veld
van dertig zeer sterke deelnemers klasseerde de Zandvoorter zich uiteindelijk op een verdienstelijke negende plaats. De
overwinning ging naar de Russische grootmeester Brodsky.

Hoge scores bij bridgeclub
ZANDVOORT - In de vijfde wedstrijd bij de Zandvoortse Bridgeclub was de
spanning te snijden. In alle
lijnen werden goede scores
genoteerd waardoor enige
verschuivingen in de totaalstand ontstonden.

ZANDVOORT - De leden
van de Zeevis Vereniging
Zandvoort hadden een
prachtig visdag op de
Noordzee. Met 28 man werd
het 'wrakvissen' beoefend
en dat leverde een riante hoveelheid vis op. Winnaar
met achttien gullen, van de
maar liefst driehonderd gevangen vissen, werd Gerrie
Driehuizen.

Wandelen
Caroline Stamdejonge had het moeilijk tijdens haar debuut op het Hoogovensschaaktoernooi

ZANDVOORT - Wie van wandelen houdt en wat meer wil
weten over het water van het
Archieffoto Weekmedia
Nationaal Park Zuid-Kennemerland, kan op zaterdag 7 februari meegaan met een excursie. De gids verzamelt zijn
groep bij het informatiepaneel
op de parkeerplaats bij Parnassia (aan het einde van de inrit
die naast de kop van de Zeeweg
fensief de zaak onder controle zit).
Deelnemers moeten zich opbleef. Over de uiteindelijke 20- geven
via de excursielijn, tele12 overwinning was niet alleen foonnummer
023-5411119.
het team erg opgetogen, ook
coach Joost Berkhout was zeer
te spreken. „Het was eindelijk
weer eens een goede dag. Dat
mocht ook wel weer. Dit geeft
ZANDVOORT - De fietscluta
weer vertrouwen voor -de volde Nederlandse Vereniging
gende wedstrijden. Ook dit van
van Huisvrouwen, afdeling
team kan veel beter dan de po- Haarlem en omstreken, maakt
sitie op de ranglijst weergeeft. om woensdag 11 februari een
Het slaat echt nergens op dat
door de omgeving. Leden
we zo laag staan, maar het is tocht
de fietscluta verzamelen om
natuurlijk wel zo dat je de pun- van
half tien bij restaurant Dreeften moet pakken."
in Haarlem. Twee weken
Doelpunten vrouwen: Clau- zicht
is er een nieuwe fietstocht
dia Paap 7, Mireille Martina 6, later
Wendy van Straten 3, Linda Ko- gepland.
Meer informatie: telefoonper 2, Suzanne Bruijnzeel l, nummer 5245038.
Daphina van Rhee 1. Mannen:
Martijn Hendrikse 9, Paul
Blom 6, Peter Pennings 5, Jan
van Duijn 2, Patrick Terpstra 2.
ZANDVOORT - Bridgers
kunnen op zaterdag 7 februari
terecht in gebouw De Krocht,
Grote Krocht 41. Het CDA orgamseert op die dag een gratis
bridgetoernooi. De tandgewedstrijd toegint om elf uur en
duurt tot half vijf.

Eindelijk triomf handbalteams

Kenamju wint eerste sportavond

ZANDVOORT - De eerste wedstrijdayond om de titel 'Sportploeg van 1998' werd
in het Sportcentrum Kenamju onder groot
enthousiasme afgewerkt. In deze strijd,
i ZANDVOORT - Bij de Zandvoortse zwem vereniging De tussen diverse sportverenigingen wordt
|2eeschuimers werden met succes testen afgenomen voor elke maand een sportonderdeel afgewerkt.
pet A-zwemdiploma tijdens de lessen van het schoolzwem-

»Diploma's voor Zeeschuimers

Komende zondag zal een grote groep synchroonzwemsters
van De Zeeschuimers in Breezand (bij Den Helder) proberen
prijzen te halen in de Noordhollandse verenigingscompetitie
synchroonzwemmen.
Ester
Bartels en Tamara Loos doen
dan ook een serieuze poging
om het D-diploma te behalen.
Samen met Wietske Neerincx
en Astrid Koomen, die het diploma al bezitten, gaan zij ook
proberen veel punten voor de
club binnen te halen.

Mooie visvangst
leden visclub

In de totaaluitslag werd Gerrie Driehuizen met achttien vissen eerste op de voet gevolgd
door Henk Bluijs, die een vis
minder uit het water haalde.
Met zestien vissen legde Peter
Tij man beslag op de derde
plaats.
De eerstvolgende wedstrijd is
vrijdagavond. Dan wordt er
vanaf het strand gepoogd de
vissen te verschalken.

re van 61 procent was hiervoor
voldoende. Op een achterstand
van twee procent volgden mevrouw De Muinck en de heer
ZANDVOORT - Na een Door het doeltreffende spel van
Henrion Verpoorten. Na zes periode van enkel nederla- Martij n Hendrikse konden de
wedstrijden staan mevrouw gen hebben de handtaal- Zandvoorters toch gaan rusten
Lemmens en de heer Veldhui- teams van ZVM-Rabobank met een 13-12 voorsprong.
De Zandvoorters speelden in
zen nog steeds bovenaan met eindelijk gezegevierd. De
dertig procent voorsprong op Zandvoortse mannen won- de tweede helft een voortreffe:
"Ih de"A 15jri verliep "de~strijd_ de Kerëfi Hoógendôorrfen Weij- nen van de reserves van lijke partij. Met snel aanvalswerd TJDSV voor grote protot volle tevredenhe^ljyan üe'~- 6!TS> ,>»~•>- i^1 •* ti r ~a f *• - *
met 24-22 en de vrou- 'spel
blemen gesteld. De kansen werdames Paap en 'Vèrburg.' De "De^eerstè plaats1 invde *mijn .TJDSV
wen
zegevierden
over
BSM
eerste plaats was voor hen wég- werd met niet minder dan 68 met 20-12. Beide teams heb- den door ZVM knap afgewerkt
waardoor de voorsprong vijf
gelegd met 61 procent. Goede procent opgeëist door de datweede werden de dames Van mes Nijsen en Singerling. De ben door dit resultaat nog punten groot werd. In de slotfader Meulen en Spiers. Deze da- dames Hilverdink en Voolstra uitzicht op het ontlopen van se probeerden TJDSV het nog
wel maar de Zandvoorters hielmes zijn aan een indrukwek- bleven daar vijftien procent bij degradatie.
den de wedstrijd in handen en
kende opmars bezig. Een aan- achter wat toch nog een tweede
In de eerste helft had ZVM- wonnen met 24-22.
tal weken gelden vertoefden zij plaats opleverde. De dames
nog in de degradatiezone, maar Van Leeuwen en Van der Storm Eabo de grootste moeite met
„Het was een spannende en
nu wordt de tweede plaats be- gaan hier aan de leiding, op de TJDSV. De Zandvoorters keken
zet achter de heren Emmen en voet gevolgd door de dames tot de laatste minuut voor de mooie wedstrijd," vond coach
rust tegen een achterstand aan. Joost Berkhout. „We hielden
Van der Meulen.
Hilverdink en Voolstra.
Een score van 62 procent was
in de B-lijn voor het echtpaar
Van der Werff voldoende voor
de eerste plaats. Het echtpaar
Hoogendijk legde met zestig
procent beslag op de tweede
plaats. Met nog twee wedstrijden in deze competitie voor de
boeg leidt het echtpaar Hpogendijk voor de dames Meijer
en Mom.
De C-lijn leverde een overwinning op voor de dames Van der
Meer en Sikkens met 61 procent. Het echtpaar Van Deursen leverde ook een goede prestatie door met 59 procent tweede te worden. De ranglijst
wordt hier aangevoerd door de
dames Van Os en Rudenko met
op de tweede plaats mevrouw
De Muinck en de heer Henrion
Verpoorten.
De resultaten van deze avond
telden ook mee voor het landelijke Ruitenboertoernooi. Vijf
paren konden zich voor de
kwartfinale plaatsen, nl. de
nummers één in iedere lijn,
aangevuld met twee paren die
als beste tweede waren geëindigd. Naast de al genoemde
groepswinnaars mogen ook de
dames Van der Meulen en
Spiers en het echtpaar Hoogendijk hun krachten in de kwart- Op de roei-ergomeler geven Ben Drayer en Gerrit van den Nulft elkaar geen duimbreed toe
finale gaan beproeven.
In de competitie van de donderdagmiddag pakten Mevrouw Lemmens en de heer
Veldhuizen in de A-lijn weer
eens de eerste plaats. Hun sco-

meisen bij de diploma's die zeker de veiligheid van de kinderen in en om het water bevordert.

SPORT

De eerste Noordzeewedstrijd
kenmerkte zich door de enorme kou. De temperatuur kwam
zondag niet boven het vriespunt maar de goede vangsten
verwarmden de Zandvoortse
vissers. Na twee uur varen werd
het eerste wrak aangedaan en
daar werd meteen veel vis aan
de haak geslagen. In totaal werden driehonderd gullen gevangen waarbij de grootste op
naam kwam te staan van Peter
Ubtaels. Zijn vis meette 68 centimeter.

l

Onder het toeziend oog van
e examencommissie behaal-en Sytze Kamphuis, Cato van
en Bregtje Kamphuis het
elbegeerde A-zwemdiploma.
e zwemsters werden door de
examencommissie
danig aan
e
' tand gevoeld. Vooral het geUeed zwemmen was zwaar en
\'at
ongewoon maar werd zon'er mankeren prima afge'Verkt.
Het trapje gebruiken om het
;
wembad te verlaten was echer taboe. Klimmen over de
'and was de opdracht. Dit omals kinderen ergens onverlo
opt in het water vallen, er
)ok geen trapje is om er uit te
Dit zijn nieuwe zwe-

strafschop werd echter door
Ferry Nanai, met een geweldige
reactie, uit het doel gehouden.
Een minuut later moest Nanai
opnieuw aan de bak doch ook
nu pakte hij de gevaarlijke inzet.
Na ruim twintig minuten spelen mocht Robin Castien het
van elf meter proberen, doch de
Zandvoortse topscorer schot

de bal te zacht in. Vlak voor het
einde bepaalde Castien toch de
eindstand op 0-3. De grootste
verdienste van dit doelpunt
kwam op naam van Edwin
Ariesen, die een geweldige solo
ondernam en de taal voor de
vrijstaande Castien plaatste.
„We hebben de strijd toch
wel bepaald," constateerde begeleider Joop Paap tevreden.
„Het was de eerste mtoverwinning van ons en die was ook
nodig. We hebben met leuk en
enthousiast voetbal de overwmnmg dik verdiend."

Zandvoorts
Nieuwsblad

Het zal niemand verbazen dat de gastheren en
-dames van de Kenamju, in eigen huis de meeste
onderdelen winnend afsloot. De softbalafdeling
van TZB, de Zandvoortse Reddings Brigade, de
Zandvoortse Hockey Club, de badmintonvereniging Van den Nulft en Indentico trokken alle
registers open om het de Kenamju lastig te maken. In de volgende strijd, eind februari, zullen
ook Zandvoortmeeuwen voetbal en handbal
meegaan strijden.
Na de warming up stond het steppen en fietsen
op het programma. De ergometers werden in
werking gesteld en vijf minuten lang moesten de
deelnemers er tegen aan. De hockeyers hadden
heel veel moeite met het steppen, terwijl de sporters van de Kenamju de meeste etages aflegden.
Het verschil tussen het als eerste geplaatste Kenamju en als laatste geëindigde ZHC was maar
liefst 150 etages.
Op de fiets deed TZB-softballer Hans Reinders
van zich spreken. De Zandvoortse postbode

Reinders fiets dagelijks de nodige kilometers
maar was toch niet opgewassen tegen Joop Goedegebuure van Indentico. Doordat Hans Konijn,
ook van Identico, op de tweede plaats beslag
legde ging de overwinning naar Identico. Ook op
dit onderdeel kon de ZHC geen potten toreken en
werd laatste.
Het concept ergoroeien was bij de deelnemers
welbekend door de fraaie prestaties van Willem
Pijper. Nu ondervonden de sporters hoe zwaar
dit onderdeel wel is. De vijf minuten roeien werd
een overwinning voor Hemus van der Veen van
de ZRB. Hij legde een afstand af van 1393 meter.
De totaal zege ging op dit onderdeel naar de
Kenamju door goede prestaties van Karina Mietes en Martine Mulder.
Bij het podium stappen moesten de deelnemers vijf minuten lang op een verhoging stappen
waarbij het aantal stappen geteld werd. Ondanks
hevig verweer van onder andere Willemijn Gielen van de ZHC en Ben Drayer van TZB, ging ook
hier de overwinning naar Kenamju. De Kenamju
lijkt toegeslagen te hebben doch heeft nog vele
sporten waar minder bekendheid mee is pp het
programma staan. In de volgende wedstrijd, op
28 februari, kan het klassement danig door elkaar gehusseld zijn als het tafeltennissen taeoefend gaat worden.

ons hoofd er goed bij en in de
tweede helft is de overwinning
niet in gevaar geweest. Als ik
zie hoe wij spelen dan is degradatie eigenlijk niet nodig."
De Zandvoortse vrouwen gaven BSM geen schijn van kans.
Met handbal, gespeeld in een
hoog tempo, werd BSM meteen
op grote achterstand gezet, 5-0.
Na deze comfortabele voorsprong ging ZVM-Rabobank
rustig verder met goed handbal. Bij de rust was de strijd al
gestreden gezien de 9-3 voorsprong.
In de tweede helft gaf coach
Berkhout opdracht wat spelsystemen uit te proberen en
ook toen bleek ZVM-Rabo best
een goed spelletje te kunnen
spelen. De Zandvoortsen scoorden er lustig op los, terwijl de-

Fietsen

Bridgen

Hans Jansen verliest
net van oud-politicus

Deelnemers kunnen zich opversloeg namelijk de derde op geven bij het secretariaat van
de ranglijst Hans Jansen. Jan- het CDA, Lorentzstraat 282,
sen kwam al redelijk snel op 2041 SM Zandvoort.
stukwinst en leek de partij eenvoudig te gaan winnen. De
Oude verzette zich echter met
hand en tand en greep alsnog
het volle punt toen Jansen een
ZANDVOORT - Hoe meer
paar maal blunderde.
des te minder we taeWim de Oude steeg hierdoor welvaart,
Daarom taiedt Afafa aenaar de zevende plaats. De wegen.
robic dance en aerobic condiEdward Geerst en Hans Jan- strijd om de titel is bijzonder tioning voor volwassenen en
sen behaalden op het Hoogo- spannend want ook koploper kinderf it voor jongens en meisvenstoernooi een keurig resul- John Ayress liet een steek val- jes vanaf acht jaar.
taat. Met vijf punten uit negen len door de punten aan Edward
partijen zat promotie er niet in, Geerts te laten. Hans LindeVoor meer informatie: Brugmaar door deze fraaie score man was de lachende derde.
btraat 17, tel. 5719243.
hebben beide schakers het
recht om volgend jaar in dezelf(ADVERTENTIE)
de poule uit te komen. In de
voorlaatste ronde ontmoette
Hans Jansen een wel zeer voorname tegenstander. Oud-voorzitter van de tweede kamer,
Dick Dolman, was de opponent
van Jansen en liet zich niet
door de Zandvoorter verrassen.
In de snelschaakcompetitie
Programmering ZFM Zandvoort
werden 45 partijen gespeeld. Na
(per 01-09-97)
de eerste cyclus stonden John
Maandag tot en met donderdag:
Ayress en Hans Jansen met mi00 00-07 00 ZFM Nonstop
nimaal verschil op een eerste
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
en tweede plaats. Ook na deze
1200-1500 De Muziekboulevard
tweede ronde is daar niet veel
1500-1700 De Kustwacht
1700-2000 ZFM Nonstop
m veranderd. Ayress en Jansen
20 00-22 00 De Kustwacht
bouwden hun voorsprong ge22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
stadig uit-op naaste concurrent
Vri|dag:
Edward Geerts.
00 00-07 00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
Het ziet er naar uit dat de
09 00-11 00 De Watertoren
strijd om het kampioenschap
11 00-12 00 ZFM •*- (Een programma speciaal voor de senioren)
12 00-13 00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorhchter)
in de komende twee aflevering
1300-1500 De Muziekboulevard
tussen beide kemphanen be1500-1700 De Kustwacht
1700-1900 ZFM Nonstop
slist gaat worden. In de onder1900-2000 ZFM Live1
linge partijen heeft Ayress een
20 00-22 00 Eurobreakdown
2200-2400 BPM
licht voordeel van een winstpartij op Jansen. SnelschaakZaterdag:
0000-0800 ZFM Nonstop
kampioen van vorig seizoen
0800-1000 Broek ophalen
Wim Gude, die de eerste ronde
10 00-12 00 Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Cale Neul)
1200-1800 Handvoort op Zaterdag
van negen partijen afwezig was,
18 00-19 00 Tussen Pits & Paddock
nestelde zich na deze tweede
1900-2000 Getetter aan zee
20 00-24 00 De Kustwacht
ronde op een verdienstelijke
achtste plek door een score van
Zondag:
00 00-09 30 ZFM Nonstop
vijftig procent te halen.
09 30-10 00 Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
In de strijd om het clubkam1000-1200 ZFM Jazz
1200-1700 Zandvoort op Zondag
pioenschap van de interne com1700-1900 ZFM Magazine
petitie zorgde Wim de Oude
1900-2400 De Kustwacht
voor een verrassing. De op de
tiende plaats staande De Oude

ZANDVOORT - Twee leden van de Zandvoortse
Schaak Club lieten zich in
positieve zin zien op het zegtigste
Hoogovensschaaktoernooi. Ook in de interne
competitie en in de snelschaakcompetitie
waren
vele leden van de schaakclub actief bezig.

Meer bewegen
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Divers personeel gevraagd

Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf

Mirola

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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KAV Autoverhuur, verhuurt bestel, vracht- en luxe auto's,
DE KLUSSENBUS
motoren en campers, zoekt voor de vestiging Aalsmeer een Voor ledere klus, bellen dus. voor stuc- en metselwerk en
ASS -FILIAALHOUDER met ervaring in verhuur- of transportTel 023 - 5713780
kleine verbouwingen Tel
branche op havo niv l b v njbew B/C/E en bereid tot flexibe023-5717518/06-53507286
le werktijden Schr reacties met c v binnen 14 dagen naar.
Verhuizingen
SCHILDER heeft nog tijd v
Klokkenbergweg 17, 1101 AK Amsterdam
binnen- en buitenwerk. Vnjbl.
prijsopgave
X Y.Z B V. verhuizingen en Bellen na 18 00 uur. 5719800.
«merverhuizingen/ transport.
Voll verz. Dag-nachtservice. Voor al uw stucadoorwerk,
020-6424800 of 06-54304111. vnjbl pnjsopg 020-6120683
Architektenburo Frenken - Holtrop bv
Door uitbreiding van ons opdrachtenpakket zoeken wij, ter
versterking en verdere uitbreiding van ons bureau, op korte
termijn een'

Administratief medewerkster m/v

Bouwkundig tekenaars m/v

• Nico, Wim, veel plezier in
Gran Canana. Groetjes, tot
ziens, de fanclub ZN.
• Pnjsjes gevr Bingo-avond
20/2 voor goed doel m Agatha
Kerk 5719106/5718690
• Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen
Opdrachten die te laat
binnenkomen worden
automatisch de week
daarop geplaatst

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 5713529

sortering m
haarwerken
en pruiken

Dus... maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd m
heren(maat)\verken
Dmsdogs gesblei

ELECTRON Expotech B V is een dynamische organisatie die
een totaalpakket voorzieningen biedt ten behoeve van beurzen, tentoonstellingen en alle overige in- en outdoor-evenementen in binnen- en buitenland Elektrotechniek, AudioVideo, Computers- en randapparatuur rekenen wij tot ons
vakgebied
Als gevolg van onze gestage groei zoeken wij op korte termijn
kandidaten voor de volgende functies

Voorman
voor de montage en demontage van tijdelijke elektrotechnische installaties bij beurzen, tentoonstellingen en evenementen Werkt t b v onze productie-afdeling RAI en geeft leiding
aan groepen monteurs Specifieke functie eisen opl min
VBO + EMSI/TSI -f aanvullende vakgerichte cursussen
Ruime leidinggevende ervaring gewenst

1e elektromonteur

Zondagmiddag organiseert
Hotel Triton een gezellige
klaverjasmiddag met aansluitend een heerlijk dagmenu ad
Te koop. bruine piano. Merk ƒ20. Inschrijven of ml., tel
Geyer. In prima staat. Prijs 023-5719105 (onder voorbehoud voldoende deeln.)
ƒ1500. 020-6656321.

Muziekinstrumenten

zowel op fulltime, parttime als afroepbasis

Tribuut Bewaking/Surveilllance b.v.
Afdeling Personeelszaken
Amsterdamseweg 106
1182 HH Amstelveen
Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321,
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
ZOEKT

reserve bezorger/ster
om in te vallen bij ziekte en vakantie.
Telefoon 023-5717166.

Vrijwilligers gevraagd

Kennismaking

V A. ƒ 75 • DORSMAN1
blijft toch goedkoper
Bel nu 023 • 5714534

Vakantie Binnenland
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
Vakantiehuisjes voor week/midweek of weekend
Gratis gebruik van 50 fantastische attracties,
wild west shows, kindervoorstellingen, circus,
veel zwemplezier en gezellige avondprogramma's.
Bel Attractiepark Slagharen' 0523 - 683 000

Motorclub in Uithoorn zoekt

enthousiaste
rijders m/v
die hun eigen motor onderhouden Voor meer informatie: tel/fax 0297-533491

1

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE ?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week. Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 0906-50 15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Reageren op advertenties met boxnummer'?

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

Hieronder vindt u een kleine selectie van de
honderden aanwezige advertenties
Aantrekkelijk, 40 jaar, dat ben
ik, Sanne' Trefwoorden respect, humor, uitstraling, niveau, goed gesprek, betrouwbaar, eerlijk. Hobby's:
strandwandehngen, winkelen,
bowlen, fietsen, schilderen,
theater, reizen, muziek en
schakeni
Boxnummer
202139.
Ben jij stoer, ondeugend en
niet verlegen? Ik houd van
kinky bezigheden en ben 23
jaar jong Als jij denkt me dat
te kunnen geven dan ben ik
op zoek naar je Mijn naam is
Cobie, ik zie er leuk uit en zou
je graag leren kennen. Ik bel
je thuis Boxnummer 973161.
Ondy, heel vrouwelijk, lekker
figuurtje, halflang blond haar,
26 jaar en ondeugend. Eigenlijk een vrouw waar je altijd al
van droomt. Ben je al gebonden, geen bezwaar, ik zoek
namelijk een man voor alleen
een stout avontuurtje. Boxnummer 283480

Ik ben een ondeugend dikkertje en zou je graag beter willen leren kennen via deze
kennismakingslijn. Ik wil eerst
even babbelen via de telefoon dus geef me je nummer,
als het klikf kunnen we wat mij
betreft daten. Ik ben 47 jaar
en heb zin m jei Boxnummer
983943

Dag allemaal1 En m het bijzonder heren1 die rond 1938 geboren zijn Ik hoorde vanmiddag dat 2,5 miljoen
mensen
alleenstaand zijn1 Daar horen
jij en ik ook bij! Alleen wij komen elkaar niet tegen, weten
niet van elkaar. Wie weet?
Boxnummer 412782

Wie versiert mij? Ben jij een
beer van een van de ZuidHollandse eilanden, tot ongeveer40jaar, betrouwbaar, lief
voor kinderen, mitiatiefvol etc
etc.? Reageer dan even' Tot
horens Boxnummer 483362.

Met mijn OV kom ik graag
naar de Randstad, als jij de
jongen bent waar ik daar onwijs veel lol mee kan beleven'
Ik ben Michelle, 18 jaar en als
het je wat lijkt, bel dan naar
mijn boxnummer en ik reageer snel terug. Boxnummer
248411.
Mijn hobby's zijn: uitgaan, van
het leven genieten, naar de
bioscoop en gezelligheid
staan bij mij voorop Ik ben
een jonge, spontane vrouw
van 41 jaar Spreken deze
dingen jou aan en heb je zin m
een leuke afspraak. Bel me
dan. Boxnummer 935753.

Wie wil mij de weg wijzen?
Ik heb nog nooit contact gehad met een andere vrouw,
maar vindt dat het er eindelijk
van moet komen. Ik ben een
mooi, donker meisje van 29
jaar en mijn naam is Hilda.
Laat me niet te lang alleen, ik
wacht op jullie Boxnummer
318627.

Dansen, lachen, R&B muziek,
films, dieren, kletsen, glas
wijn, uitgaan. Daar houd ik
van1 Ik heb halflang donkerblond haar, bijna zwarte ogen
en ben 29 jaar Ben jij een
Zuiderlijk type (Spaans of Italiaans), tussen de 28 en 35
jaar? Boxnummer 434788
Ze mogen die blonde Barbie
Een echte vrouw heeft iets dan gaan vervangen maar ik
mysterieus, dus ben ik een weet dat de meeste mannen
hele echte Vertel jij me eerst toch vallen op die maten en ik
maar eens wat van jezelf Als kan het weten' Ik ben Debby,
je de juiste vragen aan me 26 jaar en dus lekker gestelt, stel ik ze aan jou en dan bouwd. Daarnaast heb ik
weet ik zeker dat we elkaar grenzeloze fantasie en verlang ik naar een man tot 35
niet teleur zullen stellen
jr... Boxnummer 934685
Doei Boxnummer 482822
Hallo daar, met Henny Ik Zoek jij een lieve, gezellige,
meisjesachtige
zoek een leuke jongen om spontane,
mee te dansen, naar de vrouw met veel gevoel voor
kroeg te gaan en allerlei an- humor en wil jij een relatie
dere leuke dingen mee te opbouwen met respect, veel
doen. Ik ben 28 jaar en zie er liefde en genegenheid voor
goed uit Ik ben een echte elkaar en m voor- en tegen
levensgenieter Ben jij lang? spoed? Bel dan naar deze
vrouw. Boxnummer 363871.
Prima1 Boxnummer 29938

STICHTING NETWERK in A'dam Z O. zoekt vrijwilligers, die
zich willen bezighouden met de opvang en begeleiding van
(ex)psychiatnsche patiënten en mensen met psycho-sociale
problemen Tevens zoeken wij ook bestuursleden.
Iedereen is welkom m ons huiskamerproject, voor de gezelligheid of om problemen te bespreken
Vrijwilligers krijgen tijdens en na de inwerkpenode intensieve
trainingen Gezien het multi-culturele karakter van ons project
zoeken wij mensen uit verschillende etnische groeperingen
Reiskostenvergoedingen tot drie zones, werkbegeleiding en
stage-mogelijkheden
Info ma-vrij van 1400 - 18.00 uur, tel 020 • 695 10 14
Hallo, met Katje Ik ben een
Te koop
leuke vrouw en ik ben op zoek
gevraagd
naar een serieuze
relatie met
1
een leuke vent Ben jij bovendiversen
dien betrouwbaar en eerlijk?
Bel me dan1 Oh ja, ik heb
blond haar en blauwe ogen • Gevraagd, stapelbed
Telefoon 023-5714043
Boxnummer 380183
Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie
Hoi, met Peter Heb jij ook zo
Onroerende
De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie heeft de balen van donkere dagen
als doelstelling de sociale aanvaarding en de daaruit voort- en heb jij gewoon zin om lekgoederen te koop
vloeiende legalisering van vrijwillige euthanasie en hulp bij ker uit je dak te gaan en lekgevraagd
zelfdoding De vereniging zoekt voor tenminste twee halve ker te genieten? Dan moet je
zeker reageren op dit 33-jaridagen per week
GARAGE of -box
ge blondje met blauwe ogen
Boxnummer 272183
te koop gevraagd
tel. 5718110

voor de montage en demontage van tijdelijke elektrotechnische installaties bij beurzen, tentoonstellingen en evenementen Zowel op onze productie afdeling m de RAI als op onze
productie afdeling Binnen- en Buitenland hebben wij diverse
vacatures Specifieke functie-eisen opl min VBO + elektro Werkzaamheden verstrekken van informatie aan leden en
VEV-diploma's Enkele jaren (leidinggevende) ervaring
Onroerend goed
met-leden, opnemen en doorgeven van allerlei vragen aangaande hulpverlening, pers en spreekbeurten, klachtenopte
koop aangeboden
Voor de?e functies gelden de algemene functie-eisen
vang, invoeren en muteren van adresgegevens
- bereidheid tot onregelmatige werktijden
(ook m hef weekend)
Wij vragen opleiding op havo-niveau, uitstekende mondelm- stressbestendigheid en improvisatievermogen
ge uitdrukkingsvaardigheid, goed kunnen luisteren, stressbeklantgerichte instelling
stendig, goede 'telefoonstem', computer- en telefoonerva- Buitenkruierstraat 5, in Molenbuurt gelegen, goed onderhouden royale eengezinswoning met schuur en achterom. Nabi
- rijbewijs B, E
nng, kennis van de Engelse taal
NS station, scholen en winkelcentrum
Alle functies worden in relatief kleine teams uitgeoefend en Wij bieden maatschappelijk relevant vrijwilligerswerk; f raming Indeling begane grond voorzien van plavuizen, hal, toilet
kennen een grote mate van zelfstandigheid De projecten en begeleiding, een prettige sfeer op een dynamische afde- tuingenchte woonkamer en half open keuken
hebben een snelle doorlooptijd
Img, werkplek nabij het Leidseplem, goede bereikbaarheid 1e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met ligbad, 2e toilet
en wastafel
met het openbaar vervoer, reiskostenvergoeding
Vaste trap naar de 2e verdieping, v.v overloop, 4e slaapkaUw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan
Inlichtingen 020-6242357, Hans Maliepaard, coördinator mer met Velux dakraam en veel berging"
ELECTRON Expotech B V , afdeling Personeelszaken, post Stuur uw brief met CV voor 18 februari aan NVVE, postbus Vraagprijs ƒ 198000 k k
Telefoon 036-5321342 of 020-5622583 (10-14 uur).
bus 8270, 1005 AG Amsterdam Telefoon 020-6112555 75331, 1070 AH AMSTERDAM

telefoonvrijwilligers

ALMERE BUITEN

Wilt u er eens een paar dagen^lekker tussen uit? De
fraaie universiteitsstad Cambridge heeft prachtige
bezienswaardigheden en leuke winkels. En het ligt
slechts 130 km van Harwich.

Autoverzekering

Tribuut Bewaking/Surveillance BV
Wij zoeken voor onze opdrachtgevers in
Amsterdam

3 dagen Cambridge
voor slechts f 249,- p.p.

Financien en
handelszaken

WIKA AUTOGLAS

Bej. hr zoekt klusjesman v. kl Een nieuwe job of eigen bereparaties af en toe Br o. nr. dnjf en direct heel goed ver• Wij behouden ons
716-06051 v.d. blad.
dienen! Volg de staatsopleirecht voor zonder opgave van
dmg voor vrachtauto-chaufredenen teksten te wijzigen Tel 02W157107
feur of rij-instructeur m
Horecapersoneel
of niet op te nemen
Amsterdam. De avondcurgevraagd
sussen starten resp. 24/2 en
17/3 Vraag info (gids)
Uitgaan
Felicitaties
Gevr v. snackbar m.i.v april S A N . 020-6922223.
tot sept, leeft onbelangrijk,
• 50 en nog een betere con Elke donderdag dansen en di 1100-18.00 uur, woe Een nieuwe job of eigen beditie dan ons, we zijn trots op ontmoeten v alleengaanden 1100-1800 uur, do. 11.00- dnjf en1 direct heel goed verdienen Volg de staatsopleije Roland en Manke
v a. 30 jr 'De Ossestal', Nieu- 18.00 uur. Br. o nr. 715-06052 ding voor vrachtauto-chaufwelaan 34A Osdorp, v a. 20 u v d. blad
• 50 oud?
feur of rij-instructeur in AmNee hoor, voor mij ben je • ledereen welkom m Agatha
sterdam De avondcursussen
Personeel
goud' 50 x 50 XXX-jes Wil Kerk Bingo-avond, goed doel
starten resp 24/2 en 17/3.
Vraag info (gids) S.A N.
aangeboden
20 febr. Aanv. 20 00 uur
• Abraben, je mag dan wel
020-692 22 23.
50 worden, maar toch mag je
IETS TE VIEREN''
mee naar de Stones.
Coupeuse heeft nog tijd voor Per direct afwashulp voor enEETCAFÉ SANTÉ
kele avonden p.w. (scholier)
verstelwerk
Zandvoort, 023-5719213
Lieve Mam, van harte gefelici023-5713460, 14-22.00 uur.
Telefoon 023-5717030.
S v p tijdig reserveren
teerd en een gezellig weekje
met ons zevenen Liefs, Jan, Zat 7 febr stijldansavond v. ENGELSTALIGE REDACTIE
Jannie, Pnscilla
Oppas gevraagd/
alleengaanden en paren 'De Het corrigeren van redactio• Yoni, hart gef met je 18e Ossestal', Nieuwelaan 34, Os- nele artikelen/mededelingen
aangeboden
verjaardag Oom Bert, tante dorp, 20 30 u Geen danssch (Engels) Commercieel of wetenschappelijk
ledere
liefhebber
welkom
Marja, Raymond, Cmdy, Rosa
Telefoon-,023-5717218
Oppascentrale ,,de Kleine
Prins" zoekt voor gezin m
Bijeenkomsten
Kunst en antiek
Zandvoort liefst wat oudere
oppas voor de donderdag
van 1000 tot ± 1830 uur
Gemengde Vrijmetselarij,
Zien
is
kopen
Asia
Kamfer
• Rommelmarkt huis i d Dui
's avonds, voor 2 jongens van
internat orde voor mannen nen, 14 febr (zat) 10-14 uur kist,
beeldhouwwerk, 5 mnd en 1'/2 jr Bel snel
en vrouwen Ook in Amstel- ledereen is welkom
100x52x60 023-5712945
Sasja: 023-5280071
veen Tel 020-6430293

ELECTRON Expotech B.V.
Fulltime Experts in Parttime Exposure

Garage of deel van loods,
± halfjaar, in Zandvoort
Ruime kamer met gebruik Telefoon 023-5732048
jan k d t en wasmachine T h gevr gem. 3-kam app of
600 p m all in Info zomerhuis v 15 maart tot
023-5713460, 14-2200 uur.
1 juli Tel 023-5256014
Voor alleenst. b b h h T h
ientr. Z'voort ZOMERHUIS,
achterz tuin, geren, 11 gemeub /gestoff + ingericht
^servies e d.) Eigen voord +
sigen c v Eén kmrapp met
k.d t Huur ƒ 975 p m all in
Tel. 023-5730825

geeft u meer!

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

STICHTING MODESCHOOL DINY KELLY
Half feb. nieuwe 2,5-jrg dagopleiding ontwerpen/styling.
Deeltijdopleidingen zoals coupeur/se, haute couture, hoeden,
Sportartikelen
tassen/schoenen, modetekenen, ontwerpen/styling,
Auto's en
ontwerpen stofdessins en brei-ontwerpen.
Opleiding hts of gelijkwaardig, in de genoemde richting.
auto-accessoires
OPEN DAGEN
Ervaring 3 5 jaar als tekenaar
• Kinderski's Erbacher, Ing
VRIJ 0602.98, 19-21 30 u , ZA. 07.0298, 11-15 u
Ervaring met Autocad is een pre
1 50 m, ƒ45, ski's Atomic
Tel. 020-6948470, Zuivelplein 9A, 1097 XD Amsterdam
AWR 190, ƒ75 023-5715808
Uw sollicitatie kunt u richten aan
YOUR ENGLISH
Architektenburo Frenken-Holtrop B.V., t a.v. mevr. S. Beens, IMPROVE
Sinds 1954.
Uitspraak en dagelijks
Rijwielen,
Isarweg 10, 1043 AK Amsterdam. Telefoon. 020-5062222
Sport, spel en
'Autoruiten en kentekenplaten
gebruik. Indiv./groepsles
Wij zijn gevestigd nabij Telepoort/Sloterdijk.
motoren,
Lijsterstraat 18.
door Engelse academicus
ontspanning
Tel + fax- 023 - 5731613
Telefoon' 023-5717218.
bromfietsen
en

Heemsledeslraal 28
het bh Hoolddorpplen
Amsterdam

Technisch personeel gevraagd

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Stedenbouwkundig tekenaars m/v

U dient in het bezit te zijn van het Basisdiploma Beveiliging
DAMES en HEREN t/m 45 jaar gevraagd die de afgelopen dan wel het diploma ABM en bij voorkeur het E.H.B.O.drie jaar een nieuwe auto gekocht hebben en mee willen diploma U woont in, dan wel in de omgeving van Amsterdam
doen aan een marktonderzoek U krijgt hier een vergoeding
Uiteraard heeft u een dienstverlenende instelling,
voor Inlichtingen- 020-6654447
een representatief voorkomen en een redelijke kennis van
• Edward Geerts, een mooi
de Engelse taal.
resultaat tijdens Hoogovens
schaaktoernooi Je fans
U solliciteert schriftelijk.
• Inzamelen kleding (volw +
kind } + speelg voor dakl +
weeshuis Monet 5717177

Een pruik als het
nodig is!

Monet Strijkservice

Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
Die het secretariaat behartigt, de telefoon beantwoordt, de Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
correspondentie behandelt, de dossiers en het archief bij- weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden Gew. openingstijden, ma t/m vrij. van 900 tot
houdt, gasten ontvangt, agenda's bijhoudt e.d
1700 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-52502188.
Ervaring min 2 jaar en kennis van Word en Excel.
Een duobaan behoort tot de mogelijkheden
Tevens zoeken wij
Opleidingen/cursussen

Objectbeveiligers en
Mobiele Surveillanten (m/v)
Oproepen - Mededelingen

Mode

10

Rijles auto's
en motoren

De universiteit van Cambridge bestaat uit 31 colleges,
waarvan de meeste geopend zijn voor publiek.
Bewonder ook de 12e eeuwse Round Church, de
Mathematical Bridge en bezoek één van de vele
musea, zoals bv. het Fitzwilliam Museum.
U kunt in Cambridge ook heerlijk winkelen. Alle grote
winkelketens zijn er te vinden, maar ook trendy boetiekjes en kleine winkeltjes in pittoreske straatjes.

Steno: HSS: Hoek van Holland Harwich in 3.40 uur.
Deze super-catamaran is met een snelheid van zo'n 75
km per uur de snelste ferry ter wereld, die u in 3 uur en
40 minuten naar Engeland brengt. Aan boord zult u
zich niet vervelen, want u vindt er o.a. een tax-free
shop, diverse bars, een casino en keuze uit viji restau.rants.

Reisschema:
Dag 1:

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-408361

Dag 2:
Dag 3:

0906-Nummers

Overtocht Hoek van Holland-Harwich per
Stena HSS om 07.15 of 16.10 uur. Aansluitend
per trein naar Cambridge. Dag ter vrije
besteding. Overnachting in het Royal
Cambridge Hotel.
Engels ontbijt. Dag ter vrije besteding en
overnachting.
Engels ontbijt. Dag ter vrije besteding.
Terugreis per trein naar Harwich.
Overtocht Harwich-Hoek van Holland per
Stena HSS om 10.50 oi 19.30 uur.

Inbegrepen:
Een spannend
0906 9889 Rijpe Sjaan DD zkt
contact m de buurt
jongens (18) v Live Seks
0906-50 222 04 (1 gpm)
Grijp onder m'n rok 99 cpm.
60 cpm1 Wijkdating- vrouwen HIJ voelt onder haar rokje ze
uit jouw wijk zoeken een af- heeft niets aani Geen 06-kosspraak 0906-17.17 (60 cpm) ten. 00-569004263 (0,62/'/4 m)
Afspreken in jouw
Ik ben er
postcode-gebied'
ALTIJD VOOR JOU
0906-50.222.04 (1 gpm)
BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

(09)06-98.50

24 u/pd (1 gpm)
Zie ook Nieuwsnet 9
Kabeltekst pag. 450

BEL ME THUIS

0906-96.88
VERNIEUWD ca. 1 gpm
Beluister anoniem
advertenties 18+
0906-50.15.156(1 gpm).
BIJ Monique kom je beslist
aan je trekken zonder1 kosten
00-569004274 (ƒ 0,62/ /4 min.)
Biseks1 Buurvrouw/buurmeisje (18)i Spelletjes steeds harderi 99 cpm 0906.9526
Dagelijks seksen hete meisjes (18) op onze livelijni De
heetste! 99cpm. 09060603
Direct contact met
stoute vrouwen
0906-50.222.21 (1 gpm)
Direct contact met
vrouwen thuis!
0906-50.222.21 (1 gpm)
Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
0906-50.22221 (1 gpm)

(09)06 - 9789
ca 1,05 p/m

Ik ga door, waar anderen
sfoppeni Schaam me nergens voor en wil harde SEKS1
Harneti 99 cpm. 0906-9794.
LIVE! Black, beautiful en hot!
Voor liefhebber van zwarte
vrouwem 99 cpm. 0906-0601.

- retourovertocht Hoek van Holland-Harwich per
Stena HSS
- treinretour 2e klas Harwich-Cambridge v.v.
- 2 overnachtingen in een 3-sterren hotel in het
centrum van Cambridge in een 2-persoons kamer
met bad of douche en toilet, inclusief Engels ontbijt.
- Cambridge iniormatiepakketje

Prijs: f 249.-p.p.
Verlenging:
Verlenging met maximaal l nacht f 75,- p.p.

Vertrek:

dagelijks t/m 31 maart 1998.
Boek rechtstreeks bij Stena Line en bel: 0174-315.811
Reiscode: H5CA6
Voor deze reis gelden de voorwaarden van de Stena
Break Away gids.

Lokaal tarief1 Amsterdam
daling vrouwen uit A'dam1
010-29.46 186.
Mannen zoeken mannen'
Oudere gays geven je hun
Thuiscontact vrouwen 20-59
tel.nr. 0906-81 00 (50 cpm)
zoeken een afspraak thuis.
Diverse clubs
0906-19.19 (60 cpm)
New-New-New-New-New
SECRET-PHONE-COMPANY
Vanavond al een
20 privé meisjes in romanti
fijne afspraak?
De 1e seksafluisterlijn v. Holl
sche sfeer si ƒ 135-p u. Over
0906-9722 Secret» 99 cpm
0906-50.222 04 (1 gpm).
toom 443. Tel. 020-6189110
1
Ontdek de duistere wereld Voor 't echte handwerk bel je
SM Je meesteres live' Zij 0906-0630. Zij praten, jij komti
wijdt jou mi 99cpm. 0906 9626 Live + Stones1 99 cpm
All creditc ace , 24 u. p.d
Oudere vrouwen geven
020-6700620/036-5360208
Vrouwen 30+ uit A'dam
1
hun telefoonnummer
http //www desire.nl
geven je hun telefoonnum0906-1555 (60 cpm)
Leuke dames gevraagd.
meri 0906-14.44 (60 cpm)
* SEKS ALARMNUMMER * Wil je lekker komen, maar Luxe privé huis1 Topmeisjes
Snelseks Direct Live 99 cpm, geen 06 op je rek.7 Bel dan nu 10-01 u, 7 dgn p w. Sauna J00-569004253 (ƒ 0,62/'/4 min ). bubbelbaden Sarphatipark
118, A'dam. 020- 6723022
WINTERKRIEBELS ">
9
Spannende date
Ria's Overtoom 558 A'darr
Geheel privé i
0906-50.15.15.6
vraagt dag- of avondmeisjes
Advertenties van
hoge verdiensten gegaran
vrouwen 18+. (1 gpm).
24u./pd, 1 gpm.
deerd Bel 020-6160314.

geeft u meer!

* Desire Escort *

0906*0611

0906-96.80

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

Coupon uitknippen en opstuien
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gaslhuisplcm 12.
2041 J M Zandvoort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 9.99 (ICL. BTW)
EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opgave dc regel
br.o.nr.... bur. v.d. blad
ah l regel bij uu tekst
gerekend Hordt).
Wij zijn niet aunspnikelijk voor fouten ontstuun door onduidelijk
handschrift.

Gralis Micro's en betaalde
Wij behouden ons het
Mieio's moeten wolden ingele- rcchl voor zonder
verd aan dc balie van ons kan- "P«"'c van ™enm

tcrlük maandag

Zandvoorts Nieuwsblad

ed 17

t/m 3 regels ƒ 5,60
t/m 4 regels ƒ 7,47
t/m 5 regels ƒ 9,34
t/m 6 regels ƒ 11,21
t/m 7 regels ƒ 13,08
t/m 8 regels ƒ 14,95
t/m 9 regels ƒ 16,81
t/m 10 regels ƒ 18,68

Wilt u ook naam. adics. woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij u\v advertentie helaas niet opnemen.
Vooi dc patliculicr maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één adveitcntic
pci weck Ook zonder vermelding vraagprijs (aitikclcn te zamcn niet boven f300,-) kunt u niel gratis advertercn. Alle pi ijzen zijn incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in uibrick:

Plaats:

woensdag 4 februari 1998

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-17
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Festival helpt actieve
vakantieganger 'Op Pad'
Een podoloog, een cursus fietstas inpakken, eskimoteren
zonder nat te worden, reizigersdiarrce, een rondje Victoriameer fietsen, diepvriesslapen en broodbakken in de 'middle of nowhere'; een snelle greep uit de agenda van het driedaagse Op Pad Beursfestival. Wie plannen heeft voor een
actieve vakantie en een beetje Indiana Jones-bloed, schrikt
niet terug voor deze vakantiebeurs.
ET ANWB-TIJDSCHRIFT
Op Pad organiseert het
Op Pad Beursfestival.
Geen Samen Op Pad-bijeenkomst of evangelische jongerendag dus. Volgens de organisatie is het de grootste beurs op
het gebied van actieve vakanties. Kanoën op de Veluwe, duiken van de Mount Everest, vegetarisch fietsen naar Pidel
Gastro en dansen op de vulkaan. Alles is mogelijk. Op de
beurs althans in woord en papier.
De beurs biedt een paar honderd lezingen, demonstraties
en informatiestands van reisorganisaties, buitensport speciaalzaken en stichtingen. De
beursbezoeker moet zijn reis
over de beurs van tevoren dus
goed plannen. Het aanbod is
elk moment van de dag overstelpend. Zaterdag rond de
klok van twee houdt reisorganisatie Sinbad Reizen een lezing
'Wandeltrektocht in Marokko
met muildieren', is er een diapresentatie 'reizen in Afrika'
maar ook een 'Korte kaart en
kompascursus'.
Organisator Roei van den
Eijnde wijst nieuwsgierigen alvast een beetje in de goede richting. Voor welk vakantieplan
kun je nou wel op de beurs terecht en voor welk idee niet.
Samen op pad, want verdwalen
kan.
Vakantieplan één. „Een evangelische
bijbelvoet-ontdekkingstocht door Israël?" herhaalt Van den Eijnde vertwijfeld. „Wat stel je je daarbij
voor? Er staat op de beurs wel
een organisatie die bijbelachtige reizen doet, ja. Dus daarvoor
kun je best naar de beurs komen. En er is ook wel een reisorganisatie voor christelijke
jongeren, maar ik weet niet of
die iets door Israël organiseren.
Daar gaan wel andere reizen
naartoe natuurlijk. De YMCA
staat op de beurs, zou die niet
iets voor die doelgroep doen?"
„Je hebt ook een reisorganisatie voor lesbiennes," vertelt

H

Deelnemers aan een rugzaktrekking door British Columbia

Foto Arnoud Couvreur

Doe Zelf School
I'izza, bami en wildzwijnrollade met pruimedantensaus: de
Nederlander eet al jaren rnulticultureel. Toch zijn hutspot en
snert nog niet in vergetelheid
geraakt. Wij houden nu eenmaal van prakken, zo bleek
laatst uit onderzoek. Dat gaat
niet met pasta of kip tandoori.
Mensen met verstand van eten
brengen een wekelijkse ode
aan stamppot en andere Hollandsche winterkost, hachee
bijvoorbeeld.
Verwarm de olie in een.
btoofpan. Bak hierin vier uien
m stukjes
goudkleurig.
Haal de uien
uit de pan.
Bak
vervolgens
een kilo in
stukjes
gesneden rundvlees. Doe de
uien erbij en voeg vijf
kruidnagels, twee
laurierblaadjes en wat geraspte
gemberwortel toe. Voeg dan de
bloem toe en roer dit goed
door.
Giet een halve liter bouillon
samen met azijn in de pan.
Breng dit aan de kook en voeg
naar smaak peper en eventueel
zout toe. Zet de pan op een
sudderplaatje en laat alles
zeker twee uur zachtjes
pruttelen tot het vlees
helemaal gaar is.
„Ieder land dat een cultuur
heeft, heeft ook een
kookcultuur." Met
bovenstaand recept voor
hachee wil Jonah Preud
bewijzen dat er ook zoiets
bestaat als een Nederlandse
kookcultuur. Freud is
eigenaresse van de
Kookboekhandel in de

Runstraat. „Dit recept is met
kruidnagel, laurier en
gemberwortel. Ingrediënten
die we aan de specerijenroute
te danken hebben uit de tijd
van de VOC. Toen die schepen
over de wereldzeeën voeren,
werden er veel meer recepten
met die specerijen gegeten.
Neem speculaas, ook typisch
Hollands. In de jaren vijftig
verdween het koken met
specerijen. Wie gebruikt er nog
foelie? Ja, nu weer in
Aziatische gerechten."
„Hachee dateert uit de tijd
dat de VOCschepen
gezouten
vlees mee op
reis namen.
Men is dat
vlees gaan
koken met die
specerijen die ze mee terug
namen. Sommige mensen
maken het met bier in plaats
van bouillon of met bruine
boterhammen in plaats van
bloem. En er zijn Engelse en
Franse versies."
„Volgens mij zijn de
Hollandse gerechten weer
bezig terug te komen. Op RTL4 is een serie over klassieke
Hollandse streekgerechten. En
er is net een nieuwe druk
uitgekomen van het Wannéekookboek, het oude
Amsterdamse
Huishoudschoolkookboek."
„In mijn winkel is 'The
flavour of Holland' bij
buitenlandse toeristen
populair. Daar staan recepten
in voor Hollandse koekjes, die
net als drop heel beroemd zijn.
Maar er staan ook
stamppotten in."
Bram Couvreur

Vorige week stond op deze
pagina vermeld, dat de Doe
Zelf School, Keizersgracht
ISsous in Amsterdam, op zondag 7 februari van 12 tot 16 uur
een open dag zal houden. Dit
moet zijn zaterdag 7 februari.

Van den Eijnde. „De laatste jaren komen steeds meer organisaties die zich op een speciale
doelgroep richten. Kijk, de SNP
Natuurreizen begon zo vijftien
jaar geleden met een truckje
door de woestijn te rijden voor
een kleine groep mensen. Dat
markeerde zeg maar de opkomst van de avontuurlijke reizen. Nu kan iedereen dat doen,
je kunt daarvoor bij heel veel
reisorganisaties terecht."
„Die opkomst gaat gelijk op
met het ontstaan van het
ANWB-blad Op Pad, dat zich
helemaal op actieve vakanties
richt. Dat scheidde zich ook zo
vijftien jaar geleden af van de
Kampeer en Caravan Kampioen. Vooral Nederlanders
gingen al jaren met hun ouders
met de tent of caravan op vakantie, maar wilden wel eens
wat anders. De caravan werd te
burgerlijk, Benidorm werd te
druk."
Vakantieplan twee. Drie weken strandonderzoek aan de
Spaanse Costa del Sol. „Je taedoelt een
strandvakantie?
Nee," zegt Van den Eijnde beslist. „Daarvoor kun je beter
naar de Vakantiebeurs: die
richt zich op
een bredere
doelgroep. Wij
houden
ons
strikt bezig
met
actieve
vakanties."
„De organisaties die op de beurs willen
staan moeten voldoen aan onze
eis dat ze een actief vakantieprogramma hebben. Een combinatie kan wel natuurlijk.
Twee weken wandelen op Kreta
bijvoorbeeld, waarbij je twee
dagen op het strand zit. Op het
strand liggen is niet verboden."
Vakantieplan drie: Op krokodillenjacht met je bejaarde
schoonouders. „Senioren worden steeds belangrijker, kijk
maar naar de politieke partijen
die ze hebben. Wij hebben dit
jaar voor het eerst een semorenzaaltje waar lezingen door

(ADVERTENTIE)

ZIN OM NAAR
TE GAAN?
Titanic, Tomorrow Wever Dies,

When The Light Comes e.v.a.

RESERVEER DAN VIA
DE NATIONALE P ATHE
BIOSCOORRESERVERINGSLIJN

O9OO.2O2 53 5O
SOct/pm

Raadpleeg de plaatselijke'bioscoopagenda voor het ftlmaanbod.
Pathé bioscopen in Amsterdam:
Alfa, Bellevue Cincrama / Calypso, Cinema. City en Tuschinski. .
U vindt alle adressen van Pathé Cinemas in de GOUDEN GIDS.

••••••••••••••••••BiliilllB

Op Padbeurs organisator Roei van den Eijnde tijdens een
tweeweekse fïetstrektocht in Cappadoci, een streek in het hart
van Turkije
Foto Amoucl Coiivit'ur
en voor oudere buitensporters
gehouden worden. Zo is er iemand van 63,64 jaar, die wekenlang door Indonesië heeft gefietst. Er komt een sportarts
die vertelt hoe je je als je over
de vijftig bent prima door de
bergen kan bewegen zolang je
op bepaalde zaken let."
En die krokodillen] ach t?
„Nee, dat kom je bij ons niet
tegen. Dergelijke zaken vinden
mensen ethisch niet verantwoord. Als een reisorganisatie

de trend dat mensen naar
steeds meer afgelegen plekken
op aarde willen en liefst geen
andere toeristen zien. „Dat
wordt natuurlijk steeds moeilijker. Het paradoxale is dat die
mensen zelf bijdragen aan de
drukte. Je kunt bijna beter naar
Zwitserland gaan dan naar Nepal, al is het daar heel mystiek
en mooi."
„Neem Antarctica. Wetenschappers zijn daar de hele tijd
bezig mensen van het ijs te halen. Mensen
zijn zich niet
bewust van de
gevaren. Tien
jaar geleden
ging je daar
met een halve
expeditie
met zoiets op de beurs staat, heen. Die mensen waren toen
krijgen we dat als organisatie niet zo onvoorbereid als nu.
van bezoekers te horen. Men- Dat waren atleten, die waren
sen die in actieve vakanties ge- daar fulltime mee bezig."
ïnteresseerd zijn, zijn vrij kri„Als je nu genoeg geld hebt,"
tisch en milieubewust."
zegt Van den Eijnde, „en de
Van den Eijnde vervolgt: „Or- conditie van een rondje Scheveganisaties als Rover (Reizigers ningse Bos, kun je je al inschrijOpenbaar Vervoer, BC), het ven op een expeditie naar de
Wereld Natuur Fonds en de Mount Everest. Bij de Deutfietsersbond ENPB staan ook sche Alpen Verein kun je voor
op de beurs. Dat zijn organisa- twintigduizend gulden een beties die de vakantieganger tae- klimming van de K2 boeken,
wust maken van: 'Op vakantie één van de moeilijkste bergen
gaan, prima. Maar kijk wel hoe die er zijn. En daar worden van
je dat doet. Kijk wel naar het tevoren weinig eisenaan gemilieu.' Zo geeft Rover voor- steld. Dat was vroeger voor de
lichting over hoe je in het bui- besten der aarde."
tenland kan reizen met openVan den Eijnde zet daar zelf
baar vervoer."
vraagtekens bij. „Je vraagt je af:
„Wij delen als organisatie op waar gaat dat heen, letterlijk.
de beurs bijvoorbeeld geen Op de top van de Mount Eveplastic zakken uit. En je hebt rest is het drukker dan in een
ook natuurvriendelijke Eco-va- Zwitsers dal. Daar gaan
kanties," aldus Van den Eijnde. schoonmaakexpedities
heen
En je hebt Idhuna Barelds, vrij- om de rotzooi op te ruimen.
dag op de beurs. Zij gebruikt Stille plekken komen steeds
volgens het beursprogramma- dichterbij. In de Ardennen kun
boekje zo min mogelijk wég- je heel mooi wandelen."
werp verpakkingen en instant
voedsel. Barelds gaat laten zien
Bram Couvreur
hoe je in de buitensportkeuken
Op I'ad Beursfestlval zelf is alvast
met verse en natuurlijke ingre- Het
uitstekend niet het openbaar vervoer
diënten kookt.
bereikbaar: (i, 7 en K februari in liet
Vakantieplan vier: een mi- Nederlands ConRres Centrum in Den
lieuvrlendelij ke vakantie in Si- Haai;. Op NS-staiions is een gecombiIrein/toegangskaart te koop.
berië. Van den Eijnde ziet ook neerde
Meer informatie: 070-314.1420

Kid's welkom
in Rijksmuseum
Vier maal per jaai orgamseert het Rijksmuseum een
speciale dag voor kinderen.
Zondag 8 februari is zo'n dag,
waarop stripheld Joost de Suppoost kinderen, ouders, tantes,
ama's en suikerooms van een
bruisend programma laat genieten. Tussen elf en vier uur
is er bijvoorbeeld een rondleiding langs verliefde schilderij en voor kinderen vanaf vier
jaar, een Groot Verhaal door
Jeroen Kramer, muziek en bezoekers kunnen zelf op pad. Er
zijn kindergidsen waarmee volwassenen en kinderen van zes
tot tien jaar aan de hand van
Joost de Suppoost iedere keer
een ander aspect van het Rijksmuseum ontdekken. Voor kinderen vanaf tien jaar is er een
speurtocht. Kaarten zijn m de
voorverkoop gratis te verkrijgen bij elk GWK-kantoor. Op
de zondag zelf zijn aan het museum ook toegangskaarten verkrijgbaar tegen de getaruikelijke toegangsprijzen.

ANWB-'golfbijbel'
Bij ANWB-Media is de volledig
vernieuwde Engelstalige Golf
Guide Europe verschenen. De
gids geeft informatie over meer
dan 2500 golfbanen in 22 Europese landen, inclusief Ierland,
Marokko en Tunesië, maar
met uitzondering van Engeland. Ook alle terreinen in Nederland komen aan taod. De ligging van de golfbanen kan gelocaliseerd worden aan de hand
van overzichtelijke kaarten die
in de gids zijn opgenomen.
Voorts informatie over taaanfaciliteiten, aanrij routes, baankarakter, speelmogelijkheden,
handicapvereiste en actuele
greenfees. Ook wordt de golfer
geïnformeerd over hotels in de
omgeving van de baan. De full
colour 'Golfbijbel van Europa'
telt ruim zeshonderd pagina's,
kost 39,95 gulden en is verkrijgbaar bij alle ANWB/VVVagentschappen, boekhandels,
warenhuizen en Pro Golf
Shops.

In de serie 'Nostalgie m Tuscbinski' draait
zondag 15 februari om half elf 's
morgens de door V/aller Ruttmonn in
1927 geregiseerde Duitse stomme film

Abigail, Iris, Umit en Adem verzorgen de twee hagedissen
Bram de Hollander Fotografie
lolo Si lied Filmmuseum

Berlin, die

'Hagedissen mogen wel in de klas'
Hoewel, gezien het grote aantal
reacties erop, er nog vele afleveringen gemaakt hadden kunnen worden, hebben wc toch
gemeend nu met Mijn Huisdier
te moeten stoppen. Daarom
heeft Jan Pieter Nepveu voor
de allerlaatste aflevering van
deze rubriek een bezoekje gebracht aan de Flevoparkschool
in de Amsterdamse Indische
Buurt. Groep 7 A heeft een terrarium met twee reptielen. Ze
worden verzorgd door de leerüngen Abigail, Iris, Umit en
Adem.

Mijn
Huisdier

Waf voor dieren hebben jullie
precies?
Adem: „Twee hagedissen. We
hebben ze gekocht bij de
dierenwinkel in de Javastraat.
Deze zomer hadden we er nog
drie, maar de kleinste is
doodgegaan. Ik denk dat ze
met elkaar gevochten hebben."
Is dat niet zielig?
Adem, Abigail, Iris en Umit
tegelijk: „Ja, heel erg!" Umit:
„We wikJpn hem in een
luciferdoosje doen en
begraven, maar er kwam een
meester en die heeft hem in de
prullenbak gegooid. Nee, dat
vonden wij niet leuk."
Waarom hagedissen?
Adem: „Omdat dat in de klas
mag. Sommige kinderen zijn
allergisch voor andere dieren
als poesjes en hondjes of zo.

We mochten alleen hagedissen
of vissen. Hagedissen waren
dan aparter, die had bijna
niemand."

sinfonie
einer Grofistadt

Leven dit soort hagedissen
gewoon m de Nederlandse
natuur?
Adem: „Nee, ze hebben
warmte nodig, zoals in landen
als Marokko of Zuid Afrika."
Wat krijgen ze te eten?
Abigail: „Levende krekels,
dode eten ze niet want die
vinden ze niet lekker. We
pakken de krekels uit het
doosje en gooien ze in de bak.
Je moet even wachten en dan
worden ze opgegeten. Dat is
wel naar, ja, maar anders gaan
de hagedissen dood."

Bijvoorbeeld: Devïl's Advocate, G.l. Jane,

Her Majesty Mrs. Brown, One Night Stand,
Se ven Years In Tibet, Starship Troopers,

Poppenhuizen, miniaturen,
poppentaoeken, teddyberen, paoieren aankleedpoppen, stands
net poppenjurkjes, stoffen om
zelf teddyberen te maken, boeten, vakbladen. Kortom, je
<unt het zo gek niet bedenken
of het is op de Grote Poppenen Berenbeurs aanwe/ig. Niev
e Wolters van Bemmel orgamseert die op zondag i! februari
m 'de Speeldoos', Vincent van
oghweg 44b in Zaandam en
duurt van half elf tot half vijf.
Entree voor volwassenen bedraagt zes gulden en voor kinderen van vier tot twaalf jaar
één gulden. Behalve allerlei demonstraties, zijn op de beurs
poppen- en berendokters aanwezig en kunnen bezoekers
gratis hun oude poppen en beren laten taxeren.

'Trend is dat mensen naar steeds
meer afgelegen plekken willen'

'Wie gebruikt
er nog foelie?'

Beurs voor
poppenlief hebbers

Wat komt er bi] de verzorging
zoal kijken?
Abigail: „We moeten het
water in het bakje verschonen
en de hagedissen krekels
geven. Onze juffrouw doet dat
niet, want die is er bang voor."

Hebben ze een naam?
Iris: „Nee. Alleen, we
noemen er eentje 'krokodil',
want daar lijkt hij een beetje
op."

Moeten ze wel eens naar de
dierenarts?
Adem: „We weten niet
wanneer ze ziek zijn. We
hebben nog nooit zieke
hagedissen gezien."

Hebben deze hagedissen iets
bijzonders?
Umit: „De hagedissen
verkleuren een beetje naar hun
achtergrond. Als ze op een
bruin houtje zitten worden ze
heel langzaam ook bruin." Iris:
„En ze springen tegen het glas
van de bak aan, dat is grappig."

Hebben jullie veel kosten?
Abigail: „We moeten krekels
kopen. Een doos kost vijf
gulden vijftig en daar zitten er
dan twintig of dertig in. We
hebben er een spaarpotje voor
waar iedereen wel eens wat in
doet. Als er een keer heel veel
in zit kopen we nog een
hagedis."
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l vleermuis; 6 foto; 12 vrl. dier; 14
drank; 15 boom; 17 heilige; 18
kaak; 20 namelijk; 21 uitgeteld;
22 een zekere; 24 belemmering;
27 dijk; 28 bek; 30 graan; 31 humus; 32 titel; 33 Rijksmerk; 35
mnl. dier; 36 onmeetb. getal; 37
pers. vnw.; 38 kinhaar; 40 vleesproduct; 43 haakstcek; 44 kookgerei; 46 provinciehoofdstad; 48
pi. in Zeeland; 50 bijbeldeel; 52
dierengeluid; 53 mager; 55 vogel; 56 bergplaats; 57 loop; 59
vogel; 61 aardig; 63 loot; 64 entree; 66 Russ. dorp; 67 godsdienst; 68 waarnemer; 69 noodsein; 70 eerw. heer; 72 hdw.; 73
kol; 75 melkklier; 77 beproefd;
78 draaikruk.
VERTICAAL: l rare; 2 millime-

ter; 3 visje; 4 een beetje; 5 daar; 7
riv. in Rusl.; 8 sieraad; 9 ogenblik; 10 regeringsreglement; 11
slaginstr.; 13 reukwaar; 16 knevel; 18 kabel; 19 ongebruikt; 21
rustig; 23 voegw.; 25 te koop; 26
de onbekende; 27 zangnoot; 29
moerassig; 31 val wind; 34 menigle; 36 toespraak; 38 slang; 39
hert; 41 in orde; 42 golfterm; 45
aanzienlijker; 47 onbep. vnw.;
48 spiermassa; 49 vis; 51 legervoertuig; 54 zetfoul; 56 hard; 58
bijbeldeel; 59 met name; 60
Laus Deo; 62 emeritus: 64 vrg.
koning; 65 Canad. meer; 68
spinrag; 71 naaldboom; 73 stop;
74 aansporing; 75 bez. vnw.; 76
Rijksgrond.
Oplossing vorige week:
Iluishoutllerares

Over een werkdag in Berlijn aan hel eind
van de lenle De slad ontwaakt, een trein
komt aan en de stralen zijn nog leeg
Scharen arbeiders ziet men naar de fabriek
trekken, de raderen heginnen te draaien en
telefoons worden opgenomen Typische
straatbeelden completeren bel geheel Als de
werkdag ten einde loopt, sloppen de machines, de ontspanning begint, waarvan een
kaleidojcopisch overzicht wordt gegeven
Een snelle, scherpe montage, ongewone
camera instellingen en een lot het eind toe
volgehouden ritme zi|n de opvallendste kenmerken van deze film
Lezers krijgen legen inlevering van onderslaande bon een korting van 2,50 gulden en betalen tien gulden per persoon
(normale pri|S 12,50 gulden) Kaarten zi|n
verkrijgbaar aan de kassa van Tuschinski,
Reguliersbreeslraal 26-28 in Amsterdam.

HEMA ZANI
SAMSUNG CAMERA
'PK60,14xmotorzoom '1099-

BREEDBEELDSTUNT!
TOPMERK, Super platte
61cm beeldbuis, stereo,
| TXT Adviespnjs'2439 -

1179.-

669.-

HiFi-stereo, 12xmotorzoom,
afslandbediemng Adv'1899-

PW6301, HiFi - stereo,teletekst Adviespnjs'2095 -

Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviespnjs*649.-

fiöf^
MW^

SONY STEADY SHOT

>1379.- ~ 1179.-

375.-

CONDENSDROGER

'R510,HiFigeluid '1890 -

Geenafvoernodig1 RVS trommel

PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV SONY +LCD SCHERM

545.BAUKNECHTDROGER

1679.-

'RV11, Camcorder '1980-

Kreukbeschermmg Instelbaar
tot 150 minuten. Adv*949.-

1279.-

595.BOSCH WASDROGER

SONY Hi-8 HIFI STER'EO

PHILIPS BREEDBEELD TR750, STEADY SHOT, topPW9501,Tvvan 'tjaar'TOcm
j Black-lmeS, lOOHzdigital
scan, stereo, TXT Adv'3895-

«399.-

l PHILIPS 70CM STEREO

klasse camcorder Adv'3110 -

Electronische besturing.
Zeer stil. Adviesprijs'1099.-

1389.-

PANASONIC VIDEORECORDER
MET SHOWVIEW EN PDC

SONY DIGITAAL TOP!
DCRPC7; Bekroond i Camcordervan 'tjaar i Adv'51 1 0 -

969.STEREOKLEURENTV
"

JVC DIGITALE STUNT!

Oll Ned Philips garantie.
55cm, teletekst Adv '1245-

PHILIPS MATCH-LINE
VR, Turbo-Drive, stereo, montaqe, Jog & Shuttle. "1545 -

Off Ned Philipsgarantie '495 -

299.-

PTT PRE-PAID GSM
PAKKET

949.-

KVC2981; Stereo.TXT.'1880 -

1179.(SONY BREEDBEELD

• Incl Motorola D-160
GSM toestel.
• Incl. ƒ. 90.- beltegoed.
• Geen aansluiikosten
• Geen abonnement
• Geen creditcheck
• Bellend de deur uit.

WHIRLPOOL
CONDENSDROGER
AWZ465, Geen afvoer nodig'
Tijdgestuurd, RVS trommel, antikreukprogramma
Adviesprijs'1249 -

—

WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's." 1349 -

WASAUTOMAAT
AWM800; 15 programma's.
Ruime vulopemng. Milieuvriendelijk. Deurbeveiligmg. Adviesprijs '1079.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 1 6.00 UUR

ARG647; 156 liter koelen
en 60 l i t e r v r i e z e n .
Adviesprijs. '949.-

599.-

SMS1012;RVSinteneur.4
sproemiveaus Adv' 11 79. - l

728.-

GSF341; 3 programma's Variabele indeling. Adv*1 099.-

798.-

SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000; Met aquastop l
en RVS binnenzijde Lage l
verbruikswaarden Adv" 1348-

848.-

MIELE VAATWASSER
G570;Topklasse. 6 Program-1
ma's 12 couverts. Wateront-1
harder en waterslop. '2099 - 1

1298.-

<1321S, 270 liter inhoud.
CFK-en HFK-vnj Adv'1399

899.-

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vnesladen CFK/HFKvnj. Adviespnjs. '1849 -

1199.-

~ 799.SONY HIFI STEREO

**~

E600; Trilogie, 4 koppen,

4

«orifren van N^'^ïat Is nog la"9 "'^merker. Voorts »^

rfl^^i^^&-^ns^-»^

699.-

PANASONIC STEREO

de

acM nv

'

M6135; Supersnel verwarmen en ontdooien Uitneembaardraaiplateau. Adv'279.-

179.-

SHARP MAGNETRON
R2V18; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

189.-

WHIRLPOOL AVM260

229.-

~~ 239.-I

WN400; 10 programma's.
4.5 kg inhoud. Adv.*799.-

SAMSUNG 24 LITER

1000 watt magnetron, l
60 minuten timer, auto-1
matische programma's, l

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON

799.-

GRUNDIG HIFI STEREO
l SONY 63CM STEREO
X2501; Hi-Black Trinitron
teletekst, afst bed. Adv'1770 -

Topklasse. Vol elektromsche besturing, zuinig,
stil en milieuvriendelijk.
Adviesprijs.'2299.-

649.-

1649.-

JVC HIFI STEREO
j SONY 55CM STEREO

J620; Hi-Spec Drive. '1189.-

649.-

X2101;Tnnitron,TXT.'1440

AEG WASAUTOMAAT
Lavamateoo. 950 toeren
centrifuge, waterbeveiligmg, zuinig en stil. AEG meer
dere malen best getest!
Adviesprijs'1449

SAMSUNG STEREO !
SONY55CMTELETEKST
M21,Hi-BlackTnnitron '990.

SV125; Videorecorder met
PDC. Adviesonis'749.

549.-

969.-

SONYPORTABLE KTV
M1400; Afstandbed.'550.

SNYVIDEORECORDER
El 1; Afstandbediening. *650.-

275.-

145 LITER KOELER

345.WHIRLPOOL KAST

549.-

VR165.+PDC,afstbed *745.-

PANASONIC KTV TXT
TX21; 55cm FSQ Adv*849 -

679.-

PANASONIC 63CM TOP
G1;HiFi-stereo,TXT.'1599 -

*IOÏI»

PHILIPS VHS-VIDEO

pTgjj OCQ
rijn-? OD«I>-

JVCSHOWVIEW+PDC

TA4412,63cm,tetetekst'1595 -

PW^
>i-7Ü _
iJ'jfjL? HZ,;!.

PANASONIC Beste Koop!

ARISTONA 63CM KTV
TA5212, Stereo, teletekst,
top Black-line S. Adv' 1795 -

GaE-r 469-"
SBia\teoreoorderAfeU3ed.*69S-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met

afstandbediening.

289.lsji.cM.Ty/VIDEO-:..
l Showview, PDC, teletekst.

899.'

SISSSElöJIIn'a'lHKSEï'"*^^

ARISTONA VIDEO!

nr«p4 oon
ijjjfe? OOïf.
ITV/VIDEO COMBI'S
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PHIUPSAUTORADIO
CD-SPELER
kir w HW i vnnviv w
4x1?
Watt. ROS.
4x12 Watt,
ROS, afneembaar front.
front Adv.*874.-

INTELPENT1UM166MMX
Multimedia PC, 16MB,
2 1GB, W'95, fax/modem,
1 jr On-Site garantie '3499 -

LASER MULTIMEDIA

SONY COMBOXÏ7CM

749.-

395.-

166Mhz MMX technologie,
32MBintern,1 SGBschijf.CDrom, 33K6 fax/modem, W'95,
1 jr.On-Sitegarantie Adv*3499 -

CARMEN voEreNBAo
unniVitii vui.ik.iiu

4021, Mete bruisbad
4ri»,«nn ,c*tw-S.a
Adviespnjs*89
BRAUN CITRUSPERS
MPZ6, 350CC
Adviespri|s*48 PHILIPS KOFFIEZETTER
HD7600W, "CAFÉ DELICE
Adviespnjs*89 DISNEY CLASSIC
LADY EN DE VAGEBOND
Adviespri|S*44 95

8

•^••^HBB^Bl •i^iüü^^^B^^B
j» m ^r m

»^«f .7^:.^:!

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
AWG1024; 1000 toeren bovenlader,
40cm breed, verplaatsbaar,
AdviesDriis*1549.-

Dt.1.

\PRIJSA

AEG TURNAMAT

Uniek systeem met apar
centrifuge eenheid. *1699.

395.-

Z180/4D, Automatische
ontdooung. AdvieSDnjs*749.-

435.-

BOSCH 2-DEURS

235 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv *985.-

615.-

WAS/DROOGKOMBINAT1E

i-m-

modem, W'95 Adv '3999.-

2469.-

529.-

Gunstig energie verbruik,
**** capaciteit, CFK-vrij.

l ST650, Stereo, TXT.'1829.-

799.I GRUNDIG 37CM + TXT

319.-

Gas-elektro fornuis met grill l
en sierdeksel. Adv*695.-

449.-

219.-

399.-

HP INKJETPRINTER
DJ400,lnclsheetteeder *499.339..

90 LITER VRIESKAST

Topklasse 3jr garantie *821.449.'

BCC B E T E R E N G O E D K O P E R

11 KLANTENKAART
i Meer budget door de gratis
\ BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

ETNA KOOKPLAAT

2-delige pannendragers. [

I

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

[BEVERWIJK

l ZAANDAM

[Breestraat 65

l Westzijde 55

19 EUEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD

228.-

4-pits gaskookplaat.
plaat. Adv'295.Adv*295.-

158.-

BEVERWIJK-ZAANDAM - DELFT

(onder Dirk v.d. Broek)

LEIDSCHÉNDAM
HILVERSUM - MAARSSENBROEK

ETNA WASEMKAP

3 vakken. Adviesprijs 698.-

AVANCE;3-standen.Adv'135.-

349.-

78.-

I

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag . .,.
dinsdag t/m vrijdag. . .
zaterdag

ZANDVOOET - In de bus
van Haarlem naar Zandvoort
heeft een roodharige vrouw
met een geel-oranje jasje een
43-jarige vrouw een klap in haar
gezicht gegeven bij het uitstappen. De twee vrouwen kregen
mzie, omdat de hond van de
roodharige vrouw op schoot
klom bij de andere vrouw.
(ADVERTENTIE)

Zandvoort

Zie onze pagina
elders in deze
krant

SUPER KOOKPLAAT
OOKPLAAT

3 v a k k e n , CFK-vrij.
Adviespnjs'629.-

JP170,Kleurenpnnter *599-

ZANDVOORT - Twee mannen hebben donderdagavond in
een horecabedrijf in de Haltestraat geprobeerd met een vals
bankbiljet van 250 gulden te betalen. Het personeel heeft het
geld niet aangenomen.

Maak kans op een
geweldig ontbijt.

ZANUSSIVRIESKAST

BUBBLEJET STUNT!

t PORTABLEKTV37CM CANON1 BJC4200

269.-

798.-

Gasoven, met dubbele ovenruit Adviespnjs*849.-

WHIRLPOOL KAST

GRUNDIG 63 CM KTV

Vals biljet

ETNA FORNUIS

INDESIT FORNUIS

BOSCH VRIESKAST

379."
| KTV37CM+TELETEKST

PELGRIM HETE-LUCHT
FORNUIS
Gas-etektrofomuis,gnll,1hermo-1
staat en sierdeksel. '1199.-

2469.-

IBMAPTIVAE20TOP!

een alcoholcontrole gehouden.
Woensdagmiddag reden tussen
twee uur en half vier 129 automobilisten van de 971 in Bentveld te hard. De snelste reed 88
kilometer per uur, 38 kilometer
meer dan de toegestane snelheid. Bij de alcoholcontrole op
zaterdagavond bleken twee van
de 73 gecontroleerde automobilisten teveel gedronken te hebben.

Ruzie

528.-

Wassen en drogen in 1 ma
chine, 1000 toeren. '1549.

GSD1300; 3 laden,
11 kg invriescapaciteit.
Adviesprijs. '848.

] P730, STUNT' Adv*699 -

fornuis met
electnsche
oven, mcl.
grill en
sierdeksel
Adv*1450.-

ZANUSSI 2-DEURS

Pentium! 66MMX, 16MB,

699.-

849.-I*

FG1; Gas-

IPHILIPS TV/VIDEO 2.1GB, 14"momtor, fax/
114PV162; Showview. '1195.-

l
l

ATAG
FORNUIS
CFR; 220 liter inhoud,
CFK-vrij. Adviespnjs*789.-

1198.-

269.-

Volledig integreerbaar,!
4 programma's en aqua-l
stop. Adviesprijs. '1299.- l

850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs* 1435.'

1000 toeren centrifuge. Zui
mg, stil en milieuvriendelijk
Waterbeveiligmg Adv*1649

RVS+vonkontsteking/agg.-!-»'

INBOUW
VAATWASSER

2-DEURS KOELKAST

898.-

BENTVELD - Op de Zand-

voortselaan heeft de politie zoINDESIT INBOUWI
KOOKPLAAT
\'. . wel een snelheidscontrole als

425.-

BOVENLADER

AEG BOVENLADER

BENTVELD - Een 23-jarige
Zandvoortse heeft vrijdagmorgen een reebokje bevrijd. De
vrouw zag hoe een hond het
bokje op het Naaldenveld opdreef in de richting van een afrastering. De hond had al een
bebloede bek en het reebokje
was gewond aan zijn poot. De
Zandvoortse riep de hond en
zag kans hem bij zijn halsband
te pakken. Hij beet haar in haar
arm, Het bokje vluchtte de duinen in. Via de penning van de
hond is de eigenaresse achterhaald. Deze vijftigjarige Bentveldse krijgt een bekeuring wegens het overtreden van de
j jachtwet.

Controles

Met vriesvak. 140 liter
inhoud, CFK-vrij. Adv *729.-

648.WHIRLPOOL

NVSD22;Showview+PDC *734-

599.-

SIEMENS KOELKAST

TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifuge
snelheid.
Adviesprijs*1099.-

A237; Express ProDigi. *714.-

ARISTONA STEREO KTV

130 liter, met vriesvak.
Adviespnjs'699.-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER .,

VR1S1; Afstandbed. '645.-

ZANDVOORT - Een 28-jarige
zwerver is vrijdagnacht opgepakt in de Marisstraat, omdat
hij al een tijdje gezocht werd.
Hij moest nog twaalf dagen zitten, omdat hij een boete van 750
gulden niet had betaald. Bovendien verdenkt de politie hem
ervan dat hij in de Marisstraat
en de Bloemendaalseweg in
Overveen heeft proberen in te
breken.

met vriesvak. Adv.*699.-

PTg^ jlQO _
L'jfc?

Ruime 3 in 1 combi magne-1
tron Met hete lucht, grill en
850 watt magnetron. Dus
ontdooien, koken, bakken, |
braden en gratineren. Adv'999.-

295.-

WM20000; RVS trommel en
kuip. Aparte temperatuurregelmg. Bespaartoets. "1348.-

Instelbare centnfugegang, regelbare thermostaat, RVStrommel,ze)freinigendepomp.*1199.-

WHIRLPOOLAVM

Automatische, ontdooiing.
Adviespri|S. "529.-

849.-

PHILIPS SHOWVIEW

Snderdeelvanuwt,
vraag «torn!

Fraaie en d e g e l i j k e
uitvoering met vriesvak.

ZANUSSI KOELKAST

E260;Showview+PDC.*780.s

1-DEURS KOELKAST

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

SONY LONGPLAY
GARANTIE,

Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Makkelijk
te reinigen. Vele kookfunkties. Adviespnjs*699.-

MIELE 1000 TOEREN

GV6400; 4 koppen, Showview + PDC. AdV1159.-

Man opgepakt

299.-KIReebok

HD600, Topper i 4 koppen,

I SONY 100HZ SUPER! Showview+PDC Adv'1299E2561; Super Trinitron
PIP, stereo, TXT. AdV2970-

ZANDVOORT - De politie
heeft zaterdagnacht twee jongens aangehouden wegens onverantwoordelijk
rijgedrag.
Een van de twee, een 20-jarige
Zandvoorter, lag op de motorkap van een auto terwijl de
19-jarige bestuurder van die
auto gas gaf. Hij trok op tot 66
kilometer per uur in de Haltestraat. Het tweetal verklaarde
aan de politie dat het een lolletje was.

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

DAEWOO MAGNETRONj
kor 610; digitaal
18 liter inhoud, 800 watt
vermogen, autom.
programma's '489-

679.-

ZANDVOOET - Donderdag
heeft een Duitse toerist aangifte gedaan omdat hij woensdagavond rond half twaalf op het
Badhuisplein is beroofd. De
Duitser werd van achteren
vastgepakt door een man, terwijl een tweede man een geldtasje uit zijn binnenzak trok.
Daarin zat tweehonderd gulden
en 1700 Duitse Mark. De man
die het geldtasje pakte, is tussen de dertig en veertig jaar
oud, 1,80 meter lang, heeft lang
donker haar en droeg een korte
stoffen jas. De politie is op zoek
naar getuigen die de beroving
gezien hebben.

Lolletje

19 liter inhoud. Eenvoudi-1
ge bediening. Adv'599 -

INDESiïWASAUTOMAAT

Woensdag 11 februari 1998

Beroving

BAUKNECHTVAATWASSER

MIELE KOELKAST

FL700; 750 toeren centrifuge RVS trommel, schokdempers. Adviespnjs*949.-

l SONY BREEDBEELD Showview+PDC. Adv*1340.-

1649.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

BOSCH AFWASAUTOM.

ZANUSSIWASAUTOMAAT

SLVE8,4koppenTnlog ie videorecorder, montage Adv* 1670-

28WS1,70cmSuperTnnitron,
| eOWattstereo,teletekst'2990-

569.-

699.

2§Er 599."
SONY HIFI STEREO

1379.-

taliaanse vormgeving.
'«•• sterren mvnescapaciteil. Adviesprijs 899 -

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

SB65,4 koppen, SHOWVIEW
PDC. long play Adv* 1095.-

KV24WS1; Super Trinitron,
j stereo, teletekst. Adv.*2440.-

469.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

KG25V03; 240 netto inhoud,
2 vnesladen. Adv'1348.-

Consumenten H«lpd*ih voor Informatie e
advies Teven» melden vin storingen aan

679.-

<oelgedeelte met automatische ontdooiing Vriesgedeelte met 2 vakken
en •*•« sterren invries
<apaciteit. Adviespnjs'999 -

849.-

899.
WHIRLPOOL

VR665,Showview+PDC,4koppen, FotowTV, bngplay. '1095 -

230 LITER
(OEL/VRIES KOMBI

GELDERSE ROOKWORST

SIEMENS KOEL/VRIES

PHILIPS HIFI STEREO

ARISTONA STEREO
| SONY 72CM TRINITRON

1145.-

2879.-

| PT156,Alstandbediend '645-

j PORTABLE KTV 37cm

Electronisch en reverserend.
RVS trommel. Adv'1799.-

GRDV, Camcorder, 100x
zoom Adviespnjs'5279 -

739.PHILIPS TELETEKST

429.-

lU^fflj»
• ^"J^J "**
MIELE WASDROGER

NVSD22, Super Drive! Stabiel loopwerk DD motoren en
aluminium chassis, optimale beeldkwaliteit, scartaansluitmg
en afstandbediening. Adviespri)s'734 -

PT4501; Teletekst. '1645 -

Nederlands topmerk, 4 programma's, 12couverts. Adv"899.-

ZANUSSI WASDROGER

ijBCCGAJP

899.-

PT820, Black-line S grool| beeld, stereo, TXT Adv'2795-

LUXE VAATWASSERl

235.

Hi-8 CAMERA STUNT!

l PHILIPS BREEDBEELD

3,5

WASDROGER STUNT!
Metti)dklokenpluizenlilter.'495.-

. 13.00 tot 16.00 uur

.09.30 tot 18.00 uur
. 09.30 tot 17.00 uur

l Delft en Zoctcrmeer vrijdag. . . 19.00 tot 21.00 uur
l overige filialen donderdag .... 19.00 tot 21.00 uur

Waterstanden

Datum HW LW HW LW
11 feb 03.38 00.46 15.51 11.29
12 feb 04.19 00.00 16.29 12.04
13 feb 04.55 00.46 17.00 12.45
H feb 05.28 01.05 17.39 13.35
15 feb 06.06 01.35 18.11 14.05
16 feb 06.36 02.04 18.48 14.25
17 feb 07.06 02.25 19.20 15.05
18 feb 07.40 03.04 19.56 15.35
19 feb 08.16 03.44 20.35 16.36
Maanstand:
VM wo. 11 feb. 11.23 u.
Hoogwater vr 13 feb. 17.00 uur.
NAP +116 cm.
Laagwater zo 15 feb. 14.05 uur.
MAP -92 cm.

3VOORT
iOnü
2 voor
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5,75

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
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Veel protest
tegen weg
bij trambaan
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ZANDVOORT - Het idee om een weg tussen de Herman
Heijermansweg en de Kennemerweg langs de oude trambaan neer te leggen stuit op veel verzet. Bij de gemeente
zijn ongeveer tweehonderd bezwaarschriften hierover binnengekomen. De weg, die naast of in plaats van het huidige
fietspad komt, moet volgens het verkeersbureau Goudappel Coffeng de tennisvelden en de golfcluta beter bereikbaar maken vanaf de Zandvoortselaan. Maar omwonenden, natuurbeschermers, tennissers, golfers en fietsers uit
Aerdenhout en Bentveld zijn ertegen.
Twee van de drie varianten in
het plan van Goudappel Coffeng, dat m opdracht van het
gemeentebestuur is opgesteld,
gaan uit van de weg langs de
trambaan. Bovendien heeft het
college van Burgmeester en
Wethouders er een voorkeur
voor, volgens de omwonenden.
De buurtbewoners Wilem
van der Weide'.en Jos Limpens
hebben daarom recentelijk samen met René Halma van de
Stichting Behoud het Kostverlorenpark 188 bezwaarschrifDe bobo's mogen met vereende krachten de eerste paal van Park Duijnwijk de grond in slaan
ten met 210 handtekeningen op
Foto Knnn Schut het gemeentehuis afgeleverd.
Daarnaast zijn er nog eens ongeveer dertig losse bezwaarschriften naar het raadhuis verstuurd. Onder de protesterende
buurtbewoners bevinden zich
mensen van de Zandvoortsebovendien dat Park Duijnwijk
ZANDVOORT - „Als al
pelboom planten of zelf groen- van de mooiste wijken van .
laan, Kennemerweg en het
te gaan kweken."
Zandvoort wonen. In mooie ei- Huis in de Duinen, volgens
die palen zo de grond inge- een van de laatste kansen pp
een nieuwe eengezinswoning
Wel vindt ze het een mooie
gentijds vormgegeven en zeer
Marthe van der Weide.
slagen worden, dan duurt
is. Een nieuwbouwhuis is botaak voor de toekomstige beduurzaam gebouwde wonin„Ons grootste bezwaar is dat
het wel even voordat onze
vendien kiezen voor de veilige
wonersvereniging om een vergen."
de veiligheid voor fietsers afhuizen klaar zijn," merkt
klaring bij de gemeente los te
„Gebouwd op historische
neemt en dat alleen maar om de
een meneer woensdagmid- weg."
peuteren waarin staat dat de
grond," vertelt Versteege.
verkeersveiligheid van de
dag snedig op. Een grote
Voor mevrouw Arnoldt
bewoners nooit aansprakelijk
„Want rond 1880 werd in dit
Zandvoortselaan minimaal te
groep aspirant-bewoners
speelt dat laatste ook mee.
gesteld kunnen worden voor
duingebied ten noorden van
verbeteren," vertelt ze. „Nu is
van Park Duijnwijk kijkt
„Mijn man en ik zijn beslist
het opruimen van de vervuihet dorp het nieuwe zogenaam- de oude trambaan een ideaal en
vanaf de berm naast de
geen klussers of verbouwers.
ling als ooit de milieuwetgede 'Bad Zandvoort' gebouwd.
veilig fietspad voor moeders
spoorlijn toe hoe een groep Een oud huis is dus niets voor ving aangescherpt wordt.
De onlangs opgebroken spoor- met kinderen, bejaarden, spormannen in witte jassen een ons." Ze woont, ook met twee
En wethouder Gerard Verbocht was de oorspronkelijke
ters en gehandicapten. We zijn
houten paal de grond inzoontjes, in een flat in de Flesteege, die woensdagmiddag de afbuiging naar dit nieuwe
bang dat dit straks niet meer zo
ramt. „Wat een heisa,"
mingstraat. Omdat de huuraspirant bewoners in een volle Zandvoort."
is als er een wer langs komt of
schampert een vrouw. „En prijs tamelijk hoog is-en omdat stationshal toespreekt, wat
als er ook auto'ô lijden op het
het is nog een neppaal ook." ze graag een tuin wilden, hebvindt hij van de garantie? Hij
„Natuurlijk," geeft hij wel
pad."
Toch klapt ze met de rest
ben de Arnoldts ingeschreven
vermijdt het onderwerp zorgtoe, „ging het allemaal niet
Het tweede bezwaar keert
van het gezelschap mee als op een tussenwoning in Park
vuldig. Hij feliciteert de nieuwe zonder slag of stoot. Er waren
zich tegen het verstoren van de
bewoners. „Zij kunnen straks
natuurlijk ook weerstanden."
rust. „Het is nu een stiltegehet heiblok voor de laatste Duijnwijk.
met recht zeggen dat zij in een
Zie ook pagina 3 bied. Daarnaast is het een nakeer op de kop van de paal
Ze hebben geluk gehad, want
is gevallen.
er waren vijf keer zoveel kopers als huizen. 85 procent van
ZANDVOORT - De famiHet is dan ook een historisch de huizen is naar Zandvoorters lie Van Loon, exploitant
gegaan, 19 procent naar menmoment. De eerste paal van
van de stationsrestauratie,
sen uit de regio Zuid-KenneZandvoorts laatste grote
eist een vergoeding vanwenieuwbouwwijk van vijfhpnmerland en l procent naar
ge de receptie voor het
derd woningen verdwijnt in het mensen van elders.
slaan van de eerste paal van
zand. Over ongeveer een jaar
Park Duijnwijk. Volgens
krijgen de bewoners van de
Dat de grond vervuild is en
volgepakt met mensen, voorna- altijd met eenbepaald catemevrouw Van Loon heeft
slechts voor een deel is gesaeerste 110 huizen langs de
melijk aspirant-bewoners van
ringbednjf samen en dat heb ik
zij
het
alleenrecht
om
spoorlijn de sleutel van hun
neerd, heeft bij beide families
Park Duijnwijk en bobo's. Ser- nu ook weer ingeschakeld. Ik
drank
te
schenken
en
conen obers deelden
twee-onder-een kapwoning of
nauwelijks een rol gespeeld
zou naar de familie Van Loon
sumpties uit te delen op het veersters
toen ze het koopcontract techampagne en hapjes uit.
willen zeggen: Sorry."
hun rijtjeshuis.
station.
Servex
en
NS
StaMevrouw Vink kijkt beslist
kenden. Mariska Botman, die
Stoot de gemeente eigen burMevrouw Van Loon vindt dat
tipns zijn het niet met de
gers het geld uit de mond? „Bij NS Stations, die de hal aan het
naar dat moment uit. „We heb- een bewonersvereniging proben de ruimte voor ons gezin
beert op te richten, heeft even- uitbaatster eens.
mij moetje niet zijn," zegt wét- Bouwfonds verhuurd heeft,
nodig. Mijn zoontjes zitten nu
min moeite met de vervuiling.
houder Versteege. „Ik heb dit
verantwoordelijk is. NS Stanog op de basisschool, maar
„Er ligt een zandlaag van 1,40
„We waren woensdag onaan- niet georganiseerd maar het
tions en Servex, het moederbemeter op de vervuilde grond.
genaam verrast," vertelt meBouwfonds."
drijf van de stationsrestaurastraks komen we in het brommertijdperk en dan hebben ze
Bovendien valt het volgens mij vrouw Van Loon. „We wisten
ties, menen echter dat er in dit
nog weer wat meer spullen."
wel dat er een receptie zou zijn,
Linda Joosten, die het feestje geval geen vuiltje aan de lucht
wel mee met die vervuiling. Ik
namens Bouwfonds organiis.
Het is niet vanwege de buurt geloof dat de vervuiling onder
maar we wisten niet waarom
waarom ze verhuizen wil.
andere ontstaan is doordat de
en niet hoe groot de receptie
seerde, betreurt het dat de famihe Van Loon niet goed op de
D. Terlmgen van Servex: „In
„Nee, zeker niet. We wonen nu sportyelden met kunstmest be- zou zijn. Opeens zagen we het
sproeid zijn. Nou, wie heeft er
enorm druk worden boven."
hoogte was. „Ik heb er hélehet contract dat de familie Van
in de Oosterparkstraat en dat
in zijn tuin nooit kunstmest geVoor en na het slaan van de
maal niet bij stilgestaan dat zij Loon met Servex heeft, is het
is een hele gezellige straat."
op het station zaten. Ik werk
Haar man vult aan: „We wisten taruikt? Ik zal hooguit geen ap- eerste paal was de stationshal
exclusiviteitsrecht anders gere-

'Eerste paal Park Duijnwijk is nep

Mevrouw Van Loon geniet
niet van het feestje boven

Krakers bezetten café Tascha's pups krijgen hulp

ZANDVOORT - Drie j ongeren uit Bloemendaal hebben sinds zaterdag het voormalige café Toedeloe gekraakt. Het gebouw, dat in
de zeereep staat ter hoogte
van het bord 'Te koop 250
vierkante meter' en de bushalte Tentenkamp, wordt al
jaren niet meer gebruikt.

Martin (26 jaar), Preek en Cyriel (beiden 18) hebben in het
gebouw inmiddels een kachel
neergezet en de elektriciteit
aangesloten. Ze willen er wonen en er een atelier van maken
voor vijf tot zes kunstenaars.
Het drietal vormt samen het
kunstenaarscollectief Buffer.
Ze hebben al eerder in een
kraakpand gewoond.
„Het was tamelijk eenvoudig
om binnen te komen," vertellen
ze. „Het raam van het kamertje
achter stond open. Het was wel
wat lastiger om de schotten

voor de ramen weg te halen."
De krakers meldden zich zaterdag zelf bij de politie. „Maar
die zei dat we bij de gemeente
moesten zijn. En daar kwamen
we tot nog toe niet verder. De
eigenaar, Cobraspen, hebben
we nog niet gesproken," zegt
Martin. „We hebben een advocaat ingeschakeld. Want tegenwoordig moetje het wetboek zo
ongeveer uit je hoofd kennen
voordat een kraakactie een
beetje kans van slagen heeft,"
vult Cyriel aan.

„Het voordeel van kraken is
dat je erg vrij bent. We hebben
prachtig uitzicht en dit is een
groot gebouw. Bovendien is het
wonen hier gratis," zegt Freek.
„Voor mij zit er ook wel een
idealistische gedachte achter,"
meldt Martin, „in Nederland is
te weinig betaalbare woonruimte. Sociale woningbouw is bijna
een vies woord geworden."

ra CENSE&
\LlNGEN
NVM

.MAKELAAR]

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
|HR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023-S 715 715 • FAX023-5 715 747

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

ZANDVOORT - Een
wriemelende massa pluizige wprstjes met pootjes
verdringt zich om bij de tepels van moeder Tascha te
komen. De Mechelse herder bekijkt zorgzaam haar
achtkoppige kinderschare.
Af en toe likt ze één van de
pups schoon of steekt ze
behoedzaam haar snuit
tussen twee stoeiende kinders.
Tascha krijgt sinds haar bevalling op 15 januari hulp van
mensenhanden. Ze heeft onvoldoende moedermelk om al
haar kinderen te voeden,
doordat ze enige tijd ziek is
geweest. De kleintjes krijgen
daarom een paar keer per dag
de fles. •
De verzorgers van het Kennemer Dierentehuis, waar Tascha tijdelijk logeert, hebben
het er zo druk mee dat ze vorige week in het Zandvoorts
Nieuwsblad een oproep plaatsten. Twintig bezorgde Zandvoorters reageerden meteen.
„We zijn dus uit de zorgen.
Zelfs een meisje van zes belde
op," vertelt dierenverzorger
Marcel Carels enthousiast.
„We zijn erg blij met al die
enthousiaste reacties, vooral
omdat een paar mensen hebben aangegeven dat ze in de
toekomst ook vrijwilligerswerk bij ons willen doen."
„Normaalgesproken hebben we nooit een nest in het

-U4MWSJa.UWaJT.IH

tuurgebied," betoogt Van der
Weide, die aan het fietspad
woont. „Het is trouwens ook
slecht voor het milieu, want het
het bestemmingsverkeer voor
de Kennemerweg, de golfclub
en het tennispark moet 1,5 kilometer omrijden als de Kennemerweg wordt afgesloten. Dat
betekent extra uitlaatgassen en
gevaar voor het wild dat er vrij
rondloopt." Tot slot wijzen de
bezwaarmakers op de extra
kosten. „De aanleg van deze
weg is de duurste oplossing,"
menen zij.
Van der Weide voegt er nog
aan toe dat ze verbaasd is dat
het verkeersbureau Goudappel
Coffeng m het plan voor de
maatregelen rondom de Zandvoortselaan in tegenspraak
lijkt met het fietspadenplan
van hetzelfde bureau. „In het
één pleit Goudappel Coffeng
voor meer veiligheid voor fietsers en in het andere plan halen
ze dat juist onderuit door het
veiligste fietspad van Zandvoort aan te tasten."
Gemeentevoorlichter Egon
Snelders kan daar nog geen
commentaar op geven. „We
hebben de bezwaarschriften
net allemaal geteld en bestuderen ze de komende weken. Ze
komen bij het voorstel waarover de raadsleden zich in maart
buigen." Het voorstel komt na
de verkiezingen aan de orde,
maar wordt nog besproken
door de oude gemeenteraad.

Nieuw duo
over het
Stekkie
pagina 5

ZVM speelt
slecht maar
wint wel
sportpagina
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

De eerste
rotte tomaat
heeft de SP
zichzelf toebedeeld.
Dachten ze daarmee
iets te kunnen redden?
Of ... zullen wij het doen?

Zie ook pagina 3
geld dan de exploitant suggereert. Als franchise-orgamsatie
hebben wij wel de plicht om
een vergoeding te regelen als
derden verdienen aan horeca.
Maar dan moet er wel aan bepaalde voorwaarden voldaan
worden. Er is in dit geval geen
geld gegenereerd, want er is
geen drank verkocht, alleen
maar weggegeven. Bovendien
was het in principe een besloten feest, dus is er geen sprake
van inkomstenderving voor de
familie Van Loon."

^'•"IfA

STEM
Vraag het programma aan.
Wij brengen'3het graag.

|j <& l

BEL 06 -55^07 331.

Mevrouw Van Loon laat het
er niet bij zitten. Zij heeft haar
advocaat gevraagd om de vergoedmg los te peuteren.
„Maar," zegt ze, „het gaat me
meer om het principe dan om
het geld. Want straks krijgen
we ook nog een feestje als de
eerste steen wordt gelegd of als
de vlag in top gaat."

PC

DISCOUNT
HARD-& SOFTWARE
PC-AMIGA-APPLE
MIDI-INTERNET

VERKOOP TEGEN DE ALLERLAAGSTE PRIJZEN
DEMONSTRATIES - PRESENTATIES

ZAT 14 FEBR. 10-16 uur
SPORTHAL QROENENDAAL r HEEMSTEDE
INFO EN REOUKT1EBON MET
VOORDEEL VERDEK IN DtT BLAD

l INTEREXPO & MEDIA 070-3588929 |

UITGAAN EN SPORT
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
WIE 'M LEEST WEET MEER

die kranl moelik

hebben.
Omdat ik «raag wil welen wat zich in

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik hel

Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

Nieuwsblad
Moeder Tascha waakt over haar kinderschare
Foto Kan n Schut

asiel. Ik heb het m de negen
jaar dat ik dierenverzorger
ben hooguit drie keer meegemaakt. Maar Tascha is een
oude asielhond, die vermoedelijk vlak voordat ze bij ons
kwam gedekt is," gaat Marcel
verder. „De nieuwe eigenaar
van Tascha wist zich daar niet
zo goed raad mee en vroeg ons
om hulp. Een paar keer per
week komt hij kijken. Hij is zo
trots, je zou bijna denken dat
hij zelf de vader is. Hij heeft
ook op blauwe en roze muisjes getrakteerd."
Tascha en één pup gaan

weer met hun baas mee naar
huis. De andere zeven pups
kunnen pas over drie weken
opgehaald worden door anderen. Marcel verwacht dat er
veel belangstelling zal zijn
voor Atan, Arana, Axel, Adam,
Aron, Astor, Ayla en Ashley.
Wie ze ziet valt namelijk meteen voor hun grappige snuitjes. „Maar," waarschuwt hij,
„een pup betekent wel een
hoop werk. Pups doen overal
in huis hun behoefte. Je moet
ze zindelijk maken en o'pvoeden. Dat kan alleen als je bereid bent er tijd in te steken."
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19,60 D halljaar ƒ35,40 D jaar/(>l,75
* Voor poslabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA „
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 710371 017003
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FAMILIEBERICHTEN

Voor de nieuwe
ENDURA
KRASVASTE
en
MONODEK

SARAH

Oh mam, eindelijk kan je rusten.
Wat een strijd heb jij gestreden.
Je hebt het met een ongelooflijke kracht gedaan.
Wij hebben gezien en gevoeld hoe je hebt geleden,
wat een verdriet moet een mens soms doorstaan.
Heel verdrietig dat wij nu toch afscheid hebben
moeten nemen van onze lieve, zo dierbare en bijzondere moeder, schoonmoeder en oma, die met
veel wilskracht haar ziekte en alles in haar leven
heeft doorstaan
Helene Caroline Jacqueline
Annie
Strengholt-Hansen
weduwe van Roelof Gerard Strengholt
17 februari 1911
7 februari 1998
Uit aller naam;
E. van Etteger-Strengholt
Correspondentieadres:
Heimansstraat l
2041BNZandvoort
De overledene is overgebracht naar het Uitvaartcentrum, Postslraat 7 te Zandvoort alwaar geen gelegenheid is tot afscheid nemen.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op donderdag 12 februari a.s. om 14.15 uur in crematorium Velsen, Duin en Kruidbergerweg 2-4 te Driehuis-Westerveld.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer bij het crematorium.

Hierbij willen wij U hartelijk danken voor Uw belangstelling en medeleven in de voor ons zo moeilijke dagen na het overlijden van
WillemTibboel
Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk te bedanken, hopen wij dat U langs deze weg onze erkentelijkheid wilt aanvaarden.
Uit aller naam:
MarjaTibboel-Versteege
Zandvoort, februari 1998
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MAANDAG WORDT COBIE
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HISTORverf
Tevens verkoop van
glas, behang en petroleum
naar
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KEESMAN
Jan Steenstraat l
Tel. 5712425

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag
kan men voor een beperkt aantal zaken
terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer: (023)
574 01 00.
Tevens kan men via het voice response nummer 24 uur per dag algemene informatie
verkrijgen (023) 574 01 02.

De gemeente, dat zijn we allemaal!
Hierbij wil ik iedereen die geholpen heeft
bij het mogelijk maken van de opening op

4 maart gemeenteraadsverkiezingen
Elke stem telt!

het

Raadhuisplein
bedanken en meteen iedereen voor de
bloemetjes, plantjes, handjes en alle andere felicitaties.
Bedankt,

LAAT ONS
UW
PRODUKT
EEN
DIENST
BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-4309116.

Jaap Paap

SAMEN ADVERTEREN MET
UWRETAILERS.
DAT MAC WEL IN DE KRANT.

uitvaartverzorging
kennemerland bv

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 3 februari vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de verdere in week 6 door B&W genomen besluiten is
op dinsdag 10 februari vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag
19 februari 1998 om 15.30 uur. De plaats van
vergaderen is Raadhuis, Swaluestraat 2, Zandvoort Voor nadere informatie over de agenda
kunt u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon (023)
57401 00

De gemeente, dat zijn we allemaal!
4 maart gemeenteraadsverkiezingen
Stemmen bij volmacht kan ook!

De gemeente, dat zijn we allemaal!
4 maart gemeenteraadsverkiezingen
Vergeet niet te stemmen!

LOCATIE STEMBUREAUS
Voor de gemeenteraadsverkiezingen op 4 maart
is Zandvoort onderverdeeld m tien stemdistncten De stembureaus in de districten bevinden
zich op de volgende locaties
Stemdistrict 1: Cultureel Centrum,
Gasthuisplein 9b
Stemdistrict 2: Gran Dorado Hotel,
Trompstraat 2
Stemdistrict 3: Oranje Nassauschool,
Lijsterstraat 3
Stemdistrict 4: Gemeenschapshuis,
Louis Davidsstraat 17
Stemdistrict 5: Rode Kruisgebouw,
Nic. Beetslaan 14
Stemdistrict 6: Calvijnzaal,
ingang Emmaweg 22
Stemdistrict 7: Activiteitencentrum 't Stekkie,
ingang Flemingstraat 9
Stemdistrict 8: Huis in het Kostverloren,
Burg. Nawijnlaan 100
Stemdistrict 9: Nieuw-Unicum,
Zandvoortselaan 165
Stemdistrict 10: Stichting A.G. Bodaan,
Bramenlaan 2

KANDIDATENLIJST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
4 MAART 1998
Deze week wordt de kandidatenlijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen op 4 maart huisaan-huis verspreid Hierop staan de lijstnummers
vermeld alsmede de namen van de kandidaten
die zich voor een politieke partij verkiesbaar hebben gesteld.
De lijstverdeling is als volgt
Lijst 1: Gemeente Belangen Zandvoort (G.B.Z.)
Lijst 2: V.V.D.
Lijst 3: Partij van de Arbeid (P.v.d.A)
Lijst 4: Democraten 66 (D66)
Lijst 5: Christen Democratisch Appèl (CDA)
ist 6: De Plek van de Niet Stemmer
ist 7: Algemeen Ouderen Verbond/Unie 55+
ist 8: SP (Socialistische Partij)
ist 9: Eén Zandvoort

Aan u de keuze!

LEERLINGENVERVOER

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

ovz
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Ondernemers Vereniging Zandvoort

Ondernemers Vereniging Zandvoort

AANWIJZING TOEZICHTHOUDENDE AMBTENAREN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken bekend, dat zij hebben aangewezen als
ambtenaar, belast met het toezicht binnen de
gemeente Zandvoort, op de naleving van de Wet
milieubeheer en de Wet Bodembescherming;
de navolgende ambtenaren van de gemeente
Zandvoort:

Doe mee aan onze

- Maria Cornelia Keijzer,
geboren 18 april 1952 te Koog aan de Zaan,

VALENTIJN PUZZEL
Wat u doen moet:
Zoek in de advertenties in
deze krant de hartjes en plaats
de gevonden letter op de
aangegeven plaats.
Stuur of breng uw oplossing
uiterlijk 22 februari a.s. naar
het kantoor van
Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort

BIJ besluit van 26 januari 1998 heeft het college
van Burgemeester en Wethouders besloten de
gemeenteraad voor te stellen de Verordening
leerlingenvervoer aan te passen overeenkomstig
het advies van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten Het betreft een aantal tekstuele
aanpassingen ter vereenvoudiging van de regeImg De toekenningscritena blijven ongewijzigd
De wijzigingsvoorstellen liggen vanaf neden tijdens kantooruren ter inzage bij de Centrale Balie
in het Raadhuis

BESTEMMINGSPLAN
BIJ besluit van 27 januari 1998 heeft de raad van
de gemeente Zandvoort vastgesteld het bestemmingsplan "Stationsomgeving".
Het betreffende besluit (met bijlagen) ligt gedurende de openingstijden met ingang van 13
februari 1998 gedurende 4 weken ter inzage bij
de Centrale Balie op het Raadhuis alsmede de
openbare bibliotheek aan de Pnnsesseweg
Degene, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een
belanghebbende, die aantoont, dat hij redelijkerwijs niet m staat is geweest overeenkomstig het
bepaalde m artikel 23 zijn zienswijze bij de
gemeenteraad kenbaar te maken, kan gedurende de termijn van de tervisieleggmg tegen het
bestemmingsplan schriftelijk bedenkingen mdienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Postbus 123, 2000 MD Haarlem
Voorts kan een ieder gedurende voormelde termijn zijn bedenkingen schriftelijk kenbaar maken
bij voormeld college tegen de door de raad bij de
vaststelling van het plan daarin aangebrachte
wijzigingen.

- Johannes Isabella Fransiscus Maria Schoenmakers,
geboren 11 januari 1948 te Breda;
alsmede de navolgende ambtenaar van het
gewest Zuid-Kennemerland,
-Jan Koster, geboren 23 augustus 1949 te Den
Haag

AANGEVRAAGDE
MILIEUVERGUNNING
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is ontvangen een aanvraag om een vergunnmg ingevolge de Wet milieubeheer voor:
1. een sporthal gelegen nabij de Thomsonstraat
(Dumtjesveld) te Zandvoort,
2. een Warmte Productie Eenheid gelegen nabij
de Vondellaan (park Dumwijk) te Zandvoort
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Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 2 5 1 4 van de bouwverordening juncto artikel 50 lid 5 van de Woningwet bouwvergunning te verlenen voor
- het uitbreiden van een woning op het perceel
Willemstraat 9,
en om met toepassing van artikel 50 lid 5 van de
Woningwet bouwvergunning te verlenen voor
- het plaatsen van een tumhuisje op het perceel
naast het NS perron
Deze bouwplannen liggen met ingang van 13
februari 1998 gedurende 14 dagen ter inzage bij
de Centrale Balie Gedurende deze termijn kan
een ieder tegen voormelde bouwplannen schnftelijk bedenkingen kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning en
meldingen bouwvoornemen zijn bij het college
van Burgemeester en Wethouders ingediend:
98024B Bilderdijkstraat8-10-12
vergroten woning
98026B Dr. C A Gerkestraat 74
vergroten woning
98027M Max Euwestraat 34
plaatsen dakkapel
98028B Haltestraat 1
vergroten winkel
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden, kunnen bmnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort De ontvangen zienswijze wordt bij de
beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er echter bij voorbaat al op, dat er wettehjke regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning
97118B Dr C A. Gerkestraat 19 zwart uitbreiden
woning, plaatsen schuur (04-02-1998)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen, gedurende
een termijn van zes weken na de aangegeven
datum van verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort Het indienen van een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking
In geval van onverwijlde spoed kan een veczoek
om voorlopige voorziening worden ingediend bij
de president van de rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van
een afschrift van het bezwaarschrift

..

. . .

Onder de goede inzenders worden de volgende prijzen verloot,
prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht.

1e prijs

Een compleet verzorgde begrafenis

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles wat ermee verband houdt.

35 36 37 38 39 40 41

. . .

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van slechts ƒ 3.395,Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ 5.500,-

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

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

Diner voor 2 pers. aangeboden door

Café Brasserie Del Mar
Haltestraat 13
ZITMEUBELEN en RELAXFAUTEUILS voor

2e prijs

,ambé^ HALVE PRIJS!

4 waardebonnen ad ƒ 25,00
beschikbaar gesteld

door Bakker BALK
Ons promotieteam deelt zaterdag
14 februari
snoephartjes uit van

de Jong's chocolaterie
(van de woensdag markt)

Ondernemers Vereniging Zandvoort

VOORNEMEN OM BOUWVERGUNNING TE VERLENEN

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

ovz

Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling bouwen en
milieu, (023) 574 01 00

De stembureaus zijn tot 20.00 uur open!

deze oplossing inleveren vóór 22 februari
Naam:
Adres'
.
Postcode + Plaats:

Tenslotte uw aandacht voor het volgende
Ingevolge het bepaalde m art 20 6 van de Wet
milieubeheer kunnen, na bekendmaking van het
besluit, bepaalde personen, waaronder degenen
die op de bovengenoemde wijze bedenkingen
hebben ingebracht en degenen die bedenkingen
hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van
het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan
zijn aangebracht, beroep instellen bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State

De gemeente, dat zijn we allemaal!
4 maart gemeenteraadsverkiezingen

121314151617

34

Indien binnen bovengenoemde termijn daarom
wordt verzocht zal er gelegenheid worden gegeven tot een gedachtewisseling over het ontwerp
van het besluit waarbij bedenkingen ook mondeling kunnen worden ingediend

GEMEENTE

A. LAVERTU
1234567891011

Door een ieder kunnen tot 13 maart 1998 schnfteliike bedenkingen worden ingebracht bij het
college van Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Degene die bedenkingen inbrengt, kan vragen
zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken

De gemeente, dat zijn we allemaal!
4 maart gemeenteraadsverkiezingen

WIJZIGING VERORDENING

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

De aanvraag, het ontwerp van het besluit en de
andere stukken die op de aanvraag betrekking hebben liggen met ingang van 13 februari tol 13 maart
1998 ter inzage bij de Centrale Balie De stukken
liggen tijdens de openingsuren ook ter inzage bij de
Openbare Bibliotheek, Pnnsesseweg 34

en
een ijzersterke combinatie

Nieuwsblad

/
won«n

Muiderstraatweg 19-21, Dienen
. Telefoon 020-699 5111

C

voor meer informatie:

BEL GRATIS 0800-0224535

AUTO-& MOTORRIJSCHOOL
Rijopleiding voor Auto & Motor
(lessen van 60 min.)
Spoedopleiding vanaf l O dagen
Afrijden in Haarlem & Amsterdam

Voor alle informatie:
Simone Königs.

Tel. 023-5713547/
06-54357575

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direct hulp bij e'en sterfgeval.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

Veekmedia 17

Rotondes lossen
>robleem niet op'

woensdag 11 februari 1998

ZANDVOORT - Een mo-

norail tussen Zandvoort en

Amsterdam, meer straten
waar het verkeer niet har-

der dan dertig kilometer
ZANDVOORT - Het plan mag en een parkeervignet
waarmee
Zandvoorters
oor de Zandvoortselaan

an onderzoeksbureau Gou- voor een zacht prijsje in het
appel Coffeng rammelt iele dorp kunnen parkeren.
Dat zijn de drie concrete
crkeerskundig
volgens
voorstellen op verkeersgeuurtbewoner Jos Limpens.
bied die de lokale politieke
'ooral tegen de rotondes
partij Gemeente Belangen
eeft hij bezwaar.
Zandvoort (GBZ) in haar
Door de rotondes, die het bu- verkiezingsprogramma vereau voorstelt ter hoogte van de meldt.
lerman Heijermansweg en
GBZ, die pas deze week haar
leuw Unicum, neemt de door.roming van het verkeer af,
leent Limpens na overleg met
ndere verkeerskundigen. Boendien kunnen de auto's die
e Zandvoortselaan op willen
r heel moeilijk tussen komen
tndat het verkeer op de rotone voorrang heeft. „Het vooreel van een rotonde is dat het
erkeer vertraagt en dat daaroor de Zandvoortselaan veilier zou worden. Maar als het
i uk is speelt dat geen rol, want
an rijdt het verkeer al stapoets."
Als oplossing voor het geaarlijke kruispunt bij de Kenemerweg ziet hij het meer ziten om de Zandvoortselaan vijf
leter te verleggen in de riching van de Amsterdamse Warleidingduinen. „De gemeene is namelijk eigenaar van die
ij T meter. Als de weg verlegd is,
unnen automobilisten vanuit
e Kennemerweg de Zandoortselaan beter overzien."

GBZ brandt zich niet aan verkeer

verkiezingsprogramma klaar
heeft, oppert wel enkele andere
nieuwe ideeën. De partij pleit
bijvoorbeeld voor het behouden van de gymleraar op de taasisschool, een overdekte driving-range voor de golfsport en
een afgebakend deel van het
strand en de zee waar speedboten en jetski's toegestaan zijn.
Een aparte passage is gewijd
aan ouderen. Die moeten volgens GBZ door een coördinator

van het Weizij nscentrum bij gestaan worden als ze gekeurd
worden voor een verzorgingstehuis of verpleegtehuis. GBZ is
daarnaast de enige partij die
streeft naar 'een statige ontwikkeling van het landgoed Groot-Bentveld.'
Verder wil de lokale partij
een landingsplaats voor een helikopter. Deze zou op dagen
met grote evenementen ingezet
kunnen worden om gewonden

te vervoeren. GBZ wil daarvoor
contact opnemen met het circuit. Of de landingsplaats ook
op het circuit zou moeten komen, schrijft GBZ niet.
Ook legt de partij niet uit wat
zij, behalve het verfraaien van
de boulevard, allemaal wil doen
met een apart gemeentelijk potje voor de bevordering van de
leefbaarheid in Zandvoort. Dat
potje moet samengesteld worden uit andere fondsen, die de

'Geef Zandvoortse
fietser meer nadruk'

Feest in klederdracht

ZANDVOORT - Het recent gepresenteerde fietsplan van
yerkeerstaureau Goudappel Coffeng verdeelt de meningen
in de raadscommissie. Vooral de oppositie zet vraagtekens

bij de inhoud van het plan. Dat bleek donderdagavond

PvdA-ontbijt
ZANDVOORT - De Partij van
.e Arbeid geeft de Zandvoorers ontbijt op bed. Wie een adertentie van de PvdA voor zijn
aam hangt en gezien wordt
loor de PvdA-ers die zaterdag
ioor het dorp lopen, maakt
:ans op zo'n ontbijt.

Radio op lokatie
ZANDVOORT - De lokale
ender ZFM heeft op maandagivond 23 februari een lokatieuitzending in Nieuw Unicum
jver de verkiezingen. Vanaf
lalf acht wordt er gediscussieerd over alles wat met oudeen en gehandicapten te maken
leeft , zoals vervoer,
wonin,'aanpassingen en1 zelfs mininabeleid. Vanaf acht uur gaat
iet debat tussen de negen polileke partijen de lucht in. Het is
e beluisteren via de kabel 105
in in de ether op 106.9 PM. Beangstellenden kunnen ook
laar Nieuw Unicum komen.

tijdens de commissie Ruimtelijke Ordening.
Zo vindt Maarten Weber rixschool en de Duinroos aan
(PvdA) dat een verschil moet de Thijssenweg.
worden gemaakt tussen de fietAnder heikel punt was de
sers van binnen en buiten fietsroute vanaf de Herman
Zandvoort. „Wees voorzichtig Heyermansweg, een pad dat
met het plaatsen van fietsen- dwars door het duingebied is
stallingen voor die enkele piek- gepland. Niet alleen omdat dit
dagen in het jaar. Stem de voor- beschermd natuurgebied is,
zieningen liever af op de Zand- maar ook omdat het de fietsers
voorters." Ook volgens Han tot een omweg dwingt. „Fietvan Leeuwen (D66) is er in de sers laten zich niet leiden,"
plannen te veel gekeken naar meende Van Leeuwen.
de toeristische functies. Het
Anne Nijenhuis van de fietfietsverkeer in Zandvoort zelf sersbond Haarlem en omstreis daarbij onderbelicht, vindt ken greep tijdens de vergadehij.
ring zijn kans
Het
onafde mening van
hankelijke
de fietserbond
raadslid Lou
op de plannen
Koper heeft
te geven. Volzo zijn bedengens hem is
kingen over de
het een goed
fietsroutes
plan, maar is
vanuit Noord. ----- ------ het de grote
„Waarom hebvraag wanben de onderzoekers niet geke- neer de plannen worden uitgeken naar de routes die de men- voerd en wat het gaat kosten.
sen altijd al fietsen? Wat is het
Over de financiering van de
nut van het verplaatsen van een uitvoering van het gepresenroute door een winkelstraat teerde plan is nog weinig duidenaar een industrieterrein? In lijk. Voorzitter Plieringa benamijn optiek is de route langs de drukte dat het fietsplan komt
begraafplaats naar de Kamer- in een tijd waarin de overheid
lingh Onnesweg verkeerd, wie steeds meer recreatieve subsiwil daar nu fietsen?"
dies op dit gebied stopzet.
„Daarom zal de uitvoering van
Hij wees er bovendien op dat het fietsplan vooral worden
in de plannen geen rekening is meegenomen bij herinrichting
gehouden met de bouw van het van de straten zoals de Zandnieuwe grote schoolgebouw voortselaan."
van de Nicolaasschool, de Beat-

PvdA: 'Bouw geen
stallingen alleen
voor toeristen'

Politiek Café
ZANDVOORT - Voor het Poiliek Café op dinsdagavond 17
ebruari heeft gespreksleider
Eigene Weusten Theo van Vilteren (VVD), Derek Visser
D66), Jaap Brugman (GBZ) en
Cristi Gansner (Eén Zandoort) uitgenodigd. Het Polilek Café wordt gehouden in
3ance Club Yanks (ingang
losterstraat). De discussie be;mt om acht uur. De toegang is
;ratis.

gemeente nu al heeft.
GBZ keert zich tegen een
vliegveld voor de kust. 'We zullen ons tot het uiterste hiertegen verzetten.' Het opnieuw
veranderen van de rijrichting
van de Haltestraat wijst de partij eveneens af. Datzelfde geldt
voor tweerichtingsverkeer op
de Boulevard Paulus Loot en
'ondoordachte verhogingen
van de huur- en pachtprijzen
voor het strand en standpïaat-

Engel Kerkman, Jaap Schuiten, Mien Kerkman en Jans Bakkenhoven hadden zaterdag voor de receptie van de jubilerende folklorevereniging De Wurf hun Zandvoortse klederdracht aangetrokken.
Jaap Schuiten werd tijdens die receptie ook nog eens tot erelid
benoemd. 'Tante Jans' is dat al, omdat zij al lid is sinds de oprichting van De Wurf vijftig jaar geleden.
De receptie trok volgens Hans Gansner 130 bezoekers. Naast
Zandvoorters kwamen ook mensen (in klederdracht) uit andere
dorpen zoals Noordwijk, Laren en Soest. De dracht van Noordwijk
lijkt sterk op die van Zandvoort, zo ontdekten de bezoekers. De
receptie was overigens nog maar een voorproefje, want deze zomer
trakteert De Wurf samen met toneelvereniging Wim Hildering het
dorp op een grote uitvoering
Foto Karin Schut

SP moet affiches weghalen

ZANDVOORT - De Socialistische Partij (SP) en de gemeente
hebben ruzie over SP-affiches die op glasbakken, lantaarnpalen
en vuilnisbakken geplakt zijn. De gemeente heeft lijsttrekker J.
van Westerloo verzocht de affiches weg te halen.
Kees Hoed, voorzitter van de SP, heeft de gemeente teruggéschreven dat zijn partij „er niet van gediend is dat 'dreigementen'
bedoeld tegen de SP geuit worden in de richting van een van de
leden." De gemeente had volgens hem het verzoek aan het SP-bestuur moeten richten. Overigens wast dat bestuur zijn handen in
onschuld. De affiches zijn uitgedeeld om voor de ramen te hangen
volgens Hoed.

De kalender van Park Duijnwijk

MENINGEN

Buschauffeurs zijn best aardig

P. Janssen, b'us"chauffeuse van
de NZH, reageert op het artikel
'Tijdelijk gehandicapt' uit het
Zandvoorts Nieuwsblad van 4
februari. Daarin merkte de verslaggeefster op dat zij, nu ze tijdelijk met krukken loopt, op
meer geduld van buschauffeurs
kan rekenen. Janssen wil een
paar misverstanden uit de wecursussen
ZANDVOORT - In februari reld helpen.
en maart gaan diverse cursusIk ben blij dat we in sommige
>en van start in het Aktivitei- gevallen
ook nog plotseling aarencentrum in de Celsiusstraat dig gevonden
worden. Bus't Stekkie). Zoals: bloemschik- chauffeurs schijnen
over het alkcn, fimokleien en decoreren gemeen niet aardig te
Dat
net natuurlijke materialen. valt over het algemeenzijn.
echter
Meer informatie bij het Aktivi- best mee, maar mocht het
zo
eitencentrum, tel. 5717113.
zijn dan heeft het in veel gevallen een belangrijke reden.

ZANDVOORT - Als over een jaar de eerste mensen

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

halte weg gaat rijden, kan het
heel gevaarlijk zijn om plotseling weer te stoppen voor een
nog aankomende passagier.
Het achterop komende verkeer
rekent daar niet op, met als gevolg een grote kans op een aanrijding. Dus wegrijden is in veel
Sindsdien hielden we het
gevallen niet meer terug te Vinkenplein nauwlettend in de
draaien. Sorry! Veel reisplezier gaten en vroegen ons af wanneer ze met de aanleg zouden
toegewenst.
P. Janssen gaan beginnen. Tot onze verbaZandvoort
zing zagen we vorige week dat
dit speelplaatsje inmiddels inderdaad is aangelegd, maar niet
op het gezellige plein. Het ligt
vijftig meter verderop, tussen
een sissende gascentrale en een
grote loods.

Tlek van
speelplaats
deugt niet'

le controle op deze plaats bijna
onmogelijk is, omdat het tussen de hoge muren ligt en er
geen enkele woning op uitkijkt.
Als er nu lezers zijn die bij
zichzelf denken dat wij niet
snel tevreden zijn, dan zouden
we graag willen vragen of ze
eerst eens een kijkje nemen op
het Mussenpad bij de Tolweg.
Volgens ons is er geen discussie
over mogelijk en ziet iedereen
in één oogopslag dat dit een belachelijke oplossing is. Waren
er in deze ruim opgezette Vogelbuurt dan echt geen andere
oplossingen te vinden?

?

hun verhuisdozen uitpakken, volgen anderen angstval-

*Kg'"de bouw van hun paleis in Park Duijnwijk. Eind •'
1998 wil'het Bouwfonds namelijk de eerste paal van de
ïlhtiizen' langs' de Van Speijkstraat laten slaani'-Eên jaar"
later begint de bouw van de derde fase.
Aan de Van Speijkstraat komen niet alleen eengezinswoningen maar ook drie flats, waarvan er één in zijn geheel van
woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht wordt. De
EMM-appartementen, voornamelijk met drie kamers, hebben een huurprijs tussen de 690 en 810 gulden per maand.
De woningbouwvereniging bouwt ook 64 eengezinswoningen met een huurprijs van 840 gulden per maand. Deze
huizen komen in rijtjes van zes haaks op de Van Speijkstraat
te staan. Ze hebben drie slaapkamers, een huiskamer, keuken, badkamer en een tuin. EMM laat ook nog een paar
maisonnettes bouwen.
De inschrijving voor de koophuizen langs de Van Speijkstraat begint volgens een woordvoerder van het Bouwfonds
in juni van dit jaar. EMM gaat wat later de boer op met haar
huizen, pas in mei 1999. Volgens Peter Kramer, directeur van
de woningbouwvereniging, moeten de regels voor het verdelen van de nieuwe buurhuizen namelijk nog vastgesteld worden.
Het laatste deel van Park Duijnwijk moet in het jaar 2000
voltooid worden. Dat deel beslaat een groot stuk van de plek
waar vroeger de velden van Zandvoort Meeuwen lagen en
waar nu de sporthal staat. Er komen eengezinswoningen en
boven- en taenedenwoningen.

Er is dus kennelijk besloten
om maar een aantal splinternieuwe speeltoestellen weg te
Ik heb altijd van mijn moeder
ZANDVOORT - De ANBO ordat als ik ergens bin- Regina van den Bergh is teleur- stoppen in een donkere achter-iamseert samen met Eugène geleerd
(dus ook in een bus) ik gesteld over het nieuwe speel- afhoek om zo van al het gezeur
"iVeusten een politiek forum nenkom
goedendag
zeggen. De plaatsje dat in de buurt van het af te zijn. Misschien overbodig
'Peciaal voor ouderen. De dis- praktijk leertmoet
Rcglna van den Bergh
om te melden dat ook de sociadat
veel passa- Vinkcnplcin is aangelegd.
Zandvoort
cussiemiddag vindt op donder- giers bij het binnenkomen
hun
dag 19 februari plaats in het Ge- mond niet opendoen. Vooral
Alweer maanden geleden lameenschapshuis.
Aanvang: jongelui zien je amper zitten, zen wij in de krant dat onze
trum voor Vrijwillige Hulpveriwee uur.
lening had ik weinig bewondelaat staan dat ze wat zeggen. gemeente van plan was om een
Op 4 maart bepalen de
ring voor de ouderennota die
Een dodelijk blik valt mij ten klein speelplaatsje aan te legZandvoorters in de tien
Naam:
Peter
Boevé,
69
jaar,
deel als ik er wat van zeg. Ik gen op het Vinkenplein. Wij gepensioneerd docent en voor- verscheen. Ik zei dat er geen
stembureaus welke polikan me voorstellen dat enkele vonden dit een heel leuk be- malig directeur van twee scho- mensen aan gewerkt hadden
Zandvoorts
tieke partijen zij de koricht
aangezien
we
zelf
ook
een
die
ouder
dan
twintig
waren.
chauffeurs dan denken: „Krijg
Nieuwsblad
len.
mende vier jaar in de
dochtertje
hebben
en
dit
speelDat
vond
wethouder
Jan
Terde..., ik zeg ook niets meer."
Partij: de ouderenpartijen mes niet leuk. Hij schreef me
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
raadszaal willen zien.
plaatsje het eerste speelplaatsje
AOV/Unie 55 plus.
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
Voor die tijd storten de
een brief om te vertellen dat ik
Ik sta daar boven en blijf de in onze buurt zou worden.
Plaats: Een.
woensdag Uitgave Weekmedia BV.
partijen zich echter op
Erg teleurgesteld waren we
dat
niet
zo
had
mogen
zeggen.
mensen,
jong
en
oud,
goedenWil de politiek in omdat: hij En een beetje had hij wel gelijk.
loofdredacteur. J.M. Pekelhanng.
hen. Het Zandvoorts
dan ook toen we enkele weken
dag
zeggen
als
zij
bij
mij
de
bus
invloed van de seniorenraad Ik zou het nu ook niet meer zo
Cirecteur/uitgever C A Pelle.
Nieuwsblad bericht vanbinnenkomen. Ik blijf het maar daarna, wederom via de krant, de
uit het niet-bestaande
vernamen dat de bewoners van te beperkt vindt. Bovendien is zeggen."
Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort. Post- als een opvoedende taak zien.
het Vinkenplein dit speel- hij van mening dat bij andere
stemlokaal 11 over de geWil over vier jaar bereikt hebHet
helpt
in
veel
gevallen,
maar
'•> is 26. 2040 AA Zandvoort.
landelijke
partijen
ouderen
niet
plaatsje helemaal niet zagen
ben dat: er een kortingspas meenteraadsverkiezinkantoor geopend: maandag van 13 tot 16 soms kost het moeite om een
zitten en zelfs een protest had- snel op een verkiesbare plek voor ouderen is die in Zandgen. Uiteraard onafhanur dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag passagier duidelijk te maken
den ingediend bij de gemeente. komen.
voort
en
Haarlem
geldt,
een
pokelijk en kritisch.
^n 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, donder- dat ik het prettig vind om ook
Bestuurlijke ervaring: Lera- likliniek is („Bijvoorbeeld op
Tot onze blijde verrassing la>ag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16 begroet te worden. Bedenk ook
renbond,
Bond
van
(school-)
Dizen
we
weer
wat
maanden
later
het Beatrixplantsoen"), gehandat een chauffeur weieens zijn
ur
het bericht dat de gemeente recteuren, Bond voor Pensioen- dicapten onbeperkt van de ser"edactie (023) 571 8648 Fax: (023) dag niet heeft. Het is (gelukkig)
belangen,
Centrum
voor
Vrijmet de bewoners van het plein
vicetaxi gebruik kunnen maook maar een mens.
?3 0497
toch overeenstemming hadden willige Hulpverlening, senio- ken en dat er een lift is op sta'-dvertentieverkoop: (023) 571.7166. Fax:
renraad.
Zandvoort. Met een opgeTenslotte, als een bus bij de bereikt: het speelplaatsje zou er
023) 573.0497.
Zet voor de politiek opzij: de tion
komen.
r
vingertje: „Maar ik wil
Favoriete dier: „Mijn kat
mail wmcomm@perscom nl
seniorenraad,
Nederlandse heven
niet alleen zaken voor ouderen Tong. Zijn naam komt uit het
'icro advertenties. (020) 562.6271. Fax:
Vereniging voor Para-psycholo- voor
elkaar krijgen, ook voor Chinees en betekent 'Oosters'.
120)665.6321.
gie en de Algemene Onderwijs- jongeren.
Laat dat duidelijk Tong heeft ook wel wat van een
pgiokantoor Gebouw Aemstelstyn, Laan
bond.
Siamees. Ik heb hem negen jaar
'an de Helende Meesters 421 B, AmstelFavoriete politicus: „Moeilij- zijn."
Droomt van: „Concrete dro- geleden gekregen van mijn
vppn Postbus 51, 1180 AB Amstelveen.
ke vraag, want ik bewonder er men
herinner ik me meestal zoon met de belofte dat hij ook
' el (020) 347.3434. Fax: (020) 347.3439.
meer dan één. Kok bijvoor- niet meer.
Mijn droomwens op hem zou passen als ik op
'•'icro advertenties- (020) 5626271. Fax:
beeld, alhoewel ik bij hem niet was
vroeger dat ik minister zou vakantie ga."
«320)6656321.
meer denk aan de PvdA. Rosen- worden.
Ik was van dezelfde
Gaat liet liefste op vakantie
ZANDVOORT - In Zandvoort worden steeds vaker de
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
möller (GroenLinks) doet het
milieu- en bouwregels overtreden. De gemeente wil daar- ook goed. Maar het beste vind lichting als Wiegel. Achteraf naar: „Elk jaar met Kerst naar
1020)562.6211.
Abonnementsprijzen: ƒ19,60 per kwartaal; om een team van toezichthouders samenstellen dat scherp ik Jorritsma (VVD). Zij slaagt ben ik blij dat ik een andere Zuid-Spanje om te bakken en
opgegaan ben. Er wor- een paar keer per jaar naar LonM5 40 per half jaar; 61,75 per jaar. Voor gaat controleren.
erin om haar standpunt duide- richting
den
in
Den
Haag zoveel nare den om naar het theater te
> ostabonnees gelden andere tarieven.
lijk te maken en tevens haar zin
Toeristen, maar ook bewo- niet gecontroleerd. Als de ver- te krijgen. In het onderwijs politieke spelletjes gespeeld." gaan."
Losse nummers ƒ2,-.
Leukste herinnering uit zijn
Beste voorstelling: „De ballet^ ragen over bezorging: donderdag tussen ners en het bedrijfsleven ne- bouwing klaar is komen er werkt dat vaak net zo."
ondenvljzerstijd: „Mijn eerste voorstelling 'Romeo en Julia'
men het niet zo nauw met de klachten van omwonenden,
"12 uur (023) 5717166.
Vcrkiezingsprognose:
VVD
5,
milieuregels, volgens de ge- waarop onze mensen moeten GBZ l, SP l en de rest allemaal dag op een school in Amstel- van de componist Prokoffiev,
Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank meente.
Daarnaast trekken gaan toetsen of het wel past bin- twee behalve Eén Zandvoort, veen zal ik nooit vergeten. Ik gezien in het Royal Opera Houkreeg een derde klas en dat was se in Londen. De danser Nuriy*uijpers (plv.-chef), Monique van Hoog- sommige Zandvoorters en be- nen de vergunning."
die krijgt er geen een.
toen tamelijk bijzonder, want ef speelde Romeo. Ik hou zo
*aten. Joyce Schreuder.
drijven
zich
weinig
aan
van
de
Leukste
ervaring
met
pollv
Het door de commissie voor- tiek: „Toen ik twintig was, wil- meestal waren het juffen die van deze voorstelling, omdat
ormgeving/opmaakredactie: Dick Piet bouwvoorschriften.
lc|
handhavingsteam de ik heel graag stemmen. Maar voor de lagere klassen stonden. het verhaal buitengewoon roief), Willem Bleesmg, Paul Busse, Pieter
Door ziekte, hoge werkdruk gestelde
Hendal, Theo van der Linden, Yvonne Mul- en de vernieuwde regelgeving moet een milieu-, een bouw-, en destijds mocht dat nog niet. Je De kinderen reageerden er dan mantisch is. Gek genoeg ben ik
^. Andre Stuyfersant. Systeemredactie: binnen de afdeling Bouwen en een afvaldeskundige bevatten. moest 23 zijn. Oud, de bekende ook meteen op. 'We hebben een zelf tamelijk nuchter. Maar dit
1]
sro Blok (chef). Redactiepromotie: Trudy Milieu is de controle van de ge- In totaal bestaat het team uil VVD-minister, wist dat. Hij meester," riepen ze tegen hun verhaal heeft mij gegrepen, ik
meente op de regels te beperkt. vijf personen. De afdeling Bou- voelde met me mee. Op mijn moeder toen de school uitging. voelde zelfs de tranen opkomen
Of, zoals voorzitter P. Plieringa wen en Milieu wordt uitgebreid 23-e verjaardag kreeg ik van 'En hij kan zo mooi vertellen toen Julia stierf. Nurieyef kan
Advertentieverkoop: R Post (verkoop
van de gemeentecommissie met een werknemer om de hem een taart. 'Eindelijk' stond over kindertjes in verre landen. de smart van Romeo zo goed
P)
anager), M. Oosterveld.
Alleen hij is er nog nooit ge- weergeven."
(wethouder) het verwoordde: werkdruk te verlichten. Dat is erop."
weest, zielig hè.' Hun ouders
„Wat er nu gebeurt is dat er wel althans Plieringa's plan. De geNieuwsblad dateert uit 1941 AangeOpmerkelijkste
aanvaring
Naarste gebeurtenis: „Het
een bouwaanvraag wordt ge- meenteraad beslist erover op 24 met de Zandvoortse politiek: werkten namelijk veelal bij de
°ten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers
KLM."
overlijden
van mijn schoondaan, maar de uitvoering wordt februari.
„Als voorzitter van het Cen-

Ouderen

De nieuwkomer

Gemeente gaat burgers
meer in de gaten houden

5

sen van de ambulante handel.
Gelet op de afhankelijkheid van
de markt en ter bevordering
van de investenngslust van de
ondernemers is het gewenst om
contracten voor langdurige termijnen af te sluiten,' schrijft
GBZ.
Net als diverse andere part ijen is GBZ een voorstander van
een permanente Ehtao-post of
polikliniek in Zandvoort. Ook
uitbreiding van de jongerenopvang voor tieners sluit aan bij
de wensen van de rest van de
politiek. Ook wil de partij dat
Zandvoort zelfstandig blijft.
Monique van Hoogstraten

Stemlokaal 11

Zandvoorts
Nieuwsblad

'Julian' bij CDA
ZANDVOORT - Het CDA
heeft de acteur Cas Jansen ('Juban' in de soapserie Goede Ti)den Slechte Tijden) gevraagd
om de verkiezingscampagne op
luisteren. 'Julian' komt zaterdag 21 februari om het start
sein te geven voor een ballonnenwedbtnjd. Tussen twaalf en
lialf één geeft hij op hel Raadhuisplem het startschot en
an de ballonnen de lucht in.
Het is de bedoeling dat de bullonnen voor de verkiezingen op
4 maart zo ver mogelijk komen.
Wie aan de ballonnenwedstn)d
mee wil doen, kan zich via
school of via het CDA-secretanaat inschrijven: tel. 5717878

Thom de Graaf
ZANDVOORT - DGG-coryfee
Thom de Graaf geeft op maandag 16 februari een spreekbeurt
in het Gemeenschapshms. Hij
spreekt over overlast, politie en
veiligheid. Tijdens de bijeenkomst vertelt de lokale lijsttrekker Han van Leeuwen over
de relatie tussen werkgelegenheid, het toerisme en leefbaarheid in Zandvoort. Hans Berkhout, D66-statenlid, geeft aan
hoe zijn partij op provinciaal
niveau de economie probeert te
bevorderen. De bijeenkomst
begint om acht uur.

Geslaagd
ZANDVOORT - Sarah van
Engelen, Jan Koning, Stefan
Verhoef, Raja Idmalek, Veroni
que Krot, Lisette Zwemmer,
Marjon Schouten, Robert Tibboel en Nick Sandbergen zijn
vrijdag geslaagd voor hun EHBO-B examen. Volgens hun be
geleidsters, Lia Sol en Martine
Joustra, was het examen behoorlijk pittig doordat de eisen
wat veranderd zijn. Niettemin
is iedereen geslaagd. De tieners
mogen nu onder begeleiding mgezet worden bij evenementen

Valentijnsdag
ZANDVOORT - Dance Club
Yanks (ingang Kosterstraat)
houdt op vrijdagavond 13 februari een feest vanwege Valentijnsdag. In de disco wordt geen
house maar top 40 werk uit de
jaren tachtig en negentig gedraaid. De zaal gaat open om
tien uur.

Verzoening
ZANDVOORT - Op 22 februari sluit de Lokale Raad van Kerken met een oecumenische viering het jaarthema Verzoening
af. Tijdens de viering zijn diverse kunstwerken te zien die
Zandvoorters in dit kader gemaakthebben. De dienst begint
om tien uur en wordt gehouden
in de Hervormde Kerk.

Anita Meijer
ZANDVOORT - Anita Meijer
treedt vrijdag 13 februari op tijdens het Vrijdag de Dertiendefeest in het casino op het Badhuisplein. Het optreden begint
om elf uur. Alle bezoekers kunnen bovendien hun portret laten knippen en kennis maken
met Black Jack tijdens een speciaal georganiseerd toernooi.
Bovendien krijgen de bezoekers een Vrijdag de Dertiende
Paspoort dat recht geeft op een
extra attentie als men ook op
vrijdag 13 maart en vrijdag 13
november in het casino komt.
(ADVERTENTIE)

Cimiema Circus
12 t/m 18 Februari

HERCULES
Ncckrhnd! Gesproke

Verkiezingsnieuws

Dagelijks 15 30
Do I/m Di. 19 00

moeder. Het gebeurde nogal
onverwacht. Ik kwam thuis nadat ik examens had afgenomen
en hoorde dat ze plotseling
overleden was. Dat heeft me erg
aangegrepen. In tegenstelling
tot het beeld dat meestal van
schoonmoeders
geschetst
wordt, was dit een hele lieve
vrouw. Ik hield veel van haar.
Een paar weken na haar dood
kon ik nog steeds soms een
brok in mijn keel krijgen."
Gelukkigste moment: „Het
ogenblik waarop mijn allereerste kind ter wereld kwam en
het moment waarop mijn eerste kleinkind 'opa' zei. Ik heb
nu twee kinderen en zeven
kleinkinderen."
Mooiste boek: 'De ontdekking
van de hemel' van Harry Mulisch. „Het is wel een dikke pil,
maar het is een mooi boek. Ik
vind het ook leuk dat Mulisch
schrijft over mijn vakgebied,
wis- en natuurkunde. Ik kon
wel merken dat hij toch niet
echt goed weet hoe sommige
zaken in elkaar zitten. En dat
vond ik wel grappig."

HOMEALONE3
Hij slaat weer toe.
A

MAIei D Lint, Olck Knip;

Jcan-jacques Annaud s

SEVEN YEARS
IN TIBET
B rad Pui. David Thcwln.
(\2) O D. Wong & M.Ao

woensdag 18 februari

TheTruce
Regie Frnncesco Ross
met JohTorturro

woensdag 11 februari 1998
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MET DE LENTE OP KOMST

EMMAWEG 16 ZANDVOORT
Halfvrijstaande zonnige villa met garage,
voor- en diepe achtertuin. 490 m2 eigen
grond Ind woonkamer, keuken, 1e etage 3
slaapkamers, badkamer, vaste trap naar
volder
VRAAGPRIJS ƒ 629.000,- k.k.

DE FAVAUGEPLEIN 61/1 ZANDVOORT
Modern en verzorgd hoekappartement met
schuifpui naar balkon, gelegen op de tweede woonlaag direkt aan wandelboulevard
en strand.
Ind L-woonkamer met open haard, badk ,
2 slaapk.
VRAAGPRIJS ƒ 398.000,- k.k.

MAX EUWESTRAAT S ZANDVOORT
Goed onderhouden 2/1 kap woning met
garage, tuin voor en achter ca. 11 m diep.
Ind : ruime woonkamer met open keuken
mcl app.; 1e etage. 3 slaapk , badk., 2e
etage 2 kamers, was/stookruimte, vliezotrap naar vliering
VRAAGPRIJS ƒ 598.000,- k.k.

MAX EUWESTRAAT 60 ZANDVOORT
Hoekwoning met schuur en fraaie tuin op
het zuiden. Ind.: L-woonkamer met open
haard en open keuken, bijkeuken 1 e etage:
3 slaapk., badk /douche, vaste trap naar 2e
etage: zolderkamer, berging.
VRAAGPRIJS ƒ 465.000,- k.k.

GROTE KROCHT10A ZANDVOORT
Modern driekamer appartement op de 2e
etage, eigen parkeerplaats en berging in
onderbouw L-woonkamer ca 35 m2 met
balkon en semi open keuken, 2 slaapk.,
badkamer met bad en separate douche.
VRAAGPRIJS f 459.000,- k.k.

12,95

heel kilo

VARKENSRIB- of
-HAASKARBONADE

9,95

uit eigen keuken:

ra

KIP MADRAS

NVM
MAKRAAH

Verse Hollandse
KIPFILET

heel kilo nu

Wilt u meer weten? Alle verdere informatie over
deze en nog vele andere objecten, alsmede over
de financieringsmogelijkheden vindt u bij
Passage 36-40
2042 KV Zandvoort
Postbus 413
2040 AK Zandvoort
tel. 023 - 5715531
fax 023 - 5719127

130
soorten
vlees

50
soorten
vleeswaren

TOLWEG 16 ZANDVOORT
Ruime woning met zomerhuis, gelegen nabij de zuiddumen. Geschikt om te verhuren
of dubbele bewoning. Ind.: zeer ruime
woonkamer, vaste trap naar souterrain met
4 ruimtes, 1 e etage 3 kamers, badkamer; 2e
etage: 4 kamers, vliering.
VRAAGPRIJS ƒ 495.000,-k.k.y

Heerlijk gegrild kipvlees in kerry-roomsaus
met vruchten
ter introductie
BOUCHERIE

l^g

14,95

e n
Grote Krocht 5-7 9SÖffi
;i]dagvan
to{ 18 v uur
Zandvoort
-°° -°° Tel. 5719067

var?9.00 tot 17.00 uur

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERU >

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

Uw gasbedrijf adviseert!

STOOKAKTIE '97/'98
uitgerekend voor U!
Voor c/e week van 02-02 t/m 08-02
Normaal
jaarverbruik

Week
streefverbruik*

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

28
35
42
49
56
63
70
77
84
91
98
105
115

Totaal vanaf
l november**
336

422
506
590

126

136
147
157
175
192

ƒ
ƒ

677
758
842

ƒ
ƒ

928
1014
1099
1180
1266
1392
1518
1643
1770
1898
2110

ƒ
ƒ

2320
2529

209
227

Kosten
deze week

2742

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

15,68
19,60
23,52
27,44
31,36
35,28
39,20
43,12
47,04
50,96
54,88
58,80
64,40
70,56
76,16
82,32
87,92
98,00
107,52
117,04
127,12

BURG. V. ALPHENSTRAAT 61/13
4-kamermaisonette gelegen op de 2e en 3e
etage van het gebouw Sandhorst.
INDELING
3e verd.: entree/hal, toilet, woonkamer, keuken, balkon.
2e verd.: overloop, badkamer met ligbad, 3
slaapkamers, balkons
* berging op de begane grond
* geheel voorzien van kunststof kozijnen met
dubbel glas
* gebouw is voorzien van een lift
* parkeren op terrein bij gebouw
* servicekosten ƒ 526- per maand
inclusief stookkosten en water
ƒ 298.000,-

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij alle
energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

DE RUYTERSTRAAT40
3-kamerflat, verbouwd tot 2 kamers op 1e
verd. in gebouw met lift;
fraaie ligging met zeezicht.
INDELING entree/hal, gang, modern toilet, Lvorm. living (v/h 2 kamers) met open haard en
balkon, moderne keuken, ruime slaapkamer,
moderne badkamer met douche.
* berging op de begane grond
*• keuken met apparatuur
* c v. blokverwarming, nwe olietank
* servicekosten ƒ 345,- per maand
mcl. stookkosten
ƒ 249.000,-

WINTERBEURT
Voor uw kostbare . -•.
tweewieler vanaf j OOj
Uw rijwiel wordt
vakkundig gesmeerd
afgesteld-gecontroleerd
+ ontroest en
, __
gepoetst voor
ƒ 75j

GROTE WINTERBEURT
Geheel gedemonteerd en voorzien van
nieuwe kogels en vet, ontroest en gepoetst
van binnen en buiten voor slechts
TR1ATHLON

. ,__
J l/Oj'

WIELERSPORT

ZANDVOORT
Haltestraat 31, tel. 023-5714499 fax 5716385

DE SCHELP 6 EN 48
2 flats, gelegen aan de oostzijde van het recreatiecomplex De Schelp.
Nr 43 ligt op de 1e etage en nr. 6 op de beg.
grond met tuin. De flats zijn met elkaar verbonden d.m.v. een trap. Indeling per flat:
entree/hal, toilet/douche, woonkamer met
open keuken, 1 slaapkamer
* de flats worden gemeubileerd aangeboden
* servicekosten ƒ 1 .71 0,- per jaar
* gaskachelverwarmmg
* warm water via gasgeijser
ƒ 288.000,Eventueel zijn de flats apart te koop.

Elk spel kent slechts
S

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

Ga meer fietsen, dan gaat alles beter

BURG V. ALPHENSTRAAT 61/21
4-kamerflat, verbouwd tot 3 kamers, op de
zuidwest hoek van het gebouw Sandhorst op
de 5e verdieping.
INDELING:
entree/hal, gang, toilet, woonkamer, keuken,
badkamer met ligbad, 2 slaapkamers, balkon
zuid en balkon west.
* berging op de begane grond
* in gebouw met lift
* geheel voorzien van kunststof kozijnen
met dubbel glas
* parkeren op terrein bij gebouw
* servicekosten ƒ 456,- per maand mcl.
stookkosten en water
ƒ 285.000,-

S

i naar..,
FRANS ZWAANSTRAAT 52
Woonhuis, helft van dubbel met garage, gelegen aan de dumrand
INDELING:
entree/hal, toilet, doorzonkamer, keuken
1e verd.: 4 slaapkamers, badkamer met douche en wastafel
Losse trap naar 2e verd met gedeeltelijk bevloerde zolder.
* gedeeltelijk voorzien van kunststof ramen
met dubbel glas
* stenen schuur
* c.v. gas (ketel 1995)
* grondopp. 339 m'
ƒ 498.000,-

J. V. HEEMSKERCKSTRAAT 57
Ruim 2-kamerappartement (voorheen 4 kamers) met SCHITTEREND zeezicht gelegen
op de 4e verdieping in gebouw met lift. Royaal
balkon ZW.
Centrum dorp en station NS op loopafstand
INDELING
Entree, hal, L-vormige living met luxe open
keuken en ruim balkon ZW, deels parketvloer,
deels marmer, 1 slaapkamer, badkamer met
bad. toilet, wasmachine en droger.
* gestoffeerd en gemeubileerd
* berging op de begane grond
ƒ 359.000-

WONING
(VER)KOPEN
IN DE REGIO
ZANDVOORT?
bel
CENSE &
VAN LINGEN,

023 - 5 715 715

... wie de beste resultaten wilt met het "verkoopspel" van zijn huis, belt Cense & van Lingen!

cn
NVM
JAKELAAR

CENSE&
\LlNGEN

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

KONINGSTRAAT 33 BOVEN
Leuke 2 kamer-bovenwoning met balkon op
het zuiden, m hartje centrum. Moet opgeknapt
worden.
INDELING:
beg. grond, entree/gezamenlijke hal, 1 e verd :
gangetje, eenvoudige douche/toilet, eenvoudtge keuken, L-vormige woonkamer (23 m2),
slaapkamer met kastenwand.
Ruim balkon aan de woonkamer op het zuiden.
* totaal opp. ca. 55 m'
* gaskachelverwarmmg
* transport bij Notaris verkoper
ƒ 179.000,-
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Nieuw duo wil Stekkie weer latenbruisen

Met

oog
en

Christien Deutekom en Ine Zuntingh werken sinds kort In
liet Activiteitencentrum Zanclvoort ('t Stekkie). De een als
jongerenwerkster, de ander als coördinator. Ze zijn vol goede moed begonnen met het nieuw leven inblazen van het
buurthuis. „Ik heb duizend en één ideeën," zegt Ine Zantini>h. Bestuurslid Don de Grebbcr is in elk geval al blij als
een klein deel daarvan voor liet einde van het jaar gerealiseerd is. ,,We moeten niet teveel ineens willen," meent hij.
AATST sprong ik even m
taij de instuifmiddag.
Vier kinderen ploften
er zo op mijn schoot, ik kon
niets meer zien. Toen dacht ik:
wat leuk. Kennelijk is de afstand nu al zo klein dat ik meteen contact heb met deze kinderen," vertelt jongerenwerk.ster Christien Deutekom.
Samen met coördinator Ine
Zantingh werkt ze pas net bij
het Activiteitencentrum Zandvoort (in de volksmond bekend
als 't Stekkie). Christien is half
december begonnen, Ine half
november. Ze zijn erg enthousiast over hun werk tot nog toe.
,,Ik had een keer een mevrouw aan de telefoon die voor
iets zakelijks belde," vertelt
Ine. „Uiteindelijk werd het een
heel persoonlijk gesprek. Dat
vond ik een van de mooiste momenten. Een ander leuk ogenblik was toen ik voor mezelf op
papier gezet had waar ik naar
toe wil met het Activiteitencentrum en ik taij mezelf dacht: En
het gaat nog lukken ook."
Ze willen het Activiteitencentrum nieuw leven inblazen,
hebben ze zich voorgenomen.
Was het dan zo ingezakt? „Ja
wel een beetje," beaamt bestuurslid Don de Grebtaer, „de
rek was er wat uit bij de oude
medewerkers en het oude bestuur. Soms heeft een organisatie nieuwe mensen nodig, die er
weer enthousiast tegenaan willen gaan. Dat was in dit geval
zo. Ik wil me niet afzetten tegen
de mensen die in het verleden
het Activiteitencentrum draaiende hielden. Wij, als nieuw bestuur, zijn niet beter maar we
hebben wel volop energie. Het
borrelt weer en dat slaat hopehjk over op de twee nieuwe medewerksters."
Toch duurde het even voordat het nieuwe bestuur, dat in
september het beleidsplan presenteerde, daadwerkelijk succes had. De jongerenwerkster
die Mare Hillebrink opvolgde,
hield het na twee maanden alweer voor gezien. Don: „Ze

kwam net op het breukvlak tainnen. Mia van Westrop, de vorige coördinator, werkte al niet
meer en Ine was er nog niet."
„Pemke kon aan niemand wat
vragen. Dat is moeilijk, hoor,"
vult Ine aan. „Bovendien was
ze nog tamelijk jong en onervaren."
Christien Deutekom heeft
meer ervaring. Ze volgde de opleiding voor cultureel werk en
kwam terecht in allerlei sectoren. „Van peuterspeelzaal tot
revalidatiecentrum en ziekenhuisschool," vertelt ze. „Ik heb
het meeste met kinderen tot
twaalf jaar gewerkt en daarom
vind ik het leuk om me hier in
Zandvoort ook op de tieners te
richten."
De achtergrond van haar collega Ine Zantingh is tamelijk
ongewoon. Ine heeft taalkunde
aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. „Maar een wetenschappelijke baan is heel
moeilijk te vinden. Ik ben bij de
asielzoekersschool in Bloemendaal beland en toen die opgeheven werd heb ik bij de gemeente Bloemendaal op de afdeling Onderwijs en Welzijn gewerkt. Toevallig ben ik in deze
Zandvoortse baan gerold. Het
is een prettige combinatie van
beleidsmatig werken en veel
contacten met mensen onderhouden. Regelen vind ik heerlijk."
Een van de eerste zaken die
het tweetal heeft opgepakt, is
het kennismaken met allerlei
Zandvoortse organisaties en instellingen, zoals het Weizijnscentrum, de kerkelijke organisaties, het Huis in de Duinen,
Nieuw Unicum, de politie, het
maatschappelijk werk en een
Zandvoortse school.
„We willen eerst weten wat er
al georganiseerd wordt in Zandvoort en of er mogelijkheden
zijn om samen activiteiten op
te zetten," legt coördinator Ine
uit. „Zo heb ik met Maarten Bothe van de Nicolaasschool al gesproken over de straatspeeldag. Mogelijk kunnen we geza-

Valentijnsdag leidt
niet tot gouden omzet
ZANDVOORT - Als het waar heb ik hier wat droogstukaan de commercie ligt moet jes staan met hartjes erin en ik

Valentijnsdag net zo'n po-

pulair volksfeest worden als
bijvoorbeeld sinterklaas of
moederdag. Maar volgens
menige lokale detaillist is er
voorlopig nog geen sprake
van dat de 14-e februari voor
een

flinke

omzetstijging

zorgt. „Nou nee, ik geloof
niet dat het hier in het dorp
echt leeft," meent bijvoorbeeld Ton Goossens van de
ABC-drogisterij in het Win-

kelcentrum Noord. „Ik verkoop wel iets extra's, een
lekker geurtje ofzo, maar
dat is in feite minimaal."
Hij peinst er dan ook niet
over om er speciaal een etalage
voor in te richten, of allerlei
hartvormige gelegenheidsspullen in te kopen. „Ik kan er nu
wel een enorme poespas van
maken, maar dat heeft voor mij
als kleine winkelier totaal geen
zin. Dat haal ik er toch niet uit.
Er is ook maar een enkeling die
om Valentijnsartikelen vraagt.
Veel mensen ervaren het toch
als een gebeuren waarbij je van
buitenaf min of meer gedwonjjün wordt om er in mee te gaan.
En er is een grote groep klanten
die denkt: alsjeblieft, laat ik
niet aan die narigheid meedoen."
Ook Jeannette van Westerloo
van woondecoratie- en cadeauwinkel 't Rycke Huys aan het
Schelpenpleiii acht het de
moeite niet waard om veel werk
van Valentijnsdag te maken.
..Nee hoor, ik ben zeker niet
van plan om speciaal daarvoor
uroot uit te gaan pakken. Welis-

verkoop ook wel prentbriefkaarten met dat motief, maar
verder lijkt het me meer een
feestje voor de bloemenman. Ik
verwacht persoonlijk tenminste niet dat men er allemaal cadeaus voor aan gaat schaffen."
Zij wijst erop dat Valentijnsdag eigenlijk veel te dicht op
Kerst volgt om een succes te
worden. „Die feestdagen hebben de meeste mensen zo ontzettend veel geld gekost dat ze
er niet op zitten te wachten om
nu alweer allerlei dure dingen
te moeten kopen. En bovendien
weten ze langzamerhand nauwelijks meer wat ze elkaar moeten geven. Daarom vind ik al
die aandacht voor die 14-e februari wat overdreven. Voor
mij heeft het in elk geval weinig
zin om er veel taombarie van te
maken."
Dat laatste wordt door La
Bontaonnière wel gedaan. „Ja
hoor, we wijden er altijd een
etalage aan," vertelt mevrouw
A.P.L. Lammers. „En we kopen
er ook aparte dingen voor in,
zoals bonbondoosjes in de
vorm van een hart en plakken
chocolade met tekstjes erin als
'liefde is smullen'. Maar het is
niet zo dat dit tot een extreme
verkoop leidt. Van een gouden
omzet, zoals bijvoorbeeld met
moederdag, kunnen we hier beslist niet spreken. We verkopen
wat extra's, daar komt het op
neer."
Volgens de eigenares van de
luxe speciaalzaak in de Haltestraat is er bij het publiek eigenlijk weinig behoefte aan Valentijnsspullen. „Veel vraag is
er niet naar. Je moet de klanten

oor
de badplaats door
Monique va u Hoogstraten
Christien en
Ine hebben
volop ideeën
om het Activiteitencentrum ('t Stekkie)
weer
nieuw leven
in te blazen

Nieuwe naam
De brug over het Oosterkanaal in de Amsterdamse Waterleidingdumen ib
bijna klaar. Door de vorst is er echter wel wat vertraging opgetreden, in
plaats van februari wordt het volgens voorlichtster Marijke Bakker l april
voordat de brug m gebruik genomen kan worden Een naam heeft de brug
nog niet. De heer Los, die er vaak wandelt, vindt dal jammer. HIJ stelt dan
ook voordat de lezers van het Zandvoorts Nieuwsblad een originele naam
verzinnen. Marijke Bakker juicht dat idee toe. Zij stelt zelfs een ingelijste
dumkaart (en die is echt heel mooi) ter beschikking voor de origineelste
naam. Reacties naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 12, Postbus 26, 2040 AA, of via telefoonnummer 5718648.

Opnieuw uitleggen
Foto Kan n Schut

menlijk wat organiseren," vult
Christien aan.
„En," gaat Ine enthousiast
verder, „ik hoorde in het Huis
van de Duinen dat ouderen zo
graag eens 's zomers de duinen
in zouden willen. Maar er zijn
niet genoeg vrijwilligers om de
rolstoelen te duwen. Misschien
willen jongeren uit het Activiteitencentrum wel een keer
meehelpen. Dan ontdekken ouderen dat die jongeren best

wordt, kunnen tieners darten
of tafeltennissen.
In de toekomst is het ook de
bedoeling dat er beginnende
bandjes optreden tijdens de tienerdisco. „Dus als er nog mensen zijn die in een band spelen,
dan hoor ik het graag en dan
kom ik zeker even langs om te
luisteren." Bovendien wil ze
een buitenspel organiseren,
omdat vorig jaar de dropping
een groot succes was.

Nieuwe jongerenwerkster en
coördinatrice barsten van ideeën
meevallen en jongeren weten
dan ook dat ouderen best aardig zijn."
Christien trekt een wat zuiniger gezicht. Voorlopig is ze
eerst van plan om jongeren te
interesseren voor activiteiten
in 't Stekkie zelf. De tienerdisco
is namelijk vorig jaar een zachte dood gestorven. Samen met
een paar enthousiaste jongeren
heeft ze een nieuwe formule bedacht: een sport-discofeest.
Terwijl er muziek gedraaid

De grootste wens van de j ongeren zelf is echter een eigen
ontmoetingsplek. Volgens Don
de Grebber is het bestuur van
het Aktiviteitencentrum druk
bezig te polsen hoe tieners dat
precies voor zich zien. Een locatie is er nog niet, maar het
bestuur praat wel al voorzichtig met de gemeente over een
eigen jongerensoos in de nieuwe corridor die mogelijk aan de
supermarkt in Noord gebouwd
wordt.

Ouderen krijgen net als jongeren in het Activiteitencentrum de komende jaren extra
aandacht. Het liefste zou Ine
Zantingh een open maaltijdservice willen opzetten. „Met schalen en echte borden. Zodat ouderen ook eens kunnen vragen
of iemand de aardappelen wil
doorgeven. Dat is nou typisch
iets wat ze missen als ze alleen
thuis eten."
Ook met theemiddagen wil ze
ouderen uit hun isolement halen. „Mensen alleen met een
pot thee bij elkaar zetten werkt
trouwens met. Ik stel me voor
dat iemand van het Genootschap Oud Zandvoort bij de
thee vertelt over zijn jeugd in
Zandvoort. Daar kunnen de anderen dan op inhaken."
De kinderactiviteiten en de
cursussen blijven in het Activiteitencentrum een belangrijke
rol spelen. In september starten diverse nieuwe cursussen,
zoals koken voor mannen, koken voor jongeren die op kamers gaan, bridgen (met extra
voorzieningen voor slechtzienden), tekenen plus schilderen
en een cursus intuïtief tekenen.
Dat laatste heeft Ine zelf al
een keer getest. De nuchtere

Weekenddiensten
F

m

e

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen naarde
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26. 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

n a de

er echt mee confronteren. Pas
als ze er met hun neus op gedrukt worden vinden ze het
toch wel leuk om er wat aan te
doen."
Mevrouw J.C. Loos van Bloemenmagazijn Erica bespeurt
echter een toenemende populariteit van de jaarlijkse vriendschapsdag. Zij constateert dat
het feest de laatste jaren steeds
meer in opgang is gekomen.
„In het begin waren het m
principe alleen toeristen die er
wat aan deden, maar de belangstelling is sindsdien aardig toegenomen. Ik kan tenminste wel
merken het wat meer verkoop
geeft. En ook worden er hier
van te voren veel boeketten besteld, die wij die dag dan op de
opgegeven adressen gaan taezorgen. Wel is het zo dat dit in
het algemeen beperkt blijft tot
jongelui en mensen tot eenjaar
of veertig. Er zijn maar heel
weinig ouderen die erop inhaken."
Voor wie een passend geschenk zoekt is er in haar zaak
aan de Grote Krocht overigens
een flink assortiment voorhanden. Naar verluidt vallen met
name de hartvormige bokaaltjes met rozen bij liefhebbers
danig m de smaak.

La Bonbonnièrc doet wel
wat
extra's
met
Valentijnsdag

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blume, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid•Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 09-001515.
Verloskundigen: Mevrouw S.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gomtaert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Welzijnscctitrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17 00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+.
svp 24 uur van te voren opgeven

bij het Weizij nscentrum, tel.
(023-) 5717373. Voor de maandag moet men zich op de vrijdag ervoor opgeven.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Tclef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretanaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummcr gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, dl. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

academica stond er zelf namelijk eerst wat huiverig tegenover. „Ik vroeg me af of het met
te psychologiserend was. Maar
dat valt mee. Degene die de cursus geelt, interpreteert heel verantwoord wat ze ziet. Ik moest
bijvoorbeeld drie bomen tcke
nen: mijn vader, moeder en ikzeli. Vervolgens legde zij uit
wat die tekening over mijzelf
vertelde."
„Verder," vervolgt ze, „vind
ik dat we weer wat meer lezmgen moeten organiseren, ben ik
een voorstander van een modeshow voor ouderen en kunnen
we misschien een leescluta opzetten. Kortom, ik heb nog wel
duizend ideeën."

De bewoners uit de Van Speijkstraat vinden dat wethouder Gerard Verstee
ge hen nog altijd niet begrijpt. In de toespraak die hij bij het slaan van de
eerste paal van Park Duijnwijk uitsprak, vroeg hij hen geduld te hebben. Dan
zouden de bewoners straks vanzelf zien dat hun straat er beter uit zou gaan
zien. In een open brief legt A. Bakels-Hennis het nog maar eens uit.,,Sinds
september hebben we duidelijk gemaakt dat we niet tegen nieuwbouw,
maar tegen hoogbouw zijn. De op de te korte afstand geplande bebouwing
langs de Van Speijkstraat en een gedeelte van het Stationsplein bestaat uit
vijf kolossen van zeven verdiepingen, waarvan de bovenste vier met een
minimale hoogte van dertien meter boven het maaiveld uitkomen. Deze
hoogbouw staat in geen enkele verhouding met de voornamelijk uit twee
bouwlagen bestaande huizen. De nieuwbouw zal onze privacy en woongenot ernstig aantasten, zal in de ochtend vele uren zon en licht wegnemen
en zal de verkeers- en parkeerdruk op de woonwijk fors toenemen. Een
gelijkwaardige hoogte aan de overkant van onze woningen zal ons content
maken met Park Duijnwijk. Wat let u, meneer Versteege. om u daarvoor
alsnog hard te maken."

Getergd
De politie controleert de laatste weken zo fanatiek dat het sommigen een
beetje op de zenuwen werkt. Martin Louwen klaagt dat hij op de Van
Lennepweg een bon kreeg, omdat hij 56 kilometer per uur reed. ,,En als je
de politie nodig hebt, dan zijn ze er niet," aldus de getergde Zandvoorter.

Vijf generaties

Don de Grebber remt haar
wat af. „We moeten niet teveel
tegelijk willen. Bovendien hebben we een tijdslimiet gesteld.
Voor het einde van het jaar willen we wat zaken op de rails
hebben staan. Een van die dmgen is bijvoorbeeld ook een
'leeshoek, waar de inwoners van
Noord tijdschriften kunnen lezen waarvan het abonnement
voor henzelf wellicht te duur
is."
Monique van Hoogstraten

Dier
vari de
week

Vier generaties is al bijzonder, maar vijf generaties op één foto komt
helemaal zelden voor. De honderdjarige betovergrootmoeder Mies Stolp
(links) van de vier maanden oude Demi Mulder (rechts) lieten zich op de foto
zetten met de 76-jarige overgrootmoeder Gerda Paap-Stolp (tweede van
links), de 56-jange opa Leo Slag en de 28-jarige moeder Monique Mulder
(met Demi op schoot).

Schaatsgekte
Wie door de Celsiusstraat rijdt, ziet het meteen: Torn, Ria, Aksel en Dorèl op
nummer 199 houden van schaatsen. Ze hebben een levensgroot spandoek
voor het raam hangen met m oranje letters 'Wij gaan ervoor', m gouden
letters 'Rintje Bart Ids' en dan weer m oranje letters 'en al die anderen'. De
Friese vlag wappert aan de stok in de voortuin, de oranje plastic vlaggetjes
wapperen vrolijk mee. Een beetje heeft het trouwens geholpen, want Rintje
Ritsma en Bart Veldkamp haalden een medaille (zilver respectievelijk brons)
tijdens de Olympische Spelen. Voor Ids Postma en Erben Wennemars was
de steun niet genoeg. Die gingen onderuit op de 500 meter.

Trixie is weliswaar geen rashond, ze heeft wel een raskarakter. Ze heeft in de afgelopen

Bomenliefde

tien jaar geleerd wat haar baas

Er staat opnieuw een boom op het strand. Sterker nog: er staan er twee
Twee palmbomen vijftig meter uit elkaar, opnieuw neergezet door Victor
Bol. „Alleen is maar alleen en Valentijnsdag brengt je dichter bij elkaar. '
luidt het motto van Victor. Het lijkt dan ook alsof ze elke dag een stapje
dichter naar elkaar toekomen.

prettig vindt: zich aanhankelijk,

zachtaardig', lief, waaks maar
vriendelijk, trouw gedragen. En

dat doet ze dan ook. Niettemin
is ze in het asiel beland. Vol-

gens haar verzorgsters is dat
heel jammer, want een gezin
met kinderen of een oudere
Zandvoorter zou aan haar een
hele prettige huisgenoot kunnen hebben. Trixie houdt van
soezen voor de kachel en \vandelen in het bos. Zij gaat waar
haar baas gaat. Wie meer over
Trixie of over een ander dier
wil weten, kan terecht in liet

Kennemer Dierentehuis, Keesomstraat 5, tel. 5713888.

Marianne in 't Gooi
Marianne Rebel heeft iets met bekende Nederlanders. Ze schildert ze of
nodigt ze uit voor haar expositie-openingen Ze waagt zich nu echter
helemaal in het hol van de leeuw: 't Gooi. Manannes werk hangt van l
maart tot en met 29 april namelijk in 't Spant, ledere bekende Nederlander
die optreedt in dit Bussumse theater, ziet haar schilderijen dus vanzelf als
hij door het gebouw wandelt. Te beginnen met Maritte Braspennmg.
presentator van de KRO, want die opent op l maart om drie uur in de foyer
de expositie. Overigens hangt niet alleen de Zandvoortse kunstenares er.
maar zijn er ook foto's en keramiek van Marlies Bosch plus wandobjecten
van Inez van Schooneveld te zien

Burgerlijke stand
Periode: 31 jan - (i feb '98
In ondertrouw: Robby Jan Gerda van der Plancken en Cindy
Ehane Mehauden. Andre Koper en Renate Simone de Dood.
Jan Koper en Louise Helena
Prancisca Crouwel. Robert de
Vries en Anthonia van den Heuvel. Partnerschap: Emmercntiana Maria Mettes en Yvonne
Anne Meijer. Getrouwd: Antoon
Heevel en Mieke Rembergen.
Thomas Petrus Wouters en Irmma Jacoba Ruijgrok. Geboren: Kelly, dochter van Paul
Duik en Patricia Cornelia Maria Koper. Overleden: Johannes
Hendnkus Bernardus Koppelman (74). Johanna Maria Mol-Pijnenburg (49). Gesina Corneha Josepha Brander-Stenekes
(77). Neeltje Tatenhove (100).
Johannes Prederik Bakker
(83). Henn Gordijn (76).

Kerkdiensten
Hervormde Kerk (Kerkplein):
Zon 10.00 uur: ds J. v. Leeuwen.
Gereformeerde Kerk (Julianaweg):
Zon 10.00 uur: ds N. van Keulen uit Bloemendaal.
Agatha Parochie (Grote Krocht):
Zat 19.00 uur: mevr. A. Beijnes en dhr P vd Smaal.
Zon 10.30 uur: mevr. A. Beijnes en dhr P vd Smaal, Caecihakoor.
N PB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap (Brugstraat):
Zon 10.30 uur: ds S. vd Meer uit Haarlem met nagesprek.

Palmbomenliefde op het strand

Illustratie Mare de Boer
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INDESIT1300 TOEREN
WASAUTOMAAT'

teletel

WE130B; Luxe wasvolautomaat,
16 programma's, RVS trommel, regelbare temperatuur en centrifuge
snelheid. Adviespnjs'1299.-

SAMSUNG CAMERA
BREEDBEELDSTUNT! VPK60,14xmotorzoom '1099-

WASDROGER STUNT'
Mettijdklokenpluizenfilter '495-

669.-

TOPMERK; Super platte
61cm beeldbuis, stereo,
TXT Adviespnjs'2439 -

Hi-8 CAMERA STUNT!

Links- on rechtsdraaicnde
(rommel Adviespnjs"649 -

899.-

PW6301; HiFi-stereo, teletekst.Adviespnjs'2095.-

375.-

SONY STEADY SHOT

CONDENSDROGER

TR510;HiFi geluid. '1890.-

Gccnafvoornodig1 RVStrommel

~~ 1179.-

545.-

PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV SONY + LCD SCHERM

BAUKNECHTDROGER

PT820; Black-lme S groot- TRV1 1 ; Camcorder. '1 980.beeld, stereo, TXT. Adv/2795 -

1679.-

Kreukbescherming Instelbaar
lol 150 minuten AdV949 -

595.-

SONY Hi-8 HIFI STEREO

PHILIPS BREEDBEELD TR 780 STEADY SHOT, top-

PW9501,Tvvan tjaari70cm
Black-lme S, 100 Hz digital
scan, stereo, TXT. Adv'3895.-

«279,

BOSCH WASDROGER

kldsse camcorder. Adv'2530.-

INLINE MULTIMEDIA 166MMX PC

SONY DIGITAAL TOP!

PHILIPS 70CM STEREO

tm

969.

GRDV, Camcorder, 100x
zoom. Adviespnjs'5279.-

2879.-

739.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
l O2O - 6474939 j

j PT156;Afslandbediend '645.-

PHILIPS MATCH-LINE
VR.Turbo-Dnve, stereo, mon-

PORTABLE KTV37cm tage, Jog & Shuttle. '1545.Off. Ned Phïlipsgarantie."495-

949.-

PHILIPSHIFI STEREO
VR665,Showview-i-PDC,4koppen, FollowTV,tongplay.'1095 -

679.-

GRUNDIG
DESIGN MICRO-SET MET
LUIDSPREKERS
UMS1; 2x25 Watt, digitale tuner,
49 pre-sets, auto-reverse cassette
deck, programmeerbare CD-speler,
2-weg luidsprekers en afstandbediening Adviespnjs'699.-

ARISTONA STEREO
SONY 72CM TRINITRON

SB65; 4 koppen, SHOWVIEW
+ PDC, long play. Adv" 1095.-

KV24WS1; Super Trinitron,
| stereo, teletekst. Adv.'2440.-

1379.-

28WS1; 70cm SuperTnnitron,
60Wattstereo,teletekst."29&0.-

1649.

- s het keiharde
-w--r - . ., Deze aav<=.-•;
. . j - j ^ e verkopers
..n-- °"-T,±Dn!e.aUes vnen^M
«u

699.-

PANASONIC STEREO

t* 9

HD600; Topper! 4 koppen,

SONY 100HZSUPER! Showview+PDC. AdV1299.-

1799.

-1,-roaU
Kzaak waar 9

649.-

969.-

/

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT
WM20000; RVS trommel en
kuip. Aparte temperatuurregelmg Bespaartoets '1348.-

SONYV1DEORECORDER
E11: Atstandbedienmg. '650.-

9Qn

849.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

lÜ 549.-

Instelbare centrifugegang, regelbare therrnostaat, RVS trommel, zelfreinigende pomp "1199-

PHILIPS SHOWVIEW l

VR165, +PDC,afst.bed.'745.- |

PANASONIC 63CM TOP
G1; HiFi-stereo, TXT. "1599.-

999.-

ARISTONA STEREO KTV
TA4412;63cm,teleteksL"1595.-

869.-

nrg^
^QQ
rM? *KK).

WASAUTOMAAT
BOVENLADER „

PHILIPS VHS-VIDEO

VR151;Alstandbed.'645.-

FWi
oen
reïïft? OU«f."

1099.
l TV/VIDEO COMBI'S

jvc SHOWVIEW+PDC!

A237; Express ProDigi. "714.- |

rwik /j on
|j';/;f 4^ïf.

PANASONIC Beste Koop!

ARISTONA VIDEO!
SB10,VdeciBOOider.Afelbed"695.-

Met afstandbediening.

289.51 CM TV/VIDEO
Ishowvl.w, PDC, teletekst.

INTELPENTIUM166MMX

899.-

Multimedia PC; 16MB,
2.1GB. W'95, fax/modem,
1 jr. On-Site garantie. "3499.-

Iccirl. AfsUndbed. '999.-

LASER MULTIMEDIA

[••MJ.-W-» 2099.-

799.-

166Mhz MMX technologie,
32MB intern, 1 6GB schijf, CDrom, 33K6 fax/modem, W'95,
Ijr.On-Sitegarantie Adv'3499.-

l KV14V4; Showview, PDC. *1220.-

2299.'
IBMAPTIVAE20TOP!

ISONY COMBO 37CM

729.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

MINI DISC PER 2

339.-

850 toeren Slechts 40 cm
breed Adviespnjs'1435 -

VIDEO-TAPE PER 3

BCC RUIMT BETER EN GOEDKOPER DAN WIE OOK! PROFITEER!
SONY GROOTBEELD
STEREO KLEUREN-TV

UNIEK STANDARDLINE PLUS
ABONNEMENT
19,95 PER
Aansluitkosten

KVX2501;63cmHi-t)lack
debitel'
Triiton, teletekst.
riis*1770,-

949.-

Uv. 108.68 ^GRATIS

.
cEricsson MM
GA-628
GSM-toeslel

° Piekuren 1,49 peinnnuul
• 2-vtmdeeliiuiiiniers
Bellen in binmn- en tuiltnlanJ
__
_
(Voor aanvraag abonnementen zijn vereist: GëldlgïïëflHImatïë,
i kopie legitimatie en kopie bankafschrift [zonder bedragen)! |

SONY SOUNDMAN MET CD
AM/FM digita e toner,
20 pre-sets, 10 M,
ingebouwde CD-SDeler,
Adviesprijs*330.'

2291

Pentium166MMX, 16MB,

699.-

1199.-

l;HWJ;Jli.» 2469.-

179.-

SHARP MAGNETRON
R2V18, 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

189.-

WHIRLPOOL AVM200

DAEWOO
kor 610, dl
18 liter mh
vermogen,

929,

/AGNETRON
aal
d, 800 watt
Jtom
'489.-

239.-

Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Makkelijk
te reinigen. Vele kookfunkties. Adviespnjs'699 -

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke
uitvoering met vriesvak

898.-

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge Zuinig. stil en milieuvriendelijk
Waterbeveiliging Adv'1649 -

AEGTURNAMAT
Uniek systeem met apart
centrifuge eenheid " 1 6 9 9 -

479,-

WHIRLPOOL AVM*

275.-

Ruime 3 in 1 combi magnetron Met hete lucht, grill en
850 watt magnetron Dus
ontdooien, koken, bakken,
braden en gratineren Adv'999-

Automatische, ontdooiing
Adviesprijs '529 -

599.-

145 LITER KOELER

295.-

met vriesvak. Adv."699.-

345.-

W H I R L P O O L KAST
130 liter, met vriesvak.
Adviespnjs"699 -

395.-

INDESIT INBOUW
KOOKPLAAT
*tf
RVS+vonkontsteklng.*399.-

269.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak 140 liter
inhoud, CFK-vnj. Adv '729.-

m.

9, t

425.INBOUW
VAATWASSER
W
Volledig integreerbaar,
4. programma's en aquastop. Adviesprijs. '1299.-

849.ATAG
FORNUIS
FG1; Gas-

2-DEURS KOELKAST
CFR, 220 liter inhoud,
CFK-vnj Adviespnjs'789.-

395.-

Z180/4D, A u t o m a t i s c h e
ontdooiing Adviescri|s'749 -

435.-

BOSCH 2-DEURS

Qoooooo

fornuis met
electrische
oven, incl
grill en
sierdeksel
Adv"1450 -

ZANUSSI 2-DEURS

928.-

PELGRIM HETE-LUCHT
FORNUIS
Gas-elektro fornuis, gnll, thermostaat en sierdeksel '1199-

798.-

235 liter Variabele indeling.
Zuinig en stil Adv '985 -

ETNA FORNUIS

Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel Adv'695 -

WASDROOGKOMBINATIE

528.

Wassen en drogen in 1 machine, 1000 toeren "1549-

:
INDESIT FORNUIS
ORNUIS

948.-

Gasoven, mei
oven3l dubbele ovoi
ruit Adviesprijs'849
prijs"849 -

378.

529.-

ST650, Stereo, TXT." 1829.-

Gunstig energie verbruik,
— capaciteit, CFK-vrij

799.-

ETNA K O O K P L A A T

2-delige pannendragers

228.-

SUPER KOOKPLAAT
OOKPLAAT

4-pitsgaskookplaat
plaat Adv'295 -

158.-

449.-

GRUNDIG37CM + TXT

379.319.-

BUBBLEJET STUNT!

ZANUSSIVRIESKAST
IVRIESKAST

JP170; Kleurenprinter. *599.'

3 v a k k e nn,, C F K - v n j .
Adviespnjs"629
i"629 -

269.-

Topklasse' 3) r. garantie. '82 1 .449.'

219.'

399.-

KTV37CM+TELETEKST HP INKJETPRINTER
DJ400,lncl sheetfeeder."499-

339..

90 LITER VRIESKAST
VRIESKAST

l PORTABLEKTV37CM CANON BJC4200

ATAG WASEMKAP
PTgik
-1OQ

IJM?

I^O."

ETNAWASEMKAP

3 vakken Adviesprijs
idviespnjs698
6 9 8-

AVANCE, 3-standen Adv" 135-

349.-

78.-

BCC BETER EN G O E D K O P E R

KLANTENKAART

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"

(2 etages)
Rlvièradrecf 37 (Superstore)

BEVERWIJK
1500m2 Superstore Beter en goedkoper!
n ^ , i ee
BreestraatSS
,

M

ZANUSSI KOELKAST

W H I R L P O O L KAST

Meer budget door de gratis
BCC-card!.
Aanvraag-foider in de winkel!

M6135, Supersnel verwar
men en ontdooien Uitneembaardraaiplateau Adv'279 -

19 liter inhoud Eenvoudige bediening Adv"599 -

GSD1300. 3 laden,
11kg i n v r i e s c a p a c i t e i t
Adviesprijs '848 -

modem, W'95. Adv *3999.- [

GRUNDIG 63 CM KTV

P730, STUNT' Adv"699.-

Type KE3100, Digitaal,
gescheiden regelbaar
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vnesladen CFK/HFKvrij Adviesprijs "1849.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

BOSCH VRIESKAST

PHILIPS TV/VIDEO 2.1GB, 14"monitor, f a x / 1

HPV162; Showview. "1195.-

899.-

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

648.-

NVSD22;Showview+PDC.'734.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

A

K1321S, 270 liter inhoud
CFK-enHFK-vri) Adv'1399 -

TL80N,
800 toeren
met regelbare
centrifuge
snelheid
Adviespnjs'1099 •

ARISTONA 63CM KTV
l TA5212; Stereo, teletekst,
top Black-lme S. Adv'1795.-

M

^

MIELE KOELKAST

1000 w a t t m a g n e t r o n
60 minuten timer, .iutomatische programma s

LavamateOO 950 toeren
centrituge, waterbeveiligmg, zuinig en stil AEGmeerdere malen best getest'
i Adviesprijs'1449 -

SV125; Videorecorder met

E260, Showview+PDC. "780.-

679.-

G570, Topklasse 6 Programma's 12 couverts Waterontharderen waterstop '2099-

499.-

AEG WASAUTOMAAT

SONY LONGPLAY

PANASONIC KTV TXT

599.-

848.-

:;i
MIELE VAATWASSER •^

SAMSUNG 24 LITER

1649.-

J620;Hi-Spec
iec Drive. "1189.-

L'jf;? oo«f.-

TX21; 55cm FSQ. AdV849.-

ARG647, 156 liter koelen
en 60 l i t e r v r i e z e n
Adviesprijs '949 -

WN400, 10 programma's
4 5 kg inhoud Adv."799 -

649.-

M1400; Afstandbed.'550.-

GARANTIE

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

679.-

MIELE 1000 TOEREN

FTJgii

SN23000, Met aquastop
en RVS bmnenzi|de Lage
verbruikswaarden Adv'1348-

FL700, 750 toeren centnfuge RVS trommel, schokdempers Adviespnjs'949.-

Topklasse. Vol elektronische besturing, zuinig,
stil en milieuvriendelijk.
Adviesprijs "2299.-

M21; Hi-BlackTnnitron. "990.-

379.-

569.-

Neder

SAMSUNG STEREO !

SONYPORTABLEKTV

798.-

SIEMENSAFWASAUTOM.

299.-

JVC HIFI STEREO

SONY55CMTELETEKST

WA8214, Hoog centrifuge
loerenlal Walerbeveiligmg,
bespaarprogramma's "1349

GV6400; 4 koppen, Show-

X2101 ;Tnnitron,TXT. "1440.-

GSF341,3 programma s Va
riabele indeling Adv'1099-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON

SONY 63CM STEREO view + PDC. Adv"1159.-

SONY 55CM STEREO

728.-

BAUKNECHTVAATWASSER

Italiaanse v o r m g e v i n g
• ••• sterren mvnescapaciteit Adviesprijs 899 -

__^M^BI

GRUNDIG HIFI STEREO

X2501;Hi-Black Trinitron,
teletekst, afst.bed Adv"1770.-

SMS1012, RVSmteneur 4
sprocmiveaus Adv"1179

INDESnrWASAUTOMAAT

E600; Trilogie, 4 koppen,
Showview+PDC. Adv'1340.-

799.-

\llAAG,
BOSCH AFWASAUTOM.

ZANUSSIWASAUTOMAAT

SLVE8;4 koppenTnlogic videorecorder, montage. Adv"1670.-

E2561; Super Trinitron,
PIP, stereo, TXT. AdV2970.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

699.-

SONY HIFI STEREO

l SONY BREEDBEELD

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

AWM800,15 programma's
Ruime vulopening Milieuvriendeli]k Deurbeveiligmg Adviesprijs "1079

SONY HIFI STEREO

SONY BREEDBEELD

469,

KG25V03, 240 netto inhoud,
2 vrifsladon Adv'1348 -

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

KVC2981;Stereo,TXT.'1880.-

1179.

Koelgedeelle mei outomatischeontdoonnc) Vriesg e d e e l t e met 2 vakken
e n • • • • s t e r r e n invnos
kapaciteit Adviespnjs>'999 -

SIEMENS KOEL/VRIES

899.-

WIS

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

849.-

CALL CENTER
Coniumtntin Hclpdtik voor Informatie «n
Ingtn «n
kltur*nl*l*vltl« un groot hul«houd«ll|h» «pp

PHILIPS TELETEKST

429.299.-

795.-

1145.-

JVC DIGITALE STUNT!

Off. Ned Philips garantie.
i 55cm, teletekst. Adv'1245.-

Electronische besturing
Adviesprijb'1099 -

166 MHz met MMX technologie, 512KB cache, 16MB
geheugen, 1.6GB vaste schijf, W'95, Philips 37cm MIELE WASDROGER
kleurenmonitor, Philips 24 speed CD-rom, speakerset, Eleclromsch en reverserend
toetsenbord, incl 6 maanden helpdesk Adviesprijs*2999 RVS trommel Adv'1799 -

DCRPC7; Bekroond l Camcorder van 't |aar l Adv'51 10.-

PT4501; Teletekst. "1645-

.STEREO KLEUREN-TV

Nederlands topmerk, 4 program
ma's, 12couvei1s Adv'899 *,

ZANUSSI WASDROGER

HiFi-stereo, 12xmotorzoom,
afslandbediemng Adv"1899.-

PHILIPS BREEDBEELD

LUXE VAATWASSER

235.-

ZAANDAM
:
"^^t^t^v^lo^VE^f^
zaterdag
..09.30toMÏ.OOuur;
11500m2 Superstore Beter en goedkoper! OEN HAAG - ZOETE'RWOUDE - ZOETERMEER KOOPA VONDEN Badhoevcdorp Maarssenbroek;
lwpKt»lirt«.W innH.rni,k»d Brofkl
LEIDSCHENDAM
Dein en Zoetermeervn dag. .. 19.00 tot ai.OOuur
l Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Broek)
HILVERSUM - MAABSSENBROEK
overige filialen donderdag ... 19.00 tot 21.00 uur-

woensdag 11 februari 1998

Weekmedia 17
PASSAGE 6 „MURPHY'S INN"
Op een goede lokatie, nabij strand, station en centrum gelegen restaurant met terras. Het restaurant
is in 1996 geheel, sfeervol verbouwd. Ind. beg. gr.:
entree; restaurant met houten vloer; bar; keuken
met diverse apparatuur. Onderverdieping: hal; kantoor-/kleedruimte; magazijn-/opslagruimten; toilet;
herentoilet; damestoilet; spoelkeuken, keuken met
koelcel.
Vr.pr. ƒ 795.000,- k.k. incl. ƒ 235.000,- overname
roerende zaken.

Verliefd worden is een emotie welke je niet iedere dag ondervindt. Liefde is iets waar je zuinig op moet zijn,
opdat je er oprecht en intens van kunt genieten. Soms verwarrend en onzeker, maar altijd met zo'n warm
gevoel, ga je je opeens zo door en door gelukkig voelen. Die éne liefde op de héle wereld gevonden te hebben,

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944 VFax 023-5717596
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag

Je vindt ArtartA op de Zeestraat nr. 34 in

Februari-aanbieding: Dé eerste Zandvoortse
Kunstkalender van Fl. 29,50 voor Fl. 20,00
(zolang er althans nog exemplaren zijn!)

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

„Hondenkapsalon RENÉE"

~x /"~

Gevestigd
sinds 1957

UU
van der Kuijl

Voor het toiletteren van kleine tot middelgrote nonden, incl. nagel-, oor- en anaalklierbehandeling.
(Ook apart mogelijk.)

Bel voor gratis info, advies of afspraak
023-5715626. Van Ostadestraat 26 - Zandvoort

Burgemeester Engelbertsstraat 90
2042 KP Zandvoort, telef. 5731615

We weten niets
van Pareis maar
alles van Londen.
Van Pareus woten wc alleen hoe |e 'l schri]ft, in Londen
komen wo al meer dan 80 jaar Vandaar dal we de dikste
zomergids en de scheipsle tarieven hebbon én een grote
keus bieden uil hotels, arrangementen en musicals. U
vaarl met de Stena HSS van Hook van Holland naar
Harwirh on de Stena HSS Expres
brengt u in 1.10 uur rechtstreeks
naar hait|c Londen Informeer bij
uw reisagent ol bel 13ig Bon Toins
al99,(0174) .H58J1

2 dagen
Londen

BIG BEN TOURS
O n b e t w i s t

de

s p e c i a l i s t

Gedipt. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71-72 - Schalkwijk

UdONT

SSS^5S3S£-S
uurloon

PCM Facilitaire Bedrijven bv

Aan een nieuwe
c.v. ketel toe?

is een divisie van PCM uitgevers nv

P
FACILITAIRE BEDRIJVEN I

Het bedrijfsonderdeel Algemene Zaken bestaat uit de afdelingen Postzaken & Koeriersdiensten,

te

huren.
IUICII.

m

Ventilatie onderhoud

Ook uw mechamsch afzuigsysteem heeft
onderhoud nodig Informeer naar de
mogeliikheden, vanaf f 50,
per jaar

Illll

'UWENS

l dtiy Loiulon v.a 14 ).- :i dagun Lonclpii v a 250.-

H-l. Ambacht

^J°

Huisvesting & Technische Zaken, Beveiliging & Bewaking, Telefoonzaken, Inkoop en Civiele Zaken.
De bedrijfskantines ressorteren onder de laatstgenoemde afdeling en hiervoor zoeken wij op korte termijn kandidaten voor de functie van

KANTINEMEDEWERK(ST)ER

;'""'"'

voor de periode van maximaal twee jaar.
^sternen door heel Nederland^

Er bestaan thans vacatures voor een part-time medewerk(st)er en een oproepbare medewerk(st)er.

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:

Zandvoorts Nieuwsblad

dus ook voor uw fotowerk naar

de Gaper Drugstore.
Sterk f n perfect fotowerk

Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Klein

van kleinbeeld kleurenfilms

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwjjk

AKO

Vraag ook naar de
met nieuwe film voor slechts [ 3,"

%$ &£##*>&?
X_S "

/

DRUGSTORE

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

De werktijden voor de part-time medewerk(st)er
liggen op maandag tot en met vrijdag tussen
07.30 uur en 19.30 uur en worden in nader overleg vastgesteld. Per week wordt 20 uur gewerkt.
De oproepbare medewerk(st)er wordt ingezet op
tijdstippen waarop de bezetting dit noodzakelijk
maakt. De werktijden liggen tussen 07.30 uur en

l

V/

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

BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2A, Zandvoort

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Station"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

Het salaris bedraagt minimaal ƒ 1.400,- bruto en
maximaal ƒ 1.800,- bruto per maand bij een 20urige werkweek.
Voor nadere informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw L. van
Zundert, plaatsvervangend hoofd Civiele Zaken,
telefoon 020 - 562.3302, of de heer L van der
Werf, hoofd Civiele Zaken, telefoon 020 562.2827.

02.45 uur.

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort

PRESTIGE-FOTO

Bij voorkeur dient men woonachtig te zijn in
Amsterdam of directe omgeving.

' BUDGET PRESTIGE BUDGET' PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE

BUDGET
KLEURENFOTO'S

Tel. 57 14 764^,
57 14 090 of
06 52 93 52 93

C.V. onderhoud

1

U bent de eerste die uw foto's ziet

• Glazenwasserij
• Specialiteit schoonmaak van gebouwen
• Schoonmaak van
luxaflex
• Verhuur tapijtreinigers

Tot de taken behoort het voorbereiden en verzorgen van lunches en maaltijden en verdere kantinewerkzaamheden.
Wij verwachten van kandidaten dat zij goed in
teamverband kunnen werken en gevoel hebben
voor serviceverlening. Ervaring met keukenwerkzaamheden is een vereiste.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de
afdeling Personeelszaken van PCM Facilitaire
Bedrijven bv, ter attentie van de heer H. Kramer,
personeelsfunctionaris, Wibautstraat 150, 1091
GR Amsterdam, onder vermelding van vacaturenummer HK/98.02.
De sollicitatietermijn sluit op 18 februari 1998.

woensdag 11 februari 1998
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;VM-zaterdag
n de problemen

'De punten zijn nu belangrijker dan het spel'

ZANDVOORT - Het zaerdagteam van Zandyoortneeuwen zit aardig in de
jroblemen. Tegen mede-deiradatiekandidaat Alliance
verd met 6-3 verloren.

ZANDVOOET - Zandvportmeeuwen heeft meteen na de
winterstop een belangrijke 1-0 overwinning behaald op
Bloemendaal. In de strijd tegen degradatie waren de drie
punten belangrijker dan het vertoonde spel. Want daarvan
kon niemand warm worden.

De Zandvoorters konden
loor zieke en getalesseerde speers maar ternauwernood een
eam op de been brengen. Het
>erzwakte team was dan ook
Tooraf al kansloos. Alliance be;on sterk en had binnen een
lalf uur de strijd beslist door
•lermaal te scoren. Rob van
jen Bergh deed vlak voor de
ust wat terug door tegen te
;coren, 4-1.
De equipe van coach Fred
'an Ehee heeft in de tweede
lelft er van alles aan gedaan
naar had niet voldoende klasse
irn iets aan de achterstand te
loen. Alliance dicteerde de
,trijd en won zoals het wilde
net uiteindelijk duidelijke cijers, 6-3. Ferry van Ehee hield
Ie nederlaag enigszins drageyk door tweemaal te scoren.
„Ik kan niemand iets verwijen," stelde Fred van Rhee na
ifloop. „Met zoveel invallers
-alt er weinig eer te behalen,
ilhoewel de invallers natuurijk hun uiterste best hebben
gedaan. Hopelijk kunnen we
raterdag weer eens met een volledig team aantreden."

Trainer/coach Pieter Keur
vond het spelpeil dan ook van
ondergeschikt belang. De Zandvoorter is aan zijn laatste seizoen bij de meeuwen bezig en
wordt volgend jaar opgevolgd
door de nu nog als jeugdtrainer
fungerende Lifa Lock. Lock zal
de training in samenwerking
doen met nog nader aan te wijzen tweede trainer. De doelstelling van Keur is, handhaven in
de derde klasse en daarom
hoeft er wat hem betreft niet
goed gevoetbald worden. „De
punten zijn nu belangrijker dan
het spel."

Zwemmen
ZANDVOORT - Kras Sport
;tart in maart in Nieuw Uni:um met zwemlessen voor kinleren op zondagmorgen. De
essen duren drie kwartier (van
lalf negen tot kwart over negen
>n van kwart over negen tot
jen uur). Er zitten acht kinde•en in één groep. De lessen in
liet zwembad van Nieuw Uni:um kosten vijftig gulden per
maand.

Zandvoortmeeuwen speelde
dan ook vanuit een versterkte
defensie, zonder middenveld en
drie aanvallers. Daardoor was
van opbouw van aanvallen geen
sprake en kon Bloemendaal de
bal veel meer in bezit krijgen.
De Bloemendalers waren echter ook van een uitzonderlijk
slecht niveau en behoren eveneens tot de kanshebbers op degradatie.
Naast een enkel schot op het
doel van Mario Schrader viel er
niet veel te beleven. Beide
teams schenen met een 0-0 uitslag wel tevreden te zijn. Zo'n
twee minuten voor het verstrijken van de eerste helft kon de
eerste aanvallende actie van
Zandvoortmeeuwen genoteerd

Topscorer

worden. Dennis Vastenhouw
speelde zich vrij en knalde de
bal op de voeten van de Bloemendaalse doelman.
De tweede helft leek een kopie te worden van de eerste.
Beide teams weigerden initiatieven te ontplooien. De bal
werd vaak heen en weer geknald. Goede combinaties waren op een hand te tellen, doch
na een kleine tien minuten was
het plotseling raak. Dennis Vastenhouw kwam in balbezit en
haalde laag en onhoudbaar uit,
1-0. Deze verrassende treffer
zou later de beslissing zijn.
Bloemendaal probeerde het
wel, maar zag geen kans de
Zandvoortse defensie in de problemen te brengen. In die defensie was het Dirk Termaat,
die als een van de weinige een
dikke voldoende scoorde. De
Bloemendaalse aanvallen waren echter totaal ongevaarlijk.
Zandvoortmeeuwen had in de
slotperiode meer afstand kunnen nemen. De counters werden echter te onnauwkeurig opgezet.
Michel van Marm had de
strijd definitief kunnen beslissen maar in vrije positie zocht
hij het doel veel te hoog. Het
bleef 1-0 waarmee Zandvoortmeeuwen uiterst content was.
„We speelden op de nul en
hoopten dan via een counter te

Remy van Loon (TZB)

)arten
ZANDVOORT - Donderdagivond organiseert Het Wapen
'an Zandvoort een open dartoernooi. De wedstrijd in het
:afé op het Gasthuisplein be<mt om acht uur. Inschrijven:
el. 5714638.

9X

Pieter Keur (ZVM.zon.)

7X

Ferry van Rhee (ZVM.zat.)

7X

Dennis Schrader (TZB)

©

7X
©Weekmedia/hb

Na een winterstop van bijna twee maanden kwamen de Zandvoortse voetballers het veld weer in. De vier teams kwamen, op
na, moeilijk tot scoren. En bij Zandvoort '75 kwam
ZANDVOORT - Het bridge- Zandvoort '75
de score van de voet van één man, namelijk Robin
Joernooi van het CDA is zater- bovendien
ig zo goed aangeslagen dat de Castien.
partij overweegt om het toerVan spanning op deze lijst was al vrijwel geen sprake meer,
nooi nog een keer te organisena het afgelopen weekend kan de bokaal al besteld worden
ïen. Aan de bridgedrive deden maar
de Zandvoortcr, die met vier doelpunten zijn totaal op negen84 mensen mee. Het echtpaar voor
bracht. Een record, dat op naam staat van Paul Longayroux
'Serli
werd eerste met een score tien
r
met
25 treffers, zit er voor Castien dan ook dik in.
ji an 64.63 procent. Hans Hoogpdoorn (CDA-lijsttrekker) en
fttjn bridgepartner Peter Weijrs (van de ouderenpartijen
jVOV/Unie 55 plus) legden beop de tweede plaats. Het
brons ging naar de heren Overber en Van der Staak.
ZANDVOORT - Gisteren plaats. In oktober 1965 vonden
was het dertig jaar geleden de sportlieden F. Boukes en
dat de sporthal Pellikaan in C.A. Korver het noodzakelijk
gebruik werd genomen. Bij worden een sporthal op te richZandvoort. Zij vormden
BLOEMENDAAL - Wande- die dertig jaar zal het ook ten in
comité dat aangevuld werd
laars kunnen zaterdagmiddag blijven, want de hal wordt een
C.W. van Limbeek sr. en
pen excursie maken door het gesloopt in verband met met
Abma.
Nationaal Park Zuid-Kenne- huizenbouw in het complex H.R.
De Zandvoortse sportge||nerland. IVN organiseert de Duijnwijk. Een nieuwe hal meenschap
had behoefte aan
Excursie, die als thema 'dieren- zal verrijzen in het sportyel- een hal, aangezien
al in de
iporen' heeft. Het vertrek is om dengebied aan de Duintjes- gymnastieklokalen er
het
volleyiwee uur vanaf de ingang bij de veldweg.
bal, badminton en basketbal
Bergweg in Bloemendaal. Deelwerd gespeeld. Deze zalen wa[lemers kunnen zich opgeven
viering van het dertig ja- ren echter niet geschikt voor
'ia de excursielijn van het Na- rigEen
zal er niet zijn maar het spelen van zaalsporten in
Jionaal Park Zuid-Kennemer- tochbestaan
is een terugblik op het ont- competitie verband. Toen het
tland, tel. 5411119.
staan van de hal wel op zijn ledental van deze sporten groter werd was het helemaal niet
meer mogelijk een gymzaal te
gebruiken.
Na een mislukte poging de
vroegere 'kabelloods' aan de
Van Lennepweg om te bouwen
tot een sporthal legden de de
vier contacten met het gemeen-

Jridgen

ZANDVOORT - De ZVMRabotaank handballers hebben een uitstekende mogehjkheid laten liggen op een
positief resultaat. Door het
missen van te veel kansen
bleef Zaanstreek m eigenhuis met 22-20 aan de goede
kant van de score.

ï-ÜHErVW. .'•*•T!**»-* «

Strijd op het middenveld tussen Zandvoortmeeuwen en Bloemendaal
scoren," aldus .Keur. „En dat
lukte dit keer ook nog. Ik ben
blij met de overwinning maar

Isseltrofee voor
•andfort en Castien

ZANDVOORT - Het tradilionele Dirk van den Nulftoadrnintontoernooi in de
t'ellikaanhal is wederom
geslaagd. De organisajoren Jaap Enderman en
^errit van den Nulft keken
erug op een toernooi van
gezelligheid met op alle onaerdelen sterk badminton.
Door de enthousiaste leden
de Sporting Club en hun
amilie en vrienden werd fana'ek gespeeld om de prijzen, die
e verdienen waren in de onder'elen gemengd, dames- en he'ndubbel. In de gemengd dub'el B-finale moesten oudgelienden Jeanet Bunt en Bert
«ijenhorst hun meerdere er;
ennen in de uitstekend spelen'e jonge badmintonners DjoeDuivenvoorden en Rutger
ser. In de A-finale wonnen
tonemieke Sandfort en Peter
-astien in drie spannende sets
f
an Annerie Kinneging en En?el Stobtaelaar en wonnen daar-

mee voor de tweede keer op rij
de Dirk van den Nulft wisseltrofee.
Bij de damesdubbel B-finale
waren Jeanet Bunt en Jozefien
van Dusschoten te sterk voor
Marijke ten Haaf en Margot
van Weerdt. Annemieke de
Buyzer en Joke van Looij speelden een ongemeen spannende
eindstrijd in de A-finale tegen
Annemieke Sandfort en Marjorie Castien. De derde set werd
na sinderende spanning met 1817 door eerstgenoemd koppel
gewonnen.
De herendubbel B-finale
werd een overwinning voor
H.W. Visser en Ben Commandeur, die te sterk waren voor
een uitgeputte Bert Leijenhorst
en de fanatiek knokkende Randy Bernardus. In de A-finale gaven de verrassend sterk spelende Hein van Polen en Ruud Bolleman alles, maar de routiniers
Ruud Zaremba en Rob de Graaf
gingen met de eerste prijs naar
huis.

(ADVERTENTIE)

Word verliefd op een bank. Een
eethoek. Of een slaapkamer.
't Is Valentijnsdag op Meubelboulevard Amsterdam-Diemen!
BAAUERGEN, HOUWEUNG INTERIEUR, MUNDERS,
MONTÈL. OASE, VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEUBELCENTER, VAIHAL

;i ••

: ^ -^:
l'oto K I K k v.ui

niet met het spel. De uitdaging De conditie is bij sommigen van KVV kunnen winnen misis om er in te blijven, maar er met best. Toch moeten we er in schien gaat het dan weer lowordt met echt voor getraind, kunnen blijven. Als we zondag pen."

ZANDVOORT - In de
voorlaatste wedstrijd van de
derde competitie bij de
Zandvoortse
Bridgeclub
hebben de heren Emmen en
Van der Meulen in de hoogste lijn toegeslagen. De voorsprong is der mate groot,
dat de winst beide bridgers
in deze competitie niet meer
kan ontgaan.
Door het bieden van een
tweetal mooie slems bereikten
de heren Emmen en Van der
Meulen een score van 62 procent, waarmee zij de nummer
twee, de dames Kinkhouwers
en De Leeuw, vijf procent voorbleven. In de totaal stand hebben de heren Emmen en Van
der Meulen nu vijftien procent
voorsprong op de nieuwe nummers twee, mevrouw Kinkhouwers en de heer Heidoorn.
De dames Eijkelboom en De

Fost hadden in de B-lijn weer
eens een goede avond. Met 61
procent eisten zij de eerste
plaats op. Het echtpaar Van der
Werff, dat volop gewikkeld is in
de strijd om promotie naar de
A-lijn, eindigde met 57 procent
als tweede. Het echtpaar Hoogendijk behoudt, ondanks een
matige score, nog steeds de eerste plaats, terwijl de dames Rudolphus en Slegers zich op de
tweede plaats nestelden.
In de C-lijn presteerden de
dames Van Ackooij en Drenth
en het echtpaar Kerkman uitstekend. Met een gelijke score
van zestig procent pakten zij de
eerste twee plaatsen, waardoor
promotie naar de B-lijn wat
dichterbij kwam. Fier bovenaan staan de dames Van Os en
Rudenko, terwijl de dames Van
Ackooij en Drenth zijn opgeklommen naar de tweede
plaats.

Pellikaanhal loopt op laatste benen

-wandelen

SPORT
Handballers ZVM
missen kansen

Emmen en Van der Meulen slaan toe bij bridgeclub

Robin Castien
(Zandv.75)

Zandvoorts
Nieuwsblad

tebestuur om te komen tot de
bouw van een echte sporthal.
Na vele onderhandelingen, vergaderingen van het college van
burgemeester en wethouders
en de raad werd op 24 augustus
1967 het besluit genomen de hal
te gaan bouwen op een stuk
grond aan de A.J. van der Moolenstraat.
Het inmiddels gevormde
stichtingbestuur zette vervolgens acties op om de financiën
te spekken. Een huis aan huis
collecte leverde weliswaar bijna tienduizen gulden op, maar
het viel toch tegen. Ook werd
van diverse instanties subsidie
verkregen waardoor het mogelijk werd een zogenaamde Pelhkaanhal uit de grond te stampen voor 430.000 gulden. De
bouw startte in augustus 1967
en met sportwedstrijden werd
de hal op 10 februari 1968 in
gebruik genomen.

ZANDVOORT - De voor
Zandvoort '75 tweede wedstrijd na de winterstop betekende ook de tweede overwinning. Tegen het onderaan staande en uiterst zwakke PSZ hadden de Zandvoorters geen moeite om
met 4-1 te winnen. Robin
Castien was de grote man
door de gehele doelpunten
productie voor zijn rekening te nemen.

Programmering ZFM Zandvoort
(per 01-09-97)
Maandag tot en met donderdag:
00 00-ofoo ZFM Nonstop
07.00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
1200-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
17.00-2000 ZFM Nonstop
20.00-2200 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
CD

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Live!
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag:
00.00-08.00
0800-1000
10 00-12.00
12.00-1800
18.00-19 00
1900-2000
2000-24.00

ZFM Nonstop
Broek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & Paddock
Getetter aan zee
De Kustwacht

Zondag:
00 00-09 30
09.30-10 00
1000-1200
1200-17.00
1700-19.00
1900-2400

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

In de loop der jaren hebben
zich vele grote evenementen afgespeeld in de hal en ook het
gymnastiek onderwijs en de recreatiesporten maakten gebruik van de hal. Cor Korver
bestierde de zaak langdurig en
ziet met weemoed het verdwijnen van deze hal. Er komt echter een fraai exemplaar voor terug.

gradeerden naar de B-lijn, te
weten mevrouw Janssen en de
heer Santoro en het echtpaar
Effern.
De B-hjn leverde een overwinmng op voor de dames Hilverdink en Voolstra met 63 procent. De tweede plaats ging, op
vier procent achterstand naar
mevrouw De Jong, die met een
mvalster speelde De eerste
drie paren promoveerden naar
de A-lijn De gelukkigen waren
de dames Hilverdmk en Voolstra, de dames Van Leeuwen en
Van der Storm en de dames
Rooijmans en Versteege.

Wijsman naarNagano
Voor een unieke prestatie Topper van de week
zorgde de 24-jarige Martijn Wijsman. De Zandvoorter gaat voor de derde keer deelnemen aan de
Paralympics in Nagano.
Na Albertville en Lilleharnmmer is Martijn
Wijsman erin geslaagd
zich opnieuw voor de
Olympische winterspelen
voor gehandicapten te
plaatsen.
De eenbenige skier doet
aan alle alpmedisciplines
mee en is alweer vertrokken
voor een trainingskamp en
wedstrijden m het Amerikaanse Colorado. De selectiewedstrijden van de afgelopen weken in Oostenrijk
werden door Wijsman tot
een goed einde gebracht.
Door daar in de voorste gelederen te skiën besloten de
Nederlandse Ski Vereniging
en het Nederlandse Olympisch Comité Wijsman af te
vaardigen naar deze spelen.
Bovendien scoorde de eigenaar van een njwielzaak aan

de Tolweg een hele fraaie
vijfde plaats tijdens de wereldkampioenschappen. Een
medaille behoort zeker tot
de mogelijkheden van de
Zandvoorter. De voorbereidmgen zijn m volle gang en
veel tijd om Zandvoort aan
te doen heeft hij niet. Komend weekend zal Martijn
Wijsman even langskomen
om vervolgens meteen door
te gaan naar Zwitserland
waar de voorbereidingen verder gaan. De Paralympics in
Japan worden van 2 tot en
met 14 maart gehouden.

Koper leidt bij
het snelschaken
ZANDVOORT - Kees Koper heeft de vierde snelschaakavond van Chess Society Zandvoort op zijn
naam geschreven. De 35-jange Koper toonde zich de
meest behendige schaker
met de minimale bedenktijd
van vijf minuten.
Door zijn overwinning verstevigde de Zandvoorter zijn leidende positie m het snelschaakklassement. Hoewel Koper m de menige benarde situaties verzeild raakte, wist de
koploper een goede score te taehalen. Alleen tegen Ton van
Kempen liep Koper tegen een
nederlaag aan. De verrassend
goed presterende Van Kempen,
die het snelschaak niet tot zijn
favoriete bezigheden rekent,
claimde de tweede plaats. Hij
bleef slechts een half punt achter op Koper
De derde stek werd een prooi
voor Olaf Cliteur. De titelverdediger had het vrij lastig maar
verwees Hans Drost en Mare
Kok naar een gedeelde vierde
plek. Vooral de prestatie van
Kok mag opmerkelijk genoemd
worden. Na drie nederlagen op
rij, herstelde Kok zich met vijf
overtuigende zeges.

Simon Bosma deed het andersom. Na drie overwinning
volgde alleen nog maar verhespartyen. Jaap Bouma eindigde
op de zesde plaats gevolgd door
Peter Kuhn en Rebecca Wilje echt niet doen. De Zandvoort- kennelijk met meer en PSZ was lemse op respectievelijk een ze
se doelpuntenmachme liet zich niet m staat een vuist te maken. vende een achtste positie.
dat buitenkansje niet ontne- Ferry Nanai moest wel een paar
men en scoorde via de handen keer handelend optreden en
van de doelman 1-0.
werd eenmaal, na slecht wégNa een half uur verdubbelde werken, gepasseerd, 3-1. Tot
Zandvoort '75 de voorsprong. veel meer was PSZ niet m staat.
PSZ liet een kans liggen waarna
doelman Ferry Nanai de bal
Halverwege de tweede helft
ZANDVOORT - De dames
heel ver uittrapte De bal stui- zorgde Robin Castien voor een
volleybalverenigmg
terde hoog over de defensie juiste verhouding door het ver- van
heen en ook de doelamn van schil weer op drie te zetten De Sporting OSS konden tegen
PSZ verkeek zich op de bal en Zandvoortse spits, die door runnei -tip Spaarne '75 geen
liep er onder door Castien had veel commentaar op de leiding potten breken en verloren
toen geen enkele moeite om de op een gele kaart werd ont- kansloos met 0-3.
taal in het verlaten doel te schui- haald, werd in het strafschopgebied aangetikt en dat leverde
ven, 2-0.
Spaarne startte uitstekend
Vijf minuten later was de een buitehng en een strafschop Met een prima diepe service
strijd beslist toen opnieuw Ro- op. Vanaf elf meter voerde Cas werden de Zandvoortsen aantam Castien de bal m het doel tien de stand op naar 4-1
gepakt en liepen uit naai een 1deponeerde. Hieraan ging voor10 voorsprong Sportmp; OSS
af een goed lopende aanval met
In de slotfase geloofden beide bleef knokken voor een beter
een op maat gegeven voorzet teams het wel zodat de stand resultaat maar ging deson
van Dennis Keuning waarna geen verandering meer onder- danks met 4-15 tenondei In de
Castien de bal voor het intik- ging. Door deze overwinning tweede set wist Sporting OSS
heeft Zandvoort '75 zich aardig een O 5 achterstand goed te ma
ken had, 3-0.
In de tweede helft zakte het opgewerkt uit de gevarenzone ken
spelpeil naar een bedenkelijk en gaat met twee zeges m de
Dit kostte zoveel eneigie dat
niveau. Zandvoort '75 hoefde derde periode aan de leiding.
de Zandvoortse vrouwen m het
vervolg van de set terugvielen
en Spaarne met 7 15 zagen win
gen door Jochem Visser en wel nen.
29,5 centimeter.
Zaterdagavond had de visverDe derde en laatste set lever
eniging een Oosterse avond ge- de veel meer strijd op Deze
organiseerd bil Fong Lie waar laatste periode dunt de maai
de eigenaar allerlei boorten vis liefst veertig minuten en beide
op speciale wijze taereidde. Ook teams knokten voor elke taal
ste met twee botten en met een werd een demonstratie gegeven De vele opslagwissehngen en
totale lengte van 58 centimeter door de kok, die de mooiste tro- het leuke volleybal zorgden
werd hij eerste Coen Mollen- pische vogels sneed uit wortels voor veel kijkplezier
berg legde beslag op de tweede en koolraap. Door de enorme
plaats en Klaas Langereis werd belangstelling van deze avond
Twee goede series van de be
goede derde. Beide vissei's haal- organiseert de visclub zaterdag zoekers waren voldoende om
den slechts een bot boven wa- opnieuw een Oosterse avond Sporting OSS op afstand te
ter. De grootste vis werd gevan- voor de leden
houden 10-15.

Castien scoort er op los

(ADVERTENTIE)

00'00-07 00
07.00-09 00
09.00-11 00
11 00-12.00
12.00-13 00
13.00-1500
15.00-1700
17.00-1900
1900-2000
20 00-22.00
22.00-24 00

Toch moest er bezuinigd worden om de exploitatiekosten
laag te houden. Korver, die bij
per l januari 1968 aangesteld
werd als beheerder van de
sporthal schudde het ene na
het andere getal van kosten uit
zijn mouw. De vloer moest van
asfalt worden maar dan zou die
eigenlijk niet geschikt zijn voor
de sport. Door de eis van de
NSF werd het uiteindelijk een
prachtige houtenvloer waarop
nu nog steeds gespeeld wordt.

Op de laatst middag van de
donderdag-competitie, van de
derde cyclus, haalden de heren
Hogendoorn en Weijers in de Alijn flink uit. Met 65 procent
waren zij veruit de sterksten,
want de nummer twee, mevrouw De Mumck en de heer
Hennon Verpoorten eindigden
als tweede op een achterstand
van vijf procent. Ondanks het
feit dat de heren Hogendoorn
en Weijers bijna twintig procent goed maakten op mevrouw Lemmens en de heer
Veldhuizen, werd dit laatste
paar toch kampioen van de derde compeutie. Twee paren de-

Do Zandvoorters begonnen
sterk en namen vlot een 1-5
voorsprong Na herstel van
Zaanstreek ontspon zich oen
spannend gevecht om de pun
ten Beide teams gaven elkaar
weinig toe Het handbal werd
gespeeld m hoog tempo, maar
mede door hel warrige fluiten
van de scheidsrechters werd
het een rommelig duel. Bij de
rust waren de teams volledig in
evenwicht, 11-11.
Ook in de tweede helft hiclden de teams elkaar langdurig
in evenwicht De Zandvoorters
hadden toen moeten toeslaan
maar toen de scheidsrechter
een uiterst correct doelpunt alkeurde knakte er iets m het
team van Joost Berkhout
Zaanstreek profiteerde en nam
een kleine voorsprong. Nog was
er niets verloren. Het vertoonde spel van de Zandvoorters
was beter, alleen met het benutten van de mogelijkheden vlotte het met altijd. Daardoor bleef
Zaanstreek uiteindelijk aan de
winnende hand met 22-20.
„De scheidsrechter keurde
op een beangrijk moment een
zuiver doelpunt van ons af,"
stelde coach Joost Berkhout.
„Aan de andere kant hebben we
de nederlaag echter aan ons
zelf te danken omdat we veel te
veel kansen misten. We hebben
ons dit zelf aangedaan." Doelpunten: Paul Blom 8, Patnck
Terpstra 5, Jan van Duijn 3,
Martijn Hendrikse 2, John
Terpstra 2.

TZB organiseert klaverjasavond

De Zandvoorters waren vrijwel de gehele wedstrijd de
minst slechte. Groots voetbal
viel er niet te ontdekken. De
Zandvoorters hadden meestal
wel het initiatief, maar PSZ was
het dichterbij een doelpunt. Na
een leuke aanval kwam de PSZspits voor een leeg doel te staan
doch faalde m de afwerking.
Meteen daarop kreeg Zandvoort '75 de hulp van de PSZdefensie. De laatste man kopte
de bal zo maar voor de voeten
van Robin Castien en dat moet

ZANDVOORT - Voor de
leden van de Zeevis Vereniging Zandvoort stond de
tweede strandwedstrijd op
het programma. De verwachtingen waren hoog gespannen maar de visvangst
veel erg tegen.

ZANDVOORT - Voetbalvereniging TZB houdt op vrijdag 13
Op
het
Bloemendaalse
februari een klaverjaswedstrijd voor koppels. De wedstrijd vindt strand
de Zandvoorters
plaats in de kantine van TZB aan de Kennemerweg. Om acht uur op jachtgingen
naar gul, maar deze liet
begint het kaarten. Het inschrijfgeld bedraagt tien gulden per zich echter
niet zien. Het enige
koppel.
wat er gevangen werd was bot.
Aan het einde van de avond is er een loterij met diverse prijzen. Jochem
Visser was de gelukkigInformatie: H. Paap, telefoonnummer 5717397.

Sporting-dames
kansloos onderuit

Slechte vangst
op strand
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l a a t de w e r e l d

v e r s t e l d s l a a n . S t a n d a a r d z i t w e r k e l i j k a l l e s e r o p e n e r a a n . Maar d a t w a s n<>|> n i e t [seinie^.
N e u m z ' n 5.9 l i t e r 8 - c i l i n d e r m o t o r , 237 pk en e e n m a c h t i g m o t o r | > c l u i d. En w a t te d e n k e n v a n k a l l s l e d e r c n s t o e l e n , 'Deep S la t e ' m e t a l l i c
lak, l o u v r e s in de m o t o r k a p of tl e e i g e n z i n n i g e HM"*-'? De G r a n d C h e r o k e e L i m i t e d LX is e c h t e r a l l é é n in 1 9 9 8 z é é r b e p e r k t l e v e r b a a r en
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SOLIGOR SC-8

CANON 200 70F

SINPOAF9

I> O W E K .

L l M l 'l' E D

AVAI1. A H I L I T Y .

YASHICA
zoomate 105

Met ingebouwde
flitser
Focus Freelens
grote zoeker

• stelt zelf scherp
• draait zelf door
• flitst vanzelf
• 35-70 zoomlens
• volautomatisch

• stelt zelf scherp
• draait zelf door
• flitst vanzelf
• incl.tas

ƒ139,-

ƒ69,-

• stelt zelf scherp
• draait zelf door
• flitst vanzelf
•38-105 zoomlens
• volautomatisch

ƒ 399,-

ƒ 299,-

Vraag naar onze vakprints 10/15 in 3 uur klaar 69 et p.st.
Huwelijksreportages v.a. 350,- / Portretfoto's / Kinderfoto's.
Foto Boomgaard, Grote Krocht 26 Zandvoort
Tel. 023 - 571 35 29.

PRIEURE DES AIRES
ST. CHINÏAN A.C. 8.50 PU 2 VOOR l 3.5°

CHRYSLER HEEMSTEDE

ELZASSER CERVELAAT

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

100 GRAM 2.25 nu 1."
MEERGRANEN PISTOLETS
THUIS AFBAKKEN. 8 STUKS 2.95

TOMPOUCE

l .35 nu 4 voor 3.50

Jeep.

nÜ !

l 11 V

THEIiE'S O N L V

I H 4 7 . .UJU

ONE

ERWTEN-OF BRUINE BONENSOEP

l LITER 5.95 nü 4."

STANDPAVILJOEN BONBINI!
ZANDVOORT
ZOEKT VOOR HET SEIZOEN 1998

EEN ZELFSTANDIG WERKENDE KOK

STORCK ICM

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Vakopleidingen

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

maakt deel uit van Randstad Opleidingen

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

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

WIJ ZOEKEN IEMAND DIE:
TUSSEN 22 EN 35 JAAR OUD IS;
REEDS MEERDERE JAREN ERVARING HEEFT;
CREATIEF WERKEND EN DENKEND IS;
VERANTWOORDELIJKHEDEN KAN DRAGEN;
FLEXIBEL EN STRESSBESTENDIG IS;

ERKENDE
VERHUIZERS

WIJ BIEDEN:
EEN ZELFSTANDIGE EN AFWISSELENDE BAAN
EEN GOED SALARIS GEKOPPELD AAN SEIZOENSWERK,
LEEFTIJD EN ERVARING.

zoekt mensen die opgeleid willen worden tot

INTERESSE?
NEEM DAN TELEFONISCH KONTAKT OP MET
DE HEER R. PAARDEKOOPER
OF REAGEER SCHRIFTELIJK.

LASSER

STRANDPAVILJOEN BONBINI
POSTBUS 107
2040 AC ZANDVOORT
TEL. 023 571 27 88 OF
06 542 42 506.

Bent u tussen de 20-35 jaar en bent u plm. 1
jaar werkloos, en heeft u interesse (vooropleiding niet vereist). Kom dan naar onze algehele voorlichting op vrijdag 13 februari 1998
om 10.00 uur.
De start van de kursus is 23 februari 1998.

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

van MEEUWEN

De Slaapvoorlichter voor Kennemerland

RIJKSSTRAATWEG 67 - 71, HAARLEM. TEL. 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

20&21 FEBRUARI 1998
iPAANSZANG-, DANS- EN MUZ1EKSPEKTAKEL

JALEO

Telefoon 0181-270591

DACARIS

Locatie: Zeeburgercollege
Timorplein 21
1094 CC Amsterdam

DAMES / HEREN HYBMDMETS
:

iiü^ïüili» '. -• .'•-.-;; ;; ,1097 DN-Amsterdam:;
; " HOTEL EN GASTRONOMIÉ Tel.: 020-6651313 .
: (4 jaar) aansluitend aan de basisschool

BROOD/BANKETBAKKEN

KG

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

enz.

dinsdag ! I 7 j r ü a
^donderdag ï^mMrt

21 VERSNELLINGEN
VERLICHTING
SPAT80KDEN
BAGAGEDRAGER

RA
•w»,-AUD
• 1 * •TORIUM
'
l
VOORVERKOOPADRESSEN:
l AUB TICKETSHOP - CARRÉ - MUZIEKTHEATER MEERVAART - NES THEATERS
l :

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

THEATEh DE ENGELÉNBAK - VW KANTOREN

RESERVERINGEN : 020-644 86 51
_j^
Tegen inlevering van deze advertentie
ontvangt u ƒ 10,- korting.
Maximaal 2 kaarten per advertentie

van 19.00 to121ÖÖ MMr*

start 'n SEC-opleidint*
B Horeca Ondernemersvaardigheden
• Cafébedrijf /Sociale Hygiëne
Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste
vestigingseisen. Ook voor andere branches.

Cursusplaatsen:
Almere,
Amsterdam,
Hilversum,
Haarlem,
Purmerend

Ejjjij)
SEC is erkend door de
bedrijfstak horeca.

Bel voor informatie:

training &

opleiding

Elandssh-aat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 9329

EEN ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER
(part-time)
die bereid is om als "duizendpoot" te fungeren.
Funktie-eisen:
• hekend zijn met computer (Windows '95/MS Office)
• zeer goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
(bijvoorbeeld uit wat steekwoorden een goede brief samenstellen)
• bereidheid tot het verrichten van zeer diverse werkzaamheden (variërend van administratie op
het gebied van personeelszaken tot het uitrekenen van voorraden of het voorbereiden van vergaderingen
• bereidheid tot het fungeren als vraagbaak voor al onze medewerkers uit de kapsalons
• de begrippen accuraat, zelfstandig, vlug van begrip, een goed geheugen en vriendelijk moeten
vanzelfsprekend zijn.
Wij bieden een baan vol variatie, waarbij de te werken 15 uren verdeeld worden over dinsdag/
woensdag/donderdag, maar waarbij over invulling van die uren inspraak mogelijk is. Salaris Imito
ƒ 1137,50 per maand.

Solliciteer niet naar moeilijkheden!
Sluit géén originele getuigschriften bij uw sollicitatie.
Soms komen ze niet terug.
En dat terwijl heel veel boekhandels voor een paar
dubbeltjes uw getuigschrift kopieren!

.

*W K O M N U LANGS VOOR

feit PROEFRIT OF DESKUNDIG

ADVKS.

IUKON JTVFFrV/ttfW
KOCHSTRAAT 8 NIEUW-NOORD-ZANDVOORT-TeL 023-5716504

Voor ons kleine maar gezellige kantoor in Zandvoort zoeken wij:

Eigen horecabedrijf....

-

AU f MERKEN SCOOTERS
BROMFIETSEN EN
SPARTA-MET

Uw schriftelijke sollicitatie met c.v. zien wij graag binnen 5 dagen na verschijning van deze advertentie tegemoet.

Haarmode 2000 BV,
Brederodestraat 154, 2042 BM Zandvoort, telefoon 5730890.

Het is geen slagzin maar een feit LUKON heeft ktralttett.
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izza, bami en wildzwijnrolladc met pruimendantesaus:
i: Nederlander eet al jaren multicultureel. Toch zijn
utspot en snert nog niet in vergetelheid geraakt. Wij
ouden nu eenmaal van prakken. Dat gaat niet met pas\ of kip tandpori. Mensen met verstand van eten brencn een wekelijkse ode aan stamppot en andere Hollandhe wintcrkost, hutsclpot bijvoorbeeld.
..Hutspot is een maaltijd die al
_!•! jaar in Nederland gegeten
oixlt," vertelt Johan de Dooi'r. al 33 jaar ambachtelijk sla:T aan de Hoofddorpweg in
msterclam. „Nu zitten er aardnpels, uien, wortelen en klapLIk in, het vlees tussen de
irst en ribben van het rund. Zo
.•rkopen wij het in onze slage-

1-10

In het donkere bos eet
de bosuil ziin vleerm
Telefoontje

ken en vertrokken, kwamen de
Leidenaren de stadspoorten uit.
Die struinden de resten van het
Spaanse kampement af op zoek
naar voedsel."

„In potten vonden ze onder- Door de eeuwen heen waren
meer een mengsel van witte bo- uilen beroemd en berucht.
Voor de Grieken symbolisecrnen, winterwortel en pastinaken, dat zijn witte wortelen. Dat den ze wijsheid en de Romeiwas dan hutselpot. Later is dat nen zagen ze als voorspellers
„Maar oorspronkelijk zat het Leidse hutspot geworden, met van onheil. De boswachters
uien en met
van Staatsbosbeheer van teriders in elgenwoordig zijn iets nuchlcraar. In 1574
spek."
i.adden de
„Je weekt
der. Zij weten precies hoe uilen leven en wat ze eten. Toch
Spanjaarden
500 gram geiiis land bezet
droogde witte
zal er rondom deze vogels aln Leiden ombonen in een li- tijd een zweem van geheimziningeld. Dat
ter water. Je
nigheid blijven hangen.
H-ette het Bebrengt ze in dat
g van Leiden.
weekwater aan
oen de Spanjaarden op 3 okto- de kook. Dat geeft meer smaak
I.T van dat jaar hel beleg opbra- dan bonen uit een glazen pot.
Na twintig minuten gaan er 500
gram uien, 300 gram mager
(ADVERTENTIE)
spek, 1500 gram wortels en 500
gram pastinaken in stukjes bij.
Dat laat je in drie kwartier gaar
koken. Dan schud je er veertig
EN UIL DIE op den
GSste
peerboom zat, en bogram margarine en wat peper
WES.TFRIESE
ven zijn hoofd daar zat
en zout doorheen en dan is het
FLORA
een kat': uilen hebben de maklaar."
Nederlands grootste overdekte
kers van kinderversjes steeds
„Dit is dus zonder aardappe- tot de verbeelding gesproken.
len en niet gestampt. De aardap- 'Hallo meneer De Uil, waar
13-22 februari 1998-Bovenkarspel
pel is pas na 1750 in ons land brengt u ons naar toe?': boven© bloementuin van 6.000 m'
terecht gekomen. Die is door de dien wordt uilen een zekere
® gezellige consumentenbeurs
: Spanjaarden uit het Andesgemate van wijsheid toegedicht.
fô volop Indonesische activiteiten
•
bergte meegenomen." De DooEr broeden in ons land vijf uien nog veel meer
lensoorten. Kerkuilen en velper vindt de buitenlandse inThema: Indonesië
vloeden een verrijking.
duilen zijn zeldzaam; steenui'De Stille Kracht van Bloemenpracht1
„Zeker Amsterdam is als mul- len, ransuilen en bosuilen koticulturele stad internationaler men nog redelijk veel voor. BeOpeningstijden:
l
13 februari
11.00-18.00 uur
gaan eten. Ik ben ook pasta, la- perken we ons hier even tot de
14 -17 fcbi uari 09.30 -18.00 uur
sagne en moussaka gaan verko- bosuil, de grootste uil in Neder18-19 februari 0930-21.00 uur
pen, en niet aan Grieken."
land.

'Hutspot eten
we hier al
424 jaar'

'D

boibloemenshow

20-22 februari 09.30-18.00 uur

Entree: f 15,00
Reductie voor: kinderen,
65-Krs. groepen en na 18.00 uur.
Informatie:
Westfriese Flora,
CNB Hallen, Bownkarspel
Telefoon (0228) 51 16-M
2V

tnlernet: htlp://www.wfflora.n

IV

. «5*
Dc lente begint in Buvtnkarspel ~5

Rabobank

Volgens de Vogelbescherming broeden in Nederland
zo'n vijfduizend bosuilparen.
Ze leven in bosrijke gebieden,
maar ook in parken en zelfs in
de stad. Echt goed gedijen ze
natuurlijk in de grote bossen op
de Veluwe en de Utrechtse
Heuvelrug. Huub Berger is boswachter van Staatsbosbeheer
bij Austerlitz. Op de 850 hectare
van zijn boswachterij leven 25
paartjes bosuilen.
Berger houdt van zijn bosuilen. „Wat ik met ze heb? Ze zijn
Bram Couvreur niet te sturen. Het is een vogel

„En wat ik natuurlijk ook
merk is dat zeven van de tien
mensen toch minder of hélemaal geen vlees meer eten. Dat
komt toch door wat mensen horen over varkenspest en de koeienziekte. Ik maak al sinds 1982
hutspot, boerenkool-, zuurkoolen andijviestamppot voor de
winkel. Vroeger moest daar
vlees in zitten. Tegenwoordig
zeggen mensen 'Zit er worst bij?
O, dan wil ik het niet'."

EU'

EU

Witte fulpen nonchalant in metalen vaas

1=Steenuil, 2=Kerkuil, 3=Bosuil, 4=Ransuil, 5=Velduil
Er broeden in ons land vijf uilensoorten: kerkuil, velduil, steenuil, ransuil en bosuil: de bosuil is de grootste
die zijn eigen weg gaat. Hij
heeft een nachtelijk leven wat
ik heel bijzonder vind. Al is het
hartstikke donker, hij kan toch
blijven vliegen en jagen. Behalve als het mistig is of aardedonker, want dan zien ook bosuilen
niks."
De uilen stellen volgens Berger weinig eisen aan hun omgeving. „Van het bos waarin ze leven venvachten ze broedgelegenheid, voedsel en rust.
Broedgelegenheid betekent dat
er oude beuken en eiken moeten staan. De bosuil maakt niet
zelf een nest. Hij is een holenbroeder en heeft oude nesten
van de grote bonte specht of de
zwarte specht nodig. Als die er
niet zijn wil hij ook wel op oude
nesten van buizerds, haviken
en kraaien kruipen. En als hij
daar niet de gelegenheid voor
heeft, wil hij ook nog wel op de
grond broeden. Dus wat dat betreft is hij niet kieskeurig."
De bosuil eet hoofdzakelijk
.muizen. Wanneer hij de kans
krijgt, wil hij zijn menu nog wel
eens variëren met vleermuizen

of vogeltjes. „Als hij weet waar
vleermuizen hangen of waar
zangvpgels als lijsters en merels zitten, maakt hij daar gebruik van," zegt Berger.
De bosuil is ongeveer zo groot
als een kraai, heeft koolzwarte
ogen en is bruin of grijs gevlekt. Door deze kleuren valt
hij in het bos nauwelijks op.
Daar komt bij, dat hij alleen 's
nachts beweegt. Dan roept hij
zijn spookachtige woe-woe-oe-

tijd even te kijken of ik ze in
een boom zie zitten. De bosuil
heeft een geheimzinnig leven
en is heel moeilijk op te sporen.
Vandaag zit hij in een eik en
morgen zit hij honderd meter
verderop in een beuk. De mannetjes zitten het hele jaar door
in de bomen vlak tegen de
stam. Het vrouwtje zit op de eieren, maar als de jongen uitvliegen wordt zij weer een takkeling. Als ik weet waar ze zijn,
kan ik het publiek er naar toe

'Al is het hartstikke donker, hij
kan toch blijven vliegen en jagen'
oew. Overdag blijft hij doodstil
zitten op een tak of in een
boomhol. Roesten heet dat. De
uilen zijn weliswaar moeilijk te
zien, maar niet onzichtbaar.
Berger verzorgt in maart een
excursie langs de uilen bij Austerlitz.
„Ik probeer van te voren al-

brengen. Anders vertel ik de
mensen over de bosuil en probeer ik aan te geven waar men
moet kijken."
Maart is een gunstige tijd om
bosuilen op te sporen. Ze krijgen dan jongen en die verraden
zich door om voedsel te roepen.
,.De volwassen bosuil houdt

Tekening Rob van

Bemmelen

zijn bek dicht. Alleen 's nachts,
dan heeft het vrouwtje een kiewie kiewie geluid en het mannetje dat heel typische woewoe-oe-oew geluid. Jongen hebben een krassend en piepend
geluid dat ze ook overdag laten
horen."
Het bos is 's winters vol leven. Daar kan de boswachter
van boswachterij Austerlitz alles over vertellen. Dat doet hij
tijdens thema-excursies. Op 22
februari is het thema: 'Wild in
het woud'. Het gaat dan onder
meer over reeën en vossen. Op
29 maart vertelt de boswachter
over de uilen bij Austerlitz onder de titel: 'Uilen zijn enge
beesten'.
Jan Pieter Nepveu
Deelnemers aan de excursies kunnen
zich melden bij restaurant Erica aan
de Oude Postweg in Austerlitz.
Aanvang Uvcc uur.
Kosten:
3,75
gulden
voor
volwassenen; kinderen lot en met
twaalf jaar betalen twee gulden.
Aanmelden:
WV
Driebergen,
telefoon 0343-532441. Inlichtingen bij
de boswachter van Staatsbosbchecr, telefoon 035-5416512.

R ZIT EEN rare eend in
het Nieuwe Diep." Ik
kijk op van de krant.
Zo'n opmerking hoor je niet
vaak in het koffiehuis van Berlus en Marie in het Flevopark.
Als het daar al over natuur
gaat, betreft het de halsbandparkieten die in de wilg voor
het terras broeden. Rare eenden vind ik interessanter. „De
hele week krijg ik figuren aan
de deur die willen welen waar
die eend zit," vervolgt Bertus.
„Ik zeg dan maar dat hij bij
het riet zwemt, dat doen die
beesten altijd. Schijnt uit
Spanje te komen, die eend."
Mijn nieuwsgierigheid is gewekt. Krant weg, naar buiten,
het Flevopark uit en de dijk
langs het Amsterdam-Rijnkanaal op. Bertus had gelijk:
even verderop zie ik een kluitje mensen dat met telescopen
en verrekijkers het water afzoekt. Opvallend veel auto's
eromheen. Ik ga er bijstaan en
luister naar die typische vogelaarsgesprekken.
- Zijn staart ligt plat.
- Even wachten tot die
meeuw langsvliegt, kijk nu,
dan schrikt hij, dan steekt hij
die puntstaart omhoog.
- Er zit geen wit plekje bij
die staart, dat betekent toch
dat het een wilde kan wezen?
- Hij is ook niet geringd
hoorde ik, dat is gisteren gezien, dan is het zeker een wilde.
- En dat is dan mooi mijn
eerste nieuwe soort van dit
jaar.
Want, beste lezer, vogelaars
maken voortdurend lijsten
van de vogels die ze zien en
een vogel mag daar pas op als
hij echt gegarandeerd wild is
en geen vluchteling uit de een
of andere dierentuin. Dat zijn
serieuze zaken, daar wordt
niet mee gesjoemeld. En deze
witkopeend lijkt wild te zijn.
Dan heeft hij toch een eind gevlogen, want ze komen gewoonlijk alleen voor in Turkije en, inderdaad, in Spanje.
„Hij zit er al een week," vertelt de aardigste van het stel
me. De rest laat de telescopen
geen seconde in de steek.
„Toen kreeg ik het telefoontje." Hij laat zo'n draagbaar
buzzer-toestelletje zien en vertelt dat daarop bij het verschijnen van zeldzame vogels twee
getallen worden doorgepiept:
de ene geeft met coördinaten
de plaats in Nederland aan, de
ander met een cijfercode de
betreffende vogelsoort. Alle fanatieke vogelaars krijgen die
melding. „Dan kan je meteen
in de auto springen. Maar ik
kreeg geen vrij van mijn baas.
Gelukkig zit hij er nog."
Ik ga die witkopeend natuurlijk ook op mijn eigen lijst
bijschrijven. Al wordt die lijst
zonder auto en zaktelefoon natuurlijk nooit zo lang als die
van de buzzer-vogelaars.
Kcmco Daalder

(ADVERTENTIE)

In hel Cultureel Cenlrum geeft op dinsdag
24 februari om kwart over achl 's ovonds

Foto: Jansen

Ten Sharp
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•t'n grote bos witte tulpen nonchalant geschikt in een metalen vaas, geeft dat frisse voorjaarsgevoel
Foto Bloemenburo Holland
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Welk woord komt er in het balkje?
H EERLIJK. TULPEN""i TUD. Met grote bossen
l tegelijk koop ik ze. Dat
m gelukkig met deze bloer
>en. Want om de prijzen hoef
e
het niet te laten. Die zijn dus1;
mig, dat het een niet al te gro•<-'1( aanslag op je portemonnee
>eft te betekenen om thuis
-wis een flinke bos tulpen lek5
<->r nonchalant in een vaas te
'i'ttcn.
Of ze gewoon eens aan
l!
' "nand weg te geven.

maal niet in Nederland voorkomen. ze groeien in het wild in
het Midden- en Verre Oosten.
Gedurende een lange periode
waren tulpen voorbehouden
aan de elite, zo bloeiden ze uitsluitend in de lusthoven van Indiase sjahs en Turkse sultans.

is het zo, dat wanneer je rode
tulpen krijgt aangeboden, dit
ongeveer gelijk staat met een
liefdesverklaring. Wie dus, op
Valentijnsdag. zaterdag 14 februari, een overduidelijke
boodschap wil sturen weet wat
hem/haar te doen staat.

Rode en gele tulpen zijn misDe Nederlandse botanist Carolus Clusius plantte in 1593 de schien wel de bekendste Ideueerste tulpenbollen in de Hor- ren. Wil je echt 'bij de tijd' overtus Botanicus in Leiden, vanaf komen overkomen, dan zijn de
dat moment was de opmars van crème-gele tulpen een must.
De tulp is Nederlands bede tulp in Nederland niet meer Maar dé voorjaarslrend op het
^i'ndste
bloemen symbool. Over te stoppen. Wie vier eeuwen ge- gebied van bloemen is echter
ü
' hele wereld staan molens,
leden in het bezit kwam van
een grote bos witte tulpen, non*lompen en tulpenvelden syno- één tulp was een rijk mens.
chalant geschikt in een metalen
]|ein voor Holland. Gek cigen- Kreeg je een tulp cadeau, dan vaas.
. Zeker wanneer je bedenkt was dat een teken van bloeienTrudy Steenkamp
- tulpen oorspronkelijk héle- de vriendschap. En nog steeds

HORIZONTAAL: l (eestver- VERTICAAL: l traagloper; 2
lichting; O voorstellen: 12 pit: 13 meterkast; 3 schil: 4 Az. land: 5
onbevoegde: 14 hetzelfde; 10 beneden: 7 vlokje; 8 maatstaf: 9
bergplaats: 18 zandheuvel; 19 lidw.: 10 godsdienst: 11 aanloco-burgemeester; 20 bloeiwij- grenzend; 15 Indn. touw; 17 godze: 22 nachtvogel; 24 speelstok; iieicl: 18 depot: 19 riv. in België;
25 overal: 27 godsdienst; 28 le- 21 steenmassa: 23 rei; 24 zeegerschaar; 29 ceremonie 31 wier: 20 pi. in Duitsl.; 28 pi. in
zeepwater; 32 roeischip; 33 vo- N.-Holl.; 30 Ind. snaarinstr.: 32
gel; 35 nauw; 30 stijf: 37 Europc- uitgebreid; 34 precies; 35 hoofd;
aan; 3!) dierenverblijf: 41 ge- 38 muskictennet: 39 provisiekawricht: 44 sleutel; 40 huisdier; mcr: 40 job: 42 vlug: 43 zuiver;
48 uniform; 50 bloedvat: 51 rust- 45 riv. in Duitsl.; 40 rots; 47 dastoestancl: 53 gedienstige: 54 on- hond; 49 melkklier; 51 reptiel;
bep. vmv.: 55 inkrimpen: 57 \va- 52 onderkussen; 55 zuilengang:
tering; 58 broeder; 59 pas; 00 50 wreed heerser; 59 zangnooi:
wintervoertuig; 02 Rijksgrens; 01 een zekere: 03 vogel; 05 land03 wang; 04 grafvaas: 00 uitstnl- bouwwcrktuig.
kast: 07 ploeteren.
Oplossing vorige week:
Kanicclhalsvlicg

een concert mei de lilel 'www.lensharp.com'.
Ten Sharp bevindt zicli in een ovcrgangsfose. Na hel uitbrengen van drie studioalbums, 'Undcr the Walerline', 'Ihe Fire
Inside' en 'Shop of Memories' en het
live/coverolbum 'Roots', geeft de bond aan
dal zij zich ondanks de successen wil blijven
ontwikkelen en vernieuwen.
In deze vernieuwingsdrang hebben de bandleden zich op hel internet gestort, hel nieuwe medium dal evenals muziek alles te
maken heefl met conlacl en communicatie.
De uilkjmst van deze zoektocht op de viduele sno'weg zal Ie horen zijn op het vierde
album waar len Sharp u tijdens dit concert
een voorproefje van geefl.
Lezers krijgen legen inlevering von onderstaande bon een korting von vijf gulden
op de normale prijzen van respectievelijk 35
(l-e rang), 32,50 (2-e rang) en 30 gulden
(3-rong). De kassa van hel Cultureel
Centrum Amstelveen op Plein 1960 nr. 2 is
geopend: maandag lol en met vrijdag van
tien lol drie uur (telefonisch vanal half elf 's
ochtends). In hel weekend van twaalf lol
drie uur (telefonisch vanaf één uur). Hel
telefoonnummer von de kossa is 02054.75.175.
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KOM NAAR SHOWBIZCITY

Noord
SOUWENS

TEL 5714361
TON GOOSSENS

Celsiusstraat 192

WINKELCENTRUM NOORD
Geneesmiddelen
Homeopathie
Vitamines
Parfumeriën
± 40 Soorten drop

«•>.
•»$>~
>»>•«=*,^49».

Herenkapsalon
Tabnksartikelon
Stantsloteiïj-Lotto
stomerij
Fotowerk

De complete
winkel
waar u
altijd
goed slaagt.

UW GEMAKSWINKEL MET RUIME

WIN-TOT-18,9-MILJOEN-BON
[fi'Ja, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer, alle
Bingoprijzen en de Mega Jackpot.

D de heer D mevrouw

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven.

Adres:

Paap
Potgieterstraat 245712865
Raadhuisplein 2 5713987
Pasteurstraat 4
5731967

BASIA

CELCIUSSTRAAT 196
2041 TR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5716044

ROB TAN

i

i

i

150.98.02

Handtekening:

en giam ur

°

In de Postcode Loterij wint u de spannendste prijzen en de leukste prijzen. En hel enige dat u hoefi
ie doen is meespelen. Dal kan al voor maar één
lienlje per maand. Speek u nog niei mee? Of wilt u
meer loien? Vul dan de bon in op deze pagina en
sluur hem vandaag nog op.

DE UITSLAGEN VAN 9 FEBRUARI
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
De overige Bingoprijzen:
Stand Mega Jackpot:
Getal 23 t/m 36

7 miljoen

GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF
•16.00 UUR
ZATERDAG GESLOTEN

WINKELCENTRUM NIEUW-NOORD

i

Datum:.

Heeft u a.s.
maandag minstens 12 cijfers
goed op uw
bingokaart? Bel
dan direct naar
0909 - 0077
(95 cl/min) om
kans te maken
op een van de
laatste ShowBizCity-arrangamenten.

-c A r tf-

Bij inlevering van deze
advertentie het dubbele
aantal voor ƒ 25,-

i

Speel het bingospel in de
0 l lm V V
• VI E b • ShowBizCity in
Postcode Loterij
Aalsmeer, inclusief
een uitgebreid diner
Record Show en
win dat fantastische arrangement met een bezoek
en een spetterende Broadway Theatershow.
aan ShowBizCity en een overnachting in een luxe
hotel in Amsterdam. Maandagavond is uw laatste
Na uw overnachting in Amsterdam volgen nog een
kans. Kijk dus om 20.30 uur naar Martijn Krabbé
grandioos onibijtbuffct en een afsluitend bezoek
op RTL 4 en bingo mee.
aan hel Koninklijk Paleis op de Dam.

-B A R-

6x HARING ƒ 15,GxSLIBTONG/ 15,5x LEKKERBEK ƒ 15,öxSCHOLFILETf 15,3x KIBBELING ƒ 15,-

i

Geboortedatum:

15,75

f^ &

i

(Post)banknr:

Bon uitknippen en in een
l envelop tzonder postzegel)
r opsturen naar: Nationale
i Postcode Loterij,
' Antwoordnummer T9503,
\ 1100 VM Amsterdam.

Bitterkoekjes Amarettocake
6,85

. *Kapitein

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

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt
in aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar, tel.: 020 - 677 68 68.

Valentijn
Chipolatataartje

12
VAZandvoort
sTe/> 023-5714866

Plaats:

H
l
R l N GO fln F P

LUXE BROOD-EN
BANKETBAKKERIJ

KAPPERSBON

Postcode:..

Q ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)
G ƒ 20,- (twee lotnummers)
D / 10.- (één lotnummer)

LOTE RIJ
idee voor Valcntijn!
Geel eens een

Naam:.

Mflrtijn Krabbe: "Als lid van de Postcode Loterij
speelt 11 oofc elke maandagavond mee voor de
T/niisbiiigo vdii 25.000 gulden."

Wint u deze
20 ƒ 10.000,- 37 ƒ20,fantastische
De Bingogetallen:
41 / 1.000,- 27 ƒ10,verrassingsprijs?
Getal 1 t/m 22
ƒ 100,- 17
35
ƒ9.'
Dan gaat u per
ƒ50,- 33
ƒ8,40
31
18
14
09
02
30
39
eerste klas
ƒ40,16
ƒ7,34
38 06 15 29 32 44 25
openbaar verƒ30,- 10
ƒ6,03
voer naar Hotel 43 24 36 21 45 05 11 23
ƒ25,- 12
ƒ5,Heeft u met bovenstaande
Krasnapolsky
Straatprijs trekking januari:
cijfers,
of
met
het
cijfer:
op de Dam in
Bekendmaking: 9 februari
O7
Amsterdam.
ƒ 5.0OO,een volle kaart dan wint u de
Vanuit uw hotel
5691 ZK
Thuisbingo
Extra
Prijs
neemt de Postf 25.OOO,f 25.000,code Loterij u
5691 ZK 020
Zet fouten voorbehouden
mee voor een
De BMW: 2033 PV 010 in Haarlem
avond vol glitter

"Ruime
Gratis jxxrkeren.
OoJz. voor Valentijn zijn. wij ket juiste adb-es.

Haliestraat 37a Zandvoort
Tel.:023-5715810

FOCUS 1 UUR SERVICE
( S 3 x 18)

SOx 15)

(I5x2l)

SÏ«f;«JÏ»!«s»aSSSilÏÏEUBlieB

(20 x 30)

VERGROTINGEN

in l uur
voor slechts

l i

9 I

1

Deze waardebon inleveren
samen met uw filmrolletje.
Geldig t/m 31-3-'98.

2,50 op uw
pasfoto's.

l Deze kortingbon inleveren bij
* Kodak Express,Ha/testraat 37.

rechtstreeks van
uw foto's ...
in enkele
minuten.
Superieure fotokwaliteit.
Geen negatieven nodig.

«MJ op bij Expert

de énige échte drukkerij in Zandvoort

van Petegern

Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

Kerke pad 6
TeL/Fax (023) 5712793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE IJSKAST
adverteer in de krant

V'K'^^s^'^iii/g^s^xifefw^^^fïs^.

™

^i^^W^^^^fiii^^^^^^^K^iy'1^ °°'c 9enoe9 van dat bleke winterhuidje? Kom dan nu
S^S^^pfitjtt|*flifPi|Spw
l^|^|^èÖ|SsïS;ï^iSiiiife?llïl'
'an9s ^'i Expert. Want Expert is de absolute specialist
''\-':;l;?r''*,':BB^BB™ •BiCiC^fcpiïCC*.'lï-'i1,f;;';:''^!'
.
ffe^|»Vfciyig^JJ.i>'{JJ3.ps'fe^ op het gebied van bruiningsapparatuur.

020-3555355

^*•feWjSWW^/S^MBiSïK^^^v*''?;/?

^^

™

en verantwoord advies. Wat dacht u bijvoorbeeld
deze schitterende opvouwbare zonnehemel.
...
. . . _ , . .
Prii
Primeur bij Expert! Van Philips, dus perfecte kwaliteit.

'SlIpmVIIOlPliiBliiiSytfif Wij hebben een enorm assortiment. Natuurlijk koopt u ~

S'&ïi^^SSlfS^JiiSS'MSÉÉik
-hemel. U
wiltzich
zicheerst
eerst
f|^1^£i^^|^ïlr»iir^lv niet zomaar een zonnebank of
of-hemel.
U wilt
•v.--:CXPBrt''V<ll%Cci<Hv--'V' . . . ,
...
L^U.'P
i
^'g^wfi^g»e^f*i^^^^'feipr'
informeren, Ook daarvoor bent u bij Expert aan
s;y PIJ»!livlll?:'itlCjPII.|l.iT«^ het goede adres. U krijgt gegarandeerd een gedegen

EXPERT,

DAAR

WORD

expert

J E WIJZE R VAN

Nieuws van de dag.

Dagelijks in Het Parool.
Als u graag op de hoogte blijft van het
nieuws in Amsterdam, profiteer dan van
onze speciale introductie-aanbieding:
3 weken Het Parool in de bus voor slechts
f 10,-. Stuur de bon op of bel 0800-0664.
Amsterdam leest Het Parool.

Na dit proelabonnement neem ik een

NAAM
M/V

ADRES

LJ Maandabonnement

(f 38,00)

D Kwartaalabonnement

(f 102,25)

LJ Halfjaarabonnement

(f 192,00)

D Jaarabonnement

(f 376,00)

Bij automatische overschrijving betaalt u f 2,50
minder per betaalperiode. U zult over deze
mogelijkheid nader bericht ontvangen.

POSTCODE
PLAATS
TELEFOON
(i.v.m. conlrolo boiorging) J63798C

Stuur deze bon in een open envelop zonder
postzegel naar:
Het Parool, Antwoordnummer 2470
1000 PA AMSTERDAM
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Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

(Para)medisch personeel gevraagd

Kennismaking

Stichting Bejaardenzorg
Amstelveen

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week. Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 0906-50.15.15,6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

zoekt voor T HUIS AAN DE POEL en DE OLMENHOF

Mirrn-iiilvrrtnilir... knmirn wunlrn jir/.rl m r r l ui' ~ koloiiinu'll ItrtM'ijlr in iIJM-rsc Irllrr^rimth-n.
l'm'tu'iilifrrn vrnvij/.ru \\\\ luuir ilc >|irri;tlr hon <»|» il<intimi ..MICHO'S".
I'lilillHIljl i~ innerlijk in cl,- viilgrilll
Ihir:
/ \ M I V ( ) ( ) H T S M K l \ \ S l i l . \ l ) fu.:,'.l i H T i i i i l l i i n r K T .
Slnilin;>lijil: iiiiiainla^ l 7.00 u u r .
l k n u l uw lrl»l trlrfniiiM.il <i|i<:i'M'ii: (I2.'l-."i717l()(i i>(
iir^i'\i'ii//.riiilni Uilli:
* /„i„|v -u NÏHiv.l.liiil. c;ii>tluii>.|>lnu \'2. 2dl2.ni
/.ainl\ unrt;
Plitiil>Mi-; i-, ook mop'lijl\ in «ir \ nl^rtuli- cninliiiiiilir:
\\^./ ; .n,lvoorl.s N i n i M ï - M i n l . ,Wt«-K.'m> \Vi-rklihnl.
\'illumriiM' (!iMiranl. <lf lioinlr \ rrirr. \;il>mrrnlrr
( I n u r i i n l . iilli' nlilic-. van lid \ i u ^ l < ' r < t a i n - Sunl>blad. ƒ0.0» pi-r m i l l i i n i ' l r r .
Sliiiiin--lij,l: niiiumla» l.'i.OO MIN-.

gediplomeerde
bejaarden/ziekenverzorgenden/
bejaardenhelpenden

Reageren op advertenties met boxnummer?

0906-50.15.15.6

(CONTRACTEN VAN 16 • 32 UUR PER WEEK)

(1 gpm)

Ook herintredende verpleegkundigen/verzorgenden
nodigen wij uit te solliciteren.

Hieronder vindt u een kleine selectie van de
honderden aanwezige advertenties.

14
Auto's en
auto-accessoires

BEL ME THUIS
0906.9889. Rijpe Sjaan DD zkt
• Rubrieksadvertentie? Zie jongens (18) v. Live Seks.
voor adres en/of telefoonnr. Grijp onder m'n rok. 99 cpm.
VERNIEUWD ca. 1 gpm
de colofon in deze krant.
60 cpm! Wijkdating: vrouwen
New-New-New-New-New
• Op het dak van uw auto: gr.uit jouw wijk zoeken een af- SECRET-PHONE-COMPANY
skikoffer Mont Blanc, 2.20 m spraak. 0906-17.17 (60 cpm) De 1e seksafluisterlijn v. Holl.
lang, ƒ 100. 023-5716829.
Afspreken in jouw
0906-9722 Secret!! 99 cpm.
postcode-gebied:
Te koop: Toyota Starlet, mot.
Ontdek de duistere wereld!
0906-50.222.04
(1
gpm)
in g.st., APK tot juni '98,
SM. Je meesteres live! Zij
ƒ 1500. Tel.: 023-5714598.
BEL DAMES THUIS
wijdt jou in! 99cpm. 0906.9626.
In heel Nederland
T.k.: Scheel autostoel, nieuw
Oudere vrouwen geven
GEHEEL PRIVÉ
ƒ2100, weinig gebruikt, nu
hun telefoonnummer!
ƒ500. Tel.: 023-5716711.
0906-15.55 (60 cpm)
24 u/pd (1 gpm)
'
SEKS
ALARMNUMMER '
Zie ook Nieuwsnet 9
Snelseks Direct Live 99 cpm.
Kabeltekst
pag.
450
Sinds 1954.
Autoruiten en kentekenplaten
Mannen zoeken mannen!
Lijsterstraat 18.
Oudere gays geven je hun
Spannende date?
Tel. + fax: 023 • 5731613. tel.nr. 0906-81.00 (50 cpm)
0906-50.15.15.6.
Advertenties van
• De advertentie-afdeling
Beluister anoniem
vrouwen 18+. (1 gpm).
behoudt zich het recht voor
advertenties 18+
advertenties, eventueel zon0906-50.15.15.6 (1 gpm). Thuiscontact: vrouwen 20-59
der opgave van redenen, te
zoeken een afspraak thuis.
weigeren (art. 16 Regelen Bij Monique kom je beslist ,
0906-19.19 (60 cpm)
voor het Advertentiewezen). aan je trekken zonder kosten.
00-569004274 (ƒ 0,62/'/i min.)
Vanavond al een
fijne afspraak?
Biseks! Buurvrouw/buurmeis0906-50.222.04 (1 gpm).
Rijles auto's
je (18)! Spelletjes steeds harder! 99 cpm. 0906.9526.
Voor 't echte handwerk bel je
en motoren
Dagelijks seksen hete meis- 0906-0630. Zij praten, jij komt!
jes (18) op onze livelijn! De Live + Stories! 99 cpm.
Alblas Verkeersscholen
heetste! 99cpm. 0906.0603
Vrouwen 30+ uit A'dam
geven je hun telefoonnumDirect contact met
mer! 0906-14.44 (60 cpm)
stoute
vrouwen
UW RIJBEWIJS
0906-50.222.21
(1
gpm.)
Wil
je lekker komen, maar
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
geen 06 op je rek.? Bel dan nu
Direct contact met
00-569004253 (ƒ 0,62/'/4 min.).
• Uw rubrieksadverlentie
vrouwen thuis!
kunt u zowel schriftelijk als
0906-50.222.21 (1 gpm).
WINTERKRIEBELS ?
telefonisch opgeven. Zie voor
Geheel privé!
het adres en/of telefoonnumDoorgeschakeld
mer de colofon op de advermet vrouwen thuis
tentiepagina van deze krant.
0906-50.222.21 (1 gpm).
24u./pd; 1 gpm.

Aantrekkelijk, 40 jaar, dat ben Welke 50-plusser is er nu echt
ik, Sanne! Trefwoorden: res- op zoek naar een gezellige,
pect, humor, uitstraling, ni- spontane, goed uitziende,
INLICHTINGEN op werkdagen tussen 14.00 • 15.00 uur
veau, goed gesprek, be- gezonde, fulltime werkende
bij de heer Wolff, hoofd bewoners-zorg, tel. 020-64 19351. trouwbaar, eerlijk. Hobby's: vrouw van 50+? Verlang jij,
strandwandelingen, winkelen, net als ik, naar warmte in alle
Schriftelijke reacties binnen 10 dagen na publicatie
bowlen, fietsen, schilderen, opzichten? Bel me dan snel
^* Inrorniulir owr mi/c mvrify- u a n l r r k k c l i j k r inlvrrt.a.v. de directie van Stichting Bejaardenzorg Amstelveen, theater, reizen, muziek en op mijn box! Boxnummer
nin
«ir Mi.
Populierenlaan 21, 1185 SE
schaken!
Boxnummer 982365.
202139.
lt \'nor brii'vrn «milrr IIUMIIIKT u unit l rv»rl rxlra in
Ik houd van dromen met roHorecapersoneel gevraagd
rrkrimi:;-rhnirlil. uUini'dr /«.."lO ailm.knslni.
Als je met mij iets wilt hebben mantiek, maar in verbindng
"A" Hij |tlaat.-in^ in il«- Mimi's unnlrii »rcu \n-\\ijj-nuniop spannend gebied, moet ik met realiteit. Denk jij dit waar
nn't> vri>limr«l. Op vrr/.iM'k vutnll aan advrrtrrrje wel waarschuwen. Je moet te kunnen maken? Bel snel! Ik
Gevraagd voor de zaterdagen:
ilrr* liiiilm lii'l M'rsiii't'iilin-i^^rliii'd t'-t'-n k r a n t \rrbij mij erg veel uithoudings- ben een humoristische, lieve,
FLINKE KEUKENHULP
M u u n l . l lier vuur won) l /'6..10 in rrkvnin^ fyvermogen hebben, ik houd blonde vrouw en op zoek
voor alle voorkomende werkzaamheden, met enige ervaring. niet zo van vluggertjes. naar een leuke relatie, misUrnrlil.
Lunchroom Berkhout, Kerkstraat 17, Z'vrt. Tel. 023-5713273. Spreek in wat mij kan boeien schien wel met jou! Groetjes.
M l r p r i j / . r n r v r l . 17.-W HT\V
en ik reageer met mijn tele- Boxnummer 925962.
l knul <!<• tt'k^t van u» Mirro-iuUrrtnilin-oiiilMmilir X
Gevr. v. snackbar m.i.v. april
IrlH'oili-.rh opgeven:
foonnummer terug. BoxnumSchoonmaaktot sept., leeft, onbelangrijk,
• Reflectanten op advertenmer 394383.
di. 11,00-18.00 uur, woe.
personeel
ties onder nummer gelieven
11.00-18.00 uur, do. 11.00Ben jij nou zo'n man die er ervoor te zorgen dat het numgevraagd
18.00 uur. Br. o. nr. 715-07043
nooit genoeg van kan krijgen, mer in de linker-bovenhoek
v.d. blad.
dan denk ik dat ik je zoek. Ik op de envelop staat vermeld
zou graag een hele avond de en dat de brief geadresseerd
(<Hl niiiunirr i> nirl voor Itr/ur^klarhlrn) DJ /n K Ir n aan:
UITZENDBUREAU
dingen doen die eigenlijk niet wordt aan: Weekmedia, PostM ie r i »V NVVrUmrdKi
Huishoudelijk
DE WERKSTUDENT
INMl.ii* 106 - 1000 All AniMrnlam
zoekt voor een schoonmaak- mogen. Ik ben een stevige bus 156, 1000 AD Amsterpersoneel
vrouw, 1.68, heb donkerblond dam. Dit voorkomt vertraging
(lok vuur n-actic* iiH't hrit>riiiiiiiiiirr
bedrijf op Schiphol:
gevraagd
halflang haar en verlang naar in de behandeling.
l)i' sluitingstijden «irlilcn voor phialsiit^ in dc/cll'dc
CHAUFFEURS M/V
wrrk.
- combinatiefunctie
chauf- je. Boxnummer 380041.
Jong, aantrekkelijk huis\ oor de l i r l J t l i n ^ o n t v a n g t n ccn a r r r p t f i i r o k a a r l .
Gevr. hulp in de huishouding, feur- en schoonmaakwerk- Hoi! Ben jij ook op zoek naar vrouwtje zoekt via deze weg
zaamheden
wat ik zoek? Ben jij open, eer- een leuke man. Ik ben op
1 ocht. p.w. Tel. 023-5719107!
- i.b.v. rijbewijs B
lijk en zie jij er leuk en ver- zoek naar een man van goed
• Rubrieksadvertentie? Zie - parttime of fulltime
zorgd uit? Hou jij van humor niveau, die met mij wil afsprevoor
adres
en/ol
telefoonnr.
Interesse?
Bel
ons
en
maak
Oproepen - Mededelingen
en gezelligheid. Laat dan wat ken. Veel kan, maar niets
de colofon in deze krant.
een afspraak: 020-6228555. van je horen! Wie ben ik? moet. Laat me even weten
Blond, slank, leuk, 35, 1.60 m hoe ik je kan bereiken en we
en nieuwsgierig naar jou! Box- maken heel snel een afDAMES en HEREN t/m 45 jaar gevraagd die de afgelopen
Oppas
gevraagd/aangeboden
nummer 980871.
drie jaar een nieuwe auto gekocht hebben en mee willen
spraakje.
Boxnummer
doen aan een marktonderzoek. U krijgt hier een vergoeding
439947.
Ik
ben
in
het
bezit
van
2
kleine
voor. Inlichtingen: 020-6654447.
Gevraagd: OPPAS, i.b.v. rijbewijs,
kinderen en houd van huisdie- Motorrijden,
zwemmen,
voor 2 schoolgaande kinderen, ± 35 uur p.w.
ren, gezelligheid, een goed squashen en surfen! Mijn
l.v.m. een reünie van de MARNIX van SINT
Telefoon: 023-5712312.
gesprek, zwemmen en wan- naam is Robert, ben 34 jaar,
ALDEGONDESCHOOL aan de Amaliastraat 5 te Amsterdam
delen. Ik ben 35 jaar, 1.68 m, donkerblond, heb grijs/groeWest, ben ik nog op zoek naar de volgende leerlingen uit de
ruimdenkend, vrolijk, humoris- ne ogen, geen baard, bril of
periode september 1955 t/m juli 1961: Ineke Andringa, Monica
Divers personeel gevraagd
tisch, spontaan en slank. Ik snor! Ik ben 1.80 m lang, voorBouwman, Robbie Faber, Aly Gerritsen, Marja Smit, Ria Spek,
wacht op jouw reactie! Box- zien van borsthaar en stevige
Jelsje Veenstra en Hans de Vijlder. De reünie zal op 25 april
nummer 385227.
1998 plaatsvinden. Zij, of anderen die wellicht informatie over
billen! Heb jij zin in een leuke
hen kunnen verschaffen, worden gevraagd z.s.m. contact op
Ik ben een 38-jarige, gebon- avond? Boxnummer 217157.
te nemen met Ronald de Waal (tel. 020-4363128) of Peter
den vrouw. Ik zou graag via Reageren op advertenties
Klein (tel. 020-6311154).
deze lijn graag in contact wilmet boxnummer?
len komen met een man voor
• iedereen welkom in Agatha
een erotisch gesprekje via de
Kerk, BINGO-AVOND, goed
telefoon en eventueel wat
doel, 20 febr. Aanv. 20.00 u.
meer als het klikt. Laat even
Marie wil praatgroepje vorWij zijn op zoek naar tel. consulentes voor maken van afspra- wat ondeugends achter op Hieronder vindt u een kleine
men met vrouwen, die ook
ken voor onze vertegenwoordigers 20 u.p.w. Erv. niet nood- mijn box (met je telefoonnr selectie van de honderden
aanwezige advertenties.
willen afvallen. 023-5718042.
zak. Bel v. afspr. American Cleaning Systems 020-3467111. graag)! Boxnummer 980322.
• Nico en Wim, zitten jullie
Ik heb lang bruin krullend Via deze weg ben ik op zoek
lekker op je warme stekkie?? Wie kan mijn motor nakijken,
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
haar, bruine ogen en ben 1.65 naar een lieve man om een
Groetjes Valentijntje.
m. Ik ben een half Indische fijne relatie mee op te bouZOEKT
tegen betaling. 023-5716174.
meid van 18 jaar en ben wen. Ik ben Els, 35 jaar en
• Prijsjes gevr. Bingo-avond • Wij behouden ons het
woonachtig in Den Bosch. Ik 1.60 m. Ik heb bruin/groene
20/2 voor goed doel in Agatha recht voor zonder opgave van
heet Diana. Houd jij ook van ogen, halflang donkerblond
Kerk. 5719106/5718690.
redenen teksten te wijzigen
de volgende muziek: R&B en haar en houd van leuke en
• Uw particuliere Micro bon of niet op te nemen.
om in te vallen bij ziekte en vakantie.
Rap? Reageer snel op mijn gezellige dingen ondernemen. Groetjes! Boxnummer
per post verstuurd bereikt
Telefoon: 023-5717166.
boxnummer 971014.
922141.
ons pas over 3 a 4 dagen.
Uitgaan
Bej.
hr
zoekt
klusjesman
v.
kl.
Een
nieuwe
job
of
eigen
beOpdrachten die te laat
Mooie, Russische vrouw,
reparaties af en toe. Br. o. nr. drijf en direct heel goed ver- 33/1.68/55, hogere opleiding, Waar is die grote knuffelbeer
binnenkomen worden
met dat kleine hartje? Waar ik
716-07042
v.d.
blad.
dienen!
Volg
de
staatsopleimet veelz, interesses, zoekt
automatisch de week
Elke donderdag dansen en
voor vrachtauto-chauf- intelligente en sportieve, Ned. gezellig tegenaan kan kruidaarop geplaatst.
ontmoeten v. alleengaanden Wil jij tot ƒ 2.500 per maand ding
pen in deze koude nachten
feur of rij-instructeur in
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieu- bijverdienen. Superfoon zkt Amsterdam. De avondcur- man, zelfde niveau, tot 40 en voor altijd. Ik ben 26 jaar,
jaar, voor permanente relatie. 1.85 m en heb roodbruin krulwelaan
34A
Osdorp,
v.a.
20
u.
dames
v.a.
18
jr
voor
het
voeVerenigingsnieuws
sussen starten resp. 24/2 en Brief liefst met foto o. nr.
ren van gesprekken met 06- 17/3. Vraag info (gids)
lend haar en donkerbruine
IETS TE VIEREN?
755-07014 v.d. blad.
bellers. Je kunt ingeroosterd S.A.N. 020-6922223.
ogen. Ik wacht op jou! BoxEETCAFÉ SANTÉ
worden tussen 09.00-02.00 u.
nummer 454536.
• Bridgeclub vraagt enkele
Zandvoort, 023-5719213.
Info? Bel tussen 09.00 en • Zie de colofon voor opga- Ik zou best eens iemand willeden op mnd.midd., 1-4.30
S.v.p. tijdig reserveren.
Sen
ontmoeten
die
er
knap
uitWelk meisje van rond de 20
15.00 u. naar: 010-294.49.07. ve van uw rubieksadvertentie.
uur. Inl.: 5714144, loc. Krocht.
ziet, lief is maar ook teder en jaar zou het leuk vinden om
romantisch. Je hoeft geen vanavond met mij naar de film
Markten/braderieën
Woninginrichting
strandwandelaar te zijn, maar te gaan? Boxnummer 374521.
Felicitaties
vooral romantisch, in de directe omgang. Ik zie er goed
• Rommelmarkt Huis i.d. DuiRelatie/
uit, heb donker haar en een
STOFFEERDER DE LANGE
• Hoera ma, 16-2 is er feest: nen, 14 febr. (zat.) 10.00mooi lijf. Boxnummer 301152. bemiddelingbureaus
14.00 u. Iedereen is welkom.
oma wordt 50 jaar!!!
Jij bent humoristisch, zelfGefeliciteerd. XXX Sheila.
Wij komen gratis bij u langs. Wij stofferen gratis uw
• Rubrieksadvertentie op- bankstelkussens, boot-, caravan-, kuipkussens én ook uw standig, modern, intelligent, Attentie alleenstaanden!
• Lieve oma,
geven? Zie voor adres en/of bankstel en eethoekstoelen met stof van ƒ 39,95 nu ƒ 9,95. tussen de 35 en 40 en hebt De nieuwste en snelste memaandag ben je Sarah.
telefoonnummer de colofon
een eigen mening. Ik ben 41, thode in contact en relatie.
Gratis halen en brengen. Tel.: 023-5730293.
Gefeliciteerd. XXX Soraya. in deze krant.
1.78 lang, van hbo niveau, Binnen enkele dagen al uw
Nwe, roestvrij st. Miele inb. niet rokend en heb een glan- eerste contact! Vraag nu nog
Kunst en antiek
oven, AEG, keram. kookpl.,zende schedel, een normaal de gratis brochure aan:
Commercieel en administratief
inb. ijskast/vrieskist, meng- postuur, geen baard of snor. (24 u/p/d). Telecontact
kraan, t.e.a.b. 023-5731825. Call me! Boxnummer 253345. Nederland: 023-5553605.
personeel gevraagd
'Veilinggebouw Amstelveen"
HEDEN INBRENG
Onderhoud,
Spinnerij 33, Amstelveen
AMERICAN CLEANING SYSTEMS
Tel. 020 - 6473004.
reparatie,
is een onderdeel van een multinational, die al ruim 80 jaar
marktleider is, met succes in 66 landen wereldwijd.
doe-het-zelf
Door enorme groei van onze onderneming zoeken wij
MuziekTHEO RIETVELD VASTGOED,
instrumenten
VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 020-6418541
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus. Altijd de beste condities - de voordeligste tarieven. Wedden?
Tel.: 023 • 5713780.
Te
koop:
bruine
PIANO.
Merk:
Wij bieden een leuke, afwisselende baan met flexibele werk- Geyer. In prima staat. Prijs
Financiën en
Te koop
SCHILDER
heeft nog tijd v.
tijden. Daarnaast krijg je een interne opleiding om je vakkenhandelszaken
aangeboden
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
nis te ontwikkelen. De baan is voor langere tijd, met goede ƒ 1500. 023-5716415.
doorgroei- en toekomstmogelijkheden.
diversen
• Zie de colofon voor opga- prijsopgave.
ve van uw rubieksadvertentie. Bellen na 18.00 uur: 5719800.
Bel voor het maken van een afspraak afdeling PersoneelszaTer overname aangeboden: Te koop: Franklin allesbranV.A. ƒ75 - DORSMAN
ken tel.: 020-3467111.
aluminium schuifpui in prima der, gietijzer, ƒ 550.
blijft toch goedkoper!
Dieren en
staat, 210 hoog 165 breed. Telefoon: 023-5717838.
Bel nu: 023 - 5714534.
Prijs ƒ350. Tel. 023-5719811.
dierenT.k. zware tractor „Internatiobenodigdheden
• ANNULERINGEN van ad-nale" gesloten cabine, goed
Verhuizingen
vertentie-opdrachten kunt u ond. / 9.000. Tel. 023-5716621
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
Visvijver met moerasrand, richten aan Micro's WeekmeX.Y.Z. B.V. verhuizingen en
Onroerende
dia, Postbus 156, 1000 AD
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT 2.5 x 4.5 m, t.e.a.b.
kamerverhuizingen/ transport.
Telefoon: 023-5731825.
goederen te koop
Amsterdam.
Voll. verz. Dag-nachtservice.
Maaien
SG
pocket pocket Latex
SG
SG
SG
SG
gevraagd
020-6424800 of 06-54304111.
Salaris conform de CAO-Verzorgingshuizen.

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.

0906-Nummers

0906-96.88

(09)06-98.50

WIKA AUTOGLAS

0906*0611

in 5 dagen

0906-96.80

Een spannend
contact in de buurt
0906-50.222.04 (1 gpm).
Hij voelt onder haar rokje: ze
heeft niets aan! Geen 06-kosten. 00-569004263 (0,62/'/4 m)
Ik ben er
ALTIJD VOOR JOU

(09)06 - 9789
ca. 1,05 p/m
Ik ga door, waar anderen
stoppen! Schaam me norgens voor en wil harde SEKS!
Harriet! 99 cpm. 0906-9794.
LIVE! Black, beautiful en hot!
Voor liefhebber van zwarte
vrouwen! 99 cpm. 0906-0601.
Lokaal tarief! Amsterdam
daling: vrouwen uit A'dam!
010-29.46.186.

Diverse clubs
20 privé meisjes in romantische sfeer si. ƒ 135 p,u. Overtoom 443. Tel. 020-6189110.

* Desire Escort -k
All creditc. ace., 24 u. p.d.
020-6700620/036-5360208
http://www.desire.nl
Leuke dames gevraagd.

Luxe privé huis! Topmeisjes.
10-01 u, 7 dgn p.w. Sauna +
bubbelbaden. Sarphalipark
118, A'dam. 020 -6723022.
Ria's Overtoom 558 A'dam
vraagt dag- of avondmeisjes,
hoge verdiensten gegarandeerd. Bel 020-6160314,
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

0906-50.15.15.6

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Tel. 5713529

reserve bezorger/ster

,

Beter onder dak bij de

10 gemotiveerde verkopers m/v

Autoverzekering

MATRASSEN

dikte

25

60x190x14 99.80x200x14 105,90x190x14 110,90x200x14 115,120x190x14 155,-

130x190x14 165,140x190x14 180,140x200x14 190,-

160x200x14 200,180x200x14 230,-

200x200x14 255,-

30
125,130,140,150,190,200,225,230,255,290,330,-

35
140.150.155.165.215,230.245,255,290,325,365,-

40

160,165,175.185,225,245,265,270,305,350,390,-

45
180,190,200,215,255.280,300,315,345,380.425,-

damast
275,280,285,290,375,395,425,450,495,525,540,-

badstof
350,355,360,365,425,430,525.550,570,625,640,-

14 cm
260,270,290,320,390,425,465,499,605,699,790,-

LET OP!!
SPECIALE AKTIE
Fabriekswinkel

GRANDIOZE SPECIALE
AANBIEDING
ALLÉÉN BIJ ONS
KWALITEITSMATRASSEN
SG35 90x20016 cm dik

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Noord
Amsterdam-Zuid

Tel. 020-6324959
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 020-6331329
Tel. 020-4703049

Het faxnummer is:

020-665.6321
voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgcndc voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoorls Nieuwsblad» inzenden uitsluitend vin de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • maximaal 3 regels • alleen voor particulier
gebruik • het aangebodene mag niet boven
l' 300.- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangebodcn.
Gebruik bij het invullen van uw lekst de coupon en
voor iedere letter, punt. komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen
Indien uw advertentie een betaalde Micro is. kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)bctaalclicque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Grutts Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam.
Fax:020-6f)5(i321.
Of afgegeven bij.:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gusthuisplcin 12.
2041 J M Zandvoort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 9 . y y < l C L . BTW)
EXTRA
(u dient er rekening!
iiu'i' (e houden dut hij
uw opgave de regel
hr.o.nr.... luir. v.d. blad
als l rcj>cl l)i,j uw tekst
gerekend wordt).
Wij /.ij n niet :ianspr:ikelijk voor fouten ontstaini door onduidelijk
liamlseliril't.

Gratis Micro's en betaalde
"'ij behouden ons het
Micro's moeien worden in«cle- rt'cl1' voor /onder
-verd aan de balie van ons kantoor tot uiterlijk maandag
nid
u. m . llcn
16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

Computerapparatuur en software

197e PC - DISCOUNT
HEEMSTEDE - 14 FEBRUARI
Dé Computer - Koopj'esbeurs
Voor gezin en bedrijf op zaterdag van 10-16 uur in Sporthal
Groenendaal. Sportparklaan 16. PC, Amiga, Internet en Midi.
Hardware, Software, Supplies, Videogames en CD-ROM's
tegen de laagste prijzen. Nieuwe en 2e-hands apparatuur
met garantie. Prijzenfestival: Hoofdprijs een Pentium PC
t.w.v. ƒ 2500. Info InterExpo Holland 070-3588929.
www.muurkrant.com/interexpo
REDUCTIEBON ƒ 5,- voordeel. Inleveren aan de kassa.
Naam:
Straat + Nr:
Postcode + Plaats:
Zandvoorts Nieuwsblad, 11 februari 1998.

Mode

ƒ38,Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 509
Compressorstraat 23
Van Wouslraal 96

Uw advertentietekstvanaf alle
.grotene pQstkantQre|),jQa^r,fQnze; f
Dat is cöi^Miïriiceren zôMef ffisfêfstalïden

Monet Strijkservice

GARAGE of -box
te koop gevraagd
tel. 5718110

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Te' huur: OPSLAGRUIMTE,
ongeveer 30 m2.
Centraliste dierenambulance Telefoon: 023-5715489.
zoekt nette kamer in Zand- Te huur: STALLINGRUIMTE
voort-Noord. Marjon de Vos, voor klassieke auto's.
Hotel Keur, Zeestraat 51.
Telefoon: 023-5715489.

t/m 3 regels ƒ 5,60
t/m 4 regels ƒ 7,47
t/m 5 regels ƒ 9,34
t/m 6 regels ƒ 11,21
Vm 7 regels ƒ 13,08
t/m 8 regels ƒ 14,95
t/m 9 regels ƒ 16,81

Vakantie Binnenland
VAKANTIEPARK COLLENDOORN
Vakantiehuisjes met rijpony voor de kinderen.
Nabij attractiepark Slagharen. Gratis gebruik van
50 fantastische attracties, wild west shows, kindervoorstellingen, circus, veel zwemplezier en gezellige
avondprogramma's. Bel Attractiepark Slagharen:
0523 - 683 000.

Rijwielen, motoren, bromfietsen

Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- • Herensportfiets Gitane, 5 • Rubrieksadvertentie? Zie
zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot versn., verl., techn. in goede voor adres cn/ol telefoonnr.
de colofon in deze krant.
st., ƒ 95. 023-5715808.
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-52502188.

t/m 10 regels ƒ 18,68

Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tol een maximum van één advertentie
per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te /.amen niet boven f 300.-) kunt u niet gratis advertorcn. Alle prijzen zijn incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:
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Sympathieke Sedan Volvo S40 T4

NIEUWE UNIEKE SERVICE
VOOR OPEL RIJDERS
DE OPEL DEALER DIRECTLIJN: 0800-1410
*
*
*
*
"
*

Direct juiste prijsinformatie: opgeven van kenteken is voldoende;
Speciaal voor zaken als uitlaten, remmen handen, accu's;
Bijzonder scherpe tarieven, ook voor oudere Opeis;
Vaste prijzen die bindend zijn bij alle Opel-dealers;
Altijd originele Opel-onderdelen en fabrieks-getrainde monteurs;
Direct een afspraak bij een Opel dealer naar keuze: maandag
t/m zaterdag;
' Eén gratis telefoonnummer voor heel Nederland.
De gezamenlijke Nederelandse Opel dealers hebben het initiatief
genomen tot een geheel nieuwe, unieke service voor Opel rijders:
de Opel Dealer Directlijn. Via het gratis nummmer 0800-1410 kunnen Opel rijders informatie opvragen over de prijzen met betrekking tot het vervangen van bijvoorbeeld uitlaat, remmen, banden
en accu voor hun specifieke Opel. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om via de Opel Dealer Directlijn een afspraak te maken met
een dealer naar keuze voor het uitvoeren van de reparaties. Op
een voor de klant passend tijdstip, van maandag tot en met zaterdag!

V

OLVO NEEMT op de mondiale automarkt een bijzondere plek in. Het imago van het Zweedse automerk is
al sinds decennia ongewijzigd: veiligheid en betrouwbaarheid staan voorop. Over het uiterlijk van de modellen
zijn de meningen verdeeld. De auto's waren tot voor kort
nogal rechthoekig. Denk aan de 340, 440 en de 740. Het
vooroordeel dat een Volvo bijna tegen het saaie aan vormgegeven is, wordt echter subiet teniet gedaan door de in
1996 geïntroduceerde 40-serie.We rijden een rondje met
de fraai gelijnde S40 T4, een sympathieke Sedan.
De Volvo 850 (nu S70 en V70
genaamd) was de voorbode van
een heuse omwenteling binnen
de Volvo-gelederen: de modellen
verloren hun strakke vormen en
werden nagenoeg rond. Met de
komst van de S40 en V40 zet
Volvo die gekozen weg definitief
voort, en
behoorlijk succesvol bovendien. De beide
modellen vallen
bij het
Nederlandse publiek prima in de
smaak. In ons land verlieten vorig
jaar meer dan 10.500 exemplaren
de showroom. Hierdoor behaalde
de 40-serie de tiende plaats in de
verkoopstatistieken. Het gamma
telt inmiddels een zestal motoren

waaronder een turbodiesel. Het
topmodel is de tomeloze T4: een
200 pk sterk apparaat met een
prijskaartje van 'slechts' 57.400
gulden.
Met het 6.500 gulden kostende
intro-line pakket dat op het lijdend
voorwerp van
deze test zit, blijft
er maar weinig te
wensen over. De
koplampwissers
bijvoorbeeld
maken deel uit van het scherp
geprijsde pakket. Bij het 's nachts
reinigen van de voorruit veroorzaken de twee koplampwisserswissers die gelijktijdig met de exemplaren voor de ruit in werking treden, geinige schimmen op het

Met de Opel Dealer Directlijn is Opel het eerste merk in
Nederland dat deze unieke service aan haar klanten aanbiedt.
Wanneer een consument zijn Opel wil laten repareren, belt hij gratis 0800-1410. Het enige dat hij hoeft te doen is het opgeven van
zijn kenteken en de gewenste reparatie. De Opel rijder ontvangt
dan direct exacte en vrijblijvende prijsinformatie (inclusief monta- r
ge, garantie en B.T.W.) voor zijn specifieke Opel. Deze zeer con- •
currerende tarieven zijn bindend en gelden bij alle Opel dealers in
Nederland. Misverstanden tussen klant en dealer over prijzen
behoren dus voorgoed tot het verleden.

wegdek. De S40 is net als de V40
herkenbaar aan de oranje oplichtende lampjes op de flanken van
de bumpers: Volvo noemt ze 'side
markers'. Elk detail van de auto is
doordacht geconstrueerd. De
zucht van Volvo naar 'Safety'
heeft bij de T4 geresulteerd in
een forse dosis veiligheidsvoorzieningen zoals een dubbele airbag, zijdelingse airbags, SIPS
(Volvo's veiligheidskooi) en een
anti-blokkeer remsysteem gekoppeld aan het Dynamic Stability
Assistance (DSA).
Dit systeem beteugelt als het
ware de tweehonderd paarden

die bij het accelereren los worden
gelaten. Als je het DSA met de
knop op het dashboard uitschakelt, besef je de noodzaak van
een dergelijk systeem: de voorwielen krijgen nauwelijks voet
aan de grond.
De sportieve Sedan beschikt over
een aangepast chassis. Dat wil
zeggen: veel stugger dan dat van
de standaard S40. Bij het rijden
over de snelwegen voelt zelfs de
belettering op het asfalt aan als
verkeersdrempels. De zestien
inch velgen zijn niet standaard
(ze kosten 2.750 gulden) en zijn
omrand met stevig rubber.

Hierdoor verliest de Volvo ook
enigszins aan comfort. De T4 is in
staat rappe tussensprintjes te
trekken. Met het grootste gemak
is de auto tot hoogst illegale snelheden op te zwepen. Hij doet het
echter zodanig dat de bestuurder
nimmer klamme handjes krijgt.
De S40 T4 is de rust zelve.
Al heeft de auto wel de gevaarlijke eigenschap de bestuurder
steeds meer gaatjes tussen
auto's te laten zien. Met een lichte druk op het gaspedaal passeer
je zo enkele voorliggers dus het
opvullen van zo'n gaatje wordt

bijna een sport.
Bij thuiskomst verrast de Volvo je
nog eenmaal. Zodra de contactsleutel omgedraaid is, springt de
interieurverlichting
aan. Het binnenlampje gaat pas
uit als de portieren op slot zijn.
Sympathieke doordenkers die
Zweden!
Voor meer informatie:
Volvo Amstelveen
Van der Hooplaan 180, 1185 GK
Amstelveen, tel 020- 6476586
Autobedrijf van der Helm
Hofland 154-162, 3641 GJ
Mijdrecht, tel 0297-281495

SPECIFICATIES:

Ginqueèerito wórdt Seicento

Mptbrtypé:''
vierctlinder lijnmotor, vier kleppen per cilinder,'
:.t ;'~;:' •;;••;;
' turbo plus intercooler
,
.
;
' Cilinderinhoud:
1.855cm3
Vermogen:
147 kW/200 pk bij 5.500 t.p.m.
Max. koppel:
300 Nm bij 2.400 t.p.m.
Acceleratie:
7,3 sec van 0-100 km/uur.
Topsnelheid:
235 km/uur.
Gem. verbruik:
9,5 ltr/100 km.
Prijs:
ƒ 63.900,- (inclusief Intro-line pakket)

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING
ABS-remsysteem
Achterbank neerklapbaar
Airbag bestuurder en voorpassagier
Centrale vergrendeling
Cruise Control
Elektrisch bediende zijruiten voor en achter
Electronic Climate Control
Getint glas
SIPS (inclusief zijdelingse airbags)
Spiegels elektrisch verstelbaar en verwarmhaar
Stuurbekrachtiging
Stuur in hoogte verstelbaar
Verwarmde zitplaatsen voor.

N

A DEWEGLUIS kwam het rugzakje. Het zijn bijnamen van de
razend populaire Fiats 500 én de
600 uit de jaren zestig en zeventig. Op
zijn Italiaans Cinquecento en
Seicento. Die wegluis van weleer
kreeg begin jaren negentig een
moderne opvolger, de Cinquecento.
En nu geheel in lijn met het historische tijdpad verschijnt de Seicento.
Deze nieuwe zeshonderd komt in het voorjaar. Hij wordt gebouwd in een fabriek in ;
Polen. Het is een handzaam model met een
lengte van slechts 3,32 meter. Hij is anderhalve meter breed. Daarom is maar weinig fantasie nodig om te bedenken dat deze auto met
een zeer krappe parkeerplaats genoeg kan
nemen.
:

Ten opzichte van voorganger Cinquecento
moet de Seicento een volwassener indruk
maken. Prestaties en rijgedrag moeten deze
dreumes een betere partner maken voor langere en meer veeleisende trips. De Seicento
is niet het autootje voor een bezoek aan de
supermarkt om de hoek, het model is ook
prima opgewassen tegen een flitsende rit op
de snelweg om even kleding te kopen in
Amsterdam.
Italianen zijn meesters in vormgeving en dat
is deze Seicento aan te zien. De grille imponeert alsof het een grote mond is die de lucht
de motorruimte in wil zuigen. Dat geeft hem
een krachtig uiterlijk. Fiat zal straks een keuze
bieden uit een 900 cc of een 1.100 cc motor.
De basisversie gaat door het leven als S, dan
komt er een sportieve Sporting en een luxe
SX. De meest complete uitvoering zal de

Suite zijn. Tevens verschijnt er een variant met
een automatisch bediende koppeling:
Seicento Citymatic.

Voor meer informatie.
Fiat van der Wal,
Weteringstraat 2, 1431 BC Aalsmeer, tel.
0297-325230
Fiat Vermeij,
A. Philipsweg 13, 1422 DR Uithoorn, tel.
0297-562020
Fiat Kooijman,
Demmerik 26, 3645 EC Vinkeveen, tel. 0297261285
Fivan Auto's,
van der Madeweg 28, 1099 BT Amsterdam,
tel. 020-6934864

Honda viert een feestje

H

ONDA ZIET Abraham. Deze
Japanse producent bestaat vijftig jaar. In een mensenleven stap
je dan in de oudere generatie, maar
voor een automerk is dat een jeugdige
leeftijd. Verreweg de meesten zijn
ouder. Daimler-Benz (Mercedes) is al
de honderd gepasseerd en Renault
viert dit jaar zijn honderdste verjaardag.
Al mag vijftig jaar dan bescheiden lijken,
Honda wil er toch een feestje aanwijden.
Daartoe is alle reden, want het merk is in al
die jaren enorm gegroeid. Ooit is gestart met
een bedrag van 15.600 gulden, vandaag de
d
ag zet het concern bijna 90 miljard gulden
om. Het is 's wereld grootste producent var!

motorfietsen en met auto's bekleed Honda de
twaalfde plaats op de ranglijst.
1998 is een jubileumjaar met veel nieuws.
Recentelijk is de nieuwe Civic Aero Deck
gepresenteerd. Begin april staat deze bij de
dealers in de showroom voor een prijs die
begint bij 34.990 gulden voor de versie 1.41 S.
De zuinige 1.5i VTEC-E kost 36.490 gulden.
Maar Honda brengt tevens twee zeer luxe en
compleet uitgeruste varianten uit van de
Accord en van de Civic 3-deurs. Ze gaan door
het leven met de aanduiding Jewel. De opgewaardeerde uitrusting leidt nauwelijks tot prijsverhoging. Meer waar voor je geld dan ooit
noemt Honda dat om kopers te laten meedelen in de feestvreugde zullen wij maar zeggen.

Bij de Civic omvat het Jewel pakket sportstoelen, lichtmetalen velgen, een VTi interieur en
in de kleur meegespoten buitenspiegels. De
prijs van de driedeurs met 1.4 motor komt op
33.490 gulden. De Accord Jewel heeft onder
meer airconditioning, cruise control, lichtmetalen velgen en een luxe LS-interieur. De prijs
van de 2.0 i bedraagt 43.990 gulden.

Voor meer informatie:
Autobedrijf Spring in 't Veld
Oosteinderweg 340, 1432 AX Aalsmeer, tel.
0297-344146
Automotive Centre van Nieuwkerk
Bozenhoven 36, 3641 AH Mijdrecht, tel. 0297281708

Tevens bestaat de mogelijkheid om via de Opel Dealer Directlijn
met een Opel dealer naar keuze een afspraak voor een reparatie
te maken. De Opel Dealer Directlijn beschikt namelijk over de
agenda's van alle Nederlandse Opel dealers en kan dus een
afspraak maken op een voor de klant passend tijdstip.
Met name voor de bezitters van oudere Opeis is het maken van
een afspraak via de Opel Dealer Directlijn een ideale mogelijkheid
om (weer) kennis te maken met de vakbekwame, vriendelijke en
voordelige fitters-activiteiten van de Opel dealer.
Gerke Schaap, directeur Aftersales van Opel Nederland: "Voor
professionele service tegen een uiterst concurrerende prijs is
vanaf nu slechts één gratis telefoontje noodzakelijk: 0800-1410." •

Meer Mondeo
Ford heeft de uitrusting van de Mondeo uitgebreid met een Cool
Sound pakket en een startblokkering. Het pakket bestaat uit een
airconditioning en een Easy Sound System 4000. De prijs van de
Mondeo begint bij 39.990 gulden. Deze geldt zowel voor de vierals de vijfdeurs en voor de stationwagen. Voor Tweeduizend gul- den extra is de Mondeo Business Edition te koop. Dit is een zeer
uitgebreide uitvoering.

Renault Mégane Elysee
Elektrisch te bedienen ramen voorin, centrale vergrendeling, speciale wieldeksels en in de carrosseriekleur meegespoten bumpers
zijn de extra's op een Renault Mégane Elysee. Deze speciale uitvoering is verkrijgbaar als vijf- of als vierdeurs met een 1,4 liter
benzine of een 1,9 liter dieselmotor. De extra's kosten bedragen
slechts 300 gulden, waarmee de Elysee te koop is vanaf 30.295
gulden.

Sportieve Lag una
Chicane
Hét modellenpalet van de Renault Laguna is uitgebreid met een
reeks speciale 'Chicane' varianten. Voor een meerprijs van slechts
490 gulden bij de hatchback en 390 gulden bij de break zijn de
auto's gelardeerd met enkele aantrekkelijke extra's.
Bij de break zijn dat onder meer een met leer bekleed stuurwiel
en een bestuurdersairbag. De hatchback is daarbij nog voorzien
van sportstoelen. De prijs van deze Laguna's komt respectievelijk
op 40.385 gulden (break) en 38.385 gulden (hatchback).

Vernieuwde A-klasse stelt
dierenliefhebbers gerust
A EEN ELLENLANGE
aaneenschakeling van
negatieve berichtgeving, kan Mercedes-Benz
(evenals de elanden) eindelijk opgelucht ademhalen.
De spraakmakende A-klasse wordt voortaan standaard voorzien van het
kostbare Electronic Stability
Program (ESP), bredere
banden en een stuggere
afstemming van het onderstel. Hiermee zijn de kantelneigingen van de compacte
'Benz' definitief achter de
rug.

ook bij hogere snelheden,
ledere journalist kreeg vervolgens een heuse oorkonde overhandigd. Met dit
ludieke gebaar wil
Mercedes benadrukken dat
de A-klasse de veiligste
auto is in zijn soort. De
compacte Mercedes was
reeds voorzien van een
behoorlijke dosis passieve
veiligheid (sandwich-constructie, airbags, gordelspanners etc.) en biedt nu
met het standaard ESP
ook extra actieve veiligheid.

Met enige vorm van zelfspot nam
Mercedes-Benz de afgelopen
weken uitgebreid de tijd om op
het testcircuit van Goodyear -in
het Franse Mireval- de internationale autopers te ontvangen. De
autojournalisten (waaronder de
beruchte Zweedse afvaardiging)
konden onder meer de veelbesproken eland-proef uitvoeren.
Tijdens deze test wijk je bij een
snelheid van zeventig kilometer
per uur eerst krachtig uit naar
links om vervolgens razendsnel
weer naar rechts te sturen, en dat
zonder het rempedaal te beroeren. In geval van de eerste
modelserie lukte het een
Zweedse autojournalist de Aklasse tot kantelen te brengen.
De nieuwe A-klasse doorstond de
test echter elke keer glansrijk,

De Mercedes-techneuten
achten het systeem echter
niet noodzakelijk. Ook zon- De vernieuwde A-klasse is 'eland-proof'
der het ESP zou de A-klasNa kennismaking met de nieuwe
se in de praktijk volledig voldoen.
versie mogen we concluderen dat
Uitgebreid onderzoek onder 150
de inmiddels ruim honderdduiverschillende bestuurders heeft
zend kopers van een A-klasse
uitgewezen dat het merendeel op
een juiste beslissing genomen
de rem gaat als er een obstakel(lees: eland) opduikt. Door monta- hebben. De prijzen van de A-klasse blijven ondanks de grondige
ge van het ESP-systeem is de Aopwaardering ongewijzigd. Hij is
klasse prima bestuurbaar.
Overigens, mocht de eland onver- er vanaf 37.900 gulden. Eind
hoopt geraakt worden, dan blijven februari staat de auto bij de
dealer.
de inzittenden ongedeerd. De
Duitse autofabrikant heeft tests
Mercedes rust de nieuwe A-klasgedaan met een 390 kilogram
se onder meer uit met het ESPwegend obstakel dat frontaal de
systeem en verhoogt hiermee het
voorzijde van de A-klasse touveiligheidsniveau.
cheerde. Hierbij vervormden
zowel de voorruit als de a-stijlen
Het kostbare Electronic Stability
'acceptabel'.

N

Program (ESP), bredere banden;
en een stuggere afstemming van
het onderstel zorgen ervoor dat
de kantelneigingen van de Aklasse definitief achter de rug
zijn. Hiermee maakt MercedesBenz een einde aan de bericht- i
geving omtrent de beruchte
'•
'eland-proef'.
*
Voor meer informatie:
Stergam Automobielbedrijven
Ouderkerkerlaan 150, 1185 AG •
Amstelveen, tel 020- 6457657 '•.
Biemond
!
Lakenblekerstraat 5/9,1431 GE '.
Aalsmeer, te! 0297-324364
",

U kunt rekenen op sociale
rechtvaardigheid in woord en daad.
Ik zal alle kansen benutten,
zodat u zich thuisvoelt in politiek
Zandvoort.
Wij gaan voor het opknappen van
woningen, straten en
groenvoorziening.
De ervaring van ouderen telt;
vergrijzing is geen probleem maar
een verworvenheid.

Zandvoort
Marijke Herben.
"De garantie voor samenwerking
en goed bestuur"

Bel Folkert Bloeme; en het
verkiezingsprogramma wordt
- 5719138

B. Engelbertsstraat 72
Zandvoort
Zie onze adv. elders
in dit blad.
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Landelijke politiek houdt deur open voor vliegeiland
ZANDVOORT/ZAANDIJK De vier grote landelijke partijen
VVD, PvdA, CDA en D66 sluiten
een vliegeiland voor de kust niet
uit. Dat bleek vorige week tijdens
een conferentie over Schiphol in
Zaandijk. De Zandvoortse politiek, die een vliegveld op een
eiland ter hoogte van de Amsterdamse Waterleidingduinen van
de hand wijst, was niet aanwezig
bij de conferentie.
De landelijke partijen CDA en D66
willen voor de lange termijn grondig
onderzoeken of een vliegeiland f inancieel haalbaar is en niet teveel nade-

len heeft, zo schrijven ze in hun verkiezingsprogramma. Het vliegeiland
is volgens het CDA-Tweede-Kamerlid
Jacob Reitsma een van de drie opties
voor de langere termijn. De tweede
Maasvlakte en het Markermeer moeten volgens hem ook bij het onderzoek meegenomen worden. Ook D66
heeft geen specifieke voorkeur voor
een zeelocatie.
Op de korte termijn kan Schiphol
de groei van de luchtvaart op eigen
terrein opvangen, menen VVD, CDA
en D66. Bijvoorbeeld door naast de
Zwanenburgbaan en de Kaagbaan
een tweede baan te leggen. De Aalsmeerbaan zou dan dicht kunnen en

de Buitenveldertbaan hoeft minder
vaak gebruikt te worden.
De VVD wil eerst wachten totdat
het kabinet in september een globaal
onderzoek naar diverse locaties heeft
afgerond, voordat deze partij een definitief standpunt inneemt. Fractiespecialist Jan te Veldhuis vindt in elk
geval het geheel verplaatsen van
Schiphol naar een vliegeiland een
slecht idee. Maar over een vliegeiland
dat een deel van de vluchten van
Schiphol overneemt, wil hij wel nadenken.
„Volledig verplaatsen is peperduur. Dat kost zeker 50 tot 80 miljard
gulden. Daarnaast vindt er een kapi-

taaivernietiging van Schiphol plaats.
Een vliegeiland is bovendien kwetsbaar. Stel dat er wat met de tunnel of
de brug naar het eiland gebeurt, dan
ontstaat er een gigantisch probleem.
Aan de Kanaaltunnel hebben we kunnen zien dat er af en toe wat mis kan
gaan." De VVD-er vraagt zich daarnaast af of de wind en de vogels voor
problemen kunnen gaan zorgen.
Ook de PvdA heeft op landelijk mveau nog geen officieel standpunt ingenomen, maar woordvoerder Rota
van Gijzel pleit wel al sinds 1996
hartstochtelijk voor een vliegeiland.
Pas na september formuleert de
PvdA, net als de VVD, een standpunt
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Verkrachting
ZANDVOORT - De politie
heeft zondagnacht een 34-jarige
Zandvoorter aangehouden die
ervan wordt verdacht dat hij
een 31-jarige Zandvoortse heeft
proberen te verkrachten. Hij
heeft de vrouw bovendien mishandeld.
De man viel volgens de politie
het slachtoffer al op straat lastig. Toen ze haar huis in de
Swaluëstraat
binnenging,
sleurde de man haar naar tainnen en begon te slaan en probeerde haar te verkrachten. De
vrouw vluchtte haar huis uit en
rende naar een café. Daar werd
vervolgens de politie gealarmeerd, die de man voor een horecabedrijf op het Kerkplein
aansprak. De man werd pas in
het café overmeesterd en daarna geboeid naar het hoofdbureau in Haarlem gebracht. Het
slachtoffer herkende op het bureau de man. Hij zit nog steeds
vast.

ZANDVOORT - Een 26-jarige
Zandvoortse automobilist die
zondagavond zijn rijbewijs
moest inleveren omdat hij teveel gedronken had, heeft om
een second opinion van de dokter gevraagd. Hij geloofde de
uitslag van de ademtest van de
politie niet. Op eigen kosten
heeft hij een dokter een bloedproef laten afnemen. De man
werd aangehouden nadat hij te- Anita van Dam, Ankie Miezenbeek en Tineke Vork bekijken of de kinderen plezierig spelen in
gen het verkeer in op de Verlengde Haltestraat reed. Hij Tolweg
verzette zich bij zijn aanhouding.

OVERVEEN - Na een val op
de Zeeweg is een 23-jarige fietster haar fiets kwijtgeraakt. Ook
de fiets van haar vriend verdween. De fietster raakte de
macht over het stuur kwijt. Bij
haar val raakte ze gewond aan
haar kaak. Samen met haar
vriend is ze per ambulance
naar het ziekenhuis vervoerd.
Toen de politie de fietsen van
het tweetal wilde ophalen waren deze verdwenen. De politie
vermoedt dat ze gestolen zijn.

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen

vóór 12 uur

tel. 5717166
(ADVERTENTIE)

Gaat u weer op de gevestigde partijen stemmen?
Weet u nog wat dit de afgelopen jaren gebracht heeft?
Niet de mensen maken het

verschil, maar de ideeën.
Gun ons het<\raordeel van de
twijfel. Wat heeftsu"nog verder
'tevertösen.

STEM
ÉÉN ZANDVOORT

s -< \*
Vraag het programma aan.
Wij brengen het graag.
BEL 06-553107 331.

Waterstanden
LW
03.04
03.44
04.40
05.46
06.45
08.14
09.40
10.41
11.26

HW LW
19.56 15.35
20.35 16.36
21.50 17.15
23.16 1835
~.- 19.35
13.06 21.05
13.55 22.15
14.37 22.55
15.21 23.34

LK do. 19 feb. 16.27 u.

Hoogwater wo 25 feb. 14.37 uur.
NAP +112 cm.

Laagwater wo 25 feb. 10.41 uur.
NAP -83 cm.

ZANDVOORT - Er zijn te
weinig speeltuintjes in
Zandvoort, vinden Ankie
Miezenbeek, Tineke Vork
en Anita van Dam. In eerste
instantie hebben de drie
moeders zich op Zuid gericht, omdat ze daar zelf wonen. Maar nu zijn ze van
plan om het breder aan te
pakken.
Ze hebben al een eerste inventarisatieronde op de fiets
door Zandvoort gemaakt om te
kijken hoe de huidige speelplaatsen erbij staan en in welke
buurt er te weinig zijn. Maar
daar laten ze het niet bij zitten,
want ze zijn van plan om het
onderhoud van de speeltuintjes
goed in de gaten te houden. Bovendien roepen ze mensen op
die in de buurt van een speeltuintje wonen direct de gemeente te bellen als er iets mis
is. „Zo houden we Zandvoort
mooi," zegt Ankie Miezenbeek.
In Zuid zijn twee speeltuintjes inmiddels klaar. De derde,
bij de Tolweg, is bijna klaar. Er
staat nog een tijdelijk hek omheen, maar er spelen wel al vol-

op kinderen. Al ligt het speeltuintje wat weggedrukt naast
een gasgebouwtje.
De drie moeders zitten een
beetje met het Tolwegspeeltuintje in hun maag. Eigenlijk
wilden ze dat het op het Vinkenplein kwam, maar daar hadden omwonenden erg veel bezwaar tegen. De gemoederen
liepen zo hoog op volgens Miezenbeek, dat het drietal uitemdelijk instemde met een compromis.
Vorige week schreef een bewoonster van Zuid dat ze teleurgesteld was dat het speeltuintje niet op het Vinkenplein
was gemaakt. „Ik geef haar inderdaad gelijk. Dat is jammer,"
zegt Miezenbeek.
Het weerhoudt haar echter er
niet van om door te strijden.
„Achter het Shellstation, bij de
Molenaarstraat, ligt tegen het
duin aan ook een leuk grasveld
voor een speelplaatsje. En zo
zijn er vast meer plekken aan te
wijzen," vertelt ze. „De gemeente zou bovendien eens moeten
kijken naar de bestaande speeltoestellen. Tegenover de padvinderij, achter de Lorentz-

Aspirant-bewoners Park Duijnwijk
richten eigen belangenvereniging op
ZANDVOORT - „In je eentje kost het veel tijd en energie
om allerlei zaken voor het nieuwe huis te regelen. Met een
groep kun je de werkzaamheden verdelen," legt Mariska
Botman uit. Samen met haar man Hans heeft zij het
initiatief genomen om een bewonersvereniging voor de
nieuwbouwwijk Park Duijnwijk op te zetten.
De eerste vergadering voor de elkaar te krijgen."
De nieuwe bewonersverenibewonersvereniging is al gepland. Op 26 februari is er om ging kan volgens haar bijvooracht uur een bijeenkomst in het beeld bij de aannemer om aanGemeenschapshuis voor aspri- passingen in de keuken of de
ant-bewoners van Park Duijn- badkamer vragen. „Of overleggen met de gemeente. In elk
wijk.
„Maar laat het duidelijk geval willen we aankaarten dat
zijn," zegt Mariska Botman. er een speeltuintje in de wijk
„Wij willen de aanzet geven, moet komen. Ook als er klachmaar we willen niet continu als ten zijn, is een bewonersverenienigen de kar blijven trekken. ging handig. Want een vereniIk denk ook wel dat het zal luk- ging heeft rechtsgeldigheid bij
ken om een actieve groep bij procedures."

Dief met volle winkelwagentjes

ZANDVOORT - Een dronken toerist uit Harreveld wilde vrijdagnacht met enkele gevulde winkelwagentjes aan de haal gaan.
De politie hield de 21-jarige toerist aan op de Vondellaan. Hij had
een verkeersbord, een vuilnisbak, twee plantenbakken en een
bloempot met buxus in de wagentjes geladen. De jongeman had
volgens de politie boyendien te veel gedronken. Op het bureau op
de Hogeweg heeft hij zijn rees uitgeslapen.
De volgende morgen heeft hij onder begeleiding van agenten de
spullen teruggezet. Hij moest daarnaast een boete van honderd
gulden betalen.

straat, is bijvoorbeeld een levensgevaarlijke glijbaan. Die
glijbaan heeft zó'n smalle rand
aan de zijkant dat kleintjes er
zo afvallen."
Volgens Ruud Willigers van
de gemeente Zandvoort voldoet
die glijbaan echter wel aan de
gemeentelijke normen. „Maar
natuurlijk hebben ouders ook
een verantwoordelijkheid. Ik
zou het niet verstandig vinden
om een kleintje van drie alleen
op de glijbaan te laten klauteren."
Wel verdient de glijbaan een
kwast, meent Willigers. „In het
voorjaar gaan we dat doen. Het
onderhoud en het verbeteren

Van Leeuwen
leeft voor
de politiek
pagina 3

Het karakter
van Willem
en zijn honden

Zeven partijen vullen
enquête bewoners
Haarlemmerstraat in

„Wal ons inziens van groot
belang is, is dat de VVD en ook
De Plek van de Niet-stemmer
hun voorstellen na overleg met
de buurtbewoners onderdeel
wil laten zijn van het nog op te
stellen collegeprogramma na
de verkiezingen," zegt Ronald
Zuurendonk van het Comité
Haarlemmerstraat.
„Deze reacties bieden voor
het eerst concreet uitzicht op
een oplossing," meent hij. De
bewoners van de Haarlemmerstraat zijn al r-'even jaar bezig
met het verbeteren van de verhet nieuwe speeltuintje bij de keersveiligheid van hun straat.
Alle zeven partijen die reaFoto And re Licbciom
geerden, beloven echter nu dat
ze met de buurtbewoners gaan
overleggen. „Wij mogen daaraan nu en in de toekomst onverkort
worden
gehouden,"
schrijft het CDA zelfs.
van alle bestaande speeltuintjes staat namelijk al op ons
Ook over het beperken van
programma. De gemeenteraad het gewicht van de vrachtwaheeft 150 duizend gulden be- gens, zijn de partijen eensgeschikbaar gesteld om de speel- zind. Gemeente
Belangen
tuinen te laten voldoen aan de Zandvoort en de VVD noemen
nieuwe landelijke regels."
een maximumtonnage: GBZ
Met het geld dat overblijft wil wil 3 ton toestaan, de VVD 3,5
de gemeente een speelplek m ton. Dat betekent volgens de
Bentveld en vervolgens moge- VVD dat er in principe geen
lijk nog één in Zuid maken. vrachtwagens meer door de
Waar de nieuwe speeltuintjes Haarlemmerstraat kunnen rijmoeten komen, is nog niet dui- den, want 3,5 ton is de grens
dehjk volgens Willigers. „We voor het Groot Rijbewijs.
gaan daarvoor eerst met de beDe partijen zijn het met hélewoners van Bentveld en Zuid maal eens met elkaar over de
om de tafel zitten. We willer. manier waarop de snelheid van
niet dezelfde toestanden als het verkeer teruggedrongen
met het Vinkenplein."
kan worden. Eén Zandvoort is

Moeders strijden voor meer speeltuintjes

Fietsen weg

12 PAGINA'S

te overbruggen valt," aldus Van Gi]
zei.
De Zandvoortse gemeenteraad
heelt zich sterker tegen een vhegeiland gekeerd dan do landelijke partij
en. Vorig jaar zomer stuurde Zandvoort een brief hierover naar het kabinet. Diverse politici hebben zich m
interviews en in het openbaar uitge
sproken tegen een vliegeiland. Twee
Zandvoortse partijen (AOV/Ume55plus en Gemeente Belangen Zandvoort) wijzon bovendien in hun verkiezingsprogramma een vliegeiland
krachtig van de hand.
Zie ook pagina X
Zie ook Commentaar

ZANDVOORT - Het Comité Haarlemmerstraat is
tevreden met de reacties die
de lijsttrekkers van de
Zandvoortse politieke partijen hebben gegeven op de
vragenlijst over de verkeerssituatie in de Haarlemmerstraat en de busbaan. Van
de negen partijen stuurden
er zeven een antwoord. De
ouderenpartij AOV/Unie 55plus reageerde niet en de
Socialistische Partij liet weten geen vragen te willen beantwoorden.

Second opinion

Datum HW
18 feb 07.40
19 feb 08.16
20 feb 09.04
21 feb 10.36
22 feb 11.56
23 feb 00.25
24 feb 01.35
25 feb 02.18
26 feb 03.06
Maanstand:

over de uitbreiding van Schiphol m
zee of elders.
Na afloop van de conlerentie over
de toekomst van de luchtvaart
woensdag m Zaandijk benadrukte
Van Gijzel zijn eigen voorkeur nogmaals. Hij denkt overigens eerder
aan een vliegveld op dertig kilometer
uit de kust dan aan het door Schiphol
beoogde vliegveld op tien kilometer
van de kust vandaan. De verbinding
tussen Schiphol en het vliegeiland
wil hij leggen door middel van een
tunnel onder de Amsterdamse Waterleidingdumen door. „Tegenwoordig bestaat er zulk snel vervoer, dat
zo'n afstand makkelijk in korte tijd

DEZE WEEK:

het meest expliciet: de Haarlemmerstraat moet 30-kilometer-zone worden en de politie
moet de snelheid controleren.
De VVD stelt voor om aan het
begin van de Haarlemmerstraat door een rotonde of een
scherpe bocht te maken, zodat
het verkeer atremt.
Deze partij vindt ook dat de
busbaan alleen nog maar door
busverkeer gebruikt mag worden. De Plek van de Niet-stemmer en D66 delen die mening.
Eén Zandvoort en GBZ willen
het vrachtverkeer juist via de
busbaan sturen. Fietsers mogen er van DG6 en Een Zandvoort wel overheen rijden. De
Plek van de Niet-stemmer wil
dat echter beslist niet.

pagina 5

Rode en gele
kaarten bij
Zandvoort 75
sportpagina

Een ander geschilpunt is de
kwestie of de Haarlemmerstraat een beschermd dorpsgezicht moet worden. CDA, Eén
Zandvoort en GBZ zijn daar
zonder meer voor. VVD en de
Plek van de Niet-stemmer willen dat laten afhangen van de
keuze van de bewoners. De
PvdA vraagt zich af of „de status 'beschermd dorpsgezicht'
wel een juiste en door ieder gewenste keuze is."
Verder benadrukt de VVD
het belang van betere verwijstaorden bij de kruising met de
Tolweg, zodat toeristisch verkeer rechtstreeks naar de parkeerplaats in Zuid of naar een
andere parkeerplaats gestuurd
wordt. Dat kan al een heleboel
overlast in de Haarlemmerstraat schelen, vermoedt de
VVD.

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

Beroving
ZANDVOORT - Een 34-jange
man is maandag om een uur
beroofd van zijn schoudertas.
Hij liep op de trappen van de
Koper Passerei toen een jongen
van eenjaar of zestien hem een
duw gaf.
Een andere jongen griste zijn
schoudertas weg De twee daders hebben blond haar tot op
hun schouders en droegen een
groene legerbroek.

(ADVERTENTIE)

VANDAAG!

(woensdag 18 februari)

Politieke informatiemarkt & speakerscorner
in de hal van het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat)
van 16.00-20.00 uur

Krakers gaan vrijwillig weg
ZANDVpORT - Geen
stenengooiers, geen brandbommenwerpers en geen
mensen die zich ingegraven hadden of aan een
muur hadden vastgeketend. De krakers die vrijdagmiddag het gebouwtje
bij het tentenkamp op het
Noordstrand
verlieten,
werden zelfs niet eens gearresteerd. Het einde van
de korte kraakactie verliep
uiterst vreedzaam.
„Niemand had zin om opgepakt te worden. Met een beetje ongeluk zitje zo 48 uur vast.
De meesten hadden wel wat
anders aan hun hoofd, zo vlak
voor het weekend," vertelt Cyriel, één van de krakers.
Vorige week zaterdag trok
hij samen met Martin en
Preek in een leegstaand gebouw in de zeereep op het
Noordstrand ter hoogte van
de bushalte Tentenkamp.
Voorheen heeft er een café
('Toedeloe') en een kleine supermarkt in gezeten. Het drietal wilde er wonen en met nog
een paar vrienden het gebouw
als atelier gebruiken. Maar al
na zeven dagen haalde de politie een streep door de rekening. Het drietal had nog wel
versterking geregeld en de
deur enigszins gebarricadeerd, maar wandelde uiteindelijk uit zichzelf naar buiten.

Met alle partij'en die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 4 maart
U komt toch ook?
Want de gemeente, dat zijn wij allemaal!

die krant moet ik hebben.
graag wil weten wat zie

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

De krakers kunnen nog lachen als de politie hen vastpakt en
naar buiten voert
r<>m K.nm sdmt
genaar, Cobraspen, een bord
bovenaan de weg gezet om de
grond te koop aan te bieden.
Cobraspen heeft volgens de
politie ook nog advertenties
geplaatst. Als we niet vrijwillig weggingen, zouden we opgepakt worden wegens huisvredebreuk," legt Cyricl uit.

lukte niet zo snel om een ander te vinden."
Hun nieuwe advocaat gaat
alsnog bekijken of de krakers
terecht gevraagd zijn om het
gebouw te verlaten. Cynel
heeft er niettemin weinig
hoop op dat hij en zijn vrienden hel pand weer kunnen bctrekken.

Een advocaat had mogelijk
het einde van kraakactie kunWat Cotaraspen met het genen kunnen uitstellen, maar bouw gaat doen, is met duidede krakers waren te laat met lijk. Het staat al jaren leeg.
„Omdat er barkrukken, een het regelen van een advocaat. Directeur Luigi Prins heeft
tapkast en een bar in zaten, „We hadden van te voren wel via zijn secretaresse laten wevond de officier van justitie contact met een advocaat, ten dat hij „niet gemteresdat het gebouw niet echt leeg maar hij bleek ook Cobraspen seerd is in het geven van een
stond. Bovendien heeft de ei- te vertegenwoordigen en het reactie aan de krant".
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/ 19,60 D halfjaar ƒ 35/10 D jaar ƒ (il,75
* Voor pot>tabonnces Relden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.02.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 l'A
Amsterdam. U hoeft Keen postzegel te plakken. 8710371017003
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FAMILIEBERICHTEN

De gemeente, dat zijn
we allemaal!
4 maart gemeenteraads. verkiezingen
Elke stem telt!
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(woensdag 18 februari)

VANDAAG!

Politieke informatiemarkt & speakerscorner
in de hal van het Raadhuis
(ingang Swaluèstraat)

DR. J. C. MLZQLRSIRAAI
2042 LS ZAINCJVOORI

van 16.00 - 20.00 uur
Met alle partijen die deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen op 4 maart

'k wil U, o God
mijn dank betalen
U prijzen in mijn avondlied
het zonlicht moge ncderdalen
maar Gij, mijn Licht
vergeet mij niet.
Na een langzaam afnemende gezondheid is van
ons heengegaan onze lieve moeder en oma

Catharina Maria Pel-Kramer
Weduwe van Arie Pel
* Zanclvoorl,
5 juni 1915

t Haarlem,
11 februari 1998

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkind
Correspondentieadres:
M. Molenaar-Pel
Celsiusslraat241
2014TJZandvoort
De teraardebestellingheeft reeds plaatsgevonden.

U komt toch ook?
Want de gemeente, dat zijn wij allemaal!

OPENINGSTIJDEN CENTRALE
BALIE/CENTRAAL TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluèstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avond openstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal zaken
terecht (m.n. pasporten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

ring wordt gehouden in de raadzaal m het
Raadhuis vanaf 20.00 uur.
Op de agenda staat (onder voorbehoud)'

en om met toepassing van artikel 2 5.14 van
de bouwverordening vrijstelling te verlenen
voor

- Berap 1997-3
- Actualisering Intergemeentelijk Structuurplan Zuid-Kennemerland
- Handhavingsplan Bouwen & Milieu
- Beleidsplan fietsverkeer
- Verhuren grond 's Gravensandestraat
- Vervanging kraanwagen afd. R&G
- Krediet t.b.v. Stichting Gemeenschapshuis Zandvoort
- Krediet t.b.v. verhogen subsidies aan
Stichting Welzijnscentrum Zandvoort
- Jaarverslag 1997 Algemene Bijstandswet
- Beleidsontwikkeling inzake sociaal culturele accommodaties in het centrum
- In 1998 beschikbaar houden van restantbudgetten op exploitatiebegroting en
op investeringskredieten 1997

- het vergroten van een woning op het perceel
Mansstraat 5

N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen m de agenda optreden BIJ
het bureau Voorlichting, (023) 574 01 62, kunt
u terecht voor nadere informatie over de agendapunten Tijdens de vergadering zijn altijd
exemplaren van de agenda beschikbaar De
agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten
liggen ter inzage bij de Centrale Balie en zijn
conform de Legesverordening tegen betaling
algemeen verkrijgbaar

KENNISGEVING

Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
heboen op dinsdag 10 februari vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 7 door B&W genomen besluiten zijn op dinsdag 17 februari vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie
De gemeente, dat zijn we allemaal!
4 maart gemeenteraadsverkiezingen

De gemeente, dat zijn we allemaal!

De stembureaus zijn tot.20.00 uur open!

4 maart gemeenteraadsverkiezingen

ADVERTENTIES

uitvaartverzorging
kennemerland bv

.

VOORNEMEN OM BOUWVERGUNNING TE VERLENEN

.Vergeet niet te stemmen!

OPENBARE
RAADSVERGADERING

De gemeenteraad vergadeit dinsdag 24
februari 1998 m het openbaar De vergade-

Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 27 van het bestemmingsplan
"Circuitgebied" vrijstelling te verlenen voor:
- het vernieuwen van een paardenstal op het
perceel Keesomstraat 15,

GEMEENTE

Uw gasbedrijf adviseert!

Deze bouwplannen liggen met ingang van 20
februari 1998 gedurende 14 dagen ter inzage
bij de Centrale Balie. Gedurende deze termijn
kan een ieder tegen voormelde bouwplannen
schriftelijk bedenkingen kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
98029B Teumsbloemlaan 1

bouwen
bijgebouw
98032B Fahrenheitstraat 45 veranderen
woning
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen
u er echler bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning
97155B Mr Troelstrauitbreiden woning
straat 48
(11-02-1998)
U kunt deze vergunning inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen, gedurende een termijn van zes weken na de aangegeven datum van verzending/uitreiking van
de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van
de rechtbank Haarlem sector bestuursrecht,
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een
afschrift van het bezwaarschrift.
De gemeente, dat zijn we allemaal!

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

4 maart gemeenteraadsverkiezingen

STOOKAKTIE '97/'98
uitgerekend voor U!
Voor de week van 09-02 t/m 15-02
Normaal
jaarverbruik

Week
streefverbruik*

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

18
23
28
32
37
41

Totaal vanaf
l november**

354
445
534
622
714
799
888
979
1069
1159
1244
1335
1468
1601
1733
1867
2002
2225
2447
2667
2892

46
51
55

60
64
69

76
83
90
97
104
115
127
138
150

Kosten
deze week
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

10,08
12,88
15,68
17,92
20,72
22,96
25,76
28,56
30,80
33,60
35,84
38,64
42,56
46,48
50,40
54,32
58,24
64,40
71,12
77,28
84,00

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij alle
energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

Aan u de keuze!

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

UNIEK!
Nu zelfs zwemles op zondagmorgen.
Dat kan bij «.

-

"

in Zandvoort Nieuw Unicum

PROVINCIE

WEES

Noord-/5o//and

3 dagen Cambridge
voor slechts f 249,- p.p.

KENNISGEVING

ONTGRONDINGENWET

geeft u meer!

Wilt u er eens een paar dagen lekker tussen uit? De
fraaie universiteitsstad Cambridge heeft prachtige
bezienswaardigheden en leuke winkels. En het ligt
slechts 130 km van Harwich.

Aanvraag en ontwerpbesluit
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat de
gemeente Zandvoort een vergunning heeft aangevraagd ingevolge de Ontgrondingenwet voor het afgraven van een gedeelte
van de circuitbaan m verband met de bouw van de nieuwe sporthal die gelegen zal zijn binnen het circuitterrein in de gemeente
Zandvoort.

P.S. Nu beginnen, dan wordt een dagje strand
nog zonniger.
Bel voor informatie en inschrijvingen telefoon
023-5379944

ZITMEUBELEN en RELAXFAUTEUILS voor

V*^** HALVE PRIJS!
Mulderstraatweg 19-21, Dlemen
Telefoon 020 - 699 5111

Volleyballers m/v
gevraagd

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen de vergunning te
verlenen.
Inzage
De aanvraag, het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen
op werkdagen tijdens kantooruren vanaf 20 februari tot
20 maart 1998 ter inzage:
- bij de afdeling Water en Groen van de provincie
Noord-Holland, kamer 1007, Houtplein 33 te Haarlem;
- bij de Centrale Balie van de gemeente Zandvoort,
Swalustraat 2 te Zandvoort van maandag tot en met donderdag
van 09.30 tot 16.00 uur en vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur;
- bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort
op:
van 14.00 tot 17.30 uur en
maandag
van 18.30 tot 20.30 uur;
van 14.00 tot 17.30 uur;
dinsdag
van 10.00 tot 12.00 uur;
woensdag en zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur,
vrijdag
van 14.00 tot 17.30 uur en
van 18.30 tot 20.30 uur.

A.s. donderdag 19 februari bestaan wij

Tegen betaling worden, voor zover mogelijk, kopieën van de stukken verstrekt.

25 jaar.

Bedenkingen/bezwaren
ledereen kan tot 21 maart 1998 schriftelijk bedenkingen/bezwaren
indienen tegen de aanvraag en het ontwerpbesluit bij het college
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 123, 2000
MD Haarlem De indiener van een bedenking of bezwaar kan bij
indiening verzoeken om zijn of haar persoonlijke gegevens niet
bekend te maken. Voor het inbrengen van mondelinge bedenkingen tegen of een verzoek om een gedachtewisseling over het ontwerpbesluit kunt u contact opnemen met mevr. D. v.d. Linde van
de afdeling Water en Groen, tel: 023 S14 38 76.

Wij spelen vanaf 22.00.
Wij drinken vanaf 23.45
Team „Kenamju" v.h. Buchel
Sportschool „Kenamju"

Zandvoorts Nieuwsblad
Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, ^.andvoort
T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2A, Zandvoort

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Statjon"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 023 5717090

Denk aan u w
coniferen
Strooi bitter zout!!
Bloeiende
violen
primu la's
beplantingen - bemesting

Speciale aanbieding via
Hoek van Holland - Harwich.
3-daags autoretour (max. 6 personen) f249,-.
Reizen tot en met 31.03.98.

STENA HSS. HOEK VAN HOLLAND-HARWICH IN 3.40 UUR.

Steno HSS: Hoek van Holland Harwich in 3.40 uur.
Deze super-catamaran is met een snelheid van zo'n 75
km per uur de snelste ferry ter wereld, die u in 3 uur en
40 minuten naar Engeland brengt. Aan boord zult u
zich niet vervelen, want u vindt er o.a. een tax-free
shop, diverse bars, een casino en keuze uit vijf restau.rants.

Reisschema:
Dag 1:

Dag 2:
Dag 3:

Overtocht Hoek van Holland-Harwich per
Stena HSS om 07.15 of 16.10 uur. Aansluitend
per trein naar Cambridge. Dag ter vrije
besteding. Overnachting in het Royal
Cambridge Hotel.
Engels ontbijt. Dag ter vrije besteding en
overnachting.
Engels ontbijt. Dag ter vrije besteding.
Terugreis per trein naar Harwich.
Overtocht Harwich-Hoek van Holland per
Stena HSS om 10.50 of 19.30 uur.

Inbegrepen:

- retourovertocht Hoek van Holland-Harwich per
Stena HSS
- treinretour 2e klas Harwich-Cambridge v.v.
- 2 overnachtingen in een 3-sterren hotel in het
centrum van Cambridge in een 2-persoons kamer
met bad of douche en toilet, inclusief Engels ontbijt.
- Cambridge informatiepakketje

Een compleet verzorgde begrafenis
of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van slechts ƒ 3.395,Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

Prijs: f 249,-p.p.

KW€K€RIJ VflN Kl€€FF
Fa. P. Klein

De universiteit van Cambridge bestaat uit 31 colleges,
waarvan de meeste geopend zijn voor publiek.
Bewonder ook de 12e eeuwse Round Church, de
Mathematical Bridge en bezoek één van de vele
musea, zoals bv. het Fitzwilliam Museum.
U kunt in Cambridge ook heerlijk winkelen. Alle grote
winkelketens zijn er te vinden, maar ook trendy boetiekjes en kleine winkeltjes in pittoreske straatjes.

Voor het voorjanr en de zomer zijn voordelige
Apex autorelourtaneven beschikbaar met minimnal 25% korting. Informeer nnnr de voorwaarden
bij uw reisagent of bel
Stcna Line-(0174) 315811.

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

Verlenging:
Verlenging met maximaal l nacht f 75,- p.p.
Vertrek:
dagelijks t/m 31 maart 1998.
Boek rechtstreeks bij Stena Line en bel: 0174-315.811
Reiscode: H5CA6
Voor deze reis gelden de voorwaarden van de Stena
Break Away gids.

geeft u meer!

C

voor meer informatie:

BEL GRATIS 0800 - 022 45 35

Een kopie van uwgetuigschrift
getuigt net zo goed!
Hou het origineel dus altijd zelf, als u
solliciteert. Kaakt dat weg, dan kunnen wij
weinig voor u doen.
Til): veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie,
Direct hulp bij een sterfgeval.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

woensdag 18 februari 1998

Weekmedia 17

Cursussen
ZANDVOORT - Het Aktiviteitencentrum Zandvoort organiseert in gebouw 't Stekkie (Celsiusstraat 190) vier cursussen
voor kinderen. Zo zijn er vanaf
2 maart op dinsdagmiddag (van
half vier tot half zes) twee lessen poppenthealer van Yvonne
Bais voor kinderen van vijf lot
en met acht jaar.
Kinderen van zes tot en met
tien jaar kunnen in zes lessen
met een gids van het I VN de
natuur ontdekken op maandagmiddag (van vier tot half zes).
Kosten: 45 gulden. De cursus,
gegeven door Ciska Klavenberg, start op 16 maart.
Eveline Vos geeft vanaf 18
maart tien lessen tekenen en
bchilderen op woensdagmiddag
(van half twee tot half vier) aan
kinderen van zes tot en met tien
]aar.
Kinderen die dol zijn op swingen kunnen terecht taij de dance aerobicslessen van Esther
Koper. De twaalf lessen voor
kinderen van acht tot en met
twaalf jaar vinden vanaf 19
maart plaats op donderdagmiddag van vijf tot zes uur.
Belangstellenden
kunnen
zich opgeven bij het Aktiviteitencentrum, Celsiusstraat 190,
telefoonnummer 5717113.

Carnaval
ZANDVOORT - Het carnaval
barst vrijdagmiddag los in 't
Stekkie. Voor de jeugd is er een
playbackshow vanaf zeven uur.
Prins Jan I en zijn adjudant Co
komen ook langs. De Zandvoortse Prins met zijn gevolg
maken daarna een kroegentocht door Zandvoort.
Zaterdagmiddag treedt Prins
Hans I uit Arnhem rond twee
uur het Wapen van Zandvoort
binnen. Hij neemt zijn boerenkapel de Korenköpkes mee.
Zijn collega Prins Jan I bezoekt
het Huis in de Duinen om
kwart over vier. 's Avonds organiseert de Zandvoortse carnavalsvereniging De Schuimkoppen een groot feest in gebouw
De Krocht. Het feest begint om
kwart over acht. In het Wapen
van Zandvoort draait ondertussen dj Mendelson carnavalskrakers.
Zondag gaat Het Wapen om
één uur open. Een half uur later wordt in gebouw De Krocht
het kindercarnaval gevierd met
De Krielkippen en clown Ome
Willem.
Bij alle gelegenheden geldt:
wie het leukst verkleed is,
maakt kans op een bijzondere
prijs.

Jazz
ZANDVOORT - Liefhebbers
van jazz kunnen vrijdag 20 februari terecht in het Wapen
van Zandvoort op het Gasthuisplein. Het combo van Jan Clement treedt op die dag op.
Zangdocente Sylvi Lane is de
gastzangeres. Het optreden begint om zeven uur. De entree is
gratis.

Politiek is alles voor Han van Leeuwen (D66)
Han van Leeuwen (D66-lijsttrekker) steekt tot aan de gemeenteraadsverkiezingen 80 procent van zijn tijd in de politiek. Spreekt hij niet tijdens een bijeenkomst, zoals maundagavond, dan is hij wel bezig met het doorlezen van de vele
pakken papier die het ambtenarenapparaat, het college
van Burgemeester en Wethouders of het secretariaat van
de Kcnnemerraad produceren. „Ik worstel alles door. Zonder nu andere raadsleden tekort te willen doen, kan ik wel
zeggen dat weinigen zich zo goed voorbereiden als ik." Bescheiden is hij niet. „Ik heb niet vaak ongelijk," zegt hij zonder blikken of blozen.

V

IJF SOORTEN kranten 's middags eerst hardlopen.
liggen op de grond in de „Vervolgens douche ik en eet ik
huiskamer, van NRC vroeg. Als anderen tegen het
Handelsblad tot en met het Pa- einde van een vergadering er
rooi. In zijn werkkamer bevin- niet meer zo taij zijn, wil ik fit
den zich op en onder het tau- zijn. Dan haal ik namelijk nog
reau slordig opgestapelde sta- weieens wat binnen," zegt hij
peltjes raadsvoorstellen, nota's glimlachend.
en stukken van het gewestbe„Het politieke spelletje is
stuur van Zuid-Kennemerland. leuk en je mag best plezier hebTijdens het interview gaat cli- ben tijdens het vergaderen in
verse keren de telefoon. Onder de raad. Maar het is ook nuttig.
andere iemand van het gewest Anders kom je niet tot resultamet wie het een en ander gere- ten. Het gaat me trouwens niet
geld moet worden.
zozeer om mijn eigen gelijk,
Tot de gemeenteraadsverkie- maar om het maximaal haalbazingen in maart draait het leven re."
Niet zelden is het Van Leeuvan D66-lijsttrekker Han van
Leeuwen
wen die tijhoofdzakelijk
dens raadsverom politiek.
gaderingen
Vaak komt hij
ruim de tijd
niet eens meer
neemt om zijn
toe aan zijn
standpunt uitwerk als freel- ---------1-- een te zetten.
ance-tekst„Of dat geen
schrijver, zucht hij. En de ke- praten om het praten is? Ik
ren dat hij zijn saxofoonlessen neem soms een breed spectrum
heeft moeten missen zijn er voor mijn betoog en hoop dat
veel te veel naar zijn zin.
andere partijen daar dan wat in
Maar na de verkiezingen is herkennen. Ik wil bovendien
het duidelijk, dan wordt Han dat ze weten waarom D66 een
van Leeuwen óf fulltime wét- bepaalde mening heeft."
houder („liefst met economie
„Het mooie van politiek is
en toerisme in mijn portefeuil- dat je je inzet en dat dit dan een
le, maar van welzijn ben ik ook positieve invloed heeft op de
niet vies") óf schuift hij de poli- leefbaarheid en de kwaliteit
tiek op het tweede plan. „Waar van het leven van medeburhet eigenlijk thuishoort. Het is gers." Dat politici daarmee ook
vooral sinds de dood van Jan hun eigen ego strelen, vindt de
Termes (voormalig D66-raads- D66-politicus geen probleem.
lid) dat de politiek zoveel be- „Met ijdelheid is niets mis."
slag op mijn tijd legt. Ik heb
„Er is trouwens ook een anzijn functie in het dagelijks be- dere kant van het verhaal. Je
stuur van het gewest overgeno- bent als politicus erg kwetsmen." Hij vindt dat hij zijn baar. Ik heb het aan den lijve
werk goed doet. Bepaald be- ondervonden. Mijn opa van
scheiden is hij niet. Zonder te moeders kant en mijn vader
blikken of te blozen zegt hij: „Ik zijn wethouder geweest m IJvind dat ik de j uiste visie heb en muiden. Met als gevolg dat wij
daar probeer ik anderen van te bij de woonruimteverdeling
overtuigen. En ik heb niet vaak pas als laatste zo'n beetje een
ongelijk. Ik worstel alle stuk- huis kregen."
ken door en heb alle feiten op
„Daarom heb ik ook zo'n miseen rij. Zonder nu andere taaar gemaakt toen de gemeenraadsleden tekort te willen teraad geld wilde steken in het
doen, kan ik wel zeggen dat wei- bouwplan op de plek waar de
nigen zich zo goed voorberei- voormalige garage van wethouden."
der Gerard Versteege staat.
Hij bereidt zich trouwens Versteege was er als privé-perniet alleen mentaal voor op be- soon bij betrokken, als gemeenlangrijke vergaderingen. Voor tebestuurder niet. Maar ik vind
een raadsvergadering gaat hij dat je als gemeentebestuurder

'Ik heb niet
vaak ongelijk'

weten hoe ze een traplift kunnen aanvragen als ze niet meer
goed kunnen lopen. Ook is het
belangrijk om te informeren
naar sociale contacten. Zitten
ze niet de hele dag eenzaam
thuis? Uit de praktijk blijkt dat
mensen langer thuis kunnen
blijven wonen als ze meer geïneen meisje dat tijdens haar va- Welzijnscentrum is nog op
zijn. En als mensen
kantie op zoek is naar haar zoek naar enkele dames of formeerd
zich prettiger voelen, hebben ze
knutselspullen. Kinderen van heren die aan het project vaak
ook minder lichamelijke
vijf tot en met acht jaar zijn willen meewerken. Op 3
welkom in gebouw 't Stekkie in maart is er een voorlichde Celsiusstraat. De voorstel- tingsbijeenkomst voor aspiling begint om drie uur. De en- rant-bezoekers.
tree bedraagt vijf gulden.
Het Welzijnscentrum kiest
volgens Mini de Wolf voor alleenstaande oudere vrouwen,
Busbonus
zij in Zandvoort zeer
ZANDVOORT - Voortaan omdat
vertegenwoordigd zijn. Ze klachten. Het project heeft dus
kunnen buspassagiers ook in ruim
vaak weinig inkomen, een preventief doel."
de avonduren (na zeven uur) hebben
hebben
hele leven voor
kortingsbonnen sparen. De hun manhun
Tijdens het bezoek aan de ouen kinderen gezorgd
aanbieding geldt vanaf 19 fe- en lieten de
administratie aan deren inventariseren de vrijwilbruari voor mensen die met een hun man over.
ligers bovendien of er wensen
dalurenstrippenkaart reizen.
De Wolf: „We merken dat zij bij de vrouwen leven die nog
vaak niet voldoende op de niet in te willigen zijn. „Met die
hoogte zijn van wat er allemaal informatie kunnen wij dan vermogelijk voor hen is. Het is de volgens in overleg met bijvoorZandvoorts
bedoeling dat de vrijwilligers beeld het Aktiviteitencentrum
Nieuwsblad
bijvoorbeeld tijdens het ge- misschien wat doen," legt De
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort.
sprek vragen of ze zelfstandig Wolf uit.
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
Het Welzijnscentrum stuurt
willen blijven wonen en of ze
woensdag Uitgave Weekmedia BV.

ZANDVOORT - Vrijwilli-

elke schijn van belangenverstrengeling moet vermijden."
D66 pleit wel voor het bekostigen van voorzieningen die een
algemeen nut hebben, al zijn ze
niet van de lokale overheid. Zoals een polikliniek. In het verkiezingsprogramma staat dat
echter niet met zoveel woorden. „Maar," zegt Van Leeuwen, „ik vind wel degelijk dat
een overheid in dit geval anderen wat tegemoet kan komen."
Hij denkt dan niet zozeer aan
een zak met geld voor de eigenaren van de polikliniek als wel
aan het beschikbaar stellen van
een gebouw van de gemeente of
het makkelijker regelen van
bouwprocedures.
Het standpunt van D66 met
betrekking tot het parkeerbeleid lijkt daarmee echter in tegenspraak. D66 wil dat de burger geld betaalt voor een parkeerkaart. Volgens Van Leeuwen ligt het genuanceerder.
„De burgers hoeven alleen de
kostprijs van het plastic kaartje Han van Leeuwen vindt kunst en cultuur heel belangrijk. Hij oefent elke dag op zijn sax en heeft
te betalen als- het aan ons ligt. diverse schilderijen aan de muur hangen, waaronder 'Carmen'
Foto K,u in Schut
Parkeren is namelijk een vorm
van overlast en als je er geld in
stopt betekent dat tevens inves- geval verkassen, bijvoorbeeld het geld opgemaakt en onlangs Tetterode heet eigenlijk 'Kees'
teren in het toerisme. Een naar Zuid.
wilde de gemeenteraad een sok- maar Van Leeuwen ziet er JaU-taocht-redenering? Nee, het
Kunst vindt Van Leeuwen kei voor een beeldje op het mes Joyce in. Ria Wever maakvragen van onroerend zaakbe- een ondergeschoven kindje in Kerkplein ermee betalen. Eerst te een asbak en een vaas. Aan de
lasting voor de gemeentelijke Zandvoort. „De gemeente moet moetje de regels vaststellen zo- muur hangt een kalender met
uitgaven, dat is pas een meer geld uittrekken voor dat élke burger, en niet alleen reproducties van Corneille.
U-bocht-constructie."
kunst. Trek 25 duizend gulden degenen die de weg op het raad- „Kijk," wijst de politicus. „Hier
Over
de
Prinsesseweg uit voor een kunstpotje. Geef huis kennen, er aanspraak op heb ik een schilderij dat ik pas
spreekt D66 zich evenmin dui- iedereen die een kunstwerk van zou kunnen maken."
geleden voor 25 gulden heb gedelijk uit in het verkiezingspro- een Zandvoortse kunstenaar
In zijn privéleven spelen kocht. Het doet me denken aan
gramma. Al eerder heeft Van koopt bijvoorbeeld 25 procent kunst en cultuur eveneens een Carmen uit de opera die ik zo
Leeuwen gepleit voor een bo- subsidie met een maximum rol. Hij speelt al twee jaar saxo- bewonder."
vengrondse parkeergarage van van bijvoorbeeld 250 gulden. foon („tot verdriet van de buIn elk vertrek klinkt echter
twee a drie verdiepingen. „Le- Een keer per jaar organiseer je ren, geloof ik"), is bestuurslid muziek van Wagner. Hitlers falijk? Alle pareen
kunst- van muziekschool New Wave voriete componist. Maar dat
keergarages
markt met al- en heeft allerlei kunstwerken kan Han van Leeuwen niet dezijn lelijk, beleen
Zand- in zijn Tiuis hangen en staan. ren. „Ik vind het gewoon mooi
voortse kunst- Enthousiast vertelt hij erover. om de muziek zelf."
halve ondergrondse. Maar
werken en'je Een schilderij van Roland van
Monique van Hoogstraten
die zijn erg
zult zien hoe
duur. Als je ------•
------- het kunstbezit
gestimuleerd
een
bovengrondse enigszins verdiept aan- wordt."
legt en er bomen omheen zet,
Toch werkt een apart potje
valt het best mee."
niet altijd goed. Over het CulOp de plek van de Hannie tuurfonds dat sinds een paar
Schaftschool en de Maria- jaar bestaat, is Van Leeuwen
school zouden eventueel wo- niet tevreden. „Er wordt wel
ningen gebouwd kunnen wor- uitgedeeld, maar er zijn nog
ZANDVOORT - D66 pleit voor meer overheidsbeden volgens de D66-lijsttrekker. geen regels voor. Een paar jaar
moeienis om het toerisme te stimuleren. Dat heeft
De twee scholen moeten in dat lang heeft het Kunstcircus al
D66-lijsttrekker Han van Leeuwen maandagavond tij-

'Met ijdelheid
is nietsmis'

Van Leeuwen wil meer
light-railverbindingen

in eerste instantie een brief
naar alle Zandvoortse vrouwen
van 75 jaar en ouder die alleen
wonen om te vragen of ze geïnteresseerd zijn in een bezoek. Is
dat het geval dan komt er een
vrijwilliger langs. „Als de cliënte dat wil, kan de vrijwilliger
regelen dat vervolgens een beroepskracht contact met haar
opneemt om urgente problemen op te lossen."

Welzijnscentrum wil oudere vrouwen
informeren over sociale voorzieningen

Hoofdredacteur: J M. Pekelharmg
Directeur/uitgever C.A Pelle
Adres: Gasthuisplem 12. Zandvoort. Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uur: dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur: donderdag van 9 tot 12 uur: vrijdag van 9 tot 16
uur
Redactie (023) 571 8648. Fax: (023)
573.0497.
Advertentieverkoop: (023) 571.7166. Fax:
(023) 573 0497
E-mail: wmcomm(S perscom nl
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
(020)665.6321.
Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn. Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51. 1180 AB Amstelveen.
Tel: (020) 347.3434. Fax: (020) 347.3439.
Micro advertenties: (020) 562 6271 Fax:

(020)6656321.
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc).
(020)562.6211.
Abonnementsprijzen: ƒ19.60 per kwartaal:
135.40 per halt jaar, 61.75 per jaar. Voor
Postabonnees gelden andere tarieven
Losse nummers ƒ2,-.
Vragen over bezorging: donderdag tussen
9-12 uur (023) 5717166.
Redactie: Robbert Wortel (chef). Frank
Kuijpers (plv.-chef). Monique van Hoogslraten, Joyce Schreuder.
Vormgcving/opmaakrcdache: Dick Piet
(chef). Willem Bleesmg. Paul Busse. Pieter
Hendal, Theo van der Linden. Yvonne Muider. Andre Stuyfersant. Systeemredactie'
Hero Blok (chef). Redactiepromotie' Trudy
Steenkamp.
Advertentieverkoop: R. Post (verkoopmanager), M. Oosterveld.
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangesloten bi| de Nederlandse Nieuwsbladpers

Eigen films

Commentaar

Vliegeiland

Welzijnscentrum zoekt 'aspirant-bezoekers'

gers van het WelzijnscenPoppentheater
trum gaan de ruim vierhonZANDVOORT - Poppenspeel- derd zelfstandig wonende
ster Yvonne Bais speelt woens- alleenstaande vrouwen van
dagmiddag 25 februari de voor- 75 jaar en ouder bezoeken.
stelling 'De vakantieverras- Het project duurt twee jaar
sing'. De voorstelling gaat over en start binnenkort. Het

Zandvoorts
Nieuwsblad

Voor het project krijgt het
Welzijnscentrum
ondersteuning van het Imco. Deze provinciale instelling geeft onder andere de cursus voor de vrijwilligers. „We sturen hen dus. niet
zomaar op pad. Ze krijgen tijdens vier bijeenkomsten informatie over de ouder wordende
mens en luistervaardigheden
en gesprekstechnieken worden
bijgebracht. Ook komen de vrijwilligers te weten welke sociale
instellingen en voorzieningen

er in Zandvoort zijn. Ter ondersteuning krijgen ze een informatiemap die ze aan de cliënten kunnen geven. Eén keer leggen ze een proefbezoek af," vertelt De Wolf.
Het Welzijnscentrum stelt
wel wat eisen aan de vrijwilligers. Zo moeten ze bereid zijn
om de training te volgen, ze
moeten goed kunnen luisteren
en een tot twee bezoeken per
week kunnen afleggen. Een
keer per maand is er bovendien
een werkbespreking met de andere vrijwilligers en een beroepskracht.
„Misschien klinkt het als een
zware klus, maar ik hoop dat
mensen zich niet laten afschrikken. Er daar staat tegenover dat het heel veel voldoening geeft om te merken dat
door één bezoek een oudere
dorpsgenote een stuk geholpen
kan zijn. Het is een hele zinvolIe besteding van je tijd," aldus
De Wolf.
Belangstellenden kunnen zich opjjeven bij Mini de Wolf van het Welzljnscentrum in <le \Villemstraul. teletnonnumnicr .ï'1.5878. Op X maart is er een
Miorlictitinghbijeenkomst in het Cieniernscliapshuis. Aanvang: t«ee uur.

dens een verkiezingsbijeenkomst met landelijk
D66-kopstuk Thom de Graaf betoogd. De gemeente
Zandvoort moet onder andere geld stoppen in een
toeristisch beleidsplan voor de lange termijn.
„Het gaat erom dat er geïnvesteerd wordt om de problemen van morgen te voorkomen en we moeten voorkomen dat vele miljoenen guldens aan de problemen van
gisteren worden besteed," zei
Van Leeuwen.
Zo wil Van Leeuwen de bereikbaarheid van Zandvoort
in de toekomst oplossen met
een
light-railverbmdmg
(kruising tussen een trein en
een tram) vanaf het Zandvoortse station via de boulevard en de Zeeweg naar station Overveen. Een light-railverbinding moet bovendien
toeristen vanaf een transferium bij het Rottepolderplein
via het bestaande spoor naar
Zandvoort brengen. Op het
station kunnen toeristen met
busjes, light-rail of mono-rail
naar het strand gebracht
worden. Grote parkeergarages zijn niet nodig, twee of
drie kleine garages in de
buurt van het centrum zijn
voldoende.

Toeristen
moeten ongestoord door het verkeer een
winkelrondje van de Kerkstraat naar de Zeestraat en de
Haltestraat kunnen maken,
meent hij. Daarom pleit hij
ervoor om de Engeltaertsstraat te verdiepen of voor
autoverkeer te onderbreken.
Dan kunnen toeristen eveneens makkelijker naar de
boulevard wandelen.
De strandpaviljoens wil hij
een extra etage geven, zodat
de toeristen vanaf de taoulevard rechtstreeks het paviljoen in kunnen lopen. Wel
moet dan ook de verlichting
op de boulevard een stuk beter volgens de D66-lijsltrekker en kan een geleidelijke
invoering van live-muziek op
het strand de aantrekkmgskracht van Zandvoort verbeteren. Van Leeuwen is tevens
voor een bpeelgelegenheid
voor kinderen.

Voor al deze investeringen
wil hij dat de gemeente zich
inspant. „En andere overheMeer variatie in het winkel- den ook actief benaderd. Boen horecabestand trekt meer vendicn moeten toeristische
toeristen aan dan uitbreiding investeringen betaald worvan het aantal winkels en ca- den uit toeristische inkomfés volgens Van Leeuwen. sten," aldus Van Leeuwen.

Milieu-organisaties en gedeputeerde
zijn het niet eens over vliegeiland

'Ach en wee, daar gaat ons
mooie Zandvoort,' riepen een
half jaar geleden diverse Zandvoortse politici tijdens een lokale bijeenkomst over de toekomst van de Nederlandse
luchtvaait. Een vliegeiland ter
hoogte van de Amsterdamse
Waterleidmgduineii zou volgens hen de horizon vervuilen
en do toeristen wegjagen.
Pas toen het kabinet nadrukkelijk om een standpunt van
alle overheden vroeg, organiseerde de gemeente Zandvoort
deze bijeenkomst. In eerste instantie had het college van Burgemeester en Wethouders zelfs
al een brief klaar waarin het
college zich uitsprak voor een
vliegeiland, mits er aan een
aantal voorwaarden voldaan
zou worden. De gemeenteraad
ontdekte dat op de valreep en
draaide het standpunt in de
brief om: nee, tenzij.
Een paar maanden later
stapten enkele politici, onder
wte wethouder Gerard Versteege, op de liets om het protest
'Laat de kust met rust', een initiatief van Eugène Weusten, te
ondersteunen. Pas een paar
dagen voor de protesttocht van
Zandvoort naar Noordwijk
meldde een twintigtal deelnemers zich aan. Maar hij moest
er wel flink voor lobbyen.
Kortom, het animo in Zandvoort om daadwerkelijk te strijden tegen een vliegeiland voor
de kust, is minimaal. Woensdag
werd dat opnieuw bevestigd.
Tijdens een grote conferentie in
Zaandijk over hoe het verder
moet met Schiphol, was niet
één Zandvoortse afgevaardigde te vinden onder de ruim honderd deelnemers. Heiloo, Castricum en Noordwijk stuurden
wél bewoners en wethouders.
Het komt op zijn minst merkwaardig over dat de Zandvoortse bevolking en de politiek
de zaken zo op zijn beloop laten. Komt de woede pas straks,
over twintig jaar, als de vliegtuigen af en aan vliegen? Als
de badgasten hun zonnebrandolie vermengd zien met een
laagje kerosine? Als loeiende
vliegtuigmotoren de transistorradio's op het strand overstemmen? Dan is het te laat.

Wubbo Ockels
ZANDVOORT - Het Cultureel Centrum heeft vanaf 18 februari een expositie over de
ruimtevlucht van Wutabo Ockels uit 1985. De expositie
duurt tot en met 5 april. Het
Cultureel Centrum is van
woensdag tot en met zondag
van één tot vijf geopend en zit
op het Gasthuisplein. De toegang is gratis.

Intrede
ZANDVOORT - Marieke Ridder, de geestelijk verzorgster
van Nieuw Unicum, wordt zondag om drie uur bevestigd en zij
doet haar intrede in de Gereformeerde Kerk.
(ADVERTENTIE)

Cinema Circes
19 t/m 25 Februari

ANASTASIA

Meningen

hol waarschuwden dat de recreatie-industrie De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recentelijk
sterk te lijden krijgt van een vliegveld. Zij knik- in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het recht voor
ten dan ook instemmend toen Friso de Zeeuw, brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer zijn dan 300
aftredend gedeputeerde van de provincie Noord- woorden kunnen worden ingekort Anonieme brieven plaatsen we niet
-Holland en sterk voorstander van een vliegveld Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26. 2040 AA
in zee, herinnerd werd aan de belofte van de Zandvoort of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplem 12 in
provincie Noord-Holland twee jaar geleden om Zandvoort.
menten woensdag in Zaandijk tijdens de
miljoenen in het toerisme te stoppen.
conferentie 'Luchtvaart en de regio', die tientallen
Maar
De
Zeeuw raakte daar niet van onder de
georganiseerd werd door de Milieufedera- indruk. „Hoe
ik die tegenstrijdigheid verklaar?
tie Noord-Holland, Milieufederatie Flevokant? Waarom wordt hel plantEr zijn ook mensen die het juist leuk vinden als
land en de Stichting Duinbehoud.
soen naast deze weg zo verer een vliegtuig overvliegt," meende De Zeeuw.
,,Dus de gevolgen voor het toerisme in de kust- J. van der WcrIT ergert zich aan meld?
Waarom worden met de oude
Deze drie milieu-organisaties vinden dat men- plaatsen vallen vast wel mee."
de verkeersmaatregelen in straten
vernieuwd, zoals de
sen minder het vliegtuig moeten nemen, zodat
Zandvoort.
Hij
vraagt
zich
een
De Zeeuw wil alle starts en landingen van aantal dingen al' en stelt zichzelf Beeckmatibtraat en de Nicolaas
uitbreiding van Schiphol op welke locatie dan
ook niet, meer nodig is. „De luchtvaart afrem- Schiphol naar het nieuwe vliegeiland verplaat- ook de hamvraag: op wie moet Beetslaan. terwijl dat na de renovatie van de woningen ge.
men kan door vliegen bijvoorbeeld duurder te sen om zo de regio rondom het huidige vliegveld hij gaan stemmen?
daan zou worden''
maken," betoogde Mark Jansen van de Stichting te ontlasten. Op die plek kunnen bovendien
nieuwe bedrijven en huizen komen.
wordt de rotonde bij
Thys Ockersen had in de jaren Duinbehoud.
Waarom zouden we gaan
Hij maakte overigens wel een voorbehoud. Als Waarom
Hij wees ook op nadelen van een vliegeiland
het Beach Hotel weer ver- stemmen
zeventig nog lang donker haar voor
op 4 maart? Alleen m
het
geluid
van
de
vliegtuigen
tot
en
met
Heiloo
te
de
kust.
„Vlakbij
het
eiland
groeit
de
kust
en een stevige bril. Bovendien aan, maar verder van het eiland af slaat het zand horen is, wijst hij hec vliegeiland ter hoogte van kleind? Wie is verantwoorde- de hoop dat
het gezonde verlijk voor die geldsmijtenj? Wibt stand terugkomt
maakte hij allerlei films. De
bij de gemeende Amsterdamse Waterleidingduinen af. Hij wil de gemeenteraad hiervan?
nestor van Filmclub Simon van weg van het strand."
dan ook eerst een realistisch onderzoek naar de Waarom is er geen rekening ge- tebestiiuiders. De mannen van
Collem laat woensdag 25 februJansen is bovendien bang voor horizonvervui- geluidsoverlast. Bovendien wil hij weten wat het houden met vrachtwagens en het referendum hebben beweari een selectie van zijn korte
zcn dat het kan. Er is geen parling, geluidsoverlast, het bederven van de duinen effect van de kerosine op de duinen is en of er bussen?
films zien. Het zijn speelfilms
keerbeleicl nodig, maar er zijn
een
verbinding
mogelijk
is
tussen
de
bedrijven
en
het
doden
van
zeevogels
die
op
het
eiland
Waarom
wordt
de
Kerkstraat
(zoals het bekroonde 'Surprise rusten. ,,En als er eenmaal een eiland is met een en voorzieningen op Schiphol en het nieuwe
parkeervoorzieningen nodig en
drie
keer
opgegebroken?
WaarSurprise' en 'Jachttafereel', dat vliegveld dan trekt dat ook bedrijven aan. Er is vliegveld.
gratis. Er is geld zat. dat is
om wordt niet meer rekening liefst
in Zandvoort opgenomen is) en trouwens ook nog een principieel punt. De lanlaatste jaren wel bewezen.
gehouden met ondernemers (of deDe
documentaires, bijvoorbeeld
raadsleden moeten ons
„Maar," merkte een bestuurslid van de Milieu- zijn ze alleen goed om baattaeoverheid heeft net gezegd dat de kust deel
over robotten en over het Arn- delijke
beschermen tegen de seldsmijuitmaakt van ecologische hoofdstructuur (een federatie Noord-Holland op, „dit soort plannen lasting te betalen)?
hems Museum waar Pierre
lint van natuurgebieden, red.). De inkt van het vallen altijd duurder uit dan men van te voren
Waarom wordt de Sophiawe» tenj die nu plaats vindt. En
Janssen directeur was. De films besluit
is nog niet droog of er wordt alweer aan denkt. Het eerste dat geschrapt wordt, is dan een drie keer opgebroken."zodat de daarom vraag ik me af op wie ik
draaien in hel Circus op het
tunnel. En wat gebeurt er dan? Worden de passa- helft van Zandvoort onbercik- moet stemmen. .
Gasthuisplein. Aanvang acht geknabbeld."
Een bewoner van Heiloo en een vertegenwoor- giers dan met een helikopter naar Schiphol ver- baar is? Waarom niet eerst de
uur. Leden van de Filmclub
,1. \an iler Mi-rfl
diger van het Platform Leefmilieu Regio Schip- voerd? Dat maakt helemaal een pokkeherric." linkerkant en later de rechterkrijgen korting.
Zamhourt

ZANDVOORT - Natuurbeschermers en

kustbewoners zijn nog altijd niet blij met
het idee om een vliegveld op een eiland voor
de kust te maken. Maar gedeputeerde Friso
de Zeeuw denkt er anders over. De voor- en
tegenstanders bestookten elkaar met argu-
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Korte films van
THYS OCKERSEN
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Ik wil via deze weg graag in
contact komen met anderen.
Vakantie Binnenland
Dus, welke oudere man wil
mij een beetje hard aanpakken via de telefoon? Ik ben
Er is een nieuwe efficiënte manier om
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
AMERICAN CLEANING SYSTEMS zoekt
Suzanne, 23 jaar, wild en heel
snel in contact te komen met leuke
Vakantiehuisjes voor week/midweek of weekend.
erg ondeugend. Spreek eerst
meisjes, vrouwen en mannen via de
Gratis gebruik van 50 fantastische attracties,
je box of tel.nr m zodat ik kan
Contactlijn. Op de Contactlijn 0906wild west shows, kindervoorstellingen, circus,
bellen. Boxnummer 970639.
501515.6 kunt u anoniem lutsleren
veel zwemplezier en gezell ge avondprogramma's.
Wij bieden een leuke, afwisselende baan met flexibele werk- Ik zoek via deze weg een
naar talloze serieus ingesproken
Bel Attractiepark Slagharen: 0523 - 683 000.
ijden. Daarnaast krijg je een interne opleiding om je vakken- energieke man voor avonden
advertenties van lezers die een serieuT.
h.
a.
recr.won.,
bosr.
omg.
in
nis te ontwikkelen De baan is voor langere tijd, met goede stappen en na afloop nog wat
ze partner of gewoon een vriend of
doorgroei- en toekomstmogelijkheden. Bent u in het bezit van extra. Ik heet Cynthia, heb Bakkeveen (Fr.), met vele
vriendin zoeken.
Bedrijfsfiets/wand.
mop.
0516-577260
rijbewijs en auto, bel voor het maken van een afspraak spannende blauwe ogen,
onroerend
goed
afdeling Personeelszaken tel. 020-3467111.
U kunt als lezer van één van de
mooi rood haar en ben 1.77
te koop - te huur
nieuws- en huls-aan-hulsbladen van
Onroerende
lang. Ik zoek contact met
Weekmedia direct reageren op de
mannen tussen de 20 en 35
goederen te koop
ingesproken advertenties door een
jaar. Interesse? Bel nul
gevraagd
leuke reactie in te spreken.
Boxnummer 970747.
UITHOORN
2
Uiteraard kunt via 0906-501515.6
Reageren op advertenties
* * * GARAGE of -box *** ± 40 m kantoorruimte op 2e
ook zelf anoniem, een gratis contactmet boxnummer?
verd. in schitterend pand aan
te koop gevraagd
advertentie plaatsen. U krijgt nadat u
u ingesproken advertentie ook nog
de Amstel. Huurpprijs ƒ 8750
tel. 5718110
de advertentie heeft ingesproken auto- plaatsen in onze krant.
p. jr excl. BTW incl. serv.kst.
matisch een boxnummer en PIN-code
Inl. KEU & STEFELS B.V.,
Onroerend goed
van de belcomputer. Hiermee kunt u
Probeer het direct. Veel mensen hebZOEKT
makelaars en taxateurs o.g.,
Hieronder vindt u een kleine
later de reacties op uw eigen nummer
ben op deze wijze al binnen één of
en
woonruimte
020
-5775333.
selectie van de honderden
beluisteren.
twee dagen leuke contacten met andete
huur
gevraagd
aanwezige advertenties.
T.h. bedrijfspand ƒ 1250
Voor nog meer reacties kunt u de door ren gekregen, tl,00gpm)
2
+ overname 120 m . ZandStrand, zee, zon, café, films,
om in te vallen bij ziekte en vakantie.
gezelligheid thuis. Lijkt 't je Te huur gevraagd: 01 juli t/m voort-Centr. 023-5715760.
Telefoon: 023-5717166.
wat? Ben jij jongensachtig, Vi oktober huis of app. met 2
lang, breed geschouderd, slaapkamers gemeub. in
Een nieuwe job of eigen beAuto's en
tussen de 37 en 45 en roman- Zandvoort. Tel.: 0294-262970,
dnjf en direct heel goed verKunst en antiek
auto-accessoires
tisch? Ik ben 38 jaar jong, wil na 17.00 uur.
dienen! Volg de staatsopleije meer over me weten? Dan T.h. gevr. m Zandvoort woonr.
ding voor vrachtauto-chauf'Veilinggebouw Amstelveen* moet je snel reageren. Doei! v. 4 pers. + 10 mnd p. 1-8- '98.
eur of rij-instructeur in
Auto-demontagebedrijf
Boxnummer 981503.
HEDEN INBRENG
Amsterdam. De avondcurBr. o. nr. 763-08067 v.d. blad. STRIJDONK, RDW/ARN erk.,
sussen starten resp. 24/2 en Spinnerij 33, Amstelveen
Reflectanten op advertenld Stiba. Inkoop sloop/schaTel. 020 - 6473004.
17/3. Vraag info (gids)
ties onder nummer gelieven
Bedrijfsde-auto's. Gratis gehaald. TeS.A.N. 020-692 22 23.
ervoor te zorgen dat het numvens verkoop oude en nieuwe
onroerend goed
mer in de Imker-bovenhoek
Onderhoud,
onderdelen.
Meteorenweg
Wil jij tot ƒ 2.500 per maand
te koop - te huur
op de envelop staat vermeld
Personeelsadvertenties worden gelezen in de
381, A'dam, 020-6319802.
Dijverdienen. Superfoon zkt
reparatie,
en dat de brief geadresseerd
dames v.a. 18 jr voor het voenieuwsbladen
van Weekmedia. Met een bereik van
T.k. OPEL ASTRA 1 .4 GL, wedoe-het-zelf
wordt aan: Weekmedia, Posten van gesprekken met 06ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde teesduur
gens
auto
v.d.
zaak,
bouwjaar
bus
156,
1000
AD
Amstersellers. Je kunt ingeroosterd
l vanzo'n 21 minuten ligt het voorde hand dat • ofe, A-.:
ï
aug. '92, APK nov. '98, 5-drs,
dam. Dit voorkomt vertraging
worden tussen 09.00-02.00 u.
UITHOORN
DE KLUSSENBUS
donkerbl. met., licht met Opel
ï/JaJÈiè^^
2
in
de
behandeling.
nfo? Bel tussen 09.00 en Voor iedere klus, bellen dus.
± 40 m kantoorruimte op 2e sportv. 14", nwe banden, pr.
15.00 u. naar: 010-294.49.07.
A'dam: als ik de eerste stap verd. in schitterend pand aan ƒ 12.500. Alle keur. mogel.
Tel.: 023 - 5713780.
neem, neem jij dan de twee- de Amstel. Huurpprijs ƒ8750
SCHILDER heeft nog tijd v. de stap? Ik ben in het bezit p. jr excl. BTW incl. serv.kst. Tel. 0297-562687.
binnenen
buitenwerk.
Vrijbl.
Beeld en geluid
van lang donker haar en zie er Inl. KEU & STEFELS B.V.,
prijsopgave.
goed uit! Ik ben Rebecca, makelaars en taxateurs o.g.,
"Bron /
Bellen na 18.00 uur: 5719800. 1.75 lang en via deze weg op 020 - 577 53 33.
Sinds 1954.
Midiset met surround en afAutoruiten en kentekenplaten
zoek
naar
jou!
Houd
jij
net
als
•
ANNULERINGEN
van
adBel voor meer informatie over succesvolle
T.h. bedrijfspand ƒ 1250
standbed.
ƒ175. Tel.:
Lijsterstraat 18.
vertentie-opdrachten kunt u ik ook van uitgaan en de bios- + overname 120 m2. Zandpersoneelswervlng ons kantoor.
023-5714941 tst. 49.
Tel. + fax: 023 - 5731613.
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK coop? Boxnummer 987344. voort-Centr. 023-5715760.
De uitgebreide folder en advertentietarieven liggen voor u klaar.
Overj. Harra/Kardon tot 50% richten aan Micro's Weekmeik de eerste stap neem,
3ARIDAX HIFI, Adm. de Ruy- dia, Postbus 156, 1000 AD Als
neem jij dan de tweede? Een
Amsterdam (020-562.3076)
Financien en
erweg 131 Asd. 020-6837362 Amsterdam.
Rijles auto's
spontane, sportieve jongeAmste/veen (O20-347.3434J
handelszaken
en motoren
man, dat ben ik. Ik luister al 24
Zandvoort (023-571.7166)
jaar naar de naam Richard en
Mode
mijn beroep is kok. Wil jij mij
Alblas Verkeersscholen
en mijn kookkunstjes leren
kennen? Actie = reactie!
V.A. ƒ75 - DORSMAN
Boxnummer 420703.
blijft toch goedkoper!
UW RIJBEWIJS
Bel nu: 023 - 5714534.
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
Vondellaan 7
Bril, baard, snor heb ik niet.
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Ik heb ook geen borsthaar.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken Wat ik wel heb, is een leuk
0906-Nummers
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- karakter, blonde krullende hazaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot ren en groen/blauwe ogen.
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-52502188.
Vanavond al een
Wil jij zo'n spontane meid als 0906.9889. Rijpe Sjaan DD zkt
fijne afspraak?
ik nog beter leren kennen? jongens (18) v. Live Seks.
0906-50.222.04 (1 gpm).
Grijp dan snel je kans voor het Grijp onder m'n rok. 99 cpm.
Verhuizingen
te laat is. Boxnummer 430251. 60 cpm! Wijkdating: vrouwen Voor 't echte handwerk bel je
Den Haag: heb jij stijl en een uit jouw wijk zoeken een af- 0906-0630. Zij praten, jij komt!
beetje niveau, ik zoek een lie- spraak. 0906-17.17 (60 cpm) Live + Stories! 99 cpm.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
ve man. Gebonden mag je
kamerverhuizingen/ transport.
Afspreken in jouw
Thuiscontact: vrouwen 20-59
zijn. Ik zoek geen glazenwasVoll. verz. Dag-nachtservice.
postcode-gebied:
zoeken een afspraak thuis.
ser of bouwvakker maar een
020-6424800 of 06-54304111.
0906-50.222.04 (1 gpm)
0906-19.19 (60 com)
levensgenieter,
verzorgd,
BEL
DAMES
THUIS
WINTERKRIEBELS ?
met temperament. Ik ben
In heel Nederland
Geheel privé !
volslank, gebonden maar niet
Dieren en
GEHEEL
PRIVÉ
fanatiek. Boxnummer 293183.
dierenDit is de eerste stap, die heb
24u./pd; 1 gpm.
* aparte
* bezoek aan
benodigdheden
24 u/pd (1 gpm)
ik al genomen. Nu is het aan
pasruimte
huis of in
Wil
jij
SEKS? Ik ook! Bel me
* ruime
het
Zie ook Nieuwsnet 9
jou om tot een tweede stap te
dan LIVE. Geen 06 op je tel.sortering m
ziekenhuis
Kabeltekst
pag.
450
komen.
Ik
zie
er
vrij
goed
uit
haorwerken * ziekenfondsrek. 00-6809950929 (4gpm.)
DE
HONDENTRAININGEN
en ben een lieve, serieuze,
en pruiken
leverancier
BEL ME THUIS
jaan in maart weer beginnen.
eerlijke,
vrolijke,
spontane
Dus... maakt u voor
=ijn met uw pup/jonge hond/
meid van 30 jaar. Spreekt dit
optimaal advies even
Diverse clubs
oude hond bezig zijn. Inl. en
je aan, reageer dan snel. BoxVERNIEUWD ca. 1 gpm
een afspraak!
opg. Ellen Cats, hondenkapnummer 278004.
Beluister anoniem
salon. 023-5713368 na 19 u.
CHARLOTTE COIFFURES
20 privé meisjes in romantiGezocht! Contact met een
advertenties 18+
EN HAARWERKEN
sche sfeer si. ƒ 135 p. u. Overslanke man. Circa 58 jr, groter
0906-50.15.15.6
(1
gpm).
Ook gespecialiseerd m
toom 443. Tel. 020-6189110.
dan 1.80 en niet kaal. Trefw.:
Massage
herenfmqot) werken
zon, humor, romantiek, goed Bij Monique kom je beslist
gesprek, gezelligheid uit en aan je trekken zonder kosten.
thuis. Lijkt 't je wat? Geef een 00-569004274 (ƒ 0,62/'/« min.) All creditc. ace., 24 u. p.d.
Masseur geeft ontspannings/
020-6700620/036-5360208
reactie door aan deze leuke Biseks! Buurvrouw/buurmeissportmassage aan m/v/ge- Heemstedestraal 28
http://www.desire.nl
vrouw van 50+. Groetjes! je (18)! Spelletjes steeds harb h. Hoofddorpplein
landicapten. Speciaal tarief. Amsterdam.
Leuke dames gevraagd.
Boxnummer 986461.
der! 99 cpm. 0906.9526.
Zonnebank
10x ƒ70.
Tel. 020-6157107
020-6168110/06-51630149.
Hallo, mijn naam is René.
Dagelijks seksen hete meis- Luxe privé huis! Topmeisjes.
Ik ben een vrouw van begin jes (18) op onze livelijn! De 10-01 u, 7 dgn p.w. Sauna +
bubbelbaden. Sarphatipark
40, warmvoelend, hartstoch- heetste! 99cpm. 0906.0603
Opleidingen/cursussen
118, A'dam. 020-6723022.
telijk en zo geniet ik ook van
Direct contact met
het leven. Alleen rnis ik een
stoute vrouwen
maatje waar ik gezellige din0906-50.222.21 (1 gpm.)
gen mee kan gaan doen. Wil
jij mij beter leren kennen?
Direct contact met
Boxnummer 337800.
vrouwen thuis!
(sinds 1945)
0906-50.222.21 (1 gpm).
Hoi jongedame. Ik ben TornVanaf heden nieuwe inschrijvingen mogelijk voor privé-lessen my, 36 jaar, heb zwart haar,
Doorgeschakeld
ben 1.88 m en heb een goed
Coupon uitknippen en opsturen BRIKVEN ONDER
GRATIS MICRO's wor
met vrouwen thuis
piano, accordeon
figuur. Heb jij zin om met mij
(frankeren als brief) met ver- NUMMER KOSTEN
0906-50.222.21 (1 gpm).
gende voorwaarden: • geabonneerd zijn op hel
uit te gaan, laat dan een reaccello
melding van uw postcode naar F 9,9!» (ICL. BTW)
•
inzenden
uitsluitend
via
de
Zandvoorts
Nieuwsblac
tie achter op mijn box.
Echt LIVE in gesprek met Portrompet en klein koper
EXTRA
ons
kantoor:
aan
balie
kantoor
zijn
ojjgebon
(niet
telefonisch)
•
nosterren, geen 06 op tel. rek.
Boxnummer 372768.
(u dient er rekening
blokfluit, panfluit
Micro's
Weekmedia,
Postbus
geven
•
maximaal
3
re
;els
•
alleen
voor
particulier
mi'c te houden dal hij
luit (barok-)
Bel 00-6809950930 (4gpm.)
Ik
ben
een
zelfstandige
vrouw
156,
1000
AD
Amsterdam.
gebruik
•
hel
aangeboc
2ne
mag
niet
boven
u\v opgave de rcj>t'l
muziektheorie en improvisatie
van 40, met een zoontje van
Een spannend
hr.o.nr.... lm r. v.d. hlad
Fax: 020-6656321.
f 300,- uitkomen • bijv.
bijv huisraad te koop aangebo7. Mijn naam is Joyce, heb
contact in de buurt
als l regel bij uw tekst
den.
Privé-les, ook bij u thuis
0906-50.222.04 (1 gpm).
gerekend wordt).
Of afgegeven bij:
Gebruik bij het invuller
In elke les wordt aandacht besteed aan muzikale vorming een goede baan, blonde haren, zie er goed uit en ben
Proefcursus van 10 lessen bij eerste inschrijving
Kantoor
Zandvoorls
voor
iedere
letter,
punt,
Hij
voelt
onder
haar
rokje:
ze
Wij zijn niet aanspra1.74 lang. Spreek jij ABN?
Nieuwsblad
Laat na ieder woord, pi
kelijk voor fouten ontBen je een leuke, spontane, heeft niets aan! Geen 06-kosten.
00-569004263
(0,62/'/4
m)
Gasthuisplcin
12.
Schrijf
per
regel
hele
w
staan door onduidelijk
nette en eerlijke man? Rea2041
JM
Zandvooit
handschrift.
geer! Boxnummer 979946.
Ik ben er
Indien uw advertentie e
ALTIJD
VOOR
JOU
Dir. dr. W. Mos
W
bij uw tekst een gegara
Ik ben Maria en heb een jeugGratis Micro's en betaalde
Ü hcliouden ons het
Polsbroekstraat 4, 1106 BA Amsterdam-Zuidoost
sluiten of u ontvangt va
rcchl M) r
dig uiterlijk. Ben jij goed geMicro's
moeten
worden
incelc" »>"d«r
Gooiluststraat 10, 1024 KW Amsterdam-Noord
kleed, optimistisch, ruimdenca. 1,05 p/m
verd aan de baüe van ons kankend en heb je ook een jeugGratis Micro's kunne
„,cl
,L. nc
toor tot uiterlijk maandag
Ik ga door, waar anderen
dig uiterlijk? Ben je rond de 45
opgegeven.
1 6.00 uur.
jaar? Heb je zin in een date? stoppen! Schaam me ner=en nieuwe job of eigen be- • Rubneksadvcrlentie? Zie Pak dan snel die telefoon en gens voor en wil harde SEKS!
drijf en direct heel goed ver- voor adres en/of telefoonnr. reageer! Boxnummer 918732. Harnet! 99 cpm. 0906-9794.
dienen' Volg de staatsoplei- de colofon in deze krant.
Ik ben een sensuele, char- LIVE! Black, beautiful en hot!
ding voor vrachtauto-chauf:
mante vrouw van 41 jaar, 1.70 Voor liefhebber van zwarte
eur of rij-instructeur in
<inder/baby-artikelen lang, knap en zie er vrouwelijk vrouwen! 99 cpm. 0906-0601.
Amsterdam. De avondcuruit. Ik zoek via deze weg een
Lokaal tarief! Amsterdam
sussen starten resp. 24/2 en
T.k.
combi
kinderwagen verzorgde, aantrekkelijke en
17/3. Vraag info (gids)
vooral
vrolijke
man
waarmee
ƒ200. Tel.: 023-5716017.
010-29.46.186.
S.A.N 020-6922223.
ik als het klikt een ondeugend
Mannen zoeken mannen!
afspraakje kan maken. BoxKennismaking
Oudere gays geven je hun
nummer 970085.
tel.nr. 0906-81.00 (50 cpm)
t/m 3 regels ƒ 5,60
New-New-New-New-New
Te koop
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
t/m
4 regels ƒ 7,47
SECRET-PHONE-COMPANY
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
aangeboden
De 1e seksafluisterlijn v. Holl.
t/m
5 regels ƒ 9,34
~ dagen per week. Wat moet u doen''
diversen
0906-9722 Secret!! 99 cpm.
1. Kies een leuke advertentie.
t/m 6 regels ƒ 11,21
Ontdek de duistere wereld!
2. Bel met 0906-50.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
t/m 7 regels ƒ 13,08
3. Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie Garageverkoop i.v.m. verhui- SM. Je meesteres live! Zij
zing zat. 21/2 van 10-17 uur, wijdt jou in! 99cpm. 0906.9626
van uw keuze.
t/m 8 regels ƒ 14,95
Willem Drayerstraat 29.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
t/m 9 regels ƒ 16,81
Oudere vrouwen geven
Reageren op advertenties met boxnummer?
• Keukenmachine Philips HR
hun telefoonnummer!
t/m 10 regels ƒ 18,68
2970 B, 2-snelh. Blender
0906-15.55 (60 cpm)
vleesm. etc. ƒ75. 5715808.
* SEKS ALARMNUMMER *
Wilt u ook naam, adres
adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
T.k.a. witte Bruynzeel keuken Snelseks Direct Live 99 cpm.
Voor de particulier
maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, lol een maximum van één advertentie
particulier ma?
met Bauknecht vaatwasser,
Hieronder vindt u een kleine selectie van de
per week.
weck. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamcn niet boven f 300,-) kunt u niet gratis advertckookplaat. Tel.: 023-5719039.
honderden aanwezige advertenties.
ren. Alle prijzen zijn in
Vrouwen 30+ uit A'dam
geven
je
hun
telefoonnumIk ben een charmante doch Mijn naam is Ruud. Dit is de
Onroerend goed
Naam*
mer! 0906-14.44 (60 cpm)
ondeugende weduwe van 65 eerste stap, die heb ik al geen woonruimte
aar. Ik zoek een energieke nomen. Nu is het aan jou om
Wil je lekker komen, maar
Adres:
te huur
man die ervan houdt om te tot een tweede stap te kogeen 06 op je rek.? Bel dan nu
verwennen en verwend te men. Ik ben 30 jaar, 1.92 lang,
aangeboden
00-569004253 (ƒ 0,62/'/4 min.).
Postcode:
worden, als in zijn jonge jaren, heb kort blond haar en een
k heb hbo-niveau, hou van slank postuur. Ben jij van deSpannende date?
Telefoon:
spanning en een glaasje wijn. zelfde lengte, leuk en van Te huur: garage Buitenvel0906-50.15.15.6.
_aat wat van je horen. Box- hbo-niv.'? Bel' Boxnummer dert, per 3 mnd. Prijs ƒ350
Advertenties van
• S.v.p. in rubriek:
318439.
D.m. Tel.: 020-6671957.
nummer 973487.

Divers personeel gevraagd

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Micrn-.itlMTlciilirs Kunnen \tnnlrn {*c/ct mrr | »if '2 kulomiih'ii lim'«lu- in «Im-r-r Ifllcrponttrn,
l'.irliruluTrn u-ruij/rn \\ij na.ir <lr -jirruilr IJDII op dr

|M»iii.. ..MICKO'S".
IMd-it-onf; i-- mogelijk in ilr \ t (Inruilt- rdilir;

/ . V M A U U H T S M KI \\Slil.\D./O..l.'i |.rrmi]lim<-ln-.
Sluiliiif^lijil: iiKütml^ 17.01) uur.
l knul uu I.-k-l trliTnuiorh (>|i<:c\rn: (Ili.'f-.'iTlT Uid uf
ai't:i'\fn//<*n(l('n .MM:
* XimihiHirl* MrmNsM.nl. (i.iMluii-ph-in liï. :>Oll!JM

/..imhoort:
I'l.i.il-in» i» nok moelijk in <lt' >ol»nnlr mmliiiuilir:
%2.Zaiulvi»nil* Nifiihwlil.nl. Am-lrUrciit \\ rckhlail.
l illionniM'(Imiranl. tlr KiHitlr Vrnrr. taUmrrnlrr

('muMiit. alle rililit's \ . i i i In-I \itMt'nliuns St.uUMuil. ƒ<>.»»« |HT imllimrlt-r.
Sliiilin^stiji): maandag l.VOO uur.
"fc

Infornialir OM-I* on/c merite u.inlri'kkclijkc ailu-rIrnlirnunliiii.itio in de Miei u's /ij n iip ;i;im raaf: op
on/r k.nilorcn tcrkrij^haar.

~^r

\imr liricM-n ouilcr niitnincr vtordt l IT^C) rMni in
ii'kcnm^ "rlirarhl. aUim-dc _ƒ![.?)() adin.ko-lcii,

^

Hij plaatsing in dr MirrnV uordcn p-rn hrwijsnuminci's \<»iMmird. Op u-r/ork uonlt min nihrrlrcrdt'i's Iniitrti lirl MT.spi'fidin^'-^rhird «'*PII krant vri-slnnid. llirr\oor \\nnll /o..'>() in rckrnin^ {jclirarlil.

Mlrprij/fiitAfl. 17..V/r HT\\'
l knul dr Icksi \.m uu Mirro-udvci'lriitifromliinittir 7.

It'lrloniM'li op<;r%cii:

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

(<lit nummt'r is niet MIDI- lic/.or^klitrhlrn) <»f /ruilen aun:
Micro1'- Wi-rknirdi»
Po.ll>!!» 156- 1000 AI) AiiM.-r.lani
Ook \<»>!• rfiirtifn m*>l lirH'l'miinm.'r
l)c sluiliii^stijilfii firlil.'M \ oor phüilsin^ in .Iry.-lf.l.1
\\<•<•!\.

Voor de !>rl:ilin>: <>nl\aii|£l tl .'.'n arrcpt^irokiiart.

DE CONTACTLIJN

10 gemotiveerde verkopers m/v

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

MARKTPLEIN

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

reserve bezorger/ster

MARKTPLEIN

WIKA AUTOGLAS

Oproepen - Mededelingen
Dames/Heren gevr. die het afgelopen jaar een nieuwe of een
tweedehands auto gekocht hebben, Seat, Opel, VW, of van
plan zijn dit het komende haljaar te gaan doen en mee willen
doen aan een marktonderzoek. U krijgt een vergoeding.
Inlichtingen, tel. 020-6654447.
• Inzamelen kleding (volw. + Wil degene die de RONSON
kind,) + speelg. voor dakl. + aansteker heeft gek. op rommelmarkt cont. opnemen met
weeshuis. Monet: 5717177.
M.
• Uw particuliere Micro bon ten Haaf, tel. 023-5713141.
per post verstuurd bereikt Zat. 14/2 zijn in Zorgcentr.
ons pas over 3 a 4 dagen. Zandv. op de volgende nrs
Opdrachten die te laat
pnjz. gevallen: 336 - 461 binnenkomen worden
462 - 422. Deze kunnen afgeautomatisch de week
haald worden. 023-5713141.
daarop geplaatst.
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.
• Rubrieksadvertentie? Zie
voor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.

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

Felicitaties

Wie heeft een donkere FIAT
UNO/PANDA gezien met
schade aan achterkant i.v.m.
aanrijding vrijdag op zaterdagnacht pleintje Schoener
A'veen. Graag reacties tel.
020-6450837.

• Alice Groot gefeliciteerd
met je verjaardag. Margo,
Maaike.
• Thea Porsch, gefeliciteerd,
19 februari. Je tweelingzus
Wil degene die op de rommei- Alice en familie.
markt de Friese staartklok gekocht heeft, cont. opnemen
Uitgaan
met M. ten Haaf, 5713141.

Bijeenkomsten

IETS TE VIEREN?
EETCAFÉ SANTÉ
Zandvoort, 023-5719213.
S.v.p. tijdig reserveren.

Gemengde Vrijmetselarij,
internat, orde voor mannen' Wegens carnaval, 19 febr.
en vrouwen. Ook in Amstel- a.s. geen alleengaandenav. in
veen. Tel.: 020-6430293.
De Ossestal-Osdorp / tot 26-2

Markten/braderieén
Nederlands grootste
VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
21-22 febr., 9.00-17.00 uur.
Org. v. Aerle: 0492 • 525 483.

Schoonmaakpersoneel

gevraagd

RSB Uitzendbureau Amsterdam zoekt

kamermeisjes v/m
met aantoonbare ervaring voor fulltime werk.
Interesse'' Bel RSB Uitzendbureau Amsterdam 020 • 6881044
of kom langs op Admiraal de Ruijterweg 325 te Amsterdam.
RSB Uitzendbureau Amsterdam zoekt per z.s.m.

schoonmakers v/m
voor diverse objecten m Amsterdam. Wij zoeken zelfstandig
werkende schoonmakers v/m voor de ochtenduren.
Interesse? Bel RSB Uitzendbureau Amsteram 020-6881044
of kom langs op Admiraal de Ruijterweg 325 te Amsterdam.

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Autoverzekering

Monet Strijkservice

in 5 dagen

Een pruik als het
nodig is!

(09)06-98.50

0906-96.80

0906-96.88

* Desire Escort *

LAAT ONS UW
PRODUKT
EEN DIENST
BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-4309116.

SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS.
DAT MAG WEL IN DE KRANT.

Uk

Hoofdstad Muziekschool

voor de particulier:
3 regels gratis

Hoofdstad Muziekschool

(09)06 - 9789

Telefoon 020 - 696 83 77

I.T. OPLEIDINGEN B.V.
Voor ons PC-trainingscentrum m A'dam-ZO, zoeken wij een
RECEPTIONISTE (5 ochtenden per week)
Werkzaamheden o a.: ontvangst cursisten, afhandeling bestellingen, licht administratief werk.
Werktijden van 08.30 tot 11.30 uur. Interesse? Stuur voor 25
februari a.s. een kort briefje naar: I.T. Opleidingen t.a.v. mevr.
W Gerritsen, Postbus 655, 3500 AR Utrecht.

Horecapersoneel gevraagd
RSB Uitzendbureau Amsterdam zoekt

cateringmedewerkers m/v
met aantoonbare ervaring en i.b.v. zwart/wit werkkleding.
Interesse' Bel RSB Uitzendbureau Amsterdam 020 - 6881044
of kom langs op Admiraal de Ruijterweg 325 te Amsterdam.
VAN HECKE CATERING B.V.
zoekt enthousiaste REGIO CATERING MEDEWERKERS M/V,
voor vervanging in onze bedrijfsrestaurants in AMSTERDAM
en omstreken. Wij bieden een contract voor mm. 13 uur per
week met variabele werktijden van maandag tot en met
vrijdag Beschik je over een flexibele instelling, ben je representatief en heb je ervaring in een soortgelijke functie, bel
dan voor een sollicitatieformulier met Van Hecke Catering,
tel: 023-5611211.
Gevraagd voor de zondagen
handige jongen (scholier ± 18
Woninginrichting
jaar) v.d. afwas en bijkomstige keukenwerkzaamheden.
T.k.a. lederen heren-fauteuil,
HAROCAMO
KERKSTRAAT
bruin, vraagprijs ƒ 2750.
Tel.. 020-4201744, antw.app.
TEL.' 5712102

Zandvoorts Nieuwsblad
i^^Z

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

0906*0611
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ZVM-zaterdag
houdt lang stand
ZANDVOOBT - Tegen
koploper Overbos gaf het
gehavende
zaterdagelftal
van Zandvoortmeeuwen uitstekend partij. Pas in de
slotfase konden de Hoofddorpers afstand nemen en
verloren de Zandvoorters
geflatteerd met 4-0.
Het team van coach Pred van
Rhee kampt nog steeds met
vele blessures, maar bleek in de
strijd tegen de toekomstige
kampioen niet kansloos te zijn.
De Zandvoorters begonnen
sterk en in de eerste minuut
kwam Rob van der Bergh al vrij
voor de doelman, die echter
redde. Ook de tweede kans was
voor Zandvoortmeeuwen. Ferry van Rhee kopte de bal in,
maar op de doellijn werd de bal
met der hand door een verdediger weggeslagen. Ondanks protesten van de badgasten weigerde de scheidsrechter de bal op
de stip te leggen.
Het zat de Zandvoorters niet
mee in deze fase van de wedstrijd, want vervolgens knalde
Pieter Brune de bal, buiten bereik van de Overbos-doelman,
op de lat. Overtaos had meer
geluk. Met nog een paar minuten te spelen in de eerste helft
werd doelman Winter kansloos
gepasseerd toen de bal van richting werd veranderd in via de
binnenkant van de doelpaal in
het net rolde, 1-0.
In de tweede helft was de
strijd snel beslist. Na vijf minuten lag de tweede treffer achter
doelman Michel Winter en het
Zandvoortse verzet was gebroken. De Zandvoorters werden
in de verdediging gedrongen en
hielden lang de schade beperkt.
Pas in de slotfase wist Overbos
een moegestreden Zandvoortmeeuwen de genadeklap te geven door nog tweemaal te scoren, 4-0.
„Dit team valt niets te verwijten," vond coach Van Rhee. „Ze
hebben hun uiterste best gedaan en in de eerste helft hadden we bovendien veel pech.
Komende week gaan de geblesseerde spelers weer trainen,
dus ik hoop zaterdag eindelijk
met een fit elftal te kunnen beginnen."

Visclub verbaasd over
uitstekende vangsten

Kaartenfestival in duel van Zandvoort '75

ZANDVOORT - In een keihard gevecht om de punten
hielden Zandvoort '75 en het bezoekende ZCFC elkaar in
evenwicht, 0-0. De scheidsrechter drukte een stempel op de
wedstrijd door de ene na de andere gele en rode kaart te
trekken. Met rode kaarten voor Tim van den Hoogen en
Robin Castien kwam Zandvoort '75 er het slechts vanaf.
Ook een speler van de bezoekers moest met rood vertrekken. De vele gele kaarten zorgden er voor dat de scheidsrechter een stief kwartier bezig zal
zijn geweest om de gehele administratie te verwerken. Op de
gele en rode kaarten was zeker
wel wat aan te merken. Zo werd
de snelle Tim van den Hoogen
diverse malen keihard aangepakt zonder dat er afdoende tegen werd opgetreden. Eenmaal
vergat de jeugdige Zandvoorter
zich door een trappende taeweging te maken en hij mocht vertrekken. Robin Castien maakte
de anderhalf uur ook al niet vol.
De Zandvoortse spits liep
eerst tegen een gele kaart op
door aanmerkingen op de leiding, maar de tweede gele kaart
kwam volstrekt uit de lucht vallen.
De trefzekere Zandvoortse
spits werd gelanceerd en ging
in duel met de doelman. De
strijd tussen de spits en de doelman eindigde onbeslist, doch
tot ieders verrassing trok de
scheidsrechter de gele kaart en
Castien mocht vertrekken.
Even later mocht ook een
ZCFC-speler vertrekken, na
een flinke overtreding. Toch
werd er ook nog gevoetbald. De
Zandvoorters hadden over het
geheel genomen het betere van

het spel, terwijl ZCFC vanuit
een versterkte defensie loerde
op de counter.

En dat ook de Zandvoorters
kunnen vissen bleek afgelopen
zaterdag wel. Er werd uitstekend gevist, gezien de vele vissen die uit het water werden
gesleept. Coen Mollenberg, die
zou winnen, haalde in drie uur
tijd maar liefst 29 vissen naar
boven. Naast twee gullen en
twee botten was de overige vis
hele mooie schar. De totale
lengte gevangen vis was zeven
meter en zeven centimeter.
Ruim drie en halve meter minder ving Gerard Bluijs, doch
het was voldoende voor de
tweede plaats, terwijl Frans
Castien beslag legde op de derde plaats.
Na twee wedstrijden voert
Coen Mollenberg de ranglijst
aan. Uit de grote hoeveelheid
vis, die gevangen werd blijkt
wel dat er weer een opleving
van de visstand plaatsvindt. In
voorgaande jaren werd er
slechts met uitzondering schar
gevangen en werd er bovendien
veel minder gevangen. Vanaf
het strand wordt er nu heel veel
gul gevangen maar deze is wel
klein van stuk. De gemiddelde
grootte is niet meer dan 45 centimeter maar tien of twintig vissen op een avond is geen uitzondering.
De leden van de Zeevis Vereniging Zandvoort zijn zeer
nieuwsgierig naar deze omslag
en willen dan ook bij het Rijksinstituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) in IJmuiden informatie gaan inwinnen wat de
oorzaak is en hoe het staat met
de visstand in de toekomst. De
eerstkomende wedstrijd is op l
maart aanstaande en wel op de
Noordzee.

Uit onderzoek blijkt namelijk
dat 80 procent van de kinderen
weieens last van oorontsteking
heeft. Een kwart van de kinderen krijgt zelfs drie maal een
acute oorontsteking voor de
derde verjaardag volgens het
Spaarne Ziekenhuis en het Wilhelmina
Kinderziekenhuis.
Sinds kort bestaat er echter een
vaccin tegen de bacterie die de
oorontsteking veroorzaakt. Of
het vaccin ook werkt, is nog onduidelijk.
In de regio Zuid-Kennemerland en
Haarlemmermeer
wordt daarom een onderzoek
gehouden, waarbij de helft van
de kinderen wel en de helft niet
tegen de bacterie worden ingeënt. Ouders kunnen zich meiden bij het Spaarne Ziekenhuis.

ZANDVOORT - De baskelbalsters van The Lions
behaalden een verdiende
zege op Exercitia. In deze
matige partij basketbal bleven de Zandvoortsen met
37-23 aan de goede kant van
de score.

,,De neutrale toeschouwer zal
dit gelijkespel wel terecht vinden, maar ik vind dat er meer
had ingezeten," meende begeleider Joop Paap. „We gingen
voor de winst, want bij verlies
zouden we aardig in gevaar zijn
gekomen. Nu blijven de onder ste ploegen op afstand. We zijn
nog niet veilig maar het lukt
aardig om in veiligheid te komen. We speelden in ieder geval weer beter dan vorige week,
maar echt uitgespeelde kansen Topscorer Robin Castien slaagt er niet in de hechte defensie van ZCFC te verschalken
kregen we ook weer niet."

Topscorer l

Robin Castien
(Zandv.75)
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19x

Zandvoortmeeuwen werkt
zich aardig in de nesten
ZANDVOORT - Door kansloos met 0-3 te verliezen van
het onderaanstaande KW heeft Zandvoortmeeuwen zich
aardig in de nesten gewerkt. Spelend zoals tegen KW zal
er een wonder moeten geschieden wil degradatie ontlopen
worden.
In de eerste minuut kreeg
Zandvoortmeeuwen een fraaie
kans op de oepningstreffer,
maar toen die verloren ging,
werkte dat kennelijk verlammend. Toen, enige minuten later, KW een blunder in de
Zandvoortse defnsie afstrafte
wilde het helemaal niet meer
lukken met Zandvoortmeeuwen.

rio Schrader behoedde zijn
team voor een grotere achterstand. Zelfs een strafschop
keerde Schrader met een katachtige reactie.
De daarop volgende uitval
van Zandvoortmeeuwen leverde een aardige mogelijkheid op.
Dennis Vastenhouw zag echter
zijn harde schuiver op de voeten van de Krommeniese doelman eindigen. Zandvoortmeeuwen kreeg vervolgens wel een
licht veldoverwicht maar de
aanvallen verliepen in een te
traag tempo en de passing was
bijzonder onnauwkeurig. Bovendien werd het gehele middenveld met lange trappen
overgeslagen, waardoor KW
geen moment meer in gevaar is
geweest.

De tien minuten waren nog
niet voorbij of een tweede KW
treffer diende zich aan. Zandvoortmeeuwen werd echter gered door de lat. Een schot, buiten bereik van de voortreffelijke doelman Mario Schrader,
teisterde het aluminium. De
Zandvoorters waren niet in
staat de bakens te verzetten.
Het vertoonde spel was heel
slecht. KW liet beter samenspel zien en kwam na een half
De strijd werd er niet fraaier
uur voetballen op een 0-2 voor- op. Zandvoortmeeuwen kon
sprong.
niet beter en KW bleef de bal
rustig rondspelen. In blessureToen Michel van Marm en tijd werd het zelfs nog 0-3 toen
Ruud van Laere met blessures een uitgekookte aanval ook Maafhaakten was van enige op- rio Schrader te veel was. In de
bouw in het geheel geen sprake onderste regionen roeren de
meer. In de tweede helft leek teams zich danig. Wil ZandZandvoortmeeuwen naar een voortmeeuwen niet afdalen
grote nederlaag te worden ge- naar de viede klasse dan zal
speeld. KW sneed menigmaal toch uit een ander vaatje getapt
door de defensie heen maar Ma- moeten worden.
(ADVERTENTIE)

Programmering ZFM Zandvoort
(per 01-09-97)
Maandag tot en met donderdag:
00.00-OfOO ZFM Nonstop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-12.00 De Watertoren
12.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-20.00 ZFM Nonstop
20.00-22.00 De Kustwacht
22.00-24.00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00.00-07.00 ZFM Nonstop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoorl
09.00-11.00 De Watertoren
11.00-12.00 ZFM * (Een programma speciaal voor de senioren)
12.00-13.00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
13.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-19.00 ZFM Nonstop
19.00-20.00 ZFM livei
20.00-22.00 Eurobreakdown
22.00-24.00 BPM
Zaterdag:
00.00-08.00
08.00-10.00
10.00-12.00
12.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-24.00

ZFM Nonstop
Broek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neul)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & PaddocK
Getetter aan zee
De Kustwacht

Zondag:
00.00-09.30
09.30-10.00
10.00-12.00
12.00-17.00
17.00-19.00
19.00-24.00

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

Hel werd van beide kanten
een moeizame en slordige partij basketbal. Exercitia compenseerde het matige spel met
fysiek geweld, maar de Lions
hield het hoofd koel. Na vijf minuten stond er een 2-0 voorsprong voor Lions op het scorebord. Toen begon de score
enigszins op te lopen, maar de
afwerking van de aanvallen
bleef aan de matige kant. Bij de
rust leidde Lions met 19-12.
Ook de tweede helft was niet
hoogstaand. Beide teams bleven moeite houden de juiste
richting naar de basket te vinden. Onder de borden heerste
Lions door een lengte-overwicht waardoor alle rebounds
voor de Zandvoortse vrouwen
waren. Met hard werken hield
Kolt) Enc'k \aii ('Icol
Lions een overwicht dat tot uiting kwam in de uiteindelijke
overwinning van 37-23.
„Het was geen grootse vertoning," stelde coach Olaf Vermeulen. „Maar goed, het resultaat van hard werken was toch
een verdiende overwinning."
moesten winnen om een neder- Scores Lions: Anieke van Litlaag voor Chess Society te ont- senberg 10, Hedwig Gansner 8,
lopen. Beide Zandvoortse scha- José Koper 8, Thea Draijer 5,
kers stonden er zeer goed voor. Monique Alblas 4.
Bij De Boer bleek het binnenhalen van de winst inderdaad
een formaliteit, doch bij de
Chess-voorzitter Olaf Cliteur
lag dit niet zo simpel. De Zandvoorter had in het middenspel
een stuk gewonnen tegen een
ZANDVOORT - In een uipion, doch kreeg een enorme
aanval over zich heen. Daar- termate slechte partij voetdoor was Cliteur in tijdnood ge- bal ging TZB met 1-3 ten onraakt en had slechts anderhal- der tegen rode lantaarndrave minuut op de klok om de ger Heemstede. Voor TZB
partij uit te vluggeren. De Zand- valt er weinig eer meer te
voorter hield het hoofd koel en behalen in deze competitie.
kon toch de vijandelijke koning
De Zandvoorters waren weite pakken krijgen waarmee de nig gemotiveerd en speelden
zege voor Chess werd veilig ge- dan ook heel slecht. Heemstede
was ook niet veel, maar ging
steld.
Teamleider Hans Drost haal- toch voor de winst. Nadat
de opgelucht adem. „Het is een Heemstede een 0-1 voorsprong
wonder dat wij hier gewonnen had genomen bepaalde Jeroen
hebben. Slechts Van Bockel, Swart met een mooie treffer de
De Boer en natuurlijk matc- ruststand op 1-1. In de tweede
hwinnaar Cliteur bereikten helft waren de ploegen van een
hun normale niveau. Dat je dan gelijkwaardig gehalte. Beide
toch nog wint, is allesbehalve teams hadden totaal geen overonfortuinlijk," aldus Drost, die leg bij het opzetten van aanvalverder tekenend voor zijn team len.
vond dat van de vierenhalf gescoorde punten van de eerste
Toen Heemstede uit een vrije
vier taorden afkomstig waren. trap op 1-2 kwam was de wedstrijd gespeeld. TZB slaagde er
niet in een vuist te maken en
van een slotoffensief was geen
sprake. Heemstede voetbalde
de strijd rustig uit en wist zelfs
nog te scoren, 1-3. „Het was een
hopeloze wedstrijd," vertelde
trainer Willem Koning. „We
misten wel veel spelers, want ze
blijken graag wat anders te
doen op zondag, maar het was
helemaal niks."

Chess moeizaam langs hekkensluiter

ZANDVOORT - In de uitwedstrijd tegen het puntloze Lange Rokade uit AlkRemy van Loon (TZB)
@
gX
maar is het eerste team van
Chess Society ternauwerPieter Keur (ZVM.zon.)
®
7X
nood met 3,5-4,5 aan de goede kant van de score gebleFerry van Rhee (ZVM.zat.)
ven. Dit resultaat was enkel
0
7X
en alleen te danken aan de
vier hoogste borden, die
Dennis Schrader (TZB)
©
7X
goed waren voor een volle
De vier voetbalteams kwamen wel in actie maar zorgden voor een honderd procent score.

Oorontsteking
ZANDVOORT - Op l maart
start onder andere in Zandvoort een groot onderzoek naar
de inenting van kinderen ter
voorkoming van middenoorontsteking. Alle kinderen van
twaalf maanden tot en met zes
jaar kunnen aan het onderzoek
meedoen.

Lions sterker
dan Exercitia

In de eerste helft leverde het
spel beide teams weinig mogelijkheden op. In de tweede helft
gingen beide teams voor de
winst. Het werd een meer open
strijd waardoor er ruimte ontstond voor de aanvallers. ZCFC
was dicht bij een treffer maar
de bal kwam tegen het houtwerk aan en ook Zandvoort '75
testte de doelpaal op kwaliteit.
De fraaiste kans was voor Mare
Hoppe. De Zandvoortse middenvelder kwam vrij in het
strafschopgebied, maar krulde
de taal net langs de verkeerde
kant van de doelpaal. Ondanks
verwoede pogingen van de
Zandvoorters bleef de stand 0-0.

zeer schamele doelpuntenoogst. Slechts TZB-er Jeroen Sxvart wist,
ondanks dat zijn ploeg met 3-1 verloor, eenmaal te scoren waardoor
de volgorde op de ranglijst geen enkele wijziging onderging. De
teams slaagden er niet in de juiste richting naar het doel te
ZANDVOORT - De leden overige
vinden.
Robin Castien blijft onbedreigd aan de leiding gaan.
van de Zeeyis Vereniging

Zandvoort visten een zeer
succesvolle wedstrijd vanaf
de Zuidpier in IJmuiden.
Door het prachtige weer waren veel vissers naar de pier
gekomen om een maaltje vis
te verschalken.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Olaf Cliteur werd de absolute
uitblinker van de schaakavond.
Bij een 3,5-3,5 stand velde hij,
met nog slechts anderhalve minuut bedenktijd, zijn opponent
en stelde de zege voor de Zandvoorters veilig. De Zandvoorters stijgen door deze overwinning naar de vierde plek in de
eerste klasse B maar moeten
ondanks hun positieve score
van zes punten uit vijf wedstrijden nog altijd op hun tellen passen.
Per traditie heeft het Chessteam het moeilijk tegen laaggeplaatste schaakteams. Zo ook
tegen het vierde team van de
Lange Rokade. In de Hoornse
Vaart waren de omstandigheden om het schaakspel te beoefenen niet best. Naast een hore-

ca-gelegenheid in het zwembad
werd geschaakt in een ruimte
met veel te weinig licht en ook
het materiaal taleek een bijeen
geraapt zooitje te zijn. Teamleider Hans Drost toonde zich dan
ook vooraf alles behalve gerust
op een goede afloop.
Zoals zo vaak bleek dit voorgevoel van Drost terecht. De
wedstrijd was nog geen uur oud
toen Kees Koper in grote 'protalemen raakte. De koploper uit
de interne competitie offerde
zijn dame nog wel tegen een loper en een toren, doch dit taleek
slechts uitstel van executie
waardoor Chess tegen een 1-0
achterstand aankeek.
Ook Dennis van der Meijden
kon het tij niet keren. Hij speelt
volgens eigen zeggen slechter
dan ooit en lijkt mijlen ver verwijderd van de scores die zijn
medespelers van hem gewend
zijn. Opponent Spaan maakte
dankbaar gebruik van de vormcrisis van Van der Meijden en
zorgde voor 2-0. Ton van Kempen stond weliswaar beter tegen de op papier zwakste Alkmaarder Kuiper, doch zat met
behoorlijke koorts achter het
bord, hetgeen hem, toen de tijdnoodfase daar was, dwong om

remise te accepteren.
Nieuwkomer Chris van Bockel speelde zijn vijfde partij
voor Chess en deed dat weer
geweldig. De Chess-speler verbruikte veel tijd en joeg daarmee zoals gewoonlijk zijn teamgenoten de stuipen op het lijf
maar besliste de partij fraai
met een combinatie, die tot
stukwinst leidde. De achterstand werd daarmee teruggetaracht tot 2,5-1,5, doch de Zandvoortse vreugde was van korte
duur.
Mare Kok verloor van de
sterkste speler uit Alkmaar en
de traditie om van de hekkensluiter te verliezen leek taij Chess
te worden voortgezet. De opponent van Ben de Vries had het
winnende punt in handen. De
Alkmaarse schaker had twee
pionnen meer maar had reeds
veel bedenktijd verbruikt. Tot
verbazing van iedereen ging hij
echter in vliegende tijdnood,
rustig aan zijn pijp lurkend, na
zitten denken en overschreed
met de mededeling dat hij
dacht nog een kwartier extra te
krijgen, zijn bedenktijd.
Ineens gloorde er weer hoop
aan de Zandvoortse horizon.
Olaf Cliteur en Jacota de Boer

TZB krijgt klop
van hekkensluiter

ZVM laat koploper ontsnappen
ZANDVOORT - Tegen
koploper Meervogels leed
ZVM-Rabobank een eervolle 18-22 nederlaag. Een matige periode vlak voor de rust
brak de Zandvoorters uiteindelijk op.
In een periode van tien minuten, voor de pauze, kreeg de nederlaag van ZVM-Rabo gestalte. Voor het overige deed het
team van coach Joost Berkhout
in het geheel niet onder voor de
koploper Meervogels. In de eerste twintig minuten hield de
Zandvoortse defensie uitstekend stand en door goed aanvallend werk stond er een 4-3
voorsprong op het scorebord.
Vervolgens volgde de reeds
gememoreerde inzinking en
ZVM-Rabo keek bij de rust tegen een 5-11 achterstand aan. In
de pauze stelde coach Berkhout weer orde op zaken en met
nieuw elan begonnen de Zandvoorters aan de tweede helft.
Na een kwartier handballen
had ZVM-Rabo de achterstand
teruggebracht naar 13-15. De inhaalrace leek beloond te worden, doch de mooie kans op het
veertiende doelpunt ging jammergenoeg verloren. Meervogels liet toen zien hoe het moest
en bekroonde de volgende aanval wel met een treffer, 13-16.

Derde competitie
beslist bij ZBC
ZANDVOORT - De laaste
wedstrijd in de derde competitie bij de Zandvoortse Bridgeclub bracht uitsluitsel over promotie en degradatie. De vierde
competitie gaat volgende week
van start.

Patrick Terpsira doet een poging de defensie van Meervogels te verrassen
Foto KiK'K v.in C'leel'

laatste fluitsignaal voor een taeter resultaat werd gestreden.
De kansen kwamen er nog,
maar aangezien ook Meervogels regelmatig doelpuntte viel
aan de 18-22 nederlaag niet te
Dat was de nekslag voor de ontkomen.
badgasten alhoewel toch tot het
„Die tien minuten in de eer-

ste helft breken je op," bekende
een toch wel tevreden coach
Berkhout. „We hebben het heel
goed gedaan. Vorige week
speelden we slecht maar wat we
tegen de koploper lieten zien
was echt heel goed. Door wat
taktische omzettingen konden

we Meervogels heel goed partij j
geven. Het scheelde maar heel
weinig. We hebben verloren ,
maar Verlieten wel het veld niet
opgeheven hoofd." Doelputiten: Martijn Hendrikse 7, Ka- !
miel Doorgeest 4, Paul Blom 4.
Patnck Terpstra 3.

Spanning genoeg bij schaakclub
ZANDVOORT - Door de resultaten
van de vorige week zijn er bij de Zandvoortse Schaak Club nu drie kanshebbers op de titel in de spannende Rapidcompetitie. Jansen, Ayress en Lindeman zijn de kandidaten voor het kampioenschap.

Hans Jansen consolideerde zijn tweede
plaats ondanks dat hij in de zevende ronde
verstek moest laten gaan. In aantal gewonnen en verloren partijen staan Ayress, Jansen en Lindeman gelijk, maar Ayress heeft
in de afgelopen partijen, door zijn slartpositie, meer punten verzameld. De taeslissing zal vallen op de laatste avond van deze
Rapid-competitie en dat is op donderdag 7
mei aanstaande.

Rapidkampioen van vorig seizoen, John
Ayress, kreeg er in de zevende ronde een
concurrent bij. Hans Lindeman versloeg
Voor de interne competitie werden voride koploper met fraai spel. Ayress herstelde zich vervolgens knap door zeges op Jan ge week zes partijen gespeeld. De grootste
Berkhout en Ruud Schiltmeijer. Hans Lin- verrassing was de winst van Hetty Sanddeman had er zin in, want het bleef niet taergen op Willem van Esveld. Hans Lindealleen taij een winstpartij op Ayress. Ook man speelde op safe door een remise af te
moest Edward Geerts er aan geloven. Lin- dwingen tegen ranglijstaanvoerder John
deman maakte een flinke stijging op de Ayress. In de eerste ontmoeting, eerder dit
seizoen, verloor Lindeman nog van Ayress.
ranglijst en staat nu derde.

Hans Jansen profiteerde hel meest van
de puntendeling door clubkampioen Edward Geerts met verlies naar huis te sturen. Het verschil tussen de nummers één
tot en met vier blijft amper een kleine vijftig punten met nog tien ronden voor de
boeg. In deze twaalfde ronde won Gudc van
Gorter, zegevierde Atkinson over De Oude
en boekte Schiltmeijer een overwinning op
Hueting.
Maandagavond kan het team van de
Zandvoortse Schaak Club zich in veiligheid stellen in de externe competitie. De
laatsle op de ranglijst Kijk Uit uit IJmuiden moet dan verslagen kunnen worden
door een op volle oorlogsslerkte aantre. dend Zandvoorts team. Na de fraaie overwinning op Hoofddorp heeft de club er alle
vertrouwen in.

Het was geen verrassing dat
de overwinning in de A-lijn,
evenals de voorafgaande twee
competities, werd behaald door
de heren Emmen en Van der
Meulen. Op ruime afstand eindigden mevrouw KinKhouwers
en de heer Heidoorn op de
tweede plaats. De hoogste score
op de laatste avond werd behaalcl door mevrouw Molenaaren de heer Koning en wel met
11 procent. Vier paren dcgradcerden naar de B-lijn.
In de B-groep zegevierden de
hen'n Holtrop en Van der Pas
met 66 procent, op de tweede
plaats gevolgd door de dames
Polm en De Vries. Promotie is
weggelegd voor de dames Meijer en Mom, het echtpaar Van
der Werff, het echtpaar Hoogendijk en de dames Rudolphus en Slegers.
De dames Van Ackooij en
Drenth deden hel opnieuw uitstekend in de C-lijn door met 71
procent als eerste Ie eindigen.
Het echtpaar Van Deursen vvibt
mol 54 procent beslag Ie leggen
op de tweede plaats. Naar de Blijn promoveren de dames Van
Ackooij en Drenth, de dames
Van Os en Rudenko, het echtpaar Kerkman en de dames.
Jurriaans en Meijer.

Bingo-avond

ZANDVOORT - In de ontmoetingsnümte van de RK
Agathakerk wordt vrijdagavond een bingo-avond georganiseerd. Iedereen is welkom
om mee te doen aan het leuke
spel. De ontmoetingsruimte
aan de Grote Krocht staal open
vanaf half acht en de eerste ronde wordt gespeeld om acht uur.
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DE POSTCODE LOTERU HELPT
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C. V. onderhoud

2 IA AR

Bij Kwik-Fit altijd
goedkoper!

WIN-TOT~18,9-MIUOEN-BON

uurloon.

Aan een nieuwe
c. v. ketel toe?

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven.

Adres:

Wij b-eden u een offerte met "P™*^™"^f"
zodat u niet teveel betaalt. Tevens heeft u de
•
gespreid te betalen of te
huren.

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in bloklet-

Ook uw mechanisch afzuigsysteem heeft
onderhoud nodig. Informeer naar de
vanaf f 50,per jaar.

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

in aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijg-

baar, tel.: 020 - 677 68 68.

(Post)banknr:

i

:

\

TT

!

Geboortedatum:

Cfb

Bon uitknippen en in een
envelop Izonder postzegel)

! NATIONALE

opsturen naar: Nationale
Postcode Loterij,

I L O T E R I Jl

1"87.J''9J

Naam:....

ters. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt

INSTALLATIE

Opel Corsa 1.3i en 1.4i

165/70 R13 T P2000 p.st

D de heer D mevrouw

Q ƒ 40,- (vier lotnummers)
D / 30,- (drie lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10.- (één lotnummer)

Ventilatie onderhoud

155/80 R13 T P1000

ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer, alle
Bingoprijzen en de Mega Jackpot.

Antwoordnummer 79503,
7 700 VM Amsterdam.

i

l

Datum:
150.98.02
Handtekening:

Ford Escon III 1.4,!.«, 1.6,1.6i
l/'86-10"90

175/70 R13 T P2000
I85/65RMTP2000

Opel Astra 1.41, Ui, 1.8i, 2.0i
10f 91- (ex SI. Combi)

H-l-Ambacht

Peugeot 405 1.41,1.6,1.6i, l,7i

systemen door heel Nederland_

DE LEPRASTICHTING

- SWu/icksftop

In de Derde Wereld worden elk jaar honderdduizenden nieuwe gevallen ontdekt van lepra. Een
ziekte die bij ons al lang is verdwenen en die vrij
eenvoudig is te genezen. De opsporing, behandeling en genezing van lepra kost per patiënt ongevcer 70 gulden. De LepraStichting en de Postcode
Loterij helpen daarbij. Samen met u.

STAAT UW UITLAAT HIER NIET BH? BEL ONS NU VOOR DE LAAGSTE PRIIS.

Lepra. Melaatsheid. Een typische armoedeziekte. We kennen de beelden
van mismaakte
bedelaars uit
films. En ook
van televisie
kennen we de
verschoppelingen, want lepra
is in veel landen
in Azië, Afrika
en Zuid-Amerika
nog een realiteit
van alledag.

Harocamo

fi DAGEN PER WEEK
GEOPEND
Maandag t/m vrijdag 08.00-17.30 uur
Zaterdag 08.00-17.00 uur
Prijzen ind montage, garantie en btw. Bandenprijzen exd balanceren,
vernielen en vaw bijdrage. Geldig van 18 lot en met 24 fcbiuari 1998.
Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.

v.a. a.s. donderdag weer geopend
**»»

ACCU'S, APK, BANDEN, QUE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.

buiten onze heerlijke vlees-, visspccialiteiten
en lunchgerechten, nog steeds de lekkerste
belegde broodjes, stokjes en pistoletjes.
•ttöiô'
Tot ziens bij "HAROCAMO"
*»&«

NIEUW: ALMERE-STAD, Randstad 22 nr. 39,036-5303222

maandag gesloten

Amstelveen Amsterdamseweg 488. 020-6135514. Amstelveen (R) Bouwerij 48, 020-6414022. A'dam-ZO (A/R)
LemelerbergwEg55,020-69l 1211. A'dam-ZO (A/R) Spaklerweg44D.020-6682998.Bljlmermeer (R) Karspeldreef I.
Parkeergarage Kleiburg. 020-6907768. Almere-Buiten (A/R) (Doe Mere) Montrealscraat 31, 036-5329260.
Almere-Stad (A/R) Randstad 22 nr. 39, 036-5303222. Almere-Stad (A/R) Vlaardingenstraat 2, 036-5345540.
Haarlem Amsterdamsevaart I6H8. 023-5354775. Haarlem (A/R) Leidsevaart 254. 023-5325303. Haarlem Schalkwijkerstraat 151, 023-5351844. Hoofddorp (R) Hoofdweg 662. 023-5615784. Zaandam (A/R) P. Ghijsenlaan 7 A,
075-6701854. ZaandamVinkenstraat40,075-6177439.
(A/R) Ook APK en Remservice in deze vestiging. (R) Ook Remservice.
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Tel. 5712102

BEL VOOR UW DICHTSTBIJZIJNDE KWIK-FIT 0900-8698 ""

Help mee lepra te bestrijden. Doe mee mei de
Postcode Loterij en steun zo de LepraStichting.

Bijvoorbeeld in
Indonesië.
Alleen al in dat
land hebben
35.000 mensen
lepra en worden
jaarlijks duizenden nieuwe
gevallen ontdekt.

De LepraStichiing deelt samen met organisaties als
Natuurmonumenten, Unicef, het Wereld N a t u u r
Fonds en Artsen zonder Grenzen mee in de
opbrengsten van de Postcode Loterij. Met die bijdragc kan de LepraSlichting zich extra inzetten
voor de leprabestrijding.
Meespelen is dus helpen in de Postcode Loterij.
Maar het is ook kans maken op de Postcode-Kanjer
van minstens 18,9 miljoen gulden. Plus elke
maand op nog eens vierhonderdduizend andere
prijzen die kunnen oplopen tot 7 miljoen gulden.
Speel dus mee, help en win.

DE UITSLAGEN VAN 16 FEBRUARI
Elke maandag 2O.3O
«jw uur
uui op
«-*t-* RTL
n • 1— 4:
--t-.
rij Record Stiow
Stand Mega Jackpot:

De overige Bingoprijzen:

7 miljoen

Getal 23 t/m 36

De Bingogetallen:
Getal 1 t/m 22

24 30 03 05 22 45 40
26 43 39 14 19 21 06
04 28 34 01 23 38 09
Heeft u met bovenstaande
cijfers, of met het cijfer:

13
een volle kaart dan wint u de
Thuisbingo
ƒ 25.OOO,Zetfouten voorbehouden

12 ƒ 10.000,08 ƒ 1.000,-

37
02
25
42
10

/ 100,ƒ 50,ƒ 40,ƒ 30,ƒ 25,-

17
44
41
32
33
16
11

ƒ20,/ 10,ƒ 9,ƒ 8,ƒ 7,ƒ 6,ƒ 5,-

••MM^^^M^MMMM^^^BMB
•^••^•^^•^^^•i^^M

Straatprijs trekking januari:
Bekendmaking: 16 februari

ƒ 5.OOO,-

1221

EV

Extra Prijs
ƒ 2S.OOO,1221

EV 017

De BMW: 5384 HS 060 in Heesch

Alleen bij de Matrassenhal
in Breukelen

leclrische bodems
voor bodempnjzen
Brugman Ascona Lux
kunststof keuken mrl afgerond
/.ijdcu. Al'niclini; 320 i:m. CoinplotM
uu-I inl)oiivin)|nu'iiluiir Wüi
een jirnli' 220 Hier koelkast.
Als afgebeeld

Brugman Ravenna Seliitterende
MPF-keuken met kuderprofii-l
L r v r f l i a a r i i i H kleuren.
Compleet niet iiiln>ii»;i[iparaliiui'
waaronder een kei'aini.selie kookplanl. vrii'/.eren een vaatwasser

|||§;.4Ö;iTtóp?$:

Eco latexmatras
met frottee hoes 90 X 200+

met frottee hoes + elektrische/
bodem

Pocketveringmatras

elektrische bodem

\jr •• ^«k.

90 X 200 ook in 80 X 200 cm.

775,ook In 60X200 cm.

«895,ook in 80 X 200 cm.

N S

De
Matrassenhal
Met meer dan 1000 matrassen op voorraad
Alleen op donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 februari 1998
OPENINGSTIJDEN: mwidag IZOO-l7JOutir
dinsdag i/m vrijdag «n 10.00 uu 17 JO uur
10.00 tot U.OOuur

-€12.995,-

90 X 200 + elektrische bodem

KcUlSChe Vaart l A

Breukelen
Tel.

GRATIS
PARKEREN

Alle keiikeiinanliiediiiiieii
zijn inelusiff:
f/j l i'in dik \vei-klilail mei walerkennj;
\fj ^'iiskiKikplaal inel voiikunlslekiii^ 1
!/] knms-t'ii liclillijslcn
vcrliclilin-i
InboilWiiicii^knian
apuaratiiiir
K •*IHiflliak
binnen
LVM a »iiüku|i
48 uur
/h-li-clrci-tivcn
frplpvortl
[ïl IWHili'1-k...-lkasl ötle^tult

DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:
AMSTERDAM. Siadliotidci-ska.!.- 74.020-6752956. HOOFDDORP". Kruisweg785 C, 020-6533<162.
ZAANDAM". PicIcrCliijsiMilaaii 11/l'rnvinciali-wBg.075-6157867. ZOETKRWQUDE". H o p - H i i n d i i k 195.071-5892086.
" m i k HiKlkiiincrsliowrooni. Ovcriucndrcsscn vindt n in de Gouden Gids,

GRATIS BEZORGEN

woensdag 18 februari 1998
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Bij mijn honden
vind je ook geen
spoortje agressie'
J

E KUNT MIJ wel als een
pacifist beschouwen,"
verklaart Verhorevoort
i zijn vrijstaande woning aan
e Kostverlorenstraat. „Ik ben
>oit een vechtersbaas ge•eest, maar veeleer een man
an overleg. In plaats van de
rijd aan te gaan probeer ik
Itijd een vreedzame oplossing
vinden. En die inslag zie je
ok bij mijn honden terug.
)aar vindt je ook geen spoortje
gressie in. Een sprekend vooreeld daarvan is de diefstal die
ier een paar jaar geleden is
cpleegd. Terwijl er nota bene
ijf honden in huis waren, kónen die inbrekers gewoon hun
ang gaan..."
Zijn zachtaardige mentaliteit
racht de in het Brabantse Hellond geboren Verhorevoort er
i zijn jeugd toe om priester te
villen worden. Na de lagere
:hool meldde hij zich dan ook
p het seminarium. „Maar ja,
jen ik een jaar of vijftien werd
^as er van mijn roeping weinig
leer over," herinnert hij zich
onder spijt. „Op die leeftijd
MS ik erachter gekomen dat ik
.leisjes toch ook wel mooi
ond." Zijn opleiding vervolgde
ij op de hbs, om daarna de
erpleging in te duiken. Ook
eze keuze werd door vrouweijk schoon veroorzaakt.
„Ik had toen net verkering
net mijn huidige vrouw," verelt Verhorevoort. „En omdat
ij in Castricum een verpleegodeiding ging volgen leek het
iiij een slim idee om me daar
ok in te laten schrijven, zodat
ve daar samen intern konden
;aan. Dit plan viel echter in zoerre in duigen dat we elk apart
verden ondergebracht: zij in
en zusterhuis en ik in het huis
oor broeders. Toch had ik
;een spijt van mijn beslissing,
vant zo kwam ik probleemloos
mder de dienstplicht uit. Ik
oelde er namelijk helemaal
liets voor om militair te worien."
Hoewel de jonge Verhoreoort dus bij toeval in de medi-
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de badplaats door

„Dus in tegenstelling tot bij'oorbeeld de Sparta-met. Die
cun je door de benzinemotor
mmers gewoon gebruiken als
een bromfiets, terwijl je op de
Cyast te allen tijde verplicht
)ent om in beweging te blijven.
Het door een accu aangedreven
~'AS-systeem zorgt er namelijk
üleen maar voor dat de weerstand flink vermindert."
Het rijwiel, dat 2395 gulden
sost, is volgens Koning ideaal
om onbezorgd een tochtje door
Ie duinen te maken. „Als je een
lelling ziet opdagen en je
lenkt: dat wordt een zware
üuif, dan schakel je gewoon de
notor in," raadt hij aan. „Die
<:orgt er dan voor dat je niet
harder hoeft te trappen om taoven te komen. En hetzelfde
t aat op met tegenwind." Hij
verwacht dat de Kyast vooral
bij ouderen aan zal slaan. Om
:Ue reden levert hij slechts het
damesmodel. „Want voor he'en op leeftijd is het tenslotte
ook veel makkelijker als er
geen tussenstang meer in de
•veg zit."
Behalve de Kyast heeft Genird Koning nog een opvallencle primeur in zijn rijkgesorteerde zaak in ZandvoortNoord. Het betreft een scooter
vnn het merk Kymco met een
buitengewoon laag benzineveraruik. „Normaal rijdt een
arommer één op twintig, of
hooguit één op vijfentwintig,"
vertelt Koning. „Maar deze
heeft een gemiddelde van één
op zestig! Dat komt omdat hij
een viertaktmotor bevat, die

Monique van Hoogstraten

CD

Wild plakken
Dat er een zekere overeenkomst
waarneembaar is tussen een man en zijn
hond, is niet uitzonderlijk. Maar meestal
betreft die gelijkenis eenzelfde manier van
bewegen, dan wel een treffende
weerspiegeling van de gelaatsuitdrukking.
In het geval van Willem Verhorevoort en
zijn acht Dalmatische viervoeters zijn het
echter de karakters die naadloos op elkaar
aansluiten. Zowel de Zandvoortse Rode
Kruis-voorzitter als zijn rasdieren bezitten
namelijk een uitgesproken
mensvriendelijk karakter.

Wim Peeters van de nieuwe partij Eén Zandvoort is verbaasd dat niet alle
politieke partijen in Zandvoort meteen te hoop zijn gelopen tegen de
Socialistische Partij. ,,Het is toch te gek voor woorden dat de SP overal in
het dorp posters heeft geplakt, terwijl dat alleen op de officiële plakplaatsen mag. Willen we niet met zijn allen het dorp zo mooi mogelijk maken? En
wat is de volgende stap? Plakken op winkelruiten? Is het wildplakseizoen
nu geopend? Gaan andere partijen nu ook overal plakken?" Zelf belooft hij
dat liij geen posters op glasbakken of lantaarnpalen zal aanbrengen. ,,De
SP moet gedwongen worden nog voor de verkiezingen ze allemaal weg te
halen," vindt hij. De gemeente heeft wel een brief gestuurd met dat
verzoek. „Maar tot nog toe hangen ze er nog. En je kunt mij niet wijsmaken
dat iemand van hun partijbureau uit Rotterdam helemaal naar Zandvoort is
gekomen om ze op te plakken. Natuurlijk is dat een SP'er uit Zandvoort
geweest."
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Informatievrees
Verhorevoorts carrière werd'
bepaald door vrouwelijk schoon
sche brache verzeilde, taleek hij
daar een uitgesproken talent
voor te bezitten. Zo werd hij, na
het behalen van zowel het Verpleging A- als B-diploma, in
1966 door de destijds vermaarde cardioloog dr. Vroom gevraagd om mee te helpen de
allereerste hartbewakingsunit
in Nederland gestalte te geven.
„Ik was in die tijd een heel actieve student, die ook op technisch gebied van wanten wist,"
verklaart Verhorevoort die eervolle uitverkiezing. „En Vroom
was blij dat hij er een verpleegkundige bij kon betrekken met
de nodige kennis van zaken."
Dat Verhorevoort een jaar of
vijf later met zijn gezin naar
Zandvoort verhuisde, had niet
zozeer met carrière-overwegingen te maken alswel met de beperkte mogelijkheden voor zijn
kinderen. „In Helmond ging de
jeugd na de lagere school óf
naar de huishoudschool óf naar
de ambachtschool. En in vond
dat mijn kinderen daar te intelligent voor waren. Daarom

greep ik mijn kans toen er hier
in de Clarakliniek plaats was
voor een leidinggevende docent. Temeer omdat mij dit
prachtige huis als dienstwoning werd aangeboden."
Ondanks zijn nog altijd goed
hoorbare 'zachte g' voelde Verhorevoort zich snel thuis in
Zandvoort. „Ze zeggen wel dat
ik altijd een Brabander zal blijven, maar ik heb nooit het ge-

zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,

Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
o! inleveren bij het kantoor op
Gasthuispleim 2. Tel:023-5718648,
of Faxen:023-5730497.

veel zuiniger werkt dan een
tweetakt." De bromfiets, die
3850 gulden kost, is overigens
niet alleen milieuvriendelijk
vanwege de geringe dorst naar
brandstof. „Ook hoeft er geen
mengsmering meer door de
benzine," benadrukt Koning.
„En dat scheelt een heleboel
uitlaatgas."

Herbouw paviljoens
al in volle gang
ZANDVOORT - Voor de eigenaars van de strandpaviljoens
komt het nieuwe seizoen alweer met rasse schreden naderbij. Menig uitbater is dan ook al
druk bezig om de strandtent
neer te zetten. Zo zijn de bekende contouren van de paviljoens
Jantje, Willy en Vrijbuiter
reeds te herkennen, terwijl ook
het Trefpunt alweer op poten
staat. En volgens José Vonsee,
die het etablissement op nummer acht met haar man exploiteert, is dat geen dag te vroeg.

Wim Verhorevoort is bij de ambulancedienst van de GG&GD met functioneel leeftijdsontslag
gegaan, maar had er het liefst nog een paar jaartjes aan vast geplakt
middels tot hoofd opgeklom- bezighouden met een vrouw in
men Verhorevoort reden was barensnood. En voor je het
om naar een andere functie uit weet breng je dezelfde nacht iemand met een hartinfarct zo
te kijken.
Tot zijn geluk vond hij een snel mogelijk naar het ziekenleukere baan bij de ambulance- huis."
dienst van de Haarlemse
De wetenschap mensenleGG&GD, waar hij tot en met vens te kunnen redden heeft
januari van dit jaar heeft ge- Verhorevoort altijd gestimuwerkt. Als het aan hem had ge- leerd om tot op het bot gemotilegen zou hij er nu nog steeds veerd te blijven. „Maar het zijn
actief zijn, indien hij niet ver- niet allemaal leuke dingen,
hoor, die je tegenkomt," vult
zijn vrouw aan. „Als je te maken krijgt met suïcide, is dat
heel erg naar. En ik weet nog
goed dat Willem spierwit thuiskwam nadat er een kind van
acht onder een SRV-wagen was
terechtgekomen. Daar heeft hij
plicht was om met 'functioneel een week lang niet van kunnen
leeftijdsverlof' te gaan. „Ja, ik slapen."
Hoewel Verhorevoort inmidwas graag nog wat jaartjes
doorgegaan," geeft Verhore- dels met pensioen is gegaan
voort te kennen. „Want het is blijft hij nog actief in de medieen prachtig en zeer afwisse- sche sector. Zo zet hij zich als
lend beroep. De ene keer kom je voorzitter van het plaatselijke
bij iemand die met zijn dron- Rode Kruis regelmatig in op
ken kop van de trap is gelazerd, het Circuit en bovendien heeft
waarna je je even later moet hij onlangs een deeltijdjob ge-

accepteerd taij een Amsterdams
bedrijfje dat ambulances verhuurt. Dit belet hem echter niet
om zich nu naar hartelust met
zijn grote hobby bezig te houden. Hij prijst zich gelukkig
nooit meer vrije dagen te hoeven opnemen om met zijn rashonden in heel Europa shows
en tentoonstellingen te bezoeken.
„Nee, al dat improviseren om
mijn werk en mijn liefhebberij
te combineren is eindelijk van
de baan," stelt hij tevreden
vast. „Samen met mijn vrouw
kan ik me nu helemaal op het
fokken richten. Want daar
komt heel veel geduld en deskundigheid taij kijken, hoor. Je
moet enorm veel kennis hetataen van de erfelijkheidsleer om
een echte kampioen te krijgen.
Zo heta ik hier nu een hond lopen met Argentijns en Fins
taloed. Volgens mijn taerekening
moet dat dier binnenkort tot de
wereldtop behoren."

Weekenddiensten

Dier
van de
week

'Ik voelde er helemaal niets
voor om militair te worden'
voel gehad dat ik word tauitengesloten. Integendeel, mijn ervaring is dat men hier juist heel
amicaal met elkaar omgaat. En
ook mijn vrouw woont hier met
heel veel plezier." Zijn werk in
de Clarakliniek werd evenwel
geen groot succes. Na een paar
jaar taleek dat het huis gesloten
zou worden, hetgeen voor de in-

Lukon helpt oudere pedalist de helling op
ZANDVOORT - Als een
envoudige fiets met hulpnotor' wil Gerard Koning
Ie nieuwe aanwinst van het
Tierk Kyast niet beschrij. „Je moet hem eerder
zien als het eerste echt enerie-vriendelijke rijwiel," aldus de eigenaar van Lukon
Tweewielers in de Kochstraat.

oor

. C/3

allemaal tegenkomt. En bovendien is het nog een heel werk,
hoor. We moeten tenslotte niet
alleen het paviljoen- zelf weer
overeind zetten, maar ook het
terras aanleggen en alle stoelen
aanslepen. En verder moeten
we natuurlijk de centrale verwarming helemaal opnieuw
aanleggen en de toiletten weer
aansluiten. Reken maar dat
daar bij elkaar een hoop tijd in
gaat zitten."Door de vroegtijdige inspanning verwacht ze in de eerste
week van maart de gasten alweer te kunnen ontvangen. Ofschoon van badgasten in deze
tijd van het jaar nog geen sprake is, kan het strand op een
zonnige dag toch aardig volstromen met wandelaars, die in
Trefpunt graag een kop koffie
of een kommetje soep komen
nuttigen.
Gedurende de winter zitten
de paviljoenhouders overigens
niet stil. „De mannen zijn in de
loods bezig met schilderen en
onderhoud," vertelt mevrouw
Vonsee. „Terwijl ik me met de
menukaart bezighoud. Want
weet je wat het is? Vroeger kon
je bij wijze van spreken volstaan met het serveren van een
broodje kaas en een glaasje
bier, maar tegenwoordig moet
je de gasten een heel diner kunnen aanbieden. Daarom heta ik
me de afgelopen maanden
maar eens in onze voorafjes
verdiept."

Carnavalskleren

ZANDVOORT - Wie originele
verkleedkleren voor carnaval
zoekt, kan terecht bij Las Chicas. Dit kledingwinkeltje in de
„Hoewel het seizoen pas op l Haltestraat verkoopt vanaf
maart begint hebben we de vandaag carnavalskleren. Eigezaak graag zo snel mogelijk op naresse Annelies Schuiten
orde. We doen het namelijk lie- heeft deze verkoop overgenover rustig aan dan dat we men van Netty van Oudgaarde,
opeens nerveuze toestanden die tot vorig jaar in haar winkel
krijgen. Je weet immers maar in Noord de carnavalskleren
nooit wat je taij het opbouwen had.

Het
promotieteam van het
Zandvoorts
Nieuwsblad
en de
Ondernemers
Vereniging
Zandvoort
deelde
zaterdag
hartsnoepjes
uit ter ondcrsteuning van
de Valentrjnsactie van de
winkeliers en
de krant

Kolo
And ré Ijeberom

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112. In
andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
0900-1515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te taereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 0900-1515.
Verloskundigen: Mevrouw S.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gomtaert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. StichtingRegionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
HOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem CM.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum
Zandvoort:

Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
57173731 op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
svp 24 uur van te voren opgeven
taij het Welzijnscentrum, tel.
(023-) 5717373. Voor de maandag moet men zich op de vrijdag ervoor opgeven.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telet'. Meldpunt Sexucel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telei'. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat
ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30. woe. 10-17.30.
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Jolian Schaaphok

Friso de Zeeuw, de gedeputeerde die de provincie binnenkort verlaat voor
een baan bij het Bouwfonds, heeft een zeer uitgesproken mening over
rapporten. ,,lk lees ze niet," zei hij woensdag tijdens een conferentie over
de luchtvaart doodleuU. Zijn opmerking sloeg in als een bom. Heel wat
sprekers na hem refereerden eraan. Maar dan om duidelijk te maken dat ze
de rapporten juist we) haarfijn uitpluizen. Overigens bekende nog een
politicus dat hij liever niet alle informatie tot zich neemt. Jacob Reitsma,
Tweede Kamerlid voor het CDA, laat het bestuderen van de details over de
geluidsmetingen rondom Schiphol liever aan anderen over. „Daar heb ik
mijn mensen voor," aldus Reitsma.

Haat tegen de liefde

Een onverlaat heeft dit weekend de twee palmbomen van Victor Bol op het
strand omgezaagd. En de bomen stonden er nog wel vanwege de liefde.
Het commentaar van een teleurgestelde Victor: „Diep medelijden heb ik
met degene die zijn frustraties of liefdesverdriet op mijn werk met een zaag
moest uiten. Ik hoop dat hij of zij zich nu beter voelt."

Eerlijk
De zeventienjarige Martijn is inmiddels weer een gelukkig man. Hij was zijn
horloge verloren in het zwembad van Gran Dorado, maar dankzij de
tienjarige Kevin is het horloge weer bij hem terechtgekomen. Eerst twijfelde
Kevin nog of hij het horloge wel als gevonden voorwerp zou aanmelden (hij
was zelf ook nog niet zo lang geleden een uurwerk kwijtgeraakt) maar
achteraf is hij blij dat hij zijn eerlijkheid heeft laten prevaleren. Plechtig heeft
hij zondag het horloge overhandigd. Martijn is vooral blij. omdat er aan het
kleinood veel emotionele waarde zit.

Housen met D66
Het lijkt wel of de politieke partijen van gekkigheid niet meer weten wat ze
moeten verzinnen voor de verkiezingsstrijd. Het CDA nodigt zaterdag een
heuse televisiester ('Julian' uit Goede Tijden Slechte Tijden) uit en de Plek
van de Niet-Stemmer pakt tussen elf en twee uur boodschappen in bij de
Super in Noord. D66 organiseert woensdag 25 februari een Dee Sixty Six
Dance Party in Dance Club Yanks in samenwerking met de Zandvoortse
discjockeys Tommy en Karim. Zij zullen D66-lijsttrekker Han van Leeuwen
al na 30 seconden de mond snoeren met Techno, Dub, Trance, Chicago,
Soul en hun nieuwste project 'Soulfoul Distortion'. Overigens is de tijd
waarop het feest plaatsvindt wel erg keurig: van zeven tot elf uur 's avonds.

Ouderwets
De witte boxer Pipo logeert in
het Kennemer Dierentehuis en
wacht op een nieuwe baas of
bazin. Hij is pas acht maanden
oud en is daarom nog lekker
speels. Hij is reuze enthousiast,
gek op mensen en andere bonden. Door zijn kleur wordt hij
nog weieens door andere bonden lastiggevallen. Meestal
loopt bij weg als het hem stoort.
Alleen als hij in het nauw gedreven wordt, verdedigt hij zich
fel. Pipo is een ideale hond voor
een gezin met kinderen vanaf
een jaar of zeven, die graag met
hem willen ravotten. Wel is het
nodig om in een buis te wonen
met enige ruimte en men moet
ook de tijd hebben om met hem
op pad te gaan. In het asiel y.itten op dit moment ook acht
pups van de Mechelse herder
Tascha. Zij mogen over een
paar weken met nieuwe mensen naar buis. Wie meer informatie over ben of over Pipo wil,
kan terecht in het Kennemer
Dierentehuis, Keesomstraat 5.
tel. 5713888.

Wie een van de wethouders, de burgemeester of de gemeentesecretaris
telefonisch probeert te bereiken komt altijd eerst bij de secretaresse
terecht. Is zij van haar plek, dan ontstaat er een probleempje. Wilfred Tates
merkte dat onlangs toen hij op zoek was naar wethouder Andries van Marie.
Verder dan de telefoniste kwam Tates niet. Uiteindelijk spoorde hij Van
Marie op bij zijn zoon. Was dat niet gelukt dan overwoog hij om zijn
toevlucht te nemen tot de ouderwetse methode: steentjes gooien tegen de
ruit. Helpt altijd. .
(ADVERTENTIE)

jr^^T~r^)

Amsterdam

Vestig een nieuw wereldrecord
meubels kijken op Meubelboulevard Amsterdam-Diemen. Eén
rondje en je hebt alles gezien!
BAALBERGEN, HOUWELING INTERIEUR, MIMDERS,
MONDIIEDEB, MONïtl, OASE. VAN REEUWUK, SWAPKAMER CENTRUM, STOK MEUBEICENTER, VAIHAL
Info: {020) 690 93 16

Burgerlijke stand
l'criodc: 7 - 13 i'eb '98
In ondertrouw:
Josephus Jacota Eduard Luhulima en Jolande Verhees.
Aangifte parntcrscliap:
Karin van Zeeland en Caecilia
Maria Halsema.
Geboren:
Jonas Appie, zoon van Rolf Parson en Channah Becher.
Overleden:
Catharina Margaretha Heerens-van der Mark, 90 jaar.
Helene Caroline Jacqueline Annie Strengholt-Hansen, 86 jaar.

Kerkdiensten
Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Oecumenische dienst met als thema De Verzoening.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Oecumenische dienst in de Hervormde Kerk,
Heilig Avondmaal.
Agatha Parochie:
Zaterdag 19.00 uur: geen viering.
Zondag 10.00 uur: Oecumenische dienst in de Hervormde Kerk.
Puur hypothetisch: Stel dat de onbekende SP-plakkers straks ook de mond van Jeannctte van
NPB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
iiiusu-uir Mair de Bnc-r
Zondae 10.00 uur: Oecumenische dienst in de Hervormde Kerk. Westerloo dichtplakken ...
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Concours des vins
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Dezerodekwalileilswijnuil
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Dit tnodernc
kuif stoeltje is in meer
ffati 20 uitvoeringen
leverbaar.
Ronuintische 2 + 2 £ sitcontbinatie met i'ertvisselbare hoes e
lekker veel kussens is au vtrkrijgbaar voor ƒ 2499,-

«OEFNOimE&geuRwinlIle;
Kleur: diep rood; smaak: Intens

riante 2 + hoek •+• 2*i2 combinatie is tijdens de voorintroductie van onze nieutve collectie extra scherp gffij

heeft alle dranken!

HAARLEM: Calilorniëptein 17 (naast D-reizen) ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DMCK /// heeft meer dan 50 slytetiien, bel voor ome overige vestigingen: 0172 • 447 300

Deze comfortabele
fauteuil ntt als
koopje bij &wdtrs,

Uiterst comfortabele 2 + 2'(2, met teuningskti&em,
nu vanf299ff- voor ƒ2699,-

De afgebeelde lederen 2 + Itofk •+ 2*(2 combinatie
is nu iierftrijgbiutr voor j4999f'm.

Comfortabele lederen
relaxfautenil, incL hoeker.

Dfzt klassieke 2 + 2^/2 zitcombintttie niet ruitdcssïrt
van f2299",- voorf\999f-

Deze uiterst comfortabele lederen 2 + 2*& xitcombinatie
leveren wij nu voor de actieprijs voor ƒ3999/"

Sanders Amsterdam • eigen parkeergarage • Overtoom 557 • tel; 020-61 iT 47 33 * donderdag koopavond
IKEA werkt met een pool van medewerkers die bij extra drukte, ziekte en
vakanties op verschillende afdelingen
worden ingezet: van verkoop tot
logistiek, van restaurant tot kassa.
Om op een flexibele manier

als

ollroundmedarbetare in te kunnen
springen, moet je veel informatie kun-

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN

nen overzien en om kunnen gaan.
mei een hoge omschakelfrequentie.

Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren. Maak
gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.

Daarom vragen we een opleiding

Bel 0900-8991161
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

op minimaal mbo-niveau

en enige

ervaring in een soortgelijke baan.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Daarnaast heb je een commerciële en
klantgerichte instelling.
Spreekt hel je aan om in steeds andere
Het Parool/Weekmedia B.V. is uitgeefster van het dagblad Het Parool en de vijftien
nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia B.V. en maakt deel uit van PCM
Uitgevers N.V.

KANSEN KRIJG JE NIET,
DIE M01CT JE CREËREN

Ten behoeve van het Weekmedia kantoor in Zandvoort
zoeken wij per 1 april een

Baliemedewerk(st)er

EEN HEAO'.DEEijaDskjpiE AAN DE HES AMSTERDAM
f
/START: 16 MAART 1998

(19 uur per week verdeeld over 5 dagen)

' Bedeelüjdopleidingenaanopgebouwduitmodulen.
-,Übepaaltuweigenstudietempo,zodathetaansluitbij
Wbezigheden overdag. Bij een noitnaal studietempo
volgtatweelesavondettperweekUlttUitechteraieer
' ofnundermodulenvolgengedurendeeenlesperiode.

De werkzaamheden bestaan onder meer uit:
- het aannemen en verwerken van advertenties en
abonnementen voor het Zandvoorts Nieuwsblad, de
Weekmedia-uitgave in en om Zandvoort;
- het opvangen, en zo mogelijk oplossen, van klachten
van adverteerders en abonnees;
- het verlenen van service en het geven van
inlichtingen aan onze klanten;
- aansturen van ons bezorgapparaat.

P '

Wat bieden wij:
- een uitstekende pakket van primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden;
- een arbeidsovereenkomst voor één jaar;
- een zelfstandige functie in een prettige werksfeer in
een klein team (advertentieverkoopster, oproepbare
medewerkster, een redactrice).

hes

A M S T E R O A'M
H O G E S C H O O L VOOR
ECONOMISCHE STUDIES

WWW.HESASO.NL
POSTBUS 295.1000 AG AMSTERDAM

Uiteraard wordt er zorg gedragen voor een gedegen
inwerkperiode, zodat de nieuwe medewerker voldoende
ervaring opdoet om deze functie zelfstandig te kunnen
uitoefenen.

D Stuur mij de informatiebrochure deeltijdopleidingen
D Ik wil graag een afspraak met de coördinator deeltijdopleidingen
. voorletters .

adres
postcode/woonplaats
telefoon (overdag)

ré

.telefoon ('savonds).

Stuur deze bon in een envelop -zonder postzegel - naar: Hogeschool voor Economische Studies
Amsterdam, Antwoordnummer 10751,1000 RA Amsterdam (telefoon 020 - 523 6311)

. m/v

Voor meer informatie over deze functie kunt u telefonisch
contact opnemen met de heer R.Post, tel. 020-3473420.
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Als försaljningspersonal

nïngen geef je onze klanten in de eerste

/ogrefgeef je onze klanten in de eerste

plaats advies over een specifiek deel

plaats informatie en advies op een

ëu£n.

van ons assortiment. Je doet dat op een

manier die bij IKEA past. Jouw rol

,

manier die bij iKEA past en zorgt ervoor

bestaat o.m. uit het beantwoorden van

dat je voortdurend bijblijft binnen jouw

vragen van onze klanten. Ook houd je

de Nieuwe

i tag-sjalv-

vakgebied. Ook houd je je bezig met

je bezig met het aanvullen van de

hel netjes houden van de afdeling en het

voorraad en het netjes houden van

Amstelveens
* Weekblad

aanvullen van de voorraad. Je bent com-

de afdeling. Je bent commercieel en

mercieel en klantgericht, en hebt erva-

klantgericht, en bezit (enige) verkoop-

Aalsmeerder
.Courant

ring met de persoonlijke verkoop. Je

ervaring.

opleiding: minimaal mbo.

Heb je een mavo-, havo- of mbo-

Lijkt het je leuk om zo'n specifiek deel

diploma, en lijkt het je leuk om ons

van ons assortiment tot in de details

assortiment tot in de details te (leren)

te (leren) kennen? Stuur dan een kort

kennen? Stuur dan een kort briefje + c.v.

\ Nieuwsblad
[ Gaasperdam

*\,*

*

Ulthoornse
? Courant •• ,
de Ronde
Vener " , ,\ t

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de
« »i'
afdeling personeelszaken van Het Parool/Weekmedia
Zondvoorts •
B.V, Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam ter attentie Nieuwsblad
van de heer A. Schermer, onder vermelding van vacaturenummer AS/98.01.
De sollicitatietermijn sluit op 6 maart 1998.

Hullenbergweg 2,
l 101 BL Amsterdam.

Om deze functie goed te kunnen uitoefenen beschikt u | s
„v' .
over:
j,, •
- een opleiding op middelbaar schoolniveau
S^ ,
* - een goede beheersing van de Nederlandse taal;
Amsterdams ?
- enige ervaring in een soortgelijke functie;
Stadsblad
s
- ervaring met het werken op een beeldscherm;
^
- een service gerichte instelling en een grote mate van
Bultenveidertee
accuratesse.
Courant
, . ,
Het in, of in de naaste omgeving wonen van Zandvoort is r il«.H. ' '
een

t.a.v. Barbara van der Kolff,
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• Bedrijfseconomie (BE)
• Bedrijfskundige Informatica (BI)
• Commerciële Economie (CE)
• Economisch-Lingu'fstiscli (EL)
• Management, Economie en Recht (MER)
*Internationaal Management OM)
«International MaaagementEoglish aream (TM-ES)
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teams te werken? Stuur dan een kort
briefje + c.v. naar IKEA Amsterdam,

briefje + c.v. naar IKEA Amsterdam,

naar IKEA Amsterdam,

t.a.v. Barbara van der Kolff,

l.a.v. Barbara van der Kolff,

Hullenbergweg 2,

Huüenbergweg 2,

1101 BL Amsterdam.

l 101 BL Amsterdam.

Woensdag 18 februari 1998

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

1-19

'Er wordt niet met taarten
gegooid, wel met water'
EVENTIEN groepen
spelen 56 voorstellingen in 21 theaters in
negen plaatsen," vertelt Henk Schoute, één van de
organisatoren van het festival.
„Ik ben een half jaar lang op
vliegtuigen gestapt en naar
Zwitserland, Engeland, Italië
en Amerika gevlogen om buitenlandse groepen te zien spelen."
Zo treedt in Purnierend en
Amstelveen Quelli di Grock op.
Schoute zag de Italiaanse groep
spelen in Frankrijk tijdens een
festival in Lyon. „De voorstelling begint met vijf spelers die
een doorzichtige kom water
over het podium dragen, hun
hoofd er in steken en dan allemaal tegelijk een fontein uitspuwen. Dat is mede door de
belichting een prachtig gezicht."
Schoute zegt zich tijdens de
voorstelling afgevraagd te hebben, waarom de kinderen zich
nou zo amuseerden. „Het bleek
dat als je wat verder keek er
allemaal clowneske elementen
in het spel zaten. Zo droegen de
spelers allemaal twee verschillend gekleurde schoenen. Er
wordt niet met taarten gegooid
maar wel met water."
„Zoals de jeugd daar reageerde heb ik nog maar weinig meegemaakt," vertelt Schoute. „Ze
gaven een staande ovatie. Ze
waren zo enthousiast, dat ik
meteen dacht: die wil ik voor
het festival hebben. De voorstelling was in Lyon voor kinderen vanaf tien jaar maar ik
denk dat kinderen in Nederland al wat meer gewend zijn,
dus we hebben het geprogram-

Een ziekenhuisbed, een wasmachinetrommel,
golfplaten en ander oud ijzer: de clowns en
muzikanten van de Zwitserse Fanfare du Loup
maken er muziek mee. Kinderen kunnen deze
voorstelling heieven in Hoofddorp en
Purmerend. Daar, maar tegelijk in Amstelveen
en Zaandam wordt het eerste internationaal
jeugdtheaterfestival gehouden. Van 21 februari
tot 2 maart is er muziek, dans, toneel en
theater uit de hele wereld.
meerd voor kinderen vanaf willen onderzoeken hoe het is
acht jaar."
om vrouw te zijn. De twee zinHenk Schoute deed zijn zoek- gen liedjes en laten daarin zien
tocht voor Kunst en Cultuur hoe het volgens hen is om met
Noord-Holland. Deze stichting een dikke buik te lopen, een
organiseert het festival. De Pro- kindje te krijgen en er een
vincie Noord-Holland nam naam voor te bedenken.
daartoe het initiatief samen
Maar het gaat ook over hoe
met negen gemeenten. Daarbij het is om als moeder oud te
behoren ook de gemeenten Am- worden. De mannen zingen
stelveen, Purmerend, Zaanstad poëtische teksten en worden
en Haarlembegeleid door
mermeer.
twee jazzmuzikanten. Een
„Van enkele
theatergezelvoorstelling
schappen hebvoor vaders,
ben we zelfs
moeders
en
premières,"
kinderen van
vier tot zeven
zegt Schoute
enthousiast.
jaar.
„Of neem de
„Dat tijdens
Nederlandse
------ ------ het festival
theatergroep
niet alleen NeWederzijds, die speelt normaal derlandse theatergroepen te
alleen op scholen. Maar ze heb- zien zijn, komt omdat het niben voor dit festival een uitzon- veau van het Nederlands jeugddering gemaakt en zijn nu ook theater heel hoog is. Dat klinkt
in het theater te zien."
tegenstrijdig. Maar Nederland
Wederzijds speelt 'Moeders' heeft op dit gebied een naam.
die kinderen ondermeer in Er zijn in ons land veel goede
Hoofddorp en Zaandam kun- groepen en er is veel te zien.
nen gaan zien. 'Moeders' is een Maar daardoor krijgt het puverhaal van twee mannen die bliek hier bijna nooit buiten-

Kinderen gaan
met theaterfestival de
wereld over

lands jeugdtheater te zien."
Schoute vervolgt: „Wij wilden als stichting ook eens weten pat er in het buitenland is
aan jeugdtheater. Door groepen
hierheen te halen kun je het
jeugdtheater met elkaar vergelijken. Je moet oppassen voor
de kracht van de remmende
voorsprong. Dat is, dat als je
niet om je heen kijkt naar wat
in andere landen gebeurt, je op
een bepaald niveau blijft hangen."
Linda Hartzell, artistiek leidster van Seattle Children's Theatre, zag ooit voorstellingen
van Speeltheater Holland. Hun
regisseur Onny Huisman werd
door Hartzell gevraagd het
stuk Stellaluna te regisseren, te
zien in Purmerend. Want zoals
het Speeltheater met poppen
en mensen stukken speelde,
had Hartzell in Amerika nog
nooit gezien. Regisseur Huisman daarentegen merkte, eenmaal in Amerika, dat het daar
makkelijker is een tapdanser te
krijgen die ook kan toneelspelen, of een zangeres met de
stem van de beroemde Ella
Fitzgerald.
Stellaluna gaat overigens
over een kleine vegetarische
vleermuis, die per ongeluk in
een nest valt waar de vogels insekten eten. Een voorstelling
met tapdans, poppen en muziek. En met een dove acteur
die speelt en tegelijk alles voor
dove kinderen in gebarentaal
vertaalt. „De vreemde taal die
buitenlandse theatergroepen in
hun voorstellingen zouden
kunnen gebruiken, is natuurlijk een barrière. Kinderen van
vier kun je geen Frans, Engels

Tijdens het eerste Internationale Jeugdlheaterfestival treedt het Amerikaanse Children's Theatre uit Seattle op met de
voorstelling' 'Stellaluna'

Foto Kunst en C u l t u u r Noonl-Hollimd

of Italiaans voorzetten," aldus
Schoute.
„Ik heb er op m'n reis langs
buitenlandse festivals en theaters dan ook de stukken gekozen, waarin vooral veel beeldende, muzikale en dansstukken
voorkomen. Dat begrijpt iedereen. Soms wordt wel tauitenlands gesproken, maar dat
dient alleen ter illustratie."
Een voorbeeld is de Italiaanse voorstelling Caos door Quelli di Grock. Daarin zijn sommige stukken zelfs in het Neder-

lands vertaald. Caos gaat over
hoe binnen een groep er altijd
iemand is die er net niet bij
hoort. Behalve op school en op
straat gebeurt dat ook in de
voorstelling. Eén van de zes
spelers doet alles net anders
dan de anderen en wordt al snel
genegeerd. Caos gaat over huilen en lachen, jongens en meiden versieren en over elkaar
uitdagen.
Volgens Schoute gaat de
kaartverkoop erg hard en zijn
sommige voorstellingen al uit-

verkocht. In Hoofddorp en Amstelveen staan daarom al extra
voorstellingen op het programma. Voor informatie daarover
kan men het beste contact opnemen met de theaters. Daar
kunnen ook kaarten gereserveerd worden. Een festivalkrant is verkrijgbaar bij VVV's,
de VSB-taankfilialen, taibliotheken en deelnemende theaters.
Bram Couvrcur
In Cultureel Centrum Amstelveen
(547.5175) speelt Stella 22 februari en
(juelli dl Grock 25 februari, beide om

drie uur. In het Amstelveens foppentheater («45.043») speelt l maart om
hall' drie «te groep Saga. vanaf /es jaar.
In Hoofddorp in De Mecrse ((123563.7575) speelt Hlmlerknecht 22 Iehruuriom huif drieën liet Alibi Collectiet' 23 februari om half acht. In liet
Oude Kaadhuis (023-757.Ï) speelt Wijnand Stomp 24 februari en Ih't Filiaal
2(> februari, helde om twee uur.
In l'iirmerend worden In De I'urmaryn (02HIM32.205) en De Verbeelding
(i)2!li)-«5.:i«5) acht voorstellingen gegcven van 22 februari tot 2 maart. In
Zaandam staan Fanfare du Loup '?:?
februari en Wederzijds 28 februari,
beide vanaf 14.15 uur in De Speeldoos
(075-«H>.8253). In Theater de Hurc-lit
(075-612.5753) is 25 februari om 14.15
uur Damien Bouvet te y.ien.

(ADVERTENTIE)

Watersporters kunnen op
HISWA 98 hun hart ophalen
Pizza, bami en
wildzwijnrollade met
pruimendantesaus: de
Nederlander eet al jaren
multicultureel. Toch zijn
hutspot en snert nog niet in
vergetelheid geraakt. Wij
houden nu eenmaal van
prakken, zo bleek laatst uit
onderzoek. Dat gaat niet rnet_
pasta of kip tandóbriTM'éhsen
met verstand van eten brengen
een wekelijkse ode aan
stamppot en andere
Hollandsche winterkost,
raasdonders bijvoorbeeld.

Totale
prijsinstorting
*•

b ij
Leolux,
RolfBenz,
Harvink,
H.F. Styley
Gelderland)
Hülsta.

Van
Reeuwijk.
Bij Van Reeuwijk in
Diemen staat het meubilair
al bijna op de boulevard.
Want
binnenkort eist
Mondileder Stoutenbeek de
eerste etage op. Afspraak is
afspraak. De prijskaartjes zijn
bijna onleesbaar van de rode
strepen. Help!

„Raasdonders komen uit de
scheepvaart," zegt Adrie Postmus, eigenaar en kok van eetcafé Pax in de Van Woustraat.
„Daar schijnt
dat veel gegeten te worden.
Dat is in m'n
café zo algemeen bekend.
De naam
'raasdonders'
heeft te ma____________

kool of kapucijners als dagschotel voor zestien gulden
vijftig."
„D'r wonen best veel allochtonen hier in Amsterdam-Zuid,
maar in het café is veel vraag
naar een stamppot. Ik heb een
Surinaamse man die regelmatig suddervlees bij me haalt.
Engelsen eten hier ook gewoon
mee," zegt Postmus.
„In een restaurant ga je uit
eten. In een eetcafé kom je om
te eten. Vooral studenten, kamerbewoners en pas gescheiden mannen komen voor een
dagschotel. Je hoeft je er niet
speciaal voor te kleden en het
is betaalbaar. Je hebt er, die bestellen een pilsie, zuurkool,
daarna koffie en die gaan daarna weer weg. En in welk restaurantkunje
nou nog kapucijners bestellen? Het is allemaal internationaal."
Evenals andere koks in
----- deze serie,
geeft de kok
van eetcafé Pax de voorkeur
aan gedroogde peulvruchten.
„Die hebben meer smaak dan
die in een pot of blik." Voor
zijn recept van raasdonders
voor vier personen weekt hij
een pak capucijners 24 uur en
hij kookt ze anderhalf uur.
„Intussen snij je één ui in
ringen en één ui snipper je.
Acht ons vet spek bakje uit.
Dan haal je ze uit het vet en
daarin bak je de ui-ringen. De ,
capucijners stort je als ze gaar
zijn in een schaal en daarover
verdeel je het spekvet, de uiringen en plakken spek. Je garneert alles met zuur, ofwel augurken, zilveruitjes en piccalilly. Je serveert het met gebakken aardappelen en appelmoes."

'Waar bestel
je nog
raasdonders?'

ken met het
geraas en gedonder na het nuttigen van het maal. Helemaal
zeker is dat niet, maar kapucijners werken in elk geval zeer
laxerend."
Raasdonders, weet Postmus,
is een Amsterdams woord voor
kapucijners of grauwe erwten
die bruin worden tijdens het
koken. Waarschijnlijk danken
de kapucijner monniken met
hun bruine pij hun naam aan
de peulvrucht, of andersom.
„Ik heb leren koken in restaurant Schiller aan het Rembrandtplein. In 1959 was ik
daar leerling-kok. Daar hadden
ze toen oudhollandse gerechten en twaalf koks. Ik heb dit
café 32 jaar geleden overgenomen van m'n vader. Sinds een
jaar of twintig kook ik Hollandse pot: boerenkool, zuur-

totaal 548 exposanten in diverse paviljoens overzichtelijk opgesteld. Daarmee is de HISWA
98 groter dan vorig jaar en blijft
het ruimschoots de grootste
watersportbeurs in de Benelux.

De zeiljachten, waaronder
verschillende primeurs, worden aan lange steigers in de
Hollandhal
gepresenteerd.
Voor de motorjachten geldt dat
in de Randstadhal. De snelva-

Op de HISWA worden aan lange steigers zeil- en motorjachten
gepresenteerd
Foto Amslcrdum KA I

rende luxe motorjachten zijn
dit jaar ondergebracht bij de
sportboten in de Parkhal. Op
het Makelaarspaviljoen zijn of-

(ADVERTENTIE)

ZIN OM NAAR
TE GAAN?
Starship Troopers, Titanic,

Tomorrow Never Dies e.v.a.

RESERVEER DAN VIA
DE NATIONALE RATHÉ
BIOSCOOPRESERVERINGSLIJN
SOct/pm

Van Reeuwijk, Sniep 7, 1112 AG Diemen.
Telefoon (020) 699 4 1 1 1 . Fax (020) 690 38 81. Donderdag koopavond.

P MAAR LIEFST 45 duizend vierkante meter
O beursoppervlak
staan in

B.C.

Bijvoorbeeld: Anastasia, Event Horizon,
,
Flubber, Mortal Kombat II, One Night Stand, '

vanReeuwijk

Vanaf zaterdag staat de RAI
weer volledig in het teken van
watersport. Tot en met zondag
l maart biedt HISWA Ü8 alles
op het gebied van zeiljachten,
motorjachten, zeil- en
mastcnmakcrs, motoren en
technische accessoires,
navigatie apparatuur,
elcctrisch varen, catamarans,
surfen, waterskiën, duiken en
watersportvakanties. Kortom,
watcrsportlicfliebbcrs kunnen
hier hun hart flink ophalen.

Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor, het filmaanbod.
Pathé bioscopen in Amsterdam: .
' Alfa, Bellevue Cinerama / Calypso, Cinema, City en Tuschinski,
U vindt alle adressen van Pathé Cinemas in de GOUDEN GIDS.

••••••••••••••••••••••••••l
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l voorwerp;
(i kledingstuk; 11 onbep. vnw.;
18 kers; 14 regeringsreglement;
16 stip; 17 melkklier; 18 kiloliter; 19 projectiel; 21 borstel; 23
groente; 24 pi. in N.-Holl.; 26' al;
27 uitvoeren; 28 soepel; 30 vrl.
dier; 31 wegglooiing; 32 armholte; 34 drukfout; 35 wortel; 36
kledingstuk; 37 kartel; 40 scharnier; 43 dagblad; 44 rekenopgave; 4(j pi. in Friesl.; 48 horige; 49
waterdamp; 51 slijtplek; 52
vochtmaat; 58 spoeden; 55 ogenblik; 5(i met name; 57 gast; 58
hetzelfde; (i() lood; fil puntenaantal; 02 omdraaien; <>4 geraas;
(55 breuk.
VERTICAAL: l sieraad; 2 be-

vestiging; 3 ivoor; 4 vereniging;
5 zangstem; (i windje; 7 snaarinstr.; 8 grondsoort; 9 dreumes;
10 door water omgeven land; 12
prik; 13 veestapel; 15 cowboyfeest; 18 tint; 20 gebrekkig; 22
lichtsoort; 23 alleenzang; 25 beroerling; 27 lieve; 29 spook; 31
paardenbit; 33 Europeaan;
boom; 37 oog-vocht; 38 venstej
39 uiteinde; 41 verharde huid;
werkelijk; 43 kluit; 44 wisse;
vogelschrik; 47 bergplaats; 4j
erwtensoep; 50 passen;
broodsoort; 54 wreed heerse)
57 Eur. munt; 59 drank: (il s.
marium; 63 namiddag.
Oplossing vorige week:
KAKTUIZEKMONNIK

ficieel erkende jachtmakelaars
aanwezig om op verantwoordt
wijze te helpen bij het kopen oi
verkopen van een jacht.
Tijdens de HISWA worden in
de RAI-haveii tal van wedstrij
den en demonstraties gehouden. Acht grote windturbines
bijvoorbeeld, zorgen voor dt
nodige windkracht om spectaculaire wedstrijden mogelijk Umaken. In beide weekender
laat de jeugd tijdens de splash
en optimistenwedstrijden zier
welke potentiële kampioenen
Nederland heeft. Het Bunj;y
elastiek Sloeproeien zorgt o]
de watersporttentoonstellhiL
ongetwijfeld voor de nodi«i
sensatie. Verschillende teamt
gaan proberen een Bungy-elas
tiek zo ver mogelijk uit te rek
ken.
De scheepvaarthistorie komt
op de HISWA ook ruimschoots
aan bod. Zo is te zien hoe eer
eskimo-kayak naar authentiek
model wordt gebouwd, echt ei
niet van zeehondenhuid ma;ü
van modern canvas. In lezin
gen, afbeeldingen en modelk'i
passeren verschillende ancien
schepen de revue, zoals lerst
lederboten, Chinese driftbepur
kers, Arabische en Indiase ha n
delsroutes en vierduizend j;uu
geleden, Polyiiesishe navigatie
onzinkbare en gepantserdi
schepen, enzovoort.
Jongeren die voor een be
roepskeuze staan, kunnen oj
de HISWA voorlichting krijger
over werken in de watersport
Door de relatieve onbekend
heid van de opleidingsmo.ue
lijkheden voor dit soort banen
wordt een aantal opleidinger;
gericht op de watersport me
opheffing bedreigd. Door clt
combinatie van tien opleidings
instituten, twee branche orpi
nisaties en een uitzendbureau
op het Scholingspaviljoen
wordt getracht de doorstroon
van jongeren naar de water
sportbranche te taevorde
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130
soorten
vlees

50

soorten
vleeswaren

Botermalse runder

RIBEYE

14,95

500 gram

Uit eigen keuken
Italiaanse lasagne
heel KILO

MEER DAN 150 SOORTEN!
Ipokett Promo

14,95
Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

BOUCHERIE

ig t/m vrijdag van
9 00 tot 18 00 uur

zaterdag

van 9 00 tot 17 00 uur

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

Taber waarde 5000
3 jaar garantie. Beuken, Kersen, Eiken en
Maple.

p.m.

vanaf

23.95

/f,f

7/r/,S

;/ff///<V/t/

Weekmenu ƒ 22, 50
Keuze uit diverse voorgerechten
Hoofdgerechten en desserts

Willemstraat 23, m het centrum gelegen woonhuis Ind gang, woonkamer met open haard, zitkamer, keuken, kelder, toilet, 1e et ruime overloop
met vaste kasten, 3 slaapkamers, badkamer met
douche, toilet en wastafel
Vr. pr. ƒ 325.000,- k.k.

Goulashsoep (stokbrood - kruidenboter)
Gebakken mosselen (toest - boter)
Kip cocktail (fruit en bleekseldenj)
* **

Thorbeckestraat 3/6, in de directe nabijheid van
het centrum en strand gesit goed onderh maisonnette met zeezicht Ind 1e woonlaag woonkamer
met balkon, luxe open keuken met mb -app, toilet,
2e woonlaag 2 slaapkamers, badkamer met douche en wastafel, 3e et zolderkam bereikbaar via
vhzotrap
Vr. pr. ƒ 339.000,- k.k.
Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Zalmmoot gegrild en geserveerd
Varkenshaas met gepofte aardappel
Zigeunerspies sausjes en salade
* **
Palacmka (flesje gevuld met crème)
Us (met vers fruit)
Koffie
* **
Wij heten u van harte welkom
Fam. Boom-Tamerus
sr/'/f//f

f j/s////

VAINJ

f////

f

t

p.m.2

van J-457-

Tarkett 7,10 en 14 mm.
LameLparket

105.-

10 jaar garantie. Kant-en-klaar,
5-voudig gelakt en gehard.

Beuken Fino 'olie afgewerkt'

Taber waarde 8500
10 jaar garantie. Beuken, Kersen, Berken,
Eiken, Maple en Grenen, f* m f\r

p.m.2

van

Beuken rood

van

34„95

Beuk Natuur Budget
Lengte: 252 cm.

109.115.-

p.m.2

Tarkett 7,10 en 14 mm.
(ametparket
10 jaar garantie. Kant-en-klaar,
5-voudig gelakt en gehard.
Kersen, Beuken en Eiken
Lengte: 245 cm.

Quick Step

Deko Marty
14 mm. lamelparket

Taber waarde 10500
100% verhuisbaar.

Lengte 42 tot 266 cm.
Kant-en-klaar, 5-voudig gelakt en gehard.

p.m.2

Kersen
Breedte: 12,5 cm.

van.7-9/-

p.m.

Lamett, Resof Loor en Pergo
Met gratis 3 mm. ondervloerü!
Diverse decors.

109.-

p.m.2

p.m.2

Lamellen
15 xpo en 15 x 6 o cm.
Met/zonder facetkanten.

Esdoorn

Lengte 90 tot 152 cm.
100% verhuisbaar. Kant-en-klaar,
5-voudig gelakt en gehard.

Breedte: 12,5 cm.

p.m.2

van „1-457-

p.m.2

105.

79.99.-

van 1-4-97-

Junckers 22 mm. massief parket

Essen natuur

Plavuizen
30x30 en 30x60 cm.
Met/zonder facetkanten.

van

Beuken
Breedte: 9 cm.
MEER DAN 150 V L O E R E N EN MATEN!

van J-597-

Esdoorn
Breedte: 18,4 cm.
3-strookslengte 266 cm.

p.m.2

van

p.m.2

200 K L E U R E N EN M O D E L L E N !

Eiken geborsteld en gerookt
Breedte: 18,5 cm.

vanaf

: P-m.

van

72

van

Kleuren
Naturel, Roomwit, Beige, Blauw, Geel,
Rood, Zwart, Matallic groen, Blauw en
Aubergine. Of uw kleur naar wens...
Dessins
Moderne strook en blokpatronen of
romeinse klassieke motieven.

89.-

NU: p.m.

vanaf

27.-

fv.

i

SCHAIK

Burs rnüclbeilssti 72
2042 KPZanchooil
WIK iftdiiif je \liilin
\'ooi ui/iiiinuiii nf ii
tel IW 571 64 50

MAKELAAR O.G.

SF;

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

ca

'ÜYM

Amsterdam: Valschermkade 4,

collectie
te zoenen.

Nu ook in Amersfoort
en Den Haag.

tussen Carpet-land en Praxis,

tel. 020-6695823.

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596
Aanbiedingen geldig t/m 22 februari 1998 en zolang de voorraad strekt Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

Openingstijden
maandag t/m vrijdag 9 00 -18 00 uur
zaterdag
10 00-13 00 uur

y4tleeit

Beuken gestoomd

p.m.

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

Van Galenstraat 216, op vierde etage gelegen
luxe en modern vierkamerapp met zeezicht Thans
m gebruik als tweekamerapp Ind hal, L-vorm livmg met balkon, luxe open keuken met inbouwapp, slaapkamer, toilet, badkamer met ligbad en
wastafel
Vr.pr. ƒ 298.000,- k.k.

Lengte 90 tot 152 cm.
100% verhuisbaar. Kant-en-klaar,
5-voudig gelakt en gehard.

Ipokett Original

p.m.

±JB

junckers 22 mm.
massief parket

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

Lij,

start 'n SEC-opleidma
opleiding*

Wij zijn het hele jaar voor u geopend.
Dinsdag t/m donderdag

van 8 3O - 17 3O uur
\ njdag 8 3O - 21 OO uur
/aterdag tol l4OOuur

enz

•

• Horeca Ondernemersvaardigheden
• Cafébedrijf/Sociale Hygiëne
Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste
vestigingseisen Ook voor andere branches
Bel voor informatie

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

Zandvoort, Noordwijk

Eigen horecabedrijf.

voor dames en lieren

Cursusplaarsen:
Almere,
Amsterdam,
Hilversum,
Haarlem,
Purmerend

0«Vl**«l|Ulrf

ER
SEC is erkend door de
bedrijfstak horeca

Kerkstraat 22/4-

training &

Tel 571 40 4O

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 9329

opleiding

fADVERTORIAL)

Licht en luchtig of zacht en romig

De nieuwe toetjestrend

P^fLITIE
•

Kennemerland

Wij zijn op zoek naar medewerkers vrijwillige politie (m/v)
Informatie
over de
vrijwillige politie
De vrijwillige politie
wordt gevormd door
vrouwen en mannen
die na een pittige
opleiding
naast de vaste
politiemedewerkers
kunnen worden

Wie zoeken wip

Informatie-avond

In het bijzonder het district Kennemer
land Zuid van het regiokorps Kennemer
land is op zoek naar enthousiaste
mensen die de politiemedewerkers af en
toe eens een handje willen helpen

Om meer informatie te kunnen verschaf
fen over de functie van medewerker
vrijwillige politie wordt op maandag
2 maart 1998 om 20 00 uur een
informatie avond georganiseerd in Hotel
Haarlem Zuid Toekanweg 2 in Haarlem

Belangstelling''

Telefonisch aanmelden voor de voor
lichtingsavond kan ook
Bel dan naar nummer 0251 -288566
(Bureau Vrijwillige Politie m Beverwijk)
of naar 023 5225795 (Personeelszaken)

Heeft u belangstelling voor de vrijwillige
politie en heeft u een vooropleiding ten
minste op LBO C niveau vul dan de
onderstaande bon m en stuur die voor
27 februari a s naar het Bureau

U ontvangt geen aparte uitnodiging
meer voor deelname aan deze
informatie-avond
Uw aanmelding volstaat voor deelname

Vergoeding
Voor hun inzet ontvangen de leden van
de vrijwillige politie een kleine vergoeding
per uur Zij hebben over het algemeen
een normale dagtaak bij een. werkgever
rhten de politiediensten in hun

Vrijwillige Politie de heer N B Overpelt
Antwoordnummer 324 1970 VB Umuiden
(een postzegel plakken is met nodig)

f eb belangstelling voor de vrijwillige politie binnen de regio Kennemerland en meld mij aan voor de
irlichtingsbijeenkomst op 2 maart a s

lam

V/M

res

de

|

| |

Woonplaats

Eten wat je lekker vindt, dat is de laatste trend in toetjes. Liever wat minder,
maar dan wel van een écht lekker dessert. Bovendien vindt men het steeds leuker
om creatief in de keuken te zijn, zonder dat daar te veel tijd voor nodig is.
De Mousse en Yoghurt
Bavarois van Bourbon
en de toetjes van
Saroma passen precies
in deze trend Ze zijn
razendsnel klaai en er
zijn talloze verschillende smaken De toetjes kunnen met allerlei
soorten zuivel worden
gemaakt melk, karnemelk, kwaik, yoghurt
(ook de magere soorten) en room En met
een beetje vers fruit,
een snufje kruiden of
een scheutje siroop, maakt u
er ontelbaar veel variaties
mee

De laagjeslrcnd
Met de opmars van Tiramisu
zijn laagjesdesserts niet meer
weg te denken uit de Nederlandse keuken Saroma en

Nieuw! De Marine
smaak van Apfelslrutlel
Bourbon Apfelstrudel
Mousse past met zijn
heerlijke volle smaak
van appel kaneel en
rozijnen precies in de
winter Alleen wat melk
en/of room toevoegen
even kloppen en klaai
is uw toetje
Voor meer informatie
bel: 0800 - 02S9975
(gratis)
Bourbon lenen zich uitstekend voor het maken van
laagjesdesserts
Bijvoorbeeld
Bourbon
Yoghurt Bavarois met lange
vingers en vers fruit, of
Bourbon Mousse met in
likeur of vruchtensap gedrenkte plakjes cake noten
en chocolade

Apfelstrudel-laagj esdessert
Leg m 4 coupes elk l plak
(bitterkoekjes)cake en be
druppel ze met sinaasappel
of abrikozensap Bereid l
pakje Bourbon Apfelstrudel
Motisse met 3'/i dl melk vol
geiis de bereidingswijze op
het pakje en klop er even
tueel een scheutje rum of
amarettolikeur door Klop
H l slagroom met l eetlepel
suiker dik vloeibaar Verdeel
de room over de mousse en
laat het dessert in de koel
kast in ca 30 minuten opstij
ven Garneer met wat kaneel
poeder

Caramcl-sclmiiudesserl
Breek 75 g witte of mokka
schuimpjes (of chocolade
batons) in niet al te kleine
stukjes Beieid l pakje Saro
ma Caramel met '/i l melK
volgens de bereidingswijze op
hel pakje Schep de ui stukjes
gebroken schuimpjes erdooi
en verdeel het toetje over 4
schaaltjes Laat het toetje 111
de koelkast ca 15 minuten
opstijven Garneer met een
schuimpje en wat mokka
chocoladehagel
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Saab breidt designcentrum uit

BMW 3 231 i Temperamentvolle indrukmaker

Saab neemt zijn designcentrum in Trollhattan Zweden, onder handen In april volgend jaar is de faciliteit naar verwachting voltooid
Saab heeft dan een nieuwe hal om ontwerpen in te tonen en een
grotere omsloten binnenplaats waar demonstraties van modellen m
de open lucht kunnen plaatsvinden
Het Zweedse merk heeft 2 miljoen gulden geïnvesteerd m het
designcentrum zodat beslissers van verschillende afdelingen van
Saab toekomstige modellen beter kunnen beoordelen De demonstratiehal heeft en oppervlakte van 700 vierkante meter Ruimte
genoeg dus om ontwerpen van een afstand te beoordelen Op de
binnenplaats bekijken leden van het management, designers, technici en marketmg-deskundigen van Saab hun ontwerpen in hun
'natuurlijke omgeving'

Volkswagen produceert 3O miljoenste
motor
De Volkswagenfabnek m Salzgitter, Duitsland, heeft onlangs de 30
miljoenste motor geproduceerd Alleen al in 1997 werden m deze
productiefaciliteit van VW 1,7 miljoen krachtbronnen geassembleerd
De Salzgitter fabriek bestaat sinds 1969 en heeft heden ten dage
7 200 medewerkers m dienst Die produceren 7 500 motoren per
dag waarvan 6 000 dieselaggregaten Negentig klanten over de hele
wereld krijgen uit deze Duitse vestiging onder andere carterpannen
kleppen, uitlaatspruitstukken en pompen

Porsche Boxster Auto van het Jaar
• EN BMW KOOP je met overtuiging. Er zijn immers
i genoeg smoezen te verzinnen, dat voor veel minder
• geld een even snelle of even bijzondere auto is te njen. Maar met een BMW 323ti kun je al deze gelegenheids
riticasters de mond snoeren. Dit is een auto met temperaent die er bovendien lekker sportief uitziet.
e 323ti oogt gespierd Het komt
oor de grote lichtmetalen velgen,
en vijftien millimeter verlaagde
nderstel en
kke gestroomnde randen
ngs de dorpels
'aarom ook
ef Het is
mmers een krachtpatser met 170
aardenkrachten onder de motorap die lustig worden opgediend
oor een zescilinder motor Niet
en met 2 3 liter inhoud, zoals de
pe-aanduidmg zou suggereren,
laar een vetgemeste 2 5 liter

geleden heeft geïntroduceerd als
een prettig geprijsd alternatief
Maar dit kenmerk gaat niet op
voor dit sportieve snoepje Aan
deze topper bungeit een gepeperde prijs

test

ussen de doorgaans stevig uit
e kluiten gewassen modellen
an BMW toont de ti als een
abouter Het is een dne-tje in
akformaat, zogezegd
Isof een designer in Munchen m
en jolige vnjdagmiddagbui vol
as achteruit tegen een muur is
ereden Met de korte achterparverschilt hij van de vierdeurs
edans m de de 3-sene De 323ti
aakt deel uit van de compactn welke BMW enkele jaren

De prestaties zijn vurig Continu
daagt deze BMW zijn bestuurder
uit Geef gas en de motor klimt
gewillig in de toeren Gezeten m
de deels met leer beklede kuipvormige stoelen met de blik het
typische boogvormige dashboard
van BMW en de vingers rond het
leren M-stuur waan je je heer en
meester over elke situatie De
reactie op het gaspedaal maakt
dat letterlijk waar want als door
de bliksem getroffen is deze 323ti
te accelereren Het verlaagde
onderstel en de brede banden
zorgen ervoor dat de auto aan
het asfalt kleeft
Alles is eraan gedaan om de 170
paardenkrachten veilig te beheersen BMW past op deze versie

323ti compact is het recept voor onbeschaamd genieten van een BMW
standaard zijn beproefde ASC +
T systeem toe De letters staan
voor Automatisch Stabihteits
Controle en Tractie De werking is
te voelen zodra je m een bocht
SPECIFICATIES
Motortype
Cilinderinhoud
Vermogen
Max koppel
Acceleratie
Topsnelheid
Gem verbruik
Prijs

stevig doortrekt
Een lampje op het dashboard
waarschuwt dat het systeem
ingrijpt om de auto op koers te
houden

BMW 323ti:
Zescilinder in lijn
2 494 cm3
125 kW/170 pk bij 5 900 t p m
245 Nm bij 3 9501 p m
8 sec van 0-100 km/uur
230 km/uur
10ltr/100km
ƒ 69 800,--

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten
Spiegels elektrisch verstelbaar „
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
ABS
Airbag
ASC + T

Peugeot diesels zuiniger en sterker

e nieuwe generatie gaat door
et leven onder de nummer HDI
-r is gekozen voor een volledig
'lektronisch geregelde directe
'randstofmspuitmg in nauwe
amenwerkmg ontwikkeld met
tosch Het brandstofverbruik is
ntig procent lager en de trekracht vijftig procent hoger dan
i] de bestaande generatie dieevens is het geluidsniveau
gehalveerd Op de internationale
J
utoshow van Geneve m maart
kleeft de eerste HDI-krachtbron
:
ijn wereldpremière In oktober
•tart de oroductie Een 2 O liter
urboversie debuteert dan m de
3
eugeot 406 en m de Citroen
'antia De machine levert een
'errnogen van 80 kW/110 pk en
maximale trekkracht van 250
Een waarde die tot dusver
'Heen was te vinden bij motoren
net een veel grotere cilindermK>ud
twee liter is de eerste van een

De HDI-motor debuteert later dit jaar m de Peugeot 406
serie, die m twaalf maanden
moet uitgroeien tot wel 22 ver
schillende versies 'Op termijn
ontwikkelen we HDI-diesels voor
al onze modellen , aldus J M
Folz, de President van PSA
Dankzij een nieuwe mspuittechniek, Common Rail genaamd, is
het mogelijk de brandstof onder
zeer hoge druk (1 350 bar) m de
motor te spuiten
Door de fijne verneveling treed
een snelle verdamping op en
daarmee een goede verbranding
en zo schoon mogelijke uitlaatgassen Om een idee te geven
een waterstraal met een druk van
1 350 bar kan een stalen plaat
doorsnijden Het geeft de kracht
van de inspuiting aan Moment
en m te spuiten hoeveelheid worden daarbij volledig elektronisch
per cilinder geregeld

T

staat symbool voor onder andere
een m hoogte verstelbare
bestuurdersstoel stuurbekrachtigmg een airbag van binnenuit
verstelbare buitenspiegels en een
radiovoorbereidmg met luidsprekers ABS, een airbag voor de
passagier en airconditioning zijn
tegen meerprijs leverbaar

BTW en BPM.

Het verhoogde dak is fraai
opgenomen m het totale ontwerp van de Corolla Wagon
Commercial

In Amsterdam toonde Toyota een
Linea Terra-uitvoering met een
2 O liter dieselmotor onder de
kap Volgens importeur Louwman
& Parqui is de Corolla Wagon
Commercial op bestelling ook
met andere motoren uit te rusten
Met een 1 3 liter motor kost hij ƒ
27 948 94 en met een 1 6 liter
krachtbron ƒ 28 570 21 Beide
prijzen zijn exclusief BTW en
BPM

Door de brandstof m twee fasen
in te spuiten verloopt de verbran
ding ook heel rustig Het kenmerkende dieselgeluid is daarmee
flink afgenomen Samen met verstevigingen aan het motorblok
heeft PSA het geluidsniveau
gehalveerd ten opzichte van de
huidige diesels Voor de tegenwoordig verplichte roetmeting zal
de HDI zonder moeite slagen De
rookvorming blijft in 95 procent
van het toerengebied volledig
achterwege

Het voordeel van auto s als de
Corolla Commercial is dat er een
personenauto aan hun wieg heeft
gestaan Achter het stuur waant
de automobilist zich in de civiele
versie dus met alle comfort en
luxe Het Linea Terra embleem

Ford Transit SuperVan

D

Wel beschouwd is deze ti een
speeldoosje voor sportieve fijnproevers onder huisvaders

OYOTA HEEFT de
Corolla Wagon ook op
grijs kenteken. Hij heet
Commercial. Dankzij een
verhoogd dak voldoet hij
aan de wettelijke eisen. De
Commercial-versie, die op
de BedrijfsautoRAl als een
soort nagekomen primeur
stond, is op bestelling
leverbaar voor ƒ 28.995,74.
Dat is een prijs exclusief

Bestelauto voor het circuit

E SUPERVAN

( is een wel heel

ten al moet je niet al te lang zijn
De mterieurmaten zijn m de leng
tenchtmg gelijk aan die van de
vierdeurs sedan m de 3-sene

Toyota Corolla Wagon Commercial

Behalve het verhoogde dak dat
keurig is opgenomen m het totale
ontwerp is de Commercial uiterlijk herkenbaar aan de getinte zijruiten Door het ontbreken van
een achterbak ontstaat een laadruimte met een inhoud van 1 770
liter Het laadvermogen bedraagt
500 kilogram De 'grijze Corolla
Wagon is daarmee niet voor een
kleintje vervaard

| SA (PEUGEOT EN
PCITROEN) gooit krachtige troeven in de
trijd. Het concern wil de
ositie als 's werelds grootte dieselproducent met
en aantal krachtbronnen
an 4.500 per dag vasthoulen. Om de kop vast te
ouden is een compleet
leuwe generatie motoren
ntwikkeld. Een tot twintig
irocent lager brandstofverHuik en tegelijk een vijftig
)rocent hogere trekkracht
ij n de voornaamste kennerken.
)e lat is op alle fronten hoog
elegd Behalve winst in verbruik
n kracht wil PSA zijn dieselmooren qua prestaties en rijcomfort
p het niveau van een benzmenotor brengen
zet ook alles op alles om de
irecte concurrentie voor te blijen De producent is het weliaast aan zijn reputatie verplicht

Vooral op een nat wegdek werkt
het voortreffelijk
De 323ti is volgestouwd met
vooraanstaande techniek Uiterlijk
staat deze auto ook verre van
een modale gezinswagen hoewel
er best verrassend veel ruimte is
Zelfs achterin kun je redelijk zit-

Het gerenommeerde
Amerikaanse autovakblad
'Automobile Magazine'
heeft de Porsche Boxster
uitverkoren tot auto van
het jaar 1997 Vorig jaar
werden er maar liefst
2 000 automodellen m
verschillende segmenten
op de Noord-Amenkaanse markt geïntroduceerd Na een aantal voorrondes bleven er negen
auto's over die m aanmerking kwamen voor de begeerde titel Auto
van het Jaar De Boxster won en liet daarmee een aantal concurrenten van Amerikaanse komaf achter zich zoals de Chevrolet Corvette,
de Chrysler Concorde, de Oldsmobile Intrigue en de Pontiac Firebird
Trans Am "Deze eervolle onderscheiding, door zo'n belangrijk instituut m de branche, onderstreept onze overtuiging dat de Boxster
een eersteklas sportwagen is", aldus Frederick J Schwab, president
van Porsche Cars North America

bijzondere uitvoering van Fords
Transit. Aan de buitenzijde is er voor
menigeen nog wel
een Transit in te
herkennen. Onder
de agressieve koets
gaat echter heuse
formule 1 techniek
schuil. De praktiDe Transit SuperVan is nauwelijks als bestelbus te herkennen.
sche waarde van
wat oorspronkelijk
bij 13 500 omwentelingen van de krukas per minuut
een bedrijfsauto was gaat vrijwel geheel
Om al dit motorische geweld m toom te houden
verloren, maar de Transit SuperVan is meer
heeft Ford de SuperVan op brede Goodyear banden
dan wat dan ook een eerbetoon van Ford
uit de formule 1 gezet Voor omvatten ze 10 x 13
aan de populaire en veelzijdige Transit. De
SuperVan stal de show op de Ford-stand
wielen en achter 12 x 13 exemplaren
ten tijde van de BedrijfsautoRAl.
De remblokken en de remschijven zijn net als m de
eredivisie van de autosport van koolstof zodat de
De SuperVan heeft een 3 5 liter V8 motor aan
boord Deze levert een boomontwortelende 650 pk
SuperVan binnen korte tijd tot stilstand kan komen

Personeelsadvertenties worden,
gelezen in de nieuwsbladen van

Uit onderzoek blijkt dat 212.000*
lezers op de personeelsadvertenties letten in de
nieuwsbladen van Weekmedia.
'Bron NIPO Appreciatie Onderzoek oktober 1995

Bel voor meer informatie over succesvolle personeelswerving ons kantoor
De uitgebreide folder en advertentietarieven liggen voor u klaar.
Amsterdam (020-562 3076)
Amstelveen (020-3473434)
Zandvoort (023-571 7166)

Elke week het dagelijks nieuws!

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe clticicntc maniei om
snel in contact te komen met leuke
meisjes vrouwen en mannen v i a clt
Contactlijn Op de Conlactlijn 0906
501515 6 kunt u anoniem luistcmi
naai tallo/e seiieus ingespioken
advertenties \an le/ers die eui seiicn
7e partner of gewoon een \iiuicl of
vriendin /oeken
U kunt als Ie/er van een \ a n clt
nieuws en huis aan huisbladen van
Weekmedia diiect reageren op d L
iiigespioken advcitenties dooi tui
leuke reactie m te spieken
Uiteraard kunt via 0906 501515 6
ook 7elf anoniem een gratis contact
advertentie plaatsen U Unjgl nadat u
de advertentie liertt mgcspiokcn auto
matisch een boMiummei en PIN code
van de belcomputer Hiemiee kunt u
latei de icactics op u\v tigcn minimi i
beluistcicn
Vooi nog meer leacties kunt u de dooi

u mgcspioken aclvci itntlt ook nog
plulsen in on/c Ki ml
Prolxit lul cliicct Vitl mensen heb
ben op dc/c vvi|/c al binnen een ol
hvci dagen leuke conl iclen met andc
i en gekregen (l oOijpirt)

BREEDBEELDSTUNT!
TOPMERK, Super platte
l 61cm beeldbuis, stereo,
| TXT Adviespri|s-2439 -

1179.-

PHILIPS BREEDBEELD
PW6301, HiFi - stereo,teletekst Adviespri|s'2095 -

1379

PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV
PT820, Black-lme S grootbeeld stereo.TXT Adv '2795-

1679.-

PHILIPS BREEDBEELD
PW9501,Tvvan tjaar!70cm
Black-lmeS,100Hzdigital
| scan.stereo.TXT Adv'3895-

12279-

PHILIPS 70CM STEREO
PT4501, Teletekst '1645 -

969.-

STEREO KLEUREN-TV
Off Ned Philips garantie
55cm,teletekst Adv'1245-

'" i-gy?^
^«*-ir^^

SAMSUNG CAMERA
VPK60,14xmotorzoom '1099-

O OOO

WASDROGER STUNT!
Mettjdkfokenpluizenfilter '495

649.-

im

Hi-8 CAMERA STUNT!
HiFi-stereo, 12x motorzoom,
afstandbediening Adv'1899-

IMtW

SONY STEADY SHOT
TR510 HiFi geluid '1890.l l m Jij "*

SONY+LCDSCHERM
TRV11, Camcorder "1980-

uau.

SONY Hi-8 HIFI STEREO
TR 780 STEADY SHOT, topMdsse camcorder Adv'2530 -

BOSCH WASDROGER
Electronische besturing.
jviespnjü lusb
Zeerstil.Adviespnjs'1099.-

SONY DIGITAAL TOP!
DCRPC7, Bekroond i Camcordervan 't|aar ' Adv'51 1 0 •

~~

rrtUMowMiw VIDEORECORDER
viuuwnuiswr
PANASONIC

•

J
l

MIELE WASDROGER
Electronisch en reverserend
RVS trommel Adv"1799.-

i n ö f n ril ia l C t d h IQ l \r\r\r\tt
NVSD22, Cl
Super
Drive! Stabiel loopwerk DD motoren i
aluminium chassis, optimale beeldkwaliteit, scartaansluiti;
en afstandbediening Adviespnjs'734.-^^^^^^^•^^^^^
M\/CnOO

J
JVC DIGITALE STUNT !
GRDV, Camcorder, 100x
zoom Adviespnjs'5279 -

UB*

^-^

~

T' <r

WHIRLPOOL
CONDENSDROGER
PHILIPS MATCH-LINE
VR, Turbo-Drive, stereo, montage, Jog & Shuttle '1545

•
•
•
•
•

AWZ465, Geen afvoer nodig!
Tijdgestuurd, RVS trommel, antikreukprogramma.
Adviesprijs'1249-

949.-

5REEDBEELD
SONY BREEDBEELD
KV24WS1,
l, SuperTnmtron,
Super Trinitron,
stereo, teletekst.
!tekst. Adv
Adv"2440
"2440- -

1379.BREEDBEELD

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT
WAR914!
Hnnn centrifuge
eenl
WA8214; Hoog
toerental Waterbeveiligmg,
bespaarprogramma's. "1 349.-

lAi i

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
AWM800, 15 programma's
Ruime vulopenmg. Miheuvriendelijk. Deurbeveiligmg. Adviespnjs "1079.-

SONY BREEDBEELD
28WS1; 70cm
Dcm SuperTnmtron,
60Wattstereo,
reo, teletekst.
teletekst.'2990"2990 -

1649.-

SONY 100HZ
OOHZ SUPER!
E2561, Super Trinitron,
PIP, stereo,
o,TXT.Adv"2970TXT. Adv"2970-

1799.-

SONY 63CM
ICM STEREO
X2501; Hi-Black
•Black Trinitron,
teletekst, afst.bed
st.bed Adv"
Adv"17701770-

949.-

SONY55CM
5CM STEREO
X2101;Tnnitron,TXT
itron.TXT "1440"1440-

729.-

SONY55CMTELETEKST
ÏMTELETEKST
M21;Hi-BlackTnnitron
ckTnnitron "990"990 -

ARISTONA STEREO
SB65;4koppen,SHOWVIEW
FDC, longplay Adv'1095.-

pTgjfr

599.-

IMfer

SONY HIFI STEREO
SLVE8, 4 koppen Tnlogicvidecrecorder, montage Adv"1 670 -

/
t
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^^1f^^.^ekreKhope'S

CQQ

"^n-* S8^md;9nSïS;eS>«n11 va" ^"j-BSSt

679.-

ARISTONASTEREOKTV
TA4412,63cm,teleteksL"1595-

ARISTONA 63CM KTV
TA5212, Stereo, teletekst,
top Black-lme S. Adv"1795-

I

JVC NU(

AEG WASAUTOMA'AT
l
l
(///•
mU
•M

SONY DPL£Nl

429.-

PHILIPS'TV/VIDEO
14PV162; Showview. '1195.-

PRIJSi

GRUNDIG 63 CM KTV
, Stereo, TXT "1829 -

«««%««

KTV 37CM+ TELETEKST

pTgA Q1O
lïM? O lö«"
^PORTABLE KTV 37CM

269.1

479.-

WHIRLPOOL AVM
Ruime 3 in 1 combi magne-1
tron Met hete lucht, grill en l
850 watt magnetron. Dus]
ontdooien, koken, bakken, l
braden en gratineren Adv'999-1

549.-'

295.-

WHIRLPOOL KAST
130 liter, met vriesvak.
Adviesprijs"699.-

u

395.-

INDESIT INBOUW
KOOKPLAAT
l RVS+vonkontsteking.*399.-

269.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak 140 liter
inhoud, CFK-vnj. Adv "729 -

^^

425.-

AQQ •

WASAUTOMAAT
BOVEN-

369.-

INBOUW
VAATWASSER.
Volledig integreerbaar,
4 programma's en aquastop. Adviesprijs. "1299.-

JVCSHOWVIEW + PDCI
A237; Express ProDigi. "714.-

~ 429.-

849.-

PANASONIC Beste Koop!
NVSD22;Shcwview+PDC "734.TDK

ATAG
FORNUIS

SA 90

FG1; Gas-

ARISTONA VIDEO!
SBiaVdeareoaderAfslbed.'ega-

mei. v"--r-'•"

4CQ . l Diamona, iu»--

2-DEURS KOELKAST
CFR; 220 liter inhoud,
CFK-vri). Adviespnjs"789.-

QQ
ÖÏI

-

|'röi«YÊi80Hlih~o»d.2fc
UM^T
U^U>~
AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk.
Waterbeveiligmg. Adv" 1 649.-

395.-

Z A N U S S I 2-DEURS
Z180/4D; Automatische
ontdooiing.Advie"!Dri|s"749 -

435.-

BOSCH 2-DEURS
235 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv "985.INTELPENTIUM166MMX
Multimedia PC; 16MB,
2.1 GB, W'95, fax/modem,
1 jr On-Site garantie "3499 -

WASDROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen m 1 machme, 1000 toeren. " 1 549.-

l ^^^^^ l

BOSCH VRIESKAST
G S D 1 3 0 0 ; 3 laden,
11kg invnescapaciteit.
Adviesprijs. "848.

10LAMPI,

529.-

36.95

3 KOPS

W H I R L P O O L KAST
Gunstig energie verbruik,
**" capaciteit, CFK-vnj.

449.-

BUBBLEJET STUNT!
JP170, Kleurenprinter "599 -

ZANUSSI VRIESKAST
3 vakken, CFK-vnj.
Adviespnjs"629.-

199.-

399.-

HP INKJETPRINTERi
DJ400,lnclsheelfeeder "499- 1

339.-

90 LITER VRIESKAST
3 vakken. Adviesprijs 698

CANON BJC4200
Topklasse' 3jr garantie '821 •

r.-:M«tii.-w»

' Meer budget door de gratis
BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

ETNA K O O K P L A A T
2-delige pannendragers. [

228.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat.Adv"295 •

158.ATAG WASEMKAP

ETNA WASEMKAP
AVANCE, 3-standen. Adv'135 -

349.-

449.- 1

KLANTENKAART

798.-1

ETNA FORNUIS
Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv"695.-

378.-

2399.JOYSTICK SUPER!

928.-

PELGRIM HETE-LUCHT
FORNUIS
Gas-elektrofomuis.gnll,thermo" l
staat en sierdeksel "1199 -

528.-

BRAUN

BAR|C

fornuis met
electrische
oven, mcl.
grill en
sierdeksel
Adv'1450.-

INDESIT FORNUIS
Gasoven, met dubbele ovenruit. Adviespnjs"849.-

^^^^^^ •

IBMAPTIVAE20TOPII
Pentmm166MMX, 16MB, l
2 1GB, 14"momtor, f a x / l
modem, W'95. Adv "3999 -

osaaaiö 24.95

615.-

CÈHJy \C y**1wS

7OÜ
f 33P."
GRUNDIG37CM + TXT
P730, STUNT' Adv"699 -

239.-!

SAMSUNG 24 LITER
1000 w a t t magnetron,!
60 minuten timer, auto-1
matische programma's, l

345.-

PHILIPS VHS-VIDEO
VR151;Afstandbed.'645.-

t.-r«Mj;jw 2299.-

729.
699.-

275.-

SONYVIDEORECORDER
E11;Afstandbedienina "650 -

KV14V4; Showview, POC.M220.-

PR/JSj

169.-

WHIRLPOOL AVM2601
19 liter inhoud. Eenvoudige bediening Adv*599.-

ZANUSSI KOELKAST
met vriesvak. Adv."699 -

799.-

BCC

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en d e g e l i j k e
uitvoering met vriesvak.

Lavamateoo. 950 toeren
centrifuge, waterbeveiliging, zuinig en stil AEGmeer- 145 LITER KOELER
dere malen best getest' Automatische, ontdooiing
Adviespri|s"1449.Adviespnjs "529 -

ifiUi i.r-ra.

LASER MULTIMEDIA
166Mhz MMX technologie,
32MBmtern,1 SGBschijf.CDrom, 33K6 fax/modem, W 95,
1 jr On-Sitegarante Adv'3499

BCC
\PRUSi
SQNY;COMBO\37CM

179.-

SHARP MAGNETRON
R2V18, 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

baar, 10 mem

ONYPRO-LOG1C.
JVC HIFI STEREO
J620, Hi-Spec Drive. "1189.-

W4+JM+ 2099.icart. Alstandbed. *999.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN l
M6135, Supersnel verwarmen en ontdooien Uitneembaardraaiplateau Adv"279 -

299.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
M e t a f s t a n d b e d i e n i n g.

51 CM TVV VIDEO
Showvliw, PDC, t«l«lcksl
Advitspri)s'1579.- :.,; . ..:

1298.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron, l
24 liter inhoud. Makkelijk!
te reinigen. Vele kook-1
funkties. Adviespnjs"699.-

OS333!» «»»• | ^^33®

rrv/viDEo COMBI's

•SSS335

799.-

PHILIPS SHOWVIEW]
VR165;+PDC,afstbed "745.-

PANASONIC 63CM TOP
l G1;HiFi-stereo,TXT."1599-

848.-

MIELE VAATWASSER
G570, Topklasse 6 Programma's 12 couverts Wateren!harder en waterstop '2099 -

kor 610, digitaal
18 liter inhoud, 800 watt
vermogen, autom
programma's "489.-

GRUNDIG HIFI STEREO
GV6400, 4 koppen, Showview + PDC. Adv'1159.-

SAMSUNG STEREO !
SV1 25, Videorecordermet
PDC. Adviesonis'749.-

798.-

SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000, Met aquastop
en RVS binnenzijde Lage |
verbruikswaarden Adv"1348-

DAEWOO MAGNETRON!

EN GOEDKOPE!»

549.-

PANASONIC KTV TXT
| TX21;55cmFSQ Adv*849-

TQQP ZONDER RISIC(T

PANASONIC STEREO
HD600, Topper i 4 koppen,
Showview+PDC.Adv"1299 -

SONY LONGPLAY
E260, Showview+PDC. "780.-

onderdeel v«n u

1199.-

SSS "WST

SONYPORTABLEKTV
IRTABLEKTV
M1400;Afstandbed."550.>tandbed.*550.-

GARANTIE

899.-

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100, Digitaal,
gescheiden regelbaar
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen. CFK/HFKj^ Adviesprijs. "1849.-

U*f«f>""

Ï5i

579.-

379.-

599.-

728.-

EWKNECHTVAATWASSER |
GSF341; 3 programma's Variabele indeling Adv'1099-l

MIELE KOELKAST
K1321S, 270 liter inhoud
CFK-en HFK-vrij Adv"1399-

ZANUSSIWASAUTOMAAT
FL700, 750
750 toeren
U
__-=» r^^BT'-^B ^^
toerencentricentn-m-^Sf*'^^^^^ * "horde fuge RVS trommel, schok-

l

L^f-è-^fJ- T/TCjLr^* ^
SONY HIFI STEREO
E600; Trilogie, 4 koppen,
Showview+PDC Adv'1340-

a

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES
ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter v r i e z e n .
Adviespri|s. "949 -

SIEMENS KOEL/VRIES
KG25V03; 240 netto inhoud,
2 vripsladen Adv"1348 -

679.-

1179.-

469.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving
• ••• sterren mvnescapaciteit. Adviespri|s 899.-

BOSCH AFWASAUTOM.
SMS1012,RVSmteneur 4
sproemiveaus. Adv"1179 - 1

849.-

Incl. Motorola D-160
GSM toestel
Incl. ƒ. 90.- beltegoed
Geen aansluilkosten
Geen abonnement
Geen creditcheck
Bellend de deur uit.

PHILIPSHIFI STEREO
VR665,Showview+PDC,4koppen.FollowTV, longplay." 1095

SONY 72CM TRINITRON
KVC2981, Stereo.TXT. "1880

1145..

PTT PRE-PAID GSM
PAKKET
•

299.-

1

wwr /"D. "

MET
METSHOWVIEW
SHOWVIEWEN
EN
PDC
PDC

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met automalische ontdooiing Vriesgedeelte met 2 vakken
en • « • • sterren invries
kapaciteit. Adviesprijs"999 -

**

BAUKNECHTDROG'ER

699.-

PORTABLEKTVSTcm
Ofl Ned Philipsgarantie "495 -

^Bfcl^B

Kreukbeschermmg Inslelbaar
tol 150 minuten. Adv'949.. fg/f^
C^^C?

PHILIPS TELETEKST
PT156,Afstandbediend '645-

429.-

_
ö/Ui

CONDENSDROGER
Geenajyoernodig1 R VStrommel.
l ,]ïïfl9

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk, 4 programma's, 12 couverts. Adv'899 - 1

_

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviespnjs'649 -

899.-

I J7lïflj

£U*

B C C B E T E R EN G O E D K O P E R
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
.
Rivièradreef 37 (Superstore)

BEVERWIJK
. ~
1 SOOm2 Superstorc Beter en qoedkoper!
n
. 4cc
Breestraat65

IZAANDAM
1 1500m2 Superstore Beter en goedkoper!
l «;«<!»•,«,<•« /«*,rt., niri,UH orn.i,\
l Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Broek)

IN uu MANuaiMU
l AMSTERDAM -AMSTELVEEN -ALKMAAR
l DEN HAAG - ZOETERWOUDE • ZOETERMEER
l
LEIDSCHENDAM
l
HILVERSUM -MAARSSENBROEK

dinsdag t/m vrijdag ....... . 09.30 tot 18.00 uur
zaterdag..
............
09.30 tot 17.00 uur
KOOPAVONDEN Badhoevodorp Maarssenbroek
Delft on Zoetermeer vrijdag. .. 19.00 tot 21.00 uur
overige filialen donderdag . .. 19.00 tot 21 .00 uur

CDA
Lijst 5

Nieuwsblad

Met het CDA Zandyoort/Bentveld
op pad naar een nieuwe eeuw!
Zie onze adv. elders in deze krant

Nieuwsblad
een dag later
ZANDVOORT - Het
Zandvoorls
Nieuwsblad
komt volgende weck niet
op woensdag 4, maar op
donderdag 5 maart uit. De
verschijningsdatum wordt
een dag verschoven in verband met de gemeenteraadsverkiezingen op 4
maart.
Besloten is de verspreiding 24 uur uit te stellen om
de uitslagen het laatste verkiezingsnicuws te kunnen
melden.
De Redactie

Veranderingen op gemeentehuis leiden tot onrust

ZANDVOORT - De reorganisatie van het ambtelijk
apparaat leidt tot veel onduidelijkheid en onrust.
Hoeveel de reorganisatie
gaat kosten, anderhalf miljoen of maximaal zeven ton,
is inzet van een politieke
discussie. Daarnaast circuleert een anonieme brief van
'verontruste medewerkers'
met ernstige aantijgingen
ten aanzien van twee topambtenaren.
De sfeer op het gemeentehuis
is vooral erg gespannen sinds
de gemeenteraad op 15 januari
besloten heeft om het aantal
sectoren van vier naar drie en
het aantal afdelingen van tien

naar zes terug te brengen. Medewerkers zijn verhuisd naar
een nieuwe baan.
Een paar ambtenaren zijn
niet meer op hun werk verschenen. Een sectorhoofd en twee
afdelingshoofden hebben zich
ziek gemeld, zo bevestigt wéthouder Andries van Marie.
Vanwege een anonieme brief
die naar de gemeenteraad gestuurd is en vanwege een brief
van D66 aan het college van
Burgemeester en Wethouders
over de kosten van afvloeiingsregelingen, heeft maandagmiddag een spoedvergadering tussen de politiek, hejt college en
de ambtelijke top plaatsgevonden.
Tijdens die vergadering is

volgens burgemeester Van der
Heijden afgesproken dat het
college donderdagmorgen gaat
praten met de maandag wegens
ziekte afwezige fractievoorzitter Han van Leeuwen van D66.

naren die niet terugkeren na de
reorganisatie kunnen oplopen
tot anderhalf miljoen gulden of
meer. Daar heeft het sectorhoofd dat nu ziek thuiszit recht
op als hij niet meer aan het

D66: reorganisatie kan misschien
wel anderhalf miljoen gaan kosten
Die partij wil dat definitieve
uitvoering van de reorganisatie
op l april uitgesteld wordt en
dat de gemeenteraad eerst
praat over de problemen die nu
opdoemen. D66 vreest namelijk
dat de wachtgelden van ambte-

werk zou komen tot zijn pensioen. De wachtgelden van de afdelingshoofden heeft D66 nog
niet meegerekend.
Het college wil donderdag
aan D66 uitleggen waarom de
wachtgelden wel binnen de af-
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gesproken zes tot zeven ton zul- in." De brief verwijt twee top
len blijven. Veel wil taurgemees- ambtenaren dat zij een 'schrik
ter Van der Heijden daar niet bewind' voeren 'Tegenspraak
over loslaten. „Er zijn nog ge- of steekhoudende argumenten
sprekken gaande met de ije worden niet geaccepteerd (...)
trokken ambtenaren, maar Het is slikken of stikken. (...)
daar wil ik met over uitweiden Er is een soort afreken-cultuur
Een gouden handdruk? Nee, ontstaan waarbij de eerste
dat is uitgesloten."
slachtoffers al zijn gevallen,' alOok over de anonieme tarief dus de brief Een rapport over
is uitgebreid gesproken tijdens de sociale dienst, waarvan een
het spoedberaad. „De irritatie van de ambtenaren hoofd is,
bij een meerderheid van de zou bovendien in 1995 in de
fractievoorzitters en het colle- doofpot gestopt zijn.
ge van Burgemeester en Wéthouders is groot over deze anoVolgens Van der Heijden
nieme brief," zegt Van der Heij- klopt daar allemaal weinig van
den. „Ten eerste omdat de brief Ook de ondernemingsraad
anoniem is. Dat maakt haar neemt volgens or-voorzitter A.
niet sterker en ten tweede zit- van der Moolen afstand van de
ten er feitelijke onjuistheden brief.

'Nu zie Ik
die politici
eindelijk eens'
pagina 3

- Keur (GBZ)
belooft
beterschap
pagina 7

Tasjesdief
ZANDVOORT - Een man
met een blanke huidskleur,
kort stekelig haar, een zwarte
fiets en een glimmend embleem op de achterkant van
zijn jack heeft maandagavond
rond kwart voor negen geprotaeerd een 37-jarige Zandvoorter te beroven. De fietser trachtte op de Martinus Nijhoffstraat
de schoudertas van de Zandvoorter mee te nemen.

Carnaval
voor jong
en oud

Martijn
mag naar
Paralympics

Ter voorbereiding1 op het
carnaval schminkte Christine
Deulekom de kinderen in het
Aktiviteitencentrum Zandvoort
('t Stekkie) woensdagmiddag al.
Maar vrijdagmiddag barstte het
feest daar pas echt los en een
weekend lang waren er op
diverse plaatsen in Zandvoort
carnavalskrakers te horen. Drie
carnavalsverenigingen werkten
aan de festiviteiten mee: de
Schuimkoppen,
jeugdvereniging De
Krielkippcn uit Zandvoort en
een Arnhemse vereniging met
de boerenkapel de
Korenköpkes.

Rus moet weg
ZANDVOORT - De vreemdelingendienst heeft maandag
een 39-jarige Rus gesommeerd
Nederland te verlaten. De Zandvoortse politie hield de man
maandagmorgen rond half vijf
aan toen hij tegen de rijrichting
in de Oranjestraat inreed met
zijn auto. Hij trok daardoor de
aandacht van de politie. De
man had een alcoholpromillage
van 3,0. Dat is zes keer zoveel
als toegestaan. Hij heeft zijn
roes uitgeslapen, heeft een dagvaarding gekregen en de vreemdelingendienst heeft hem opgedragen
Nederland'
binnen
twaalf uur te verlaten.

sportpagina
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur

tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Foto André I.ieberom

Twee uur bonken
BENTVELD - Een 78-jarige
vrouw uit een flat aan de Saxenrodeweg in Bentveld, die haar
heup had gebroken, heeft dankzij een medebewoner nog op
tijd medische hulp gekregen.
De vrouw struikelde maandagavond over een telefoondraad.
Ze heeft twee uur op het raam
gebonkt, pas toen zag een medebewoner haar.

Uw krant
niet
ontvangen?

'Servicetaxi laat net zo lang op
zich wachten als Groningse politie'

ZANDVOORT - Drie
maanden geleden heeft hij
een aanvraag ingediend om
vervoer vanuit Nieuw Unicum naar zijn vader te regelen. Niets heeft hij meer gehoord van de gemeente of
van de GGD. Inmiddels is
zijn vader overleden, zegt
hij bitter. Een ander verhaal: een groep van acht
Nieuw Unicumbewpners reserveerde een busje bij de
servicetaxi om naar een begrafenis te gaan. Ruim van
te voren geregeld. Een dag
ervoor nog gebeld. Op de
dag zelf wachtten ze tevergeefs en misten ze de begrafenis.

gens Nieuw Unicumdirecteur
Henny Uytewaal kunnen de
Zandvoortse
gehandicapten,
ook die buiten Nieuw Unicum
wonen, slechts acht keer naar
Haarlem. En dan zijn de strippen voor de rest van het jaar op.
Bijkopen kan wel. Een strip
kost 45 cent. Van l april 1994 tot
l januari 1998 was het vervoer
echter gratis.
„Als ik naar mijn moeder wil,

Het zijn schrijnende verhalen waar de negen politici op
het podium op de Brinck in
Nieuw Unicum tijdens een forumdiscussie van de lokale
zender ZFM erg van ophoren.
Ze wisten het niet, zeggen vooral de leden van de regerende
partijen. Ze hadden het moeten
weten, menen de oppositiepartijen.
De grootste ergernis bij de gehandicapten levert de WvG op.
„Ik noem het de Wet voor Gestoorden in plaats van de Wet
Voorzieningen
Gehandicapten," fulmineert Nieuw Unicumbewoner Charles de Jong.
„Op de servicetaxi kun je net zo
lang wachten als op de politie
in Groningen."
Bovendien mogen gehandicapten maar een beperkt aantal
ritjes in de regio maken. Vol-

die net buiten de regio woont,
kost me dat negentig gulden
aan taxikosten," zegt een bewoonster verongelijkt. Charles
de Jong krijgt de lachers op zijn
hand als hij vraagt of een firma
geraniums wil sponsoren. „Dan
kan ik daar tenminste achter
gaan zitten. Want bij mijnfamilie ben ik al in geen tijden geweest."
Welzijnswethouder
Versteege (CDA) probeert te-

Gehandicapten
vertellen politici
hun problemen

vergeefs uit te leggen dat hij wel
heeft geprobeerd om extra gratis strippen te regelen. Maar dat
stuitte op verzet bij de wethouders van de andere gemeenten
in de regio.
„Nieuw Unicum zou ook eigen busjes kunnen inzetten,"
stelt wethouder Andries van
Marie voor (VVD). Een medewerker van Nieuw Unicum fluit
hem terug. Die busjes zijn
noodgedwongen
afgeschaft
toen de Wet Voorzieningen Gehandicapten een paar jaar geleden werd ingevoerd.
Het gebrek aan kennis over
de problemen komt volgens het
personeel en de bewoners van
Nieuw Unicum ook doordat het
overleg met de gemeente al een
paar jaar geleden gestrand is.
Van Marie stelt dan ook voor
om dat in elk geval weer op te
starten. „En individuele problemen, meldt die aan ons,"
vult zijn partijgenoot Pieter
Joustra aan. „Heb je na twee
weken geen antwoord van de
gemeente of de GGD, bel dan.
Wij zijn ervoor." Wethouder
Versteege is het met hem eens.
„Ik ben 24 uur per dag bereikbaar," belooft hij

50

Datum HW

LW

HW

„Staken is verschrikkelijk,
maar ik heb er een paar weken
geleden toch aan meegedaan
want ik vind dat we onze vakbond niet alleen de kastanjes
uit het vuur moeten laten halen," zegt gymleraar Huub
Schrage. „Het ging me wel aan
mijn hart, want ik wil m de eerste plaats lesgeven. Bovendien
ergerde ik me aan de jolige
stemming in de jaarbeurs in
Utrecht." Van zijn collega's
volgde alleen Anja Hoevelaken
(lerares Frans) hem. Zij staakte
vorige week.
„Het is niet dat ik principieel
tegen staken ben. Maar deze
stakingen zaten niet goed in elkaar," vertelt directeur Gerard
Hokke. „Bij de eerste stakingsactie moesten we wel les blijven
geven aan de examenleerlingen. Dat is halfslachtig en daar
hou ik niet van. Of je doet het
niet of je doet het goed. Over de
tweede staking kregen'we pas
op het allerlaatste moment in-

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 941

40

30

LW

27 feb 03.47 11.55 16.03 --

28 feb 04.30 02.13 16.46 12.24
01 mrt 05.13 03.00 17.29 13.16

02 mrt 05.56 03.43 18.15 13.55
03 mrt 06.46 02.05 19.05 14.39

04 mrt 07.29 02.56 19.59 15.24
05 mrt 08.25 03.46 21.06 16.24

Maanstand'
NM do. 26 feb. 18.26 u.
Hoogwater za 28 feb. 16.46 uur.

NAP +131 cm.
Laagwater ma 03 mrt. 13.55 uur.

NAP -100 cm.

ZANDVOORT - Er is tot
nog toe weinig animo onder
de leraren van de Gertenbach Mavo om te staken.
Aan de landelijke stakingsacties van begin februari en
van vorige week maandag
deden slechts in totaal twee
docenten mee. Ook voor
nieuwe stakingsactie staan
de Gertenbachleraren niet
te springen.

Uitslag schaduwverklezlng 98 |

Waterstanden*
25 feb 02.18 10.41 14.37 22.55
26 feb 03.06 11.26 15.21 23.34

Kamelenritjes
gaan niet door

20

Derde- en vierdeklassers van de
Gertenbach Mavo mogen officieel nog
niet stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 4 maart. '
Toch gaf het Zandvoorts Nieuwsblad
ze alvast die kans.
De leerlingen kozen vooral voor
de Plek van de Niet-stemmer.
Op pagina 5 blijkt waarom ze die keus
maakten en hoe
geïnteresseerd ze zijn in politiek.

10

l

afgestaan voor een kortere
werkweek. Extra leraren zijn er
echter niet bijgekomen om de
werkdruk te verlichten.
Een tweede kwestie is het seniorenverlof. Oudere leraren
betalen een deel van dat verlof
zelf. In het basisonderwijs is de
formatie van de bonden. Toen eigen bijdrage verlaagd van 50
kon ik de ouders en de leerlin- procent naar 35 procent. De legen niet meer van te voren m- raren van het voortgezet onderlichten."
wijs willen dat ook.
Hokke vervolgt: „Het mooiste zou zijn om de school na de
(ADVERTENTIE)
examens een maand dicht te
gooien. Dat zet wel zoden aan
de dijk. Alhoewel, de schoolbeGaat u weer op de gevestigsturen die tegenwoordig verde partijen stemmen?
antwoordelijk voor de salarissen en het aantal lesuren zijn,
Weet u nog wat dit de afgelokunnen er eigenlijk ook niet zopen jaren gebracht heeft?
veel aan doen. Het probleem zit
Niet de mensen maken het
bij het ministerie van Onderverschil, maar de ideeën.
wijs. Met 2 tot 3 miljard gulden
Gun ons het voordeel van de
meer zouden de docenten in
het voortgezet onderwijs al een
twijfel. Wat heeft u nog verder
heel eind geholpen zijn."
te verliezen.
Met dat geld willen de leraAls u het niet doet is het uw
renbonden dat de docenten
eigen schuld.
vanaf l augustus per week nog
maar maximaal 26 lessen van
50 minuten hoeven te geven om
STEM
de werkdruk te verminderen.
ÉÉN
ZANDVOORT
De rest van hun tijd kunnen ze
besteden aan vergaderingen,
het begeleiden van leerlingen,
Vraag het programma aan.
het nakijken van proefwerken
Wij brengen het graag.
plus het voorbereiden van lessen. Volgens de vakbonden
BEL 06-553 07 331.
hebben de docenten een deel
van hun loonstijging namelijk

Staken niet
populair bij
Mavo-leraren

Joustra wil nieuwe raad in
Nieuw Unicum laten wonen
ZANDVOORT - Een weekend lang zelf ervaren wat het
betekent om in een rolstoel te zitten en in Nieuw Unicum
te wonen. Pieter Joustra, lijsttrekker van de VVD, is van
plan om alle nieuwe gemeenteraadsleden na 14 april daartoe over te halen.
Joustra kwam maandagavond op het idee toen hij hoorde waar
de bewoners van Nieuw Unicum soms tegenaanlopen. „Het is
goed als we zelf eens meemaken wat het leven hier inhoudt," zegt
hij.
„Binnenkort staan we op een zaterdagmorgen om tien uur met
zijn zeventienen op de stoep. Koffertje met pyama en tandentaorstel in de hand en de rest laten we over ons heenkomen. Pas
zondagmiddag mogen we weer naar huis," stelt de VVD-er zich
voor. „Ik zie het helemaal zitten. Ik wil zeker meedoen aan een
rolstoelrally en klaverjassen. Helaas heb ik gehoord dat de bar op
zaterdagavond om half twaalf sluit. Ach, ik smokkkel wel wat
drank mee," zegt hij breedlachend.
Riet van Leest (pr- en sponsormedewerkster Nieuw Unicum) is
wildenthousiast. „Ik vind het een ontzettend goed idee. Maar
eerst moet natuurlijk de directie van Nieuw Unicum ermee akkoord gaan. Ik stel het ze een dezer dagen voor. Bovendien zijn er
wat praktische problemen op te lossen, want hoe komen we aan
zeventien rolstoelen en zeventien appartementen'' Misschien valt
het te organiseren als een deel van de bewoners op vakantie is."

ZANDVOORT - Er mogen
geen kamelen op het strand rijden deze zomer. Het college
van Burgemeester en Wethouders heeft een aanvraag daarvoor twee weken geleden afgewezen. Vroeger mocht er wel
bijvoorbeeld
paardgereden
worden op het strand, maar het
is volgens het college tegenwoordig vanwege de drukte te
gevaarlijk voor paardrijden en
dus ook voor rijden op twee kamelen.

Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

(ADVERTENTIE)

MEUBELSTAD
ZONDAG
KOOPZONDAG V

Overtoom 557
Tel. 6184733

MAART
GRATIS PARKEREN IN
EIGEN PARKEERGARAGE

UITGAAN EN SPORT
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
WIE 'M LEEST WEET MEER

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
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FAMILIEBERICHTEN
Geboren

Justin
zoon van
Freke Freriks en John Biharie
broertje van Aylin
Duivendredit, zaterdag 21 februari 1998

Martin (Luther)
Vroeger... het zal nooit meer worden zoals toen.
We hebben alleen onze herinneringen nog
en die zullen altijd blijven.
Regina en Rob

Lieve Martin
Je zal voor altijd in onze gedachten zijn.
André & Renale

Adieu Martin
Barend en Jan
Familie Oostrom

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL TELEFOONNUMMER

De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag
kan men voor een beperkt aantal zaken
terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer: (023)
574 01 00.
Tevens kan men via het voice response nummer 24 uur per dag algemene informatie
verkrijgen (023) 574 01 02.

De gemeente, dat zijn we allemaal!
4 maart gemeenteraadsverkiezingen
Vergeet niet te stemmen!

Addie en Martha

KENNISGEVING

Lieve Martin

al 25 jaar een gelukkig paar.
Gefeliciteerd!

Waarom nou j i j . . .
Bob, Joyce, Davey

Barbara, MaarTen en Michiel

we zullen je missen.
Frans en Christa

Ans Herfst-van Turenhout
Amsterdam,
Haarlem,
2 mei 1924
23 februari 1998
echtgenote van Arie Herfst
Zandvoort:
A. Herfst
Zandvoort:
Rita en Theo Kerkman-Herfst
Zandvoort:
Anneke Herfst
Haarlem:
Martin en Helene Herfst-Hagen
A. Herfst
Herman Heijermansweg 29
2042 XN Zandvoort
Geen bezoek aan huis.
Geen toespraken.
De overledene is overgebracht naar het uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar
geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden donderdag 26 februari om 10.30 uur in het crematorium
Velsen, Duin en Kruidbergerweg 2 te Driehuis.
U wordt verzocht om 10.15 uur aanwezig te zijn.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

Just a little bit of peace in my heart
Na een strijd die niet te winnen was overleed

Martin Luther Visser
* 24 oktober 1964
t 20 februari 1998
Ma
J oké en John
Dirk en Yvon
Ben en Carmen
Anneke en Koos
Liesbeth en Hans
Paul en Wilma
Neefjes en Nichtjes
Forever Angel
Poststraat 4,
2042 HA Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

lieve Martin
\\o zullen je nooit \engelen.
Yannick. Yoiin, Yli.slw, Gineke
Myithe, Riek. Steven, Arj.m
Wouter en Rumne
Forever Anyel

Martin Luther
Forever King
Marcel

Lieve Luther
we zullen je nooit vergeten!!
Pieter & Gitte

4 maart gemeenteraadsverkiezingen
Aan u de keuze!

ASFALTEREN FIETSPAD
TOLLENSSTRAAT/
KAMERUNGH ONNESSTRAAT.
Herinrichting Tollensstraat tussen fietspad
en Van Lennepweg

Verleende bouwvergunningen
97114B Pasteurstraat 6
veranderen wmkel in winkel met
woning
(19-02-1998)
98020B Passage 20
veranderen voorgevel
(19-02-1998)

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN

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

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor
1 boom
1 boom

De bij de verlening behorende stukken liggen ter
inzage bij de Centrale Balie. Belanghebbenden
kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift
indienen bi] Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bi| de president van de Rechtbank m Haarlem

De gemeente, dat zijn we allemaal!
4 maart gemeenteraadsverkiezingen

PRESTIGE

U bent de eerste die uw foto's ziet

Dr. J. C. Anderson
Wijkverpleging
Samenwe rkingsverband
Thuiszorg Gehandicapten (Nieuw Unicum)
Apotheek Mulder
Vrienden en .bekenden
namens de familie
R. Visser
Poststraat 4

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 571 5351 of 023-5331975

De Regionale VVV Zuid-Kennemerland
zoekt voor 1 998, voor zeven maanden - van
april tot november - voor het kantoor in
Zandvoort:

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. Veldwijk

I
m
•H

vanaf.

* Toeristisch medewerkers

PRESTIGE-FOTO

informatieafdeling, m/v. Maximaal 23
jaar. Beheersing moderne talen (N/D/E/F)
en toeristische opleiding vereist.

met nieuwe film voor slechts J J,"

[Dol

Sollicitaties en /;?/.: Regionale VVV
Kennemerland, Stationsplein l, 20 J J LR
Haarlem, t.a.v. hr. F. Sartorius, o.v.v. "vacature". Tel.: 0900-61 6J 600.
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DRUGSTORE

vnn het Ncric1 i.inos
Rode Krui:

DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513. SPAAR ONZE KASSABONNEN
P. OLIESLAGERS
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M A? PA

Een compleet verzorgde begrafenis
of crematie voor een éénmalige

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Mappn Mondo is ccn huis v,in het Nederlandse
Rode Kruis in de bossen van Wczcp Er verblijven
ernstig zieke kinderen die niet lang meer ce loven
hebben In M.ippn Mondo k.in per jmr a n n circa
50 kinderen gegeven worden w.i.ii 7e r e c h t op
hebben, een rncnsv»;iardi£ Lcscmn,

vVraag ook naar de

Kerkstraat 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Zonder grote mensen hebben
deze kleine mensen niets.

Van kleinbeeld kleurenfilms

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein

06 52 93 52 93

BUDGET
KLEURENFOTO'S

"***

#*•

• Glazenwassen]
1
Specialiteit schoonmaak
van gebouwen
• Schoonmaak van
luxaflex
1
Verhuur tapijtreinigers

Tel. 57 14 764/57 14 090 of

de Gaper Drugstore.
Sterk in perfect fotowerk

yvv zuid-kennemerland^y^/'/,

'4

*CA

dus ook voor uw fotowerk naar

BEDANKT

heeft op vrijdag 20 februari 1998. na een lang
ziekbed, op 33-jarige leeftijd,
zijn rust mogen vinden.
Wij wensen Martin's moeder en familie veel
sterkte toe.
Luther, we zullen je nooit vergeten!!
Meeuwen Zaterdag l

afkoopsom van slechts ƒ 3.395r-

Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2*,'Zandvoort

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Station"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

MARTUN WIJSMAN
Heel veel succes toegewenst
op de
Paralympics in Nagano!

Alle sporters van Fitness Paradise

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

zullen we nooit vergeten.
Rqlf en Irma
Wil en José

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

In totaal zullen de werkzaamheden 4 tot 5
weken duren Gedurende deze periode kan er
geen gebruik worden gemaakt van het fiets- en
voetpad

Fahrenheitstraat 20
Willem Draijerstraat 18

veranderen
bankfiliaal
Van Speijkstraat 11 bouwen garage
Spoorbuurtstiaat 20 veranderen
woning

Raadhuisplein 6

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:

ADVERTENTIES

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Martin

98034B
98035B

Op 2 maart wordt gestart met de reconstructie
van het fiets- en voetpad tussen de Tollensstraat
en de Kamerlingh Onnesstraat Het fietspad
wordt verbreed en voorzien van rood asfalt De
aansluiting op de Kamerlingh Onnesstraat wordt
verbeterd
Na ongeveer twee weken wordt aansluitend
hierop de herinrichting van de Tollensstraat tot
aan de Van Lennepweg uitgevoerd De rijbaan
krijgt een nieuwe breedte van 4 50 in en krijgt in
het midden rood asfalt Daarnaast worden er een
aantal parkeerplaatsen aangelegd en wordt de
aansluiting met de Van Lennepweg uitgevoerd
als doorgetrokken trottoir met inrittaanden

BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET

T. Goossens

(The radio plays a forgotten song)
M aar jou,

98033B

Familie \V. Rubelinu

Martin "Luther" Visser

Op de nog veel te jonge leeftijd van 33 jaar.
Wij wensen zijn familie veel sterkte met het dragen van dit grote verlies.
Bestuur Zandvcortmeeuwen

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

Ouwe TZB'er

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Martin Visser

De stembureaus zijn tot 20.00 uur open!

De gemeente, dat zijn we allemaal!

\Ve zullen \c nooit vergeten.

Weekmedia

Diep bedroefd hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons oud-lid

De gemeente, dat zijn we allemaal!
4 maart gemeenteraadsverkiezingen

Stemmen bij volmacht kan ookj.

lieve iMther, deze ongelijke strijd moest je staken
je gebruikelijke analyse van onze wedstrijden kon je
zelfs niet meer maken
jouw beslissing geniet ons grootste respekt
ondanks dat dit veel tranen heeft opgewekt
samen met Kip op een bankje daarboven
dat is wat wij allen willen geloven
Onze voetbalmakker en oud topscoorder

Je verre kennissen:
Ferrie van Rhee en Angelo Koning

Tegen het besluit kan door belanghebbenden
binnen zes weken na publicatie schriftelijk

GEMEENTE

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Martin Visser

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
30 mei 1995, no 72, tot machtiging van het college van Burgemeester en Wethouders tot het
nemen van besluiten als bedoeld in artikel 18 van
de Wegenverkeerswet 1995 en het bepaalde in
de Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990, hebben Burgemeester en Wethouders
besloten tot
- het aanleggen van de gereserveerde invalidenparkeerplaats op het Schoolplein
(oostelijke zijde) tegenover perceel nummer3.

Super Noord

Na een ongelijke strijd
en een moedige beslissing
kan je eindelijk rusten

Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaaischnfl Voor
het indienen van een verzoek om vooilopige
voorziening wordt griffierecht geheven

VERKEERSBESLUIT

Martin
Bedroefd, maar dankbaar dal verder lijden haar
bespaard is gebleven, geven wij kennis dat, na een
liefdevolle verzorging in verpleeghuis Zuiderhoul
te Haarlem, van ons is heengegaan mijn lieve
vrouw en onze lieve moeder

Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 17 februari vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de verdere m week 8 door B&W genomen besluiten is
op dinsdag 24' februari vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten naam, adres, dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen
bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het
bezwaar

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw gralwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRA>=ENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.
ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

Single Dance Sociëteit

"De Manege" Zandvoort
presenteert a.s. zaterdagavond

Trafassi
Voor ongeb. mensen v.a. 30 jaar.
Correct gekleed.
Info of res. 023-5716023.

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
*

iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens

* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

"Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uitvaartverzekering moetje hebben. Voordat
bedrag wil je toch zeker niet van je
kinderen afliankelijk zijn!"

voor meer informatie:

BEL GRATIS 0800-022 45 35
Dag en nacht bereikbaar voor ,
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direct hulp bij een sterfgeval.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.
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Valentijnspuzzel
ZANDVOORT - Een paar
honderd lezers van het Zandvoorts Nieuwsblad hebben de
Valentijnspuzzel ingestuurd.
Mevrouw Meijer heeft de
hoofdprijs gewonnen. Zij mag
samen met een ander gaan eten
bij Café Brasserie Del Mar in de
Haltestraat. De waardebonnen
van 25 gulden, beschikbaar gesteld door bakker Balk, gaan
naar: H. Spangtaerg-Mulder, T.
Hartman, G. P. van de Weerdhof en W.J. Paap.
Zes inzenders verdienen een
eervolle vermelding, omdat zij
een bijzondere kaart instuurden: T. Brune, A. Paap, W.J.
Keur, Tineke Hartman, W.J.
Paap en G.F. van de Weerdhof.

MENINGEN
De rubnek Meningen staal open
voor reactief; op artikelen die recentehjk m de krant hebben gestaan.
W. Keur uit Den Bosch betreurt
het dat de laatste onderdelen
van liet Zandvoortse archief
binnenkort naar Haarlem verhuizen.

Vliegeiland
ZANDVOORT • Milieudefensie organiseert een protestactie
tegen het vliegeiland voor de
kust van Zandvoort en Noordwijk. De actie bestaat uit het
verzamelen van foto's van mensen die tegen het vliegeiland
zijn. Belangstellenden kunnen
foto's van zichzelf, van familie
of van vrienden inleveren bij
Milieudefensie, Postbus 19199,
1000 GD Amsterdam.

„Ik wens met niet te laten
leiden door de onmacht van
vroegere raadsleden," zegt
Fred Kroonsberg (PvdA).
Links naast hem Wim Peeters
(Eén Zandvoort), Hans
Hoogendoorn (CDA),
gespreksleider Eugène
Weusten en Piet Keur (GBZ)

Foto Andre Lieberom

Kunst op de radio
ZANDVOORT - De lokale
zender ZPM heeft sinds kort
een kunst- en cultuurprogramma. Het programma wordt live
uitgezonden
vanuit
Hotel
Hoogland. Rita Aker, Anouk
Veldhuis, Tamara Karsters,
Debby Hölzken en Michael Lefferts maken het programma.
Het is elke vrijdagavond te beluisteren van zeven tot acht uur
Unicum en donderdag bezochten ze spanning aan het semorenlatael (re- AOV/Unie 55-plus. „Ik woon er zelf en
ZANDVOORT - „Leuk, nu zie ik
's avonds op ZFM.
Op de kabel op 106.9 en in de die politici ook eens een keer," de leden van de Antao. En overal moe- gels voor huizen zodat ze goed en vei- kan het weten."
CBZ-lijsttrekker Piet Keur vindt dat
zegt de 81-jarige meneer Van Nor- ten ze zich weer over andere vragen lig zijn voor ouderen, red.) kunnen
ether op 105.0.
de in het gemeenschapshuis bij buigen en kritische opmerkingen pa- voldoen. Nu moet dat allemaal later de huizen van Park Duijnwijk in elk
een verkiezingstaij eenkomst, af ge- reren over wat er fout is gegaan. Maar nog eens gebeuren en is het veel duur- geval aan de wensen van ouderen aangepast moeten zijn. Hans Hooglopen donderdag, van de Anbo. „Ik telkens opnieuw steken
endoorn, de nieuwe lijsttrekker
Peuters
woon al zestig jaar in Zandvoort, ze de hand in eigen boevan het CDA, geeft toe dat er op
ZANDVOORT - Peuterspeel- maar ik had ze nog nooit gezien." zem en beloven ze het
'Bij de bouw van Park Duijnwijk moeten
beter te doen, terwijl
dat vlak fouten zijn gemaakt in
zaal Dribbel houdt op l maart Zijn buurvrouw, de 71-jarige me- nog
het verleden. „Maar ja, het is
van drie tot vijf uur open dag. vrouw Haagen, heeft echter wel er ondertussen wat marwe
ook
rekening
houden
met
ouderen'
ginaal wapengekletter
nogal makkelijk om nu te roeDe peuterspeelzaal zit in de een bekend gezicht ontdekt bij de
klinkt tussen de rivalise- ----- pen wat er allemaal fout gegaan
Oranje Nassauschool in de Lij- politici op het podium in het gerende partijen.
is."
sterstraat.
meenschapshuis. „Eggie Poster
Take Huberts wil van de politici we- der dan toen de huizen gebouwd werOok wat betreft het zorgloket valt
Voor ouders en kinderen zijn heb ik nog gekend toen hij een
Hoogendoorn zijn eigen wethouder
er versnaperingen. De kinderen klein jongetje was en met zijn va- ten waarom het seniorenlabel niet va- den."
Versteege enigszins af. „Dat had er op
krijgen bovendien een verras- der mee naar de tennisbaan ging." ker is toegepast als er nieuwe woningen gebouwd werden. Hij noemt als
„Van binnen is de Arie Koperflat wel l januari moeten zijn. Het komt er nu
sing.
De politici hebben het deze dagen voorbeeld Bennoheim, de huizen aan gebouwd volgens het seniorenlabel. op l mei." „En het zijn er twee; er
druk met verkiezingsbijeenkomsten. de Van Lennepweg en de Arie Koper- Maar van buiten niet," zegt Peter Boe- komen twee zorgloketten. Eentje in
Maandagavond waren ze in Nieuw flat. „Die hadden met een beetje in- vé, lijsttrekker van de ouderenpartijen het Weizijnscentrum en eentje in het

'Ik heb die politici in geen zestig jaar gezien'
Huis in het Kostverloren," kaatst Boevé terug. „Terwijl het er één zou zijn.
Het heet niet voor niets in jargon de
'een-loketfunctie'. Het is te gek om los
te lopen."
Bij SP-voorvrouw Jeannette van
Westerloo zit de ergernis ook hoog.
„Er is een hoop geouwehoerd in de
raad. Ik heb acht jaar om minimabeleid gevraagd en nu zeggen CDA, GBZ
en VVD 'wat zijn we goed, want het is
er'."
Ze krijgt later een steek onder water
van Pred Kroonsberg. „De nieuwe
PvdA-fractie gaat er fris tegenaan. Ik
wens me niet te laten leiden door de
onmacht van vroegere raadsleden."

Bloemschikken,

ZANDVOORT - Het Aktiviteitencentrum (Celsiusstraat 190)
start dinsdag 17 maart met de
cursus
'Voorjaarsbloemen
schikken'. De cursus bestaat
uit zes lessen van twee uur,
waarin het verwerken en schikken van diverse voorjaarsbloemen wordt aangeleerd. Docente Mimi Feije'verzint elke'week"
wat nieuws. -De deelnemers
hoeven alleen maar te zorgen
voor een schaar, tang en of een
mesje. De rest neemt de docente mee. De cursus wordt op
dinsdagavond van acht tot tien
gegeven. De kosten bedragen
(inclusief materiaal) 145 gulden.
Opgeven via het telefoonnummer van het Aktiviteitencentrum: 5717113.

Postzegels
ZANDVOORT - Sommige
postzegels vallen op door hun
schoonheid, anderen doordat
ze tamelijk zeldzaam zijn. Tijdens de postzegelavond van de
Zandvoortse Postzegelclub op
vrijdag 27 februari kunnen liefhebbers al hun vragen stellen
aan verzamelaars. De ppstzegelavond is namelijk vrij toegankelijk, ook voor niet-leden.
De bijeenkomst vindt vanaf
kwart over zeven plaats in het
Gemeenschapshuis aan de
Louis Davidstraat.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur: J.M. Pekelharmg.
Directeur/uitgever. C A. Pelle.
Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort. Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur: vrijdag van 9 tot 16

ZANDVpORT - Wie van
Engelse films houdt, kan
volop genieten bij de filmOp woensdag 4, 11 en
Ruimtelijke Ordening en Ver- club.
18 maart zijn er maar liefst
keer.
Op Derr en Blokker na wor- drie te zien in het Circus.
den alle leden van de stuur- Bovendien heeft cineast
groep betaald. VVD-er Theo Thys Ockersen voor de

Stuurgroep parkeren komt er toch
ZANDVOORT - Na veel en (CDA'er Gert-Jan Bluijs en

discussie kan er binnenkort

VVD'er Prits van Caspel stern-

toch een stuurgroep inge- den tegen) als uit de hoek van
steld worden die zich gaat de oppositie (Lou Koper en

D66'er Derek Visser waren
eveneens tegen). „Nu geven we van Vilsteren vond dat niet te"stuurgroep carte blan- recht. Flieringa stelde voor dat
"héêf t'dat gisteravond beslo- deze
che," verwoordde Bluijs de kri- deze groep de honoraria voor
ten. Het is de bedoeling dat tiek.
de twee onbetaalde burgerlede stuurgroep haar plannen
den Derr en Blokker mocht bevoorlegt aan de gemeenteOver de stuurgroep wordt al palen, maar dat smoorde burraad.
gepraat sinds in mei bij het par- gemeester Van der Heijden in
Vier van de dertien aanwezi- keerreferendum het parkeerbe- de kiem.
Hij wilde niet dat Derr en
ge raadsleden stemden tegen, leid van wethouder Flieringa
omdat ze vinden dat de stuur- afgeseryeerd werd. In de stuur- Blokker over hun eigen vergoegroep niet weet welke uitgangs- groep zitten de initiatiefnemers ding zouden moeten adviseren
punten voor het parkeren moe- van het referendum (de heren en stelde voor dat het college
ten gelden.
Derr en Blokker), een externe van Burgemeester en WethouDe bezwaren kwamen zowel deskundige, een verkeersamb- ders daar binnenkort een apart
uit de hoek van de collegepartij- tenaar en de wethouder van voorstel over maakt.

•buigen, over- nieuw .parkeerbeleid.;; D„e,. gemeenteraad
:

Zandvoort kiest voor weg en tunnel
ZANDVOORT - De ge- ten 'Haringbuystracé' ligt na- nitief ook de kans op een even-

melijk op grondgebied van
Bloemendaal, Heemstede en
Haarlem. Die drie gemeenten
willen daar huizen neerzetten.
De provincie heeft volgens Flieringa al toegezegd dat dit naar
alle waarschijnlijkheid ook
mag. Een weg is daarmee
te willen houden om zo op
niet meer
twee paarden te wedden. Als hoogstwaarschijnlijk
mogelijk, meent de wethouder.
het aan de raad ligt, komt
dat stukje weg of tunnel er
Zandvoort wil echter met het
ooit om de bereikbaarheid besluit van gisteren proberen
van Zandvoort te vergroten.
tegen te houden dat het tracé in
Of de weg of tunnel haalbaar de toekomst uit het streekplan
is, is nog de vraag. Het zogehe- wordt gehaald en daarmee defi-

meente

Zandvoort

blijft

vasthouden aan een tunnel
of een weg vanaf de Haringbuys (net na de Viersprong)
naar de Randweg. De raad
heeft gisteravond besloten
beide mogelijkheden open

tuele tunnel verkeken wordt.
Alleen gokken op een tunnel
vond vooral VVD'er Frits van
Caspel onverstandig. Van Caspel vreest dat een tunnel weieens te duur zou kunnen zijn.
Bovendien heeft volgens hem
niemand er belang bij behalve
Zandvoort. Wedden op twee
paarden, een weg en een tunnel,
geeft Zandvoort volgens Van
Caspel nog de meeste kans van
slagen. Hij trok gisteravond de
rest van de raadsleden, op Jaap
Brugman (GBZ) na, over de
streep.

Jeugd speelt filmmuziek

uur.

Redactie. (023) 571 8648. Fax: (023)
573.0497.
Advertentieverkoop: (023) 571.7166. Fax:
(023) 573 0497
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Tel.: (020) 347.3434. Fax: (020) 347.3439.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
(020)6656321.
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(020)562.6211.
Abonnementsprijzen: ƒ19,60 per kwartaal;
/35.40 per half jaar; 61,75 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ2,-.
Vragen over bezorging: donderdag tussen
9-12 uur (023) 5717166.
Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder.
Vormgeving/opmaakredactie: Dick Piet
(chef), Willem Bleesmg, Paul Busse, Pieter
Hendal, Theo van der Linden, Yvonne Muider, Andre Stuyfersant. Systeemredactie:
Hero Blok (chef). Redactiepromotie: Trudy
Steenkamp.
Advertentieverkoop: R. Post (verkoopmanager), M. Oosterveld.
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941. Aangesloten bi] de Nederlandse Nieuwsbladpers

Het Noord-Hollands Jeugdorkest speelt op zaterdag 7 maart ccn avond lang filmmuziek in de
Agatha kerk op de Grote Krocht. Het concert
begint om kwart over acht. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Truus Schoonderwalt, 072-533.4252. Het
orkest bestaat uit negentig musici tussen de der-

tien en 23 jaar. Ze spelen muziek uit diverse films,
waaronder Star Wars, Schindlcr's List en The
Adventures of Robin Hood.
Overigens doet het orkest zondag 8 maart mee
aan het Prinses Christina Concours in het Concertgebouw in Haarlem

Filmclub Simon van Collem

Films uit
alle landen
in Circus

twee opmerkelijke Amerikaanse, twee Franse en een
Ook 'Carla's Song' van Ken
Nieuwzeelandse film uitge- Loach (11 maart) heeft eenbekozen.
hoorlijke portie drama in zich.

Vanavond vertoont de filmclub eerst zes korte films van
Ockersen zelf, waarin diverse
Zandvoorters meespelen. Maar
na dit retrospectief over de jaren zestig en zeventig van de
Zandvoortse filmer, kijkt de
filmclub weer naar het buitenland.
De Engelse film 'Hollow
Reed' (4 maart) gaat over de
negenjarige Oliver die zegt dat
hij in elkaar geslagen is door
een groep oudere jongens. Zijn
vader gelooft hem echter niet.
Hij vermoedt dat Oliver door
de nieuwe vriend van zijn moeder mishandeld is. Variety,
Film Review en The Times waren behoorlijk enthousiast over
deze tweede speelfilm van Angela Pope.

Het verhaal speelt zich af in
Glasgow in 1987. Een buschauffeur komt een Nicaraguaanse
vluchtelinge te hulp. Robert
Carlyle, bekend van 'Priest' en
'The full monty', speelt mee in
deze film.
De derde Engelse film ('Brassed off' op 18 maart) behandelt
de sluiting van een mijn in
Grimley. Dankzij een brass-band is het leven echter toch
draaglijk voor sommige mijnwerkers.
'Jenseits der Stille' (25
maart) sleepte vorig jaar diverse filmprijzen in de wacht. De
film volgt een meisje, later
vrouw, die voor haar dove ouders de verbindingsschakel is
tussen de stille en de sprekende
wereld.
De Franse film 'Artemisia' (l

Monique van Hoogstraten
april) behandelt het werkelijk
gebeurde epos van een jonge
vrouw die in de zeventiende
eeuw in de schaduw van haar
vader haar eigen creativiteit
probeert te ontwikkelen.
Over 'Nénette et Boni' scheef
de Filmkrant 'Verplichte kost
voor slechte vaders'. Een adolescente broer en zus kampen
met de gevolgen van een uit elkaar gevallen gezin.
De Amerikaanse film 'Sling
Blade' (15 april) van regisseur
Bob Thornton valt op in de programmering. Een ontroerend
verhaal over een zwakzinnige
moordenaar en een jongetje
van twaalf. De moordenaar
neemt het onvoorwaardelijk
voor zijn kleine vriend op. Het
is een mooie film zonder dat
het allemaal te sentimenteel
wordt, want er zit genoeg humor in de film. Weliswaar ziet
de kijker het onvermijdelijke
slot al geruime tijd aankomen,
maar dat geeft eigenlijk niet.
'Lost Highway' (22 april) en
'Forgotten Silver' (29 april)
ronden het filmseizoen af bij de
filmclub.

W.II. Keur

's Hertogenbosch

Torn Kok
ZANDVOORT - D66 zet de
landelijke partijvoorzitter Torn
Kok in om leden en stemmen te
werven. Hij komt zaterdag 28
februari naar Zandvoort. Van
twee tot drie is hij te vinden op
de verkiezingsmarkt op het
Raadhuisplein.

Swingen
ZANDVOORT - Yanks gaat
door met de Motownfeesten.
Vrijdagavond 27 februari is er
een Motown Night. Het feest
vindt plaats in de Dance Club.
DJ Raoul en lichtdiscjockey
Dave zorgen voor de show. Zaal
open om negen uur. De ingang
is aan de Kosterstraat.
(ADVERTENTIE)

Alle films zijn zowel voor leden als
nlet-leden toegankelijk (leden krijgen
korting). De voorstellingen vinden
elke woensdagavond plaats In het Clrcus op het Giisthulspleln. Aanvang
acht uur.

De elfde stem
• De Nederlandse Vereniging
voor Vrouwentaelangen maakt
zich ernstige zorgen over de
Zandvoortse politiek. Zij heeft
een persbericht verstuurd om
erop te wijzen dat het aantal
vrouwen in de raad vermoedelijk straks gehalveerd is na de
verkiezingen (van twee naar
één). Althans, als de Zandvoorters hetzelfde zouden stemmen
als vier jaar geleden, want van
de bestaande partijen heeft alleen de PvdA een vrouw op een
verkiesbare plek gezet. Inmiddels zijn er echter vier nieuwe
partijen bijgekomen, waarvan
er twee ook een vrouw bovenaan geplaatst hebben (Socialistische Partij en Eén Zandvoort). In totaal staan er 21
vrouwen op de verkiezingslij st
en 69 mannen. De meeste vrouwen (vier) zijn terug te vinden
bij de PvdA, Algemeen Ouderen
Verbond/Unie 55-plus en Socialistische Partij.
• Annemarie Oster, die zich in
eerste instantie nog bij twee
partijen als lijstduwer opgegeven had, heeft voor de ouderenpartij AOV/Unie 55-plus gekozen. Oster is zelf net over de
vijftig heen.
• De laatste politieke discussiebijeenkomst is op maandag 2
maart. Dan kunnen burgers
nog een keer de aspirant-raadsleden naar hun verkiezingsbeloften vragen. Eugène Weusten
organiseert de bijeenkomst in
het Huis in de Duinen aan de
Zandvoortselaan. Alle negen
partijen zijn uitgenodigd. De forumdiscussie begint om acht
uur.
• Soms zitten er bij dergelijke
bijeenkomsten bijna net zo veel
politici als toeschouwers in de
zaal. Donderdagmiddag in het
Gemeenschapshuis bij de Anbo
waren er 23 ouderen en zeventien politici in de zaal. In Nieuw
Unicum bezochten ongeveer

Het is de bedoeling dat op
korte termijn het laatste restje
foto's en prentbriefkaarten van
Zandvoort in het Cultureel Centrum aanwezig naar het gemeente-archief in Haarlem
gaan. Het gemeente-archief
Haarlem beheert al de archieven van Zandvoort. Dat is in
1995 besloten.
Hoewel de archivaris van het
Haarlemse gemeente-archief
vermoedelijk wel gelijk heeft
om dit laatste restje Zandvoorts archief op te eisen, betwijfel ik of dit een goede zaak
is. Dat het oud-archief van
Zandvoort onder optimale omstandigheden in het gemeente-archief van Haarlem wordt bewaard, lijkt mij wel een goede
zaak. Maar de toegankelijkheid
mag er niet onder lijden.
Een ieder mag en kan het gemeente-archief binnenstappen
en vragen naar archiefbescheiden die hem of haar interesseren. Dit is geen gunst, de archiefwet bepaalt dit. De Kennemer Atlas, waar het laatste restje foto-archief van Zandvoort
naar toe gaat, is echter slechts
beperkt en op afspraak toegankelijk.
Er is nog een tweede nadeel.
Regelmatig brengen Zandvoorters foto's, plaatjes en schilderijtjes naar het Cultureel Centrum. Het idee dat deze zaken,
die in feite in Zandvoort thuishoren, ook binnen de kortste
keren naar Haarlem verdwijnen, wordt als zeer negatief ervaren.
De betrokken gemeente-ambtenaren die waarschijnlijk met
een enkel telefoontje toestemming gaven aan de Haarlemse
archivaris hadden beter even
kunnen nadenken. Enig gevoel
van eigenwaarde mag de Zandvoorter toch wel hebben, hoewel dit gevoel bij enkele gemeente-ambtenaren volstrekt
ontbreekt.
Het Cultureel Centrum beschikt nog wel over eigentijdse
foto's, prentbriefkaarten en informatie die wel heel educatief
en leuk is, maar weinig historische waarde heeft.

Cinema Circims
Op 4 maart bepalen de
Zandvoorters in de tien
stembureaus welke politieke partijen zij de komende vier jaar in de
raadzaal willen zien.
Voor die tijd storten de
partijen zich echter op
hen. Het Zandvoorts
Nieuwsblad bericht vanuit het niet-bestaande
stemlokaal 11 over de gemeenteraadsverkiezingen. Uiteraard onafhaiikelijk en kritisch.

vijftig bewoners en veertig
mensen die op een of andere
manier aan een partij gebonden
zijn de ZFM-forumdiscussie.
Tijdens de verkiezingsmarkt in
het raadhuis vorige week
woensdag was de verhouding
nog scheven zeven bezoekers
en zo'n twintig politici. Zaterdag zetten de partijen hun karavaan stil op het Raadhuisplein.
Dat is in elk geval een druk verkeersplein.
• Jongeren die nog niet zo geïnteresseerd zijn in politiek, kunnen op de homepage van de
Rijksuniversiteit Groningen
meer lezen over de campagne
om hen juist enthousiast te maken: www.ub.rug.nl/dupp.
• Bob de Vries van de ouderenpartijen
AOV/Unie 55-plus
staat wel op de lijst van zijn
partij. Hij krijgt nogal wat reacties van mensen die denken dat
hij uit de partij is gestapt, omdat hij zijn plaats heeft geruild
met Peter Boevé. „Rekening
houdend met het verwachtingspatroon bij een deel van het
electoraat ten aanzien van de
leeftijden van kandidaten alsmede op basis van onze overige

Stemlokaal 11

26 Feb. t/m 04 Maart

Verkiezingsnieuws

taken, kwam het ons zinvol
voor om de eerste twee posities
op de kandidatenlijst aan te
passen," aldus de 51-jarige De
Vries.
• Hoe lekker kunnen Fred
Kroonsberg en Marijke Herben
(beiden PvdA) koken? Elisabeth Burkhard is met ze de
keuken ingedoken. Het resultaat is zaterdagavond tussen zeven en acht in het programma
De Coquerell te horen op de lokale zender ZFM. Overigens is
dat voorlopig de laatste uitzending van het kookprogramma,
want de presentatrice gaat op
studiereis naar Brazilië.
• Elke partij heeft zo zijn eigen
promotiemateriaal. De toekomstige raadsfractie van de
VVD verscheen maandagavond
tijdens de ZFM-forumdiscussie
op Eggie Poster na allemaal in
een blauwe trui. Waarschijnlijk
omdat de VVD al jaren roept
om meer blauw op straat. Nu
was er in elk geval meer blauw
in Nieuw Unicum. De PvdA laat
zakjes
met
klaprooszaad
rondslingeren en het CDA legt
onder elk glas een groen bierviltje.

SEVEN YEARS
IN TIBET
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"Oase" de specialist in Boxsprings!
Kwaliteit in boxsprings bij Oase
Do hoxspunj! geelt oen optimaal slaapcomlbrt en hccll
ullo/e mogelijkheden in \omigeving en slofkeu/e,
diiaidonr .illijd passend in het interieur.
De hoxspiing is leverbaar in uitvoering vlak, hand-,
mechanisch- en elektrisch verstelbaar in
verschillende lengtematen waaronder 200-210-220cm.
Uiteraard /i|ii er verschillende matrasuitvoeringen
/oals een Bonell-, pocket of lonveringsmatrus voor
ieder individueel slaapcomlbrt.
WelKc matras?... Laai u bij ons deskundig adviseren.

BENT U DE WERKNEMER DIE
VOOR ONDERNEMER
IN DE WIEG IS GELEGD?
DAN IS H l ER UW ZAAK
IN AMSTERDAM EN OMGEVING.
U bent actief en energiek. Hebt 'n aardige baan.
Niets om over te klagen. Maar eigenlijk bent u een
geboren ondernemer, die het liefst een eigen bedrijf
wil beginnen. Maar waarin? En hoe komt u aan
startkapitaal? En aan klanten?
Wij van Media Expresse - de abonnementenorganisatie van 's lands grootste uitgeverij: de VNU hebben een voorstel aan u. Een voorstel dat de
realisatie van uw eigen bedrijf kan betekenen. Met
een minimum aan risico. Met een maximum aan
starthulp. En met alvast een uitgebreide en voor uitbreiding vatbare klantenkring. Hetgeen een inkomen
mogelijk maakt van ƒ 70.000,- tot ƒ 90.000,- per
jaar. Ziehier de kans op uw eigen onderneming: een
verkoop- en distributiebedrijf op basis van franchising.
Daarbij zorgen wij voor uw product, zo'n veertig
verschillende week- en maandbladen en een aantal
prominente omroepbladen. Tevens zorgen wij voor
een (betaalde) opleiding. Voor hulp bij het verkrijgen
van startkapitaal. Voor reclame, adviezen bij uw
bedrijfsvoering en geautomatiseerde administratie.

En voor klanten dus,

Ontwerp van Jan des Bouvne
Oase Iaat /icn. d.it Ixmpimgs uitstekend te combineren /ijn met dixerso achtei wanden. De/e kamei met lambn/enngspa/ielc'ii kunnen rondom de kamer geplaatst en pasklaai gelevcid \xorden m de warme lint eiken,
keisen geklemd Boxsprings gestolleeid m de siol'Alcantara. ei /ijn nog talrijke andeie stofkcu/es mogelijk.

Doorsnede boxspring

zodat u start met een al
draaiend en gezond bedrijf.
Een bedrijf waarmee u een
rayon bedient dat bestaat uit
zo'n 20.000 huishoudens,

MEI

EXPRESSE

Keuze in slaap- zitcomfort

waarvan er zo'n 5.500 Media Expresse klanten zijn.
Goed voor rond de 7.000 abonnementen. Een nog
grotendeels braakliggend terrein dus, dat u samen
met uw eigen bezorgerstearn tot rijke bloei kunt brengen.
Het is duidelijk dat wij u heel wat te bieden hebben.
De eisen die wij aan u stellen zijn dan ook in overeenstemming met ons aanbod:
commerciële affiniteit;
sterke ondernemersmentaliteit;
MBO/HBO denk- en werkniveau;
flexibel en stressbestendig;
een partner die bereid is om mee te werken in uw
bedrijf;
• woonachtig in Amsterdam of omgeving.
Belangstelling?
Als u aan deze eisen voldoet en graag met Media
Expresse tot zaken wilt komen, kunt u een gemotiveerde sollicitatiebrief met uw eigen curriculum vitae
en dat van uw partner sturen naar:
Media Expresse
Afdeling Werving, Selectie en Opleidingen
Stationsplein 112-118

2011 LN Haarlem.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
mw. R. Hoekstra, tel. (023) 517 32 44.
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Boxspnng uitvoering noofdbord met kersenrand

• Horeca Ondernemersvaardigheden
• Cafébedrijf/Sociale Hygiëne

Cursusplaatsen:
Almere,
Amsterdam,
Hilversum, '
Haarlem,
Purmerend

Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste
vestigingseisen. Ook voor andere branches.

SEC is erkend door de
bedrijfstak horeca.

Bel voor informatie:

t r a i n i n g &" o p l e i d i n g
Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 9329

Internet WWW Woonnet com/Oase

Slaapkamer Speciaalzaken

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK
Deelbaar, makkelijk met opmaken en stofzuigen

Vestigingen op de Woonboulevards:
Apeldoorn - Breda - Capelle a/d IJssel - Den Bosch - Diemen - Enschede - Groningen - Heerlen
Rotterdam Woonmall/Alexandrium III - Sliedrecht - Son (Eindhoven) - Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk en Bleiswijk, Hoefweg 137.

'Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort.

van der Kuijl

Gevraagd:

Gedipl. Tandprotheticus
Vervaardigen
gebitsprothesen
Nauwkeurige aanpassingen
Snelle reparaties
Garantie en nazorg
Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Bedienend personeel m/v
voor de zondag
Eventueel in seizoen ook andere dagen.
Liefst met ervaring
Dagelijks
19.00-20.30 uur
Tel.023-57 15505.

Tel. (023)
536 60 88
„~, v .,'~*•••',*<• V^."-~fe(.*t ^* .„
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71-72 - Schalkwijk

UdONT.

Zandvoortse bestuurders en raadsleden zullen BEREIKBAAR/BESCHIKBAAR moeten zijn voor de burgers.

(2) Gerard Versteege

(4) Dick Bos

(1) Hans Hogendoorn
(lijsttrekker)

Een WIJKGERICHTE AANPAK
van problemen, tijdig overleg
met bewoners van de wijken
staat centraal, speciale aandacht voor Nieuw Noord.

(3) Ype Brune

Meer politie op straat om de
VEILIGHEID van de burgers te
waarborgen, overlast van geluid,
vuil, etc. moet worden voorkomen.

CDA
LIJST 5

(5) Clementme Lentink

UITGANGSPUNTEN
(7) Peter Kok

(6) Jan Kreuger

uitnodigende gemeente

Een OUDEREN EN
GEHANDICAPTEN
vriendelijk beleid op
alle beleidsterreinen.
Geen oudere die zorg
nodig heeft behoeft
Zandvoort te verlaten.

Zandvoortse ouderen en jongeren
moeten in Zandvoort kunnen blijven
wonen, VOLDOENDE WONINGEN
voor starters en senioren.

Mensen met een MINIMUM INKOMEN
moeten geholpen worden.
Het energiek voeren van een minima-beleid
wordt ter hand genomen.

OVERLEG EN SAMENSPRAAK met SPORTVERENIGINGEN.
Extra geld voor jeugd leden. Samenwerking tussen verenigingen
zal worden gestimuleerd.
Vasthouden aan de opvatting dat
Zandvoorters in de woonwijken
zonder extra kosten moeten kunnen
PARKEREN.
De bouw van ONDERGRONDSE

leefbare gemeente
(8) Ralph Kras

bedrijvige gemeente
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(9) Mmkevander
Meulen-Heijink

VRIJWILLIGERSWERK zal met kracht worden
gestimuleerd. Een stevige structurele financiële
bijdrage voor dit werk moet worden beschikbaar
gesteld.

PARKEERGARAGES.

•»

i Vs-kv. ÏJ-t^k. l,)s&£*

Voeren van open overleg met het bedrijfsleven, een
vast AANSPREEKPUNT VOOR BEDRIJVEN bij de
gemeente, strandpaviljoens 12 maanden open.
(11) Mies IngwersenGoldschmedmg

(10) Piet van der Mije

Grootschalige voorzieningen, zoals het
CIRCUIT, GRAN DORADO en het
CASINO zullen uit een oogpunt van
werkgelegenheid en promotie van
Zandvoort zo nodig worden gefaciliteerd.
(12) Peter Ingwersen

(13) Ruud van der Meij

(14)Gert-Jan Bluijs

Denk na

Stem CDA

Het culturele leven stimuleren.
De HISTORISCHE KERNEN
gebouwen e.a. moeten worden
behouden

Lijst 5
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Tieners en politiek: van 'gatver' tot 'leuk'

Met

oog
en

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht
kregen de leerlingen van de Gerteiïbach Mavo de kans
om zelf hun stem uitte brengen. Maar hoe
geïnteresseerd zijn ze eigenlijk in politiek?

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

lOLITIEK, hè gatver,
nee," reageert een meisje uit klas 4a van de Gertentaach Mavo als maatschappijleraar Jan Boelen aankondigt dat de les over de gemeenteraadsverkiezingen m Zandvoort
gaat.
Ze
schudt
demonstratief haar hoofd. „Ik
wil niet stemmen en als ik
btraks achttien ben ook niet.
Het interesseert me gewoon hèlemaal niets." Achteraf blijkt
dat één leerling bij de schaduwverkiezingen op het stembiljet
heeft gezet: 'Ik stem met.'
Is deze houding symptomatisch voor alle leerlingen? Staat
politiek inderdaad zo ver van
jongeren af? Een eenduidig antwoord is daar niet op te geven.
Al is het alleen al omdat er weimg onderzoek naar de meningen over lokale politiek on- der scholieren
van vijftien tot
achttien jaar
gedaan is. De
iets
oudere •
groep is vaker
onderzocht.
Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen ging volgens een
landelijk onderzoek 18 procent
van de 18 tot 22-jarigen in Nederland naar de stembus. Maar
het bureau Inter/View ontdekte in 1994 volgens het Nieuwsblad van het Noorden dat 66
procent van de jongeren tussen
de 18 en 24 jaar wel in gemeentepolitiek geïnteresseerd is.
Uit een ander onderzoek
blijkt dat jongeren vooral aanvoeren dat ze de politiek te ver
van hun dagelijkse leven af vinden staan en dat ze het gevoel
hebben dat hun mening niet
meetelt. Het samenwerkingsverband 'Veelzijdigheid in de
politiek' vond al deze onderzoeksgegevens voldoende om
op 9 februari een campagne te
lanceren om jongeren te stimuleren op 4 maart te gaan sternmen.
Cécile de Bruin, medewerk-

T

ster jongerenactiviteiten van
het Instituut voor Publiek en
Politiek, verbaast zich niet over
deze campagne. Haar ervaring
is inderdaad dal scholieren
vaak met lood in hun schoenen
aan een project van het instituut beginnen. „Maar als ze bijvoorbeeld een dag lang op de
stoel van de gemeenteraadsleden en wethouders mogen zitten en mogen beslissen waar ze
drieduizend gulden aan willen
besteden, zijn ze 's avonds wildenthousiast," vertelt ze.
„Zeker pubers zien politiek
als iets saais. Ze hebben het gevoel dat er veel niet kan, dat er
over hun hoofden heen beslist
wordt, dat er weinig voor jongeren gedaan wordt en dat de besluitvorming te traag gaat. En
ik kan het me ook wel voorstellen. Toen ik
- zelf
zestien
was, hield ik
me net zo
goed met hele
andere dingen
----- bezig."
Op de Gertentaach Mavo valt echter vooral op dat de meeste vierdeklassers de minste interesse tonen.
De meeste derdeklassers luisteren aandachtig als ze te horen
krijgen wat de belangrijkste onderwerpen zijn waarmee de negen Zandvoortse partijen zich
bij deze gemeenteraadsverkiezingen profileren. Ze stellen
zelfs allerlei vragen. „Als de Socialistische Partij zo tegen allerlei dingen is, wat heeft het
dan voor nut om op die partij te
stemmen," wil een jongen uit
3a weten.
Derdeklasser Kevin Drommel zou zeker gaan stemmen,
als hij dat mocht, zegt hij. „Uit
eigen belang en om het belang
van Zandvoort. Dat het voor de
toeristen bijvoorbeeld beter georganiseerd is. Want dat is ook
belangrijk voor de mensen die
aan de toeristen verdienen. Stel
nou dat de Marlboro Masters
(groot race-evenement op het

Een beter geluid
Goed nieuws voor de mensen die vaak m het gemeenschapshuis komen.
Het gemeenschapshuis krijgt een nieuwe geluidsinstallatie. Mevrouw Zeegers heeft aangeboden om die te betalen. Ze hoorde tijdens een byeenkomst donderdagmiddag de jammerklacht van beheerder Van der Moolen
en bood spontaan aan om de installatie te betalen. ,,lk ben de aangetrouwde kleindochter van ir. Kumders, die de spoorweg heeft aangelegd naar
Zandvoort. Dit gebaar zie ik als een honeur aan hem, want hij hield zo van
Zandvoort. En ik kan best wat missen."

Brug zonder naam
Er zijn al drie ideeën voor een naam voor de nieuwe brug in de Amsterdamse
Waterleidmgdumen bekend. Mevrouw F. Paap-van der Mije en Gerard van
de Laar hebben een naam ingestuurd en de bedenker van het plan om de
brug te dopen, heeft ook een ideetje gelanceerd. Tot nog toe was de brug
naamloos. Wat zij bedacht hebben, blijft nog even geheim. Wie ook een
goed idee heeft, kan dat nog kwijt bij hetZandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12.

Creatief met water

'Ik ken die
politici niet'

Sonja Pellerin heeft geen moeite met stemmen. Ze weet al drie jaar voor welke partij ze kiest, als ze de stemgerechtigde leeftijd
heeft bereikt
Foto Andie Lieberum

circuit, red.) niet meer doorgaat. Dat is heel vervelend voor
visboeren. Hoe ik daar op kom?
Ik werk zelf bij een visboer."
Voor Jordy Nieuwenhuis zou
de keus veel moeilijker zijn.
„De partijen spreken me niet
aan en ik ken al die mensen
niet. Trouwens, het gaat best
wel goed zoals het nu is, daar
hoef ik toch niets aan te veranderen." „Nou nee," reageert
Lars. „Het gaat helemaal niet
goed in die gemeenteraad. Ze
kunnen niet goed met elkaar
opschieten en alle plannen worden afgekeurd."
Bij de schaduwverkiezingen
heeft Jordy op de Plek van de
Niet-stemmer gestemd. „Omdat ik eigenlijk niet zou gaan
stemmen, denk ik. En omdat ze

Nieuwe dominee: 'Ze weten nu
beter wie ze voor zich hebben'
ZANDVOORT - Sinds afgelopen weekeinde mag Marieke Ridder Ds. voor haar
naam zetten. In de gereformeerde kerk aan de Julianaweg werd de geestelijk verzorger van Nieuw Unicum
zondagmiddag officieel bevestigd, hetgeen betekent
dat ze voor de rest van haar
leven tot dominee is benoemd. Tevens deed ze haar
intrede, wat erop neerkomt
dat ze ter plekke voor het
eerst leiding gaf aan een
dienst. Volgens Ridder is
deze promotie voor zowel
haarzelf als voor de bewoners van Nieuw Unicum
prettig.
„Ik wilde graag predikant
worden, omdat het heel goed
past bij het vak van geestelijk
verzorger. Doordat nu mijn
kerkelijke binding is vastgelegd, ben ik namelijk wat herkenbaarder, zodat de mensen
precies weten wie ze voor zich
hebben. Maar ook voor mezelf
vind ik het fijn dat ik dominee
ben, omdat ik een bepaalde geloofsovertuigmg heb die ik
graag met anderen deel. En
wellicht kan ik dat ook later in
de praktijk brengen, indien ik
nog eens gewoon predikant
wordt in een kerk."
Voorlopig heeft Marieke Ridder het in Nieuw Unicum, waar
ze sinds september vorig jaar
werkzaam is, echter uitstekend
naar haar zin. Weliswaar krijgt
ze nogal wat leed en ellende
over zich heen, als de bewoners

hun hart tegenover haar uitstorten, maar daar staan volgens haar ook 'heel gezellige
ontmoetingen' tegenover. „En
soms kan het erg dankbaar
werk zijn, als je weet dat een
gesprekspartner het fijn vond
dat je er was en je zelf het gevoel hebt dat je een beetje hebt
kunnen troosten."
Hoewel Marieke Ridder haar
religieuze houding niet verbloemt, staat zij ter beschikking voor alle lichamelijk gehandicapten van Nieuw Unicum. „Dat ik een protestante
achtergrond heb maakt in wezen niet zoveel uit," meent ze.
„Voor hetzelfde geld zou hier
een katholiek of een humanist
actief kunnen zijn. Waar het
werkelijk om gaat is datje met
een professioneel getraind oor
luistert naar wat men te vertellen heeft en daarbij ook aandacht hebt voor verborgen signalen. Als ik bij voorbeeld vraag
hoe het gaat en iemand zegt
'wel redelijk', dan is dat voor
mij een teken dat ik nog maar
even door moet vragen. En
meestal komt er dan van alles
los."
Zij laat het in principe aan de
ander over hoe diep er gegraven
wordt. „Sommige contacten
zijn vrijblijvend, maar ik help
ook regelmatig om mensen te
helpen zoeken naar het antwoord op levensvragen. Warineer iemand door een ziekte of
ongeluk gehandicapt raakt,
valt immers vaak de hele basis
van het bestaan weg. En dan is
het probleem hoe je verder
moet. Er zijn erbij die in het

geloof een stevig houvast vinden, maar anderen worden
daarentegen door allerlei twijfels overmand. Ik beschouw
het als mijn taak om ze bij te
staan bij het opmaken van de
balans."
Maar ook voor het bespreken
van meer dagelijkse dingen is
zij best te porren. „Zo hoor ik
nog wel eens kritiek op de verzorging. Omdat ik als een vertrouwenspersoon
fungeer,
durft men die eerder tegen mij
te uiten dan tegen de mensen
waarvan men direkt afhankelijk is. Vaak is die kritiek in
mijn ogen wel terecht, bijvoorbeeld wanneer men klaagt dat
er door het personeel zo weinig
tijd aan ze wordt besteed. Maar
anderzijds weet ik maar al te
goed dat er helaas niet voldoende geld en mankracht is om de
bewoners alle aandacht te geven die ze eigenlijk verdienen."
Het is voor haar overigens
met altijd makkelijk om in
Nieuw Unicum, temidden van
alle gehandicapten, aan het geloof vast te houden. „Ik heb
weieens getwijfeld," bekent ze
openhartig. „Maar ondanks de
vragen die soms in mij opkomen beschik ik over het basisvertrouwen dat de wereld eens
zo zal zijn dat het goed is. Dat is
voor mij de kracht waardoor ik
dit werk kan doen. Al zal ik
nooit zeggen dat het allemaal
zo gemakkelijk is. Dat is het
namelijk nooit, voor mensen
die het in dit leven minder goed
getroffen hebben."
Johan Schaaphok

veel punten over jongeren hebben."
Hij is niet de enige. De Plek
van de Niet-stemmer komt als
populairste uit de bus. In totaal
kreeg deze partij negen sternmen. Lou Koper krijgt als persoon ook de meeste stemmen
(zes). Joke Bais (PvdA) en Ed
Fransen (VVD) hebben vier
voorkeurstemmen gekregen.
In totaal waren er 39 stemmen
te vergeven. Vijf leerlingen hebben een hele partij omcirkeld
en daarmee hun stembiljet ongeldig gemaakt. Een stemde uit
principe niet.
Sonja Pellerin uit 4a heeft
voor D66 gekozen. „Ik weet al
drie jaar op wie ik stem. D66
vind ik een goede partij, omdat
die opkomt voor het milieu en
dat vind ik belangrijk. Ik ben

lid van Greenpeace, heb zelfs
een agenda en een T-shirt van
Greenpeace. Politiek vind ik
ook wel leuk."
Politiek staat een stuk verder
van haar klasgenoten Debtay De
Vries van Leeuwen, Kelly Koeleman en Debbie Zwemmer.
„De politiek in Zandvoort moet
duidelijker zeggen wat ze voor
jongeren willen," zegt Debbie.
„En er is hier ook met veel te
doen voor jongeren," vult Debby aan.
„Wij lullen weieens over politiek, Niet zo heel vaak. Soms,"
zegt Zackaria uit 3b. „Dat de
Plek van de Niet-stemmer zegt
dat de Gertenbach moet oprotten vind ik wel een goed idee.
Het is toch geen mooi gebouw
en dan kan ik hier gaan wonen." De partijen die minder

Weekenddiensten
POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112.
In
andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregehng: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blume, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 09-001515.
Verloskundigen: Mevrouw S.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor infonnatie, advies en hulp tel. (023-)

5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
svp 24 uur van te voren opgeven
bij het Welzijnscentrum, tel.
(023-) 5717373. Voor de maandag moet men zich op de vrijdag ervoor opgeven.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling:: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging; van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging- EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20 30
u., zat. 10-14 uur.

koffieshops (CDA) of helemaal
geen koffieshops (VVD) willen,
kunnen echter rekenen op luid
gejoel van 3b.
„Ze zijn deskundig op dat getaied, dan raakt politiek ze plotseling wel," zegt docent Jan
Boelen. „Ik heb trouwens gemerkt dat ze na vier lessen over
politiek een stuk enthousiaster
zijn. Onbekend maakt onbemind." Politiek en staatsmrichting vindt hij belangrijk, al
wordt zijn mening niet door
alle maatschappijleraren in het
land gedeeld. „Over drugsproblemen lesgeven scoort altijd
wel. Maar als ze straks moeten
gaan stemmen, wil ik niet dat
ze zeggen 'over politiek hoorden we nooit wat op school'."
Monique van Hoogstraten

Dier
van de
week

De ouders die op woensdagavond 18 februari op de Nicolaasschool de
tentoonstelling 'Zeeën en oceanen' bezochten, bewonderden de prachtigste maquettes, kijkdozen, computerwerkstukken en dwarsdoorsnedes van
de oceaan. Sommige leerlingen haakten ook nog in op de actualiteit, want
zelfs een piepschuimweergave van de ondergang van de Titanic ontbrak
niet. De kinderen van de Nicolaasschool hebben hiermee hun project over
water creatief afgesloten. De hogere klassen hebben voorafgaand aan de
expositie les gehad over de watercyclus en de kleuters brachten een
bezoek aan het strand.

Wijsheid?
Wijsheid komt met de ouderdom, zegt men weieens. Toch jammer dat ik
een oudere donderdag tijdens een openbare verkiezingsbijeenkomst m het
gemeenschapshuis hoorde uitroepen: „Geldt die acht ton van de Wet
Voorzieningen Gehandicapten ook voor de mensen m Nieuw Unicum. Maar
dat zijn toch geen Zandvoorters?"

Leuk verjaardagscadeau
Dankzij de Zandvoortse bridgeclub en dankzij een jarige mevrouw uit
Bloemendaal kunnen de bewoners van Nieuw Unicum met een rolstoelfiets
voortaan een uitstapje maken. De fiets is maandag aan de gehandicapte
bewoners overhandigd. Een verzorger fietste met een bewoner door een
papieren muur. De Bloemendaalse vrouw was daarbij ook aanwezig. Zij
hoorde een tijdje geleden van de rolstoelfiets en besloot haar verjaardagsvisite te vragen of die haar m plaats van een cadeautje een mooi bedrag
voor Nieuw Unicum wilden geven.

Langzaam
Zeven bolletjes haar, 28 pootjes,
14 blauwe oogjes en zeven korte
staartjes die vrolijk heen en
weer zwaaien. De pups van het
Kennemer Dierentehuis zorgen
voor een opmerkelijk schouwspel. De dierenverzorgers lieten
het al eerder in de krant weten:
zeven kleine Mechelse herdertjes zijn op zoek naar een nïeuwe baas of bazin. Wie tijd in een
van hen wil investeren, weet
zeker dat er een geweldige periode volgt. Maar een pup betekent ook dat er soms een plasje
op een verkeerde plek tcrechtkomt en dat een jonge hond net
met modderpoten tegen de witte rok van de visite opspringt.
Tenzij men bereidt is om een
puppycursus te volgen en de
hond zo snel mogelijk zindelijk
wil maken. Meer informatie
over een van die vertederende
pups is te krijgen bij het Kennemer Dierentehuis Zandvoort,
Keesomstraat 5, tel. 5713888.

Mevrouw Slagveld trok begin januari in het Zandvoorts Nieuwsblad aan de
bel over het ontluchtingspijpje op het dak van haar buurman. En ze ergerde
zich nog het meest aan de gemeente, want die liet haar anderhalf jaar
wachten op een inhoudelijk antwoord over de vraag of dat pijpje daar wel
mocht staan. Inmiddels zijn we weer anderhalve maand verder. En mevrouw Slagveld heeft nog altijd niets gehoord.
(ADVERTENTIE)

Y
Amsterdam

^

Van 12 tot 17 uur isMeubelboulevard Amsterdam-Diemen
open. En... de nieuwe collecties mogen gezien worden!
BAALBERGEN, HOUWELING INTERIEUR,
MONDILEDER, MONTEL, OASE, VAN REEUWIJK,
SLAAPKAMER CENTRUM, STOK MEUBELCENTER
I n l o (020) 690 93 16

Burgerlijke stand
Periode: 14 - 20 feb '98
Getrouwd: Wilhelmus Nicolaas
Lansbergen en Anastasia Lidwina Ivonne de Lang.
Geboren: Sam, zoon van Hendrikus Wilhelmus Hoejenbos
en Petronella Francisca Maria
Boot. Melanie, dochter van André Molenaar en Ingrid Spaans.
Imke Francien, dochter van
Martin van der Aar en Francma
Conchita Ojevaar. Chantal
Christine, dochter van Eduard
Sylvester Stigter en Maria Therèse van Deursen.
Overleden: Theresia Hage-Seufert, 87 jaar. Gesina Christina
Sophia Wimmers, 43 jaar. Jacobus Cornelis Hanskamp, 87
jaar. Josephus Wilhelmus
Schotte, 57 jaar. Maria Theodora de Wolf, 51 jaar.

Kerkdiensten
Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: prof. dr. H. Miskotte uit Amsterdam.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds Van de Vate.
Agathu Parochie:

Marieke Ridder is zondag predikante geworden

!/otn Kmin Schut

Zaterdag 19.00 uur: pastor Kaandorp.
Zondag 10.30 uur: pastor Kaandorp.
N PB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
Zondag 10.30 uur: ds Blomjous uit Aerdenhout.

De strijd om de zwevende kiezer

luslratie Mare de

MILJOEN IN HILLEGOM!
WIIM-TOT-18,9-MILJOEN-BON
ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer, alle
Bmgoprijzen en de Mega Jackpot

n de heer n mevrouw

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven

Adies

i } ƒ 40,[ i j 30,t l ƒ 20,[ j ƒ 10,-

Jk

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(een lotnummer)

Naam'

Postcode1
Plaats'
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-. Tel.:

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletterb Dcelndme aan de Nationale Postcode Loterij houdt
in aanvaarding van het reglement, op aanvraag vcrkrijgbaar lel 020 677 68 68

(Post)banknr:

LOTERIJ

Son uitknippen en in een
envelop (zonderpostzegel)
opsturen naar Nationale
Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,
7 700 VM Amsterdam

Datum:
150.9803
Handtekening:

u c k k i n g van lebruan op l o t n u m m e r 3401 LS 056 m IJssclstem Alle andeic deelnemers in postcode 3401 LS
ontvangen een troostprijs van 1000 gulden. Gefclicitccrcl 1 Waar de overige prijzen van de fcbruari-treklung
terechtkwamen ziet u in het overzicht op deze pagina.
Zoek snel uw postcode op en noteer uw winst. Uw prijs
ontvangt u automatisch op uw bankrekening

De Mcga j a t k p o i is LM t u t ' De 7 m i l j o e n is lercclilgekonien m I l i l l c g o m U h e e l t zjieiiKigavond op RTL 4
k u n n e n men hoe l l e u n ) H u i s m a n de nieuwe postcoden i i l | o n a n s de verlossing van hun leven bezorgde
In de Postcode L o i e i i ) maakt u elke maand kans op de
Mcga Jackpot die kan oplopen van 2 tol 7 miljoen
gulden In lotaal zijn ei elke maand meer dan 400 000
m a a n d e l i j k s e p i i j z e n te winnen van een tientje lot en
mei de M a a n d p i i j s van 100 000 gulden Die viel bij de

Winst voor iedereen!
Met de bon op deze pagina k u n t u zich aanmelden om
lid te worden van de Postcode Loterij. Dat is goed voor
u en voot mens en natuur. Want van uw lientje per lot
gaat elke maand 60 % naar maar liefst 27 goede doelen.
Bijvoorbeeld naar Artsen zonder Grenzen en Natuurmonumenten. Speel dus mee m de Postcode Loterij.
Dal is winst voor iedereen 1

DE UITSLAGEN VAN 23 FEBRUARI
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

2 miljoen

Stand Mega Jackpot:
De Bingocijfers:
Getal

||

De overige Bingoprijzen:

1 t/m 22

Getal 23 t/m 36

20 39 16 43 40 26 33 41
09 22 35 06 14 18 02 05
25 31 11 32 17 34 29 42
03
Heeft u met bovenstaande
cijfers, of met het cijfer:
38
45
13
een volle kaart dan wint u de
37
Thuisbingo
f 2B.OOO,-

Frans Zwaanstraat 52, halfvrijst. woonhuis met
garage, gelegen aan de duinrand. Ind.: hal; toilet;
doorzonwoonkam.; keuken; 1e et. 4 si.k.; badkamer met douche en wastafel; 2e et. ged. bevloerde
zolder.
Vr.pr. ƒ 498.000,-k.k.

ƒ 10.000,ƒ 1.000,-

ƒ 100,ƒ 50,ƒ 40,/ 30,/ 25,-

10
28
08
44
24
23
07

ƒ20,ƒ 10,ƒ 9,/ 8,ƒ 7,ƒ 6,/ 5,-

Zetfouten voorbehouden

Werken
wonen
aan

bij Co van der Horst

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

1851
1852
1861
1902
1906
1942
2012
2025
2033
2061
2134
2171

10,25,25,25,10,TK 25,XP 25,GL 100,10,.

Co van der Horst in Amstelveen mag met

genoemd. Met een interieurcollectie die
gerekend kan worden tot de absolute top.

SCHA1K
MAKELAAR O.G.

tot een verrassend interieur. Dit alles.heeft
geresulteerd in een snelle groei. Daarom

7 MILJOEN
2210
2215 TL
2231 BE

2861
2871 XA

50,25,25,25,25,50,50,10,50,-

2953 CW 100,2960
10,2982 BW 100,3032 CK 25,3043 LA
25,3043 TZ 50,3054 EW 50,-

3077 LM 25,3077 PG 25,3081 HE 50,3082 NC 1000,
3085 BP 25,.
3086 TP 25,10,3088
3112 JG 50,3131 ZD 100,3134 VP 50,10,3172
3201 VX 25,3207 WB 25,3214 XM 25,3241 KB 25,3261 KC 25,3311 WG 25,3313 BA 25,3315 DG 25,3319 VD 25,3328 NH 25,3341 BA 50,10,3352
10,3361
3371 KA 500,3381 KH 25,3431 VS 25,3434 KP 1000,3437 NZ 25,3443 HG 50,3527 RK 25,10,3531
3551 SL 100,3561 AG 50,3607 CR 100,3621 TT 100,3632 XG 50,3701 GB 25,3707 CW 100,10,3708
3721 WC 50,3723 HN 25,3723 NL 50,3730
10,3741 WB 100,-

3833
3853
3871
3911
3911
3911

GR
JD
PS

25,50,10,25,25,25,-

4102 HV
4126
4157
4161 CC
4197
4241 AD

25,10,10,25,10,50,.

4416 BJ
4443
4453 CM
4456 NX
4485
4536 GC

5091 WG
5104 EP
25,- 5151 TD
10,- 5216 XL
25,- 5283 KX
25,- 5283 ML
10,- 5301 RP
500,- 5310 AA

NVM

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

vanden
ld. horst:
T

R

Telefoon 023-5712944VFax 023-5717596

U

M

3956 CS
3981 HC
3989

«^tMt^a^^liMaajiaiiii^j.jiit^ai^ifcitaa^aTiiiM^MiiMppiiiiÉ.MiipittiNtiMiMtiBapiiiiiiiMi^

KANJER

7261 KT
7271 ER
7312 LN
7326
7346
7383 ZG

7391
7391
7411
7413
7441

PM
KS
RP
KD

7511 BB
7513 EP
7553 MN

5411 TC 1000,5425 PE 25,5446
10,5447 BB 500,5467 JD 100,5476 KN 25,-

25,50,5529
10,5554 KA 50,5571 CR 500,5582
10,.

5481 VH
5513 AV

5583 AG

U heeft een opleiding op middelbaar

ren van gordijnen en zonwering. U

womngtextiel, een verkoopmedewerker

niveau en vergelijkbare werkervaring.

beschikt over goede contactuele eigenschappen en u weet wat service is.

klemmeubelen en verlichting, en een

Goede contactuele eigenschappen en

verkoopmedewerker accessoires BIJ al

een service-gerichte instelling zijn een

deze functies bent u (mede)verant-

absolute must. U bent bereid om op

woordehjk voor het gericht en deskun-

zaterdag te werken.

Dit bieden wij

7561 PX
7591
7595 PD

7601
7604
7604 H J
7606
7667 PJ

7671 EB
7676 AM

7701 ME
7705
7707 PN
7764 AJ
7776

6433
6438
6439
6461
6511
6511
6538
6546
6662
6666
6691
6713
6732

7821
AT 25,- 7822
MP 100,- 7824 LA
GW 25,- 7827
10,- 7827 HJ
GZ 25,- 7843
KE

BC
NW
PK
TM
LX
AH
BT
ED
RG

10,25,10,50,-

7891
7906 KD

8011
8013
500,- 8031
25,- 8051
50,- 8071
25,- 8081

KD
JL
PV
DW
ML

50,50,25,25,50,25,50,25,25,25,100,25,50,100,25,25,50,25,25,50,50,500,50,50,10,10,25,10,25,100,100,50,50,25,50,25,50,10,500,10,10,100,10,50,50,50,500,10,25,25,10,10,10,100,10,100,10,10,25,500,10,50,50,25,50,-

50,50,10,50,10,25,10,500,25,25,25,25,.
10,25,25,10,.
25,10,.
50,100,50,100,50,10,.
10,10,50,.
10,.

8226 JD

8251 CD
8260

8261 HE
8264

8301 BV
8312
8315 PH
8331 SH
8426 LG
8433 HA
8437 PC
8440

8441 NE
8446 AK
8494

8501 JC
8508

8521 KE
8601 EV
8603 XP

8621 JX
8702 AC
8722

8801
8901
8935 HH
8936

9041 CE 100,9041 CW 50,9114 RV 100,
9206
9256
9270
9293 MG

9321
9351 CJ
9359

9461 ES
9503 PG
9602 AA
9606

9611 AV
9618
9628
9649
9658
9663
9665
9673
9674
9674
9684
9684

BL
CG
BL

BE
CA

9714
9727 AZ
9736
9737 RA
9738
9743
9746
9752 HE

9917 PT
9931

9934 GJ
50,- 8084 VW1000,- 9968
25,. 8111 MH 50,- 9978 PB
10,50,- 8151
25,- 8162 BT 100,50,10,- 8181 TD

10,10,.
10,
25,
10,
25,
10,
500,
100,
25,
10,.
25,10,10,50,10,25,25,.
10,10,25,10,25,.
10,100,.
10,50,10,10,10,50,.
50,
10,
50,
10,
100,
B

25,-

Transavia airlines ^g
Manpower Uitzendorganisatie
zoekt m opdracht van Transavia kandidaten voor de funktie
van

Cab i nesteward (ess)
voor het zomerseizoen van 1998

BIJ Wooncentrum Co van der Horst
kunt u rekenen op uitstekende pnmai-

Bijrijdermeubelmonteur m/v
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heeft een commerciële instelling, goede

heeft een technische vakopleiding en
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contactuele eigenschappen en veel

de nodige ervaring m een soortgelijke
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gevoel voor service. Ook dient u bereid

functie. U bent service-gericht en

de functies, en woonachtig bent m

beschikt over goede contactuele eigen-

Amstelveen, Amsterdam of omgeving,

schappen.

stuur dan uw schriftelijke reactie binnen
10 dagen na verschijnen van deze adver-

All-round stoffeerder m/v

tentie naar: Wooncentrum Co van der

woordelijk voor de ontvangst van onze

U bent een ervaren professional die het

Horst, t. a. v. de heer E.J.V. van der Horst,

bezoekers. Ook staat u klanten telefo-

vak volledig m de vingers heeft. Of het nu

Bmdenj 2, 1185 ZJ Amstelveen.

Alles voor het ongewone wonen

Las Palmas, Londen, Heraklion, Agadir. . je blik wordt oneindig
verruimd als steward(ess) bij Transavia. En je bent er ook nog eens
lekker een halfjaartje tussenuit bij de grootste zonvakantievlieger
van Nederland, van en naar ruim 60 bestemmingen per lijndienst
en per charter. En op de enthousiaste, spontane manier, die kenmerkend is voor de sleer bij Transavia Het zijn vooral de mensen
die deze sfeer maken. De cabmesteward(ess) zorgt ervoor dat het
de passagiers aan niets ontbreekt tijdens de vlucht van en naar hun
bestemming
Service, vriendelijkheid en een spontane uitstraling zijn dan ook onmisbaar.
Verder ben je collegiaal en kun je goed met mensen omgaan.
Overige functie-eisen:
• Opleiding HAVO, VWO of MAVO plus 3 jaar MBO
•Leeftijd: minimaal 21 jaar Lengte vrouwen tussen 1.62 en
1.85 m, confectiemaat 35 t/m 40
• Lengte mannen tussen 1.70 en 1 90 m, confectiemaat 46 t/m 52.
• Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal
• Woonachtig binnen 1 uur van Schiphol
Ben je geïnteresseerd in deze functie7 Bel dan voor een afspraak
met Manpower Schiphol (020-3161670) alleen tussen 16.30-19 00.

Dineren op het strand in ons
centraal verwarmd paviljoen.
Voor vlees en vis specialiteiten van
de houtskoolgrill

Dagelijks geopend vanaf 9-00 uur.

Bmdenj 2 Amstelveen, 020-6412505

10.00-13.00 uur

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

Almeers Caravan Bedrijf

Wit Verhuizingen

Olf dealer lïurslncr. Slcrikcman en l loli DA\ C.imp cara\am
A.S. ZONDAG GEOPEND (11.00 TOT 17.00 UUR)

A.C.B.
De Steiger 128a, ALMEKE
036 5400909 of fax 036 5400917
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10,- 2717 BC
1827 CB 100,- 2718 HC
1842 EN 25,- 2724 CD

zich bezig met het optimaliseren van de
Curiestraat 2b, in Zandvoort-Noord gelegen bedrijfsioods. Ind. beg.gr opslagruimte, opp. 168 m2,
zolderverdieping, opslagruimte, opp. 88 m?.

2180
2201 HH
2201 TD
2202 JE

10,25,25,2252 AK 50,2264
10,2271 EK 25,1357 PE 25,- 2284 GH 25,1382 HJ 25,- 2285 SM 50,1404 BE 25,- 2311 KA 25,1406 KZ 25,- 2316
10,1411 SL 50,- 2324 LH 25,1441 LX 50,- 2381 LP 25,1446 TV 25,- 2391
10,1447 XK 1000,- 2394 VD 50,1471
10,- 2402 BJ 50,1521 BJ 100,- 2404 BA 1000,
1521 XC 100,- 2435 AN 25,
1601 EB 500,- 2441 BB 100,1602 TK 100,- 2461 AB 100,1606 CP 50,- 2518 DG 50,1611 GK 50,- 2522 JE 50,1622
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De BMW: 5632 HX 015 in Eindhoven

Na de Kcnyci van 16,4 miljoen in j a n u a r i is het nu alweci raak
met 7 miljoen'

Van Galenstraat 36, aan de boulevard gelegen
driekam.app. op 1e et. Zeezicht. Ind.: hal, L-vorm.
woonkam. met balkon zuid-west, toilet; badkamer
met wastafel en ligbad; 2 slaapkamers; keuken.
Vr.pr. ƒ 225.000,- k.k.

1001 ZC 25,1013 DJ 100,1015 BR 500,1017 ZW 25,1023
10,1034 PJ 100,1051 JC 500,1051 VA 1000,1077 NL 25,1078 AT 50,1079 CT 50,1092 GA 100,1106
10,1113 KD 100,1121 HV 25,1127 PN 50,1131 PN 50,1141 PE 500,1151 CN 25,1186 RW 25,1215 JS
50,1216 ES
1223 GR 25,1249
10,1261 RL 100,1271 ER 100,1300
10,1314 TC 50,1316 VG 25,1353 KV 25,1356 EN 500,-

100,-

Geboortedatum'

NATIONALE

Notaris van Os in Amsterdam heeft de trekking van februari verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want iedere
deelnemer in dezelfde postcode wint - tot 5.000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjespnjzen
ook de letters weggelaten. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.

WEKELIJKS EUROPA

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

ERKENDE
VERHUIZERS

KUJ€K€RIJ VflN KL€€FF
Van Stol berg weg 1
Zandvoort
Tel. 023 5717093

Denk aan uw
coniferen
Strooi bitter zo u t!!
B loeiende
violen
p r ï m u la's
beplantingen

-

bemesting

Ook voor een gezellig ontbijt
of een heerlijke lunch.

Voor info
of reserveringen:
023-5717500
Zandvoort

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

enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraert 60
Werkplaats Schelpenplein
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GBZ-lijsttrekker Piet Keur wil het anders doen

Piet Keur: „Ik zou in elk geval de mogelijkheid openen om direct contact te hebben met het bestuur"

P

IET KEUR vindt dat
raadsleden
maximaal
acht jaar mogen blijven
zitten. De eerste vier jaar kunnen ze het vak onder de knie
krijgen, de tweede periode zijn
ze gereed om wethouder te worden. Zelf ambieert hij dat ook.
Niettemin overtreft de lengte
van de politieke loopbaan van
zijn partijgenoot Pier Plieringa
dat ruimschoots. Flieringa
stopt er in april pas na dertig
jaar mee. Maar dat vindt Keur
dus veel te lang.
Ook op andere terreinen wil
de nieuwe lijsttrekker het anders doen. Flieringa praat bijvoorbeeld uit principe niet met
de pers en met burgers. Keur
belooft ubeterschapx Toch lukt
het^hem neig iiïéjfhel€&ri£fal onrhetf wantrouwen tegenover de
pers te laten varen. Hij reageert
zuchtend op een verzoek om
een gesprek.
En als enige van alle lijsttrekkers probeert hij de tekst van te
voren te lezen te krijgen. „Ik
hoop dat mijn bedoelingen
goed overkomen," licht hij zijn
verzoek toe als dat afgewezen
wordt. „De intentie van dit gesprek is niet dat er over de afgelopen periode een zodanig negatief beeld ontstaat, dat er
geen positieve resultaten zouden zijn bereikt. De wijze waar-

eens schilderen. Ik doe ook weieens iets non-configuratiefs.
En dan denk ik dat ik creatief
bezig ben. Maar dat heb ik pok
als ik lees, over sociologie, filosofie, godsdienst, economie.
Fictie spreekt me minder aan.
Ik hou me liever aan de werkelijkheid."
Zes jaar geleden heeft Fliermga hem gevraagd of hij lid wilde
worden van GBZ en vier jaar
geleden kreeg hij de kans om
ook in de gemeenteraad te komen. Boze tongen fluisteren
dat hij een halfjaar geleden het
bestuur van zijn partij nogal
onder druk heeft gezet toen
Liesbeth Challik ook in de race
bleek te zijn om lijsttrekker en

Gemeente Belangen Zandvoort was bij de vorige
verkiezingen plotseling de grootste partij. Het
parkeerreferendum en de door sommige burgers fel
bekritiseerde wethouder Flieringa, hebben het imago
van de partij echter een flinke knauw gegeven. GBZ
probeert het met een nieuwe lijsttrekker, Piet Keur,
want Flieringa zet na dertig jaar een punt achter zijn
politieke activiteiten. De zeventigjarige Piet Keur volgt
hem op. Hij heeft er al een raadsperiode voor GBZ
opzitten en was van 1969 tot en met 1975 raadslid voor
de Anti-Revolutionaire Partij. Bovendien is hij jaren
geleden kortstondig wethouderskandidaat van de WD
geweest. Maar uiteindelijk trok hij zich terug toen
Attema zich ook kandidaat stelde.

kiezingen.
Dat laatste ontkent hij met
klem. ,,De discussie over het
lijsttrekkerschap was een half
jaar geleden nog lang niet aan
de orde. Hoe dat naar buiten
gekomen is? Dat is zomaar uit
de lucht komen vallen. Nou ja,"
nuanceert hij een paar secpnden later, „één van de mogelijkheden was mevrouw Challik.
Of ik opgestapt zou zijn als zij
lijsttrekker geworden zou zijn?
Ik ben niet chanterend geweest.
En van die 'stel dat-gesprekken', daar koop ik niets voor. Ik

'Ik heb niemand aan de lijn gehad die
zei dat we het slecht hebben gedaan'
op ik alles gezegd heb is alleen
om weer te geven hoe de situatie was."
Politiek en priveleven houdt
hij strikt gescheiden. Geen enkele interviewer noch fotograaf
mag bij Keur thuis komen. Ook
een foto buiten met een schilderij van zijn hand stuit op bezwaren. „Ik ben maar een zondagsschilder," zegt hij bescheiden.
„De natuur, een Zandvoorts
straatje, de zee, drie bootjes op
het strand. Dat wil ik nog wel-

Foto Andie Liebeiom

vind het ook niet zo relevant."
Liever kijkt hij terug naar de
zaken die gerealiseerd zijn. „Ik
vind dat wij het goed gedaan
hebben. De structuurschets is
tot stand gekomen en de wateroverlast m het centrum, de renovatie van het centrum plus
Park Duijnwijk zijn opgepakt."
Als de nadruk zo op 'wij' ligt,
wie heeft het volgens hem dan
niet goed gedaan de afgelopen
vier jaar? Keur zucht en het
duurt een paar seconden voor-

dat hij antwoordt. „Dat mogen
ze zelf zeggen." En dan na, enig
aandringen, geeft hij toe dat hij
daarmee PvdA, D66 en een deel
van de VVD bedoelt.
Of ook de gemiddelde Zandvoorter het gevoel heeft dat
GBZ zich zo heeft ingespannen
voor het dorp, weet de volksvertegenwoordiger niet. „Ik heb
geen idee van de gevoelens van
anderen. Er hebben 1800 mensen op ons gestemd bij de vorige verkiezingen. Ik heb niemand aan de lijn gehad die zei
dat we het slecht hebben gedaan."
Niettemin herinnert hij zich
nog wel de inspraakavond twee
jaar geleden waarop woedende
Zandvoorters tekeer gingen tegen GBZ-wethouder Flieringa.
„Een flinke discussie is op zich
met vreemd. Het is onderdeel
van ons democratisch bestel.
En als het hard gaat, dan gaat
het hard. Dat ligt niet aan de
wethouder."
„Dat burgers met serieus genomen worden, is met waar.
Het heeft alleen te maken met
de benadering van meneer Fheringa, dat ze dat misschien zo
voelen. Hij heeft een duidelijke
persoonlijke opvatting over m-

spraak. Hij is op een inspraakavond en gaat zitten om te luisteren naar de burgers. Losse gesprekken ervaart hij als met
noodzakelijk. Zelf zou ik het
anders doen, al wil ik niet zeggen dat ik de werkwijze van
Flieringa op een of andere manier afkeur. Het is zijn verantwoordelijkheid. Ik zou m elk
geval de mogelijkheid openen
om direct contact te hebben
met het bestuur."
In het verkiezingsprogramma belooft GBZ „dat mgezetenen van Zandvoort van achter
elk loket en door alle procedures heen met respect worden
behandeld." Keur ziet dat met
als een mea culpa voor de opvattingen van zijn voorganger.
Maar er is wel een cultuuromslag op het raadhuis nodig,
vindt hij. Dan zal er wat minder
door burgers geklaagd worden.
In de gemeenteraad was het
niet alleen de houding van Fliermga die tot irritatie leidde.
Ook het stemgedrag van de
fractieleden van GBZ, werd memgmaal door de oppositie bekritiseerd. Tijdens de raadscommissies plaatsten Keur,
Jaap Brugman en een enkele
keer Ton van Eist regelmatig
kanttekeningen bij voorstellen

van het college, maar uitemdelijk stemden ze haast altijd
voor.
„We zijn verplicht als raadslid kritisch te kijken naar voorstellen," zegt Keur. „Maar er
moet wel eenheid blijven tussen het college en de college-ondersteunende partijen. Zo komen er nog weieens compromissen tot stand. Bovendien
zien we vaak veel van onze opmerkingen verwoord m het uiteindelijke raadsvoorstel."
Met het voorstel van wethouder Flieringa over betaald parkeren en het afsluiten van de
Noord- en Zuidbuurt voor verkeer, is het zover met gekomen.
Voor die tijd stemde bij referendum 92 procent van de Zandvoorters die naar de stembus
kwamen in mei tegen het parkeerbeleid.
„Ik ben blij met de manier
waarop het afgelopen is," vertelt Keur. „Ik was destijds zeer
kritisch en dat ben ik nog
steeds. Zandvoort Heeft geen
parkeerprobleem. Het vloeit allemaal voort uit het feit dat hier
een hoog- en een laagseizoen is.
Op een gegeven moment zijn op
mooie dagen de parkeerplaatsen vol. Hoe ga je dat dan oplossen, kun je je afvragen. In elk
geval met betere verwijzmgsborden, zodat de lege plaatsen
ook opgevuld worden. Ik ben

lair." Net als diverse andere
partijen denkt GBZ eveneens
aan een multifunctioneel centrum voor verenigingen. „De
Krocht en het Gemeenschapshuis hebben de eeuwigheid
overleefd. Ze missen de mogelijkheden om aan de huidige eisen te voldoen en hebben te
weinig sfeer. Waar het multifunctionele centrum moet komen te staan? Geen idee."
Verder schrijft GBZ weinig
over kunst en cultuur m haar
verkiezingsprogramma. „De
ruimte ontbrak," bekent Keur.
Hij heeft er echter wel een persoonlijk idee over. „Eigenlijk
zou er op basisscholen bijvoorbeeld ook heemkunde gegeven
moeten worden, dus lessen
over de geschiedenis van Zandvoort."
Maar als hij geschiedenis dan
zo belangrijk vindt, waarom
heeft het dan vier jaar moeten
duren voordat er een voorstel
voor de opknapbeurt van het
Cultureel Centrum (het museum op het Gasthuisplein) kwam? De GBZ-politicus
wijt het aan de vervuiling waarover almaar geen duidelijkheid
bestond.
„Er is een minimum aan onderhoud gepleegd, omdat ze op
het raadhuis niet wisten of ze
veel geld moesten steken in iets

'Dat burgers niet serieus genomen
worden door Flieringa, is niet waar'
ook blij dat er nu bij het circuit
2500 plaatsen bij komen." In
haar verkiezingsprogramma
stelt GBZ ook voor om een monorailverbmdmg te maken met
Amsterdam. „Het lijkt futuristisch. Maar als je naar de maan
kunt, waarom dan geen monorail?"
Een potje voor leefbaarheid
is een ander plan van GBZ.
„Dat zouden we kunnen besteden aan mooiere groenvoorzieningen en luxer straatmeubi-

dat wel of niet zou blijven
staan. Dat weten we nu nog met
voor honderd procent zeker,
maar pp een gegeven moment
moet je er wel iets aan doen,"
geeft hij toe.
En dan, filosofisch: „Soms
word je op prettige wijze door
de tijd achterhaald en dan hoeft
het niet meer. Soms gebeurt
dat niet en dan moet je wel handelen "
Monique van Hoogstraten

MENINGEN

(ADVERTENTIE)

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

Van Westerloo heeft
negen jaar geslapen'
tiert Toonen, tweede op de lijst
de Partij van de Arbeid, erïert zich aan uitlatingen van
'iel voormalige PvdA-raadslid
•'cannelte van Westerloo. Hij
vindt dat de verwijten die zij
•*videren nu maakt, eigenlijk
haarzelf aan te rekenen zijn.
De afgelopen twee, drie
baanden heb ik met stijgende
verbazing kennis genomen van
allerlei uitspraken in kranten
en op de radio van de lijsttrekker van de Socialistische Partij,
Jttevrouw van Westerloo. Blijk£aar is er naast de SP geen enkele partij die iets weet over
'nensen met een uitkering, over

armoede, huursubsidie en allerlei andere noden m de Zandvoortse samenleving. 'De SP
doet, wat de Partij van de Arbeid in het verleden deed. Actieve bemoeienis met de plaatselijke bevolking is minstens zo
belangrijk als een vertegenwoordiging in de raad,' zegt zij.
Maar waar heeft mevrouw van
Westerloo het eigenlijk over?
Negen jaar heeft zij namens
de PvdA m de raad gezeten en
haar enige wapenfeiten zijn een
schuilhokje bij de spoorwegovergang en een lift in een seniorencomplex. Constructieve initiatiefvoorstellen aan de raad
over huursubsidiebeleid, mini-

J. van Westerloo
mabeleid en allerlei andere nuttige voorstellen die je van zo'n
gedreven politica mocht verwachten, bleven uit. Bestuurlijk onvermogen en een gebrek
aan samenwerkingsbereidheid
liggen daaraan ten grondslag.
En hoeveel actieve bemoeienis heeft mevrouw van Wester-

Foto Atchier Weekmedm

loo namens de PvdA in al die
jaren gepleegd? Zij ontdekt
plotsklaps eind 1997, en hoe
mooi, vlak voor de verkiezingen dat er armoede is en dat
mensen met weten wat voor regelingen er allemaal bestaan en
hoe ze die kunnen benutten.
Dan heeft zij dus negen jaar zit-

ten slapen!
Zij beschuldigt zichzelf er in
feite van dat ze namens de
PvdA daar niets aan gedaan
heeft en legt vervolgens dat verwijt op het bordje van de nieuwe PvdA-fractie. Zo lust ik er
nog wel een paar!
Mevrouw van Westerloo laat

in diverse kranten met na te
benadrukken dat 25 procent
van de leden van de PvdA overgestapt is naar de SP. Als we
haar familie etcetera daarvan
aftrekken, valt het best wel
mee. Wat erger is, is dat tijdens
het schrikbewind van mevrouw
Van Westerloo het ledental van
de PvdA gezakt is van 187 naar
87 leden Nu zij weg is, zien we
weer groei. De oorzaak lijkt mij
duidelijk.
En helemaal bont maakt ze
het in Vrij Nederland van twee
weken geleden. 'Mensen die
vroeger op Den Uyl stemden en
niet kunnen begrijpen dat hun
partij zulke dikke vrienden met
de VVD is geworden, hebben de
SP ontdekt,' laat ze ons weten.
Tijdens gemeenteraadsvergaderingen trokken voormalig
PvdA-raadslid mevrouw Van
Westerloo en hel VVD-raadshd
(plus voormalig wethouder)
Van Caspel echter vaak een lijn.
De toekomstige fractie wil
die negen donkere jaren snel
vergeten en samen niet andere
constructieve partijen werken
aan de toekomst van Zandvoort Een gewaarschuwd kiezer telt voor twee: mevrouw
Van Westerloo heeft op de radio aangekondigd dat ze, als ze
gekozen wordt, dezelfde negatieve werkwijze zal hanteren
als voorheen.
(1. TnoitPit
Z.imlxoort

Programmering ZFM Zandvoort
(per 01-09-97)
Maandag tot en met donderdaq:
00 00-OrOQ ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
1200-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
1700-2000 ZFM Nonstop
2000-2200 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
00 003-07 00
07 00-09 00
09 00-11 00
11 00-12 00
12 00-13 00
1300-1500
1500-1700
1700-1900
1900-2000
20 00-22 00
22 00-24 00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Reaactie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Live'
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag:
00 00-OffOO
0800-1000
10 00-12 00
1200-1800
18 00-19 00
19 00-20 00
2000-2400

ZFM Nonstop
Broek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Calé Neut)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & Paddock
Getetter aan zee
De Kustwacht

Zondag:
00 00-09 30
09 30-10 00
1000-1200
1200-1700
17 00-19 00
1900-2400

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht
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commerciële bijlage
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Lancia Delta 1.8 LS
eten van twee walletjes

Sportieve Laguna Chicane
Het modellenpalet van de Renault Laguna is uitgebreid met een
reeks speciale 'Chicane' varianten. Voor een meerprijs van slechts
490 gulden bij de hatchback en 390 gulden bij de break zijn de
auto's gelardeerd met enkele aantrekkelijke extra's. Bij de break zijn
dat onder meer een met leer bekleed stuurwiel en een bestuurdersairbag. De hatchback is daarbij nog voorzien van sportstoelen. De
prijs van deze Laguna's komt respectievelijk op 40.385 gulden
(break) en 38.385 gulden (hatchback).

BMW L7 toplimo
Voor de top-manager die zijn BMW 750IL achterin wat te krap
vindt, is er nu de 25 centimeter langere L7. Van bumper tot bumper
meet hij bijna 5,40 meter. Het exclusieve model is van werkelijk alle
snufjes voorzien. Enkele voorbeelden zijn een koelbox met aparte
temperatuurregeling, dubbel glas en een Park Distance Control,
oftewel elektronische parkeerhulp. Deze toplimo kost 379.900 gulden. Er worden er zo'n 300 per jaar van gemaakt.

L

ANCIA IS DE TELG VAN de Fiat Groep die vooral
bekend staat om luxe modellen. Daarnaast verrast het
merk af en toe met een gemeen sportief getinte auto.
De Delta 1.8 VVT (Variable Valve Timing) is enerzijds zeer
sportief dankzij een 130 pk sterke viercilinder motor.
Anderzijds herbergt de auto veel luxe met onder meer
Alcantara-bekleding en een volautomatische airconditioning. Na een week zijn we er nog niet uit wat prevaleert. De
Delta eet van twee walletjes.

Lancia is nog altijd het merk van
de liefhebber.
Met een sportieve brul onderstreept de vijfdeurs Delta zijn
temperament. De Italiaan biedt
veel een fikse dosis rijplezier. De
motor brengt een lekkere brom
ten gehore. Ongeacht de
gevraagde krachtsinspanning,
ofwel stand van het gaspedaal, is
de viercilinder nadrukkelijk aanwezig. Wie houdt van een 'vet
geluidje' komt in de Lancia
behoorlijk aan zijn trekken. In dat
geval kun je een dure autoradio
achterwege laten.

Smart dichter bij asfalt
Net als de Mercedes A-klasse heeft ook de Smart een spoedoperatie ondergaan. Hij bleek eveneens te zakken voor de eland-test.
Reden voor Smart om de introductie uit te stellen en de auto onder
handen te nemen. Het 2,5 meter lange wagentje heeft nu een
gewijzigd onderstel, een lager zwaartepunt en een grotere spoorbreedte.

peratuur. Bovendien oogt de
bediening zeer
fraai. Dat geldt
overigens ook
voor het dashboard. Alle meters
zijn gevangen achter een 'glazen'
afdekplaat. Een extra display
waarschuwt voor niet goed gesloten portieren.

test

In de auto is het comfort dat de
klok slaat. De voorstoelen en achterbank zijn bekleed met fraai,
camelkeurig Alcantara-leer. Het
prettige aan deze bekleding is dat
je stevig op je plek blijft zitten en
niet gaat glijden in de bochten.
Een ander voordeel is dat het
goed tegen vocht kan en daardoor eenvoudig is schoon te
maken. En als de Lancia mocht
komen te overlijden kun je er nog
jaren je ramen mee lappen.
Subliem is de volledig automatische airconditioning. Tot op de
graad nauwkeurig brengt deze
het interieur op de gewenste tem-

Een Lancia moet je vertroetelen.
Dat blijkt onder meer uit de sticker aan de binnenzijde van de
tankklep. Hierop staat de waarschuwing om elke duizend kilometer het oliepeil te controleren.
In ons geval betekent dit dat we
een keer per week onder de
motorklep moeten duiken, op
zoek naar de peilstok. De liefhebber zal er geen probleem van
maken. Het biedt immers een
gelegenheid oom een blik te werpen op het juweeltje van een
motor. Het is een 1,8 liter viercilinder met variabele kleptiming
(VVT). In het kort zorgt dit voor
een optimale ademhaling.
De prestaties van de Delta zijn
pittig. Binnen tien seconden klauwen de voorwielen zich een weg
naar de honderd kilometer per
uur. De topsnelheid bedraagt volgens de fabriek 200 kilometer per

Occasionverkoop bij dealer stijgt
De verkoop van gebruikte auto's bij de dealer is vorig jaar met 5,2
procent gestegen. Het aantal onderlinge particuliere transacties
daalde daarentegen met zo'n 14,5 procent. Uit onderzoek door de
Bovag is gebleken dat de gemiddeld hogere prijzen van occasions
dit veroorzaken. Mensen wensen zekerheid als ze veel geld uitgeven en die is te krijgen via uitgebreide garanties bij de dealer. Het
totaal aantal verkochte occasions over 1997 bedraagt 1.697.000,
waarvan er meer dan een miljoen via gerenommeerde autobedrijven van eigenaar zijn gewisseld.

De Lancia Delta 1.8 16V VVT is er alleen als zeer luxe
LS-uitvoering.

SPECIFICATIES:
Lancia Delta 1.8 LS

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING

uur. Voordeel van het motorgeluid
is dat je niet gauw per ongeluk te
snel zult rijden. Boven de 115
kilometer per uur is het motorgeluid zodanig dat dit onmogelijk
ongemerkt zal gaan.
Zolang de naald van de toerenteller in de buurt van 4.000 schommelt, is de auto zeer bij de pinken. Elk beweging van het gaspedaal vertaalt zich direct in een
toe- of afname van de rijsnelheid.
Op hogere snelheden gaat de

Motortype: viercilinder zestienkleps-benzinemotor met variabele kleptiming
Cilinderinhoud: 1747 cm3
Vermogen:
96 kW/131 pk
bij 5.750 t.p.m.
Max. koppel: 164 Nm bij
4.300 t.p.m.
Acceleratie:
9,4 sec van
0-100 km/uur.
Topsnelheid: 200 km/uur.
Gem. verbruik: 9ltr/100km.
Prijs:
ƒ41.450,--

Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten voor
Spiegels elektrisch verstelbaar
Getint glas
Airbag
Alcantara bekleding
Lichtmetalen velgen

M

ET DE EERSTE
AVANT DEED AUDI in
1977 een belangrijke
zet. Het publiek toonde
meteen een grote belangstelling voor de luxueuze
stationwagen. De naam
'Avant' is inmiddels uitgegroeid'tot een begrip. Audi
beweert zelfs dat alleen
mooie stationwagens zo
genoemd (mogen) worden.

Van de huidige A6-serie draagt ongeveer veertig procent de
'Avant'-badge. De nieuwe station komt in april naar Nederland.

De jongste Avant komt in april
naar Nederland en is gebaseerd
op de controversieel gelijnde A6,
die vorige zomer zijn debuut
beleefde. De nieuwe Avant is
stukken minder avantgardisch
vormgegeven dan de sedan. Dat
mag de pret echter niet
drukken.In grote lijnen doet de
Avant bijzonder vertrouwd aan.
Hij vertoont enorm veel overeenkomsten met de vorige versie. Dit
in tegenstelling tot de A6
Limousine (sedan) die beduidend
spannender gelijnd is dan zijn
voorganger. De nieuwe Avant laat
echter enkele mooie stijlelementen zien: de mistlampen die glad

motor mooier lopen. Vanaf een
vaartje van ongeveer 155 kilometer per uur klinkt de motor op zijn
best. Niet te nadrukkelijk aanwezig maar genoeg om je het
gevoel te geven lekker op te
schieten.
De vijfdeurs Lancia Delta 1.8 16V
VVT is uitsluitend verkrijgbaar in
de luxe LS-uitvoering. De prijs
van de auto bedraagt 41.450 gulden.

Avanti avant!!
weggewerkt zijn boven de kentekenplaat bijvoorbeeld en de achterste spatborden die eigenlijk al
beginnen voor de buitenspiegels
omdat het plaatwerk daartussen
uit één deel bestaat. De nieuwe
Audi biedt onderhuids geen verrassingen. Net als de Limousine
is de Avant verkrijgbaar in drie
luxeniveau's (Advance, Ambition
en Ambiente) en met een grote
partij motoren. Als 'instapper' fungeert de 1.8 5V (vanaf 76.000
gulden). De krachtige 2.5 TDI
(97.500 gulden) bevalt het best
omdat de zwaardere motor voor
meer druk op de voorwielen zorgt
zodat de Audi tijdens het rijden
lekker stevig aanvoelt. De overige
versies, waaronder de bloedsnelle V6 biturbo, hebben misschien
wel een te veel op comfort afgestelde Stuurbekrachtiging. Zeker
met hogere snelheden is een
direct wegcontact wenselijk. De
top van de 230 pk sterke biturbo
bedraagt 240 kilometer per uur.
En dan te bedenken dat er nog

een supersonische S6 aan zit te
komen. Er is trouwens voor alle
uitvoeringen een sportonderstel
leverbaar met een stuggere demping en vering. Bovendien wordt
het geheel dan nog eens met
twee centimeter verlaagd. Samen
met de A6 Avant debuteert een
nieuwe versie van het tiptronicschakelsysteem. De berijder kan
de automaat nu niet alleen door
middel van de pook op comman-
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Saab nekt whiplash
en ontvangt prijzen
Saab heeft een naam hoog te houden op het gebied van veiligheid.
De nieuwste innovatie van de Zweedse autofabrikant is het 'Saab
Active Head Restraint-system', afgekort 'SAHR'. De Saab 9-3 en 95 hebben het standaard ingebouwd. Dit systeem, dat de kans op
nekletsel bij een aanrijding van achteren minimaliseert, heeft
onlangs twee belangrijke internationale prijzen in de wacht
gesleept.

do laten op- of terugschakelen
maar is ook in staat om de bak
vanaf het stuurwiel te bedienen.
Op het gebied van uitrusting is
veel mogelijk bij Audi. Er zullen
dan ook maar weinig A-zessen
werkelijk identiek zijn. Leest u
even mee wat er zoal op of aan
kan: quattro vierwielaandrijving,
tiptronic, navigatiesysteem, park
distance control, volautomatische
airco, Bose-soundsystem, Xenonlicht, ESP (elektronisch stabiliteitsprogramma), ASR (aandrijfslipregeling), etc (etcetera).

G R A N D

C H E K O K E E

5.9

De eerste is de Windscreens O'Brien Safety Award, de meest prestigieuze veiligheidsprijs van Australië. Deze award bestaat sinds
1992 en wordt jaarlijks toegekend aan fabrikanten die exceptionele
initiatieven ontplooien op het gebied van veiligheid in auto's. Ook de
Prince Michael Road Safety Award, een prijs die sinds tien jaar
wordt uitgereikt om het bewustzijn voor veiligheid op de weg te vergroten, ging naar Saab.
Het principe van het SAHR is verbazend eenvoudig. Bij een aanrijding van achteren wordt het lichaam van de inzittende dieper in de
stoel gedrukt. Hierdoor beweegt een drukplaat, die ter hoogte van
de bovenrug in de stoel is geplaatst, naar achteren.
De drukplaat staat in verbinding met de hoofdsteun, die op zijn
beurt naar boven en naar voren beweegt. Het hoofd wordt opgevangen, zodat de kans op een whiplash spectaculair daalt. Een
voordeel van de constructie is dat het systeem na een ongeval niet
vervangen hoeft te worden, zoals bij bijvoorbeeld een airbag wél
het geval is. Het geheel komt na de aanrijding automatisch terug in
zijn oude positie. Al met al een mooi en bijzonder nuttig systeem.
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Charismatische Cougar
E COUGAR GRIJPT JE. Deze auto maakt met zijn ontwerp de passie in de mens los. Het is als een rppfdier: of je gaat liefkozend voor hem door de knieën,
of je slaat uit angst op de vlucht. Deze op basis van de
Mondeo ontwikkelde coupé laat geen ruimte voor tussenwegen. Je mag hem of je veracht hem.

D

Ford is duidelijk een andere weg aan het inslaan. Het merk kiest voor
uitzinnige vormen. De Ka verraste in 1996 met zijn New Edge Design.
De Puma sloop vorig jaar het gamma binnen met zijn agressieve verschijning. De Cougar is de tijger van het stel. De sprongkracht van
deze Coupe, die over enkele maanden de showroom zal veroveren, is
geweldig groot. Een 2,0 liter (130 pk) of een 2,5 liter V6 (170 pk) motor
zorgen daarvoor. Gestuurd door elektronisch motormanagement en
vier kleppen per cilinder, het zogenaamde Zetec recept, zijn deze
krachtbronnen in staat om deze Ford over het asfalt te laten klauwen.
De Cougar beleefde zijn première op de autoshow in Detroit. Daar verscheen hij als Mercury, een merknaam die Ford louter voor de
Amerikaanse markt hanteert. De uitrusting zal zeer compleet zijn.
Standaard zijn onder meer voor- en zij-airbags, airconditioning, centrale vergrendeling met alarm en sportstoelen met niveauregeling.
De auto is ontworpen in Europa, m Fords centrum voor kleine en middelgrote voertuigen. Het ontwikkelingsteam bestond uit mensen uit
Amerika, Duitsland, Polen, Italiè, Frankrijk en Groot-Brittanié. De
Cougar beleeft zijn Europese première tijdens de autoshow begin
maart m Genève.
Voor meer informatie:
Automobielbedrijf Splinter, Bmderij 1, 1185 ZH Amstelveen,
tel: 020-6434131
Van Bunningen Uithoorn. Sportlaan 17, 1421 TE Uithoorn,
tel: 0297-566977
Stoof Vinkeveen Herenweg 165. 3645 DK Vinkeveen, tel: 0297-261333
Firma De Hartog & Maarssen, Madame Curiestraat 3,
1433 AA Kudelstaart, tel: 0297-324523

CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
l ta H i f i

De Cougar heeft dezelfde roofdierachtige vormen als zijn kleinere
evenknie, de Ford Puma.
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Spanning te snijden in
Rapid-competitie Chess
ZANDVOORT - Na de
tweede speelavond in de Rapid-competitie van Chess
Society Zandvoort, hebben
Simon Bosma en Olaf Cliteur de leiding genomen.
Met vier punten uit zes partijen heeft het duo slechts
een halfje voorsprong op
Kees Koper, die met drieëneenhalve punt op het vinkentouw zit. Met nog drie
ronden voor de boeg, hebben nog liefst acht spelers
kans op eremetaal.
Simon Bosma heeft het vrijdagavoncl zwaar te verduren gehad. Bosma, die tijdens de eerste avond een perfecte drie uit
drie-score ten beste gaf, wist
weliswaar Jaap Bouma aan de
kant te zetten, maar het vervolg
was echter minder rooskleurig.
Mare Kok doorbrak met een
fraaie aanvalspartij de hegemonie van Bosma, waarna ook de
prima acterende Willem Brugman een punt van de lijstaanvoerder afsnoepte.
Dit was voor Olaf Cliteur het
sein om een aanval op de koppositie te lanceren. De 35-jarige
voorzitter, die het onderlinge
duel tegen Bosma verrassend
had verloren, hield Kees Koper
op remise en pakte tegen Caroline Stam de Jonge gedecideerd
het volle punt. Door de score

Terwijl Casper Nijman bij de pols wordt genomen probeert Bob Brune het met een afstandsschot

Foto Kriek van C leer.

Eindelijk weer zege voor ZVM
ZANDVOORT - Na maanden smaakte het zaterdagelftal van Zandvoortmeeuwen weer het genoegen van
een overwinning. Door met
4-2 te winnen van de bezoekende Amsterdamse Brandweer, voegden de Zandvoorters drie belangrijke punten
toe aan het puntentotaal,
Gerben Kraaijenoord had
met drie treffers een zeer belangrijk aandeel in de dik
verdiende overwinning.

De spelers van Zandvoortmeeuwen speelden' met een
rouwband om en droegen de
wedstrijd op aan oud-speler
Martin Visser. Deze oud-speler
overleed eerder deze week op
33-jarige leeftijd aan een slopende spierziekte. Volgens
coach Fred van Rhee had deze
trieste gebeurtenis een zware
druk op de spelers gelegd.
De Zandvoorters begonnen
de strijd niet erg sterk en keken
al snel tegen een 0-1 achter-

stand aan. Door de vreemde
competitie-indeling
speelde
Zandvoortmeeuwen de laatste
thuiswedstrijd van het seizoen
en waren de spelers gebrand op
een goed resultaat. Het spitsenduo Ferry van Rhee en Gerben
Kraaijenoord hield de Amsterdamse defensie constant aan
het werk.

Het duo bleek deze middag
van onschatbare waarde voor
Zandvoortmeeuwen. De gelijkmaker kwam op naam van Gerben Kraaijenoord, na een voorzet van Ferry van Rhee. Na een
halfuur spelen zorgde een identieke situatie voor een Zandvoortse voorsprong. Van Rhee
op Kraaijenoord en wederom
was de doelman van Brandweer kansloos.
In het slotkwartier van de
eerste helft gaf Zandvoortmeeuwen het initiatief uit handen. De Amsterdammers drukten op het doel van Zandvoortmeeuwen, zonder dat er grote
kansen ontstonden. Die kans

was er wel aan de andere kant
van het veld, maar Van Rhee
zag zijn inzet via de vingertoppen van de Brandweer-doelman net over het doel gaan.

Ook het begin van de tweede
helft was voor Brandweer. Die
tweede helft was nauwelijks begonnen, of de gelijkmaker lag
achter doelman Michel Winter.
Pieter Brune werkte de bal slordig weg, waarvan de Amsterdammers profiteerden, 2-2.
Even leek het erop of Zandvoortmeeuwen deze tegenslag
moest bekopen. Michel Winter
werd een paar keer op de proef
gesteld, doch allengs kwamen
de Zandvoorters, door een
enorme inzet, meer aan aanvallen toe en knalde Gerben
Kraaijenoord de bal • uit een
vrije trap op de lat.
Zandvoortmeeuwen kreeg de
strijd weer onder controle,
mede door een voorbeeldige inzet van aanvoerder Ferry van
Rhee, en was met enige schoten
dicht bij een treffer. Het duur-

de uiteindelijk tot tien mintuien voor het einde, eer de derde
treffer op het scorebord kwam.
Pieter Brune trok bij een vrije
trap mee naar voren, kreeg de
bal toegespeeld en knalde vreselijk hard en mooi de bal in de
touwen. Daarmee deed hij zijn
foutje, waardoor Brandweer de
tweede treffer scoorde, volledig
vergeten.
De strijd was nog niet beslist.
Brandweer ging er nog even
hard en fel tegenaan, maar
doelman Winter had er een
goed oog in en liet zich niet
meer verrassen. Door het aandringen van Brandweer kreeg
Zandvoortmeeuwen in aanvallend opzicht aardig wat ruimte.
Met enige splijtende counters
had de strijd beslist moeten
worden. Nu kwam die beslissing pas vier minuten voor het
einde tot stand. Na een vlotte
aanval kreeg de doelman van
Brandweer een schot van Rota
van den Bergh niet onder controle, waarna Gerben Kraaijenoord er als de kippen bij was

om de bal in te schieten, 4-2.
„We gingen eindelijk vrijwel
volledig van start en dan zie je
dat er veel meer balans in het
elftal zit," stelde coach Fred
van Rhee. „We waren ontzettend gemotiveerd en speelden
vanuit een zeer sterk middenveld. Dat pakte prachtig uit en
dan denk ik dat we het goed
gedaan hebben. Het team wilde
knokken, speelde soms nog wat
te angstig maar ik heb een goed
gevoel over gehouden aan deze
wedstrijd. Met deze drie punten
zijn we vrijwel veilig of het
moet wel heel erg tegenzitten.
Nu we weer op 'alle spelers een
beroep kunnen doen, is de concurrentie weer groter en worden de traingen weer heel goed
bezocht. De sfeer is dan ook
perfect en bovendien heb ik er
altijd alle vertrouwen in gehad."
Standen vierde klasse B: 1. Overbos
14-32.2. OSV 1-1-27. 'A. Badhoe\edorp 132(i. 4. SIZO 13-22. 5. AM V J 14-22. li.
Brandweer 14-17,7. KDO 14-15.8. Zandvoortmeeuwen 15-14. 9. AlHance 14-12.
K). H BC 13-8.

van tweeeneenhalve punt
kwam de titelverdediger op gelijke hoogte met Bosma.
Kees Koper kende een wisselvallige avond. De leider in de
snelschaakcompetitie zag aanvankelijk een puntendeling
met Cliteur gevolgd worden
door een zege op Hans Drost. In
de zesde partij moest Koper de
eer laten aan Mare Kok, die
stukwinst uitbuitte. Kok, die de
eerste drie ronden wegens verplichtingen had moeten missen, bekroonde met winst op
Leo Keesman een succesvol
avondje Rapid-schaak. Kok
staat met een puntenaantal van
drie voorlopig op een vierde
stek.
Ook Willem Brugman en Leo
Keesman kwamen goed uit de
verf. Brugman smaakte het genoegen om de monarchen van
de goed debuterende Jeroen
Loos en Simon Bosma te verslinden. Nieuwkomer Keesman
toonde direct aan dat hij uit het
goede schaakhout is gesneden
en kwam tweemaal tot winst.
Het is aan kop van het tussenklassement dringen geblazen. Het is dan ook zeker niet
ondenkbaar dat er op vrijdag 24
april, wanneer de derde en laatste Rapid-schaakavond van het
seizoen wordt gespeeld, nog
grote verschuivingen plaats
zullen vinden.

Judoka's Kenamju
strijden om Zeetrofee
ZANDVOORT - Drieëntwintig judoka's van sportcentrum Kenamju, tussen
de zes en twaalf jaar, strijden komende zondag om de
Zeetrofee. Naast de Zandvoortse judoka's, telt het
deelnemersveld nog zo'n
honderdvijftig judoka's uit
geheel Noord-Holland.
De -wedstrijden worden gehouden op twee matten en is
voor de jongste judoërs, die nog
geen of heel weinig wedstrijdervaring hebben. De sporters zijn
verdeeld in diverse leef tij dsgroepen en gewichtsklassen.
De jongste judoka's beginnen
zaterdagmorgen al om negen
uur, terwijl de oudste leeflijdsgroep om drie uur de judomat
betreedt.
De wisseltrofee is geen individuele prijs, maar een ploegentrofee. Voor elk onderdeel valt
er punten te behalen, waarna
aan het eind van de dag de totaalscore bekend wordt gemaakt.
De jeugdige sporters van Kenamju hebben zich de laatste
weken prima voorbereid op dit
toernooi. Onder leiding van
Marcel van Rhee hebben de ju-

doka's naast de gewone training extra trainingen gekregen.
„Die jonge gasten doen hun
uiterste best," aldus Van Rhee.
„Ik leg de nadruk op techniek
tijdens de trainingen. Veel bewegingen en worpen aanleren
waaruit zij zelf hun favoriete
worp kunnen halen. Prachtig
als je die meiden en jongens
ziet trainen. De een heel fanatiek, terwijl de ander juist een
beetje een afwachtende houding aanneemt."
„Ik heb er alle geloof in dat ze
prima presteren aanstaande
zondag. Bij de zesjarigen gaan
bijvoorbeeld Julius Rosmalen
en Ivar Lagas voor het eerst een
wedstrijd judoën. Je kan je
voorstellen hoe spannend dat
voor ze is. Willem Senen staat
datzelfde te wachten bij de zeven jarigen. Bij de ouderen
staat Maaike Bol (elf jaar) voor
de eerste keer op de mat voor
een officiële wedstrijd."
„Naast het resultaat staat bij
mij voorop dat ze ook plezier
aan deze wedstrijden beleven.
Plezier neemt een belangrijk
deel van de trainingen in beslag. Uiteraard pas ik mijn benadering naar de wedstrijdjudoka's aan naarmate zij ouder
worden," aldus Van Rhee.

Martijn Wijsman hoopvol naar Paralympics
ZANDVOORT - Voor de derde keer maakt Martijn Wijsman zich op om deel te nemen aan de Paralympics, die dit
jaar in het Japanse Nagano worden gehouden. De 24-jarige
éénbenige Zandvoortse skiër is zeer hoopvol gestemd en
gaat voor een plaats bij de beste drie.
Het feit dat een Nederlander
en zelfs een Zandvoorter meedoet aan een sport, die toebehoort aan de wintersportlanden zoals Oostenrijk of Zwitserland is op zich al verbazend.
De Nederlandse ploeg bestaat
uit drie deelnemers waaronder
de Zandvoorter. En dan nog
meedraaien aan de top is hélemaal uniek. Voor Martijn Wijsman is het zolangzamerhand
niet zo vreemd meer. Op achtjarige leeftijd brak hij, tijdens het
fietsen op het ijs, zijn bovenbeen. De genezing wilde niet
vlotten en nadat bij onderzoek
was geconstateerd dat hij botkanker had, werd zijn been afgezet.
„Gelukkig is het daarna heel
goed gegaan," vertelt Martijn
zijn verhaal. „Ik had geen uitzaaiingen en heb er verder
nooit meer iets van gemerkt."
Toen hij een jaar later op vakantie in de sneeuw ging en
daar op één been probeerde te
gaan skiën, was hij gelijk verknocht aan deze sport. „Ik
kreeg les van een skileraar met
ook één been en ik vond het
meteen heel erg leuk. Elk jaar
gingen we op vakantie en toen
ik vijftien jaar was, werd ik getaeld door de coach van de nationale ploeg, die mij vroeg of ik
mee wilde trainen. De coach
volgde al jaren de gehandicapte
skiërs en zag wel iets in mij.
Sindsdien heb ik in de ploeg
gezeten, op een jaar na, toen
ik
een knieblessure had." y
Wijsman, die na zijn opleiding MTS-werktuigbouw werkzaam was in rijwielzaken en
sinds vorig jaar april een eigen
rijwielhandel en herstelzaak is
begonnen, slijpt en repareert
hij ook ski's voor de winlerspnrlers. In dp tijd dat hij op
trainingskamp is, neemt zijn
vader de honneurs waar.
De Zandvoorter moet haast
wel overlopen van talent.
Slechts drie weken traint hij
met de Nederlandse ploeg en
dat is in vergelijking met de
buitenlandse concurrentie heel
weinig. „De Amerikanen rijden
twee uur met de auto en staan
op de ski's en kunnen elke dag

trainen. Voor mij gaat dat niet
op. Drie keer een week lang
trainen we met de ploeg, terwijl
dat eigenlijk veertig tot vijftig
dagen moet zijn. Die Amerikanen begrijpen niet dat ik zo
dicht bij hen ski. Maar het gaat
me wel goed af."
Naast de ski-training houdt
Martijn zijn conditie op peil in
Fitness Paradise. „Remy Draijer heeft voor mij een heel goed
programma
samengesteld,
waardoor ik conditioneel en
mentaal veel sterker ben geworden. Je moet ook wel in goede conditie zijn om met de top
mee te kunnen draaien."
Tijdens zijn sportcarrière
heeft de Zandvoorter al heel
goede presaties geleverd. Vooral in wereldbekerwedstrijden
timmert hij aan de weg, maar
tijdens de Olympische Spelen
voor gehandicapten sportbeoefenaars waren de prestaties
niet zoals hij wilde. Bij de spelen in Albertville werd hij tiende op de afdaling, in Lillehammer kwam hij niet verder clan
een negende plaats op de Super
G. De WK van 1996 verliep beter met een vijfde positie, maar
dit jaar is hij in topvorm.
„Ik sta er veel beter voor en
heb vrij hoge verwachtingen. In
het Amerikaanse Colorado,
waar de gehele top aanwezig
was, werd ik vorige week tweede en ook tijdens wereldbekerwedstrijden, waarin je kwalificatie voor deze Spelen kon afdwingen, ging het me gemakkelijk af. Ik vind het prachtig om
t'nrk \ , m C'lt-ol'
met zo'n snelheid naar beneden Martijn Wijsman: „Ik ben sterker dan ooit en ga voor een medaille"
te suizen. Het is echt werelds
met 115 kilomter per uur te die erg steil en dat ligt mij wel. Hij denkt met een goede presta- sport. Ik vind dat teleurstel- met veel zelfvertrouwen naar pig meedoen. Het is mijn hobby
skiën. Ik heb ook wel eens een Ik weet dat een medaille te rea- tie daarin veel verbetering te lend, men vindt het kennelijk toegaat, wil hij zijn carrière ver- en meedoen aan de spelen is
klapper gemaakt, maar het is liseren is. Ik ga er niet naar toe kunnen brengen. „Er is te wei- niet commercieel genoeg. Als ik der uitbouwen. Voorlopig zal iets geweldigs. De opening en
steeds goed afgelopen. Bang om alleen maar mee te doen, nig aandacht vanuit de media. goed scoor komt er misschien de concurrentie in de komende sluiting is echt heel apart. Ik
ben ik daar echter niet voor." maar een plaats bij de eerste Tijdens de Olympische Spelen wat los. Er moeten beelden ge- jaren rekening met hem moe- vind hot heel mooi om mee te
drie moet mogelijk zijn. Ik in Nagano voor valide sporters maakt worden om deze sport te ten blijven houden. „Ik vind doen, maar nogmaals ik ga voor
Nu de voorbereidingen goed moet mijn kop er goed bijhou- waren er elke dag uitzendingen promoten. Met meer aandacht deze sport hartstikke mooi en een medaille."
De spelen worden gehouden
zijn verlopen, mag Martijn den, de concentratie moet goed op de televisie te zien en de in de pers komen er ook meer ben van plan om nog jaren door
Wijsman op vier onderdelen zijn en dan ontspannen naar be- kranten stonden vol. Nu gaat sponsors, waardoor ik deze te gaan. Over vier jaar wil ik van 2 maart tot en met 15
deelnemen aan deze Paralym- neden gaan. In anderhalve mi- alleen de Telegraaf mee en Ra- sport nog professioneler zou ook graag naar Salt Lake City maart. Martijn Wijsman verpics. Op de slalom, de reuzens- nuut moet het gebeuren. Ja, ik dio I besteedt er wat aandacht kunnen beoefenen. Toch blijft in Amerika voor de volgende trekt op l maart naar Japan en
lalorn, de super g en de afdeling heb wel hoge verwachtingen." aan. De Nederlandse televisie de buitenlandse concurrentie Paralympics. Als ik het skiën komt op 7, 8,11 en 14 maart aan
De Zandvoorter hoopt wel zal er niet zijn en dat vind ik het heel frappant vinden dat ik kan combineren met cte winkel de start van do slalom, reuzengaat hij voor een medaille. „We
met zo weinig training dicht bij en ik kan het niveau dat ik nu slalom, super g en de afdeling.
skiën op dezelfde pistes als die dat er eens meer belangstelling slecht."
heb vasthouden of zelfs nog wat
„Wij verdienen ook de aan- de top sta."
van de valide-sporters en als ik komt van de media, want die
Aalck-rt Slobbohuir
Na deze spelen, waar Martijn verbeteren, dan blijf ik voorlodat op de televisie zie, dan zijn vindt hij maar heel erg matig. dacht, want we leveren ook top-
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SPORT
Sportploegstrijd
vervolgt met
tafeltennissen
ZANDVOORT - Zaterdagavond wordt in Sportcentrum Kenamju de tweede
wedstrijd gehouden in de
competitie om de 'Sportploeg van het Jaar'. De zeven deelnemende verenigingen komen dan tegen elkaar
uit in het tafeltennisspel.
Dit onderdeel wordt georganiseerd door de Kenamju in
samenwerking met de Zandvoortse Tafeltennisvereniging.
Alle teams doen mee met een
team bestaande uit acht personen en komen tegen elkaar uit.
Na het eerste onderdeel van vorige maand, de conditie-proeven, staat de ploeg van Kenamju bovenaan, gevolgd door het
sterke team van de Zandvoprtse Reddingsbrigade. Identico,
Zandvoortmeeuwen Handbal
en TZB-softbal bevinden zich
in het midden van de ranglijst.
Badmintonvereniging Van den
Nulft en de Zandvoortse
Hockeycluta sluiten de rij.
Het team van Zandvoortmeeuwen Handbal heeft de eerste wedstrijd op een later tijdstip afgelegd. De deelnemers
van deze vereniging, voornamelijk bestaande uit vrouwen,
maakten een sterke indruk.
Elly von Stein-Bol probeerde
niet alleen zus Janneke de
Reus-Bol de loef af te steken,
maar ook de eerste plaats te
pakken op alle onderdelen. Helaas voor haar lukte dit net niet.
Na haar eerste onderdeel, het
podiumsteppen, kreeg zij last
van een oude blessure die de
rest van de wedstrijd parten
bleef spelen. Cora Lemstra en
Diana Pennings gaven elkaar
geen duimbreed toe op de Concept II roei-ergometer. Met een
verschil van slechts dertien meter wist Lemstra de eerste
plaats te behalen.
Hel onderdeel tafeltennis taegint zaterdagavond om zeven
uur en duurt tot ongeveer elf
uur. Het sportcentrum van Kenamju aan de A.J. van der Moolenstraat 47 staat voor toeschouwers gratis open. Op 31 maart
wordt in de Pellikaan sporthal
de derde avond gehouden. Dan
staat het badminton op het programma.

Wandelen
ZANDVOORT - Wandelliefhebbers kunnen zaterdag 7
maart weer hun hart ophalen
tijdens een excursie door het
Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De excursie begint
om twee uur en start bij de ingang Koevlak, gelegen halverwege de Zeeweg. Het thema van
de wandeling is 'Onder je voeten'. Een gids vertelt voor en
tijdens de wandeling over de
ontstaansgeschiedenis van het
duinlandschap. De wandeling
duurt twee tot drie uur. Wie wil
meewandelen moet de excursielijn bellen, 023-5411119. Een
kaartje voor het natuurgebied
is voldoende. Honden zijn niet
toegestaan. Bij grote belangstelling wordt de wandeling op
14 maart om twee uur herhaald.
Er zijn ook nog wandelingen
op zondag 15 maart (start om
elf uur bij de ingang Bleek en
Berg aan de Bergweg achter de
hockeyvelden van HBS in Bloemendaal). op 21 maart (vertrek
om twee uur vanaf de ingang
Midden Herenduin aan de
Duin- en Kruidbergerweg in
Driehuis) en 29 maart (vertrek
om negen uur vanat de ingang
Herenduinen aan de Heerenduinweg in Velsen).

Biljarten
ZANDVOORT - Op maandag
2 maart is er een biljartkampioenschap in café Basta in Zandvoorl-Noord. De revanchewedstrija is vervolgens op 19 maart
in café Bluijs. Teams uit beide
cafés strijden met elkaar.

Fietsen
ZANDVOORT - Fietsliefhebtaers krijgen m het Nationaal
Park Zuid-Kennemerland de
kans om de duinen te ontdekken. In het bezoekerscentrum
aan de Zeeweg en bij de kiosken
bij andere ingangen zijn speciale fietstochten van 16 tot 25 kilometer te koop.

Schaatsen
ZANDVOORT - De Gortenbach Mavo houdt op G maart
weer een schaatssponsortocht
op de ijsbaan in Haarlem. Ze
krijgen van familie en bekenden geld voor elk rondje dat ze
schaatsen.
De leerlingen schaatsen deze
keer voor het eerst voor zichzelf, want ze willen een tafelvoetbalspel in hun kantine. Het
geld dat overblijft is bestemd
voor Greenpeace, in het bijzonder voor het schoonhouden van
de Noordzee en het
men van Walvissen.
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Nieuw natuurlijk middel

Brandend maag-zuur is een pijnlijk verschijnsel dat
door Pepcid bij de bron wordt aangepakt. Gedurende
maar liefst negen uur houdt Pepcid de 'aanmaak' van
maag'zuur effectief onder controle. Dus niet te veel en
niet te weinig.

Houd spieren en

In de meeste gevallen is gevoehgheid aan de spieren hélemaal niet nodig. In de natuur
zijn stoffen te vinden die de
spieren elastisch houden en de
gewrichten soepel en beweeghjk Bional heeft al deze stofl'eii gecombineerd in het middel Adrufyt.

smerende
werking in
zich hebben
en zodoende
de spieren
en gewrich-

Natuurlijk smeermiddel

Diverse plantaardige extracten
zorgen voor soepele, elastische
spieren en beweeglijke gewrichten. Rutine (wijnruit) is
goed voor de dooi-bloeding, salix (wilg) en dulcamara (bitterzoet) helpen bij gevoeligheid
van de spieren. Harpagoside
ondersteunt de stofwisseling
m de spieren, fraxine bevordert de verwijdering van afvalstoffen uit de spieren en glucosamine helpt bij de smering
van de gewrichten. Toegegeven. het zijn niet de makkelijkste werkstoffen om uit te
spreken. Daarentegen zijn het
wel dé aangewezen natuurlijke
extracten om onze spieren en
gewrichten optimaal te ondersteunen.

soepel

Adrufyt
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houden.
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Kracht van de combinatie

De zorg voor het behoud van
soepele spieren en gewrichten
is vooral voor ouderen van
groot belang. Vergelijk het
menselijk lichaam maar eens
met een machine. In de loop
van de jaren
treedt er bij
een machine steeds
meer wrijving op tussen de onderdelen.
Smeermiddelen
zorgen ervoor dat de machine
desondanks soepel blijft draaien en lange tijd mee gaat. Voor
de mens g-eldt m feite hetzelfde. Voor de spieren en gewrichten is een 'smeermiddel'
soms noodzakelijk. De capsules van Adrufyt bevatten natuurlijke werkstoffen die deze

Komkommerslank: gewoon
eten en (och
afvallen
Wist u dat komkommers
onze stofwisseling kunnen stimuleren, waardoor
we snel en blijvend kunnen afvallen?
Komkommers bevatten namelijk het aminozuur Arginine,
dat de tragere stofwisseling,
die na ons dertigste ontstaat,
stimuleert. Dit aminozuur verjongt onze stofwisseling,
waardoor overtollige hchaamsvetten beter worden afgebroken Eén tablet Komkommerslank bevat nel zo veel
Arginine als vijf komkommers

Te sterke prikkeling

Maagzuur is normaal en noodzakelijk voor de vertering van

voedsel. Maar m sommige situaties kan de zenuw die verautwoordelijk is voor de productie
van maag'zuur, te sterk worden
geprikkeld, bijvoorbeeld als gevolg van meer alcohol dan normaal, vet(ter) eten of onder invloed van koffie. Op zo'n
moment krijg je last van te
veel maagzuur met als gevolg
dat onprettige gevoel.
Makkelijk innemen

Pepcid voorkomt dat er te veel
maagzuur ontstaat en vermindert de productie ervan. Pepcid
is een klein tabletje dat makke-

Crisan anti-roos brengt
je hoofdhuid in balans

Nu we weer in de koudste periode van het jaar zijn aanbeland, verdienen onze spieren en gewrichten weer de
volle aandacht. Veel mensen, vooral ouderen, merken de
invloed van kou op hun gewrichten. Denk maar eens
aan opstaan, bukken om iets te pakken, of zelfs simpelweg iemand een hand geven.
.~,_

ten

Velen van ons
overkomt het
wel eens. brandend maagzuur. Het kan
je bij drukte
gebeuren, na
lekker vreemd
en misschien pittig eten of na
een gezellig glaasje Brandend
maagzuur is een pijnlijk verschijhsel dat door Pepcid bij de
bron wordt aangepakt.

Heeft u ook last van roos?
U bent niet de enige. Boos
is het meest voorkomende
haarprobleem waarvan
vooral mannen last hebben. Het wordt veroorzaakt doordat de hoofdhuid uit balans is.

Tegelijkertijd verzorgt Crisan
het haar en kalmeert het de
hoofdhuid met natuurlijk kamille-extract, waardoor het
ook geschikt is voor dagelijks
gebruik. De nieuwe Crisan
heeft dus een dubbele werking: niet alleen de symptomen worden bestreden, maar
Onder invloed van micro-or- ook de oorzaak van roos
ganisrnen kan het celvernieu- wordt direct aangepakt.
wingsproces van de hoofdhuid, die gemiddeld elke 28 Oplossing voor iedereen
dagen vernieuwd wordt, tot Roos is van mens tot mens
een cyclus van enkele dagen verschillend. Daarom kunt u,
worden versneld. Hierdoor ra- afhankelijk van de conditie
ken meer huidcellen los van van uw haar en in hoeverre u
de hoofdhuid. Aangezien deze last heeft van roos, uw eigen
dode cellen nog niet helemaal keuze maken: een anti-roos
uitgedroogd zijn, klonteren shampoo zacht, een anti-roos
deze samen en worden dan shampoo intensief en een anzichtbaar als roos.
ti-roos shampoo 2 in l met
een conditioner die het haar
Herstel hoofdhuidbalans
e'xtra verzorgt. Het assortiDe nieuwe Crisan verwijdert ment wordt gecompleteerd
roos door het herstellen van met een Hair Tonic die in het
de natuurlijke hoofdhuidba- haar blijft en daarom uiterst
lans. Het bevat een actieve an- effectief tegen roos, jeuk en
ti-roos werkstof die de over- hoofdhuidirritatie
werkt.
matige groei van de Daarnaast verfrist de tonic de
hoofdhuid en
micro-organismen reduceert en
stimuleert de
zo het celvernieudoorbloeding.
wingsproces reCrisan anti-roos
gulariseert.
shampoo (250
ml) kost ƒ 5,95
en de Hair Tonic
(200 ml)
ƒ 12,95. Verkrijgbaar
bij drogisterijen en supermarkten.

Verkrijgbaar bij drogist,
apotheek en reformhuis.
Wilt u meer informatie9 Bel
dan: 0800-0202020 (gratis).

Gratis proefflacon

drogisterij

TON
GOOSSENS
WINKELCENTRUM NOORD
Zandvoort
tel: 571 2305

Specialist in Homeopathie

Parfumerie - Drogisterij Schoonheidssalon

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 5716123

Wilt u een keer zelf de
effectieve én milde werking van Crisan. testen?
Stuur dan een briefkaart of een briefje naar
Wella Nederland, Crisan
proefflacon, Postbus 42,
1180 AA Amstelveen (één
flacon per adres, aanbod geldig tot 1-4-1998). Voor meer
informatie: Wella Nederland,
tel.: (020) 6569246. -

D(O

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

DRUGSTORE

KERKSTRAAT 31 , ZANDVOORT

TEL: (023) 571 2513

rust. Pepcid is verkrijgbaar bij
drogist en apotheker in doosjes van 6 en 12 stuks.
Lees voor het gebruik de bijsluiter. Niet te gebruiken bij
overgevoeligheid voor één van
de bestanddelen van Pepcid.
Voor meer informatie kun je bellen met Pharmacia & Upjohn
Consumer Healthcare, tel.:
(0348) 49 48 71. Nu ook op Internet: www.gezondheidsnet.nl

Nieuw: vitamines
voor jong en oud
Of een lichaam nu nog aan het begin staat of al enige
levenservaring heeft, gerichte aanvulling met vitamines en mineralen zorgt dat alles optimaal functioneert.
Supradyn heeft nu voor jong en oud de juiste vitamines.
In elke levensfase kan ons lichaam behoefte
hebben aan extra vitamines
en mineralen.
Zo is het voor
kinderen belangrijk
om
goed te kunnen
groeien, terwijl
mensen met al
wat 'levenservaring' meer hebben aan stoffen
die hen vitaal '
en energiek houden.
Soms een beetje meer

Het menselijk lichaam houdt
dit meestal keurig onder controle en regelt zelf waar vitamines en mineralen hun werk
moeten doen. Er zijn echter dagen dat je je vermoeid, lusteloos of prikkelbaar voelt. Dan
kan extra aanvulling met vitamines en mineralen helpen je
energie weer op peil te brengen. Supradyn Complex voorziet in de dagelijkse behoeften
en geeft je nieuwe energie.
Supradyn Complex Porte voorziet in de verhoogde behoeften.
Meer vitaliteit...

Supradyn Vital is een multivitamine met een aangepaste
combinatie van vitamines, mineralen en Ginseng. Deze speciale combinatie van vitamines
en mineralen biedt dé juiste
aanvulling wanneer het le-

De spijsvertering van de mens
is een zeer verfijnd mechamsme: het loopt alleen goed, als
er goed voor wordt gezorgd.
Zodra zich uitspattingen voordoen. zoals verkeerd eten en
drinken, raakt het 'mechaniek' uit balans. Met maagpijn
en maagzuur als pijnlijk gevolg.

...en goed groeien

De groeispurt die kinderen
doormaken eist veel van hun
lichaam, ook wat betreft de
aanvoer van bouwstoffen. Die
zijn nodig voor het ontwikkelen en ondersteunen van lichaamsfuncties en voor de opbouw van energiereserves.
Supradyn Junior bevat essentiële vitamines, mineralen en
sporenelementen die onontbeerlijk zijn als een kind in de
groei is. Voor iedereen is er
dus een Supradyn op maat.
Verkrijgbaar bij drogist en
apotheker. Voor meer informatie: Roche Nicholas B.V., tel.:
(0497) 381833.

www.gezondheidsnet.nl

Te veel alcohol, specerijen,
koolzuur, cafeïne, vetten, roken en te snel eten bezorgen
de maag overwerk. Ook de
veranderingen die tijdens de
zwangerschap in het lichaam
plaatsvinden, kunnen de balans danig verstoren.
Klachten als oprispingen,
maagzuur en zuurbranden
komen dus met 'zomaar' op,
maar zijn in feite het resultaat
van voortdurende belasting.

Brandjes blussen

Brandend maagzuur is het gevolg van een te hoge concentratie maagzuur. Het blussen van
de oncomfortabele binnenbrandjes vraagt een behoedzame aanpak. Middelen die te
sterk werken, zorgen er voer
dat de maag versneld nieuw
maagzuur gaat aanmaken.
Hiermee is de subtiele huishouding van de maag, allesbehalve
gebaat. Rigoletten werkt op een
heel bijzondere wijze aan de bestrijding van maagklachten.

Van onze gewrichten merken we over het algemeen niet
zoveel. Ze doen onopvallend hun werk. Ze zijn echter
wel van groot belang, want we gebruiken ze bij iedere
beweging.
Om soepele spieren en gewrichten te houden, zijn er diverse middelen te koop. Veelal
zijn deze middelen op natuurlijke basis, waarbij (meestal)
gebruik wordt gemaakt van
plantenextracten.
Nieuw: gember

Zo'n natuurlijk middel
Zinax
is bijvoorbeeld Zinax.
Zinax capsules bevatten een extract van de
gemberplant. Gember staat bekend om zijn warmteverwekkende eigenschappen. Het gebruik van gember voor het
behoud van soepele spieren en
gewrichten is een toepassing
die in China al eeuwenlang bekend is, maar in Nederland
nog niet.

Het effect van dit nieuwe en
unieke zelfzorgmiddel wordt
meestal na drie tot vier weken
ervaren. De beweeglijkheid
venspatroon in de loop van de van uw gewrichten wordt onjaren verandert. Ginseng (een dersteund en u kunt volop
extract van de wortels van een deelnemen aan het dagelijks leChinese plant) verhoogt de vitaliteit, de lichamelijke en
geestelijke prestaties, en geeft
nieuwe levenskracht.

Alles over verkoudheid
nu op GezondheidsNet

Brandend maagzuur is een probleem dat omzichtig
moet worden aangepakt. Als u een middel hiertegen
gebruikt is het belangrijk dat het subtiele spijsverteringsproces niet wordt verstoord.

Zinax. Goed voor
de gewrichten

Zinax, gewrichtsmiddel bij
uitstek

Blus brandend maagzuur
met beleid

Voortdurende belasting

Bovendien heeft Komkommerslank meer goede eigenschappen het neemt het hongergevoel weg, reinigt de darmen
en zorgt voor verbranding van
de overtollige voedingsvetten.
Komkommerslank is verkrijgbaar in verpakkingen voor 10
dagen (tot 8 kg gewichtsverhes) en voor 30 dagen (tot 20
kg gewichtsverlies). Te koop
bij drogist, apotheek en reformzaak

lijk in te nemen is en zeer effectief werkt. Eén tabletje
werkt 9 uur lang, waardoor je
slechts maximaal twee tabletjes per dag nodig hebt. Met die
twee tabletjes heb je de hele
dag én hele nacht geen last
meer van brandend maagzuur.
Zo worden problemen heel eenvoudig en effectief voorkomen.
Geen brandend maagzuur na
het eten, geen zure oprispingen en een ongestoorde nacht-

Het bevat een maagzuurbindend middel, dat door de combinatie en de vorm van de
werkzame bestanddelen, het
maagzuur snel en langduring
neutraliseert.
Bovendien
wordt, direct en indirect, de
werking van pepsine, een enzym dat eiwitten in het voedsel
verteert, geremd. Wanneer u
ernstige nierfunctiestoornissen heeft of hypo-aciditeit (een
verminderd zuurgehalte in de
maag), dan kunt u het product
beter niet gebruiken.
Rigoletten is verkrijgbaar bij
apotheek en drogist. Advies:
lees voor het gebruik de bijsluiter. Voor informatie- Tendem,
tel: (038) 421 77 47.

Voordelig kennismaken

Ter kennismaking is Zinax
nu tijdelijk te koop in een
speciale actieverpakking.
Normaal kosten 60 capsules ƒ 59,50, nu slechts
ƒ 39,50. Zinax is verkrijgbaar
bij apotheek, reformhuis en
drogist (o. a. DA en E tos). Voor
meer informatie kunt u bellen
met Tramedico: (0294) 417756.
1.000 x gratis gemberextract voor soepele
spieren en gewrichten
Wilt u Zinax proberen, schrijf
dan een gefrankeerde briefkaart met uw naam, adres,
postcode/woonplaats en leeftijd naar de leverancier:
Tramedico B.V., Postbus 192,
1380 AD Weesp. De eerste
1.000 inzendingen worden beloond met een gratis verpakking Zinax.

Tot 8 kg afvallen met
nieuwe Afslanktape

De nieuwste ontwikkeling op het gebied van afslankmethodes is de Afslanktape. Dit is een kleine tape die
u op uw lichaam plakt en die er voor zorgt dat u tot 8
kg afvalt binnen 6 weken. En terwijl u normaal kan
blijven eten!
Deense wetenschappers hebben na uitgebreid onderzoek
de Afslanktape ontwikkeld.
Zij zijn er achter gekomen dat
een zeer bijzonder zee-algen
extract onze stofwisseling stimuleert en de vetverbranding
activeert. Dit'extract is samen
met een aantal andere natuurlijke stoffen in een tape
gebracht. Onderzoek in diverse landen, o.a. onder begeleiding van artsen, toonde dat
de Afslanktape zeer effectief
werkt. De gewichtsafname
varieerde van 4 - 8 kg per
kuur, terwijl men normaal
kan blijven eten.
Geen dieet, geen
pillen

Een ander bijzonder
voordeel is dat het
gewichtsverlies gelijkmatig over het lichaam verdeeld is en
dat het vetgehalte
duidelijk vermin-

dert. Hierdoor wordt het zgn.
jojo-effect (snel weer aanko-men) voorkomen. Een dieet
volgen of pillen slikken is dus
niet nodig! Een kuur met de
nieuwe Slim Form Afslanktapes (14 tapes) duurt 6 weken en is zeer eenvoudig,
ledere 3 dagen plakt u een
nieuwe tape op het lichaam,
bi] voorkeur op de heupen.
Eenvoudig bestellen

Slim Form Afslanktapes
kimt u voor ƒ 95,- (kuurverpakking) rechtstreeks bestellen bij Slim Form, tel.
0900 2025559.
Binnen een week
krijgt u dan uw bestelling zonder verdere kosten via de
post thuis bezorgd.
Ook kunt u hier
gratis de speciale
documentatie over
afslanken aanvragen.

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

023-5717166
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ligfiets ben ik meer onspannen
Zelfreinigende pedalen, stuurbeugels voor de portable
telefoon, boerderijtocrisme, stuurcomputers, pvc-vrije
recyclebare regenpakken, volautomatische
vcrlichlingssyicmen, computergestuurde schokdempers
en de Cool girl 24 inch meisjesilets: morgen, donderdag
2(> februari begint de FietsRAI 98. Daar kun je tot en met
zondag l maart je roestige brik van een geeltje op de
brug even vergeten. Daar wordt de fiets voor sommigen
een heilige koe.

100.000
^fxSs

.rL„i.,'.A-^iM3pS$

D

E FietsRAI 98 is volgens de organisatie
een
tentoonstelling
voor fietsen, elektrische fietsen, bromfietsen, ondcrdelen, accessoires, in-hne
skatcs, skeelers en fielsvakanties. Volgens Jeroen Tromp,
woordvoerder van de RAI, is hei
de oudste beurs. „De RAI staat
voor Rijwiel en Automobielindustrie en die organiseerde eind
vorige eeuw al tweewielerbourzen."

Marjolein: 'Op de racefiets krijg
ik na een paar uur pijn in in'n
schouders, m'n nek, m'n armen
en m'n rug. Dat probleem heb je
niet op een ligfiets, omdat je in
een veel ontspannende!' houding
fietst'

Marjolein Vrijman (40) en
Henk van Doorn (52) uit Uithoorn, slaan de jaarlijkse beurs
bijna nooit over. Ze brengen
dan ook een belangrijk deel van
hun leven door op hun beide
ligfïetsen. De twee vertellen
over hun passie en waarom de
FietsRAI 'smullen' is.
„We hebben de ligfïetsen in
1992 gekocht," vertelt Marjolein, „of eigenlijk, we hebben de
fietsen zelf opgebouwd en alleen de twee frames gekocht, bij
een fietsenbouwer in Middelburg." „Bij Bram Moens," vult
echtgenoot Henk aan. „Hij is de
snelheidsrecordhouder op de
ligfiets, zeventig kilometer per
uur geloof ik. Nou, zo hard gaan
wij niet, want we worden om de

Is in vo'n geval de aan het
fietsstuur mee te nemen liehtgewicht telefoonhouder van waterafstotend materiaal van de
firma AGU handig? „Oh nee,"
reageert Marjolein prompt, „ik
wil niet bereikbaar /ijn op vakantie." „Meer iets voor zakenlieden," vindt Henk.
De Stichting Boerderijtoensme Nederland is ook een deelnemer aan de beurs. Een fietstocht langs Nederlandse boerdenjen met een theetuin, waar
je kan overnachten, sporten en
andere
activiteiten
doen
spreekt hen meer aan. De twee
fietsers houden evenwel van het
primitieve rccrceren. Dus geen
drukke campings met kantines,
kampwinkels en bingo's.
Marjolein: „In Engeland zijn
campings dun gezaaid. Je staat
soms middenin het bos bij een
kraan. Je staat op met zonsopgang, je gaat slapen als het donker wordt. Je let niet op de tijd.
Je levenstempo verandert hélemaal, heerlijk."

Tijdens een fietsvakantie in Cornvvall, buigt een Engels boertje zich

zoveel meter
aangehouden.
Vooral in Engeland. Daar houden we onze fietsvakanties,
want ik ben een echte Engeland-gek."

(ADVERTENTIE)

KEVIN COSTNEFt

MIDDAGTARIEVEN!
'.f i ' • :Kevin Costner in
de indrukwekkende film
A- V ' ; "The Postman".
Nu te zien in de bioscoop.

fe;'s Middags; doordeweeks, bent u bij Pathé Cinemas meestal :
%i: goedkoper uit, voor alle films! Informeer naar onze voordelige
SS:.middagtarieven bij de kassa van het theater bij u in de buurt.;
isa-H?si>;;-jï..:\..,•:••;•:.<-.-••.':•••... voor reserveringen:
'
• •
S
J Nationale Pathé Bioscoopreserveringslijn 0900.202 53 50 soct/pm
i^^^v^i'^Riïidplecg'de plaatselijke bioscoopagenda voor het filmaanbod.

H

„In Nederland kennen we de
fiets beter dan daar," legt Marjoleinuit. „En als je in Engeland
dan ook nog op een ligfiets rijdt,
kijken ze helemaal vreemd op.
Maar dat is hier ook nog zo,
hoor. Voor we de ligfïetsen hadden, gingen we met de racefiets
op vakantie. Maar je went er
niet aan de hele dag op zo'n
ding te zitten, zoals tijdens een
fietsvakantie. Je kan er de rest
van het jaar alleen af en toe mee
naar je werk. Dus ik kreeg op de
racefiets na een paar uur pijn in
m'n schouders, m'n nek, m'n armen en m'n rug. Dat probleem
heb je niet op een ligfiets, omdat je daarop veel meer onspannen bent."
Bovendien ligt het zwaarlepunt van een ligfiets volgens
Henk veel lager. De twee nemen tent en kookspullen mee
op de fiets. In de garage van hun

woning in Uithoorn laten de ze
zien hoe de bagage in fietstassen onder het zadel hangt. De
fietser en de bagage bevinden
zich vlak boven de rijweg. „Veel
stabieler dan bij andere fietsen,
waar je je bagage boven het achtcr- en voorwiel moet pakken,"
weet Marjolein.

Je mag in Engeland overal
vrij kamperen mits je toestemming vraagt van de eigenaar
verbaasd over de ligfiets van Henk
van de grond. De twee kamperen veel bij boeren, Engelsen
je tandenborstel afzaagde om duiken onvenvachts op.
zijn volgens hen ontzettend
een klein vogelboekje mee te
Op de FietsRAI /al standhou- gastvrij. „Onze fietsen trekken
kunnen nemen is voorbij," zegt der Ga/elle met 'zelfreinigende veel bekijks en je hebt dus heel
Henk met een grijns. „Je merkt pedalen' staan, de firma Band- snel contact met mensen." Dat
hoe zwaar bepakt je bent als je rep met 'uitschuifbare banden- is volgens Henk het leuke van
omhoog gaat. Ja, omlaag ga je lichters' en is tevens de Cordo deze ligfietsen. „Je slaat je hadan des te sneller. Kijk, we kwa- Ergo-flex hogedrukfietspomp ringen soms in zo'n typisch Enmen in Engeland een keer een te bewonderen. „Een hogedruk- gels gladgeschoren gazon."
Zwitser tegen, die daar op een fielspomp, ja die hebben we, die
„De fietsbeurs is echt smulis heel belangrijk," zegt Henk. len," vinden ze beiden. „We
„De banden moeten vanwege de hebben nu hydraulische rembepakking vrij hard zijn, en dat men, dat werkt met olie en dat
lukt niet met een gewone hand- remt heel goed. Maar de lechpomp," vertelt Marjolein.
niek gaat voort. Er wordt ook
Zelfreinigende pedalen en geëxperimenteerd met elektrouitschuifbare
bandcnlichters nische versnellingssystemen,
zijn voor hen geen item. „We dan ben je van die kabels af.
mountainbike rondreed. 'Die hebben drie kunststof banden- Mensen die een maand een ligEngelsen zijn gek,' zegt ie. 'Een lichters en een kleine bakosleu- fiets op proef willen kunnen op
weg gaat hier recht een berg op, tel en wat reserve-onderdelen, de beurs zeker voor informatie
wij Zwitsers doen dat met een waarvan ik weet dat ze die in terecht. Zelf hou je de ontwikzigzag, hier is het veel te stijl'." Engeland niet hebben. Sta je kelingen bij en je bent op zo'n
aan de kant met een gebroken beurs ook al met je vakantie beHenk en Marjolein kiezen in stuurpen, ja, dan hebben we een zig."
Engeland de smalle rustige probleem. Maar je kunt m EnEn met de fiets dus. Omdat
weggetjes. En omdat die aan geland wel bij fietswinkels te- Henk en Marjolein hun ligfietweerszijden dicht begroeide ha- recht voor allerlei zaken." Be- sen zelf gebouwd hebben, zijn
gen hebben, is het zicht bc- halve lekke banden hebben ze ze er zeer aan gehecht. „Het zijn
perkt. Heel hard een heuvel af in alle vakanties een keer met wel een beetje onze kinderen,"
duiven de twee niet, want een de racefiets pech gehad met een vindt Marjolein. „M'n fiets heeft
tegenligger of een kruispunt gebroken remkabel.
het beter dan m'n auto De auto
moet het gewoon doen, maar
m'n fiets daar zorg ik voor. Een
auto moet ik hoeven wassen,
maar ik baal ervan als m'n fiets
smerig is. Ik zet hem niet even
bij de supermarkt neer." Mogen
goede vrienden de fietsen eens
een weekje lenen? „Nee. M'n
auto wel."
Bram Couvreur

Stalen rossen, heilige koeien en
boerdenjtoerisme op FietsRAI 98
„We zouden makkelijk twintig kilo per fiets kunnen meenemen," oordeelt Henk. „Nou, dat
is wel erg veel," zegt zijn partner. „Maar we nemen wel meer
mee dan vroeger. Je wordt met
de jaren minder fanatiek. Vroeger nam ik zo'n kleine compactcamera mee. Maar ik kreeg zulke slechte foto's, zonde. Nu
neem ik gewoon een spicgelreflexcamera mee met twee lenzen erbij."
„De tijd dat jij een stukje van

• '
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FietsRAI, dagelijks van tien tot zes
uur in de RAI Amsterdam. Toegang
twintig gulden. Meer informatie over
de FietsRAI: .020-549.1212 en op
internel:
http://www.rai.nl
en
hltp://www.iïetsrai.nl

KT IS N I E T wi-ieldschokkend Er gebemen
wel ergei c dingen in
Amsteidam Maar toch is ht't
vervelend. liet moet ophouden
Laat ik de /ank even l u s t i g
uitleggen In het Amsteidamse
Bos. wat verscholen achtei het
pannekoekenhuis Meet /icht,
ligt het Bosmuseum Een wal
aftands ogende barak, /egt u''
Lijkt van buiten meel op een
kantine dan op een museum''
Wacht even' On.s bezoekerhcen
tiTim is toevallig wel een Amsteidarnse topattractie' B i j n a
honderddui/end be/oekers m
het afgelopen jaar' Daarmee Kiton we gerenommeerde in.stellingen als het Alland Pieihon
Museum, het filmmuseum, de
Zuideikerk. de lloitus Botamcus en /elfs de m Engeland.
België en Amsterdam wereldberoemde bicrkioeg De Wildeman vei achtei' ons
We gaan even binnen kijken
m het Bosmuseum. De permanente tentoonstelling, over de
geschiedenis van het bos, tiekt
nog altijd veel meuwsgici igen
De foto's van de Bosbaan-maanleg m een volstrekt leeg
weidelandschap wekken vei bazing. Vooral toeristen vinden
een bos beneden de zeespiegel
volstrekt onbegrijpelijk. Die
permanente tentoonstellingen
gaan we dit jaar wat actueler
maken. Met meer informatie
over zaken die nu in het bos
spelen. En we zetten een flink
raam in een nu blinde muur
van de tentoonstellingsruimte,
wordt het wat lichter.
Dan, in een zijzaaltje, de wisseltentoonstclling. Steeds wat
anders. Nu een fototenloonslelling, binnenkort een expositie
over voorjaarsbloemen. Een
donkere gang leidt naar hel
succesnummer, en diorama
waar om u heen opgezette dieren de natuur in en om de stad
uitbeelden. Door op een knop
te drukken woidt het donker
en vertelt een zware stem vanaf
een bandrecorder een beleiend
verhaaltje. Succes verzekerd bij
jonge kinderen 'Het donker' is
bij hen een begrip.
Dan de hal. Daar hangt de
muurkrant met de laatste
nieuwtjes, maar daar staat ook
een lage tafel met paddestoelkrukjes eromheen. Op die tafel
liggen voorleesbockjes ten
dienste van de heel jonge kinderen. En om die boekjes gaat
het. Die boekjes worden gejat
Gestolen. Per ongeluk meegenomen. Dat moet nu maar eens
afgelopen zijn. We kunnen
moeilijk kleuterboekjes aan de
ketting gaan leggen. Geen gczicht. Gewoon van afblijven
dus. En die opgezette dieren
hebt u ook maar met lust te laten.
Met inachtneming van de/e
simpele regels bent u van harte
welkom, hoe meer bezoekcis
hoe liever. Volgend jaar willen
we over die hondderdduizcnd
heen Het Tropenmuseum is
nog buiten bereik, maar het
Joods Historisch moeten we in
kunnen halen.
Reinco Daalder

Pizza, bami en wildzwijnrollade met pruimendantesaus:
de Nederlander eet al jaren multicultureel. Toch zijn
hutspot en snert nog niet in vergetelheid geraakt. Wij
houden nu eenmaal van prakken, zo bleek laatst uil
onderzoek. Dat gaat niet met pasta of kip tandoori.
Mensen met verstand van eten brengen een wekelijkse
ode aan stamppot en andere Hollandsche winterkost,
biologische boerenkool bijvoorbeeld.

Kachels van rond
de eeuwwisseling
in hel Nederlands
Kachclmuscum in
Alkmaar
Noden lands
Kachelmuseuni

..Ik ben eigenaresse van De halve deciliter gekookte melk
Weegschaal," vertelt Antonia en vijftig gram boter. Voor de
Bosshard. „Mijn winkel aan de smaak gaat er wat nootmuskaat
Jodcnbreestraat bestaat 25 jaar door. Ik heb in de winkel seitan
en het is de oudste natuurvoe- dat zi]n tanvegluten Gluten.
dingswinkel van Amsterdam, is dal /i|n amino/uren. Um\e-ei
misschien wel leuk om te wc- witten Dat kun je in blokje ^
snijden en de laatste \ i j f minutcn."
De Weegschaal verkoopt on- tcn meekoken en dan meost.un
zijn verder onder meer 'hekjcskachels' en dermcer biologische groenten j:>en Maar je kunt bij de gioene
salamanders, simpele kachels voor kleine ..In de biologische landbouw slag2i ook biologische woi.st ko
huisjes; barokke kachels van mnd de
wordt anders dan m de gewone pen "
..In oude tijden noemde men
landbouw geen kunstmest, oneeuwwisseling en zelfgemaakte noodkakool wel de
cheltjcs die dienst gedaan hebben in de
kruidvcrdel'arts dei ai
gers en insectihongerwinter.
men'. Dat was
Voormelde Lange Jan was een functione- ciden gebruikt.
om de gcne/enle maar nog zeer eenvoudige allesbrander Biologische
dc en veisteiRond de eeuwwisseling kregen kachels
groenten zijn
kende wei kin g
echter steeds uitbundiger versieringen.
veel lekkerder.
van kool. /o\\el
Zoals de kolcnhaard 'Extra', een met bloe- De smaak is
b i j inwendig aK
men versierde kachel uit 1900 ..Dat soort sterker omdat
uitwendig ue
kachels kostte veel. Je T*ond /e met name biologisch gcin de huizen van de burgerlijke klasse. De tcelde groenten sterkei zijn. Ze brink Koolbladeren weiden ue
kachels moesten passen b i j de rest van het worden niet met chemische kncuscl. zodat de sappen goed
vrij kwamen, als compressieinterieur uit die tijd. dus kreeg je gemail- middelen geholpen.
leerdc kachels met engeltjes en bloemcEen gewone aardappelen zien vcrband gebruikt bij kneusin
tjes: echt Jugendstil De versieimgen had- er mooier uit dan een biologi- gen Do inwendige genees
den niets met stoken van doen. Iemand als schc aardappel. Maar ze zijn kracht belust vooi een deel op
de architect Berlage zou /ich daar /oker te- enorm opgeblazen en waterig." het hoge vitamme-c gehalte
gen hebben vcr/ct. /egt Van Vlijmen
Voor haar recept voor vier per- vooral m boerenkool en spunIn de loop der jaren /.ijn de kachels weer sonen beveelt Bosshard dan ook ten Daar /itten tien keer /o\ ee!
ontdaan van veel overbodige rimram. Een biologische ingrediënten aan, vitamine in als m andijx ie of sla
boerenkool en aardappelen zon- Een keer pei week boerenkool
hevelingskachel van Van Vlijmen is de
Jaarsma Excelsior van loncl 1940. Dat is
of spruiten is beter dan een vitader dope.
een hoge, zware, gietij/.cren kachel, ver...Ie wast één kilo boerenkool mmepil Kool geldt als /waai
sicrd met functionele koperen knoppen en en die snij je fijn. Je schilt an- verteerbaar Dal komt ook dooi
luchtroosters ..Ik denk dat ook iemand als derhalf kilo aardappelen. Deze hel hoge zwavelgehalle the ook
/et je samen op met ruim water. die kookluchl veroor/nakt Rue
Berlagc hem gewaardeerd zou hebben "
Jan Picter Nepveu Hoeveel dat is weten de mensen rcnkoolstamppot is dam urn een
zelf wel. Daar gaat een halve typisch Nedeilandse gerecht
eetlepel zout bij. een halve Ihce- flink stevig vooi oen koud.
Hel Nederlands Kaclirlmtisrum is gcvosliRd aan
lepel gestampt kanvij/aad en vochtig klimaat als het on/e "
de Bierkadc 10 in Alkmaar. Telefoon 072-159.418.
B.C.
150 gram haveivlokken.
Geopend: zondag van h\aalf tot vier uur, van april
Dat kook je in circa twintig
tot en niet september ook op vrijdag. Toegang
twee gulden, museiimkaartliouders en kinderen
minuten gaar. Dan giet je het af Dit is (Ie laatste arie\cruis \ an dr
tot twaalf jaar gratis.
en stamp je het fijn met ander- serie \Vinterkost.

'Kachels waren een statussymbool'
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l wegkant;
\ /out; 8 gebruik: 11 zien; 13
/acht; 15 pers. vnw.: 17 muurholte, 18 voorz.: 19 spil; 20
speelgoed: 22 duin: 24 Europeuan; 25 slaghoul: 26 bctaalmiddel. 28 geloflc: 30 voorbij; 32
kledingstuk; 33 gave: 35 slot: 37
i eeds: 38 rekenopgave: 40
nachtvogel: 42 vocgw; 43 lofdichl. 44 deksel: 45 boom; 47
familielid: l!) kloostcrlinge: 51
/angnoot; 52 lichaamsdeel; 54
familielid; 57 inseclenelcr: 59
vooi deel, 61 bijl; 62 morsdoek;
<>3 lennisterm; 64 voorm.
eiland: 66 streling: 68 waterdoorlatend: 70 nummer: 71
aanw. vnw.. 72 persbureau: 74
laatstleden: 75 zuivelproduct;
77 bijwoord; 79 lichaamsdeel:
80 mode: 81 vochtmaal
VERTICAAL: l prooi: 2 godsdiensl: 3 bcz. vnw.; 4 vr. munt; 5

voegw.; 6 etage; 7 zinsnede: 8
voorz.; 9 ondernemingsraad; 10
droogoven: 12 jong mens: 14
hetzelfde: 16 projectiel: 19 planeet; 21 onderricht. 23 durf; 24
pi. in Gelderl.: 25 mand; 27
schooltype: 29 bijb. maat; 31
huid; 32 familielid; 33 voegw.:
34 bouwval: 36 alleen; 39 familielid; 41 wereldtaal: 46 matig;
47 familielid; 48 visgerei: 50
speelkaart; 51 opstandeling: 53
schaakterm; 55 vaartuig; 56
aansporing; 58 bitter vocht: 60
schenkpijp; 62 heilige: 63 trekschuit; 65 kier; 67 karakter; 69
warboel; 71 roeipen; 73 larve: 75
dierengeluid; 76 rcgeringsreglement; 77 voegw.: 78 vogelproduct.
Oplossing vorige week:
KIPPENBRUGGETJE

Er bestaan kachels in vele soorten en
maten. Voor een overzicht van de
ontwikkeling gedurende de afgelopen
eeuw, kan men terecht in het Nederlands
Kachelmuseuin in Alkmaar. Hier staan
kachels en haarden te glimmen alsof ze
vorige weck nog in de fabriek stonden. De
eerste aflevering van een nieuwe serie
over min of meer onbekende musea.

'Lekkerder
boerenkool
zonder dope'

K

ACHELS HADDEN een prominente
plaats in de huiskamer en moesten
daarom passen bij de rest van hel inLerieur. Soms waren hel cchlc kunstwerkjes. „Je zou kunnen zeggen dat kachels
een statussymbool waren." zegt de conservalor van hel Nederlands Kachclmuscum,
Maria van Vlijmen.
Het Nederlands Kachclmuseum is een
bedrijfsmuseum van Vegro, een groothandel in vcnvarmingsartikelcn. Vegro heeft
een oud palncièrspand in hel historische
centrum van Alkmaar als museum in gericht. Zo'n honderd allesbrandeis, kolenhaarden, elektrische kachels en gaskachels staan daar mooi opgepoetst tenloongesleld. En volgens Van Vlijmen is dat nog
maar de helft van Vegro's totale collectie.
„Niet weggooien leidde uiteindelijk tot
deze verzameling," zegt van Vlijmen. Vegro
heeft in de loop der jaren veel klanten gehad die niet wisten waar ze met hun oude
kachel naartoe moesten. Die werd dan dooi'
Vegro meegenomen en in een depot gezet.
„Niemand is op het idee gekomen om te
gaan verzamelen. Het groeide vanzelf. Zo

van: we hebben nog wat vierkante meter
over. dus zet die oude kachels daar maar
neer. Toen dat de spuigaten uit liep is uitemdelijk het museum geopend."
Het Nederlands Kachclmuscum toont
hoe de techniek en het uiterlijk van kachcls de laatste honderd jaar veranderd
zijn. De collectie begint bij een allesbrander, de Lange Jan uit 1890, en eindigt bij
een futuristische Faber gashaard met de
vorm van een oranje bol int 1970. Te zien
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reserve bezorger/ster
om in Ie vallen bij /ickte en vakantie
Telefoon 0235717166

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Oproepen - Mededelingen

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

• Inzamelen kleding (volw +
kind ) + speelg voor dakl -tweeshuis Monet 5717177
• Nico, Wim, goede reis terug Tot ziens groetjes
De Fanclub

• Wij behouden ons het
9 Uw particuliere Micro bon recht voor zonder opgave van
per post verstuurd bereikt redenen teksten te wijzigen
ons pas over 3 a 4 dagen of niet op te nemen
Opdrachten die te laat
binnenkomen worden
Felicitaties
automatisch de week
daarop geplaatst
Wie wil ons helpen aan baby- • Sarah fijne dag zaterdag
spullen en voedselpakketten Gefeliciteerd De maandag
voor 15-jang moedertje uit Po Yoga Club
len 0235718560

Uitgaan
Single Dance Sociëteit
'De Manege Zandvoort
presenteert a s zaterdagavond
TRAFASSI
Ongebonden mensen v a 30 jr
Correct gekleed
Reserveren of info 0235716023
Elke donderdag dansen en
ontmoeten v alleengaanden
va 30jr 'De Ossestal', Nieuwelaan34AOsdorp, va 20u

Markten/braderieen

irote
VLOOIENMARKT
IETS TE VIEREN''
A'dam (volgeboekt), afsl Bos
EETCAFE SANTÉ
& Lommer, zo 1 mrt 9-17 u
Zandvoort. 0235719213
Jan van Galenhal (bij Lucas
S v p tijdig reserveren
Ziekenhuis)
Midland BV,
Zat 7 mrt stijldansavond v 033-4751167
alleengaanden en paren 'De
Ossestal', Nieuwelaan 34, OsHuishoudelijk
dorp, 20 30 u Geen danssch
ledere liefhebber welkom1
personeel

gevraagd
» De advertentie afdeling
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zon
der opgave van redenen, te Gevr hulp in de huish Eis
weigeren (art 16 Regelen zeer nauwkeurig en zelfstanvoor het Advertentiewezen) dig Tel 023-5731070
Divers personeel gevraagd

TEAM VIER BV
ZOEKT

ENQUÊTEURS
voor huis aan huis enquêtes in de eigen woonplaats
Wilt u op een leuke manier iets bijverdienen op tijdstippen
dat het u uitkomt dan is dit misschien iets voor u1
Voor meer informatie kunt u op werkdagen tussen 9 00 16 00
bellen naar N'co Spaans, tel 020 6454567/6455355
Team Vier BV, bureau voor markt en opinie onderzoek,
Veenplaats 19 1182 JW Amstelveen

Masseur geeft ontspannmgs/
sportmassage aan m/v/geTHEO RIETVELD VASTGOED,
handicapten Speciaal tarief
VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 0206418541
Zonnebank
10x
ƒ 70 Altijd de beste condities - de voordeligste tarieven Wedden'
0206168110/06-51630149

Videotheek

Kennismaking

Dombo

bezorger/ster

l'l.l.ll-m^ l- llliyi l i j k III ilr Mil^i lulr c i l i h i '
N

Beter onder dak bij de

Massage
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Een nieuwe job of eigen be
Irijf en direct heel goed verdienen' Volg de staatsopleiding voor vrachtauto chaufeur o( rij-instructeur in
Amsterdam De avondcur
usson starten resp 3/3 en
7'3 Vraag info (gids)
! A N 0206922223

12

Auto's en
auto-accessoires

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE'
Auto-demontagebedrijf
NIEUW!
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
STRIJDONK, RDW/ARN erk ,
~ dagen per week Wat moet u doen'
te huur
lid Stiba Inkoop sloop/scha1 Kies een leuke advertentie
de-auto's Gratis gehaald TeNINTENDO 64 '
Bel
met
0906-50
15
15
6
en
toets
m
het
hoofdmenu
een
4
zoekt
met
vens verkoop oude en nieuwe
Wil jij tot / 2 500 per maand Click models
, spelletjes en
Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie
onderdelen
Meteorenweg
bijverdienen Superfoon zkt spoed figuranten fashion/
afspélers
van
uw
keuze
381, A'dam, 020-6319802
dames v a 18 jr voor het voe special modellen en voor
Spreek
een
boodschap
in
en
wacht
op
een
reactie.
ren van gesprekken met 06 dansers Bel snel
Corn. Slegersstraat 2b Te koop (i.v m aanschaf leabellers Je kunt ingeroosterd 020 4708418 of 4708430
Reageren op advertenties met boxnummer'
se-auto) NISSAN SUNNY 1.6
worden tussen 09 00 02 00 u Een nieuwe job of eigen be
Geopend dagelijks
LXE 4 drs, b.j. dec '92, rood,
Info'' Bel tussen 0900 en drijf en direct heel goed ver
13.00-21.00 uur
APK tot 12-'98, 103000 km
1500 u naar 0102944907 dienen' Volg de staatsoplei
Met zonnedak, trekhaak,
023-5712070
radio/cass. en vele extra's
ding voor vrachtauto chaufHieronder
vindt
u
een
kleine
selectie
van
de
Iz.gst Vrpr ƒ12000
feur of rij instructeur in
honderden
aanwezige
advertenties
Amsterdam De avondcur
Tel. 020 6433437 (na 19 00 u
sussen starten resp 3/3 en msterdam en omgeving Amsterdam-Zuid Ik ben Jan,
of in weekend)
Rijwielen,
17/3 Vraag info (gids)
Balco, dat is mijn naam Ik 45 jaar Ik heb een leuk huis
S A N 0206922223
motoren,
ien een 21-jarige student van en een goede baan Ik ben
WIKA AUTOGLAS
87 lang In het bezit van sportief, spontaan en heb hubromfietsen
;..• , V;,;; >'v:^;-.;;;fc>^iYj** Scholieren/studenten
Sinds 1954
gevraagd voor afwashulp op *lauwe ogen, blonde haren mor' Heb jij zin m een diner of
Autoruiten en kentekenplaten
:
';. '• baret' uït zijn;ypeg4rjiiï geitenboerdenj voor
n via deze weg op zoek naar boswandeling' Bel me dan
Lijsterstraat 18.
en leuke meid uit dezelfde SNEL' Boxnummer 263505
Herenfiets Gazelle ƒ 75. Tel. + fax 023 - 5731613
,'• ' .t;! ;.'• , ^.'-:;. •-:.;•' .v. 'i-'.v.-i'^.v^/iiK^ zaterdag'7ondag Tel
Daarom nu 2 koopfilm? i 020 - 6455034 (na 1900 u) 'ingeving Reageer en ik rea- Als je werkelijk iets anders wil, Tel. 023-5715817.
geer zeker terug' Boxnummer
:van''10r^'rlvS;:i:i'-s- ^
omdat je nieuwsgierig bent of
87216
.voor slechts.;;;: ov;
omdat je bent uitgekeken op
Oppas gevraagd/
Vakantie Binnenland
Amsterdam Ik ben een wilde het alledaagse, dan moet je
Skoopfllms Jv
aangeboden
eens
contact
met
mij
zoeken'
meid van 22 jaar en zoek via
van 10,- voorï ;%l
deze weg een lekkere knu1 Ik ben een spontane, 24-jari~
"'
' '
VAKANTIEPARK COLLENDOORN
om dit weekend mee af te ge leeuwin en houd van geVakantiehuisjes met njpony voor de kinderen.
Naschoolse opvang aangeb spreken Ik ben in voor een zelligheid uit en thuis' Groet- ..-..
.
Nabij attractiepark Slagharen. Gratis gebruik van
in Zandvoort bij ons thuis
neleboel spannende zaken jes" Boxnummer 980475
Slegersstraat 2 b
50 fantastische attracties, wild west shows, kinder(2 dochters 4 en 6 jr), tuin on als jouw babbeltje me aanvoorstellmgen, circus, veel zwemplezier en gezellige
'•^^ïM%
speelruimte, ma, di of vr spreekt Kom waag eens een Hallo Ik ben Angehque, een
avondprogramma's. Bel Attractiepark Slagharen:
van 40 plus, vrouwelijk,
vanaf 15 00 uur ƒ 7 50 p u
• Geópendjdageiïjks
aiek en reageer eens1 Box- vrouw
0523 - 683 000.
zie er sexy en goed verzorgd
Br o nr 719 09078 v d blad nummer 915423
uit. Jij ook' En houd je net als
Oppas gezocht v 3 uur p d v 3en jij een eerlijke, spontane ik van lak en leer' Bel me
0906-Nummers
3 kind 4 6 9-jaar Tel tussen longeman tussen de 25 en 30 SNEL Boxnummer 304921.
1900-21 00 u 023-5719111
|aar' Dan ben ik, Anja, waarschynlijk op zoek naar jou Ik
0906.9889. Rijpe Sjaan DD zkt
BEL DAMES THUIS
3en m het bezit van donkerRelatie/
jongens (18) v Live Seks
Woninginrichting
In heel Nederland
Dlond haar, grijs-blauwe ogen bemiddelingbureaus
Grijp onder m'n rok 99 cpm.
en weeg 62 kg Spreekt dit
GEHEEL PRIVÉ
alles jou aan' Reageer nu'
60 cpm1 Wijkdatmg. vrouwen
Boxnummer 907017
uit jouw wijk zoeken een afAttentie alleenstaanden'
24 u/pd (1 gprn)
STOFFEERDER DE LANGE
spraak 0906-17.17 (60 cpm)
Ben jij sportief, gezellig, eer- De nieuwste en snelste meZie ook Nieuwsnet 9
ijk, ondernemend, heb je leu- thode in contact en relatie.
Kabeltekst pag 450
Afspreken in jouw
Wij komen gratis bij u langs Wij stofferen gratis uw
<e ideeën en zie je er goed en Binnen enkele dagen al uw
bankstelkussens, boot-, caravan-, kuipkussens en ook uw verzorgd
postcode-gebied
BEL ME THUIS
uit
Reageer
dan
op
eerste
contact'
Vraag
nu
nog
0906-50222.04 (1 gpm)
bankstel en eethoekstoelen met stof van ƒ 39,95 nu ƒ 9,95 mijn advertentie Ikzelf ben 40
de
gratis
brochure
aan
Gratis halen en brengen Tel 023-5730293
en ben 1 78 m Heb blond (24 u/p/d) Telecontact
Ik ga door, waar anderen
VERNIEUWD ca. 1 gpm
naar en ben gezellig, sportief Nederland 023-5553605
stoppen1 Schaam me ner• T k a mass eiken tafel,
en spontaan Bel me
Beluister anoniem
gens voor en wil harde SEKS1
lang 140 xbr 60 x h 4 2 / 5 0
Boxnummer
975090
advertenties
18+
Harriet! 99 cpm 0906-9794.
0235717225
0906-50 15 15.6 (1 gpm).
Te koop
Bos/strandwandelingen, bio
LIVE' Black, beautiful en hot!
;coop, winkelen, gezelligheid
aangeboden
BIJ Monique kom je beslist Voor liefhebber van zwarte
uit en thuis enz1 Ik ben Jan,
aan je trekken zonder kosten vrouwen' 99 cpm 0906-0601
diversen
37, 1 88, heb een normaal
00-569004274 (/0,62/'/< min)
Lokaal tarief1 Amsterdam
aostuur, blauw-grijze ogen,
1
Biseks
Buurvrouw/buurmeisdaling
vrouwen uit A'dam1
donker haar en een snorretje
Af
te
halen
±
250
stoepte
je
(18)!
Spelletjes
steeds
har010-29.46
186.
k ben geen bartype en op
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
der! 99 cpm. 09069526.
zoek1 naar een vrouw tot 42 gels Tel. 023-5716548.
Mannen zoeken mannen1
jaar Boxnummer 323266
Inboedelverkoop i.v m ver- Dagelijks seksen hete meis- Oudere gays geven je hun
Maaien
SG
SG
SG
SG
SG
pocket pocket Latex
25
dikte
30
35
40
45
damasl badstof 14 cm
Den Haag Heb jij stijl en een bouwing o a. Mechelse eet- jes (18) op onze livehjn! De tel.nr. 0906-81.00 (50 cpm)
beetje niveau, ik zoek een lie- hoek, skibox + skispullen; heetste' 99cpm. 0906.0603
80x190x14 99,- 125,- 140,- 160,- 180,- 275,- 350,- 260,New-New-New-New-New
ve man Gebonden mag je snuisterijen en nog veel meer
Direct contact met
SECRET-PHONE-COMPANY
80x200x14 105,- 130,- 150,- 165,- 190,- 280,- 355,- 270,op
zat
28/2
van
10-17
uur,
zijn Ik zoek geen glazenwasDe 1e seksafluisterlijn v Holl.
stoute vrouwen
90x190x14 110,- 140,- 155,- 175,- 200,- 285,- 360,- 290,ser of bouwvakker maar een Swaluestraat 35
0906-9722 Secret" 99 cpm.
0906-5022221 (1 gpm)
90x200x14 115,- 150,- 165,- 185,- 215,- 290,- 365,- 320,levensgenieter,
verzorgd,
120x190x14 155,- 190,- 215.- 225,- 255,- 375,- - 425.- 390,Ontdek
de duistere wereld!
Direct
contact
met
met temperament Ik ben vol130x190x14 165,- 200,- 230,- 245,- 280,- 395,- 430,- 425,SM. Je meesteres live! Zij
vrouwen thuis'
slank, gebonden maar niet faOnroerende
140x190x14 180,- 225,- 245,- 265,- 300,- 425,wijdt jou mi 99cpm. 0906 9626
525,- 465,0906-50222.21 (1 gpm)
natiek Boxnummer 293183
goederen te koop
140x200x14 190,- 230,- 255,- 270,- 315,- 450,550,- 499,1
Oudere vrouwen geven
Doorgeschakeld
Hallo' Ik ben Mysterie girl
gevraagd
160x200x14 200,- 255,- 290,- 305,- 345,- 495,570,- 605,hun telefoonnummer'
met vrouwen thuis
Mijn
naam
zeg
ik
niet,
maar
180x200x14 230,- 290,- 325,- 350,- 380,- 525,625,- 699,0906-15 55 (60 cpm)
0906-5022221 (1 gpm).
het begint met de letter L en
200x200x14 255,- 330,- 365,- 390,- 425,- 540,640,- 790,eindigt met de letter A' Ik ben * * * GARAGE of -box
*
SEKS
ALARMNUMMER *
Echt LIVE m gesprek met
28 jaar
en ben zo dol als een
sterren, geen 06 op tel rek. Snelseks Direct Live 99 cpm.
te koop gevraagd
1
stier Ik ben m voor gekke en
Bel 00-6809950930 (4gpm)
tel 5718110
leuke dingen1 Ik zoek een jonEen spannend
gen
die
gek
is
maar
ook
lief'
SPECIALE AKTIE GRANDIOZE SPECIALE
Spannende date?
contact m de buurt
Boxnummer 261195
0906-50 15156.
0906-50.22204(1 gpm)
Financien
en
Als je werkelijk iets anders
Advertenties van
handelszaken
Fabriekswinkel
HIJ voelt onder haar rokje ze
wilt omdat je nieuwsgierig
vrouwen 18+ (1 gpm)
heeft niets aan' Geen 06-kosbent of omdat je bent uitgeThuiscontact
vrouwen 20-59
ten. 00-569004263 (0,62/'/4 m)
keken op het alledaagse, dan
zoeken een afspraak thuis
moet je eens contact opneIk ben er
0906-19.19 (60 cpm)
men met mij' Ik ben AngeliALTIJD VOOR JOU
V A j75 - DORSMAN
que, 42 jaar, 1 65 m en heb 2
Vanavond al een
blijft toch goedkoper'
kinderen, bruine haren en
fijne afspraak?
Bel nu 023 - 5714534
bruine ogen
Boxnummer
0906-5022204 (1 gpm)
ca. 1,05 p/m
Papaverweg 17
Amsterdam-Noord Tel. 020-6324959
971318
Postjesweg 87
Amsterdam-West Tel. 020-6186088
Ik ben een vrolijke moeder
Insulindeweg 509
Amsterdam-Oost Tel. 020-6937355
van 33 jaar en heb 2 kids Ik
Rijles auto's
Compressorstraat 23 Amsterdam-Noord Tel. 020-6331329
hoop dat mijn kinderen geen
en motoren
Van Woustraat 96
Amsterdam-Zuid Tel. 020-4703049
probeem voor je zijn Hou
ook van dieren en ben je net
als ik ook op zoek naar een
Alblas Verkeersscholen
eerlijke en serieuze relatie,
dan zoeken wij jou, bellen
Kunst en antiek
GRATIS MICRO's woidcn geplaatst onder de navolVerhuizingen
dus Boxnummer 923322
gcnde voorwaarden: • geabonneeid /ijn op het
UW RIJBEWIJS
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
Nieuwkoop,
0172-40.83.61.
Ik
ben
een
vrouw
van
over
de
'Veilinggebouw Amstelveen* X Y Z B V verhuizingen en
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opge50 en ik zou graag iemand
HEDEN INBRENG
Verkeersschool
Trendy
kamerverhuizingen/ transport willen ontmoeten waar ik in
geven • maximaal 3 regels • alleen voor paiticuliei
Spinnerij 33, Amstelveen
Toppers
in
rijles
OostenburVoll verz Dag-nachtservice eerste instantie iets gezelligs
gebruik • het aangebodene mag niel boven
Tel 020 - 6473004
020 6424800 of 06 54304111 mee kan doen1 Ik zoek niet gergracht 5a, Amsterdam
f 300,- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboOpeningstijden' ma. t/m vr.
gelijk verplichtingen, dat zien 0900-20.00 uur, za. 0900den.
we later wel Ik hoop dat het 16 00 uur. Bel voor gratis info
Gebruik bij het invullen van uw leksl de coupon en
Internet
Onderhoud,
op deze manier lukt' Boxnum- (gids) 020-4205386
voor iedeie letter, punt. komma ot" cijfer één vakje.
mer 953011
reparatie,
Laat nu ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
doe-het-zelf
Uw eigen website v a ƒ 25
Ik ben Moniek, 1 75 lang, donp m Tel 0206814555
kerbruin haar, volslank, goed
Indien uw adveilentie een betaalde Micro is. kunt u
figuur en lekker kontje Ik ben
bij uw tekst een gegarandeerde (giio)beualclicquc bij42
jaar
en
wil
je
via
deze
weg
DE KLUSSENBUS
sluiten of u omvangt van ons een acceptgirokaart.
Videotheek
Computerapparatuur Voor iedere klus, bellen dus leren kennen om zo nu en dan
af
to
spreken
Ik
wil
mijn
relaTol
023
5713780
en software
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch «orden
tie niet op het spel zetten
SCHILDER heeft nog tijd v maar zoek afwisseling Boxopgegeven.
binnen en buitenwerk Vrijbl nummer 954832
:
• T k Philips PC 89 mcl soft- prijsopgave
ware ƒ50 Tel 0235719657 Bellen na I S O O u u r 5719800 Ik droom van een vurige vrij
partij met een wildvreemde
De nieuwste dagfilms
man, zijn dromen bedrog of
ga jij mijn fantasie waarma
Mode
ken Ik hou van een beetje
plagen om jou te behagen,
glaasje wodka en een sigaret
en we kletsten tot 's avonds
Conspiracy Theory
in bed Boxnummer 228816
Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
op advertenties
".'\''• ***
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken Reageren
met boxnummer'
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende vcrstelwerk
t/m 3 regels ƒ 5,60
.;. Zeus&Roxanne
zaamheden Gew openingstijden ma t m vrij van 9 00 to
t/m 4 regels ƒ 7,47
1700 uur Voor info 0235717177 of 0652502188
Voor kleine wijk in Zandvoort Zuid
Telefoon 0235717166

0906-50.15.15.6

Door uitbreiding van ons opdrachtenpakket zoeken wij, ter
versterking en verdere uitbreiding van ons bureau, op korte
termijn een

Administratief medewerkster m/v
Die het secretariaat behartigt, de telefoon beantwoordt, de
correspondentie behandelt de dossiers en het archief bij
houdt gasten ontvangt, agenda s bijhoudt e d
Ervaring min 2 jaar en kennis van Word en Excel
Een duobaan behoort tot de mogelijkheden
Tevens zoeken wij

Bouwkundig tekenaars m/v
en

Stedenbouwkundig tekenaars m/v
Opleiding hts of gelijkwaardig in de genoemde richting
Ervaring 3 5 jaar als tekenaar
Ervaring met Autocad is een pre
Uw sollicitatie kunt u richten aan
Architektenburo Frenken Holtrop BV , t a v mevr S Beens
Isarweg 10, 1043 AK Amsterdam Telefoon 0205062222
Wij zijn gevestigd nabij Telepoort/Sloterdijk

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

0906-96.80
24u /pd, 1 gpm

Wil je lekker komen, maar
geen 06 op je rek ? Bel dan nu
00569004253(ƒ0,62/1/. min)

Diverse clubs
Luxe pnve-huis vraagt meis
jes, studenten, huisvrouwen
All creditc ace , 24 u p d die evt parttime willen bijver
020-6700620/036-5360208
dienen Tijden in overleg, en
http //www desire nl
ervaring is niet noodzakelijk
Leuke dames gevraagd
Overtoom 443 0206189110
Luxe privé huis1 Topmeisjes • W;j behouden ons het
10-01 u, 7 dgn p w. Sauna + recht voor zonder opgave van
bubbelbaden Sarphatipark redenen teksten te wijzigen
118, A'dam. 020 - 672 30 22. of niet op te nemen

* Desire Escort *

(1 gpm)

Videotheek

DOMBO

(09)06-98.50
0906-96.88

LET

AUTO- & MOTORRIJSCHOOL

Rijopleiding voor Auto & Motor
(lessen van 60 min.)

Spoedopleiding vanaf 10 dagen
Afrijden in Haarlem & Amsterdam
* • •

Voor alle informatie:
Simone Königs.

Tel. 023-5713547/
06-54357575

We weten niets
van Pareis maar
alles van Londen.
Van Pareis weten we alleen hoe je 't schrijft, in
Londen komen we al meer dan 80 jaar.
Vandaar dat we de dikste zomergids en de
scherpste tarieven hebben én een grote keus
bieden uit hotels, arrangementen en musicals.
U vaart met de Stena HSS van Hoek van
Holland naar Harwich en de Stena HSS
Expres brengt u in 1.10 uur rechtstreeks naar
hartje; Londen.
Informeer bij uw
reisagent of bel

Londen

Big Ben Tours:
(0174) 315 831.

0906*0611

Autoverzekering

i.
[53

BIG BEN TOURS „
O n b e t w i s t d e s p e c i a l i s t Illil
l dag Londen v.a. 149,-. 3 dagen Londen v.a. 250,-

(09)06 - 9789

in 5 dagen

Dombo

Architektenburo Frenken - Holtrop bv

Voor 't echte handwerk bel je
Wil jij SEKS? Ik ook! Bel me 0906 0630 Zij praten, jij komt'
dan LIVE. Geen 06 op je tel - Live + Stones' 99 cpm
rek 00-6809950929 (4gpm) Vrouwen 30+ uit A'dam
geven je hun telefoonnum
WINTERKRIEBELS ?
meri 0906-1444 (60 cpm)
Geheel privé'

voor de particulier:
3 regels gratis
Coupon uitknippen en opstuien
(frankeren als brief) met veimclding van uw postcode naar
ons kantooi:
Micro's Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.
Ol" afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplcin 12.
2041 JM Zandvoort

BRIEVEN ONDER
NUMMKR KOSTEN
F9,99(ICL. BTW)
EXTRA
(u dient CT rekening
inc'c tv houden chil bij
uw opgave <lc ra)>el
hr.o.nr.... hur. v.il. hhicl
uls l regel hij u» U'Ksl
gerekend wordt).
Wij /ijn niet aansprakelijk voor fouten ontstuan door onduidelijk
handschrift.

Gratis Micio's en betaalde
Wij behouden ons het
Micro's moeten worden insele- recht ^»>r /onder
ve,d aan de balie van ons ^ - toor tot uiterlijk maandag
nk,t
|e lu,1m,„_
16.00 uur.

. ' • • ' . " . ; ***. " : '.•

Zandvoorts Nieuwsblad

• ' : , - . . • . •

***

••'."

•***

" '
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Monet Strijkservice

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

Hieronder vindt u een kleine
selectie van de honderden
Dieren en dierenbenodigdheden
aanwezige advertenties
Zijn er nog ergens op de
aardbol goed verzorgde man
DE HONDENTRAININGEN
nen rond de 30 jaar' Die in
gaan m maart weer beginnen
het bezit zijn van een leuk
Fijn met uw pup'jonge hond
koppie en een stel goed ontoude hond bezig zijn Inl en
wikkelde hersenen' Ik ben 30
opg Ellen Cats hondenkap
jaar jong en op zoek naar jou1
salon 0235713368 na 19 u
Dus grijp snel je kans voordat
het te iaat is
Boxnummer 978210
Opleidingen/cursussen
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
IPD cursussen AOV PDB, MBA, PDL, PR en NIMA A/B/C ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
Kleine groepen en betaalbaar Overal m Nederland
op de envelop staat vermeld
Voor gratis brochure bol 030 2447730 (24 uur p/d)
en dat de brief geadresseerd
MAKELAARDIJ O G 1 of 2 JARIGE OPLEIDING'S AVOND: wordt aan Weekmedia, PostOVERDAG OF OP ZATERDAG Lessen in Utrecht Amster bus 156, 1000 AD Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Arnhem en Eindhoven Betaa dam Dit voorkomt vertraging
bare opleiding via het IPD 030 2447730 (24 uur p'd)
in de behandeling

.:

t/m 5 regels ƒ 9,34
t/m 6 regels ƒ 11, 21

•.,

FreeWilh/3

t/m 7 regels ƒ 1 3,08
t/m 8 regels ƒ 14,95

••\'.'***••

t/m 9 regels ƒ 16,81

Inventing the abbotts

' . ' • •: •.*.**.• . _
Mother night

•;.. .- • ***

•'

Face of
Corn. Slegersstraat 2B
Tel. 023-5712070

t/m 10 regels ƒ 18,68

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw adveitentic helaas niet opnemen
Voorde paiticuliei maximaal 3 regels gratis, niet vooi de zakelijke maikt. tot een maximum van één adxeitenlie
pci weck. Ook zondci vctmclding viaagpiijs (aitikclen te zamen niet boven f 300.-) kunt u niet giatis adveiteicn. Alle pi ijzen zijn inel. 17,5^- BTW.
N.iam:
Adie.s:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p in uibrick

Plaats:

ia 17

woensdag 25 februari 1998

Hel hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is veranttvoordelijk voor het watcrkivantiteitsbehecr, waterkwaliteitsbeheer
en vaarwegbeheerm het zuidoostelijk deel van de provincie
Noord-Holland, het noordwestelijk deel van de provincie
Utrecht en een klein deel van de provincie Zuid-Holland De
werkzaamheden voor het hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) die
gevestigd is in Amsterdam en Hilversum,

Uw gasbedrijf adviseert!

STOOKAKTIE '97/'98
uitgerekend voor U!

Voor de week van 16-02 t/m 15-02
Normaal
jaarverbruik

Week
streefverbruik*

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

19
24
28
33
38
43
47
52
57
62
66
71
78
85
92
99
107
118
130
142
154

Totaal vanaf
l november**

373
469

562
655
752
842
935
1031
1126
1221
1310
1406
1546
1686
1825
1966
2109
2343
2577
2809

3046

13

Kosten
deze week

10,64
13,44
ƒ 15,68
18,48
ƒ 21,28

ƒ

24,08

ƒ 26,32
29,12
ƒ 31,92
ƒ
ƒ

Openbare vergadering
van het algemeen bestuur
Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap vergadert op donderdag 5 maart in het kantoorgebouw van hel
hoogheemraadschap aan de Larenseweg 30 te Hilversum.
De vergadering begint om zo.oo uur.
Agenda
Het volgende punt komt aan de orde:
Nota inzake beleid verduurzaamde oevervoorzienmgen.
Stukken inzien
U kunt de volledige agenda en de bijbehorende stukken
inzien op de volgende vestigingen van het hoogheemraadschap:
• Larenseweg 30 te Hilversum, tel. 035 647 77 77
• Spaklerweg 18 te Amsterdam, tel. 020 460 21 oo

Alleen bij de Matrassenhal
in Breukelen

Electrische bodems
voor bodemprijzen

Hilversum, 25 februari 1998
4-dr H •

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

34,72
36,96
39,70
43,68
47,60

ƒ
ƒ 51,52

55,44

ƒ 59,92
ƒ 66,08
ƒ 72,80
79,52

ƒ 86,24

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij alle
energiebedrijven aanvragen.

Eco latexmatras

SG 40 matras

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

met frottee hoes 90X 200 +
elektrische bodem

met frottee hoes + elektrische
bodem

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

Nu

IJBEWIJS IN 10 DAGEN

679,-

775,-

90 X 200 ook in 80 X 200 cm.

Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren. Maak
gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.

ook in 80 X 200 cm.

Ppcketveringmatrqs
90 X 200 + elektrische bodem

,ook in 80X200 cm.

De Natrassenhal

Bel 0900-8991161
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Met meer dan 1000 matrassen op voorraad

l Alleen op donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 februari 1998

O|VZ»

Keulsche Vaart 3 A
Breukelen

OPENINGSTIJDEN: maandag 1100-1730 wr

en

Ondernemers Vereniging Zandvoort'

dinsdag t/m vrijdag wn l (MM tot 17.30 uur
zaterdag w l Q.OÏ lot l&QO uur

Nieuwsblad

VOORJAAR!

CENTRUMPLAN

INRICHTING KERKSTRAAT
Ondernemers
Platform
Zandvoort heeft in overleg met de
:emeente het uitstel van het centrumplan weten te beperken tot
jsen halfjaar.
Begin september '98 zal worden
begonnen met de bouw van de
oergingskelder op het Zwarte
Veld en met de riolering op de
Ji'ote Krocht, Raadhuisplein en
Corn. Slegersstraat. Eind november moet het plaatsen van de nieuwe riolering klaar zijn zodat de
Grote Krocht en het Raadliuisplein tijdens de decembermaand weer opengesteld kunnen
worden.
Ma de gebruikelijke periode van
inklinken zal in sept. '99 worden
begonnen met het leggen van de
sierbestrating in genoemde straen. Het voordeel van dit alles is
lat er continuïteit blijft in het pro:es en er een minimum aan verraging optreedt.
WERKGROEPEN
Vanuit de~~stuurgroep zijn twee
verkgroepen samengesteld t.w.
Ie werkgroep Cultuur en Toerisne en de werkgroep Promotie,
larketing en Informatie,
teide werkgroepen zijn kortgelelen van start gegaan met als doel
&uidvoort op een hoger niveau te
vtïjgen en toerisme te bevordeen.
[r.a.v. de resultaten van beide
•verkgroepen zullen wij u op de
'oogte houden.
feUROPRESENTATIE

[Vanaf l januari 1999 tot l juni 2002
s er een overgangsfase voor de
liteindelijke invoering van de
PJRO definitief wordt.
3ok voor uw bedrijf zal er het no"lige gaan veranderen.
Iet Ondernemers Platform wil
'oor alle Zandvoortse onderneHers een presentatie geven waar'n problemen aan de orde zullen
borden gesteld.

Kort verslag betreffende bijeenkomst 12 februari jl. inrichting van
de Kerkstraat, Kerkplein en Raadhuisplein.
De volgende punten kwamen aan
de orde:
- inrichting
- openstelling
- parkeergelegenheid
Dat men moet samenwerken en
dat er een kwaliteitsbeeld moet
worden neergezet daar was iedereen het over eens.
Het punt, helemaal geen verkeer
in de zomerperiode, ook geen verzorgend verkeer, werd in stemming gebracht.

T.a.v. de inrichting is er het volgende voorstel: Maak er een prijsvraag van voor de burgers.
T.a.v. afbakening: Het liefst zo min
•mogelijk obstakels.
T.a.v. de verlichting: Voorstel: aan
de gevel maar dat een meter uit laten steken. Kleur van het licht
moet warmer.
In het vervolgoverleg met de gemeente zullen de volgende punten
worden meegenomen:

•locht u vragen hebben of nog
[iet alles helder op een rij, dan raen wij u aan deze presentatie te
p
zoeken die zal worden gchouen op:

- als proef dit seizoen volledige afsluitingvan l april lot l oktober.
Daarna
keuzemogelijkheid
open laten om toch tot flexibele
openstelling te kunnen besluiten.
- 's winters open behalve op zondag.
-afbakening zo min mogelijk,
eventueel via een prijsvraag
- verlichting

;pcatie:
'jlmzaal Circus Zandvoort.
ij d zal u nog worden medegeceld. Ook kunt u bericht hierover
'uden in de plaatselijke pers.

T.a.v. terrassenbeleid moet nog
met de gemeente onderhandeld
worden over de afmetingen van de
terrassen. Zaak is wel dat ook hierin kwaliteit en uniformiteit wordt
nagestreefd.

l kunt zich opgeven bij Toos
romp.

Na het overleg mei de gemeente
zullen de ondernemers opnieuw

Ï^N-AMRO heeft zich bereidt
l
'erklaard deze presentatie te vertorgen.

MAANDAG ie MAART.

Ook zo'n zin om uw interieur te
veranderen of 'n ander kleurtje te
geven? Maar u weet niet hoe!

Inname Voorjaarskleding
di 3t/mza 7 maart a.s.
van 10.00-16.00 uur

"FIAbA"
INTERIEUR-ADVIESBUREAU

Opening
Met een hele nieuwe collectie
2e hands voorjaarskleding
op dinsdag 10 maart a.s.
v.a. 10.00 uur.

Oosterparkstraat 54
2042 AT Zandvoort
Voor al uw vragen op woongebied

Tel. 023-5731712.

Bel voor info. of folder
Tel. 023-5716442.

EERSTE GESPREK GRATIS

Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort

H ,

Fax 023 571 49 24
Telefoon 023 571 77 41

GARAGE en WERKPLAATS TE HUUR AANGEBODEN
Binnenkort komt voor leden van E M M vrij voor verhuur:
Garage Keesomstraat U, huur ƒ 115,00 per maand,
garage Keesomstraat 99A, huur ƒ 120,00 per maand en
Bij de toewijzing van de garage Keesomstraat U hebben huurders van de woningen aan de Keesomstraat 149 t/m 395 de
voorkeur.
Bij de toewijzing van de garage Keesomstraat 99A hebben
huurders van de woningen Keesomstraat 397 t/m 519 de voorkeur.

Voor 16 stemmen
Tegen 4 stemmen
Onth. l stem
Met meerderheid der stemmen is
aangenomen dat voor het seizoen
1998 van l april tot l oktober als
proef de Kerkstraat, Raadhuisplein en Kerkplein dicht blijven.
Mits de gemeente hiermee akkoord gaat.
Na deze periode zal er worden gekeken of men hiermee wil doorgaan of dat men toch besluit tot
flexibele openstelling.

GRATIS BEZORGEN

Tel. O 346-164010

130
soorten

50
soorten
vleeswaren

vlees

De toewijzing van garages vindt plaats aan leden. De huurder
binnen het aangegeven voorkeursgebied met de langste woonduur is de eerste kandidaat.
U kunt inschrijven door een brief met uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer
te sturen aan E. M. M., Postbus 505, 2041 EA Zandvoort.
De inschrijftermijn sluit op woensdag 4 maart 1998.

MALSE RUNDER-

BIEFSTUK
500 gram
Mals stukje RUNDER

ROSBIEF
500 gram
Uit eigen keuken RUNDER

GOULASH
heel kilo
BOUCHERIE

woningbouwvereniging E M M

12,
12,
95
16,

Grote KrOCht 5-7

Zandvoort
T-, i ir*74 r\n«>-9

Tel. 5719067

maandag^vrijdagvan

9

tot T8

-°°

uur

'°° -

zaterdag
van 9.00 tot 17.00 uur

AMBACHTELIJKE KWAUTEITSSLAGEFIIJ

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

Door het dak gegaan
• Dakkapellen in alle sooiccn en maten
" Traditionele constructies.
zeer goed geïsoleerd.
• Van onderhoudsarm en
degelijk materiaal.
• In één dag geplaatst
d.m.v. prefab elementen.
• Dubbel glas
van binnenuit te reinigen.
• Verzorgen van melding
of bouwvergunning.
• Doorlopende garantie
en financiering mogelijk
• Aantrekkelijke project kortingen.

Rijk aan Ruimte met Ruiter
vraag naar onze documentatie, bel: 072-5022700, fax: 072-5022730
of post de bon zonder postzegel naar:
Antwoordnummer I7SI.I620WK URSEM
Stuur mij uw documentatie
Naam
Adres:
Woonplaats
Telefoon

Ruiter]
DAKKAPELLEN

Bezoek onze showroom, openingstijden m a - v t 9 0 0 - l / 3 0 u ia IOOO l < 0 0 u idi ei Nijvprhcidiioi i em M 1 6 - « 5 ^ X U r :

SAMSUNG CAMERA
BREEDBEELDSTUNT! VPK60 14x motorzoom "1099
l TOPMERK Super platte
61cm beeldbuis stereo
| TXT Adviespnjs'2439

1179.-

HI-8 CAMCORDER STUNT!

WHIRLPOOL
WASDROGER
AWG210, Luchtafvoerdroger
met ruime inhoud, tijdgestuurd, reverserende trommel, antie kreukprogramma
Adviesprijs*749 -

Travelier model, HiFi stereo, 12x motorzoom,
automatische of handmatige focus,
"creditcard'afstandbediening
Compleet met accessoires
Adviespnjs'1499 WASDROGER STUNT!
Mettijdktokenpluizenfilter "495-

849.-

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

Links en rechtsdraaiende
trommel Adviespnjs'649 -

SONY STEADY SHOT

1379.- " 1179.-

CONDENSDROGER

TR510 HiFigeluid '1890 -

GeenafvoernodigWStrommel

~ 545.-

PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV SONY+LCDSCHERM

PT820 Black line S groot
l beeld stereo TXT Adv '2795

BAUKNECHTDROGER

TRV11 Camcorder '1980

1279.-

1679.-

Kreukbescherming Instelbaar
tot 150 minuten Adv'949-

595.-

SONY Hi-8 HIFI STEREO
PHILIPS BREEDBEELD TR 780 STEADY SHOT top

PW9501 Twan tjaar'TOcm
l Black ImeS lOOHzdigital
scan stereo TXT Adv'3895

BOSCH WASDROGER

klasse camcorder Adv'2530

Eleclronische besturing
Zeer stil Adviesprijs'1099 -

1349.-

SONY DIGITAAL TOP!
DCRPC7 Bekroond'Cam

j PHILIPS 70CM STEREO cordervan tjaar'Adv'5110

MIELE WASDROGER

PT4501 Teletekst '1645

Electron isch en reverserend
RVS trommel Adv'1799-

969.-

JVC DIGITALE STUNT !
STEREO KLEUREN-TV GRDV Camcorder 100x
Off Ned Philips garantie
| 55cm teletekst Adv'1245

zoom

JVC HIFI STEREO VIDEORECORDER

Adviespnjs"5279

WHIRLPOOL 1100 TOEREN
WASAUTOMAAT

699.- ~" 2879.-

PT156 Afstandbediend '645 -

I PORTABLEKTVSTcm

PHILIPS MATCH-LINE

299.-

CALL CENTER
Consumenten Helpdesk voor Informatie en
advies Tevens meidon van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app

PHILIPS HIFI STEREO
VR665 Showview+PDC,4koppen FollowTV longplay "1095

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 1 6.00 UUR
l 020 - 6474939 j

679.-

SB65 4 koppen SHOWVIEW
PDCIongplay Adv*1095

> 1179.-

SONY BREEDBEELD
KV24WS1 Super Trinitron
stereo teletekst Adv "2440 -

1379.-

SONY BREEDBEELD
BREEDBEEL
28WS1 70cmSuper
DcmSuperTrmitrc
Trinitron
60Wattstereo
reo teletekst "299
'2990 -

1649.

469.-

BAUKNECHTVAATWASSER

2ANUSSI KOEL/VRIES

799.-

ïï^^S'JftW"^

SONY HIFI STEREO
E600 Trilogie 4 koppen,
Showview + PDC Adv'1340-

699.-

SN23000, Met aquaslop
en RVS binnenzijde Lage
verbruikswaarden Adv" 1348

ARG647, 156 liter koelen
en 60 l i t e r v r i e z e n
Adviespnjs "949 -

MIELE VAATWASSER

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

599.-

MIELE KOELKAST

K1321S 270 liter inhoud
CFK-en HFK vrij AdV1399

WA8214 Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiliging
bespaarprogramma s '1349 -

899.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

AWM800,15 programma's
Ruime vulopenmg Milieuvnendelijk Deurbeveiligmg Adviespnjs '1079-

899.-

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100 Digitaal
gescheiden regelbaar
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen CFK/HFKvrij Adviespnjs * 1 8 4 9 -

1199.-

848

G570 Topklasse 6 Program
ma s 12 couverts Waterontharder en waterstop '2099 -

1298.
SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135 Supersnel verwar
men en ontdooien Uitrieprn
baardraaiplateau AdV279

179

SHARP MAGNETRON
R2V18 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

189,

WHIRLPOOL AVM260
19 liter inhoud Eenvoudi
ge bediening Adv'599

229.-

DAEWOO MAGNETRON
kor 610 digitaal
18 liter inhoud 800 watt
vermogen autom
'
programma s '489-

679.-

239,

INDESiïWASAUTOMAAT
^AUTOMAAT
WN400, 10 programma's
programma's
4 5 kg inhoud
ud Adv '799 -

SAMSUNG 24 LITER

499.-

PANASONIC
IIC ! STEREO

798.-

579.-

FL700 750 toeren centrifuge RVS trommel, schokdempers Adviespnjs'949 -

SLVE8 4 koppen Tnlogicvideorecorder montage Adv"1670

GSF341 3 programma s Va
riabele indeling Adv'1099

SIEMENSAFWASAUTOM.

ZANUSSIWASAUTOMAAT

SONY HIFI STEREO

728.

Italiaanse vormgeving
• •<•• sterren invriescapaciteil Adviespnjs 899 -

699.-

599.-

KVC2981 Stereo TXT '1880 -

SMS1012,RVSmteneur 4
sproemiveaus Adv'1179

SIEMENS KOEL/VRIES
BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

949.-

BOSCH AFWASAUTOM.

Koelgedeelte met automatischeontdooimg Vries
gedeelte met 2 vakken
en • « • • sterren invries
kapaciteit Adviespri|s"999

KG25V03 240 netto inhoud
2 vriesladen Adv"1348

ARISTONA STEREO
SONY 72CM TRINITRON

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

849.-

HRA637, 4 koppen, Express programmering, push jog
bediening, 2 scartaansluitmg, showview, PDC en afstandbediening Adviespnjs'989-

VR Turbo Drive stereo montage Jog & Shuttle '1545 -

Off Ned Philipsgarantie '495

1145.-

SHOWVIEW/PDC

AWG768, Luxe wasvolautomaat,
14 programma's, RVS trommel,
zuinig met energie
Adviespnjs'1499 -

PHILIPS TELETEKST

429.-

Nederlands lopmerk 4 program
ma s !2couverts Adv'899

ZANUSSI WASDROGER

l PHILIPS BREEDBEELD
PW6301 HiFi stereo te
letekst Adviespnjs'2095 -

LUXE VAATWASSER

235.-

1000 w a t t magnetron
60 minuten timer, auto
matische programma's

HD600, Topper
per i 44 koppen,
koppen,

299,

!SONY 100HZSUPER!
IOOHZSUPEI
Showview+PDC
>DC Adv
Adv"12991299-

E2561 Super Trinitron
Trimtrc
l PIP stereo,
o, TXT Adv"297'
Adv"2970 -

'1769.-

799.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON

GRUNDIG HIFI STEREO
GV6400 4 koppen
(oppen Show-

MIELE 1000 TOEREN

629.-

Topklasse Vol elektronische besturing zuinig,
stil en milieuvriendelijk
Adviespnjs "2299 -

SONY 63CM
3CM STEREO view + PDC
C AdV1159
Adv'1159--

X2501 Hi Black Trinitron
:
teletekst afstbed
stbed Adv
Adv 1770-

899.-

SONY55CM
>CM STEREO

JVC HIFI STEREO
STEREO

649.-

itron TXT "1440X2101 Trinitron

729.-

^^^^1649.-

J620 Hi-Spec
ec Drive '1189-

AEG WASAUTOMAAT
LavamatöOO 950"toeren
centrifuge, waterbeveihging zuinig en stil AEGmeerdere malen best getest 1
Adviespri|s'1449 -

SAMSUNG3 STEREO !
SV125 Videorecorder
;orecordermet
met

SONY55CMTELETEKST
;MTELETEKST PDC Adviesorns'749
esorns'749 M21 Hi Black
ckTrinitron
Trinitron '990"990-

549.-

549.-

l **HiJ

969.-

SONYPORTABLEKTV
'RTABLEKTV

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAf

M1400 Afstandbed
itandbed '550
"550 -

389.-

WM20000 RVS trommel en
kuip Aparte temperatuurre
gel'ng Bespaartoets '1348

SONYVIDEORECORDER
E11 Afstandbediening "650-

849.-

SONY LONGPLAY

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

E260 Showview+PDC '780-

549.-

Instelbare centrifugegang regelbarethermostaat RVStrommel zelfreinigendepomp "1199 -

PHILIPS SHOWVIEW
VR165+PDC
C afstbed
afst bed "745 -

429.-

PANASONIC KTV TXT
TX21,55cmFSQ Adv'849-

699.-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER „

PHILIPS VHS-VIDEO
VR151 Afstandbed "645-

PANASONIC
JIC63CMTOP
63CM TOP
G1 HiFi stereo
reo TXT
TXT "1599-

A237 Express ProDigi "714-

ARISTONA\STEREOKTV
STEREO KTV

PANASONIC Beste Koop!

NVSDffi Shcwvew+PDC 734-

1099.[TV/VIDEO COMBI S

9E&EÜHHHI

SB10-VdeorecaderAlsÜ3ed."695.-

898.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

~

AEG BOVENLADER

afstandbediening

SONY GROOTBEELD
STEREO KLEUREN-TV

51CMTV7 VIDEO
INTELPENTIUM166MMX

Multimedia PC 16MB
2 1GB W 95 fax/modem
1jr On-Site garantie '3499
t SAMSUNG TV/VIDEO \~L-f #J
51 cm,' 100 voorkéuzeztndirs.

'899.-

LASER MULTIMEDIA

799.-

SpNY]COMB0.37CM

_I729.-

850 toeren Slechts 40 cm
breed Adviespnjs*1435 -

VIDEO-TAPE PER 3

»;63cmHi-black
Shpwvltw, PDC, ttlttckf.l

WHIRLPOOL
BOVENLADER

MINI DISC PER 2

A R I S T O N A VIDEO!

Met

166Mhz MMX technologie
32MBmtern 1 6GBschi|( CDrom 33K6 fax/modem W 95,
1 jr On Site garantie Adv"3499 -

UNIEK STANDARDLINE PLUj
ABONNEMENT 19,95 PER

Aansluitkoslen
t,w,v, 108.69
debltd
Ericsson GA-628
GSH-toestel \«_._.
t,w,v.799..XGRATI
'0 1 Jan; abonnement
Muren 149 pei mini " 2 voortelniiniiiiErs
** !.. .._.
Bellen in binnen en tuiltnlaiij _j(id|irtiibnunj
Voor aanvraag abonnementen zljnVeTeistïGéldic|ëlêgitimatlë
kopie legitimatie en kopie bankafschrilt (zonder bedragen)!
, ,

..

BOSCH
WASDROGER
WTL 5200; 5 kg Inhoud
Electronische besturing
LED-indiciatie
Adviespnjs*1549,=

1219.-

IBM APTIVA E22 TOP!
Pentium 200MMX 16MB

met vriesvak

1198.-

AEG TURNAMAT

Uniek systeem met apart
centrifuge eenheid '1699-

345.-

W H I R L P O O L KAST
130 liter, met vriesvak
Adviespnjs"699 -

395.-

SIEMENS KOELKAST

799.-

RVS+vonkontsteklng.*399.-

269.-

425.INBOUW
VAATWASSER
Volledig Integreerbaar,
4 programma's en aquastop. Adviesprijs. "1299.-

849.2-DEURS KOELKAST
CFR, 220 liter inhoud,
CFK-vrij Adviesprijs"789 -

395.-

ZANUSSI 2-DEURS
Z180/4D Automatische
ontdooiing Adviesori|S"749 -

435.-

BOSCH 2-DEURS

235 liter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv "985

615.-

WASÜROOGKOMBINATIE

ATAG
FORNUIS
FG1 Gasfornuis met
electnsche
oven mcl
grill en
sierdeksel
Adv"1450 •

928.-

PELGRIM HETE-LUCHT
FORNUIS
Gas-elektro fornuis gnll.thermo
staat en sierdeksel "1199

798.-

ETNA FORNUIS
}NUIS

Gas-elektro fornuis metgrill
metgr
en sierdeksel
sel Adv"695
Adv'695

528.

Wassen en drogen m 1 machme, 1000 toeren "1549-

:
INDESIT FORNUIS
ORNUIS

948.

Gasoven, metM dubbele oven
ovei
ruit Adviesprijs"849
prijs"849

378.

449.-

BUBBLEJET STUNT!

ETNA K O O K P L A A T

2-delige pannendragers

228.
158.

SUPER KOOKPLAAT
OOKPLAA

4 pitsgaskookplaat
plaat Adv'29£
Adv'295

ZANUSSIl VRIESKAST

JP170 Kleurenprinter '599-

3 vakken
CFK-vrij
Adviespnjs'629
i"629 -

igg.-

KTV 37CM+TELETEKST HP INKJETPRINTER

399.-

DJ400 Incl sheelfeeder '499 -

ifMW O IÜB" f--i«rij.^f-> 339.l PORTABLEKTV37CM CANON BJC4200

90 LITER VRIESKAST
Svakken Adviespnjs698
idviespnjs698 -

Topklasse'Sjr garantie '821 -

349.-

449."

l Meer budget door de gratis
( BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

INDESIT INBOUW
KOOKPLAAT

Met vriesvak 140 liter
inhoud, CFK-vrij Adv "729 -

Gunstig energie
lergie verbruik,
•"" capaciteit
iiteit CFK-vrij

imim*

549.-

Adv "699 -

V/HIRLPOOL
OOL KAST

GRUNDIG37CM + TXT

239.-

1000 toeren centrifuge Zuinig stil en milieuvriendelijk
Walerbeveiligmg Adv'1649 -

Ruime 3 in 1 combi magne
tron Met hete lucht grill en
850 watt magnetron Dus
ontdooien, koken bakken
bradenengratmeren Adv"999

ZANUSSI KOELKAST

529.-

GRUNDIG63CM KTV

P&ü OIO

295.-

479.-

WHIRLPOOL AVM

BOSCH VRIESKAST

ST650 Stereo TXT '1829 -

379.-

Automatische ontdooiing
Adviespnjs "529 -

GSD1300
3 laden,
11 kg invriescapaciteit
Adviespnjs "848 -

modem W 95 Adv *4799

669.P730 STUNTI Adv'699

275.-

145 LITER KOELER

2299.-

RHILIPSvTV/VIDEO 2 1 GB 15 monitor fax/
14FV182; Showview. '11 SS.-

F r a a i e en d e g e l i j k e
uitvoering met vriesvak

648.-

AUDIO-TAPE PER 5

ARISTONA
I A 663CM
3 C M KKTV
TV

TA5212 Stereo
iereo teletekst,
top Black ImeS
neS Adv"1795
AdV1795-

1-DEURS KOELKAST

TL80N,
800 toeren
met regëlbare
centrifuge
snelheid
_
Adviespnjs'1099 -

JVC SHOWVIEW + PDC

999.- [isfer 429."
869.- reflfr 469."

TA4412 63cm
•n teletekst "1595

Snelle 900 Watt magnetron
24 liter inhoud Makkelijk
te remigen Vele kook
funkties Adviesprijs*699

I

BCC B E TE
R E•• N • G O E iD K OL P -E R'
i

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
c
Rivièradreef 37 (Superstore)

EVERWIJK
I 500m2 Superstore Beter en goedkoper!
n__„,„..tee
Breestraates

I

ATAG WASEMKAP
ETNA WASEMKAP

AVANCE 3 standen Adv'135

78.

•
dinsdag t/m vrijdag
OS.30 tot 11.00 uur
ZAANDAM
. AMSTERDAM^AMSTELVEE^-ALKMAAR
zaterdag
.09.30 tot 17.00uur,.
2
1500m Superslore Beter en goedkoper! DEN HAAG - ZOETËRWOUDE - ZOETERMEÉH KOOPAVONDÈN Badhoevedorp MaarssenbroeK
w»ci»iiri»";"; /n„H.r niri, u H a,n»ia
•
LEIDSCHENPAM
Delft en Zoetermeer vrijdag... 1S.OO tot 21.00 uur
Westzijde 55 (ondtr Dirk v.d. Broek)
HILVERSUM-MAARSSENIROEK
overigi filialen donderdag ... T9.00 tot 21.00 uur

MODEFLITSEN
zaterdag 14 maart

bij
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VVD vaagt Gemeente Belangen Zandvoort weg
ZANDVOORT - De VVD heeft
gisteren by de gemeenteraadsverkiezingen een nog grotere
winst binnengehaald dan op
grond van peilingen en prognoses verwacht werd. Maar liefst
eenderde van de kiezers stemde
op de VVD. Gemeente Belangen
Zandvoort, vier jaar geleden de
grote winnaar, heeft samen met
oppositiepartij D66 fors verloren

GBZ houdt nog maar twee zetels van de stemmen maar liefst acht zetels kreeg. Nu zijn het er zes In de
over, D66 slechts één.
peilingen kwam de VVD overwegend
In negen van de tien stemdistncten uit op vijf zetels
is de VVD de grootste partij geworIn Zandvoort-Zuid, waar de VVD
den Alleen in Nieuw Unicum zijn de bij de vorige verkiezingen zoveel
PvdA en het CDA de VVD voorbij stemmen aan GBZ verloor, wisten de
gestreeft Een na-oorlogs record is liberalen helemaal terug te komen
het voor de VVD echter niet. In 1982 In dat district stemde 40 procent op
was de voorsprong van de liberalen de VVD In Bentveld heeft zelfs 62
zo groot dat de partij met 48 procent procent deze partij gekozen

50 r%

Uitslag

Een deel van de nieuwkomers deed
het ook goed de ouderenpartij
AOV/Ume 55 plus beschikt na het
aantreden van de nieuwe raad in
april over één zetel Maar het beste
uit de bus kwam de Socialistische
Partij, opgericht door voormalig
PvdA'ers In Oud en Nieuw Noord
haalde de SP bijna net zoveel sternmen binnen als de Partij van de Arbeid De PvdA handhaaft haar positie

in vergelijking niet vier jaar geleden
Het CDA, dat vier jaar lang een
wethouder gehad heeft, zag haar aan
deel echter slinken met 5 procent
Dat betekent dat de christen-demo
craten een zetel moeten inleveren
De Plek van de Niet-slemmei zette
Lou Koper, voormalig D66 er, plus
een groep twintigers in om een zetel
te veroveren Dat lukte echter niet
De partij was het meest populair in

DEZE WEEK:
14 PAGINA'S

Jeugd rookt
omdat vrienden
ook roken

Nieuw-Noord (49 stemmen) In het
Bentveklbe btembmeau (De Bodaan)
heeft niemand vooi de Plek van de
Niet stemme] geko/en
Zo diamatisch veihep het voor
Eén Zandvoort met, al heeft de paitij
evenmin de kiesdrempel gehaald
Deze partij is 3G stemmen boven de
Plek van de Niet stemmei geëindigd
en wist m alle tien districten kie/sers
te vinden
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Vragen over bezorging7
donderdag 9-12 uur

tel 5717166
Advertenties tel 5717166
Redactie tel 5718648

WD-lijstlrekker Pieter Joustra krijgt volop felicitaties na de ruime zege van zijn partij

P\dA

D66

CDA

Plek \ d
AOV/ SP
Een
met siemmer Unie 55+
Zandvoort

'De stoel' is boven water
ZANDVOORT - 'De stoel',
het kunstobject dat op 23
september 1994 in de golven
verdween, is woensdagmorgen aangespoeld bij Riche
Leendert Paap heeft het gevaarte naar strandpaviljoen
Skyline gesleept. 'De stoel'
zit nog m elkaar, maar verkeert m matige staat
De Stichting Kunstcircus, ei
genaar van 'De stoel', is volgens
Leo Heino niet van plan om het
object opnieuw op het strand
neer te zetten „Er zijn zoveel
nieuwe dingen waar we mee be
zig zijn en het is ook alweer

drieenhalf jaar geleden dat 'De
stoel' actueel was Maar als lemand. anders er wat moois mee
wil doen, is hij van harte weikom"
Paul van den Berg uit IJmuiden maakte 'De stoel'. Nog geen
24 uur nadat het gevaarte neergezet was, haalden de golven
het al omver en gingen ermee
aan de haal De reddmgsbrigade probeerde 'De stoel' op te
sporen, maar dat lukte met
Het kunstobject was destijds
erg omstreden, omdat het
60 000 gulden gekost zou hebben en sommige mensen het
met mooi vonden.

(ADVERTENTIE)

D ut c
^anal a.b. iniulug bij Co MUI der Horst
A s zondag tussen 11 00 en 17 00 uur, bent u van harte welkom bij de
opening van onze nieuwe Nederlandse afdeling, met meubelontwerpen van
eigen bodem Tevens gaat de expositie 'Dutch Origmals' van start, met
spraakmakende voorbeelden van Nederlands interieurdesign Tot zondag1
Bmderij 2,
Amstelveen
020 6412505

van der horst
O

N

l

R

U

(ADVERTENTIES)

Waterstanden
Datum HW

LW

HW

LW

05 mrt 0825 0346 21 06 1624
06 mrt 09 29 04 34 22 16 17 25
07 mrt 10 50 05 56 23 33 18 44
08 mrt 1205 0715 --- 2020
09 mrt 0056 0845 1314 21 24
10 mrt 01 49 0955 1416 2225
11 mrt 0239 1045 1500 2340
12 mrt 0326 11 25 1535
13 mrt 0355 01 06 1606 11 54
Maanstand
EK do 05 mrt 09 41 u
Hoogwater wo 11 mrt 15 00 uur
NAP +106 cm
Laagwater wo 11 mrt 1045 uur
NAP -90 cm

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur

tel. 5717166

M

ZANDVOORT - Als enige
gemeente in Noord-Holland
heeft Zandvoort nog geen
raadsbesluit genomen over
de toekomstige ryksmonumenten. Daarmee heeft
Zandvoort ook minimaal
tot het jaar 2004 de kans verkeken op subsidies om de
monumenten te restaureren.
Twaalf monumenten staan
op een voorlopige lijst die de
provincie Noord-Holland heeft
opgesteld, maar waarover de
gemeente eerst nog een besluit
moet nemen Tot deze zomer
geeft de provincie de gemeente
Zandvoort daar volgens provincie-ambtenaar H Pronk nog de
tijd voor

l oto K.inn Schut

hem doordat sinds septembei
de monumenten onder een an
dere ambtenaar vallen en die
heeft er volgens Snelders eigenlijk geen tijd voor Overigens
heeft de gemeente Haarlem vol
gens de provincie wel al de mo
de Kostverlorenstraat sinds numenten aangemeld, terwijl
ZANDVOORT - De onder1928 Het 'jongste' is de wegver die gemeente er bijna tweehon handelingen over een nieuw
sperring (1943)
derd heeft
college van Burgemeester
en Wethouders starten
Volgens
provmcie-ambteMet het raadsbesluit van maandag al De grootste
naar Pronk moet de gemeente Zandvoort kan de provincie een partij, de VVD, nodigt voor
eerst de eigenaren van de pan verzoek doen bij de Rijksdienst die vergadering alle partijen
den horen en kan er dan pas voor Monumentenzorg Vol- uit die gisteren tijdens de
een besluit worden genomen gens Pronk gaat er dan nog een verkiezingen een zetel hebDe hoorzittingen hebben vol- jaar overheen voordat de Rijks ben
veroverd
gens
gemeentevoorlichter dienst de status 'rijksmonu
Egon Snelders nog niet plaats- ment' verleent Daarna kan er
In drie openbare sessies moegevonden Het is volgens hem subsidie aangevraagd worden ten de partijen het eens worden
onduidelijk wanneer dat wel ge Voor dit jaar zit er in de subsi over een collegeprogramma, de
beurt Dat de gemeente hier- diepot van Noord-Holland 2,3 lijst met afspraken waaraan de
mee zo laat is, komt volgens miljoen gulden
partijen met een wethouder in
het college zich de komende
vier jaar willen houden Een onderzoek naar een tunnel bij de
Harmgbuys voor het station
Heemstede/Aerdenhout staat
in elk geval op die lijst, volgens
VVD voorzitter Rene van
Liemt
Welke partijen naast de VVD
wethoudeis gaan leveren, is
nog niet bekend De VVD
claimt waarschijnlijk Fman
cien voor Andnes van Marie,
die sinds de zomer van 1997 op
die post zit
Volgens de eerste man van de
VVD, Pieter Joustra, heeft de
VVD haar oog nog met laten
vallen op specifieke partijen
Hij zegt dal het van de pai tijen
zelf afhangt ot ze een wethou
derskandidaat kunnen leveren

Zandvoort is laks met
aanvragen monumenten
Het gaat om zes huizen in de
Haarlemmerstraat (de nummers 20, 22, 37, 44 en 46), Kostverlorenstraat 95, Poststraat
4-4a en 6-6a, de pastorie m de
Poststraat, het raadhuis, het
stationsgebouw en een voorma
lige wegversperring m de duinen ter hoogte van strandpaal
64. Het oudste is de pastorie
Die dateert uit 1875 De huizen
uit de Haarlemmerstraat zijn
tussen 1900 en 1910 gebouwd
Het raadhuis staat er sinds
1911, het station sinds 1908 en
het voormalige kolomehuis in

Partijen gaan snel praten
over nieuwe wethouders
en of ze achter het collegeprogramma kunnen staan De
PvdA heeft Marijke Herben
naar voren geschoven als wet
houderskandidaat Piet Keur
van Gemeente Belangen Zand
voort wil eveneens wethouder
worden Het CDA heeft tot nog
toe volgehouden dat deze partij
drie mensen heeft die lonken
naar een wethouderszetel lijst
trekker Hans Hoogendoorn, de
huidige wethouder van Welzijn
Gerard Versteege en de num
mer drie op de lijst, Ype Brune
Joustra's partijgenoot J Ovadia doet wel uitspraken over
een nieuw college Hij gaat ervan uit dat de VVD samen met
de Partij van de Arbeid en het
CDA een college zal vormen
„De PvdA is de tweede grote
partij geworden Het CDA past
daar wel bij Samen hebben ze
een breed draagvlak en zitten
ze redelijk op een lijn "

'Stemmen moet ook een beetje gezellig zijn'
ZANDVOORT - „Straks
gaan we nog dansen op het
Zandvoortse lied 'Gort met
stroop'," grapt Pieter Joustra, terwijl hij in oud-Zandvoortse dracht m het
Gemeenschapshuls de kiezers naar de stemtafel begeleidt Al dertig jaar bestiert hij met Ge Loogman
plus Marja Bisenberger-Manders en tien jaar met
Feite Bakker een van de
twee stembureaus m het
centrum. En elke keer
weer verzint het viertal een
nieuwe act Dus ook gisteren
Bij het parkeerreferendum
vorig jaar m mei waren de vier
verkleed als parkeerwachters
Vier jaar geleden, tijdens de
Europese Verkiezingen, gingen ze als vertegenwoordiger
van een Europees land Deze
keer hebben ze kostuums geleend van De Wurf „Omdat
die dit jaar vijftig jaar bestaat," licht Joustra toe
„Stemmen moet ook een beetje gezellig zijn In de meeste
stembureaus heerst een grafstemming Niets voor ons "
Voor Marja Bisenberger-Manders betekent de verkleedpartij dat ze al om half
acht bij de kapper zat om het
Zandvoortse kapje op te laten
zetten Ze draagt naar oud gebruik maar liefst vier rokken
over elkaar, een witte met
kant, een gestreepte van flanel, een zwarte wollen en een
zwarte schort van satijn „Ja,
het is wel warm," puft ze
In de Bodaan in Bentveld
windt Frits van Caspel, aftredend VVD-raadslid, zich juist
op over de joligheid van Joustra en trawanten
„Een
schande is het Al jaren Er
zijn toch ook mensen die met
in de stemming zijn voor al die
vrolijkheid Je zult maar net
een dierbaar iemand verloren

Maija
Bisenberger
en Bertus
Balledux
helpen in
klederdracht
op het
stembureau
in het
Gemeenschapshuis

VVD

ZANDVOORT BENTVELD

Enorm bedankt voor uw steun
Met u, gaan wij nu aan de slag
SAMENWERKEN WERKT

Toto Karin Schut

hebben" Mevrouw Havmga
vindt het stembureau m de
Bodaan ondanks de soberheid
toch „gezellig en lekker mak
kehjk, want ik woon hier bo
ven" Dat er tegenwoordig
stemcomputers zijn, juicht ze
toe „Ook dat is makkelijk
Dan zijn de stemmen straks
snel geteld " Het kiezen stelde
haar evenmin voor proble
men „Want ik stem al een Ie
ven lang VVD Ik zag de naam
van Pieter Joustra Die lijkt
me behoorlijk betrouwbaar
Ik ken zijn naam nog van vroe
ger."
Ook Rob Wind had weinig
moeite met het maken van een
keus, vertelt hij in 't Stekkie
Als trouw PvdA-stemmer
heeft hij voor Marijke Herben
gekozen „Het is de laatste tijd
binnen de PvdA in Zandvoort
een zooitje geweest Marijke
Herben heeft haar kwaliteiten
laten zien als voorzitter van
womngbouwvei emging Een
dracht Maakt Macht Ik heb er
wel vertrouwen in dat ze het
sociale gezicht van de PvdA

weer wat terughaalt en dan
niet op een schreeuwerige ma
nier, zoals haar voorgang
ster "
In de gymzaal van de Oranje
Nassauschool houdt Amber
Doorgeest haar keuze liever
voor zich, maar ze wil wel ver
tellen waarom ze de storm en
regen getrotseerd heeft „Ik
wil dat er goede mensen in de
gemeenteraad komen Als ik
niet ga stemmen, gaat mijn
stem naar de grootste partij en
dat wil ik niet," zegt de 21-jari
ge Ze valt meteen op tussen
de kiezers, want ze is een van
de weinige jongeren
Politiek interesseert haar de
laatste tijd steeds meer, door
dat ze tijdelijk in België woont
en graag op de hoogte wil blij
ven van wat er in Nederland en
in Zandvoort gebeurt „Thuis
en met mijn vrienden praten
we regelmatig over politiek
Maar ik denk dat dit bij een
heleboel mensen van mijn
leeftijd met zo is Jongeien
worden veel te weinig bij politiek betrokken Er staan nau-

welijks jongeren bijvoorbeeld
op de kandidatenlijst"
CDA wethouder Gerard Ver
steege, die tegen de zestig
loopt maai zegt zich nog altijd
jong te voelen, betreurt dat
„Ik had graag meer jongeren
bij het CDA op de lijst gezien
We hebben er een, meviouw
Lentink Hoe oud die is? Zo'n
jaar of 34 " Amber vindt dat
echter niet jong genoeg De
wethouder wijt het gebrek aan
interesse aan het gebrek aan
tijd „Je moet er wel twintig
uur per week in kunnen ste
ken en als je studeert, kan dat
met" Amber is ook dat niet
met hem eens „Het is maai
net hoe belangrijk je het vindt
Als student valt er best wat
tijd vrij te maken, hoor "
Saai is het m de Oranje Nas
sauschool wel m vergelijking
met hel Gemeenschapshuis
Ruud de Boer, die achter de
tafel m het stemlokaal zit,
voelt weinig voor wat meei
jeu „Dit is er niet de buuit
naar om een stunt te verzinnen "

Natuurlijk,

die kr.int moet ik hebben
Omdat ik uraan wil weten wal /ich m
mijn omfievniK afspeelt I u kennismaking ontvang ik het
Xanclvooi ts Nieuwsblad
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Een compleet verzorgde begrafenis

FAMILIEBERICHTEN

of crematie voor een éénmalige
'Wij zijn intens blij

afkoopsom van slechts ƒ 3.395,-

g met de
geboorte van onze kleinzoon

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.

Opa en Oma 9(pops
Opa en Oma *BraamzeeC

* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ 5.500,-

25'februari 1998

Toos
Catharina Karstens
8-11-1945
27-2-1998
Nu zijn haar tranen en pijn voorgoed voorbij:
Doetinchem: Dien en Kees Vegt
Bathmen: Ans en Kees den Heeten
Leiden: Jaap en Judith Karstens
Arnhem: Chris en Deli Karstens
Zwolle: Marijke en Piet Kuiper
Bodegraven: Joke en HanTheil
Heino: Johan en Siska Karstens
Neven en nichten
Zandvoort, 3 maart 1998
Nieuw Unicum, Pauwenhof
Zandvoortselaan 165
Correspondentieadres: OudeTerborgseweg 256
7004 KA Doetinchem
De dienst van Woord en Gebed heeft heden plaatsgevonden in het Stiltecentrum van Nieuw Unicum,
waarna wij haar hebben begraven op de Algemene
Begraafplaats, Tollensstraat te Zandvoort.

C

iMBfch^
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
heboen op dinsdag 24 februari vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 9 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 3 maart vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.

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

Zo is 't goed.
Verdrietig hebben wij afscheid genomen van onze
bijzondere zus, schoonzus en tante

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag
kan men voor een beperkt aantal zaken
terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.)
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice-response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

voor meer informatie:

BEL GRATIS 0800-022 45 35
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direct hulp bij een sterfgeval.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
I OMSTREKEN

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN
De eerstvolgende commissievergaderingen zijn:
- dinsdag 10 maart 1998, 20.00 uur, commissle Maatschappelijk Welzijn
-woensdag 11 maart 1998, 20.00 uur,
commissie Bestuurlijke Zaken
- donderdag 12 maart 1998, 20.00 uur, commissie Ruimtelijke Ordening & Verkeer
De commissievergaderingen worden gehouden in de commissiekamer in het Raadhuis
(ingang Haltestraat). De stukken voor de commissievergaderingen liggen minimaal vijf
dagen van tevoren ter inzage bij de Centrale
Balie in het Raadhuis (ingang Swaluëstraat). Bij
het bureau Voorlichting kunt u terecht voor
nadere informatie over de punten die op de
agenda staan. Telefoon (023) 574 01 62. Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar. Het publiek heeft tijdens
de commissievergadering het recht om over
een onderwerp dat op de agenda staat het
woord te voeren.

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE

De Welstandscommissie vergadert donderdag 12 maart 1998 om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluëstraat 2, Zandvoort. Voor nadere informatie
over de agenda kunt u terecht bij de sector
Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en
Milieu, telefoon (023) 574 01 00.

Per 2 maart zijn wij gestopt.

Wij u>illen hierbij al onze Wanten heel har-

KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten in het dorp. De zogeheten Ecocar rijdt een
route met enkele halteplaatsen. Het KCA kan
op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht.

kei 27 lid 1 of 2 van die wet tot Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft gewend.
Dit recht komt ook toe aan een belanghebbende, die aantoont, dat.hij redelijkerwijs niet
in staat is geweest zich overeenkomstig
laatstgenoemde bepaling tot Gedeputeerde
Staten te wenden.

De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 10
maart 1998.

Het besluit treedt in werking daags na afloop
van de beroepstermijn.

De route loopt via de volgende halteplaatsen:
Corn. Slegersstraat
08.15 - 09.00 uur
Schuitengat
09.15 - 10.00 uur
Brederodestraat/
Friedhoffplein
10.15 - 11.00 uur
Tolweg
11,15 - 12.00 uur
Sophiaweg
12.45 - 13.30 uur
Van Lennepweg/
J.P. Thijsseweg
13.45- 14.30 uur
14.45- 15.30 uur
Prof. v.d. Waalstraat
Bramenlaan (Bentveld) 15.45 - 16.30 uur

Binnen voormelde termijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Rechtspraak worden ingediend, waardoor het besluit niet in werking
treedt, voordat op dat verzoek is beslist.

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn.

98037M Heimanstraat 13-19 plaatsen
bergingen
98038B Swaluëstraat
plaatsen
urinoir
98039M Boulevard
bouwen serre
Barnaart 20
98040B Burg. Engelbertsuitbreiden
woning
straat 78
98041B M. Nijhoffstraat 47 plaatsen
dakkapel
98042B Duinpieperspad 2
plaatsen tuinvolkstuinnr. 17
huisje

AANGEVRAAGDE

KAPVERGUNNINGEN

De volgende aanvragen zijn ontvangen:
Wilhelminaweg 22
Kostverlorenstraat 105
Haltestraat 1

5 bomen
1 boom
2 bomen

De aanvragen liggen gedurende één week na
het verschijnen van dit blad tijdens ppeningstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis. Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

ART.28 WRO (BESTEMMINGSPLAN CIRCUITGEBIED)

Bij besluit van 16 januari 1998 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland overeenkomstig het bepaalde in artikel 28 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening goedgekeurd het
besluit van de gemeenteraad d.d. 29 september 1997 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Bentveldweg 1-5".

Het betreffende besluit met bijlagen ligt met
ingang van 6 maart 1998 gedurende zes
weken ter visie bij de Centrale Balie in het
Raadhuis.
Ingevolge het bepaalde in artikel 28 lid 7 van
de WRO kan gedurende de termijn van de
tervisielegging tegen het besluit tot goedkeuring bij de afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage) beroep worden ingesteld
door degene, die zich tijdig op grond van arti-

telijk bedanken voor de steun en het vertrou-

DOKTERSBERICHTEN

GEMEENTE

u>en dat wij afgelopen jaren hebben genoten.
Afwezig

C. A. Jagtenberg

Tevens wensen wij de nieuwe eigenaar Piet

huisarts
van 6/3 t/m 13/3

Paap en bedrijfsleider

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Svyaluëstraat 2, gedurende de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen binnen een
redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze
kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de bepordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels bestaan, die ons tot de verlening
van een vergunning kunnen verplichten.
Verleende bouwvergunningen
97106B Park Duijnwijk
bouwen wo(architect Wagner) ningen
(27-02-1998)
97109B Park Duijnwijk
bouwen wo(architect
ningen
Christiaanse)
(27-02-1998)
97111B Park Duijnwijk
bouwen wo(architect O.N.X.) ningen
(27-02-1998)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis, gedurende de
openingstijden. Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige yoorziening worden ingediend bij de president
van de rechtbank Haarlem sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een
dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van
een afschrift van het bezwaarschrift.

Marcel Vergeest het'

zelfde sukses toe!

Voor waarneming:
ma. t/m vrij. van 8.00-17.00 uur
Huisartsen Centrum
Beatrixplantsoen l B
tel. 57 32 023
avond en weekend
tel. 57 30 500

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

KUU6K6RIJ VAN KL66FF
Van Stolbergweg 1

Mieke en Jurgen

Zandvoort

Lange

Tel. 023 5717093

Denk aan uw
coniferen
Strooi bitterzoutü

ADVERTENTIES

Bloeiende
violen

Irene A. Duineveld ziet Sarah

primu la's
b e p l a n t i n g e n

b e m e s t i n g

Je bent niet in het landje maar je staat toch in ons krantje.
Maria en Riet

Het.Ondernerners Platform Zandvoort , :
heeft het genoegen u uit te„nodigen voort een,
EURÖ-preséntatie en we! op:
D& Folklore Vereniging

P8WURF
bedankt iedereen voor
de attenties, bloemen
en bezoek ter gelegenheid
van haar 50-jarig jubileum.

.

HERENWEG 180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

vraagt een

gezellig gastgezin
voor 2 kinderen
leeftijd 8-12 jaar
van 5 tot 22-8-1998
Voor nadere informatie:

tel. 023-5715004

,

STOOKAKTIE '97/'98

om 18.30 uur
Locatie: Filmzaal Circus Zandvoort

uitgerekend voor U!

De presentatie wordt verzorgd door de heer
Mr.A.J. van Osnabrugge van ABN-AMRO.
Ook uw bedrijf krijgt in 2002 te maken
met de EURO.
Uw aanwezigheid lijkt ons van groot belang.

Gaarne opgeven middels bijgevoegd strookje of
per fax of telefonisch bij:

•§*:JA, IK KOM NAAR DE EURO-PRESENTATIE
OP I6MAARTA.S.
Naam:

Stichting Hart voor Polen

Êj^

MAANDAG 16 MAART

Na de presentatie is er gelegenheid tot het
stellen van vragen.Wij rekenen op uw komst.

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Uw gasbedrijf adviseert!

Bedrijf:
Telefoon:
Aantal personen:

ZANDVOORT
meer dan strand alleen

Voor de week van 23-02 t/m 0 1 -03
Normaal
jaarverbruik

Week
streefvërbruik*

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

21
27
32
37
43
48
53
59
64
69
74
80
88
96
104
112
120
133
146
160
173

Totaal vanaf
1 november**

394
496
594
692
795
890
988
1090
1190
1290
1384
1486
1634
1782
1929
2078
2229
2476
2723
2969
3219

Kosten
deze week

ƒ 11,76
ƒ 15,12
ƒ 17,92
ƒ 20,72
ƒ 24,08
ƒ 26,88
ƒ 29,68
ƒ 33,04
ƒ 35,84
ƒ 38,64
ƒ 41,44
ƒ 44,80
ƒ 49,28
ƒ 53,76
ƒ 58,24
ƒ 62,72
ƒ 67,20
ƒ 74,48
ƒ 81,76
ƒ 89,60
ƒ 96,88

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij alle
energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

C.V. defect?

_^HT
\»Ls'

0800-0998830

V,,/

Wij onderhouden, repareren. Installeren,
verkopen en verhuren duizenden verwermings-,
wortnwotor- en ventilatiesystemen door heel Nederland.

POOLS-RUSSISCH
RESTAURANT „POLONIA"
UNIEK IN NEDERLAND
Eten watje bij moeder thuis in
Polen en Rusland krijgt.
Nergens, ook niet bij de Chinees, voor ƒ 50
uw hele bulk vol me! eten en drank

o.a. DAGDINER
3-gangen vanaf
ƒ 25,(vr., za., zo. vanaf ƒ 30,-)
Beroemde diner „Bij Moeder"
4-gangen incl. vruchtendrank
vanaf
ƒ 35,(vr., za., zo. vanaf ƒ 40,-)
Flesje wijn: v.a.

ƒ18,-

Tevens uitgebreide a la carte Tegen inlevering van deze
advertentie GRATIS een glaasje wodka voor 2 personen.

3e Oosterparkstr. 72, nabij
Amstelstation, A'dam, telef. 020-6632625

Zandvoort
IMieuwsbia
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Commentaa.

Puzzel
P. Boev'e
(AOV/Unie 55+)

P. Keur (GBZ)

H. Hogendoorn
(CDA)

G. Versteege
(CDA)

H.F.C, van
Leeuwen (D66)

F. L. Kroonsberg
(PvdA)

= Lijsttrekker/ster

Tussen blijdschap enverdriet
M.B.J. Demmers
(GBZ)

Van de zeventien huidige
raadsleden keren er op 14
april slechts vier terug. De
rest is niet verkozen, is door
zijn eigen partij opzij gezet
of heeft zich van te voren al
teruggetrokken. Tussen de
nieuwelingen zitten ook
vier politici die al eerder politiek bedreven (Pieter Joustra, Gert Toonen, Jeannette van Westerloo en Huub
van Gelder). Tijdens de verkiezingsbijeenkomst op liet
raadhuis kregen ze gisteravond de kans om hun blijdschap te delen met zo'n nonderd anderen. Teleurgestelde en vrolijke anderen. Het
contrast tussen blijdschap
en verdriet is groot op zo'n
ver k i ezi ngsdag.

J.A.A. van
Westerloo-van de
Nooit (SP)

M.P.F. Joustra
(VVD)

„Yep." Het komt er krachtig
uit taij Fred Paap als de uitslagen van de verkiezingen bekend gemaakt worden. De bonuszetel van de VVD gaat immers naar hem. Lijsttrekker
Pieter Joustra glimlacht wat
vermoeid. Maar VVD-voorzitter René van Liemt is louter
vrolijk en Jacob Ovadia ronduit
happy. De anders zo ingetogen
wethouder van Financiën, Andries van Marie, roept in het

H. van Gelder
(SP)

voorbijgaan uitgelaten: „Prachtig, hè."
Van Marles gezicht staat in
schril contrast met dat van de
teleurgestelde D66-er Han van
Leeuwen, die net uitlegt hoe hij
zich voelde toen hij zowel zijn
wethouderspost in rook zag opgaan als de zetel van zijn partijgenoot Derek Visser. „Nee, dat
is niet leuk."
Het verlies voor DSC is volgens Van Leeuwen moeilijker
te verklaren dan de winst van
de VVD. „Enerzijds moesten
we de laatste tijd voldoen aan
de brede roep orn samenwerking en anderzijds moesten we
ook ons oppositiegezicht tonen. Misschien zijn daarom
onze kiezers wel naar de Socialistische Partij overgestapt."
GBZ likt zijn wonden stilletjes. Aftredend wethouder Pier
Flieringa is zoals altijd onverstoorbaar en fractievoorzitter
Piet Keur probeert in de plooi
te blijven. Hij houdt een rationeel betoog over democratie,
dat erop neerkomt dat de spoeling dunner is. Dat is dan wel
aan de VVD voorbij, maar GBZ
heeft er sterk onder te lijden.
„Teleurgesteld? Nee. Of ik het
verlies van te voren had verwacht? Nee, ik heb niet van te
voren zitten verwachten." Wat

hij nu gaat doen? „Gewoon,
doen wat ik altijd doe."
Tussen de menigte beweegt
zich Peter Boevé met een beetje
teleurgestelde blik. „Ik ben wel
blij hoor, maar ik had op twee
zetels gehoopt." En de PvdA,
had die ook niet op meer zetels
gehoopt? „Nou," bekent Fred
Kroonsberg, „ik vind dit heel
mooi. Vanmiddag werd ik taehoorlijk in de war gebracht
toen ik op de lokale radio hoorde dat we taij de schaduwverkiezingen van het radiostation lange tijd op twee zetelstalevensteken." Hij heeft het zichtbaar

G. J.W. Toonen
(rvaA)

Ook de jonge Kristi Gansner
heeft een verhit hoofd. Eén
Zandvoort heeft het niet gehaald. „Jammer. Het gaat tah'jktaaar toch om de mensen, niet
om de ideeën. Jongeren hebben
niet de kans gekregen taij deze
verkiezingen.
Maar," zegt ze monter, „aan
de andere kant taen ik toch ook
blij dat er binnen de politiek nu
duidelijk gemaakt is dat het anders moet dan de afgelopen jaren." Gansner is niet van plan
om taij de pakken neer te zitten.
„Over vier jaar doe ik weer
mee."
Monique van Hoogstraten

M.J. Herben
(PvdA) Foto'Verboom
A. van Marie
(VVD)

E. Poster (VVD)

Enorme stoel
ZANDVOORT - Door een
enorme ligstoel op het strand,
neer te zetten wil beeldend kunstenares Ria van Kooten het
nieuwe zomerseizoen inluiden.
Als het weer goed is, staat de
stoel zondag tussen twaalf uur
's middags en zonsondergang
op het strand ter hoogte van het
casino. De stoel is vier meter
lang en 1.50 meter breed. Hij
draagt de kleuren van Zandvoort. Mocht het te hard waaien, dan schuift ze haar actie
door tot volgende week.
„Zee, strand en duinen zijn
het decor van Zandvoort. Ik baseer veel van mijn werkstukken op dit uitgangspunt," zegt
Van Kooten, die vier jaar in
Zandvoort woont en lid is van
de Culturele Werkgroep.
Overigens zet ze naast de
stoel zondag ook wat werk neer
dat typerend voor haar is. „Om
foto's te nemen," aldus de kunstenares.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur: J.M. Pekelharing.
Directeur/uitgever: C.A. Pelle.
Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort. Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16
uur.

De elfde stem
In tien stembureaus hebben de Zandvoorters gisteren hun stem
uitgebracht. In verband met de verkiezingen berichtte het Zandvoorts Nieuwsblad vanuit het niet-bestaande stemlokaal elf. Vandaag voor de laatste keer nieuwsfeiten en roddels met een knipoog
van de elfde stem.

• Voor wie zijn verkiezingszege wil bezegelen of zijn nederlaag wil
vergeten organiseren VVD-ër Fred Paap en PvdA-er Maaike Koper in hun etablissement Café Koper op het Kerkplein vrijdagavond een muziekavond met het Haarlem Jazz Quintet. Aanvang:
21.00 uur.
• Probleempje voor de VVD gisteravond: „Gaan we na afloop van
de verkiezingsavond op het raadhuis naar het café van partijgenoot Fred Paap (Café Koper) of naar Neuf (Erica Cramer)?" De
laatste berichten van gisteravond wezen in de richting van het
Kerkplein.
• PvdA-paprikasoep: Bak knoflook in olijfolie, roertaak dit met
vier paprika's en éénprei tot ze net zo glazig kijken als het publiek
tijdens saaie raadsvergaderingen en laat het met een beetje kippenbouillon pruttelen. Pureren met de staafmixer en nog een
flinke scheut bouillon erbij schenken. Het recept is terug te
vinden op de verkiezingspamfletten van de socialisten. Niet taekend is wie zich reeds aan de soep gewaagd heeft van de PvdA-achterban.

Advertentieverkoop: R. Post (verkoopmanager), M. Oosterveld.
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941. Aangesloten bij de Nederlandse Nicuwsbladpers.

F. Henrion
Verpoorten (VVD)

E.J.F. Paap
(VVD)

Politie arresteert duo
na inbraken in Noord
ZANDVOORT - Met de arrestatie van twee Zandvoorters
zijn volgens de politie vijf inbraken opgehelderd. De politie
hield de twee, een 28-jarige en een 33-jarige Zandvoorter, op
23 februari aan in verband met een onderzoek naar diverse

inbraken in de Keesomstraat in Zandvoort-Noord.
Uit het onderzoek is volgens
de politie komen vast te staan
dat de 33-jarige Zandvoorter in
fetaruari vier inbraken pleegde
in de Keesomstraat en een op
de Niewemeerdijk in Badhoevedorp. Een keer bleef het bij
een poging, omdat de bewoner
van het huis thuiskwam. De inbreker bezocht alleen woningen van familie of kennissen.
De 28-jarige Zandvoorter stond
volgens de politie bij twee inbraken op de uitkijk en hielp bij
het verkopen van de gestolen
spullen.

• ZFM vergiste zich met de schaduwverkiezingen hoofdzakelijk
in de winst van de VVD. Volgens ZFM kwamen de liberalen uit op
De buit, sieraden en apparavier zetels, D66 op twee en het CDA op drie. De radiomakers
verklaren het verschil met de echte uitslag uit het feit dat in de tuur, heeft volgens de politie
Bodaan de doos voor de biljetten onder een tafel is verdwenen. een waarde van enkele tienduizenden guldens. De politie
• Bob de Vries stuurde op persoonlijke titel naar al zijn kennissen heeft weinig teruggevonden
(ook vage) vlak voor de verkiezingen een kaart om stemmen te van de buit, omdat het grootste
ronselen. Het hielp niet. De nummer twee heeft het niet gered. deel al verkocht was of omdat

Zandvoortse scholieren roken
in hogere klassen. Bijna de
helft van de ondervraagde leerlingen in klas vier van het
voortgezet onderwijs heeft de
laatste maand gerookt.
Van de in totaal 265 leerlingen die de GGD tussen maart
1996 en juli 1997 in Zandvoort
ondervraagd heeft, roken er 65
(23 procent). In groep zeven
van de basisschool staken drie
kinderen (3 procent) van de 97
•weieens een sigaret of shaggie
op. In de tweede klas van de
middelbare school waren dat er

18 van de 86 (21 procent). Maar
de meeste rokers zitten in de
vierde klas van de middelbare
school: 41 van de 82 ondervraagde scholieren rookt. Dat
is 48 procent.
Regionaal gezien rookt in de
vierde klas ongeveer 40 procent. Dat Zandvoort daarboven
zit, is volgens onderzoekster R.
Cluitmans niet verontrustend.

roken, maakt niet zoveel uit.
Niettemin geeft 60 procent van
de totale groep uit Zuid-Kennemerland aan dat hun ouders roken.
In de regionale cijfers zit nauwelijks een verschil tussen rokende meisjes of jongens. Wel
roken jongens meer sigaretten
per dag. „Maar," waarschuwt
schoolarts M. Beukhof, „meis-

GGD: 'Vooral vrienden hebben
invloed op rookgedrag bij jeugd'
„Want het is geen zuivere vergelijking. Pas als je diverse factoren uitschakelt, zoals bijvoorbeeld leeftijd en geslacht,
kunnen de cijfers echt vergeleken worden. Dan valt het allemaal mee en is het verschil erg
klein met de landelijke cijfers
en met Haarlem."
Waarom jongeren gaan roken, heeft de GGD ook onderzocht. Op de middelbare school
hangt dat vooral samen met het
gedrag van vrienden. Volgens
de GGD kan 20 procent van het
(regionale) rookgedrag daaruit
worden verklaard. Dat ouders

jes hebben minder vet en daardoor is het net zo schadelijk,
ook al roken zij minder."
De GGD heeft het onderzoek
gedaan om erachter te komen
of de landelijke trend ook in
Zuid-Kennemerland van toepassing is. Landelijk gezien
neemt het aantal jonge rokers
namelijk toe. Van de kinderen
tussen de tien en veertien jaar
rookte in het schooljaar 1995/96
13 procent. Vijf jaar daarvoor
was dat nog maar 7 procent.
Volgens de GGD wijken de cijfers in Zuid-Kennemerland
daar nauwelijks vanaf.

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

de verdachten de spullen terugkochten en in Haarlem in de
gracht gooiden toen ze in de
gaten kregen dat de politie achter hen aanzat.
Tegen de eigenaar en een personeelslid van een Haarlems
bedrijf in geluidsapparatuur
heeft de politie wegens heling
proces verbaal opgemaakt, omdat zij voor driehonderd gulden
een stereo-installatie van de
dieven kocht. Enkele dagen later verkochten ze de stereo
voor 1125 gulden.

'Ik wens niet geconfronteerd te
worden met politieke reclame'
IM.A. van Duijn, lid van de Socialistisclic Partij, reageert op pcrsoonlijkc titel op de brief van
PvdA'er G. Toonen over SP-lijstrekcr .1. van Westerloo, voriire
weck in deze krant. Volgens
Toonen heeft Van Westerloo negen jaar lang verzuimd in de
gemeenteraad iets te doen voor
de mensen waar ze het nu zo
voor opneemt. Van Duijn ergert
zich vooral aan het tijdstip
waarop de brief geplaatst is. Hij
ergert zicli aan ook aan de 'politièke reclame' die Marijke Herben voor de PvcA mag maken in
liet blad Thuis van ÈMIU.

EMM wens ik op geen enkele
wijze geconfronteerd te worden
met reclame voor politieke partijen en daaraan verbonden
personen, ongeacht welke partij en persoon dit betreft. Ongehoord wat hier gebeurd is. Aan
het bestuur van EMM, de ledenraad van EMM en de Raad
van Commissarissen van EMM
zal ik mijn gevoelens van woede ook kenbaar maken.

Als abonnee van het Zandvoorts Nieuwsblad heb ik me er
enorm aan gestoord dat de ingezonden brief van G. Toonen,
die zeer duidelijk politiek geladen is en refereert aan de gemeenteraadsverkiezingen van
Niettemin vindt vooral de ge- 4 maart, in het laatste nummer
meente Haarlem die trend zo voor de verkiezingen geplaatst
verontrustend dat deze ge- wordt.
tneente besloten heeft om een
Op een brief als die van Toonproject op basisscholen op te
zetten. Dit project, dat overi- en had gereageerd moeten kungens ook over softdrugs en al- nen worden voor de verkiezincohol gaat, start in september. gen en dat is nu onmogelijk geConsulenten van de GGD dis- worden. Door deze redactionecussiëren tijdens vier lessen le fout heeft de redactie van het
met de kinderen in groep zeven Zandvoorts Nieuwsblad op inover alcohol, drugs en roken. directe wijze haar politieke
Bovendien proberen de consu- neutraliteit laten varen. Dat
lenten de kinderen inzicht te vind ik een zeer kwalijke zaak.
Van de gelegenheid maak ik
geven in de druk van hun vriendenkring en hoe ze die kunnen gebruik om te wijzen op een
weerstaan. De ouders worden manier van handelen waarmee
ook bij het project betrokken, op analoge wijze de politieke
want tijdens het project is er neutraliteit met handen en voeeen ouderavond gepland. Het is ten wordt getreden.
volgens de GGD de bedoeling
In het blad Thuis, het huisordat de consulenten ondertussen ook leerkrachten opleiden. gaan van woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht
De andere gemeenten, krij- dat een oplage van 5200 exemgen binnenkort een voorstel plaren heeft, wordt op een wervoorgeschoteld over dit pro- kelijk ongegeneerde wijze reject. Voor Zandvoort zou dit on- clame gemaakt voor de Partij
geveer tienduizend gulden gaan van de Arbeid en voor haar lijstkosten. Op de Gertenbach trekker Marijke Herben. Zelfs
Mavo loopt al sinds 1995 een de verkiezingsleus van de
project over alcohol, softdrugs PvdA, 'Iedereen telt', mag meen roken. Tot nog toe was dat vrouw Herben overbrengen
alleen voor leerlingen. Op 16 aan de lezers van het blad
maart is echter de eerstetaijeen- 'Thuis'. Ik wist echt niet wat ik
las. Als lid en bewoner van
komst met ouders.

Dolf Middclhoff reageert op een
interview met U6(i-lijsttrekker
Han van Leeuwen (Zandvoorts
Nieuwsblad 18 februari), waarin Van Leeuwen onder andere
zegt dat hij niet vaak ongelijk
heeft en dat er niets mis is met
ijdelheid. Middelhof ergert zich
aan de zinsnede: „In elk vertrek
klinkt echter muziek van Wagner. Hitlers favoriete componist. Maar dat kan Han van
Leeuwen niet deren. „Ik vind
het gewoon mooi om de muziek
zelf."

De twee inbrekers zijn inmiddels voorgeleid bij de rechter-commissaris. Daarna mochten
ze naar huis.
Binnenkort krijgen ze te horen wanneer ze voor de rechter
moeten verschijnen.

'Zandvoortse jongeren roken net
zoveel als hun leeftijdgenoten'

Redactie: (023) 571.8648. Fax: (023)
ZANDVOORT - Relatief
573.0497.
Advertentieverkoop: (023) 571.7166. Fax: gezien is roken bij jongeren
in Zandvoort niet populair(023) 573.0497.
der dan bij jongeren in
E-mail: wmcomm@perscom.nl
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax: Haarlem of elders in het
(020)665.6321.
land. De meeste kinderen en
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan tieners gaan roken omdat
van de Helende Meesters 421 B, Amstel- hun vrienden of vriendinveen. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. nen roken. Ouders spelen
Tel.: (020) 347.3434. Fax: (020) 347.3439. daarin een veel kleinere rol.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax: Dat constateert de GGD
(020)665.6321.
Zuid-Kennemerland
die
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
maandag
een
rapport
pre(020) 562.6211.
senteerde over het rookgeAbonnementsprijzen: ƒ19.60 per kwartaal:
ƒ35,40 per half jaar; 61,75 per jaar. Voor drag van jongeren in de repostabonnees gelden andere tarieven. gio.
Losse nummers ƒ2,-.
Wie naar de absolute aantalVragen over bezorging: donderdag tussen
len kijkt, ziet dat er steeds meer
9-12 uur (023) 5717166.
Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv.-ctief), Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder.
Vormgeving/opmaakredactie: Dick Piet
(chef), Willem Bleesing, Paul Busse, Pieter
Hendal, Theo van der Linden, Yvonne Muider, André Stuyfersant. Systeemredactie:
Hero Blok (chef). Redactiepromotie: Trudy
Steenkamp.

C. Oderkerk
(VVD)

D e VVDis, zoals VÜI-.YI;, • •
grote winnaar van do rj, •:
teraadsverkiezingcn m
voort geworden. VVD i i . : :
ker Pieter Joustra had ••••.•
op geanticipeerd en d KI, r
menteel een concepi;
programma in zijn b;u::
Maandag vinden d - 1
.
onderhandelingen in cK •
van drie openbare : < ; . ! . '
gaderingen plaats.
Het is zeer de vrcio :
huidige coalitie in do , • < . • ' • \ • •
onderhandelingen steun;, • •
blijven; d e collegepai t i j i - i ;
en CDA verloren imnn:
pectievelijk twee en et";
Maar door de verpk.•!'.••..
winst van de VVD behoi. •
huidige college in do i.:
situatie tóch e e n mceidr i , . - .
Het zou echter g e t u i g e : ,
kiezersverlakkerij ah-; <.'.<
straks besluit cm gev/oc:: :
de verliezende collegep.-n; •
verder te gaan; zeker in 'n. i
val van het gehalveerd ' '
De tweede partij in Zc.n.J _ :
is de PvdA geworden in. ; .
zetels. De verhoudingen ui:
de VVD en PvdA zijn niet • :\}•
landelijk heel goed; ook • :
kaal niveau kunnen de 1.:.".
len en de sociaal-demo. .
die dadelijk aantreden, : , .
aardig met elkaar vindc:;. '•.,
college met daarin W ' : .
PvdA is daarom niet onlooi:;-.!
Zo'n college van VVD •
PvdA kan rekenen o r >..•>.•
meerderheid in de raad (iu.',;,
van de zeventien zetel:'. I.:
VVD moet in dat geval :,-,;.
wethouders leveren en da. H
ken de liberalen niet te "/:'!•.•:
In dat geval dient er een d:*u;
partij in het college gehaald i
worden. Na de VVD is de Scoic
listische Partij (SP) de twocci
grote winnaar en met hoc
twee zetels een serieuze coi'r
gekandidaat. Ware het niet dr
het niet zo botert tussen D v:i.
en SP; noch op het punt van d
partijprogramma's noch r,
persoonlijk vlak.
Dan komt toch weer het CD/
ondanks 5 procent stemme:
verlies, in beeld. De christendemocraten houden nai-oii;
nog twee zetels over.
Welke puzzel er maandaa i
de openbare raadsvorg-ul'.
ring ook gelegd mag gaan •/.<-••
den, te hopen is dat do W;
haar pasverworven ovornic:;•\
in de Zandvoorste politiek ,-.,•
misbruikt om partijen die n c: n
een plek in het college lon'-:. :
tegen elkaar uit te spelen. D
fracties hebben de voorbije- -/i.
jaar al genoeg met elkaar in i
clinch gelegen.

De Wurf
ZANDVOORT-Folklon •\-,-•
niging De Wurf houdt op .....:
dag 14 en zondag 15 inanri <,uitvoering, welke plaats viiv.i
in Gebouw de Krocht. Op /.••\•
dag acht uur en op /ondas.
twee uur. er taal. Toepaiv-j.s]-;,
ren kosten tien gulden: t e
foonnummer 5716487.
(ADVERTENTIE!

Cinema Gr. 05 t/m 11 m a i; r i

M. vun Duijn
Zandvoort

Wagners opera

Het is uw journaliste Monique van Hoogstraten kennelijk
ontgaan dat er alweer sinds jaar
en dag opera's van Richard
Wagner worden uitgevoerd. Als
daar tegenwoordig in de pers
over wordt geschreven, gaat het
over de inhoud, de vorm, de ukvoering, het stemmenmateriaal, de regie en de decors: niet
langer over de voorkeur van
Adolf Hitler (of de bedenkelijke
ideeën van Richard Wagner
zelf).
De verwijzing daarnaar aan
liet einde van het overigens informatieve en sympathieke
portret 'Politiek is alles voor
Han van Leeuwen (D6G)' was
dan ook volstrekt misplaatst en
- ik haat het woord - provinciaal. Erger nog: het raakt Van
Leeuwen onder de gordel. Niet
fraai en niet fair!
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donderdag 5 maart 1998

Wij nodigen u uit
op onze

MODEFLITSEN
op zaterdag 14 maart

van 11.00 tot 16.00 uur

Cortina Modes
Kerkplein 3 Zandyoort
l!nif.rm;in iKulim'iilii'l Canic'lcoii
ITIIIIS (lr>>i{;ii inciihi'l, fiiiu liiinccl
i'ii liij/iindri fraai,
in An ITM' grldklr frimtklniiTii in
(iiniliinatii' mei mi luxe niut ini'i en

DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SMOWKOOMS:
HOOFDDORP. KI \iMf« 780 C. 020-6 Ï.M4S2.
ZAANDAM, Pii-ler Cliijsi-nluan l l/Pi o\ iiu lalfut-. 075-6355920
ZOETERVOUDE, l («j»- Kijndijk 195.07) - 5 H4051.
dri'ssi'ii \imll u unie Gomlcn Gids.
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De enige
ambachtelijke
slager in Zandvoort

Brugman Imilkaincrcoinbinalic
A(|ua Rrlax Multifunctioneel CMI
/wr uiljrrlti cid h; dril massage]iantrl
i.m Italiaans design. Een aanwinst
*ooi i'lke doucheral.mc.
Voor « .

BADKAMERS

ï!l l

Tel. 5714828

3 heerlijke Bief stukken

ƒ1

Perlccta Corner Luxe kwarlromli' bcneidiiigbwaiiil, voorzien
\ a n kristalhelder M'ilighi'Miglas
i'oni|ilei>t niet bijbehorende kiinslstnltlnui'lirliak

2e Gelderse Rookworst voor

de HALVE PRIJS

Voo

Bni<!tuan

ü

TOPSLAGER VREEBURG
Haltestraat 54 Zandvoort

voor ui' complete iiiülullalie
\un IIM liadkaiiicr

13O

50

soorten

soorten
vleeswaren

vlees

(ADVERTORIAL)

Originele Ierse OSSEHAAS/
TOURNEDOS
CC =
«J *J

l kilo verse Hollandse

Nu samen

l kilo vers gemalen

20.

KIPFILET

RUNDERGEHAKT
Uit eigen keuken

PASTA a COLORE
verschillende soorten pasta met
groente en rundergehakt
kilo

9,

95

Openingstijden:
KVrtfht «%-7
IvrOCm
O- 1 maandag t/m vrijdag van
9 tot 1 8 uur

BOUCHERIE

Zandvoort

Tel. 571 9067

-°°

'°° -

van 9.00 lot 17.00 uur

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkanende Grote Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerling
DeVonk

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2A, Zandvoort

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

RHet Station"

Stationsplein 6, Zandvoort

Restauratie

AMSTERDAM, Churchllllaan 83, 020 6t2S 088

BUSSUM, VH«Ua*n 50, 035 «911 397 l

90 jaar garant voor schone en verzorgde was

Gratis bijzondere servetten
bij Persil
Dit jaar bestaat Persil 90 jaar. Ter gelegenheid van
deze feestelijke gebeurtenis geeft Persil een heel
exclusief cadeau weg: vier servetten die zijn ontworpen door de Nederlandse kunstenares Astrid Engels.
Tegen geringe bijbetaling is ook het bijbehorende
tafellaken verkrijgbaar. Deze unieke set is uitgevoerd
in warme terratinten, die op het moment zeer actueel
zijn. De servetten zijn 35 x 35 cm, terwijl het tafellaken 14O x 17O cm meet. Beide zijn gemaakt van 1OO%
katoen (Cinderella kwaliteit). Met 3 verpakkingen
Persil Megaperls of Persil Megaperls Color spaart u
deze opvallende set snel en voordelig bij elkaar.
Hoe u mee kunt doen aan deze bijzondere actie leest u in
het actie-foldertje op de verpakkingen van Persil Mega-

PersÜ 90 jaar: 1908-1998
De introductie van Persil in
1908 betekende een doorbraak op het gebied van
wasmiddelen. Het was namelijk het allereerste zelfwerkende wasmiddel in
Nederland. In de afgelopen
negen decennia heeft Persil
bewezen niets van die pioniersmentaliteit kwijt te zijn
geraakt. Zo bracht zij als
eerste een fosfaatvrij middel
op de markt en het allereerste color wasmiddel. De
technologen zitten bepaald
niet stil. Enkele jaren geleden lanceerden zij Megaperls, het allereerste supercompacte wasmiddel. Persil
gaat in alle opzichten met de
tijd mee. Als reactie op de
behoefte aan een wasproduct dat sterke waskracht
combineert met verzorgende
eigenschappen, werd begin
1997 Persil Gel gepresenteerd. Persil blijft goed luisteren naar voorkomende
wensen en suggesties. Heel
concreet werd daarvoor de
Persil-lijn geopend voor iedereen die vragen tieeft over
Persil of over de was.
Maar het belangrijkste feit
dat in al die jaren onverander d is gebleven, is de
niet aflatende zorg voor de
was. En dat is zeker een
feestje waard!

perls. Ook kunt u via de
Persil-lijn (0800-0186) informatie opvragen.
Overigens kunt u bij de
Persil-lijn verder terecht met
al uw wasproblemen.

twee wijzigingen is een zichtbaar schonere en frisse was.

Verzorgd
Een ander belangrijk gevolg
van de recente vernieuwing is
dat Persil Megaperls het ,. •
textiel op een nog betere
wijze verzorgt, waardoor
zelfs na veelvuldig en intensief gebruik het zichtbaar langer als nieuw
blijft. Speciaal gekozen ingrediënten en een vezelbeschermer helpen ervoor te
zorgen dat het wasgoed
zacht en soepel aanvoelt,
terwijl de speciale kleurbeschermer van Persil Mega-

perls Color helpt te voorkomen dat kleuren verbleken of
doorlopen. De totale vernieuwing bewijst andermaal dat
Persil optimaal aandacht blijft
schenken aan de verzorging
van uw was.

Persil Megaperls
totaal vernieuwd
Onder de waspoeders neemt
Persil Megaperls een unieke
plaats in. Waar goedkopere
wasmiddelen alleen nog maar
schoon wassen, zorgt Persil
ervoor dat het wasgoed ook
nog zacht en soepel aanvoelt.
Onlangs is dit product totaal
vernieuwd
De vernieuwing heeft een verbetering in waskracht tot
stand gebracht. Allereerst is
vanaf nu Persil Megaperls al
vanaf 30 graden werkzaam.
Omdat het wasmiddel sneller
oplost, is hel sneller actief.
Bovendien bevat het een vernieuwde en unieke combinatie van wasactieve stoffen
waardoor vuil en vetvlekken
grondiger worden ver wijderd. Het resultaat van deze

Kunstenares Astrid Engels
heeft een opvallende eigen
stijl. In haar fresco-achtige
kunstwerken legt zij op fasoinerende wijze de verbinding
tussen heden en verleden, spiritualiteit en symboliek. Zij exposeert regelmatig in gerenoinineerde galerieën in
binnen en buiten Europa.

Speciale lezersactie
Met Persil krijgt u oen stralend schone en verzorgde was.
Lezers van deze krant kunnen dat nu zelf ontdekken door
mee te doen aan de speciale Test-Nu-Zelf actie. Door het
insturen van onderstaande bon en de streepjescode van
de aangekochte verpakking krijgen deelnemers op elke
1,5 kg verpakking Persil Megaperls of Persil Megaperls
Color fl. 5,00 retour.
Naam:.

Voorletters:

m/v

Adres:.
PC/Plaals:....
Bank/Gironr. *:
Stuur deze bon plus een streepjescode van de 1,5 kg verpakking Persil Megaperls (Color) naar: Persil Test-Nu-Zelf actie,
Postbus 824, 487O CD Etten-Leur. Deze actie is geldig t/m
mei 1998.
* Doorhalen wat niet van toepassing is.
O Indien u niet op de hoogte wilt worden gehouden
van de verdere acties bij Persil, kruis dan dit hokje aan.

donderdag 5 maart 1997
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Het Vrouwenkoor houdt 't liever 'onder ons'
„We zijn misschien niet grandioos," relativeert Dcddy
Sclimidt. „Maar met onze zangprestaties durven we best
voor de dag te komen. Heel bewust streven we naar het
hoogste dat binnen ons bereik ligt." Hoewel het Zandvoorts
Vrouwenkoor de afgelopen 12,5 jaar in de eerste plaats een
recreatieve functie vervulde wordt erbij de wekelijkse repetities in De Krocht wel degelijk op kwaliteit gelet. Met
opgeheven hoofd konden de pakweg 65 leden gisteravond
dan ook het jubileum vieren met een etentje plus gezellige
avond in hun vaste onderkomen.

K

ORT NADAT HET Zandvoorts
Mannenkoor
werd opgericht zag op 5
september 1985 de vrouwelijke
tegenhanger daarvan het Ievenslicht. „Kennelijk was er
ook behoefte aan een vrouwenkoor," constateert Marlet Terol, die net als Deddy Schmidt
deel uitmaakt van de evenementencommissie van de verenigmg. „Op initiatief van Gerry
Haitsma, die tot '89 onze eerste
voorzitter was, ontstond al snel
een groep van zo'n twintig alten
en sopranen. En een paar jaar
later was dat al uitgegroeid tot
een stuk of vijftig."
Een ernstige bestuurscrisis
zorgde er in 1989 evenwel voor
dat dit aantal weer tot 28 dames
werd teruggebracht. „En dat
was het absolute minimum om
nog door te gaan," aldus mevrouw Terol, die het destijds
zelf ook een poosje voor gezien
hield. „Maar gelukkig zijn we
de interne meningsverschillen
onder leiding van onze huidige
voorzitter Hanneke van Sluisdam helemaal te boven gekomen. Een flink aantal vrouwen
heeft zich toen opnieuw aangemeld. En sindsdien gaat het
met het koor weer steeds beter."
Net als bij mevrouw Terol
vervult het koor ook bij Deddy
Schmidt een belangrijke rol in
haar leven. Ze verheugt zich
elke keer weer op de wekelijkse
repetitie-avond. „Het leuke ervan is dat je elkaar allemaal
heel goed kent. En we accepteren elkaar ook echt zoals we
zijn. Of je nou alleenstaand
bent of getrouwd, maakt beslist
met uit. Wat dat betreft heeft
onze vereniging duidelijk een
sociale functie. Eigenlijk vormen we in de eerste plaats een
gezelligheidskoor. Zo maken
we bijvoorbeeld één keer per
jaar met z'n allen een uitje, in

de bus naar Friesland of Het
Loo of het fruitcorso van Tiel.
En daarnaast organiseren we in
De Krocht regelmatig een bingo met loterij."
Volgens mevrouw Schmidt
zorgt het puur vrouwelijke karakter van de samenkomsten
ervoor dat er zo'n sterke onderlinge verbondenheid heerst.
„We hebben het er weieens
over gehad om samen te gaan
met het Zandvoorts Mannenkoor, dat met Paul Waarts tegenwoordig dezelfde dirigent
heeft als wij. En er zijn er ook
wel bij die dat best zien zitten.
Maar de meerderheid is er net
als ik op tegen, want dan krijg
je toch een heel andere sfeer.
Zonder mannen erbij wordt namelijk lief en leed gedeeld. Dan
kunnen we over bepaalde dingen praten waar je anders niet
eens over zou beginnen."
Haastig voegt zij er aan toe
dat de koorleden op zich niets
tegen heren hebben. „Welnee,
we hebben regelmatig een uitvoering met het Mannenkoor
en dan repeteren we van te voren altijd een paar keer samen.
Dat gaat hartstikke leuk, hoor.
We vliegen elkaar dan heus niet
m de haren. Maar toch kun je
merken dat sommige vrouwen
zich dan anders gaan gedragen.
Daarom blijven we maar liever
gezellig onder ons."
Qua repertoire is het Vrouwenkoor bepaald niet eenkennig. In de afgelopen jaren is er
van alles en nog wat gezongen.
„We doen regelmatig populaire
nummers, zoals 'Bright Eyes'
en 'Let It Be'," vertelt mevrouw
Terol. „Maar ook voeren we
klassieke werken uit van Bach,
Purcell en Vivaldi en veel liederen van Schubert. En natuurlijk het Zandvoorts Volkslied."
Opgetreden wordt er doorgaans in de Nederlands Hervormde Kerk of in de Agatha-

Firma Spolders: al 35 jaar
niet bang voor vieze handen
ZANDVOORT - Hoewel
Loodgietersbedrijf Spolders

Spolders al veel langer in
Zandvoort actief. „In 1939 is
een oom van mij hier in het
dorp met het vak begonnen," vertelt mede-eigenaar

R. Spolders. „Waarna mijn
vader hem zes jaar later
mee ging helpen. In 1963 begon die echter voor zichzelf,

.zodat we dat moment als

het echte begin van de firma
beschouwen."
Dat het altijd een familiebedrijf is gebleven, blijkt uit de
huidige bezetting. R. Spolders
heeft de zaak samen met zijn
broer en zwager van zijn inmiddels overleden vader overgenomen. Bovendien werkt zijn
zoon Dennis zich al in om te
zijner tijd de fakkel over te kunnen nemen. Ook de aard van de
werkzaamheden is in de loop
der jaren trouwens nauwelijks
veranderd. „We zijn groot in
klein werk, zeg ik maar altijd,"
verduidelijkt R. Spolders. „Wij
richten ons specifiek op klusjes
van een half uur tot een dag of
twee."
Tot de dagelijkse bezigheden
behoort onder meer het verrichten van onderhoud en reparatie aan waterreservoirs, dakgoten, geisers en gaskachels.
„Maar ook doen we steeds meer
medische aanpassingen bij de
mensen thuis," vertelt de op
kantoor als 'vliegende kiep'
fungerende mede-eigenaar. „Zo
leggen we, veelal in opdracht
van de gemeente, nogal eens in
hoogte verstelbare toiletpotten
aan. En wat tegenwoordig ook
veel gebeurt, is het bevestigen
van vlinderhandgrepen op
mengkranen, zodat ouderen en

m

Berichten
_
en tips voor
^ _~
deze rubriek met
-"••"zakennieuws kunt u sturen naarde
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

gehandicapten daar beter mee
om kunnen gaan."
Wat in strenge winters nog
weieens voor een leuke omzet
kan zorgen, is het ontdooien
van bevroren leidingen. „Je zou
zeggen dat zoiets afneemt, omdat de huizen steeds beter worden gesoleerd," stelt Spolders.
„Maar het tegendeel is het geval. We krijgen het er alleen
maar drukker mee. Dat komt
omdat steeds meer mensen
thuis gaan klussen en in hun
onwetendheid de leidingen dan
zomaar door onverwarmde
ruimtes leiden. Dan missen ze
net even het stukje vakkennis
dat een goede loodgieter wel
heeft, hè."
Als een erg moeilijk vak wil
Spolders de firmaspecialiteit
echter niet presenteren. „Al
moetje natuurlijk wel een beetje gevoel voor techniek hebben
en niet gauw bang zijn voor vieze handen. En helaas moetje er
ook tegen bestand zijn dat het
niet altijd evenzeer wordt gewaardeerd wat je doet. Het
punt is dat mensen er vaak niet
goed aan afzien hoeveel werk er

oog
en

oor

\.'.

de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Na de anonieme brief
Een hoop commotie is er ontstaan over de anonieme brief die enkele
ambtenaren verspreid hebben naar aanleiding van de reorganisatie.
Spoedvergaderingen, grote stukken in de krant (naast in het Zandvoorts
Nieuwsblad en de andere lokale kranten, ook m de Telegraaf) en m allerijl
een verklaring van de burgemeester en zijn wethouders. In vier kantjes
zetten ze uiteen waarom ze zo'n anonieme brief verwerpelijk vinden. „Deze
handelswijze leidt tot beschadiging van personen," schrijven ze. ,,De m de
brief geuite beschuldigingen aan het adres van gemeentesecretaris Van
Ooijen en sectorhoofd Van de Velden werpen wij verre van ons De brief
'onderbouwt' de beschuldigingen met zwaar aangezette kreten, maar de
genoemde 'feitelijkheden' zijn danwei halve waarheden danwei gehele
onjuistheden." Maar begrip toont het college toch ook wel. ,,0p zich is het
uiten van kritische kanttekeningen bij een ingrijpend proces als een reorganisatie logisch en acceptabel."

Geintje
Zakana Elbouzrute uit klas 3b van de Gertenbach Mavo vindt wel dat het
een goed idee is om huizen op de plek van zijn school te bouwen. Maar om
de school a la mmute te laten 'oprotten' is een beetje te hard uitgedrukt,
vindt hij. HIJ heeft het wel gezegd, maar had dat liever niet zo m de krant
gezien. ,,Het was als een geintje bedoeld." aldus Zakana.

Het Vrouwenkoor tijdens een uitvoering in 1994
kerk. Zo wordt er steevast meegedaan aan de traditionele
kerstsamenzang, met de vele
andere koren die de badplaats
rijk is.
Maar ook
buiten Zandvoort wordt er
nu en dan een
concert gegeven. „In 1986
hebben we bij- voorbeeld samen met Marco Bakker in het
Haarlemse Concertgebouw gezongen," herinnert Deddy
Schmidt zich met bescheiden
trots. „En in 1994 deden we
daar samen met het Zandvoorts Oratoriumkoor mee aan
een groots opgezet gebeuren
rond de Russische schrijver
Solsjenitsyn." Als een hoogtepunt in de koorgeschiedenis

Foto Archief Weekmedia

geldt eveneens de bijdrage aan
het bevrijdingsconcert in de
Agathakerk in 1995, in aanwezigheid van oud-verzetstrijders
en Canadezen.

vonden allemaal dat hij het ge- dium zitten waarin we elkaar
weldig deed. En dat is taelang- aan het aftasten zijn. Daarom
njk, hoor, want een dirigent doen we de eerstkomende tijd
drukt echt z'n stempel op zo'n ook nog geen optredens. Pas als
amateurgezelschap als dat van we helemaal aan elkaar gewend
ons." Of Paul zijn, in het najaar ofzo, willen
Waarts
als we weer naar buiten treden."
nieuwe maeOm die reden wordt de viestro over een rmg van het 12,5-jarig bestaan
paar jaareven- vanavond niet opgeluisterd
veel waarde- met een speciaal jubileumcon------ ring zal oog-eert. Wel staat de leden op 5 en
sten, moet nog 6 juni een 'verrassingsweekend'
blijken.
te wachten, waarover de dames
„Hij wilde ons erg graag heb- van de evenementencommissie
ben, dat is een ding dat zeker onder geen beding details wenis," houdt Deddy Schmidt dui- sen prijs te geven. „De bestemdelijk een slag om haar arm. mmg houden we zolang moge„Maar voor zo'n jonge man van li]k geheim," laat mevrouw Tepas dertig j aar is het natuurlijk rol weten. „Wie meegaat zal
niet gemakkelijk om zomaar vanzelf wel merken waar de
even een koor van 65 volwassen bus naar toe rijdt."
vrouwen in toom te houden. Temeer daar we nu nog in het sta.lohan Schaaphok

'Met mannen erbij gaan sommige
vrouwen zich andersgedragen'
Bij die gelegenheid werd nog
gezongen onder leiding van dirigent Frans Bleekemolen.
Deze koos er eind vorig jaar
echter voor om zich aan een
Volendams koor te binden.
„Voor ons was dat erg jammer," betreurt mevrouw Terol.
„Want we hebben Frans leren
kennen als een heel kundige en
bijzonder muzikale man. We

met een klus gemoeid is. Dan
denken ze: goh, duurt dat zó
lang, even een leidinkje leggen?
Terwijl ze van ons dan wel degelijk waar voor hun geld krijgen."
POLITIE: Alarmnummer 112. van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
In andere gevallen: tel. (023-) minimaal l dag van te voren
5713043.
opgeven bij het WelzijnscenBRANDWEER: Alarmnummer trum, tel. (023-) 5717373. Voor
ZANDVOORT - Een zeer bij- 112.
In andere gevallen de maandag moet men zich op
zondere wijnkeuring vindt op 023-5159500 of - voor info over- de vrijdag ervoor opgeven.
18 maart plaats m restaurant dag - (023-) 5740260.
50 plus Inlooppunt: Woe 10-12
Les Pyramides. Tijdens een zo- AMBULANCE: Alarmnummer uur, voor informatie, ontmoegeheten verticale proevenj wor- 112. Anders: tel. 023-5319191 tmg, leestafel en kopje koffie of
den daar diverse jaargangen (ongevalllen), Centrale Post thee. Willemstraat 20, zij-invan Mas La Plada, de topwijn Ambulancevervoer (CPA) Ken- gang Gemeenschapshuis.
Alg. Maatschappelijk Werk
van het befaamde Spaanse nemerland.
wijnhuis M. Torres, onderwor- Huisartsen: De volgende huis- Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
pen aan een vergelijkend wa- artsen hebben een gezamenhj- 5713459
tagg
023-5320464.
renonderzoek.
ke waarnemingsregeling: J. An- Spreekuur op werkdagen van
Volgens mede-restaurantei- derson, B. van Bergen, C. Jag- 9.00-10.00 uur. Verder volgens
genaar Pim Aronson betreft het tenberg, Hermans, P, Paarde- afspraak.
een vrij exclusieve wijn, waar- kooper, H. Scipio-Blüme, P. Telef. meldpunt Ouderen Misvan de inkoopsprijs uitstijgt bo- Weenink. Informatie daarover handeling: 023-5159700, van
ven de veertig gulden per fles. tijdens weekend, avond/nacht 08.30 tot 17.00 uur.
„Dus voor ons niet echt ge- vanaf 16.30 uur, én tijdens feest- Zandvoortse Vereniging van
schikt als huiswijn, want daar dagen via telefoonnummer Huurders: Gratis advies voor
is hij natuurlijk veel te duur (023-) 5730500. De spreekuren leden. Telefonisch spreekuur
voor."
van de dienstdoende arts zijn elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
zowel op zaterdag als zondag uur: (023-) 5731618 (Secretarivan 11.30 tot 12.00 uur en van aat
17.00 tot 17.30 uur. Een af- ZVH).
Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
spraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel. Woningbouwvereniging; EMM:
5716364):
uitleenmagazijn: Klachtentelefoonnummer
13.00-14.30 weekdag., spoedge- technische
dienst:
(023-)
vallen za en zon: doktersdienst 5717577.
Storingsnummer gas buiten
0900-1515.
Tandarts: Hiervoor de eigen kantooruren: tel. 023 - (5)235100
tandarts bellen.
(nv Energiebedrijf Zuid-KenneApotheek: Zeestraat Apotheek, merland. Tijdens kant.uren:
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073, 5235123.
openingstijden (alleen voor re- Openbare bibliotheek: Prinsescepten): zaterdag 11.00-13.00 en seweg 34, tel. (023-) 5714131.
17.00-18.00
uur, zondag Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
Het betreft overigens een be- 11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
sloten samenkomst, die slechts Buiten de openingstijden infor- vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
voor de vakpers alsmede een matie over de regeling via u., zat. 10-14 uur.
uitgelezen gezelschap somme- tel.nr. (023-) 5713073.
liers toegankelijk is. Lezers die Wijkverpleging: Voor spoedgehet kostelijke vocht graag wil- vallen is het Kruiswerk Zuid; Burgerlijke stand
len proeven kunnen echter te- -Kennemerland 's avonds, 's
recht tijdens de Spaanse dagen, nachts en in het weekend te bedie Les Pyramides van 19 tot en reiken via de doktersmforma- Periode: 21 • 27 feb '98
Ia ondertrouw: Theodorus
met 22 maart organiseert. Ter tiedienst: tel. 0900-1515.
gelegenheid daarvan worden Verloskundigen: Mevrouw S. Smit en Helena Elizabeth Pellitwee koks uit Barcelona over- Naron-Ngo Tjeck en/of mevr. kaan.
gevlogen die het Spaanse a la A.C.M. Gombert en/of P.J. van Partnerschap: Karin van Zeecarte menu zullen bereiden.
der Deijl, Kochstraat 6A, Zand- land en Caecilia Maria Halsema.
voort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Geboren: Pascalle Elme, dochLijsterstraat 7 te Zandvoort, tel. ter van Timotheus Anlonius Jo(023-) 5715847.
annes Castien en Anna Maria
Dieren: Vereniging v.h. welzijn Jacoba van Duivenvoorden. Dyder dieren (023-) 5714561, Ver- lan, zoon van Ronald Braammissingsdienst
023-5383361, zeel en Irene Johanna Maria
Asiel Zandvoort (tevens pen- Koops.
sion) (023-) 5713888. Stichting Overleden: Elisabeth van der
Regionale Dierenambulance: Velde-Damen, 85 jaar. Martin
023-5363476 of alarmnummer Luther Visser, 33 jaar. Adrianus van Dam, 78 jaar. Anna Ma023-5334323 (24 uur per dag)
Welzijnsccntrum Zandvoort: ria van Fastenhout-van RijWillemstraat 20, Voor informa- kom, 90 jaar. Johanna Margaretie, advies en hulp tel. (023-) tha Keizer-Sligting, 92 jaar. An5717373, op alle werkdagen van tje Mathilda Herfst-van Turen9.00-17.00 uur. Schriftelijk: hout, 73 jaar. Catharina Maria
Postbus 100, 2040 AC Zand- Wilhelmijntje Buimer-Lunenvoort.
berg, 73 jaar. Johan Willem van
Belbus: De bus rijdt ma t/m za der Schuyt, 89 jaar.

Weekenddiensten

Dier
van de
week

Wijnproeven

op 7 mei pas het 35-jarig ju-

bileum viert, is de familie

Met

Nog een kans
Er is nog één kans om een mooie ingelijste plattegrond van de Amsterdamse Waterleidingduinen te winnen. Tot 11 maart kan iedereen met een goed
voorstel een naam insturen voor de nieuwe brug in de Amsterdamse
Waterleidingduinen. De brug is overigens 4 maart opgeleverd. De officiële
opening van de brug vindt eind maart plaats.

Stenen er weer uit
De klinkers m de Kerkstraat zijn er al een keer uitgegaan toen bleek dat ze
niet stevig genoeg waren. En nu moeten ze er weer uit, zo heeft wethouder
Fliermga vorige week bekend gemaakt. Van twee rode vlakken m het eerste
deel van de Kerkstraat zijn diverse steentjes kapot gegaan. De laag zand
tussen de klinkers en de fundering was te dun. BIJ het vasttnllen zijn er
stukjes van de steentjes geketst. Want nadat de klinkers de vorige keer
niet hard genoeg bleken, heeft de gemeente nu namelijk voor keiharde
klinkers gekozen, waar blijkbaar erg makkelijk stukjes vanaf gaan. De
aannemer, die de fout m dit geval gemaakt heeft, heeft beloofd voor l april
de vakken opnieuw te bestralen. Dan moet trouwens ook het tweede deel
van de Kerkstraat klaar zijn.

Klein drama
Vrijdagmiddag heeft zich een klem drama afgespeeld m de Zeestraat. Een
baby van acht maanden raakte met haar handje bekneld tussen de deur en
deurstijl. Pohtie-agenten hebben het slachtoffer bevrijd door de scharnierpennen uit de deur te halen en zo de deur weg te tillen. Het meisje is met
haar gekneusde en ontvelde handje naar het ziekenhuis m Haarlem gebracht. Ze heeft haar handje behouden.

Mensenredders
Negentien leden van de Zandvoortse sportvereniging AfafA hebben hun
Ehbo- en reanimatiediploma vorige week behaald. De cursus werd georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Hartstichting. De geslaagde
potentiële mensenredders zijn: Maarten Groenveld, Olga Heijman, Thys
Ockersen, Rob Stuurman, Grace Stuurman, Armand D'Hersgny, Sonja
Rijnders, Robbert Craset, Edith van Baren, Bianca Kuipers, Elly van Nes,
John Attkmson, Jacobme Lock, Ati KoopVnan, Helen Pasqualetto, Tonja van
de Heuvel, Joke Geurs, Hetty Koster en Mananne Keur.

Weer open
De strandpaviljoens zijn zondag voor het eerst weer open gegaan. Niet alle
39 paviljoens staan al overeind. Slechts een paar zijn klaar en konden de
deuren openen.

(ADVERTENTIE)

Bobby, een Bouvier des Flandrcs, logeert in het Kennemer
Dierentehuis. Hij zoekt echter
een nieuw onderkomen. Bobby
is vrolijk, sociaal met andere
honden, sportief en volgens de
verzorgers van het asiel ietwat
verwaarloosd. Daarom hebben

O?

zij hem in elk geval alvast naar
de trimmer gebracht. Nu hoeft

hij voorlopig alleen nog maar
elke dag geborsteld te worden.

Wie iets voelt voor deze stevige
lobbes, kan meer informatie
krijgen bij het Kennemer Die-

rentehuis, Kee somslraat 5. tel.
5713888. Daar logeren ook de
zeven puppy's nog. Pipo, de witte boxer, heeft echter inmiddels
een nieuwe eigenaar.

Last van voorjaarskriebels?
Geef ze maar lekker de
ruimte op Meubelboulevard
Amsterdam-Diemen!
BAAIBERGEN HOUMUNG INTERIEUR WIJNPERS
MONOHEDER. MONIÈL OASE. VAN REEUWIJK, SLAA?
KAMER CENTRUM STOK MEUBEICENTER VALHAL
Info (020) 690 93 1e

Kerkdiensten

De familie Spolders spoedt zich vaak per auto naar de volgende verstopte gootsteen

* 6 maart: Wercldgcbcdsdag, 10.00: dienst in Gcr.Kerk.
Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: SOW in Gereformeerde Kerk.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: SOW, ds Van Leeuwen.
Agatha Parochie:
Zaterdag 20.15 uur: Concert Noord-Hollands Jeugdorkest.
Zondag 10.30 uur: pastoor Duijves met kinderkoor.
N PB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
Zondag 10.30 uur: geen dienst in de Brugstraat, maar in de ReAmbtenaren vergaderen druk op de gang over het reorganisatieproces
monstrantse Kerk in Haarlem.

niustraüe Mare de Boor
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Technisch personeel gevraagd

Mode

KLOTZ B.V.

Monet Strijkservice
Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden. Gew. openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot
17 00 uur Voor info 023-5717177 of 06-52502188

CENTRALE VERWARMING
vraagt

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

* service-monteurs
voor individuele c v installaties
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* aankomende service-monteurs
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vooropleiding mts elektra

f en pruik als het fCinder/baby-artikelenl
nodig is!

* c.v.-monteurs
voor renovatie en rep in utiliteitsbouw
Jan van Gentstraat 156 1171 GP Badhoevedorp
Tel 0206595075/6596952

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

• Gratis af te halen kmderwagen, groot model, grijs
Tel 023-5718042

VACUÜM SOLDEER CENTRUM B.V.

Oproepen - Mededelingen

onderhoudsmonteur

Hobby's en
verzamelingen

* aparte

VWO MARKTONDERZOEK zoekt in Adam e o vrouwen, voor mstallatie/revisie/stonngen/onderhoud van
leettijd lussen 18 en 55+, die min of meer regelmatig
vacuummstallaties, pompen en andere bedrijfsmiddelen
LIJNEN Vindt u hot leuk om hierover (tegen fin verg )
uw mening te geven, belt u dan 026 3815036, vraag naar Deze afwisselende, zelfstandige baan vereist kennis en
Robert Verhoeven (ook 's avonds)
ervaring in industrieel, mechanisch en elektrisch onderhoud
Tekeningen en schema's kunnen lezen is absoluut vereist
DE GAVE VAN DYSLEXIE"'
Uitgaan
HOEZO? Inf 7 mrt 1998 van
Opleiding op LTS/MTS-niveau,
14 18 uur, ƒ35, pp Ook
leeftijd 'jong passend m een dynamisch bedrijf
Hotels, A'dam Aanmeldin
g e n D D A Ned 0475301277 Elke donderdag dansen en
ontmoeten v alleengaanden Postbus 69
Piersonstraat 8
a Inzamelen kleding (volw + va 30jr 'De Ossestal', Nieu- 1110 AB Diemen
1112 AV Diemen
kind ) + speelg voor dakl + welaan 34A Osdorp, v a 20 u tel 020-6902271
fax 020-6956811
weeshuis Monet 5717177
Contactpersoon Peter Th. H Steege
IETS TE VIEREN'

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 5713529

EETCAFE SANTÉ
Zandvoort, 023-5719213
S v p tijdig reserveren
Zat 7 mrt stijldansavond v
alleengaanden en paren 'De
Ossestal1, Nieuwelaan 34, Os1
dorp, 20 30 u Geen danssch
ledere liefhebber welkom1

Markten/braderieen

Vlooienmarkten
8 maart Sporthal Bloemhof, Hornweg te Aalsmeer
15 maart Weth Verheyhal, Oranje Vrijstaatkade te A'dam
22 maart Emergohal, Langs de Akker 3 te Amstelveen
ORG. HENSEN 023 - 5402334

Vakantie Binnenland

Dieren en
dierenbenodigdheden

Divers personeel gevraagd

Bijeenkomsten

RSB Uitzendbureau Amsterdam zoekt
Wij zijn op zoek naar flexibele en gemotiveerde mensen,, i b v
rijbewijs en auto, voor een pompstation in de regio A dam/
Utrecht U bent 24 u p d en 7 dgn p w beschikbaar en werkt
40 u p w Interesse' Bel RSB Uitzendbureau Amsterdam
020-6881044 of kom langs op de Adm de Ruijterweg 325

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

Voor kleine wijk in Zandvoort-Zuid, omg Watertoren
Telefoon 023-5717166

Kunst en antiek

U kunt bij ons al v a. ƒ 270,
voor het eerste half jaar
een goede piano huren

GULPENER
PILSNER

VAN KERKWIJK
'Veilinggebouw Amstelveen*
HEDEN INBRENG
Spinnerij 33, Amstelveen
Tel 020 • 6473004

KRAT 24 LITER

Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 - 6413187

COLADA
0,7 LITER

Autoverzekering

aangeboden

Rijles auto's
en motoren

in 5 dagen

Naschoolse opvang aangeb
in Zandvoort, bij ons thuis
(2 dochters 4 en 6 jr), tuin en
speelruimte, ma , di do of vr
vanaf 15 00 uur ƒ 7 50 p u
Br o nr 719 09078 v d blad

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-408361

Woninginrichting

Alblas Verkeersscholen

Verkeersschool Trendy
Toppers in rijles Oostenbur
gergracht 5a, Amsterdam
Sinds 1954
Openingstijden ma t/m vr
Autoruiten en kentekenplaten 0900-2000 uur, za 0900Lijsterstraat 18
16 00 uur Bel voor gratis info
Tel + fax 023 - 5731613
jgids) 0204205386

WIKA AUTOGLAS

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

• Te koop grenen ledikant,
matr
+ lattenbod ƒ 100,
90x200 Tel 023-5715775
Te koop massief eiken buffetkast Prijs n o t k
Tel 023-5712399
T k 2 matrassen, 90x200,
z g a n , nwpr ƒ2100 Mag
weg voor ƒ 400 0235731053

MAKELAARDIJ O G 1- of 2-JARIGE OPLEIDING 'S AVONDS,
OVERDAG OF OP ZATERDAG Lessen m Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Arnhem en Eindhoven Betaalbare opleiding via het IPD 030-2447730 (24 uur p/d)

MATRASSEN

ChipSoft Ziekenhuis Informatie Systemen is een jonge en
dynamische onderneming die computersystemen levert aan
ziekenhuizen in binnen on buitenland

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

Tor ondersteuning van het management zijn wij op zoek naar
een

ALLROUND SECRETARESSE
DE WERKZAAMHEDEN BESTAAN UIT
' afhandelen van do correspondentie van het management
* verzorgen van offertes en commerciële voorstellen,
' onderhouden van contacten met klanten en relaties,
' coördineren van de afspraken van het management,
' ontvangen van klanten en relaties
DE FUNCTIE EISEN ZIJN
' afgeronde Schoevers opleiding of meao secretarieel,
' ervaring met WP 5 1 en kennis van MS Word
' uitstekende representatieve en contactuele vaardigheden
' goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de
Nederlandse en Engelse taal,
' accurate instelling
WIJ BIEDEN
' een afwisselende fulltime baan,
* een informele en collegiale werksfeer,
* een salaris conform opleiding en ervaring
* uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden

Maaien
dikte

80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

SG
25
99 •
105110115155165180190200230255-

SG
30

SG
35

SG
40

SG
45

pockel pocket Lalex
damast badslol 14 cm

125130140150190200225230255290330-

140150155165215230245255290325365-

160.165175185225245265270305350390.-

180190200215255280300315345380425.-

275280285290375395425450495525540-

350 355 360 365 425 430,525 550 570 625 640-

260 270 290.320.390.425.465,499,605 699 790-

LET OP!!
SPECIALE AKTIE
Fabriekswinkel

GRANDIOZE SPECIALE
AANBIEDING
ALLÉÉN BIJ ONS
KWALITEITSMATRASSEN
SG35 90x200 16 cm dik

ƒ98,7

Ligt je leeftijd tussen de 20 en 25 jaar en heb je interesse
Stuur dan binnen 14 dagen je sollicitatie met CV naar
ChipSoft, Postbus 37039, 1030 AA Amsterdam, t a v Petra
Visser o v v 98AS Solliciteren per e-mail kan ook
pvisser(S chipsoft nl
Voor meer informatie kun je tijdens kantooruren contact
opnemen met Martijn Schillemans, telef (020) 6334900

Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week Wat moet u doen'
1 Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 0906-50 15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze
4. Spreek een boodschap m en wacht op een reactie

Amsterdam hoi, met Michael. Ik ben 24 jr, heb donker
haar, bruine ogen, 1 80 lang
Ik houd van uitgaan, muziek,
reizen en sporten. Kom jij uit
de randstad en durf je een
Voor het nieuwe seizoen heb- blind date met mij aan1 Ja?
ben wij per direct werk voor
Bel me dan SNEL»
figuranten, actrices, fashion/ Boxnummer 444038
special-modellen en dancers
Bel snel 020 - 4708418 of Gezocht' Een maatje voor het
leven1 Heb je interesse''
4708430
Neem dan contact op met
* Hoge bijverdiensten * Da- Coby. Niet rokend, niet dik,
mes va 18 jr en ouder ge- niet dun, 1 56 mg en 55 jaar.
zocht voor het van huis uit
Houd je net als ik ook van
voeren v. gesprekken met 06- huisdieren' Dan wil ik jou
bellers U kunt dag & nacht graag beter leren kennen.
werken, de comp houdt bij
Pak snel die telefoon'
hoeveel u verdient Dit kan Boxnummer 927115.
oplopen tot ƒ5000,- br p
mnd Bel v info 010-2944909 Heb jij zin m een gezellige
date7 Grijp dan snel je kans
voor het te laat is1 Ik ben
woonachtig in Noord-Holland,
Onderhoud,
vrolijk, vlot, spontaan, 26 jr,
reparatie,
1 70 lang, heb blonde haren
doe-het-zelf
en blauwe ogen. Wil jij met mij
een fijne relatie opbouwen?
Boxnummer 219452.
DE KLUSSENBUS
Herken jij jezelf m de volgenVoor iedere klus, bellen dus
de trefwoorden? Niet rokend,
Tel 023 - 5713780
leuk gekleed, modern, verSCHILDER heeft nog tijd v zorgd, lief, ongebonden, sebinnen- en buitenwerk Vnjbl rieus, 35+, goed niveau.
Spreekt het volgende jou
prijsopgave
Bellen na 18 00 uur 5719800 aan? Vlotte, slanke, 41-jange,
leuk geklede vrouw met veel
• ANNULERINGEN van ad- hobby's Boxnummer 917422
vertentie-opdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK Hobby kickboxen Hoi' Hier
richten aan Micro's Weekme- is Kim Sportief, 18 jr, 1 70
dia, Postbus 156, 1000 ADlang en via deze weg op zoek
naar jou' Ik heb donkere haAmsterdam
ren, blauwgrijze ogen en
weeg 62 kg Ik houd van muziek en misschien binnenkort
ook van jou1 Hoor ik wat van
je? Boxnummer 951002.

Chip Soft

Papa«erweg17
Amsterdam-Noord
Postjesweg 87
Amsterdam-West
Insulindeweg 509
Amsterdam-Oost
Compressorstraat 23 Amsterdam-Noord
Van Woustraat 96
Amsterdam-Zuid

Tel. 020-6324959
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 020-6331329
Tel. 020-4703049

8PW

IPD cursussen AOV, PDB, MBA, PDL, PR en NIMA-A/B/C.
Kleine groepen en betaalbaar Overal in Nederland.
Voor gratis brochure bel 030-2447730 (24 uur p/d)

Strandpaviljoen Bonbini zoekt
op korte termijn een stoelenman Voor info Rob Paardekoper, tel. 023-5712788 of
06-54242506.

» Een Micro-advertentie plaatsen is eenvoudig en biedt
grote kans op succes Voor meer informatie 020-5626271 Wil jij tot ƒ2500 per maand
bijverdienen Superfoon zkt
dames v.a 18 jr voor het voeOnroerende
ren van gesprekken met 06V A /75 • DORSMAN
goederen te koop
bellers Je kunt ingeroosterd
blijft toch goedkoper1
worden tussen 09.00 02.00 u
gevraagd
Bel nu 023 - 5714534
Info' Bel tussen 0900 en
1500 u naar 010-2944907.
Auto's en
Te koop gevraagd van particulier garage te Zandvoort
auto-accessoires
Oppas gevraagd/
Tel 0235715884

Gevr loop- en sloopauto's,
hoge prijs, ciratis gehaald
RDW vrijwaring 023-5333742

MANSION elders 223*
HOUSE
WHISKY
0,7 LITER

PIANO
SPELEN

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE''

ZOEKT EEN

Een nieuwe job of eigen bednjf en direct heel goed verdienen1 Volg de staatsopleiding voor vrachtauto-chauffeur of rij-instructeur in
Amsterdam
De avondcursussen starten resp 2^4 en
17/3 Vraag info (gids)
S A N 020 692 22 23

ELDERS &95"

Oolc gespecialiseerd In
heren(mqat}werken

Een nieuwe job of eigen bedrijf en direct heel goed ver- Engels v. beginners + half
dienen1 Volg de staatsoplei- gev ƒ5,- p/u Begin 9 + 1 2
ZOEKT
ding voor vrachtauto-chauf- mrt. Progress 020-6008104
feur of rij instructeur in
Met vakantie naar Spanje of
Amsterdam. De avondcur- Sp Amerika'' Volg dan eerst
sussen starten resp 2/4 en een korte
vakantiecursus
17/3 Vraag info (gids)
SPAANS bij gedipl. docent.
voor huis aan huis enquêtes m de eigen woonplaats
S A N 0206922223
KI. groepjes. Informatie Mw.
Wilt u op een leuke manier iets bijverdienen op tijdstippen Zorgsector en Theater1 Info H Pennings, tel 5717359.
1
dat het u uitkomt, dan is dit misschien iets voor u
cursus 'Verhalen Vertellen'
Voor meer informatie kunt u op werkdagen tussen 9 00-16 00 april '98. Tel. 020-6446718
bellen naar Nico Spaans, tel. 020-6454557/6455355
Team Vier BV, bureau voor markt- en opinie-onderzoek,
Kennismaking
Veenplaats 19, 1182 JW Amstelveen

bezorger/ster

X Y Z BV. verhuizingen en
kamerverhuizingen/ transport
Voll verz Dag-nachtservice
020 6424800 of 06-54304111

PATANEGRA
TINTO GRAN
RESERVA '87
ELDERS J&9S
ten ultiem buitenkansie deze
11 jaar oude Gran Reserva
Tinto van de Bodega Los Uanos.
Zijn krachtige bouquet en fluweel
zachte aldronk maken deze wijn
lot een ware topper.

Muziekinstrumenten

TEAM VIER BV

Gemengde Vrijmetselarij,
internat orde voor mannen
en vrouwen Ook in Amstel
veen. Tel. 020-6430293

Financien en handelszaken

Auto-demontagebedrijf
STRIJDONK, RDW/ARN erk ,
lid Stiba Inkoop sloop/schade-auto's Gratis gehaald Tevens verkoop oude en nieuwe
onderdelen
Meteorenweg
381, A'dam, 020-6319802

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN

PROEFNOTITIES
ROUGE: kleun volrood,
bouquet: Iruilig, smaak:
stevig en kruidig, aanbevolen bij: vleesgerechlen
BLANC: kleur: goudgeel,
bouquet: kruidig,
smaak: Ins; aanbevolen
bij: visgerechten en
heerlijk als apentiel

Opleidingen/cursussen

service-medewerkers pompstation m/v

Verhuizingen
DE HONDENTRAININGEN
gaan in maart weer beginnen
Fijn met uw pup/jonge hond/
oude hond bezig te zijn Inl
en opg Ellen Cats, Hondenkapsalon 023-5713368

Dus... maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

• Herdenkingsborden bevrijding 5 mei 1945 gevraagd
door verzamelaar 5717357

meranD

sinaasappelsap

Ik ben een goed uitziende,
donkerblonde Hagenaar van
38 en 1 76 lang' Voor mijn
werk heb ik een aantal jaren
in het buitenland gezeten en
sinds kort ben ik terug in Nederland Ik begin met een
nieuw huis en misschien wel
met jou! Boxnummer 206850
Ik kom uit het midden van het
land Mijn naam is Hans Ik
heb een goed figuur, donker
haar, zie er goed uit, 1 80 en
41 jaar Ik houd van sporten,
uitgaan, vakantie, gezelligheid uit en thuis en ben op
zoek naar een humoristische
vrouw1 Ben jij dat?
Boxnummer 245241.
Karin1 Dat is mijn naam. Ik heb
donkerbruine ogen en halflang bruin haar. Ik rook, ben
1 85 lang en houd van stappen en van andere gezellige
dingen ondernemen. Ben jij
tussen de 30 en 40 jr en heb
je zin m een avondje uit? Bel
me' Boxnummer 956850.
Kom jij uit Noord-Holland en
houd je van stappen, de bioscoop en andere gezellige
dingen ondernemen? Ik ben
een blonde dame van 27 jr en
zoek misschien wel jou. Aarzei vooral niet Maar pak die
telefoon en reageer snel.
Boxnr 309270.
Kunst, cultuur, strandwandelingen, tekenen, tuinieren, koken, schilderen, gezelligheid
uit en thuis, daar houd ik van.
Lijkt 't je wat? Ik ben een
goed uitziende vrouw en op
zoek naar een leuke, brede
vent van hbo-niveau en 50+.
Ben jij dat? Boxnr 337256

Ik ben een goed uitziende
Reageren op advertenties
vrouw van 41 jr Ik zoek via
met boxnummer?
deze weg een leuke, aantrekkelijke man om, als het klikt,
mee af te spreken Ik ben 1 70
lang, sensueel, vrouwelijk en
netjes Spreekt dit je aan, rea- Hieronder vindt u een kleine
geer, zodat we kunnen af- selectie van de honderden
aanwezige advertenties
spreken1 Boxnummer 970085
Tussen alle advertenties die jij
al gezien hebt, valt deze mis• Uw particuliere Micro bon schien niet op, als je belt en
per post verstuurd bereikt luistert des te meer»'
ons pas over 3 a 4 dagen Ondernemende, gezellige en
Opdrachten die te laat
spannende meid Ik ben debinnenkomen worden
gene die je zoekt, lief en in
automatisch de week
voor alles Kan ik me met jou
daarop geplaatst.
uitleven? Boxnummer 961891

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

PAK

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

Ik ben er
ALTIJD VOOR JOU

(09)06 - 9789

Thuiscontact vrouwen 20-59
zoeken een afspraak thuis.
0906-19.19 (60 cpm)

Vanavond al een
ca 1,05 p/m
fijne afspraak?
Ik ga door, waar anderen
0906-50 222.04 (1 gpm).
stoppen1 Schaam me nergens voor en wil harde SEKS! Voor 't echte handwerk bel je
0906-Nummers
0906-0630
Zij praten, jij
Harriet' 99cpm 0906-97 94.
komt1 Live + Stones' 99 cpm
LIVE' Black, beautiful en hot'
Beluister anoniem
Voor de liefhebber v. zwarte Vrouwen 30+ uit A'dam
BEL DAMES THUIS
advertenties
18+
vrouwen1 99 cpm 0906-06.01. geven je hun telefoonnumIn heel Nederland
mer' 0906-14.44 (60 cpm)
0906-5015156 (1 gpm)
GEHEEL PRIVÉ
Lokaal tarief! Amsterdam
Een spannend
Wil
je lekker komen, maar
dating: vrouwen uit A'dam!
contact in de buurt
geen 06 op je rek ? Bel dan nu
010-29.46.186.
24 u/pd (1 gpm)
0906-5022204 (1 gpm)
00-569004253 (ƒ 0,62/1/« min )
Zie ook Nieuwsnet 9
New*New*New*New*New
Kabeltekst pag. 440 en 450 HIJ voelt onder haar rokje: ze SECRET-PHONE-COMPANY Wil jij SEKS? Ik ooki Bel me
heeft niets aan' Geen 06-kos- De 1e seksafluisterlijn v. Holl dan LIVE Geen 06 op je tel.Biseks1 Buurvrouw/buurmeis- ten 00-569004263 (0,62/'/4 m) 0906-97 22 Secret" 99 cpm rek. 00-6809950929 (4gpm.)
je (18)' Spelletjes steeds har- BIJ Monique kom je beslist
der' 99 cpm. 0906-95 26.
aan je trekken zonder kosten Ontdek de duistere wereld'
Diverse clubs
SM. Je meesteres LIVE! Zij
Dagelijks seksen hete meis- 00-569004274 (ƒ 0,62/Mi min ) wijdt jou m! 99cpm. 0906-9626
jes (18) op onze LIVELIJN! De BIJ Monique kom je beslist
Oudere vrouwen geven
heetstet ggcpm 0906-06 03. aan je trekken zonder kosten
hun telefoonnummer!
00-569004274
(ƒ
0,62/Vi
min.)
All creditc. ace., 24 u. p.d
Direct contact met
0906-15 55 (60 cpm)
020-6700620/036-5360208
09069889 Rijpe Sjaan Du
stoute vrouwen
httpV/www.desire nl
zkt jongens (18) v Live Seks.
0906-50.222.21 (1 gpm.)
Leuke dames gevraagd.
Grijp onder m'n rok. 99 cpm Snelseks Direct Live 99 cpm.
Direct contact met
Luxe privé huis' Topmeisjes
60 cpm1 Wijkdating vrouwen
vrouwen thuis1
10-01 u, 7 dgn p w Sauna +
uit
jouw
wijk
zoeken
een
af0906-5022221 (1 gpm).
Spannende date?
bubbelbaden. Sarphatipark
spraak! 0906-17.17
0906-50.15156
118, A'dam. 020 -6723022
Doorgeschakeld
Afspreken m jouw
Advertenties van
met vrouwen thuis
Luxe
privé-huis vraagt meispostcode-gebied:
vrouwen 18+. (1 gpm).
0906-5022221 (1 gpm)
jes, studenten, huisvrouwen
0906-5022204 (1 gpm)
BEL ME THUIS
die evt. parttime willen bijverEcht LIVE m gesprek met Bel gratisi Mannen zoeken
dienen Tijden m overleg, en
sterren, geen 06 op tel rek. vrouwen voor contact.
ervaring is niet noodzakelijk
Bel 00-6809950930 (4gpm)
VERNIEUWD ca 1 gpm
0800 - 41 44 (gratis)
Overtoom 443. 020-6189110.
Hieronder vindt u een kleine selectie van de
honderden aanwezige advertenties

(09)06-98.50

-A- Desire Escort *

* SEKS ALARMNUMMER"*

0906*0611

0906-96.88

voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgendc vooi waaiden: • geabonneeid zijn op het
'Zandvooits Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegcvcn • maximaal 3 regels • alleen vooi paiticulicr
gebruik • het aangebodene mag niet boven
l 300.- uitkomen • bijv. huisiaad te koop aungcbodcn.
Gebiuik bij het invullen van uw leksl de coupon en
voor iedcie leltei. punt. komma of cijlerécn vakje.
• Laat na ieder wooid. punt of komma een vakje vrij.
Schrijf pci icgel hele wooidcn of Ictlcigiepen.
Indien uw advcitcntic een betaalde Micro is. kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (girojbctaulchcquc bijsluiten ol u ontvangt van ons een acccptgirokaail.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgvgc\cn.

Ik ben altijd vrolijk, spontaan
en prettig gestoord Ik ben
alleen geen Pamela Anderson of Suger Lee Hoper Heb
je daar geen bezwaar tegen
en heb je zin in een date met
mij Misschien wordt het wel
wat Ik hoop wat van je te
horen Boxnummer 350871.

Omgeving van Haarlem voor
een leuke date met een
vrouw van 40 jr Ben jij rond
de 1.90 m, liefst met donker
haar en bruine ogen, dan
mag je me bellen Wie denkt
te weten voor wat, mag alvast
een lieve, leuke of spannende
suggestie inspreken.
Ik ben een lieve vrouw uit om- Boxnummer 926876
gevmg Naarden en zoek con- R'dam wie wil met mij spantact met ongebonden man nende ervaringen delen? Mijn
Mijn naam is Wilhelmma, ben naam is Jannet, leuke vrouw
40 jr, 1 65 m en 70 kg Ik wil je van 21, 1 80, lang blond haar,
graag ontmoeten voor relatie, 65 kg en op juiste plaats goed
waarin we echt van elkaar van postuur. Z k m man onkunnen genieten op elk vlak der de 30 voor tel. contact en
niet verlegen, bel'
daarna contact bij mij of jou
Boxnummer 963243
thuis. Boxnummer 350154.

heeft alle dranken!

HAARLEM: Calilornieptem 17 (naast D-reizenj •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraal 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCKIIIheetlmeeriftnSOs/jJerjsi, (*/vocra« orenga veslqagu OI7Z-W300

Reageren op advertenties met boxnummer?

ENQUÊTEURS

ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
Vakantiehuisjes voor week/midweek of weekend
Gratis gebruik van 50 fantastische attracties,
wild west shows, kindervoorstellingen, circus,
veel zwemplezier en gezellige avondprogramma's
Bel Attractiepark Slagharen 0523 - 683 000
Vak woningruil Ermelo a d
bosrand, 1-gez won , max 4
pers , ruilen met gelijke won
in Z'voort Tel 0341-554909

haorwei
en pruiken

Tel 020-6157107
Gevr jonge, enthousiaste medewerkers voor rest Queenie
Wij hebben plaats voor
* Huish hulp (9 uur per week)
' Leerling kelner
" Terrasmedewerkers
" Medewerker Alg Dienst
Voor een snelle reactie belt u Rest. Queenie
Tel 023-5713599, vragen naar mevr Hollemad

HOBBY - KUNST - CREATIEFBEURS
Amstelveen, Sporthal Bankras
Zond 8 mrt van 10 30-17 00 u Ruim 80 amateur kunstenaars
uit het hele land tonen en demonstreren hun creatieve hob
by's, o a keramiek, schilderen, naald- en papierkunst, glas

sortering

Heemstedeslraal 26
bh Hoofddorpplein
Amsterdam

Horecapersoneel gevraagd

HELE LITER
ELDERS J233S

pasruimte

*• ruime

COTESDURHÓNE
Deze geselecteerde rode en
witte op Iraaie wapenlies
gebollelde Rhône wijnen zijn
een waar meesterstuk. De
naam "La Chasse du Pape"
danken zij aan de vroegere
kelders van de Paus na
Avignon.

de Blancs staat voor wille
wijn van witte druiven en is in het
algemeen zeer fns en Iruilig De
aldronk is droog en zeer soepel
Deze witte wijn is uitstekend te
combineren met Mie vleesgerechten, visgerechten en als aperitief. [FLESSEN 28.80

-

• T k autostoeltje Storchenmuhl ƒ40,- 023-5719880

Europese marktleider voor hoogtemperatuursolderen
zoekt een

LACHASSEDUPAPE

BLANC DE
BLANCS
ROGER
ROBLOT

Coupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
(frankeren als brief) met vcr- NUMMER KOSTEN
melding van uw postcode naar F y.yy UCL. BTW»
EXTRA
ons kantoor:
(u dient er rekening
Micro's Weekmedia, Postbus mee te houden dat bij
156, 1000 AD Amsterdam.
uw op|>:i\e de regel
Fax: 020-6656321.
hr.o.nr.... lm r. v.d. blad
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zundvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvooil

als l reiiel hij u\\ tekst
gerekend wordt).
\Vij /ijn niet aansprukelijk \oor fouten ontstuun door onduidelijk
handschrift.

Gratis Micio's en betaalde
Wij behouden ons hel
Micro's moeten worden inacle- rccht * ««r /onder
---'>
tooi tol uiterlijk maandag
nk., „ , e ncmcn.
1 6.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

ed 17

t/m 3 regels ƒ 5,60
t/m 4 regels ƒ 7,47
t/m 5 regels ƒ 9,34
t/m 6 regels ƒ 11 ,21
t/m 7 regels ƒ 13,08
t/m 8 regels ƒ 14,95
t/m 9 regels ƒ 16,81
t/m 10 regels ƒ 18,68

Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, andcis kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen
Vooi de particulier maximaal 3 icgels gratis, niet vooi de zakelijke maikt. tot een maximum van één advertentie
|)cr weck. Ook vondel vermelding viaagprijs (ailikclcn ie /.amen niet boven f 300,-) kunt u niet gratis adveitcicn. Alle pi ijzen zijn incl. 17,5% BTW.
Naam.

Adics:
Postcode:
Tclcloon:
S.v p. m iiibiiek:

Plaats:
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Nieuwe gezonde vruchten- l (~.EZONDHEID
siroop met calcium
Nieuw Aleve.
^-S

i
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In Nederland zijn steeds meer mensen zich bewust van én oud. Het botweefsel wordl
het belang; van voldoende calcium voor gezonde sterke namelijk gedurende hel hele
botten. Iedereen heeft behoefte aan calcium, m.n. zwan- leven vernieuwd. Wie tot zijn
gere en borstvoedinggevende vrouwen, kinderen in de dertigste voldoende calcium mgroei en ouderen. Daarom ontwikkelde Roosvicee nu neeml, houdt de botten langer
een lekkere, gezonde vruchtensiroop met extra calcium: stevig. Na hel SOsle levensjaar
kan botontkalking optreden.
Roosvicee CalciVit.
Mei Roosvicee CalciVil is er
voor hel eersl een vruchtensiroop die rijk is aan calcium.
Een glas bevat 25% van de
hoeveelheid calcium die men
dagelijks nodig1 heeft. Deze
speciale vruchtensiroop is gemaakt op basis van het sap
van sinaasappel, rozenbottel,
mango en grapefruit en heeft

een heerlijk frisse smaak. De
vruchtensiroop is, net als de
andere Roosvicee producten,
tevens rijk aan vilamine C.
Voor jong én oud
Bij een verantwoorde voeding
hoort voldoende calcium.
Calcium is nodig voor sterke
botten: iedere dag, voor jong

Schone bloedvaten
helpen tegen hart- en Grijze haarkleur in vijf
vaatziekten
mimiten verdwenen
Verkeerde eet- en leefgewoonten kunnen ervoor zorgen
dat onze bloedvaten verstopt raken. Schone bloedvaten
zijn noodzakelijk om een goede doorgang van ons bloed
door het lichaam te waarborgen. Dichtslibbing is fataal
voor onze gezondheid.
De voedingsstoffen uit ons BLOEDVATEN
den, bloedveteten worden via het bloed REINIGING
ten worden
naar alle vitale deopgelost, een
len van ons libetere doorchaam gelransstroming van
porteerd. Wie
het bloed ontechter te veel en
staat,
verte vet eet. creëert
moeidheid verop den duur verdwijnt en het lichaam meer
stopping van de
energie heeft. Het effect is volbloedvaten. Het
gens
leverancier
Oligoopeenhopen van
Pharma dusdanig, dat zelfs
verschillende
ernstige aderverstoppingen,
(vet)stoffen tegen de bmnen- die hartaanvallen en beroerten
kanl van de vaatwand wordt veroorzaken, binnen afzienbare
slagaderverkalkmg genoemd. tijd verdwijnen. Andere sympHet vormt een ernstige belem- tomen zoals pijn in de borst,
menng van het transport van hoge bloeddruk, hoog cholestevoedingsstoffen, met als ge- rolgehalle en vergiftiging door
volg een verzwakt lichaam en zware metalen, verdwijnen
volksziekte nummer 1: hart- vaak al binnen enkele weken.
en vaatziekten. Een goede Ader Rein Kuur 300 is Ie verdoorstroming van de vaten is krijgen in tabletten met gratis
dus van levensbelang.
dagdoseerverpakkmg. Ook te
1
verkrijgen in graiiulaat onder
Oplossen
de naam Stimufood.
Mensen met slagaderverkalkmg weten dat een uitgebalan- Gratis videoband en boekje
ceerd dieet met weinig vet en Over de oorzaken en gevolgen
regelmatige lichaamsbeweging van dichtgeslibde bloedvaten
helpt om een hartinfarct of een schreef drs Ehsabeth de Boer
operatie aan de kransslagader het boekje 'Bloedvatenreite voorkomen. Daarnaast is er niging'. Het is verkrijgbaar bij
sinds zeven jaar Ader-Rein uw drogist, reformspecialisl en
Kuur 300 verkrijgbaar dat de De Tuinen. Tevens kunl u een
'plaque', de aangeslibde slof- informatieve videoband aanvrafen, oplost en afvoert. Het mid- gen. Tegen betaling van de verclel werd ontwikkeld door de zendkoslen krijgt u die dan
Amerikaanse arts Loquasto. In gratis toegestuurd. Voor meer
zijn kliniek zijn de tot nu toe informatie en bestelling:
behaalde resultaten zeer be- Oligo Health Institute, tel.
moedigend. Met Ader-Rein (035) 624 02 56.
Kuur 300 worden de aders op
volkomen natuurlijke manier
gezuiverd. Het resultaat is dat
de vaatwanden soepeler wor-

Naarmate de leeftijd vordert maakt de natuurlijke
haarkleur plaats voor een grijze haardos. Alhoewel
het grijs worden van haar een volkomen normaal proces is, zijn er veel mensen die hun eigen haarkleur
het liefst zo lang mogelijk willen behouden, met
name mannen, omdat zij niet gewend zijn het haar te
kleuren.
Om grijze haren onzichtbaar
te maken, kunt u uw haar m
elke gewenste kleur verven.
Tegenwoordig kan dat met
diverse kleuringsproducten
die uw haar op zachte wijze
een andere tint geven. Het
nadeel van sommige haarkleurmiddelen is de lange inwerktijd plus hel egale effect.
Just for Men zorgt er nu voor
dat uw grijze haarkleur in 5
minuten verdwijnt en de natuurhjke kleurschakeringen
worden behouden.
Natuurlijke kleur
De kleur van ons haar is opgebouwd uit verschillende
tinten. Die schakeringen
worden met dit product op
geraffineerde wijze gebruikt
om grijs haar volkomen aan
het oog te onttrekken. Een
simpele kleuring, die net zo
eenvoudig is als het wassen
van haar, maakt dit mogelijk.
Het resultaat is dat
uw
grijze
haarkleur in
5 minuten, is
verdwenen.
Just for Men
werkt specifiek in op de
grijze haren
en brengt
daar de origmele kleur
weer terug

drogisterij

Zeer velen niet
tevreden met miclclelcn tegen roos

TON
GOOSSENS
WINKELCENTRUM NOORD
Zandvoort
tel: 571 2305

Roos is een hinderlijk probleem. Er zijn vele middelen die beweren een oplossing te bieden. Van de
deelnemers aan de antiroos consumententest in
Nederland bleken zeer
velen niet tevreden over
de werking ervan.
Echter met de speciale Selsun
kuur was de roos steeds binnen enkele weken verdwenen,
concludeerde maar liefsl driekwarl van de lesters. Selsun is
namelijk een speciaal geneesmiddel legen hoofdhuidschili'ermg. Lees wel voor gebruik
eprsl de bijsluiler. Hel is uitsluilend verkrijgbaar bij drogisl en apotheker.
Vraag de
gratis
AnliRooskrant
aan en
doe
eventueol mee
t-j» l aan de
volgendo consumententest. Dus als u
echt resullaat wilt hebben, doe
dan de Selsun kuur.
Voor meer informatie, bel:
(023) 554 A5 97.

Specialist in Homeopathie

Parfumerie - Drogisterij Schoonheidssalon

Dit gebeurt zo subtiel dat na de
behandeling niet meer kan
worden verteld welke haren
grijs waren
Razendsnel
Wie er niet over peinst om zijn
haar te verven kan met Just
for Men op andere gedachten
worden gebracht. Het werkt
namelijk volgens de al eerder
genoemde '5-minuten formule'.
U masseert het in, en laat het
5 minuten intrekken. Precies
de tijd die u nodig heeft om te
scheren of te douchen. Zodra
het is uitgespoeld zijn de grijze haren verdwenen. De ingebouwde conditioners zorgen
ervoor dat het haar beter in
model blijft. Een behandeling
houdt ongeveer 6 weken. In die
tijd kunt u uw haar zo vaak
wassen als u wilt, zelfs elke
dag. Just for Men is natuurlijk
ook te gebruiken door vrouwen. Die zullen het snelle kleuringsproces
ongetwijfeld een verademing
vinden:
Verkrijgbaar bij uw
drogist.
Voor meer
informatie:
Tendem,
tel. (038)
421 77 47.

Er wordt dan meer bot afgebroken dan opgebouwd. Het
proces van botontkalking kan
men beperken door voldoende
calcium te gebruiken.
Verantwoorde voeding
In gevarieerde, veranlwoorde
voeding zil voldoende calcium.
Helaas elen we niet altijd zo
verantwoord als eigenlijk zou
moeien. Roosvicee Galei Vil is
daarom een goede aanvulling
op de dagelijkse voeding voor
iedereen die er zeker van wil
zijn voldoende calcium binnen
te krijgen.

Zwitserse wonderpil
nu eindelijk ook in
Nederland
Wie problemen heeft met Melatomatine: natuurlijk
slapen moet zeker het vol- middel voor goede en
gende lezen. Sinds kort gezonde nachtrust
bestaat er Melatomatine, - zorgt voor goede en gezonde
een 100% natuurlijk pro- nachtrust
duet dat ervoor zorgt dat u - verbeterl geestelijke spanmakkelijker in slaap valt.
kracht
Melatomatine, gemaakt - stabiliseert de slaap bij veruit verse tomaten, verstoring nachtrusl (ploegensterkt de werking van het
dienst en jet-lag)
lichaamseigen rustgeven- - werkl preventief bij ouderdomsverschijnselen.
de hormoon melatonine.
Iedereen weet dat een goede
nachtrust het
beste medicijn is
voor vele kwalen.
Melatomatine is
daarom de ideale
oplossing voor
iedereen, die van
een goede, regelmatige en gezonde nachtrust
wil
genieten
zonder bijwerkingen.

www.gezondheidsnet.nl

Groenlipmossel werkt heilzaam
bij gewrichtsklachteii
Natuurgeneeskundig therapeute Rosemarie
Ypma komt in haar praktijk in Almere
regelmatig mensen met gewrichtsklachten
tegen. Voor de behandeling ervan kiest ze al
geruime tijd voor het groenlip mosselextract, omdat ze heeft ervaren dat de klachten hiermee opvallend verminderen.
Mevrouw Ypma: "Mensen met
artritis bijvoorbeeld merkten
dat de mate waarin de aanvallen kwamen, veel minder frequent was dan voorheen.
Waar ze eerst om de maand of
tweemaandelijks een flinke

aanval hadden,
kwam die nu
eenmaal in hel
half jaar. waarbij de aanval
veel milder was.
Bij artrose-patiënlen kun je

Wapiti Mossel Extract

'

*-'

DIQ
DHoaitTtniJ

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

DRUGSTORE

KERKSTRAAT 31 , ZANDVOORT
TEL: (023) 571 2513

Melatomatine is dus het nieuwe middel om lekker te
slapen en jong en gezond
te blijven. Hel is nu overal in Nederland volop
verkrijgbaar in verpakkingen met 60 tabletten
(goed voor 30 nachten
lekker slapen). Te koop
bij apotheek, drogist en
reformhuis. Voor meer
informatie kunt u bellen
naar: DistriCare, lel.:
(013) 528 49 76.

Alles over pijn
nu op GezondheidsNet

.\ienir:

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 5716123

Gratis: Calciumwijzer
Belangrijk is dal voeding voldoende calcium beval De hoeveelheid calcium in vocchngsmiddelen verschilt sterk per
product. Om die reden heeft
Roosvicee in samenwerking
met het Vitamine Informatie
Bureau van TNO Voeding en
de Osteoporose Stichting de
Calciumwijzer ontwikkeld
Hiermee kan eenvoudig berekend worden hoeveel mg calcmm u per dag binnenkrijgt
en hoe een tekort aan calcium
aangevuld kan worden.
De Calciumwijzer kunt u !P!Pfonisch aanvragen op 0900202 4045 (50 cpm) Deze lelefoonhjn zal tot on met 30 j u n i
1998 open blijven. Nieuwe
Roosvicee CalciVit is verkrijgbaar in de supermarkt en de
drogist.

In Wapiti Mossel Extracl wordt uitsluitend de originele
Nieuw-Zeelandse Groenlipmossel verwerkt. Deze unieke mosselsoorl komt alleen voor m de heldere, niet vervuilde kustwaleren van Nieuw-Zeeland Hel zeewater m dit gebied is rijk
aan stoffen zoals o.a. kalium. magnesium en calcium. Deze
vormen een belangrijke bron aan voedingsstoffen voor de
Groenlipmossel. Het van deze mossel vervaardigde exlracl
heeft een gunstige werking op het socpel houden van de gewrichten.
Het verhoogt de elastioileit van hel
steunweefsel en verbetert het uilhoudingsvermogen. Als voedingssuppleraent kan hel bovendien een waardevolle aanvulling 1 op de dagelijkse
voeding betekenen. Wapiti Mossol
Extract lablelten zijn verkrijgbaar bij
drogist, reformzaak en apotheek.
Voor meer informatie- Emonla B. V .
tel. (0512) 518 085

Werkt langer dan
andere pijnstillers
Bij pijn is niets zo vervelend als om de paar uur een
pijnstiller te moeten innemen. Als je pijn hebt dan wil
je dat een pijnstiller zo snel en zo lang' mogelijk werkt.
Daarom is er nu Aleve (spreek uit 'Alief'). Aleve werkt
snel eu lang. Wel 12 uur. Langer dus dan andere pijnstillers. Aleve bevat namelijk naproxennatrium en is
nu zonder recept verkrijgbaar bij drogist en apotheker.
Echt anders
Aleve is écht anders dan andere
pijnstillers
Vooral bij aanhoudende pijnen zoals kiespijn, reumatische pijn, pijn
m de rug, menstruatiepijn
en hoofdpijn, zorgt Aleve ervoor dal je gewoon door
kan. Aleve werkt snel en
krachtig en onderscheidt
zich van andere vrij verknjgbare pijnstillers vooral
door de langdurige werking
l tablet Aleve werkt 8 tot 12
uur lang, langer dus dan andere pijnstillers. Aleve is ook zeer
effectief bij pijn en koorts bij
griep en verkoudheid en na
vaccinatie. Bovendien werkt
het koortsverlagend én onlslekingsremmend
Goed verdragen
Aleve wordt goed verdragen
Mede daarom is dit geneesmid-

del nu zonder recept verkrijgbaar bij drogist en apotheker
Het wordt verkocht in veipakkingen van 10 en 20 tabletten
De lichtblauwe tablcljes zijn
klem en glad waardoor ze gcmakkehjk m te nomen zijn Lees
vóór gebruik de bijsluiter Niet
te gebruiken door maagpatienten en patiënten die met antistollmgsmiddelen worden behandeld. Voor meer informatie.
Roche Nicholas B V. tel (0497)
381 833 Nu ook op Internet
www gezondheidsnet nl

Juiste zuurgraad verhoogt
natuurlijke
weerstand
Melkwei of molke is een
zuiver natuurproduct dat
een gunstige werking heeft
op onze darmflora. Kegelmatig gebruik ervan heeft
een positieve invloed op de
zuurgraad van ons lichaam,
waardoor de natuurlijke
weerstand toeneemt.
Biosana Molke wordl gemaakl
van zuivere hoogwaardige
Zwitserse melkwei. Hel is vel- en
caloriearm, maar rijk aan mmeralen. Biosana heef l opvallende
eigenschappen die allemaal gericht zijn op het fit en gezond
houden van het lichaam. Het
heeft een positief effecl op bloeds-

omloop. bloeddruk en spijsvertering Daarnaast is het
goed voor de vochtregulering
Biosana is bij de drogist en
reformzaak te koop als granulaal en als labiel Vanaf april
zijn naast de smaken vanille en
chocolade ook de frisse vruchtensmaken appel en framboos
verkrijgbaar Een gratis boekie
over Molke kunt u aanvragen
bij Img roma. tel 0900-1011015
(ca 55 cl per mm)

.\ieiiir

Akolip, ook als Hpblaasjes
er al zijn
*
Eindelijk is er een nieuw middel . .
voor de verzorging van lipblaas- ^
j es: Akolip. Geen crème, maar
&
een verkoelende, heldere gel.
AKOUP
Akolip is transparant, zodat de vervelende hpbhiasjcs niet nog
eens extra worden geaccentueerd Een vooideel van Akolip is
dat het ook kan worden gebruikt als de hpblaasjes al aanwezigzijn Het beval namelijk zmk-ionen. die de huid zuivel en on hot
herstellend vermogen ervan ondersteunen Do sjel moei m een
dik laagje 4-6 maal per dag worden aangebracht Vraag er speeiaal naar bij uw apotheek of drogist Vooi inlichtingen of vtag-eiv Kosme Farm a. tel (0316) 224 243

het degeneratie proces uitstellen met^ behulp van het mosselextract Het zorgt er bovendien voor dat mensen soepeler
worden in de gewrichten en
dat vooral de starts! ijfheid na
de nachtrust beduidend mmder of zelfs afwezig is " Ook bij
mensen die de aandoening fybromynlgie (ook wel weke delen-reuma genoemd) hebben,
heeft het extract een positieve
werking "Bij sporters zorgt
het mosselextract ervoor dat
de spieren soepel aanvoelen,
alsof je ze al hebt opgewarmd."
vertelt mevrouw Ypma Ze
raadt sporters aan het extract
te slikken m een ondorhoudsdosis Dat geldt ook voor menson met jicht Wordt het mosselexlract tijdens een aanval
ingenomen, dan neemt de pijn
binnen één. tweo dagen af tot
een licht zeurend gevoel overbhjft

Wilt u
adverteren op
deze pagina ?
Bel voor informatie

023-5717166

PHILIPS BREEDBEELD
KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
SAMSUNG CAMERA

BREEDBEELDSTUNT!
TOPMERK, Super platte
61cm beeldbuis, stereo,
TXT Adviespnjs"2439.-

1179.-

VPK60,14xmotorzoom "1099.-

679.-

Hi-8 CAMERA
ERA STUNT!
HiFi-stereo, 12xmotorzoom,
1 2x motorzoom,
afstandbediening.
3nmg.Adv"1899.Adv"1 899.-

WASDROGER STUNTI
MettijdklokenpluLzenfilter '495.-

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs'649.-

SONY STEADY SHOT

1379.- E3Er

CONDENSDROGER

TR510.HiFigeluid.'1890.-

Geenafvoernodigi RVStrommel.

1T79«-

M PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV SONY + LCD SCHERM
PT820, Black-lme S grootm beeld, stereo.TXT Adv '2795 -

pro -1070

1679.-

FJ-j/jJ IZ.15J«"

"^ PW9501,Tvvan'tjaari70cm
Black-lmeS,100Hzdigital
scan, stereo, TXT Adv'3895.-

kldsse camcorder. Adv'2530.-

545.BAUKNECHTDROGER

'C2OOOOOO

TRV11, Camcorder." 1980 -

Kreukbescherming. Instelbaar
tot 150 minuten. Adv'949.-

595.-

SONYHi-8 HIFI STER EO

PHILIPS BREEDBEELD TR 780 STEADY SHOT, top-

[iütJ IM/UB"
SONY DIGITAAL TOP!

PHILIPS 70CM STEREO

WET

PT4501, Teletekst.'1645.-

969.

Off. Ned Philips garantie.
55cm, teletekst Adv'1245.-

zoom. Adviesprhs'5279.-

699.- ~~ 2879.-

MHC551; 30 Watt versterker met equalizer, digitale tuner, 40 pre-sets, dubbel
cassettedeck, dolby 8, programmeerbare
CD-speler, 2-weg bass-reflex luidsprekers,
incl. afstandbediening. Adviespnjs'780.-

PHILIPS TELETEKST
TELETEKST
PT156;Afstandbediend
mdbediend '645'645 -

429.-

PHILIPS MATCH-LINE

KORTING

VR; Turbo-Drive, stereo, mon-

PORTABLE KTV37cm lage, Jog & Shuttle. M545.Off Ned.Phihpsgarantie '495-

299.-

949.-

OP ALLE
ELECTRISCHE
KACHELS EN
DEKENS

ATAG TURBO FORNUIS

PHILIPSHIFI STEREO

FG6; Gas-electro met hete-luchtoven, vonkontstekmg, grill, sierdeksel en ovenlade.
Adviesprijs"1799.-

VR665;Showview+PDC,4koppen.FollowTV, tongplay.' 1095.-

679.-

ZOLANG DE
VOORRAAD
STREKT

ARISTONA STEREO
SONY 72CM TRINITRON

SB65; 4 koppen, SHOWVIEW
PDC.Iong play. Adv'1095.-

1179.-

SONY BREEDBEELD
KV24WS1; Super Trinitron,
| stereo, teletekst. Adv.'2440.-

1379.-

SONY BREEDBEELD
28WS1;70cmSuperTnnitron,
j 60Wattstereo,teletekst."2990.-

1649.-

SONY 100HZSUPER!
E2561; Super Trinitron,
PIP, stereo, TXT. Adv'2970.-

1769.-

CALLCENTER

599.-

KVC2981; Stereo.TXT.' 1880.-

20%
EXTRA

grootste en
'niet genoeg.

799.-

SONY HIFI STEREO

699.-

SONY 55CM STEREO

729.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT
WA8214; Hoog centrifuge
toerenlal. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's. "1349.-

899.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

AWM800; 15 programma's.
Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveiliging. Adviesprijs '1079.'

J620; Hi-Spec Drive.' 1189.-

649.-

SAMSUNG STEREO !
SV125; Videorecorder met

549.-

429.-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER ..

PHILIPS VHS-VIDEO

Rg% QCQ

ODö.

A237; Express ProDigi. '714.-

~~
429.PANASONIC Beste Koop!

469.-

A R I S T O N A VIDEO!

^^^^IwZlIHB

SjiaVrieorea»derAtslbed"695.-

Met afstandbediening.

899.»c«rt. AfsUndbtd. '999.'

(SONY

799.729.-

COMBO 37CWI

INTELPENTIUM166MMX
Multimedia PC; 16MB,
2.1GB, W'95, fax/modem,
1 jr. On-Site garantie. *3499.-

850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs" 1435.-

V I D E O - T A P E PER .3

BCC BETER EN GOEDKOPER!
MR. BEAN

PHILIPS
SONY SOUNDMAN
KOFFIEZETTER met CD

"DE ULTIEME
RAMPENFILM''

Met unieke, onbreekbarf
RVS thermoskan.

EEN
RAMPENDAG!
SiCM TV/VIDEO

WHIRLPOOL
BOVENLADER

MINI DISC PER 2

HD 7260

LASER MULTIMEDIA

P730, STUNT' Adv'699.-

Pentium 200MMX

Uniek systeem met apart
centrifuge eenheid. '1699.-

RVS+yonkontsteKlng.'SSg.- $f

269^ l

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak. 140 liter
inhoud, CFK-vrij. Adv "729.-

425.INBOUW
VAATWASSER
Volledig integreerbaar,
4 programma's en aqua-

849.-I*

\ PRIJS,
ATAG
FORNUIS
FG1;

2-DEURS KOELKAST
CFR; 220 liter inhoud,
CFK-vrij. Adviesprijs"789.-

395.-

Gas-

fornuis met
electrische
oven, incl.
grill en
sierdeksel.
Adv"1450.-

ZANUSSI 2-DEURS
Z180/4D; Automatische
ontdooiing. Adviespriis'749.-

435.-

BOSCH 2-DEURS

235 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv "985.-

615.-

PELGRIMHETE-LUCHT
FORNUIS
Gas-elektrofomuis,gnll,thermo-1
staat en sierdeksel. '1199.-

798.-1

ETNA FORNUIS

Gas-elektro fornuis met grill l
en sierdeksel. Adv'695 - [

528.-

INDESIT FORNUIS

Gasoven.metdubbeleoven- [
ruit. Adviesprijs"849.-

378.BOSCH VRIESKAST
G S D 1 3 0 0 ; 3 laden,
11kg invriescapaciteit.
Adviesprijs. '848.-

modem. W 95 Adv. *4799.-

529.-

WHIRLPO
OOL
OL K
KAST
AST
Gunstig energie
lergie verbruik,
"" capaciteit,
uteit, CFK-vrij.

449.-

BCC PRIJS
BUBBLEJET STUNT!

3 vakken
n,, CFK-vri|.
Adviesprijs*629.i*629.-

199.

319.-

DJ400.lnclsheetfeeder. '499 -

239.-

Topklasse' 3jr garantie. '821 .
449.'

399.-

339..

90 LITER VRIESKAST
VRIESKAST

PORTABLEKTV37CM CANON BJC4200

Méér budget door de gratrs
BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

ETNA K O O K P L A A T
2-delige pannendragers. [

228.-

SUPER KOOKPLAAT)
OOKPLAAT

4-pits gaskookplaat.
plaat. Adv'295.-

158.-

ZANUSSIVRIESKAST
IVRIESKAST

JP170, Kleurenprinter. '599/

KTV 37CM+TELETEKST HP INKJETPRINTER

I

395.-

KOOKPLAAT •

IBM APTIVA E22 TOP! |

*"

ÜSA O"7O
lJlm-9 Of u.""

Adviesprijs"699.-

2299.-

ST65p, Stereo, TXT.'1829.f ÏJÏV

345.-

898.-

166Mhz MMX technologie,
32MBmtern,1 6GBschijf,CDrom, 33K6 fax/modem, W'95,
1|r.On-Sitegaranlie Adv'3499.-

669.GRUNDIG37CM + TXT

1198.-

AEG TURNAMAT

549.

WHIRLPOOL KA'ST INDESIT INBOUW
130 liter, met vriesvak.

WASOROOGKOMBINATIE

GRUNDIG63CM KTV
lïrJIÏT

1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk.
Waterbeveiliging. Adv" 1 649.-

Ruime 3 in 1 combi magnetron. Met hete lucht, grill en l
850 watt magnetron. Dus
ontdooien, koken, bakken,
braden en gratineren. Adv*999.-

met vriesvak. Adv."699.-

Wassen en drogen in 1 machine, 1 000 toeren. * 1 549.-

RHILIPS TV/VIDÊO 2.1 GB 15" monitor, fax/
14PV162; Shówvlew. '1195.-

898.-

AEG BOVENLADER

479.-

WHIRLPOOL AVM

ZANUSSI KOELKAST

648.-

NVSD22;Srowiew+PDC. 734.-

~~

295.-

TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifuge
snelheid.
Adviesprijs'1099.-

JVC SHOWVIEW + PDC

TV/VIDEO COMBI'S1 STUNT! VHS-HQ VIDEO

Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Makkelijk
te reinigen. Vele kookfunkties. Adviespnjs'699.-

325.-

Instelbare centrifugegang, regelbare thenmostaat, RVStrommel.zelfreiniaendeDomD/l 199-

VR151; Afstandbed. "645.-

, .Showvltw, PDC, teletekst.
>£| Advlttprllt'1579,''i

189.-

WHIRLPOOL AVM2601

239.-

969.SIEMENS

VR165;+PDC,
C,afst.bed."745.afstbed. "745.-

1099.-

R2V18; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

SAMSUNG 24 LITER
1000 watt magnetron,
60 minuten timer, automatische programma's.

Automatische, ontdooiing.
Adviesprijs. '529.-.

849.-

PHILIPS SHOWVIEW
SHOWVIEW

TA5212; Stereo, teletekst,
top Black-line S. Adv' 1795.-

179.-

SHARP MAGNETRON

229.-

145 LITER KOELER

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

549.-

869.-

M6135; Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneembaardraaiplateau. Adv'279 -

DAEWOO MAGNETRON!
kor 610; digitaal
18 liter inhoud, 800 watt
vermogen, autom.
programma's '489.-

Lavamateoo. 950 toeren
centrifuge, waterbeveiliging, zuinig en stil. AEG meerdere malen best getest!
Adviesprijs'1449.

WM20000; RVS trommel en
kuip. Aparte temperatuurregeling.Bespaartoets. "1348.-

E260, Showview+PDC. "780.-

ARISTONA 63CM KTV

v

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN|

19 liter inhoud. Eenvoudige bediening. Adv'599.-

1649.-

WASVOLAUTOMAAT

SONY LONGPLAY

TA4412;63cm,teletekst.'1595-

1199.-

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke
uitvoering met vriesvak.

AEG WASAUTOMA'AT

E11; Af standbediening.'650.-

ARISTONA STEREO KTV

Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar.
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen. CFK/HFKvrij. Adviesprijs. '1849.-

679.-

629.-

SONYVIDEORECORDER

999.-

899.-

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

Terwijl de

JVC HIFI STEREO

L?jfc?

1298.-

299.-

M1400;Afstandbed."550.-

PANASONIC63CMTOP

G570;Topklasse.6Program-1
ma's.12 couverts. Wateront-1
harder en waterstop. '2099.-

SHARP HETE-LUCHTl
COMBI MAGNETRON

SONY PORTABLEKTV

G1; HiFi-stereo, TXT. "1599.-

KG25V03; 240 netto inhoud,
2 vriesladen. AdV1348.-

FL700; 750 loeren centrifuge. RVS trommel, schokdempers. Adviesprijs"949.-

MIELE 1000 TOEREN

PANASONIC KTVTXT

848.-1

MIELE VAATWASS'ER

849.-

Topklasse. Vol elektronische besturing, zuinig,
stil en milieuvriendelijk.
Adviesprijs."2299.-

549.-

SN23000; Met aquastop
en RVS binnenzijde. Lage
verbruikswaarden. Adv'1348.-1

SIEMENS KOEL/VRIES

GV6400; 4 koppen, Show-

M21; Hi-BlackTnnitron.'990.-

798.-i

SIEMENSAFWASAUTOM.

K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-en HFK-vrij. Adv'! 399.-

499.-

SONY55CMTELETEKST PDC. Adviesoriis*749.-

TX21; 55cm FSQ. AdV849.-

599.-

GRUNDIG HIFI STEREO

X2101;Trinitron,TXT.*1440.-

GSF341; 3 programma's. Vanabele indeling Adv'1099.-|

MIELE KOELKAST

HD600; Topper ! 4 koppen,
Showview+PDC.AdV1299.-

X2501; Hi-Black Trinitron,
teletekst, afst.bed. Adv'1770.-

728.-!

BAUKNECHTVAATWASSER

KOEL/VRIES

WN400; 10 programma's.
4.5 kg inhoud. Adv."799.-

PANASONIC STEREO

799.-

SMS1012;RVSmteneur.4
sproemiveaus. AdvM 179.-

INDESITWASAUTOMAAT

E600; Trilogie, 4 koppen,
Showview+PDC. Adv*1340.-

SONY 63CM STEREO view + PDC. Adv"1159.-

899.-

ARG647; 156 liter koelen
en 60 l i t e r v r i e z e n .
Adviesprijs. '949.-

498.-

BOSCHAFWASAUTOM.I

ZANUSSIWASAUTOMAAT

MAANDAG T/M'
08.00 TOT '"

SLVE8;4koppenTnlogicvideorecorder, montage. Adv'1670.-

Italiaanse vormgeving.
.... sterren invriescapaciteit. Adviesprijs 899.-

699.-

Consumenten Helpdotk voor Informatie on
adviei Tevens melden van tlorlngen aan
kleuranielwiftie en grool huishoudelijke app

SONY HIFI STEREO

469.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

795.MIELE WASDROGER
ASDROGER
1145.-

SONY MINI HIFI SYSTEEM
MET LUIDSPREKERS

Koelgedeelte met automatische ontdooimg. Vriesgedeelte met 2 vakken
en * • » • sterren invries
kapaciteit. Adviesprijs'999.-

579.WHIRLPOOL

Electronisch en reverserend.
el. AdvM799.RVS trommel.
Adv"1799.-

JVC DIGITALE STUNT!
STEREO KLEUREN-TV GRDV; Camcorder, 100x

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

Electronische
hè besturing.
Zeer stil. Adviesprijs'1099./iesprijs'1099.-

BOSCH WASDROGER
ASDROGER

DCRPC7; Bekroond! Camcordervan 't jaar i AdV5110.-

LU-XE VAATWASSER
Neder1andstcpmerk;4program-1
ma's, 12 couverts. Adv'899.-

235.-

899.-

PHILIPS BREEDBEELD
PW6301, HiFi - stereo, telolekst Adviesprijs'2095.-

PRU5DOORBRAAK

24PW6301; Ultra platte 61 cm
16:9 Black-Line beeldbuis,
automatische overschakeling
van normaal beeld naar Wide
Screen, 70 voorkeuzezenders, teletekst met bladergeheugen, 50 Watt stereo en
menusturing. Adv.'2495.-

3 vakken. Adviesprijs
698..dviesprijs698.-

349.B C C B E Ti E R

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

E N G O ElD K O P E R

"
BEVERWIJK
1500m2 Superstoro Beter en goedkoper!
Rrpndraat Rq
BreestraatBS

ATAG WASEMKAP
ETNA WASEMKAP
AVANCE;3-standen.Adv'135.- FJ

78.-

dinsdag t/m vrijdag.
09.30 t o t 18.00 u u r
IZAANDAM
AMSTERDAM^ AM|T|LVE^-ALKMAAR
09.30 tot 17.00 uur
zaterdag
11500m2 Superstore Boter en goedkoper! DEN HAAG - ZOETËRWOUDE - ZOETERMEER KOOPAVONDEN Badhoevcdorp Maarssenbroek
l Wp<st7Ürio "ï"; inrvt»» niri, u H Rrni.1,» '
LEIDSCHENDAM
Delft en Zoctermeer vrijdag. .. 19.00 tot 21.00 uur
iwestzijdess (onder Dirk v.d. Broek)
HILVERSUM-MAARSSENBROEK
overige filialen donderdag ... 19.00 lot 21.00 uur

vVeekmedia 17

KORT
Snelheid neemt toe
OVERVEEN - De snelheden
op de Zeeweg nemen weer toe
m vergelijking met een paar
maanden geleden, zo blijkt uit
metingen van de politie. Vooral
op gedeeltes waar maar 50 kilometer per uur gereden mag
worden, ligt de snelheid hoog.

donderdag 5 maart 1998

Moeizaam gelijkspel voor damesteamZHC

ZANDVOORT - De win- *
terstop voor de hockeyteams was wel heel erg lang
en dat was aan het spel af te
lezen. De ZHC-hockeysters
speelden tegen Terriërs een
matig duel, doch het 1-1 gelij kspel gaf de verhouding
goed weer. Ook Terriërs
maakte een moeizame indruk. Door vakanties trad
ZHC met vele invalsters
aan.

Donderdag fotografeerde de
politie meer dan de helft (59
procent) van de passerende automotailisten. Op maandagmoren was dat 25 procent en voriae week woensdag 35 procent.
De eerste aanval van ZHC zag
Een automobilist reed zelfs 116
heel goed uit. De bal ging
kilometer per uur, 66 kilometer er
goed rond waarna een aardige
ie hard.
mogelijkheid ontstond. Helaas
het schot net naast het
Op het weggedeelte waar de ging
Dat was voor ZHC, in de
snelheidslimiet 80 kilometer doel.
helft, het enige wapenper uur is, hielden de automo- eerste
De Zandvoortsen werden
bilislen zich wat meer in. Het feit.
teruggedrongen en moesten
percentage snelheidsoverlre- ver
van verdedigen hebben.
ders varieerde tussen de 4 pro- hel
was van korte duur
cent en 13 procent. Onder de Baltaezit
aangezien
comtainalies onovertredingen zaten ook twee nauwkeurigdeverliepen.
uitschieters. Twee automobilisOok Terriërs kon weinig inten gingen over de Zeeweg met druk
maken. De gaslen hadden
131 kilometer per uur, 51 kilo- wel een
overwicht, maar ook
meter te hard.
dat spel was te onsamenhangend om de Zandvoortse defensie in verlegenheid te brengen.
Politiespreekuur
ZANDVOORT - De politie Terriërs forceerde een paar
doch ook die leverheeft gisteren voor de eerste slrafcorners
niets op. Na twintig minukeer een spreekuur gehouden den
hockeyen kon de eerste grom Nieuw Unicum en in de tae- tenkans
genoteerd worden. Een
jaardenhuizen De Bodaan en te
Terriërs-aanval leek te veel
het Huis in de Duinen. De be- voor
ZHC. De Zandvoortse
woners van deze instellingen doelvrouwe
zelfs omkunnen tijdens dat spreekuur speeld, maar werd
voor open doel
adviezen krijgen, aangifte doen werd de bal nog
naast de palen
van eenvoudige strafbare feiten geslagen.
en praten over hun gevoelens
van onveiligheid. De politie wil
In de tweede helft had ZHC
met de spreekuren het contact meer
grip op het spel. De Zandmet ouderen en gehandicapten voorlse
vrouwen kwamen meer
verbeteren. Het is de bedoeling aan aanvallen
en kregen na
dat de politie een keer per vijf minuten detoe
eerste strafcormaand of een keer per twee ner, die net naast
geslagen
maanden langskomt.
werd. Deze periode was meer
gelijkwaardig. Terriërs kon
geen stempel meer op de strijd
Te hard
ZANDVOORT - Op de Van drukken. Aangezien ook ZHC
Lennepweg heeft de politie donderdagavond tussen half zeven
en acht uur negentig voertuigen gefotografeerd, omdat ze
harder dan 50 kilometer per
uur reden. In totaal passeerden
524 auto's en motoren. De snelZANDVOORT - Zoals beste reed 79 kilometer per uur.

Zandvoorts
Nieuwsblad

SPORT
STANDEN VAN
VOETBALCLUBS
Tweede klasse KNVB zaterdag
Amstelv
DZS
RCH
Vl&Vdlg
EVC
ZOB

1II-12
1838
1828
18-27
18-27
1025

AFC'3'J
Zandv'75
WVHEDW
ZCFC
JHoll
PSZ

17-24
172:)
1821
17-18
17-12
18 C

Vierde klasse KNVB zaterdag:
Overbos
Badhoev.
OSV
SIZO
AMVJ

15-32
H-29
15-28
14-23
15-22

KDO
Brandw
Ziindvm
Alhance
HBC

15-18
M-17
15 H
15 13
14 9

Derde klasse KNVB zondag
DRC
RCH
Velsenrd
KHPC
HBC
P.steijn

17-42
17-34
17-33
1729
17-28
17-23

IVV
SVA
Rippdn
Ziindvm
Blnmndl
KW

1720
17 19
17-19
17 1G
17 15
17-14

Zandvoort '75 op
zoek naar nieuwe
oefenmeester
De defensie van ZHC g-af in het duel met De Terriërs weinig kansen -weg
geen doelrijpe kansen wist te ging de wedstrijd toch nog op
scheppen, leek de strijd af te zijn kop. Terriërs kreeg een
stevenen op een bloedeloze 0-0 vrije slag buiten de cirkel toegeeindstand.
wezen. Een aanvalster werd
vrij gelaten en met een fraaie
In de laatste vijf minuten tip-in keek ZHC tegen een 0-1

achterstand aan. De strijd leek
beslist doch ZHC gooide er een
slotoffensief uit. Nu werd het
doel van Terriërs wel bestookt
met schoten, doch pas in de allerlaaste seconden kwam ZHC

Fotu. Rob Knotten

op gelijke hoogte.
De Zandvoortsen kregen heel
terecht een strafcorner toegewezen. Een paar keer mislukte
de opzet tijdens deze wedstrijd,
maar nu ging het goed. Gecon-

ZANDVOORT - Trainer
Harry Talsma heeft besloten om aan het e.ind van het
lopende seizoen met zijn
werkzaamheden bij Zandvoort '75 te stoppen.

centreerd werd de bal aangespeeld, gestopt en fraai en hard
Tijdens een gesprek met het
ingeschoten door Danielle van dagelijks bestuur van ZandHemert, 1-1. Door het verdien- voort '75 heeft Talsma dit offide gelijkespel blijft ZHC buiten cieel bekendgemaakt. Het taedegradatiegevaar.
stuur respecteert de beslissing
van Talsma en is naarstig op
zoek naar een opvolger. Tijdens
het contract van Harry Talsma
heeft Zandvoort '75 dankbaar
gebruik gemaakt van de vele
kwaliteiten van de Hoofddorpse trainer, wat onder meer leidde tot promotie naar de tweede
klasse KNVB. Zowel Zandvoort
vochten zij zich terug. Nu werd '75 als Talsma is van mening
•de zaak nog hachelijker aange- dat een periode van drie jaar
zien Atkinson en Schiltmeijer genoeg is om goed samen te
al snel tegen nederlagen oplie- werken.
pen hetgeen een 3-0 achterstand betekende.
Voorzitter Jan Berkhout en
Hans Lindeman brachten weer
hoop in de Zandvoortse gelederen door met grote overmacht
ZANDVOORT - De door
hun partijen zegevierend af te
sluiten, 2-3. Alles concentreer- Kenamju georganiseerde jude zich om de partijen van do wedstrijden voor jeugdiHans Jansen, John Ayress en ge judoka's om de zogeEdward Geerts. Deze schakers naamde Zeetrofee werd na
konden zich geen foutje veroor- een prachtige dag gewonnen
loven en gingen er eens goed door het Sportgezondheidsvoor zitten.
centrum uit Velsen. De juNadat de eerste verlenging doka's van de Kenamju legwas ingegaan begon het er voor den beslag op een prima
de Zandvoorters steeds beter derde plaats.
uil Ie zien en uiteindelijk werd
Tien verenigingen uit Noordde overwinning alsnog uit het
vuur gesleept. Door dil fraaie Holland waren naar Zandvoort
maar zwaar bevochten posilie- gekomen om de strijd met elve resultaat zijn de Zandvoor- kaar aan te binden. Het was een
ters in veiligheid en bezetten drukte van belang in het Sportmomenteel een vijfde plaats op centrum van Kenamju. Honde ranglijst, terwijl er nog twee derdenzeventig deelnemers bijgestaan door coaches en enwedstrijden te gaan zijn.
Voor de inlerne compelitie thousiast meelevende ouders,
werden de dertiende en veer- zorgden voor een prachtige
liende ronde . gespeeld. De sfeer. Ziggy Tabascnik, van de
grootste verrassing was de organiserende vereniging Ketweede overwinning van Hetty namju, had alle deelnemers onSandbergen in dit seizoen. Zij derverdeeld in leeftijdsklassen.
strafte het nonchalanle begin- Bij elke wedstrijd vielen erpunspel van Ruud Schillmeijer kei- ten te verdienen voor de club
hard af en won knap. Ranglijst- waar voor de judoka uitkwam.
Het systeem van verliezen en
aanvoerder John Ayress wist in
beide ronden de volle honderd dan naar de verliezersronde
procenl te scoren door John At- werd dit keer niet toegepast.
kinson en Wim Gude opzij Ie Het plaatsen van de dcelnemers in poules bleek veel meer
zelten.
Hans Lindeman, nog steeds aan te spreken, aangezien de
in het bezil van een slevige jeugdige talenten meer dan
tweede plaats, pakte 1,5 punt tweemaal de mat op konden.
door winst op Gorter en een Dit zogenaamde ontwikkelingsremise tegen zijn naaste rivaal toernooi was speciaal georgamHans Jansen. Titelverdediger seerd voor judoka's die geen of
Edward Geerts scoorde even- heel weinig wedstrijdervaring
eens 1,5 punt door Jan Berk- bezitten.
De gevechten waren spectahout te kloppen en remise te
spelen tegen Wim de Oude. Met culair. De ene judoka was afnog zeven ronde te gaan gaat wachtend terwijl de andere
Ayress aan de leiding, voor Lin- heel aanvallend te werk ging.
deman en Jansen. Geerts volgt Leuke taferelen waren er te
op de vierde plaats en is zeker zien toen bijvoorbeeld een junog niet kansloos, terwijl Gude doka zijn tegenstander in een
als zesde en Gorter als zevende houdgreep nam. Vol trots keek
hij dan naar zijn trainer om verzijn geklasseerd.
Morgenavond kan er een dui- volgens zelf in een houdgreep
delijker afsplitsing komen op te belanden. Met gespannen en
de ranglijst als Hans Jansen het rode gezichten werden de parmoet opnemen tegen koploper tijen door de jongelingen afgeJohn Ayress. Jansen moet win- werkt.
nen, en zal er zeker alles aan
Bij de allerjongsten van zes
doen, om de aansluiting met en zeven jaar, mocht Nigel Berg
zijn grootste rivaal, met te mis- de spits afbijten. In zijn poule
behaalde hij een verdienstelysen.
ke derde plaats. Dave Rubeling
werd overtuigend eerste in zijn
stond de een gewonnen maar groep door onder meer een
even later was de ander weer in prachtige spierbalworp. Rihel voordeel. In vliegende tijd- chard Bakker volgde zijn Zandnood besloten de kemphanen voortse clubgenpot door ook
vrede te sluiten in de vorm van alle poulewedstrijden winnend
een remise. Jean Paul Wester- af te sluiten.
veld kreeg de niet gemakkelijke
Tim Kaufmann liet geen twijopgave de zege voor Chess te fel bestaan over zijn judo kwahpakken of minimaal een gelijk- teiten. Trainer Marcel van
spel uit het vuur te slepen.
Rhee stond verbaasd te kijken
over de inzet en zijn werplechIn eerste instantie liep het niek. Tim Kaufmann besliste al
goed voor Chess. Westerveld zijn partijen binnen het tijdsbewon een toren maar in het mid- stek dat voor een wedstrijd
denspel gaf hij zijn dame weg gold. Ook Thomas Wiersma
waardoor het voordeel verloren liet zien uit het goede judohout
ging. Tegenstander Spaargaren gesneden te zijn. Ook hij pakte
kon de partij toen beslissen, een fraaie eerste plaats.
Youri van der Poel, Lou van
maar manoeuvreerde
zijn
paard naar het verkeerde veld. Wonderen en Nicolaas RavenHet paard werd door Wester- stein legden in hun klasse de
veld geslagen waarna beide hand op een mooie tweede
schakers zich in een foutenfes- plaats. Verschillende Zandtival slortten. Met nog vijftig voortse judoka's, Cliff Wardeseconden op de klok blunderde nier, Hilmar van der Veen, Darde Heeinsteedse schaker en gaf ryl Bouman en Kaj Zwemmer
behaalden een derde plek.
op.

ZVM-teams opnieuw met lege handen Zandvoortse Schaakclub

Circuit
ZANDVOORT - De Raad van
State heeft volgens de circuitdirectie donderdag alle bezwaren
tegen de milieuvergunning afgewezen. Daarmee is de milieuvergunning meteen van kracht
geworden en kan het circuit beginnen met het aanleggen van
de geluidswallen en het verlengen van de baan. De bezwaren
waren ingediend door onder andere de Stichting Geluidhinder
Zandvoort en de Stichting
Duinbehoud.

Verzamelbeurs
ZANDVOORT - Liefhebbers
van snuisterijen of zij met een
verzamelwoede kunnen zondag
8 maart terecht op de Verzameltaeurs in het Gemeenschapshuis in de L. Davidsstraat. De beurs duurt van tien
lot vijf uur en de toegang is gratis.

kend kennen de handbalteams van ZVM-Rabobank
een zeer moeizaam seizoen.
Ook zondag wilde het niet
lukken en werd er zowel
door de mannen als de vrouwen verloren. De handballers kregen met 32-27 klop
van Havas en de handbalsters gingen met 21-17 ten
onder tegen Kwiek.
De ZVM-Rabobankhandbalteams kampten met grote personele problemen. Vakanties
en blessures waren er de oorzaak van dat het mannen team
voor de helft aangevuld werd
met spelers uit het tweede. Het
tweede team dat later op de dag
moest spelen werd op zijn
beurt aangevuld met de helft
van de spelers van het eerste
team.

De Zandvoorters boden Ha- dan had het nu gemoeten,"
vas echter sterk tegenspel. In meende coach Joost Berkhout.
de eerste helft was het zoeken „Het klinkt misschien eentonig
naar elkaar en vooral verdedi- maar ook nu hebben we goed
gend kon ZVM-Rabo geen vat handbal gespeeld. Het leverde,
krijgen op de Havas-aanval. Bij net zoals de voorgaande keren,
de rust was de strijd al beslist echter geen punt op. En daar
gezien de 19-10 tussenstand.
gaat het namelijk wel om."
In de tweede helft liet ZVMRabo een ander spelletje handbal zien. Met een prachtige inzet en tevens met behoorlijk
goed handbal werd de achtervolging ingezet. De Zandvoorters, die vrijwel niet meer aan
degradatie kunnen ontkomen,
kropen naderbij. Havas was
echter geroutineerd genoeg om
de voorsprong niet geheel uit
handen te geven. Met een uiteindelijke 32-27 nederlaag had
ZVM-Rabo naar vermogen gepresteerd.

In de tweede helft moest een
moegestreden
Zandvoorts
team, er waren geen wissel
speelster, een stapje terug.
„Als er nog wat te halen viel ZVM-Rabo bleef zich dapper

(ADVERTENTIE)

Euro
ZANDVOORT - Op maandag
16 maart houdt het Ondernemers Platform een bijeenkomst over de invoering van de
Euro in 2002. A.J. van Osnabrugge van ABN/Amro informeert de ondernemers over dit
onderwerp. De bijeenkomst begint om half zeven en vindt
plaats in het Circus op het Gasthuisplein.

Jantje Beton
ZANDVOORT - In de week
van 9 tot en met 15 maart collecteren de scouts van de Buf falo's en Sint Willibrordus/Stella
Maris voor Jantje Beton. De opbrengsten van dit fonds gaan
naar activiteiten voor de jeugd.
Vorig jaar kreeg de scoutinggroep Sint Willibrordus/Stella
Maris een gift voor het nieuwe
clubhuis.

Schenking
ZANDVOORT - De Stichting
Doen heeft het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland vijf ton geS:chonken. De stichting krijgt
geldt uit de Nationale Postcode
Loterij.
De vijf ton wordt gebruikt om
een nieuw bezoekerscentrum
neer te zetten.

ZANDVOORT - Door met
3-0 te verliezen van KHFC
en mede door de winstpartijen van de concurrentie, is
de positie op de ranglijst
voor Zandvoortmeeuwen
uiterst zorgwekkend geworden. De Zandvoorters hadden de nederlaag aan zichzelf te wijten aangezien te
veel doelrijpe kansen om
zeep werden geholpen.
De Zandvoorters herstelden
zich wel enigszins van de uiterst matige vertoning, twee
weken geleden tegen KW. Nu
stond er een team dat wilde
knokken en dat is het handels'ïierk van de Zandvoorters.
Voetballend wil het dit seizoen
Wet lukken maar met een porÜe inzet kan Zandvoortmeeu\ven altijd voor een verrassing
zorgen.
Ook tegen de Koninklijke
hadden de Zandvoorters, door
die goede inzet, de kans op een
overwinning. In deze rommeli-

Maandag tot en met donderdag:
00.00-07TOO ZFM Nonstop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-12.00 De Watertoren
12.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-20.00 ZFM Nonstop
20.00-22.00 De Kustwacht
22.00-24.00 Tussen Eb & Vloed
ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Live1
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag:
00.00-OS.OO ZFM Nonstop
08.00-10.00 Broek ophalen
10.00-12.00 Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Calé Neu()
12.00-1 B.OO Zandvoort op Zaterdag
18.00-19.00 Tussen Pits & PaddocR
19.00-20.00 Getetter aan zee
20.00-24.00 De Kustwacht
Zondag:
00.00-09.30
09.30-10.00
10.00-12.00
12.00-17.00
17.00-19.00
19.00-24.00

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

ge, niet hoogstaande partij
voetbal, waren de eerste kansen
voor de Meeuwen. Rocco Termaat en Dennis Vastenhouw
schoten echter te kort. Na dert.ig minuten voetbal kwam
KHFC op een voorsprong. Een
vrije trap werd via de muur van
richting veranderd en zelfs
daar had de uitstekende doelman Mario Schrader geen kijk
op, 1-0.
Andy Beek had even daarna
de gelijkmaker op 'Zijn voeten,
maar van dichtbij schoot de
jonge Zandvoorter hoog over.
Tien minuten in de tweede helft
was het opnieuw Andy Beek,
die de aandacht trok. De Zandvoorter sneed door de defensie
van KHFC en werd door de
doelman, net buiten hel slraf-

In het sportcentrum van Kenamju aan de A.J. van der Moolenstraat heerste een gespannen
sfeer. Het blijkt dat het idee om
een evenement met als inzet
'Sportploeg van het jaar' te organiseren een gouden greep is.
De teams gaan vol enthousiasme te keer in een sport die niet
de zijne of de hare is. Ook is hel
na afloop van de strijd nog gezellig toeven tussen de sporters
van de plaatselijke verenigingen.
Acht spelers van elk team
speelden een partij van tien minuten waarna alle punten bijeen werden geteld om tot een
winnaar te komen. Na een keer
tafeltennissen bleken de teams
van TZB-softbal, de ZHC en
promotiekleding bedrijf Identi
co de beste papieren te hebben.

ken. De Zandvoorters persten
er een slotoffensief uit, waaruit
enige doelrijpe kansen ontstonden. De bal wilde echter niet in
het doel. Ook een kans van Dennis Vastenhouw ging teloor. De
KHFC-doelman was al gepasschopgebied onderuit gehaald. seerd maar op de doellijn werd
De doelman van KHFC moest alsnog ingegrepen door een verhet veld verlaten, maar de toe- dediger.
gekende vrije trap leverde niets
„We hadden in deze wedop.
Met tien man trok KHFC ten slrijd moeten scoren want we
aanval en toen een duel in het hebben kansen genoeg gehad,"
zestienmetergebied een strui- vond trainer Pieter Keur. „Gekelpartij teweegbracht, kende lukkig was er ten opzichte van
de scheidsrechter de gaslheren de vorige wedstrijd legen KW
een strafschop toe. Daarmee een veel belere inzet. De inslelleek de strijd beslist te gaan ling was fantastisch en daarom
worden. Zandvoorter Richard blijf ik er alle vertrouwen in
Mettes, in dienst van KHFC, houden. We moeten zondag wel
slaagde er echter niet in de winnen van Ripperda, dat bij
strafschop te benutten aange- ons op bezoek komt. Het blijft
zien Mario Schrader de bal uit- overigens wel jammer dat we
stekend verwerkte. De Zand- nu geen punt pakten, want dat
voorlse doelman toonde even was wel verdiend geweest. Bolater zijn niet geringe kwalitei- vendien wonnen de concurrenten door nog een paar gevaarlij- ten dus zijn we er niet beter op
ke inzetten onschadelijk te ma- geworden."

Zandvoortmeeuwen laat
te veel kansen onbenut

door oog van de naald

ZANDVOORT - De Zandvportse Schaak Club heeft
zich door een zwaar bevochten 5-3 overwinning op het
derde team van Kijk Uit veilig gesteld in de derde klasse
van de NHSB. De Zandvoorters werkten tegen de rode
lantaarndrager een 3-0 achterstand weg.

„We hebben lang stand gehouden," vond Joost Berkhout.
„In de slotfase kwamen we echter kracht te kort omdat we
geen wissels hadden. We kunIn IJmuiden kregen de Zandnen ons best nog redden want
we krijgen het onderaanstaan- voorters het niet cadeau. Het
de, BSM- .nog twee keer. Het onderaanstaande Kijk - Uit
blijft echter wel oppassen."
vocht voor de laatste kans op
behoud terwijl de Zandvoorters
Doelpunten mannen: Patrick bij winst definitief in de derde
Terpstra 8, Martijn Hendrikse klasse zouden blijven. Doordat
8, Edwin Berkhout 4, Marcel Oude verhinderd was begon de
Reuman 4, John Terpstra 3. schaakclub meteen met een 1-0
Vrouwen: Mireille Martina 6, achterstand. Eerder dit seizoen
Wendy van Straten 4, Suzanne liepen de Zandvoorters tegen
Bruijnzeel 2, Claudia Paap 2, eenzelfde ervaring op en wel teLinda Koper 2, Maaike Cappel gen Santpoort en ook toen

Felle strijd bij sportploegen
ZANDVOORT - De tweede wedstrijd om de trofee
'Sportploeg van het jaar'
werd een tafeltennis aangelegenheid. Na een bijzonder
sportieve maar wel felle
strijd ging de hockeyvereniging ZHC met de eerste
plaats strijken. In het totaalklassement delen Identico
en Kenamju de eerste
plaats.

Programmering ZFM Zandvoort
(per 01-09-97)

Vrijdag:
00.00-07.00
07.00-09.00
09.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00
17.00-19.00
19.00-20.00
20.00-22.00
22.00-24.00

De Zandvoortse handbalsters
speelden de uitwedstrijd tegen
Kwiek en hadden in de eerste
helft het beste van het spel. De
beide 'teams deden niets voor
elkaar onder, maar Kwiek was
gewiekster met het uitspelen,
van de break-outs. Na een wisselend score verloop gingen de
teams rusten met een 10-9 voorsprong voor Kwiek.

verweren maar had geen antwoord op het spel van een sterker Kwiek. De Zandvoortse verdediging kon een paar snelle
aanvallen van Kwiek niet beantwoorden en de 21-17 nederlaag was een feit.

De verschillen in de partijen
waren echter bijzonder klein.
Zo speelden Wilma Keuning
van Identico en Rita Lutlik van
de Kenamju een eneverende
wedstrijd, die onbeslist eindigde. TZB had in de persoon van
Wilma van Riemsdijk een uitstekende speelster. Zij speelde
heel goed en won alle partijen.
De coach van het hockeyleam, Henk van Gameren, had
zijn team met een opdracht het
veld ingestuurd. En dat was het
verlaten van de laatste plaats.
Annet van Schie had de opdracht uitstekend begrepen en
zorgde er voor dat zij "haar partijen winnend afsloot. De badminlonvereniging, met Gerril
van den Nulft en Evert Smits,
probeerde een goede klassering
te behalen. Hoewel zij van de
'toppers' punten afsnoepten,
behaalden zij te weinig punten.
De ploeg van de Zandvoortse
Reddings Brigade pakte gestaag de punten mee. Met Feike
Bakker in het team gaven zij de
tegenstanders enorm veel problemen. De onderlinge verschillen waren heel erg klein.
Zo bedroeg het verschil tussen
de hockeyploeg en de softbalafdeling van TZB slechts vier
punten in het voordeel van
ZHC.
Na afloop van alle partijen
bleek dat diverse teams even-

veel punten hadden gescoord.
De coaches van de teams besloten de punten op te tellen om
tot een einduitslag te komen.
Ondanks fanatiek spel van Diana Pennings eindigde ZVMhandbal op een zevende plaats.
De badmintonvereniging Van
den Nulft kwam niet verder dan
een zesde plek en de ZRB legde
beslag op de vijfde positie. De
Kenamju, in de eerste wedstrijd ongenaakbaar winnaar,
moest nu genoegen nemen met
een vierde plaats, terwijl TZBsoftbal derde werd. De strijd
om de eersle plaals werd beslist
in het voordeel van de ZHC.
Identico werd teruggewezen
naar een toch wel verdienstelijke tweede plaats.
In de totaalrangschikking
heeft Identico dï organiserende vereniging Kenamju ingehaald. Beide teams delen de
koppositie met als goede tweede de Zandvoorlse Reddings
Brigade. De derde plek wordt
gedeeld door TZB-softbal en de
ZHC gevolgd door ZVM-handbal. De laatste plaats wordt nu
ingenomen door debadmintonners. Dit team kan de positie
aanmerkelijk verbeteren tijdens hel volgende onderdeel.
Dal is namelijk badminton en
dat wordt op dinsdag 31 maart
gespeeld in de Pellikaanhal.

ZANDVOORT - Het tweede achttal van Chess Society
Zandvoort heeft een bijzonder fraaie prestatie geleverd
door koploper Heemstede
in eigen huis met 3,5 tegen
4,5 te kloppen.
met de ongekende luxe van een

Chess 2
imponeert

Veertien dagen geleden werden twee partijen vooruitgespeeld. Eijsvogel maakte met
zwart zijn tegenstander twee
pionnen afhandig en in de slotfase zelfs een vol stuk. Zonder
ook maar een kans gehad te
hebben, streek opponent Janknegt de vlag. De tegenstander
van Wim Brugman was minder
gul met het materiaal. Brugman forceerde een prima koningsaanval. Heemstedenaar
Boelen wist zich lang te verdedigen, maar legde het af tegen
het creatieve spel van de schakende strandpachter.
Zo begon het team van teamleider Olaf Cliteur de wedstrijd

0-2 voorsprong. Dit voordeel
was van korte duur aangezien
Caroline Stamdejonge zich liet
verrassen door de sterkste
Heemstedenaar Kikuchi. Simon Bosma wist met een foutloos gespeelde partij de marge
weer tot twee punten uit te breiden, doch Jaap Bouma en Peter
van de Beek bezweken onder
het materiele overwicht van
hun tegenstanders. De stand
kwam daardoor op 3-3.
De twee overgebleven partijen van Hans Dorst en Jean Paul
Westerveld leken in evenwicht.
Drost en zijn tegenstrever wisselden de nodige fouten af. Zo

Derde plaats voor
judoka's Kenamju
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Voor inlichtingen over en reservering
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Amsterdam: tel. 020-5623076, fax. 020-5622027
Amstelveen: tel. 020-3473434 fax. 020-3473439
Zandvoort: tel. 023-5717166, fax. 023-5730497

WIN-TOT-ia9-MILJOEN-BON
BDO CampsObers is met 20
vestigingen en ruim 900 medewerkers een
vooraanstaande Nederlandse organisatie op
het gebied van accountancy, belastingadvies
en consultancy. BDO CampsObers biedt
een compleet pakket diensten aan, waarbij
service en dienstverlening voorop staan.
Het clléntenbestand is gevarieerd,
zowel qua branche als qua omvang.
BDO CampsObers richt haar dienstverlening
vooral op het MKB en specifiek het familiebedrijf, maar daarnaast ook op grote
ondernemingen, not-for-profitorganisaties
en overheden. Internationaal maken we
deel uit van BDO International, een samenwerkingsverband van vooraanstaande
accountantskantoren.

[g'J a, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer, alle
Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven.

Om aan de groeiende vraag naar onze
diensten te kunnen blijven voldoen zijn we voor
onze vestiging Amsterdam op zoek naar een

40,- (vier lotnummers)
O ƒ 30,- (drie lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
ö ƒ 10,- (één lotnummer)

(aankomend)
Salarisadministrateur

cfk

Bon uitknippen en in een
envelop Izonder postzegel)
opsturen naar: Nationale
Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
1 WO VM Amsterdam.

"Hou die ShowBiz dollars maar, want ik heb
7 miljoen gewonnen in
de Postcode Loterij."
Het was een leuke
tekst voor 'meneer Harmsen' op het podium van
Goede Tijden Slechte Tijden in ShowBizCity.
En het was nog waar ook! De nieuwste Postcode
Miljonair was er ondersteboven van.

B E R E K E N D

Datum:
150.98.03

Handtekening:

spelen. Dat zijn tekst
letterlijk uitkwam
drong pas langzaam tot
hem door toen Henny
Huisman het podium
op kwam. Hij mag de rest van zijn leven van dat
moment nagemeten!

Grijp nu uw kans!
Intussen kan het deze maand al uw beurt zijn om
Postcode Miljonair te worden, met de extra
PostcodeStraatprijs van l miljoen gulden. Grijp die
kans en grijp meteen uw kans op de meer dan
400.000 andere prijzen per maand, én op de
Postcode-Kanjer van minstens 18,9 miljoen!
Vul de bon op deze pagina in en stuur hem vandaag nog op.

DE UITSLAGEN VAN 2 MAART
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
Stand Mega Jackpot:

De overige Bingoprijzen:

2 miljoen

Getal 23 t/m 36

De Bmgogetallen:
Goede tijden voor deze deelnemer, Juj is de kersverse winnaar
van de Mega Jackpot van maar liefst 7 miljoen gulden'

Getal 1 t/m 22

De Mega Jackpot van de Postcode Loterij bereikte
in februari zijn hoogste stand van 7 miljoen gulden
en dus moest hij eruit. De notaris trok het lotnummer van een deelnemer uit Hillegom, die vervolgens werd 'meegelokt' naar ShowBizCity in
Aalsmeer.

BDO CampsObers
Accountants S
Belastingadviseur
Consultants

O P

(Post)banknr:

SPEEI MEE!

Ben jij de nieuwe collega die wij zoeken? Wil je
een interessante functie met goede doorgroeimogelijkheden en wil je werken in een prettige,
informele sfeer? Spreken een goed salaris en
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden,
waaronder een eindejaarsuitkering en een
premievrij pensioen, je aan?
Stuur, fax of e-mail dan je sollicitatie met
uitgebreid cv binnen twee weken naar:
BDO CampsObers, afdeling Personeelszaken,
t.a.v. Gezina Derks,
Postbus 182, 5600 AD Eindhoven.
E-mail: pz@bdo.nl fax: 040-2436314.
Voor meer informatie, kun je contact opnemen
met Clemencine Prins, salarisadministrateur,
(020-6910211) of onze site op Internet
raadplegen: http://www.bdo.nl

BDO

Postcode:

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

Interesse?

Het werken bij BDO CampsObers
kenmerkt zich door ondernemerschap,
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en
een breed takenpakket op alle niveaus.
Ondanks de groei van de afgelopen jaren zijn
we erin geslaagd de werksfeer te behouden
die zo kenmerkend voor ons is: informeel
en direct, een organisatie met korte lijnen en
een no-nonsense mentaliteit.

Adres:

Geboortedatum:

In de functie van salarisadministrateur ben je,
na een inwerkperiode, samen met je collega's
verantwoordelijk voor de geautomatiseerde
salarisadministraties van onze cliënten.
Je profiel: Je hebt, na het behalen van je
MEAO-BA-diploma, één a twee jaar (salaris-)
administratieve werkervaring opgedaan
en bent daardoor geïnteresseerd geraakt in
salarisadministraties. Je bent dan ook in het
bezit van (of wilt graag gaan studeren voor)
het Praktijkdiploma Salarisadministratie.
Natuurlijk heb je een cliëntgerichte
instelling, ben je accuraat en heb je goede
communicatieve vaardigheden.

Verdien een
goed salaris met
salarissen

Naam:

Plaats:.

A. u. b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt
in aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar, tel.: 020 - 677 68 68.

32-40 uur per week

Q de heer D mevrouw

M O R G E N

In de GTST-studio in ShowBizCity moest de nietsvermoedende winnaar het podium opkomen om
als meneer Harmsen een rolletje voor de camera te

07 40 28 16 12 10 35
22 45 09 11 39 02 21
42 04 13 36 33 30 31

43 ƒ 10.000,17 / 1.000,41
ƒ 100,ƒ50,14
ƒ40,27
ƒ30,01
ƒ25,26

ƒ20,ƒ10,-

15
19
23
08
20
18
06

ƒ9.'
ƒ8,/7.ƒ6,ƒ5,-

Heeft u met bovenstaande
cijfers, of met het cijfer:

Straatprijs trekking februari:

32

Bekendmaking: 2 maart

een volle kaart dan wint u de

ƒ 5.0OO,8265 CE
Extra Prijs
ƒ 25.OOO.-

Thuisbingo
ƒ 25.OOO,-

8265 CE 057

Zetfouten voorbehouden

De BMW:

6882 GC 001 in Velp

IBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou m de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren. Maak
gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.
Bel 0900-8991161
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

FLORENS COLLEGE
voor opleidingen In natuur en groen

Weekmedia BV geeft een aantal lokale nieuwsbladen uit in een oplage van
meer dan een half miljoen exemplaren. Zo'n veertig journalisten werken
op redacties in Amsterdam, Amstelveen en Zandvoort.
De redactie in Amstelveen verzorgt de berichtgeving voor o a. Aalsmeerder
Courant, Amstelveens Weekblad, de Ronde Vener en Uithoornse Courant.
Voor deze redactie zoeken wij een

redacteur/verslaggever
(v/m)
,

ZATERDAG
7 MAART 1998
1030 -15.00 UUR

PCM Facilitaire Bedrijven bv

P

is een divisie van PCM uitgevers nv

FACILITAIRE B E D R I J V E N l
Het bedrijfsonderdeel Algemene Zaken bestaat uit de afdelingen Postzaken &
Koeriersdiensten, Huisvesting & Technische Zaken, Beveiliging & Bewaking,
Telefoonzaken, Inkoop en Civiele Zaken.

BuHenveldertse

De bedrijfskantines ressorteren onder de laatstgenoemde afdeling en hiervoor
GROENGEBIED

LCaurant
£>* •"

zoeken wij op korte termijn kandidaten voor de functie
Provincie Noord-Holland, Afd. Beheer & uitvoering,
Groengebied Amstelland

> \

.

Amsteltfeens
Vooralsnog gaat het hier om een arbeidsovereenkomst
Weekblad
voor een jaar Honorering geschiedt conform de CAO voor >x-'
huis-aan-huisbladjournahsten.
Wie meer wil weten over de vacature kan contact opnemen met redactiechef Robbert Wortel of zijn plaatsvervanger Frank Kuijpers, telefoon 020 - 347.3400
Uw schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de afdeling
personeelszaken van Het Parool/Weekmedia, t.a.v. A.
Schermer, Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, onder
vermelding van AS/98.02.
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Eigen horecabedrijf...
start 'n SEC-oi»leiclma

B?l voor informatie:

OPEN

.._

Voorkeur genieten kandidaten die m het verschijmngsgebied van de genoemde kranten wonen

• Horeca Ondernemersvaardïgheden
• Cafébedrijf/Sociale Hygiëne
Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste
vestigingseisen. Ook voor andere branches.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Archimc<tesplantsoenô7 • 1090 JZ Amstercfam-WGM • Tel 020-6929060
:.

Van de kandidaat wordt verwacht dat zij/hij:
- een journalistieke opleiding heeft gevolgd
- relevante ervaring heeft in de (lokale/regionale)
journalistiek
- in het bezit is van een rijbewijs
- goed in een redactieteam kan opereren
- maar ook onder tijdsdruk zelfstandig kan werken.

Plantenteelt,
Tuincentrum,
en(l)VBO.

- - < . .
Amsterwams

Het gaat om een volledige betrekking (gemiddeld 38 uur
per week).

Leerlingstelsel:
Groenvoorziening,
Bloemschikken en
- Binden,

Cursusplaarsen:
Almere,
Amsterdam,
Hilversum,
Haarlem,
Purmerend

SEC i's erkend door de
bedrijfstak horeca.

training & opleiding
Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 93 29

Groengebied Amstelland is
een samenwerkingsverband
lussen de gemeente Amstelveen, Amsterdam, Diemen
en Ouder-Amstel en de
Provincie N-H
Tot de laken van het schap
behoren onder meerde aanleg en het beheer van re
creatiegebieden Deze laken worden uitgevoerd door
het beheersbureau Groengebied Amstelland
Het beheersbureau Groengebied Amslelland heeft 14
medewerkers en is gevestigd te Amstelveen
Het beheersbureau zal deel
uitgaan maken van de nieuwe afd Beheer Uitvoering
van de provincie N-H
De provinciale organisatie
wordt thans vernieuwd om
slagvaardiger en doelgenchter te gaan werken. Ook
het beheersbureau Groengebied Amstelland draagt
bil aan dit vermeuwmgsproces
Schnfteli|ke sollicitatie'
voor 18 maart 1998
richten aan
Groengebied
Amstelland,
selectie-commissie,
Amsteldi|k-Noord 55,
l 183 TE Amstelveen

• M S T E L L A N

Groengebied Amstelland
vraagt voor onderhoud en het toezicht op de terreinen
een veelzijdige en enthousiaste.
Uitvoerder (m/v) voor 36 uur per week
Functie-informatie- zorgdragen voor de voorbereiding en uitvoering
van onderhoud en toezicht.
- registratie van onderhoud-, toezicht en inspectiegegevens
- begeleiding van werkzaamheden door derden
- uit uilvoeren van onderhoud en toezichttaken
Wij vragen:
- MBO opleiding (in de groene, cultuurtechnische of
bouwkundige sector)
- diploma Buitengewoon opsporingsambtenaar
- EHBO, rijbewijs B-E
- ervaring op het gebied van grootschalig onderhoud, aanleg en handhaving. Affiniteit met natuuren landschapsbeheer.
Wij bieden:
- veelzijdig, afwisselend werk
- afhankelijk van kennis en ervaring maximaal
ƒ 4385,- bruto per maand.
Standplaats: Amstelveen/ Amsterdam Zuid-oost.
De rechtspositieregelingen van de provincie Noord Holland zi|n van
toepassing Medewerkers van Groengebied Amstelland hebben in
spraak bn de benoeming Een medische keuring en mogelijk een psycnologiscn onderzoek maken deel uit van de selectieprocedure

Inlichtingen:
omtrent de functie worden verstrekt door het hoofd beheersbureau, Dhr. G. G de Vries, tel. 020-4965656
of procedureel Mw. G. C. H. Roseboom,
Personeelsadviseur tel. 023-5143073.

OPROEPBARE
KANTINEMEDEWERK(ST)ER
voor de periode van maximaal twee

Voor nadere informatie kunt u tijdens

jaar.

kantooruren contact opnemen met
mevrouw C. Dieltjens, plaatsvervan-

U kunt worden opgeroepen van maan-

gend hoofd Civiele Zaken, telefoon

dag tot en met vrijdag tussen 07.30 uur

020 - 562.3302, of de heer L. van der

en 16.00 uur, voor diensten van ten

Werf, hoofd Civiele Zaken, telefoon

minste 4 uur.

020 - 562.2827.

Tot de taken behoort het voorberei-

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u

den en verzorgen van lunches en

richten

aan

de

afdeling

Perso-

maaltijden en verdere kantinewerk-

neelszaken van PCM Facilitaire Bedrij-

zaamheden.

ven

Wij verwachten van kandidaten dat

ri.

zij goed in teamverband kunnen wer-

Wibautstraat 150, 1091

ken en gevoel hebben voor service-

dam, onder vermelding van vacature-

verlening. Ervaring met keukenwerk-

nummer HK/98.02.

bv, ter

attentie van de heer

Kramer,

personeelsfunctionaris,
GR Amster-

zaamheden is een vereiste.
Bij voorkeur dient men woonachtig te

De sollicitatietermijn sluit op 14 maart

zijn in Amsterdam of directe omge-

1998.

ving.
Het

uurloon

ƒ 16,50

bedraagt

minimaal

en maximaal ƒ 21,00 bruto.

woensdag 4/donderdag 5 maart 1998

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

Floriade
begint vorm
te krijgen
In Haarlemmermeer worden langzamerhand de
contouren van de Floriade 2002 zichtbaar. Vijftig hectare
polderland tussen Haarlem en Hoofddorp verandert
momenteel in een zee van bloemen, struiken en bomen.
Over vier jaar zullen in de Hollandse polder eiken,
beuken, watercypressen en vleugelnoolbomen tot
wasdom zijn gekomen.
P DE Floriade
zullen veertigduizend verschillende
soorten
gewassen te zien zijn," zegt Philip
van Nes, hoofd In- en externe
betrekkingen van de Stichting
Floriade 2002. „Een hoofdrol
wordt gespeeld door bollen,
bloemen,
planten,
bomen,
groente en fruit. En dat allemaal
m een parkachtige setting. Het

wordt één gioot bloemenpark."
Eerder waren er Floriades m
Rotterdam (1960), Amsterdam
(1972 en 1982) en Zoetermeer
(1992). „De Flonade is een ge- .
specialiseerde wereldtentoony
stelhng. Dat gespecialiseerde
•./ zit in het feit dat het een tuin'
bouwtentoonstelhng is. Dat
moet je heel breed /.\en, want
Tussen Hoofddorp en Vijfhuizen in de Ilaarlcmmermcerpolder wordt
tuinbouw betekent ook toeleveFloriade 2002 aangelegd
ranciers, onderzoek, techniek,
illustratie Floiucle
logistiek en distributie."
Het kantoor van de Floriade
2002 staat aan de grote plas in
het Haarlemmermeerse Bos,
vlak bij het toekomstige tentoonstellingsterrein. In de directe omgeving is nu nog weinig
bijzonders te zien. Er worden
honden uitgelaten en er spelen
kinderen aan het water. Maar
even verderop zijn de voorbereidingen voor de Floriade in volle
gang. Een hek staat er alvast.
„Maar tot het jaar 2000 is het
hele terrein toegankelijk. Je
kunt kijken en mag alles zien
tot hel moment dat het echt niet
meer kan," zegt Van Nes.
Inmiddels zijn meer dan twee
miljoen kruiwagens grond verplaatst en drieëneenhalf miljoen kilo stortsteen en natuursteen verwerkt Daardoor zijn
bijvoorbeeld de oevers van de
waterplas wat stijlvoller geworden. „Wij maken een park en
vervolgens maken de inzenders
er een Floriade van. Dat is het
tuinbouwbednjfsleven,
denk
bijvoorbeeld aan de kwekers
van bollen. Zij planten hier in
2001 maar liefst anderhalf miljoen bollen."
Voor de aanleg van de Floriade, is inmiddels drieëneenhalf miljoen kilo stortsteen en natuursteen verwerkt. „Als het over bollen gaat
Daardoor zijn bijvoorbeeld de oevers van de plas in het Haarlemmermeerse Bos stijlvoller geworden denkt iedereen aan tulpen.
Foto Floriade Maar je hebt zóveel soorten tul-

*
Deelgebied Meerbos van de Floriade vanuit de lucht gezien, met rechts een aantal eilanden bestemd voor inzendingen van de overheid en hel
bedrijfsleven. Links op het lichte vlak moet de Big Spotters Hill komen
I'oto KLM Aai HUI ui/rim uidr
pen, zóveel soorten hyacinten, gaan dit seizoen negentig zware dingen uit bijvoorbeeld Thai- men en planten in een bebouwkrokussen, blauwe druifjes , moeraseiken neerzetten en er land, China, Japan, Korea. Dat de omgeving De rol van het
noem maar op. Een andeie sec- worden enkele bomen geplant maakt de tentoonstelling ook zo openbaar groen komt heel nator is bijvoor beeld de boomkwe- met een omtrek van meer dan indiukwekkend, dat je in de drukkehjk naar voren als clekerij. Die is veiantwoordelijk een meter."
Hollandse polder een Thais ment van leefbaarheid en voi
voor bomen, struiken en sierDe ingang van de Flonade huisje met Thaise produkten en ligheid."
heesteis, vaste planten, rozen, komt bij Vijfhuizen. Er komt Thaise cultuur vindt."
In het Meerbos woidt bovenwaterplanten, fruitbomen."
In deelgebied Meerbos ligt dien een veertig meter hoge
een enorm glazen dak van honHet Floriadepark bestaat uit derd bij vierhondeid meter een aantal eilanden te wachten heuvel opgeworpen, de 'BiM
drie deelgebieden: Vijfhuizen,
Spotters Hill' Van Nes. „Je
kunt de tentoonstelling op due
Meerbos en Haarlemmermeerse Bos. Het deelgebied Haar- 'Vijftig hectare polderland verandert in niveaus bekijken. Wandelend
tussen het produkt, als we het
lemmermeerse Bos ligt in een
met zien mag je daar bij wi]/c
bestaand recreatiebos. Hier
zee
van
bloemen,
struiken
en
bomen'
van spreken aan zitten. Er /ijn
staan nu vooral snel groeiende
verhogende gedeelten, /oalf,
polderbomen als wilgen en populieren. Het bos krijgt door de
een wandelpromenade waai je
Floriade echter een flinke im- 'Het is altijd floriadeweer', is de op de inzendingen van de over- een deelovei zicht hebt En hel
puls.
gedachte. Hier wordt ook een heid en het bedrijfsleven. De derde niveau is de Spotters IIill
„Op een aantal plekken zijn deel van de buitenlandse inzen- rijksoverheid en de piovmcie met uitzicht over de hele Floi lade populieren en wilgen gekapt. dingen ondergebracht
Van Noord-Holland bouwen eigen de."
Daar planten we eiken, haag- Nes: „De tentoonstelling krijgt paviljoens. Hier komt ook 'de
De Floriade 2002 zal lente, zobeuken,
vleugelnootbomen, zijn internationale allure, door- Groene stad', een inzending mer en herfst geopend /.ijn
treurwilgen en watercypressen. dat ook 25 landen meedoen uit waar verschillende manieren Men venvacht 3,8 miljoen beIn dit poldergebied moet je Noord- en Zuid-Amerika, Au- van wonen en tuinieren ge- zoekers uit binnen- en buitengeen dun boompje zetten, want slralié, Europa, Afrika en met toond worden. Nieuwe woon- land.
dat is hier over vier jaar nog name Azië. Daar horen landen- vormen staan centraal. „Men
Jan Pieter Nepveu
steeds een dun boompje We paviljoens bij. We krijgen inzen- kan het gebruik zien van bloeVoor kampeerders die graag
willen weten wat ze kunnen
verwachten, zijn nu de geactualiseerde ANWB-campinggidsen
beschikbaar. Hierin is een
enorm kampeeraanbod opgenomen, zowel nationaal als mum. Bij helder weer zullen de ternationaal, van boerencamping tot luxe terrein. De adresmaan, het Zevengesternte, de
Orionnevel en talrijke andere
sen hiervan worden elk jaar
interessante objecten zichtbaar door de ANWB gecontroleerd.
zijn.
Voor gids Europa l zijn meer
Zelfs als het weer niet mee- dan 3400 campings m Frankwerkt is er van alles te beleven rijk, België, Luxemburg, GrootAmateur-astronomen zullen in- Bnttame, Ierland, Spanje, Anformatie geven over hun hobdorra en Portugal gemspecby. Verder zal m de koepel van teerd. Vooral Frankrijkgangers
het Planetarium (630 vierkante
meter) de voorstelling 'Blik op
Oneindig' worden vertoond om
zowel half negen als half tien.
Het bijwonen daarvan kost
10,50 gulden per persoon.
Het Artis Planetarium aan de
Plantage Kerklaan in Amsterdam is op beide avonden geopend vanaf half acht.

ANWB heeft
campinggidsen
geactualiseerd

Bij Artis Planetarium gratis
sterren kijken door telescoop

n
en

Roomkleuren in de keuken

Iedereen die daar belangstelling voor heeft kan aanstaande
vrijdag- en zaterdagavond bij
het Artis Planetarium in Amsterdam gratis de sterrenhemel
door een telescoop bekijken.
Deze avonden maken deel uit
van de landelijke sterrenkijkdagen, dit jaar voor de 22-e keer
georganiseerd door de Stichting de Koepel.
Leden van de Volkssterrenwacht Amsterdam en van de
Amsterdamse afdeling van de
Jongerenwerkgroep voor Sterrenkunde, zullen op deze avonden eigen sterrenkijkers van
uiteenlopend kaliber opstellen
op het terras van het Planetan-

treffen een zeer ruime keus
aan Een wegenkaart is bijgcvoegd met campings langs de
doorgaande routes.
Gids 2 bevat ruim 3100 geinspecteerdc campings in Dïutsland, Oostenrijk, Zwitserland,
Italië, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, Polen,
Tsjechië/Slowakije, Kioatie/Slovenie. Hongarije. Roemenie,

Griekenland en Turkije. Hierin
zit een kaart met campings
langs de doorgaande wegen m
Duitsland Nieuw is, dat hiei op
plaatsen zijn aangegeven met
één of meer campings die het
hele jaar open zijn
De gidsen kosten 27,95 gulden en zijn verkrijgbaai bij de
ANWB-vesügmgen, boekhandel en warenhuizen. Zowel bi]
de ene als bij de andere gids
ontvangt men gratis de taalgids
'Kamperen in 10 talen'. Een
speciaal samengesteld gidsje
voor de kampeerder met /mnen en woorden in tien talen.

In het Nieuwe de la Mar Iheater is tot en
met zondag 8 maart hel toneelstuk

Bar b ie in Holland-verzamelbeurs
Barbie-verzamelaars kunnen
Aangezien niet alleen in Nezaterdag 14 maart weer hun
derland, maar ook in de andere
hart ophalen op de zesde Bar- Europese landen het aantal
bie in Holland-beurs in Postil- Barbie-verzamelaars groeit,
jon Hotel Utrecht-Bunnik. Met verwachten de organisatoren
ruim 120 meter aan stands
van de beurs dan ook grote inbiedt de beurs de barbie-liefternationale belangstelling.
hebber de kans zijn collectie
Vroeger waren er alleen verzaaan te vullen. De Amerikaanse melaars van oude Barbie-popAnn Meih zal een demonstratie pcn, tegenwoordig zijn ook de
geven van het re-rooten van
Collector Dolls populair, die
haar (het opnieuw inplanten
jaarlijks in een beperkte oplage
van haar) hij oude poppen.
op de markt worden gebracht.

Jane Eyre

(ADVERTENTIE)

In een trendy roomwitte (met houtaccent) keuken overleggen Karci Boonzaaijer (staand) en Jan van
Tellingen over nieuwe klcursamcnstellingen
Foto Al mat Keukens

K

ORTERE VAKANTIES, zo maar een
en opeens zie je de signalen overal doorbreken.
weekendje weg of lekker thuisblijven. Ne- Wij geven slechts een vorm aan dat gevoel. De
derlanders hoeven niet meer zo nodig. In perfecte balans bereik je dan ook als het publiek
het drukke bestaan, het snelle leeftempo stuwen het gevoel krijgt dat het uit henzelf voortkomt."
we ons naar de onthaasting toe. En geef toe, waar
Interieurarchitect Jan van Tellingen vindt dat
kun je nou eigenlijk beter relaxen dan in je ei- de consument zeer mondiger is geworden en dat
gen huis. Lekker jezelf kunnen zijn. Met vrien- je daar als ontwerper rekening mee moet houden gezellig bijpraten onder het genot van een den. „Dus eerst voorzichtig aftasten of het wel
hapje en een drankje.
aanslaat." Boonzaaijer: „Wie het goed doet en
We doen veel aan de inrichting van ons huis. dus de juiste voelhorens heeft, weet dat de conGezelligheid, huiselijkheid. Niet overdadig,
sument allang met iets bezig is. Het is een kwesmaar wel met veel warme kleuren. Wie bepaalt tie van het signaal op hel juiste moment oppikeigenlijk welke kleuren in zijn? Wordt mode ge- ken. De markt raakt op een gegeven moment
dicteerd door enkelen en worden trends eenvou- verzadigd. Kijk naar het witte interieur. Dan is
digweg opgelegd? „Neen, dat is absoluut niet het er een prikkel nodig. Iemand moet de zaak vergeval," zegt Karel Boonzaaijer van Esenso, één storen. Dat signaal wordt in het begin door
van Nederlands meest vooraanstaande meube- slechts een kleine groep opgepikt, maar gaandelontwerpers. „Het is veel meer een wisselwerwég zie je de ontwikkeling in de breedte groeikmg tussen consument en vormgever. Wij mani- en."
puleren niet, maar proberen mensen zich beEn voor wie nog niet bij deze kleine groep
haaglijk te laten voelen."
hoort, lichten we alvast een tipje van de sluier
„Als goede designer heb je een antennegevoel op. Tot de trend van dit moment behoren nageontwikkeld om concreet te maken wat ondernoeg alle warme kleuren: van bruin tot rood en
huids leeft bij het brede publiek. Het is altijd een van blauw tot geel. Verder zijn de pastelkleuren
vertaling van ontwikkelingen in de maatschap- uit de jaren '50 weer in. En..., wellicht een schrapij. We leven nu in een periode van economische le troost, de witte keuken blijft wel bestaan,
,opbloei, van hectiek en dynamiek. Dat alles ver- maar zal een vertaling worden van nieuwe
-taalt zich in de vormgeving en styling. Een trend kleurtrends; warme roomkleuren dus.
•komt voort uit een collectief gevoel dat komt bovendrijven. Het groeit een bepaalde richting in
Trudy Steenkamp
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Ic zien, gebaseerd op de beroemde roman
von Charlolte Bronle Pia Douwes speelt de
hoofdrol m deze klassieker
Na een horde en maeilifke |eugd m een
weeshuis en op kostschool kri|gt lane Eyre
een aanstelling als gouvernante op Thordcld
Mail Daar breken gelukkiger li|den oan als
zi| verliefd wordt op haar werkgever, Mr
Rochesler De nacht voor het huweli|k ont
dekt Jane dal haar verloofde getrouwd is
Zi|n eerste vrouw, die krankzinnig is, woont
op een 'olderkamer van het huis Jane
vluchl en bont Rochester uit haar gedachten
Wanneer ie na een ti|d|C terugkeert naai
Thornfield Hall bli|kt mets meer hetzelfde Ie
zi|n als vroeger
Lezers kriigen tegen inlevering van onder
slaande bon vijf gulden korting op de
normale toegangspri|s van 37,50, 35 en
27,50 gulden (maximaal vier kaarlen per
bon/ niet in combinatie met andere kortm
M | gen) De voorstelling begint om kwart over
acht, op zondag is er een matinee om twee
uur Reserveren is mogeh|k op lelefoonnum
mer 020 530 5302

Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l part. 4
welpcnlcidcr, 8 boodschap, 12
handvat: 13 gesteente: 14 zoogdier: 15 cil. i cl. Oostzee: 17 bosgod, 19 rots; 20 onbep vmv.; 22
ras; 24 weigering: 25 een zekere:
27 slang; 29 pi. in Duitsl: 32
smeekwoord; 34 nimmer; 36
joodse wetrol; 38 voordat: 39
vrucht; 40 wilde haver, 41 msecleneter; 43 graan, 45 delfstof: 46
lentemaand; 48 warme drank;
50 drank; 51 ter attentie van: 53
uitbouw: 55 doopvader: 58 opcnmg, 60 koord; 62 gast: 64 hdw.:
65 gesloten: 66 kijker; G7 toespraak; 68 lied; 69 vig. konmgm.
VERTICAAL, l via; 2 godin; 3

loven, 5 groep. 6 tiek; 7 iichaamsplooi. S) gier: 10 congresgebouw: 11 scldcnj: 16 boom, 17
kei; 18 oxidatie: 19 schreeuw: 21
gelofte: 23 pers. vnvv.: 26 boom.
27 gevat; 28 kunslmens: 29 vordeien. 30 Eur taal; 31 jodenpaasbrood, 33 Eur Econ Gemeenschap, 35 grondsoort, 37
bedorven, 42 schoeisel; 43 beekie: 44 plant: 45 kwaad: 47 zwcmvogcl, 49 opening: 52 kelner. 53
watervogel: 54 soldatenkost: 55
deel v N.-Brab . 56 zuivelproduct: 57 echtgenoot: 59 hert: 61
slang, 63 klecfmiddcl
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Citroen Xantia Activa geen drempelvrees

Opel Monterey krachtiger
De luxe terreinauto van Opel, de Monterey, krijgt veertig procent
meer vermogen. Dat geldt met name voor de dieselversie. Opel
lepelt een nieuwe krachtbron in het vooronder, die maar liefst 117
kW/159 pk levert. Het is een viercilinder turbodiesel met directe
inspuiting en een inhoud van 3,0 liter. Bij de benzineversie is sprake van een 21 procent vermogensaanwas. De 3,5 liter V6 is nu
goed voor 158 kW/215 pk. Het uiterlijk van de Monterey is eveneens veranderd. Subtiel wel te verstaan. Eigenlijk alleen het front is
anders.

Honda prototype in Genève
De JB-X is Honda's prototype van een compacte auto. Hij maakte
deze week zijn debuut tijdens de autoshow in Genève. Het model
in ontworpen vóór de Europese markt. Het is een auto in de catagorie van de Daihatsu Move en de Suzuki Wagon R+. Onder de
kap huist een 1,3 liter motor van 65 pk. Wanneer deze Honda bij de
dealers zal verschijnen, is nog niet gezegd. Maar hij komt zeker!

CITROEN XANTIA ACTIVA heeft maling aan snel| heidsremmers. Lachend neem je hindernissen als
verkeersdrempels. Schier moeiteloos zigzag je door
chicanes in woonbuurten. Een bijkomstigheid die je, met
het oog op de veiligheid op straat, beter in de praktijk niet
kunt uitbaten. De Activa is ook niet voor dit doel ontworpen. Citroen heeft deze topper uit de Xantia-serie vooral
bedoeld voor mensen die een superieure wegligging wensen op de snelweg bij hoge snelheden.
Maar al zoevend over glad asfalt
in alle stilte dankzij de goed
gedempte carrosserie laten de
kwaliteiten van het onderstel en
de veertechniek zich niet zo snel
ontdekken. Op
een verkeersdrempel lukt
dat wel. Als je
, '
er met een
gangetje van
zo'n dertig kilometer per uur overheen rijdt, dan lijkt die niet te
bestaan. De Xantia of beter
gezegd het door Citroen ontwikkelde hydraulisch-pneumatische
(Hydractief) veersysteem strijkt
de drempel glad.
Het is een uniek systeem, waarmee het Franse merk al jaren
furore maakt. Ooit geïntroduceerd
op de DS, bijgenaamd de snoek,

is deze kussen zachte schokdemping en vering nu zo'n dertig jaar
later tot in de perfectie verfijnd. Bij
de Activa zorgt een elektronische
regeling voor een perfecte balans
in de auto.
Dat merk je in de
praktijk door het
nagenoeg ontbreken van overhellen in bochten. Voor je gevoel gaat de auto
als op rails, een eigenschap die
zich het best laat ontdekken in
een chicane met twee opeenvolgende bochten.
De testauto was toegerust met
een soepele zescilinder motor
van 3,0 liter. Deze krachtbron is
tamelijk vers in het assortiment
van motoren voor de Xantia, dat

VW Golf cabriolet
De dakloze VW Golf staat in Genève de show te stelen. De cabriolet zal in mei op de markt komen in Nederland. Uiterlijk vertoont hij
sterke overeenkomst met de Golf IV welke generatie vorig jaar is
gelanceerd. Natuurlijk is het dak gemaakt van kunststof en kan het
neer worden geklapt om open te rijden. Standaard zijn twee airbags en abs. De koper kan kiezen uit drie benzinemotoren en twee
direct ingespoten turbodiesels in vermogens van 75 tot 115 pk.
Recentelijk heeft Citroen het uiterlijk van de Xantia opgefrist. De auto toont wat forser, wat past bij de kracht van deze Activa
uitvoering.
begint bij een 1,8 liter viercilinder.
De V6 is samen met Peugeot ontwikkeld. We treffen hem dan ook
aan in de 406 en 605. Ook
Renault heeft aan de ontwikkeling
bijgedragen. Het zal daarom nauwelijks verbazing wekken dat
dezelfde zespitter onder de kap
prijkt bij topmodellen van dit
merk.
De Xantia is van alle gemakken
voorzien. Bijzonder fijn is de automatische temperatuurregeling
voor het interieur. Hieraan is
tevens een airco gekoppeld,
zodat de auto in de zomer lekker

koel blijft. Heb je misschien hard
nodig, als je de zescilinder stevig
de sporen geeft. Hoewel stevig
rijden gaat met een dermate
speels gemak, dat een bestuurder zich niet snel in het zweet zal
hoeven te werken.
Voor meer informatie:
Auto Etoile Amstelveen
Bouwerij 85, 1185 LW
Amstelveen, te!: 020-6479929
Citroen Wim van Aalst
Communicatieweg 6, 3641 SE
Mijdrecht, tel. 0297-284866.

SPECIFICATIES
Citroen Xantia Activa V6:

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING

Motortype:

•V6met24; •;~
Centrale vergrendeling - v
%
' Stuürbekrachtiging
kleppen
Cilinderinhoud: 2.946 cm3
' Elektrisch bediende zijruiten voor
Vermogen:
'140 kW/1 94 pk
Elektrisch bediende zijruiten
bij 5.500 t.p.m.
. achter
^
Max. koppel:
268 Nm bij * Spiegels elektrisch verstelbaar
• <1~
4.000 t.p.m, * • ' - Stuur verstelbaar
'S
Acceleratie:
- Achterbank neerklapbaar- , . >.
8,3 sec van
0-100 km/uur, s- > , Getint glas
-'.<,,,!
Topsnelheid:
230 km/uur. H v 1 ABS > "•'
'Y
Airbag (2x)
' .>
Gem. verbruik: iq,9!tr/100km.
,. "Automatische temperatuur- ,
j
, ~"
-'
Prijs: , - , 7.71,990,- \< "" regeling
*
'' '
. "Airconditioning ~ " ' ".
' "' '" "• ,' -,

Zuinige Ford Ka
Een verbruik van slechts een liter over 16,9 kilometer is mogelijk
met de Ford Ka d'Eco. Je levert wel tien paardenkrachten in ten
opzichte van de zestig die de 'normale' Ka biedt. De prijs van deze
spaarzame versie bedraagt 19.990 gulden.

Extravagante Renault 'ZO'
Niet alleen de nieuwe Clio, ook de 'ZO' is bij Renault het nieuws
van dit jaar. Maar deze laatste is een conceptvoertuig. Een studiemodel van een open roadster met drie zitplaatsen. Vleugeldeuren
en een futuristisch design geven de 'ZO' een opvallend gezicht.
Bijzonder is de direct ingespoten benzinemotor, de eerste van een
Europese autofabrikant. Hoge prestaties en zuinigheid moetenhand
in hand gaan. Deze 2,0 liter levert een vermogen van 136 pk.

Daihatsu Applause met
fraaie voorplecht

AAB BOUWT NU al
meer dan een halve
eeuw auto's, maar nog
nooit is er een uitgebracht
met een zelfontbrander.
Tijden veranderen echter.
Nu heeft het Zweedse merk
een dieselmotor, die debuteert in de nieuwe 9-3: een
opvolger van de 900-serie.

S

Daihatsu verbeterde de Applause op 1.328 punten zonder dat het model gigantisch veranderde. Dat
is wel een applausje waard.

l A EEN SUCCESVOL
handjeklap met de
l chroomleverancier,
levert Daihatsu de Applause
voortaan met een prachtige
voorplecht. Hoewel vooral
deze nieuwe neus in het
oog springt, zijn er nog
1.327 andere wijzigingen
doorgevoerd. Zowel optisch
als inwendig. Dat merk je
vooral tijdens het rijden aan
de demping van geluid en
aan de souplesse van de
motor.
De motor bijvoorbeeld is enigszins beteugeld: de 1,6 liter zestienklepper produceert iets minder pk's en iets meer koppel. Dit
resulteert in een prettiger rijdende auto want er is in het meest
gebruikte toerentalgebied veel
trekkracht voorhanden.
Het vorige model van de
Applause zette ongeveer dezelfde prestaties op het wegdek,
maar dan bij aanzienlijk hogere
omwentelingen van de krukas.
Daarbij was het motorgeluid dus
meer hoorbaar. Over het versnellen van 80 naar 120 kilometer per
uur doet de nieuwe Applause drie
seconden korter.
Samen met het anti blokkeer

remsysteem en de twee airbags
komt de Applause op 34.995 gulden. De Daihatsu voert een 'oneman show' op want hij is er maar
in een enkele uitvoering.
Metaalkleur is vanzelfsprekend,
tenzij je voor één van de signaalkleuren kiest. Ook het systeem
dat bij een ongeval automatisch
de deuren ontgrendelt en de
alarm- en interieurverlichting
inschakelt is standaard. Verder
krijgt iedere Applause onder
meer Stuürbekrachtiging, startblokkering en elektrisch bedienbare ramen rondom.
Ten opzichte van zijn voorganger
is deze meest verse versie
behoorlijk in aanzien gestegen.
Hij ziet er niet alleen gelikter uit,
de auto rijdt nu ook beschaafder.
Bij de Daihatsu dealers trekt de
Applause inmiddels volle zalen.
Daihatsu verwacht in Nederland
jaarlijks tweeduizend-Applause's
te verkopen. Dat zal een behoorlijk kabaal geven.
Voor meer informatie:
Catsman Uithoorn, Anthony
Fokkerweg 16/20, 1422 AG
Uithoorn, tel. 0297-566000
Heto, Amstelveenseweg 638-642,
1081 JJ Amsterdam,
tel. 020-6463390

De diesel is hartelijk welkom c.q.
hard nodig om nieuwe klanten
aan te trekken: in de segmenten
van de markt waarin Saab opereert (zeg maar boven de 50.000
gulden) koopt in ons land zo'n 23
procent een diesel. In andere landen, zoals Frankrijk, Italië en
België, staat diesel nog meer in
de belangstelling.
De diesel moet Saab helpen
groeien en dat is nodig om overeind te blijven. Dit jaar zullen als
alles goed gaat zo'n 125.000
Saabs een nieuwe baas vinden.

auto stuurt nu beter, ziet er dankzij wat stylistische ingrepen weer
modern uit en heeft een mooier
interieur.

De Saab 9-3 onderscheidt zich van zijn voorganger, de 900, door een vettere chromen grille, grotere
bumpers en een hoger geplaatst nummerbord aan de achterkant.

Fluisterende Saab diesel
Zo komt de producent na jaren
kwakkelen weer in de zwarte cijfers.
Het nieuwe topmodel, de 9-5, is
uitstekend ontvangen. Maar gelet

op de prijzen (in ons land vanaf
74.950 gulden) zullen natuurlijk
nooit echt enorme aantallen worden verkocht.
Wat betreft volume moet Saab

het hebben van het kleinere
model. Tot voor kort heette deze
de 900, maar met het doorvoeren
van een enorm aantal verbeteringen is de naam 9-3 ingevoerd. De

Tegelijkertijd is de diesel geïntroduceerd. Het betreft een direct
ingespoten 2,2 liter met vier kleppen per cilinder, turbo en dubbele
balansassen. Die laatste voorziening voorkomt veel trillingen en
dat draagt natuurlijk bij aan het
broodnodige comfort. Want een
Saab-rijder laat zich graag verwennen als het om plezierig auto
rijden gaat. De goedkoopste benzinevariant staat voor 49.950 in
de prijslijst, aan de diesel TiD
hangt een prijskaartje vanaf
58.450 gulden.
Voor meer informatie:
De Snelheid
Amstelveenseweg 580
1081 JH Amsterdam
tel 020-6445400

Cadillac Seville op Europese toer
ADILLAC richt zich steeds serieuzer op de Europese
markt. De Seville doet dit met ronde vormen en een
lengte van onder de vijf meter. Tevens is de
Amerikaan standaard afgeladen met accessoires zoals
elektrisch verstelbare stoelen en stuur. Een van de weinige
accessoires is een luchtveersysteem in de voorstoelen.
Een computer meet de druk van de persoon die erop zit en
automatisch passen tien luchtkussentjes in de stoel zich
aan.

C

Voor de tewaterlating van dit
model koos Cadillac voor Lugano,
Zwitserland. Aan het gelijknamige
meer gooien we de trossen los
en duwen we af voor een proefrit.
De eerste 70 kilometer voert door
smalle straatjes langs de oever.
De auto is beslist ranker en slanker dan zijn voorganger. De donkergroene koets laat zich gewillig
door de smalle steegjes loodsen.
We kunnen ons niet aan de
indruk onttrekken af en toe een
angstige blik in de ogen van een
tegenligger te ontdekken.
Iedereen gaat keurig aan de kant
voor het Amerikaanse slagschip.
Ook al is de auto aan de buitenzijde gekrompen. Aan de binnen-

zijde merk je daar niets van. Hier
heerst ruimte in overvloed.
Vanachter het stuur kun je
slechts gissen waar de bumpers
eindigen.
De Northstar V8-motor is goed
voor 305 pk in de STS. In de
meer op comfort toegesneden
SLS levert de 32-klepper 279 pk.
Via een viertraps automaat drijft
de V8 de voorwielen aan. Om al
het motorgeweld geweld in goede
banen te leiden heeft de auto
StabiliTrak. Dit is tractie-controle
systeem dat in bochten kijkt of de
stand van het stuur wel correspondeert met de richting van de
auto. Zo niet, dan grijpt het systeem in door bijvoorbeeld het bui-

tenste wiel af te remmen en de
auto zo weer in het juiste spoor
te dwingen.
De STS is beslist snel, nul tot
honderd in minder dan zeven
seconden. De auto verwent met
rijcomfort maar scoort minder
hoog op de schaal van rijplezier.
De Cadillac is stil tot op hoge
snelheden. Wel wordt de besturing dan een beetje wollig.
Ondanks dat de bekrachtiging
variabel is en zich aanpast aan
snelheid en bochtengedrag doet
deze iets te erg z'n best. Het
veersysteem is zelfstellend.
Razendsnel stemt de demping
zich af op de omstandigheden.
Op een snelle bocht reageert het
systeem door in enkele milliseconden de vering straffer te zetten.
'
De prijs van de Cadillac is nog
niet bekend. Naar verwachting zal
de SLS versie te koop zijn vanaf
ongeveer 150.000 gulden. De
STS zal een iets grotere aderlating betekenen. In maart start de
levering in Nederland.

De Cadillac Seville zit boordevol technische snufjes
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De Berlage kweekt wereldburgers
T

WEETALIG VWO taestaat al langer. Komend
schooljaar beschikken
achttien scholen in Nederland over een tweetalige
vwo-opleiding. Maar voor Amsterdam heeft de Berlage de
primeur. „Misschien komt dat
doordat Amsterdam een achterstandsbeleid voert. Tweetalig vwo is werken aan een voorsprong," probeert unitmanager
(conrector) Herman Engering
de Amsterdamse vertraging te
verklaren tijdens een informatiebijeenkomst. Scholieren van
de basisschool en hun ouders
krijgen uitleg over de nieuwe
opleiding.
Engering pakt de microfoon.
„De vraag naar tweetalig vwo is
ontstaan door de internationalisering. Internationalisering
wordt steeds belangrijker door
de verbintenis die de landen in
Europa zijn aangegaan."
Onderzoek heeft uitgewezen
dat het bedrijfsleven jaarlijks
miljoenen guldens misloopt
doordat het personeel te weinig
talen spreekt. De Europese Gemeenschap stimuleert daarom
het tweetalig onderwijs in Nederland en Europa.
Doel van de
opleiding . is
dat de leerlingen het Engels bijna even
goed gaan beheersen
als
hun moedertaal.
Dat ---_~wordt bereikt
door zo veel mogelijk in het Engels te communiceren. Engering: „In de helft van de lessen
is het de voertaal. De leraar
spreekt Engels en de leerlingen
moeten in het Engels antwoorden. Van hen wordt zelfs verwacht dat ze in het Engels voorzeggen en spieken."

Wordt tweetalig vwo
het gymnasium van
de 21-e eeuw? De
vestiging Berlage
van de Esprit
Scholengemeenschap begint een
nieuwe vwoopleiding waar de
helft van de lessen in
het Engels gegeven
zal worden. De
leerlingen halen (als
ze slagen) zowel het
vwo-diploma als het
mondiaal erkende
International
Baccalaureaat (IBEnglish).

tweetalig vwo wordt veel aandacht aan cultuur besteed. We
noemen de opleiding ook wel
eens het 21-e eeuwse alternatief
voor het gymnasium. Het culturele aspect en het feit dat er
wat meer van je gevraagd wordt
vind je er in terug. Alleen, we
geven geen La- tij n
of
Grieks."
De Berlage
heeft altijd al
veel aandacht
besteed aan
internationalii sering. Via email en internet communiceren leerlingen
met scholen in Duitsland, Finland, Oostenrijk, Frankrijk en
Portugal. „Als je dingen die je
geleerd hebt in de praktijk
brengt door de gegevens van
bijvoorbeeld een proef uit te
wisselen met leerlingen in een
ander land, is dat bijzonder motiverend. Je stuurt een e-mail
en meteen de volgende dag kijk
je of er een antwoord is."
Kloppend hart van de internationaal georiënteerde Berla-

Leerlingen
krijgen les in
twee talen

Engering vergelijkt het tweetalig vwo met het gymnasium,
dat sinds jaren de hoogste
schoolopleiding is. „In het
TORRES;

merkte al tijdens mijn eigen
studie dat mijn vakliteratuur
haast niet meer vertaald werd.
De 21-e eeuw wordt de eeuw van
het Engels," zegt Prinsen. Docente biologie Sasa de Jong verwacht geen problemen met
haar informatieoverdracht in
het Engels. De Jong: „Net als
wanneer je les geeft in het Nederlands, moet je je in het Engels zo voorbereiden dat je de
stof op verschillende manieren

'Zelfs spieken
moet in het
Engels gebeuren'

Leerlingen van de Berlage die een internationale carrière ambiëren, kunnen kiezen voor tweetalig onderwijs
Bram de Hollander Fotografie

ge is de mediatheek. De leerlingen kunnen hier zelfstandig op
computers internetten en emailen. De moderne communicatie vereist een goede beheersing van het Engels. Een reden
te meer voor een opleiding
tweetalig vwo.
Tweetalig vwo moet een brede, internationaal gerichte culturele vorming zijn. „Je wordt
opgeleid tot een wereldburger
die zich thuisvoelt in de wereld.
Je gaat kijken hoe het toegaat

op een school in Engeland,
Zweden of Spanje. Je moet converseren met leerlingen van je
eigen leeftijd; persoonlijk, via
internet of door het sturen van
een filmpje."
Elk jaar zullen de leerlingen
een week doorbrengen in een
Engelstalige omgeving, bijvoorbeeld Engeland of Schotland.
In de vierde klas doen ze een
week ervaring op bij een Engelstalig bedrijf.
Niet iedereen komt in aan-

merking voor het tweetalig
vwo. Engering: „Iemand die
met z'n hakken over de sloot
het vwo misschien kan halen,
moet zich afvragen of tweetalig
vwo wel de juiste keus is. Want
het is moeilijk, je hebt een behoorlijke motivatie nodig en
moet er zin in hebben. Je moet
ook zelfvertrouwen hebben,
want vanaf de eerste dag praat
je Engels."
Iwen uit Ouderkerk, die met
zijn moeder aandachtig heeft

zitten luisteren, maakt zich
geen zorgen. Hij draagt een Tshirt met het opschrift Best
Score number one. Groep zeven van de basisschool heeft hij
overgeslagen. Nu beleeft hij
naar eigen zeggen het leukste
jaar op de basisschool omdat er
eindelijk wat van hem verwacht wordt. Voor de Citotoets
behaalde hij de maximale score. Waarom bezoekt hij de informatiebijeenkomst?
„Ik wil werken in de zaken-

wereld of acteur worden en dan
is Engels volgens mij heel belangrijk," zegt Iwen.
Ook voor docenten is het geven van Engelstalige lessen
weer eens wat anders. Zij doen
mee op basis van vrijwilligheid
en volgen een opleiding aan de
universiteit van Nijmegen.
Margot Prinsen, docente Aardrijkskunde, gaat de uitdaging
graag aan. Tweetalig vwo is volgens haar bijzonder nuttig. „Ik

kunt vertellen."
In één klas van het tweetalig
vwo zullen nooit meer dan 24
leerlingen zitten. Een moeder
maakt zich zorgen of het geen
elitair groepje wordt. „U bent
niet de eerste die dat zich dat
afvraagt," antwoordt Engering.
„In een scholengemeenschap
trekken leerlingen van de mavo
ook nu zelden op met die van
het gymnasium. Sommigen
zullen het hebben over de
'studs' van het gymnasium
maar zien hen niet als een eliteklasje. We moeten natuurlijk
wel voorkomen allerlei leuke
dingen te gaan organiseren
voor uitsluitend het tweetalig.
vwo. Als er een bus voor de
school staat moeten de andere
leerlingen niet meteen roepen
dat die wel weer voor het tweetalig vwo zal zijn. Op het moment dat het tweetalig vwo een
weekje naar Engeland gaat,
moeten de andere klassen ook
wat doen. Het tweetalig vwo is
wel de top van de school, dat
moet je niet ontkennen. Elite?
In zekere zin wel want mensen
die het vwo kunnen doen zijn
nu eenmaal bevoorrecht."
Jan Pietcr Nepvcu
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Spaanse dagen in „Les Pyramides"

GEHELE
WINTERCOLLECTIE

2 |AAR

meer

Van woensdag 18 maart t/m zondag 22 maart
organiseren wij in samenwerking met Iberia,
Torres wijnen en Oud wijnkopers
enkele spectaculaire Spaanse dagen
Onze menukaarten zijn deze dagen geheel
gevuld met Spaanse gerechten
Speciaal voor deze dagen worden er twee
Spaanse koks overgevlogen uit Barcelona
om ons keukenteam bij te staan
U kunt Spaans a Ia carte eten, maar ook
gebruik maken van ons lunch-buffet, bestaande
uit diverse lunchgerechten en een uitgebreid
scala aan tapa's, dit alles omlijst met
de mooie wijnen en brandy's van
M. Torres

VOOR AUTO'S ZONDER KATALYSATOR

Volvo 340/343/3451.4 (hatchback)
76-'89

145/70R12TP2000 p.st.
155/80R13TP1000

Inlichtingen en/of reserveringen:
Brasserie-Restaurant
„Les Pyramides"
Zeeweg 80, Bloemendaal aan Zee
Tel. 023-5731700 of 5731707

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

KORTING

OP=OP
WINTERSPORT
MICHAEL LIJESEN

P.st

165/SOR13TP1000 p.st
175/70 R13 T P2000

P.st

Rat Panda 750,1000
'86-10/'89

Toyota Starlet 1000
10/'84-12/'89

269.-179.

VOOR AUTO'S MET KATALYSATOR (SYSTEMEN VANAF DE KATALYSATOR)

Opel Kaden E 1.3,1.4
'S6-10,-"91

Citroen BX 1.4 E/RE

165/70R14TP2000 p.st

7/'S8-

165/65R13TP2000 pst

9/'89-7/'92

Rat Uno 45 IE

175/65R14TP2000 ast

Opel Corsa 1.3i, 1.4i
l/'87-3/'93

Renault Clio 1.2,1.4
5/'90-

185/60R14HP5000Dragop.st.

VW Golf III, 1.4,1.6

195/65R15TP2000

Mercedes 200/230E

Kerkstraat 16 2042 JE Zandvoort
P.st.

l/'86-10/'92

STAAT UW AUTO HIER NIET Bil? BEL ONS NU VOOR DE LAAGSTE PRIIS.

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

145/80 R13 T
155/70 R13 T

DE CONTACTLIJN
Er is ccn nieuwe efficiënte manier om
snel in eontact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de Contactlijn 0906501515.6 kunt u anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken
advertenties van lezers die een serieuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.

Op 12,19 en 26 maart starten wij weer met onze beautyavonden.
Tijdens deze gezellige en geheel verzorgde avonden die worden
gegeven op een unieke lokatie in Zandvoort besteden wij uitgc-

165/70 R13 T

Prijzen incl. montage, garantie en btw. Bandenprijzen excl. balanceren,
ventielen en verw. bijdrage. Geldig van 4 tot en met 10 maart 1998.
Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.

ACCU'S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.

breid aandacht aan gezichts- en lichaamsverzorging en visagie.
Vindt u het gezellig om alleen of samen met een vriendin in de we-

U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huls-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door ccn
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6
ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt nadat u
de advertentie heeft ingesproken automat isch een boxnummcr en PIN-code
van de belcomputer. Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door

Beautyavonden op een unieke locatie!

6 DAGEN PER WEEK GEOPEND
Maandag t/m vrijdag
08.00-17.30 uur
Zaterdag 08.00-17.00 uur

reld van schoonheid te duiken neemt u dan even kontakt op met:

Koppenol's Beauty Center
u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke coniacten met anclcrcn gekregen. (l.OOfipm)

(gevestigd in het Golden Tülip ZANDVOORT)
Burg. van Alphenstraat 63
2041 KG Zandvoort
Tel:023-5715662

NIEUW: ALMERE-STAD, Randstad 22 nr. 39.036-5303222
Amstelveen Amsterdamseweg 488.' 010-64355-14. Amstelveen (R) Bouwerij 48. 020-6414022. A'dam-ZO (A/R) Lemelerbergweg 55,
020-6911211. A'dam-ZO (A/R) Spaklerweg 44D.020-6682998. Bijlmertneer (R) Karspeldrecf l,Parkeergarage Kleiburg,020-6907768. AlmereBuiten (A/R) (Doe Mere) Montrealscraat 31. 036-5329260. Almere-Stad (A/R) Randstad 22 nr. 39, 036-5303222. Almere-SUd (A/R)
Vlaardingenstraat 2, 036-5345540. Haarlem Amsterdamsevaart 16/18, 023-5354775. Haarlem (A/R) Leidsevaart 254, 023-5325303. Hurlem
Schalkwijkerstraat 151,023-5351644. Hoofddorp (R) Hoofdweg 662.023-5615784. Zaandam (A/R) P. Ghijsenlaan 7 A, 075-6701854. Zundam
Vinkenstraat 40,075-6177439.
(A/R) Ook APK en Remservice in deze vestiging. (K) Ook lUmltrvlc*.
BEL UW DICHTSTBIJZIJNDE KWIK-FIT DIRECT: 0900-8698 $£

Alles wat u wilt weten om góéd en voordelig boodschappen" tè'doen .Dat vindt u In De BoodschappenBeurs. Gebruik het snelle opzoeksysteem, De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele.bolletjes verwijzen naar interessante suggesties.
Uw eigen recept in De BoodschappenBeurs? Dat kan! Pak
snel een pen of potlood en zet
uw favoriete recept op papier.
Het mag een hoofdgerecht,
maar ook een toetje, taart of
voorgerecht zijn. Het recept
mag niet meer dan 10 regels
omvatten. Lekker en toch gemakkelijk te bereiden!

= Actie - O = Suggestie

® = Nieuw

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

OMROEP,

Met keukenpapier:
«itra absorberend
en verrassend decoratief

Stuur uw Klik Klak Klaar
recept in een gefrankeerde
envelop naar:

^^KÏÏ^™^»*

De BoodschappenBeurs,
Klik Klak Klaarrecept, Postbus
1980,3000 BZ Rotterdam.
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Apfeltiramisu
(Nagerecht voor 4 personen)
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De origineelste inzending
wordt in De BoodschappenBeurs gepubliceerd, Bovendien ligt voor deze inzender
een schitterende Tefal Comfort Line barbecue klaar.

ingrediënten:
4 plakken (bitterkoekjes)cake;
1 pakje Bourbon Mousse
Apfelstrudel; 1,5 dl. slagroom 2 dl. melk; 2 tot 3 eetlepels amaretto; stijfgeklopte
slagroom; 8 chocoladesticks.
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Door het hoge vermogen,
het stevige onderstel en het
windscherm is deze moderne
barbecue van Tefal ideaal voor
buiten. Dankzij hetwaterreservoir is hij ook binnen te gebruiken. De regelbare thermostaat
verzekert u altijd van het beste
resultaat. Het makkelijk te demonteren onderstel bevat een
handig opbergrek voor extra
gebruiksgemak.

Kunnen Huggies
luiers werkelijk
volledig ademen?

Nog nooit was toiletpapier
zo zacht en sterk
Primeur in Nederland! Edet
introduceert het eerste toiletpapier waarbij zowel de boven als
onderkant van de velletjes een
eigen rol speelt. Edet Soft toiletpapier bestaat uit o, unieke laagjes toiletpapier: de bovenste

Ja, want nieuwe Huggies© Air Dry* luiers hebben een luchtdoorlatende buitenlaag. Deze nieuwe buitenlaag laat wel lucht
door, maar geen vloeistof. Iedereen weet
dat een droog huidje een gezond huidje is
en Nieuwe Huggies© Air Dry* luiers bieden
de kleintjes onovertroffen droogheid.

twee laagjes voelen superzacht
aan, de onderste twee laagjes zün
supersterk.
Edet Softtoiletpapiervoelt extra dik aan en is merkbaar anders.
Bovendien reinigt en absorbeert
het papier buitengewoon goed.

Bereiding: Snijd de plakken
bitterkoekjescake in stukken en
verdeel de helft over 4 coupes.
Bereid de Apfelstrudelmousse
met de slagroom, de melk en
de amaretto volgens de bereidingswijze op de verpakking.
Schep de helft van de mousse
op de cake. Verdeel hierover de
rest van de cake en schep de
rest van de mousse erop. Laat
de smaken in de koelkast ca. 30
minuten intrekken.
Carneer vlak voor het serveren de toetjes met toefjes slagroom en chocoladesticks.

Eet smakelijk!
Of het nu droogheid, pasvorm of zachtheid is, Huggies© Air Dry* luiers bieden een
echte oplossing.

Afhankellkvan
.beschikbaarheid

Edet. merk het verschil

Huggies: er is geen drogere luier.
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donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

rtv

woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45 en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

Wilt u zelf zien hoe onze
kok Mario Apfeltiramisu bereidt, kijkdan naarDe BoodschappenBeurs

SUGGESTIE
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BROCCOLI MET PEER
EN CASHEWNOTEN
ingrediënten:
• een pond broccoli
• 125. gram cashewnoten
• een klein blikje halve peren
• 125 gram geraspte (oude)
kaas
• een scheutje witte wijn
• maizena
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Uit de
koelkast!

donderdag 16.30 en 00.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

Wat is de beste plaats om vers
voedsel te bewaren?, 'In de
koelkast', zult u wellicht zeggen. Toch is dat lang niet altijd
het geval. Neem nou vruchtgroenten als tomaat, paprika of
komkommer. In de koelkast bewaard, krijgen ze vaak last van
waterige plekken op de schil en
gaat bovendien de smaak achteruit. Dat verschijnsel wordt
wel lage-temperatuur bederf
genoemd. Het ontstaat omdat
de temperatuur is de koelkast
te laag om ze langere tijd goed
te kunnen bewaren.
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Bereidingswijze:
Verdeel de broccoli in roosjes en kook deze beetgaar.
Rooster de cashewnoten in
een pan met anti-aanbaklaag zonder olie tot ze goudbruin kleuren.
Laat de halve peren uitlekken
en snijd ze in stukjes. Smelt
de kaas in de wijn en bindt
deze kaassaus eventueel
met wat maizena.
Giet de broccoli af en meng
de groente met de noten en
de stukjes peer. Schenk tot
slot de saus erover.
Lekker met gekookte aardappeltjes, maar ook heerlijk
als vulling van een bladerdeegtaart!

donderdag 16.45 en oo.oo uur
vrijdag om 16.45 uur

Hansaplast FootCare:
de oplossing voor uw
voetproblemen

Eet smakelijk!!
Een recept van M. Meijs uit
Utrecht
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De beste plek is een koele,
donkere kast zoals men die
vroeger vaak in kelders aantrof.
Moet u de vruchtgroenten
toch in de koelkast bewaren,
bedenk dan dat ze hierin maar
een dag of twee houdbaar zijn.
Overigens zijn sommige moderne koelkasten uitgerust
met een speciale vers-zone.
Daarin kunt u' deze vruchtgroenten tot een week bewaren.

Hansaplast FootCare is een
serie nieuwe voetverzorgingsproducten van Hansaplast, het
vertrouwde kwaliteitsmerk bekend van pleisters en andere
wondverzorgingsproducten.
Speciaal voor uw voeten zjjn er nu
ook Blaarpleisters, Likdoornpleisters, Eelt- en Likdoornpleisters,
en Anti-drukringen.
Blaarpleisters verlichten direct de pu'n, de druk van de blaar
en absorberen het vocht uit de
blaar waardoor het natuurlijke
herstelproces van de huid wordt

bevorderd. De Blaarpleister voelt
aan als een tweede huid en blijft
goed zitten.
De Eelt- en Likdoornpleisters
zorgen voor verlichting van de
pijn en de druk bij likdoorns en
maken de verharde huid zacht.
De anti-drukringen vermlnderen de pijnlijke druk op gevoelige plekken en zijn zacht en
comfortabel.
Hansaplast FootCare neemt
even de verzorging van uw
voeten van u over.
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Vrouw vandaag:

Hef complete vrouwenblad

nu extra voordelig met abonnement
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Veel mensen willen bij de
maaltijd fruit op tafel. In partjes
gesneden stukjes appel of peer
bijvoorbeeld. Vaak wordt het
fruit vooraf gesneden en in de
koelkast bewaard. Als ze dan
eenmaal op tafel worden gezet, is het fruit soms al verkleurd. Niet erg, maar wel
een lelijk gezicht.
U kunt dit probleem oplossen
door deze vruchten meteen na
het schillen en snijden met een
doormidden gesneden citroen
in te wrijven of ze met citroensap te besprenkelen. Het
vruchtvlees blijft dan mooi
blank, u hoeft bovendien niet
bang te zijn dat de vruchten
zuur gaan smaken. Mits met
mate toegepast, zorgt het cltroensap er zelfs voor dat de
smaak van de vrucht nog wat
versterkt wordt.

Deelname aan het BoodschappenSpel is
eenvoudig.
Beantwoord onderstaande vragen:

en bel uw antwoorden door naar:

De BQOdschappenLijn
doo cnt/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut Inspreken.)

Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode en woonplaats) naar:

Het BoodschappenSpel
Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam

l

Er is nu een nieuwe smaak
Bourbon Mousse: Apfelstrudel. Bourbon Mousse Apfelstrudel heeft een heerlijke
volle smaak van appel, kaneel,
rozijnen en een beetje rum.
Alleen melk toevoegen, even
. kloppen en klaar is uw toetje!
Er zijn nu vijf smaken Bourbon Mousse, allemaal in een
nieuwe verpakking: Chocolade,
Vanille, Banaan, Hazelnoot en .
Apfelstrudel. 'Allemaal even
makkelijk te maken. En door er
nog wat aan toe te voegen, zoals bijvoorbeeld room, likeur of
noten, maakt u er ontelbaar
veel variaties mee.

Vrouw Vandaag kost f 1.1,95,-. Abonnees betalen maar f 1.1,75 per nummer! Wie nu een abonnement neemt,
profiteert bovendien van een aantrekkelijke introductiekorting - de eerste 10 nummers voor maarfl. 10,- en maakt kans op één van de 400 gratis videofilms die voor nieuwe abonnees klaar liggen. Vul daarom snel
onderstaande bon in.

1. welk toiletpapier bestaat uit 4
unieke laagjes?
2. Welke luiers hebben een luchtdoorlatende buitenlaag?

Sinds kortligtereen nieuw vrouwenweekblad in kiosk, tijdschriftenhandel
en supermarkt, vrouw Vandaag is de naam van dit unieke nieuwe blad
dat met geen enkel ander bestaand vrouwenblad vergelijkbaar is.
In Vrouw Vandaag vindt u prachtige waargebeurde verhalen verteld
door lezeressen, spraakmakende interviews en actuele reportages uit uw
eigen omgeving. Maar ook: vijf pagina's over gezondheid en heel veel
praktische informatie. Over mode en beauty, huisdieren, gemakkelijke
recepten, alles over groen in en rond het huis, korte verhalen en-heel
veel puzzels, budgettipsen kortingen. Bovendien laat Vrouw Vandaag
u als lezeres graag aan het woord. Ja, Vrouw Vandaag is echt een ge>
zellig blad dat ook op uw lijf geschreven is.
Overtuig uzelf en probeer vrouw Vandaag vandaag nog. Deze week
met onder andere 5 pagina's Puzzel Vandaag, waarbij u kans maakt op
een maand lang gratis wonen!

Bourbon
Mousse
Apfelstrudel

De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

:

Stuur deze bon in «n open envelop zonder postzegel nut Media Expres», Antwoordnummer 50.300,2000 VK Haarlem of bel grslis 08004224222. U ontvangt uw
eerste Vrouw Vandaag binnen drie wellen. Vrouw Vandaag kost bij Media Expresse ƒ 1,75 en f 1,95 In de winkel De winnaars krijgen binnen 2 weken persoonlijk bericht

U kunt nu gratis kennis maken met Bourbon Mousse.
Stuur een kaartje naar Bourbon, Postbus 40001, 6203 AB
Maastricht. De eerste tweehonderd inzenders krijgen alle
vijf de smaken Bourbon
Mousse gratis. Vergeet op het
kaartje niet uw naam, adres en
'BoodschappenBeurs' te vermelden.

bij HEMA

Nieuwsblad

124 aanbiedingen
geldig t/m 15 maart
zolang de voorraad strekt
Woensdag 11 maart 1998

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
58-e jaargang nummer 11, oplage 5.425

Los nummer 2 gulden
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Kerkstraat en Badhuisplein zijn begin april klaar

DEZE WEEK:
14 PAGINA'S

ZANDVOORT - „Mooi? Ach, als de hele straat echt af is,
zal het wel mooi zijn," zegt J. Beems, eigenaar van slijterij
Gall en Gall over de Kerkstraat. De meningen zijn verdeeld
over de eerste door de winkeliers zelf gedeeltelijk gefinancierde opknapbeurt van één van de twee belangrijkste
winkelstraten van Zandvoort. „Ik vraag me af of ik mijn
geld eruit krijg," zegt schoenenverkoper Eugène Brossois
sceptisch.
De Kerkstraat en de omliggende straten zijn bijna klaar.
Volgens toezichthouder Tjeerd
Krist leggen de stratenmakers
in de eerste week van april de
laatste hand aan de Kerkstraat,
de Bodeweg, het Dorpsplein en
het Badhuisplein. Drie vakken
van de winkelstraat moeten
nog een keer opnieuw gelegd
worden, omdat de klinkers nu
al kapot zijn, doordat de fundering te dun was.
De drukste
werkzaamheden vinden
nu nog plaats
op het Dorpsplein en het
Badhuisplein.
Die liggen de
komende drie
weken beslist
nog open. Bovendien moeten er
nog bloembakken neergezet
worden en krijgt de Kerkstraat
andere lantaarns. Waar de bakken precies komen en hoe de
lantaarns eruit gaan zien, bekijkt het Ondernemers Platform (OPZ) volgens Paul Olieslagers (bestuurslid Ondernemers Vereniging Zandvoort)
binnenkort samen met de gemeente. „We bespreken dat tijdens de OPZ-vergadering en
leggen het daarna voor aan de
winkeliers, de OVZ-leden. Je zit
met veertig ondernemers uit de
straat; die kunnen niet allemaal
tegelijk met de gemeente praten."
Zelf is hij tevreden over de
nieuwe bestrating, al moeten de
klinkers precies voor de deur

van zijn parfumerie er nog een
keer uit. „Natuurlijk is het wel
een kwestie yan persoonlijke
smaak. Maar ik ben blij dat er
niet zo'n druk patroon in zit en
dat de kleur rustig is. In de
Kerkstraat heb je een hoop winkels met allemaal verschillende
puien, met een druk motiefje
op straat wordt het zo onrustig."
Nathan Struykenkamp, medewerker van 't Familie Restaurant, had
een wat opvallender
patroon
wel
mooi gevonden.
„Het
Kerkplein
vind ik vanwe------ ge het motief
juist heel aardig gelukt."
Ook over de overlast wordt
heel verschillend
gedacht.
„Ach," zegt Frits Beelen van cadeauwinkel De Bode op de Bodeweg, „je weet dat het een keer
moet gebeuren. Het is net als
met kiespijn. Dan weet je ook
dat je eens naar de tandarts
moet." „Het duurt allemaal zo
lang," moppert schoenenhandelaar Brossois uit de Kerkstraat. „vorig jaar lag bovendien de straat ook al open, omdat de riolering toen vernieuwd
moest worden. En het kost
deze keer een hoop. Ik heb
12.500 gulden bij moeten dragen." De bijdragen zijn afhankelijk van de grootte van de
winkel.Anderen, zoals de eigenaar van Gall en Gall en de eige-

Strand
nu al vol
stoelen
pagina 3

Meningen over
stratenpatroon
lopen sterk uiteen

Ge Loogman
kijkt terug
op zijn leven
pagina 5

Hockeyers
overwinteren
goed
Stratenmakers leggen nog de laatste hand aan de kop van de Kerkstraat
naar van De Bode, hebben het
geluk dat hun huisbaas de bijdrage voor de opknapbeurt
voor zijn rekening heeft genomen. Brossois heeft zijn win-

Gerard Versteege ziet af
van zijn wethouderszetel

kelpand echter in eigendom.
„Raar is het trouwens ook dat
wij moeten meebetalen. Iemand in de Kostverlorenstraat
heeft er toch ook baat bij dat de

Politie rolt
xtc-bende op
ZANDVOORT - Een 23-jarige Zandvoortse drugsdealer heeft de politie op het
spoor gezet van een groptschalige handel in xtc-pillen. Tijdens dit drugsonderzoek zijn inmiddels twaalf
mensen aangehouden. Volgens politiewoordvoerder
Jaap Hage volgen er nog
meer arrestaties.
De Zandvoorter, die zich vrijdag vrijwillig bij de politie heeft
gemeld nadat het onderzoek al
enige maanden liep, handelde
in cocaïne. Zijn maat echter,
een 24-jarige Haarlemmer, verkocht ook xtc-pillen. Op 22 januari pakte de politie acht
Haarlemmers op die ervan verdacht worden dat ze bij de productie en handel in xtc betrokken zijn. De politie nam tweeduizend pillen, een paar honderd gram cocaïne, een machine om pillen te maken en
grondstoffen voor xtc-pillen in
beslag.
Op 3 en 5 maart arresteerde
de politie nog vier Haarlemmers. Zij worden ervan verdacht dat ze cocaïne afleverden
voor de 24-jarige Haarlemmer,
de maat van de 23-jarige Zandvoorter.

Weekenddiensten
Datum HW LW
HW LW
11 mrt 02.39 10.45 15.00 23.40
12 mrt 03.26 11.25 15.35 --.-13 mrt 03.55 01.06 16.06 11.54
14 mrt 04.28 00.14 16.39 12.35
15 mrt 05.05 00.35 17.16 12.54
16 mrt 05.36 01.04 17.42 13.24
17 mrt 06.06 01.34 18.15 14.05
18 mrt 06.28 02.10 18.46 14.46
19 mrt 06.59 02.45 19.'15 15.04
Maanstand:
VM vr. 13 mrt. 05.34 u.
Hoogwater wo 11 mrt. 15.00 uur.
NAP +106 cm.
Laagwater wo 11 mrt. 10.45 uur.
NAP -90 cm.

Brune, beschikbaar zouden
zijn.
Of het CDA ook een wethouder mag leveren, wordt pas duidelijk als de onderhandelingen
afgerond zijn over het collegeprogramma, het afsprakenlijstje voor de nieuwe raadsperiode. Vrijdag komen de partijen
weer bij elkaar.
Op één na hebben alle gekozen zeven partijen aangegeven
dat hun wethouderskandidaat
een volle baan wil hebben. Alleen Peter Boevé van de ouderenpartijen AOV/Unie 55-plus
wil 40 procent werken.

schat dat zijn kassa per week kend. Ik vind dat mijn klanten
tweehonderd keer minder in een compliment verdienen,
actie is. Volgens Olieslagers want ze sjokken ook door het
valt de omzetderving mee. zand naar mijn winkel toe."
„Wel iets, maar niet schokZie ook pagina 3

Henk Oonk overleden
ZETELVERDELING ZANDVOORT Winkelier
ZANDVOORT - De bekende Zandvoprtse ondernemer

GBZ WD
- '

PvdA

D66

CDA

AOV/ SP
Unie 55+

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

(ADVERTENTIES)

fëtwerkje
" a la van der Horst

Henk Oonk is zaterdagnacht op 75-jarige leeftijd overleden. Oonk was al enige tijd ziek. Hij had longemfyseem en
prostaatkanker. Donderdagmiddag om twee uur wordt hij
begraven op de Algemene Begraafplaats in de Tollensstraat.

ZANDVOORT - D.e huidige CDA-wethouder Gerard Versteege staat vanaf 14 april zijn wethoudersplaats af aan zijn
partijgenoot Hans Hogendoorn. Tenminste, als de VVD
het CDA vraagt om een wethouder te leveren. Dat is maandagavond duidelijk geworden tijdens de eerste onderhandelingen over een nieuw college van Burgemeester en
Wethouders.
CDA-voorzitter Theo Hilbers
zei tijdens die korte openbare
vergadering dat de tegenvallende verkiezingsresultaten de reden zijn om de nieuwkomer
Hogendoorn naar voren te
schuiven. Voor de verkiezingen
heeft het CDA altijd gezegd dat
zowel Versteege als ook de
nummer drie op de lijst, Ype

Kerkstraat er mooi uitziet?"
„En," vervolgt hij, „door alle
toestanden loop ik daarnaast
ook nog wat omzet mis," zegt
hij. Zijn collega van Gall en Gall

sportpagina

Foto Karin Schut

Oonk is jaren lang secretaris van de Handelsvereniging en later
van de Ondernemers Vereniging Zandvoort geweest. Ook het
Oranjecomité en het Sinterklaascomité konden op Oonks steun
rekenen. Veel mensen kennen Oonk echter van zijn reisbureau en
later grenswisselkantoor op de Grote Krocht. Het ondernemerschap was niet zijn oorspronkelijke beroep, volgens zijn dochter
Engeline Vermeer. „Samen met een vriend kwam hij in eerste
instantie naar Zandvoort als politie-agent. Maar hij ging meehelpen in het expeditiebedrijf van zijn aanstaande schoonvader Piet
Kerkman. Met mijn moeder startte hij een taxibedrijf, Taxi 2600,
op de Grote Krocht. Dat groeide uit tot een reisbureau."
„Het wisselkantoor dat hij tot twee jaar geleden had, was zijn
grote liefde. Hij vond het heerlijk. Iedereen kwam bij hem even
kletsen. Toen het kantoor twee jaar geleden dicht ging, was dat
een grote klap voor hem."
Volgens Jelle Attema senior, die hem goed gekend heeft, vormde Oonk samen met Henny Hildering „een paar apart. Ze waren
samen erg actief voor de winkeliers. Henk Oonk vooral op de
achtergrond, maar hij deed wel erg veel." Oonk organiseerde
onder andere de braderieën die een paar keer per jaar gehouden
worden. Een paar jaar geleden is hij uit het bestuur van de OVZ
gestapt.

Bij wonen gaat het om de details, vinden we
bij Co van der Horst. Vandaar de zorgvuldig
samengestelde collectie accessoires. Zoals
deze voorraadbus Ovo, een roestvrijstalen
kunstwerkje van Alessi.

Ook in ons wooncenlruni: M<itc Snnlhuis Kcuken,irrhi[f;c
luur. Samtai'Studio B.A.D., Solidwood Plankenvloeren S
Parquet planctiet'. Boloyopon haarden en Rent Art Gnllorv

Binderij 2 Amstelveen. 020-6412505. Maandag
tol 13.00 uur gesloten. Donderdag koopavond.

co van der horst
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Hollende 'Astrix' stopt in Nieuw Unicum
De vleugels zijn aan de uiteinden oranje. Dat verwijst naar
de zon."
In eerste instantie bestond
het kunstwerk zelfs uit twee
spiralen. „Net als de wielen
van een rolstoel, al had ik dat
nog helemaal niet zo bedacht.
Daar kwam iemand van de
kunstcommissie van' Nieuw
Unicum mee. Helaas werd het
met die twee wielen veel te
groot, te massaal."
Ze heeft het kunstwerk gemaakt van multiplex, stukjes
hout die op elkaar gelijmd zijn.
Van binnen is het kunstwerk
hol. Behalve in het midden,
want om de spiraal stevigheid
te geven zit er een balk in verwerkt, die niemand kan zien.
Dankzij de opdracht van
Nieuw Unicum heeft Mary
Rose Vink zich sinds mei vorig
jaar fulltime op de kunst kunnen richten. Ze heeft de Koninklijke Kunstacademie in
Den Haag gedaan. „Maar het is
heel moeilijk om je brood te
verdienen als kunstenaar. Dus
heb ik een tijd gewerkt als activiteitenbegeleidster. Zelf aan
een object werken vind ik veel
leuker. Waarom? Ik vind het
prettig om met mijn handen te
werken en om een idee dat in
mijn hoofd zit praktisch om te
zetten in iets tastbaars. Je

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag.8

ZANDVOORT - In de volksmond heeft het nieuwe
kunstwerk van Nieuw Unicum al de bijnaam 'Astrix'
meegekregen, omdat het object lijkt op de spurtende
stripfiguur. Maar sommige mensen zien er ook een wiel
van een rolstoel in.
„Geeft niet; dat iedereen er
wat anders in ziet is nu juist
leuk," meent de Haarlemse
kunstenares Mary Rose Vink.
Ze heeft haar kunstwerk de titel 'Willen is kunnen' meegegeven. „Al klinkt dat een beetje
als de naam van een turnvereniging." Het kunstwerk is vorige week dinsdag onthuld. Het
staat in een koepel naast de
tennisbaan van Nieuw Unicum.
De eisen waaraan het moest
voldoen, waren een stuk uitgebreider en explicieter dan van
het kunstwerk dat voor het
raadhuis in Zandvoort is neergezet: het moest tegen een
stootje kunnen en de ruimte
redelijk vullen.
„Maar Nieuw Unicum wilde
ook dat hun nieuwe kunstwerk een positieve, vrolijke
uitstraling had. Dat was voor
mij niet zo moeilijk, want ik
werk heel veel met kleur.
Nee," zegt ze, terwijl ze een
vies gezicht trekt, „ik zal niet
zo snel zo'n roestig blok ergens neerzetten, zoals een aantal jaren mode was in Nederland."
Haar blauw-witte spiraal
lijkt op een aanrollende golf,
vindt ze. „Dat past namelijk bij
Zandvoort. De sokkel is geel
gemarmerd, net als het strand.
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Kunstenares Mary Rose Vink heeft haar kunstwerk 'Willen is kunnen' gedoopt, maar in de
volksmond heet het object al 'Astrix'
Foto André I.ieberom

loopt tegen allerlei kleine probleempjes aan die je moet oplossen. Want met zo'n groot
object heb je bijvoorbeeld te
maken met de zwaartekracht.
Als de spiraal niet stevig genoeg was, zou hij in elkaar zakken of omvallen."

In stukken, als een bouwpakket, arriveerde het kunstwerk in Nieuw Unicum. Mary
Rose Vink heeft een paar dagen nodig gehad om het object
op te bouwen en af te werken.
„Ondertussen kwamen er veel
bewoners van Nieuw Unicum

en veel personeelsleden langs.
Erg leuk, want sommigen
maakten ook opmerkingen.
De meesten reageerden enthousiast. En een enkeling
vroeg zich af of dit nou kunst
is," grinnikt de 32-jarige kunstenares.
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/19,60 n halfjaar ƒ35,40 D jaar ƒ 61,75
* Voor poslabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62. U.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,10001'A
Amsterdam. U hoeft Reen postzegel U- plakken. 8 710371 017003
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FAMILIEBERICHTEN

'Wijzijn intens ètij
enflefufóyj

met tfe

Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het met veel moed gedaan.
Wie kan begrijpen, watje hebt geleden.
En wie kan voelen, watje hebt doorstaan.
Bedroefd, maar dankbaar dat haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat
van ons is heengegaan onze lieve moeder, oma en
mijn zuster

De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag 08.30 -16.00 uur
donderdag
08.30 - 20.00 uur
vrijdag
08.30 - 12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

Mengsje
Scholtenlo-van Duivenboden

geboorte van onze. {kinzoon

<Dy[an
Opa en Oma ^pops
Opa en Oma 'Braamzeel
25februari 1998

(Dorufertfag 12 maart
zijn

Jmns en
12fó jaargetrouwd
QefeCititeerd
'Mams

weduwe van Johannes Hendrikus Peter Scholtenlo
in de leeftijd van 71 jaar.
Joke en Jan
Wendy
Piet en Gina
Susan
Engel
Sylvia
Piet van Duivenboden
9 maart 1998
Burg. Beeckmanstraat 20
2041 PN Zand voort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdag van 19.00 uur tot 19.30 uur in het
uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 13 maart om 10.15 uur in crematorium Velsen,
Duin en Kruidbergerweg 24 te Driehuis (gemeente Velsen).
Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in een van de ontvangkamers van het crematorium.
Geen bloemen.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING
De eerstvolgende commissievergadering is
- maandag 16 maart 1998, 20.00 uur, commissie Financiën & Onderwijs
De commissievergadering wordt gehouden in
de commissiekamer m het Raadhuis (ingang
Haltestraat)
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter
inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat) BIJ het bureau Voorlichtmg kunt u terecht voor nadere informatie
over de punten die op de agenda staan Telefoon (023) 574 01 62
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadenng het recht om over een onderwerp dat
op de agenda staat het woord te voeren

KENNISGEVING

Tot onze grote droefheid is op 2 maart 1998, op
haar 75ste verjaardag, van ons heengegaan onze
lieve mama, oma, zuster en schoonzuster

Miep
Maria Alida Josephina
de Haan-Jansen
weduwe van Hans de Haan
Wintelre:
Marianne de Haan
Dick Scheffer
Robert Weir
Michael Weir
David Weir
Janneke Scheffer
Zandvoort:
Hans de Haan
Zandvoort:
Jeroen de Haan
Roos de Haan-Rosies
Nicole en Ronald Kuijper, Timo
Roy Edward de Haan en
Goudy Breedveld
Fleur de Haan
Heemstede:
J. M. Captijn-Jansen
Gronsveld:
J.C.Jansen
E. M. Jansen-Tummers
Velserbroek:
J.Th. Hansen-La-feber
Amsterdam:
M. de Haan-van der Chijs
Zandvoort, 4 maart 1998
Ir. G.Friedhoffpleinl8-7
Correspondentieadres:
J. de Haan
Koninginneweg 29
2042 NK Zandvoort
Op haar uitdrukkelijk verzoek heeft de crematie
heden in besloten kring plaatsgevonden in het crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld.

Veel fijne herinneringen
Verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
Maar altijd in ons hart
Na een leven van zorg en aandacht voor allen die
hem dierbaar waren, is van ons heengegaan mijn
lieve man, onze fijne pa en opa

Lambertus Henncus Cornelis
Simis
in de leeftijd van 90 jaar.
C. H. M. Simis-Salemink
Ria en Cleem
Vera, Monica
Ton
Vera en Aloïs
Bentveld, 27 februari 1998
Huize A. G. Bodaan
Bramenlaan 2
Correspondentieadres:
A. J. K. Simis
Ypesteinerlaan 133
1851 ZT Heiloo
De crematie heeft inmiddels in besloten kring
plaatsgevonden.

Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 3 maart vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 10 door B&W genomen
besluiten is op dinsdag 10 maart vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat
van ons is heengegaan mijn lieve vader, mijn
schoonvader en onze fijne opa

Arnaud Salomons
weduwnaar van Annie van 't Hof
in de leeftijd van bijna 90 jaar.
R. Salomons
D. Salomons-Douma
Golda, Channa
Haarlem, 5 maart 1998
Correspondentieadres:
Jhr. P. N. Quarlesvan Uffordlaan 5
2042 PP Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels p'laatsgevonden.

Burgemeester en Wethouders hebben op 24
februari 1998 de Nota woonwagenzaken voor
de inspraak vrijgegeven
De nota geeft de beleidslijnen aan die het
college wil hanteren voor de komende jaren
Het streven is om een integraal beleid op te
zetten, waarbij op de beleidsterreinen wonen,
beheer, veiligheid en welzijn de gemeentelijke
activiteiten op elkaar worden afgestemd
De nota ligt vanaf vrijdag 13 maart t/m
vrijdag 10 april ter inzage bij de Centrale
Balie.
Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk hun reacties sturen naar Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Gaarne vermelden
inspraak woonwagenzaken
De nota is toegestuurd aan de meest direct
belanghebbenden Ook zij kunnen hun reacties aan het college sturen
Nadat de inspraakreacties zijn verwerkt zal een
voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd

VERPLAATSING WOONWAGENS
J.P. THIJSSEWEG NAAR
HEIMANSSTRAAT
Op maandag 9 maart is de gemeente gestart
met de voorbereidingen voor de verplaatsing
van drie woonwagens op de Jac P Thijsseweg
naar de Heimansstraat
De werkzaamheden hebben in eerste instantie
plaats op het terrein aan de Heimansstraat
Het terrein dient volledig te worden ingericht
om het geschikt te maken als woonwagenlocatie bestrating, egaliseren, aanbrengen van
nutsvoorzieningen en dergelijke
Om het duingebied, zoals afgesproken, zo mm
mogelijk aan te tasten, worden onder andere

In de gemeentelijke advertentie van 5 maart jl
werd de goedkeuring door de provincie van
het bestemmingsplan Woodbrookers gepubliceerd
Abusievelijk meldde de koptekst echter dat het
om het bestemmingsplan circuitgebied ging In
de tekst zelf werd wel de juiste locatie genoemd
Onze excuses voor dit misverstand

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
98043B Dr C A Gerke- vergroten woning
straat 74
98044B Zeestraat 71
geheel vernieuwen
apotheek
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke
termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten

A.LAVERTU

HERENWEG 180
2101 MV HEEMSTEDE

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles wat ermee verband houdt.

ToUo

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

THUISBEZORGING

üdONT

C.V. defect?
[(0800-0998830

UWENS

V.../

Wij onderhouden, repareren, installeren,
verkopen en verhuren duizenden verwarmïngs-,
warmwoter- en ventilatiesystemen door heel Nederland.

Uw gasbedrijf adviseert!

of crematie voor een éénmalige

STOOKAKTIE '97/'98

afkoopsom van slechts ƒ 3.395,-

uitgerekend voor U!
Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ 5.500,-

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

van de Heer J. H. Oonk
zijn wij donderdag 12 maart

Toerkoop Reisburo Zandvoort

M. Prast-Groen

^

bedankepshei
tencommiksj
gezellige avQ
het12J4-jari|

l

vanderKuijl

tussen 17.00 en 21.00 uur.
De bezorgkosten bedragen f 2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor bestellingen vanaf ƒ 20,00

Een compleet verzorgde begrafenis

In verband met de begrafenis

Leden Zan

A

S. G. Daging
gekruid lamsvlees
met groente naar keuze
+ witte rijst, nasi goreng of bami.

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

ADVERTENTIES

O

l

Weekmenu

ƒ13,50

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

m

Gedipt. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71-72 - Schalkwijk

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

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

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Tel. (023) 536 60 88

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

op de leeftijd van 75 jaar.
Winterswijk,
Haarlem,
27 februari 1923
8 maart 1998
Zandvoort:
Gerda Oonk-Kerkman
Zevenaar:
Engeline Vermeer-Oonk
Leo Vermeer
Peter en Albertine
Zandvoort:
Jan Oonk
Cathy Leonupun
Loulou
Zandvoort, 8 maart 1998
Grote Krocht 20
2042 LW Zandvoort
De begrafenis heeft donderdag 12 maart plaatsgehad op de Algemene begraafplaats te Zandvoort.

O
rouwenkoor
$n evenemen~ ii-^
' en de
_,
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voor meer informatie:

BIL GRATIS 0800-022 45 35
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direct hulp bij een sterfgeval.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Voor de week van 02-03 t/m 0&-03
Normaal
jaarverbruik

Week
streefverbruik*

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

19
24
29
34
39
43
48
53
58
63
68
72
80
87
94
101
109
121
133
145
157

C3I

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

Totaal vanaf
l november**

413
520
623
726
834
933
1036
1143
1248
1353
1452
1558
1714
1869
2023
2179
2338
2597
2856
3114

3376

Kosten
deze week

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

10,64
13,44
16,24
19,04
21,84
24,08
26,88
29,68
32,48
35,28
38,08
40,32
44,80
48,72
52,64
56,56
61,04
67,76
74,48
81,20
87,92

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij alle
energiebedrijven aanvragen.

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
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RECTIFICATIE
BESTEMMINGSPLAN WOODBROOKERS (BENTVELDWEG 1-5)

"tante Lierr

de gehele dag gesloten.

Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen
Koningstraat 72
2042 VK Zandvoort
Geen bezoek aan huis.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen in het
Uitvaartcentrum Poststraat 7 te Zandvoort op
woensdag 11 maart van 20.00 uur tot 20.30 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op donderdag 12 maart in het crematorium Velsen, Duin
en Kruidbergerweg 2-4 te Driehuis-Westerveld.
Tijd van samenkomst aldaar om 9.45 uur.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in één
van de ontvangkamers.
Vertrek vanuit het Uitvaartcentrum omstreeks
9.00 uu r.

Ten behoeve van de verplaatsing worden m
week 14 tevens langs de route van het transport tussen Thijsseweg en Heimansstraat tijdelijk lichtmasten en bomen verwilderd Deze
worden direct na de daadwerkelijke verplaatsing m week 15 teruggeplaatst
De verhuizing van de woonwagens zelf zal
naar verwachting in de nacht van 7 op 8, of
van 8 op 9 april plaatshebben
De direct omwonenden van beide locaties zijn
via een bewonersbrief op de hoogte gesteld

(J j j uitvaartverzorging
kennemerland bv

Jan Hendrik Oonk

t Haarlem,
8 maart 1998

NOTA WOONWAGENZAKEN
VOOR INSPRAAK VASTGESTELD

De woonwagens op de Thijsseweg zijn daar
enkele jaren geleden tijdelijk geplaatst, vanwe'ge omstandigheden op het woonwagencentrum op het Keesomplein
Omdat tevens door het rijk het beleid werd
ingevoerd om kleinere centra m te richten die
minder geïsoleerd liggen, is gezocht naar
geschikte locaties
Uiteindelijk zijn twee locaties overgebleven in
het plan Park Duijnwijk (bij het station) en de
Heimansstraat Op 29 september 1997 heeft
de gemeenteraad het krediet voor de mrichtmg toegekend De tijdelijke locatie op de
Thijsseweg diende uiteindelijk te worden
opgeheven Vandaar dat nu begonnen wordt
met de werkzaamheden

l 00 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Zwaar werden de dagen
en lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het vechten
bij het ontbreken van kracht,
Maar ondanks je verlies
van de strijd om het leven,
heb je ons een goed voorbeeld gegeven.
Bedoefd geven wij kennis van het overlijden van
mijn lieve man, onze lieve vader en opa

Rien

Het Raamplan voor de herinrichting van de
Zandvoortselaan zou in maart in de commissie
en de raad behandeld worden
Door de vele inspraakreacties is dit echter niet
mogelijk De verwerking van de reacties kost
meer tijd
De behandeling schuift daardoor op Het is
nog niet zeker of behandeling in april kan
plaatshebben, anders wordt het mei Zodra dit
bekend is, zal het worden gepubliceerd

keerwanden aangebracht Dit voorkomt afkalvmg van de aangrenzende duinen

Alida Johanna Christina
Borst - Kuiper
weduwe van Hendrik Willem Borst
op de leeftijd van 85 jaar.
Namens de familie:
J. F. Makau
Heemstede, 7 maart 1998
Correspondentieadres:
Lijsterbeslaan 12
1943 GM Beverwijk
Ingevolge haar wens heeft de crematieplechtigheid in besloten kring plaatsgevonden op dinsdag
10 maart in het crematorium Velsen.

Finus Prast

BEHANDELING RAAMPLAN
ZANDVOORTSELAAN
VERTRAAGD

)GEMEENTE

Na een lange periode van ziekte is rustig ingeslapen onze lieve

Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij U kennis dat
geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn
zorgzame man, onze echte vader, schoonvader,
opa en overgrootvader

•k Amsterdam,
17 november 1937

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123
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ZHC-hockeyers komen gesterkt uit winterstop
ZANDVOORT - De winterstop duurde voor de mannen
van ZHC een week langer dan die van de vrouwen, maar op
het vertoonde spel van de Zandvoorters viel weinig aan te
merken. Het bezoekende Saxenburg kreeg geen schijn van
kans en mocht van geluk spreken dat het bij een 6-0
nederlaag bleef. De Zandvoortse vrouwen gingen op bezoek bij Xenios en stonden na afloop met lege handen, 2-1.
De equipe van coach Henk
van Gameren had tijdens de
veel te lange winterstop niet stil
gezeten. De oefenwedstrijden
werden met goed gevolg afgewerkt en dat was meteen te zien
in de strijd tegen het matige
Saxenburg. Met de wind in de
rug werd het een eenrichtmgsverkeer naar het doel van
Saxenburg. Het ZHC-team controleerde de strijd en legde enige fraaie combinaties op de
kunstgrasmat. Dat leverde een
aantal mooie kansen op, die in
eerste instantie net geen doel
troffen.
Na tien minuten spelen vond
Wouter Slotemaker het kennelijk wel genoeg. Hij werd in de
cirkel aangespeeld, draaide om
een tegenstander en scoorde
prachtig in de bovenhoek, 1-0.
Saxenburg was geen partij en
kon door hard verdedigen even
de schade beperken. Lang hielden de gasten niet stand. In de
twintigste minuut stond Bernard Wiekmeijer op de goede
plaats om de bal in het doel te
tikken en even later was de
strijd definitief beslist toen Jan
Willem Daniels mee ten aanval
trok en scoorde, 3-0

Tweetal volgt
Piet Keur op

Saxentaurg. Voor dat incident
had ZHC nog even gas gegeven
en de stand opgevoerd naar 6-0.
Eerst was het Pepijn Paap, die
uit een strafcorner scoorde en
vervolgens bepaalde Bernard
Wiekmeijer de eindstand op
6-0. Een score, die beduidend
hoger had kunnen uitvallen als
ZHC verder had aangedrongen.
„Op een enkele fase na hebben we heel goed gespeeld,"
vond coach Henk van Gameren. „Soms zie je nog wat onrust in het team komen en dat
is helemaal niet nodig. We
drukten Saxenburg ver terug
waardoor het veel te vol werd in
de cirkel. Maar toch werd het
een goede overwinning. We
staan nu tweede en die plaats
levert niets op. Volgens seizoen
moeten we maar proberen voor
het kampioenschap te gaan.
Dan passen we wat junioren in
het team. Over deze wedstrijd
ben ik in ieder geval niet ontevreden."
De ZHC-hockeysters waren
minder succesvol. Tegen Xemos namen de Zandvoortsen
vlot een 0-1 voorsprong. Danielle van Hemert scoorde knap uit
een strafcorner. Daarna was
het Xenios dat de strijd bepaalde. ZHC moest terug in de verdediging en loerde op een uitval. Xenios had echter de strijd
onder controle en kwam voor
de pauze op gelijke hoogte door
een benutte strafcorner.
De strafcorners waren deze
middag toch een beslissende
factor. Ook de tweede en later
gezien beslissende treffer ontstond uit een strafcorner. De
ZHC-doelvrouwe werd kansloos door zo'n strafcorner gepasseerd, 2-1. In de slotfase probeerde ZHC tevergeefs de gelijkmaker te forceren.
Competitie stand mannen:
Mijdrecht 10-20, ZHC 11-18,
Muiderberg 11-15, Castricum
10-11, Uitgeest 10-11, Loenen
11-9, Abcoude 11-8, Saxenburg
11-2, Spire 11-2. Vrouwen: Haarlem 15-23, VVV 15-21, Heerhugowaard 15-20, Xenios 15-20,
Kraaien 14-19, Hoorn 15-18,
Terriërs 15-13, Noordwijk 15-12,
FIT 14-11, ZHC 15-11, Kikkers
15-6, Castricum 15-4.

Zandvoorts
Nieuwsblad

ZANDVOORT - Pieter
Keur, die zes jaar als trainer
de selectie van Zandvoortmeeuwen onder zijn hoede
heelt gehad, heelt inmiddels
een contract algesloten met
het m de derde klasse
KNVB uitkomende Heemsteeds HBC Het bestuur
van De Meeuwen is er mmiddels ook m geslaagd het
tramerschap m te vullen.
Keur en Zandvoortmeeuwcn
/;ijn na goed overleg uit elkaai
gegaan Beide partijen vonden
het na /o'n lange periode vol
doende en keken uit naar een
ineuwt' uitdaging Pieter Keui
heelt Zandvoortmeeuwen van
uit de onderbond geloodst naai
de derde klasse waar nu volop
stnjd wordt geleverd om hjls
behoud
„Zes jaar is een mooie tijd,"
vindt bestuui shd Henk Kmne
ging „Het komt nog maar wei
m» voor dat trainers zes jaartal]
een club blijven. Na zo'n tijd
willen trainer en club meestal
wel woei eens wat anders. On
der Pieter hebben we veel succes gehad en we hopen dat we
dit jaar m de derde klasse kun
nen blijven Het tal moeilijk
worden maar we zullen er alles
aan doen om niet te degraderen "
Heelt Pieter Keur inmiddels
een nieuwe werkgever s;evonden, Zandvoortmeeuwen is ook
met stil blijven zitten en heeft
inmiddels het technische plaat
je voor vol»end seizoen rond de
selectie zo goed als rond Club
mannen in hart en nieren Liva
Lock (48) en Alex Heesemans
(49) vormen het tramerskoppel
dat dit seizoen de training en
coaching op zich neemt

Saxenburg was geen partij en
ZHC-doelman Paap hoefde in
de eerste helft niet eenmaal in
actie te komen. ZHC leek op
weg naar een hele grote overwinning. Menig fraaie aanval
werd opgebouwd maar bij het
afwerken wilden de aanvallers
het soms te mooi doen. Toch
werd het nog 4-0 voor de rust.
Wederom was het Wouter SloDrie tegenstanders kunnen Wouter Slotemaker, die goed was voor twee treffers, niet afstoppen
i o t f ) 1.1 K k V . I t l ( l( t l
temaker, die op de juiste plek
stond om een vlot lopende aanval af te ronden. De score had
zelfs nog groter kunnen zijn,
maar de goed spelende Toine
Berendsen had pech. Berendsen knalde de bal onbedaarlijk
hard en onhoudbaar voor de
doelman tegen de lat.
In de tweede helft kreeg ZHC
door hij zijn tweede ronde-over- Society blijft Kees Koper aan
Voor het zover is moesten de
ZANDVOORT - Tijdens
de wind tegen en aangezien de
ZANDVOORT - De vijfde speelavond van de snelschaak- wmning van het seizoen mocht de leiding met 38 punten. Olaf toppers van de club gisteistrijd gelopen was, kwam
competitie van de Chess Society Zandvoort heeft een ge- bijschrijven. Een opvallende Cliteur halveerde zijn achter- avond aan de bak tegen koplo- de Paralympics m het JaSaxenburg wat meer over de
makkelijke overwinning opgeleverd voor de kampioen van rol was er deze avond wegge- stand op de koploper en volgt per Bloemcndaal 2. Mare Kok panse Nagano heeft Martijn
middenlijn. Doelman Paap reavorig seizoen Olaf Cliteur. Met een score van tien uit tien legd voor het nieuwe duo van in het kielzog met 36 punten In speelde zijn partij wegens stu Wijsman op de afdaling een
geerde echter op de paar ballen
maakte Cliteur een gat van maar liefst drie punten met de Chess, Jeroen Loos en Leo de strijd om de derde plaats die verplichtingen reeds vorige tiende plaats gescoord. In
uitstekend. Vooralsnog was het
Keesman.
Laatstgenoemde profiteerde Hans Drost met week vrijdagavond vooruit. Na het ijzersterke deelnemersnummer twee Hans Drost.
alles ZHC wat de klok sloeg.
moest alleen zijn meerdere er- zijn tweede plaats bijna opti- een interessante opening, waar- veld waren de onderlinge
kennen in de nummer twee maal van de afwezigheid van bij zijn Bloemendaalse oppo verschillen minimaal.
Saxenburg probeerde de schaDoor de afwezigheid van kop- Hans Drost en de uiteindelijke concurrent Mare Kok. Drost nent van Zwieten met cle zwai te
de te beperken en had een doelDe Zandvoortse skier kwam
loper Kees Koper kon de voor- winnaar Olaf Cliteur, waardoor lijkt met 31,5 punt vrijwel ver- stukken reeds op de zesde zet slechts
man die zich voor elke bal
anderhalve seconde tezitter van Chess, Olaf Cliteur de hij met een fraaie zestig pro- zekerd van de derde prijs.
wierp. Dat ging gepaard met gevan de theorie afweek, ont- kort voor
de zilveren medaille.
spanning volledig terugbren- cent score op de derde plaats
vaar voor eigen leven maar ook
stond een moeilijk te taxeren Gezien zijn
vooraf gestelde
gen. Cliteur, die zelf ook al eer- eindigde
vopr de Zandvoortse aanvalOok Jaap Bouma passeerde stelling
een wat tegenvalder dit seizoen een ronde miste,
Kok, die door het voormtspe- doelstelling
lers.
Kok op de ranglijst. Hij staat
maar de concurgreep deze kans met beide hanOok Jeroen Loos sprokkelde nu vierde met 24,5 punt. Mare len van zijn partij op een hoger lend resultaat,
In de slotfase ontstond daar
op dit onderdeel was
den aan. Slechts Jaap Bouma de nodige punten bijeen en wist Kok staat vijfde met 22,5 punt. bord terecht gekomen was dan rentie
zelfs enige irritatie over heten daarom kan gegeen leidde tot het wegzenden
ZANDVOORT - De teams van volleybalvereniging Spor- kon eerste teamspeler Cliteur zelfs de ervaren snelschaker Simon Bosma neemt met ne- hij normaal gewend is, wist de moordend
worden dat toch wel een
van een speler van ZHC en ting OSS leverden wisselende prestaties. De Zandvoortse een keer in acuut gevaar bren- Hans Drost door de vlag te ja- gentien punten de zesde stek in aanvalskansen van de Bloe- steld
prestatie is neergelegd.
mannen wonnen vrij eenvoudig met 3-0 terwijl de volley- gen, doch de vele complicaties gen, hetgeen hem samen met beslag, terwijl Rebecca Willem- mendaler reeds in de kiem te knappe
Door de matige weersomstanbalsters een nederlaag incasseerden met dezelfde cijfers. die het tactische spel van Ch- Jaap Bouma een gedeelde vier- se tot nu toe zeer verdienstelijk smoren Hierdoor kon Mare digheden is de Super G mtgeteur met zich meebracht, kost- de plaats opleverde. De zesde presteert Met de door haar ver- Kok de partij gemakkelijk naar steld Martijn Wijsman komt
ZANDVOORT KORT
te Bouma uiteindelijk te veel plaats, altijd nog goed voor vijf worven vijftien punten, neemt remise schuiven en voldeed
du onderdeel ook nog uit
Tegen het vijfde team van sters hebben het moeilijker en hoofdbrekens. Bouma had een punten in het totaal-klasse- zij plaats zeven in. Nieuwko daarmee aan de vooraf gestelde naast
de slalom en reuzenslaïom.
Spaarne '75 toonden de Zand- kwamen ook tegen het vierde gewonnen stelling op het bord ment was voor Rebecca Wil- mers Loos en Keesman kwa doelstelling Bloemendaal kan op
Deze ondei delen moeten voor
voorters hun aparte klasse. De team van Die Raeckse met tot maar overschreed de bedenk- lemse, die lange tijd zelfs uit- men respectievelijk binnen op door een overwinning op Chess zondag
Politiek Café
tijd
en
verloor.
zicht had op een beter resul- de plaatsen twaalf en tien. Ko- Society de kampioensvla;; in gewcrkt aanstaande worden afoverwinning. Al kwam
ZANDVOORT - Op dinsdag mannen van Sporting OSS lij- een
Sporting
OSS
niet
aan
punten
In
de
overige
negen
partijen
ken
dit
seizoen
in
de
tweede
taat.
mende vrijdagavond wordt de top hijsen, doch de Zand\oor
17 maart organiseert Eugène
Op de ranglijst van de snel- snelschaakstnjd bij Chess ters zullen zeker aan hun spor
niet meer te stuiten en toe, toch was er een opgaande liep de monarch van Olaf CliWeusten zijn maandelijkse Po- klasse
tieve plicht voldoen
litiek Café m Yanks (ingang zijn vrijwel verzekerd van een lijn in het vertoonde spel te teur geen enkel gevaar, waar- schaakcompetitie bij de Chess voortgezet.
zien. In de eerste set leek het
ZANDVOORT
Aanstaande
Kosterstraat). De discussie met plaats in de play-offs. Tegen daar
nog niet op. Teveel passes
vrijdagavond orgamseei t de
een panel van aankomende po- Spaarne '75 speelde Sporting gingen
verkeerd
om
ook
maar
worden
De
tweede
wedsti
ijd
in
OSS
met
dezelfde
basis
als
in
ZANDVOORT
Voor
de
softbalafdeling van TZB de
litici en een ondernemer (Van de vorige ontmoetingen, dus aan aanvallen te kunnen dende A-lijn leverde een oveiv. m- maandelijkse
derde wedstrijd van de vierklaverjas wedder Laan) begint om acht uur.
ken.
De
Haarlemmers
wonnen
zonder
de
nog
steeds
geblesnmg
op
voor
het
echtpaai
de competitie toonden de lest rijd voor koppels De kaarten
Bert Jacobs, columnist Bob en
de eerste set dan ook gemakke- den van de Zandvoortse
Kerkman met maar liefst 73 worden op de tafels gelegd van
een jeugdpanel zijn eveneens te seerde Eric Schilpzand.
procent. Op een achterstand de kantine van TZB aan de
Met een scherpe service werd lijk met 5-15.
Bridge Club veel belangstelgast.
van vijftien piocent einctiuden Kennemerwec Om mee te kunSpaarne resoluut teruggedronling. Ondanks de verkiezinde heren Hoogendoorn en Weij- ncn doen moet een bedrag van
Toch werd het in het verdere gen kwamen vele bridgers
gen. Vooral de opslag van Rob
Blom had veel resultaat. De verloop van de avond een echte naar het Gemeenschaps- paar Hoogendijk. De heren score van 57 procent troefden ers als tweede Het echtpaar tien gulden jDer koppel worden
Horrorparty
Bakker en Brandse deden het zij de concurrentie af. Op frac Kerkman heeft de leidins o\ er
pass bij de Zandvoorters lag wedstrijd. Sporting OSS ging
Het klavei jassen tae
ZANDVOORT - Dance Club uitstekend en spelverdeler Kas- beter spelen en nam een verras- huis. Procentueel gezien in de B-lijn behoorlijk goed tionele afstand werden de da- genomen van nie\rom\ Lom betaald
sjmt om acht uur en Ijovendien
scoorden
de
bridgers
veel
Yanks houdt op vrijdag 13 per Bonset kon dan ook een- sende 7-4 voorsprong en die
door met 61 procent als eerste mes Van Duijn en Koper goede mens en de heer Veldhuizen
/ijn er naast de kaaitpnj/'cn
maart een house party die in voudig al zijn aanvallers aan- voorsprong hield lang stand. hoger dan de opkomst van te eindigen. Voor de tweede tweede. De dames Van Duijn en
Mevrouw Spits, die met een Iraaie piij/en te winnen met
het teken staat van horror. De spelen. Ook voor het net had Pas in de slotfase van deze de verkiezingen.
plaats tekenden de dames Ver- Koper bleven hierdoor met een mvallei moest spelem, deed het een te houden «rote loterij
discjockey is Raymond. Dave Spaarne niet veel te vertellen. tweede set slaagde Die Raeckse
De hoogste plaats in de A-hjn hage en Visser met 56 procent. riante voorsprong op de eerste desondanks niet slecht In de
verzorgt een lichtshow. Bezoe- Door de variatie van de Spor- er m langs zij te komen. De be- was met 61 procent weggelegd De dames Van Gestel en Mens plaats staan. De tweede plaats B-hjn scoorde zi] 64 procent,
kers worden verzocht in toe- ting OSS aanvallen sloot het zoeksters hadden de beste ze- voor mevrouw Kinkhouwers hebben hier de leiding nog ste- wordt nu ingenomen door me- waarmee de eeiste plaats ue- ZANDVOORT KORT
passelijke kleding te komen.
blok nauwelijks en van een felle nuwen en sloegen zich alsnog en de heer Heidoorn. De heer vig in handen, terwijl de dames vrouw De Muinck en de heer deeld moest w 01 den met de da
verdediging hadden de Haar- naar een 13-15 overwinning.
Koning behaalde met de heer Verhage en Visser door hun Hcnrion Verpoorten De don- mes De J ons. en Voolstra De Natuurclub
lemmers nog nooit gehoord.
Ook in de derde set bood Vergeest de tweede plaats een goede prestatie op deze avond derdagmiddag
competitie eerste plaats na twee wedstujZANDVOORT - In samenZonder een moment te ver- Sporting OSS knap tegenspel. achterstand van slechts drie opklommen naar een beste kampte met technische protale- den is in handen van de dames \\eikms; met hel IVN organiUitvoering
slappen werd de eerste set met Met veel inzet en goed opgezet- procent. De ranglijst wordt aan- tweede plaats. Het echtpaar men Daardoor vervielen twee Baard en Spits, die een uuu seeit het Aktiviteiteneentrum
ZANDVOORT - De leerlingen 15-11 winnend afgesloten. Gaf te aanvallen werd gepoogd een gevoerd door de heren Groene- Koper het m de C-hjn zien dat wedstrijden, met als gevolg dat spiong van acht procent heb een natuurclub in maart en
van Muziekschool New Wave Spaarne '75 in de eerste set nog set winnend af te sluiten. Lang woud en Smit niet op de tweede ook zij in staat zijn om de eerste m deze competitie maar vijl ben opgebouwd op me\iouw apnl
De kinderen (zes tot tien
laten op maandag 16 maart ho- aardig verweer, dat verweer bleven de partijen in evenwicht plaats het gepromoveerde echt- plaats te pakken. Met een fraaie wedstrijden gespeeld zullen De Jon;; en de heei Luvk\
jaar)
leu-n
op de club van alles
ren in het Gemeenschapshuis was m de tweede en derde set maar uiteindelijk gaf de routiovui
wat
ei
glooit en bloeit in
wat ze geleerd hebben van hun geheel gebroken. De Haarlem- ne van Die Raeckse de doorhun
onme\inii
Zn mogen twee
docente Désiré Vergers. De uit- mers werden door de Zand- slag. De Haarlemmers maakkeei mee op excursie De na
(ADVERTENTIE)
voermg staat geheel in het te- voorters murw gespeeld. Een ten geen fouten meer en dat
tuin club start op Ui maart om
ken van de dwarsfluit. Het con- geconcentreerd spelend Spor- Sporting OSS in de slotfase
\ ler iiiu Opgeven \ ia tol
cert begint om zeven uur en ting OSS won beide sets zoals wel. Daardoor liep Sporting
ZANDVOORT - De basketbalsters van The Lions verst e- 0717113
duurt een uur. De toegang is het wilde met tweemaal 15-5. De OSS tegen een 11-15 setnedervigden de positie in de middenmoot door knap te winnen
gratis.
Tibet
mannen van Sporting staan in- laag aan. De 3-0 nederlaag was
bij de reserves van Onze Gezellen tut Haarlem.
middels stevig op de tweede dan ook een logisch gevolg van
ZANDVOORT
Het Zand
Het team van coach Olaf Vermeulen stelde de zesje pas m
plaats.
de foutjes in de slotfase van de
\ o o i t s Palet oigamseeit samen
de slotfase veilig met 37-46
De Zandvoortse volleybal- tweede en derde set.
De Wurf
Beide teams gaven elkaai wel steeds grot ei On/o Gtvol met de Stichting Tibet Suppoit
geen
duimbreed toe Lions had len \oeldo die druk en makte Gi oep de/e /omer een expositie
Programmering
ZFM
Zandvoort
ZANDVOORT - Folklorevereover
het geheel genomen het het hooid kwijt. Lions p t o i i o\ er de bezet t m s; van Tibet Op
(per 01-09-97)
niging De Wurf houdt op zaterbeste
van het spel maai slaagde teelde on sloes toe door ümk zondag '23 auuustus is ei een
dag 14 en zondag 15 maart de
Maandag tot en met donderdag*
er toch met in aistand te ne aistand te nemen In do slotmi e\jx)sitie in de oude Maria
00 00-07 00 ZFM Nonstop
uitvoering 'Het aanzoek van Ja07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
men. Na zeven minuten spelen muit was het \eischil twaalt school Het Ziindvooits Palet
cob aan Annemarie', geschre09 00-12 00 De Watertoren
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12 00-15 00 De Muziekboulevard
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voor Lions op het scoiebord do eindstand bepa.ildo op 37 -Ui len meedoen Tel 5716183
voenngen vinden plaats in Ge1700-2000 ZFM Nonstop
maar echt een «at slaan was ei Lions maakte noen Unit mooi iMona Meier) ot 57132H6 (Tme
2000-2200
De
Kustwacht
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Koomo)
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niet
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en
daar
weet
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Vrijdag'
„Het
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t>.siek
een
haide
Timmeren
uur en op zondag om twee uur.
00 00-07 00 ZFM Nonstop
over het algemeen wel raad wedstrijd," \ond coach Olal
Na het optreden op zaterdag is
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
ZANDVOORT - Het Zandvoorters kwamen onder
ZANDVOORT
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mee
Toch
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het
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Vel moulon .Hot ste\me spol tussen
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de
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Onze
van Onze Gezellen konden we
tien gulden per stuk en zijn in team was kansloos tegen keek ZVM/Rabobank al tegen
12 00 13 00 ZFM Redactie (Met de gemeenlevoorlichter)
Gezellen kwam teni" en bij de toch wel weei staan Ik ben dan nen op de Geitenbach Ma\o
1300-1500 De Muziekboulevard
de voorverkoop verkrijgbaar het sterke Vicorp-UHV- een 13-8 achterstand aan.
1500-1700 De Kustwacht
rust leidde Lions nos; met mini ook /oei t e\ i oden mor ons /elf speelnoed maken Frcd van
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Wim Hildering
Het verjonge Zandvoortse daarentegen de grootste moeite
12 00-18 00 Zandvoort op Zaterdag
Lions was inmiddels over«e
18 00-19 00 Tussen Pits & Paddocft
ZANDVOORT • Toneelvere- team, dat de rest van de compe- om de gaten te dichten.
19 00-20 00 Getetter aan zee
schakeld op een drie-twee xonc
niging Wim Hildering heeft titie als leerproces ziet, liet in
2000-2400 De Kustwacht
systeem en daar had On/e Ge
voor 27 en 28 maart het blijspel de openingsfase zeer acceptaAangezien dat niet lukte liep
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zeilen het steeds moeilijker
'In de holte van je arm' van Di- bel handbal zien. De Zandvoor- Vicorp uit naar een grote 33-16
00 00-09 30 ZFM Nonstop
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mitri Frenkel Frank ingestu- ters namen zelfs brutaal weg overwinning. Doelpunten ZVM:
1000-1200 ZFM Jazz
helft bleef de strijd open Lions
deerd. De voorstellingen vin- een 6-4 voorsprong, doch dal Marcel Reumann 4, Palnck
1200-1700 Zandvoort op Zondag
had een 27-28 voorspi onu maai
Banen- en opleidingenkrant van Weekmedia
1700-1900 ZFM Magazine
den plaats in Gebouw De vond Vicorp kennelijk te veel Terpstra 3, John Terpstra 3, Ka1900-2400 De Kustwacht
dat gaf nog aeen /ekeiheid op
Krocht en beginnen om kwart van het goede. De gastheren miel Doorgeest 3, Edwin Berkeen overwinning.
zie elders in deze krant
over acht.
verhoogden het tempo en de hout 3.
De Zandvoortse druk \\eiri

Eenvoudige snelschaakwinst Cliteur

Martijn Wijsman
tiende op afdaling

Sporting OSS-volleyballers
plaatsen zich voor play-offs

Klaverjassen

Tal van goede scores bij
Zandvoortse Bridgeclub

Lions slaat pas toe in slotfase

Kansloos verlies
ZVM-handballers
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In het IKEA restaurant maken onze
gaslen

nog

eens extra

kennis met

Zweden. Als medarbetare! restaurangen
beslaat jouw laak uit het bereiden, klaarzetten en verkopen

Belastingadviseur Charles
van Veen, met
voor zich de
Belastingalmanak: 'Als
particulier
kom je daar
niet doorheen'

van maaltijden.

Klanten en medewerkers sta je vriendelijk
te woord. Je werkt vlot en efficiënt, en let
samen met je collega's voortdurend op
kwaliteit en hygiëne. Omdat in het IKEA
restaurant de bezoekers veelal m pieken
komen, verwachten wij van je dat je

Foto Jaap
Maars

makkelijk onder hoge tijdsdruk werkt en

*Je opleiding stopt nooit'

je flexibel opslell. Je hebf minimaal een
(relevante) mbo-opleiding, bent representatief en hebt horeca-erevaring.
Nieuwsgierig

naar

onze

Zweedse

keuken? Stuur dan een kort briefje + c.v.
naar IKEA Amsterdam,

W

t.a.v. Barbara van der Kolff,
Hullenbergweg 2,

DMC is een gevestigde waarde sinds ruim 250 jaar. Wereldwijd werken
10.000 mensen mee aan het succes van deze Frans-Duitse textielgroep met
producten als handwerkgarens, drukstoffen, industriële stoffen en garens.
DMC België, gevestigd in Brussel, opereert als verkooporganisatie van de
afdeling "Arts du Pil" (handwerken) en is absolute marktleider in de Benelux.
Om de Benelux-ploeg te versterken, zoeken wij (m/v)

COMMERCIËLE TALENTEN
Binnen uw regio, die zich uitstrekt van Noord-Holland over Friesland, Groningen en Flevoland tot en met een deel van
Drente, staat u m voor de promotie van het productengamma van DMC. U ondersteunt het bestaande netwerk van
DMC-klanten (kleinhandel) en stelt hun gerichte acties voor U beschikt hierbi) over een ruime mate van autonomie,
maar kan niettemin steeds terugvallen op de ondersteuning van de Sales Manager. U krijgt verder de kans om via
actieve prospectie voor een uitbreiding van het klantenbestand te zorgen en naar nieuwe verkoopkanalen te zoeken
We zoeken verkooptalenten met enige commerciële ervaring m een binnen- of buitendienstfunctie. U overtuigt
de klant door uw enthousiasme en uw communicatieve vaardigheden. U benadert de markt op een doelgerichte
en planmatige manier
DMC biedt een zelfstandige job, waarbij u kan rekenen op de knowhow en commerciële kracht van een marktleider.
DMC biedt u een volledig salarispakket bestaande uit een vast salaris, een auto van de zaak en andere secundaire
arbeidsvoorwaarden U krijgt de kans om uw commerciële vaardigheden maximaal te ontplooien.

Geïnteresseerde kandidaten schrijven met uitgebreid Lurnculum vitae
naar DIP Consulting Group, t.a.v. Annemarieke van den Boogaard,
WTC, Toren 1,15deverd., Em. Jacqmainlaan 162/53, B-1000 Brussel.
Tel.: 00-32-2-203.11.60. Fax: 00-32-2-203.22.41.
E-mail: annemarieke.vandenboogaard@SD.BE

^^^^

en uiteindelijk SPD
(Staatspraktijkdiploma, B.C.) één
en twee. Daarmee heb je op hboniveau het hoogst haalbare wat je
qua avondopleiding tenminste kan
bereiken."

De Belastingalmanak, het rode
boekje Van Veen, is ondanks de
door staatssecretaris Vermeent
bedoelde belastin gvereenvoudiging
alleen maar dikker geworden. „Als
„Ik heb sinds de middelbare
school altijd in de administratieve particulier kom je daar niet doorhoek gezeten. Ik had voor handels- heen. De komst van allerlei compukennis en administratie goede cij- terprogramma's betekent niet dat
fers. Maar ik had niet verwacht dat iedereen z'n eigen belastingzaken
kan regelen. Het invullen van cijik ooit een administratiekantoor
fers is één ding, het interpreteren
zou hebben. Mijn eerste plan was
van allerlei belastingregels vereist
leraar te worden. Maar ik was in
wiskunde weer niet zo heel goed en vaktechnische kennis."
dat was voor die opleiding vereist."
Dat laatste overigens wel binnen
Charles van Veen (46) kwam na de de mogelijkheden die de wet openlaat, benadrukt Van Veen. Hij weet
mulo bij een accountantskantoor
terecht. Havo en vwo deed hij in de vanzelfsprekend dat witwassen niet
alleen met wasmiddel te maken
avonduren. „En wiskunde heb ik
heeft. Het omzetten van zwart of
later ook bijgehaald. Ik vond het
crimineel geld in legaal maar voor
ineens wel een leuk vak. Dat is
voor mijn beroep ten dele belang- belasting ongrijpbaar bedragen,
ziet Van Veen niet als de krenten in
rijk. Je hebt te maken met financiële rekenkunde. Daarbij moetje de pap van zijn praktijk. „Daar wil
denken aan het berekenen van con- ik mij verre van houden."
tante waarden en pensioenberekeKennis dient overigens steeds bijning en dergelijke.
gehouden te worden. Van Veen is
nu bezig met het doctoraal bedrijfsOok vaktechnische opleidingen
economie. De belastingwetten vervolgde Van Veen in de avonduren
om verder te komen in zijn beroep. anderen constant en worden aldoor
„Dat begon voor mij met een prak- door rechters getoetst. Voor anttijkdiploma boekhouden, gevolgd woorden op specifieke vragen heeft
Van Veen een abonnement op een
door moderne bedrijfsinformatie

1101 BL Amsterdam.

DMC

itwassen is voor hem een
schoon overhemd op zestig graden. Het rode boekje op z'n
bureau is niet dal van Mao
maar de Belastingalmanak.
Charles van Veen werkt zo'n 72
uur per week. Van zeyen tot
zeven. Beroep: belastingadviseur, niet iets waar je als kleine
jongen van droomt. Hoewel.

DIP

databank op internet.
„Mijn dag begint om zeven uur en
ik werk tot zeven uur. Ik lees vakbladen in de ochtend- en avonduren. Dan is er rust, dan rinkelt de
telefoon niet aldoor. Ik wil voor m'n
klanten in de gewone uren ook
rechtstreeks bereikbaar zijn."
Van Veen's administratiekantoor
Perfect Partners heeft 150 klanten.
Ondermeer freelance journalisten,
een Amerikaanse multinational en
Amsterdamse en Amstelveense
horecabedrijven laten hun administratie en belastingzaken door Van
Veen en z'n vier medewerkers regelen.
„Het interessante van mijn vak is
dat ieder bedrijf z'n specifieke kanten heeft, z'n eigen mensen, z'n
eigen mentaliteit en dienstverlening en z'n eigen manier van
omgaan met personeel. Die variëteit is leuk."
„Of je voor dit beroep veel van
geld moet houden," overweegt Van
Veen lachend,, ja, wie houdt er nou
niet van geld. Nee, je moet wel
interesse hebben in de economie
op zich en affiniteit hebben met
geldbewegingen en financieringsplannen en andere dingen die voor
ondernemers van belang zijn. Zelf
ben ik wel een levensgenieter, niet
iemand die per se het geld in de
zak wil houden."
Bram Couvreur

PERFORMANCE THROUGH PEOPLE

Denk nu vast
na over je vakantie.

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren. Maak
gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.

Bel 0900-8991161
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Tabitha
Slagerij Vreeburg
vraagt

WINKELMEISJE
voor de zaterdag
Inl. Haltestraat 54 of tel. 5712451

Maritiem Instituut IJmonc

Als je alles met elkaar doet,
is datgene wat je bereikt,
ook van elkaar!

onderdeel van het

Zaterdag 14 maart
van 10.00 -15.00 uur
JOKKMOKK slaapzak
IKEA family leden prijs 89.Niet-leden pri|s 109.-

En dan bedoelen we niet alleen over
wat je allemaal gaat doen of kopen, maar
vooral over hoe je dat gaat betalen. Missohien wil je vast beginnen met een bijbaantje in het weekend. Of denk je na over
een vakantiebaan. Kom dan binnenkort eens
praten bij IKEA.
JE V R I J E TUD

DOORBRENGEN

BIJ IKEA AMSTERDAM?

IKEA heeft in de vakantieperiode
(l mei-31 augustus) op alle afdelingen ondersteunmg nodig van gemotiveerde medewerkers die het leuk vinden om een kijkje
achter de schermen te krijgen We bieden je
een goede beloning, en misschien zelfs een
bijbaantje na je vakantie. Bovendien krijg je
van ons na minimaal 3 weken vakantiewerk
gratis één JOKKMOKK slaapzak voor je

vakantie. Overigens kun je zelf aangeven
hoeveel uren en op welke dagen je beschikbaar bent
Ben je ten minste 16 jaar en heb je
minimaal 3 weken van je vakantie de tijd om
bij ons te werken? Of lijkt het je wat om bij
IKEA vóór, of na je vakantie wat geld bij te
verdienen9 Kom dan binnenkort even tussen
9 en 18 uur langs op onze infodagen op
zaterdag 21 maart, 28 maart of 4 april
en schrijf je m Of stuur een briefje + c.v.
naar IKEA Amsterdam, t.a.v. Stephanie
Schaafsma, Hullenbergweg 2, 1101 BL
Amsterdam Je kunt ook een sollicitatieformulier ophalen bij de afdeling klantenservice.

MBO opleidingen
(niveau 2,3 en 4)

/4v \ O

• Zeevaart / Zeevisvaart
Rijn- en Binnenvaart
Op- en Overslag
Transport en Logistiek
Bedrijfswerktuigkundige O.T

'"~'~~'

"""a Har,

Ons psycho-geriatrisch verpleeghuis in Amsterdam-Geuzenveld
heeft interessante vacatures voor gediplomeerde
ziekenverzorgenden en MDGO-Vp'ers. Bij ons vind je
mogelijkheden tot taakverbreding, ruimte en voldoende
voorwaarden om je vak uit te oefenen zoals jij dat zou willen.
Je vindt er goede en prettige collega's. Je komt specifieke
doelgroepen tegen die nieuw voor je zijn.
Wij nodigen je uit voor onze:

Informatie/presentatieavond
dinsdag 17 maart a.s.
aanvang: 18.30 uur
Je kunt mei toekomstige leidinggevenden van
gedachten wisselen en over de mogelijkheden praten om
bij ons te komen werken.
Heb je belangstelling of vragen dan kun jo ons
tijdons kantooruren bellen.
Verpleeghuis Tabitha, Jan Bongastraat 5,

Kanaalstraat 7

Sluisweg 98

1975 BA Umuiden
Tel. 0255 - 519016

2225 XP Katwijk
Tel. 071 - 4013298

WWW.MARITIEM.NOVACOL.EDU
ADVERTEREN? ZANDVOORT: 020 -571 7166

(te bereiken mei Irnm 1.1, eindhalte af bus 68 linltc Dr. H. Colijnstrünt)

1067 HZ Amsterdam, telefoon: 020 - 6130011
(dienst Personeel & Organisatie)
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7
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Levenslust

ollniiiiis lieveling: de negentienjarige vogelspin Jcssica
i Fologiafio

ipoarnestad Fotoarchief
'oont jongste schenkingen
Ondci als lilel 'Volmaakte
i indelingen', toonl Spaarnet.ici Fotoaichicf van 24 maart
Dl en met 17 mei mooie, be,mgri]ke en opvalende foto's
bc m de afgelopen tijd aan het
iiehief /ijn geschonken.

materiaal in het Spaarnestad
Fotoarchief te plegen is. De manier waarop hel materiaal
wordt aangeleverd is regelmatig een lust voor, maar minstens even vaak een doorn in
het oog. Grote tonnen, kastjes
met schuiflades en mooie houDe collectie van het Spaarnc- ten kisten worden samen met
t id Fotoarchief bevat wereld- het fotomateriaal overgedra< rmaard en beroemd fotoma- gen, soms in deplorabele staat.
i i mal, dat deels als gevolg van Daarbij kan het gebeuren dat
• henkingen in hel archief is
wcrkaUribut.cn van de fotograaf
ciechtgekomen. Maar ook fo- m het archief belanden, zoals
D'S die minder bekend zijn, zo- het geval was met ondermeer
,K foto's uit Nederlands-Indie, de stempels en kasboekjes van
'laatbeclden van hel Jeruzade Haarlemse straatfotograaf
i'in van enkele decennia gele- Vrenegoor.
'cn. imjvessies van zigeuners
Het Spaarnestad Fotoarchief
jp bedevaart in Frankrijk, als- probeert zoveel mogelijk van
Hik Haailcmse sladsgczichlcn, deze 'vondelingen' een plaats te
uirli ellen van leden van het
geven in haar collectie. Zowel
\odcrlandsc komnshuis en di- de inhoud als de fotografische
unse tijdsbeelden van deze
kwaliteit spelen daarbij een beIHIW in stereolbtografie, zijn
langrijkc rol. De expositie
aardevolle aanvullingen gemaakt duidelijk dat fotgrafileken op hel archief, dal vanaf sche beelden om uiteenlopende
i')8G is uilgebreid rondom de
redenen de moeite van het bejllcctic van de vroegere Uitgc- waren waard zijn.
\ c'i ij Spaarneslad.
Soms is de compositie ijzcr•leik, soms betrefl het een
De tentoonstelling; is gratis toeganinodgcwoon kiekje, maar allijd kolijk op dinsdag tot en met zaterdag
12 tot 17 uur en op zondag van 13
.liegen deze folo's iels loe aan van
tot 17 uur. Het Spaarneslad Archief
IL fotografische geschiedschrij- is gevestigd aan het Groot Hciligland
v ing, zoals die aan de hand van 47 in het centrum van Haarlem.

Wie aan insecten denkt,
denkt veelal ook aan verdelgers. Dat is jammer,
vindt Ko Veltman. Hij verzorgt de duizenden diertjes
in het Artis Insectarium en
wijst mensen graag op het
nut van kriebelbeesten als
kevers, spinnen, vliegen,
muggen en libellen.
ERDER ZAL DE
mensheid verdwenen zijn, dan de insecten. Als morgen
de mens verdwijnt, draait de
aarde gewoon door; maar /onder insecten stopt alles," zegt insectenverzorger Ko VeJtman.
Wij bevinden ons in zijn dienstruimte bij het msectarium,
dat in mei overigens honderd
jaar bestaat. Achter de ruiten
vergaapt het publiek zich aan
vijftig verschillende insectensoorten. Naar schatting herbergt het inseclarium in totaal
34 duizend beestjes, denk al,leen al aan de mierenncsten.
Binnen is het lekker rustig,
hoogstens bonken af en toe
grappenmakers die geen bordjes kunnen lezen tegen het glas
van de vitrines. In een bakje op
het aanrecht zit een krekel vrolijk te tjilpen, zich kennelijk
niet bewust van de grote vogelspin die hem binnenkort gaat
opeten. Ook het leven van een
insect kan hard zijn.
Veltman vertaalt het krekelgeluid: „Je hoort nou een mannetje dat een vrouwtje roept. Als
er een vrouwtje in de buurt
komt, geeft hij een heel hef en
zacht geluidje. Maar komt er
een ander mannetje bij, dan
wordt hij heel driftig." Ko Veltman leidt al jaren een leven tus-

voor niet schakers
hier interessant'

'Z

Vcltniiin verzorgt naast kleine kriebelbeestjes ook enorme spinnen, miljoenpoten en slakken. In zijn handen houdt hij een agaatslak vast, een
reusachtig heest uit A/ie
BiamdcHolIanclei Fotogiafie

sen insecten Als niikei had hij
zijn eigen bijen, voordat hij
achttien jaai geleden m Artis
begon. „Ik geniet er elke das
nog van en ik vind het leuk om
de mensen Ie laten /ien hoe
mooi het msecteniijk is"
Naasl insecten verzorgt hij
ook slakken, spinnen, schorpioencn en miljoenpoten Miijoenpolen? „Die leven in debossen van Afi ika tussen de bladcren," zegt Veltman en jiakl er
één uit hun bak. Het beestje is
ongeveer vijftien centimeter
lang en heeft ontelbaar veel
pooljes, die als hel loojM. in golfjcs onder zijn lijfje door gaan.
„Een miljoenpoot staat nooit op
zijn eigen tenen. Om dit na Ie
maken, heb je een heel knappe
computer nodig." Veltman. die
dit toch niet voor het eerst ziet,
verbaasd xich er steeds \\ccr
over.
Een andeie lieveling is Jcssica, een negentienjarige vogelspin. „Ze is handlam. de mensen mogen haar aaien " Maar de

moesten vinden haar gue/elig.
Is /ij giftig'' Veltman: „Voor
haar prooi wc1!, maai' dal /ijn
krekels en hooguit een klein
muisje. De hond van de buuiman is gevaarlijker Als die me
bijl. moet ik naar het ziekenhuis De/e spin doet niet meer
dan een wesp.'
Een vogelspin kan behoorlijk
oud woiden „Volgens de boe-

wanl hel lijkt sprekend op een een politieagent achter me
boomblad. Een perfecte camou- staan, die begreep niet wat ik
flage. want het publiek heefl deed."
hem nauwelijks in de galen. Hel
Veel dieren ontwikkelen een
loopl grotendeels voorbij, in de speciale band met hun verzorveronderstelling dal er alleen gers. Of dat voor insecten ook
een planl te zien is met wat bla- geldt, kun je je afvragen. „Mindercn.
der dan voor een zebra, dat is
De verzorging van hel wande- een feit," erkent Veltman.
lend blaadje vereist wel enig im- „Maar vogelspin Jessica is bijprovisalievermogen. „Het is voorbeeld erg gewend aan mijn
manier van werken en daardoor
erg rustig."
Voor degenen die zelf ook wat
voor insecten willen doen, heeft
Veltman ten slotte een paar eenvoudige tips: „Kijk naar je eigen
tuin. Probeer die vlindervriendelijk te beplanten en ga sowieso niet met gif lopen strooien."
een moeilijk dier. Hij komt uit
Jan Pieter Nepveu
Maleisië en eet eigenlijk alleen
guave. Dat hebben we hier met.
Ik probeer het nu met braam- Maandagavond 16 maart, houdt Ko
blaadjes, maar die zijn 's win- Veltman aan de hand van dia's en
levende voorbeelden de lezing 'De
ters moeilijk te vinden. Ik ben omvang
van het insectenrijk' in het
bijna gearresteerd, toen ik op Voorlichtingscentrum voor Natuur
kerstochtend
braamblaadjes en Milicu-Amstelvccn; Parklaan 20,
aan het zoeken was. Er kwam Amstelveen; aanvang acht uur.

'Het is leuk om mensen te laten
zien hoe mooi het insectenrijk is'
ken 25 jaar. Toen onze Vera, een
andere vogelspin, 25 werd hebben we dat gevierd Maar dit
jaar wordt /e al weer dertig.
Waarschijnlijk is zij de oudste
vogelspin van Nederland."
Favoriet van Veltman is het
wandelend blaadje. Dit groene
beestje doel xijn naam eer aan.

E ZIJN GEK geworden, meneer." HIJ
staat aan de rand van
de Grote Speelweide Hoedje
op, hoofd in de nek, de bebrilde
blik hemelwaarts gericht.
„Vroeger, als je er vroeger m de
winter eens eentje /.ag, dan was,
je spokkopcr. Had je wat om
over te vertellen. En dan had je
hem nog van veraf gezien, want
die beesten waren hartstikke
schuw, die gingen er meteen
vandoor als je eraan kwam. Een
stippie, meer zag je niet. En
moet je nou eens kijken."
Zijn vinger wijst naar twee
buizerden die boven de speelweide vliegen. Of beter gezegd
hun levenslust demonstreren.
De grote roofvogels klimmen
om beurten omhoog in de lucht
en laten zich dan met samengevouwen vleugels als een steen
omlaag vallen. Tien meter boven de grond zetten ze weer een
scherpe, opwaartse bocht in. En
maar roepen. Het is lente, ze
hebben er zin in en dat er loevalhg een paar mensen staan te
kijken zal ze worst wezen.
„Dat is toch onnatuurlijk?
Die beesten horen wild te zijn,
die zijn aan het degenereren,
net als wij," zegt de oudere bosbezoeker. Het wordt zo langzamerhand tijd voor een slim antwoord om erger te voorkomen
Laat ik eens wat proberen.
„Nee hoor, ze degenereren niet.
Ze hebben alleen ontdekt dat
wij mensen hen geen kwaad
meer doen. We jagen niet meer
op roofvogels. En dus kunnen
ze net zo goed bij ons in de
buurt gaan broeden. Vroeger
broedden hier nooit buizerden,
nu hebben we al zes paar. Ze
zijn niet gek, ze zijn gewoon
slimme marktonderzoekers,
net als wij. Waar zit het meeste
eten? Is het daar veilig? Dan
gaan we daar vlakbij zitten."
„Als jij dan toch alles weet,
vertel mij dan eens wat ze nu
aan het doen zijn?"
„Baltsen. Een soort voorspel
voor de paring."
„Juist, voorspel in het openbaar. Gewoon Sex voor de Buch
dus. En dan zijn ze niet gedegenereerd. Je kan me nog meer
vertellen. Maar mooi is het wel,
dat moet ik toegeven. Jongeman, ik groet je."
Het hoedje gaat ten afscheid
even af. Een aardige vent. Maar
dat vind ik van iedereen die mij
nog jongeman noemt. Dat worden er steeds minder, en ze
hebben steeds sterkere brillen.
Remco Daalder

(ADVERTENTIE}

In hel Cultureel Centrum Amstelveen speelt
op zondag 22 maart om drie uur \ middags de jeugdtheatergroep

Topstuk van het museum is een keramiek schaakspel uit 1981, dat Euwc hij op zijn tachtigste
\ erjuardag kreeg van collega's van de Katholiek Hogeschool Tilburg
.
Biam de Hollander Fotogiafie
Foto Joris van Bennekom

J n het voormalige, mooi gerestaureerde,
buis van bewaring aan het Max Euweplein is het Max Euwe-Centrum gevestigd.
Hier kan men terecht voor alles wat met
schaken te maken heeft. Apart onderdeel
van het Max Euwe-Centrum is een klein
museumnje.
g | K BEN GEEN meester en heb geen schaakI titel, hoor." zegt Tom Sibbing, schaakhistoB nsch medewerker bij het Max Euwe-Ceni i u m . Maar. /.o geeft hij toe. hij schaakt wel al
unuf /-i|n vic-ide jaar.
Negen van de tien
lnvoekers m liet Max
'•u\\e-Centrum /.ijn
i et alt, Sibbing
' haukenthousiasl. Ze
kunnen in het cenn u m schaakliteratuur
"(•studeren en cursus> n volgen. Je kan er
••Hes Ie weten komen
"ver onder meer de
' eschiedems van hel
••thaken, partijen van
1
ndc meesters, comI M t e i schaken, schal'i n en kunstmatige intelligentie, schaken en
l'i'st/cgcls.
Het Max Euwc-Centutm had vijfjaar in de Pai'isslraal gc/.etcn. voordat het in 1991 een J3lckjc
ki eeg in het oude huis van bewaring. De opening
\\eid verricht door Euwe's weduwe en de toennuihge burgemeester Ed van Thijn. zelf ook een
'i'ivent schaker. Het herbergt een grote schaakl'ibhotheek en een museum, waai' een deel van
'Ie nalatenschap van Euwc wordt tentoongesteld.
De expositie gaat m op de geschiedenis van
'iel behaken in het algemeen en op de carrière
' s'in Max Euwc in het bijzonder. Het schaakspel
' uit India via Peiv.ic naar Europa gekomen. „De
"'«els / i j n in grote lijnen hetzelfde gebleven.
"«.MI- de snelheid is vergroot." zegt Sibbing.
Men kon soms anderhalf uur denken over een
'et. of men viel in slaap. Daarom is in de vorige
«•u\v de sclnuikklok ingevoeld."
De Amsterdamse schaker Max Euwc word op
zijn twintigste Nederlands kampioen. Kranten
UH-die tijd hangen in het museum. In 1935 werd
Juiwo weieldkamjuoen. „Nederland ging vollo'l'K uit /ijn bol Oj) straat werd tot diep m de

nacht feestgevierd." weet Sibbing. Max Euwe is
tot heden de enige Nederlander die het tot wereldkampioen heeft gebracht. Als president van
de wcreldschaakbond (Fide) heeft hij veel betekend voor de schaaksport. Vele schaakboeken
en artikelen zijn van zijn hand en hij kon goed
uitleggen.
In de museumvitrines staat een belangrijk
deel van zijn schaaknalatenschap. Topstuk is
een keramiek schaakspel uil 1981, dat hij op zijn
tachtigste verjaardag kreeg van collega's van de
Katholiek Hogeschool Tilburg. Euwe is daar jarenlang hoogleraar aulomalische dalaverwerking geweest. De
lopers in het spel zijn
miniatuur IBM 1620
machines, gangbare
en snelle computers in
die tijd.
,,A1 worden ze nu
slakken genoemd,"
zegt Ibbing. De koning en de koningin
zijn gemaakt naar het
beeld van Euwe en
zijn vrouw. De torens
refereren aan het Tilburgse stadhuis, dal vroeger een kasleelachtig
paleis was. De pionnen dragen een isetjc. zoals
ook hoogleraren die traditioneel op hebben.
De paar procent bezoekers die niet schaakcnlhousiasl zijn. komen bijvoorbeeld omdat ze
Eu\\e persoonlijk gekend hebben. Zoals onlangs
twee vrouwen van een jaar of zestig, die nog les
van hem hadden gehad op het Gcmcenlc Mcisjeslyceurn. Sibbing: ..De ene vertelde dat Euwe
haar gestimuleerd had om wiskunde te gaan sluderen. De ander was daar heel slechl in. maar
Euwe had hel zo goed kunnen uilleggon. dal
zelfs zij het begreep."
Ook schaker Jan Timman bezoekt regelmatig
hel Max Euwe- Centrum. ..Als je echt iets wil wclen over schaken moei je hier zijn. Hel is goed
dat dit m de hoofdslad zit." aldus Timman.
J.P.N.
Ma\ Euue-Muscuni, Max liuwcnlcin 30 A l in Amstcrdnm, telefoon G25.7017. Geopend: dinsdag tot en met "'ijdag en de eerste zaterdag van de maand van hair elf tot
vier uur (feestdagen voorbehouden). Toegang gratis.
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL- l onverschilhg; 8 dier: 12 aanspreekvorm. 13 lol: 14 insect: 16 snaarinslr.. 17 kleinigheid: 18 per
maand: l!) pi. o d Voluwe: 21
gram: 22 kier. 23 ledemaat. 24
wijljesroo: 2(i handvat: 27 wafol1je. 2!) vr munt: 30 veivamclbock, 32 geweer: 34 sieraad: 30
emeritus. 38 nv m Utrecht. 39
uitroep: 41 \eidriet. 42 zacht: 44
bergplaats: 45 eikenschois. 47
voegw.. 4!) bladader: 51 snelle
gang. 53 tweediaeht: 56 aloomgioej). 58 uier: 00 Europeaan: (51
bloem: 03 watering. 04 op een
keer: (i(i /angnoot: 67 bid. 08
zuster: 09 jong mens: 70 |>it: 72
riv m Rusl.: 73 berggeit: 74 keren: 70 brandkast: 77 fluit.

ke: 5 theorie: G grondsoort: 7
ouderraad: 8 handclslerm: 9
drank: 10 elagc: 11 beroep: 13
voor. 15 pronkerig: 17 Z -Ar.i
land: 18 luinhusje: 20 knaagdier: 22 kledingstuk: 23 plant:
25 gat: 26 oostcrlengte: 28 broeder. 30 vertegenwoordiger: 31
gemeentewcide: 33 muzickinslr.: 35 weigering: 37 drank:
40 scheper: 43 Mal. dolk: 40 aanlegj^laais: 48 boordsel: 50 kiekjc: 52 ijzer: 54 luchtstroom: 55
tic oudere: 57 wreed heerser: 59
pi. in Frankrijk; 61 grond; 02
handclsterm: 65 pi. i.d. N.-O.polder: 66 kabeljauwsoort; 09
sleen: 70 vogel: 71 nieuw: 73
Gem. Universiteit: 74 wcsterlengte: 75 namelijk.

VERTICAAL' l harssoort: 2 Oplossing vorige week:
heetomcter: 3 ogenblik: 4 unie- KLOOSTERBROEDER

de voorstelling 'De ondergang van Nagele'
Hel is een Hollandse thriller voor kinderen
en volwassenen
In 1720 leeft een kleine dorpsgemeenschap
op hel eiland Nagele, midden in de
Zuiderzee. Ze hebben het goed, dansen,
pronken in hun glanzende kleren en zingen
opzwepende liederen. Dan pakken donkere
onweerswolken boven hen samen
Regie. Marja Kok. Muziek en spel: Sophie
Hoeherechts, Finn Poncin, Chris Vinken en
Helmett Woudenberg Geschikl voor kinderen vanaf zeven jaar.
Lezers krijgen legen inlevering van onderstaande bon een korting van vijf gulden
op de entreeprijs van 17,50 gulden voor
volwassenen en 12,50 gulden voor kinderen De kassa van hel Cultureel Centrum op
Plein 1960 nr. 2 is geopend, maandag lol en
met vrijdag van tien lol dne uur (telefonisch
vanaf holf elf 's ochtends) In hel weekend
van twaalf lol drie uur (telefonisch vanaf
een uur). Het telefoonnummer van de kassa
is 020-547 5175
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Weekmedia 17

woensdag 11 maart 1998
Gevr medeworkstei vrijdag
namiddag /a morgen en'of
event andere uren
Webers schoonmaakbedrijf
0235714764 na 2000 uur

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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UITZENDBUREAU
DE WERKSTUDENT
7oekt voor een schoonmaak
bedrijf op Schiphol
CHAUFFEURS M V
combinatiefunctie
chauffeur en schoonmaak
werkzaamheden
i b v rijbewijs B
parttime of fulltime
Interesse9 Bel ons en maak
een afspraak 020 6228555

Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Cevr hulp in de huish ± 3 uur
s ochtends ma t m vr (indien nodig) 0235717193
Huish hulp gevr 1 a 2x p w
± 2 tot 4 uur 023 5734520
Met sp gevr huish hulp voor
3 '/j uur p w (2 k flat) Tel
0235719448 na 14 uur
• Zie de colofon voor opga
.e van uw rubieksadvcrtentie

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

l

k u n l il »• l r k -l \ . 111 nu M u i <»-.nl\i i Iriilu i om hi tul h /

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

Technicum
het buro gespecialiseerd m het uitzenden en detacheren
van technisch personeel is per direct op zoek naar

(illl numiiH'i !-• HUM \ ooi ht'/oi ^kl.n h t en l ol /cmlrii .1,111
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Elektromonteurs (hulp t/m 1e)
Constructiebankwerkers / lassers
Beveiligingsmonteurs
CAD Tekenaars (E+WTB)
LTS/MTS-ers E / W T B / B / W & W

Oproepen - Mededelingen
Dames Heren gevraagd t/m 45 jaar voor diverse marktonder
zoeken U krijgt hier een vergoeding voor Inl 020 6654447

Grafisch personeel (uitvoerend)
Procesoperators (Vapro A+B)
Automonteurs

Ga je voor ons aan het werk dan kun je profiteren van onze
FRISSE VOORJAARSGEURTJES IN HUIS'
VWO MARKTONDERZOEK zoekt huisvrouwen in de leeftijd spaarloonregeling, Veiligheidscursussen, 24 uur ongevallenverzekering en VEV- en SOM opleidingen
van 22 tot 55^ die het leuk vinden om hierover hun mening te
geven Het gaat om een kort marktonderzoek tegen financie
Interesse7 Bel dan Technicum Uitzendburo, Ceintuurbaan
Ie vergoeding Belt u voor inlichtingen met 0263815036
306 & 312 Telefoon 020 • 6712206/5737220
(ook s avonds bereikbaar) en vraag naar Robert Verhoeven
Uitzendburo De Werkbank bv
Van Baerlestraat 45
(lid NBBU) zoekt

LEERPROBLEMEN

Uitzendburo
De VAKATUREBANK BV
Van Baerlestraat 45
(lid NBBU) zoekt voor direct

b v problemen met lezen of spellen of rekenen
Deskundigen van Buro LeerHulp in Amsterdam Zuid bieden
begeleiding en/of onderzoek
" ervaren stonngsmonteurs
Vraag de informatie aan 020-4418955/6427542/06-51649954
* vliegtuigplaatwerkers
voor bedrijf m Almere
* vliegtuigspuiters
B Jullie optreden bij ons 12'/2 • Rubneksadvertentie7 Zie * lassers
' vhegtuiginteneurbewerkers
-el boog
jarig bestaan was fantastisch voor adres en/of telefoonnr
- scheeps en Tig
de colofon in deze krant
Bedankt Het Koor
Alle functies met
-mig/Mag
enige jaren ervaring
B M sorry voor alles Ik mis je
* opruimers
" chauffeurs i b v CCVB voor Telefoon 020 - 6765246
Veel liefs E
Bijeenkomsten
int en oproepbasis
n Nico, Wim, bedankt voor de
* autotechnici 1e, 2e en hulp
bloemen Beso, Maaike
13 mrt in De Meent in Amstel
monteurs
a Nooit gedacht Nico en veen en 20 mrt m De Roos in ' scheepsdieselmonteurs
Amsterdam
lezing
'bijnaWim worden opa & 777
opa"" Is
doodervaring en de procesTelefoon 020 676 91 35
dat niet fantastisch
sen na de dood' Aanvang
• Uw particuliere Micro bon 20 00 u Toegang ƒ 10 Info
per post verstuurd bereikt Remout Spaink, 020 6417705
Winkelpersoneel
ons pas over 3 a 4 dagen
gevraagd
Opdrachten die te laat
Uitgaan
binnenkomen worden
automatisch de week
Bakkerij Marco Berens te
daarop geplaatst
Elke donderdag dansen en Amsterdam zkt VERKOOPontmoeten v alleengaanden MEDEWERKERS voor de zat
v a 30 jr De Ossestal, Nieu- en evt noodhulpen Inl
welaan 34A Osdorp, v a 20 u Marco Berens 020 6230662
• Rubneksaovertentie op
IETS TE VIEREN?
geven7 Zie voor adres en of
EETCAFE SANTÉ
telefoonnummer de coio'on
Zandvoort, 0235719213
in deze krant
S v p tijdig reserveren

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

a Zandvoorts
mannenkoor
bedankt voor de leuke attentie Zandvoorts vrouwenkoor
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Felicitaties

(Para)medisch' personeel gevraagd

Herman en Mieke het is zo
ver 25 jaar en nog steeds bij
elkaar Gefeliciteerd hoor
De Groentjes

Tandheelkundig Centrum
Abcoude
Wij hebben een vacature voor de functie van

Markten/braderieen

tandarts-assistent(e)

Nederlands grootste
VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
14-15 mrt, 900 1700 uur
Org v Aerle 0492 - 525 483

VLOOIENMARKTEN
15 maart Weth Verheyhal Oranje Vnjstaatkade te A dam
22 maart Emergohal, Langs de Akker 3 te Amstelveen
ORG MENSEN 023 540 23 34

Schoonmaakpersoneel gevraagd

Het Tandheelkundig Centrum Abcoude is een moderne
groepspraktijk waar mon voortdurend naar een verbetering
van de professionaliteit en dienstverlening streeft
Onze gedachten gaan uit naar een energiek representatief
en flexibel persoon die in een dynamisch team wil werken en
bereid is tot regelmatige bijscholing Kennis en ervaring in het
omgaan met computers en als tandarts assistent strekt tot
aanbeveling
Als u interesse heeft m deze functie kunt u uw schriftelijke
reactie voorzien van een curriculum vitae richten aan
Tandheelkundig Centrum Abcoude t a v de heer A Arends,
Holendrecht 29a 1391 VT Abcoude Voor nadere informatie
kan contact met hem opgenomen viordon tel 0294 288599

RSB Uitzendbureau Amsterdam zoekt

kamermeisjes v/m

Horecapersoneel gevraagd

met aantoonbare ervaring voor fulltime werk
Interesse"7 Bel RSB Uitzendbureau Amsterdam 020 6881044
of kom langs op Admiraal de Ruijterweg 325 te Amsterdam Gevr jonge enthousiaste medewerkers voor rest Queenie
Wij hebben plaats voor
* Huish hulp (9 uur per week)
' Leerling kelner
' Terrasmedcwerkers
' Medewerker Alg Dienst
Voor een snelle reactie belt u Rest Queenio
Tel 0235713599 vragen naar movi Holleman
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
Hotel Triton vraagt enthousiaste Rookster of kok voor 2 dagen
in de weck Je hoeft geen kok te zijn om lekker te kunnen
SG
pocket pocket Latex
Maaien
SG
SG
SG
SG
dikte
40
damast badstof 14 cm
25
30
45
koken Opleiding intern Tel aanmelden 023 5719105 vragen
35
naar Jackaline Bakker
80x190x14 99,- 125.- 140,- 160.- 180,- 275- 350 - 260 355 • 270 •
80x200x14 105,- 130- 150165,- 190.- 280VAN HECKE CATERING B V
7oekt enthousiaste REGIO CATERING MEDEWERKERS M V
90x190x14 110,- 140,- 155,- 175,- 200,- 285,- 360,- 290 •
voor vervanging in on?e bedrijfsrestaurants in AMSTERDAM
90x200x14 115,- 150,- 165,- 185,- 215- 290,- 365 - 320 en omstreken Wij bieden een contract voor min 13 uur per
120x190x14 155,- 190- 215- 225,- 255.- 375- 425• 390 week met variabele werktijden van maandag tot en met
130x190x14 165,- 200,- 230,- 245,- 280- 395- 430 • 425 vrijdag Beschik je over een flexibele instelling ben je repre
140x190x14 180- 225- 2 4 5 - 265- 300,- 425- 525 - 465 •
sentaticf en heb je ervaring in een soortgelijke functie bel
140x200x14 190,- 230- 2 5 5 - 2 7 0 - 315.- 450- 550- 499dan voor een sollicitatieformulier met Van Hecke Catering
160x200x14 200- 255,- 290,- 305.- 345- 495- 570 - 605 tel 0235611211
180x200x14 230- 290,- 325,- 3 5 0 - 380,- 525- 625 - 699 200x200x14 255- 330,- 365- 3 9 0 - 425.- 540- 640,- 790 -

Divers personeel gevraagd

LET OP!!
SPECIALE AKTIE
Fabriekswinkel

Alle afwijkende
maten mogelijk

GRANDIOZE SPECIALE
AANBIEDING £i
ALLÉÉN BM ONS r'SG35 90x200 16 cm dik :

HORECARECLAME Horecareclame HORECARECLAME
HORECARECLAME Horecareclame HORECARECLAME
Wegens enorme uitbreiding van ons succesvolle reclamebu
leau zoeken wij ± 32 nieuwe mensen voor o a de volgende
work/aamhcden reclame distributie marketing pr klantenservice verkoop buitendienst en assistcntmanagers
Per direct beginnen heeft voorrang opleiding of ervaring
hebben geen prioriteit Bel direct Triplc Dutch Advertising en
vraag naai Manon telefoon 020 6695500

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
ZOEKT
Papaverweg17
Postjesweg 87
Insulindevveg 509
Van Woustraat 96

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-OosI
Amsterdam-Zuid

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

020-6324959
020-6186088
020-6937355
020-4703049

aangeboden

GASTOUDER gevraagd:

Technisch personeel gevraagd

I 7 . ~ > f * IST\\

Een nieuwe job of eigen be
drijf en direct heel goed verdienen1 Volg de staatsopleidmg voor vrachtauto chauffeur of rij-instructeur in
Amsterdam De avondcursussen starten resp 1/4 en
17/3 Vraag info (gids)
S A N 0206922223
* Hoge bijverdiensten * Dames v a 18 jr en ouder gezocht voor het van huis uit
voeren v gesprekken met 06bellers U kunt dag & nacht
werken, de comp houdt bij
hoeveel u verdient. Dit kan
oplopen tot ƒ5000,- br p
mnd Bel v info 010-2944909

Ben je op zoek naar een nieuwe middagbaan van 1300 tot
1800 uur bereid om het werk af te maken en lange tijd
beschikbaar9 Misschien ben jij de persoon die wij zoeken • Rubneksadvertentie? Zie Schilder heeft nog tijd voor
Uitzendbureau Volendam zoekt een RECEPTIONISTE'
voor adres en/of telefoonnr. schilderwerk
ed
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER m v voor een jong en
de colofon in deze krant.
0235714448
dynamisch bedrijf in het centrum van Amsterdam
Ben je een duizendpoot die geen probleem ziet in koffie
zetten, een goede telefoonstem heeft, orvanng heeft met
Oppas gevraagd/aangeboden
Windows, Word en Excell en je goed kan aanpassen in een
team reageer dan en bel met Erwin Visser 020 4080616 voor
het maken van een afspraak

In .u til
Mlr | i i i | / f i i r \ ( l

Met 45 jr beginnen de meeste
vrouwen burgerlijk te worden
en is het vuur eruit BIJ mij is
dit niet het geval, ik begin er
net lol in te krijgen Leeft onbel , hoewel een jonge, energieke knul me aantrekt Je
krijgt waar je recht op hebt
Kaasboerderij in A'veen zoekt Boxnummer 981891
vlotte jongens/meisjes met
talenkennis voor de weeken- Ondeugende blauwe kijkertjes, goed figuur, gezellig,
den Tel 020-6431323
romantisch, 1 80 Denk je l
Wil jij tot ƒ 2 500 per maand dat je dat aankunt, spreek |
bijverdienen Superfoon zkt dan een leuke boodschap m
dames v a 18 jrvoor het voe- En ik reageer weer jou boxi l
ren van gesprekken met 06- Boxnummer 305481
bellers Je kunt ingeroosterd
worden tussen 09 00 02 00 u • ANNULERINGEN van adInfo9 Bel tussen 0900 en vertentie-opdrachten kunt u
1500 u naar 010-2944907 UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Micro's Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD |
Personeel
Amsterdam

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

reserve bezorger/ster
om m 'o vailen bij /nekte on vakantio
Tolcfoon 0235717166

- voor baby van 3 maanden, voor 3 middagen p w
Omg Watergraafsmeer, Oost
Voor info ma t/m vrij van 9-12 u , tel 020-4490623

GASTOUDERBUREAU HOP MARJANNEKE
Financien en handelszaken

Autoverzekering
V A. / 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 023 - 5714534

Woninginrichting

Woningruil

Diverse clubs
Luxe privé huis' Topmeisjes
10-01 u, 7 dgn p w Sauna + l
bubbelbaden Sarphatipark
118, A'dam 020 • 6723022

Verhuizingen
X Y Z BV verhuizingen en
kamerverhuizingen/transport
Voll verz Dag-nachtservice
020-6424800 of 06-54304111

Videotheek

DOMBO
barst uit zijn voegen.

Personeel voor de kinderopvang

Stichting Kinderverblijven
Universiteit van Amsterdam
zoekt
voor haar drie kinderdagverblijven, De Kleine Gast, De Vlieger
en Titaantjes, zo spoedig mogelijk

A) twee babyleidsters v/m
voor resp 20 en 28 uur per week

Daarom nu 2 kpopfilms
van 10,„-••voor slechts

B) vaste leidsters v/m

5 koopfilms
van 10,-voor

C) een peuterleidster v/m en
een babyleidster v/m

ngf
jfi5>j"

Corn.
Slegersstraat 2 b

voor minimaal 16 uur per week, voor de invulling vaherbezettingsuren

voor resp 24 en 20 uur per week, ter vervanging var
langdurig zieken

Geopend dagelijks
.13.00-21.00 uur

D) losse invalleidsters v/m

023-5712070

Voor de functies A) en B) geldt een contract voor een jaar
met uitzicht op een overeenkomst voor onbepaalde tijd
Voor de functies C) en D) geldt een contract voor bepaalde
tijd

Luxe pnve-huis vraagt meisjes, studenten, huisvrouwen
die evt parttime willen bijverTe koop
dienen Tijden in overleg, en
gevraagd
ervaring is niet noodzakelijk
Overtoom 443 020-6189110
diversen
• Rubrieksadvertentie
op
7
geven Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon • Wasmachine wringer gevr
Tel • 023-5714764
in deze krant

Beter onder dak bij de
THEO RIETVELD VASTGOED,
VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 0206418541
Altijd de beste condities • de voordeligste tarieven Wedden7

min 24 uur, max 40 uur per week op afroep beschikbaa-

Wij zoeken enthousiaste, gemotiveerde collega's met eer
afgeronde, kindgerichte opleiding op minimaal mbo niveau
een duidelijke visie op de kinderopvang, affiniteit met ons
pedagogisch beleid (Gordon, Freinet) en woonachtig m Am
sterdam of directe omgeving
De SKUvA biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden zo
als werkbegeleiding en deskundigheidsbevordering Salaris
conform CAO Welzijn, schaal 8 • 16 (ƒ2611 - ƒ 3 2 8 5 brute
p/m, op ft-basis)
Voor info 020 5255526 Brieven met motivatie en c v voor
vrijdag 20 maart 1998 sturen naar sollicitatiecommissie
SKUvA, Sarphatistraat 145,1018 GD Amsterdam, o v v vaca
ture A, B, C of D

0906-Nurnmers
Opleidingen/cursussen

• Gratis af te halen een wit Aangeb
eengez won
marmeren salontafel 80-130 A'VEEN-Waardhuizen, 4 kacm Tel 023-5716272
mers, ruime zolder, tuin,
schuur,
overnamekosten
'Veilinggebouw Amstelveen* Gevr. 3-k flat met balkon en
HEDEN INBRENG
box,
huur
tot
ƒ700
Spinnerij 33, Amstelveen 020-4560392 of 6412236 na
Tel 020 - 6473004
1800 uur.

IPD cursussen AOV, PDB, MBA, PDL, PR en NIMA-A/B/C
Kleine groepen en betaalbaar Overal in Nederland
Voor gratis brochure bel 030-2447730 (24 uur p/d)
MAKELAARDIJ O G. 1- of 2-JARIGE OPLEIDING 'S AVONDS,
OVERDAG OF OP ZATERDAG Lessen in Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Arnhem en Eindhoven Betaalbare opleiding via het IPD 030 2447730 (24 uur p/d)
Mode
Een nieuwe job of eigen bedrijf en direct heel goed verOnroerend goed
dienen' Volg de staatsopleien woonruimte
dmg voor vrachtauto-chaufte
huur gevraagd
feur of rij-instructeur m
Vondellaan 7
Amsterdam De avondcurGeen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken sussen starten resp 1/4 en
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- 17/3 Vraag info (gids)
Kamer/woonruimte in Zandvoort voor vrouw, per direct
zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot S A N 020-6922223
1700 uur Voor info 023-5717177 of 06-52502188
Krijgt u het Spaans benauwd Delen van d t k geen beals u m Spanje bent en geen zwaar Voor 3 maanden, Ifst
ƒ600
a
ƒ700.
woord Spaans kunt spreken7 langer
Kennismaking
Volg dan een korte vakantie- 023-5717215
cursus SPAANS bij gedipl.
docent Kleine groepen.
Onderhoud,
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE''
reparatie,
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, Info mw H Pennmgs
Tel 5717359.
7 dagen per week Wat moet u doen''
doe-het-zelf
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 0906-50 15 15 6 en toets m het hoofdmenu een 4
Auto's en
DE KLUSSENBUS
3 Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie
Voor iedere klus, bellen dus
auto-accessoires
van uw keuze
Tel 023 - 5713780
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
SCHILDER
heeft nog tijd v
Auto-demontagebednjf
Ben jij tussen de 45 en 55, Ik ben een lieve vrouw uit om- STRIJDONK, RDW/ARN erk., binnen- en buitenwerk Vrijbl
langer dan 1 80 m. Reageer geving Naarden en zoek con- lid Stiba Inkoop sloop/scha- prijsopgave
dani Ik ben een Chinese tact met ongebonden man de-auto's. Gratis gehaald Te- Bellen na 1800 uur 5719800.
Slang, 1 70 m lang, weeg 65 Mijn naam is Wilhelmina, ben vens verkoop oude en nieuwe
Meteorenweg
kilo Verder ben ik eerlijk en 40 jaar, 1 65 m en 70 kg Ik wil onderdelen
Rijles auto's
spontaan Wil jij net als ik je graag ontmoeten voor rela- 381, A'dam, 020-6319802.
en motoren
eerst vriendschap, later zien tie waarin we echt van elkaar
Visa 1100 RE, 5 drs,
we wel verder' Bel dan1 kunnen genieten op elk vlak, Citroen
Alblas Verkeersscholen
bouwjr '86, nieuwe APK, met
Groetjes van Lilia Boxnum- niet verlegen, bel' Boxnum- stereo ƒ 1250, 023-5712569
mer 464042
mer 963243
UW RIJBEWIJS
Gevr loop- en sloopauto's,
Ben jij een dame van 25+7 Ik ben een jongen van 21 jaar' hoge prijs, gratis gehaald. Nieuwkoop, 0172-408361
Ben
jij
een
leuke
meid
tussen
Kom je uit Noord-Holland en
RDW-vrijwaring 023-5333742.
Verkeersschool Trendy
heeft jouw lichaam fraaie af- de 18-21 jaar en heb jij zin om
9
met
mij
een
keer
te
gaan
Toppers in rijles Oostenburmetingen Reageer dan op
gergracht 5a, Amsterdam
mijn advertentie Wie ben ik? stappen' Bel me dan snel op
mijn boxnummer' Wie weet
Openingstijden- ma t/m vr.
Sinds 1954
Sander, een ex-topsporter hebben
we een hele leuke Autoruiten en kentekenplaten 0900-2000 uur, za 0900van midden 40 Ik ben nog blind date en komt er nog wel
1600 uur Bel voor gratis info
Lijsterstraat 18.
s'eeds intensief, sportief1 ac- meer uit' Doei' Boxnummer
(gids) 020-4205386
Tel + fax- 023 - 5731613
t.ef en op zoek naar jou
270820
Boxnummer 237418
Vakantie Binnenland
Denk jij alleen is maar alleen, Kun jij mij m vuur en vlam
elke keer, onthou met ons zetten? Ik houd van gezelligtweeen kunnen we veel meer heid, humor, muziek, zingen
VAKANTIEPARK COLLENDOORN
Ik ben Gerrie, 36, 1 68, 70 kg, en hele snelle auto's Ik ben
Vakantiehuisjes met rijpony voor de kinderen
heb krullend haar, een slanke Angela, 1 75, geen aangeklede spijker maar zeker ook niet
Nabij attractiepark Slagharen Gratis gebruik van
taille, bolle billen en flinke
50 fantastische attracties, wild west shows, kinderbovenbenen
Regio Den dik' Ik heb lang, blond haar,
voorstellmgen, circus, veel zwemplezier en gezellige
Haag en goed figuur Ik heb grijsblauwe ogen en een noravondprogramma's Bel Attractiepark Slagharen
veel fantasie, horen? Box- maal postuur'
Boxnummer 951770
0523 • 683 000
nummer 264681.
Wij
zijn
3
vriendinnen
en
willen
Gezocht een gevoelsmens
voor de particulier:
Mijn trefwoorden zijn lief, graag daten We heten Prisslim. zelfstandig, warm, spon- cilla, Lisette en Sharon We
hebben alle drie een lekker
3 regels gratis
taan, 50+, aantrekkelijk,
brede belangstelling, roman- figuurtje en zijn heel tof
Welke
spannende
jongens
tisch muzikaal Spreekt dit alles jou aan en heb je zin m willen eens met ons afspreGRATIS MICRO's worden gcplaalsl onder de na\oleen ondeugend
een date met mij Boxnum- ken voor
aende voorwaarden: • gcahonnccid /ijn op hel
7
avondje Bellen hoor' Boxmer 963011
Zandvooiis Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
nummer 972008
bon (nicl telefonisch) • aan balie kaniooi /.ijn opgcHe hallo, met Miranda' Ik ben
gcven • maximaal 3 regels • alleen vooi pailiculicr
25 jaar en kom uit Apeldoorn' R & B muziek en uitgaan
gebiuik • hel aangebodene mag niet bo\cn
Waarom ik deze lijn bel, dat is Houd jij daar ook van7 Ik ben
omdat ik de mannen die ik 18 jaar jong en 1 80 lang Ik
f 300.- uitkomen • bijv. huisraad te kooji aangebozoek niet tegenkom in de heb lange, zwarte krullende
dcn.
plaatsen waar ik uitga' Ik zoek haren, lichtblauwe ogen en
Gebruik bij hel invullen van uw ickst de coupon en
echte mannen die houden weeg 60 kg Ben jij een leuke,
voor iedere letter, punt. komma ol cijfer ccn vakje.
van een glas wijn bij de open spontane jongeman7 Dan
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
1
haard Boxnummer 370930
moet je zeker even reageren'
Schrijf pci regel hele woorden ol letlcigicpcn.
Ik ben een meisje van 31 jaar Boxnummer 428393
Indien uw advcitcmic een betaalde Mieio is. kunt u
uit het middon van het land
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)bctaalchequc bijmet een maatje meer' Recensluilcn of u ontvangt van ons ccn acceptgiiokaart.
telijk heb ik enige ervaring
gehad waardoor mijn vertrouwen in mensen een beetje
verloren is gegaan Heb jij
veel geduld met mij9 Boxnummer 462323

Monet Strijkservice

in 5 dagen

WIKA AUTOGLAS

Videotheek

09069889 Rijpe Sjaan DD
zkt jongens (18) v Live Seks
Grijp onder m'n rok 99 cpm

Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
0906-5022221 (1 gpm)

60 cpm1 Wijkdatmg vrouwen Echt LIVE in gesprek met
uit jouw wijk zoeken een af- sterren, geen 06 op tel rek
Bel 00-6809950930 (4gpm )
spraak' 0906-17 17.
Een spannend
Afspreken in jouw
contact in de buurt
postcode-gebied
0906-5022204 (1 gpm)
0906-5022204 (1 gpm)
HIJ
voelt onder haar rokje ze
BEL DAMES THUIS
heeft niets aan' Geen 06 kos
In heel Nederland
ten 00-569004263 (0,62/'/4 m.
GEHEEL PRIVÉ
Ik ga door, waar anderer
stoppen' Schaam me ner
24 u/pd (1 gpm)
gens voor en wil harde SEKS
Zie ook Nieuwsnet 9
Kabeltekst pag 440 en 450 Hamel' 99cpm 0906 97 94

(09)06-98.50

Bel gratis' Mannen zoeken New"New"New'New"New
SECRET-PHONE-COMPANY
vrouwen voor contact
De 1e seksafluisterlijn v Hol'
0800 - 41 44 (gratis)
0906-9722 Secret" 99 cpm
BEL ME THUIS
Ontdek de duistere werelo
SM Je meesteres LIVE' Zi
VERNIEUWD ca 1 gpm
wijdtjoum'99cpm 09069626

0906-96.88

Beluister anoniem
advertenties 18+
0906-50 15156 (1 gpm)

Oudere vrouwen geven
hun telefoonnummer'
0906-1555 (60 cpm)
BIJ Monique kom je beslist * SEKS ALARMNUMMER •
aan je trekken zonder kosten Snelseks Direct Live 99 cpni
00-569004274 (ƒ 0,62/'/4 min )
Biseks' Buurvrouw/buurmeisje (18)! Spelletjes steeds harden 99 cpm. 0906-9526.

0906*0611

Spannende date7
0906-50 15 15 6
Advertenties van
vrouwen 18+ (1 gpm)

Dagelijks seksen hete meisjes (18) op onze LIVELUNi De
heetstei 99cpm. 0906-06.03 Thuiscontact vrouwen 20 591
zoeken een afspraak thuis
Direct contact met
0906-19.19 (60 cpm)
stoute vrouwen
Vanavond al een
0906-50.22221 (1 gpm)
fijne afspraak7
Direct contact met
0906-5022204
(1 gpm)
vrouwen thuis1
Voor
't
3Chte
handwerk
bel je
0906-5022221 (1 gpm)
09060630 Zij praten, j
1
Vrouwen 30+ uit A'dam
komt Live + Stones' 99 cpm
geven je hun telefoonnumIk ben er
meri 0906-1444 (60 cpm)
ALTIJD VOOR JOU
Wil je lekker komen, maar
geen 06 op je rek ? Bel dan nu
00-569004253 (ƒ 0,62/Vi mm )
ca 1,05 p/m
Wil jij SEKS? Ik ook1 Bel me
dan LIVE Geen 06 op je tel Massage
rek 00-6809950929 (4gpm)
LIVEi Black, beautiful en hot'
Voor de liefhebber v zwarte Masseur geeft ontspanning?
vrouwen' 99 cpm 0906-06 01. sportmassage aan m/v, ge
handicapten
Zonneban1
Lokaal tarief' Amsterdam
speciaal
tarief
10x
ƒ70,daling vrouwen uit A'dam'
Tel 020- 61681 10
0102946186

(09)06 - 9789

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kaïuooi:
Micro's Weekmedia, Postbus
15<i, 1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gaslhuisplein 12.
2041 JMZaiuKooii
Giatis Miei o's en betaalde
Micro's moeten woidcn ingclevcrd aan de balie van ons kanlooi lol uileilijk maandas
16.00 uur.

BR1EVKN ONUKK
NUMMER KOSTEN
F <;.'><>( ICL.IiTW |
EXTRA
(u dient er rokoiiinti
IIHT ie houden «Int hij
u« op)>ii\i> de regel
br.o.nr.... bui-, \.d.
hl:ul als l regel hij u»
Icksl gerekend «oixlt).
Wij /ijn niet :uinspr;ikelijk >«>nr lonten <mlstiuin door onduidelijk
hiiiulsehrill.
Wij behouden ons het
reeht Mior /iindeiopgu\e \an redenen
teksten te «ij/ijjen of
niet op Ie nemen.

Zandvoorts Nieuwsblad

Dombo

• ' • ; '•*•'**• ..- •:

Ik ben niet dik maar Ik ben
niet kort maar Ik heb geen
De nieuwste dagfilms
blauwe ogen en blond haar
maar Ik ben geen 73 maar
' *'** •
•
wel Ik ben niet chagrijnig |
en Ik ben geen Jola maar
Men in black
Ik heb wel 2 lieve dochters' l
Ben jij nieuwsgierig gewor** *
•
den7 Reageer nu1 Boxnummer 955367
Nothing to lose
Ik ben een charmante vrouw
van 50+ Ik heb donker haar
en bruine ogen Ik zoek een |
**•*
vriend die wijs en geduldig is
Head above water
Ik houd van muziek, lezen, l
schilderen strand, film en
••' •".-'; **>
veel meer' Ik vraag veel, maar
ik heb ook veel te bieden' |
Boxnummer 362741
Addicted to love
Ik ben Lisa, een leuke, vlotte
meid mot een goed figuur Ik
ben 24 jaar en zoek via deze
lijn een leuke vriendin of wie | Stargate -children of
weet een spannend echtthe god
paar Lijkt hei jullie wat, rea-1
geer ik zou graag een moder
Corn. Slegersstraat 2B
ne vriendschap opbouwen |
rnet wederzijds respect Box
Teii 023-5712070
nummer 224206

t/m 3 regels ƒ 5,60
t/m 4 regels ƒ 7,47
t/m 5 regels ƒ 9,34
t/m 6 regels ƒ 11,21
t/m 7 regels ƒ 13,08
IAn 8 regels ƒ 14,95
t/m 9 regels ƒ 16.81
t/m 10 regels ƒ 18.6B

Wilt u ook naam. adics. woonplaats \nllcdig invullen, andcis kunnen ui| uw ad\citenlie helaas mei opnemen
Vooi de particulier maximaal 3 legcK gialis. nicl \ooi de /akclijke maikt. tot een maximum \an één .uKeitcntie per weck. Ook /onder \eimeldni!: \iaajjpnjs (artikelen te /amen nicl boxen l 300.-) kunt u niet m.itis ad\eilercn. Alle pnj/cn /ijn mcl. 17.5'^ BTW.
Naam:
Adics:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. m iiihnck
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Jongelui zorgen
voor overlast
ZANDVOORT - Een
groep jongeren heeft zater
dagnacht" overlast verooi
zaakt in het centrum van
Zandvoort, in de nachtbu1naar Haarlem en bij slation
Heemstede/Aerdenhout. De
politie greep twee keer in.
Een twintigjarige jongeman
en een achttienjarige jongeman
uit Heemstede zijn opgepakt
De eerste wegens belemmering
van de politie, de tweede wu
gens opruiing. Een derde man
werd ook aangehouden, maat
werd al vrij snel vrijgelaten oiu
dat hij onschuldig bleek aan
het vernielen van een deur m
een nachtbus.
Rond drie uur raakten /(>•~
jongeren slaags met elkaar op
het Raadhuisplein, terwijl ongeveer veertig jongeren ston
den te kijken. De politie haalde
de vechtersbazen uit elkaai
Een deel van de jongelui vet
trok m auto's, maar een andei
deel nam de nachtbus.
Ria van Kooien had het idee voor haar ligstoel al verzonnen toen vorige week De Stoel plotseling opdook

Mare Versteege van Skyline geeft Leendert Paap, die De Stoel bij Riche vond, zijn vindersloon

Karin Schut

GBZ en AOV
werken samen
ZANDVOORT - Piet Keur en
Michel Demmers van Gemeente Belangen Zandvoort hebben
Peter Boevé (AOV/Unie 55plus) gevraagd om na hun installatie in april samen te werken. De twee partijen willen het
werk voor de commissies verdelen, omdat ze zo klein zijn.
„Bovendien zijn we het aardig
met elkaar eens," aldus Boevé.
De twee partijen blijven wel
zelfstandig. „Het kan ook weieens zijn dat onze standpunten
afwijken," zegt Boevé. „Dus
van kiezersbedrog is geen sprake." Of Keur niet voor D66,
straks ook een eenmansfractie,
heeft gekozen omdat die partij
zich de afgelopen vier jaar tegenover GBZ heeft opgesteld
als oppositiepartij, wil hij niet
zeggen. „D66 is wel heel landelijk. En wilt u mij verder niet
van zulke gewetensvragen stellen."

Russen op bezoek
ZANDVOORT - Het Neva
Ensemble uit Sint-Petersburg
treedt zondag 15 maart op in de
Agathakerk. Tijdens de eucharistieviering om half elf zingen
de zes Russische topzangers
onder andere liederen van
Rachmaninov,
Bortniansky,
Tschesnokov en Christov. Bovendien laten ze Russische
volksliederen horen.
Het gezelschap heeft het conservatorium of de hogeschool
voor muziek in Sint-Petersburg
gevolgd. Volgens pastor Duijves, die de zanggroep al eerder
zag optreden, is het Neva Ensemble het neusje van de zalm.
Het concert is gratis toegankelijk. Na afloop zijn er cd's van
het Neva Ensemble te koop.

Fotograaf

Foto Andic» Lic'beiorn

Stoel gaat misschien naar Skyline
ZANDVOORT - 'Stoelendans in
Zandvoort' kopten maar liefst twee
landelijke kranten. De Stoel, het
kunstobject dat na vier jaar weer uit
de zee opdook, en de ligstoel van Ria
van Kooten die zij zondag neerzette
om het nieuwe strandseizoen te openen, kwamen deze week volop in het
nieuws.
De Volkskrant, Het Parool, De Telegraaf,
Trouw, het Jeugdjournaal en SBS 6 besteedden aandacht aan de enorme Zandvoortse zetels. De meeste media doken
vooral op De Stoel.
De grootste vraag is echter: wat gaat er
met De Stoel gebeuren? Mare en Nina Versteege van Skyline zouden De Stoel graag

deze zomer onderaan de strandafgang bij
hun strandpaviljoen willen neerzetten. Zij
kregen het kunstobject voor hun deur, omdat Leendert Paap het woensdag bij wijze
van grap met zijn shovel van Riche naar
Skyline versleepte.
„In zee willen we De Stoel niet meer
neerzetten, want daar heeft hij vier jaar
geleden nog geen 24 uur gestaan voordat
hij in de golven verdween," vertelt Nina
Versteege. „Als we De Stoel mogen adopteren van de Stichting Kunstcircus (eigenaar van het kunstobject, red.), zullen we
een vergunning moeten aanvragen. Bovendien denk ik dat het object na de zomer een
plek elders in het dorp moet krijgen. Het is
immers zo uniek dat iedereen ervan moet
kunnen genieten. Ach, daar gaan we nog

MENINGEN

'Zandvoort heeft wethouder
om toerisme te stimuleren'
Torn Hendriks doet alvast een
voorstel voor de komende ondcrhandclingen tussen de politieke partijen. Hij wil dat Han
van Leeuwen (D66) de vierde
wethouder wordt, met toerisme
in zijn portefeuille.

om daarin krachtig verandering te brengen. Het lijkt mij
dringend gewenst het aantal
wethouders uit te breiden tot
vier, waarbij deze wethouder
toerisme, voorlichting en propaganda in zijn portefeuille zou
moeten krijgen. Lokaal transToerisme is de kurk waar Zand- port, het zogeheten verlengend
voprt economisch het meest op openbaar vervoer, zou daaraan
drijft.
Van gemeentewege kunnen worden toegevoegd.
wordt dat in de praktijk nog
Met de ontwikkelingen in
veel te weinig ingezien. Ja, wel
wat betreft het innen van aller- omringende badplaatsen en de
lei soorten belastingen en pach- kustplaatsen aan de Oostzee
ten, maar er is weinig of geen voor ogen moet men stellen dat
daadkracht voor het ontplooi- het voor Zandvoort op slag van
en van initiatieven of zelfs twaalf is. Als nu geen gespeciamaar het ondersteunen daar- liseerde aandacht aan het toevan. Het schrijven van gemeen- risme wordt gegeven zullen de
toeristenbronnen
telijke nota's is volstrekt onvol- financiële
doende.
voor Zandvoort opdrogen, dus
De vorming van een nieuw ook voor de gemeente.
De portefeuille van de burgecollege is een uniek moment

over nadenken. Eerlijk gezegd is onze eerste prioriteit het opbouwen van ons paviljoen." Anouk Veldhuis, die namens de
Stichting Kunstcircus het woord voert,
kan nog niet zeggen of de familie Versteege
De Stoel in bruikleen mag hebben. „Er zijn
meerdere telefoontjes binnengekomen.
Ook uit het Gooi. Maar daar kan ik nog
geen uitlatingen over doen."
Hoeveel De Stoel destijds gekost heeft er gaan geruchten dat dit zestigduizend
gulden zou zijn - wil ze evenmin zeggen.
Wel dat het enorme gevaarte inmiddels
een stuk van zijn poten heeft verloren en
dat de ijzeren verbindingsstukken het geheel met moeite bij elkaar houden. „Maar
het leuke is dat er allemaal schelpjes en
mosseltjes aan vast zitten."

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het
recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer
zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven
plaatsen we niet. Stuur uw bnef naar het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort of lever uw brief af op de redactie
aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort.
meester zou met de benoeming
van een vierde wethouder worden verlicht. Als kandidaat
staat mij voor ogen raadslid
Han van Leeuwen, die onlangs
namens D66 nog een uitstekende toeristische nota het daglicht ziet zien. De wethouder
zou voor het ontplooien van initiatieven beschikking moeten
krijgen oyer (een groot deel
van) de binnenstromende toeristengelden.

week aan.
Is men na 12,5 jaar al vergeten wie het initiatief hebben genomen om een Vrouwenkoor
op te richten? Jammer. Dat waren namelijk Dico van' Putten
en Annette Bluijs. Zij werd ook
de eerste voorzitter. Ook Gerry
Haitsma mogen we niet vergeten.

Vrouwenkoor

uur.

Redactie: (023) 571.8648 Fax- (023)
573.0497.
Advertentieverkoop: (023) 571.7166. Fax:
(023) 573.0497.
E-mail. wmcomm@perscom nl
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
(020)665.6321.
Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn, Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen.
Tel • (020) 347.3434. Fax: (020) 347.3439.
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(020)562.6211.
Abonnementsprijzen ƒ19,60 per kwartaal,
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ZANDVOORT - Het opendraaien van een pot pindakaas,
naar school fietsen of zelf je tenen wassen. Voor mensen
met jeugdreuma kan dat zonder hulp soms een onoverwinbaar probleem zijn door de ontstekingen in hun gewrichten.
Speciaal voor hen probeert
het Nationaal Reumafonds
vanaf maandag tijdens de landelijke collecteweek geld op te
halen. In Zandvoort komt er
echter niemand langs de deur,
tenzij zich op het laatst nog een
paar collectanten melden bij
Ellen Reuver van het Reumafonds (0294-285.757).
„In de meeste kleinere gemeenten lukt het heel goed om
collectanten te vinden," vertelt
Reuver. „Maar de laatste jaren
is het in Zandvoort heel lastig.
Tien jaar geleden hadden we
nog 34 collectanten, vorig jaar
nog zes en nu helemaal niemand meer. Ook de Zandvoortse coördinator is ermee gestopt."
Waarom er zo weinig vrijwilligers langs de deuren willen
gaan met een collectebus, weet
ze niet. „Het is namelijk hélemaal niet zo'n enorme klus. De
collectanten krijgen maximaal
tachtig adressen in hun eigen
buurt, waarmee ze in één avond
klaar zijn. Op een heel jaar genomen valt dat toch wel mee?
Sommige mensen vinden het
bovendien best leuk om het organisatiewerk op zich te ne-

men."
Het geld van de collecte dient
volgens Reuver een goed doel.
Dit jaar gaat de opbrengst naar
de begeleiding van kinderen
met jeugdreuma en hun ouders. Bovendien worden onderzoeken en de enige kinderreumatoloog van Nederland, professor Kuis van het Wilhelmina
Kinderziekenhuis in Utrecht,
ermee gefinancierd.
Vorig jaar was jeugdreuma
ook al het thema waar de collecte om draaide. Toen is onder
andere onderzocht hoe succesvol
beenmergtransplantaties
zijn. Reuver: „Gezonde cellen
en aangetaste cellen uit het
beenmerg, dat in elk gewricht
zit, werden inderdaad met succes van elkaar gescheiden. Een
paar kinderen hebben daardoor nu minder last van reuma
en het is de bedoeling om het in
meer gevallen toe te passen."
Reuma wordt nog steeds onderschat volgens Reuver. In totaal hebben 1,4 miljoen Nederlanders last van reumatische
aandoeningen. Jeugdreuma is
een van de vele reumavormen.
drieduizend kinderen en jonge
volwassenen lijden eraan.

Foto Archief Weekmedia

Drempels laten op zich wachten

Rare doos
ZANDVOORT - Op de Pak
veldstraat is vrijdag een doos
gevonden met een koektrommel en 24 kleine doosjes mei
sleutels. Aan de sleutels zit al
leen een label met een nummer
De politie vermoedt dat de doostoebehoort aan een klein hotel
of pension en verzoekt de eige
naar van de doos zich te melden
via telefoonnummer 571.3043.

ZANDVOORT - Pas over een paar maanden kunnen de
bewoners van de Haarlemmerstraat opgelucht ademhalen. Dan pas legt de gemeente tijdelijke drempels en wégversmallingen in hun straat aan. R. Zuurendonk van het
comité Haarlemmerstraat dringt aan op spoed. „We praten hier al een jaar over en hebben al drie keer onze
toestemming gegeven."
Volgens een gemeente-ambtenaar moet eerst bepaald,
worden hoeveel de verkeersremmende maatregelen kosten. Bovendien moet er ter hoogte van de Koninginneweg
een boom weg en daarvoor is het nodig om een kapvergunning aan te vragen of een alternatieve plek te vinden.
De gemeente wil gumatecdrempels (stevige bobbels)
BENTVELD - Tien automo
voor en na het kruispunt met de Prinsesseweg plus voor en blusten hebben maandagmor
na de Schelpstraat neerleggen. Bij de Koninginneweg ko- gen tussen vijf over half negen
men drie ronde 'oren' om de weg te versmallen.
en negen uur een bekeuring ge

Rood licht

D66 mist één stem voor restzetel

Zandvoort

Kerkstraat golft om water op te vangen

Collectanten Reumafonds
laten het dit jaar afweten

De vijftien jongeren die achterbleven, begonnen zich, volgens de politie onder invloed
van drank, steeds luidruchtige!
te gedragen. Een achttienjarige
uit Heemstede was daarbij vol
gens de politie de aanstoker
Toen hij zijn vrienden opriep
om de politie aan te vallen, arresteerde de politie hem. Dr
rest van de groep ging op ver
zoek van de politie weg. De
achttienjarige mocht na een
verhoor op het politiebureau
weg.

Annette heeft haar functie enkele jaren bekleed. Onder leiTorn Hendriks ding van de eigenzinnige, maar
Zandvoort excellente dirigent Dico van
kregen, omdat ze in Bentveld
door het rode licht reden. Zes
Putten zong het koor in Haarvan hen zijn ter plekke be
lem met Maco Bakker en met
het Mannenkoor. En wat we
keurd, de andere vier krijgen
hun bekeuring thuis. ook niet mogen vergeten: onze
Jan en Marg Wever, ex-koorle- ervaringen in Duitsland. Ere
ZANDVOORT - D66 is bij de gemeenteraadsverkiezinden, vullen het artikel over het wie ere toekomt.
Vrouwenkoor uit het Zanclgen net één stem tekort gekomen voor een tweede zetel.
Jan en Marg Wever Die restzetel gaat nu naar de Partij van de Arbeid. De
voorts Nieuwsblad van vorige

ZANDVOORT - De fotograaf
die de nieuwe PvdA-raadsleden
Marijke Herben en Gert Toonen op de foto heeft gezet, heet
Boomgaard. Per abuis is vorige
week in het Zandvoorts
Nieuwsblad de naam 'VerZANDVOORT - Het gaat om grote getallen bij de op- rood.
boom' onder deze twee foto's knapbeurt van het centrum. Als begin april het centrum
„Het lastigste om te betegeterecht gekomen.
opnieuw bestraat is, liggen er 352.800 nieuwe stenen in len was het Kerkplein," vertelt
Zandvoort volgens toezichthouder Tjeerd Krist. In totaal Krist, „de keitjes die daar ligis dan 4950 vierkante meter van nieuw plaveisel voorzien. gen zijn van natuursteen. Dat
betekent dat ze geen van alle
Voor de bestrating van het het Badhuisplein zijn acht dezelfde maat hebben."
Kerkplein, de Kerkstraat, de soorten klinkers gebruikt. De
Zandvoorts
Ook de hoogteverschillen in
Kosterstraat, de Buureweg, de kleuren variëren van beige, geel
Nieuwsblad
en blauw tot diverse soorten het centrum van Zandvoort
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort, Bodeweg, het Dorpsplein en
zorgden ervoor dat de klus niet
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
eenvoudig was. Soms heeft dat
woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
zelfs geleid tot een golvend wégHoofdredacteur: J.M. Pekelhanng.
dek, zoals in de Kerkstraat. „Of
Directeur/uitgever: C.A Pelle
Adres: Gasthuisplem 12, Zandvoort. Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend' maandag van 13 tot 16
uur: dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16

In september 1994 moest er een hijskraan aan te pas komen om
de enorme stoel in zee te plaatsen

De chauffeur van de nacht
bus zette bij station Heemstede/Aerdenhout de bus stil, om
dat een van de jongeren met
geweld de achterste deur had
geopend. Op aanwijzing van
een getuige pakte de politie een
jongeman als verdachte op. Op
weg naar het politiebureau
bleek uit verschillende andeie
verklaringen dat hij de dein
niet vernield had. De politie
bracht hem weer terug naai
zijn vrienden bij het station.
Daar werd een deel van de pav
sagiers opgehaald door een
nieuwe bus.

Op 14 april krijgt Zandvoort
zeventien 'nieuwe' raadsleden. Acht van hen zijn echt
nieuw. In de rubriek 'De
nieuwkomer' vertellen ze
over politiek en over zichzelf.

de Kerkstraat wel goed ligt? Jazeker," zegt Krist. „Dat hoort
zo. We zaten met het probleem
dat het begin van de straat zes
meter hoger ligt dan het Kerkplein. Omdat bij regen het water in de gootjes moet lopen in
plaats van de winkels in, liggen
de stenen aan de zijkant hoger.
Maar de Zuidkant van de straat
ligt halverwege bijvoorbeeld 19
centimeter lager dan de Noordkant. Daarom golft het wégdek."

overige restzetels zijn voor de VVD, Gemeente Belangen
Zandvoort en de Socialistische Partij.

Er stemden 572 mensen op
D66. Wie daar het aantal stemmen vanaf haalt dat voldoende
is voor één zetel (deze zogeheten kiesdeler is 430 9/17), houdt
141 8/17 over. De Partij van de
Arbeid heeft met 1003 stemmen
recht op sowieso twee zetels en
houdt een rest van 141 16/17
over. Dat is dus net iets meer,
zodat de PvdA de restzetel
krijgt. Omgerekend komt het
neer op één stem.
Han van Leeuwen, lijsttrekker van D66, baalt behoorlijk
van dit minieme verschil. „Ik
heb verschillende mensen gesproken die zeiden 'als we dat

De nieuwkomer

slomp wat eenvoudiger wordt loor en de SP op weg was naar
en procedures sneller gaan."
de tweede zetel. Naast mij
Herinnert zich de verkie- stond een SP'er. Dat was erg
zingsavond als: „chaotisch; al pijnlijk."
Houdt van culturele zaken zodat gedoe met die uitslagen wat
als: „klassieke
Nieuw raadslid: Cees Oder- dan zo lang
muziek. Voorkerk, vierde op de lijst van de duurt en niet
al van BeethoVVD, 69 jaar, woonachtig in lukt. Wat ik
ven en Mozart.
op de verkieBentveld.
Ik luister daar
Laatste baan: adviseur van zingsdag zelf
graag
thuis
het gemeentebestuur in Haar- heb gedaan?
naar. ConcerNormaal gelem.
ten bezoek ik
Huidige bestuursfuncties: bij sproken ga ik
ook wel, maar
de Stadsschouwburg, de Raad golfen
op
soms heb ik
van Toezicht van de Riagg en woensdag,
het gevoel dat
het Adviesbureau Jongeren en maar ik was
ik mijn tijd
Ouderen, Extran-sporthal, de wat grieperig.
verdoe, omdat
Vereniging Algemeen Bijzon- Ik heb de verdelen van het
der Onderwijs, het Vervan- kiezingsproconcert
me
gingsfonds en het Participatie- gramma's van
niet aansprefonds, het Risicofonds, de Wa- de afzonderken." Enthoutersport Vereniging Zandvoort. lijke partijen
siast: „Ik heb
Wil over vier jaar bereikt heb- geanalyseerd
net de Engelse
ben dat: „Zandvoort nog als voor de koVVD-er Cees Oderkerk
versie van de
zelfstandige gemeente bestaat mende colleopera 'De toen dat de zaken binnen de ge- ge-onderhanverfluit' gekocht. Prachtig."
meente weer op orde komt. Het delingen."
Vindt golf leuk omdat: „het
Bezocht zijn eerste museum:
is zonde dat er een bestuurlijke
chaos heerst. Verder hoop ik net het dagelijks leven is. Je „toen ik een jaar of vijf, zes was.
dat er meer aandacht is voor denkt dat je het allemaal onder Met mijn vader ging ik naar een
voetgangers, zoals bijvoorbeeld controle hebt en dan sla je de tentoonstelling over medische
instrumenten in het Frans
dertig-kilometerzones in Bent- bal opeens mis."
Heeft spijt van: „mijn snelle Halsmuseum. Lekker griezelig.
veld in de straten naast de
Zandvoortselaan. Wel in over- reacties soms. Ik reageer nogal Ik bezoek trouwens graag muleg met bewoners uiteraard. primair. Dat is positief en nega- sea. Het Rijksmuseum vind ik
Bovendien hoop ik dat tegen tief. Een voorbeeld is dat ik op het mooiste Nederlandse mudie tijd ambtenaren met een de verkiezingsavond me liet seum. Er is niet zo specifiek
laptop naar de burgers toeko- ontvallen dat ik het jammer één schilderij waar ik naar ga
men, zodat de papieren romp- vond dat het CDA een zetel ver- kijken in dat museum. Of nou

(ADVERTENTIE)

geweten hadden, dan hadden
we op D66 gestemd.' Zo zie je
dus maar weer dat elke stem
telt."
Acht jaar geleden was het volgens gemeente-ambtenaar C.
Wester precies andersom. De
PvdA liep toen net een restzetel
mis; die ging naar D66. Een hertelling vond PvdA'er Aukema
destijds met nodig. Nu is hertellen onzinnig, omdat er tegenwoordig met een stemcomputer wordt gestemd. Ongeldige
stembiljetten of telfouten komen nu niet meer voor volgens
Wester.
ja, de Nachtwacht van Rembrandt, maar dat is afgezaagd.
In het Scheepvaart Museum
was een keer een expositie over
de avonturen van Barentz, terwijl het buiten vroor dat het
kraakte. Leuk. En in het Maritiem Museum in Rotterdam
hebben de schilderijen van Van
de Velde over zeeslagen veel indruk gemaakt. Die man schetste op zee. Maar zijn schetsen
zijn nog helemaal gaaf. niet
aangetast door het zeewater.
Dat vind ik toch wel opmerkelijk."
Zou uit zijn huis bij brand het
eerste meenemen: „films en foto's, die zou ik het eerste redden, want die zijn onvervangbaar. Ik ben ook erg gehecht
aan een antieke klok, maar die
zit met een zwaar slot vast aan
de muur dus die zou ik niet zo
snel kunnen pakken. Verder
zijn de zaken die uit mijn ouderlijk huis komen van belang,
zoals het dressoir en een beeldje uit China dat mijn oom ooit
voor mijn moeder meenam."
Gaat naar een onbewoond
eiland met politici als: „Bolkestein en als ik wil lachen met
Wiegel. Kok zie ik met zien zitten. Uit Zandvoort zou ik Marijke Herben (PvdA) en Hans Hogendoorn (CDA) meevragen. Ik
heb ze inmiddels ontmoet en ze
kunnen zich goed uiten, lijken
capabel en zijn aardig. Maar
mijn vader zei altijd: pas op met
aardige mensen, die helpen je
de boot in."

Cinema Gkewis
12 t/m 18 maart
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Wij nodigen u uit
op onze

WII\I-TOT-18,9-MILJOEN-BON

MODEFLITSEN
op zaterdag 14 maart

van 11.00 tot 16.00 uur

ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer, alle
Bmgoprijzen en de Mega Jackpot.

D de heer n mevrouw

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven.

Adres'.

D ƒ 40,D ƒ 30,D / 20,O ƒ 10,-

Cortina Modes

Naam:

Postcode..

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(een lotnummer)

Plaats-.
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-.

A.u b uw keu^e aankruisen en verder invullen in bloklettors. Deelname aan do Nationale Postcode Loterij houdt
in aanvaarding van hot reglement, op aanvraag verknjgbaar, tel. 020 • 677 68 68

Kerkplein 3 Zandyoort

i

LOTERIJ
Glazenwasserij
Specialiteit schoonmaak
van gebouwen
Schoonmaak van
luxaflex
Verhuur tapijtreinigers

Tel. 57 14 764/57 14 090 Of

Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 023 57149 24
Telefoon 023 571 7741

\
M

06 52 93 52 93

H .

Bon uitknippen en in een
envelop (zonder postzegel)
opsturen naar. Nationale
Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
T WO VM Amsterdam.

Datum:

Dagelijks geopend vanaf 9-00 uur.
Ook voor een gezellig ontbijt
of een heerlijke lunch.

M.iak Neclciljnd du voorjaar nog giocncr en win
een van de duizenden extra prijzen 1 Nederland
NaiuurUincl is de grote vooijaarsacue van de
Postcode Loicri] in samenwerking met de twaalf
piovmuale Landsthappen.

,

gesloten.

Bovendien maakt u kans op mei minder dan 2 500
prachtige Spariaficisen om optimaal mee te genicten van de natuur bij u om clc hoek. Vul dus de
bon in, speel mee en maak Nederland Naiuurland
lot een succes!

Op deze middag kunnen wij u niet van dienst zijn.
Op alle andere werkdagen bent u van harte welkom.

DE UITSLAGEN VAN 9 MAART |

Voor dringende technische klachten wij wij echter altijd
bereikbaar onder het volgende telefoonnummer:

Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
Stand Mega Jackpot: 11 De overige Bingoprijzen: 1

woningbouwvereniging

EMM

Eleclrische bodems
voor bodemprijzen

De Bingogetallen:
Getal 1 t/m 22

\•leeft u met bovenstaande

U helpt door mee ie t>pclen en u maakt dan meteen
kans op de cvtra pujzen In maart een extra Post-

cÜfers. of met hftt ciifer:

775,-

ook in 80 X 200 cm.

Martinus Nijhoffstraat 77, in kindvriendelijke omgeving, nabij strand, centrum en station
gelegen eindwoning met zonnig terras en
tuin. Ind.: hal; inpandige berging; woonkamer
met plavuizenvloer; open keuken met
inb.app.; 1e et.: badkam. met douche, wastafel en toilet; 2 slaapkamers (vh. 3); riant terras.
Vr.pr. ƒ 349.000,-k.k.

TCI.O346-164O1O

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

W
m

Alleen op donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 Maart 1998

Keulsche Vaart 3 A
Breukelen

VAN

ook in 80X200 cm.

Met meer dan 1000 matrassen op voorraad

GRATIS BEZORGEN

een volle kaart dan wint u de
Tfiuisbingo
f 25.OOO,-

Bekendmaking: 9 maart
ƒ 5.OOO,3931 AA
Extra Prijs
f 25.000,-

Zetfouten voorbehouden

3931 AA 002

De BMW: 8391 BB 020 in Noordwolde

Deskundig advies.

90 X 200 + elektrische bodem

De Matrassenhal

Straatprijs trekking februari:

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Pocketveringmatras

895,-

•

ƒ 20 / in
ƒ 9,ƒ 8,ƒ 7,ƒ6,ƒ5,-

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

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

N

16

03
0.1
35
09
37
33
20

Fa. Gansner & Co,

Oosterparkstraat 35, in gewilde woonomgeving gesitueerd half-vrijst. woonhuis met vooren achtertuin. Ind.: vestibule; gang; kamer en
suite met inbouwkasten; toilet; keuken; kelder;
1 e et.: keuken; toilet; kamer en suite met wastafel en inbouwkasten; slaapkamer met douchecabine.
Vr. pr. ƒ 398.000,- k.k.

met frottee hoes 90 X 200 +
elektrische bodem

22 ƒ 10 000 / i finn
13
ƒ 100,43
ƒ 50,45
ƒ 40,34
ƒ30,29
ƒ25,-

l on

04 12 15 32 28 17 36
06 01 44 25 21 18 05
39 11 40 10 27 23 42

Doiu/ciil<ij>[ivoMi/ jiicsriitm ik clc m s f r Sltnni Playbuili Show vooi
Ncdciland Nitluuiltind Kijken dus, om huljnegen, RTL 4'

Willemstraat 23, in pittoreske straat gesit.
woonhuis. Ind.: hal; woonkam. met open
haard; zitkamer; keuken; toilet; kelder; 1e et.:
overloop met vaste kasten; 3 slaapkam. met
vaste kasten; badkamer met douche, toilet en
wastafel.
Vr.pr. ƒ 325.000,-k.k.

Eco latexmatras

Getal 23 t/m 36

2 miljoen

023-5717577

Alleen bij de Matrassenhal
in Breukelen

maandag I100-I7JO uur
dinsdag t/rnvijdaj; van 10.00 lol 17-30 uur
zafenfegvan 10.00 tot 16.00 uur

j

cocleSiraatpri)s van l miljoen en in april een van
maar hefsi 3 MILJOEN GULDEN! Die prijzen
komen bovenop hel normale prijzenpakket, mclusiel de Mega Jackpot en de Posicode-Kanjci van
minstens 18,9 miljoen gulden

In cluc bi]zondeie Stcircn Playback Shows en een
Mega Record Show hoort u meer over het prachtige wei k dat clc provinciale Landschappen doen bij
u in de huurt Ki]k dus vanal 12 maart elke donclcrdag naar RTL 4

90 X 200 ook in 80 X 200 cm.

i

MET DE POSTCODE LOTERIJ

DRINGENDE TECHNISCHE KLACHTEN

Voor info
of reserveringen:
023-5717580
Zandvoort

679,-

!

15098.03

donderdag 12 maart a.s. vanaf 14.30 uur

//

metfrottee hoes + elektrische
bodem

j

Handtekening:

Het kantoor van woningbouwvereniging E M M is op

Voor vlees en vis specialiteiten van
de houtskoolgrill

SG 40 matras

l

Kijk donderdagavond
om 20.3O uur RTL 4!

Dineren op het strand in ons
centraal verwarmd paviljoen.

^Ki

l

Geboortedatum:

NATIONALE

./

-

(Post)banknr:

Tel. 5714828

1

Tel :

r .iHet-Öndernemers Platform Zandvoort ,
-heefc het genoegen u uit te nodigen voor een
" r • EURO-presentatie en wel op:

MAANDAG 16 MAART
om 18.30 uur
Locatie: Filmzaal Circus Zandvoort
De presentatie wordt verzorgd door de heer
Mr.A.J. van Osnabrugge van ABN-AMRO.
Ook uw bedrijf krijgt in 2002 te maken
met de EURO.
Uw aanwezigheid lijkt ons van groot belang.
Na de presentatie is er gelegenheid tot het
stellen van vragen.Wij rekenen op uw komst.
Gaarne opgeven middels bijgevoegd strookje of
fax 023-5718133 of tel. 023-5713738
JA, IK KOM NAAR DE EURO-PRESENTATIE
OP I6MAARTA.S.
Naam:
Bedrijf:
Telefoon:
Aantal personen:

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

ZANDVOORT
meer dan strand alleen
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'Over Cissy de
Aap hebben ze
het nog steeds'
E

EN VASTE caféklant is
Ge Loogman zeker niet.
Maar als hij in Zandvoort
een of ander etablissement toezoekt hoeft hij m principe nooit
voor zijn consumptie te betalen. „Nee, er is altijd wel een
oud-leerling in de zaak die mij
een pilsje aanbiedt," lacht de
voormalige hoofdonderwijzer
van de Hannie Schaftschool.
„Bij het binnenkomen word ik
meestal al begroet met 'ha
meester'. En geen wonder,
want in de dertig jaar dat ik hier
werkte heb ik zóveel kinderen
in de klas gehad..."

Hoewel de thans 79-jarige bewoner van de Linnaeusstraat al
sinds 1980 is gepensioneerd,
staat hij in zijn woonplaats nog
altijd bekend als een schoolvoorbeeld van een populaire
onderwijzer. Bij de naar schatting 1200 leerlingen die hij les
gaf heeft hij dan ook een onvergetehjke indruk achterlaten. Al
was het maar door het op vrijdagmiddag vertellen van het
eindeloze vervolgverhaal over
Cissy de Aap, dat hij min of
meer ter plekke improviseerde.
„Ja, daar hebben ze het nu nog
over," heeft hij tot zijn verbazing ondervonden. „Sterker
nog, op veler verzoek ben ik net
begonnen om er een boek van
te maken."
Het vertellen over zijn speelse geesteskind („als ze tenmmste goed gewerkt hadden") is
slechts één van zijn eigenzinnige activiteiten op de Hanme
Schaftschool die aanvankelijk
met wantrouwen werden bekeken door zijn collega's. Ook de
m die jaren hoogst moderne
aandacht voor kunstzinnige
ontplooiing bezag men als
ronduit excentriek. „Men dacht
dat het ten koste zou gaan van
de leerprestaties als ik met de
kinderen veel tijd besteedde
aan handenarbeid en musicals," aldus Loogman. „Maar
mijn idee was juist dat niet alleen taal en rekenen, "maar ook
creatieve vorming bijdraagt
aan de ontwikkeling."
Klaarblijkelijk wist hij tenslotte zijn mede-docenten te

Hoewel Ab Rutte en zijn echtgenote Thea al vanaf de openmg m de winkel werkzaam
zijn, mogen ze zich pas sinds
vijftien jaar de eigenaren noemen. „We hebben eerst twintig
jaar gewerkt onder meneer
Schuitenmaker, de toenmalige
baas," vertelt Rutte. „In 1983
besloot hij echter te gaan rentemeren of iets in die geest. Daarom heeft hij de zaak aan ons
verkocht." Met hart en ziel
heeft het echtpaar sinds sindsdien gestort op de voortzetting
van de alom bekende winkel
voor dames- en herenmode en
dito confectie.
„Ja, het bevalt ons uitstekend
om zelfstandig te zijn," stelt
meneer Eutte tevreden vast.
„Maar dat is zowel mijzelf als
mijn vrouw dan ook met de
paplepel ingegoten, want beiden komen we voort uit een milieu van ondernemers. Mijn vader had in Haarlem namelijk
een eigen melkfabriek, terwijl
de ouders van Thea vroeger een
njwielhandel dreven." Hij benadrukt echter het ook voor
1983 danig naar zijn zin te heb-

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten
JOUSTRA WINT ZELFS ALLEEN
Pieter Joustra (lijsttrekker van de VVD) heeft vorige week bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen gekregen. 1554 mensen stemden
op hem. Dit aantal steekt met kop en schouders boven alles en iedereen
uit. Het was zelfs al genoeg om überhaupt de verkiezingen te winnen, want
de Partij van de Arbeid, de op twee na grootste partij, had bij elkaar 1003
stemmen. Opvallend is ook net stemmenaantal van VVD'er Fred Paap HIJ
staat als zesde op de lijst en heeft 137 kiezers gemobiliseerd, terwijl de
twee mensen boven hem respectievelijk 75 (Eggie Poster) en 47 (Cees
Oderkerk) stemmen hebben gekregen.

Jong is hij beslist niet meer. Maar
nog wel actief. Ge Loogman stond
vorige week nog op de
kandidatenlijst van de Partij van
de Arbeid. Al dertig jaar zit hij in
een stembureau paraat bij elke
verkiezing. Maar dat is niet de
reden waarom veel Zandvoorters
hem op straat of in het café
aanspreken. Loogman is de
bekendste oud-onderwijzer van de
Hannie Schaftschool. Vooral zijn
handenarbeidlessen en de
verhalen over Cissy de Aap zijn
velen bijgebleven.

LIJSTDUWERS

Loogmans grote hobby is het namaken van oude beeldjes
overtuigen van zijn gelijk, want
in 1968 werd hij met algemene
stemmen tot hoofdonderwijzer
benoemd. Dit was de kroon op
een loopbaan waarvoor hij oorspronkelijk tegen wil en dank
had gekozen. „Nee, een roeping
was het lesgeven voor mij zeker
niet," bekent hij. „Nadat ik in
Amsterdam het gymnasium
had voltooid, wilde ik graag
arts worden. Maar door de
vooroorlogse crisis moest ik
noodgedwongen
voor
de
kweekschool kiezen. Achteraf
gezien heb ik echter absoluut
geen spijt van die koerswijziging, want ik heb altijd met vreselijk veel plezier voor de klas
gestaan."
Hij prijst zich gelukkig te
hebben lesgegeven in een tijd
dat men nog tegen onderwijzers opzag. Natuurlijk had ook
hij weieens ettertjes in zijn
klas, maar in het algemeen ging
het er volgens hem toch heel
gemoedelijk aan toe. „Helaas is
het sinds mijn pensionering
snel gegaan, hè," merkt hij bezorgd
op. „Tegenwoordig
heerst er op de scholen een heel
andere mentaliteit. Als je nu
een kind straf geeft krijg je al
gauw 'zeg, wat moet je?' te ho-

ren. Dat was vroeger ongekend."
Van een lijen dakje is zijn carrière echter lang niet altijd verlopen. Zo maakte hij, nadat hij
op het Zeeuwse eiland Goeree•Overflakkee zijn eerste vaste
baan had bemachtigd, de watersnoodramp van 1953 mee.
„En dat was heel tragisch," verzucht Loogman met een steunzoekende blik op zijn instem-

ben gehad in Cortina Modes.
„Wat dit vak zo leuk maakt, is
het omgaan met allerlei mensen en te proberen die zo persoonlijk mogelijk te behandelen."
Die klantgerichte benadering
is naar zijn inzicht tevens de
reden dat de winkel zoveel vaste bezoekers kent, die er vaak al
vanaf het eerste uur hun garderobe komen aanschaffen. „Dat
die mensen hier zo graag over
de vloer komen, heeft vast te
maken met het feit dat we echt
de tijd ervoor uit trekken om ze
ten dienste te staan. En ook de
gemoedelijke sfeer die hier
hangt, z;al daar ongetwijfeld aan
bijdragen. Maar misschien vinden ze ons wel gewoon aardig;
wie zal het zeggen. In elk geval
voelen ze zich hier kennelijk
thuis."
Echt goedkoop is Cortina
Modes zeker niet. „Nee," stemt
Eutte in. „We zijn nu eenmaal
gespecialiseerd in stijlvol en
sportief van het betere genre,
dus op een iets hoger niveau. Al
beperken we ons tot mode die
een vrouw ook gewoon kan dragen. Watje bij ons niet snel zult
aantreffen zijn jurken die zo
chic zijn dat je ze eigenlijk
maar één avondje aan kan. We
richten ons specifiek op mooi
maar draagbaar goed."
Een proeve daarvan is zaterdag te aanschouwen tijdens de
modeshow, die van 11 tot 16 uur
in de zaak aan het Kerkplein
wordt gehouden. Een drietal
mannequins zal tonen hoe men
er het komende halfjaar elegant kan uitzien, waarna ter
plekke aankopen en bestellingen kunnen worden gedaan.
Het betreft overigens alleen
dameskleding. „Nee, voor he-

teur Van Eekeren op de Hannie
Schaftschool werd aangenomen. Daar maakte hij al snel
naam door zich op een scooter
naar zijn werk te begeven. „Dat
vonden de kinderen prachtig,"
weet hij nog goed. „Temeer
daar ze weieens achterop
mochten." Van meer belang
acht hij echter zijn niet aflatende inspanning om zijn leerlingen duidelijk te maken naar

'Niet alleen taal en rekenen maar ook
handenarbeid is goed voor kinderen'
mend knikkende vrouw. „Er
zijn toen verschillende kinderen van mijn school verdronken, die ik nadien heb moeten
helpen identificeren. Zelf hebben we het trouwens maar net
overleefd. Als de laatsten van
ons dorp zijn we met onze
dochter van twee en onze baby
van zes maanden vanuit het
slaapkamerraam in de reddingsbpot gestapt."
Vijf jaar na deze traumatische ervaring vestigde hij zich
voorgoed in Zandvoort, waar
hij door de toenmalige direc-

wie de school is vernoemd.
„Voor die tijd leefde dat met
zo. Maar omdat ik een grote
betrokkenheid voelde bij wat er
in de oorlog was gebeurd, wilde
ik de kinderen leren wie Hanny
Schaft eigenlijk was en waarom
ze ten koste van haar eigen leven in het verzet is gegaan. Ik
zocht daarom contact met de
moeder van Hannie, hetgeen
resulteerde in een donatie van
allerlei persoonlijke dingen.
Bijvoorbeeld haar eindrapport
van de middelbare school, met
daarop een tien voor Duits."

Op zijn eigen verzetsverleden
wenst hij niet in te gaan. „In
Brabant, waar ik zat ondergedoken, heb ik wel wat gedaan.
Maar dat stelde helemaal met
zoveel voor, joh. Wat voor mij
veel meer telt is dat ik behalve
diverse vrienden een broer heb
verloren die zich tegen de Duitsers teweer stelde. Dat heeft
mij vreselijk aangegrepen. Die
jongen was nog maar achttien
jaar."
Deze smartelijke herinnering
motiveert hem om de huidige
generatie kinderen jaarlijks
mee te nemen naar het oorlogsmonument aan de Zeeweg, op
de plek waar destijds 29 vaderlanders zijn gefusilleerd. Daar
houdt hij dan een korte toespraak, waarin hij vertelt wat er
is gebeurd.
„En dat maakt indruk, hoor,
op die leerlingen van de hoogste groep. Vaak gaan ze er lachend heen, maar als we er eenmaal zijn houden ze zich
opeens doodstil. Tegenwoordig
zijn er weieens mensen die me
vragen of het nog wel zin heeft
om al die ellende steeds weer
op te halen. Maar als je ziet wat
voor figuren er nu weer rondlopen, acht ik het meer dan ooit
van belang om jonge mensen te

Folo K a ï m Schut

leren om alert te zijn. Zo lang ik
kan lopen wil ik er dan ook beslist mee doorgaan."
Naast deze activiteit houdt
hij nog altijd contact met de
jeugd door zijn gastdocentschap op het Kennemer Lyceum, waar hij één dag in de
week lessen in Egyptologie verzorgt. Dit geeft hem de gelegenheid zijn obsessie voor de oeroude geschiedenis van dat land
uit te leven. Dat hij bijzonder
gecharmeerd is door de intrigerende voortbrengselen van die
beschaving, blijkt overigens uit
de vele replica's van originele
beelden die overal in zijn huis
staan uitgestald.
„Voor mij is het na mijn pensionering een geweldige hobby
geworden om afgietsels te maken," licht Loogman toe. „Wat
mij zo fascineert aan die beeldjes, is dat ze met de beperkte
middelen van die tijd zulke
prachtige dingen konden vervaardigen. Ik ben dan ook blij
dat ik mijn vroegere werkplaats aan de Paradij sweg onlangs naar de Curiestraat heb
kunnen verhuizen. Daar kan ik
me weer in alle rust aan mijn
passie wijden."
Johan Schaaphok

Dier

Cortina viert jubileum met
feestelijke presentatie
ZANDVOORT - Eigenlijk
is de presentatie van de
nieuwe voorjaar- en zomercollectie, die komende zaterdag in Cortina Mode
plaatsvindt, een jaarlijks terugkerend gebeuren. Maar
omdat de aan het Kerkplein
3 gevestigde zaak deze
maand 35 jaar bestaat krijgt
de modeshow ditmaal een
extra feestelijk tintje. „Een
en ander zal gepaard gaan
met een wijntje," belooft Ab
Rutte. „En tevens zorg ik er
voor dat er iets lekkers
klaar zal staan."

Met

m.

e

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
-U-Uzakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12. Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

ren is de presentatie niet bedoeld," bevestigt Rutte. „Omdat mannen in de regel typische
impulskppers zijn heeft dat
weinig zin."
De praktijk leert volgens hem
dat vrouwen veel meer gespreid
inkopen doen. „Als een dame
een mooi zomerpakje in de winkel ziet hangen dan koopt ze
het, ook al is het midden in de
winter. Een man daarentegen
denkt pas wanneer het mooi
weer is: hup, ik heb een overhemd met korte mouwen nodig." Nochtans worden de halfjaarlijkse presentaties in Cortina Modes niet uitsluitend door
vrouwen bezocht. „Er komen
ook wel mannen mee, hoor,"
verzekert Eutte. „En mijn ervaring is dat die best wel geïnteresseerd zijn in wat er wordt
getoond."
Johan Schaaphok

't Baken open

ZANDVOOET- Restaurant 't
Baken gaat donderdag open.
Het restaurant aan de Zandvoortselaan, dat voorheen van
een andere eigenaar was en Rose's Cantina heette, heeft een
grondige facelift ondergaan.
Het is nu van binnen geel,
groen en bruin, zodat het een
oud-Hollandse
uitstraling
heeft.

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112. In andere
gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtentaerg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 09-001515.
Verloskundigen: Mevrouw S.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Derjl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Eegionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst

Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
svp 24 uur van te voren opgeven
bij het Welzijnscentrum, tel.
(023-) 5717373. Voor de maandag moet men zich op de vnjdag ervoor opgeven.
50 plus Inlooppunt: Woe 10-12
uur, voor informatie, ontmoeting, leestafel en kopje koffie of
thee. Willemstraat 20, zij-ingang Gemeenschapshuis.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werk-1
dagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.

van de
week

De lijstduwers van andere partijen hebben met wisselend succes meegedaan. Voetbaltrainer Bert Jacobs, die tijdens een uitzending van Paul de
Leeuw vlak voor de verkiezingen nog een poging deed om Gemeente
Belangen Zandvoort bekendheid te geven, was goed voor 119 stemmen
Dat is bijna de helft zoveel als lijsttrekker Piet Keur kreeg Wethouder
Fliermga, door sommigen bewonderd door anderen verguisd, stond als
laatste op de GBZ-hjst en kreeg 25 stemmen. Annemane Oster bezorgde
het Algemeen Ouderenverbond 42 van de m totaal 555 stemmen die op
deze partij werden uitgebracht Het aftredend CDA-raadslid Gert-Jan Bluijs
heeft van 21 kiezers steun gekregen De 899 CDA-stemmers kozen
voornamelijk voor lijsttrekker Hans Hoogendoorn (471) en Gerard Verstee
ge (143).

ZANDVOORT OP TV
Is het niet met De Stoel, dan is het wel met Bert Jacobs. Zandvoort haalt
weer flink de televisie. Zaterdag 21 maart is het opnieuw raak Het
jeugdprogramma ZigZag van de KRO vertoont op die dag vanaf vijf over vijf
een uitzending die opgenomen is m Zandvoort. Leerlingen van een school
uit Berkel en Rodennjs en uit Enkhuizen gaan zigzaggen op een waterbanaan en racen in een Formule l-auto. Sybrand Niessen presenteert het
programma.

•-\/•

SPARTELENDE KLEUTERS
Wie op vrijdagmiddag tussen één en drie gaat zwemmen m Gran Dorado, is
het gespartel van de kleintjes waarschijnlijk al opgevallen. De kleuters van
de Duinroos krijgen sinds januari weer zwemles. Niet dat ze al meteen
verplicht de schoolslag moeten leren; het eerst doel is volgens Marg Wever
van de Duinroos vooral dat de leerlingen van groep één en twee aan het
water wennen. „En het gaat hartstikke goed. Sommigen durfden eerst
alleen nog maar met hun tenen m het water en nu zijn ze al zover dat ze ook
van de glijbaan afgaan." Een paar jaar geleden is de Duinroos met de
zwemlessen begonnen, volgens leerkracht Wever als enige school in
Zandvoort. Omdat groep één en twee de eerste helft van het schooljaar bij
elkaar zaten en daardoor de klas te groot was, zijn de zwemlessen pas in
januari weer gestart

EIERENOFFENSIEF
Sommige mensen hebben er zo'n hekel aan dat de politie op de Zeeweg op
snelheid controleert dat ze m de tegenaanval gaan Maandagmiddag werd
de radarauto van de politie bekogeld met eieren De politieman m de auto
zag nog net twee mannen wegrennen en in een bestelauto stappen De
radarauto raakte alleen maar vies. Overigens heeft de politieman diezelfde
middag inderdaad snelheidsovertreders gefotografeerd: 88 van de 1308
automobilisten ging harder dan 80 kilometer per uur De snelste reed 122
kilometer per uur.

Groot is Tobie zeker. Alhoewel
hij voor een Deense Dog niet
overdreven groot is. Hij is 2,5
jaar oud en logeert in het
Kennemer Dierentehuis. Hij is
echter op zoek naar een baas of
bazin die van een lobbcs niet
een prettig karakter houdt. Hij
luistert goed, heeft alleen een
hekel aan Rottweilers. Verder
heeft hij X-achterbcnen, maar
dat is nauwelijks een handicap
want hij loopt verder prima.
Toen hij in het asiel arriveerde
was hij sterk vermagerd.
Inmiddels gaat het een stuk
beter met hem. Wie meer
informatie over Tobie of over
een ander dier wil hebben, kan
terecht bij het Kennemer
Dierentehuis, Keesomstraat 5,
tel. 5713888.

(ADVERTENTIE)

Meubels in elke stijl En in elke
prijsklasse Waar zie je die7
Precies, op Meubelboulevard
Amsterdam-Diemen

Amsterdam
. BIn» «10.
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^Burgerlijke stand
Periode: 28 feb - G mrt '98
In ondertrouw: Robert Loos en
Annemieke Nicolette Willemsen. Augustinus Maria van
Oostrom en Sonja Posthouwer.
Geboren: Damian Jagger, zoon
van Carlo Adriaan Michel Molenaar en Leandra Catharina
Woud. Patrick Kevin, zoon van
Hendrikus Cornelis Laurier en
Grazyna Maria Tomaszewska.
Laura, dochter van Eichard
Kerkman en Anna Wilhelmma
Maria Duivenvoorden. Mike Josephus Pranciscus, zoon van
Josephus Johannes Kimman
en Marijke Crijnen. Overleden:
Joost Koop (77), Catharina
Margaretha Reijer-Vork (85),
Lambertus Henricus Cornelis
Simis (90), Catharina Karstens
(52), Antje Hardijzer-Schoonenberg (85), Reindert Paddinge
(73) en Cornelia Engelma van
der Meer-Schooten (90).

Këpfcdiënsten

Ab en Thea Rulte vieren het 35-jarig bestaan van Cortina Modes

Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds J. van Leeuwen, mmv 'Kinderen van de kust'.
Gereformeerde Kerk: Zondag 10.00 uur: ds Van de Vate. Agatha
Parochie: Zaterdag 20.15 uur: pastoor Duijves. Zondag 10.30 uur:
pastoor Duijves met Neva Ensemble uit St. Petersburg. N PB
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: Zondag 10.30 uur: H. Bergman De Paashaas is al vroeg; in actie
uit Kampen.

Illubtnitie Mare do Boer
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Grunberg
gratis
Boekenweekgeschenk 1998: De heilige Antonio over de
kunst van het hongerig houden. Geschreven door
Arnon Grunberg, een van de meest zichtbare nieuwe
schrijvers van dit moment. Cadeau bij aankoop van ten
minste ƒ 19,50 aan boeken, zolang de voorraad strekt.

BRUNA BALKENENDE
Grote Krocht 18. zandvoort

soorten
vleeswaren

Junckers Exclusief Parket

112.-

12-22 mm. massief, Lengte 90 x 152 cm.
* kant en klaar met 6-voudige laklaag,
UV-gehard of olie geïmpregneerd
* 100% verhuisbaar door uniek clipsysteem
* 10 jaar garantie

Junckers Sylvea-hevea 12 mm
Lichtgele houtsoort
met strakke nerf
Prijs p.m.2
van
J-09."

Tarkett Zweeds lamelparket
Leverbaar in dikte van 7-10-14 en 20 mrh.
* 10 jaar garantie
* kant en klaar, 6-voudig gelakt en UV-gehard

Tarkett Beuken Natuur Budget
Licht Beuken, zonder noest en vlam
Prijs p.m.2
van
,997-

Junckers Sylvaket-Beuken 22 mm
Warm donkerbruin gestoomd Beuken
Prijs p.m.2
van
Junckers Eiken Harmony 12 mm
Licht europees Eiken met kleine vlam
en noestjes
Prijs p.m.2
van

130
soorten
vlees

50

MEER DAN 150 VLOEREN EN MATEN!

Deko-Marty Eiken plank
Breedte 18,4 cm (Iengte132- 266 cm)
Frans Eiken planken, geborsteld en gerookt.
Prijs p.m.2
van

99.-

Deko-Marty
breedstrook lamelparket
Lengte van 42,5 cm tot 266 cm.
* kant en klaar, 6-voudig gelakt en UV-gehard

Deko-Marty Beuken natuur
Breedte 12,5 cm. Licht Beuken zonder
noest en vlam
Prijs p.m.2 van JHr9.-

Lange VARKENSHAAS

79.-

1 Q.95

l kilo

Deko-Marty Kersen rustiek
Breedte 12,5 cm. Warmrood Kersen met
noest en vlam
Prijs p.m.2 van J-3"9.-

™

109.-

Kalkoen SCHNITZELS
of Kalkoen TOURNEDOS

f

IUI

ll

72.-

Tarkett Kersen, Walnoot, Maple,
Beuken, Essen en Eiken
Tarkett fineerparket 7 mm. mooie
houtsortering.
Prijs p.m.2
van

MEER DAN 150 S O O R T E N !
10 TOT 15 J A A R G A R A N T I E

Quick Step
Afmeting 190 x 1200 mm. Dikte 8 mm
in 24 dessins o.a. Kersen, Beuken, Peren,
Olm, lep in drie- en breedstrook

57.-

Prijs p.m. vanaf

Pergo Select
Afmeting 197 x 1200 mm.
Dikte 11 mm. in 12 dessins o.a. Walnoot,
Travertin Keramiek,
gevlochten Eiken
Prijs p.m.2 vanaf

82.-

200 K L E U R E N EN M O D E L L E N !
Plavuizen
3 0 x 3 0 en 30x60 cm.
Met/zonder facetkanten.

Lamellen
15x90 en 15x60 cm.
Met/zonder facetkanten.

Ipokett Promo
Afmeting 194 x 1290 mm. Dikte 8 mm.
Kersen, Beuken, Eiken
Prijs p.m.2
vanaf

Kleuren
Naturel, Roomwit, Beige, Blauw, Geel,
Rood, Zwart, Matallic groen, Blauw en
Aubergine. Of uw kleur naar wens...

Ipokett Original
Afmeting 194 x 1290 mm. Dikte 8 mm.
Kersen, Beuken, Esdoorn Eiken in drie- en
breedstrook
3^ 95
Prijs p.m2
vanaf

Dessins
Moderne strook en blokpatronen
of romeinse klassieke
motieven.
NU: p.m.
vanaf

27.-

500 gr.
Bflttf*Ult?i!»tÊZ
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VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN
.'

.
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Amsterdam, Valschermkade 4, (tussen Carpet-land en Praxis)
tel. 020-669 58 23.

Amersfoort, Amsterdamseweg 29, (tegenover Gamma)
tel. 033-4651737.

Erkend door de
Centrale Branchevereniging Wonen

Den Haag, Binckhorstlaan 170, (tegenover McDonald's)
tel. 070-385 97 35.

a's grootste in kurkr laminaat en parket,
Aanbiedingen geldig t/m 29 maart 1998 en zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

"Toen ik zelf in het Nederlands Xl-tal speelde, stonden de meeste
spelers onder contract bij een Nederlandse topclub. Tegenwoordig
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' topspelers al op jonge leeftijd naar het buitenland. Zij

doen daar veel ervaring op en leren onder druk te presteren. Toen
ik zelf van Ajax naar Barcelona overstapte heb ik het verschil gemerkt.
Oranje beschikt nu over een goede groep jonge, maar toch al zeer ervaren
spelers. Maar bedenk wel, dat gewone amateurclubs de kweekvijver van al dat
voetbaltalent zijn. Mijn eigen voetbalcarrière ben ik ooit begonnen bij RCH in
Heemstede. Dergelijke clubs hebben nu geld nodig om ervoor te zorgen dat er
tijdens de toekomstige EK's en WK's ook een talentvol Oranje op het veld zal
staan. Met de Actie Sportkas helpt u daaraan mee.

Maar het is niet alleen lief-

dadigheid. Zo'n Sportkas-kaart biedt voordeel in klinkende munt en geeft
bovendien kans op een reis naar het WK-voetbal in Frankrijk. Koop dus

zo'n

Sportkaskaart. Ik doe het zeker."

Johan Neeskens

Die klinkt weer
als nieuw.

Assistent-bondscoach Nederlands
Xl-tal, (,7-voudig international
Europacup I-winnaar met Ajax
in 1971, 1972 en 1973

S po r t kas
uiv r-e.ffjon.ale. dagblad

Stel, u hoort plotseling dat uw uitlaat esn hoop

zeer voordelige nieuwe einddemper van top-

lawaai maakt. In dat geval is de kans groot

kwaliteit. Hebt u bijvoorbeeld een Golf l of II

dat uw einddemper lek is.
Een

Volkswagen die

goed onderhouden is, zal

Nieuwe einddemper
alvanaffl39,-

niet gauw gaan sputteren of knetteren.
Gebeurt dat toch, bijvoorbeeld omdat uw
Volkswagen al wot ouder is, dan kunt u altijd
bij uw Volkswagen-dealer terecht voor een

van zes jaar of ouder, dan

Kwekerij P. van Kleeff

betaalt u nu voor een originele nieuwe einddemper

slechts f 139,-*. Dat is inclusief klein materiaal,

Van Stolberg weg 1
Zandvoort
Tel. 5717093

montage, BTW én een jaar garantie.
En uiteraard monteren we 'm snel en vakkundig. Klinkt goed, toch?

•POLO T/M M O D E L J A A R l'SJi F 159.-. PASSAT 1/M MODELJAAR I993 ; F 38»,-. J E T T A T.'M M O D E L J A A R 1993 F 139,..
PRIJZEN GELDEN T/M 31 DECEMBER 1998.

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102 - 2041 KP Zandvoort - Telefoon 023 - 5714565

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAAI

van MEEUWEN

De Slaapvoorlichter voor Kennemerland
RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

Bloeiende
Violen
Primula's
Beplanting
Bemesting

woensdag 11 maart 1998
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NutZippers
Wie weer eens loe is aan
een vrolijke, maffe band
kan zich maandag 16 maart
in de Melkweg laven aan de
Squirell Nul Zippers uit het
Amerikaanse North Carolina. De Squirell Nut Zippers
brenful een zéér aanslekelijke mix van jazz uit de jaren twintig, blues, country,
dixieland en bluegrass. Het
optreden begint om hal C
tien.

Juweeltjes
Het Allard Pierson heeft
wefuts grote belangstelling
de tentoonstelling Een gouden erfenis tot 19 april verlengd. In dit aan hel Rokin
gelefut museum worden
bijna driehonderd juweeltjes van antieke edelsmeedkunst getoond.

Theater
Theatergroep Courage
staat van 17 maart tot en
met 11 april, pp zon- en
maandag na, in de Stadsschouwburg met de locatievoorstelling De pijn. Het
stuk gaat van levende muziek vergezeld. Conny
Janssen Danst... danst er
maandag 16 maart. De liefhebbers van Purper kunnen zich tot en met 21
maart in het Nieuwe de la
Mar laven aan het programma Purper six pack. Naar
verluidt zou columnist en
televisiemaker Boudewijn
Büch in het theater leuker
en valser zijn. Wie dat eens
mee wil maken, kan tot en
met 16 maart in De Kleine
Komedie terecht. Reserveren: 626.5917.
Percossa Percussion, een
slagwerkgroep met humor,
speelt zondag 15 maart in
De Kleine Komedie. André
Manuel treedt daar van 17
tot en met 21 maart op. Cabaretières Plien en Bianca
gaan het tot en met 21
maart in Theater Bellevue
hebben over terlenka, Eddy
Becker, het Hammondorgel, zweepjes, Boney M en
Pim Pam Pet.

Cabaretier Rop Janze
brengt lust en bedrog
Hij noemt zich Hop Jan/e uit Bovenkarspcl. Slaat
natuurlijk nergens op, maar Tineke Schouten wordt ook
vaak als Utrechtse cabarcticrc geïntroduceerd, en dat
slaat ook nergens op. Vindt de tot Amsterdammer
genaturaliseerde cabaretier, die deze week in het Bctty
Asfalt Complex optreedt.

R

OP JANZE bronst e-en
_ zeer persoonlijk programma, vandaar dat
zijn homoseksualiteit
er ook in voorkomt. ,.lk ben begonnen als stand up eomüdian,1
maar had nooit 'm de behoefte
om erover te praten. De collega's - die me spottend 'de gedichlnicht' noemden, wat ik in'
het begin helemaal niet leuk
vond - vonden echter dat ik dat
nou juist wél moest doen. Bij
stand up comedy ga je nu eenmaal een dialoog met je publiek
aan, laat je een groot deel van
jezelf zien. 'En jij bent gewoon
een nicht', zeiden ze."
Janze besloot hel er dus maar
op te wagen en deed dat voor
hel eersl in café De Bonte Hen
in Zaandam, dal een beruchte
clientèle kent. Rop: „Als je ze
niet binnen drie seconden te
pakken hebt, gaan ze met elkaar kletsen. En elke vrouw die
hel podium betreedt, krijgt te
horen: 'Laat je kut zien'."

Kortom, geen plek om nou
eens gezellig je coming out te
vieren. Maar hij deed hel toch,
en had ui snel de lachers op /.ijn
hand. „Als je vraagt of er nog
homo's in de zaal zitlen, steekt
haast niemand zijn hand op,
dus ga ik aftellen, omdat één op
tk' tien homo is. Zegt iemand

Gedichtnicht komt
met avondvullend
theaterprogramma
dan: „Nee hoor, ik ben hetero,
dan zeg ik dat ik dal helemaal
niet.erg vind. maar dat ik wel
benieuwd ben of/.ij n ouders het
al weten. De boel omdraaien
dus, wat voor sommige mensen
als een soort eye-opener werkt.
Na afloop bekende iemand mij:

'Ja, wat zeg ik toch stomme dingen'."
Uiteraard zitten er in de zaal
ook mensen die zich in Janze's
relaas herkennen. 'Laatst kwanien er van een groep van zes
jongens vier naai' me loe - niet
tegelijk, maar ieder apart - die
(-lachten dat ze biseksueel wan:n. Alleen dorsten ze dal de
anderen niet te vertellen. Dal is
voor mij wel een reden om er
mee door te gaan, en er openlijk
in m i j n programma over Ie praten."'
Een programma dat overigens niet alleen over homoseksualileil gaal, maar ook over
universele thema's als 'lust en
bedrog', oftewel: vreemdgaan
en zowel jezelf als de ander bedriegen. „Hel heeft iets spannends, vreemdgaan, net als het
verzwijgen. Maar hel is ook een
leken dal hel in je vaslc relatie
nicl echt botert. Toch geven
mensen de zekerheid van een
relatie niet snel op, leiwijl je
beter je hart kunt volgen."
Makkelijk gezegd, Janze is de
eerste om het loc Ie geven. „Naluurlijk is er de angsl om alleen
te zijn, als je vasle partner het
niet pikt. En je vraagt je af of die
ander je wel genoeg te bieden
heeft, want in het begin is het
leuk en aardig, maar voor je het

Huisvrouw
Wal is er de afgelopen
eeuw zoal veranderd in hel
leven van de huisvrouw.
Dat laai de tentoonstelling
Beroep huisvrouw zien aan
de hand van huishoudelijke voorwerpen, folo's, filmen radiofragmenlen. Vanaf
deze week in hel Amslerdams Historisch Museum.

Groentevrouw

Kop Janze: zéér persoonlijk programma
weel zil je weer in een sleur.
Komt nog bij dat ik het type
speel van iemand die zich graag
wegcijfert, altijd doet wat de ander wil. Dat zorgt ook voor herken n ing."
Het is overigens voor het
eerst dal Janze een avondvullend programma brengt. Dat is
even wal anders dan bij stand
up comedy, waar je de meute
'slechls' lien minuten tol een
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kwartier hoeft te vermaken. een microfoon de zaal in Ie
„Comedy is hartstikke leuk, en gaan, bevalt hem overigens
ik doe het nog steeds met veel goed. „Bij de try ouls begonnen
plezier, maar in een eigen pro- mensen in de zaal ook dingen Ie
gramma kun je ook een typetje roepen, omdat ze bepaalde situdoen, een liedje zingen en een alies herkenden. Dal is toch wel
serieus moment lalen vallen. mooi."
Hel hoeft niet alleen maai' grappig Ie zijn. Maar spannend is
het wel, omdal je hel helemaal Rol) Janze uit Bovenkarspel speelt 12,
IS en 14 maart in het Belty Asfalt
in je eenlje moei doen."
De sland up-techniek om mei Complex. Reserveren: G26.4G95.

Prinses/ hart van ijs/
zoekt de Ware Liefde
Een wereldwijde zoektocht vol reuzen, sultans, tovenaars en muziek, die voor kinderen uit allerlei culturen
een feest der herkenning is. Zo kan de nieuwste voorstelling van Speeltheater Holland, dat zowel met acteurs als
met poppen werkt, het best worden omschreven. Komende week staat de theatergroep ermee in De Krakeling.
PROOKJES
over
de Liefde' gaal over
een prinses uil hel
Hoge
Noorden,
wier hart bevroren is, omdat zij
de Ware Liefde nog niel heefl
gevonden. De held van ons verhaal, die een held is geworden
door per ongeluk een paar reuzen Ie verslaan, krijgt van de
koning de opdrachl om binnen
dertig dagen deze ware liefde
voor zijn dochter te vinden. Anders gaal zijn kop eraf.
„Ja, heerlijk toch," jubelt artistiek leider Onny Huisink bijkans. „Dat kun je met échte acleurs niel doen. Met poppen
wel. Of je kunl jonge maagden
opeten, wat met acteurs ook laslig is." .
Speellhealer Holland speell
overigens al heel lang mei poppen. „Met simpele middelen
kun je grole illusies neerzellen.
Je zei een pop op een servet en
je hebl een vliegend lapijl waarmee je naar de andere kanl van
de wereld vliegl. Kinderen spelen ook op die manier. Die pakken een oude doos en dat is dan
een kasteel of een gevangenis."
Sprookjes van Liefde is een
voorstelling geworden die voor
kinderen uit allerlei culturen
aantrekkelijk is. Huizink: „Omdat het publiek bij schoolvoorslellingen de laatste jaren
Foto: Dirk Bmvalda steeds gemengder is geworden,

'S

Star Wars
Het Noordhollands
Jeugdorkest komt zondag
15 maart naar de Beurs van
Berlage om louter fïlmmuziek te spelen, met fragm enten uit Star wars en
Schindlers list. Aanvang
kwart over acht.

Rock en jazz
Een zeer heavy en ritmisch basgeluid, dat is het
handelsmerk van bluesgitarist King George, die
woensdag 18 maart in het
AMP aan de KNSM-laan
speelt. Informatie:
418.1111. De energieke Cindy Peress Band neemt om
half tien de aftrap.
De Broeders ('blaasfunk')
spelen donderdag 19 maart
in Arena, naast het OLVG.
Raise the Roof bijt de spits
af, om half nefut.
De Amsterdamse groep
MAF combineert rhythm
and blues met Nederlandse
platheid a la Normaal. Vrijdag 13 maart doen ze Winston aan, in de Warmoesstraat 127.
In Paradiso zingt Kristin
van The Throwing Muses
op maandag 16 maart. Liefhebbers van Kroatische
hardcore kunnen woensdag
18 maart in het OCCII, Amstelveenseweg 134, hun
hart ophalen. Horace Tapscott, die het Pan-Afrikan
Peoples Arkestra leidt,
treedt donderdag 12 maart
met Roberto Miranda in
het Bimhuis op.
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Sprookjes over de Liefde wordt met poppen en acteurs gespeeld

Er was een tijd dat het Nederlands toneel zich massaal op de oude Grieken
stortte. Nu worden liettiebbers van theater dat wat
over déze tijd zegt op hun
wenken bediend met de
nieuwste productie van Toneelgroep Amsterdam: Met
onbekende bestemming.
Een voorstelling over de
'kafkaëske' wijze waarop
vluchtelingen op Schiphol
worden opgevangen.

heeft Saskia Janse sprookjes uit
verschillende windstreken bij
elkaar gezocht. Ook veel acteurs hebben een niel-Nederlandse achtergrond: Surinaams,
Zuid-Afrikaans, Moluks en Braziliaans. Er zil zelfs een Belg
bij."
De reaclies op de try-outs wa-

'Dan denk ik:
daar gaat het
ver jaa rdagsfeestje'
ren in ieder geval bemoedigend.
„Als we muziek van Khaled
draaien, zie je Marokkaanse
kinderen opveren. Of ze herkennen woorden uil hun laai,
waar ze om moeten lachen.
Waarna ze het sluk meieen geconcenlreerder volgen."
Maar hel is vooral een leuk
sluk geworden, dus niet alleen
maar modieus multicultureel
gedoe. „Wij wilden geen stuk
maken over hoe moeilijk het
gaat tussen al die culturen. Het
is gewoon een spannend avonluur. Wij hebben wel voorstellingen gemaakt over serieuze
thema's, maar dat is meer iets
voor wat oudere kinderen. Dit is
voor kinderen vanaf zes jaar die

Toneelgroep Amsterdam over
vluchtelingen en Kafka

ADVERTENTIE

STIP
HORIZON
NIEUW BOEKEN
PROGRAMMA
PRESENTATIE:

THEODOR
HOLMAN
DONDERDAG
23.30 - 00.00 UUR

ET ONBEKENDE
beslemming'
is
geschreven
door
Kristian Kansladt, die enige tijd
voor Vluchtelingenwerk werkte
en daar niel vrolijker van werd.
Hel persbericht over de voorstelling maakt gewag van 'razzia-achlige taferelen in de aankomst- en transitruimte', bij de
eerste selectie worden 'veel foulen gemaakt', en als ze pech
hebben, komen vluchtelingen
tegenover een 'slcchlopgcleide
tolk' of een 'ongeïnteresseerde
pro deo-advocaat' te zitten.
Kortom, een stukje toneel waar
GroenLinksers hun vingers bij
af zullen likken.
Maar volgens Hajo Bruins
gaat hel sluk. dal is gebaseerd
op gehoren van de Immigratiedienst, genuanceerd op de malerie in. ,.Hel gros van de amblenaren is niet kwaadwillend." gelooft hij. „maar soms worden er
kafkaëske vragenlijsljes afge-

'M

Hajo Bruins: géén pamflellislisch toneel
gestuurd, van een vragenlijst afhangt. „Mensen moeten in heel
korte tijd hun levensverhaal
vertellen. Dan krijg je missers
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als van die Iraanse man die erin
slaagt naar Nederland Ie vluchten, maar niet kan aantonen dal
zijn vrouw, die al in Nederland

is, met hém getrouwd is. Omdal
hij wél over een paspoort maar
niel over de Irouwpapieren beschikt, en daarom wordt terug-

Soul en calypso
Pina colada en swinfulde
klanken beheersen hel
concert dat Krosfyah uil
Barbados 13 maarl in hel
nieuwe Party Cenler 2000
geefl. Krosfyah maakl een
mix van soul en calypso en
brengl een show die er mag
zijn. Salsabands Naya
Roshni en La Fiesla verzorful om neful uur de aflrap.
Hel Party Cenler ligt in industriegebied Amstel, afslag SI 11 vanaf de Ringweg (Weesperlrekvaarl).

Klassiek
Abbie de Quant (fluit) en
Rudolf Jansen (piano) spelen zondag 15 maart in het
Concertgebouw Franse en
Amerikaanse fluitmuziek.
Aanvang kwart over acht.
Hans Otte heeft mei HochTonRaum een elektronische compositie voor acht
kleine hogetoonspeakers
gemaakt, die 12 maart om
acht uur wordt uitgevoerd
in de Beurs van Berlage.
Peler Kooy (bariton) en Leo
van Doetselaar (fortepiano)
spelen zaterdag 14 maart in
de Engelse Kerk aan het
Begijnhof werk van Schubert en Webern. Aanvang
kwart over acht.

Van der Keuken
Ontwerper Jeroen de
Vries bouwt komende week
metershoge installalies in
De Balie waarop films van
Johan van der Keuken worden geprojecteerd. Van 13
maarl tot en met 9 april
wordt zijn hele oeuvre verloond, terwijl het Willem
Breuker Kollektief, dat muziek voor zijn films maakle,
zalerdag om half acht optreedt.

Arnoud van Soest
De Krakeling, zondag 15 maart, twee
uur. Reserveren: 624.5123.

gesluurd. Dan word je loch
gek!"
Toneelgroep
Amsterdam
heeft er naar gestreefd om er
geen pamflellislisch toneel van
te maken. Bruins: „Ik heb Iwee
jaar bij Sater gespeeld, dat
maakle poliliek toneel. Nou,
daar werd wat afgediscussieerd,
daar ben ik op een gegeven momenl weggehold. Zo kun je
geen kunsl maken. Dal is méér
dan een A4-tje tevoorschijn halen en een aanklacht voorlezen."
Niel dat Hajo Bruins van een
stuk als Met onbekende bestemming inenen een comedy
zou willen maken. „Het enige
wat je kunt doen, is meerdere
lagen in zo'n karakter aanbrengen, zodat je beide partijen wat
beter begrijpt."
Als voorbeeld noemt hij het
verhaal van een Liberiaans
meisje dat geen Engels spreekt.
Ze is verkracht en volledig
dichtgeklapt „En dan koml zij
tegenover een IND-ambtenaar
te zitlen die fluistert en alleen
met de tolk lijkt te willen pralen, terwijl het toch om haar
gaat. Aan de andere kant denkt
zo'n ambtenaar
misschien:
waarom doet ze nou zo bokkig,
ze kan niks bewijzen. Oftewel:
daar heb je weer zo'n idioot."
Maar hoe hel anders moei,
nee, daarop moet ook Bruins
het antwoord schuldig blijven.
„Behalve dat je er minstens
twee dagen voor zou moeten uiltrekken. Maar het blijft absurd
dat zo'n vragenlijst bepaalt of
iemand wordl teruggestuurd,
de bak indraait of ten dode is
opgeschreven. En dan mag je
alleen maar hopen dat twijfelgevallen worden doorgelaten."
Arnoud van Soest

^•*.v'

werkt."
Bruins vindt het nogal absurd
dal de belangrijke beslissing of
iemand wel of niel wordt terug-

in een gelukzalige fantasiewereld willen duiken. Want lalen
wij wel wezen, ik heb wel eens
kinderen sip kijkend uil een
Ihealervoorstelling zien komen
omdat hel zo'n zware kosl was.
Dal ik dachl: daar gaal het verjaardagsfeeslje."
„Niel dal wij vlak amusement
maken, maar Iheater mag ook
een feestje zijn, zeker als kinderen voor het eersl naar het thealer gaan. Anders ben je ze meieen kwijt. Bij jeugdlhealer moet
je sowieso goed met je publiek
kunnen communiceren, anders
gaan ze naar de plee of mei elkaar over voetbal lullen. Kinderen zijn een eerlijk en goed publiek. Dat houdt je scherp. Volwassenen blijven rustig twee
uur zillen en dan klappen ze
ook nog, ook al vinden ze er
geen reet aan."
Kinderen zijn sowieso leuker
om voor te spelen, vindt Onny
Huisink. „Dit stuk zit boordevol
verhalen. Voor sommige volwassenen is het zelfs te veel, zo
merkten wij bij de Iry-ouls. 'Jezusmina', zei iemand tegen me.
'Wal een verhalen, waar gaat het
over!' Maar kinderen hebben
daar minder moeite mee, die
slaan meer open, lalen zich
sneller meevoeren. Daarom
kunnen wij ook van die idiole
sprongen maken. Volwassenen,
weet je, zijn niet alleen lelijker
en conservatiever, maar ze hebben ook zo ontzetlend veel vooroordelen."

Marjan Lui f speelt zowel
zeurderige volkstypes als
bekakte luitjes, en zij is bekend van haar radio-optreden als De Groenlevrouw.
Maar komende week is ze
nog in De Brakke Grond Ie
zien, waar zij tot en met 21
maarl samen mei Marcel
Muslers In de rui speelt.
Reserveren: 626.6866.

Met onbekende bestemming; is tot en
en met 14 maart, van 18 lot en met 22
maart en van 25 tot en met 29 maart
in De Balie te zien. Reserveren:
553.5100.
Voor geïnteresseerden
houdt De Balie nagesprekken, waarbij de vluchteling nu eens een gehoor
afneemt.

In de serie 'Nostalgie in Tuschinski' wordt
zondag l S maart om half elf 's morgens de laatste film van dit seizoen
gedraaid. Hel is de door Max Nossetk in
1935 geregisseerde geluidsfilm

De Big van het
Regiment
Met acteurs als Fien de la Mar, Jopie
Koopman, Frits van Dongen en Johan Kaart
ir.
Vrolijke voorvallen rond een aantal dienstplichlige soldaten aan de Belgische grens in
net jaar 1915. De nieuwe luitenant
Berkhage die verliefd is op een pianolerares
neemt de zorg vaor een Belgisch weesjongetje ap zich. 'Big' zoals hij wordt genoemd is
al snel de lieveling van de hele compagnie.
Tijdens een ijsrevue steelt een spion belangrijke papieren en ontvoert Big.
Voor de hoofdfilm wordt de korte muzikale
eenakter 'Mobilisatieklanken' getoond
van regisseur J.C. Teunissen waarin onder
andere Snrie Marijs en Omdat ik zooveel
van je hou wordt gezongen.
Lezers krijgen tegen inlevering van onderslaande bon een Korting van 2,50 gulden en betalen tien gulden per persoon
(normale prijs 12,50 gulden). Kaarten zijn
verkrijgbaar aan de kassa van Tuschinski,
Reguliersbreestraat 26-28 in Amsterdam.
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395.SIEMENS KOELKAST

HB 811 Compacte bruiner met 3HPA Cleo-lampen, 60 minuten timer en
2 beschermbnllen Adviesprijs '1790 -

rfïft -Ï07O
i^/^f u)/ 9»"

Met vriesvak 140 liter mhoud CFK vri| Adv '729 -

SONY DIGITAAL TOP!

425.-

DCRPC7 Bekroond 'Cam
PHILIPS 70CM STEREO cordervan Ijaar 1 Adv'51 10 PT4501 Teletekst Adv'1645

969.STEREO KLEUREN-TV
Off Ned Philips garantie
55cm teletekst Adv '1245

699.429.-

PHILIPS TELETEKST
PT156 Afstandbediend '645-

ma
ÜE

«m PHILIPS MATCH-LINE
VR Turbo-Drive stereo monta

899.-

Ofl Ned Philipsgarantie '495 -

1179.-

SONY MINI HIFI SYSTEEM MET LUIDSPREKERS

WHIRLPOOL AVM260I

899.-

ZANUSSI
WASAUTOMAAT

FL700 750 toeren centri
fuge RVS trommel schok
dempers Adviespnjs'949

pTgjA ccn
Ij'jfr? DUO."
INDESiïWASAUTOMAAT
WN400 10 programma s
4 5 kg inhoud Adv '799

499.-

E810 4 koppen SuperTnlogic
montagevideorecorder '1550

789.SONY HIFI STEREO

1379.-

SONY BREEDBEE
BREEDBEELD
DcmSuperTrmil
28WS1 70cmSuperTnnitron
60 Watt stereo,
reo, teletekst '25
'2990-

1649

E2561 Super Trimti
Trinitron
'2E
PIP stereoo TXT Adv '2970

1779.-

X2501 Hl BlackTnnitron
teilackTnnitron teletekst afst bed Adv
Adv'1770
'1770

Duidelijk afleesbaar.
Adviesprijs * 49,95

CFR 220 liter netto mhoud CFK-vrij Adv'849

395.-

29.95

C ALL C ENTER

Z A N U S S I 2-DEURS
Z180/4D Automatische ontdoonng Adviespnjs'749 -

445.-

Consumenten Helpdesk voor Informatie en
advies Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app

BOSCH KOELKAST
227h1er Variabele indeling
Zuinig en stil Adv"985 -

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
l O2O - 6474939

625.-

729.PHILIPSHIFI STEREO

AEG WASAUTOMAAT
LavamateOO 950 toeren centnfuge waterbeveiliging zuimgenstil AEG meerdere malen best getest' Adv '1449

949.-

639.-

Koelgedeelte met automatische
ontdooiing Vriesgedeeltemet
2 vakken en **** sterren m
vnescapaoteit. Adviespnjs'999 -

GRUNDIG HIFI STEREO
GV6400 4 koppen Show
view + PDC Adv'1159

599.-

469.-

„bwrmini-systeem.

ZANUSSI KOEL/VRIES

ARISTONA STEREO

Italiaanse vormgeving *"*
sterren invnescapacileit '899-

SB65 4 koppen SHOWVIEW
+ PDC longplay Adv'1095 •

M21 Hi BlackTnnitron
;kTrinitron '990'990-

529.-

569.-

JVC ML

589.-

749.-

WHIRLPOOLKOEL/VRIES
ARG647, 156 liter koelen
enSOIitervnezen Adv'94S -

Telefoon, nieuw -

SV125 Videorecordermet

599.-

SONY55CMTELETEKST
MTELETEKST P p C A d v i e s p n j s ' 7 4 9 -

569.-

MIELE KOELKAST

Kt 321 S, 270 liter inhoud
CFIj-en HFK-vnj Adv*1399-

SONYPORTABLEKTV
RTABLE KTV

849.-

M1400 Afstandbed
mdbed AdV550Adv'550 -

369.-

„...artikelen

GRATIS THUIS

SONY LONGPLAY VHS

848.-

KG25V03,240 netto inhoud,
2 vriesladen Adv"1348 -

549.PANASONICBesteKoop!

869.-

NVSD22; Showview+PDC 734-

469."

CO-sPeler:

BOSCHELECTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI

769.-

TypeKE3100 Digitaal geschei
denregelbaar Maarliefst280
liter inhoud 3 vriesladen
CFK/HFKvnjAoViespnjs'1849

ARISTONASB25TURBO
PANASONIC KTVTXT
TX21

55cm FSQ Adv '849 -

679.-

PANASONIC63CMTOP
MC63CMTOP
MD2 HiFi stereo
ereo TXT
TXT'1399'1399 -

999.-

INDESIT 900 TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
WE900 Instelbare centnfugegang regelbare thermo
staat RVS trommel zelfreinigende pomp Adv'1199

578.-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER
TL80N
800 toeren
met regelbare
centrifuge
snelheid
AdV1099

Super Tuito-dnve Showview +
PDC alstandbediening "845

1199.-

~ 449.PHILIPS SHOWVIEW

429.-

A237 Express ProDigi '714-

'319.-

ARISTONASTEREOKTV
XSTEREOKTV

en boxen.

549.-

LUXE VAATWASSERl
Nederlands topmerk 4 programmas 12couverts "899-

495.-

BOSCH AFWASAUTOM. |
SMS1012 RVS interieur
4 sproemiveaus Adv'1179

745.-

BAUKNECHTVAATWASSER |
GSF341 3 programma s Va
riabele indeling Adv 1099-1

795.-

SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000 Met aquastop en
RVS binnenzijde Lage ver
bruikswaarden Adv 1348-|

_ 845.-,
MIELE VAATWASSERl

G570 Topklasse 6 Programmas 12couverts Waterontharderenwaterstop '2099

BOVENLADER

850 toeren Slechts 40 cm
breed Adviespnjs'1435

878.-

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge Zuinig, stil en milieuvriendelijk Waterbeveiligmg '1649

1198.-

INDESIT INBOUW 7.
KOOKPLAAT
*
RVS+vonkontsteklng.*399.- -jr-

~ 269.- *

WAS/DROOG
KOMBINATIE

Wassen en drogen in 1 machme 1000toeren '1549-

898.-

VR165+PDCafstbed '745-

JVC SHOWVIEW + PDC

Ruime 3 in 1 combi magne
tron Met hele lucht grill en l
1000 watt magnetron Dusont
dooien koken bakken bra
den en gratmeren '999

~~ 1295.678.WHIRLPOOL

SIEMENS KOEL/VRIES

E260,Showview+PDC '780-

IJMa

299.-

WM20000 RVS trommel en
kuip Aparte temperatuurregeling Bespaartoets Adv'1348

698.-

230 LITER
KOEL/VRIES COMBI

J620 Hi Spec Drive '1189-

SAMSUNG STEREO !

1000 watt magnetron 60 |
minuten timer automati
sche programma s

1048.-

AWM800 15 programma s Rui
me vulopenmg Milieuvnen
delijk Deurbeveiliging '1079-

669.-

X2101,Trinitron
tron TXT '1440-

239.-

SAMSUNG 24 LITER

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

VR665 Showview+PDC 4koppen FollowTV bngplay ' 1095 -

SONY55CM
CM STEREO

KOR610 DIGITAAL 18litenn-1
houd 800 w a t t vermo
gen auto programma s '349

WHIRLPOOL AVM

2-DEURS KOELKAST

E705 Super Trilogie 4 koppen

SONY63CM
CM STEREO

229.-

DAEWOO MAGNETRON

499.-

WEEGSCHAAL

JVC HIFI STEREO

OOHZSUPl
SONY100HZ
SUPER!

19 liter inhoud Eenvoudi
ge bediening Adv'599

PERSONEN-

SONY BREEDBEELD
JREEDBEELD Showview + PDC '1200KV24WS1 Super
SuperTnnitron
Tnnitron stereo teletekst
ïkst Adv '2440 -

189.-

DIGITALE

MHC 551 30 watt versterker met equalizer digitale tuner,
40 pre-sets dubbel cassettedeck, dolby B, programmeerbare
CD-speler, 2-weg bass-rellex
luidsprekers, mcl afstandbedienmg Adviesprijs '780 -

HD600 Topper " 4 koppen
Showview + PDC Adv'1299

799.-

KVC2981 Stereo TXT '1880-

WA8214 Hoog centrifuge
toerental Waterbeveili
ging bespaarprogram
ma s Adviespri|S '1349

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON
SnellegoOWattmagnetron 24 |
liter inhoud Makkelijk te remi
gen Vele kookfunkties '699

PANASONIC STEREO

SONY HIFI STEREO
SONY 72CM TRINITRON

R2V18 15 hter inhoud
5 standen en kookboek

2779.-

m

179.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

GRDV Camcorder 100x
zoom Adviespri|s'5279

~

M6135 Supersnel verwar
men en ontdooien Uitneem
baarclraaiplateau Adv "279

SHARP MAGNETRON!

JVC DIGITALE STUNT !

'PORTABLEKTV37cm geJogS Shuttle Adv'1545

319.-

Topklasse Vol elektro
nische besturing zuinig
stil en milieuvriendelijk
Adviespnjs "2299

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN|

INBOUW VAAT\VASSER l*
4 programma's en aqua-l
stop. Adviesprijs. *1299.-1

JVC DUBBELOECI

849.-

,-r-^x

TA4412 63cm
n teletekst.'1595-

879.ARISTONA63CMKTV
IA63CMKTV
l TA5212 Stereo
:ereo teletekst
top Black line
leS
S Adv
Adv "1795
'1795-

1099.-

[TV/VIDEO COMBI 'S

SONYVIDEORECORDER

GSD1300 Sladen 11kgm: vriescapaciteil Adv'848

PHILIPS VHS-VIDEO
VR151 Alslandbed Adv'645 -

pTff| QCQ
IJrJftf OD3.

'^^anrnï* 339-" ói»mond'1°

UNIEK STANDAARDLINE PLl
ABONNEMENT

GRUNDIG RADIO/
CASSETTERECORDER

der»,scirt.Afst.bed.'999.-

PC 200 MXP STUNT!

799."
T*r|ARiSTONA- KTV/VID'ÊO

Multimedia PC 16MB 2 1GB
W 95 fax/modem 14 Digi
monitor Adviespnjs'2799

teletekst, 21 üners. M 395.

LASER MULTIMEDIA

"A'

met
INGEBOUWDE
CD-SPELER

debitel L|CHTGEW|CHT

#1 SAMSUNG KTV/VIDEO

1979.1 66Mhz MMX technologie
32MB intern 1 6GB schijf
CD-rom 33K6fax/modem
W 95 1 jr On Site garantie
(OP = OP) Adviesprijs '3499

GSM-toeslel
t,w,v.499,.
"0 \ Jarig abonnement
Piekuren 149 per minuut
s±
° ZvoorJeelnumrneis
** ÏÏÏ
" Bellen m tiniw tn iuitenlanil_
Voor aanvraag abönnemëhten zijn vereist: Geldige legitimatie!
kopie legitimatie en kopie bankafschrift (zonder bedragen]! '

KRCD120

Adviespnjs *249-

MIELE
CONDENSDROGER

449.-

349.299.-

.

5 Kilo inhoud, Volledig
electronische besturing
kreukbeveiligm^. feee-n

OPZET VRIESKAST
Handigi 50liter Adv'595

VRIESKISTEN!

Detopmerken leverbaarm
alle maten en soorten Er
is al een vrieskist vanaf

149.- 1649.-

289.-

Gas elektro fornuis grill ther
mostaat en sierdeksel '1199-1

WASDROGERSTUNT!
Met tijdklok en pluizenf ilter
Adviespnjs'495

245.ZANUSSI WASDROGER
'
Links- en rechtsdraaiende
trommel Adviespnjs'649 -

GeenafvoernodigiRVStrommel

545.-

Kreukbeschermmg Instel
baarton 50 minuten Adv'949

595.-

BOSCH WASDROGER
I/ASDROGER
che besturing
Elektronische
Zeer stil Adviesprijs'1099
lviesprijS'1099

m

795.-

n£ GRUNDIG 37CM + TXT

BUBBLEJET STUNT!

199.-

ETNA K O O K P L A A T l
2 delige pannendragers

SUPER KOOKPLAAT
4 pilsgaskookplaal Adv'295 -

158.-

1145.-

DJ400 Incl sheetfeeder '499

CENTRIFUGE
JGE

IJ:jM 319." f.-Tvwj.w-» 289.il PORTABLE KTV37CM CANON BJC4200

2800 toeren
n RVS trom
mei Adviespnjs'249
pnjs*249

449.-

155.-

Topklasse' 3jr garantie '821

l Meer budget door de gratis
BCC-card!
Aanvrasg-folder in de winkel!

398.-

Elektronischisnreverserend
en reverserend
RVS trommel
nel Adv'1799-

KTV37CM *TELETEKST HP INKJETPRINTER

' KUNTEWKAART

528.-

LUXE FORNUIS

MIELE WASDROGER
/ASDROGER

JP170 Kleurenpnnler Adv'599

259.-

Gas elektro fornuis met grill l
en sierdeksel Adv'695

BAUKNECHTDROGER

NIEUW, K6 233MMX 32MB
20GB K56 flex fax/modem
15 monitor Adv '3999

3= ST650 Stereo TXT Adv' 1829

P730 STUNT' Adv '699 -

798.-

ETNA FORNUIS

Gasoven vonkontstekmg l
en ovenlade Adv '799 - 1

CONDENSDROGER

jjlPR/JS,
fg GRUNDIG 63 CM KTV
m 5j?I

928.-

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS |

3 vakken Adviespnjs'698 -

IBMAPTIVAE60TOP!

8
3»

FG1 Gasfonuismetelect
rische oven mcl grill en l
sierdeksel Adviesprijs'1450 -

90 LITER VRIESKAST

2199.-

KTV/VIDEO STUNT !

ATAG
FORNUIS

Gunstig energie verbruik
«***capaciteit CFK-vrij

EN
Aansluitkostei
t.w.v, 108.69

Advlespriis."1220.-

529.-

WHIRLPOOL KAST

SONY E180 Hl|h Gnde 24r

STUNT! VHS-HQ VIDEO

299

*ISONY COMBO 37CM

'OOOOOOO

BOSCH VRIESKAST

E105 Afstandbediening '610-

tni
B C C B E TI H
EK
R E
N
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

GOEDKOPER

lBlltLliViJI*PK

BEVERWIJK
1500m2 Superstore Beteren goedkoper!
n,. . .cc
Breestraat 65

l

**.S^fASSSüSfiK?*
IN DE RANDSTAD
l ZAANDAM
l *^BEÏEnwiJK^AANDAM^D^**"
11500m2 Superstore Boter en goedkoper! l DEN HAAG -ZOETE'KWOUOE- ZOETERMEER
lw/.e»,iirt. « , H. m k» H n,»» • l
^LEIDSCHENDAM
iwestzijaeaö (onder Dim v.d. BroeKj i
HILVERSUM - MAARSSENIROEK

ETNA WASEMKAP
AVANCE 3-standen Adv 135

78.-

maahdagmiddag
13.00 tot 1S.OO uur
dinsdag t/m vrijdag
09.30 tot 18.00 uur
;
9 ••• • • •' •
09.30 tot 17.00 uur
KOOKAVONDEN Badhoevedorp Mairesenbroek
Deltt en Zoetermeer vrijdag. . . 19.00 tot 21.00 uur
overi» filialen donderda ... 19.00 tot 21.00 uur

Zalerda
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Hang naar avontuur

Nieuwe automaat Peugeot 406
Voor de Peugeot 406 komt er een nieuwe automatische versnelhngsbak Deze maakt zijn debuut m de uitvoering 1 8-16V Het is
intelligente automaat met negen verschillende schakelprogramma's De bak kiest zelf het schakelkarakter dat het best bij de rijomstandigheden past Om een voorbeeld te geven in de bergen
?a\ de automaat op een helling vlotter terugeschakelen bij gas loslaten De auto remt dan
beter op de motor af Ook is er een schakelprogramma voor een
sportieve rijstijl De automaat gebruikt dat zodra er een bestuurder
m de 406 zit met een nerveuze rechtervoet De nieuwe viertraps
automaat zal later m andere modellen van Peugeot en Citroen
komen

Goed jaar voor Rover

D

E TOYOTA AVENSIS stationwagon is een ideale metgezel voor het doorkruisen van een minder geciviliceerde omgeving. Hij biedt een zee aan ruimte. Een
compleet gezin kan met een bagageruimte vol spullen voor
cortere of langere tijd de natuur intrekken zonder het comfort van de stad te hoeven missen. De Avansis heeft zijn
naam mee. Die roept de sfeer van avontuur op en daagt uit
de grenzen te verleggen. De zuinige 2,0 liter turbodiesel in
iet vooronder van de Avensis wakkert het verlangen de
wereld te verkennen extra aan.

Rover, de grootste producent en exporteur van personenauto s m
Groot Bnttanie, heeft een bijster goed jaar achter de rug In 1997
zijn de beste verkoopresultaten sinds tien jaar geboekt In totaal
zijn 521 000 auto's verkocht, waarvan 290 000 auto's zijn geexporteerd Voor Rover (Land Rover, Rover, MG en Mini) zijn NoordAmenka en Japan sterk groeiende markten In Europa is met
name in Italia en
Duitsland goed gescoord Daar is een groei van 33 procent
gehaald en in Duitsland steeg de verkoop zelfs met 41 procent

)e 'geblazen' 2,0 liter dieselmotor
heeft maximaal 90 paardenkrachen (66 kW) te bieden Verwacht
van de ohestoker dan ook geen
adembenemende spnnts waarbij
bestuurder en passagiers stevig
n de stoelleuningen worden
gedrukt Hier is de auto/motorcombinatie dan ook niet voor
bedoeld De Avensis TD is
gebouwd om hard voor zijn eigenaar te werken BIJ 2 200 omwenelmgen van de krukas per
minuut levert de motor zijn hoogste koppel van 203 Nm
Trekkracht is
dus voldoende
T- *
voorhanden
*
Met de turbodiesel onder
*
de kap heeft
de Avensis geen enkele moeite
met bijvoorbeeld het trekken van
een caravan Wie ook nog kiest
voor de stationwagon carrosserievorm, heeft een pakezel van
ewelste De bagageruimte van
deze uitvoering heeft een inhoud
van 530 liter Met de achterbank
neergeklapt, groeit die tot 1 000
iter De Avensis Wagon kent twee
uitrustingsniveau^ Linea Terra en

Verkiezing Autotechnicus van het Jaar

Linea Sol Wij reden met een
Polar zilveren 'aardse' uitvoering
In het interieur is alles gericht op
doelmatigheid en functionaliteit
Achter het stuur vandaan loeren
twee grote klokken naar de
bestuurder De linker telt de kilometers per uur en de rechter
toont het aantal draaiingen van
de krukas Een brandstofmeter en
een motortemperatuurmeter
klemmen de beide grote meetinstrumenten in Het geheel is prima
te overzien, ongeacht de stand
van het in hoogte verstelbare
stuurwiel en de
eveneens m
hoogte te verstellen bestuurdersstoel Het
stuur heeft ovengens een dikke rand, zodat hij
lekker m de hand ligt De aangename bekrachtiging maakt sturen
m de Avensis tot een plezierige
bezigheid De middenconsole en
het bedieningspaneel ter linkerzijde van de bestuurder hebben een
zogenaamde stoneprmt-decoratie Het heeft veel weg van een
granieten aanrecht Het geheel
doet een beetje kil aan De wal-

De strijd om de autotechmcus van het jaar kan weer losbarsten
ANWB Bovag, opleidingsinstituut Innovam en de RAI reiken deze
titel dit jaar voor het derde achtereenvolgende jaar uit aan een
monteur met hoogstaande kwaliteiten Tot en mei 12 maart is
inschrijving voor deelname mogelijk voor iedereen die werkzaam is
in de werkplaats van een dealerbedrijf, algemeen autobedrijf of
een truckbedrijf Per bedrijf mag een kandidaat worden opgegeven
Na een schriftelijke selectie volgt een finale praktijkproef op de
eigen werkvloer Inschrijfformulieren zijn op te vragen via het
Innovam-mformatienummer 030-6087722
De Avensis stationwagon biedt veel interieurruimte.
notenhouten afwerking van de
Linea Sol is warmer en gezelliger
Maar ja, daar vraagt Toyota wel f
3 650,- meer voor De Avensis
Wagon is heel comfortabel De
stoelen zijn niet te hard en niet te
zacht Ze zijn precies goed
Vooral op lange reizen bewijzen
de zetels van de Avensis hun
kwaliteiten De bestuurdersstoel
heeft een verstelbare lendensteun en zowel voor- als achterin
maken een wegklapbare middenarmsteun en hoofdsteunen het
leven aangenaam De in twee
ongelijke delen weg te klappen
achterbankleuning heeft zelfs drie

hoofdsteunen, zodat alle achtennzittenden zich gelijkelijk
bedeeld zullen voelen
De Linea Terra is de 'instapper'
van de Avensis-reeks De koper
van deze versie komt er echter
beslist niet bekaaid af ABS, een
dubbele airbag, centrale portiervergrendeling en elektrisch te
bedienen ramen behoren allemaal tot de standaarduitrusting
Toyota heeft de consumentenpnjs
voor de Avensis 2 O TD stationwagon Linea Terra ruim onder de
vijftig mille gehouden en dat is
een mooie prijs voor het gebodene

SPECIFICATIES
Toyota Avensis 2 O TD
Wagon Linea Terra.
Motortype

Viercilmder
turbodiesel met
mtercooler
Cilinderinhoud 1 975 cm3
Vermogen
66kW/90pk bij
4 0001 p m
Max koppel
203Nm bij 2 200
t p m.
Acceleratie'
12,2 sec van
0-100 km/uur.
Topsnelheid
175 km/uur
Gecomb verbruik 6,6ltr/100 km
Prijs
f 47.490,—

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten voor
Spiegels van binnenuit verstelbaar
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur verstelbaar
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Lendensteun bestuurdersstoel in
hoogte verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
ABS
Dubbele airbag

Patrol is imagomaker Nissan
D

E NIEUWE Nissan
Patrol GR is een auto
met een dubbele missie. Hij moet de daling in
verkoopaantallen van de
oude Patrol doen vergeten.
Maar daar blijft het niet bij.
Nissan vindt de kwaliteiten
van de nieuweling z0 goed
dat ze er een positieve uitstraling naar het hele merk
van verwachten. Een imagomaker dus.
Tijdens een uitgebreide kennismaking bleek de wagen mderdaad een heel sterke aanvulling
voor de Japanse fabrikant te zijn
HIJ rijdt zowel op de weg als in
het terrein gewoonweg erg goed
Nissan heeft het nieuwe model
een ander karakter meegegeven
dan zijn voorganger, die nog vierkant, plomp en niet bijster comtortabel was De nieuwe Patrol is
veel meer op luxe en comfort
gericht, overigens zonder de
stoere uitstraling te verliezen
De Patrol is ronder en moderner
geworden en ook het interieur
heeft een metamorfose ondergaan Het dashboard zou zo uit
een luxe sedan kunnen komen
Ook uit details als bekerhouders

voor de achterpassagiers blijkt
dat Nissan het accent heeft verlegd Op de weg dwingt de Patrol
nog net zoveel respect af als zijn
voorganger Mede-weggebruikers
maken ruim baan als zij de
wagen in de bmnenspiegel zien
naderen Nissan heeft dus niet de
fout gemaakt om de kolos ta lief
te maken
Het opvallendste nieuws is de
montage van een zogenaamde
uitschakelbare stabihsatorstang
een Europese primeur Een stabihsatorstang zorgt normaal
gesproken namelijk voor minder
overhellen in bochten en dus een
betere weghgging BIJ off-road njden beperkt de stang echter de
lengte van de veerwegen, waardoor een terreinwagen sneller
een 'pootje optilt'
De uitschakelbare stabilisatorstang maakt daar een einde aan
Zodra hij in het terrein ontkoppeld
wordt, neemt de maximale wieluitslag merkbaar toe Deze
vondst is tekenend voor de hele
opzet van de Patrol GR comfortabel en strak op de weg zonder
bij het betere baggerwerk tekort
te schieten

Comfortabel is hij absoluut Doe
je ogen dicht (niet aan te raden
als je achter het stuur zit) en je
zou je bijna m een 'normale' personenauto wanen Het geluidsmveau in het interieur is spectaculair afgenomen Vooral dankzij de
transmissie die, volgens Nissan,
90 procent stiller is geworden
De weghgging is dik voor elkaar
Het overhellen is zeer beperkt en
je kunt de wagen behoorlijk hard
door de bocht sleuren De grenzen van de weghgging liggen ver

weg Als het acht te hard gaat,
dan geeft de Patrol dat fijntjes
aan door beheerst over de voorwielen weg te glijden De besturing is vrij licht, maar blijkt nauwkeung genoeg om de wagen tot
op de centimeter nauwkeurig over
het asfalt te loodsen
De motor is dezelfde 2,8 liter turbodiesel als in het oude model
HIJ is echter verfijnd en uitgerust
met een mtercooler, waardoor het
vermogen steeg tot 95 kW (130
pk) Het zal niemand verbazen

dat de 2190 kg zware wagen (de
vijfdeurs) daarmee geen snelle
sprinter is, maar daar is een terreinwagen ook niet voor bedoeld
Trekkracht heeft hij voldoende
Over de terrein-eigenschappen
kunnen we kort zijn prima' Vooral
de dnedeurs Patrol, die door zijn
kortere wielbasis nog wat minder
snel vast kan komen te zitten dan
zijn lange broer, doet het uitste-

kend De uitschakelbare stabihsatorstang bewijst hier duidelijk zijn
diensten
Rest nog de prijs de dnedeurs is
m basisuitvoering verkrijgbaar
vanaf 79 900 gulden
Dat is, zeker m vergelijking met
de oude Patrol, zeer schappelijk
te noemen Nissan heeft met de
nieuwe Patrol GR een sterke
troef m handen

De Vredestein Quatrac is speciaal ontwikkeld om op natte wegen
een perfecte weghgging te bieden In tegenstelling tot de gebruikelijke natweer- of sneeuwband kan de Quatrac ook in de zomer
prima worden gebruikt Omwisselen is niet nodig Warm weer heeft
geen invloed op het rubber Het wordt niet zacht BIJ temperaturen
onder de zeven graden Celsius zorgt de stof sihca ervoor dat het
rubber zijn souplesse behoudt De ervaringen zijn zo goed dat de
vraag naar de Quatrac sterk stijgt Daarom heeft Vredestein een
zestal nieuwe maten aan het assortiment toegevoegd Informeer
dus bij de dealer naar de Quatrac

Rooskleurige toekomst GDI-motor
De zuinige, direct ingespoten GDI-motor van Mitsubishi is een
groot succes In de fabriek m het Japanse Kyoto is recentelijk de
200 000ste van de band gerold In mei '96 startte de productie van
de GDI Dertig procent van de in Nederland verkochte Mitsubishi's
Cansma is al uitgerust met deze krachtbron Dat is best opmerkehjk, omdat de motor hier nog geen jaar op de markt is Inmiddels
zijn er zeven varianten
van de GDI, van de 1 8 liter voor de Carisma tot een V8 voor
Mitsubihi's topmodel Diamante Dit model is niet verkrijgbaar in
Europa Binnenkort komt er wel een 2,4 liter GDI voor de nieuwe
Space Wagon, terwijl de 1 8 GDI tevens te vinden zal zijn m
de Space Runner Dit model zal net als de Carisma van de band
moeten rollen bij NedCar in Limburg

Sterkere Shuttle
Honda heeft zijn ruimtewagen Shuttle onder handen genomen De
motor is vergroot van 2,2 naar 2,3 liter Het vermogen is gelijk
gebleven op 150 pk, maar de trekkracht is toegenomen Tevens is
de automatische transmissie aangepast voor een soepeler schakelgedrag Uiterlijk veranderingen zijn een nieuwe grille, voor- en
achterbumpers en kleine detailwijzigingen aan de achterlichten
Voorts is een toerenteller standaard

ïeuwe Skoda Felicia
heeft familiaire snoet
D

E SKODA FELICIA toont zijn nieuwe gezicht. Uiterlijk
is de jongste versie van de Felicia te herkennen aan
een nieuw front dat sterk doet denken aan dat van
zijn grote broer, de Octavia. De Felicia heeft dezelfde rechthoekige grille met verticale lamellen en het Skoda-logo
prominent boven in het midden.

De Nissan Patrol blijft een markante verschijning.

Nieuwe maten Vredestein Quatrac

Rechthoekige koplampunits met
halogeen-iampen flankeren de

grille Skoda heeft de motorkap
opnieuw vormgegeven De gepro

fileerde huif doet de Felicia goed
Zowel de vijfdeurs hatchback als
de Combi staat vanaf half april bij
de Skoda-dealer
Nieuwe bumpers in de kleur van
de carrosserie maken van de
Felicia een moderne verschijning
De voorbumper heeft een geinte-

Honda's juwelen
H

ONDA BESTAAT vijftig
jaar en dat is in de
showroom van de
Honda-dealer goed te zien.
Recentelijk is de nieuwe
Civic Aero Deck gepresenteerd. Hij kost u 34.990.-.
Hiervoor ontvangt de koper
de sleutels van de 1.4i S. De
zuinige 1.5JVTEC-E kost
' 36.490.-

gen, een VTi interieur en in de
kleur meegespoten buitenspiegels

De prijs van de dnedeurs met 1 4
motor komt op f 33 490 De Accord Jewel heeft onder

BIJ de Civic omvat het Jewel pakket sportstoelen, hchtmetalen vel-

In het interieur valt het duo-tone
dashboard onmiddellijk op De
middenconsole heeft twee uitklapbare bekerhouders en in de
GLX een handige opbergbox met
draaghandvat De box neemt de
plaats in van het handschoenenkastje wanneer de koper kiest
voor de als optie leverbare passagiersairbag De airbag komt
namelijk weer m de plaats van
het handschoenenkastje

meer airconditioning, cruise control, lichtmetalen velgen en een
luxe LS-mteneur De prijs van de
2 Oi bedraagt f 43 990 Het pronkstuk is de Honda
Integra Type R Onder de motorkap gaat een 1 8 liter motor
schuil die er maar liefst 140 kW
(190 pk) uitperst De Type R is
gespoten m Standard
Championship White, Honda's
racekleur

Tevens zijn er twee zeer luxe en
compleet uitgeruste varianten uit
v
an de Accord en de Civic 3deurs Ze gaan door het leven als
Jewel De opgewaardeerde uitf
usting leidt nauwelijks tot prijsverhogmg Meer waar voor je
3eld dan ooit
Het Jewel pakket van de Civic omvat onder andere sportstoelen
en lichtmetalen velgen.

De witte lichtmetalen wielen hebben rode naafdoppen In het mteneur laten Recaro kuipstoelen en
het racy funqtionele dashboard
geen misverstand bestaan over
waartoe de Integra R m staat is
De zeer sportieve Honda kost
f 67990,-

greerde spoiler en het exemplaar
van de Felicia GLX heeft bovendien mistlampen Door de modificaties aan de koets is de vijfdeurs met 28 mm gegroeid HIJ
meet nu 3 883 mm De Combi
voegt hier in de lengte nog 354
mm aan toe Skoda heeft de
gelegemeid te baat genomen
een aantal nieuwe lakkleuren te
introduceren Pacific groen,
Laguna blauw, Raspberry rood
en Petrol groen De Felicia is
leverbaar met m totaal twaalf
exterieur-tinten

De Felicia is de eerste Skoda die
m samenwerking met Volkswagen
werd gebouwd Ook de nieuwe
versie is gebaseerd op betrouwbare VW-techniek

Het uiterlijk van de Nieuwe Skoda Felicia vertoont overeenkomsten met dat van de Octavia.

Het Tsjechische merk biedt een
keuze uit drie benzinemotoren en
een dieselkrachtbron De 1 3, de
1,6 en de 1,9 liter diesel zijn alle
gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellmgsbak

•woensdag 11 maart
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't is prijs..
bij HEM A
GEROOKTE HOLLANDSE
PALINGFILET
100 GRAM.

6.95

nu

" «T

«r

•',»»£

m

GEROOKTE NOORSE ZALMFILET
100 GRAM
550

DR. C. A. GERKESTRAAT 50 RD

4.'95

nu

SCHUITENGAT 31
Zeer sfeervol 2-kamerappartement flat op 2e
verdieping. Het gebouw is direkt aan de boulevard gelegen.
INDELING: entree/gang, hal en woonkamer
met royaal balkon op het zuiden, logeerkamertje, zeer luxe keuken, slaapkamer, luxe
badkamer met bad, douche en wastafelmeubel, berging op de begane grond.
* keuken met apparatuur
* in gebouw met lift
* het hele appartement is voorzien van plavuizen vloeren
•* servicekosten ƒ 425,- per maand
incl. stookkosten
ƒ 319.000,-

Nabij centrum gelegen, leuke bovenwoning
bestaande uit 2 verdiepingen met balkon op
het zuiden.
INDELING:
entree, hal, 1e verd.: ruime hal met moderne
badkamer met royale douche en toilet, moderne keuken (3 jroud), studeerkamer, ruime
L-vormige woonkamer met open haard en
toegang tol balkon.
2e verd.: overloop met c.v. opstelling en aansluiling voor wasmachine, 2 ruime slaapkamers.
* op loopafstand v.d. duinen en centrum dorp
* grotendeels v.v. dubbel glas
-k c.v. gas
ƒ 249.000,-

Aanbiedingen geldig t/m 15 maart '98
Zolang de voorraad strekt

J. VAN HEEMSKERCKSTRAAT57
Ruim 2-kamerappartement (voorheen 4 kamers) met SCHITTEREND zeezicht gelegen
o'p de 4e verdieping in gebouw met lift. Royaal
balkon ZW. Centrum dorp en station NS op
loopafstand.
INDELING:
entree, hal, L-vormige living met luxe open
keuken en ruim balkon ZW, deels parketvloer,
deels' marmer, 1 slaapkamer, badkamer met
bad, toilet, wasmachine en droger.
* gestoffeerd en gemeubileerd
* berging op de begane grond
ƒ 359.000,-

STATIONSPLEIN 17/21
Hele leuke lichte flat, ideaal voor 1 persoon,
veel privacy, leuk uitzicht.
INDELING:
entree/hal, toilet, bergkasl met c.v. opstelling,
woonkamer met moderne open keuken en
royaal balkon, slaapkamer, badkamer met
douche, wastafel en aansluting voor wasmachine.
* berging op de begane grond
* witte plavuizen door de hele flat
* eigen c.v. ketel
ƒ 198.000,-

CENSE & VAN LINGEN...

RIBKARBONADEN

•• 4

voor 10,11/2 ons
SCHOUDERHAM
1,95

BURG. V. ALPHENSTR. 61/13
4-Kamermaisonnette gelegen op de 2e en 3e
etage van het gebouw Sandhorst.
INDELING:
3e verd.: entree/hal, toilet, woonkamer, keuken, balkon,.
2e verd.: overloop, badkamer met ligbad, 3
slaapkamers, balkons.
* berging op de begane grond
* geheel voorzien van kunststof ramen met
dubbel glas
* gebouw is voorzien van een lift
* parkeren op terrein bij gebouw
* servicekosten ƒ 526,- per maand inclusief
stookkosten en water
ƒ 298.000,-

DE FAVAUGEPLEIN 49 II
3-kamerappartement met fantastisch uitzicht
op strand en zee. Centraal gelegen.
INDELING:
entree, hal, toilet, douche, woonkamer met
open keuken, 2 grote openslaande ramen aan
zeezijde, slaapkamer, kastenkamer.
* pui aan zeezijde van kunststof
* dubbel glas door hele flat
* net sanitair, nette eenvoudige keuken
* servicekosten ƒ 300,- per maand
inclusief verbruik
ƒ198.000,-

Slagerij Vreeburg
De enige ambachtelijke slager
in Zandvoort

een makelaar waar>

u op kunt bouwen!

Haltestraat 54, Zandvoort

BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET

PRESTIGE

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:

U bent de eerste die uw foto's ziet
dus ook voor uw fotowerk naar

de Gaper Drugstore.

Sterk in perfect fotowerk
BUDGET
KLEURENFOTO'S

;]

DR. C. A. GERKESTRAAT 10
Goed onderhouden vrijstaande villa m. inpandig zomerhuis, nabij strand, duinen en winkels. Rondom tuin met enkele parkeerpl. op
eigen terrein.
INDELING: beg. gr.: hal/gang, trapkast, woonkame, open keuken, waskamer, 1e verd 3
slaapkamers, douche/toilet, kleine keuken. 2e
verd.: grote zolder. Zomerhuis ook mogelijkheid voor kantoor: woonkamer, open keuken,
douche/toilet, slaapkamer.
* grote schuur
* goed geïsoleerd
* rondom dubbel glas
* grondopp.:316m2
ƒ549.000,-

BURG. V. ALPHENSTR. 61/21
4-kamerflal, verbouwd tot 3 kamers, op de
zuidwesthoek van het gebouw Sandhorst op
de 5e verdieping.
INDELING:
entree/hal, gang, toilet, woonkamer, keuken,
badkamer met ligbad, 2 slaapkamers, balkon
zuid en balkon west.
* berging op de begane grond
* in gebouw met lift
* geheel voorzien van kunststof kozijnen met
dubbel glas
* parkeren op terrein bij gebouw
* servicekosten ƒ 456,- per maand inclusief
stookkosten en water
ƒ 285.000,-

CENSE&
NVM

.MAKELAAR

\LlNGEN

MAKELAARS O.G.

• ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

van kleinbeeld kleurenfilms
H

vanaf
Vraag ook naar de

PRESTIGE-FOTO
met nieuwe film voor slechts j j,"

0 01
DRUGSTORE

'

'£;

DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-57 1 25 1 3. SP.\AR ONZE KASSAHONMIN
P. OLIESLAGERS

BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET. PRESTIGE BUDGET PRESTIGE

We weten niets
van Pareis maar
alles van Londen.
Van Parcis weten wc alleen hoc je 't schrijft, in
Londen komen wc al meer clan 80 jaar.
Vandaar dat we de dikste zomergids on de

VERHUIZEN?

scherpste tarieven hebben én een grote keus

Verhuizen is vakwerk l

bieden uit hotels, arrangementen en musicals.

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

U vaart met do Stena HSS van Hoek van

vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Holland naar Harwich en do Stena HSS
Expres brengt u in 1.10

uur rechtstreeks naar

hartje

2 dagen
Londen

Londen.

Informeer bij uw
reisagent of bol

Wit Verhuizingen

Big Ben Tours:
(0174)315

WEKELIJKS EUROPA

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

ERKENDE
VERHUIZERS

a 199,'

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de Contactlijn 0906501515.6 k u n l u anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken
advertenties van lezers die een serieuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.

Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

U k u n t als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisblaclen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie In te spreken.
Uiteraard kunl via 0906-501515.6
ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt nadat u
de advertentie heeft ingesproken aulomatisch een boxnummer en PIN-codc
van de belcomputer. Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties k u n l u de door

Zandvoorts Nieuwsblad

Fa. Veldwijk

AKO

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen in onze krant.

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
Iwee dagen leuke contacten met anderen gekregen, n.oogpm)

Shell Geerling
De Vonk

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2", Zandvoort

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Station"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

831.

BIG BEN TOURS
O n b e t w i s t

de

s p e c i a l i s t

Illl

l dag Lomlon v.a. 143,-. ,T ilngun Londen v.n. 250,-

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

Voorjaarstrends
1998
Zie onze special
in deze krant

Nieuwsblad

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
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Actie tegen 'illegalen'
op bedrijventerrein

Eng

Yanks gaf
Vrijdag de
Dertiende
een feestje
vol horror.
Medewerkers
verkleedden.
zich en de
zaal kreeg tijdelijk een ander uiterlijk

Foto
André
Lieberom

Wachten op molens
ZANDVOORT - Het plan om
windmolens op het circuit te
plaatsen laat nog even op zich
wachten. Een rapport hierover
zou in januari klaar zijn, maar
volgens H. Hoogschagen van
Energie Noord West is er wat
vertraging opgetreden doordat
bijvoorbeeld niet precies bekend was waar de nieuwe baan
van het circuit komt. „En omdat er bij het bureau dat het
rapport opstelt, bureau Zandvoort uit Utrecht, wat zaken
tussen gekomen zijn." Een dezer dagen verwacht hij een concept-rapport op zijn bureau.
Eind maart, begin april wil hij
het naar buiten brengen.
Uit dat rapport moet blijken
waar de windmolens precies
zouden kunnen komen en hoeveel het er het beste kunnen
zijn. Pas als dat rapport klaar
is, gaat de Zandvoortse politiek
zich erover buigen.

Verzetshelden komen op
één bord in Duijnwijk

ZANDVOORT - Veertig
bedrijfspanden in de Max
Planckstraat, het industriegebied in Zandvoort-Noord,
hebben vorige week bezoek
gekregen van een milieucontroleur, een controleur
van bouw- en woningtoezicht en een agente. De gemeente wil er op deze manier achterkomen in welke
bedrijfspanden illegaal gewoond wordt en of de milieuregels
overschreden
worden.

schat het aantal illegale bewoners in de Max Planckstraat op
22 a 25. „Ze vervullen juist een
goede functie. Ze zorgen voor
sociale controle. Bovendien is
het heel begrijpelijk dat mensen hier willen wonen, want er
zijn veel te weinig huizen in
Zandvoort."

Van twee panden waren volgens
gemeente-ambtenaar
Schoenmakers de huurders of
eigenaren niet aanwezig, ondanks de brief die de gemeente
van te voren heeft gestuurd. Zij
krijgen een nieuwe kans.
Hoeveel illegale bewoners er
zijn, wil Schoenmakers nog
niet bekend maken. „De gegevens moeten eerst goed bekeken worden en daarna informeren we begin april eerst het college van Burgemeester en Wéthouders. Dat mag vervolgens
bepalen wat er met de illegale
bewoners gaat gebeuren. Er is
een breed scala aan mogelijkheden, variërend van ontruimen
tot en met legaliseren."
Freddy Zonneveld, eigenaresse van twee bedrijfspanden,

Controleurs
bezoeken 40
bedrijfspanden

Tien straten worden vernoemd naar delen van de Amsterdamse
Waterleidingduinen: Witte Veld, Kromboomsveld, Mussenveld, Paradij s veld,
Renbaanveld, Schilpveld, Stekkenveld, Stenenveld, Zegveld

Plein der Verzetshelden hoopt
het college ook de verzoeken in
te willigen om de Zandvoortse
oorlogshelden te eren.
A. Bos en H. Landman hebben gevraagd of de verzetshelden en de veteranen allemaal
een eigen straat konden krijgen. Maar dat waren er zoveel
dat de gemeente volgens ge-

dagen van de oorlog sneuvelden zijn Jan Koper, Sally Bartels en Jan Blok. Landman, die
zelf ook soldaat was, vindt dat
de Zandvoorters die in Indonesië hebben gevochten net na de
Tweede Wereldoorlog ook
geëerd moeten worden. „Ik
kreeg zeer recent de namen
door van Wilhelmus Zeder en
ene Zegwaard."

kondiging dat de controleurs
foto's of video-opnames mogen
maken, stoort hen. „Ik vind het
een KGB-mentaliteit," zegt een
furieuze Peeters na afloop van
het bezoek woensdagmiddag.
„En dan ook nog eens zo'n
agente erbij. Had dat niet anders gekund? Schrijf de eigenaar aan, vraag om een huurcontract en nodig de huurder
uit op het gemeentehuis om uit
te leggen wat er precies in de

Voormalig drukker van
Zandvoorts Nieuwsblad
Van Petegem overleden

ZANDVOORT - Zondagmiddag is op 74-jarige leeftijd Eli van Petegem overleden. Van Petegem was meer
dan 25 jaar bestuurslid van
Zandvoortmeeuwen en jarenlang drukker van onder
meer het Zandvoorts
ZANDVOpRT - De stra- en Oosterveld. De Eltzbacher- meente-ambtenaar Cees Wes- Nieuwsblad.
Van Petegem stond bij oudten van de nieuwe wijk Park straat en Kuindersstraat ver- ter van plan is om de namen
Duijnwijk krijgen drie soor- wijzen naar de twee mensen die onder elkaar te vermelden op Zandvoorters bekend als een
ten namen als het aan het de spoorlijn hebben aangelegd. twee borden. Het gaat onder an- rustige persoonlijkheid die pas
college van Burgemeester Met de Veteranenstraat en het dere om de verzetshelden Hen- op vijftigjaridrik Bos (de vader van A. Bos ge leeftijd in
en Wethouders ligt: natuur-.
die het Europees Verzetskruis het huwelijksnamen, persoonsnamen en
heeft gekregen) en Wim Ger- bootje stapte.
namen die slaan op de oortenbach (de in 1943 gefusilleer- Vanjongsaf
log. De verzetshelden en de
de drukker van het Parool).
aan werkte hij
veteranen krijgen elk een
samen met
verzamelbord.
De soldaten die in de eerste zijn broer in

Straten krijgen
'natuur-namen'

De toon van de brief die de
gemeente verstuurd heeft, is
haar en haar huurder (Wim
Peeters) in het verkeerde keelgat geschoten. Vooral de aan-

gem zijn drukkerij aan de gebroeders De Roode. Hij was 65
en vond het welletjes.

Naast zijn werk was Van Petegem ook maatschappelijk actief als bestuurslid van de
Anbo en het eerste mannenkoor. In de sport stond de bekende Zandvoorter ook zijn
mannetje. Hij maakte als secretaris de langste periode bij
de Meeuwen mee. Bovendien
bekleedde hij
enige jaren
het interimvoorzitterschap, was hij
ere-lid en
daarnaast lid
van de straf----- commissie
de gelijknamivan de voorge drukkerij
van zijn vader. Jaren later nam malige Haarlemse Voetbalhij deze zaak over. Tussen 1952 bond. Hij was ook een van de
en 1974 was hij de huisdrukker oprichters en bestuurslid van
van het Zandvoorts Nieuwsde Zandvoortse Sportraad.
blad. Van Petegems zuster
Eli van Petegem wordt donkreeg het beheer over de boekderdagmiddag om twaalf uur
handel van haar vader.
's middags begraven op de Algemene Begraafplaats.
In 1988 verkocht Van Pete-

Donderdag
vindt begrafenis
plaats

zie elders in deze krant

Architectenbureau buigt
zich weer over museum
ZANDVOORT - Het architectenbureau Braaksma
en Roos gaat opnieuw een
tekening maken voor de verbouwing van het Cultureel
Centrum, het Zandvoortse
museum op het Gasthuisplein. Het college van Burgemeester en Wethouders
heeft dat besloten.
Tot nog toe waren er drie
ideeën voor het Cultureel Centrum, waarvan een oud plan
van Braaksma en Roos er één
is. „Op welke manier het nieuwe plan afwijkt, kan ik niet zeg-

Waterstanden *
HW LW
Datum HW LW
18 mrt 06.28 02.10 18.46 14.46
19 mrt 06.59 02.45 19.15 15.04
20 mrt 07.36 03.25 20.00 15.44
21 mrt 08.19 04.10 20.55 16.56
22 mrt 09.40 05.05 22.25 17.44
23 mrt 11.16 05.54 23.45 19.04
24 mrt 12.24 07.24
20.46
25 mrt 00.59 08.55 13.30 21.44
26 mrt 01.55 10.16 14.17 22.45
Vaanstand:
LK za. 21 mrt. 08.28 u.
Hoogwater do 26 mrt. 14.17 uur.
NAP +112 cm
Laagwater wo 18 mrt. 14.46 uur.
NAP -90 cm:

gen. De werkgroep die zich over
het Cultureel Centrum buigt,
komt deze week weer bij elkaar," zegt gemeentevoorlichter Egon Snelders.
Vermoedelijk zit wel de
schuur van Dorsman in het
plan opgenomen. Over de
schuur, die achter het Cultureel Centrum staat, heeft de gemeente onlangs gesproken met
de eigenaar, Johan Dorsman.
Het college wil die loods aankopen als de gemeenteraad instemt.
Over de renovatie van het
Cultureel Centrum wordt al jaren gesproken, mede doordat
de grond onder het gebouw vervuild is. Over de sanering van
de grond is eind vorig jaar een
besluit genomen.
Wethouder Versteege heeft
bovendien vóór Kerst beloofd
dat er in januari of februari eindelijk een definitief plan op tafel zou komen over de invulling
van het gebouw, nadat hij een
werkgroep met onder andere
het Genootschap Oud Zandvoort, de Bomschuitenclub en
de Culturele Werkgroep had samengesteld. De werkgroep bestaat inmiddels. Een concreet
voorstel is er echter nog niet.
De renovatie is hard nodig.
Hel pand op het Gasthuisplein
lekt en de kozijnen zijn rot.
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loods gebeurt. Als er dan vermoedens zijn dat de huurder de
zaak flest, kun je alsnog gaan
kijken. Nu lijkt het alsof ik als
een
crimineel
behandeld
word."
In Peeters' optrekje op de bovenste verdieping van een loods
staan drie luie banken, een grote televisie, een bureau, een
keukenblok zonder gasstel. Op
de tafel ligt een televisiegids. Er
zit ook een badkamer in. „Maar
geen bed. Ik woon hier namelijk niet. Ik woon in Amsterdam. Hier doe ik de administratie. Dat het hier zo aangekleed
uitziet, komt omdat ik de spullen van mijn overleden broer
heb neergezet. Moet ik ze dan
opstapelen omdat de gemeente
dat zo graag wil? Ik zal niet zeggen dat ik hier nooit op de bank
slaap als ik wat gedronken heb,
maar ik woon hier niet."
Volgens wethouder Van MarIe, die de opzet voor het onderzoek mede goedgekeurd heeft,
is er niets mis met de manier
waarop de huurders en eigenaren van de loodsen benaderd
zijn. „Het onderzoek is van te
voren terdege bekeken. Juridisch klopt het allemaal. Fotograferen mag, alleen wat strikt
noodzakelijk is voor de bewijsvoering. Of het netjes is? De gemeenteraad heeft diverse keren
gevraagd om een onderzoek. Ik
vraag me af of er ooit wel een
goede manier is om illegale taewoning degelijk te onderzoeken."

'In de week
geen zundaegse
kleer an'
Pagina 3

Gezocht:
museum voor
platenspelers
Pagina 5

Meeuwen vegen
SVA met 5-0
van grasmat

Het argument dat de bewoners voor sociale controle zorgen, wijst hij van de hand. „Dan
doen de eigenaren en huurders
blijkbaar zelf weinig aan beveiliging."
Voor legaliseren voelt hij
niets. „Het is niet voor niets dat
hier niet gewoond mag worden.
Sommige loodsen zijn bijvoorbeeld van metaal in plaats van
steen. De ene bewoner zou
daardoor bijvoorbeeld last van
de ander kunnen hebben. De
buurt kijkt er wel wat soepeler
tegenaan," zegt Van Marie, die
zelf vlakbij de Max Planckstraat woont.

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

Bijna één
op vijf rijdt
te hard
BENTVELD - Tijdens een
snelheidscontrole op de Zandvoortselaan zijn maandagmorgen 541 auto's gecontroleerd.

Uw krant
niet
ontvangen?

Maar liefst honderd bestuurders krijgen een proces-verbaal
thuis gestuurd wegens het overtreden van de maximumsnelheid van 50 kilometer. Elf automobilisten zijn meteen staande
gehouden.

Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Tussen half negen en negen
uur zijn ook tien automobilisten vanwege het rijdon door het
rode verkeerslicht.

(ADVERTENTIE)

: UK/ ZMABI (2)
Gemeentewaterleidingen
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Vlieglawaai en circuitherrie in stiltegebied

Zandvoortse Zuidduinen organiseert, in aansluiting op de eerste

ZANDVOORT - Het
wordt steeds voller in de
Randstad. Dat is ook te
merken in de Amsterdamse waterleidingduinen. De
parkeerterreinen aan de
rand van het stiltegebied
zijn vol en, afhankelijk van
de windrichting, klinkt
overal geraas van auto's,
treinen en vliegtuigen.

Zandvoort. Deze avond is bedoeld om de inmiddels verder uitgewerkte beheersvisie te presenteren en zichtbaar te maken wat wij
met de reacties van de eerste avond hebben gedaan. Ruim 30
mensen meldden zich na afloop van de eerste avond aan voor een
tweede bijeenkomst. Zij hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Ook andere belangstellenden zijn nog welkom. Houdt u er

gen, en het vliegverkeer neemt
alleen maar toe.
Toch krijgt duin wachter Jan
Tolner naar eigen zeggen nauwelijks klachten van het publiek. Zelf ergert hij zich af en
toe. „Zitje op een duintopje en
hoor je het blaffen van een ree,
komt er weer zo'n vliegtuig en
wordt de stilte verstoord. Je
ziet ze over de zee aankomen
en dan buigen ze op het laatst
af naar Noordwijk. Er zijn ook
vliegroutes recht over de duinen maar die gaan hoger."
Op het moment wordt veel
gespeculeerd over een tweede
vliegveld. Een van de ideeën is
een luchthaven aan te leggen
op een eiland voor de kust.
Volgens Marijke Bakker,
woordvoerster van de Gemeentewaterleidingen
Amsterdam, heeft haar bedrijf
daar officieel nog geen mening
over. „Die plannen zijn allemaal nog zo vaag. Maar bij gelegenheden als recepties vragen we natuurlijk wel of men
denkt om de belangen van de
natuur en het drinkwatergebied."

'Wat een gevoel van geluk
gaat er door je heen als je hier
loopt of zit en luistert naar de
vogels. Dit mag nooit verdwijnen,' schreef een wandelaarster vorige zomer in het gastenboek van bezoekerscentrum De Oranjekom. Sinds
jaar en dag zijn de Amsterdamse
waterleidingduinen
een toevluchtsoord voor iedereen die van rust en natuur wil
genieten. Maar het lijkt er op
dat stilte een schaars goed
wordt.
Op een willekeurige zondagmorgen is het druk in de duinen. De parkeerplaats bij de
Oase heeft geen enkele vrije
plek meer. Natuurgenieters en
trimmers verdringen zich om
het stiltegebied te kunnen betreden. In de duinen moet één
van de hardlopers even stoppen omdat zijn draagbare telefoon rinkelt ..
Mensen die speciaal voor
hun rust komen, kunnen zich
ergeren aan de massale toestroom
van
bezoekers.
„Steeds vaker heb je grote
groepen trimmers die met z'n
allen door de duinen rennen,"
verzucht Johan Klaasse Bos,
die met een tas vol fotospullen
de natuur is ingetrokken.
Hijgende trimmers kun je
nog ontlopen, maar lawaai van

In de Amsterdamse waterleidingduinen is het lang niet 7,0 stil
als menig recreant zou \vensen

buiten het duingebied niet.
„Vanochtend hoorde ik autogeraas, het circuit in Zandvoort, kerkklokken, blaffende
honden en vliegtuigen," zegt
Klaasse Bos, die er echter aan
toevoegt de walerleidingduinen nog steeds een van de
mooiste natuurgebieden van

Amiré Lietomm

Nederland te vinden.
Vliegtuigen boven de duinen
vormen een apart verhaal.
Terwijl bromfietsers en automobilisten speciale vergunningen moeten hebben om
door het stiltegebied te mogen
rijden, kunnen verkeersvliegtuigen ongehinderd doorvlie-

Want ruim 1,2 miljoen mensen zijn voor hun drinkwater
van de duinen afhankelijk. Je
kunt je afvragen wat er gebeurt als er ooit een vliegtuig
neerstort. „Dan heb je een
ramp," zegt Bakker. „Maar we
hebben bij de waterleiding alles minimaal in tweevoud. Er
is nog een productiebedrij f, in
Amsterdam, dat werkt met andere waterbronnen. Als er
echt iets gebeurt, kunnen wij
een nood-drinkwatervoorziening in gang zetten. Lekker
douchen kan dan niet meer,
maar je hoeft niet te sterven
van de dorst."

inspraakavond van 9 december jl., een vervolgavond over de nieuwe beheersvisie voor de Zuidduinen op woensdagavond 25
maart om 19.30 u. in Hotel Hoogland, Westerparkstraat 5 in

wel rekening mee dat de capaciteit van de zaal beperkt is tot 70

personen. De nieuwe beheersvisie maken we graag samen met u.
Het zijn immers ook, of misschien wel vooral, uw duinen.

die krant moel ik
lobben.
* Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN
OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL

Hij brengt mij in een oase van groen,
daar strek ik mij u it
aan de rand van het water,
daar is liet goed rusten.
Na een moedig, geduldig gedragen lijden is van
mij heengegaan mijn lieve man

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen (023) 574 01 02.

Elias Nicolaas van Petegem
Eli
in de leeftijd van 74 jaar.
M. A. C. van Peiegem-Valkestijn
15 maarl 1998
Frans Zwaanstraat 12
20-12 CC Zand voort
Kr is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op woensdag van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort.
De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op
donderdag 19 maart 1998 om 12.00 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat 67 te
Zandvoort.
Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in één van de ontvangkamers van de begraafplaats.

' ;". '

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 10 maart vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 11 door B&W genomen
besluiten is op dinsdag 17 maart vastgesteld
De besluitenlijst \s tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

' ZleMer dit kinderkopje *X * "'^'
Vandaag \$ ze 60 jaar dit popje,

Oe VUT treedt 17 april a.s. in dit jaar,
En In november met Bert al 40 jaar een "echt-paar".
Daarom van het hele familie-legioen,

VERGADERING SENIORENRAAD

Van harte gefeliciteerd en een dikke zoen!

De Seniorenraad is het officiële adviesorgaan
voor de gemeente voor aangelegenheden die
met name betrekking hebben op ouderen

Diep bedroefd hebben wij kennis genomen van
het overlijden van ons
erelid

De eerstvolgende vergadering van de Seniorenraad is op donderdag 26 maart om 10.00
uur in het Raadhuis.
De vergaderingen zijn openbaar

Eli van Petegem
op de leeftijd van 74 jaar.
Wij wensen zijn vrouw en verdere familie veel
sterkte om dit verlies te dragen.
Bestuur Zandvoortmeeuwen

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het onverwachte overlijden van ons medebestuurslid

VERKIEZINGEN TWEEDE
KAMER: STEMMEN PER BRIEF
BIJ de Tweede Kamer verkiezingen op woensdag 6 mei is het voor bepaalde categorieën
kiezers mogelijk om per brief hun stem uit te
brengen
Deze categorieën zijn
A Nederlanders die in het buitenland wonen;
B Nederlanders die wonen in de Nederlandse
Antillen of Aruba, als zij tenminste tien jaar
m Nederland hebben gewoond;
C. Nederlanders die op woensdag 6 mei 1998
m het buitenland werken;
D Een Nederlands gezinslid van categorie C
Vanzelfsprekend dient men op woensdag
6 mei 1998 18 jaar of ouder te zijn en te zijn
geregistreerd als kiezer

Lieve MAAIKE
Eeuwig jong.
Nog even volhouden.
Van harte
je collega's
" verkoopgroep Amstelveen

Eli van Petegem
Wij wensen zijn vrouw en familie heel veel sterkte.
Bestuur en leden
ANBO Zandvoort

Op'het Raadhuis zijn formulieren beschikbaar,
waarmee m het buitenland wonende of werkzame Nederlanders kunnen verzoeken om aan
de stemming deel te nemen Van de kiezers
genoemd onder A en B dienen de formulieren
op 24 maart 1998 te zijn ontvangen door Burgemeester en Wethouders van Den Haag,
Postbus 12620, 2500 DL Den Haag
Uiterlijk 8 april 1998 moeten de formulieren
van de kiezers genoemd onder C en D ontvangen zijn bij de gemeente waar zij zijn ingeschreven
Nadere informatie is verkrijgbaar bij het Raadhuis, Bureau Verkiezingen, Swaluëstraat 2
NATIONALE BOOMFEESTDAG

1998

Op woensdag 25 maart wordt de jaarlijkse
nationale boomfeestdag ook weer m Zandvoort georganiseerd Leerlingen van de
H Schaft-, Maria- en Oranje Nassauschool
planten op die dag een aantal bomen en heesters onder begeleiding van leerkrachten en
medewerkers van de afdeling Reiniging &
Groen van de gemeente Als locatie is gekozen
voor de C v d Werffstraat Het thema van de
boomfeestdag is dit jaar. "een boom voor
het leven" Om 1000 uur opent de heer
G J M Versteege, Wethouder Maatschappelijk
Welzijn, de boomfeestdag met een welkomstwoord
HUURSUBSIDIE
Bewoners van wie het inkomen na 1996 sterk
is gedaald, hebben misschien toch recht op
individuele huursubsidie Wie na 1996 het
inkomen met minstens 20 procent zag dalen
doet er goed aan bij ons te informeren of dat
ook voor hem (of haar) geldt Een en ander is
het gevolg van de nieuwe huursubsidiewet,
die vorig jaar van kracht werd. Die wet zorgde
voor een behoorlijke verbetering Maar achteraf bleek dat er toch bepaalde groepen in de
kou kwamen te staan Staatssecretaris Tommel
beloofde de Tweede Kamer dit te "repareren"
Dat is nu gebeurd Denkt u dat dit ook voor u
geldt? Dan raden wij u aan zo snel mogelijk
met ons contact op te nemen. Voor meer
informatie kunt u tijdens openingstijden
terecht bij de Centrale Balie in het Raadhuis
VOORNEMEN OM BOUWVERGUNNING TE VERLENEN
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 2 5 29 van de bouwverordening
juncto artikel 50 lid 5 van de Woningwet
bouwvergunning te verlenen voor
- het bouwen van vier woningen op het perceel Koningstraat 73 t/m 79
Dit bouwplan ligt met ingang van 20 maart

Als we van de zomer naar de zee gaan doe ik
net alsof jij bij ons bent.
Milica
is doodgegaan op 15 maart 1998.
Lieve tante Lien, je blijft niet alleen, wij zijn dichtbij
je.
Tine en Milica

Eli van Petegem
na een kort ziekbed is overleden.
Wij wensen zijn vrouw en familie, veel sterkte toe
in deze moeilijke dagen.
Drukkerij van Petegem bv:
Torn en Gert-Jan de Roode
Zandvoort, maart 1998
Kerkpad 6

j .•

Van harte en een dikke kus terug
Je vrienden

.'

' '»

Pieter Jacobus Dijkstra
Amsterdam, 1(M)6-1918
Haarlem 15-03-1998
Aase
Michel en Lizzy
Safirah
Cqby Koops
Wil Ligtvoet
Correspondentieadres:
van Lennepweg 20 hs
2041 LH Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaartcentrum Kloppersingel 9 te Haarlem, donderdag 19 maart van 19.00 tot 19.30 uur en vrijdag
20 maart van 11.45 tot 12.15, waarna aansluitend
de crematie zal plaatsvinden om 12.45 in het crematorium „Velsen" te Driehuis-Westerveld.
Vertrek van het uitvaartcentrum om 12.20 uur.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

Bedroefd geven wij u kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan

Johanna Geertruida
Klinkhamer-Loeffen

60 jaar!!
Van harte gefeliciteerd.

25 jaar getrouwd
Qe.fdidtee.rd.
'Mams

(J J J uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Ans

weduwe van Kees Klinkhamer
in de leeftijd van 82 jaar.
Rob Tol
Christje Corbée
13 maart 1998
Correspondentieadres:
C. M. Corbée
Vuurboetstraat 14 rood
2042 AC Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft, ingevolge de wens
van de overledene, in stilte plaatsgevonden.

Uw gasbedrijf adviseert!

„////^

C

Zandvoortse Vereniging van Huurders
Dinsdag 24 maart, om 20.00 uur houdt de
ZVH de jaarlijkse Algemene Vergadering
in het kantoor Zeestraat 22/17.
Naast de gebruikelijke jaarstukken wordt
er
aandacht
besteed
aan
het
mutatlebeleW bij EMM. In welke staat
moet een woning worden achtergelaten bij
verhuizing. Wat accepteert de EMM wel of
niet Wij willen graag van onze leden
weten hoe zij denken over dit beleid en of
er niet het e.e.a. veranderd kan worden.
Dus... Houd 24 maart een paar uurtjes
vrij en laat uw mening horen!

bouwen woningen
(13-03-1998)
bouwen woningen
(13-03-1998)
bouwen woningen
(13-03-1998)
bouwen woningen
(13-03-1998)
veranderen wonmg (13-03-1998)

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

afkoopsom van slechts ƒ 3.395,-

voor meer informatie:

Bil GRATIS 0800-0224535

STOOKAKTIE '97/'98
'Donderdag 12 maart
waren

97105B Park Duijnwijk
(architect Claus
en Kaan)
97107B Park Duijnwijk
(architect Roeleveld en Sikkes)
97108B Park Duijnwijk
(architect Roeleveld en Sikkes)
97110B Park Duijnwijk
(architect
Duvekot)
98022 B ZandvoortseIaan218

"Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uituaartverzekering moetje hebben. Voor dat
bedrag wil je toch zeker niet van je
kinderen afhankelijk zijn!"

Maaike Leyenhorst

Monique, Peter, Karin, André
Aaldert, Anneke, Rien,
Wim en Margo

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN

* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

18 maart 1998

Juist als het verdriet zwaar is,
moet troost licht zijn.
Licht als het vogelveertje
dat in het bos voor je voeten
dwarrelt, datje opraapt,
dat zacht is aan je wang
en datje met een glimlach
in je knoopsgat steekt.
. . . . dag duinen.
dag vogels.
. . . . dag insecten.
Na een leven vol liefde voor de natuur is plotseling
van ons heengegaan, onze vader, schoonvader, opa
en vriend

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

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.

Bloeiende Violen
Heesters
Bomen
Struiken
Struikrozen
(Parfum de Provence)
Klim- en Leirozen
Bemesting

Zondag 15 maart jl. ontvingen wij het droeve bericht, dat onze oud-eigenaar en vriend

Rectificatie
In de gemeentelijke advertentie van 5 maart jl
is abusievelijk een aanvraag bouwvergunning
Boulevard Barnaart 20 vermeld, dit moet zijn
Boulevard Barnaart 14, uitbreiden restaurant

of crematie voor een éénmalige

Van Stol berg weg 1
Zandvoort
Tel. 5717093

Rob Snoeks

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
en meldingen bouwvoornemen zijn bij
het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
98046M Mansstraat 11 plaatsen serre
98047B Paradijsweg 11a veranderen woning
98048B Parnassialaan 25 vergroten woning
98049B Emmaweg 31 vergroten woning

Een compleet verzorgde begrafenis

Kwekerij P. van Kleeff

Ome Eli

1998 gedurende 14 dagen ter inzage bij de
Centrale Balie Gedurende deze termijn kan
een ieder tegen voormeld bouwplan schnftelijk bedenkingen kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direct hulp bij een sterfgeval.

uitgerekend voor U!
Voor c/e week van 09-03 t/m 15-03
Normaal
jaarverbruik

Week
streelverbruik*

800
1000
1200
1400
1600
1800

22
28
33
39

2000
2200
2400
2000
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

44
50
55
61
66
72
77

83
91
99

108
116
124
138
152
166
179

Totaal vanaf
l november**

Kosten
deze week

435
548

ƒ

656
765
878

ƒ

983
1091
1204
1314
1425
1529
1641
1805
1968
2131
2295
2462
2735
3008
3280
3555

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

12,32
15,68
18,48
21,84
24,64
28,00
30,80
34,16
36,96
40,32
43,12
46,48
50,96
55,44
60,48
64,96
69,44
77,28
85,12
92,96
100,24

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij alle
energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

Extra kamer nodig
' Dakkapellen m alle soorten en maten
Traditionele constructies.
zeer goed gci'soleerd
Van onderhoudsarm en
t
dcgcli|k materiaal
1
In cén dag geplaatst
d m.v. prefab elementen.
1
Dubbel glas
van binnenuit te reinigen
Vcr/orgcn van melding
of bouwvergunning
Doorlopende garantie
en financiering mogch|k.
1
Aantrekkelijke project kortingen.

Rijk aan Ruimte met Ruiter
vraag naar onze documentatie, bel: 072-5022700, fax: 072-5022730
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Antwoordnummer 175 l. 1620 WK URSEM.
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Geldbedrag weg
OVERVERVEEN - Een inbreker heeft vorige week tienduizend gulden en enkele rij- en
{entekenbewijzen gestolen uit
een woning in het Kennemerpark. De diefstal vond plaats in
ie nacht van maandag op dinsdag. Via tuindeuren die niet af§esloten waren, kon de insluioer binnen komen.

Parkeercontrole
ZANDVOORT - Een parkeercontrole in het centrum van
Zandvoort heeft zondagmiddag
iwintig bekeuringen opgeleverd. Eén auto is weggesleept
omdat de 25-jarige eigenaar uit
Amsterdam zijn auto hinderlijk
op de kruising Nieuwstraat/Hulsmanstraat had geparkeerd. Niemand kon passeren.

Zandvoorts
Nieuwsblad

woensdag 18 maart 1998

ZANDVOORT - De ver-

schillen tussen de ideeën
van de zeven politieke par-

Alle partijen willen wel een wethouder leveren

tijen zijn klein, zo constateert VVD-voorzitter René
van Liemt naar aanleiding Andries van Marie het college
Burgemeester en Wethouvan de eerste college-on- van
ders gaat vormen. Alle partijen
derhandelingen vrijdagwillen in principe een wethouavond.
der leveren.
Zo klein zelfs dat de VVD,
die bij de verkiezingen de
Maandag komen de partijen
grootste partij is geworden, opnieuw bij elkaar en wordt
moet gaan kiezen met welke duidelijk hoe het college en het
personen VVD-wethouder collegeprogramma eruit gaat

zien. Vanavond overleggen het
bestuur en de aanstaande fractie van de VVD met wie zij in
zee gaan. Die bespreking vindt
plaats achter gesloten deuren.
Al is de VVD voorstander van
openheid, volgens Van Liemt
horen interne besprekingen
niet openbaar te zijn.
Volgens de VVD-voorzitter is

er op een paar punten wel wat
onenigheid, zoals het afschaffen van de wielklem voor tauitenlanders. Van Liemt: „De
VVD wil die afschaffen. CDA,
G BZ en DG6 vinden dat dit pas
moet gebeuren als er een Europese wet is die het mogelijk
maakt om in het buitenland bekeuringen te innen." GBZ, CDA

ZANDVOORT - De politie
heeft zondagmiddag op de
Thomsonlaan de toegangsweg
naar twee voetbalclubs gecontroleerd. Van de honderd gecontroleerde autos hebben ne- De Zandvoortse folklorevegen bestuurders een blaastest
moeten afleggen. Niemand had reniging De Wurf, die dit
jaar vijftig jaar bestaat,
teveel alcohol gedronken.
speelde dit weekend het toneelstuk 'Aanzoek van Jacob aan Anncmarie'. Ook
Eierregen
burgemeester Van der HeijOVERVEEN - Sommige den gaf acte de présence
weggebruikers reageren wel „Geen toneelstuk van De
merkwaardig op een snelheids- Wurf sla ik over."
controle, vindt de politie. Een
medewerker van de radarauto,
die vorige week op maandag'AT ZIE jij er leuk uit,
middag in gebruik was op de
heel anders dan toen
Zeeweg, merkte rond tien over
met vis en garnadrie dat zijn auto bekogeld len langs je
huissie kwam,"
werd met eieren. De twee man- zegt Jacobmijn
(gespeeld door Wilnelijke daders gingen in eenbe- lem Schilpzand)
tegen de visstelwagen er vandoor. Via het
Annemarie (Ans
kenteken worden zij alsnog verkoopster
Veldwisch), op wie hij een oogvoor hun daad verantwoorde- je
heeft. „Jae, verschil mot er
lij k gesteld.
antwoordt Annemarie
Van de 1308 gecontroleerde weeze,"
Zandvoorts dialect. „Een
autos reden er 88 te hard. De in
mens trekt in de week toch z'n
hoogst gemeten snelheid was zundaegse
kleer niet an."
122 kilometer.

ZANDVOORT - Aquarellen
en pentekeningen van Bep van
der Lans-Lengers zijn te zien in
het bezoekerscentrum van de
Gemeentewaterleidingen. De
tentoonstelling is te zien van 18
maart tot en met 27 april.
Het bezoekerscentrum aan
de Oranjekom is geopend van
dinsdag tot en met donderdag
van half tien 's ochtends tot en
met vier uur 's middags. In het
weekend zijn de openingstijden: van negen uur in de ochtend tot vijf uur 's middags.'

Blijspel door
Wim Hildering
ZANDVOORT - Het blijspel
'In de holte van je arm' van Dimitri Frenkel Frank zal door de
Zandvoortse Toneelvereniging
Wim Hildering op vrijdag 27 en
zaterdag 28 maart worden opgevoerd. De plaats is gebouw De
Krocht. De aanvang is kwart
over acht.

The Box dag
en nacht
ZANDVOORT - Het interactieve videoclip-kanaal The Box
Music Television YOU Control
is sinds 16 maart ook te ontvangen op de kabel. De Box zendt
uit op kanaal S 60 en is 24 uur
per dag te zien. Clips kunnen
worden aangevraagd door te
bellen met 0909-9798. Bijzonder
is dat deze clips alleen in de
regio Haarlem worden vertoond.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur: J.M. Pekelharmg.
Directeur/uitgever: C A Pelle.
Adres: Gasthuisplem 12, Zandvoort. Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdac
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur: donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16
uur.

Jacob draagt een zwart pak
met hoge hoed en Annemarie
de klederdracht van de kuststreek. Op het hoofd heeft zij
een witte kanten kap met echt
gouden hangers en spelden.
Het verliefde stelletje keuvelt
nog een tijdje rustig door en
drinkt intussen wat likeurtjes.
Wanneer Jacob op het punt
staat een huwelijksaanzoek te
doen, valt hij, na het drinken
van brandewijn uit een verkeerd flesje, van zijn stoel. Het
publiek lacht zich suf. Meer
dood dan levend ligt Jacob op
de vloer. Zie hem maar eens
onopgemerkt uit je huisje te
krijgen zonder "dat het hele
dorp .gaat kletsen.

speelde zaterdag en zondag het
blijspel 'Aanzoek van Jacobs
aan Annemarie'. Dit lachstuk
vol humor werd twintig jaar geleden geschreven door Bets
Jongsma-Schuiten, destijds actief lid van de vereniging, en is
gebaseerd op een waargebeurd
verhaal. Bets Jongsma had passende rolletjes bedacht voor
alle toenmalige leden, maar
ook de huidige generatie toneelspelers lijkt het toneelstuk
Folklorevereniglng De Wurf, op het lijf geschreven.
in februari 1948 opgericht,
De meningen van het publiek

Ockersen lacht
om kleine subsidie
voor filmfestival
ZANDVOORT - „Lach-

wekkend," noemt Thys Ockersen de subsidie die hij

van de gemeente krijgt voor
een festival met louter Nederlandse producties. Oc-

kersen, voorzitter van de
Filmclub Simon van Collem, had om ruim twintigduizend gulden gevraagd en

krijgt 5500 gulden.

„Doordat hier een kruideniersmentaliteit heerst, gebeurt er nooit wat leuks pp cultureel gebied. Er is altijd wel
een excuus om geen geld te geven. Het argument is dat de gemeente ook nog wat geld wil
reserveren voor andere projecten. Maar die andere projecten
zijn er niet of krijgen geen

Advertentieverkoop: R. Post (verkoop
manager), M. Oosterveld
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aange
rlandse Nieuwsbladpers

kans."
Ockersen wil het festival onder de noemer 'Hollandse nieuwe aan zee' van 17 tot en met 23
september laten plaatsvinden.
In Gebouw de Krocht draait hij
Nederlandstalige films, zoals
'Hufters en hofdames', 'De trip
van Teetje' en 'De gordel van
smaragd'. Ockersen: „Met wat
meer geld kan ik het wat grootser aanpakken. Neem nou het
filmfestival van Utrecht. Dat
kost een miljoen gulden, geloof
ik."
Hij heeft echter ook een ander ijzer in het vuur. Ockersen
heeft eveneens subsidie aangevraagd bij het ministerie van
OCW. Bovendien hoopt hij op
bijdragen uit het Zandvoortse
bedrijfsleven.

in de pauze zijn dan ook erg
positief. „Prachtig, een soort
klucht en goed gespeeld," zegt
een bezoeker die zichtbaar genoten heeft. Zijn vrouw: „De reacties uit de zaal waren ook zo
leuk." Loes Jager staan de tranen van het lachen nog in de
ogen. „Prima stuk, en goed ge-

AMSTERDAMS COLLEGE VOOR

HOTEL EN GASTRONOMIE

ACHG start nieuwe opleiding
MBO toerisme in Amsterdam
Bel: (020)5 150350
internet:

www.euronet.nl/users/achg

maakt dool uit van

rogionaatoploidmgencentrumamslordamenomslrokon

Commissie Kamer kleiner
en met nieuwe gezichten
ZANDVOORT - De regio-

commissie Zuid-Kennemerland van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken

is gedeeltelijk van samenstelling veranderd.
Dit is het gevolg van een wetswijziging, waarbij het totaal
aantal leden terug ging van 60
naar 48 vertegenwoordigers

„Ik heb twaalf jaar met hem
Na de sluiting van het wisselsamen in de Ondernemersverekantoor viel Oonk in een gat.
niging gezeten. Henk had een
kijk, was altijd posiHij miste de contacten met de nuchtere
tief en reageerde soms mormensen die daar vaak even
op nieuwe ontwikkelinkwamen buurten. „Het was er rend
gen. Mede dankzij hem hebben
doorlopend spreekuur," aldus we
de weekmarkt naar Zandzijn schoonzoon. „Het kleinste voort
gehaald, konden we braconferentiezaaltje van Zandderieën en sinterklaasfeesten
voort," noemde Charles Moeorganiseren."
renburg, spreker namens de
„'Nee' kreeg hij niet over zijn
OVZ, het wisselkantoor.
lippen als er iets georganiseerd
moest worden," vertelde J. Attema senior. „De vele ordners
in zijn kantoor getuigden daarvan."
Vijftig jaar geleden ontmoette Attema zijn vriend toen deze
Aquarellen en
vanuit Winterswijk naar Zandvoort kwam. Oonk was despentekeningen
tijds nog politie-agent. „Ik
ZANDVOORT - Aquarellen vroeg hem wat hij hier kwam
niging en later de Ondernemers Vereniging Zandvoort ge- en pentekeningen van Bep van doen. Hij antwoordde dat hij
der Lans-Lengers zijn te zien in welvaart kwam brengen en de
weest.
het bezoekerscentrum van de orde en het gezag handhaven.
Gemeentewaterleidingen. De Maar ik zag al snel dat hij niet
„Hij was een harde werker,
een echte middenstander," zei tentoonstelling is te zien van 18 lang agent zou blijven. Pas nazijn schoonzoon tijdens de be- maart tot en met 27 april. Het dat hij zijn vrouw, Gerda Kerkaan de man, ontmoette begon zijn legrafenisplechtigheid. „Van bui- bezoekerscentrum
Oranjekom is geopend van ven pas goed. Hij werkte bij het
ten een joviale man, maar van
dinsdag tot en met donderdag vervoersbedrijf van zijn
binnen een trotse man die het
moeilijk vond om zich bloot te van half tien 's ochtends tot en schoonvader. Hij werd een echmet vier uur 's middags. In het te Zandvoorter. Henk is als
geven. Veel hobby's had hij
weekend zijn de openingstij- Oosterling gekomen, als Wesniet. Zijn grootste hobby was
den: van negen uur in de och- terling gegaan."
het service verlenen aan zijn
tend tot vijf uur 's middags.
Monique van Hoogstraten
klanten."

ZANDVOORT - Ongeveer

speeld: zoals die Jacob weggedragen werd!"
Ook burgemeester Van der
Heijden beleeft naar eigen zeggen een goede zondagmiddag.
„Geen stuk van De Wurf sla ik
over," zegt hij. „Het aardige is
dat ze professioneel spelen. De
optredens zijn elk jaar weer

(ADVERTENTIE).

'Henk Oonk kwam als Oosterling
maar ging heen als Westerling'

Redactie: (023) 571.8648. Fax. (023)130 belangstellenden hebben donderdagmiddag de
573.0497.
Advertentieverkoop. (023) 571.7166. Fax: bekende ondernemer Henk
(023) 573.0497.
Oonk naar zijn laatste rustE-mail: wmcomm@perscom.nl
plaats op de Algemene BeMicro advertenties: (020) 562.6271. Fax; graafplaats begeleid. Oonk
(020)665.6321.
overleed vorig weekend op
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan 75-jarige leeftijd. Hij had
'an de Helende Meesters 421 B, Amstel- longemfyseem en prostaatveen. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen
kanker.
Tel • (020) 347.3434. Fax: (020) 347.3439.
Oonk is vooral bekend in
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax
Zandvoort omdat hij tot twee
(020)665.6321.
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc) jaar geleden de Wechselstube
op de Grote Krocht dreef en
(020)562.6211.
zich erg ingezet heeft voor de
Abonnementsprijzen: ƒ19,60 per kwartaal
ƒ35,40 per half jaar; 61,75 per jaar. Voor middenstanders. Voor het wispostabonnees gelden andere tarieven. selkantoor had hij samen met
zijn vrouw een reisbureau en
Losse nummers /2,-.
Vragen over bezorging: donderdag tussen een taxibedrijf. Jarenlang is hij
secretaris van de Handelsvere9-12 uur (023) 5717166.
Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv.-cltef), Monique van Hoog
straten, Joyce Schreuder.
Vormgeving/opmaakredactie: Dick Piei
(chef), Willem Bleeslng, Paul Busse, Pietei
Hendal, Theo van der Linden, Yvonne Mul
<ter, Andre Stuyfersant. Systeernredactie
Hero Blok (chef) Redactiepromotie Trudy
Steenkamp.

Een ander punt is of het
vrachtverkeer voortaan over de
Zeeweg gestuurd moet worden

Alcoholaanpak
provincie nu
ook in Europa
HAARLEM - De provin-

cie Noord-Holland is geen
koploper meer als het gaat
om alcoholgebruik in het
verkeer. Dat blijkt uit een

onderzoek van de Stichting
Wetenschappelijk pnder;oek
Verkeersveiligheid
(Swov) dat vanochtend is

;epresenteerd.
Dat het percentage 'dranknjders' licht daalt is te danken
aan een gedegen provinciale
aanpak, denkt de politie. De
campagne krijgt Europese navolging.
Op 4 december 1996 ging de
Provinciale alcoholcampagne
van de vijf politiekorpsen m
Noord-Holland van start. De samenwerking van de korpsen
nad tot doel het alcoholproDleem in het verkeer aan te pakten. Op provinciaal niveau werden afspraken gemaakt en door
de verschillende politiekorpsen gezamenlijke controles uitgevoerd. Inmiddels is de actie
overgenomen door andere Europese landen. Finland, Ierland
en een zestal Europese hoofdsteden hebben ook de oorlog
verklaard aan alcoholgebruikers achter het stuur.
Vorig jaar werden tijdens de
zes gezamenlijke alcoholconDroles 150 duizend automobilis,en onderworpen aan een blaastest. 2125 personen dronken teveel. In de gehele provincie
werden in totaal 250 duizend
bestuurders op hun alcoholgebruik gecontroleerd (dat is één
op de zes rijbewijshouders).
Tienduizend van hen had een te
hoog alcoholpromillage m het
bloed. Volgens politiecijfers
vonden tweeduizend ongevallen plaats waarbij alcohol in
het spel was. Er vielen meer
dan vierhonderd slachtoffers,
waaronder enkele dodelijke.
Het komende jaar worden opnieuw gezamenlijke controles
uitgevoerd. Op deze dagen zullen ook de politiekorpsen in de
Europese hoofdsteden op alcohol controleren. Berlijn, Dublin, Helsinki, Kopenhagen,
Londen, Madrid, Stockholm en
Het taalgebruik tijdens het 'Aanzoek van Jacob aan Annemarie' Wenen sluiten zich bij de actie
aan. In Ierland en Finland
was voor sommige kijkers een feest van herkenning
vindt de controle op landelijk
niveau plaats.
waardevolle evenementen. Ze van de oudjes wel geleerd hoe je
maken deel uit van de dorpsge- Zandvoorts praat."
Volgens Freek Veldwisch,
meenschap en vertegenwoordigen de geschiedenis en cultuur voorzitter van de toneelverem- Jazz in 't Wapen
ging, was ook de eerste opvoevan Zandvoort."
- Voortaan is
Het oud Zandvoorts op het ring, zaterdagavond, net als erZANDVOORT
een
keer
per
maand
een jazzzondag
een
groot
succes.
Na
aftoneel klinkt soms haast als
optreden
in
't
Wapen
van
Zandeen andere taal, maar toneel- loop speelde er een bandje en voortr op het Gasthuisplein.
Op
speelster Ans Veldwisch zegt er gingen de stoelen aan de kant 17 maart speelt het kwartet van
weinig moeite mee te hebben. voor het traditionele 'bal na'. de Heemsteedse pianist Frans
„Ik heb het van huis uit meege- „Het was een compleet feest,
Tongeren. Hij heeft arrankregen. Mijn vader is een Zand- fantastisch, in een zo goed als van
gementen van bekende jazzmuvoorter. Bovendien, na 25 jaar volle zaal."
ook eigen werk. Zijn
Jan Pieter Nepveu zikanten
bij de folklorevereniging heb ik
kwartet bestaat uit Wim-Euud
Eeuwen (tenorsax), John Erich
(contrabas) en Cees van Lent
(slagwerk). Het optreden begint om half tien. De toegang is
gratis.
De jazzoptredens zijn een uitOp 14 april krijgt Zandvoort
vloeisel van het feit dat de
zeventien nieuwe raadsleHaarlemse Jazz Club sinds
den. Acht van hen zijn echt
kort gesloten is en dat er in
nieuw. In de rubriek 'De
Zandvoort redelijk veel jazzliefnieuwkomer' vertellen ze
hebbers zijn. De eigenaren van
over politiek en over zich't Wapen hebben dit aangegrezelf.
pen om ook een jazzpodium te
vormen.
Nieuw raadslid: Eggie Poster,
57 jaar, geboren en getogen in
(ADVERTENTIE)
Zandvoort, effectenhandelaar,
staat op nummer drie van de
VVD-lijst.

'In de week trekt men z'n zundaegse kleer niet an'

Geen alcohol

Aquarellen en
pentekeningen

en VVD hebben de wielklem
een paar jaar geleden ingesteld.
De VVD komt daar nu echter
van terug omdat het zulke negatieve reclame voor Zandvoort is in het buitenland.

om de bewoners van de Haarlemmerstraat tegemoet te
komen. PvdA, GBZ en D66
willen dat niet volgens Van
Liemt. Het CDA twijfelt aan
de haalbaarheid van deze
maatregel.
Of de partijen ook daadwerkelijk bij hun standpunt
blijven en of dat een breekpunt vormt voor de onderhandelingen, blijkt maandag
om acht uur tijdens een openbare vergadering in het raadhuis.

van het bedrijfsleven. Namens
het Ondernemers Platform
Zandvoort is A.V.M.J. Maintz
benoemd. De voorzitter van de
commissie is de heer Schölvinck, met als vice-voorzitters
R. Giessen en E. Hoogeveen. De
secretaris is Th. Hulsebosch
benoemd.

VU zoekt vrouwen
in de overgang
AMSTERDAM - Het

VU-ziekenhuis in Am-

sterdam is op zoek naar
gezonde vrouwen in de
leeftijd van vijftig tot 65

jaar die willen meewerken aan een onderzoek
naar de behandeling van
overgangsklachten.

Veel vrouwen worden in
de overgangsjaren geplaagd door opvliegers,
transpiratie-aanvallen, onregelmatige menstruaties,
incontinentie en pijn bij
het vrijen. Veel minder bekend is het sterk toegenomen risico op hart- en vaatziekten na de menopauze.
Dit nu wil de afdeling Gynaecologie van het VU-ziekenhuis onderzoeken.
In dit onderzoek worden
effecten bestudeerd die
oestrogeenpleisters en -tabletten hebben bij gezonde
vrouwen tussen de vijftig
en 65 die geen baarmoeder
meer hebben.
Vrouwen die aan het onderzoek meewerken moeten binnen een tijdsbestek
van circa anderhalfjaar ongeveer zeven keer naar het
VU-ziekenhuis. Per keer
duurt een bezoek gemiddeld een uur. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Dr. M. van der
Mooren, 020-444.3244

De nieuwkomer

Politiek verleden: richtte samen met Leo Heino en Jan
Wijnbeek in 1967 in Zandvoort
D66 op, maar zag dat D66 toch
in hetzelfde stramien als de andere partijen verviel en stapte
later over naar de VVD. Zijn
vader was voorzitter van de
CHU in Zandvoort, zijn broer
en zijn zus beiden VVD-wethouder.
Wil over vier jaar bereikt hebben: „dat het Badhuisplein nu
eens eindelijk opgeknapt wordt
en dat de treinverbinding met
Amsterdam verbetert in plaats
van verslechtert. Zelf heb ik
met dat laatste dagelijks te maken."
Herinnert zijn vader als: „een
sportfanaat. Hij organiseerde
voetbalwedstrijden in het Kostverlorenpark en was een van de
oprichters van de tennisveremging. Bovendien was hij zijn tijd
ver vooruit. In de jaren vijftig
was hij al oecumenisch. We zaten bijvoorbeeld op scholen van
allerlei gezindten "
Is zelf ook dol op buitcnsporten. vanwege: „de frisheid.
Heerlijk. Ik ben een buitenmens. Sporten in zo'n bedompte hal, daar hou ik niet van. Of
ik het straks geen bezwaar vind
om in de raadszaal te zitten?
Nou, ik ben wel gewend om veel
te vergaderen."
Wordt kwaad als: „zaken bij
de gemeente heel lang blijven
liggen. Vooral voor oudere
mensen is dat vervelend. Verder snap ik met dat het Elysee
Beach Hotel gebouwd is met
een zaal die half onder de grond
ligt en dat het Gran Dorado Hotel geen balkons heeft. De mensen komen toch naar Zandvoort om uit te kijken over zee,
zul je zeggen."
Houdt van: „muziek. Van
klassieke muziek en pop. Je
zult mij niet bij een coucert in
het Concertgebomv zien Daar
val ik in slaap, want dan moet
ik de hele tijd stil zitten. Ik ga
liever naar popconcerten. Ben
naar De Stones in de Kuip geweest, halverwege de jaren zes-

Cinema Circuis
Eggie Poster
tig naar The Beatles in Blokker, naar Bruce Springsteen in
de Kuip midden jaren tachtig
en een hoogtepunt was ook het
concert van Guns 'n Roses in
het Goffert Park m Nijmegen
met mijn zoon. 'November
Rain' van deze groep vind ik
één van de mooiste liedjes die
ooit geschreven zijn. Het is zo
lekker melancholiek."
Leest graag: „boeken van
Russische schrijvers. De korte
verhalen van Tjechov herlees
ik regelmatig. Rusland heeft
voor m ij iets mystieks."
Toppunt Min romantiek: (hij
kleurt) „liedjes schrijvers zeggen dat romantiek vals is. Ik ga
graag met vrienden uiteten.
Maar of dat nou romantiek is...
Tja, moeilijk hoor. Ik kan er
weinig op zeggen. Anders gelooft mijn vrouw me ook niet,
ben ik bang."
Favoriete film: „klassiekers
als 'Citizen Kane', 'The Third
Man', 'Dances with wolves'. En
o ja. 'The Piano'. Anderhalfjaar
geleden heb ik 'Mrs Doubtfire'
gezien, wel aardig."
Wil naar ecu onbewoond
eiland niet: „Marijnissen (van
de landelijke SP). Ik zag hem
onlangs bij Paul de Leeuw. Hel
lijkt me een oprechte kerel.
Voor de gezelligheid neem ik
Annemarie Jorritsma (landelij
ke VVD) mee. En om te discussieren lijkt me Jeannette van
Westerloo (Zandvoortse SP)
mee. Ik ben benieuwd wat haar
beweegredenen zijn. Ik heb alleen nare dingen over haar gelezen en gehoord en daarom zou
ik weieens echt willen leren
kennen. Bovendien moet je
naar een onbewoond eiland
niet allemaal met gelijkgerich
te mensen gaan, dat is saai."

19 t/m 25 maart

ANASTASIA

M O RT A L
KOM B AT 2

21.30

ADEVIL'S

ADVOCATE

JENSEITS DER
STILLE
Regie Caroline Lml^
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* kriridensauna binnen

the:rmen
LA MER
SAUNA

BEAUTY

* blokhutsauna buiten
ir Romeins stoombad
ir Osmanisch Badhuis

R E S O R T

* warme & koude douches
ir royaal binnenzivembad
ir zonncbanken
ir gezichtsbehandclingen
+ lichaamsbehandelingen
ir hydromassagebad
ir diverse massagetechnieken
ir hand-en voetverzorging

DONDERDAG.

VRIJDAG

VTERDAG

MAART

MAART 1

* beauty arrangementen
ir beauty shop
ir terras, patio & zonneweide

MAART1

ir rustntimte met bar &
openhaard
• pi™*

r9.00-22.00 uur1

r9.00-22.OQum

f 9.00-1 T.OQuui

••j

TI,- ontspanningsruimte

Londen

ir bistro met kleine en
grote kaart

2+3 zits combinatie in
romantisch Engelse stof
Normaal 895,-

+ ruime parkeergelegenheid

Bel voor meer informatie 036 -538.6888

Geett gratis
_ Mowitainbikes

Openingstijden: SAUNA / THERMEN: maandag t/m zondag van 11.00 tot
24.00 uur (dinsdag tot 17.00 uur dames).
BEAUTY: dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur.

Sitdown

Thermen La Mer Sauna & Beauty Resort
Scoutingpad 3 - Almere. Tel. 036 - 538.6888

VA:;

Salotti
Marinelli

+ Gratis 2 Super Mountainbikes

Arsenal
:Model2160
2+3 zits combinatie
met relax-systeem
in een groot aantal
kleuren leverbaar
Normaal 5995,-

4 ONGEPANEERDE

SCHNITZELS
en

Gratis 2 Super Mountainbikes

ONS SCHOUDERHAM

tot

Buckingham

SAMEN 1 O,

Koninklijke droom-hoekbank,
als afbeelding in een
groot aantal kleuren
1e kwaliteit rundieder.
Normaal 8995 j»

Voor vegetarische produkten
kunt u ook bij ons terecht

Slagerij Vreeburg

• ~r\

De enige ambachtelijke slager
in Zandvoorty

IMS.-

GRATIS»

+ Gratis 2 Super
Mountainbikes

Sunday

] ~~•\

p

2+3 zits combinatie
in Artificial leather
Normaal 2495,

ÏAua^H^^n^J^b^i&^ditAr^t^S

Haltestraat 54, Zandvoort
+ Gratis 2

BigBen
Schelpenplein 18, aan pittoresk plein gesitueerd charmant klein woonhuis. Ind.: hal; L-yormige woonkamer met haard; keuken; kelder; toilet; 1 e
et.' ruime slaapkam. met vaste kast; ruime badkamer met ligbad, douche en bidet. Grotendeels v.v.
dub. glas. C.v.
Vr.pr. ƒ 239.000,- k.k.
Dr. C. A. Gerkestraat 18 rood, in de directe nabijheid van het centrum gelegen royale bovenwo
nmg met balkon zuid. Ind. 1e et.: ruime hal; woonkamer en suite met inbouwkasten; keuken; badkamer met douche, toilet en wastafel; slaapkamer;
kamer; 2e et.: riante overloop; 2 slaapkamers.
Vr. pr. ƒ 269.000,- k.k.
Dr. J. G. Mezgerstraat 33, nabij strand, station
en centrum gelegen driekamerapp. met riant terras
op het .tuiden. Ind.: hal met spiegelkast; woonkamer mei parketvloer;
riant zonneterras met plavuizenvloer (30 m2); halfopen keuken; toilet; badkamer
met douche en wastafel; 2 slaapkamers.
Vr.pr./289.000,-k.k.
Stationsplein 23, sfeervol, ruim woonhuis met
zonnige tuin, gelegen aan de rand vh centrum en
pp ± 100 m van het strand en station. Dit woonhuis
is door de ruimte en opzet geschikt voor zelfbewoning als voor deelverhuur. Ind.: fraaie vestibule;
ruime hal, toilet; ruime woonkamer (± 40 m2) met parketvloer en openslaande deuren naar tuin, half
open keuken met diverse app.; 1e et.- toilet; badkamer met wastafel en ligbad; 3 slaapkamers met
vaste kasten, balkon aan oost- en westzijde, 2e et.:
overloop; zitslaapkam. (± 25 nf) met kitchenette;
slaapkamer; badk. met wastafel, ligbad en toilet.
Bergvliering bereikbaar via vlizotrap. Deels v.v.
kunststof kozijnen met isolatieglas.
Vr.pr./469.000,-k. k.
Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

ra
NVM

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

High design^
bank in
kalfsleder met sierlijke
chrome poten
/,
Normaal 3950,-

I uit zijn maar
mit: enkele Voorbeelden
P.
uithonderden •
jljf spectakütaire aan
**
biedingen met
kortinaen

1995.-

2+3 zits combinatie
in vol anilineleder
Normaal 3950j'

i

Aanbieding

ll"V

•** Gratis 2 Super
Mountainbikes

• NU KOPEN EN PAS
TOT DE VOLGENDE
Draaifauteuil waarbij u voor
EEUW BETALEN
'n prikkie in echt leder kunt
TEGEN 0% RENTE!
zitten. Uit voorraad leverbaar
• GRATIS KOPJE
Normaal 995,"
KOFFIE

24,~

Singlets
2 stuks

2JMOUAJTAIJ

Big City

Schiesser
Herenslips
2 stuks

,

aankoop van een ««pleet
bankstel
^

1395.-

2+3 zits combinatie
met losse hoes in
romantisch Engelse stof
Normaal 2195S-

Kroon Mode

de sic

• ALLE AANKOPEN
MET 3 JAAR
CBW-GARANTIE!

25,-

kleur wit, mt 5-6-7-8

• GRATIS THUISBEZORGING IN DE
GEHELE BENELUX!

Haltestraat 55

Geen gratis Mountainbikes

ALKMAAR

^

<v

*v $

- *\ •, ;d>> ^ Ï-?

v

"t •i.

FRIESE POORT 106 / HOEK FRIESEWEG
TEL. (072)5113698

ALMERE-STAD
i ««&«,„!? l«,^«*c.<.v.^.U^W

',V<4tól"-,

SHOWROOM 9.000m2
VIDEOSTRAAT 21, (TEL. 036) 5361144
Industrieterrein GOOISE KANT

SNELWEG A6, AFSLAG ALMERE-STAD/WEST

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 9.00-17.30 uur. Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Donderdag en vrijdag koopavond. Op zondag altijd gesloten.

Slagerij Vreeburg

VU

academisch

„Hondenkapsalon RENÉE'
Gevestigd sinds 1957

Het VU ziekenhuis vraagt voor landelijk onderzoek

Voor het toiletteren van kleine
tot middelgrote honden, incl.
nagel-, oor- en anaalklierbehandeling.
(Ook apart mogelijk.)

Vrouwen in de overgang
Hormoonbehandeling bij vrouwen in de overgang
vermindert het risico op hart- en vaatziekten. In dit
onderzoek wordt gedurende 15 maanden het effect
van verschillende hormoonbehandelingen op meerdere risicofactoren voor hart- en vaatziekten bestudeerd.
Voor dit onderzoek vragen wij:

Gezonde vrouwen, van 50-65 jaar, bij
wie de baarmoeder is verwijderd.
Voor nadere informatie en aanmelding kunt U op
werkdagen contact opnemen met: Hilda Kessel of
Marinka Post, artsen afdeling gynaecologie.
VU ziekenhuis, postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.
Telefoon: 020-4443244/4444831.
(09.00-12.00/13.00-17.00 uur.)
Dit onderzoek wordt mede financieel gesteund door
de

Nederlandse

Hartstichting

vrienden va

hartstichting

Gezellig dineren in een sfeervolle ambiance
Wij bieden u vernieuwd van ma. t/m vrij

Bel voor gratis info, advies of afspraak
023-5715626.
Van Ostadestraat 26, Zandvoort

KEUZE WEEKMENU
Zalmsalade (toast en boter)
Aspergeschotel (koude asperges met ham)
Griekse salade (Fetakaas en olijven)
Spare Ribs
Schol (in boter) gebakken
Lamskoteletjes
geserveerd met salade
en gepofte aardappel
Palacinka (flensje met koude crèmevulling)
IJs (met vers fruit)
Koffie

vraagt
WINKELHULP jongen of
meisje voor de zaterdag
en een
JONGEN voor het schoonmaken
Haltestraat 54, Zandvoort. Tel. 5712451

Leden Zandvoorts vrouwenkoor
bedanken het bestuuren evenementencommisie voor het diner en de gezellige avond ter gelegenheid van het
12)i-jarig bestaan.
Het was weer als vanouds

de énige échte drukkerij in Zandvoort

van Petegem

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornufzen
Ook voor uw sanitair.
InrichHna en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goren,
enz.

f 29.50 p.p.
Wil heten u van harte welkom
Fam Boom Tamerus
Keuken geopend van 17.00-22 00 uur
Woensdags gesloten Voor info of reserveringen
" tel -023-5716450 Burg Engelbertstraat ?r Zandvoort

Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

Kerke pad 6
TelVFax (023) 5712793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein
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Luisteren naar stemmen uit het verleden
Wie zijn walkman opzet of thuis een cd'tje draait, beseft
vaak niet dat 125 jaar geleden pas de eerste geluidsinstallatie uitgevonden is. Maar zou het niet aardig zijn om een
stem uit het begin van deze eeuw te horen zingen? Tussen
het gekraak door, natuurlijk. Dat vraagt Jclle Attema junior zich af. Hij bezit de apparatuur, de platen, de wasrollen en de gave om er leuk over te vertellen. Een ding heeft
hij echter niet: een geschikte expositieruimte.

Met

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Toch goed

O

VERAL STAAN de 'phonographen', de voorlopers van de grammafoons. Grote, kleine, erg grote,
erg kleine. Van hout, van porselein. Met hun kenmerkende,
glimmende koperen hoorn.
Aan de muur' hangen beschilderde langspeelplaten en staan
versierde kokers met wasrollen.
Een krakende stem uit 1914
die nauwelijks herkenbaar
zingt 'We gaan naar Zandvoort
al aan de zee'. Maar ook een
Engelsman die tijdens de opname de slappe lach heeft gekregen en nauwelijks meer tot zingen komt. Een jengelende wals
die bijna verloren gaat in het
geruis. Het hoort allemaal m
een museum thuis.
Dat vindt Jelle Attema junior
ook. Hij verzamelt alles wat
met de ouderwetse geluidsdragers te maken heeft. Dus niet
alleen de apparaten zelf, maar
ook catalogi of een cheque van
Edison, die de phonograph uitvond. Op een zolderkamer van
een oud Haarlems gebouw
wachten de spullen op bewonderende 'oh-s' en 'ah-s'.
„Eigenlijk is het jammer dat
ik de enige ben die dit kan zien
en die naar de oude platen kan
luisteren. Het zou toch zo ontzettend leuk zijn als Zandvoorters en toeristen ervan konden
genieten," meent Attema, „Zelf
heb ik helaas niet de mogelijkheden om hier of thuis een museum ervan te maken."
„In 1983 is er ooit een expositie in het Cultureel Centrum geweest. Tweeduizend mensen
bezochten in een paar weken
tijd de tentoonstelling. Op veler
verzoek hebben we toen ook
een middagje georganiseerd
waarop mensen hun eigen oude
platen uit het begin van deze
eeuw konden horen op mijn
machines. Ik herinner me dat
er een oude man van eenjaar of
tachtig bij was die een wasrol
had waarop zijn vaders stem
stond. Voor de eerste keer van
zijn leven kreeg hij die te horen.
Iedereen luisterde er ademloos
naar. Zakdoeken erbij. Prachtig."

„Een smakeloze grap," zegt H. Visser, kerkvoogd van de Hervormde Kerk
Zondagmorgen meldde zich tevergeefs een ambulance bij hem, omdat er
iemand onwel geworden zou zijn. Althans, die melding had de GGD
gekregen. „Maar er was niets aan de hand. Ik vroeg nog of de ambulance
niet m een andere kerk moest zijn; dat was niet het geval. Er was aan de
telefoon nadrukkelijk gezegd dat het op het Kerkplein was," aldus Visser.
Gek genoeg staat de ambulance niet in de boeken van de ambulancedienst
m Haarlem volgens de telefoniste. Ze verwijst naar haar superieur, H
Hilhorst. HIJ meldt na een onderzoekje dat de ambulance bij het verkeerde
adres is gearriveerd en later alsnog naar het goede huis is gegaan.

Maar een vaste plek in het
Cultureel Centrum lijkt er niet
in te zitten. „Ik heb nog wel een
jaartje geleden Eita de Jong gepolst. Zij was immers wethouder Maatschappelijk Welzijn.
Een vitrine met een kaartje met
mijn naam erbij, dat was alles
wat ik kon krijgen."
Verontwaardigd zegt hij:
„Het laatste wat ik belangrijk
vind is mijn naam op een kaartje. Je kunt dit toch niet wégstoppen in één kleine vitrine. Ik
was eigenlijk een beetje taeledigd. Nu snap ik wel dat er in
Zandvoort weinig ruimte voor
een nieuwe museum is. Maar
zou er echt geen oplossing te
bedenken zijn?" Attema is in
elk geval van plan contact met
Ger Cense, voorzitter van het
Genootschap Oud Zandvoort te
zoeken. Die onderhandelt namelijk over de vernieuwing van
het Cultureel Centrum.
Wie de kans krijgt om voor
die tijd eens een kijkje bij de
verzameling van Attema te nemen, heeft ongetwijfeld het gevoel dat de voormalige docent
de gave heeft om het verleden
te laten herleven.
„Kijk," zegt hij. „Dit is de eerste phonograph uit 1877. Edison gebruikte toen nog geen
platen of wasrollen, maar een
soort aluminiumrol." Het ziet
er nog het meeste uit als een
stuk van een conservenblik
waar het etiket vanaf gehaald
is. Door groeven erin te krassen
met een scherp voorwerp en
daar later een naald langs te
duwen, wist Edison geluid te
produceren. „Je kon helaas
maar twee of drie keer de rol
gebruiken."
„Ik heb ontzettend geluk gehad, want ik heb de firma die de
dekseltjes van de Monatoetjes
maakt enthousiast weten te
maken. Ze hebben het enige
stukje aluminium dat ik nog
had geanalyseerd en ik heb nu
een flinke rol. De directeur van
die fabriek reageerde zo leuk.
Ik kan hem wel zoenen."
Naderhand stapten Bell en
Tainter, de grote concurrenten
van Edison, over op wasrollen.
Die waren meerdere keren te

Ziek
Jo Voolstra ligt m het ziekenhuis en mist Zandvoort. Ton Timmermans doet
daarom een oproep om haar zoveel mogelijk kaarten te sturen naar deze
anders zo actieve Zandvoortse. Ze ligt in het Spaarne Ziekenhuis (Mariastichting) op kamer 6K5. Het adres van het ziekenhuis is: Van Heythuizenweg l, 2012 CE Haarlem.

Meer stemmen

gebruiken en iets steviger. Edison liet dat niet op zich zitten
en ontwierp een rol die makkelijker erop en eraf te halen was.
„Het probleem was wel dat
dupliceren met mogelijk was.
Elke keer moesten de rollen
apart ingezongen worden.
Volkszangers kregen Edison en
Bell nog wel zo ver. Maar je
kunt je voorstellen dat Caruso
daar geen zin in had." De Duitse Amerikaan Berliner hielp
Bell aan een microfoon. Hier-

Jelle Attema jr zoekt plek in Cultureel
Centrum om oude muziek te laten horen
voor kreeg hij 45 duizend dollar
en een jaarlijkse uitkering van
vijfduizend dollar.
In 1890 waren dat enorme bedragen. Berliner had daardoor
de kans om andere ideeën uit te
werken, zoals de celluloid
plaat. In eerste instantie was
die nog enkelzijdig en stond op
de achterkant de tekst van het

'Ik sta nog steeds elke dag met
plezier vroeg op voor mijn werk'
ZANDVOORT - „We heb- recht als stooflappen wil maben niet precies één dag ken, kan ook bij Vreeburg tewaarop we het jubileum vie-

recht. „Als het nodig is, vertel-

aardig om te beseffen dat de

vlees moet stoven."
Voor de moeilijkere recepten
heeft hij een paar kookboeken
klaarliggen. „Zo kwam er laatst
een meneer die fazant wilde
klaarmaken. Hij heeft ook nog
even verteld hoe lekker het recept was dat ik hem had gegeven. Ik ben namelijk altijd heel
nieuwsgierig hoe voor mij onbekende recepten smaken. Dan
kunnen we ze zelf ook een keer
maken."
Cees Verburg houdt namelijk
erg van vlees. Hij smult van een
broodje half-om of leverworst.
Ook pekelvlees lust hij graag.
„Zelfgemaakt uiteraard, want
we zijn een ambachtelijke slager." Pekelvlees wordt gemaakt
van runderborst. Als het vet
daarvan afgehaald is, ligt het
vlees een week in de pekel en
wordt het daarna 3,5 uur gekookt op zeventig graden in
zijn eigen vocht.
Om alle ambachtelijke werkzaamheden op tijd klaar te hebben, staat Vreeburg elke mprgen om zes uur op. „Moeilijk?
Welnee, een kwestie van wennen. Ik ga iedere morgen met
plezier naar beneden. Of het nu
de vorige avond laat geworden
is of niet."

ren, maar het is toch wel len we precies hoe lang het
familie Vreeburg 55 jaar de
slagerij in de Haltestraat

heeft," zegt Cees Vreeburg.
De slagerij zelf is eigenlijk
nog ouder, want deze stamt
uit 1893.

Vreeburg, die 52 jaar geleden
boven de slagerij geboren werd,
werkt al bijna zijn hele leven in
de slagerij. Hij heeft de zaak
overgenomen van zijn vader en
werkt er inmiddels met zijn
vrouw Hermine en twee medewerkers. In de jaren zeventig
zat ook de broer van Cees Vreeburg enige tijd in de slagerij,
totdat die met een eigen bedrijf
in Heemstede begon.
„Mijn vader was een opmerkelrjke man. Zeer dominant.
Midden in de zaak stond hij,
met zijn pet op en zijn babbeltje
klaar. Het personeel had ontzag voor hem, de klanten respect. Ik leerde van hem het vak.
Eerst velletjes krabben (beentjes schoonmaken, red.) en
daarna mocht ik de varkensbuik uitbenen. Tot slot haalde
ik mijn vakdiploma's."
In de loop der jaren is er veel
veranderd. Niet alleen kreeg de
Haltestraat een ander karakter
(meer kledingwinkels en minder winkels met voedsel), maar
ook de eetgewoonten zijn heel
anders dan vroeger. „'Mag ik Supermarkten
een kilo ossenlappen en een
pond vet' hoor ik niet zo vaak steunen
meer. Kant-en-klare maaltijden
zijn tegenwoordig populair, net Rode Kruis
ZANDVOORT - Tot en met
als vleesschotels voor het gourmetten en de barbecue." Wie 11 april ondersteunen de superniettemin een traditioneel ge- markten Dirk van den Broek,
Super Bouwens, Albert Heyn

gezongen liedje. „Handig want
vaak was de tekst erg slecht te
verstaan. Niet zo verwonderlijk
ook. Moet je kijken wat een putjes op de plaat," glimlacht Attema.
De beroemde hond die voor
een luidspreker zit, heeft hij
ook in zijn bezit. Althans, een
nagemaakt exemplaar en een
replica van het beroemde schilderij. Later is die hond, Nipper,
het beeldmerk van de grammofoon geworden.

„Berliner kwam daarop door
een kunstenaar, Barraud. Die
wilde een koperen hoorn lenen,
om de hond van zijn overleden
broer te schilderen die naar de
stem van zijn baas luistert. De
directeur van de Grammophone Company, waar Barraud
naar de hoorn vroeg, was zo enthousiast dat hij het schilderij

m zijn kamer ophing. Berliner
zag dat toen hrj deze directeur
een keer bezocht."
De eerste stereo-grammofopn, het kleinste Ip'tje (afkomstig uit het poppenhuis van de
Engelse koningin Elisabeth),
een pratende Duitse klok, een
reclame-grammofoon die almaar de slogan 'Koopt heden
Blue Band, versch gekamd'
herhaalt en een grammofoon
op hete lucht die het 18 uur
volhoudt. Het klinkt bijna te
onwaarschijnlijk, maar Attema
heeft het ergens op de kop getikt.
„In 25 jaar tijd ben ik heel wat
tegengekomen. De laatste jaren
wordt het echter steeds moeilijker. Het is gewoon allemaal op.
Zo af en toe komt er nog weieens een doosje met naalden
boven water bij veilinghuizen
als Sotheby en Christie's. Maar
hele dozen met wasrollen, zoals
ik in het begin tegenkwam, kan
ik nu vergeten."
„Hoe ik er zo aan verslingerd
ben geraakt? Ach, ik liep op het
Waterlooplem 25 jaar geleden

Jelle Attema: „Het is toch jamrner dat ik de enige ben die
hiervan kan genieten?"
Foto Karin Schut

en hoorde krassende geluiden.
Het bleek een koffergrammofoon. Ik vond het een intrigerend ding en toen ik hoorde dat
er ook cilindermachines waren,
heb ik er daar ook eens een van
gekocht. Tja, zo is de verzameling steeds groter geworden."
Bij omroepen is Attema's verzameling erg populair. Regelmatig krijgt hij het verzoek om
wat uit te lenen of komen omroepen bij hem filmen. Zoals
Ron Brandsteder die Gerard
Joling in de sfeer van 1877 een
liedje wilden laten opnemen.
„Zo komt het toch nog wel wat
mensen onder ogen. Maar ik
zou er liefst vaker mensen mee
willen laten kennismaken. En
dan wil ik er met alle plezier
regelmatig bij gaan staan om
echt wat te laten horen."
Monique van Hoogstraten

Dier

m

Berichten
_
en tips voor
^„
deze rubriek met
-H-Uzakennieuws kunt u sturen naarde
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
ol inleveren bi]_het kantoor op
Gasthmspleml'2 Tel 023-5718648,
Ol Faxen 023-5730497.

e

en de Dekamarkt de ledenwerfactie van het Nederlandse Bode
Kruis.
Elke Zandvoorter die zich,
voor 35 gulden per jaar, aanmeldt als nieuw lid, krijgt waardebonnen van de supermarkten thuisgestuurd. De bonnen
hebben een totaalwaarde van
vijftig gulden. Ze kunnen worden ingewisseld voor producten als frisdrank, tandpasta,
margarine en diepvriesartikelen.
„We zijn hier heel blij mee,"
aldus het bestuur van het Zandvoortse Rode Kruis.

Slipschool op tv
ZANDVOORT - Slotenmakers Anti-Slipschool is maandag 23 maart op televisie te
zien. Woensdag heeft de Ncrv
namelijk opnamen gemaakt
voor het programma 'Jos op
één'. Instructeur Mare Buchel
heeft Annet van Baarlo, bekend
van de serie 'Oppassen', de fijne
kneepjes van het slippen geleerd. „Annet was een snelle
leerling; het leren antislippen
had ze na een paar keer al onder de knie," aldus Buchel.

Hermine en
Cees
Vreeburg zijn vergroeid
met
hun slagerij.
„Het is mijn
lust en mijn
leven," zegt
Cees
Vreeburg

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112.
In
andere
gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blume, F.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
0900-1515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen vour recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden mformatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 0900-1515.
Verloskundigen: Mevrouw S.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
Wclzrjiiscentrum Zandvoort:

Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
minimaal l dag van te voren
opgeven bij het Welzijnscentrum, tel. (023-) 5717373. Voor
de maandag moet men zich op
de vrijdag ervoor opgeven.
50 plus Inlooppunt: Woe 10-12
uur, voor informatie, ontmoeting, leestafel en kopje koffie of
thee. Willemstraat 20, zij-ingang Gemeenschapshuis.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618.
ZVH).
Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelef oonnu mmer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.
Openbare bibliotheek: Prmsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, dl. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

van de
week

Er zijn twee foutjes geslopen m het stukje over de voorkeurstemmen vorige
week m deze rubriek. Eggie Poster heeft toch meer stemmen dan Fred Paap
gehaald. Poster had er 158, Paap 137. Daarmee eindigde Paap wel boven
Cees Oderkerk (75) en Fred Henrion Verpoorten (47). ,,lk vind het wel leuk
om dat toch even te melden, want nu ben ik eens een keertje beter dan
mijn goede vriend Bert Jacobs," meldt een grinnikende Poster. (Jacobs
haalde voor GBZ 119 stammen binnen). Ook de zinsnede dat de 'PvdA de
op twee na grootste partij' is geworden bij de gemeenteraadsverkiezingen,
klopt niet helemaal. De PvdA was de tweede partij en daarmee de op één
na grootste.

Eindelijk reactie
Mevrouw Slagveld heeft zaterdag eindelijk, na ruim 21 maanden een
inhoudelijke brief van de gemeente Zandvoort gekregen overeen ontluchtmgspijp van haar buurman. Zij vraagt zich af of die pijp wel dicht bij haar
badkamerraam mag staan. Al die tijd stuurde gemeente alleen brieven met
'nader bericht volgt'. Begin januari schreef het Zandvoorts Nieuwsblad
erover. De gemeente beloofde toen er snel wat aan te doen. „Maar," zo
meldt gemeentevoorlichter Egon Snelders in de brief aan mevrouw Slagveld, „er moest op dat moment uitgezocht worden wat voor soort apparaat
aan de pijp vastzit. Dat bepaalt namelijk aan welke normen de pijp moet
voldoen en of de pijp te dicht bij het raam staat. De ambtenaar die de zaak
behandelde, is m januari kort daarna ziek geworden." Inmiddels belooft de
gemeente opnieuw dat er op korte termijn duidelijkheid komt over de pijp.
Volgende week krijgt mevrouw Slagveld te horen hoe of wat. Wordt vervolgd
dus.

Weer een kunstwerk
Het kunstwerk van landschapsarchitect Victor van Boven bij de nieuwe
aanbouw van het raadhuis staat er nog altijd triest bij. Onduidelijk is wat er
nu mee gaat gebeuren. Dat weerhoudt NS Vastgoed er niet van om de
gemeente voor te stellen een kunstwerk neer te zetten op het Stationsplein. Volgens pr-medewerkster Leonie van Montfoort voelt NS Vastgoed
zich daartoe verplicht omdat zij eigenaar was van de stationsvallei waar nu
Park Duijnwijk gebouwd wordt. Of Victor van Boven opnieuw zich mag
uitleven kan Van Montfoort niet zeggen. ,,De kunstenaar is nog onbekend.
We zullen het afstemmen met de gemeente, want die wil ook wat doen in
Park Duijnwijk. Ik denk dat we een kunstcommissie instellen. Is dat de
vorige keer een mislukking geworden'' Ai, goed dat we het weten."
Overigens verwacht Van Montfoort dat het kunstwerk er voor de eeuwwisselmg niet zal staan.

Nieuwe club
De bewonersvereniging van Park Duijnwijk is inderdaad een feit. Op 26
februari is de vereniging officieel opgericht in het Gemeenschapshuis. Zo'n
tachtig aspirant-bewoners zijn lid geworden. Zestien aspirant-bewoners
hebben bedankt voor het lidmaatschap. In het bestuur zitten René Kluitenburg, Hans Botman, Enk Schilpzand, Angelo Dijkstra, John van den Heuvel
en de Elfstedentochtschaatser Johan van Marie.

Op de schop
Elf kleine zwarte krullenbollen
en één witte krullenbol logeren

in het Kennemer Dierentehuis.
Daarnaast zijn er vier Koningspoedels en ze zoeken allemaal

een nieuwe baas of bazin. De
bouw van de honden verschilt
iets, maar de het karakter verschilt zeer sterk. Ze lopen uiteen van opgewekt en enthousiast tot verlegen en afwach-

tend, maar ze zijn stuk voor
stuk dol op aandacht en gezelligheid. Qua geslacht hebben
we maar twee soorten, mannelijk en vrouwelijk. Voor de
kleinste poedeltjes, het merendeel vrouwelijk, geldt zeker dat

Zandvoort ligt nog altijd halfopen. De Sophiaweg is bijna klaar, het fietspad
achter de begraafplaats nog lang niet, op de Boulevard Barnaart wordt druk
gewerkt aan een middenberm en het Dorpsplein is een zandvlakte. Maar
zeg niet dat verkeerswethouder Fliennga ons niet gewaarschuwd heeft.
Toen hij na lang aandringen van de gemeenteraad allerlei plannen had
bedacht voor het opknappen van het Zandvoortse wegdek, nep hij het al:
„Zandvoort gaat op de schop1"
(ADVERTENTIE)

ïfAAL
Nieuwe lente, nieuwe meubels Op Meubelboulevard
Amsterdam-Diemen bloeien
de nieuwe collecties als
nooit tevoren'

ze sociaal zijn met andere hon-

den. De Koningspoedels kunnen niet bij kleine hondjes, bij
katten of bij andere kleine huisdieren. Wie interesse heeft in

de poedels of in andere dieren,
kan terecht in het Kennemer
Dierentehuis, Keesomstraat 5,

Amsterdam

BAAISERGEN HOUWELING NTE8IEUR MI1NOERS,
MONDIEH8, S10NTEI, OASE VAN REEUWIJK. SLAAP
KAMER CENTRUM STOK MF.U8ELCENTER VALHAL
tnlo 1020) 690 93 16

tel. 5713888.

Burgerlijke stand
Periode: 7 - 13 maart
In ondertrouw:
Dejan Todorovic en Wendy Kirsten Lemmens.
Geboren:
Jons, zoon van Petrus Johannes Heemskerk en Maria Johanna Carolina Lansdorp.
Overleden:
Maria Alida Josephina de
Haan-Jansen, 75 jaar.
Arnaud Salomons, 89 jaar.
Paulina Maria de Wolff-Putter,
80 jaar.
Mengsje Schollenlo-Duivenboden, 7 i jaar.

Kerkdiensten
Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: SOW in Hervormde Kerk, ds C. van de Vate.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur in Hervormde Kerk: SOW, ds Van de Vate.
Agatlta Parochie:
Zaterdag 20.15 uur: dames Wassenaar en Beijnes (Caeciliakoor).
Zondag 10.30 uur: dames Wassenaar en Beijnes (Caeciliakoor).
NS Vastgoed wil een kunstwerk plaatsen op het Stationsplein. Maar de Zandvoorters hebben de
NPB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
reputatie zeer kritisch te zijn over dit soort kunstuitingen...
c.moon M.uc do HOOI
Zondag 16.00 uur: bijeenkomst verzorgd door jongerengroep.
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Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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HORECARECLAME Horecareclame HORECARECLAME
HORECARECLAME Horecareclame HORECARECLAME
Wegens enorme uitbreiding van ons succesvolle reclamebueau zoeken wij ± 28 nieuwe mensen voor o a de volgende
werkzaamheden reclame, distributie, marketing, pr, klanten
service, verkoop, buitendienst en assistentmanagers
'er direct beginnen heeft voorrang, opleiding of ervaring
lebben geen prioriteit Bel direct Tnple Dutch Advertising en
vraag naar Manon, telefoon 020 6695500

LIFE PLUS OPENT IN HOLLAND !!
Internationaal bedrijf - 62 jaar ervaring
Meer dan 70 Natuurproducten
Geen pers verkoop - Marketing is easy Geen risico's
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Ongelimiteerd inkomen potentieel
START 21 MAART - MIS DEZE KANS NIET ' - BEL NU

020-6450230 of UK 0044 181 355 66 77
(independent member)

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
ZOEKT
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Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
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reserve bezorger/ster
om in te vallen bij ziekte en vakantie
Telefoon 0235717166
iez per direct figuranten,
fashion/special-modellen en
dancers voor tv-commercials
en reclame-opdrachten Bel
snel 020-4708418 of 4708430
iezocht 2 collega's die samen willen werken in een bestaande
massagepraktijk,
geen seks 020-6444040

Wil jij tot ƒ 2 500 per maand
bijverdienen Superfoon zkt
dames v a 18 jr voor het voeren van gesprekken met 06bellers Je kunt ingeroosterd
worden tussen 09 00-02 00 u
Info? Bel tussen 0900 en
1500 u naar 010-294.4907

'Hoge bijverdiensten*. Dames v a 18 jr en ouder gezocht voor het van huis uit
Verhuizingen
Oproepen - Mededelingen
voeren v gesprekken met 06bellers U kunt dag & nacht
X Y Z BV verhuizingen en werken, de comp houdt bij
B Gerrie en Barbel,
• Barbel en Gerrie,
op naar de volgende 12V2 jr «merverhuizingen/ transport hoeveel u verdient. Dit kan
hoe laat begint9 het
Voll verz. Dag-nachtservice oplopen tot ƒ5000,- br. p
Mam en Guido,
en wat eten we Irene
020-6424800 of 06-54304111 mnd Bel v. info 010-2944909
B Mama en Papa,
• Barbel en Gerrie, al 12Vfe jr
heel veel geluk samen'
houdt zij van hem en hij van
Dennis
Mode
haar. Bea, Marcel en kids
B Mama en Papa,
B Gerrie en Barbel 12Vz jr ge
al 12'/2 jaar
trouwd, krijgen jullie het niet gelukkig bij elkaar' Serena
benauwd'' Rocus en Carla
Vondellaan 7
• Uw particuliere Micro bon
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
Felicitaties
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkOpdrachten die te laat
zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9.00 tot
binnenkomen worden
1700 uur Voor info 023-5717177 of 06-52502188.
a 50 of 60 jaar? We weten 't automatisch de week
niet Gefeliciteerd Maaike daarop geplaatst
Han + Harro = Mollie + Co
Onderhoud,

Monet Strijkservice

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

• Barbel en Gerrie,
hartelijk gefeliciteerd1
Opa en Teums
B Barbel en Gerrie, van harte
met jullie 12'/2 jarig huwelijk
Guido en Brigitte
B Gerrie en Barbara,
hartelijk gefeliciteerd1
Sonja en Pa
BGernt/Jan en Barbel
van harte gefeliciteerd1
Pa Dnehuizen
« Rubneksadvertentie? Zie
voor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant
B Het 'grijze' gezicht
van de
krant is 60 jaar1
Gefeliciteerd, Mark
1

Een pruik als het
nodig is!

reparatie,
doe-het-zelf
DE KLUSSENBUS
Voor ledere klus, bellen dus
Tel.. 023 - 5713780

B Het is echt waar Maaike
wordt zestig jaar1 Hartelijk
gefeliciteerd Beso/Beso
Lieve Gerrie en Barbel
Gefeliciteerd
Therapieën
Na 12'/2 jaar zijn jullie nog
*Veilinggebouw Amstelveen*
steeds een stralend paar
HEDEN INBRENG
Liefs Anja, Nick, Michael
Spiritueel
THERAPEUTE voor veiling 30 en 31 maart
i Oma Jant, gefeliciteerd zorgt voor uw geestelijk en Spinnerij 33, Amstelveen
Tel. 020 - 6473004
lichamelijk welzijn (intuïtieve
met je verjaardag'
massage, magnetiseren, foto
Ramon en Benno
lezen) Tel 020-6966644

NEKMffl

Heemstedestraal 28 !
bh Hoofddorpplein
Amsterdam

Tel. 020-6157107

Muziekinstrumenten

Woninginrichting

• Rubrieksadvertentie'' Zie
voor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.
T k massief eiken buffetkast
ƒ 175, eiken secrétaire / 175
Elke donderdag dansen en
Tel 023-5712399
ontmoeten v alleengaanden
Bijeenkomsten
v a 30 jr 'De Ossestal', Nieuwelaan 34A Osdorp, v a 20 u
Te koop
IETS TE VIEREN?
Gemengde Vrijmetselarij,
gevraagd
U kunt bij ons al v a. ƒ 270,EETCAFE SANTÉ
internat orde voor mannen
diversen
voor het eerste half jaar
Zandvoort, 023-5719213
en vrouwen Ook in Amsteleen goede piano huren
S v p tijdig reserveren
veen Tel 020-6430293
B Dringend gezocht babykinderkleding v weeshuis
Schoonmaakpersoneel gevraagd
Monet 5717177
Amsterdamseweg 202
Zie de colofon voor opgaAMSTELVEEN
020 - 6413187
ve van uw rubieksadvertentie

Uitgaan

PIANO
SPELEN

VAN KERKWIJK

HEIERMAN SCHOONMAAKBEDRIJF

schoonmaakmedewerkers m/v
voor object in Zandvoort
Werktijd van 06 30 tot 08 30 uur
Het kunnen werken met een schrobmachine is noodzakelijk
Telefoon 0235719292
RSB Uitzendbureau Amsterdam zoekt

kamermeisjes v/m
met aantoonbare ervaring, voor fulltime werk
Interesse9 Bel RSB Uitzendbureau Amsterdam 020 • 6881044
of kom langs op Admiraal de Ruijterweg 325 te Amsterdam
UITZENDBUREAU DE WERKSTUDENT
zoekt voor haar relaties in de schoonmaakbrache
l) CHAUFFEURS'SCHOONMAKERS M/V (combinatiefunctie}
pt of ft. i b v njbew B, locatie schiphol
II) SCHOONMAKERS M'V, div locaties, pt of ft)
Interesse"? Bel ons en maak een afspraak 020 6228555

Hobby's en verzamelingen
Srote trein/modelautobeurs, Haarlem, zon 22 maart 10-15 u
Spaarnehal, Fie Carelseplem 1 (Winkelc Schalkwijk)

'JSl' «t «temen'"»;

SAFARI
EXOTIC LIKEUR
0,7 LITER
ELDERS

BOOMSMA
VLIERBESSENJENEVER

ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
Vakantiehuisjes voor week/midweek of weekend.
Gratis gebruik van 50 fantastische attracties,
wild west shows, kindervoorstellingen, circus,
veel zwemplezier en gezellige avondprogramma's
Bel Attractiepark Slagharen: 0523 - 683000.

Financien en handelszaken

fleur: iKhl Iruitig,
smaak' vol en rond,
aanbevolen bij:
roodvlees w kazen

PROEFNOTmES
kleun hctit geel,

^^^^
ANANASNEKTAR

12?' 5»i

BESTi

2,5% mild bier
DRAAGKARTOM6FLESSEN

Hcinckcn
KRAT 24 FLESSEN

m
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WEEKMEDIA. ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS.
Ik ga door, waar anderen New* New*New* New'New
stoppen' Schaam me ner- SECRET-PHONE-COMPANY
gens voor en wil harde SEKS! De 1e seksafluisterlijn v. Holl.
Harneti 99cpm. 0906-97.94. 0906-97.22 Secret!' 99 cpm.

KAMER/WOONRUIMTE
IN ZANDVOORT
voor nette vrouw van 50 jaar,
PER DIRECT.
Delen van douche, toilet
en keuken geen bezwaar.
Voor 3 maanden, liefst langer,
± f 700 per maand.
Pension Aquanus,
telefoon (023) 5716711.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Vaar/surfsport

0906-Nummers
0906.9889 Rijpe Sjaan DD
zkt jongens (18) v Live Seks
Grijp onder m'n rok. 99 cpm
60 cpmi Wijkdating- vrouwen
uit jouw wijk zoeken een af
spraak i 0906-17.17.
Afspreken in jouw
postcode-gebied:
0906-50.222 04 (1 gpm)
BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

^ ^•••^••^••M
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HAARLEM: Calilomiëplein 17 (naast D-reizen) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsslraal 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt!

in 5 dagen

Nieuwe stalen roeiboten, 4 m
lang, met roeispanen, prijs
ƒ1150 Tel: 035-5823978.
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in deze krant.
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recht voor zonder opgave van SCHILDER heeft nog tijd v
redenen teksten te wijzigen binnen- en buitenwerk. Vnjbl
prijsopgave.
of niet op te nemen
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huis of m
het
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Midland BV, 033-4751167.
dia, Postbus 156, 1000 AD
EN HAARVUERKEN
Oranjebeurs za 28/3 gebouw Amsterdam
Ook gespecialiseerd m
'Ons Centrum', Kerkstr 'sheren(mc/at)werken
Gravendeel Inl 078-6733278.
Dinsdags gesloten
Kunst en antiek

zoekt

Alle kanjers opgelet" Ben jij • Reflectanten op advertenien stoere man? Maar van ties onder nummer gelieven
Dinnen
lief en romantisch? ervoor te zorgen dat het numD
ak dan snel die telefoon en mer in de Imker-bovenhoek
reageer' Ik ben 27 jaar, slank op de envelop staat vermeld
en heb lang rood haar en en dat de brief geadresseerd
blauwe ogen Ik houd van wordt aan Weekmedia, Postconcerten en gezelligheid uit bus 156, 1000 AD Amsteren thuis1 Boxnummer 484986. dam. Dit voorkomt vertraging
m de behandeling.
Kop Noord-Holland Lmda, 25
r, lang rood haar, blauwe Als ik de eerste stap neem,
ogen Ik ben 1 70, slank en durf jij dan de tweede stap te
zoek? Een
een ondeugende boogschut- nemen? Wat ik
1
ter, die op zoek is naar een spontane vent! Ben jij flexiipannende jongeman tot ca bel? Reageer! Ik weet wat ik
35 jaar Als je reageert altijd wil. Mijn naam is Janny en hoe
een berichtje terug van me, heet jij? Wil jij samen met mij
terugbellen dus Boxnummer enieten van het leven?
oxnummer 944534.
942531.
Laat jij voor mij je telefoon- Als ik de eerste stap neem,
nummer achter Ik weet zeker durf jij dan de tweede stap te
dat je er geen spijt van krijgt nemen? Ik luister al 23 jaar
en discretie is verzekerd. Mijn naar de naam Richard! Uitnaam is Kelly, ben 18 jaar met gaan en muziek, daar houd ik
donkerblond haar en blauwe van Ben jij leuk en spontaan?
ogen. Ik zou graag een fijn Wil jij samen met mij een
uit? Bel en ik reageer
gesprek met je willen heb- avondje
terug1 Boxnummer 354560.
Den Boxnummer 954555
Ondeugend en spontaan stel, Belangrijk respect, vertrounet de 40 jr gepasseerd We wen, eerlijkheid Ik ben slank,
zouden het heerlijk vinden om 41 jaar, 1.90, goed gebouwd
met een andere man, vrouw en in het bezit van een goede
of stel een fijne avond te heb- baan, donkerblond haar en
belangstelling
oen. Alles kan, maar niets een brede
moet. Reageer snel want aan- Ben jij ongebonden en zit je
staande zaterdag zouden
we lekker m je vel? Reageer op
al willen afspreken1 Boxnum- mijn boxnummer 283053
mer 283093
Ben jij m het bezit van veel
Reageren op advertenties vrije tijd? Reageer! Ik ben Jolanda! Een Amsterdamse,
met boxnummer?
volslanke, 39-jarige, spontane
moeder van 2 kinderen1 Ben
jij een eerlijke, romantische,
lieve, betrouwbare, leuke,
Hieronder vindt u een kleine kindvnendelijke man? Bel mij
selectie van de honderden dani Boxnummer 355206
aanwezige advertenties.
Ik ben Chantal, 24 jaar en
Trefw. goed gesprek, lachen, woon in de omgeving van
humor, brede belangstelling, Amsterdam i Ik ben gewoon
gezellige dingen onderne- op zoek naar iemand die gemen? Ik? Ik ben Rob, 42,1 85, zellig met mij uit wil gaan! Mijn
lief, rustig, heb kort bruin hobby's zijn uitgaan, muziek
haar, bruine ogen en een nor- luisteren en ik ben dol op danmaal postuur Ben jij een sen1 Ga je met mij mee?
spontane vrouw tot 40 jaar? Boxnummer 906080.
Reageer1 Boxnummer 247024
Ik ben vannacht helemaal alTrefwoorden: goed gesprek, leen thuis en heb zin om telegescheiden, kinderen, strand fonisch contact te hebben
en boswandelingen, muziek, met een man Heb jij een
fietsen, bioscoop, eten, thuis mooie, zwoele stem met een
op de bank met glas wijn. Ik goed verhaal, probeer mij
ben 38, spontaan, eerlijk, be- dan eens m de stemming te
trouwbaar, 1 65 en humoris- brengen Ik ben 26 jaar en
tisch. Interesse? Dan hoor ik wacht op je. Boxnummer
graag wat van jei Boxnummer 291065.
945908.
Je bent beslist ongeb. en
Via deze weg zoek ik een zoekt geen vrouw voor 1
verzorgde, lieve, eerlijke man avondje Jouw leeftijd is niet
tot 55 jaar voor een stevige, van belang, maar je bent tusflinke relatie1 Interesse? Ik sen de 40 en 80 Karakter is
ben een weduwe, 41, niet dik, belangrijk, je rookt niet, weet
niet dun, 1.76 en houd van te genieten, wijs met een warlachen, romantiek en een lek- me persoonlijkheid. Ik ben
ker glas wijn Bel mij eens1 mooi van binnen en van buiBoxnummer 950045
ten. Boxnummer 961650.

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

Spannende date?
0906-50.15.156.
Advertenties van
vrouwen 18+. (1 gpm)
Thuiscontact: vrouwen 20-59
zoeken een afspraak thuis.
0906-19.19 (60 cpm)
Vanavond al een
fijne afspraak?
0906-50222.04(1 gpm).

• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie
Wil je lekker .komen, maar
geen 06 op je rek ? Bel dan nu
00-569004253 (2.5 gpm)
Wil jij SEKS? Ik ooki'Bel me
dan LIVE. Geen 06 op je te! •
rek 00-6809950929 (4gpm)

Diverse clubs
Voor 't echte handwerk bel je
0906-0630. Zij praten, jij
komt1 Live + Stories' 99 cpm
Luxe privé huis1 Topmeisjes
Vrouwen 30+ uit A'dam
10-01 u, 7 dgn p.w Sauna +
geven je hun telefoonnum- bubbelbaden Sarphatipark
meri 0906-14.44 (60 cpm)
118, A'dam 020 - 6723022
* SEKS ALARMNUMMER *
Snelseks Direct Live 99 cpm

0906*0611

• Wij behouden ons he
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

voor de particulier:
3 regels gratis
Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12.
2041 JM Zandvoort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 9.99 (ICK. BTW)
EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dut hij
uw opgave de ri-j;el
br.o.nr.... hur. v.d. hlud
als l regel bij uw tekst
gerekend wordt).
Wij /.ijn niet aunspruKelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.
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Gratis Miei o's en betaalde
Ü behouden ons het
Micro's moeten worden ingele- N-'1''1' *oor zonder
verd aan de ....
balie van ,ons kan- teksten
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" r^Bncnof.
.toor tol uiterlijk maandag
,
nie|
16.00 uur.

(09)06-98.50
24 u/pd (1 gpm)
Zie ook Nieuwsnet 9
Kabeltekst pag. 440 en 450
Bel gratis! Mannen zoeken
vrouwen voor contact
0800 - 41 44 (gratis)
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BEL ME THUIS

Kennismaking

• Knappe heren sportfiets Gitane, 5-versn , 28 inch ƒ 100.
023-5715808 na 1800u

0906-96.88

VERNIEUWD ca 1 gpm
Beluister anoniem
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
advertenties 18+
Technisch personeel gevraagd
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
Auto's
en
7 dagen per week Wat moet u doen?
0906-5015156 (1 gpm).
auto-accessoires
1 Kies een leuke advertentie
BIJ Monique kom je beslist
BORENT Verhuur te Amsterdam zoekt een enthousiaste 2 Bel met 0906-50 15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4
aan je trekken zonder kosten
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
T k Peugeot 205, rood, 1985, 00-569004274 (2.5 gpm)
van uw keuze
kmstand 57.500, prijs ƒ500 Biseks' Buurvrouw/buurmeisVereisten opleiding op lts-niveau, goede contactuele eigen 4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
Tel 5715700 tussen 16-18 u ie (18)i Spelletjes steeds harschappen, positieve instelling, stressbestendig, technische
Reageren op advertenties met boxnummer?
affiniteit en in bezit van rijbewijs B(E) Gezien de samenstel
der" 99 cpm. 0906-95.26
ling van ons team gaat de voorkeur uit naar een man
Dagelijks seksen hete meisGeïnteresseerd? Bel dan voor het maken van een afspraak
Sinds 1954
.es (18) op onze LIVELIJNi De
met de heer R van Honk 020 6656556
Autoruiten en kentekenplaten neetstei 99cpm. 0906-06 03
Lijsterstraat 18
Hieronder vindt u een kleine selectie van de
Direct contact met
Tel + fax 023 - 5731613.
honderden aanwezige advertenties
Horecapersoneel gevraagd
stoute vrouwen
Auto-demontagebedrijf
Ben jij die spontane vent, tus- Hallo leuke manneni Jullie STRIJDONK, RDW/ARN erk ,
0906-50.22221 (1 gpm)
sen de 37 en 43 jaar jong? spreken met Marja1 Ik ben
Direct contact met
Gevr jonge, enthousiaste medewerkers voor rest Queenie Ben je verder ook nog ro- een blondine met blauwe lid Stiba Inkoop sloop/schade-auto's Gratis gehaald Tevrouwen thuis1
Wij hebben plaats voor
buust, breedgeschouderd en ogen en ik zoek een leuke vens
verkoop oude en nieuwe
0906-50 222 21 (1 gpm)
* Huish hulp (9 uur per week)
romantisch (uit en thuis)? vent om eens in Amsterdam onderdelen
Meteorenweg
" Leerling kelner
Zoek je een leuke, romanti- mee te gaan stappen' Wie
Ik ben er
* Terrasmedewerkers
sche, vaste relatie om leuke laat er iets van zich horen en 381, A'dam, 020-6319802
ALTIJD VOOR JOU
* Medewerker Alg Dienst
avonden bij kaarslicht
door
te
Gevr.
loopen
sloopauto's,
laat een leuk bericht achter
Voor een snelle reactie belt u Rest Queenie
brengen? Bel dan1
op mijn box Boxnummer hoge prijs, gratis gehaald
Boxnummer 981503
Tel 0235713599 vragen naar mevr Holleman
RDW-vrijwarmg 023-5333742
262100
ca 1,05 p/m

Chauffeur/Verhuurmedewerker m/v

0906-50.15.15.6

WIKA AUTOGLAS

(1 gpm)

(09)06 - 9789

t/m 3 regels ƒ 5,60
t/m 4 regels ƒ 7,47
t/m 5 regels ƒ 9,34
t/m 6 regels ƒ 1 1 ,21
t/m 7 regels ƒ 13,08
t/m 8 regels ƒ 14,95
t/m 9 regels ƒ 16,81
t/m 10 regels ƒ 18,68

Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, andcis kunnen wij uw advcilentie helaas niet opnemen.
Voor de putticulicr maximaal 3 regels gratis, niel voor de zakelijke maikt, tot een maximum van één advcilentie
per week. Ook zonder veimclding vraagprijs (artikelen Ie zanien niet boven f300.-) kunt u niet giatis advrtteicn. Alle piijxcn zijn incl. 17,5% BTW.
Naam:
Adics:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in iiibiiek:

Plaats:

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-13-14-15-17
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'Droom spotter is om zelf te vliegen

Beddenkoctsen, banken, tafels en knsten in hel Muidcrslol zijn lot
eind volgende week opgemaakt en versierd met hedendaagse quilts

Bloembed van stukjes en
beetjes in Muiderslot
Het Muiderslot vormt vanaf
vandaag tot eind volgende
weck het decor voor een
uitgebreide tentoonstelling
van doorgestikte dekens en
quilts. Beddenkoetsen,
banken, tafels en kasten in de
historische vertrekken van
het Hoge Huys te Muiden zijn
opgemaakt en versierd met
hedendaagse quilts, die aan de
rijkdom en de pronk van
bcddengoed uit vroeger tijd
herinneren.

van sommige speciaal voor
deze tentoonstelling zijn gemaakt. Overigens bevinden
zich in de collectie van het Muiderslot zelf verscheidene historische quilts. Zij horen tot de
rijke wooncultuur uit de Gouden Eeuw, waar het Muiderslot
een fraai voorbeeld van is. In
een Emblemenboek van Johannes de Brune uit 1624 staat een
bruidsbed afgebeeld, verrijkt
met kostbaar bcddengoed. Het
is een van de vroegste Nederlandse afbeeldingen van een
EEL OUDE Nederlandse doorgestikte deken. Dit boek
stoffen en quilts zijn afligt tijdens de tentoonstelling
komstig uit het gebied
in de vitrine in de Prinsenkarond de voormalige Zuiderzee, mer.
waaraan ook het Muiderslot geDe bezoeker aan de tentoonlegen is. Vooral het werk van
stelling krijgt alle gelegenheid
Mariet Soethout-Mous wordt
om zich niet alleen aan de
gekenmerkt door de toepassing quilts te vergapen, maar ook
van traditionele Europese ont- om de toegepaste technieken te
werpen en patronen in combi- bestuderen. In de vertrekken
natie met een typisch Hollands zijn medewerkers aanwezig
stofgebruik.
voor meer informatie over de
Het 'florale', het bloementhe- dekens en quilts.
ma in de Hollandse traditonele
stoffen staat tijdens deze tenQuilttenloonstelling in het Muiderslot, van 18 t/m 27 maart. Dagelijks
toonstelling centraal. Ook de
geopend van 10-16 uur; zaterdag en
zalen van het Muiderslot zijn
zondag 12-1G uur. De entreeprijzen
versierd met bloemenkransen
voor volwassenen zijn 10 en voor kinen boeketten. Ongeveer tachtig deren en houders ft IJ K 7,50 gulden.
quilts zijn te bewonderen, waar-

V

Lammetjeswan d el toe h t op Texel
Pasen mag dan nog ruim drie
weken duren, toch willen wij u
nu al voor met name Tweede
Paasdag een bijzondere activiteit op Texel onder de aandacht
brengen. Op maandag 13 april
houdt Wandelsportvereniging
Het Gouden Boltje namelijk
een 'Lammetjeswandeltocht'.
De wandeling voert door landschapsreservaat 'De Hoge
Berg', waar veel van de 25 duizend pasgeboren Texelse lam-

metjes ronddartelen.
De afstanden die gewandeldeld kunnen worden zijn 5, 10,
15, 25 en 40 kilometer. Startpunt is de kantine van OSG,
Emmalaan 55, Den Burg. De
starttijden zijn van negen tot
twee uur; alleen die van 40 en
25 kilometer tot resp. tien en elf
uur. Kosten zijn zes gulden, mclusief een leuke herinnering.
Voor meer informatie: WV
Texel, tel. 0222-314.741.

Met verrekijkers,
foto- en
videocamera's
worden bijzondere
exemplaren
bestudeerd en
vastgelegd. Ze
houden van alles wat
vliegt. Het moet
alleen geen snavel
en kraaloogjes
hebben. De neus van
een G91 is het
helemaal. En
vleugels, dat mag,
dat moet zelfs. Want
'het is toch een
wonder dat die
dingen in de lucht
blijven.' Een andere
liefhebber: 'Als ze
een probleem
hebben, komt er ook
wel wat sensatie bij
kijken. Want hoe
lossen ze dat op?'

E

EN
BEETJE
vreemd: als liefhebber bel je naar het
nummer dat eigenlijk bedoeld is voor
klachten over overlast. Maar de
Stichting Geluidshinder Schiphol weet nu eenmaal precies
welke banen worden gebruikt
om te stijgen en te landen. De
beste plek om vliegtuigen te
zien komen en gaan, wordt door
het weer bepaald.
Maar een beetje vliegtuigspotter kijkt volgens Leo Hoogerbrugge (25) naar de lucht en
weet zelf meteen welke start- en
landingsbanen gebruikt worden. Hoogerbrugge is redacteur
van Scramble, één van de toonaangevende Nederlandse bladen voor spotters.
„Ik vind het heel moeilijk een
definitie te geven van een 'spotter'. Iedereen heeft z'n eigen
manier. Spotters hebben wel
discussies over of ze nummers
van vliegtuigen wel of niet moeten opschrijven, of dat ze alleen
fotograferen. In beide gevallen
leg je wat je gezien hebt op papier of in een foto vast. Sommigen noteren alleen het registratienummer waarmee het vliegtuig in een bepaald land staat
ingeschreven. Dat nummer
staat goed leesbaar op de romp,
daar bestaan in de luchtvaart
ook richtlijnen voor."
Anderen willen ook het con-

'Iedereen heeft z'n eigen manier van vliegtuigspottcn, de één noteert nummers, de ander fotografeert alleen'
Biamde l lollamli'i I'otogKific

structienummer weten. Dat is
door de fabrikant van het vliegtuig of de helikopter op een
klein plaatje aangebracht, net
zoals een auto dat heeft. En dit
nummer is veel moeilijker te
zien. Van militaire vliegtuigen
zijn de nummers helemaal
moeilijk af te lezen, omdat ze
opgaan in de camouflagekleuren.
De spotter wil zo dicht mogelijk op de opstijgende en landende vliegtuigen zitten, om de
nummers zo goed mogelijk te
kunnen zien. Het voor de eerste
maal zien van een bepaald
vliegtuig, is zoveel als het bemachtigen van een nieuwe postzegel. „Een spotter verzamelt
vliegtuigen, zoals een ander
postzegels verzamelt," zegt
Hoogerbrugge. „Als de KLM
bijvoorbeeld twintig Boeings
737 heeft, is het de kick als je
uiteindelijk ook net die twintigste op de foto hebt."
„Ikzelf verzamel zakenjets. Ik
maak er dia's van. Het gaat me
nooit om inzittenden. Bekende
zakenlieden of beroemdheden
die net uitstappen interesseren
me niet. Het vliegtuig moet vliegen. Nou ja, ik heb toevallig wel
een plaatje geschoten toen
Frank Sinatra en Liza Minelli

op vliegveld Zestienhoven arriveerden. En ik heb een dia van
die Gulfstream van staatssecretaris Gmelich Meijling van Defensie, waar laatst zoveel over
te doen was. Een mooi vhegtuig, trouwens, de topklasse in
zakenjets. Wat dat betreft heeft
die man een goede smaak."
„Gezien het weer zou ik zeggen dat er vandaag op de Kaagbaan gestart en op de Buitenveldertbaan geland wordt,"
meldt Hoogerbrugge. Een telefoontje naar Stichting Geluidshinder Schiphol is genoeg ter
bevestiging. De bij spotters bekende plek bij de Kaagbaan, is
evenwel verlaten. In de McDonald's bij de Buitenveldertbaan, of bij mooi weer op de
parkeerplaats buiten, zitje met
je neus op het asfalt van Schiphol.
Elke minuut landt er een wiebelende kist. Er staat een harde
wind. Toch ruik je bet verschroeid rubber van de vliegtuigbanden. Zowel binnen bij
de hamburgers als buiten lijkt
niemand daarin interesse te tonen. Alleen drie met camera's
behangen mannen geven toe,
dat ze al vier dagen in Nederland zijn voor 'women, beer and
airplanes'. In welke volgorde
wordt door hun onverstaanbaar

Engels dialect niet duidelijk.
In geparkeerde auto's nouden zich meer liefhebbers op.
Fred Sas (52), uit Middenbeemster, luistert naar radioverkccr
tussen de verkeerstoren en binnenkomende vliegtuigen. „Het
gaat daarbij om informatie over
windsnelheid en dergelijke.
Maar er komt ook wel wat sensatie bij kijken als er technische problemen zijn. Bijvoorbeeld, als een vliegtuig bij het
opstijgen een lekke band heeft

veld van Brussel staan weer
grote hekken. Hier kan je alles
goed zien. Net nog die Airbus
340. Zag je die?"
Scramble en een ander blad
voor spotters, Airmeuws, orgamseren op 28 maart in Rotterdam de 'Fourth Dutch Spotters
Convention'. „Een beurs met
alles op luchtvaartgebied," vertelt deelnemer Pieter Balkhoven (54). „Van suikerzakjes tot
propellers, meters, foto's, dia's,
tijdschriften. Je kunt er van al-

'Spotters verzamelen vliegtuigen
zoals anderen postzegels verzamelen'
gekregen en daar hier mee
moet landen. Het is aardig om
te horen hoe ze dat oplossen."
Sas noteert geen nummers,
maar maakt wel foto's. „Ik kan
hier de hele dag zitten. Doe ik
ook eens per twee weken. Dit is
een uitstekende plek. Er komen
hier veel Engelsen, Fransen en
Belgen, vooral 's zomers. Dan
zit ik hier ook met een klapstoeltje, koelbox mee. Schiphol
heeft veel faarn als groot en
druk vliegveld. Om het vlieg-

les kopen."
Zelfheeft hij er de voorlaatste
keer een neus van een Italiaans
FIAT G91 gekocht. „Dat is een
fotoverkenner uit de jaren zeventig. Die heeft voor een Duits
squadron gevlogen. Die hangt
bij me in de garage. Zo heb je
ook mensen die luchtmachtuniformen verzamelen. Die uit
Rusland waren een tijdlang erg
gewild, met van die beremutsen."
Een kennis van Balkhoven

Grote miniatuurtreinen modelautobeurs
Liefhebbers van miniatuurtreinen en modelauto's kunnen
zondag 22 maart in Haarlem
hun hart ophalen. Speciaal voor
hen wordt in de Spaarnehal. bij
winkelcentrum Schalkwijk,
een beurs gehouden. Er zal een
groot aanbod zijn van (gcbruikte) trein- en automodellcn. railmateriaal, losse bandjes, huisjes, enzovoort. Verder zullen er
stands zijn, waar de meest diverse literatuur op beide veiyamelgebieden te verkrijgen zal
zijn.

len zijn met miniaturen. Daarmee wordt deze beurs al direct
één van de grootste van Nedcrland m haar soort.
Dat ze in oen behoefte voorziet, bleek wel op de beurs in
december, toen meer dan duizend gcnteressecrdcn een kykjc kwamen nemen. De bcdocling is dan ook, dat de beurs dit
jaar drie keer gehouden wordt
in plaats van twee keer. zoals
eerder was gepland. De volgende data zijn de zondagen 27
september en 13 december.
De beurs in de Spaarnehal. Tic Carelsenplein l
(bij winkelcentrum
Schalkwijk) is zondag 22 maart geopend van 10-15 uur. Entree is voor
volwassenen vijf gulden, 65-plussers
vier gulden en kinderen tot en met j
elf jaar twee gulden.
l

Een (zonne)brif voor
de glamourlook

H

zijn mooi bewerkt, hebben een gewelfd profiel,
ET IS AL lang geen 'schande' meer om
worden versierd met een klein ornamentje of
een bril te dragen. Sterker nog, de bril
past helemaal in het modebeeld. Er zijn zijn in lengte verstelbaar.
Een echte noviteit, die deze maand wordt gezelfs mensen die brillen, weliswaar zonder echte
glazen, dragen om een interessante, intellectuele presentecrd, is een montuur met inschuifbare
of misschien meer glamourlook ie krijgen. Het veren. Deze veren zijn inklapbaar, zoals bij een
normaal montuur, maar kunnen ook worden uitkan allemaal. Tegenwoordig is juist vaak de
(zonne)bril die het totale image van iemand com- geklapt en vervolgens in het voorstuk worden
geschoven. Het montuur wordt hierdoor extra
pleet maakt.
Sportiviteit is het belangrijkste kenmerk van plat en kan worden 'voorgehouden' om even snel
de zonnebrillen voor dit jaar. De modellen lopen iets te kunnen lezen, zonder dat er uitsteeksels
rond of hebben zijkleppen, zodat ze de ogen opti- in de weg zitten.
Natuurlijk worden de lenzcndragcrs niet vermaal beschermen tegen licht en wind. Voor wie
wat meer wil opvallen, zijn er dominante montu- geten. De ontwikkeling op het gebied van conren in kunststof, felgekleurd of juist transparant, tactlcnzen staat niet stil. Tegenwoordig is het
met donkere glazen waar de ogen volledig achter zelfs mogelijk om de zogenaamde wegwerplenverdwijnen. Dé trend is een zonnebril, waar
zcn te voorzien van een UV-filter. Overigens
vooral de merknaam duidelijk op is afgebeeld. wordt hierbij wel opgemerkt dat het noodzakeKleuren als havanna, honing, mango en auber- lijk blijft om het niet door de lens bedekte deel
gine zijn in voor de 'gewone' brillenmode. Naast van het oog te beschermen met een goede zonde ovale vorm die we al een poosje kennen, zien ncbril.
we nu steeds meer geometrische vormen. Wat
verder opvalt is de aandacht voor de veren. Deze
Trudy Steenkamp

Natuurlijk kan er op de beurs
geruild en verkocht worden.
Heeft u nog iets op zolder hggen of in de kast staan waar u
toch niets meer mee doet, dan
bestaat de mogelijkheid om een
tafeltje te huren en deze op de
beurs te verkopen. Ook kan de
beurs benut worden om dubbele modellen te ruilen of om exADVERTENTIES
tra modellen aan te schaffen.
Uiteraard is het ook mogelijk
om zomaar eens te komen kijP&P B1004
ken.
PATHÊ BIOSCOOP?
Omn Hmmg, GmnU
Uitgangspunt van de organi- Ms Jbnctenièm,
«tr/cfrt, ftatt*rtt*m *f Utrx
1
65 55 51
43 8
31 41 10 10
37 8
4
54 5
satic is om veel en gevarieerd
Nationale Pathé
materiaal te presenteren. Voor
•v 'Bioscoop-'" ' - • - • ' - - • ' . '
* reserveringslijn
de beurs van zondag heeft zich
53" 5O
een aanzienlijk aantal deel- O9OO.2O2
. - - . . - • • ' BOot/pm •
....:• .
Welk woord komt er in het balkje? alnemers
ingeschreven, zodat dat
HORIZONTAAL: l verhaal; 6 oude maat; 5 drank; 7 naschrift; minstens 250 tafels gevuld zulwoelen; 11 doortochtgeld; 12 8 wijnmaand; 9 pi. in Rus!.: 10
jongensnaam;
14 snoeuw- kindermeisje; 12 bouwmatcnschaats; 15 bloedvat; 17 strijdge- aal; 13 opstandeling; 16 deksel:
woel; 19 twijg; 21 makker; 22 17 fout; 18 voordat; 20 drank; 25
toezeggen; 23 selderij; 24 karig; boender: 27 strijdperk: 28
20 vr. maat; 27 meisjesnaam; 29 vrucht; 30 pi. in Frankrijk; 31
duin; 30 klok: 32 snoeperij; 34 orgaan; 32 plaatje; 33 plaagsleeën: 36 vrag. vnw.; 37 door- geest; 34 Turkse titel: 35 kloosgang; 38 zoogdier; 39 volgend; terlinge; 40 hoefdier; 42 militair:
Met alle nieuwtjes, akties en
41 pi. m Drenthe; 44 vis; 45 43 ritm. beweging; 45 schildpad;
ideeën
om goed en voordelig
paardje; 47 insect; 49 waterpeil; 46 duivel; 48 schrijfteken; 50
boodschappen te doen.
51 trekken; 53 lidw.; 54 poëet; 56 medicijn; 51 haag; 52 vochtig; 53
machtiging, 58 plant; 59 bezit; laagte; 55 muziekstuk; 57 appel;
61 mestvocht; 62 spoedig; 64 60 gevangenis; 63 bijb. pi.; 65
vat; 65 web; 66 tussenruimte; 67 legerafd.
grievend.
VERTICAAL: l voorspelling; 2 Oplossing vorige week:
hemellichaam; 3 wervclwind; 4 PERKAMENTMAKERIJ

' D e BoodschappenKrant
KIJK SNEL IN DEZE
KRANT!

koopt allerlei onderdelen op
van de Starfighter. „Dat is een
straaljager, de F104, ook wel
vliegend potlood genoemd Hij
wil dat ding helemaal in elkaai
zetten. Tegenwoordig kun je in
Rusland een complete Mig kopen. Nee, ik heb zelf geen ruimte voor zo'n straaljager. Een
vriend van me in Denemarken
heeft drie van die dingen m z'n
tuin staan."
Balkhoven staat zelf met üjdschriftcn en boeken op debeurs „En ik heb een archiel
van vijftigduizend dia's. Mihtaire vliegtuigen. Misschien dat ik
op de beurs nog een interessante dia tegenkom. Ik ben ook
spotter geweest Ik ging op m'n
achtste met m'n vader naar het
vliegfeest op Ypenburg Daarna
heb ik bij de luchtmacht gewerkt. Als piloot ben ik helaas
afgetest. De droom om zelf te
vliegen zal voor spotters best
een rol spelen ja."
Bram Couvreur
Dutch Spotters Convention, -/alerdag
28 maart van 10-1S uur, in Rotterdam
Airport Hotel (tegenover ingang
vliegveld). Voor informatie over de
beurs: Hans Tempel, Olü-437.3'100 of
Leo Hoogcrbruggc, 010-470.7089.

Authentieke Spaanse flamenco met zijn
geladen momenten van passie en smart
naast uitgelaten dans en knetterende
jaleo's De nieuwe voorstelling van

Fiesta
Gifana
is Ie zien op maandag 23 en dinsdag 24
maart in het Nieuwe ae la Mar Theater Een
programma met originele zong, dans en
muziek, zonder allerlei mengvormen en
vanonten Zo loont de groep de flomenco
als ech e volkskunst, met hartstocht en
vreugde, sponning en uitgelatenheid, opzwe
pende zang en dans die li|dens de Cuaaro
Flamenco uitmondt m een bruisend feest
van Sevillanas, Buien» en de Rumba
Gitanas Aanvang kwart over aclil '*, avonds
Lezers belalen legen inlevering van onder
slaande bon vijf gulden korting op de
normale toegangsprijzen van 30, 27,50 en
20 gulden (maximaal vier kaarlen per
bon/met in combinatie met andere koilm
gen) Reserveren is mogelijk op telefoon
nummer 020-530 5302
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Speel mee en help de natuur in Nederland

Postcode Loterij helpt
in Noord-Holland
De Postcode Loterij is er voor de natuur. Met z'n allen kunnen we daar dagelijks van genieten. Samen met de provinciale Landschappen gaat de Postcode Loterij Nederland nog
mooier en groener maken. Speel ook mee voor de natuur in
uw eigen provincie en win 18,9 miljoen gulden!

Zelfs een Volkswagen
moet er één keer per jaar
aan geloven.
Ja, zelfs een Volkswagen heeft regelmatig

materiaal en BTW bij inbegrepen zijn.

onderhoud nodig om in topconditie te

Bovendien geven we u een jaar garantie

blijven. En voor een onderhoudsbeurt kunt

op nieuwe onderdelen en verrichte werk-

u het

beste naar

de

Volkswagen-dealer gaan.
Waarom?

Bijvoor-

Grote beurt* nu vanaf f 239, -•
Kleine beurt nu vanaf f 69,-

beeld omdat een grote beurt* maar f 239,-

Het Noordhollands Landschap zorgt dat de tureluur zich weer
thuisvoelt op de landgoederen in Zuid-Kennemerland.

zaamheden.

In de Noordhollandse regio
Zuid-Kennemerland-tiggen
prachtige landgoederen. Door
het intensieve gebruik van de
grond als tuinbouwgrond

Maar het belangrijkste
is dat niets aan de aan-

dacht van onze monteurs ontsnapt. Want

kost en u voor 'n kleine beurt slechts f 69,-

door onze jarenlange ervaring kennen wij

kwijt bent (f 89,- voor een diesel). Uiterst

uw Volkswagen als geen ander. En die

scherpe prijzen waar de montage, klein

deskundigheid krijgt u er altijd gratis bij.

waar pinksterbloemen, koekoeksbloemen, boterbloemen
en vele andere soorten de eentonigheid doorbreken. De
resultaten zijn over enkele
jaren in volle glorie te bewonderen.

Uitslagen
Postcode Loterij
Record Show
16 maart 1998

U helpt hier ook aan mee
door mee te spelen in de
Postcode Loterij. U maakt dan
ook elke week en elke maand
kans op fantastische prijzen.
Zoals bijvoorbeeld de Mega
Jackpot van 2 tot 7 miljoen
gulden en de jaarlijkse
Postcode-Kanjer van minstens
18,9 miljoen gulden. Speel
dus mee! Doe het voor de
natuur én voor uzelf. Vul de
bon in en doe hem vandaag
nog op de post.

getal! t/m 22
*
05 32 38 '21 45
34 07 04 36 15 40
43 25 24 08 35 16"
19 09 22 11 01 *
Heeft u met bovenstaande
getallen een volle kaart

DEZE AANBIEDING IS GELDIG I/M 31 DECEMBER 199B EN GELDT VOOR DE VOLGENDE MODELLEN; POLO T/M MODELJAAR 1994.

Vul de bon In
, en doe mee

kreeg de vrije natuur hier weinig kans. Hel Noordhollands
Landschap is bezig een aantal
van die gebieden weer te veranderen in bloemenweiden,

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort-Telefoon 023 - 5714565

ffl'Ja, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij en kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle Bingoprijzen.

D de heer

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,- (één lotnummer)

Postcode:

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters.
Deelname aan de Nationale Postcode Loterij
houdt in aanvaarding van het reglement, verkrijgbaar bij het secretariaat, tel. 020-677 BB 68.

dan wint u de
Thuisbingo van
f 25.000,Overige Bingoprijzen
getal 23 t/m 36

Stuur 'm vandaag
nog op!

BON VOOR 18,9 MILJOEN

PASSAT T/M MODELJAAR 1993, GOLF l OF II T/M MODELJAAR 1992 EN DE JETTA T/M MODELJAAR 1992. *GROTE BEURT BETREFT HIER EEN JAARBEURT.

De Bingogetallen

D mevrouw

150.98.03

Naam:.
Adres:.

Plaats:
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
Tel:.
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

12 f 10.000,- ; 14

f20,-,

31 f 1.000,- 10

f 10,-'

37

f 100,- 39

f 9,-t

42

f 50,- '41

30

f 40,-

20

27

f 30,-

13

f 6,- -

17

f 25,- 26

" f 5,-"

f 8

'\
f7,-'

Straatprijs februari
bekendmaking 16 maart
f 5.000,6171 VH
Extra Straatprijs ,
f25.000,- «
6171 VH 035
DeBMW's
V
7545 KH 012 in Enschede „
4901 BE 004 in Oosterhout \
Stand Mega Jackpot

2 miljoen

Datum:
Handtekening:

Elke maandag
- , 20.30 uur. op, RTL 4:
de Postcode Loterij
t Record Show '*

• NATIONALE •

POSTCODE

•LOTERIJB

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

130
^
soorten
vlees

soorten
vleeswaren

Malse Runder SUCADELAPPEN
l kilo 1 *
Brugman Malinö Schitterende
MDF mulcklcurigc cassette keuken.
Afin. 290 x 172 cm. Compl.met inbouw
apparatuur en GRATIS vaalwasser.
Als afgehecht

3^8.295,-

9S

Nieuw-Zeelandse LAMSCARREE

500 gr.
Appelkaneel ROLLADE of
Romeinse ROLLADE

19,95

l kilo

•^

Brugman Sana Moderne luxe
kunststof keuken. Afin. 270 x 305 cm.
Compleet mei inliomvapparatiwr.
inclusief keramische kookplaat
en GRATIS vaatwasser.
Als nfpclicchl T T
vanJZ£9S;- l l
voor J—•-•

*

Grote KrOCht 5-7

BOUCHERIE

Zandvoort ^ ?
'*•« • ^*••*.d>ix««M|v ^
Tel. 5719067

AMBACHTELIJKE KWAUTEITSSLAGERIJ

.>

maandag tlrrfvfijdag van

' , van 9.00 tot 17.00 uur

,, ^

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

Alle
7,iju inclusief:
[J{ -l cm dik werkblad met waterkcriiij:
[^jsiskookplaal met vonkiinlslcking
[yfkraiis-ctilirhtlijsten
t/vi-rlicliliii!;
InboUW-

jj/m.M.jjkrumi
U/siMdhak

i./ Jll/lllllKilp

K EUK i NS

yclcclni-oven
[/1 dl) liter koelkast

apparatuur
'f)hu]en
t f\

" Ullr
geleverd.

DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:
AMSTERDAM. Suulhoudersbde 74.020-6752956. HOOFDDORP". Kruisweg785 C. 020-6533462.
ZAANDAM", l'icterGliijsenliuin l l/Provincialowi'p,075-6157867.ZOETERWOUDE". llo-eRijndijk 195.071-5892086.
" nok Badkainorsli(twrooni. Overig; adressen vindt u in de Gouden Gids.

OED
Op 8 april verschijnt in een oplage van
meer dan 500.000 exemplaren
weer een speciale bijlage in alle Weekmedia-bladen

Meer informatie over adverteren
in deze bijlagen:

over 'Wonen/Onroerend goed'.

Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,
tel. 020-562.6230
Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen,
tel. 020-3473434.

Daarin wordt onder meer aandacht besteed aan
woninginrichting.
Op 29 april verschijnt opnieuw een bijlage met het thema
Wonen/Onroerend Goed'.

woensdag 18 maart 1998
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bijlage

van Weekmedia

Mitsubishi Carisma GDI

Japanse revolutionair
uit Holland

Bij Kwik-Fit bent u
goedkoper uit!

2AAR

M

ET NIET minder dan vier prijzen is de Carisma GDI
van Mitsubishi beloond sinds de introductie eind
september. Het toonaangevende Nederlandse autoblad Autovisie riep de krachtbron uit tot 'slimste technische vondst van 1997 in de categorie productieauto's.' In
Oostenrijk kreeg de auto de titel 'Milieuvriendelijkste Auto
van het jaar 1998' en ook in Denemarken en Japan sleepte
de Carisma onderscheidingen in de wacht.

COMPLEET
SYSTEEM

ACHTERDEMPER

Opel Kaden E 1.3,1.4

Met deze prijzenregen in het achterhoofd onderwerpen we de
Mitsubishi aan een uitvoerige rijtest. De verwachtingen zijn hooggespannen. Directe benzineinjectie maakt deze auto bijzonder. De brandstof wordt onder
zeer hoge druk in de cilinders
gespoten. Het resultaat is meer
vermogen, een lager benzine-verbruik en minder uitstoot van
schadelijke stoffen.

bereden of juist lekker snel (maximale vermogen is 92 kW/125 pk
bij 5.500 toeren per minuut). Wie
kiest voor het laatste, krijgt wel te
maken met een stevig verbruik.
Tijdens een snelle rit in Duitsland
liep dit op tot 1 op 9. Hoe snel de
auto kan zijn bewijst de nul-tothonderd-sprint. Deze volbrengt de
Carisma GDI in precies tien
seconden. De top bedraagt 200
kilometer per uur.

Tijdens een eerste kennismaking
met de Carisma GDI eerder dit
jaar hebben we vluchtig geroken
aan het zuinige karakter en de
souplesse van de motor. In een rit
naar de NedCar fabriek in Born,
waar de
Carisma wordt
~
gebouwd,
' •'
scoorden we
toen een
gemiddeld verbruik van 6 liter per 100 km (1 op
16,7). Dat is een lage waarde.

Aan het stuur merk je niets bijzonders van de revolutionaire
motor onder de kap. Het enige
dat aan de speciale krachtbron
herinnert is het opschrift GDI bij
de toerenteller en de digitale verbruiksmeter. De
auto rijdt voortreffelijk zoals
elke Carisma. De
Mitsubishi is uitzonderlijk stil en
biedt veel comfort. Hij onderscheidt zich van andere
Carisma's door standaard vooren zij-airbags.

test

Tijdens deze uitvoeriger kennismaking komen we uit op gemiddeld 6,5 liter per 100 km (1 op
15,4). De auto is hetzelfde: het
gaspedaal wordt alleen anders
gehanteerd. De Carisma GDI is
een auto met twee gezichten. De
auto kan extreem zuinig worden

De GDI-motor is sterk over een
groot toerengebied (maximaal
174 Nm bij 3.750 toeren per
minuut). Dit betekent dat je maar
weinig hoeft te schakelen om
toch vlot door te rijden. De auto

'86-10/'91

Opel Corsa 1.3 i, 1.4i
l/'87-3/'93
Renault Clio 1.2,1.4
5/'90-

Mercedes 200/230E
l/'86-10/'92

STAAT UW AUTO HIER NIET B\\t BEL ONS NU VOOR DE LAAGSTE PRIJS

Aan de buitenzijde onderscheidt de Carisma met GDI motor zich niet van andere Carisma's.
reageert levendig op de commando's van de rechtervoet. Behalve
snel en zuinig heeft de Carisma
echter nog een belangrijke eigenschap. De auto is minder schadelijk voor het milieu dan een vergelijkbare 'gewone' 1,8 liter motor.
De uitstoot van CO2 (kooldioxide)
is twintig procent lager en de uitstoot van NOx (stikstof-oxide) 97
procent minder. Op termijn kan
de GDI-motor nog een voordeel
in de portemonnee betekenen.
De overheid overweegt om zuinige en schone auto's te belonen

Pientere Peugeot automaat

A

LSOF lEMAND^onder
de motorkap met dé >
grootst mogelijke
nauwkeurigheid de koppeling bedient en elke versnelling zijdezacht inlegt. Zo
ontzettend 'natuurlijk' schakelt de nieuwe automaat
van de Peugeot 406. Bij
afremmen gaat de bak zelfs
een versnelling lager, zodat
de auto afremt op de motor.
Precies wat je als verstandig bestuurder zou doen
met een handgeschakelde
bak als je een helling afrijdt
of een bocht nadert.
De pientere automaat bijt het
spits af in de Peugeot 406 1.816V. Later komt hij in andere
modellen. Als een heet mes door
de boter, zo soepel en snel vloeien de versnellingen in elkaar
over. Dat gaat volledig schokvrij.

Alleen aan het veranderende toerental van de motor is te merken
dat de 'intelligente' automaat van
versnelling wisselt.
Peugeot heeft deze transmissie in
nauwe samenwerking met
Citroen ontwikkeld. Dat merk
behoort tot hetzelfde moederconcern PSA. Wellicht des te opmerkelijker is het dat ook Renault
heeft meegewerkt aan deze automaat. Het is dus helemaal een
Franse aangelegenheid geworden. De Franse producenten
gebruikten tot dusver voor een
groot deel automaten van Duitse
makelij, afkomstig uit de fabriek
2F, een specialist op dit terrein.
De 'eigenhandig' ontwikkelde
automaat blinkt niet alleen uit
door zijn schakelcomfort. Een
ander pluspunt is het brandstofverbruik. Bij de Peugeot 406 is er

nagenoeg geen verschil in vergelijking met de hand geschakelde
1.8-16V (81 kW/112 pk). Binnen
de bebouwde kom verbruikt de
automaat ongeveer een halve
liter benzine extra over honderd
ikilometer. Buiten de bebouwde
kom is de consumptie zelfs lager
dan bij de handbak.
Om voordeel te zien zullen er
niettemin heel wat kilometers
moeten worden verschalkt. Dus
vooral het gemak en het comfort
zullen als argumenten voor de
aankoop moeten gelden. 3.600
gulden bedraagt immers de
meerprijs van de automaat in de
406. Hij is met ingang van heden
te koop.
In juni volgt een Peugeot 306,
waarbij deze automaat verkrijgbaar is in combinatie met een 2,0
liter zestienklepper van 97
kW/135 pk.

Frisse wind bij Ford

B

IJ FORD waait een
frisse wind. Deze is in
gang gezet met een
nieuwe reeks auto's zoals
de Ka en de sportieve
coupé Puma. Dit jaar komt
de grotere coupé Cougar op
basis van de Mondeo en de
volgende ster dient zicht
aan: de Ford Focus. Deze is
recentelijk onthuld tijdens
de autoshow in Genève.
Een vlot model, jazelfs een
tikkeltje agressief, een ontwerp volgens Fords 'New
Edge Design'.
Op het eerste oog lijkt de Focus
bedoeld als een opvolger van de

Escort. "Deze auto zien wij echter
als een toevoeging. De Escort
houden we in ons programma
met het oog op klanten die de
voorkeur geven aan een meer
traditioneel ontworpen auto", zegt
Rainer Landwehr, algemeendirecteur van Ford in Nederland.
Eigenlijk volgt Ford dezelfde
koers als een paar jaar geleden
met de Ka, die als een uitdagend
en gedurfd ontwerp naast de
Ford Fiesta kwam te staan. Het
blijft een kwestie van smaak,
maar het valt niet te ontkennen
dat de Focus heilzaam werkt op
de smaakpapillen van autoliefhebbers.
De uitrusting is omvangrijk.

Airbags en ABS zijn bijvoorbeeld
standaard. Er zijn zelfs luchtzakken voor het hoofd (in het dak).
Als extra's zijn GPS-satellietnavigatie inclusief een telefoon leverbaar. En in de Focus debuteert
straks een nieuwe direct ingespoten 1,8 liter turbodiesel. Kortom,
Ford is heel goed op weg.
Er zijn twee carrosserievarianten:
een driedeurs en een vijfdeurs.
Ford stelt dat hij betaalbaar zal
zijn, waarbij de prijs moet kunnen
concurreren met modellen als de
VW Golf en Opel Astra. Dit jongste model zal in oktober bij de
dealers in de showroom verschijnen.

met een reductie in wegenbelasting. Nog een sterk punt van de
Carisma GDI is zijn prijs. De lijst
begint bij 37.275 gulden voor de
vierdeurs sedan, een vergelijkbare hatchback (vijfdeurs) kost 500
gulden meer. De testauto is een
luxere uitvoering (LX) met twee
airbags voor, zij-airbags en airconditioning voor 43.190 gulden.
Wie ook nog een anti-blokkeerremsysteem wil hebben, komt uit
bij de LS. Dit model kost 5.405
gulden meer maar h.eeft dan
tevens een volledig automatisch
klimaatcontrolesysteem.

SCHOKDEMPERS

155/80 R13 T P1000

Opel Kaden D en E
79-7/'91 ex. combi, GSi en GTE

STAAT UW AUTO HIER NIET BIJ? BEL ONS NU VOOR DE LAAGSTE PRI|S.

REKHAKEN
195/50R15VP5000Dragop.st.
195/60R14HP5000Dragop.st.
Prijs incl. hulpkoppeling,
vertichtingsset, montage en btw.

OPENINGSTIJDEN: Maandag t m vrijdag 08.00-1730 uur. Zaterdag 08.00-17.00 uur.
SPECIFICATIES:
Mitsubishi Carisma GDI LX

ACCU'S, APK, BANDEN, OUE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.

Direct-ingespo
ten viercilinder
Cilinderinhoud: 1.834cm3
92 kW/125 pk bij
Vermogen:
5.500 t.p.m.
174 Nm bij 3.750
Max. koppel:
t.p.m. •
10 sec van 0-100
Acceleratie:
km/uur.
200 km/uur.
Topsnelheid:
Gem. verbruik: 6,5ltr/100km.
Motortype:

Prijs:

f43.190.-

.

NIEUW: ALMERE-STAD, Randstad 22 nr. 39, 036-5303222
Amstelveen Amsterdamseweg 488.020-6435544. Amstelveen (R) Bouwerij 48.020-6414022. A'dam-ZO (A/R) Lemelerbergwcg 55.020-69! 1211.
A'dam-ZO (A/R) Spaklerweg44D.020-668299B.Bijlmermeer (R) Karspeldreef l,Parkeergarage Kleiburg,020-690776B.AImere-Buiten (A/R)
(Doe Mere) Montrealstraat 31,036-5329260. Almere-Stad (A/R) Randstad 22 nr. 39,036-5303222. Almere-Stad (A/R) Vlaardingenstraac 2,
036-5345540. Haarlem Amsterdamsevaart 16/18,023-5354775. Haarlem (A/R) Leidsevaart 254.023-5325303. Haarlem Schalkwijkerstraat 151,
023-5351844. Hoofddorp (R) Hoofdweg 662, 023-5615784. Zaandam (A/R) R.Ghijsenlaan 7 A, 075-6701854. Zaandam Vinkenstraat 40,
075-6177439.
(A/R) Ook APK en Remservice in deze vestiging. (R) Ook Remservicc.
BEL UW DICHTSTBIJZIJNDE KWIK-FIT DIRECT: 0900-8698

BMW's nieuwste Drie-serie
D
E VOLGENDE 3-serie
van BMW laat heel wat
stof opwaaien. De
Duitse autofabrikant heeft
de auto voorzien van allerlei
kostbaarheden. Wat te denken van standaard ze's airbags, traction control en er
is te kiezen uit vijf lekkere
motoren. Een flinke graai in
de geldbuidel is nodig, want
de instapper 318i kost
62.950 gulden.

liter van 170 pk (323i) of een 193
pk leverende zescilinder (328i).
Dit zijn beide benzinemotoren. De
directingespoten 2,0 liter zestienkleps dieselkrachtbron brengt 136
pk op het asfalt. De turbodiesel
heeft misschien wel het lekkerste
karakter van de drie. Vooral in het
belangrijkste middengebied

(1.800-3.000 tpm) trekt hij als
geen ander. De 3-serie verbergt
verder nog enkele opmerkelijke
gadgets. Zoals een (optionele)
contactsleutel met een geheugen.
Deze is vooral handig als verscheidene personen met dezelfde
auto rijden, ledere berijder heeft
zijn of haar eigen sleutel. Op het

moment dat iemand de knop
indrukt zal de auto (althans de
spiegels, stoel en desgewenst de
portiervergrendeling) zich op de
betreffende persoon 'instellen'.

Het aantal van ruim 2,5 miljoen
geproduceerde exemplaren dat
de vorige 3-serie nu al op naam

Met de komst van de nieuwe
'Dreier' heeft BMW naar eigen
zeggen drie vergelijkbare automobielen in huis: de 3-, 5- en 7serie. Vergelijkbaar omdat het
comfort, rijplezief en uitrustingsniveau dat de modellen afzonderlijk
bieden nauw aan elkaar gewaagd
zijn. De belangrijkste reden waarom een klant nu voor een groter
type zou doorsparen is volgens
BMW de ruimte.
De komende generatie van de 3serie is in alle richtingen
gegroeid: hij is langer, breder en
hoger. De lijnen van het model
zijn onmiskenbaar BMW. Het
'familiegevoel' dat de designers
probeerden te versterken is zonder twijfel geslaagd. Je moet
soms zelfs tweemaal kijken om er
zeker van 1e zijn dat het niet
mogelijkerwijs een 5-serie is. Een
ander uitgangspunt van de ontwerpafdeling was een auto te
ontwerpen die dynamiek uitstraalt. Dat is gelukt. Wanneer je
de auto schuin van voren bekijkt
lijkt het zelfs alsof.de BMW rijdt
terwijl hij stil staat.

De Focus is gedurfd van vorm.

De achterwielen worden aangedreven door een 118 pk sterke
1,9 viercilinder (318i), een 2,0
liter van 150 pk (320i), een 2,5

Je moet soms zelfs tweemaal kijken om er zeker van te zijn dat het niet mogelijkerwijs een 5-serie is.

55 et
p/m

heeft staan, stijgt nog steeds. De
overige modellen blijven namelijk
gewoon in productie tot het
moment waarop de nieuwe
Compact, Touring en Coupe verschijnen. De Sedan komt dus het
snelst naar Nederland en zal einc
april te bewonderen zijn bij de
dealers.

KiSJSKS
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MEER DAN 150 VLOEREN EN MATEN!

Deko-AAarty Eiken plank
Breedte 18,4 cm (Iengte132- 266 cm)
Frans Eiken planken, geborsteld en gerookt.
Prijs p.m2

Junckers Exclusief Parket

van

12-22 mm. massief. Lengte 90 x 152 cm.
* kant en klaar met 6-voudige laklaag,
UV-gehard of olie geïmpregneerd
* 100% verhuisbaar door uniek clipsysteem
* 10 jaar garantie

Junckers Sylvea-hevea 12 mm
Lichtgele houtsoort
met strakke nerf
Prijs p.m.2
van
109.Junckers Sylvaket-Beuken 22 mm
Warm donkerbruin gestoomd Beuken
Prijs p.m.2
van
Junckers Eiken Harmony 12 mm
Licht europees Eiken met kleine vlam
en noestjes
Prijs p.m.2
van

105.-

Tarkett Zweeds lamelparket
Leverbaar in dikte van 7-10-14 en 20 mm.
* 10 jaar garantie
* kant en klaar, 6-voudig gelakt en UV-gehard

Tarkett Beuken Natuur Budget
Licht Beuken, zonder noest en vlam

m2

:r

79.-

72.-

MEER DAN 150 S O O R T E N !
10 TOT 15 J A A R G A R A N T I E

Deko-Marty
breedstrook lamelparket
Deko-AAarty Beuken natuur
-wi i\j w i
Breedte 12,5 cm. Licht Beuken zonder
noest en vlam
^
2
Prijs p.m.
van-l"!?.-

*t..

Tarkett Kersen, Walnoot, AAaple,
Beuken, Essen en Eiken
Tarkett f i neerparket 7 rnm. mooie
houtsortering.
Prijs p.m.2
van
J&9. -

99.-

Lengte van 42,5 cm tot 266 cm.
* kant en klaar, 6-voudig gelakt en UV-gehard

-ID2.-

e
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Quick Step
Afmeting 190 x 1200 mm. Dikte 8 mm
in 24 dessins o.a. Kersen, Beuken, Peren,
Olm, lep in drie- en breedstrook

57-

Prijs p.m. vanaf

*/ • •

Pergo Select
Afmeting 197x1200 mm.
Dikte 11 mm. in 12 dessins o.a. Walnoot,
Travertin Keramiek,
gevlochten Eiken
Prijs p.m.2 vanaf

82.-

200 K L E U R E N EN M O D E L L E N !
Plavuizen
ELKE
3 0 x 3 0 en 3 0 x 6 0 cm.
SmfM&^Msms'-:,
Met/zonder facetkanten.
Lamellen
15x90 en 15x60 cm.
Met/zonder facetkanten.

WIE!

Ipokett Promo
Afmeting 194 x 1290 mm. Dikte 8 mm.
Kersen, Beuken, Eiken
Prijs p.m.2
vanaf

Kleuren
Naturel, Roomwit, Beige, Blauw, Geel,
Rood, Zwart, Matallic groen, Blauw en
Aubergine. Of uw kleur naar wens...

Ipokett Original
Afmeting 194 x 1290 mm. Dikte 8 mm.
Kersen, Beuken, Esdoorn Eikenjn drie-_en
breedstrook
Prijs p.m.2
vanaf

Dessins
Moderne strook en blokpatronen
of romeinse klassieke
motieven.
vanaf
p.m.

Deko-AAarty Kersen rustiek
Breedte 12,5 cm. Warmrood Kersen met
noest en vlam
Prijs p.m.2 van

*$.- 109.-

34.'95

27.-

Amsterdam, Valschermkade 4, (tussen Carpet-land en Praxis)
tel. 020-669 58 23.
Amersfoort, Amsterdamseweg 29, (tegenover Gamma)
tel. 033-465 17 37.

"
Erkend door de
Centrale Branchevereniging Wonen

Den Haag, Binckhorstlaan 170, (tegenover McDonald's)
tel. 070-385 97 35.

Aanbiedingen geldig t/m 29 maart 1998 en zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
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oop van Kempen
angt meeste vis
ZANDVOORT - In een
(drie uur durende wedstrijd
haalde Joop van Kempen
202 centimeter vis uit de
Noordzee, hetgeen genoeg
vas voor de overwinning.
Klaas Langereis werd goede
\veede met vier vissen en de
lerde plaats ging naar Jochem
Visser met vijf vissen. In afmeing was de vangst van Visser
•chter minder zodat hij genoe;en moest nemen met de derde
jlaats. Jochem Visser slaagde
T wel in de grootste vis aan de
iaak te slaan en dat was een
itilletje van 39 centimeter.
In het totaalklassement, na
ine wedstrijden, staat Coen
Mollenberg met negen punten
kop. Op de tweede plaats
vordt hij gevolgd door Klaas
Langereis met tien punten, ter,«jl Willem Minkman met dericn punten op de derde plek
,taat. Aanstaande zaterdag
vordt de derde pierwedstrijd
gehouden vanaf de zuidpier.

ZVM-handbalsters
3ehalen mooie zege
tegen NEA
ZANDVOORT - De handoalsters van ZVM-Rabo:ank sloten de zaalhandbalcompelitie op gepaste wijze
if. Zij schonken de afscheid
nemende coach Joost Berkhout een leuk cadeau met
;en fraaie 14-13 zege op
tfEA.
De Zandvoortse vrouwen ke:en in het begin al snel tegen
>en 0-2 en 1-3 achterstand aan.
Met goed handbal, gepaard
mande met veel inzet kwamen
Ie Zandvoortsen terug in de
trijd. In het verdere verloop
an de wedstrijd gaven ZVMlabo en NEA elkaar geen
luimtareed toe. De teams waren
mn elkaar gewaagd en tot de
aatste seconde was de spanung te snijden. Alhoewel er
•oor beide teams niets meer op
iet spel stond werd fel gestrerjen voor de overwinning. Bij de
ust leidde ZVM-Rabobank
net 7-6.
In de tweede helft bleef de
strijd spannend. ZVM-Rabo
westerde de gehele tweede
lelft een minimale voorsprong.
De Zandvoortse defensie doorstond het slotoffensief van
\ met verve en won fraai
net 14-13. Doelpunten: Mireille
vlartina 6, Wendy van Straten
2, Linda Koper 2, Claudia Paap
!, Suzanne Bruijnzeel l, Maaice Cappel 1.

Belangrijke punten
voor Zandvoort'75
ZANDVOORT - Zandvoort'75 behaalde een belangrijke overwinning. Door
RCH, uit Heemstede, met 10 de baas te blijven hebben
de Zandvqorters zich zo
goed als veilig gesteld in de
tweede klasse KNVB.
In een leuke partij voetbal
waren Zandvoort'75 en ECH
aan elkaar gewaagd. De Heemstedenaren, die nog uitzicht
hadden op een penodetitel kregen wel mogelijkheden doch
ook de Zandvoorters hadden
aardige kansen op een doelpunt. Schutter Robin Castien
mocht door een schorsing niet
meedoen en dat deed zich aardig gevoelen. Bovendien waren
Tim van den Hoogen, Bert van
Meelen en Rob Smits om uiteenlopende redenen niet aanwezig.
Met vier invallers, die zich
uitstekend van hun taken kweten, was de beginfase voor
Zandvoort'75. Het offensief leverde niets op waarna RCH een
periode het betere van het spel
kreeg. Ook de voetballers uit
Heemstede slaagden er niet in
doel te treffen zodat de rust inging met een 0-0 stand.
Ook in de tweede helft golfde
het spel heen en weer. Voor de
Zandvoorters was het belangrijk niet te verliezen om degradatiegevaar te ontlopen. De mzet voor een goed resultaat was
daar en halverwege de tweede
helft kreeg Zandvoprt'75 loon
naar werken. Edwin Ariesen,
die een uitstekende partij speelde kwam na een vlot lopende
combinatie in schietpositie en
faalde niet, 1-0.
Zandvoort'75 probeerde door
te drukken en was bijna bij ver-

ZANDVOORT - De strijd
tegen degradatie is in alle
hevigheid losgebarsten in
de derde klasse KNVB.
Door dik verdiend met
maar liefst 5-0 te winnen van
SVA blijft Zandvoortmeeuwen de kans op behoud in
eigen hand houden. In het
Zandvoortse team maakte
de 40-jarige Chris Jongbloed
een opvallende en goede
come-back.
Zandvoortmeeuwen had een
beroep gedaan op Jongbloed
om meer rust in het elftal te
brengen. Drie jaar geleden
speelde Chris Jongbloed zijn
laatste wedstrijd in het eerste
team, maar hij houdt zijn con-

dutabeling van de score. Toen
dat mislukte trok RCH ten aanval voor een slotoffensief. De
Zandvoorters werden op eigen
helft teruggedrongen, maar de
uitstekende defensie gaf vrijwel
geen kans weg. Met snelle counters loerde Zandvoort'75 op een
tweede treffer. Mare Hoppe
had die treffer op zijn schoen,
doch zag zijn inzet gepareerd
worden.
Met de 1-0 overwinning en de
daarmee verdiende drie punten
was elftaltaegeleider Joop Paap
uiterst tevreden. „Het is boven
mijn verwachting erg goed gegaan. Met zoveel invallers had
ik een moeilijk middag voorzien, maar die invallers hebben
vreselijk enthousiast gespeeld.
Bij elkaar opgeteld vond ik de
overwinning terecht. We hadden de punten hard nodig en
krijgen wat meer lucht. Ik vond
het een aardige wedstrijd om te
zien en daar ben ik uiteraard
tevreden over net als natuurlijk
over de drie punten."

Bridgers Emmen en
Van der Meulen
halen stevig uit

De
poging
van , Edwin
Ariesen om
de bal door of
langs
de
muur
te
plaatsen mislukt, maar hij
zou toch de
beslissende
treffer voor
zijn rekening
nemen

ZANDVOORT - Door een
overwinning in de vierde
wedstrijd van de vierde
competitie bij de Zandvoortse Bridgeclub stegen
de heren Emmen en Van
der Meulen van de elfde
naar de eerste plaats.

Foto Kriek van
ciecf

ZANDVOORT - Het zaterdagelftal van Zandvoortmeeuwen zorgde voor een
enorme stunt door kampioenskandidaat OSV in eigen
huis beentje te lichten. In
een spectaculair duel wonnen de Zandvoorters met 2-5
waardoor meteen de degra- zijn geweldige inzet een voor- in de Oostzaanse defensie keu- Bob Brune zijn team weer naar
datiezorgen over zijn.
een verdiende voorsprong,' 1-2.
beeld voor zijn team was, werd rig afstrafte, 0-1.

ZVM-zaterdagvoetballers
zorgen voor flinke stunt

De Zandvoorters traden aan
op volle oorlogssterkte en zijn
dan voor iedere tegenstander
moeilijk te bespelen. Dat bleek
ook nu. Onder leiding van de
uitstekend spelende aanvoerder Ferry van Rhee, die met

OSV aangepakt. De gastheren
waren over het geheel genomen
meer in balbezit maar de hechte Zandfvoortse verdediging gaf
geen krimp. Reeds na vijf minuten kreeg Zandvoortmeeuwen
een geweldige ruggesteun toen
Rob van den Bergh een foutje

Even later was het weer gehjk toen de Zandvoortse defensie mistastte en de OSV spits
eenvoudig kon scoren, 1-1. Met
goed voetbal bleef Zandvoortmeeuwen de wedstrijd controleren. Vlak voor de rust knalde

Het offensief leek gebroken
doch toen OSV na een kwartier
voetballen opnieuw terugkwam (2-3) werd de druk wederom heel groot op de Zandvoortse veste De Zandvoorters
hielden mooi stand en voerde
In de tweede helft startte OSV m de slotfase de eindstand,
met een geweldig offensief en middels snelle tegenstoten, op
stond Zandvoortmeeuwen met naar 2 5.
de rug tegen de muur. De gelijkEen strafschop werd benut
maker hing in de lucht, doch
met een snel uitgevoerde coun- door Pieter Brune en Ferry van
ter besliste Zandvoortmeeu- Rhee bekroonde zijn sterke opwen de strijd. Rob van der treden met de vijfde tretfer

Zandvoortmeeuwen haalt uit
ditie op peil door in het derde te
voetballen en met zaalvoetbal.
Jongbloed is het nog zeker niet
verleerd en deed het zeer goed
op het middenveld. De Zandvoorters konden ook weer een
beroep doen op Pieter Keur en
die zorgde met zijn acties voor
de nodige paniek in de SVA defensie. Voeg daarbij nog de laatste man Paul Longayroux en
Zandvoortmeeuwen had zo een
sterke as in het elftal.
Defensief zat het toch goed in
elkaar met de goed spelende

de openingstreffer zorgde, 1-0.
Vijf minuten later konden de
Zandvoorters opnieuw juichend opveren. Een combinatie tussen Pieter Keur en Sander Hittinger werd door eerstgenoemde beheerst afgerond, 20. Zandvoortmeeuwen legde
een prima inzet op de grasmat
en dat is in deze belangrijke
fase van de competitie onontZandvoortmeeuwen speelde beerlijk.
bij' vlagen goed en na twintig
minuten was het Andy Beek,
die na een knappe aanval voor

Michel Schraal en de gebroeders Rocco en Dirk Termaat.
Alleen in de openignsfase van
de strijd is SVA enige keren gevaarlijk geweest. Toen Mario
Schrader echter erger voorkwam en de Zandvoorters wakker waren geschud ontstond er
een aantrekkelijke partij voetbal.

Bergh kwam alleen voor de
doelman en btiftte de bal over
die doelman m het net, 1-3

De thee was nauwelijks verwerkt of het derde doelpunt lag
in de touwen achter de doelman van SVA. De attente spits
Andy Beek strafte onnauwkeurig uitverdedigen uitstekend af,
3-0. De strijd was gestreden en
Zandvoortmeeuwen
speelde
een gewonnen wedstrijd. Zandvoortmeeuwen wisselde een
moe gestreden Beek voor Chris
Kuin en Willem van der Kuijl

kwam in het veld voor Martijn
van den Brink.
SVA probeerde nog wat druk
op de Zandvoortse defensie uit
te oefenen maar de beste kansen waren voor Zandvoortmeeuwen. Raymond Holzken
en Willem van der Kuijl kwamen oog in oog met de doelman
maar slaagde er met in te scoren. Dat deed wel Pieter Keur
vanaf de strafschopstip en in de
slotminuut kopte Chris Kuin
de vijfde treffer binnen. Door
de resultaten van het afgelopen
weekend zijn zes teams m strijd
verwikkeld om drie degradatieplaatsen.

Ihess lijdt een kansloze nederlaag
ZANDVOORT - Het eerte achttal van Chess Sociey Zandvoort heeft een
^ansloze 6-2 nederlaag geleen tegen de reserves van
chaakclub Bloemendaal.
)e Bloemendalers, die met
en honderd procent score
Ie ranglijst in de eerste klase B reeds lange tijd aanoerden, konden dankzij dit
esultaat de kampioensvlag
n top hijsen.
Ondanks een hoopvolle remie van Mare Kok in de vooruit
espeelde partij kwamen de
ïandvoorters geen moment
.ekker in de wedstrijd. Zo liep
3en de Vries tegen een snelle
ml aan en kon ook Dennis van
er Meijden geen potten breken
egen Hoogenes, die hij vorig
aar nog op een bijzonder fraaie
nanier verslagen had.
De enige Zandvoorters die
utzicht kregen op een beter reultaat waren Kees Koper, Olaf
^liteur, Chris van Bockel en
on van Kempen. Van Kempen
•'as de eerste die de punten
eelde en gezien het feit dat dit
net Bloemendaler Ad Hendrik•e gebeurde een resultaat waar-

mee de Chess-speler thuis kon
komen. Voor Chris van Bockel
liep het minder succesvol af.
Hij speelde weliswaar een
knappe partij, doch hield te
weinig tijd over om de partij na
behoren uit te spelen en incasseerde een nederlaag.
Olaf Cliteur leek tegen de
veelvuldige
Noordhollandse
dameskampioene
Sacha
Schiermeier de enige Zandvoortse zege binnen te gaan halen. De topscorer van Chess
kon echter zijn pluspion niet
verzilveren en ondanks verwoede pogingen moest Cliteur genoegen nemen met een puntendeling. Ook Kees Koper boekte
zo'n resultaat, hetgeen een
knappe prestatie genoemd mag
worden.
Koper had misschien zelfs
nog wel uitzicht gehad op een
overwinning wanneer een defect uurwerk hem geen parten
had gespeeld. Hierdoor kreeg
zijn opponent namelijk zo'n
kleine tien minuten meer bedenktijd, die hem zeer goed van
pas kwam in de tijdnoodfase.
Met een 6-2 eindstand op het
scorebord kon in Bloemendaal
het kampioensfeest beginnen.
Bij Chess was er geen reden

(ADVERTENTIE)
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Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag:
00 00-07 00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
'200-1500 De Muziekboulevard
500-1700 De Kustwacht
17
00-20 00 ZFM Nonstop
20 00-22 00 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag'
W> 00-07 00
07 00-09 00
0900-1100
1 00-1200
200-1300
300-1500
500-1700
700-1800
800-1900
19 00-20 00
2° 00-22 00
22 00-24 00
i -" uu-uö uü
0800-1000
000-1200
§00-1800
800-1900
J» 00-20 00
j ^000-2400

Zandvoorts
Nieuwsblad

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Sport
v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
Eurobreakdown
BPM
ZFM Nonstop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit CaleNeul)
Zandvoort op Zaterdag
.
Tussen Pits & PaddocK
GetPtteraanzee
De Kustwacht

Zondag:
00 00-09 30 ZFM Nonstop
;= 30-10 00 Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
U
§00-1200 ZFM Jazz
2 00-17 00 Zandvoort op Zondag
i 00-19 00 ZFM Magazine
'900-2400 De Kustwacht

NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/2FM
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tot een feest. Door een aantal
ongelukkige uitslagen in de
groep en het feit dat de nummer een alles won en de nummer laatst slechts een schamel
puntje scoorde, staan de overige zes ploegen met nog de laatste ronde voor de boeg vlak bij
elkaar. Voor Chess betekent dit
dat ondanks de zes gescoorde
punten nog altijd opgepast
moet worden voor degradatie.
„Een unieke situatie waar we
niet echt op zitten te wachten,"
aldus teamleider Hans Drost,
die weet dat zijn ploeg in die

Ayress neemt afstand
van zijn schaakrivalen
ZANDVOORT - De vijftiende en zestiende ronde
voor de interne competitie
bij de Zandvoortse Schaak
Club, hebben ranglijstaanvoerder John Ayress positieve resultaten opgeleverd.
Ayress verstevigde zijn leidende positie enorm.
John Ayress klopte in een uitermate spannende partij Hans
Jansen om vervolgens met de
zwarte stukken Hielke Gorter
op verlies te zetten. Door de
twee winstpartijen troefde Ayress de concurrentie voorlopig
af. Hans Lindeman probeerde
met alle mogelijke moeite zijn
tweede positie vast te houden
wat hem aardig lukte door remise te maken tegen de huidige
clubkampioen Edward Geerts.
De onderlinge verschillen
tussen de nummers twee tot en
met vier zijn miniem en in de
komende partijen is nog van alles mogelijk. De eerste vier spelers hebben elkaar dit seizoen
al twee keer ontmoet met uiteenlopende resultaten. Nummer drie is nu Hans Jansen en
de vierde plek wordt ingenomen door Geerts.
John Atkinson is de laatste
weken duidelijk in vorm. Totaal scoorde hij twee belangrij ke punten door winst pp Ruud
Schiltmeijer en voorzitter Jan
ZANDVOORT - Het tennis-

van de handbalverenii seizoen
ging ZVM-Rabobank staat weer
io

m
CD

m

laatste ronde naar alle waarschijnlijkheid niet mag verliezen van de reserves van HWP.
De Haarlemmers zijn alleen gebaat bij een overwinning en dat
is voor Chess een nare bijkomstigheid. Een groot voordel
voor de schakers van Chess is
dat de wedstrijd pas gespeeld
wordt op vrijdag 17 april en dat
Chess behalve het thuisvoordeel ook het geluk heeft als
laatste in actie te komen. Dan is
al precies bekend hoeveel bordpunten er moeten worden behaald.

Berkhout, die een niet al te best
seizoen draait. Berkhout staat
nu tiende op de ranglijst. Wim
Gude daarentegen weet zich
knap te handhaven op de vijfde
plaats maar heeft nog een
zwaar programma te gaan.
Morgenavond spelen de leden van de schaakclub de derde
ronde voor het interne snelschaak-kampioenschap. Per
deelnemer worden er acht partijen gespeeld met een bedenktijd van slechts vijf minuten. Titelverdediger Hans Jansen
staat op dit moment tweede
met een kleine achterstand op
John Ayress. De stand is 1. John
Ayress, 2. Hans Jansen, 3. Edward Geerts, 4. Ruud Schiltmeijer, 5. John Atkinson, 6.
Hans Lindeman, 7. Hielke Gorter, 8. Wim Gude, 9. Wim de
Oude, 10. Hetty Sandbergen.
Voor de externe competitie
komt de schaakclub uit tegen
het vierde team van De Uil uit
Hillegom. Vooruit gespeeld
worden eerst de partijen van
Lindeman en Jansen, terwijl
volgende week maandagavond
de overige zes spelers aan de
bak moeten. Voor de Zandvoorters zijn er geen problemen
aangaande degradatie te verwachten. Door de vorige partij
te winnen staan de Zandvoorters veilig en kan er vrijuit gespeeld worden.

TZB maakt zwak
Schollevers af
ZANDVOORT - In een
strijd om des keizers baard
behaalde TZB een florissante 6-0 overwinning op het
zwakke Schollevers. In deze
competitie hebben de Zandvoorters nog maar een wedstrijd te gaan.

Joost Berkhout neemt afscheid

Dat er niets meer op het spel
stond was duidelijk te zien aan
het niveau. Beide teams maakten er een gezapig partijtje voetbal van. Het erg zwakke Schollevers kwam met de uitemdelijkc 6-0 nederlaag nog goed weg.
TZB het nog vele kansen liggen.
Voor de rust was de strijd al
beslist door doelpunten van
Remy van Loon en Stem Metselaars.
van het zaalhandbal en van de Pellikaanhal
Kult! l i n k s .m ('li i el
Ook in de tweede helft was
TZB veel sterker, maar met
echt gemotiveerd. Het ging heel
erg gemakkelijk aangezien
Schollevers weinig weerstand
bood, Door doelpunten van
Dennis Schrader, Edwin Duiswel weer doorstroming naar de terhof en John Bes werd de
Topper van de week senioren "
eindstand uiteindelijk op 6-0
Zondag nam Joost Berkhout, bepaald.
die het tatulcnscizoen nog wel
af mankt, afscheid van het zaalhandbal en voor die gelegen- Klaverjassen in
hcid speelde hij voor de laatste ontmoetingsruimte
keer m zijn Pellikaanhal ,,Ik
ZANDVOORT - Vrijdagben met handbal m deze hal
begonnen en het leek mi] leuk avond aanstaande wordt in de
om met een wedstrijd in deze ontmoetingsruimte van de
hal te eindigen. Ik heb namelijk Agathakerk aan de Grote
een ontzettend leuke tijd nehad Krocht de maandelijkse klaverin deze sporthal en altijd met jasavond gehouden. De avond
plezier het spelletje gespeeld en staat ojDcn voor een ieder en is
de coaching gedaan Hot spelen gratis toegankelijk. Het klaver
ander. In januari heb ik het be- van deze wedstrijd gaf een spe- jassen begint om acht uur De
stuur al ingelicht dat ik ging ciaal tintje aan deze laatste zon- enige weken geleden gehouden
stoppen. Er zijn alrijd wel men- dag voor mi) in de Pelhkaan bingo-avond bracht maar liefst
6.51H) gulden op
sen die me willen ompratcn, hal."
maar ik vind het echt mooi ge
noeg. Bovendien is de club te
klein geworden om op een hoog
niveau te spelen. Elke weck
Robin Castien
P"
gaat het moeizaam om een
(Zandv.75)
;*"
team op de been te brengen. De
19x
basis is te smal bi] de senioren
*
en is het vechten tegen de bierkaai. De jeugd staat er echter
goed voor. daar is een ontzetRemy van Loon (TZB)
®
10X
tende leden aanwas en over een
aantal jaren krijg je daardoor

Berkhout stopt met handbal
ZANDVOORT - Joost
Berkhout houdt het na
meer dan dertig jaar handtaal voor gezien. Van die dertig jaar was de 41-jarige
Berkhout zes jaar trainer/coach van de handbalteams van ZVM-Rabobank.
Zelf speelde Berkhout 23 jaar
in de teams van de Meeuwen,
speelde drie jaar bij het Haarlemse De Bunkert en keerde
zes jaar geleden terug als trainer/coach van het dames- en
herenteam. Dat deed hij met
wisselend succes, er waren
kampioenschappen maar ook
degradaties heeft Joost Berkhout meegemaakt. Nu na zes
jaar trainerschap vindt hij het
wel genoeg.
„Ik heb hele mooie jaren meegemaakt, maar ook mindere jaren," begint Berkhout zijn verhaal. „Er gaat enorm veel tijd
inzitten, zo'n twintig uur per
week ben je kwijt en dat vind ik
helemaal niet erg, maar nu vind
ik het wel mooi geweest. Ze
kennen mijn praatje inmiddels
wel en het wordt tijd voor een

Handbalclub viert tweede
lustrum tennisseizoen

voor de deur. Het wordt een
belangrijk jaar aangezien het
tweede lustrum gevierd gaat
tennisvelden van de handbalworden.
club aan de Duintjesveldweg.
En het tiende tennisseizoen De aanvang van deze middag is
wil de club niet ongemerkt om twee uur.
voorbij laten gaan. Zo is er op
Op vrijdagavond 24 april om
woensdag 22 april een grote
jeugdmiddag, 'maak kennis half acht is de officiële opening
met tennis', gepland op de vier met aansluitend een receptie.

De heren Emmen en Van der
Meulen haalden verwoestend
uit m de A-lijn De teller bleef
steken op 6G procent, waarmee
zij nummer twee, de heren Po
lak en Vergeest acht procent
voorbleven. Als gevolg van dit
resultaat steeg het succesrijke
paar naar de eerste plaats met
een geringe voorsprong op de
heren Polak en Vergeest.
In de B-lijn ging de eerste
plaast naar de dames de Jong
en De Vries met 62 procent, terwijl de heren Bakker en Brandse op zeven procent achterstand genoegen moesten nemen met een tweede plaats. De
ranglijst wordt aangevoerd
door de dames Van Gestel en
Mens voor de heren Bakker en
Brandse.
Mevrouw De Mumck en de
heer Hennon Verpoorten hadden weer eens een goede avond
in de C-lijn met een score van 62
procent. Goede tweede werden
de dames Bruggeman en Vrolijk met 59 procent Na vier
wedstrijden staan de dames
Van Duijn en Koper nog steeds
bovenaan.
Mevrouw
De
Mumck en de heer Hennon
Verpoorten zijn gestegen naar
de tweede plaats.
De derde wedstrijd in de competitie op donderdagmiddag leverde m de A-lijn een overwinmng op voor mevrouw De Vries
en de heer Vergeest met 61 procent. Het echtpaar Kerkman
bleef het uiterst knap doen
door slechts een procent minder te scoren, hetgeen goed was
voor de tweede plaats. De eerste en tweede plaats worden nu
ingenomen door genoemde paren.
Mevrouw Spits, die met een
invaller speelde, liet er geen
twijfel over bestaan wie deze
middag m de B-lijn de sterkste
was. Zij behaalde een fraaie
score van zeventig procent. De
dames Nijsen en Singerling deden het ook niet slecht gezien
hun score van 63 procent, genoeg voor de tweede plaats. De
eerste plaats na drie wcdstnjden is in handen van de dames
Baard en Spits, op de tweede
plaats gevolgd door de dames
Nijsen en Singerling.

In het kader van de opening zal
een korte wedstrijd plaatsvinden tussen een team van de tennisafdeling en de instructeurs.
Bovendien zullen enige toppers
van de Zandvoortse Tennisclub
onder leiding van trainer Ralph
Berkel een demonstratie wed-

Topscorer J
i
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stnjdtenms geven.
In het jubileumjaar worden
deze zomer diverse toernooien
georganiseerd en wordt er een
verkorte, 'tennis-mtenbive niidweek' voor de jeugd gehouden.
Deze is van 20 juli tol 23 juli en
de kosten bedragen zestig gulden. Opgave kan gedaan worden middels formulieren m de
te verkrijgen tenmsbrochurcs.
Deze zi)n aan te vragen bij M J.
Methorst, telefoon 571.3365 ot
G. Seders, telefoun 571.8-J51.
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Pieter Keur (ZVM.zon.)

©

9X

Ferry van Rhee (ZVM.zat.)

©

8X

Dennis Schrader (TZB)

$
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De Zandvoortse vootbaltcams hadden er r.in in on k\\ amen alle vier
tot goede overwinningen. Ken doelpunt u as voor Zandvoort'75
genoeg voor de overwinning, maar de andere drie teams kwamen
tot grote scores. Ranglijstaanvoerder Robin Castien was geschorst
en scoorde dus niet. Hij /.ug zijn achtervolgers Remy van Loon,
goed voor een treffer, en Pieter Ivcnr, die tweemaal scoorde,
dicherbi.j komen. De voorsprong- van Castien is nog steeds erg groot
en aangezien er nog maar een paar wedstrijden op het programma
| staan /al zijn eerste plek niet meer in gevaar komen.
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Banen- en opleidingenkrant van Weekmedia

thuiszorg

Thuiszor3 Kennemerland Zuid verleent huishoudelijke, verzorsende en verplesende
diensten waardoor Manten zo lans en zo optimaal moselijk thuis kunnen blijven wonen.
Uitgangspunten van onze organisatie zijn
respect voor de eisen leefsfeer van de klant
en professionaliteit van de dienstverlening.
De organisatie Is voornamelijk werkzaam In
de gemeenten Sennebroek, Bloemendaal,
Heemstede en Zandvoort. Er wordt nauw samengewerkt met andere zorgaanbieders In
het werkgebied.

carpet-land
CARPET-LAND, Europa's grootste specialist in
vloerbedekking en raambekleding, zoekt voor de regio Amsterdam en Almere

VERKOPERS/
VERKOOPSTERS

In het werkgebied verlenen ruim 800 medewerkers, waarvan 400 alphamedewerkers,
jaarlijks zorg aan circa 2.300 klanten.
U wilt:
* zinvol werk dat bij u past?
* een leuke (belastingvrije) bijverdienste?
•*• werken in of dicht bij uw woonplaats?
* werktijden in overleg regelen, bijvoorbeeld omdat u schoolgaande kinderen
hebt?

* sociaal contact?
Dat kan allemaal, als u gaat werken als

ALPHAMEDEWERKER
Een alphamedewerker helpt oudere en/of zieke mensen bij huishoudelijke werkzaamheden die zij niet zelf kunnen doen.
Als alphamedewerker bent u in dienst van de klant en werkt u
minimaal 3 uur per 14 dagen en maximaal 12 uur per week. Op
dit moment zijn er plaatsingsmogelijkheden in het hele werkgebied.
Wij willen:
* gemotiveerde mensen
* met ervaring in de (eigen) huishouding
* en belangstelling voor mensen
Het salaris is ƒ15,36 netto per uur voor 23-jarigen en ouder. Er
geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.
Belangrijk!
Een alphamedewerker kan tot een bedrag van ƒ 8.617,- per jaar
belastingvrij verdienen (mits dit het enige inkomen is), terwijl de
partner de dubbele belastingaftrek behoudt.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Alphahulp, 's morgens tussen 08.30 en 12.30 uur.

parttime/fulltime
die het leuk vinden om onze klanten persoonlijk advies te geven. Jij bent zo iemand die direct aanvoelt
wat de klant wil en bedoelt. Je komt met gedurfde
ideeën, maar laat de klant zelf beslissen.
Voor deze afwisselende functie vragen we MAVO of
gelijkwaardig. Je hebt al aardig wat verkoopervaring
opgedaan en kunt goed met mensen omgaan. Van
ons krijg je een gedegen interne opleiding in produktkennis en winkelautomatisering.
Heb je interesse in boven geschetst profiel?
Dan kun je schriftelijk reageren naar:
Carpet-land B.V., Ant. Fokkerweg 21,
1059 CN AMSTERDAM,
t.a.v. de heer C. van Straaten

Friture d'Anvers snackbar
Kerkplein - Zandvoort

personeel

Bel 0900-8991161
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

*Je moet stressbestendig zijn'

voor de weekenden en de
zomermaanden; vanaf 16 jaar
Telefonisch afspraak maken
5714139 of 5716167

Best Western
Palace Hotel

„Bezoekers ontvangen, het regelen
van koeriersdiensten en vergaderzalen, bloemen bestellen en de
ziekmeldingen en vrije dagen bijhouden van de medewerkers.
Daarnaast neem ik natuurlijk,
samen met een collega, de telefoon
aan. We krijgen hier de telefoontjes
binnen voor vijf verschillende
bedrijven. Op de telefooncentrale
kun je zien voor welk bedrijf wordt
gebeld, dus je neemt ook met vijf
verschillende bedrijfsnamen op."

,

i Western:

zoekt per direct:

* barmedewerker

voor vrijdag- en zaterdagavonden

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

* oproepkrachten
bediening

Hoe ben je aan deze baan gekomen?
„Ik heb gereageerd op een advertentie in Het Parool"

(terras en restaurant)
Leeftijd: vanaf 21 jaar.
Spreekvaardigheid in Nederlands, Duits
en Engels.
Ervaring in soortgelijke functies strekken
tot aanbeveling.

Ams t e r d a m

lïechni ek
Op L e i d i n g e n c e n t rum v o o r t e c h n i e k

Vind je het leuk werk?
„Zeker. Je bent altijd met mensen
bezig en geen dag is hetzelfde,
want er staan telkens weer andere
mensen voor je neus. Naast de
tweehonderd medewerkers van dit
bedrijf. Ja, die ken ik allemaal van
naam en gezicht. Dat is niet zo
moeilijk, maar ik ben dan pok heel
sterk in gezichten. Al heb ik in het
begin wel eens wat namen door
elkaar gehaald. Konden de mensen
overigens best om lachen."

* afwassers/schoonmakers
Leeftijd: vanaf 18 jaar
Spreekvaardigheid in Nederlands
Ervaring niet vereist.

* zelfstandig werkend kok
Koksopleiding is een pré, anders minimaal 5 jaar ervaring
Fulltime beschikbaar

e t e kt r o t e c h n ie k
woensdag

maart

et is heel belangrijk datje rustig blijft en de mensen beleefd
te woord staat. Carla van Dijk
(43) werkt sinds twee jaar bij de
Wegener Tijdschriften-groep in
Diemen en weet er alles van.
„Het kan er hier behoorlijk hectisch aan toe gaan."
Waar bestaat je werk precies uit?

of langskomen
zaterdag na 12.00 uur

Van Lennepweg 1, 2111 HT Aerdenhout.
Telefoon 023-5213421.

= Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren. Maak
gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring, SPECIALE METHODE.

Carla van
Dijk: 'Het werk
van telefoniste/receptioniste bestaat uit
onder meer
telefoon aannemen en
bezoekers
ontvangen'
Foto Jaap
Maars

H

vraagt

STICHTING THUISZORG KENNEMERLAND ZUID

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN

woensdag 18 maart 1998

Vind je het ook moeilijk werk?

Telefonische inlichtingen en/of schriftelijke
sollicitaties kunt u richten aan: Best Western
Palace Hotel, t.a.v. de heer P. van Schagen,
Burg. van Fenemaplein 2, 2042 TA Zandvoort.
Tel.nr. 5712911.

„Als mensen boos zijn, ben jij de
eerste die ze aan de telefoon krijgt.

Het is dan heel belangrijk datje
rustig blijft en de mensen beleefd
te woord staat. Alle klachten moet
je serieus nemen en de mensen de
indruk geven datje naar ze luistert. Als het heel druk is, dan is dat
best wel eens moeilijk. Ik moet dan
echt mijn best doen om mijn stem
op een rustig niveau te houden,
want je bent geneigd gehaast en
hoog te gaan praten. Hoewel je
natuurlijk de hele dag praat, ben ik
eigenlijk nooit schor."
„Soms is het een hele klus om uit
te vinden waar mensen voor bellen
en ze naar de juiste persoon door te
verbinden. Veel telefoontjes gaan
over facturen. De bellers vragen
dan naar 'de administratie', maar
er zijn verschillende afdelingen die
zich met facturen bezighouden.
Het is dan zaak om uit te zoeken of
het om een rekening voor een
abonnement of een advertentie
gaat, voordat ik ze met de juiste
afdeling kan doorverbinden."

sen het eerste zien of horen."
En welke kwaliteiten, zijn er vereist?
„Stressbestendig moet je ook zijn.
Het kan er hier behoorlijk hectisch
aan toe gaan. Met negen bellers in
de wacht, moetje vriendelijk blijven tegen de mensen aan de balie.
Natuurlijk komt er dan ook net een
koerier om een pakketje op te
halen of worden er bloemen voor
een collega afgeleverd."
Wat zijn de minder leuke kanten
van het werk?

„Als de medewerkers lang van hun
plaats zijn zonder het mij te meiden. Ik verbind de klanten telefonisch naar hen door, die krijgen
vervolgens geen gehoor. Dat is niet
professioneel. Daarom geef ik
medewerkers, die hun afwezigheid
niet doorgeven, op hun donder.
Sommigen noemen me dan een
Maak je wel eens rare dingen mee? bitch, jammer dan. Die mensen
vinden het zelf ook niet leuk om
„Mensen die ongezien langs de
lang te wachten als ze een bedrijf
receptie proberen te komen. Lukt bellen."
ze niet hoor, ik zie alles. Een vriendelijk 'waar gaat u naar toe' doet
Wil je vertellen hoeveel je verdient?
wonderen. Moet ook wel, hoor,
want er wordt hier in het gebouw
„Laten we zeggen: behoorlijk."
nog wel eens wat gepikt. Ook voor
de medewerkers is dat heel prettig Heb je nog ambities?
om van de receptie door te krijgen
dat er bezoek voor ze is."
„Reken maar. Ik stop l april met
dit werk om de advertentieverkoop
Welke opleiding moet je voor deze
voor een nieuw tijdschrift te gaan
baan volgen?
doen. Lijkt me heel leuk. Ik heb
vroeger al in de verkoop gewerkt.
„Ik denk datje mavo voor dit werk Bovendien heb ik na twee jaar achnodig hebt. Maar veel belangrijker ter de receptie weer eens zin in iets
is datje klantvriendelijk en comanders."
municatief bent ingesteld. De
receptioniste is het visitekaartje
Cleo Scheerboom
van het bedrijf, degene die de men-

1998

19.00-21.00 uur
Korte O u d e r k e r k e r d i j k 5
1096

AC A m s t e r d a m

Gevraagd:

medewerkster

t e l e f o o n 020 - 462.36.23

maakt deel uit van ^\

vrijdag namiddag, za.morgen en/of
event. andere uren
Tel. 023-5714764, na 20.00 uur

regionaal opleidingen centrum amsterdam en omstreken

HOYA LENS BENELUX B.V.
HOYA Lens Benelux is een dochteronderneming van HOYA Corporation Japan en behoort tot 's werelds
grootste producenten van briUenglazen. HOYA Lens beschikt in Uithoorn over een moderne fabriek waar
met behulp van zeer geavanceerde apparaten briUenglazen worden geslepen en van hoogwaardige
coatings worden voorzien. Bij HOYA Lens Benelux BV werken 160 medewerkers.
Voor de afdeling Customer Service / EDI zijn wij op zoek naar

medewerker customer service / Electronic Data Interchange
Een computer specialist die zorgdraagt voor de data communicatie met onze klanten.
De belangrijkste taken zijn:
- Helpdesk funktie voor het geven van informatie en advies aan klanten die een online verbinding hebben
met Hoya (technische vragen).
- Voorbereiden van plaatsing van online installaties: apparatuur en software gereed maken voor plaatsing
bij de klant. Het zonodig zelf plaatsen van apparatuur.
- Onderhouden van interfaces met optiekpakketten voor onze klanten.
- Het verzorgen en onderhouden van de zgn. „electronische" prijslijsten voor onze klanten.
- In de (nabije) toekomst: het voorbereiden en zorgdragen voor Internet communicatie.
In verband met de ondersteuning aan de computerafdeling worden de werkzaamheden vervuld in tweeploegendienst (08.00-16.30 en 14.00-22.30). Daarnaast wordt er in wisseldienst op de zaterdag gewerkt.
Voor deze veelzijdige funktie voldoet u aan de volgende eisen:
- Aantoonbare vaktechnische kennis mbt informatica, verkregen door relevante opleiding(en) en ervaring,
beiden op MBO-niveau;
- Kennis van en ervaring met data communicatie;
- Ervaring met Windows '95, Windows 3.1 en MS-DOS
- Klantvriendelijke instelling en een slagvaardige houding naar de klanten;
- In bezit van rijbewijs en eigen vervoer;
- Goede beheersing van de Engelse taal; beheersing van de Franse taal is een pré;
- Leeftijd vanaf 25 jaar.

Onze opdrachtgever De Vries & Vet Automaten bv
exploiteert een aantal amusementscentra, o.m. in
Amsterdam. De onderneming groeit en zoekt op
korte termijn Oproepkrachten m/v die minimaal
één dag per week (ook in de weekenden) als Kassier/
Halbeheerder willen werken. Taken. Werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor de dagelijkse
gang van zaken binnen een van de amusementscentra.

Oproepkrachten
Verricht geldhandelingen en voert bijbehorende
administraties. Zorgt voor klantvriendelijke sfeer
en naleving van richtlijnen (toegang, speelgedrag
en dergelijke). Profiel. HAVO-/MBO-niveau, aantal jaren relevante werkervaring. Zelfstandig,
klantvriendelijk, accuraat. Reactie. Schrijf naar
Walgemoed Adviesgroep P&O, postbus 71730,1008 DE
Amsterdam. Telefoon (020) 644 58 98. Ref.nr. 2.362.

Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij de afdeling P & O, telefoon 0297 - 545 643.
Uw schriftelijke reaktie, voorzien van curriculum vitae, kunt u binnen twee weken richten aan Hoya Lens
Benelux B.V, t.a.v. afdeling Personeel & Organisatie, Postbus 535, 1420 CA te Uithoorn.

<h>

WALGEMOED
Adviesgroep Personeel & Organisatie
onJrrdrcl van Walgemaed Accountants & Adviseurs

M***
ADVERTEREN? ZANDVOORT: 020 -571 7166

Geld verdienen is makkelijker dan je denkt. Bij jou in de buurt.
Interlanden Spreigroep BV zoekt bezorgers voor kranten op woensdag.
Je hoeft er niet vroeg voor op te staan. Een paar uur kan al genoeg zijn.
Vul de bon in of bel!!!

Bel meteen: 020-6138444
BON VOOR LEKKER GELD VERDIENEN
Ja, ik heb belangstelling voor het bezorgen van kranten voor Interlanden Spreigroep BV

Naam
Adres
Postcode
Telefoon

'
_Plaats
Geboortedatum

VHS
Zend deze bon in een ongefrankeerde envelop aan:
Interlanden Spreigroep B V, Antwoordnummer 46304, 1060 VD Amsterdam

Voor Expert
ver.
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, Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa..

J

J > VlS^ Gratis Expert All-Risks-Garantie (bij aan- /
''i^fy'. kopen boven 490,- eri bij GSM-telefoons). '

8B2ZS9

'

l'*,ws)) Gratis Thuisbezorgeniën Aansluiten.

S;M':';^v:':1^";'-"":';U^
\p_%|/i- Vakkundige en snelle service.,'

(==.)< Gratis Geluidsgarantie. •
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, AA) Gratis Videponderhoud.
i ƒ ^Jp^Gratis Omruilgarantie.
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\Z/A mét ó.a.He Expert Creditcard.
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(Wij informeren u graag

over de voorwaarden.)
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ERICSSON GA 628 GSM-ZAKTELEFOOM
Superklein. Beltijd tot 5 uur, standbytijd tot 83 uur.

CJwfy

MIELE CLEAN TEAM STOFZUIGER
Met 3 verschillende zuigmonden en -borstels.
De universele borstel past zich automatisch
aan elke vloer aan. De parket- en plavuizenborstel
reinigt uw harde vloer zonder krassen.
Endeturbo-zuigmond
is ideaal voor hondenen kattenharen.
Met elektronische
zuigkrachtregelingen
super-air-clean-filter."

Nu in combinatie met 1-jarig Hi GSM-abonnement.
ALLEEN BIJ EXPERT MET 3 MAANDEN
GRATIS ABONNEMENT (t.w.v. 104,85).

Het Mobiele Netwerk

H,
V-j*
* -v,

CANDY1200 TOEREN WASAUTÖMAAT
^15'Wasprogramma's.AutpmatischyaanRassing <^
^
"'\'watérniveau.RVS^ro'mmelênküipV ' • ' / » "
. ' ^\
. ^yitetekihde wasresultate^ejrjrsuperzuinijr'^'' v.,,- F
/Centrifugeert 1200/400 toeren:^, v v ' - V , , ' ' • \
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ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

Haarlem*, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
\
:\

'Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. "Audio, video, hifi.
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Rosarito
Grote Krocht 20b

HAIRWAVE
Yvonne
dames- en herenkapsalon
Wij werken

SELECTEER SAMEN MET UW
SCHOONHEIDSSPECIALISTE DE
WERKZAAMSTE PRODUKTEN
SPECIAAL VOOR UW HUID.

De nieuwe voorjaarscollectie is binnen.
De winkel hangt weer vol.
'*r

"s - • > .

DEYNIQUE produkten zijn speciaal
afgestemd op de salonbehandelingen.
De behandelingen plus de dagelijkse
verzorging vormen een eenheid.
Daarom zijn DEYNIQUE produkten
alleen in de betere schoonheidssalons
te vinden.

*

SYSTEM

uitsluitend op

VNL

afspraak en

SPORTS • VAHIH.IA

TURN2VER

met produkten

U geeft veel geld uit voor de gezichtsbehandeling in de
salon en u wilt een lang aanhoudend resultaat. Omdat
u verwacht dat uw huid er over 5 a 6 jaar ook nog
goed uitziet, heeft u een doordachte en consequente
verzorging nodig. Het is niet voldoende om iedere
28 dagen naarde schoonheidsspecialiste te gaan en
de huid daarna 27 dagen onverzorgd te laten.
Voor alles is een dagelijkse verzorging
nodig met dezelfde produkten die in de sa-Ion werden gebruikt. Uw schoonheidsspe-;
cialiste kan u helpen bij het opstellen van
een aan uw huid aangepast verzorgingsplan.

van

Sebastian

Street One
DONOVAN JEANS

Geopend:
di t/m zat.
van 9.00-17.30 uur

c •f el

Voor advies of behandeling
Schoonheidssalon
Jolanda van Dijk

DCYNI

Er is ook weer veel nieuwe lingerie.

Zeestraat 56, Zandvoort

_____[,;

How to get a great persolnality
Dit voorjaar is de zonnebril als accessoire onmisbaar. Niet alleen een must om er goed
uit te zien maar zeker een must ter bescherming van de ogen. Een Persol zonnebril is
anders. Anders dan alle andere. Zo zijn de glazen niet van kunststof maar van echt kristalglas. Glas dat nadat het gepolijst is van een speciale coating wordt voorzien. Zodra je
een Persol opzet merk je meteen het verschil. Het zicht is helder. En veel rustiger.
Kleuren komen daardoor beter over. Ook de speciale buigzame veren maken de Persol
zonnebril uniek. En dankzij de fraaie modellen zie je er met een Persol ook beter uit. Als
"a Great Persolnality".
Samen met een team van wetenschappers onderzoekt Persol al vanaf begin jaren zestig het effect van zonlicht op onze ogen. Hierdoor heeft Persol een enorme schat aan
kennis opgebouwd. Dat stelt Persol in staat om een kwaliteit zonneglas te produceren
met unieke eigenschappen. Zo absorbeert een Persol zonneglas bijvoorbeeld 100% de
schadelijke UV-straling. Daardoor geeft een Persol zonnebril de ogen de beste bescherming die mogelijk is. Met een Persol beschikt men niet alleen over een "powerful look"
maar ook over "powerful crystal lenses."
Een Persol zonnebril draagt heel comfortabel. Die keren dat men de Persol bril niet
draagt, kan men hem in een prachtig etui bewaren. Die krijgt men er bij aankoop gratis
bij.

Zandvoort Optiek
oogmeting - zonnebrillen - contactlenzen
Kerkstraat 36, 2042 JG Zandvoort. Tel.: 023 - 571.24.66

%psarito een Begrip
in Zandvoort

Afslanken met antiu-celluhte shorts van

De hit van dit seizoen is de workerbroek, lekker wijd, nonchalant, groot,
ruim, met veel zakken. Makkelijk en door iedere
leeftijd te dragen. Te combineren met
spijkerjack of met een blazer.
Bij ons in div. modellen en merken
al vanaf

99.95

Uiteraard dit seizoen weer een ruime keuze in

Na 2 maanden gebruik verliezen 95% van de gebruikers
tot 9 cm of zelfs meer in omvang.
BIJ normale lichaamsbeweging verdwijnt cellulite
door micromassage.
Bovendien wordt de huid strakker,
gladder, zachter en soepeler.

lingerie in vele inodekleuren, exact passend bij
de bovenkleding.

A t/m D cup
zowel sportief als chique

Prof. Moerenburg
Haltestraat 1
Zandvoort

17-15

Feestelijke modeflitsen bij Cortina Modes
in verband met het 35-jarig jubileum

WINNING
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$*• OFFICIALDEALER:
HEAD TITANIUM

t
foto André Lieberom

Op het gezellige terras bij café Koper dragen de mannequins een set van Yarell in zwart/wit

JNTERSPORT

MICHAEL LIJESEN

^ Kerkstraat 16 2042 JE Zandvoort
fr?r ^
'

Zaterdag was het een drukte van belang en de sfeer was als vanouds heel gezellig.
De bekende merken Hammer, Ravens, Happy Heideman, Yarell, Hauber werden geshowd.
De roklengte is weer variabel van kort tot kuitlengte.
De bodywarmer is ook dit seizoen niet weg te denken in de garderobe. Veel combinatiemogelijkheden met zowel pantalon als rok.

nagebootst in de kapsalon

Kom beslist eens langs, het is de moeite waard.
In de zomer kleurt het haar lichter.
Denk maar aan het effect van een
zonnige vakantie. Voor dit fraaie,
zonnige effect hoeft u echter niet
naar een tropisch vakantieoord te
reizen en urenlang in de zon te liggen. Het kan ook in de professionele kapsalon bereikt worden. Met het
milde haarkleursysteem Sunglitz.

Ler»re vet~wer>cl<xcjer> bij

Natuurlijke pigmenten

l
Heeft u ook zon zin in het nieuwe voorjaar?
Geef dan ook uw uiterlijk een stralend aanzien, sprankelend en als nieuw
met de verfrissende voorjaarsgeuren.
Maak daarom nu een afspraak in onze salon en ontdek het nieuwe voorjaarsgevoel
Lente verwenprijs t/m 31 maart
Standaard behandeling met voorjaarsmake-up

Sunglitz doet in feite hetzelfde,
maar dan met natuurlijke pigmenten. Daarbij wordt geen gebruik gemaakt van ammonia en kunstmatige
kleurstoffen die het haar een onnatuurlijke kleur geven. Het is geschikt
voor elk haarlype en voor elke
haarkleur. Het kan het haar iets lichter maken, maar ook veel lichter.
Het kan enkele plukjes lichter maken of een groot deel van uw haar.
Het kan een astint geven of een
gouden gloed.
Net wat u maar wilt.

Met pure zijde
Sunglitz is samengesteld uit natuurlijke pigmenten, kruiden, proteïnen, honing en zijde. Vooral de pure zijde
vormt een heel belangrijk bestanddeel. De zijde-molecule dringt door
tot in de haarschacht, bevordert de
vochtvasthoudendheid en voorkomt
zo uitdroging.
Het haar krijgt extra glans en souplesse en voelt zachter aan.
Voor info en/of afspraak:

COIFFEURS
international
galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel. 023-5714040

"2

openingstijden:
dinsd. t/m dond.: 08.30.- 17.30 uur.
vrijdag: 08.30 - 21.00 uur.
zaterdag: 08.30/^irOO uur.

49,50

tegen inlevering van deze advertentie

Neem tijd voor lichaams verzorging
Al het goede wal je voor uw liZolang je je lichaam fit en mooi
chaam doet. bevordert de innerlijhoudt, zal je op een aangename
ke vrede. Behandel je je lichaam
wijze van hel leven kunnen geniegoed? Neem je ook voldoende tijd
ten. Maar dan moe! je wel van je
om hel eens echt te verwennen?
lichaam houden. En wanneer je
Hoeveel lijd besteed je aan de verervan houdi. dan moei je er ook
zorging van je woning en je klctijd aan besteden.
ren? l£n aan je lichaam?
Alles was je als belangrijk heKrijgt het elke dag wat hot nodig
schouwl voor jouw geluk, zal pas
heeft?
lukken, wanneer je je lichaam als
Hoogwaardige vitale slollcn,
je vriend beschouwt. Hoe ga je
waardevolle verzorgende substanmei jouw vrienden om? Wal heielies? Ol' ben je misschien soms
kenen ze voor jou?
eens krenterig nietje verzorging?
Je welzijn is atliankelijk van je in'Beauty
<%.
WeaM,
Hoe vaak gun je je lichaam een
nerlijkc vrede. Wanneer je mei je
peeling, zodat het vlugger bevrijd
hoogste waarden en je innerlijke
'Institute.
wordt van de dode cellen? Laat je
overtuigingen in harmonie leefl.
Joke
'Draijer
het minstens eens per maand koswerken al je hormoonsysiemen
'Kg&tavtraat, 13
melisch masseren?
harmonisch.
Gun je het de zinnelijke aromatiDan ben je verheugd over je in2042 J3 Zaïidvaart
sche oliën, die hel zo vitaliseren?
nerlijke vrede. Je houdt van je li(023) 571 49 75
Orheb je gewoon geen tijd voor je
chaam. Je geeft hel veel. zeer
lichaam?
veel. wanneer je hel goed vcr06 52896180
Ben je je ervan bewust, dal wanzorgl.
nccr je geen lijd voor je lichaam
Denk eens na over hel volgende:
hebt. je ook geen lijd voor jezelf hebt? Heb je wer- alles watje in je lichaam invesieert.is een waardekelijk geen tijd?
volle investering. Lichaainsvcrzorging is echter
meer dan knsmcltschc verzorging.
WAARVOOR LEEF JE DAN EIGENLIJK?
Lichaainsvcrzorging is een onderdeel van de sleutcl naar gezondheid en levensgeluk.
Of word je geleefd? Wie leeft er jou? Hoelang wil
je nog leven zoals nu?
Wanneer de huid van je lichaam verlept is, dan zul
je je op een dag afvragen: heb ik eigelijk wel geleefd? Waar x.ijn mijn laatste 20 jaar gebleven?

DCTNIQUe

Kom nu GRATIS testen.
Bij inlevering van deze advertentie GRATIS een
miniatuur spray zolang de voorraad strekt.

Tot ziens bij
DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK
K E R K S T R A A T 31, Z A N D V O O R T

17-16

Nu meer dan

1000," gulden uitsparen,
Bij uw anti cellulitis 1
kuurbehandeling .
Thuis te doen door
uw vriend/vriendin.

'Eeaitty ^ Wealtfr
J,ake 'Dmijer
7(ff<steiviü-aat 13
2042 ffl Zandvaart

(02 B) 571 49 75
06 52896180

Voor meer info

. Bkotm*
ChrysaUdevan LANCOME
Cortina Modes

H

Maquillage Collectie. Voorjaar en Zomer '98

Zandvoort

ZANDEFFEKT BREVET N. 214074

Chrysnlide werd geboren uit een idee. van Fred Farrugia die,
mei Lnncóme, een geheel nieuwe kleur creëerde uit een zwart
en een ruit.
Hij mankt zijn droom als magiër waar door een ware tover niaquillage te ontwikkelen.
Hoe kunnen 2 contrasterende kleuren een nieuwe iriserende
kleur laten ontstaan?
Het is de verandering van de witte parelmoer poeder die over
een zwarte poeder wordt aangebracht en een derde magische en eclectische kleur tovert deMEet „inorphing" effect is geboren.
...........

:

Llt " f

et zeezand is voor de voet de ideale steun. Dankzij
het "Zandeffekt" brevet maakt Naturino het voor de voet
van de baby gemakkelijk en bevordert de groei ervan; hierdoor wordt de natuurlijke filosofie van het stappen op het
zeezand toegepast.
De bodem garandeert met drie lagen het optimale evenwicht en biedt de gepaste weerstand aan het terrein. De voet
steunt op een latexlaag die zich onder het lichaamsgewicht
modelleert en zich zo op de meest spontane wijze vormt;
het is alsof de baby op het zeezand wandelt; ook in de stad.

' \\'

-"<>.

-'

'i-De nagels

*BeJtaarmode
Voorjaar en Zomer '98

De basis, een zwarte lak gaat glanzen en
transformeert zich door de witte parelmoer lak die erover heen ivordt anngebracht en de nagels 3 magnifieke kleuren
knn geven: Morphing Bleu, Morphing
Emeraude of Morphing Violine. l zwart,
3 witte parelmoeren geven 5 verschillende resultaten.
De nagels zijn zwart, wit of drie keer anders gekleurd.

Kijken naar de klant

De lippen tonen hun schoonheid door onwerkelijke kleuren
die door het licht worden weerkaatst.
Morphing Violine, Morphing Emeraude en
Morphing Bleu zijn de nieuwe tinten Rouge
Idole. Iedereen zal gefascineerd zijn door de opvallende lippen.

en zien welk kapsel het

Het gezicht heeft een transparante glans dankzij een feeëriek
effect.

beste bij die persoon past
is één van de belangrijkste
dingen in ons vak.

Blanc Neige, een transparant en parelmoer poeder, dat met een speciaal penseel wordt aangebraclit, laat de teint prachtig glanzen.
Pommettes Eclair de Peau Soleil en Lnmière zorgen ervoor dat de ivangen net dat beetje meer
glinstering krijgen.

Ook besteden wij veel zorg
aan de kleuring van het
haar. Met geraffmeeerde
kleuraccenten verkrijgen wij

Schoonheidssalon

Jolanda van Dijk
tel. 023-5730643
Zeestraat 56 Zandvoort

meer glans en volume.
De gehele lijn Chrysalicte van Lancôme is bij
ons in de winkel te bewonderen en wij willen u graag hierover adviseren.
Ons enthousiaste en deskundige verkoopteam staat voor u klaar!

Geopend van dinsdag t/m zaterdag
op afspraak

Tot ziens bij

GAPER DRCIGSTORE

Zeestraat 56
Yvonne en Tessa

ALOE VERA COSMET1CS

o.a. deze bekende merken in onze voorjaars- en zomercoliectie:

DCuDIL

Cher
L

A

B

E

L

HEEMSTEDE

in nieuw jasje
De afgelopen maanden is er bij Cogolain veel veranderd. Allereerst is per 1 februari 1998 het eigendom overgegaan in handen van Pleter Paul Verhorsten Arthur Kostermans. Hier zult u echter weinig van merken wanneer u de winkel binnenstapt. De vertrouwde uitstraling en collectie zullen blijven.
Degene die daar garant voor staat Is Philomeen Walthaus. ZIJ heeft eveneens per 1 februari de
dagelijkse leiding en bovendien jarenlange ervaring opgedaan in de modebranche. Haar enorme inzet en enthousiasme zijn voelbaar in de winkel en terug te zien in de nieuwe voorjaarsen zomercoliectie. Deze is namelijk zeer kleurrijk en gevarieerd. Linnen en katoen, natuurlijke,
mooie en comfortabele materialen.
.Daarnaast is nog een aantal zaken in uw voordeel veranderd. Eenvoudige vermaakkosten zijn
voortaan verleden tijd, en is nu het motto; niet goed geld terug. Ook worden creditcards te allen tijde geaccepteerd en Philomeen en haar team staan altijd voor u klaar om, onder het genotvan een kopje koffie of thee, u te adviseren.
Graag tot ziens.
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Binnendoon
Heemstede
Tel. 023-529 18 21

SONY STEREO KLEUREN TV
KVX2101; 55cm. Hi-black Trinitron beeldbuis,
teletekst met geheugen, full range stereo
geluid, handige menubesturing, doublé duty
afstandbediening. Adviesprijs "1440.-

PHILIPS BREEDBEELD
PW6301; HiFi-stereo, teletekst. Adviesprijs'2095.'

1369.-

l PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV
PT820; Black-line S groot| beeld, stereo, TXT. Adv.'2795.-

BAUKNECHT KOELVRIESCOMBINATIE

KGC 2954; Ruime 269 liter netto inhoud, luxe glazen
legplateau's, flexibele indeling, dichte kunststofladen
Adviesprijs '1299.-

SAMSUNG CAMERA
VPK60; 14x motorzoom. • 1099.-

669.

Hi-8 CAMERA STUNT!
HiFi-stereo, 12xmotorzoom,
afslandbediening. Adv' 1899.-

879.-

PHILIPS 1400 WATT
STOFZUIGER
. MOBILO; Regelbare zuigkracht
metalen buizen, 5-filter
systeem, geluidsarm
en rolsnoer.
Adviesprijs '379.

Topklasse. Vol elektronische besturing, zuinig,
Fraaie en degelijke uit- stil en milieuvriendelijk.
Adviesprijs. '2299.voering met vriesvak.

1-DEURS KOELKAST

teletekst

275.145 LITER KOEL'ER
~~ 295.-

SONY T R A V E L L E R

1669.-

TR401;HiFi geluid. Adv' 1330.-

PW9501;Tvvan'tjaar!70cm
Black-lineS, lOOHzdigitalscan,
| stereo, TXT. Adv/3895.-

SONY+LCDSCHERM

l PHILIPS BREEDBEELD

2299.-

l PHILIPS BREEDBEELD
DOLBY PRO LOGIC
PW9611;70cm,100Hzdigital
scan, stereo, TXT. Adv.M595.-

2669.-

l PHILIPS 70CM STEREO

Off. Ned. Philips garantie.
| 55cm, teletekst. Adv.'1245.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

ZANUSSI KOELKAST

WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging, b e s p a a r p r o g r a m ma's. Adviesprijs. '1349.-

345.-

TRV11; Camcorder. Adv'1980.-

1279.-

WHIRLPO
OOL
O L KAST

TR780; STEADY SHOT, topklasse camcorder. Adv'2530.-

395.-

130 liter, mei vriesvak.
vriesvak. "699.-

SONY Hi-8 HIFI STEREO

899.-

ZANUSSI
WASAUTOMAAT

FL700; 750 toeren centrifuge. R VS trommel, schokdempers. Adviesprijs'949.-

SIEMENS KOELKAST

1379.-

669.-

Met vriesvak.
ik. 140 liter inhoud.CFK-vrij.
vrij. Adv."729.Adv.'729.-

SONY DIGITAAL TOP!

425.-

DCRPC7; Bekroond l Camcordervan 't jaar! Adv'5110.-

INDESiïWASAUTOMAAT
WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv.'799.-

499.-

JVC DIGITALE STUNT !
GRDV; Camcorder, 100x
zoom. Adviesprijs'5279."

699.- ~2779.429.899.319.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN]
M6135; Supersnel verwar-]
men en ontdooien. Uitneembaardraaiplateau.Adv.'279.-1

179.-

SHARP MAGNETRON

Automatische onldooiing '529.-

met vriesvak. Adv.'699,-

| PT4501;Teletekst.Adv/1645.-

969.[ STEREO KLEUREN-TV

MIELE 1000 TOEREN

R2V18; \5 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

179.-

WHIRLPOOL AVM260
19 liter inhoud. Eenvoudi- |
ge bediening. Adv'599.

DAEWOO MAGNETRON l
KOR610; DIGITAAL. 18 liter inhoud, 800 w a t t vermogen, auto. programma's. '349.-

239.-

SAMSUNG 24 LITER
1000 watt magnetron, 60
minuten timer, automati- |
sche programma's.

299.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON
Snelle900Wattmagnetron.24
liter inhoud. Makkelijk te reinigen. Velekookfunkties. '699.-

PHILIPS TELETEKST
PT156; Afstandbediend.'645.-

PHILIPS MATCH-LINE

l PORTABLE KTV37cm

VR;Turbo-Drtve, stereo, montaje.Jog&Shuttle. Adv'1545.-

Off. Ned. Philips garantie. '495.-

PANASONIC STEREO
HD600; Topper ! 4 koppen,
Showview + PDC. Adv'1299.-

499.-

PANASONIC VIDEROECORDER
MET SHOWVIEW EN PDC

2-DEURS KOELKAST

NVSD 22; Super Drive! Stabiel loopwerk
DD motoren en aluminium chassis,
optimale beeldkwaliteit, scartaansluiting en afstandbediening.
Adviesprijs '734.- i

ZANUSSI 2-DEURS

CFR; 220 liter netto inhoud. CFK-vrij. Adv'849.-

395.-

2180/4 D; Automatische onldooiing. Adviesprijs'749.-

789.-

445.-

SONY HIFI STEREO
SONY 72CM TRINITRON
KVC2981;Stereo,TXT.'1880.-

1179.-

5REEDBEELD
SONY BREEDBEELD
KV24WS1;SuperTrinitron,steSuper Trinitron, stereo, teletekst.
;kst. Adv.'2440.-

1379.-

SONY BREEDBEELD
BREEDBEELD
28WS1; 70cm
3cm Super Trinitron,
60Wattstereo,teletekst.
reo,teletekst.'2990."2990.-

1649.-

OOHZ SUPER!
SONY100HZ
E2561; Super Trinitron,
PIP, stereo,
3, TXT. Adv.'2970.-

1779.-

SONY63CM
CM STEREO
X2501 ;Hi-Black
Hack Trinitron, teletekst, afst.bed.
bed. Adv.'l
Adv.*1770.770.-

949.-

SONY55CM
CM STEREO
lron,TXT.'1440.X2101; Trinitron,
TXT. '1440.-

625.-

SONY HIFI STEREO

699.-

GRATIS THU S

VR665; Showview+PDC.4 koppen,FollowTV,longplay.'1095.-

230 LITER
KOEL/VRIES COMBI

J620; Hi-Spec Drive. • 1189.-

Koelgedeelte met automatische
ontdooiing. Vriesgedeelte met
2 vakken en **•* sterren invriescapacileit. Adviesprijs'999.-

GRUNDIG HIFI STEREO
GV6400; 4 koppen, Showview + PDC. Adv*1159.-

469.-

599.

re^a^^^^^^nua=jj

ARISTONA STEREO

ZANUSSI KOEL/VRIES

•agIiHmm*>

Italiaanse vormgeving. "**
sterren invriescapacileit. '899.-

SB65;4koppen,SHOWVIEW
+ P DG, long play. Adv' 1095.-

569.-

589.-

WHIRLPOOLKOEL/VRIES
ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter vriezen. Adv'949.-

SV125; Videorecorder met
PDC. Adviesprijs'749.-

ttlipHiSccpJjI
BBBMTIiJi a

SONYLONGPLAY VHS
E260;Showview+PDC.'780.-

549.-

999.-

WE900; Instelbare centrifugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfreinigende pomp. AdV1199.-

578.-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER
TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
Adv:i099.-

MIELE KOELKAST

LUXE VAATWASSERl
Nederlands (opmerk; 4 programma's, 12 couverts. '899.-

878.-

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk. Waterbeveiliging. '1649.-

1198.-

Type KE3100; Digitaal, gescheiden regelbaar. Maar liefst 280
liter inhoud, 3 vriesladen.
CFK/HFK-vrij.AoViesprijs"1849.-

715.- i

BAUKNECHTVAATWASSER

GSF341; 3 programma's. Variabele indeling. Adv'1099.-

795.-

SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000; Met aquastop en
RVS binnenzijde. Lage verbruikswaarden. Adv."1348.- fe*!

845.-

MIELE VAATWASSER
G570; Topklasse. 6 Pro
gramma's, 12 couverts. Water- jj^!
ontharderenwaterstop. '2099.-

1295.INDESIT INBOUW!
KOOKPLAAT
1^
RVS+vonkontsteking.*399.-|Tfc

~ 269.-1

WAS/DROOG
KOMBINATIE

Wassen en drogen in 1 machine, 1000toeren. '1549.-

~~ 1199.-

PHILIPS SHOWVIEW

SMS1012; RVS interieur.
4sproeiniveaus. Adv'1179.- |

850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs'1435.-

BOSCH ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI

Super Tutbo-drive, Showview +
PDC. afstandbediening.*845.-

495.-

BOSCH AFWASAUTOM.

WHIRLPOOL
BOVENLADER

869.-

TX21;55cmFSQ.Adv.'849.-

MD2; HiFi-stereo,
ereo, TXT.'1399.TXT. '1399.-

599.-

INDESIT 900 TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

KG25V03; 240 netto inhoud,
2 vrissladen. Adv'1348.-

469.

PANASONIC
JIC63CMTOP
63CM TOP

WM20000; RVS trommel en
kuip. Aparte temperatuurregeling. Bespaartoets. Adv' 1348.-

849.SIEMENS KOEL/VRIES

ARISTONASB25TURBO

679.-

1048.-

K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-enHFK-vrij. AdV1399.-

NVSD22;Showview+PDC.V34.-

PANASONIC KTVTXT

549.-

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT

698,

669.639.-

JVC HIFI STEREO

PANASONICBesteKoop!

vraag erom!

Ruime 3 in 1 combi magne-1
tron. Met hete lucht, grill en
1000watt magnetron. Dusontdooien, koken, bakken, braden en gratineren. "999.-

WASAUTOMAAT

M1400;Afstandbed.Adv'550.Jndbed.AdVSSO.-

369.-

Lavamat600.950toerencentrifuge, waterbeveiliging, zuinig en stil. AEG meerdere malen best getest! Adv.'1449.-

AWM800; 15 programma's. Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveiliging. '1079.-

PHILIPS HIFI STEREO

529.-

AEG WASAUTOMAAT

848.WHIRLPOOL

E705;SuperTrilogic,4koppen,
Showview + PDC. '1200.-

M21; Hi-Black
:k Trinitron.'990.Trinitron.'990.-

569.SONYPORTABLEKTV
RTABLE KTV

227 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. AdV985.-

789.-

769.-

SONY55CMTELETEKST
MTELETEKST

BOSCH KOELKAST

E810; 4 koppen SuperTrilogic
*videorecorder. '1550.-

SAMSUNG STEREO !

WHIRLPOOL AVM

898.-

VR165; +PDQ, afstbed. '745.-

rra^ M -in

IN BOUW VAATWASSER l*
4 programma's en aqua-l ^
stop.Adviesprljs.M299.-|-^t

liWft? *§ IÖB"
JVC SHOWVIEW + PDC

849.-

A237; Express ProDigi. '714.-

ARISTONASTEREOKTV
\STEREOKTV
TA4412;63cm,teleteksf1595.n,teleteksf1595.-

879.-

SONYVIDEORECORDER

BOSCH VRIESKAST

E1 05; Afstandbediening. '6 1 0.-

GSD1300;3laden, 11kginvriescapaciteil. Adv'848.-

ARISTONA63CMKTV
IA63CMKTV
TA5212; Stereo,
tereo, teletekst,
top Black-line
ieS.Adv.'1795.S. Adv.'1795.-

1099.-

529.-

PHILIPS VHS-VIDEO
VR151; Afstandbed. AdV645.-

| TV/VIDEO COMBI'S

WOTE SCHOONMAAK! GROTE SCHOONMAAK! GROTE SCHOONMAAK!
WASAUTOMAAT

*l SAMSUNG KTV/VIDEO
| ders.scart. Afst.bed.'999.-

*,l ARISTONA799
'"
Hr
KTV/VIDEO
teletekst, 2 tuners. *1395.-

IBCO
\\PRIJSA
*ISONY COMBO 37CM
Adviesprijs.'1220.- .

739.KTV/VIDEO STUNT !

PC 200 MXP STUNT!
Multimedia PC; 1 6MB, 2.1 GB,
W'95, fax/modem, 14" Digimonitor Adviesprijs'2799.-

ATAG
FORNUIS

WHIRLPOOL KAST

De nieuwste
WALT DISNEY

WG13ÖO; 1300 toeren, 18.wasprogramma'seo regelbare
ttaostaaUdviespri|s*1299.-

De Meest Verre
Tocht Van

w

'^' - - <

WINNIE
De POEH

TEFAL STOOMBOUT

FG1;Gasfornuismetelect-1
rische oven. incl. grill en
sierdeksel. Adviesprijs'1450.-

Gunstig energie verbruik,
**** capaciteit, CFK-vrij.

449.-

898.-

90 LITER VRIESKAST

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS

3 vakken. Adviesprijs'698.-

349.-

1460; Europese stuntaanDieoing!
Met Soperglissactil zool
Adviesprijs*75.'

Gas-elektro fornuis, grill, ther-1
mostaaten sierdeksel. "1199.-

OPZET VRIESKAST

WASDROGER STUNT!

Handig! 50 liter. AdV595.-

Mettijdklokenpluizenfilter.
Adviesprijs'495.-

299.-

245.-

VRIESKISTEN!

De topmerken leverbaar in
alle maten en soorten. Er
is al een vrieskist vanaf:

1979.LASER MULTIMEDIA
1 66Mhz MMX technologie,
32MB intern, 1 .6GB schijf,
CD-rom, 33K6 fax/modem,
W'95, 1 jr. On-Site garantie.
(OP = OP) Adviesprijs.'3499.-

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
echtsdraaiende
trommel. Adviesprijs'649.dviesprijs'649.-

375.CONDENSDROGER
SDROGER
Geenafvoerncdig!
KXdiglRVStrommel.
RVStrommel.

545.-

2199.IBMAPTIVAE60TOP!

Elektronische
che besturing.
lviesprijs'1099.Zeer stil. Adviesprijs'1099.-

GRUNDIG37CM + TXT

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat. Adv'295.-

MIELE WASDROGER
/ASDROGE

Elektronischien
enreverserend.
reverseren
RVS trommel.
Adv'1799.nel. Adv'179£

BUBBLEJET STUNT!

JP170;Kleurenprinler. Adv'599.-

199.
KTV37CM+TELETEKST HP INKJETPRINTER
pTffik Q1Ü
DJ400; Incl. sheelfeeder. '499.\Xm? O IÏJ«"
289.-

HPORTABLEKTV37CM CANON BJC4200

259.-

398.-

795.- ~~ 158.-

• IBCC PRIJS

O"7O

Gasoven.vonkontsteking
en ovenlade. Adv.'799.- |«J

595.-

BOSCH WASDROGER
/ASDROGER

ST650; Stereo,TXT. Adv.'1829.-

LM? Of 3-"

528.-

LUXE FORNUIS

Kreukbescherming.
lerming. Instelbaartot 150 minuten.
ninuten. Adv'949.-

599.-

pTipi

Gas-elektro fornuis met grill |T^
en sierdeksel. Adv'695.- |re

BAUKNECHT
;HTDROGER
DROGER

NIEUW; K6-233MMX, 32 MB,
2.0GB, K56.flex fax/modem,
15"monitor,. Adv. '3999.-

\BCC1
\ PRIJS ^
\ GRUNDIG 63 CM KTV

P730; STUNT! Adv.'699.-

798.-

ETNA FORNUIS

1145.
CENTRIFUGE
JGE

ATAG WASEMKAP

2800 toeren,
n, RVS tromtror
mel. Adviesprijs'249.prijs'249.-

ETNA WASEMKAP

AVANCE; 3-standen. Adv' 135.-

155.-

78.-

Topklasse!3jr.garantie.*821 .-

449.-

KLANTENKAART
Meer budget door de gratis
j BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

BCC BETER EN G O E D K O P E R
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Supcrstorc)

IBEVERWIJK

(ZAANDAM

IBreestraat 65

l Westzijde 55

•IQ PI PKTRO SÜPERS
IM DE RANDSTAD
INDE RANDSTAD
AMSTERDAM-AMSTELVEEN-ALKMftAR
BEVERWIJK - ZAANDAM - DELFT

(onder Dirk v.d. Broek),

HILVERSUM - MAARSSENBFIOEK

128.-

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag .
13.00 tot 18.03 uur
maandagmiddag..
.
dinsdag t/m vrijdag. ........ 09.30 tot 18.00 uur
zaterdag . . . . . . . .
, 09.30 tol 17.00 uur
u-nnniiwnwncM nKOOPAVONDEN Badhoevedorp Maarsscnbrock
l overige filialen donderdag . . . 19.00 tot 21 .00 uur

BHHI
HIr

m

I
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Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen, Dat vindt u in
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante'suggesties en nieuwe producten.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Patak's Kip
Korma met
pappadums

OMROEP

(Hoofdgerecht voor 2 personen)
ingrediënten:
225 gr. in blokjes gesneden
kipfilet; 2 tot 3 eetl. yoghurt
of room; Patak's Indiase
maaltijd (Dinner Set). •

woensdag tussen 16.00 en 24.00 uur
Stuur uw Klik Klak Klaar
recept in een gefrankeerde
envelop naar:

Bereiding Kip Korma: De
kipfilet samen met de Patak's
Korma saus in een pan doen en
een kwart blikje water toevoegen. Het geheel verwarmen en
met de deksel op de pan op
laag vuur zachtjes laten sudderen (ca. 25 minuten) tot het
vlees gaar is. Af en toe roeren.
Tot slot 2-3 eetlepels yoghurt
of room toevoegen voor een
heerlijk romige saus. (U kunt dit
gerecht ook met lamsvlees of
groenten bereiden)
Bereiding Rijst: Spoel de rijst
enige malen af in koud water
en laatdeze daarna in koud water 10 minuten weken. Water
afgieten en de rijst in een pan
met kokend water doen. Kook
de rijst in 12-15 minuten gaar.
Even afgieten en uw rijst is gereed om te serveren.

Bereiding pappadums: Vul
de frituur- of braadpan tot een
hoogte van 2,5 tot 4 cm met
plantaardige olie. (Controleer
of de olie heet genoeg is door
een klein stukje pappadum te
frituren. Als de olie meteen begint te schuimen, is de temperatuur juist). Frituur de pappadums stuk voor stuk (ze zetten
immers sterk uit) 2 tot 3 seconden totdat ze krokant zijn.
Haal de pappadums met een
tang uit de olie en laat ze af. druipen op keukenpapier.
(U kunt de pappadums eventueel ook in de magnetron bereiden. Bestrijk de pappadums
aan beide zijden met'plantaardige olie. Plaats er telkens één,
afgedekt met keukenpapier, in
de Magnetron. Zet deze op de
hoogste stand (650 W) en verwarm de pappadum nietlanger
dan 45 seconden totdat de
pappadum helemaal is uitgezet. Eventueel kunt u de pappadum halverwege omkeren.)
Serveren: Serveer de rijst
rnet de Kip Korma. De pappadums, mango chutney en Indiase pickle limoen zoetzuur
kunnen zowel als voorgerecht
of als bijgerecht bij de Patak's
Indiase maaltijd worden geserveerd.

l

en:
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Klik - klak - klaar • recept
. WITTE BONEN IN TOMATENSAUS UIT DE OVEN

Popla Dubbelrol keukenpapier,
dubbel zolang plezier
door dubbel zoveel papier
Popla Dubbelrol is ongetwijfeld geen onbekende naam
voor u. U weet immers wat het
gemak en de voordelen zijn van
het vertrouwde Popla Dubbelrol toiletpapier: twee keer zoveel vel per rol als ander toiletpapier waardoor het twee keer
zolang meegaat. U zit daarom
minder vaak zonder, hoeft minder vaak de rol te wisselen en
mindertesjouwen.da'sduswel
zo handig.
Al deze voordelen heeft Popla nu verwerkt in het nieuwe
Popla Dubbelrol keukenpapier, u profiteert dus van de
kwaliteit die u van Popla gewend bent voor de juiste prijs
en met het voordeel van het
feit dat u "dubbel zoveel vellen
per rol" krijgt.

Crazy Stroopstift
versiert 't met twee
nieuwe smaken
Wie kent 'm niet, de Crazy
Stroopstift.
Die heerlijke
schenkstroop, waarmee je
dankzij de handige anti-kliederdop zonder te knoeien op
elk gerecht kunt schrijven en
tekenen. De Crazy Stroopstift is
altijd goed voor een feestje aan
tafel. En niet alleen voor jong...
Want de Crazy Stroopstift is er
nu in twee nieuwe frisse smaken: appel-kaneel en perzikabrikoos.

Popla Dubbelrol keukenpapier,
dubbel zolang plezier
door dubbel zoveel papier!

Muscle Badkamer
laat uw badkamer glanzen

SUGGESTIE
Met Patakis zet u altijd de ware smaak van India op tafel. Bijvoorbeeld met Malbari Garnalen, een mild gekruid visgerecht uit de kuststreek van
West-lndia. Dit heeft u ervoor
nodig:

ingrediënten:
• 1 kg aardappels
• margarine
• peper, zout
• 2 f linke uien
• een scheutje melk
• 1 literblik witte bonen in
tomatensaus
• 350 gram rundergehakt
• 150 gr geraspte kaas
Bereidingswijze:
Kook de aardappels gaar en
maak er met wat melk en
eventueel peper en zout puree van. Bak het gehakt rul •
met de gesnipperde uien,
zout en peper. Doe de witte
bonen in tomatensaus in
een ovenschaal. Verdeel
hierover eerst het gehakt-ui
mengsel en vervolgens de
aardappelpuree.
Bestrooi
het geheel met de geraspte
kaas en strooi hierover kleine klontjes margarine. Bak
het geheel 35 minuten op
200°C in een voorverwarmde oven of onder de grill
voor een mooi korstje. Voor
een extra snel resultaat kunt
u aardappelpuree uit een
pakje gebruiken. Lekker met
appelmoes!
Eet smakelijk!
Een recept van mevrouw
R. Lastdrager uit Enschede

En de
winnaar is...

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

nH rr

.
Kleenex uitraBalsem verzorgt
uw neus tijdens het snuiten
Nieuwe Kleenex UitraBalsem
heeft dé oplossing om een schrale of rode neus te voorkomen.
Kleenex UitraBalsem zakdoeken
laten namelijk een flinterdun
laagje balsem achterop de huid.
Deze balsem bevat Calendula - ook
wel goudsbloem genoemd - dat
bekend staat om zijn herstellend
vermogen. Het laagje dat zich
steeds bij het snuiten vernieuwt, is

een uitstekend hulpmiddel om de
huid te beschermen en uitdroging te voorkomen. Ideaal dus
om een pijnlijke en rode neus
tegen te gaan.
Kleenex UitraBalsem is er in twee
varianten; voor'onderweg het vertrouwde pakje zakdoeken. Voor
thuis een handige doos waaruit
elk zakdoekje snel en makkelijk gepakt kan worden.

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

rtv

woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45 en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

Venco DARQ: verwennerij
voor de ware dropliefhebber
Venco heeft iets nieuws: Venco
DARQ. Stevige, zwart glanzende drop die smaakt zoals échte
drop behoort te smaken. Dat
komt omdat Venco DARQ wordt
gemaakt van speciaal geselecteerde natuurlijke ingrediënten als kruidenextracten en zoethoutwortel. Bovendien bevat
Venco DARQ Arabische gom:
hét ingrediënt voor échte drop

waaruit in de goede oude tijd
alle drop werd bereid maar dat
stilaan uit de bereiding van drop
verdween. In Venco DARQ is het
weer helemaal terug.
Venco DARQ is er in twee heerlijke varianten: zoet & stevig en
zout & stevig. Beide verkrijgbaar
in een handige hersluitbare stazak met een inhoud van 175
gram.

donderdag 16.30 en oo.oo uur
vrijdag om 16.30 uur

twee Paasbeste
Menten van

Twee heerlijke
vruchten-,
stropen die bij iedereen in de
smaak vallen. Bereid uit echt
vruchtensap, zonderkleurstoffen en conserveringsmiddelen
en rijk aan vitamine C en dr'uivensuiker.
De Crazy Stroopstift komt altijd van pas. Het is een heerlijke smaakmaker op de boterham, in muesli, in yoghurt, in
Brinta, havermout en op pannenkoeken en poffertjes. Maar
ook als topping op gebak, toetjes, ijs, vla en crêpes, als ingrediënt in sausjes en oer-Hollandse gerechten als bruine bonen is de Crazy Stroopstift een
verrassende versierder.

Neem -een abonnement op
vrouw vandaag: De eerste 10 nummers

HET BOODSCHAPPENSPEL!
'
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Stuur uw Klik Klak Klaar
recept in een gefrankeerde
envelop naar:

iv s

Het BoodschappenSpel heeft voor1 Uyleuke^^ishoudelljke prijzen in* {
Want !edere„bellerBof inzender» met dejuisteSahtwoorden maakt
hs op een praktische Rowenta stofzuigerset

De BoodschappenBeurs,
Klik Klak Klaarrecept, Postbus
1980,3000 B2 Rotterdam.

VOOR MAAR 10 GULDEN
+ welkomstverrassing
+ kans op deze cadeaus

Vrouw Vandaag, het nieuwste vrouwenweekblad van Nederland,
is van 25 maart tot 5 april natuurlijk op de Huishoudbeurs. We
nodigen u daarom uit om naar stand 858 te komen voor onze
speciale welkomstaanbieding én de extra cadeaus die we elke dag
verloten. Komt u niet naar de Huishoudbeurs dan kunt u toch
profiteren van het kortingsaanbod door deze bon op de sturen. ^
• MB mm mm mm mm mm MM MM mm MB MM mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Ik word nu abonnee van Vrouw Vandaag en ontvang de
eerste 10 nummers voor maar ƒ 10,- (u betaalt dus maar
* ƒ 38,- voor een halfjaarabonnement) én maak kans op een
tosti-ijzer of een milkshaker.
,< v ' ,\
i
"
Geef hier aan hoe u uw abonnementsgeld wilt betalen: > v ;,»
O
Ik machtig Medianet/Media Expresse het abonnementsgeld /
automatisch van mijn rekening af te schrijven.

De origineelste inzending
wordt in De BoodscnappenBeurs gepubliceerd. Bovendien ligt voor deze inzender
een schitterende Tefal Coinfort Line barbecue klaar.
Deelname aan het BoodschappenSpel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
1. Welke drop smaakt zoals échte drop behoort te
smaken?

M. Tokaya uit Rijswijk
Dankzij de deelname aan het
BoodschappenSpel '
heeft
M. Tokaya de eerste prijs gewonnen en mag nu aan de slag
met zo'n praktische Rowenta
stofzuigerset. De winnaars
van het handige Rowenta
Surfline DE-303 stoomstrijkijzer krijgen hun prijs zo snel
mogelijk toegezonden^__

C

en

400 gr. grote (ongepelde) garnalen: 150 gr. bloem: 3 eetl. Patakfs Milde Curry Pasta; 115
ml. water; 2 eetl. versekoreanden'schijfjes citroen; gemengde sla; f rituurolie.

Het BoodschappenSpel

E

donderdag 16.45 en 00.00 uur
vrijdag om 16.45 uur

Ongetwijfeld kent u de
reinigingsproducten
van
Muscle. Die zelfde gespierde reinigingskracht Is er nu
ook voor in de badkamer.
Muscle Badkamer bevat
een speciale formule waarmee u uw badkamer veilig
en snel een schitterende
glans geeft.
Want Muscle Badkamer
verwijdertnietalleenveten
zeepresten maar rekent
ook af met kalk en helpt
kalkaanslag te voorkomen.
Muscle Badkamer is bovendien veilig in het gebruik, zelfs op emaille, plastic en porselein. Muscle
Badkamer met dubbele
werking laat alles er beter
uitzien!

Wilt u zelf zien hoe onze
kok Mario Patak's Kip Korma
met pappadums bereidt,
kijk dan naar De BoodschappenBeurs

R

De BoodschappenBeurs,
Klik Klak Klaarrecept, Postbus
1980,3000 BZ Rotterdam.
De origineelste inzending
wordt in De BoodschappenBeurs gepubliceerd. Bovendien ligt voor deze inzender
een schitterende Tefal Comfort Line barbecue klaar.

Eet smakelijk!

Pel, was en droog de garnalen. Maak een beslag van de
bloem, Milde Curry Pasta en het
water. Laat het beslag 10 minuten rusten. Verhit de olie, haal
de garnalen door het beslag en
frituur ze (niet allemaal tegelijk)
in de hete olie. Laat de garnalen
uitlekken op keukenpapier. Serveer de garnalen met partjes citroen op een bedje van sla.

STADSOMROEP

Surfline DE-303
Stoomstijkijzer

2. Met welk product maakt u uw badkamer veilig en
snel schoon?

Handtekening; ........................................................................... f.. .......... ^
O

Ik ontvang voor de betaling van het abonnementsgeld
een acceptgiro

Naam:.............................................................................................................
Geboortedatum:

en bel uw antwoorden door naar:

De BoodschappenLijn

Postcode: ..... .....................................................Plaats:
Telefoon:..

0909-50.220.05

doo cnt/m)
(U kunt uw antwoorden binnen een minuut Inspreken.)
Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van
uw naam, adres, postcode en woonplaats) naar:

Het BoodschappenSpel

Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam

.... .....

Straat:..........................................................................Nr:

De winnaars ontvangen
schriftelijk bericht.

Stuur deze bon In een open envelop
..
zonder postzegel naar Media Expresse,
Antwoordnummer 50.100,2000 VK Haarlem
n mr—t
, of bel gratis 0800-0214221. Dan ontvangt u ,.-,,,lyl tl- .
iblnnen drie weken uw eerste VrtUvv Vandaag.
EXPRESSE'
;Dezeaanbieaingïs'geldig WKmei I998!Vróüw vO^/ vv«iF
'
'> Vandaag kost bij Media ExjirêsSe /<1>7S'èn ƒ vl,95 ƒ> '^ \L v* M • § }
>
l!'Hf5!!^hi'V"i\ïf5^"&^

»o> '^^ V 'i'

Feest

Zandvoorts
Nieuwsblad

in

i.v.m. 15-jarig bestaan
Zie adv. elders in deze krant
^

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
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Immense pukkel hindert automobilisten

Zandvoort
krijgt vier
wethouders
ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort beschikt komende regeerperiode over vier wethouders inplaats van
drie. Andries van Marie (VVD), Cees Oderkerk (VVD),
Marijke Herben (PvdA) en Hans Hogendoorn (CDA) vormen naast de burgemeester het college. Voor een vierde
wethouder is gekozen om het takenpakket van de burgemeester te verlichten.
'College-formateur'
Pieter (SP) wist uit het niets twee zeJoustra (VVD) wilde het ver- tels binnen te halen maar viel
trouwen van de burger terug. ook af. Gemeente Belangen
Dat kan alleen door er stevig Zandvoort verloor twee van de
tegenaan te gaan; met zeven vier zetels en was in de afvalrawethouders zou Zandvoort on- ce ook kansloos. Het werden de
bestuurbaar zijn vond hij. „le- PvdA (drie zetels) en het CDA
dere partij is wel bereid er een (één zetel). Samen met de VVD
te leveren en
goed voor elf
alle zeven zouvan de zevenden het kuntien raadszenen," zo wilde
tels.
hij het publiek
Als klap op
doen geloven.
de
vuurpijl
Er moest een
kwam' er een
keuze worden
tweede VVDgemaakt.
------ ----- wethouder:
Voor
de
Cees
OderVVD was het al snel duidelijk: kerk. Joustra kon de andere
eenmansfracties kwamen er fracties ervan overtuigen dat
niet aan te pas. Ook al toonde een vierde wethouder finanHan van Leeuwen (D66) zich cieel verantwoord is. Zandbereid om met alle fracties te voort hoort vanwege het toeris{Jraten. De Socialistische Partij me tot de opgewaardeerde gemeenten en heeft recht op bijna
vier wethouders. 3,74 om precies te zijn. „Het is een wettelijke regeling. We hebben daarover uitgebreid contact gehad
met Binnenlandse Zaken en de
provincie." Het voorzetje van
ZANDVOORT - Het Genoot- de VVD voor een globale porteschap Oud Zandvoort oppert in feuilleverdeling leverde geen
een schrijven aan B en W om problemen op. Van Marie krijgt
het Zandvoorts Museum te ves- Financiën, Oderkerk Maattigen in de pastorie aan de Post- schappelijk Werk, Herben
straat, die per l mei 1999 leeg Ruimtelijke Ordening en Hozal staan. Het Genootschap gendoorn Toerisme en Vervoert daarvoor vele redenen keer. Ook weinig problemen
aan. De belangrijkste is de unie- gaf het collegeprogramma dat
ke centrale ligging vlak naast vooraf behandeld werd." Tot
de grote kerk. Ook hoopt het 2002 verplichten de fracties
Genootschap zo cultureel erf- zich tot de uitvoering ervan. Er
goed te behouden.
werden hier en daar wat kantteHet genootschap benadrukt keningen geplaatst; toch toondat zij de reeds in gang gezette den de fracties zich snel bereid
renovatie van het Cultureel tot onderschrijven.
Centrum niet willen belemmeAlleen Jeannette van Westerren of wijzigen, maar sugge- loo (SP) wilde toch even kwijt
reert andere bestemmingen niet verrast te zijn. „Ik was vovoor dat gebouw.
rige week al op de hoogte; de
schok is daarom niet zo groot.
Het was toch de hele avond toWaterstanden
neelspel. Jullie gaan toch met
twee partijen zitten die stemmen verloren hebben. Gelukkig
Datum HW LW
HW LW
25 mrt 00.59 08.55 14.50 21.44 hoeven wij dat niet uit te leggen
26 mrt 01.55 10.16 14.17 22.45 aan onze kiezers."
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'We geven
feestje als
flat klaar is'
Pagina 3

Naomi stal al
de show met
mini-playback

Twee VVD'ers,
één CDA'er
en één PvdA'er
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'Koffiebranden
was vroeger
heidens werk'
Uit & Vrije Tijd

'Maak museum
in pastorie'

27 mrt 02.42 10.44 14.59 28 mrt 03.25 00.56 15.42 11.24
29 mrt 05.08 02.53 17.26 13.10
30 mrt 05.51 03.36 18.09 13.45
31 mrt 06.33 02.05 06.33 02.05
01 apr 07.17 02.56 19.42 15.24
02 apr 08.06 03.34 20.35 16.20
Maanstand:
NM za. 28 mrt. 04.14 u.
Hoogwater wo 11 mrt. 15.00 uur.
NAP +106 cm.
Laagwater wo 11 mrt. 10.45 uur.
NAP -90 cm.

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

Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur

tel. 571.7166

Een automobilist kan er niet overheen kijken, een buspassagier weer wel. De nieuwe
rotonde voor het Golden Tulip Hotel op de hoek van de Boulevard Barnaart en de
Burgemeester van Alphenstraat verrast veel passanten omdat het als een immense
pukkel een vlotte doorgang belet. Het was ook de opzet van het gemeentebestuur om

'Geld Zandvoort verdwijnt
niet in regionaleVVV-pot'
ZANDVOORT - Het geld dat Zandvoort betaalt aan
VW-Zuid-Kennemerland verdwijnt niet in een grote regionale pot. Dat zei VVV-voorzitter Dré Kraak vrijdagmiddag
bij de start van net nieuwe toeristenseizoen. „Het is niet zo
dat Zandvoort daar niks voor terug krijgt."
Hij reageerde daarmee in zijn
toespraak op uitspraken die de
voorzitter van Ondernemersplatform Zandvoort, Tom
Maintz, onlangs gedaan heeft.
Volgens hem doet de VVV te
weinig voor de badplaats.
„Ik betreur deze uitspraken.
De VVV heeft juist de toeristische informatievoorziening uit
de put gehaald. Als de Zandvoorters onze taken zelf zouden willen doen, dan kunnen ze
met de subsidie die wij van de

gemeente krijgen niet eens hét
kantoor, dat wij in zandvoort
hebben, draaiend houden," aldus Kraak. De WV krijgt jaarlijks circa twee ton subsidie
van de gemeente.

hem onder de plaatselijke ondernemers bestaat. „Zandvoort
is daardoor lange tijd geenbruisende badplaats geweest. Iedereen was tevreden als zijn eigen
zaak goed liep en liet het verder
maar zijn gangetje gaan."

„Natuurlijk zijn we voor initiatieven om het seizoen te verlengen, maar als VVV kunnen
we niet het hele jaar door activiteiten gaan organiseren. De ondernemers moeten zelf met iniKraak riep de ondernemers tiatieven komen, die wij vervoljuist op om de VVV meer te gens kunnen ondersteunen.
ondersteunen. „Ik heb dat al Men moet verder kijken dan
meerdere malen gezegd, maar het eigen terras lang is."
daar wordt nogal traag op gereageerd." Na afloop uitte hij zijn
Volgens Kraak is het de hoogteleurstelling over het gebrek ste tijd de krachten te bundeaan saamhorigheid dat volgens len. „De toekomst voor de toeristische sector wordt moeilijker. Daarom is samenwerking
tussen Ij muiden en Zandvoort
ook belangrijk. Je moet niet
gaan proberen om het op je eigen houtje te doen, want de concurrentie met andere gebieden
is tegenwoordig groot."

Vuilcontainers worden kunstobject
ZANDVOORT - De Zandvoortse kunstenares Marianne 'Rebel heeft de pest aan uniformiteit. Met name de
huisvuilcontainers in de Noord-Hollandse badplaats zijn
haar een doorn in het oog. Het was voor haar de reden
om de verfkwast ter hand te nemen en zich eens flink uit
te leven op zo'n saaie grijze muis. Het resultaat is een
opmerkelijk vrolijk gekleurde bak, beschilderd op haar
eigen 'karikatuurachtige' wijze.
Rebel heeft in haar enthousiasme om de Zandvoortse
'grijze bakkencultuur' te doorbreken maar even over het
hoofd gezien dat een gemeente-eigendom niet zomaar geschilderd mag worden. „Ik
heb er geen toestemming voor
gevraagd en zie wel waar het
schip strandt. Belangrijker is
dat we eerst gaan kijken hoe
dit proefproject bevalt."
De Zandvoortse wil
niet alleen de
rolcontainers
van een fris
jasje
voorzien, ook de
gele en blauwe glas- en papierbakken vindt ze naargeestig ogen.

Zie ook pagina 3

ZANDVOORT - De aula
van de Algemene Begraafplaats is te klein. Dat bleek
vorige week donderdag
weer eens overduidelijk
toen een aantal bezoekers
die afscheid namen van de
bekende Zandvoorter Eli
vajn Petegem buiten moest
staan. Volgens beheerder J. Janssen neemt de
laatste jaren
het
aantal
bezoekers
toe.TJaaröm wordt de mogelijkheid bekeken om samen
met het Haarlems uitvaartcentrum Vereniging Onderling Hulpbetoon naar een
oplossing te zoeken.

Of Rebel niet bang is dat het
de gemeente handenvol geld
gaat kosten als
de kunstbakken
als colectors-item
worden gezien?
Lachend: „Dat
zou
helemaal
mooi zijn, dan
ben je wel goed
bezig. Maar ik
_^______- kanmenietvoor~~~~~~~~~ stellen dat iemand met zo'n grote bak aan
de haal gaat."

Rebel heeft
pest aan
uniformiteit

„Als je nou een potje creëert
en daaruit zo'n vijftien Zandvoortse kunstenaars betaalt
om vuilcontainers te beschilderen, dan kun je het project
wijkger4cht aanpakken. Iedereen kan daarin zijn eigen invulling geven."

Modellen

Als u binnen nu en twee jaar een
nieuwe keuken nodig heeft, doet
Hans verkerk u deze week een
spectaculair Half Geld aanbod!
De nieuwste Kroon keukens van
1998 worden u ter introductie
voor de helft van de door de
leverancier aanbevolen adviesprijs aangeboden! Kom nu snel
echt geld verdienen en vraag
naar de snelle beslisserskorting.
Ontdek
waarom 150.000
tevreden keukenkopers u
voorgingen. Wij garanderen u
de beste keuken en het beste
ontwerp voor de beste prijs! '
OONDERDAO EN VRIJDAO KOOPAVOND

wwmm
AMSTELVEEN

BINDERIJ 14a - 020-6402227

OOSTZAAN
ZUIDEINDE 39 - 075-6845287

telde je nog zo'n vijftig of zestig
mensen." Janssen vermoedt
dat de dood meer' wordt geaccepteerd. De behoefte naar een
onderzoek neemt overal toe.
De gemeenteraad staat niet
onsympathiek tegenover een
uitbreidingsplan. Alleen mogen
de verbouwkosten niet. uit
de hand lopen.
Janssen: „Er
is een architect ingeschakeld. Hij heeft
de oparacm
opdracht
gekregen om de mooie architectuur van het bestaande gebouw niet verloren te laten
gaan." Om de verbouwingskosten te drukken is voorgesteld
om samen te werken met Onderling Hulpbetoon.
Manager A. Knijper van dit
Haarlemse
uitvaartcentrum
ziet het verzoek van de oud-wéthouder, om tot een soort integratie te komen met de Algemene Begraafplaats, als een prematuur plan.

Kosten uitbreiding
worden zo gespreid

Voorlopig heeft de kunstenares foto's gemaakt van haar
proefexemplaar. Hiermee wil
ze bij de gemeente Zandvoort
aankloppen voor financiële
ondersteuning en een plan van
aanpak.

„Het is een plan om die umEen andere manier om het formiteit eens aan te pakken.
ludieke plan van Rebel te fi- Misschien in het kader van het
nancieren is sponsoring. De millennium," oppert Rebel.

(ADVERTENTIE)

Onderling Hulpbetoon
betrokken bij plan
grotere aula kerkhof

kunstenares vermoedt dat bedrijven en middenstanders
wel brood zien in een vrolijk
gekleurde bak met logo of bedrijfsprint.
„In Amsterdam rijden ook
trams met kunst erop geschilderd rond."

Marianne Rebel poseert langs de wandelboulevard in haar
fleurige bak. De wind helpt een handje om het juiste effect te
bereiken

Foto André Lieberom

Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

het verkeer af te remmen. Gezien vanaf een balkon van het hotel valt het wel mee
met de hoogte van deze snelheidsremmer. Het heeft meer weg van een platte
pannenkoek. Weliswaar een dure: de aanlegkosten van de rotonde, inclusief een
paar aanpassingen op de boulevard zelf, bedragen zo'n vijf ton Foto Karin Schutte

De gemeenteraad wil onderzoeken of de aula tegen geringe
kosten kan worden verbouwd.
Volgens Janssen is het hard nodig omdat de laatste jaren een
bezoekersaantal van honderd
mensen of meer steeds gewoner wordt. „Tien jaar geleden

Vervolg op pagina 3

Operatie tankslag
Haltestraat fiasco
ZANDVOORT - Een reclamebord heeft maandagmorgen voor veel verwarring gezorgd tijdens graafwerkzaamheden op een terrein achter het makelaarskantoor
Sence
in de
Haltestraat. De bergers rukten omstreeks half negen
met groot materieel uit om
een oude opslagtank naar
boven te halen. De tank
bleek echter een reclamebord te zijn.- Van de echte
vervuiler ontbreekt elk
spoor.
De grond achter het pand
Haltestraat 5 is al geruime tijd
vervuild. Dat
bleek
vorig
jaar toen de
naastgelegen
drogisterij
geen bouwvergunning kreeg
van de gemeente. De eigenaar van de
grond schakelde een milieutechnisch bureau in om naar de
oorzaak van de vervuiling te
zoeken.
Deskundigen onderzochten
de ,bodem met staven van zo'n
anderhalve meter lang en stootten daarbij op een stuk metaal
van grote omvang. Het bureau

constateerde dat een oude olietank de grote vervuiler moest
zijn.
Toen echter maandagochtend geen tank maar een reclamebord naar boven kwam, was
de verwarring groot. Niet duidelijk is waardoor de grond
achter het pand is vervuild.
Omwonenden verkeerden al in
twijfel over de 'operatie tankslag' omdat zij nooit een oliebevoorradingswagen op de plek
hadden gezien. Een aantal jaren is wel een brandweerwagen
op het terrein gestationeerd.
Ook was er ooit een expeditiebedrijf inclusief pomp gevestigd.
„We
zochten naar
de motivatie
om daar ineens naar een
tank te gaan
zoeken
en
konden
die
niet vinden."
Een woordvoerder van de gemeente zegt niet te weten wat er
verder gaat gebeuren.
En wie de sanering van de
grond gaat betalen. „In principe zegt de provincie dat de vervuiler moet betalen. Of er verder wordt gezocht is nog niet
bekend."

Enige vervuiling
lijkt reclamebord

NatUUrlÜk clie krant moel ik «ebben.
J
" Omdat ik graag wil welen wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

Nieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres:
l l

l
l

Postcode/Plaats:
Telefoon:
Giro/Banknr.:

|

l
l

l
l

l
l

| |_J
|

l
l

l
l

l
l

|_J_J

l l l l |

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l l
l l

|_J_J_J |

| l l l s«™«*i»«ró> LH!_

L_I_L_L_LJ_I_LJ_I

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/19,60 D halfjaar ƒ 35,40 D jaar ƒ 61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia. Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen posUegel te plakken. 8 710371 017003
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Een compleet verzorgde begrafenis

FAMILIEBERICHTEN

of crematie voor een éénmalige
Ria en Peter Versteege
zijn heel blij met de geboorte van

afkoopsom van slechts ƒ 3.395,-

hun derde kleinzoon

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.

Jesper Rasch
zoon van
Mariola en
Mark Rasch

*

iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens

*

een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

De Dadelboom 73 -1911 KKUitgeest

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

Heden, op de eerste lentedag, is zacht en kalm ingeslapen mijn lieve man, onze vader, schoonvader,
grootvader en overgrootvader

Albartus Jacobus Lammers
AP
op de leeftijd van 80 jaar.
J. Lammers-Keur
Ap en Thea
Aiis en Jan
Ferrie enTrudie
Rob en Nadja
IJsbranclen Martha
Jaap en Conny
Jan en Fardous

voor meer informatie:

BEL GRATIS 0800 • 022 45 35

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direct hulp bij een sterfgeval.

21 maart 1998
Ten Kateplantsoen 6
2041 PK Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft heden plaalsgevon-

den.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Just a little bit of peace in our hearts
Wij willen allen die na het overlijden van

Martin Luther Visser
met ons hebben meegeleefd
zeer hartelijk bedanken.

Uit aller naam:

Woningbouwvereniging E M M
biedt te koop aan:

R. Visser
Poststraat 4
Zandvoort

30 maart '97

30 maart '98
Alweer een jaar

In dankbare herinnering aan

Hendrik Paap
"VIJVERHUT'
Ria Paap

HELMERSSTRAAT 24 ZANDVOORT
Woonhuis met voor- en achtertuin, gelegen in rustige woonwijk.
Indeling: gang, woonkamer, achterkamer, douche, toilet, keuken.
Ie etage; 2 kamers, vliering.
VRAAGPRIJS ƒ 198.000,- k.k.
Bij gelijke bieding geschiedt de toewijzing in de volgende volgorde :'
1.
2.

ADVERTENTIES
3.

Zij die een eengezinswoning in de gemeente Zandvoort achterlaten
met een kale huur tot ƒ 750,- per maand.
Zij die een eengezinshuurwoning in de gemeente Zandvoort achterlaten met een kale huur boven ƒ 750,- per maand.
Zij die een overige huurwoning in de gemeente Zandvoort achterlaten.
Selectie vindt in eerste instantie plaats op basis van de langste
bewoningsduur

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU

VAN DER REMDEN MAKELAARDIJ o.g.
Passage 36 - 40 2042 KV Zandvoort

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

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023)57401 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen (023) 574 01 02.
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag-17 maart vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 12 door B&W genomen
besluiten is op dinsdag 24 maart vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.
OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag 31
maart 1998 in het openbaar. De vergadering
wordt gehouden in de raadzaal in het Raadhuis vanaf 19.30 uur.
Op de agenda staat (onder voorbehoud):
- geloofsbrieven nieuwe raadsleden;
- heroriëntatiediscussie: discussieboek
"De kern van de zaak";
- extern onderzoek naar automatiseringsfuncties;
- asbestsanering Camping 't Helmgat;
- bestemmingsplan Centrum;
- jaarrekening 1997;
- handleiding Invordering Gemeentelijke
' Belastingen;
- aanpassen diverse belastingverordeningen i.v.m. derde tranche Awb;
- vermindering lokale lasten voor burgers;
- afscheid niet terugkerende raadsleden.
N.B.! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden. Bij
het bureau Voorlichting (023) 574 01 62, kunt
u terecht voor nadere informatie over de agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijd
exemplaren van de agenda beschikbaar. De
agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten
liggen ter inzage bij de Centrale Balie en zijn
conform de Legesverordening tegen" betaling
algemeen verkrijgbaar.

Parklaari 36,2011 KW Haarlem.

Na de moeilijke beslissing die hij nam,
heeft hij zijn "PEACE" gekregen.
FOREVER OUR ANGEL

\\r

Tel. 023 - 571 5531

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag2april 1998 om 15.30 uur. De plaats van
vergaderen is Raadhuis, Swaluëstraat 2, Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt
u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon (023)
574 01 00.
VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER:
REGISTRATIE ALS KIEZER
Om te mogen stemmen bij de landelijke verkiezingen op 6 mei aanstaande dient men op
24 mei 1998 als kiezer te-zijn geregistreerd.
Inlichtingen hieromtrent zijn te verkrijgen bij
Bureau Verkiezingen in het Raadhuis.
Wanneer men niet behoorlijk als kiezer blijkt te
zijn geregistreerd kan men schriftelijk om herziening van de registratie verzoeken.
LANDELIJKE VERKIEZINGEN:
STEMMEN IN STEMBUREAU
NAAR KEUZE
De Burgemeester van Zandvoort maakt
bekend dat het bij de landelijke verkiezingen
op woensdag 6 mei 1998 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een
stembureau naar keuze. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

Raadhuis. Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de .beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

- Schriftelijke aanvraag
Bij Bureau Verkiezingen in het Raadhuis kan
een verzoekschrift worden ingediend om in
een stembureau naar keuze aan de stemming
te mogen deelnemen.
Het verzoekschrift, alsmede de oproepingskaart, moeten uiterlijk op de veertiende dag
voor de verkiezing door de kiezer worden
ingediend bij de Burgemeester van de
gemeente waar hij/zij op dinsdag 24 maart
1998 als kiezer is geregistreerd.
Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer
het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
Bij inwilliging van het verzoek wordt de oproepingskaart omgezet in een kiezerspas.

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor:
- Kostverlorenstraat 105-1 boom
- Wilhelminaweg 22 - 5 bomen
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wéthouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank in Haarlem.
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

- Mondelinge aanvraag
De kiezer moet hiertoe de oproepingskaart na
ontvangst en uiterlijk op de vijfde dag voor de
verkiezing, inleveren bij Bureau Verkiezingen
van zijn/haar woonplaats op dinsdag 24 maart
1998.
Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepingskaart vermeld, die daar-,
door wordt omgezet in een kiezerspas.
VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER:
STEMMEN BIT VOLMACHT
De Burgemeester van Zandvoort maakt
bekend dat het bij de landelijke verkiezingen
op woensdag 6 mei 1998 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden
de volgende bepalingen:

INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
"BOULEVARD NOORD"
Overeenkomstig het bepaalde in de inspraakverordening ligt voor een ieder ter inzage het
voorontwerpbestemmingsplan "Boulevard
Noord".

- Machtiging door schriftelijke aanvraag
Bij Bureau Verkiezingen in het Raadhuis kan
een verzoekschrift worden ingediend om bij
volmacht te mogen stemmen.
Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de verkiezing door de kiezer
worden ingediend bij de Burgemeester van de
gemeente waar hij/zij op dinsdag 24 maart
1998 als kiezer staat geregistreerd.
Het verzoek wordt niet ingewilligd indien het
aan de verzoeker is toegestaan om in een
stembureau naar keuze zijn/haar stem uit te
brengen.
Degene die zich bereid heeft verklaard als
gemachtigde op te treden moet op dinsdag
24 maart 1998 als kiezer zijn geregistreerd.
Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de
gemachtigde een volmachtbewijs. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te
worden uitgebracht.

Het plan bestaande uit plankaart, toelichting
en voorschriften ligt met ingang van 27 maart
1998 gedurende 4 weken ter inzage bij de
Centrale Balie. Het voorontwerpbestemmingspjan ligt eveneens ter inzage bij de openbare
bibliotheek, Prinsesseweg 34.
Voorts zal op donderdag 2 april 1998 om
20.00 uur in de raadkamer van het raadhuis
een gecombineerde voorlichtings- en inspraakavond worden gehouden. Het plan zal dan
worden gepresenteerd en van de zijde van het
college zal er een toelichting op worden gegeven. Voorts bestaat er dan de gelegenheid tot
het geven van mondelinge reacties.

- Machtiging door overdracht van de
oproepingskaart
De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van de
oproepingskaart, tot en met de dag van de
stemming, zelf een andere kiezer machtigen
voor hem/haar te stemmen. Dit kan door de
oproepingskaart aan die kiezer over te dragen.
Een op deze wijze aangewezen gemachtigde
moet op dinsdag 24 maart 1998 in hetzelfde
stemdistrict als kiezer zijn geregistreerd als
degene die de volmacht geeft.
De aldus gemachtigde kan de volmachtstern
uitsluitend tegelijk met zijn/haar eigen stem, in
het stemdistrict waar hij/zij staat ingeschreven,
uitbrengen.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging
kunnen schriftelijk gemotiveerde reacties
worden gestuurd aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
en meldingen bouwvoornemen zijn bij het
college van Burgemeester en Wethouders
ingediend:
98052B Teunisbloemlaan 7
vergroten
woning
98053 B Prof. Zeemanstraat 11 vergroten
woning
98054 B Patrijzenstraat 46
vergroten
huiskamer
98055B Thorbeckestraat 33
vergroten
balkon

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. Een volmachtgever is niet
bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan
de stemming deel te nemen.
AANWIJZINGSBESLUIT
Regeling gemeentelijke belastingen
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken bekend dat vanaf heden bij de Centrale Balie in het Raadhuis, tijdens openingstijden,
voor een ieder ter inzage liggen:
de besluiten van het college van Burgemeester
en Wethouders van 24 maart 1998

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

- Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar;
- Regeling gemeentelijke belastingen.

Verleende bouwvergunningen en toestemming bouwvoornemen
97169B Park Duijnwijk
plaatsen bouwketen( 18-03-1998)
97172MParnassialaan 15 plaatsen tuinhuisje
(18-03-1998)

Bovengenoemde besluiten en regeling treden
in werking op 1 april 1998. Een ieder kan op
verzoek, tegen betaling van een bedrag aan
leges, een afschrift verkrijgen van genoemde
besluiten c.q. regeling.

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

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen:
- Koninginneweg 4 4 - 1 boom
De aanvraag ligt gedurende één week na het
verschijnen van dit blad tijdens openings
tijden ter inzage bij de Centrale Balie van het

GEMEENTE

Uw gasbedrijf adviseert!

.BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET

PRESTIGE

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

U bent de eerste die uw foto's ziet

STEENGOED - KEIHARD DJREKTVAN DE VAKMAN

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

STOOKAKTIE '97/'98

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

uitgerekend voor U!

Voor cfe week van 16-03 t/m 22-03

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

HET
NEDERLANDSE
RODE KRUIS
Beschermvrouwe
H.K.H. Prinses Juliana
Afdeling Zandvoort
Het bestuur nodigt h i e r b i j de leden uit tot het bijwoncn van de jaarlijkse algemene vergadering, welke
zal worden gehouden in het Rode Kruisgcbouw,
Nicolaas Bcetslaan H, op 28 april 1998, aanvang 20

uur.
AGENDA:
H
B
•
•
•
•

opening;
mededelingen;
ingekomen stukken;
notulen voorgaande jaarvergadering;
jaarstukken*
rondvraag

Normaal

Week

jaarverbruik

srreefverbruik*

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

18
23
27
32
37
41
46
50
55
59
64
68
75
82
89
96
103
114
125
137
148

Totaal vanaf
l november**

453
571
683
797
915
1024
1137
1254
1369
1484
1593
1709
1880
2050
2220
2391
2565
2849
3133
3417
3703

Kosten
deze week

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
/
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

10,08
12,88
15,12
17,92
20,72
22,96
25,76
28,00
30,80
33,04
35,84
38,08
42,00
45,92
49,84
53,76
57,68
63,84
70,00

ƒ

76,72
82,88

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
**

Op de meterkaart in kolom 5 schrijven

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

*E}p jaarstukken liggen ter inzage in liet Rode
Kruisgcbouw.

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

Na de vergadering is er een gezellig samenzijn.

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

ivx

dus ook voor uw fotowerk naar

* kruidensautia binnen

rmen
LA MER
8EAUTY

R6 S ORT

de Gaper Drugstore.
Sterk in perfect fotowerk

* blokhutsauna binten
* Romeins stoombad

BUDGET
KLEURENFOTO'S

* Osmanisch Badhuis
ir warme & koude douches

van kleinbeeld kleurenfilms

* royaal binnenzwembad
ir zonnebanken

vanaf

ir gezichtsbehandelingen
ir lichaamsbehandelingen

241

Vraag ook naar de

ir hydromassagebad

PRESTIGE-FOTO

ir diverse massagetechnieken

met nieuwe film voor slechts j

J,"

ir hand- en voetverzorging

r'jLt- ^

if beauty arrangementen

(DIO.)
v.

if terras, patio & zonneweide
ir rustruimle met bar&
openhaard
ir

ontspanningsruimte

J

DRUGSTORE

*• beauty shop

O' DROG1STERLJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513. SPAAK ONZE KASSAliONNEN
P. OLIESLAGERS
BUDGET PRESTIGE

BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE

if bistro met kleine en
grote kaart
ir ruime parkeergelegenheid

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Ontdek onze wereld van rust en verkwikking
Bel voor meer informatie 036 -538.6888
Openingstijden: SAUNA / THERMEN:
maandag t/m zondag van 1 1 .00 tot 24.00 uur (dinsdag tot 17.00 uur dames).

La Mer Sauna & Beauty Resort
Scoutingpad 3 - Almere. Tel. 036 - 538.6888

l_A_J

van der Kuijl

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
• particuliere verzekeraars

Tel. {023) 536 60 88
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71-72 - Schalkwijk

UdO.N.T.
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woensdag 25 maart 1998
«

'We moeten zorgen dat toerist ons niet vergeet'
ZANDVOORT - Hoewel er
ZANDVOORT
er zonzondag door het gure weer nauwelijks
iets van te merken was, is het toeristenseizoen officieel van start gegaan. VVV-voorzitter Dré Kraak en
-directeur Peer Sips gaven vrijdag
het officiële startsein in het hotel
van Gran Dorado in het bijzijn van
tientallen genodigden. Ze riepen ondernemers op om met hen samen te
werken. „We moeten ervoor zorgen
dat de toerist deze streek niet vergeet," aldus Kraak.
De voorzitter van VVV-Zuid-Kennemerland legde voor de duidelijkheid uit
dat de VVV niet een club is die alles
regelt, maar wel een organisatie die initiatieven van anderen ondersteunt. De
ondernemers in het gebied moeten volgens Kraak zelf zorgen voor goede voorzieningen. En pok de gemeentebesturen
moeten initiatieven nemen om het toerisme een impuls te geven.
In dit verband noemde hij ook de al
vaker geconstateerde noodzaak om de
bereikbaarheid van Zandvoort en de infrastructuur in de regio te verbeteren.
Uit marktonderzoek is ook nu weer gebleken dat de toeristen de bereikbaarheid en de parkeerproblematiek als gro-

Onderzoek naar
kosten grotere
begraafplaatsaula
Vervolg van voorpagina

te minpunten van de badplaats
badnlaats zien. Dat
uit hetzelfde onderzoek is gebleken dat
toeristen het gebied desondanks hoog
waarderen, stelt VVV-directeur Sips
weliswaar enigszins gerust. „Maar het
probleem van de bereikbaarheid van
Zandvoort blijft immens en daar moet
spoedig een oplossing voor komen."
Sips was ook enthousiast over de winterseizoenontwikkeling in de badplaats.
Sips en voorzitter Kraak noemden zich

gevoerd op
on de subsidies. „Helaas heeft
Heemstede inmiddels ook besloten om
dat te doen. Daarom zijn we blij met een
initiatief van Haarlem om met ingang
van 1999 een klein deel van de inkomsten van de toeristenbelasting door te
sluizen naar de VVV. „Ik hoop dat het
nieuwe college in Haarlem deze maatregel nu gaat doorvoeren."
Peer Sips nuanceerde na afloop de

'Probleem van bereikbaarheid
Zandvoort blijft immens groot'
in dit verband ook voorstander van ideeen om de strandpaviljoens het hele jaar
te laten staan. „Daar bestaat nog wat
weerstand van het Hoogheemraadschap van Rijnland tegen. Maar het
biedt ons wel de kans om het toeristisch
jaar te verbreden."

kritiek op bezuinigingen door de overheid enigszins. „Gemeente Zandvoort
heeft afgelopen jaar juist extra geld uitgetrokken om de bereikbaarheid van
ons kantoor aan het Schoolplein te verbeteren. Daar zijn we uiteraard gelukkig
mee."

Daarbij is de steun van particuliere
ondernemers onontbeerlijk. Datzelfde
geldt voor de inkomsten van de VVV.
Voorzitter Kraak wees erop dat de gemeenten in het werkgebied in het reeente verleden bezuinigingen hebben door-

Hij hoopt echter op meer financiële
steun van ondernemers. ,Het zou leuk
zijn als er een opslag op de tarieven van
de Kamer van Koophandel voor stimulering van het toerisme zou komen. In
de Verenigde Staten bestaat zoiets al. In

Nederland is het echter op
on dit moment l
wettelijk nog niet mogelijk. Nu zijn we
afhankelijk van ondernemers die vrijwillig een bijdrage willen leveren."
De geldzorgen houden mede verband
met de werkwijze van de VVV, die immers voor een groot deel bestaat uit
gratis dienstverlening aan toeristen.
„Onze drie kantoren in de regio vangen
In liet komende seizoen .staan weer diverse activiteiten op het
jaarlijks driehonderdduizend mensen
programma. In een groot aantal gevallen gaat het om races op
op. Dat is de ruggegraat van ons werk,"
liet circuit. De data hiervoor zijn achtereenvolgens 13 april
aldus Sips. Naast zorg is er volgens hem
(I'aasraces), 3 mei (nationale autoraces), 24 mei (historische
echter ook hoop. „In het kantoor in
Zandvoort Trophy), l juni (Pinksterracos), 13 en 14 juni (Italia
Zandvoort scoren we met ons aanbod
a Zandvoort), 28 juni (GT-raees), 12 juli (Internationale Porvan stadswandelingen, bustochtenen en
sche Meeting), l!'juli (nationale autoraces), 7 tot !) augustus
dagprograma's in de regio. Daar zit voor
(M'arlboro Masters, 23 augustus (Adae Noordzeecup), (i scpons geld in."
tcmber (internationale autoraces) en tot slot l!) en 20 septeniNaast deze activiteiten stelt de VVV
her (British Kace Festival).
ook jaarlijks een activiteitenplan voor
de regio op in overleg met ondernemers,
De lijst met overige activiteiten is korter. Op (i en 7 juni
gemeenten en organisaties. In 2002
vindt een beach volleyhaltoernooi plaats op strand Zuid en op
hoopt de regionale VVV de vruchten te
7 juni wordt tle voorjaarsmarkt gehouden. Op 2(i juni staat een
kunnen plukken van de Floriade die
concert van Voeaviata in de NH-kerk op liet programma en op
dan in het nabije Hoofddorp gehouden
27 juni vindt liet iMidy.omernachü'e.stival plaats. Op 27 en 28
wordt. „We moeten proberen om een
juni geven folklorevereniging De \Vurf en toneelvercnging
lekker stuk van die grote koek op te
VVim Hiklering voorstellingen in de open lucht.
pakken," aldus Sips. Om diezelfde reden moet de regio volgens Kraak inspeOp 17 en 18 juli staat Zandvoort in het teken van het
len op de toeristische aantrekkingsTropicaiiü festival. Van (i tot en met i) augustus is er voor de
kracht van Amsterdam. „We moeten
liefhebbers Jazz Bebind the Beacb en op Mi augustus vindt de
niet elkaar niet beconcurreren, maar
Zoniermarkt plaats. Tenslotte houdt de stichting Kunst en
juist proberen om een graantje mee te
Cultuur op 19 en 20 september een Kunstcircus.
pikken."

Circuit blijft epicentrum
toeristische activiteiten

4

Als flat klaar
is, danbouwen
we een feestje'

Ondanks het geklop en gehoor
„Op verzoek van de raad
de bewoners van de flat
heeft het college een architect aanzijn
de Trompstraat blij met de
gevraagd om onze wensen eens verbouwing. 24 appartementen
in kaart te brengen, omdat na
ondergaan een facelift. Schuifpresentatie van een eerste
puien worden vernieuwd en
schetsontwerp de kosten tegen- balkons
opnieuw opgetrokken.
vielen. Wij hebben toen gezegd:
De verbouwing kost 7,5 ton.
we willen dat wel bekijken.
E. de Groot, lid van het bouwMaar alle partijen wachten nu
team, vergadert elke dinsdag
nog af," aldus Kuijper.
met de uitvoerders van het
De geluiden dat Onderling bouwbedrijf
BIM. „Die bouwonHulpbetoon kampt met ruimteheeft hier al drie
gebrek aan de Poststraat, flatsderneming
gerenoveerd. We zijn eens
spreekt Kuijper tegen. „De lig- wezen
en waren zeer teging is niet ideaal vanwege het vreden kijken
over
de
werkwijze. Van
eenrichtingsverkeer. De ruimte
de
winter
zijn
ze aan onze flat
in het rouwcentrum voldoet begonnen. Tot nu
toe liggen we
nog steeds. Veel inwoners geop schema."
ven ook de voorkeur aan een
Flatbewoner De Groot vindt
centrale ligging." Voorlopig
de renovatie hard nodig. „De
wacht het Haarlemse bedrijf de
flat is gebouwd in 1961, het
besprekingen met de nieuwe pleisterwerk
begon hier en daar
wethouder af.
al naar beneden te vallen. In
één geval hadden we hier de
brandweer op de stoep staan.
De situatie werd te gevaarlijk.
heeft nog drie jaar geduurd
ZANDVOORT - Freddy Zon- Het
voor iedereen ervan overtuigd
neveld, de eigenaresse van twee was
dat er iets moest gebeuren.
bedrijfspanden in "ZandvoortDe renovatie geldt alleen de
Noord, zegt dat ze haar uitsprabuitenkant, de binnenkant onken in et artikel 'Actie tegen
derhouden de eigenaren zelf."
illegalen op het bedrijventerAchter de 'groene lappen', berein' dat vorige week in deze doeld
om neerstortend puin tekrant verscheen, anders begen
te
gaan, hakken en breken
doeld heeft. Volgens Zonneveld de bouwvakkers
dat het een lieheeft zij niet een precies aantal ve lust is. De verbouwing
duurt
bewoners genoemd die in de
tot half juli: „En dan wordt het
Max Plancstraat illegaal zoufeest," meldt De Groot
den wonen.
Foto Karin Schutte

Bomen planten
ZANDVOORT - Vandaag is
de nationale boomfeestdag.
Kinderen van de Hannie
Schaftschool, de Mariaschool
en de Oranje Nassauschóol
planten bomen en heesters aan
de C. van de Werffstraat, hoek
Dr. C.A. Gerkestraat. Wethouder Versteege opende de feestdag om tien uur. Medewerkers
van de gemeente assisteerden
vervolgens de kinderen met het
planten van de heesters en de
bomen.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur:;J.M. Pekelharing.
Directeur/uitgever: C.A. Pelle.

Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen.
Tel.: (020) 347.3434. Fax: (020) 347.3439.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
(020)665.6321.
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):'
(020)562.6211.
Abonnementsprijzen: ƒ19,60 per kwartaal;
ƒ35,40 per half jaar; 61,75 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ2,-.
Vragen over bezorging: donderdag tussen
^-12 uur (023) 5717166.

ZANDVOORT - Het On- is ontstaan. Een manager
dernemers Platform Zand- treedt meer marktgericht op,
voort (OPZ) prefereert een kan beter promoten. Een wéttoeristisch manager boven houder biedt ook te weinig zeeen wethouder als het gaat kerheid omdat hij na vier jaar
om het ontwikkelen en weer weggaat."
handhaven van de bad- De Zandvoortse onderneplaats als toeristisch cen- mers
zijn het beu altijd maar af
trum. Half april presenteert te moeten
wat er uit de
de OPZ, samen met de ge- ambtelijkewachten
kokers
komt.
Vorig
meentelijke stuurgroep, een jaar staken zij de koppen
bij
definitief werkstuk. Hierin elkaar en lanceerden een plan
zij h concrete plannen uitge- om samen met de gemeente, de
werkt.
horeca en bewoners tot een re-

Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder.
Vormgsving/opmaakredactis: DicU Piet
(chef), Willem Bleesing, Paul Busse, Pieter
Hendal, Theo van der Linden, Yvonne Muider, André Stuyfersant. Systeemredactie:
Hero Blok (chef). Redactiepromotie: Trudy
Steenkamp.
Advertentieverkoop: R. Post
manager), M. Oosterveld.

(verkoop-

2andvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941. Aangesloten bi] de Nederlandse Nieuwsbladpers.

Een toeristisch manager is
onafhankelijk en heeft meer
tijd om plannen uit te werken
en sturing te geven, vindt Torn
Maintz, de voorzitter van het
platform. „Een wethouder
heeft te weinig tijd, gezien de
achterstand die in het verleden

ZANDVOORT - De politieke partijen in Zandvoort
gaan aan de hand van een
collegeprogramma regeren.
Hieronder volgt een greep
uit enkele goede voornemens.
• Openbare orde: 'Blauw' krijgt
voorrang op het strand en in
risicovolle wijken. De financiering van het politiewerk is afkomstig van de rijksbijdrage.
Mocht er meer geld nodig zijn
dan wordt dit alsnog bezien. De
inzet van de vrijwillige reservepolitie wordt uitgebreid. Voor
het benodigde geld komen
voorstellen naar de raad.
• Verkeer en Vervoer: Samen
met buurtbewoners, wijkbeheerders en politie wordt een
plan gemaakt om de verkeersveiligheid te bevorderen. Er
moeten meer parkeerplaatsen
komen voor invaliden en het
achterstallig onderhoud aan
wegen en trottoirs wordt aangepakt.
• Economie: Er komt een coördinerend ambtenaar economisch zaken. Het bedrijfsleven
heeft dan een aanspreekpunt.
De gemeente moet duidelijk
maken waarover gemeentelijke
heffingen worden geheven, wat
er betaald moet worden en hoe
het prijskaartje de komende jaren eruit ziet.
• Onderwijs: Er komt meer
voorlichting op scholen en andere maatschappelijke instanties over alcohol, drugs, tabak
en gokken.
• Sociale voorzieningen: Op
drukke dagen moet er een ambulance in het dorp aanwezig
zijn. Ouderen moeten makkelijk openbare gebouwen binnen
kunnen, dat geldt ook voor gehandicapten. Het aanbrengen
van liften, invalidetoiletten, en
ringleidingen worden gestimuleerd.

• Financiën: Tarieven zijn kostendekkend en schoksgewijze
verhogingen niet aan de orde.
Zowel burgers als het bedrijfsleven moeten kunnen begrijpen
hoe de tarieven zijn opgebouwd. Een gespreidde inning
van gemeentelijke belastingen.

'Manager beter
voor toerisme
dan wethouder'
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• Milieu: De gemeente zorgt actief voor het schoonhouden van
openbare ruimtes en voor voldoende toegankelijke en goed
functionerende openbare toiletten. Om vervuiling tegen te
gaan worden afvalbakken op de
aanlooproutes naar het centrum geplaatst. Systematische
aanpak van vervuilde terreinen
en van verwijdering van oude
olietanks is noodzakelijk. In
het kader van het milieu zal er
overleg moeten komen tussen
verschillende bouworganisaties. Duurzaam en aanpasbaar
bouwen, woningdifferentiatie,
woningverbetering en van de
woonomgeving is de inzet.

Geen illegalen

„Ik heb gezegd: al zouden er
illegalen wonen dan vervullen
ze juist een goede functie. Ze
zorgen voor sociale controle."
Zonneveld voelt zich door het
artikel te kort gedaan. „Ik krijg
half Zandvoort over me heen."

Zandvoorts
Nieuwsblad

gelmatig overleg te komen.
Voor Maintz is het van belang
dat bewoners in een vroeg stadium bij de plannen betrokken
worden.
Hoe hij deze bewoners wil bereiken is voor Maintz geen prpbleem. „Het woord 'bewoner' is
een vaag begrip als je over de
ontwikkeling van een bepaald
gebied praat. In de praktijk zijn
veel bewoners echter al gegroepeerd. Het is dan zaak ze te
informeren, of door hen aan te
schrijven of door langs te
gaan."
Het werkstuk dat volgende
maand gepresenteerd wordt,
bevat volgens het OPZ-lid concrete voorstellen. Die worden
uitgewerkt en voorgelegd aan
de gemeenteraad. Ik ben zeer
optimistisch. We moeten kijken of we dit van de grond kunnen tillen."

(ADVERTENTIE)

AMSTERDAMS COLIECE VOOR
HOTEL EN GASTRONOMIE

ACHG start nieuwe opleiding
MBO toerisme in Amsterdam
Bel: (020) 5 150 350
Internet: wwnw.euronet.nl/users/achg
maakt dool uit van /" rogionaatoptoidingenconlrumamslordamonomslrokon

ZANDVOORT - Zelf je eigen euro maken. Dat is de
opdracht waarmee zo'n 170
basisscholieren en de brugklassers van de Wim Gertenbach Mavo mee aan de
slag gaan. De scholieren
zijn hiertoe overgehaald
door kunstenares Marianne Rebel en Hans Cassa
van de plaatselijke ABN/Amro-vestiging.
Volgens de initiatiefnemers
snijdt het mes aan twee kanten: de kinderen leren alles
over hun toekomstige valuta
en ze kunnen met hun ontwerp leuke prijzen winnen.

Schooljeugd ontwerpt euro
„Het was een hele ervaring,"
zegt directeur Cassa van de
ABN/Amro-bank aan het
Raadhuisplein. Het puur
Zandvoorts initiatief heeft
hem langs vele klaslokalen
van zes basisscholen geleid
waar het lesgeven toch iets
heel anders is dan een managementcursus van dé Bank. „De
reacties waren over het algemeen positief. Op twee scholen kregen we zelfs een staande ovatie."

De wedstrijd 'Ontwerp je eigen euro' is alleen bedoeld
voor de groepen 7 en de brugklassers van de Gertenbach
Mavo en heeft tot doel om de
scholieren spelenderwijs bekend te maken met het nieuwe
Europese betaalmiddel. „We
hebben in de klassen een presentatie gegeven en ons verhaal verteld. Uitgelegd wie we
zijn en wat de euro is. Er was
een jongen die precies wist
waar het over ging; de meesten

wisten er nog niet veel van."
Wat de te winnen prijzen
precies zijn, wordt nog geheim
gehouden. Het is wel al bekend
dat een bekende Nederlander
de prijzen komt uitreiken.
„We hebben Duisentaerg gevraagd om te komen maar die
kon niet. Achteraf gezien niet
zo'n ramp want de meeste kinderen kennen hem niet. De bekende Nederlander die we nu
hebben, spreekt zeker tot hun
verbeelding;."

Aula te klein voor laatste Nieuwe wethoudersclub
eerbewijs Van Petegem
ZANDVOORT - De aula
van de Algemene Begraafplaats aan de Tollenstraat
kan de drukte nauwlijks
verwerken. Van de ongeveer tweehonderd belangstellenden die de bekende
Zandvoorter Eli van Petegem nog de laatste eer willen bewijzen, moet een aantal buiten blijven staan. De
stoelen zijn alle bezet; meer
dan de helft van de bezoekers volgt de afscheidsdienst staande.
Het overlijden van Van Petegem heeft velen met onberoerd
gelaten, zo blijkt uit de woorden van Wim Buchel, die als
ex-voorzitter van de Zandvoortmeeuwen de mening van
velen vertolkt. „Eli was de
Zandvoortmeeuwen. ledere samenleving heeft mensen die de
maatschappij richting geven.
In dat opzicht was Eli een
uniek verenigingsmens."

vormde hij z'n eigen eindredactie. „Het verslag werd soms
rechtstreeks op de zetmachine
geschreven," aldus Buchel.
Niet alleen in de sportwereld
werd Van Petegem gewaardeerd om zijn daden. Hij maakte jarenlang deel uit van het algemeen bestuur in het Gemeenschapshuis. Een woordvoerder: „Hij was een geboren
uitvoerend bestuurder en
bracht rust in de vergadering
zonder alles over zijn kant te
laten gaan." Er was echter een
dag waarop Eli van Petegem
nooit verstek liet gaan en werk
en verenigingsleven even aan
de kant schoof. Dat was de
feestdag van de drukkersgezel- A. van Marie (VVD)
len. De man die zelf altijd van
mening was dat bestuurders
niet onvervangbaar zijn, kon
niet meer ervaren hoe de mensen met wie hij samenwerkte
en leefde hem als mens wel onvervangbaar vinden.

Het feit dat het echtpaar
Lien en Eli van Petegem-ValDe meer dan prettige wijze
waarop Van Petegem de rol
kestijn kinderloos bleef was
voor hem reden om zijn hart
van bestuurslid vervulde, was
voor Buchel een moment om
open te stellen voor andere
even stil bij te staan. „In een
kinderen. „Hij had altijd een
periode waarin zowel bestuurs- bijzonder plekje voor kinderen," memoreerde de zoon van
leden als elftallen opstapten,
was er altijd een man die op
zijn jongste broer in een terugblik op zijn leven.
zijn post bleef. Als een rots in
de branding."
De laatste gang van de man
die ook jarenlang drukker was
Ook de manier waarop Eli
van het Zandvoorts Nieuwsvan Petegem in zijn familiedrukkerij het meest ideale
blad, werd in stilte bijgewoond
clubblad vorm gaf, is nog niet
door familie, vrienden en bekenden.
vergeten. In de weekeinden

M.J.Hcrbcn (PvdA)

C. Oderkerk

(VVD)

De bankdirecteur maakt het
niet uit of de schooljeugd een
munt of biljet ontwerpt. Alleen
de omvang van het ontwerp is
beperkt. Het mag niet groter
zijn dan een A4'tje. De initiatiefnemers verwachten een
grote deelname aan de wedstrijd. De muren van de ABN/Amro-vestiging zullen twee
weken lang behangen worden
met euro's van klei, stof of
schelpen. „Het maakt niet uit
wat voor materiaal ze gebruiken," vindt Cassa. „Als ze
maar voor 16 april binnen
zijn."
Op donderdag 23 april vindt
de prijsuitreiking plaats.

Bejaarde overvallen
ZANDVpORT - Een 84-jarige
man is vrijdag in zijn woning in
het
appartementscomplex
Sterre der Zee overvallen en
met geweld tegen de grond geslagen. Het slachtoffer maakt
het redelijk.
Beide voortvluchtige overvallers zijn ongeveer 1,75 meter
lang, hebben een normaal postuur, een blanke huidskleur en
een leeftijd tussen de achttien
en twintig jaar. De ene man
droeg een rood-bruine korte
jas, lijkend op dat van een PTTpostbessteller en een honkbalpet. De ander, een Duits sprekende man, droeg een zwarte
korte jas, een zwarte broek en
een zwarte honkbalpet.
Mensen die vrijdagmorgen 20
maart tussen elf uur en kwart
over elf rond het appartementsgebouw iets merkwaardigs gezien te hebben, wordt verzocht
contact op te nemen met het
basisteam
Zandvoort, tel.
571.30.43.

Fietsenstalling

H. Hogcndoorn (CDA)

ZANDVOORT - Het college
heeft besloten om het project
bewaakte fietsenstalling aan de
Louis Davidsstraat nog eenjaar
aan te zien. Inwoners van Zandvoort die hun fiets daar tijdelijk
kwijt willen kunnen binnenkort ook gebruik maken van
een huurkluis. Alleen is nog
niet bekend hoe hoog het huurtarief van de kluizen is. De gemeente moet voor de aanschaf
van een kluis duizend gulden
neertellen. Een ambtelijke uitwerking van het plan zal aan de
raadscommissie worden voorgelegd. Of Zandvoort geld ervoor over heeft, moet neg blijken.
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Kroon Mode
130

50

Aanbieding

soorten
vlees

soorten
vleeswaren

Schiesser
Herenslips
2 stuks

Malse Runder BIEFSTUK
Heel kilo 24,95
Verse Hollandse KIPFILET
Heel kilo \2 9S
Magere runder BRAADLAPPEN
1 kilo
13 95
2 kilo

Move Your World op het Leidseplein

Postcode Loterij swingt
mee met top-act Wes
•F

24,-

Singlets
2 stuks 25,kleur wit, mt 5-6-7-8
en bleu

Jongeren bouwen aan een betere wereld en daarbij krijgen ze
sleun van de Postcode Loterij. Kom dus op zaterdag 28 maart
naar het Leidseplein en doe mee aan het Move Your World
festival. Van 12 uur 's middags tot 5 uur 's nachts is het feest
op het Amsterdamse Leidseplein. Er is muziek, cabaret, discussie en surprise-acts.

Haltestraat 55

Move Your World
laat jongeren in
Nederland én claarbuiten aan het
woord over internationale samenwerking. De resultaten
slaan m de Toekomstagenda die
tijdens het Move
Your World festival
wordt aangeboden
aan premier Kok.

25,-

Maar naast de
belangrijke boodschap van Move
Your World is het

KVnrht 5-7 Openingslijden:
iVrOCni O- f maandag l/m vrijdag van

BOUCHBRIE

Zandvoort

•t- i r- -r -t nne?T
161 . 57 1 9067

9.00 tot ia,oo uur.

zaterdag
van 9.00 tot 1 7,00 uur

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN
J

\.

vooral groot feest met nationale en internationale topartiesten als Dignity, KéShaw,
Yukkie B. en als hoofdact
Wes. Vanaf tien uur 's avonds
gaat het festival verder in verschillende locaties rondom
het Leidseplein, zoals
Paradiso en de Melkweg.

De Bingogetallen

Move Your World wordt
ondersteund door Stichting
DOEN van de Nationale
Postcode Loterij. Want de
Postcode Loterij werkt mee
aan een betere wereld voor
mens en natuur. Doe daarom
mee met Move Your World en
speel mee in de Postcode
Loterij. Met de bon op deze
pagina kan dat vandaag nog!

getal 1 t/m 22

Kwekerij P. van Kleeff
Van Stolbergweg
Zandvoort

UNIEK!
Nu zelfs zwemles op zondagmorgen.
Dat kan vanaf april bij

Tel. 5717093
Bloeiende Violen
Heesters
Bomen
Struiken
Struikrozen
Klim- en Leirozen
Bemesting

in Zandvoort Nieuw Unicum

D de heer

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D / 10,- (één lotnummer)

Postcode:.

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters.
Deelname aan de Nationale Postcode Loterij
houdt in aanvaarding van het reglement, verkrijgbaar bij het secretariaat, tel. 020-677 68 68.

LOTERIJ

Bon voor onze lezers
Geef onderstaand uw keuze aan:

Reisschema
Dag l
18 00 uur vertrek m.s Admiral/King oi
Scandinavia naar Newcastle Uw auto gaat mee aan

22

38

27

33

31

36

23

02

getal 23 t/m 36
29 f 10.000,- 45

f 20,-

Huishoudbeurs

11 f 1.000,- 03

f 10,-

RAI Amsterdam

D mevrouw

16

f 100,- 44

f9,-

15

f 50,- 06

f8,-

13

f 40,-

19

f7,-

41

f 30,- • 09

f6.-

10

f 25,- 39

f 5,-

150.98.03

Naam:

Straatprijs februari

Adres:.

bekendmaking 23 maart
f 5.000,4535 JC

Extra Straatprijs
f 25.000,4535 JC 016

Plaats:
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,'el:
Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

De BMW
6271 AJ 048 in Gulpen

Stand Mega Jackpot

Datum:

2 miljoen

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.
Amst

.#>,

Elke maandag
20.30 uur op RTL 4:
de Postcode Loterij
Record Show
Zetfouten voorbehouden

geeft u meer!

5- of 6 daagse voorjaarsreis naar het Noord
Engelse LAKE DISTRICT

Wij reserveren voor:
O 3-daagse minicruise naar Newcastle
met eigen auto (arrangement A)
O 3 daagse minicruise naar Newcastle
met bus Amsterdam CS-IJmuiden en
excursie in Newcastle (arrangement B)
O 5-daagse hotelreis met eigen auto
naar het Lake District
O 6-daagse hotelreis met eigen auto
naar het Lake District

Newcastle is gebouwd op de glooiende oevers van de
River Tyne Zes bruggen, de oudste dateert uit 1849, verbinden de beide oevers Tegenwoordig is Newcastle een
levendige stad, waar nog veel sporen van haar rijke en
onstuimige geschiedenis zijn terug te vinden Het is
altijd bedrijvig in deze grootste stad van NoordEngeland Er is dan ook van alles te doen en te beleven
Allereerst is Newcastle een waar winkelparadijs met
niet alleen een ruime keuze aan moderne winkels, maai
ook kleuinjke typisch Engelse markten. Een van de
grootste overdekte markten is de uit 1830 daterende
Graingermarkt, ondergebracht m een Neoklassiek
gebouw Moderne winkels vindt u volop in Eldon Square
en even buiten het centrum in Metro Centre Dit is een
van de grootste overdekte winkelcentra van Europa met
zo'n 260 winkels en winkeltjes, 50 restaurants en pubs
en zelfs een overdekte kermis
Voor minder fanatieke shoppers heeft Newcastle mteressante bezienswaardigheden. Er zijn tal van kunstgalene n en musea, zoals het Discovery museum, waar
men op zeer beeldende en interessante manier kennis
maakt met de geschiedenis van Newcastle.

08

25 maart t/m 5 april

geeft u meer!

WEEI

vanaf ƒ 199,- inclusief 2 x dinerbuffet

Newcastle

05

Overige Bingoprijzen

NATIONALE

P.S. Nu beginnen, dan wordt een dagje strand
nog zonniger.
Bel voor informatie en inschrijvingen telefoon
023-5379944

SPECIAAL VOOR DE LEZERS VAN WEEKMEDIA
3-dctagse minicruise naar Newcastle

Uw minicruise begint en eindigt met een ontspannen
zeereis op een van de ruim 150 meter lange cruiseferries
Admiral of Scandinavia of King of Scandinavia Tijdens
de 15-uur durende overtocht zult u zich niet vervelen
Beide schepen .'.ijn ondermeer uitgerust met zonne- en
promenadedekken, een bioscoop, een zeer uitgebreide
taxfree-winkel en diverse bais en lounges met volop
zeezicht Voor een goede maaltijd kunt u teiecht in het
seH service restauiant of in het Seven Seas buffet restaurant Uiteraard treft u aan boord ook een uitstekend
a-la-carte restaurant aan. 's Avonds speelt het scheepsorkest bekende dansmuziek m de Columbus Club,
treedt het showballet voor u op en kunt u in de Admiral
Pub gezellig meezingen tond de piano En in het casino
kunt u proberen uw reissom terug te winnen aan de
black jack- oi roulette tafel

40

Handtekening:

geeft u meer!

Admiral of Scandinavia en
King of Scandinavia.

12 32 25 42 21

43

Thuisbingo van
f 25.000,-

BON VOOR 18,9 MILJOEN
ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij en kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle Bingoprijzen.

*

01 04 .20 28 17 *
Heeft u met bovenstaande
getallen een volle kaart,
dan wint u de

Postcode Loterij
op lokatie:

Top-act Wes steunt
het Move Your
World festival met
een optreden op
zaterdag 28 maan!

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

Uitslagen
Postcode Loterij
Record Show
23 maart 1998

boord (arr.A) of u komt per bus uit Amsterdam of laat uw
auto achter m IJmuiden (arr. B) Diner buffet m het Seven
Seas restaurant.

deelnemer l
leeftijd
adres
postcode
woonplaats
telefoon overdag
's avonds ....
deelnemer 2
leeftijd
deelnemer 3

. m/v

. m/v
..m/v.

leeftijd

..m/v

Dag 2
Na het ontbijt om 09.00 uur aankomst in
Newcastle. Met eigen auto maakt u een tochtje in de
omgeving van Newcastle (arrangement A) of u stapt in
onze touringcar voor een korte excursie langs de kust en
door Newcastle De excursie eindigt om 11.00 uur in het
centrum van de stad. U heeft vervolgens voldoende
gelegenheid om het centrum op eigen houtje te bezichtigen en om inkopen te doen. Om 16.30 uur transfer per
touringcar naar de terminal van Scandmavian Seaways
(arrangement B). Om 18 00 uur vertrekt het m s.
Admiral/King of Scandinavia weer richting IJmmden
Diner buffet in het Seven Seas restaurant.

deelnemer 4
leeftijd
datum eerste keuze ..
datum tweede keuze.
merk/type auto
kenteken auto
hoogte auto

Dag 3

alleen invullen bij 5- en 6-daagse hotelreis-

Na het ontbijt om 09 00 aankomst m IJmuiden.

Vertrekdata :
Vertrek iedere maandag, woensdag en vrijdag
in de periode van 2 maart t/m 29 april 1998

reisverzekering
annuleringsverzekering

diner en ontbijt
aan boord

WEEKMEDIAPRIJS MINICRUISE
f 199,- p p Kinderen t/m 15 jaar betalen f 139,-

Inbegrepen:
retourpassage IJmuiden - Newcastle, incl. overnachting m een 2-, 3- of 4-persoons binnenhut met privé
douche en toilet
vervoer van uw personenauto (max 1.85 m hoog) en
suggesties voor autotochtjes m
de omgeving van Newcastle (arrangemement A) of
' bustransfer Centraal Station Amsterdam - terminal
IJmuiden v v en na aankomst in Newcastle korte sightseemg langs de kust en door de stad plus transfer
centrum Newcastle - terminal (arrangement B)
toeristische reisdocumentatie
' zeer uitgebreid diner-buffet aan boord op de heenen terugreis

Toeslagen per persoon:
" voor andere hutakkommodatie aan boord (p p , retour)
1-persoons hut met douche en toilet f 100,buitenhut met douche en toilet f 20,- (kinderen f 10.-)
' toeslag bij verstrek op vrijdag f 25,' extra korting per persoon
bij verblijf in een 2-persoons hut met wastafel,

ja/nee (f 2,75 p.p., per dag)
ja/nee (4,82% van de reissom)

ja/nee (f 110,- p.p.
retour volwassenen)
(f 55,- p.p.
retour kinderen)

uw hutakkommodatie aan boord.
O 4- of 3-persoons binnenhut douche/toilet
(inbegrepen)
O 2- persoons binnenhut met douche/toilet
(inbegrepen)
O 1-persoons hut douche/toilet (toeslag f 150,-)
O buitenhut (extra toeslag f 20,-)
O 2-persoons hut met wastafel
Voor meer informatie kunt u GRATIS bellen met
Scandinavian Seaways:
0800 - 0227880
Reserveren uitsluitend met deze bon.
Insturen aan:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2201
1000 EK AMSTERDAM
Datum:
Handtekening:

Scandinavian Seaways biedt lezers van
Weekmedia de mogelijkheid om. tegen een zeer
voordelige reissom, deel te nemen aan een
heerlijke hotelreis naar het Lake District, het
allermooiste stukje Engeland. Uw vakantie
begint in IJmuiden, vanwaar u de overtocht
maakt naar de levendige stad Newcastle. Met
uw eigen auto rijdt u naar het Lake District (ca.
170 km), waar u twee nachten in het comfortabele Clifton hotel verblijft. Uw auto vaart gratis
mee!

King of Scandinavia/
Admiral of Scandinavia
Uw vakantie begint en eindigt met een ontspannen zeereis op een van de ruim 150 meter
lange cruiseferries King of Scandinavia of
Admiral of Scandinavia. Tijdens de 15-uur
durende overtocht zult u zich niet vervelen, (zie
beschrijving Minicruise hiernaast).

Ontdek de schoonheid van
het Lake District
In het westen van Noord-Engeland ligt het schitterende
merengebied op slechts twee uur rijden over rustige
wegen van Newcastle. Hier worden rotsachtige bergen
afgewisseld door diepe groene dalen met uitgestrekte
meren, rivieren en pittoreske dorpjes. Het is een wandelgebied bij uitstek, want er is ruim 2400 km wandelpad uitgezet.
In het westen van het Lake District bij Ravenglass is
een spoorwegmuseum bij het oudste smalspoor van
Engeland. De lijn is ooit aangelegd voor de mijnbouw,
maar tegenwoordig vertrekt hier vanaf april dagelijks
een authentieke stoomtrein voor een spectaculaire rit
landinwaarts dooi het Eskdale, waar u met wat geluk
ree n of buizerds kunt zien. Bij het eindpunt Dalegarth
kunt u een wandeling maken naar een lieflijke waterval Andere bezienswaardigheden zijn de Eskdale Mill
en het uilencentrum bij Muncaster Castle.
Tijdens deze korte vakantie kunt u allerlei aktiviteiten
m de buitenlucht beoefenen (zoals wandelen, klimmen,
vogels bespieden), bezienswaardigheden gaan zien
(zoals historische huizen, kastelen, tuinen, het Laurel &
Hardy museum), winkelen (van complete wandel- uitrustmg tot souvenirs van de plaatselijke nijverheid) en
uit eten gaan (proef de Cumberland sausage of
Windermere char).
Eventueel kunt u op de terugreis naar Newcastle nog
een stop maken in Darlington (50 km extra) en een
bezoek brengen aan de 19e eeuwse locomotieven in het
Darlington Railway Centre. Dit museum herinnert aan
het feit dat in 1825 tussen Stockton en Darlington de
eerste passagierslijn ter wereld werd geopend. Het is
ondergebracht in het gerestaureerde North Road
Station, dat nog steeds als station gebruikt wordt.

Clifton Hotel
Tijdens deze reis overnacht u in het kleine dorpje Great
Clifton, circa 170 km van Newcastle en 30 km van
Keswick, Hier ligt het gezellige Clifton Hotel, dat nog
de sfeer uit de 16e eeuw ademt, toen het als grote boerdenj werd gebouwd. Er is een gezellige bar, een sfeer-

vol restaurant en er zijn een aantal kamers op de bega
ne grond. Alle kamers beschikken over TV,
radio, telefoon, bad of douche en toilet.

Vertrekdata en reisschema
Vertrek iedere maandag, woensdag en vrijdag*
in de periode van 2 maart t/m 27 april 1998
Vertrek IJmuiden
: 18.00 uur
Aankomst Newcastle
: 09.00 uur
2 of 3 overnachtingen in 2-pers kamer incl ontbijt en
diner in het hotel
Vertrek Newcastle
: 18.00 uur
Aankomst IJmuiden
: 09 00 uur
Op vrijdag is uitsluitend een 6-daagse reis mogelijk
en wordt het arrangement met één nacht in het hotel
verlengd (zie toeslagen)

WEEKMEDIAPRIJS
5-daagse reis f 295,- (kinderen van 4 t/m 15 jaar f 138,-,
max. l kind op kamer bij ouders)

Inbegrepen
Retourpassage IJmuiden-Newcastle incl. overnachtm
m een (naar keuze) 2- 3- of 4-pers.sterklasse binnenin
met douche/toilet
' Vervoer van uw auto (mdx.l.SSm hoog en 6.00m lang,
één auto per boeking)
' Twee overnachtingen incl. diner en ontbijt m 2-pers.
kamer in het Chiton hotel
' Toeristische documentatie

Toeslagen per persoon:
' Andere hutaccommodatie: 1-pers. hut douche/toilet
f 100,- buitenhut f 20.- extra.
' Verlenging in het hotel f 80,- per nacht; kinderen t/m
15 jaar f 40,- (6-daagse reis)
' 1-persoons kamer in het hotel l 30,- per persoon
per nacht
' Maaltijdenpakket aan boord (2x dinerbuffet, 2x
ontbijtbuffet) f 110,-; kinderen t/m 15 jaar f 55,-

Weekmedia 17

Getuige gezocht
ZANDVOOET - Op een parkeerplaats aan de Duinlustweg
in Overveen is maandag 16
maart tussen kwart over zeven
en acht uur uit een auto een
mobiele telefoon gestolen. Een
jogger zag hoe een ruit van de
wagen werd ingeslagen en heeft
dit bij een nabij gelegen restaurant gemeld. De politie Kennemerland verzoekt de jogger
zich bij de politie basisteam
Duinrand te melden. Het telefoonnummer is 023- 528.61.50.

'Het lijkt me geweldig
om beroemd te zijn'

Kantoorspullen weg
ZANDVOOET - Bij een bedrijf aan de Max Planckstraat
zijn vorige week dinsdag een
computer, een kopieerapparaat
en een rekenmachine ontvreemd. De inbraak vond aan
de voorzijde van het bedrijf
plaats, waar een ruit werd geforceerd.

Betrapt
ZANDVOOET - Een 38-jarige
vrouw uit Haarlem is vorige
week dinsdag op heterdaad betrapt toen zij met tas vol onbetaalde levensmiddelen een supermarkt wilde verlaten. Na
aanhouding, in beslagname van
de gestolen goederen, verhoor
en dagvaarding kon zij vertrekken.

Geweldpleger
ZANDVOOET - Een 19-jarige
Zandvoorter is vorige week
dinsdag op de Tetterodeweg
aangehouden en aan de Spoorwegpolitie overgedragen. Dit
gebeurde nadat hij op het NSstation Overveen uit de trein
was gezet wegens onenigheid
met de controleurs. Uit frustratie heeft de jongeman daarna de
eerste ae beste persoon die hij
tegenkwam,
een
67-jarige
vrouw uit Haarlem, geslagen.
Hierna werd de man aangehouden.

Open dag Buffalo's
ZANDVOOET - Op de vierde
Nationale Scouting Dag nouden bijna alle Nederlandse
scoutinggroepen open huis. Zo
ook de Zandvoortse scoutinggroep The Buffalo's. Op hun
open dag zal te zien zijn hoe
padvinders er in het verleden
uitzagen, hoe de scouts er nu
uit zien en hoe de cyberscout er
straks mogelijk uitziet. Ouders
en aspirant-scouts zijn zaterdag welkom in het clubgebouw
aan de Jac. P. Thijsseweg, tussen de hockeyvelden en Gran
Dorado. De tijd: van twee tot
vijf uur 's middags.

Homosociëteit
HAARLEM - De ontmoetingssociëteit voor verstandelijk gehandicapten met homosexuele of lesbische gevoelens
is een groot succes. Niet alleen
uit deze regio, maar ook uit de
rest van het land komen belangstellenden op deze bijeenkomsten af. De soos op elke eerste zondagmiddag van de
maand is georganiseerd door
het COC Kennemerland. Voor
ouders en begeleiders is hierover nu een informatiebij eenkomst gepland, morgenavond
in het gebouw van het COC
Kennemerland aan de Gedempte Oude Gracht 24 in Haarlem.
(ADVERTENTIE)
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ROTS SPEELT Naomi
thuis in de Staringstraat
de videoband af waarop
de bewuste aflevering
van de populaire middagshow
geregistreerd is. Te zien en te
horen valt een voor haar leeftijd opvallend zelfbewust meisje, dat zonder een spoor van
verlegenheid
het
nummer
'Touch Me' van Total Touch
vertolkt. Na afloop hiervan laten zowel Keijl als platenproducer Eob Bolland zich uitermate
lovend uit over haar swingende
presentatie. En terecht, want
met zowel haar stem als haar
podiumgedrag maakt Naomi
de indruk reeds jaren in het vak
te zitten.
„Al was ik in werkelijkheid
behoorlijk zenuwachtig," onthult Naomi. „Zeker toen ik eenmaal zag hoeveel mensen er in
die studio zaten. Maar ja, ik wilde absoluut niet voor schut
gaan, dus ik hield mezelf voor
dat ik gewoon moest doen wat
ze van me verwachtten. En gelukkig ging het hartstikke
goed. Ik heb er dan ook heel
veel leuke reacties op gehad.
Als ik in de dagen erna op straat
liep, kwamen er allemaal mensen naar me toe die zeiden: wat
was je leuk en wat heb je een
leuke stem. Nou, dan voelde ik
me natuurlijk enorm gevleid.
Dan dacht ik: nu ben ik toch
een beetje bekend, hier op
Zandvoort."
Dat Naomi in de wieg gelegd
werd voor een carrière als zangeres en/of actrice, bleek al
vroeg. „Toen ze vijf was deed ze
al mee aan de mini-playbackshows die hier in buurthuizen
zoals 't Stekkie werden gehouden," vertelt Naomi's moeder.
„En die won ze allemaal, zonder uitzondering. Al was dat
voor de andere deelnemertjes
natuurlijk niet zo leuk. Maar
Naomi was nu eenmaal zo ontzettend leuk en spontaan dat
die jury's gewoon niet anders
konden dan haar weer nummer
één te maken."
Ook op de basisschool gaf

„Of het me gaat lukken om bekend
te worden in de showbizz weet ik
natuurlijk niet. Ik moet nog maar
afwachten waar ik terecht kom.
Maar als je niks doet, gebeurt er
natuurlijk nooit wat en ik probeer
het tenminste," aldus de
dertienjarige Naomi Boon. Zij
hoopt waarachtig de eerste
schreden te hebben gezet op het
smalle pad naar roem en
klaterend applaus door onlangs in
het bekende tv-programma
'Catherine' van Catherine Keijl op
te treden.

Alcoholverslaving

o
o

§5

Zon, zee, strand

O
CO

'Ik vind dat girl power-gedoe
van de Spice Girls gewoon gelul'

ZANDVOOET - Schilderes
Nel Kerkman laat zich mspireren door de natuur. Maar met
alleen zon, zee en strand met
magistrale luchtpartijen, ook
Zandvoort zelf is onderwerp
van haar schilderijen. 'Zon, zee,
strand' is wel de titel van haar
nieuwe expositie in Hotel
Hoogland. Naast bloemen en
landschappen schildert ze ook
portretten. Kerkman heeft zich
gespecialiseerd in het beschilderen van zijde. Ze heeft al vaak
geëxposeerd in Zandvoort,
maar ook in het IBM-kantoor
in Amsterdam. De expositie is
tot en met vrijdag 15 mei te bezichtigen in het hotel-café Het
Gedicht van de Zee en in de
eetzaal. De toegang is vrij.
Naomi Boon ze_l alles op alles om in de showbizz door te dringen. „Als ik zelf niet beroemd word,
dan kan ik altijd nog visagiste worden en zo tussen de beroemde mensen terechtkomen"
Foto Andie Lieberom

Naomi graag uiting aan haar me geweldig leuk om beroemd
prille talent. Zo kreeg ze als te zijn. Dan kun je overal kovanzelfsprekend de hoofdrol men waar je wilt, bijvoorbeeld
toebedeeld in de musical waar- op premières van films en dat
mee de achtste groep afscheid soort dingen. En het lijkt me
nam van de Oranje Nassau- ook prachtig om altijd mooie
school. Deze ervaring bracht kleren aan te hebben en in dure
auto's rond te rijden. Ik wil namelijk absoluut geen huisvrouw worden en ook geen kinderen krijgen."
Haar moeder hoort dit met
tevredenheid aan. „Ik vind het
erg fijn dat mijn dochter dat zo
stellig zegt, want daaruit blijkt
overduidelijk dat ze al heel
goed weet wat ze wil. En dat
haar ertoe om lid te worden van terwijl ze pas dertien is." Ze bede 'musicalkids' van de Stich- nadrukt dat Naomi's ambitie
ting Groenerizzernie, waarmee geheel uit haarzelf voortkomt.
ze jaarlijks uitvoeringen in de „Want ik ben helemaal geen
Haarlemse Stadsschouwburg moeder die haar kind ten koste
geeft. „Het leuke daarvan is dat van alles naar voren wil schuiik de kans krijg om te zingen, te ven. Als dat zo was had ik haar
acteren én te dansen," vindt Na- destijds wel door laten gaan
omi. „Al ben ik er eerlijk gezegd met het poseren voor modellennu wel weer een beetje op uitge- bureaus. Toen ze vier was heb
keken. Daarom zou ik het liefst ik Naomi dat één keertje laten
zo snel mogelijk naar de thea- doen, maar omdat ik merkte
terschool willen of iets in die dat ze dat helemaal niet plezierichting."
rig vond ben ik er accuut weer
Zo'n opleiding moet haar pro- mee gestopt."
fessioneel voorbereiden op een
Waar de jonge mavo-scholieloopbaan in de wereld van re zich veel meer toe aangetrokglans en glitter waartoe zij zich ken voelt, is zingen. „Ja, daar
zo sterk aangetrokken voelt. wil ik graag wat mee bereiken,"
„Ja, ik wil die kant heel graag stemt ze geestdriftig in. „Bij
op," bevestigt Naomi. „Het lijkt voorkeur met r&b of hiphop,

'Het lijkt me
prachtig om dure
auto's te hebben'

'Lage tulpen doen het wél
goed in badplaatstuintjes'
ZANDVOORT - Nu de
lente in de lucht zit, voelen
veel mensen de kriebel om
hun tuintjes en plantenbakken weer uitbundig aan te
kleden met wat de natuur
voor moois te bieden heeft. Berichten m.
Volgens Jan van Kleeff van en tips voor
e..
de bekende kwekerij aan de deze rubnek met
JIJl ÖL (UL <L/
Van Stolbergweg l is het in- zakennieuws kunt u sturen naar de
derdaad de perfecte tijd om redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
bomen, struiken, heesters Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
en vaste planten een plaats- of inleveren bij het kantoor op
je in de pootaarde te gun- Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
nen. „Maar voor het eenjari- of Faxen 023-5730497
ge zomergoed, zoals petunia's, afrikaantjes, geraniums
en lobelia's, is het natuur- ren onherroepelijk kapot gaat.
lijk nog veel te vroeg," waar- Daarom vraag ik ook altijd aan
de klant waar die precies
schuwt hij met klem.
„Daar moet je pas na de IJsheiligen, op 14,15 en 16 mei, aan
beginnen. Tijdens die dagen
verandert de maanstand, waarna het verschil tussen de dagen de nachttemperatuur veel
minder groot is. In tegenstelling tot wat veel klanten denken is het namelijk niet zozeer
de vorst die fataal is voor dat
eenjarige spul, maar de extreme omschakeling van koud
naar warm en anderom. Daarom moet je daar gewoon nog
even een paar maanden mee
wachten."
Wie tot de aanschaf van vaste
planten wil overgaan moet echter ook goed weten waar hrj aan
begint. Want volgens Van
Kleeff doet lang niet alles dat in
•grote tuincentra te koop wordt
aangeboden het naar wens in
Zandvoort. „Omdat we hier
vlak aan de kust zitten speelt
het zout, dat door de zeewind
wordt aangevoerd, een enorme
rol. Daar zout een kristal is,
werkt het immers als een vergrootglas, dat als de zon erop
schijnt het tere groen verbrandt. Om die reden kun je
bijvoorbeeld maar beter niet
voor een coniferenhaag kiezen.
Pal aan het strand horen zelfs
helemaal geen planten thuis."
In de praktijk moet een tuin
zeker driehonderd meter van
de kustlijn verwijderd zijn om
in volle bloei te geraken. „Hoe
verder het dorp in, hoe beter
het is," verklaart Van Kleeff.
„Maar zelfs dan kunnen er, afhankelijk van de wind, nog grote verschillen zijn. Het gebeurt
regelmatig dat wat het bij jou
hartstikke goed doet bij de bu-

ZANDVOOET - Wat doet
overmatig alcoholgebruik met
het lichaam? Hoe kan men een
alcoholist helpen? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens twee bijeenkomsten die de
Brijder Stichting verzorgt voor
ouders, partners en verwanten
van mensen met een alcoholprobleem. De eerste avond is op
maandag 30 maart van acht tot
tien uur, de tweede op maandagavond 6 april. Plaats: Spaarne 106 in Haarlem. De infoavonden zijn kosteloos. Inlichtmgen en opgave: 531.92.94.

woont. Na al die jaren in het
vak weet ik namelijk precies
wat ergens goed aardt en watje
er beslist niet moet planten."

In twijfelgevallen stuurt hij
zijn broer Paul erop af. „Dan
kan die ter plekke even kijken
hoe het met de noordwester en
de zuidwester staat. Zo voorkom je dat klanten gevoelige
planten in een tuin zetten die
niet goed beschut is. Een mooi
voorbeeld is de rododendron.
Die groeit hier alleen in besloten achtertuintjes waar de wind
absoluut geen vat op heeft. En
hetzelfde geldt voor azalea's."
Wat daarentegen wel heel geschikt is voor badplaatstuintjes
en -plantsoenen, zijn exemplaren van de amelanchier, berberis, cornus, elaeagnus en ligustrum, alsmede rozen- en vlinderstruiken. En ook het planten van tulpen kan vrij onbe-

zorgd gebeuren. „Mits je voor
de lage soorten kiest," voegt
Van Kleeff aan dit advies toe.
„Want anders liggen ze vanwege de wind meteen plat." In zijn
kwekerij zal men overigens
nooit en te nimmer planten
aantreffen die in Zandvoort
geen schijn van kans maken.
„Ik kan nu eenmaal geen dingen verkopen waar ik zelf niet
achter sta," aldus de kweker.
„Als mensen daarom vragen
adviseer ik ze om naar Intratuin te gaan. Dat die houding
niet commercieel is ben ik hélemaal met u eens. Maar ja, ik
vind nu eenmaal datje lol moet
hebben in je werk. En bovendien ben ik beslist niet van plan
om mijn goede naam hier op
het dorp te grabbel te gooien.
Nu beschouwt men mij algemeen als een expert en dat wil
ik graag zo houden." Als deskundige bij uitstek wenst Van
Kleeff de lezers nog graag een
paar behartenswaardige tips te
verstrekken.
„Zo moet men vooral niet te
rigoureus te werk gaan bij het
ordentelijk maken van de tuin.
In plaats van in het voorjaar
ijverig te gaan harken en schoffelen kun je je beter beperken
tot het oprapen van oude bladeren, want voor je het weet richt
je onherstelbare schade aan bij
de ondergrondse planten. En
wat de balkonbakken betreft
raad ik dringend aan om daar
altijd goede, verse grond voor te
gebruiken. Desnoods brengt
men de lege bakken gewoon
hier langs, dat vul ik ze wel op
als ik er eventjes tijd voor heb."

(ADVERTENTIE)

dus nummers waar soul in zit,
want daar luister ik het liefste
naar. Maar langzame nummers, zoals Celine Dion die
zingt, vind ik ook heel leuk om
te doen. Mijn doel is eigenlijk
een solo-carrière, maar een
meidengroepje lijkt me ook wel
wat. Nee, absoluut niet zoals de
Spice Girls, want die overdrijven het veel te veel. Die denken
maar dat ze alles kunnen, terwijl ik dat girl power-ge&oe gewoon gelul vind. Wat mij veel
meer aanspreekt is bijvoorbeeld Close To You. En Linda,
Eoos & Jessica natuurlijk."
Ook Total Touch, waarvan ze

zangeres Trijntje Oosterhuis
als voorbeeld ziet, rekent Naomi tot haar favoriete groepen.
„Daarom koos ik hun hit
'Touch Me' uit om in het programma van Catherine Keijl te
zingen. Ik heb dat optreden
trouwens zelf helemaal geregeld, nadat ik een advertentie
m De Telegraaf zag waarin
meisjes tussen twaalf en zestien jaar werden opgeroepen
om te reageren. Tot mijn verbazing heeft de productieleider
mij toen uit wel een paar honderd kandidaten gekozen om
naar de studio te komen."
Naomi wil niets liever dan zo

BAALBERGEN. HOUWELING INTERIEUR, MIINDERi,
MONDIIEDER, MCNTEl, OASE, VAN REEUWIJK, SIW
KAMER CENTRUM, STOK MEUBELCENTER, VAlHAl
Inlo (020)690 93 16

ZANDVOOET - Alles wat
met postzegels te maken heeft
is te vinden op de clubavond
van de Zandvoortse Postzegelvereniging op vrijdagavond 27
maart. Een veiling en loterij
zijn onderdeel van de om kwart
over zeven startende bijeenkomst in het gemeenschapshuis aan de Louis Davidstraat.
Voor meer informatie: Mevrouw Den Duyn, 571.64.56, en
de heer Bol (na zeven uur
's avonds), 571.32.41.

gauw mogelijk weer op de televisie te komen, zodat ze haar
hartewens om beroemd te worden verder gestalte kan geven.
Zij realiseert zich echter terdege dat het met bij voorbaat vast
staat dat ze ontdekt wordt en
vervolgens landelijk succes zal
boeken. „Natuurlijk zal ik teleurgesteld zijn als het me niet
gaat lukken," zegt ze daarover.
„Maar ja, dan ga ik gewoon de
kapperskant op. Als visagiste
kan ik dan bij allerlei beroemde
mensen komen, zodat ik toch
nog terecht kom in de showweZANDVOOET - In Overveen
reld."
is tussen vrijdagavond kwart
.lohan Schaaphok voor
zes en maandagmiddag
half vijf een blauwe Volkswagen Polo gestolen.

Diefstal Polo

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

Het zijn, van een groot ego, en
een nonchalance ten aanzien
Mariannc Rebel wil het een en van mijn persoon is hier in geander uitleggen over haar slopen.
meest recente kunstzinnige acWat belangrijk is, is dat wij in
tie.
het jaar 2000 de muur weer vroen vol leven gaan maken.
Dit is een open brief aan de lijkLaat
je niet meeslepen in de
kinderen en sponsors van de golf
en vaar je eigen koers.
Vrijheidsmuur van Grafdijk.

Vrijheidsmuur

Wil aan jullie beiden kwijt
dat ik niet over jullie ziel ben
heen gekwast.

Dier
van de
week

Tot horens. Liefs.
Marlanne Hebel
Zandvoort

Weekenddiensten
POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112.
In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek; Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 09-001515.
Verloskundigen: Mevrouw S.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.

Spreekuur op werkdagen van In tegenstelling tot de andere
9.00-10.00 uur. Verder volgens Morris, is deze Morris niet gevaarlijk voor uw gezondheid.
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Ge- Juist het tegenovergestelde is
weld: tel. 023-5340350 op werk- waar: Mensen schijnen langer,
gelukkiger en relaxter te leven
dagen 12.00-14.00 uur en maan- met
een huisdier. Neem dan als
dag+
donderdagavond
voorbeeld de Morris waar we
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mis- het nu over hebben: Hij leeft al
wat langer, is rclaxt en een
handeling: 023-5159700, van
beetje gelukkig. Een beetje
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van maar? Morris mist een baasje
dat hij langer gelukkiger kan
Huurders: Gratis advies voor
laten leven.
leden. Telefonisch spreekuur
is een sociale reu, heeft
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00 Morris
uur: (023-) 5731618 (Secretari- respect voor al het andere dat
leeft en is pas veertien jaar
aat ZVH). Schriftelijk: Postbus
jong. Deze bastaard Groenen287, 2040 AG Zandvoort.
daeler is overwegend zwart,
Woningbouwvereniging EMM:
groene honden zijn wij in ons
Klachtentelefoonnummer
dierentehuis nooit tegengekotechnische
dienst:
(023-)
men. Hoewel Morris af en toe
5717577.
nog best eigenwijs kan zijn, is
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100 hij door zijn leeftijd wat rusti(nv Energiebedrijf Zuid-Kenne- ger. Een gewone wandeling is
merland. Tijdens kant.uren: goed genoeg maar in zijn eigen
tempo kan hij behoorlijke af5235123.
standen afleggen.
Openbare bibliotheek: Prinses- Belangstellenden
voor Morris
34, tel. (023-) 5714131. of andere dieren kunnen
Burgerlijke stand seweg
bellen
Open ma. 14-17.30/18.30-2030
met het Kennemer Dierenteuur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
huis Zandvoort, tel.:
Periode: 14 mrt - 20 mrt '98
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30 023-57.13888.
Oh, ja. Er zijn nog
In ondertrouw: Barry James u., zat. 10-14 uur.
acht kleine poedeltjes.
Cropley en Pamela Rosalind
Buck
(ADVERTENTIE)
Geboren; Toon Hendrik Camillus, zoon van: Huibert Jan van
der Mije en Monique Jennette
Maria van Wonderen, Lucca
Moo: zoon van Eonald Bossink
en Johanna Sandrina Stuivenberg, Tij men Leonardus: zoon
van Bastiaan Leonardus Heinp
en Johanna Hermina MariohjProgrammering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
ne de Jong, Antonie Jean: zoon
van Simon Jacob Molenaar en
Maandag tot en met donderdag:
00 00-OrOO ZFM Nonstop
Simone van den Bergh.
07
00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
Overleden: Johanna Gertruda
0900-1200 De Watertoren
Loeffen (32), Jan Hendrik 1 2 00-15 00 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
Oonk (75), Pinus Prast (60),
1 7 00-20 00 ZFM Nonstop
Pieter Jacobus Dijkstra (79),
2000-2200 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb S Vloed
Elias Nicolaas van Petegem
(74), Johanna Maria ScheepsVrijdag:
00 00-07 00 ZFM Nonstop
tra-Elderentaos (82), Engeltje
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
van Staveren-van der Mije (92),
09 00-1 1 00 De Watertoren
1 1 00-12 00 ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
Gerardus Johan van Donselaar
12 00-13 00 ZFM Redactie (Met de gerneentevoorlichter)
(73).
1300-1500 De Mjziekboulevard
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Eegionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
svp 24 uur van te voren opgeven
bij het Weizijnscentrum, tel.
(023-) 5717373. Voor de maandag moet men zich op de vrijdag ervoor opgeven.
50 plus Inlooppunt: Woe 10-12
uur, voor informatie, ontmoeting, leestafel en kopje koffie of
thee. Willemstraat 20, zij-ingang Gemeenschapshuis.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.

Kerkdiensten
Een goed advies is op Meubelboulevard Amsterdam-Diemen
service van de zaak. Of beter
gezegd, alle negen zaken.
Tot ziens!

Postzegelavond

Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: SOW in Hervormde Kerk, ds C. van de Vate.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur in Hervormde Kerk: SOW, ds Van de Vate.
Agatha Parochie:
Zaterdag 19.00 uur: pastor D. Duijves.
Zondag 10.30 uur: D. Duijves (Caeciliakoor). Presentatie Eerste
Communicanten
NPB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
Zondag 16.00 uur: bijeenkomst verzorgd door jongerengroep.
Religieuze Kring:
Zondag zal worden voorgegaan door dominee J.P. Goud.

1500-1700
1700-1800
1800-1900
1 9 00-20 00
20 00-22 00
22 00-24 00

De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Sport
v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag:
00 00-08 00 ZFM Nonstop
0800-1000 Broekophalen
10 00-12 00 Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Calé Neul)
1200-1800 Zandvoorl op Zaterdag
18 00-19 00 Tussen Pits & PaddocR
1900-2000 Getetter aan zee
20 00-24 00 De Kustwacht
Zondag:
00 00-09 30
09 30-10 00
1000-1200
1200-1700
1700-19.00
1900-24.00

ZFM Nonslop
Ruth (Een levensbeschouweliik programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht
NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/ZFM
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Eenmalige verbouwingsopruiming!

Thomsonstraot l
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoorl
Fax 023 571 4 9 2 4
Telefoon 023 571 7741

M

Meer dan 100 modellen van toonaangevende meubelmerken, fabrieksnieuw en puntgaaf
met duizenden guldens korting.

Leolux, Rolf Benz, Hülsta,
Harvink, HF Style, Gelderland

GARAGE en PARKEERPLAATS TE HUUR AANGEBODEN

DealtM van Buisinei, Steickeman en Holichiy
Camp unavMns
Kom Kijken en vervul Uw harlewens, de
nieuwe Buisinei KJSS.

Binnenkort komt voor leden van E M M vri| voor verhuur

Garage Lorentzstraat 28A, huur ƒ115,00 per maand,
parkeerplaats Mr. Troelstrastraat K, huur ƒ 26,50 per maand
Bi| de toewi|zmg van de garage Lorentzstraat 28A hebben huurders van de woningen aan de Lorentzstraat l O t/m l 79 en de Celsiusstraat 69 t/m 95 (oneven
nrs ) de voorkeur
Bi| de toewijzing van de Parkeerplaats K hebben huurders van de woningen
Mr Troelstrastraat 62 te voorkeur
De toewijzing van garage en parkeerplaats vindt plaats aan leden De huurder
binnen het aangegeven voorkeursgebied met de langste woonduur is de eerste
kandidaat

21t/m 29maart
"Schivarzwaldenveekend"

Donderdag 26 maart,
van 10 00 tot 21.00 uur.

Hapjes, drankjes en caiavans uit hel Xwaite
Woud en eventueel kans op een GRATIS
week kamperen m dit mooie gebied

Vrijdag 27 maart,
van 10.00 tot 21.00 uur.

Almeers Caravan Bedrijf

Zaterdag 28 maart,
van 10.00 tot 17.00 uur.

De Steigei 128 A, Almeie Haven
lel 036-5^00909
Geopend van 10 00 tot 17 00 u ui

U kunt inschrijven door een brief met uw naam, adres, geboortedatum,
telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen aan E M M,
Postbus 505, 2041 EA Zandvoort

vanjjecuwijk

De inschrijftermijn sluit op woensdag l april 1998

woningbouwvereniging

EM M

Van Reeuwijk, Sniep 7, 1112 AG Diemen Telefoon (020) 699 41 11 Donderdag koopavond

Hoe bespaart
umimte,tijden
geld op uw
krantenarchief?

QPFRJS

QUIZ

Voor alle zekerheid.
Volkswagen en veiligheid z\\r\ onlosmakeli|k
met elkaar verbonden

Maar veiligheid zit 'm niet

alleen m de veiligheid van de auto

Ook u als

Om eens te testen hoe het met uw parate verkeers-

puur bedoeld als een opfrisser van uw verkeers-

kennis gesteld is, nodigt Volkswagen u van harte

kennis en nigedrag De Opfris-Lessen worden ge-

uit om deel te nemen aan de landeli|ke Opfris-Quiz'

geven door ervaren ri|techn:sch adviseurs en vinden

weggebruiker levert een belangrijke bi|drage

plaats op 27 |uni a s

Doe de Opfris-Quiz en win een Opfris-Les!

aan een veilig verkeer
Toen u net uw ri|bewi|s had, kende u alle ver-

Meedoen aan de Opfris-Quiz is makkeli|k

Gratis Opfrisboekje voor elke deelnemer.

keersregels op uw duimpie U was er vast van

U beantwoordt de vragen op de deelnamecoupon

Iedere deelnemer aan de Opfris-Quiz ontvangt

over.tuigd dat u een onbenspeli|ke weggebruiker

en vertelt ons ook nog even waarom u een Opfris-

sowieso gratis het handzame Opfnsboek|e, dat

zou worden

prakti|kles verdient

Volkswagen en de ANWB voor u hebben samen-

Waarschi|nh|k was u dat ook Maar bent u het

De coupon knipt u uit en levert u bi| ons m U

gesteld In dit boek|e worden oude en de nieuwe

nog steeds8 Kent u al die oude regels nog wel zo

maakt dan kans op een van de 100 Opfris-Lessen1

regels op verfrissende wi|ze beschreven U bent

Dat zi|n geen lessen waarbi| u slaagt of zakt Ze zi|n

van harte welkom in onze showroom 1

8

goed En bent u ook op de hoogte van de nieuwe

3

2

Op een woonerf nadert een fietser

5. Wat betekent dit bord?

van rechts Hij draagt een walkman

al Waarschuwing voor

Wat is juist'
al U claxonneert om te waarschuwen
dat u nadert
bl U neemt voorrang omdat u
gemotoriseerd bent
cl U geeft voorrang omdat het

golvend wegdek
bl Waarschuwing
voor spoor
vorming
cl Waarschuwing voor wegopbreking
dl Waarschuwing voor slecht wegdek

een fietser is
1

Een vrouw, duidelijk slecht ter been,
wil een straat oversteken 50 meter

dl U geeft

mistachterlichfen'
ol Zodra u denkt dat dit nodig is

U nadert in uw auto Wat doet u"?

een woonerf is

bl Bi| mist of sneeuwval die uw zicht

U rijdt op de snelweg.

c) BH mist of sneeuwval die uw zicht

duidelijk dat u voorrang heeft
b) U ri|dt gewoon door want zi| moet
verplicht het zebrapad gebruiken
cl U geeft de vrouw voorrang
dl U toetert om haar te waarschuwen

met dit gebaar9
a) Gaat u voor
b) U dient hier hnksal te slaan

Het getal 70 verschijnt op een
elektronisch signaleringsbord
Wat betekent dif
al De maximumsnelheid voor

beperkt tol 50 meter
dl Als achterliggers gewaarschuwd
moeten worden voor slecht zioit of
naderend onheil

bl De mmimumsnelheid die de
doorstroming moet bevorderen
cl De maximumsnelheid, overtreding kan
u een boete kosten

cl U dient te stoppen als u de

dl De adviessnelheid

agent van voren nadert

waaraan u zich

dl U dient te stoppen als u de
agent van achteren naderl

2

3

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL
Amsterdam. Tel. 020-562.2485

5

Ik verdien zo'n gratis Opfris-Les omdat ik

niet hoeft te

Naam
Adres .
Postcode
Woonplaats
Telefoon overdag
Ik heb

. |aar m |n r |bewi|S

425

U d ent de volled g ingevulde deelnamecoupon uiterlijk vóór 30 mei
a s bij de Volkswagen dealer in te leveren Alle deelnemers kragen
persoonlijk bericht de winnaars van de Opfris Lessen worden
begin |uni persoonlijk uitgenodigd v*oor de exacte spelregels van
deze aclie kunt u terecht m onze bhowroom
"

houden

Weekmedia op microfiche.
Bel nu voor een abonnement of nadere
informatie

4

beperkt tot 100 meter
4

vrachtwagens van 5 ton en zwaarder
2. Wat bedoelt de agent

oor van de 100 Opfris-Lessen die op zaterdag 27 juni
a s zullen plaatsvinden Dit zijn mi|n antwoorden

l

omdat het

al U maakt de vrouw met lichtsignalen

JA, ik doe mee aan de Opfris-Quiz en maak kans op

6. Wanneer gebruikt u uw

verderop is er een zebrapad

voorrang

Lever deze coupon bij ons
in en win een Opfris-Les!

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort - Telefoon 023 - 571^565
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Daewoo Matiz van

Porsche Cabrio met beugel
Cabno rijden brengt altijd een extra risicofactor met zich mee bij
een koprol (zo een als Jos Verstappen ooit bij zijn debuut in de
Formule 1 demonstreerde) zijn de inzittenden bij gebrek aan een
dak slecht beschermd De gelukkigen die een nieuwe 911 Cabrio
(gaan) rijden kunnen gerust zijn Zij bewegen zich voort m een
cabriolet die qua veiligheid nauwelijks onderdoet voor een dichte
auto De Porsche heeft twee verdekt opgestelde rolbeugels achter
de stoelen die bij een salto omhoog springen Bovendien heeft hij,
en dat is uniek voor een cabriolet zij-airbags Voor de 263 500 gulden die de 911 Carrera Cabriolet kost koop je dus niet alleen een
bijzonder opwindende maar ook een bijzonder veilige sportwagen

Italiaanse snit

Afrikaanse Volvo's
AEWOO HOUDT van design. Ook deze compacte
Matiz, die m de zomer op de markt zal komen, getuigt
van een fraai ontwerp. Net als de Lanos, de Nubira en
de Leganza, welke modellen vorig jaar zijn uitgebracht.

D

De Matiz landt in een klasse van modieus gevormde modellen zoals
de Seat Arosa en de Ford Ka Daewoo heeft Europeanen ingehuurd
voor het ontwerp Het guitige autootje is getekend door Giorgetto
Giugiaro (Italdesign) een van 's werelds beste ontwerpers
Opvallend zijn de ronde koplampen Ze geven de Matiz echt een
gezicht De binnenruimte is onverwacht fors Dat is bereikt doordat de
wielen dicht op de hoeken staan De grote wielbasis schept veel
mogelijkheden, zoals een behoorlijke afstand tussen de voorstoelen
en de achterbank en een redelijk bruikbare kofferbak
Tevens is de Matiz, zoals we hem m Geneve op de autosalon zagen
staan, in vergelijking met menig andere auto relatief hoog Dat maakt
hogere stoelen mogelijk, wat weer scheelt in ruimte voor de benen En
uiteraard zorgt een hoger dak voor hoofdruimte Voor de aandrijving
zorgt een dnecilmder motortje met slechts O 8 liter inhoud

De ronde koplampen geven de Matiz een gezicht.

Voor de Zuid-Afrikaanse en naburige markten gaat Volvo auto's produceren m Botswana Vanaf begin 1999 zullen in de stad
Gaberone de S40 en V40 van de band rollen Door het opzetten van
deze lokale assemblage hoeft Volvo geen auto's meer naar Afrika te
exporteren en is het Zweedse merk dus van de hoge invoerrechten
af Zodoende bedraagt de toegevoegde waarde van de m Botswana
gebouwde auto's zo n 20 procent Volvo Car Corporation ontwikkelt
zelf het produktieproces, zodat de Afrikaanse klanten zich over de
kwaliteit van de S40 s en V40 s geen zorgen hoeven te maken
Overigens levert het Nederlandse NedCar de carrossenedelen aan
de Gaberonese fabriek

Peugeot 306 veel completer
Peugeot is tevreden over de verkoopresultaten van de 306 m 1997
Met name de nieuwe Break (stationwagon) verkocht goed Het
Franse merk wil het succes verder uitbouwen De tactiek een rijkere
standaarduitrusting Alle 306-en worden luxer De basisversie XN,
bijvoorbeeld, krijgt er centrale vergrendeling met afstandsbediening,
elektrisch bedienbare voorporlierruiten en een tweede airbag bij
Mensen die een drie- of vijfdeurs XN bestellen krijgen die opties
helemaal gratis, terwijl de Break en Sedan slechts 100 gulden duurder worden De prijsverhogingen zijn bij de overige types (XR, XS
en XT) wat groter, maar afgezet tegen de ruimere uitrusting behaalt
u ook bij die modellen ruim voordeel De SX daalt m prijs tot 30 490
gulden en levert daarvoor zijn metallic lak in Bovendien is de SX
voortaan alleen nog als driedeurs te bestellen

Majestueuze Move

Suzuki Wagon R+ buitenissig kameraadje

Een Move met kamerbreed tapijt Het is een figuurlijke kwalificatie
voor de Royal Daihatsu voegt deze nieuwe uitvoering toe aan de
collectie Zoals de naam al suggereert, is deze auto opgetuigd met
tal van luxe en chique extra's Om te beginnen is dat een mattenset
Verder heeft deze Move Royal een Royal Blue metaalkleunge donkerblauwe lak zijn er diverse aluminium en verchroomde accessoires Centrale vergrendeling en elektrisch te bedienen ramen zijn
standaard Ook de portieren zijn met stof bekleed Deze majestueuze Move kost 21 995 gulden Voor 2 299 gulden levert de Daihatsu
dealer een Plus Pakket Dat bestaat uit lichtmetalen velgen met
brede banden, aluminium dakdragers en een stootlijstset

Ford Ovaal no. 1

E SUZUKI WAGON R+
is een echte nieuwlichter in autoland. Alles
draait om pure functionaliteit, compactheid en buitenissigheid. Het is daardoor
een tamelijk opvallende
auto, zeker als je een paarse kleur kiest, die een heel
eigen sfeer ademt. De
Wagon R+ is vooral vrolijk,
naar ook zorgzaam en een
beetje rebels.

D

Wat opvalt aan de 3,4 meter
ange Suzuki is de zee aan binnenruimte Echt waar De auto is
zo hoog, dat je gevoel krijgt dat je
ook achter het stuur kunt stffn
De stoelen zijn ook lekker hoog
geplaatst, zodat je in de kleine
Wagon R+ fijn zit
Het uitzicht en dus overzicht over
liet verkeer is daardoor prima De
grote, bijna verticaal geplaatste
voorruit staat ver van de voorste
inzittenden af Dat versterkt de
indruk van riante dimensies
Achterin is er ook volop plek Er
's - natuurlijk - veel hoofdruimte
en ook m de breedte hoeft niemand krap te zitten De achterbank is trouwens verstelbaar, dus
beenruimte is afroep beschikbaar
De stoelen en portieren zijn voor-

Lekker opvallend, ruim en grappig, dat is de Suzuki Wagon R+
zien van een vrolijk stofje, wat het
interieur heel speels maakt
De bagageruimte is misschien
niet groot, je kunt er nog altijd wel
een weekendtas of een paar kratten bier in kwijt Door de rugleunmg achter naar voeren te vouwen, ontstaat een laadruimte met
een lengte van ruim een meter,
een hoogte van 1,30 meter en
een breedte van 1,250 meter Er
past dus ruim een kuub (= 1 000
liter) achterin de 'plus' De laadvloer wordt helemaal vlak omdat
de zittingen van de achterbank m
de vloer wegzakken Daartoe zijn
ze met een handig mechanisme
aan de rugleuning bevestigt

De motor is een verhaal apart
Als je hem gestart hebt, draait hij
onhoorbaar onder de korte motorkap BIJ het wegrijden wil de
Suzuki best een sprintje trekken,
waarbij fel motorgeluid hoorbaar
wordt De 996 cm3 grote motor
(48 kW/65 pk) zorgt m de eerste
drie versnellingen voor vlotte
prestaties
Vol genoegen zoemt hij
door tot meer
dan achtduizend toeren
per minuut Zo kun je lekker
opschieten met de compacte
Suzuki In de vierde en vijfde versnelling is de pit er een beetje uit
Dat komt natuurlijk ook omdat bij

hogere snelheden de Wagon R+
nogal wat lucht opzij moet duwen
Sturen gaat licht, schakelen ook
Een speciale elektrische stuurbekrachtigmg helpt de bestuurder
Het nieuwe systeem werkt perfect, alleen ontbreekt soms het
'gevoel' m het stuur Dat dit een
perfecte controle niet m de weg
staat ondervonden
we op een regenachtige donderdagmorgen m het
plaatsje
Driebruggen
We zoefden over een steil bruggetje via de Kerkweg de gemeente binnen Onderaan de brug
naderde van rechts een blauwe
auto We hadden voorrang maar

test

Laat u verrassen op ons verjaardagsfeest.

kregen het niet, de bestuurster
keek niet eens en draaide vlak
voor de Wagon R+ de weg op
Een stevige aanrijding met de
kleine Suzuki leek onvermijdelijk
We trapten uit alle macht op het
rempedaal De remmen grepen
aan en de Suzuki dook voorover
Juist toen de auto wilde slippen
kwam het anti-blokkeer remsysteem in actie Die verminderde
langs elektronische weg de remkracht, zodat de vier wielen niet
blokkeerden, maar bleven ronddraaien Met een ruk stuurden we
vlak langs de neus van de andere
auto die inmiddels gestopt was
De verschrikte bestuurster keek
de ongehavende Wagon R+ na

Het anti-blokkeerremsysteem
(beter bekend als ABS) werkte
perfect Mochten we toch de
andere auto hebben geraakt, dan
wisten we ons verzekerd van de
bescherming van een airbag
Gelukkig konden ze in het stuur
en het dashboard blijven zitten,
en daar wachten tot ze wel nodig
zijn
Een week sturen met de geinige
Suzuki is een week vol grappige
reacties Je maakt heel wat mee
en niet alleen in Driebruggen
Mensen lachen, de Wagon R+
gnjnst terug Het is een auto vol
plezier
De prijs is met 23 995 gulden
heel netjes want Suzuki rust de
auto enorm compleet uit

Het nieuwe jaar is al enige maanden oud, maar dat doet niets af
aan het succes dat Ford in 1997 heeft geboekt Voor de vierde keer
op rij is het merk op de eerste plaats gekomen in Europese top tien
Personenauto's en bedrijfswagens samen heeft Ford 1 736 853
auto's verkocht Dat is bijna 180 000 meer dan nummer twee, Fiat
Meer dan een op de tien verkochte modellen m 1997 heeft een Ford
ovaal als logo op de motorkap De producent verwacht deze koppositie die jaar vast te houden
Overzicht van de top
Ford
2 Fiat
3 Volkswagen
4 Renault
5 Opel
6 Peugeot
7 Citroen
8 Mercedes
9 Nissan
10 Audi

tien in Europa
1 736 853

1 563 036
1 559 127
1 549 723
1 386 001
1 020 225
770 835
677 523
472 546
64585

SPECIFICATIES
Suzukt Wagon R+

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING

Motortype

Centrale vergrendeling
Elektrische stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten voor
Toerenteller
Startblokkering
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
Dubbele airbag

Cilinderinhoud'
Vermogen
Max koppel
Acceleratie
Topsnelheid
Gem verbruik

viercilmder benzinemotor
met zestienklep
996 cm3
48 kW/65pk bij 6 500 t p m
81 Nm bij 3 5001 p m
17,0 sec van 0-100 km/uur
140 km/uur
6,0ltr/lo0km

Prijs

f 23 995,-

Chrysler Stratus Pacifica.
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CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruqumsweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

\V 11 l ! l s

ALLÉÉN BIJ MANRHO:

l A
S 29 MAART VAN 10.00 UUR TOT 16.00 UUR

Gulden
Extra
Keme vit méér dan ISO videosamera's*

[Hier slaan sfechfs enkele voorbeelden!*

SONY HANDYCAM
VIDEO 8 CAMERA

SHARP VIEWCAM
GROOT BEELDSCHERM

CANON KNALLER
UC 900 STEREO

SONY TRV-64
BEELDSCHERM

Ideole video 8 camera voor het
gehele gezin Met l Ox molorzoom,
rader, dalum/ti|d en slechts
0,3 lux dus
extreem
.
icnlqevoeiql
Verderlichtl
:ht

De nieuwste trend op camera
gebied, groot kleuren LCDscherm, makkeli|k filmen en direct
terugzien

Zonder statief gegarandeerd tnllings
vni filmen danRzii optische beeldsta
bilisalor 20x OPTISCHE zoom,
hifi stereo, titels, rader en EDIT
mogeliikheid
Razendsnel
auto-focus
met FIEXI
ZONE
control1
.

De ideale Hi8
camera, met
groot LCD
scherm
steadysnol en 30x digitale zoom Door sony's revolutionaire Stamma accu systeem
kunt u nagenoeg onbeperkt filmen
Pri|sdoorbraakli

Absoluut de beste portable TV,
scart aansluiting +
handig
menusysteem
en mcl
afstandsbedienmg

Aktieprijs
2199,Extra korting 500,ALLÉÉN
ZONDAG

Aktieprijs
499,Extra korting 150,ALLÉÉN
ZONDAG

fcenvoudi

in gebruil
en met
handige
On Screen

l >,P°r"l„

ktieprijs
1099,Extra korting 400,ALLÉÉN
ZONDAG

eprijs
1249,Extra korting 450,ALLÉÉN
ZONDAG

699

Aktieprijs
1599,Extra kortinq 500,ALLÉÉN
ZONDAG

1O99 1699

799

SONY VIDEO-»
MET IEELDSCHEIM
"AN 1299.-NU

MNASONIC
VIDEOCAMERA

VAN 999.- NU

SONY HM
DEMO MMU
VAN 1999.. NU

! DIGITAAL JVC
MODEL DV1
VAN 4399.-

51 CMSUPERSTUNT
PHILIPS BEELDBUIS

SONY 37 CM

moderne ktv
met scarlaansluitmg,
sleephmer,
teletekst met
geheugen,
TOO voorkeuze,
auto-lunmg

Aktieprijs
729,Extra korting 250,ALLÉÉN
ZONDAG

349

479

Korting op alle video 's!
HIFI-SYSTEEM
,
DOLBY PRO-LOGIC
135 Watt topklasse HiFi systeem met diverse surround instellingen.
ioscoop surround geluid. CD
cass. volledig afstandsbedienbaar.S

PARTIJ STUNT
PHILIPS VIDEO

PANASONIC VIDEO
"BESTE KOOP"

PHILIPS STEREO
PDC+SHOWVIEW

SONY STEREO
MONTAGE VIDEO

Werkerli|k een perfecte kwaliteitsvideo nu extreem laag gepri|sd
Compact model met afstanasbedienmg, óx timer prog , 48 voorkeuze,
ecnte ti|dsteller, model Magnavox

Zeer degelijke video met de beste
technieken Optie PDC+
Showview OTR snellimer met
restti|d indicatie Nu waanzinnig
lage pri|S

4 koppen met alle denkbare
mogelijkheden Eenvoudig Showview
programmeersysteem Model
Anslona Nauwkeurige opnames
door PDC

Ideaal voor kopieeren met
videocamera Frontaonsluitmg,
dual mode shuttle Audio-msert
en ó koppen Digitaal 16 9
breedbeeldzoom

Aktieprijs
499,Extra korting 180,ALLÉÉN
ZONDAG

Aktieprijs
539,Extra korting 160,ALLÉÉN
ZONDAG

tieprijs.
949,Extra korting 350,ALLÉÉN
ZONDAG

Aktieprijs
1299,'
Extra korting 500,ALLÉÉN
ZONDAG

ie en eait, dubbel.

MÏIllTIIIIïïM-l'L'J
ALLÉÉN

319

799

SONY
VIDEO
METPDCNU

SHOWVIEW
VIDEO NU

JVC
HIFI-STEREO
VIDEO

lol 500f' EXTRA korting. Pa's snel verdient
SONY STUNT
DOLBY PRO-LOGIC

DOLBY PRO-LOGIC
SONY MINI-SET
Zeer compleet mini hifi systeem, 3
CD wisselaar met shuffle, ISOWal),
2x cass, volledig olstondsbedien
baar
Optie
5 luid
sprekers

Kompleet home cinema systeem,
bestaande uil CD speler, dubbel
cass deck ent !SHS«
receiver mei
surround

„ ~
*)**- *^

Heerli|k thuis genieten alsof u m
de bioscoop zit Overal komt
geluid vandaan Inclusief 3
boxen voor surroundsound
75 Wall Volledig
afstands
bedien
baar

Aklieprijs
699,Extra korting 310,ALLÉÉN
ZONDAG

Aktieprijs
749>
Extra korting 250,ALLÉÉN
ZONDAG

Aktieprijs, 1199,Extra korting 500,ALLÉÉN
ZONDAG

Aktieprijs" Ï39$7Extra korting 500,ALLÉÉN
ZONDAG

PIONEER MINISET
3 CD WISSELAAR
Hypermoderne sel met afstands
bediening, optie r=====
ba&s reflex
speakers 3 cd

™

wisselaar met
shuffle voor con
tmue weergave
radio met voor
keuze 2x cass
..
met dubbing
'*u

"""•"

389

SONY
DISCMAH
"DE ENIGE ECHH"

499
DISCMAN

l O SEC. ESP
INO.VOEDINC

699

SONY43CM
FUU-SIZE
MINI-DISC

JVC PROLOGIC SET
LOSSE COMPONENTEN

F» Hl LI F» S
BEELDBUIS

Trinitron beeld
buis dus qega %\

STEREO

TELETEKST
_BESTEKOOP|
aansluiting en
2x sccrr
Supermooi stereo geluid
Snel teletekst zoek systeem

Aktieprifs
1099,Extra kortinq 320,'
ALLEEN
ZONDAG

779

Manrhoprijs 2499,Extra korting 500,-

1999

Aktieprijs
1399,Extra korting 500,ALLÉÉN
ZONDAG
PHILIPS 70 CM
BREEDBEELD l

STUNT!

SUPERKNAILE
SONY 71 CM BREEDBEELI
Optimaal genieten met deze
hypermoderne Cinema tv.
^ Bioscoop wide-screen scherm
met eenvoudige menubediening in het nederlands.
•,.-'•'.'
Meubel optioneel

Van 2499,Aktieprijs
2149,. •
Extra korting 500,. •
ALLÉÉN
ZONDAG

SUPER-VHS
MONTAGE

Nv op alles EXTRA korting! |
NIKON EF 200
De beste compact camera,
pm snel makkelijk een mooie
foto te maken Camera
uitgerust met een ingebouwde
flitser Nikon, dus topkwaliteit!

OLYJVIPUS
SUPERZOOM 70
Dé bekende Olympus SZ-70
uitstekende zoomcamera met
38-70 zoomlens, systeem flitser,
dus alti|d , ~
mooie
foto's

PENTAXESPI0115

CANON EOS AF SET

Van groothoek tot 1 15 mm
superlele' Spiegelreflex kwaliteit m
een campaclel>eriuizing Macro
instelling en progiamma flitser

De beroemde autofocus reflex
camera mcl 35 80 HX telegroothoek zoomlens

899

PIONEER

3WI0110W,

Ak»iepri|s7 159,Extra korting
90,ALLÉÉN
ZONDAG

69
PENTAX73S
ZOOM COMFAa
VAN3SBNU

An APOLLO company®

Aktieprijs
399,Extra korting 179,ALLÉÉN
ZONDAG

Aktieprijs
699,Extra korting 350,ALLÉÊN
ZONDAG

Akliepri]s7 899,Extra korting 450,ALLÉÉN
ZONDAG

22O

349

MINOLTA WCTIS,
A.P.S. STUNT j

FUJIDS-7
DIGITAAL

VAN 499 NU

VAN 1399 NU

VOLOP
i
GRATIS

PARKEER
RUIMTE

Nieuwste l OOHz techniek • 1//C>1
B
voor trillingsvrij beeld.
Ultra-Flat beeldbuis met
waanzinnig scherp
beeld. Ruimtelijk
geluidseffect.

Van 2999,-

Optimale
kleurweergave
door antireflax beeld
buis Hoog
. „„__
waardigeluidsprekers voor
kamerbreed stereo geluid
Taalkeuze en bedienmgsfunclies
m beeld

899

ÜPHILIPS
63CM STEREO
TELETEKST

100HZ

ALLÉÉN ZONDAG

GRUNDIG STEREO TV 70CM
SUPER GROOTBEELD

Compu
Link
systeem

BREEDBEELDSTUNT!
70 CM

Keuze uit
125 types

SONY 55 CM
STEREO-TELETEKST

Korte Promenade 9 Tel. O36-5333O47 of O36-5339O99
Ainbicdingtn gildtn zolang d* voornid strekt. All* voorgund*
orrcnts, *n/of «anbitdlngin korrwn mot d«» advirtintl* It
• v*rvill*n. Prijswijzigingen orVof zolloulon voorbihoudon.
Ait«*ldlng«n kunnen t»ts atwijkvn. Crtdilcards: ondorvoorbehoud
•cceptitil. Kopert op rekening en of gratis krediet; logitimalie «n
bewijs van Inkomsten hoodzakolljk O MANRHO Afmoro. '

MAANDAGS V.A. 12.00 UUR OPEN
DONDERDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR!

449
NIKON F50

+ 35-10 Kx
VAN 1199 NU
•^^IB^^^H^>^HHH«MMHHHi^^HH^^^lHBBH^^HHi^^MH*B^H^IHMH>M^^-'

De snelste weq naar fflanrho
Via de snelweg A-6 de afrit 0 Almere Stad, of via
de A-27, N-27 of N-305 neemt u de S-103
l richting centrum, vervolgens de afslag F0centruni
| / station / Flevoziekenhyis. Nu volgt u verder de
borden Flevoziekenhuis; u komt dan op de
Hospitaalweg; aan het einde van deze weg rechtsaf,
bi| stoplichten rechtdoor, na het Postkantoor (links)
ziet u rechts de ING bank, nu rechts af, en direct
weer rechtsaf (u bent nu op het Muntmeesferhof)
Parkeer uw auto in de parkeergarage boven onze
winkel! Makkelijker kan niet, wij staan op u te
wachten. Dus tot ziens in onze winkel.

woensdag 25 maart 1998

Weekmedia 17

Racekalender
weer overvol

Teams van Sporting OSS maken indruk

ZANDVOORT - Het evenementenseizoen op het dit
jaar 50-jarig jubileum vierende Circuit Park Zandvoort begint op maandag 13
april met de traditionele
Paasraces. De Zandvoortse
racekalender telt dit jaar
dertien autoraces met als
hoogtepunt de Marlboro
Masters.

ZANDVOORT - De volleybalteams van Sporting OSS
zorgden voor goede resultaten. De Zandvoortse vrouwen speelden tegen het zesde team van Allides knap
met 2-2 gelijk, terwijl de
mannen veel te sterk waren
voor het achtste team van
Allides en met 3-0 wonnen.

Het programma heeft een
nieuw evenement, namelijk het
Liptonice Inline Festival. Dit
staat voor zondag 21 juni op het
programma en staat in het teken van het inlineskaten. Hoogtepunt die dag is de Speedskate
marathon met deelnemers uit
de Nederlandse schaatstop.

In de eerste set keken de
Zandvoortse volleybalsters al
snel tegen een 0-2 achterstand
aan. Sporting OSS herstelde
zich knap en nam tegen het favoriete Allides brutaal een 5-4
voorsprong. Vooral door taktische plaatsballen van Marja
van der Lugt en Thea Terol
bleef het Zandvoortse team
lang gelijke tred houden met
Allides. Op cruciale momenten
maakte Sportmg OSS enkele
onnodige verdedigingsfouten
en punt voor punt liep Allides
uit naar een 11-15 setwinst.
In de tweede set trok Sporting OSS de goede lijn door.
Met fris en uitstekend aanvallend spel namen de Zandvoortsen, via 3-1, een ogenschijnlijke
comfortabele 9-5 voorsprong.
Door onverklaarbare redenen
zakte Sporting OSS plotseling
in elkaar en keek enige minuten later tegen een 10-11 achterstand aan. Onder leiding van
routinier Mera Luikel herstelde Sporting OSS zich echter
van deze inzinking en dankzij
enkele precieze smashes van
Annette Versteege wonnen de
Zandvoortsen met 15-11 dik
verdiend de tweede set.

De autoraces vormen zoals
gebruikelijk de hoofdmoot van
het evenementenpakket op het
Circuit Park Zandvoort. Tijdens de Paas- en Pinksterraces,
de Marlboro Masters, de Panorama Trophy of the Dunes en
de finaleraces worden de wedstrijden verreden voor de ofnciële Nederlandse kampioenschappen in ondermeer het
Auto Trader Dutch, de Marlboro Elf Renault Mégane Trophy,
de Pearle Citroen Saxo Cup, de
Formule Ford en incidenteel de
Ferrari-Porsche Challenge.
Tijdens de Panorama Trophy
of the Dunes wordt er een ronde verreden voor het Europees
kampioenschap in de Formule
Opel. De succesvolle themaevenementen als Italia a Zandvoort en het British Race Festival staan eveneens weer op het
programma.
Als alles meezit wordt voor
de Marlboro Masters op zondag
9 augustus de nieuwe hoofdtribune in gebruik genomen. De
bouwwerkzaamheden zullen
dan op niet al te lange termijn
van start gaan. De baanverlenging vindt een aanvang dit najaar waarna het nieuwe Grand
Prix-circuit met een lengte van
4250 meter voor de aanavng van
het seizoen 1999 m gebruik zal
worden genomen.

Jeugdsportpas
groot succes
ZANDVOORT - Het instellen van een jeugdsportpas blijkt een groot succes
te zijn. Leerlingen van Zandvoortse basisscholen kunnen zo'n pas op school kopen voor tien gulden en mogen dan vijfmaal meedoen
een een sport.

Allides, dat duidelijk niet op
zoveel weerstand had gerekend, leek in de derde set orde
op zaken te stellen. De Haarlemse volleybalsters maakten
goed gebruik van hun lengtevoordeel en liepen uit naar een
12-7 voorsprong. Sporting OSS
geïnspireerd door de vorige setwinst gaf de moed niet op en
vocht zich knap terug tot 13-13.
Beide partijen kregen m langdurige rally's kans om de set te
beslissen maar werden door zenuwen overmand. Uiteindelijk
bleek Sporting OSS de langste

Leden van bridgeclub
scoren er lustig op los

ZANDVOORT - De leden
van de Zandvoortse Bridgeclub toonden weer een voorbeeldige inzet en scoorden
er lustig op los. De dames
Koning en Van der Meulen
deden goede zaken door in
Zo heeft basketbalvereniging de A-lijn te winnen.
The Lions de deuren van de Pel-

likaanhal openstaan op woensdagmiddag van vier tot vijf uur.
In dat uur wordt baskettaaltraining gegeven door vrijwilligers
van The Lions. „We hebben het
nu een paar keer gedaan, maar
het is een groot succes," aldus
voorzitter van The Lions, Chris
van den Broek.
„Elke keer zijn zo'n vijftig
kinderen aanwezig en die zijn,
net als hun aanwezige ouders,
bijzonder enthousiast. Het gaat
echt fantastisch en bovendien
hopen we natuurlijk wat leden
er aan over te houden. Het aantal jeugdleden is toch enorm gegroeid de laatste jaren, dus we
klagen niet."
De komende woensdagmiddagen gaat The Lions gewoon
door met de trainginslessen. De
laatste middag, woensdag 2
april aanstaande, wordt besloten met een feestelijk tintje.
Alle deelnemers krijgen dan
een fraaie oorkonde, ter herinnering aan dit jeugdige sportgebeuren.

adem te hebben en won met 1716.
In de laatste set zette Allides
grote druk op het verdedigingsblok van Sporting OSS, wat
hierdoor moeizaam aan de aanvalsopbouw toe kwam. Ondanks de 6-15 setverlies toonde
coach Ria Akkerman zich uiteindelijk toch tevreden met het
2-2 gelijke spel. „Er is gevochten voor elk punt en met goed
volleybal hebben we aangetoond dat er toekomst m dit
team zit."
Vanaf de eerste taalwisseling
hebben de mannen van Sporting OSS de strijd beheerst tegen Allides. Het overwicht was
er en dat leverde een grote voorsprong op. Door de goede services, passes en snelle aanvallen
werd de tegenstander overrompeld. Sporting OSS liet zich
echter door het lage speltempo
van Allides uit het ritme halen
en daardoor zakte de snelheid.
Toch zou Sporting OSS in de
eerste set geen moeite hebben
met Allides en won eenvoudig
met 15-3.
In de tweede set werd Spprting OSS door de goede service
van Allides op een achterstand
gezet. De Zandvoorters slaagden er niet m het ritme te hervinden en zelfs donderspeeches
van de coach werden niet in positief spel omgezet. Uiteindelijk
wist Sporting OSS zich te herstellen en de tweede set nipt
met 16-14 te winnen.
Nadat de neuzen weer dezelfde kant op waren gericht kon
de derde set beginnen. Met een
uitstekende service kwam Allides in de problemen en door de
betere passing kon de Zandvoortse spelverdeler zijn aanvallers bereiken. Deze aanvalIers hadden vervolgens geen enkele moeite het zwakke Haarlemse blok te slechten. Op dit
tempospel had Allides geen
weerwoord en met een 15-0 zege
voor de Zandvoorters werd de
set afgesloten. De 3-0 overwmning was dik verdiend, maar
toch werd het duidelijk dat
Sporting OSS nog het een en
ander bij te schaven heeft om
zich in een hogere klasse te
kunnen handhaven.

Met een score van 62 procent
boekte het gelegenheidspaar,
de dames Koning en Van der
Meulen, een fraaie overwinnmg. Door deze mooie score
verlieten zij de degradatiezone
en bevinden zich nu in de subtop. De tweede plaats werd een
prooi voor mevrouw Kinkhouwers en de heer Heidoorn met
57 procent. De heren Emmen
en Van der Meulen behouden
de leiding na vijf wedstrijden
met op de tweede plaats de heren Polak en Vergeest.
De heren Holtrop en Van de
Pas haalden in de B-lijn stevig
uit met als resultaat 64 procent.
De tweede plaats werd behaald
door de dames Polm en De
Vries met zestig procent. In
deze groep hebben de heren
Holtrop en Van de Pas de leiding overgenomen van de dames Van Gestel en Mens, die nu
genoegen moeten nemen met
de tweede plaats.
De eerste plek in de C-lijn kon
worden toegekend aan de dames Van der Meer en Sikkens,

meer in het spel kwam. De
Zandvoorters verloren de greep
op het middenveld waardoor
Muiderberg enige malen gevaarlijk doorkwam. In eerste
instantie was doelman Paap
een sta in de weg, doch na een
kwartier spelen was ook hij
kansloos. Na een strafcorner
gingen de Zandvoorters in de
fout en dat leverde Muiderberg
een stafpush op. Op deze inzet
moest doelman Paap het antwoord schuldig blijven, 1-1.

Deze tegenvaller sloeg het
Zandvoortse team lam. De spirit verdween
waardoor
Muiderberg
het initiatief
' '"
kon nemen.
Over en weer
enige strafcorners zonder
----- succes. Vlak
voor de pauze
sloeg ZHC verrassend toe. De
bal werd goed in de ploeg gehuuden, vervolgens diep gespeeld en de doelman van de
gasten werd kansloos gepasseerd, 2-1. Meteen in de tweede
helft was ZHC dicht bij de derde treffer, maar de mogelijkheid werd gemist. Muiderberg,
met enige zeer behendige aanZHC leek de strijd te contro- vallers in het team werd sterleren en had pech met een ker, maar had toch een straffraaie lob op de lat. Het was corner nodig om op gelijke
Muiderberg dat allengs wat hoogte te komen. De ingeslagen

In de eerste minuut van de
wedstrijd werd ZHC al gewaarschuwd door
een snelle aanval van Muiderberg. Doelman Ronald
Paap
voorkwam met een
goede redding
erger.
De Zandvoorters
waren meteen bij de les en er
volgde een op en neer golvende
partij hockey. De formatie van
coach Henk van Gameren nam
daarna het initiatief en dat leverde een verdiende 1-0 voorsprong op. De toegekende strafcorner werd door Pepijn Paap
laag en hard ingeslagen.

ZANDVOORT - In Manege Ruckert werden enorm
goede prestaties geleverd op
de dressuur. Maar liefst
tachtig combinaties passeerden de revue en maakten er een gave show van. De
paarden en ruiters verkeerden in topvorm en de scores
waren dan ook zeer goed te
noemen.

Het blok van Sporting OSS kon Allides te passeren

Kriek %.m Owl

Koper heerst bij Chess Society
ZANDVOORT - Kees Koper heeft zijn goede prestaties bij de interne competities van schaakclub Chess
Society Zandvoort een passend vervolg gegeven. Dankzij een gedecideerde overwinning tijdens de zesde
van in totaal acht te verspelen snelschaakayonden, versterkte Koper zijn leidende
positie.

Het snelschaken gaat Kees
Koper dit seizoen gemakkelijk
die 63 procent scoorden. Op af. Ook de zesde avond, waar
korte achterstand legden me- korte partijtjes met slechts vijf
vrouw De Muinck en de heer minuten bedenktijd op het proHenrion Verpoorten beslag op gramma stonden, bleek de lijstde tweede plaats. Deze twee pa- aanvoerder niet te kloppen. In
ren lijken op weg naar promo- negen partijen moest Koper entie naar de B-groep. Zij bezetten
namelijk de eerste twee plaatsen.
De overwinning in de competitie op donderdagmiddag, in
de A-lijn, ging met een lage score van 55 procent naar mevrouw De Fost en de heer HooZANDVOORT - Ook al
gendijk. De tweede en derde viel Martijn Wijsman tijplaats werd gedeeld door me- dens de Paralympics in het
vrouw Lemmens en de heer Japanse Nagano buiten de
Veldhuizen en de heren Hogen- prijzen zijn prestaties wadoorn en Vergeest. De eerste ren er niet minder om. De
plaats is na vier wedstrijden prestaties waren goed genog steeds in handen van het noeg voor de familie Wijsechtpaar Kerkman, op de twee- man om zoon Martijn te verde plaats gevolgd door me- rassen met een klein feestje
vrouw De Vries en de heer Ver- in intieme kring in zijn rijgeest.
Mevrouw Janssen en de heer wielzaak aan de Tolweg.
Santoro behaalden met een opDe éénbenige skier had voorvallend hoge score van 69 pro- af gehoopt op een Olympische
cent de eerste plaats m de B- medaille. Gezien zijn prestaties
lijn. Op een eerbiedige achter- in de wereldbeker-wedstrijden
stand van vijftien procent wa- was de kans op een medaille
ren de dames Van Dillen en best wel groot. De concurrentie
Trübendórffer goed voor de was echter moordend. Martijn
tweede plaats. Door hun goede Wijsman presteerde knap met
prestatie klommen mevrouw een zevende plaats op de reuJanssen en de heer Santoro van zenslalom, een tiende plaats op
de derde naar de eerste plaats. de slalom en een elfde plek op
De dames Nijsen en Singerling de afdaling. De finish van de
strijd in de Super G heeft de
blijven tweede.

kel vrezen voor Peter van de
Beek. Met een remise kwam
Koper met de schrik vrij. De
overige acht krachtmetingen
gingen echter gedecideerd naar
Koper, waardoor zijn derde
dagzege een feit was.
Met anderhalve punt achterstand eindigde Hans Drost op
de tweede plaats. Daardoor
voegde de meervoudig snelschaakkampioen negen punten
aan zijn totaal toe. De derde
plek ging verrassend genoeg
naar de prima spelende Simon
Bosma, die de hoger ingeschatte Olaf Cliteur en Mare Kok
naar een gedeelde vierde stek
verwees. Leo Keesman en Jeroen Loos wisten zich eveneens
goed staande te houden in het
snelschaakgeweld.
Beide

nieuwkomers toonden met een
zesde, respectievelijk tiende
plaats hun potentieel.
Ook in de competitie met
normale speeltijd versterkte
Kees Koper zijn leidende positie. De favoriet voor de emdzege klopte vrij soepeitjes Peter
van de Beek. Op een kleine achterstand volgen Peter Kuhn en
Mare Kok. Kuhn had een geweldige kans om Koper te achterhalen maar verloor met de
witte stukken kansloos van de
met zwart spelende Jaap Bouma. Ook Hans Drost moest
zeer verrassend in het stof bijten De routinier liet de eer aan
Leo Keesman, die een prima
partij met een vol punt bekroonde. Ook Jeroen Loos
kwam op het scorebord. In een

onderonsje met Caroline Stam
de Jonge kregen beide spelers
kans om op winst te spelen,
maar besloten uiteindelijk de
vrede te tekenen
Vrijdagavond staat er voor de
reserves van Chess Society een
belangrijk treffen op het programma. Dan ontvangt het
team van captain Olaf Cliteur
de tweede keuze van Hoofddorp. Hoewel de bezoekers m
de derde klasse op een voorlaatste plaats staan, zal het voor
Chess een allesbehalve makkelijk avondje worden Vorig seizoen leed het Zandvoortse
team een kleine nederlaag. „We
zijn dus gewaarschuwd," stel
Olaf Cliteur, die zijn manschappen op scherp heeft gezet.

Wijsman niet in prijzen, toch tevreden
Zandvoorter met gehaald.
„Ik maakte een vreselijke
klap," aldus Wijsman. „Met een
snelheid van zo rond de negentig kilometer per uur ging ik
onderuit en alles deed zeer. Gelukkig taleek na onderzoek in
het ziekenhuis niets kapot en
had ik slechts wat blauwe plekken en kon ik een paar dagen
later weer meedoen. Het is me
wel niet gelukt om een medaille
te halen maar het was een gigantisch mooie belevenis. Ik
heb al aan eerdere Paralympics
meegedaan maar dit was echt
de mooiste. De sfeer was perfect m Japan. Alles was uitstekend geregeld en het verblijf in
het Olympische dorp was
prachtig."
Martijn Wijsman heeft wel
ervaren om in de prijzen te kunnen vallen, dat er veel meer getraind moet worden dan de drie
weken die hij er aan besteed

heeft. „De concurrentie was
verschrikkelijk
groot. De
skiers uit de sneeuwlanden
staan maanden op de ski's terwijl ik het m een paar weken
moet zien te doen. Ik hoop en
denk dat deze spelen toch wel
wat hebben losgemaakt, zodat
ik de kans krijg, door sponsormg, om veel meer te trainen.
Ik zou best een maand willen
gaan trainen, maar dan moet ik
wel wat zien te regelen voor
mijn zaak. De skivereniging en
de Nebas doen er veel aan dus
misschien krijg ik de kans om
mij nog beter voor te bereiden."
Was de aandacht in de pers
niet om over naar huis te schryven voor deze spelen voor gehandicapten, er schijnt een aardige kentering m te komen.
Vooral staatssecretaris Erica
Terpstra maakt zich sterk voor
deze sporters en deed een vurig
pleidooi in de show van Paul de

Bij de pensionpaarden werd
in de LI en B2 een gave proei
afgelegd Lisa Wisker scoorde
met Falco het hoogste puntenaantal. Op de tweede plaats eindigde Renate Bos, ook met Falco, terwijl Nicole Arnoldi met
Gazi de derde plaats opeiste. De
Proef BI werd winnend afgesloten door Manja Boersma. Met
Baydock bleef zij M Lorraine
Peeters, die met Chitah reed,
nipt voor. Kort daarna eindigde
Sascha de Boer met Rotam op
de derde plaats.
Op de manegepaarden werd
eveneens fel en mooi gestreden
om de ereprijzen. In de Proef
Ml en L2 was het Patricia
Eland, die met Anoeska als
winnares uit de bus kwam. Miranda Heesemans deed het
goed met Odi en werd knap
tweede op de derde plaats gevolgd door Naomi van den
Bunt, die met Kmg m de ring
reed. De Proef LI werd een
prooi voor Yvette Eelman met
Pascal, terwijl Linda Molenaar
met Anoeska tweede werd. Hier
ging de derde prijs naar Elise
Wilkes op Tico.
De Proef B2 werd winnend
afgesloten
door Natascha
Schrijver met Sascha. Met
slechts een punt minder werd
Marianne Kloosterman met
Jade tweede, en opnieuw een
punt daarachter werd Cilia
Ekema op Stranger derde. De
strijd in de categorie Proef BI
was ongemeen spannend. De
eerste drie plaatsen werden
met een onderling verschil van
een half punt beslist. De eerste
plaats ging naar Paula Gakeer
met Sascha en tweede werd
Fiona Volkers met Pascal. Kort
daarachter ging de derde plaats
naar Irene Braaksma met
Stranger.
Ook de jeugd kwam in de ring
en daar werd eveneens geweldige paardensport bedreven. De
Proef B2 werd gewonnen door
Marthe Lamers met Belle. Zij
bleef Nadme Bos met Behnka
en José Leeder met Speedy net
aan voor. Ook was de spanning
te snijden in de eerste groep
van de Proef BI. Joyce Dorissen reed met Tico het mooiste
parcours met als goede tweede
Lucienne Cohen met Odi.
Terry Schaarsberg kwam
ook goed voor de dag met een
derde plaats op Idonja. De
tweede groep werd met ruim
verschil gewonnen door Suzanne Boekelman met Belle.

Ronde drie in ploegenstrijd
ZANDVOORT - Volgende
week dinsdag vindt in de
Pelhkaanhal de derde ronde
plaats in de Zandvoortse
competitie 'Sportploeg van
het jaar'. Na het fitness en
lafpltpnms zullen de zeven
deelnemende teams hun
krachten gaan meten m het
onderdeel badminton.

kunnen zijn aangezien bij de
overige teams nauwelijks deelnemers zullen zijn die het badminton beoefenen.
Kenamju en Identico zullen
hun beste beentje moeten voorzetten om nog op kop te blijven
in deze competitie, daar de opkomende hockeyploeg weer
met volle inzet dit onderdeel m
zal gaan. De reddingsbrigade,
TZB-softbal en de handbalploeg, allen nog in de race voor
de eerste plaats zouden wel
eens verrassend uit de hoek
kunnen komen
De sporthal Pellikaan, aan de
A.J van dei Moolenhtiaat, is
voor supporters en diegenen
die wel eens kennis willen maken met de badmmtonsport
kosteloos toegankelijk. De eerste wedstrijden beginnen dmsdagavond om acht uur en verwacht wordt dat rond half elf
voor het emdsignaal gefloten
wordt.

Visclub vangt nieuwe leden
ZANDVOORT - Voor de
vissport m Zandvoort is bestaat een enorme belangstelling. Zo werd zaterdag
wederom een wedstrijd gevist en kent de Zeevis Verenging Zandvoort een forse
leden'aanwas.

Dames ZHC
boeken wél
zege

Foto
Enck van Cleef

De Zandvoorters probeerden
het wel maar de echte overtuiging ontbrak. De strijd leek in
een gelijkspel te eindigen, maar
tien minuten voor het einde
werd de Zandvoortse defensie
alsnog voor te grote problemen

Leeuw, alwaar ook Martijn
Wijsman zijn opwachting
mocht maken
„Het heeft toch wel wat losgemaakt. Ik heb vele reacties gekregen en deze ontvangst was
echt een verrassing voor mij. Ik
wil dan ook graag met deze
sport doorgaan en bij de volgende Paralympics in 2002 m Salt
Lake City wil ik er weer bijzijn.
Zulke spelen zijn echt fantastisch Als ik 's nachts wakker
wordt, dan denk ik wat heb ik
toch prachtige dingen meegemaakt."

Op uitnodiging van Sporting
Club Zandvoort wordt deze
avond een mini-toernooi afgewerkt waarin per team vier
koppels worden ingezet met als
doel zoveel mogelijk punten te
vei gai en. Het zal niemand verbazen dat de organiserende vereniging, de badmintonveremging Sporting Club Zandvoort,
veruit favoriet is de avond win
neiid af te sluiten Dat is echter
wel nodig ook want de Sporting
Club is momenteel de hekkensluiter m deze competitie De
uitslag zal verder vei rassend

Doelman
Ronald Paap
redt hier nog
wel maar kon
de nederlaag
niet
verhinderen

bal werd nog wel aangeraakt
door doelman Paap doch de bal
rolde .tergend langzaam over de
doellijn, 2-2.

SPORT
Paarden en
ruiters in
topvorm

Slechte dag hockeyers
ZHC tegen Muiderberg
ZANDVOORT - Het dit
jaar goed presterende ZHC
mannen hockeyteam had tegen Muiderberg een off-day.
Na een 2-1 voorsprong bij de
rust liet ZHC zich in de
tweede helft verrassen en
verloor met 2-4. De Zandvoortse hockeysters deden
goede zaken door het hooggeplaatste Heerhugowaard
in eigen huis te verschalken
met 1-2.

Zandvoorts
Nieuwsblad

gesteld en scoorde Muiderberg
het derde doelpunt, 2-3. In de
slotfase drong ZHC nog wel
aan, doch met een snelle uitval
besliste Muiderberg definitief
de wedstrijd door 2-4 te scoren.
De Zandvoortse vrouwen
moesten het opnemen tegen
het hooggeplaatste en favoriete
Heerhugowaard. ZHC heeft de
punten nog hard nodig in de

strijd tegen degradatie en ging
gemotiveerd van start. Heerhugowaaid had kennelijk zo'n tegenstand met verwacht. ZHC
speelde goed en nam door een
doelpunt van Miranda Schilp
zand een 0-1 voorsprong.
De thuisclub poogde de bakeus te verzetten en zette ZHC
onder druk. Nog voor de rust
kwam de gelijkmaker op het
scorebord en leek ZHC getaro-

ken. Tot de rust hield ZHC echter stand. Ook m de tweede
helft speelde ZHC met veel
overtuiging en de combinaties
liepen best. Het was Damelle
van Hemert, die ZHC weer op
een voorsprong zette, 1-2 Na dit
doelpunt heeft Heerhugowaaid
er nog van alles aangedaan om
aan de nederlaag te ontkomen
doch ZHC gaf geen kiimp en
won verrassend

Mede door uitbreiding van
het aantal buitenlandse vistrips is het ledenaantal van de
visclub toegenomen tot 135.
Eind mei gaat een groep leden
naar Denemaiken om op het
eiland Funen. vlak bi] Mittelfart, hun geluk op kabeljauw te
beproeven Begin juni gaat een
aantal leden naar Zuid-Noorwegen om langs de scherenkust
bij Avik Bnjgge te vissen vanuit
kleine booties. Eind juni en begm juli gaan twee ploegen van
18 man vissen op het gele nf
Dit is gelegen tussen Denemar-

ken en Noorwegen.
Voor het vissen in eigen land
stond zaterdag een pierwed
strijd in IJmuiden op het pro
gramma Door de goede vang
sten van de laatste tijd was het
bijzonder druk op de pier. De
leden van de Zandvoortse viscluta konden de vissen echter
met moeite aan de haak slaan
Hans Molenaar werd eerste
met drie gulletjes en hij kreeg
bovendien de eerste prijs vooi
het vangen van de grootste vis,
namelijk een exemplaar van 44
centimeter.
Tweede werd Coen Mollen
berg, eveneens mtt drie vissen
maar van mindere lengte. Na
drie wedstrijden voert Coen
Mollenberg de ranglijst aan. De
eerste volgende wedstrijd is op
zondag 5 april Dan wordt van
vut Den Helder op de Wadden
gevist
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RLC
Loyalty & Prospect Management BV
Experts op het gebied van
klantenbinding en klantenbehoud.
Wij zijn op zoek naar (ele-consultants voor een
unieke flexibele job!
Onze voorkeur gaat uit naar HBO-moeders of
oriënterende academici
Waarvoor? Om telefonisch contact te leggen en te
onderhouden met relaties in de markt. Waar? In ons
hi-tech Business Call Center.

Edith van
Dijkman: 'Ik
wil een
behoorlijke
carrière
maken en hoe
meer ervaring
ik krijg hoe
beter'

Wat verwachten wij van onze nieuwe collega's?
- telefoonervaring
- minimaal 23 jaar
- MBO-niveau
- min. 16 uur per week beschikbaar
- zelfstandigheid/flexibiliteit
- teamworker

Foto Jaap
Maars

Wat bieden wij?
- prima salaris
- vaste overeenkomst
- spaarprogramma
- zeer afwisselend werk
- interne opleidingen
- doorgroeimogelijkheden
- prettige werkomgeving
- goede bereikbaarheid

u

Bel donderdag 26 of vrijdag 27 maart tussen 10.0012.00 uur of 1400-16.00 uur op telefoonnummer
020-6916044 en vraag naar Koen of Diana.
Hullenbergweg367,1101 CP Amsterdam Zuidoost.

'Wat is je droom, wat zou je willen?'
itzendkrachten zijn er in
soorten en maten. Wie echt
is, kan in dienst treden
§oed
ij het uitzendbureau en
wordt voor langere tijd bij
opdrachtgevers geplaatst.
Bij Randstad zorgt men voor
een loopbaanbegeleiding en
de nodige scholing.

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN

Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren. Maak
gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.
Bel 0900-8991161
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Naast uitzending doet
je vaak een functie en daar
Randstad nu ook aan detacher- zocht je dan iemand bij. Ik
ing. Uitzendwerk is wettelijk
vraag nu aan iedereen: wat is je
gebonden aan een maximale
droom, wat zou je het liefste
termijn van één jaar.
willen?
Detachering is onbeperkt.
Bij de één is dat misschien een
Als gedetacheerde krijg je,
wereldreis en de ander wil
anders dan de traditionele uit- graag timmerman worden."
zendkracht, een arbeidsoverEen gedetacheerde heeft meer
eenkomst met het uitzendbuzekerheid, maar doet, net als
reau. Dat betekent dat het uiteen uitzendkracht, toch geva„Er is een grote groep mensen zendbureau je werkgever is en rieerd werk bij steeds nieuwe
je rechtspositie sterker wordt.
die niet gebonden wil zijn aan
opdrachtgevers. Hinz: „Op het
een bedrijf. Die vinden het leuk Je kunt een pensioen opboumoment dat er geen werk is bij
om eens een paar maanden hier wen en aanspraak maken op
een bedrijf, betalen wij je salabijvoorbeeld vakantiegeld en
te werken en dan weer eens
ris door. Dus geloof maar dat
daar. Maar ze zoeken ook zeker- spaarloon. Bovendien kun je
we zorgen dat je aan de slag
niet van de ene op de andere
heid," zegt Kiki Hinz, interceblijft."
dente bij Randstad uilzendbu- dag op straat worden gezet.
reau in een nieuw filiaal aan de
Randstad investeert veel in
Amsterdamse Paulus
De intercedenten leggen in de opleidingen en loopbaanbegeomgang met gedetacheerden
Potterstraat.
leiding. „Wij zorgen ervoor dat
nieuwe accenten. „Het leuke is je elke drie jaar een stapje
Randstad afficheert zichzelf als dat je uit gaat van de persoon
hoger kunt en datje waarde op
en daar een passende functie
specialist in het oplossen van
de arbeidsmarkt behouden
bij zoekt. Bij uitzendwerk had
flexibiliseringsvraagstukken.
blijft. We kijken watje wil en

kan, en wat wij daar qua opleiding en werkervaring aan kunnen toevoegen."
„Als je het leuk vindt om als
secretaresse aan de slag te
gaan, hebben we bij Randstad
een Secretaresse Academie. Als
je een vooropleiding mavo,
havo of vwo hebt, kunnen wij
in drie jaar een secretaresse
van je maken door leren en
werken te combineren," zegt
Hinz.

Had zij niet liever bij één en
hetzelfde bedrijf willen werken?
„Ik ken veel mensen die best
„Nee, dit is ontzettend afwisseals uitzendkracht zouden willen lend. Randstad doet veel aan
werken, maar zij missen dan de loopbaanbegeleiding. Als je iets
zekerheden van een vaste
in je werk tegenkomt wat je
baan," zegt ook Edith van
niet beheerst, neem je contact
Dijkman (26). Van Dijkman
op en dan kijken zij of ze een
kwam in juli in dienst bij
cursus voor je hebben. Ik wil
Randstad en werd eerst gedeta- een behoorlijke carrière maken
cheerd als directiesecretaresse en hoe meer ervaring ik krijg
bij het World IVade Center,
hoe beter."
daarna bij Agip International
Jan Pieter Nepveu
en de Rai.

Stoelenjongen

Leuke bijverdienste voor

gevraagd
en

jong en oud (v.a. 15 jaar)

bedienend pers.

GEMEENTE ABCOUDE

voor de zomermaanden

Aan de noordrand van de provincie Utrecht liggen de twee dorpen Abcoude en Baambrugge. Tezamen vormen ze de
gemeente Abcoude. Beide dorpen hebben nog hun oorspronkelijke dorpskernen. De totale populatie bedraagt ongeveer
8.000 inwoners.

Strandpaviljoen 21
tel. 5715524

Sinds begin januari werkt Van
Dijkman bij een school, het
Europa College, waar zij de
public relations en voorlichting
verzorgt. „Dat houdt onder
meer in: het organiseren van
open dagen, het ontwikkelen
van studiegidsen, advertenties
plaatsen en de zorg voor de
mailings."

Gevraagd:

medewerkster
vrijdag namiddag, za.morgen en/of
event. andere uren
Tel. 023-5714764, na 20.00 uur

DAGBLAD
DE TELEGRAAF

Door een herschikking van taken en vertrek naar elders zijn er bij de sector Grondbeheer onderstaande vacatures ontstaan. De sector bestaat uit
verschillende clusters.

vraagt met spoed

De cluster Openbare Werken zorgt ervoor dat de openbare ruimte optimaal leefbaar wordt gehouden. Op beleidsvoorbereidend én beleidsuitvoerend niveau. De cluster is onder andere verantwoordelijk voor verkeers- en vervoerszaken en voor het aanleggen, beheren en onderhouden
van de openbare ruimte.

Bezorgers m/v
in Zandvoort

ADMINISTRATIEF-JURIDISCH MEDEWERKER OW voor 20 uur per week
Profiel
Voor deze functie zy'n we op zoek naar iemand met een flexibele
instelling en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. U verricht alle
admmistratief-jundische bezigheden die voortkomen uit de werkzaamheden van de cluster. Zo verwachten we dat u ervoor zorgt dat
administratiefrechtelijke procedures en aanvragen, o.a. verkeersbesluiten en kapvergunningen. op een goede manier worden afgewikkeld. Ook stelt u eenvoudige verweerschriften op, verstrekt informatie
en bent u betrokken bij de klachtenbehandeling. Vacaturenummer OW1.

Uw achtergrond
U hebt een vakgerichte opleiding op MBO-niveau afgerond.
Het verdient de voorkeur als u over ervaring met één of meerdere
taakonderdelen beschikt.
Salaris
Het salaris is maximaal schaal 7; minimaal ƒ 3.130.- en maximaal
ƒ4.520,- per maand bij een volledig dienstverband. Inschaling geldt
per 1 -4-98 en is afhankelijk van opleiding en ervaring.

IJssalon Giraudi
vraagt

OPROEPKRACHTEN
jongens/meisjes

Meld je nu aan:

voorhetZOMERSEIZOEN

tel. 023-5355978

Tel. 5714337/5716202

erk

2 TECHNISCH MEDEWERKERS voor elk 36 uur per week
Profiel
Voor deze fulltime functies zoeken we ondernemende persoonlykheden
met verstand van zaken. U wordt betrokken bij de werkvoorbereiding
en de uitvoering van civieltechnische werken. Zo begeleidt en houdt
u toezicht by projecten. U stelt technische en stedebouwkundige tekenmgen op. o.a. voor bestekken, revisie en grondverkopen. Ook zorgt
u voor m- en opmetingen voor diverse civieltechnische en andere
projecten. Daarnaast bent u belast met informatieverstrekking, klachtenbehsndelmg en beheer en byhouden van het tekeningenarchief en
geautomatiseerde beheersystemen. Het spreekt vanzelf dat u over
goede sociale vaardigheden en contactuele eigenschappen beschikt.
Vacaturenummer OW2.

Uw achtergrond
We verwachten van u een afgeronde MBO-opleidmg Civiele Techniek.
By een gemeentelijke organisatie hebt u al de nodige ervaring opgedaan.
Salaris
Het salaris is maximaal schaal 7 of 8; minimaal ƒ 3.130.- en maximaal ƒ 5.234,- per maand by een volledig dienstverband. Inschaling
geldt per 1-4-98 en is afhankelijk van opleiding en ervaring.

De cluster Volkshuisvesting. Ruimtelyke Ordening en Milieu (VROM) is verantwoordelijk voor de bewoonbaarheid en het gezicht van de stad en
het dorp Zo zorgen we voor een leefbaar milieu, vele monumenten en stads- en dorpsvernieuwing.

MEDEWERKER BOUW- EN WONINGTOEZICHT voor 36 uur per week
Profiel
We zoeken een tactvolle, ondernemende persoonlykheid die graag
speurwerk verricht. In deze functie kijkt u of de sloop- en bouwvergunningen worden nageleefd, en of de horecagelegenheden aan de
inrichtingseisen van de Drank- en Horewwet voldoen. U spoort illegale
bouwprojecten en werken op. Ook adviseert u over aanschryvingen.
verzorgt de afgifte van gebruiksvergunningen en zorgt voor de
technische uitvoering van de subsidieregelingen WVC.
Vacaturenummer VROM1.

Uw achtergrond
U hebt een opleiding op minimaal MBO-niveau, byvoorbeeld MTS
Bouwkunde. Daarnaast bent u m het bezit van het diploma
Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht l.
Uw salaris
Het salaris is maximaal schaal 8: minimaal ƒ 3.594,- en maximaal
ƒ 5.234,- per maand by een volledig dienstverband. Inschaling geldt
per 1-4-98 en is afhankelyk van opleiding en ervaring.

Informatie
Alle functies worden m 1998 definitief gewaardeerd. Voor nadere informatie over deze functies kunt u contact opnemen met de heer
A.W. Schilt, sectorhoofd Grondgebied. Voor de functies OW1, OW2 kunt u ook contact opnemen met de heer J.H. den Otter, clustercoordinator
Openbare Werken. De heer G.J.G. Noordhoff, clustercoordinator VROM, kan u meer vertellen over de functie VROM1. Allen zy'n bereikbaar op
telefoonnummer (0294) 280 280.

Verdiensten:
f 220,-f 230,- per 4 weken en div. extra's w.o. 4 x per jaar een bonus van
f 72,50 en gratis krant.
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Personeelsadvertenties worden gelezen in de
nieuwsbladen van Weekmedia» Met een bereik
van ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt het voor de hand
dat de personeels- en opleidingenadvertenties
goed gelezen worden.
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving ons kantoor.
De uitgebreide folder en advertentie-tarieven
liggen voor u klaar.

Sollicitatie
Belangstellenden voor bovenstaande functies kunnen hun sollicitatie met curriculum vitae binnen 10 dagen richten aan het College van B&W van
de Gemeente Abcoude. Postbus 5. 1390 AA Abcoude. Op de envelop en op de brief vermelden: OW1, OW2 of VROM 1.
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ADVERTEREN? ZANDVOORT: 020 -571 7166

Amsterdam 020-562.3076
Amstelveen 020-347.3422
Zandvoort 023-571.7166
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woensdag 25 maart 1998

'Mcichinistenschool' schrijft
maritieme geschiedenis
Voormalige officieren
scheepswerktuigkundigen van de
'Machinistenschool' in Amsterdam, bereiden
een grote expositie voor over de geschiedenis
van hun opleidingsinstituut. Met deze
tentoonstelling hopen zij in het Open Haven
Museum van Amsterdam een stukje
maritieme geschiedenis te schrijven.

T

WEEDE
KAMERLID
en oud-officier van de
Koninklijke , Marine,
Ongetwijfeld zal het leerlingenarchief op de tentoonstelling
J.D. Blaauw, zal op zau'elvuldig geraadpleegd worden
tcrdag 18 april de officiële opening verrichten. Om drie uur
onthult hij een herdenkingsplaquette, met daarop de namen van de tijdens de Tweede
Wereldoorlog omgekomen studenten en docenten van de Machinistenschool. Een uur eerder, rond de klok van twee, zal
Als onderdeel van de Intercrossover en r&b. De 'grootste het stoomschip H.M.S. 'JElfïn',
•lationale Vcrzameldagen,
cd en platenbeurs ter wereld'
dat momenteel door vrijwilli\\ordt op zaterdag 4 en zondag staat dit keer in het teken van gers in de originele staat wordt
,1 april in de Jaarbeurs in
de Beatles. Speciaal voor de In- teruggebracht, aanmeren bij
Utrecht opnieuw een Mega CD ternationale Verzameldagen
het museum.
& Platenbeurs gehouden. In
komt de befaamde Beatles
Auk Boom uit Wormerveer
speciale afdelingen worden alle Road Show uit Engeland over: en Henk van Riessen uit Spansoorten muziek aangeboden
een indrukwekkende vcrzamc- broek, zitten in het bestuur van
door binnen- en buitenlandse
ling met de zeldzaamste Beat- de Vereniging Oud-Studenten
.standhouders, van de l'ifties tot les-artikelen, zoals gesigneerde Technisch Maritiem Onderwijs
de niiieties. Overigens is er op foto's, 'Yellow Submarine'Amsterdam. Samen met de lebeide bcursdagen ook een film speeltjes, gouden platen en
den Erik Jansen, Gert Sloof en
en science fiction afdeling.
zelfs Beatleskousen. Een door- George Steen werken ze aan de
In totaal staan er meer dan
lopende videoshow toont de
inrichting van de expositie over
-120 stands opgesteld met 60
band in Nederland. Tevens zal de Eersle Middelbaar Techniprocent buitenlandse exposan- voor het eerst het boek 'De
sche School van Nederland, teten. Het aanbod omvat onder
Beatles in Nederland' geprevens Kweekschool voor Machiandere singles en Ip's, maar
sentecrd worden en te koop
nisten. Zij gebruiken hiervoor
ook collectors items, memora- zijn.
het 120 jaar oude archief van de
bilia, nieuwe en tweedehands
Machinistenschool, dat zij na
cd's. De verzamelaar van vinyl De Mega CD & Platenbeurs is onder- de opheffing van de school in
deel van de Internationale Vcrzamel- hun bezit kregen.
vindt er net dat ene speciale
dagcn van de Jaarbeurs in Utrecht.
hoesje en de dancelieihebber
„Het eerste wat we deden,
Openingstijden zaterdag van 10-18
komt aan zijn trekken door de uur en zondag van 10-17 uur. De toe- was natuurlijk kijken wat de leenorme grote dance-sectie met gang bedraagt 12,50, kaart voor beide raren over onze schoolpreslaonder andere jungle, hardcore, dagen 20 gulden.
ties hadden opgeschreven in

Mega cd en platenbeurs
teken van Beatles

hun
aanlekeningenboekjes,"
vertelt Auk Boom. „Mei een
aanlal zevenljes op rij voor hel
vak-bankwerken, dal we van de
heer Mus kregen, kom ik er
besl redelijk vanaf."
„Hel zoeken naar je eigen
boekje is niel zo moeilijk, omdat we allemaal onder een eigen
nummer genoteerd slaan," legt
Henk van Riessen uit, de archiefbeheerder met nummer
3411. „Voor bezoekers van de
tentoonstelling is het goed te
weten, dat er persoonlijke gege-

Oud-stuclenlcn van de 'Machinistenschool', Gert Sloof, Auk Boom,
George Steen, Erik Jansen en Henk van Riesen (v.l.n.r.) werken al
maanden aan de inrichting van de expositie over de geschiedenis
van hun opleidingsinstituut
steel- en voetjespasser, te voorschijn gehaald.
Van Riessen deed hel archiefonderzoek over de periode crisisjaren en Tweede Wcreldoorlog. Hij vond ondermeer brieven van de Orlskommandanl,
waarin de toenmalig directeur
Th.W.C. van Mierlo wordt aangcsprokon op de anti-Duilse

Oud-studenten organiseren grote
expositie over opleidingsinstituut

vens in het dossier zitten van houding van leerlingen en de
vaders, grootvaders of oud-slu- school zélf. Pamfletten legen de
denlen zelf."
NSB mogen niel meer worden
De Vereeniging voor Machi- uitgedeeld. Een archiefstuk
nisten, die op 26 juli 1878 werd vermeldl de fussillade van de
opgericht mei het doel machi- zoon van Van Mierlo, die ook
nisten op Ie leiden voor 'de als docenl aan hel insliluut verGroote Stoomvaart, Suikerfa- bonden was.
brieken en andere inrichtingen
In de oorlog telde de 'Machivan grooten omvang', opende nistenschool' een recordaantal
het eerste schoolgebouw aan de leerlingen. In plaats van de toeOostenburgermiddenslraat. De geslane Iweehonderd leerlinschool verhuisde later naar de gen, had Van Mierlo 355 leerlinPlantage Muidergracht, in 1934 gen ingeschreven. Hiermee
naar de Overtoom en lenslolte kon hij voorkomen, dal de jonin 1968 naar de Schipluiden- gens naar Duilsland werden gelaan. Drie jaar later, in 1971, stuurd.
kreeg de opleiding de HTS- Het archief herbergt ook een
structuur.
brief van ir. Colijn, die als leraar
In de tachtiger jaren deed de electrotechniek aan de school
Maritiem Officier (MAROF) verbonden was. Volgens een
haar intrede bij de koopvaardij. schrijven van zijn hand was het
Deze officier werd opgeleid in hem onmogelijk de lessen te
zowel de naulische als lechni- hervatten, vanwege de staat
sche disciplines, waardoor de waarin zijn kleding verkeerde.
specifieke
opleiding
lol Hij vroeg bonnen aan voor de
scheepswerkluigkundige ver- aanschaf van een pak om ncljes
dween.
voor de klas Ie kunnen staan.
De gedenkschriften uil hel
Een
herdenkingsplaquette
archief, Ier gelegenheid van hel met daarop de namen van lij25 en vijftig jarig beslaan van dens de oorlog omgekomen slude school, vormen een goede denlen en docenten van de Maleidraad bij hel plaalsen in de chinistenschool, werd vlak na
lijd van oude school-en klasse- de oorlog op school onthuld.
folo's.
Oud-adjunctdirecleur Stukken mei aantekeningen
S.J. Kuiper van de Machinis- over welke namen er op de plalenschool gaf de eerste aanzei quelle gegraveerd
moesten
lot hel archiefonderzoek. „We worden, zijn in het archief gekregen hel archief, dal loopl lol vonden. De Hoge School van
1980, in schoenendozen aange- Amsterdam, die eigenaar is,
leverd," vertelt één van de man- heeft de plaquette nu in bruiknen, die in hun vrije lijd aan de leen gegeven aan het Open Hatentoonstelling werken.
ven Museum. Daar zal deze dus
tijdens de opening van de tenVoor Auk Boom, die in Wor- loonslelling door Tweede Kamer een eigen reclamestudio merlid en oud-marine officier
heeft, is hel archiveren een leu- Blaauw worden onlhuld.
ke vorm van onlspanning en
een middel om hel contact mei
„Als je in een boek mei pasfoandere oud-koopvaardij machi- Ip's van leerlingen en pcrsoonnisten te onderhouden. Voor de lijke aantekeningen van leratentoonstelling wordl niet al- ren over leerlingen, gegevens
leen gezocht naar papieren her- over jezelf tegenkomt, dan voel
inneringen. Scheeps- en motor- je je zowaar weer klein." vertelt
modellen, gereedschappen, die Auk Boom. Er bestaat volgens
tijdens de praktijklessen wer- hem nog vooral veel informatie
den gemaakt, zullen een plek uil de periode 1950-1960. „De
krijgen op de tentoonstelling. binding mei het instituut is dan
Henk van Riessen heeft voor heel sterk, daarna zet de trend
Toin Oi'Cermmis (links) en Leo Drager (rechts) bedienen een antieke Duitse proefbrander in het koffie- dil doel zijn oude bankwerk- in naar een minimale binding
en theemuseuin
Koto Bi jm do I lollandcr slukken, waaronder een krom- met de school."

'SCoffiebranden was begin
7
deze eeuw heidens karwei

Van de vijftig koffiebranderijen rond de
eeuwwisseling in Amsterdam, zijn er nog maar
een paar over. Eén daarvan is Geels & Co aan
de Warmoesstraat. Boven de oude winkel is
een klein koffie- en theemuseum ingericht.

wal een zak koffie woog, moesl je een gewichtjc
langs de houten stok laten glijden. Dat was een
erg precies werkje. Drager lacht: „Wij zijn er
mee bezig geweest, maar voor we één ons hadden afgewogen, wogen we zelf een ons."
Op een verhoginkjc staan twee grote anlracictbrandcrs. Rond de eeuwwisseling werd daar
koffie in gebrand. De gebruiker moest aan de
zwengel draaien om de koffiebonen in beweging
Ie houden, zodal ze niet verbrandden. Drager:
„Dat was een heidens rot werk, want je stond
naast een soort kachel van tweehonderd graden." Offermans vult aan: „Koffie ruikt lekker,
maar na een kwartier heb je je neus er wel van
vol." Mei kleine proefbranders kon je geringe
hoeveelheden koffie branden om snel even Ie
proberen wal hel lekkersl was.
Langs een raam staan
twee rode Amerikaanse
koffiemolens uit Philadclphia van voor de
eeuwwisseling. Ze \vcrden bediend door aan
een metalen vliegwiel te
draaien. „Alleen jammer
dal ze er hier in de oorlog, bij gebrek aan koffie, rogge en larwe mee
gemalen hebben." zegl Drager.
Wie m de jaren vijftig zijn boodschappen deed
bij Albcrl Hcijn of De Gruylcr, zal de eveneens
Amerikaanse Hobart koffiemachine herkennen.
Met dit elektronische apparaat konden dp huisvrouwen hun koffie zelf in de winkel malen.
Aan cle rode machine zat een zilveren knop,
waarmee de maling ingesteld kon worden. De
instructiessticker zit er nu nog steeds: 'Verse
koffie gemalen voor uw wijze van koffiezettcn.
Let op dal de wijzer uw gewenste granulatie
aangooit: zeer fijn. fijn, middel, grof.'

I

In de naoorlogse periode, tot
beginjaren zestig, be/uchten
veel jongens uit Indonesië, Suriname en de Antillen het instituut Van zeefotogiaaf bij uitstck Cees van der Meulen, die
de 'hoffotograaf van de school
was, zijn nog veel klassefoto's
voorhanden. De betiokkenheid
van ouders en familieleden bij
het schoolgebcuren was groot,
blijkens een brief' van de heer
Chateau uit de West, die informeert naar de prestaties van
zijn neef.
Sport vormt een apart onderdeel op de tentoonstelling. liet
schoolvoetbal, het slocproeicn
en de zwemwcdstnjden zijn in
pamfletten en ander materiaal
terug te vinden. Het archiefcomité hoopt nog op wat aanvullingen uit particulier bezit van
oud-leerlingen.
Tiny Kuiper
De expositie duurt tot 17 mei 1998.
Voor liet bezoeken van de expositie
gelden de openingstijden: woensdag
tot en met zondag van 13 uur tot 17
uur. De toegangsprijs bedraagt ."> gulden voor volwassenen, 3 gulden voor
kinderen lot 12 jaar, houders Museumjaarkaart, C..I.P, Stadspas Amsterdam en Pas G5+. Het Open Haven
Museum ligt aan de KNSM-laan 311
in Amsterdam. Tijdens de expositie
zullen leden van de Oud-Studentenvcreniging aanwezig zijn om vragen
te beantwoorden en uitleg te geven
bij de tentoongestelde modellen,
vyerkstukkcn en loto's. Voor informatic kan men konlakt opnemen met
Auk Boom, telefoon/lax: 075-G40.1440
of Henk van Riessen, telefoon/fax
022G-351.77G.
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K ONTMOET Joost om /es slapen in gi nepen die behooiuur 's morgens onder de
lijk groot k u n n e n vvoiden. in
Utrechtscbrug. Joost is van het Ri-mbrancltpark zijn er wel
liet radioprogramma Vroe- eens vici hondeid bi] elkaar.
ge Vogels. We willen opnamen Gezellig daar.
maken van de halsbandparkieTerwijl ik sta te oieren begint
ten die hier in hoge populieren het te regciu'ir diuppels op het
slapen. Dan moetje vroeg zijn. hetspad. Het is alleen geen wawant bij het eerste licht verla- ter, maar stront De paikielen
ten ze hun slaapboom om eten / i j n nu goed wakker en bcginte gaan zoeken. Waarom staan nen de dag met ontlasten I Iel
die beesten ook zo vroeg op?
gckwetter neemt toe, wordt
En dat terwijl een bosuil me al lang/amerhand het bekende
vanaf vier uur regelmatig wak- schreeuwen. Ze beginnen wat
kcr had getoeterd. Die moet in gymnastiek te doen. vleugeltjes
de bomen bij het spoorcmpla- strekken, pootjes rekken. Eindcemcnl van de Watergraafsje vliegen naar de volgende tak
mcer hebben gezeten.
Dan neemt een klem groepje
We lopen over het fietspad
opeens razendsnel de benen,
langs de brug. Je hoort ze al.
uitgejouwd door de achterblijHet snerpenvers. Ze wordc parkietendcn gevolgd
geluid komt
door anderen,
makkelijk bosteeds in kleiven het
nc groepjes, ol
vrachtverkeer
met y'n tweeuit. Staan ook
en, of zelfs alvroeg op, die
leen. Tot nog
vrachtwageneen paar slochauffeurs.
me duikelaars
We zien stipachterblijven
jes bovenin de
Die worden
populieren.
blijkbaar net
Even tellen:
zo moeilijk
een stuk of
wakker als ik.
vijftig. Ze babInmiddels is
belen nog wat
het bijna licht
aarzelend voor
geworden. Ik
zich uit. Maar genoeg voor een neem afscheid van Joost. Tijd
geluidsopname. Ik vertel wat
om naar het werk te gaan. Op
bijzonderheden. Dat wij Amde fietstocht langs Amstel en
sterdammmers ze om één of
Kalfjcslaan blijven de halsandere reden papegaaien noe- bandparkieten me vergezellen.
men. Dat de eersten in 1976 in Bij Zorgvhed zitten er nog wat
het Vondelpark verschenen,
op hun vaste slaapplek daar.
losgelaten uit een kooi. Dat
Bij het Kalfje zeilen er een paar
paartje bracht het jaar daarop
over. Vlak voor de Amstelveenal jongen groot. Meer vogels
scweg zie ik de laatste langsflitverschenen. De eigenaren wer- sc'ii. Dan duik ik het Amsterden blijkbaar gek van de hcrnc damse Bos in en is het afgeloen het vakkundige sloopwerk
pen met parkieten zien. Ze kovan de parkieten en zetten
men zelden in het Bos Ze vliemassaal de deurtjes open. De
gen liefst zo snel mogelijk naar
dieren overleefden zonder pro- de stad. Op naar de vetbollen
bleem de strengste winters. Nu en de pinda's. Halsbandparkiezijn er honderden halsbandpar- ten houden niet van natuur. Ze
kieten in Amsterdam. Ze broc- houden van mensen.
dcn in het Flevopark, Bealrixpark. Vondelpark enzovoort. Ze
Remco Daalder
In het Cultureel Centrum Amstelveen speelt
op woensdag 8 april om kwart over
acht

Folo 6en van Duin

Orkater

Fantasiekasteel is nieuwste
attractie Sprookjeswonderland

E WINKEL IS zelf al haast oen muEr is afgelopen winter hard
seum. Het ruikt er naar verse koffie, er
aan gewerkt, maar het is geworden veertig soorten koffie en zelukt. Op zaterdag 11 april gaan
ventig soorten Ihee verkocht. Hel kolin Sprookjeswonderland in
_'- en theemuseum bevindt zich in een ruimte
Enkhuizen de poorten open
boven. In een hoekje hangt, waarmee het in
van een groot fanlasiekasteel.
1881 voor de firma Geels allemaal begon, de verDe nieuwe atlraclie, heeft een
mmning 'lot hel branden van koffie in de veroppervlakte van twaalfhonderd
dieping gehjkstraats van hel achterhuis van het
vierkante meter.
perceel Warmoesstraat 675'.
Het kasteel heefl alles wal
Gedurende een eeuw
een kasteel behoort Ie hebben:
werd de zolder boven de
een poort, een binnenplaats
branderij gebruikt om er
met fontein, diveiie torens en
ipullon neer te zetten.
een muur voor de 'soldaten' om
die niet meer van pas
over te lopen. Binnenin biedt
kwamen. Volgens Leo
een grote ruimte zitplaats aan
Urager en Torn Offerdriehonderd bezoekers. Gedumans, beiden gcpensiorendc het hele seizoen wordl
neerd on vanaf hot eerhier dagelijks de speciaal gei>te uur betrokken bij
schreven sprookjesmusical ophet museum', was het
(l
en rommeltje. ,,Er hinADVERTENTIE
^'cn twee lichtpitjcs, het
'ook wol een kolenhok," zegt Drager.
Vier jaar lang zijn ze met een aantal andere
vrijwilligers bozig geweest om het museum in Ie
'ichton. Do spullen werden opgepoetst en zo no<Jig gerepareerd. Het museum werd geordend,
'naar niet te overdreven. En dat maakt het leuk.
U e ruimte slaal vol koffiemolens, koffiobrantlerh on lal van andere attributen, waarvan do
waarde
zich op het eerste gezicht moeilijk schatl
en laai.
Maar wie even blijft en zich laai informeren
door Drager en Offcrmans, onldekt leuke dinKon. Zoals een smecdijzeren koffiemolen uit
1800. Ol' een Chinese vaas, waarin de thee met
Jan Pietcr Nepveu
voor nieuwe produkten
thccehppers uit China gehaald werd. En wat te Knllle en tbee museum (ieels A. ('o. >\:trniiii>.sstr.i;it Ii7,
en acties
4
tienken
van een zeer antieke weegschaal? Hij
U'letnnn lt'?).OIi8H: ^cnpeml: tlinsd.ii; en vrijdag MUI t\\oe tot
' J estaal uil oen geijkl stuk hout. Om te bepalen. \ii-r iinv: toecani; unills.

Volgende week

Jxraiit

gevoerd. De spelers zijn computcrgestuurde levensgrote poppen, waarvan prinses Violinde
de hoofdrolspeelster is.
Een kleinere ruimte binnen
het kasteel is bedoeld voor wisselexposilies. In verband mei
hel 25-jarig bestaan van
Sprookjeswonderland, laat de
eerste expositie de ontwikkelingen van het kindcrattractiepark zien gedurende de afgclopen kwart eeuw.
Het nieuwe kasteel heeft
tweeëneenhalf miljoen guldon
gekost on is onderdeel van een
groot ontwikkelingsplan, dat in
cle komende jaren verder uitgevoerd gaat worden. Het lolale
plan gaat zescneenhalf miljoen
gulden kosten.
Sprookjcswondcrland. Kooizandu PR
9, Enkhuizen, is dagelijks geopend
van 10-17.30 uur. De entreeprijs voor
groot en klein is» tien gulden.

ADVERTENTIE
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: 2 mu/io- VERTICAAL: l afname; 3 langkinstr.: 12 argentum: 14 lol: 15 speelplaat; 4 palmboom: 5 huid:
Irahehok: 16 daar: 17 snavel: l!) 6 etago. 7 pers. vnw., 8 insect: !)
oude maat. 21 tegemner. 22 schip: 10 vogelpioducl: 11 stremeisjesnaam: 23 nietig: 2ô Nod. pcn; 13 plausibel: 1(5 uitkomst:
rivier: 27 paardcnbil: 2!) plaats: 18 hoop: 20 verschiet: 22 nv. m
30 veroorzaken: 32 leidsman: 33 België; 24 h et/.el Iele: 25 verbinkijker; 3-4 bolwerk: 3(5 lof: 37 ding: 2(i steen: 28 Rijksgrens: 30
muziokaand.: 38 militair. 39 stootwapen: 31 windstreek: 34
grondsoort: -11 voegw.: -42 vrag hoofddeksel: 35 hoofdtelw.; 38
vnw.: 43 op zekere plaats. 4.4 ba- schaakterm; 40 loop, 44 blinrium: 45 voor/..: 47 naaklhoom: elcnschril't. 46 tegenhouden: J!)
48 drcumcs: 50 vogel. 52 school- herenkleding: 51 Az. land. .13
vak: 55 Palest. beweging: 5(5 hoofd: 51 hals: 55 spekcinm: 57
rijstwijn: 58 bouwwerk: 59 sol- uitgeteld; 59 eerw. vader: (il
datcnkost; 60 afgod: 02 teerpro- bergplaats: 63 paar: 66 hoon; 67
dukt: 63 minoraal, (54 ocverge- groet: 70 militair: 71 achter: 72
was: Glï aankomend: 07 lege- rund; 73 reeks.
ra f d.: 68 pi. in Frankrijk: (ii!
laatstgenoemde: 70 godheid: 72
voorbij: 74 Tochn Universiteit: Oplossing vorige week:
POEDERCHOCOLADE
75 aanwendbaar.

de muziekthealervoorstelling 'De formidabele Yankee'.
!n deze voorstelling staal Howard Hughes
cenlraal. Deze Amerikaanse multimiljonair
bezit, in de jaren zeventig, luxueuze gokpaleizen en satellieten Veroer heeft hij de
mooiste vrouwen Ier wereld het hof
gemaakt en bemind Ondanks zijn grote
ri|kdom brengt hi| de laatste [aren van zijn
leven volkomen geïsoleerd door Vlak voor
zi|n dood doet hij nog een poging om uit
zijn isolement te breken en zich weer op
grootse wijze te monifesteren m Hollywood
Regie Willem van de Sande Sakhuyzen
Spel Gi|s Schollen van Aschal, Peter Blok en
Porgy Frnnssen
Lezers krijgen tegen inlevering van onderslaande bon een korting van vijf gulden
op de normale pri|zcn van respectievelijk 35
(l e rang), 32,50 (2 e rang) en 30 gulden
(3-e rang) De kassa van het Cultureel
Centrum Amstelveen op Plein 1960 ni 2 is
geopend moandog tot en met vnidag von
tien tot drie uur (telefonisch vonaf half elf 's
ochtends) In hel weekend von twaalf lol
drie uur (telefonisch vanaf een uur) Hel
telefoonnummer van de kassa is 0205475175.

d)

o

i
«s

O
O

•at
«es

Weekmedia 17

woensdag 25 maart 1998

•

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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(Para)medisch personeel gevraagd

4ctistelrade

W^Wisiterss.

Reageren op advertenties met boxnummer'

STICHTING BEJAARDENZORG
AMSTELVEEN

MATRASSEN

zoekt voor de keukens m t Huis a/d Poel en De Olmenhof
zo spoedig mogelijk

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

keukenhulpen m/v
in 't Huis a/d Poel 35 uur per week, volgens wisselend rooster
van zondag t/m vrijdag van 0830 tot 1600 uur

Amstelrade in Amstelveen, grenzend aan Amsterdam, is een
modern voorzieningencentrum voor mensen met een vaak m De Olmenhof 18 uur per week, volgens wisselend rooster
Oproepen
Felicitaties
van zondag t/m vrijdag van 1030 tot 1500 uur
complexe lichamelijke handicap Op eigen terrein biedt
Mededelingen
Amstelrade huisvesting aan 105 bewoners Zij hebben ieder
Het betreft vooralsnog tijdelijke contracten m verband met
een eigen woonruimte Naast dagelijkse verzorging en
• Joke Luykx,
vervanging wegens zwangerschapsverlof tot ongeveer half
Gezocht 25 kandidaten voor van harte gefeliciteerd met verpleging kunnen zij rekenen op paramedische en psycholo- augustus 1998
gratis basisopleiding motornj- je 60ste verjaardag Maaike gische ondersteuning en begeleiding terwijl er mogelijkheden
bewijs Verkeersschool Nelen • Joke Luykx 28 maart 60 jr zijn tot actieve dagbesteding De verzorging en verpleging HOOFDTAKEN VAN DEZE FUNCTIE ZIJN
oinnen Amstelrade is georganiseerd per wooneenheid van 15
Amsterdam Tel 020 6633773 Gefeliciteerd Jack Alice
- deelname aan de voorbereiding van de maaltijden,
bewoners
Monique
Richard
uit
Mokum
• schoonmaakwerkzaamheden van keukeninventaris en
• Restaurant Oueenie hartelijk dank voor het heerlijke
• Lieve Joke, van harte met' n samenwerking met andere voorzieningen biedt Amstelrade
diner Team Manaschool
je 60ste verjaardag Een ge ook elders m de regio zorg- en dienstverlening aan mensen
1
met een handicap Zowel m- als extern is Amstelrade actief Salariëring conform CAO-Verzorgingshuizen, schaal 1 (maxi• Te gekke verjaardag Trudy zelhge dag Wim en Margo op het gebied van vernieuwing en differentiatie van de zorg mum bruto ƒ 2 703,- op fulltime basis)
Groetjes Rob,
• Trudy ziet Sara Van harte
Linda Raymon
gefeliciteerd
Rob Linda Binnen de dienst verpleging en verzorging hebben wij vacatu- Inlichtingen op werkdagen tussen 1400-1600 uur
't huis a/d Poel bij de heer Eerbeck, hoofd keuken,
•es voor
• Uw particuliere Micro bon
tel nr 020 - 641 93 51
per post verstuurd bereikt
Uitgaan
De Olmenhof
bij de heer Elsrodt, adj hoofd civiele dienst,
ons pas over 3 a 4 dagen
tel nr 020 - 645 65 51
Opdrachten die te laat
Do 26/3 groots JUBILEUMbinnenkomen worden
Brieven voor 6 april a s richten aan de directie van
BAL v alleengaanden Danautomatisch de week
ER ZIJN MEERDERE DEELTIJDFACTOREN MOGELIJK
STICHTING BEJAARDENZORG AMSTELVEEN
sen/ontmoeten/gratis
weldaarop geplaatst
Populierenlaan 21, 1185 SE Amstelveen
komsdrankje/lotenj/hapjes in FUNCTIE
De Ossestal, Nieuwelaan 34a, De belangrijkste werkzaamheden zijn
1
Osdorp, 20 u , mis het niet - u bent lid van het team medewerkers dat zorgdraagt voor

Maaien
dikte

SG
25

80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

99,- 125,105,- 130,110,- 140,115,- 150,155,- 190,165,- 200,180,- 225,190,- 230,200,- 255,230,- 290,255,- 330,-

SG
30

verzorging, verpleging en begeleiding van de bewoners op
IETS TE VIEREN
de wooneenheid,
EETCAFE SANTÉ
- u voert daarbij de zorg uit zoals die is overeengekomen met
Zandvoort, 023-5719213
de bewoners en alle betrokken disciplines,
S v p tijdig reserveren
- het uitvoeren en/of assisteren bij verpleegtechnische hanZat 4 apr stijldansavond v
delingen,
alleengaanden en paren 'De - het begeleiden van één of meer bewoners kan tot uw taken
• Wij behouden ons het Ossestal', Nieuwelaan 34, Os- behoren
recht voor zonder opgave van dorp, 20 30 u Geen danssch
redenen teksten te wijzigen ledere liefhebber welkom
PROFIEL
of niet op te nemen
Info 06-51897194
U heeft ervaring in en/of affiniteit met het werken in de
gehandicaptenzorg U beschikt over één van de volgende
diploma's MDGO-vp of ziekenverzorgmg U bent communiMarkten/braderieen
catief vaardig en u heeft een analytisch vermogen U weet
een goed evenwicht te bewaren tussen persoonlijke betrokkenheid en professionele afstand
VERZAMEL & CURIOSA MARKT
Haarlem Extran Sportcenter zon 29 mrt
175 stands vol verzamelingen en grootmoederstijd spullen Wij hebben meerdere contractmogelijkheden, te weten tijdelijke dienstverbanden m verband met zwangerschapsverlof
Org v Aerle 0492 - 525 483
en vaste dienstverbanden (beginnend met een jaarcontract)
9

VLOOIENMARKTEN

Mode

Kandidaten voor één van deze functies kunnen zich binnen
28 en 29 maart Hogendorphal, Hogendorpstr te Amsterdam
twee weken na het verschijnen van deze advertentie schrifte5 april Bankrashal te Amstelveen
lijk wenden tot mevrouw J Schenk, personeelsfunctionaris,
ORG HENSEN 023 • 5402334
met in de brief de vermelding naar welk soort dienstverband
* Rubrieksadvertentie op- Grote Vlooienmarkt Amstel- uw voorkeur uitgaat Het is mogelijk vooraf informatie in te
Vondellaan 7
9
^even Zie voor adres en/of veen-Oost (150 kramen), zon winnen bij de unithoofden de heer K de Lange en de heer
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
telefoonnummer de colofon 29 maart 10-17 uur Escapade- F Flierman
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
m deze krant
hal (Escapade 1)
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkAmstelrade, Laan van Kranenburg 12, 1183 AS Amstelveen, zaamheden. Gew openingstijden, ma t/m vrij van 9 00 tot
Midland BV, 033-4751167
telefoon 020-5470470, fax 020-6477991
1700 uur Voor info 023-5717177 of 06-52502188.

Monet Strijkservice

Videotheek

Dombo
NIEUW!
te huur
NINTENDO 64
spelletjes en
afspelers
Corn. Slegersstraat 2b

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

:'

, Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur
•^'V. ' - T \ . i ' - ' . / ,
02S-5712070

• Zie de colofon voor opga
ve van uw rubieksadvertentie

Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-Ziekenhuiswezen
De functie is ingeschaald in FWG-functiegroep 35

Per 25 mei 1998
gevraagd een

Videotheek

ASSISTENT v/m

voor kleine oogartspraktijk
Huish hulp 2 '/•> u p d Tein Buitenveldert Leeftijd
vens s v p onze 2 honden uit- onbelangrijk
Werkdagen
laten Tel 06-51314911
maandag 8001600 u ,
woensdag 800 1300 u
Met sp huish h gevr, 1x
Inlichtingen tel 0206443341
pw
do morgen
Tel
Handgeschreven sollicitatie
0235719448 na 1400 uur
brief met curriculum vitae sturen aan Oogartspraktijk
Wie wil mij maandagmorgen
helpen in de huishouding de Wolff, Cannenburg 16,
1081 GX Amsterdam
11 Tel 0235717030

Schoonmaakpersoneel gevraagd

DOMBO
Daarom hu 2 koopfilms

van 10,-

voor slechts

•' ' - _

5 koopfilms
van 10,- voor

Oppas gevraagd/
aangeboden

l Oj"

«)e
*COj*

Corn.
Slegersstraat 2 b

kamermeisjes v/m

Geopend dagelijks
Oppas gevraagd voor twee13.00-21.00 uur
met aantoonbare ervaring voor fulltime werk, voor hotel te Img (2 jr), voor ma /dl en do,
schoolvak vrij 023-5730297
Schiphol Interesse9 Bel RSB Uitzendbureau Amsterdam
020 6881044 of korr- langs op Admiraal de Ruijterweg 325 te • Zie de colofon voor opgaAmsterdam
ve van uw rubieksadvertentie
UITZENDBUREAU DE WERKSTUDENT
zoekt voor haar relaties m de schoonmaakbrache
Winkelpersoneel gevraagd
I) CHAUFFEURS SCHOONMAKERS M'V (combinatiefunctie)
pt of ft i b v rijbew B locatie schiphol
II) SCHOONMAKERS M V div locaties, pt of ft
BEACH IN BADMODE EN LINGERIE
III) SCHOONMAKERS M V ter aanvulling van het personeel m
vraagt enthousiaste parttimester
do nachtdienst
en oproepkrachten
Interesse9 Bel ons en maak een afspraak 020-6228555
Tel 0235716232

023-5712070

Gevr jonge enthousiaste medewerkers voor Rest Queenie
Wij hebben plaats voor
' Huish hulp (3 uur per week)
' Leerling kelner
' Terrasmedewerkers
' Medewerker Alg Dienst
1
Parttime medewerkers café terras v 0900-1400 uur
Voor een snelle reactie belt u Rest Oueenie
Tel 0235713599 vragen naar mevr Holleman

ZOEKT

Grand Café 25

180,190,200,215,255,280,300,315,345,380,425,-

275,280,285,290,375,395,425,450,495,525,540,-

350,355,-

260,270,-

360,-

290,-

365,425,430,-

320,390,425,-

525,550,-

465,499,-

570,-

605,-

625,-

699,-

640,-

790,-

Alle afwijkende
maten mogelijk

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Zuid

Papauerweg 17
Posljesweg 87
Insulindeweg 509
Van Woustraat 96

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

020-6324959
020-6186088
020-6937355
020-4703049

Kennismaking
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE''

(1 gpm)
Hieronder vindt u een kleine selectie van de
honderden aanwezige advertenties
Amersfoort en omgeving
Charissa, dat is mijn naam
Ik ben 19 jaar jong en jij? Ben
jij die leuke, lieve, mysteneuze prins op het witte paard9
Neem dan snel contact op
met mij en misschien hebben
wij binnenkort wel een leuke
date' Boxnummer 986523
Denk je dat jij iets bent voor
mij, maar ik natuurlijk ook voor
jou9 Weet je nog niet wat je
wilt, neem mij dan en bel' Mijn
naam is Chantal, ben 21 jaar
en woon m A'dam Ik zoek
contact met een spannende
jongeman voor spanning in
relatie Boxnummer 940568

Gezocht1 Een leuke, ongc
bonden, kinderloze, vlotte
vrouw Doel Blind Dance
Dato1 Lijkt 't je wat9 Als je
werkelijk iets anders wil,
omdat je bent uitgekeken op
het alledaagse, dan moet je
eens contact met mij zoeken'
Actie = reactie1 Boxnummei
224921

Ik ben een wilde, jonge vrouw
van 28 en zoek mannen die
mij kunnen temmen Wil je
eerst nog anoniem blijven
spreek dan zelf een adverten
tie in, dan krijg je automatisch
een boxnummer waarmee we
kunnen communiceren
Ik heb een goed gevuld figuur
Een zwoel muziekje op de waar jij het wilt Boxnummer
achtergrond, een leuke man 915371
op de voorgrond dat is alles
wat ik zoeki Ik luister al 42 jaar
naar de naam Astnd Samen
met mijn zoon en hond ben ik
woonachtig in Amsterdam Ik
werk als verpleegkundige.
Boxnummer 947566

Videotheek

Dombo

Haarlem en omgeving. Ik ben
het alleenzijn moe1 Zit jij lekker in je vel9 Ben je kindvnendelijk, circa 1 85 en een leuke
vent tussen de 34 en 35 jr9
Bellen1 Ik ben Yvonne, 34 jr,
1 80 lang en m het bezit van
2 kind Boxnummer 958925

.• : ; ..***' . / ' '.
De nieuwste dagfilms

Hallo lekker ding, heb jij ook
zo'n zin9 Spreek dan snel wat
in' Ik ben Yvonne Ik ben een
vrouw van 27 jaar en ben 1 60
lang Ik heb kort blond haar
en zoek een spannende man
Boxnummer 424266

Absolute power

Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week Wat moet u doen''
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 0906-50 15 15 6 en toets m het hoofdmenu een 4 Huisje, boompje, beestje, dat
3 Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie hebben wij al Wij, 2 meiden
van uw keuze
van 29 en 4, zijn op zoek naar
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
een man die daar nog tussen
past Denk je dat jij dat bent9
Ben jij toe aan een lekker Ik ben een gezellige bi-meid
Bel ons dan meteen Boxweekend met een wildvreem- en zoek via deze weg een
nummer 995421
de stoeipoes uit Rotterdam9 gezellige vrouw om zo nu en
Laat je gaan en ik maak je dan mee af te spreken Ik ben Ik ben Ruud en ben hartstikke
echt gek1 Ik weeg 60 kg, heb afkomstig uit Amsterdam, gek en onverantwoord1 Ik
lange blonde haren, groene ben 30 jaar en zou graag zoek iemand die mij wil herogen. Ik heb zo nu en dan een overdag contact met je heb- opvoeden of die mij in beharde hand nodig en ben 22 ben Spreekt dit je aan, laat dwang wil houden1 Je moet
jaar Reacties tot 35 jr
dan een reactie achter. Box- wel van goede huize komen
Boxnummer 938075
Durf jij9 Boxnummer 378964
nummer 288744

X Y Z B.V verhuizingen en
kamerverhuizingen/transport
Voll verz Dag-nachtservice
020-6424800 of 06-54304111

Trein/modelautobeurs, Almere Stad-West, zon 29 maart
10-15 u Sporthal Stedenwijk, Kampenweg 1, 300 tafels'

Opleidingen/cursussen
IPD cursussen AOV, PDB, MBA, PDL, PR en NIMA-A/B/C
Kleine groepen en betaalbaar Overal in Nederland
Voor gratis brochure bel 030 2447730 (24 uur p/d)
MAKELAARDIJ O G 1- of 2-JARIGE OPLEIDING 'S AVONDS
OVERDAG OF OP ZATERDAG Lessen in Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Arnhem en Eindhoven Betaalbare opleiding via het IPD 030-2447730 (24 uur p/d)

Contact

X-files10 ,

GRATIS MICRO's woiden geplaatst onder de navolgcndc voorwaaiden. • geabonneerd /.ijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgcgevcn • maximaal 3 icgels • alleen voor paiticulier
gcbiuik • het aangebodene mag niet boven
l'300.- uitkomen • bijv. huisiaad te koop aungcboden.
Gebiuik bij het invullen van uw tekst de coupon en
vooi iedere letter, punt. komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje viij.
Schiijfpcr regel hele wooiden of lelteigiepcn.
Indien uw advertentie een betaalde Micio is. kunt u
bij uw tekst een gegarandecidc (giro)betaiilcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgiiokaail.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Coupon uitknippen en opstuicn
(flankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplcm 12,
2041 JM Zandvoort

;'.- '• V .'. *'*%* . / ' :•.:

.

Hemoglobin

[

' '••*•*'*.
•
Criminale Intent

•'•)

Corn.Slegersstraat2B

:

Tel. 023-5712070

BRIEVEN ONDER
N U M M E R KOSTEN
F 9,99 <!CL. BTW)
EXTRA
(u (lienl ir rekening
mee te houden diil hij
uw op(M\ e de rcgvl
hr.o.nr.... liur. \.<!. l>lad
als l rCRcI hij uw (eksl
gerekend unrdl).
Wij /ijn niet aunspruKvlijk Miur routen onlstniin door onduidelijk
luindschrill.

Gratis Micio's en betaalde
Wij behouden ons liet
Micro's moeten woiclcn inaele- rccllt >»'"•/onder
verd aan de balie van ons kan- gg^«g-,.
toor tot mtcihjk maandag
,lk.( k, Ilen)e7l16.00 uur.

Verbeter de positie van uw bedrijf
Met een strippenkaart voor advies & training op het
gebied van management, automatisering, financiering,
boekhouden en marketing Voor vrouwen en allochtonen,
die V? tot 5 jaar geleden een bedrijf zijn gestart
Dankzij financiering door Europa Provincie N H en
Amsterdam is uw eigen bijdrage slechts ƒ400 voor
8 maanden Bel voor een folder en inschrijfformulier
STEW advies en training kleinbedrijf A'dam 020 6239369
Engels v beginners + half
gev ƒ 5,-p/u Begin 26, 30, 31
mrt Progress 020 6008104

Dieren en
dierenbenodigdheden

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus

Tel 023 - 5713780

Zandvoorts Nieuwsblad

ed 17

t/m 3 regels ƒ 5,60
t/m 4 regels ƒ 7,47
t/m 5 regels ƒ 9 34
t/m 6 regels ƒ 11,21
t/m 7 regels ƒ 13,08
t/m 8 regels ƒ 14.95
t/m 9 regels ƒ 16.81
t/m 10 regels ƒ 18,68

Wilt u ook mum. adics. woonplaats volledig invullen, andcis kunnen wij uw advcitcnlie hel.i.is met opnemen
Vooi de particulici maximaal 3 icgcls gratis, met vooi de /akelijke maikt/tot een maximum urn écn ndveitentio
per weck. Ook /-ondci vet melding vraugpiijs (ailikelen te /amen nicl boven f300.-) kunt u niet gi.itis ad\eüeicn. Alle prijken /ijn incl. I7.57r BTW.
Naam:

Adics:
Postcode:
Tcleloon

S.v.p. in Hibnek

Plaats.

•

:

voor de particulier:
3 regels gratis

Verhuizingen

SCHILDER heeft nog tijd v
binnen- en buitenwerk Vrijbl
Voor alle honden van groot prijsopgave
voor flats Noord Boulevard
t/m klein bij Ellen Cats Hon Bellen na 1800 uur 5719800
denkapsalon is het fijn'
Telefoon 0235717166
Alle wasbehandelingen met • ANNULERINGEN van adgratis anaalkliejbeh /ontspan- vertentie opdrachten kunt u
Gevraagd voor afwas en bijkomstige keukenwerkzaamheden Gevr hulp in pension, april • Rubrieksadvertentie op
t/m sept, zelfst kunnen wer geven' Zie voor adres en/ol ningsmassage/nagelknippen UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
JONGEN
oren schoonmakenievt tand- richten aan Micro's Weekme
± 18jaar HAROCAMO Kerkstraat 14, telefoon 023 5712102 ken, tijden m overleg, uitst telefoonnummer de colofon
steen verwijderen Volgens dia, Postbus 156, 1000 AD
verdiensten in leuke omge in deze krant
Amsterdam
afspr Tel 0235730068
ving Inl 0235716090
* Hoge bijverdiensten " Da- Achterweg 1, Zandvoort
zoekt
Wil jij tot ƒ 2 500 per maand mes v a 18 jr en ouder geZalenverhuur
bijverdienen Superfoon zkt 7ocht voor hel van huis uit
KEUKENKRACHT
dames v a 18 jr voor het voe voeren v gesprekken met 06Massage
en
ren van gesprekken met 06 bellers U kunt dag & nacht
CAFÉ „HET CONCEPT"
BEDIENEND PERSONEEL
bellers Je kunt ingeroosterd werken de comp houdt bij
heeft ruimte voor bruiloften
voor weekends en de zomervakantie
worden tussen 09 00 02 00 u hoeveel u verdient Dit kan Masseur geeft ontspannmgs/ en partijen met bediening
Info' Bel tussen 0900 en oplopen tot ƒ5000 br p sportmassage aan m/v/ge Amstelveensew 65 67 A'dam
Inlichtingen 0235713510
1500 u naar 0102944907 mnd Bel v info 0102944909 handicapten 0651011800
Z 0206411736 na 1800 u

bezorger/ster

160,165,175,185,225,245,265,270,305,350,390,-

ƒ98,-

Hobby's en verzamelingen

Divers personeel gevraagd

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

140,150,155,165,215,230,245,255,290,325,365,-

ALLÉÉN BIJ ONS
KWALITEITSMATRASSEN
SG35 90x200 16 cm dik

barst uit zijn voegen.

RSB Uitzendbureau Amsterdam zoekt

Horecapersoneel gevraagd

Kinderkledingverkoop
van topmerken Ml
Met zeer hoge kortingen
ZONDAG 5 APRIL
van 1200-1600 uur
m k.d v. Pippeloentje
(achterkant H I K )

pocket pocket Latex
damast badstof 14 cm

GRANDIOZE SPECIALE
AANBIEDING

Kunst en antiek

O a antieke meubelen, klokken, schilderijen, tapijten, veel
kleingoed enz enz Op maandag 30 en dinsdag 31 maart,
aanvang 1930 uur Kijkdagen vrijdag 27 maart van 14-21 00
uur, zaterdag 28 en zondag 29 maart van 10-1600 uur
Spinnerij 33, bedr terr Legmeer, Amstelveen, 020-6473004

SG
45

SPECIALE AKTIE

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

*VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN*
MAART-VEILING

SG
40

LET OP!!

ziekenverzorgenden (v/m)

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

SG
35

0906-50.15.15.6

Weekmedia 17

.woensdag 25 maart 1998

1

1

1

Glazenwassen]
Specialiteit schoonmaak
van gebouwen
Schoonmaak van
luxaflex
Verhuur tapijtreinigers

13

Pasen wordt
wel enorm
gezellig

2 % kilo
KIPPENPOTEN

10,-

Voor vegetarische produkten
kunt u ook bij ons terecht
vraagt
WINKELHULP jongen of
meisje voor de zaterdag
en een

JONGEN voor het schoonmaken

Slagerij Vreeburg
De enige ambachtelijke slager
in Zandvoort
Haltestraat 54, Zandvoort

Haltestraat 65
Zandvoort,
tel. 5712060

OPEN HUIS
BURG. VAN FENEMAPLEIN 2/106, zat. 28 maart
van 11.00-13.00 uur. Direct aan de wandelboulevard
gelegen luxe en royaal hoekapp. van penthouse kaliber met panoramisch uitzicht over strand, zee en boulevard. Vloeropp. 200 m2. Ind.: ruime hal; riante woonkam. (65 m2) met schuifpui naar terras (west) ouderslaapk.; met schuifpui naar terras (west); 1 e aangrenzende badkam. met ligbad, dub. wastafel en toilet; 2e
aangrenzende badkam. met dub. wastafel, douche en
toilet; luxe keuken met inb. app.; bijkeuken met kitchenette; toilet; bergruimte; slaapkamer met balkon
(zuid); badkamer met ligbad en wastafel. De hal en
woonkamer zijn v.v. massief houten vloer. Garage.
Vr. pr. ƒ 795.000,- k.k.
Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
«sa
Assurantiën

Ni

OVZ1
Ondernemers Vereniging Zandvoort

en

ÜYM,

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

" ~~"

Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

organiseren in de krant van 8 april een gezellige

PAASPUZZEL
Hoofdprijs:
2 waardebonnen van 100,beschikbaar gesteld door

,ï

Op zaterdag 11 april deelt ons promotieteam
overheerlijke paaseitjes uit, aangeboden door
de HEMA, Raadhuisplein

ovz

en

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Nieuwsblad

We weten niets
van Pareis maar
alles van Londen.
Van Pareis weten we alleen hoe je 't schrijft, in Londen •
komen we a] meer dan 80 jaar. Vandaar dat we de dikste
zomergids en de scherpste tarieven hebben én een grote
keus bieden uit hotels, arrangementen en musicals. U
vaart met de Stena HSS van Hoek van Holland naar
Harwich en de Stena HSS Expres
brengt u in 1.10 uur rechtstreeks
naar hartje Londen. Informeer bij
uw reisagent of bel Big Ben Tours:
a 199,(0174) 315 831.

2 dagen
Londen

BIG BEN TOURS „
O n b e t w i s t d e s p e c i a l i s t Illll
l dag Londen v.a. 149,-. 3 dagen Londen v.a. 250,-

Zondag 29 maart a.s. van 17.00 tot 03.00 uur
15-JnftlGB€STAflN
met diverse optredens!
Kom ook

U bent van harte welkom
Haltestraat 20
Zandvoort

JöluflÖ

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Wit Verhuizingen
WEKELIJKS EUROPA

Vanaf vrijdag 27 maart zijn wij ook
's avonds weer geopend.

ERKENDE
VERHUIZERS

Zandvoort -Tel. 023 - 571 74 00

Haarlem -Tel. 023 - 531 04 04

Als OPENINGSAANBIEDING
hebben wij in de
roomboter gebakken pondstong
voor maar ƒ 35,- P-P-

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

Aanbieding geldt t/m 13/4 (Pasen)
Keuken geopend van 17.30 tot 21.00 uur
Tot ziens bij

enz.
Deskundig advies.
Tel. Ü713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

De Wurf fam. Paap
Tel. 571458
(noordelijke afrit rotonde)

Zandvoorts Nieuwsblad
P A R I L O N B R U I D S M O D E PRESENTEERT
Fa. P. Klein

Kennismaking
Ik ben een jonge dame, mijn
krullen zijn goudblond en mijn
ogen blauw/groen Ik ben
1 68 groot en heb een mooi
gebouwd lijf Ik z k.m jonge
mannen met gevoel voor humor, goed gesprek en erotiek Droomster die graag
spannende droom wil beleven. Boxnummer 925962
Ik ben een aantrekkelijke,
slanke brunette en houdt van
plezier maken, zon, zee en
strand Ben jij langer dan
1 80, eerlijk spontaan, ouder
dan 36 jaar en zie je er goed
uit Laat dan een berichtje
achter en ik reageer zeker
terug Boxnummer 922648

• Rubrieksadvertentie opgeven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant.

Opgelet' Zijn er nog leuke,
vlotte mannen, tussen de 34
en 42, 1 84+, zonder baard of
snor? Aarzel dan niet maar
reageer op mijn advertentie
Ik ben slank, 34, 1 80 lang en
in het bezit van donker haar
Heb jij interesse? Call me'
Boxnummer 943024
Reageren op advertenties
met boxnummer?

0906-50.15.15.6

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2A, Zandvoort

BP. Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Statjon"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

Beter onder dak bij de
THEO RIETVELD VASTGOED,
VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 0206418541
Altijd de beste condities - de voordeligste tarieven Wedden?

Vaar- en surfsport

Profiteer nu tijdelijk van onze prijzen.
van 3800,-

nu 1289,-

van 2600,-

nu 989,-

van 2000,-

nu 789,-

Ruime keuze aanwezig

MIS DEZE KANS NIET
U bent van harte welkom

TULIP HOTEL

Linnaeu!>str,iat 2c/Amsterdam
vlakbij de Dnppermarkt/grati!. parkeren
I N H O . P A R I L O N B R U l l X S M O n K / N o o r d m o l e i m r . fiOA/Rutu-rdam/0 l 0-465603 l

0906-Nummers

Autoverzekering

VAKANTIEPARK COLLENDOORN
Vakantiehuisjes met njpony voor de kinderen
Nabij attractiepark Slagharen Gratis gebruik van
50 fantastische attracties, wild west shows, kindervoorstellingen, circus, veel zwemplezier en gezellige
avondprogramma's. Bel Attractiepark Slagharen
0523 - 683 000

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

NOOIT MEER ALLEEN BEL NU

toonaangevend voor de meest unieke bemiddeling.
Wij werken anders dan anderen
7 dagen per week geopend van 1000-21 00 uur
Tel 023 5392626 of 023-5391126 of 0252-422834.
Aangesloten bij de Geschillencommissie Relatiebemiddeling
van de Stichting Geschillencommissies

De mooiste en nieuwste collectie tegen spctterende lage prijzen voor de mooiste dag van uw
leven.

• Een Micro-advertentie plaatsen is eenvoudig en biedt 09069889 Rijpe Sjaan DD
grote kans op succes Voor meer informatie 020-5626271 zkt jongens (18) v Live Seks
Grijp onder m'n rok 99 cpm
• Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als 60 cpm1 Wijkdating vrouwen
V A ƒ 75 - DORSMAN
telefonisch opgeven. Zie voor uit jouw wijk zoeken een afblijft toch goedkoper1
het adres en/of telefoonnum- spraaki 0906-1717
Bel nu 023 - 5714534
mer de colofon
Afspreken in jouw
postcode-gebied
Vakantie Binnenland
0906-5022204 (1 gpm)

Relatie/bemiddelingsbureaus

Hendriks & Partners

Zomer collectie 98

Kerkplein 11, Zandvoort

Hieronder vindt u een kleine
selectie van de honderden
aanwezige advertenties
Te koop
Strandwandelingen, jazz mu
aangeboden
ziek, antiekbeurzen, terrasje
diversen
pikken, winkelen, bioscoop,
oude steden bezoeken Daar
houd ik van' Ben jij tussen de • T k miniatuur drankflesjes
40 en 50 jaar Neem dan con- +
960 stuks,
t e ab
tact op met Francis, 45+ Ik 023-5718206
wacht op jouw reactie. Box• T k a Philips stofzuiger
nummer 908337
ƒ35, kinderautozitje ƒ 15
• Reflectanten op adverten- Tel 023-5712026
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
Te koop
mer m de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
gevraagd
en dat de brief geadresseerd
diversen
wordt aan Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam Dit voorkomt vertraging • Dringend gezocht babyin de behandeling
kinderkleding v weeshuis
Monet. 5717177

GEZIEN OP T.V.!

r\~lnnr nicuv,'»tc bruidsjurken

Kerkstraat 12, Zandvoort

Financien en handelszaken

Mijn grootste hobby is handbal' Ik houd van fitness, films
en uitgaan Ik ben Marco. 21
en gezond van l'jf en leden en
prettig gestoord ' Ben jij een
vrolijke, spontane, eerlijke en
sportieve meid, tussen de 17
en 24? Actie = reactie' Boxnummer 472539

Discorheek CIW-CHIN
nem
FEEST

Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

Zaterdag 28 maart van 12.00 u - 15.0.0 u

Kwekerij J. V. KLEEFF
v. Stolbergweg l
Zandvoort
2e prijs is van: LA BONBONNIÈRE
Haltestraat, Zandvoort

BLOEMSIERKUNST

STRANDPAVILJOEN

Sig.mag. Lissenberg

Nieuwsblad

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Dit jaar met al die mooie spulletjes bij

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

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk !

Tkg STRANDPAVILJOEN m
Zandvoort of Bloemendaal
Br o nr. 761-13047 v d blad

Onroerend goed

en woonruimte
te huur
aangeboden
Kamer voor langere termijn
op vak.hoeve m Belgische
Ardenen, meewrk mogel
Telefoon 0032-80318270

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Nieuwe stalen roeiboten, 4 m • Rubneksadvertenlie? Zie Gebr brom- en snorscooters,
lang, met roeispanen, prijs voor adres en/of telefoonnr. i z g s t , evt bezorgd, 100%
de colofon in deze krant.
/ 1150 Tel 0355823978
eeihjk Tel 071-3315382

Auto's en
auto-accessoires

BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

(09)06-98.50
24 u/pd (1 gpm)
Zie ook Nieuwsnet 9
Kabeltekst pag 440 en 450

Bel gratis1 Mannen zoeken
vrouwen voor contact
0800 - 41 44 (gratis)
BEL ME THUIS

LIVEi Black, beautiful en hot1 Thuiscontact vrouwen 20-59
Voor de liefhebber v zwarte zoeken een afspraak thuis
vrouwen' 99 cpm 0906 06 01
0906-19 19 (60 cpm)
Lokaal tarief1 Amsterdam 1
Vanavond al een
daling vrouwen uit A'dam
fijne afspraak?
010-29 46 186
09065022204 (1 gpm)
NAT EN WILD'
Voor t echte handwerk bel je
Bel hete vrouwen thuis'
09060630 Zij praten, jij
Live 24 uur p a (99 cpm) komt' Live + Stones' 99 cpm
0906-202 60 90
Vrouwen 30+ uit A'dam
New*New"New'New'New geven je hun telefoonnumSECRET-PHONE COMPANY mer' 0906-1444 (60 cpm)
De 1e seksafluisterlijn v Holl
0906-97 22 Secret» 99 cpm Wil je lekker komen, maar
geen 06 op je rek ? Bel dan nu
ONGEREMDE SEKS'
00-569004253 (2,5 gpm)
Deze hete meiden zijn
Wil jij SEKS? Ik ook' Bel me
wel erg wild' (1 gpm)
dan LIVE Geen 06 op je tel 0906 404 00 25
rek 00 6809950929 (4 gpm )
Ontdek de duistere wereld'
SM Je meesteres LIVE' Zij Zin in lekkere SEKS zonder
wijdtjoum'99cpm 0906-9626 06 kosten op je tel rek ? Bel
00 569004250 (2 5 gpm)
Oudere vrouwen geven
1
hun telefoonnummer
Diverse clubs
0906 1555 (60 cpm)

0906-96.88

' SEKS ALARMNUMMER * Luxe privé huis' Topmeisjes
VERNIEUWD ca 1 gpm
Auto-demontagebednjf
Snelseks Direct Live 99 cpm 10 01 u 7 dgn p w Sauna +
STRIJDONK, RDW/ARN erk .
bubbelbaden
Sarphatipark
Beluister anoniem
lid Stiba Inkoop sloop/scha118, Adam 020 6723022
advertenties 18+
de-auto's Gratis gehaald Te09065015156(1 gpm)
Spannende date?
• Wij behouden ons het
vens verkoop oude en nieuwe
0906 50 15 15 6
recht voor zonder opgave van
BIJ
hete Monique kom je besl
onderdelen
Meteorenweg
Advertenties van
redenen teksten te wijzigen
aan je trekken zonder 06 kos
381, A'dam, 0206319802
vrouwen 18+ (1 gpm)
of niet op te nemen
ten 00 569004274 (2,5 gpm)
Gevr loop- en sloopauto's,
Biseks'
Buurvrouw/buurmeis
hoge prijs, gratis gehaald
RDW-vrijwanng 023-5333742 je (18)' Spelletjes steeds harderi 99 cpm 0906 95 26

0906*0611

WIKA AUTOGLAS

Dagelijks seksen hete meisjes (18) op onze LIVELIJN' De
Sinds 1954
Autoruiten en kentekenplaten heetstei 99cpm 0906 06 03
Lijsterstraat 18
Direct contact met
Tel + fax 023 • 5731613
stoute vrouwen
09065022221 (1 gpm)
• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentio
Direct contact met
vrouwen thuis'
09065022221 (1 gpm)
Rijles auto's
Doorgeschakeld
en motoren
met vrouwen thuis
09065022221 (1 gpm)
Alblas Verkeersscholen
Echt LIVE m gesprek met
sterren, geen 06 op tel rek
Bel 00 6809950930 (4 gpm )
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-408361
Een spannend
contact in de buurt
Voor auto/motorrijles m
0906 50 222 04 (l gpm)
Amsterdam e o is een gratis
infogids verkrijgbaar
Geen 06 kstn, wel 2 bloedh
Tel 0204205386
negerinnen snakkend naar
jou' 00569004268 (2,5 gpm)
Diversen
HIJ voelt onder haar rokje ze
heeft niets aan' Geen 06 kos
ten 00-569004263 (2,5 gpm)
Mr LAMA, medium, heeft al
velen geholpen met probl,
Ik ben er
zoals relatieherstel, geluk,
ALTIJD VOOR JOU
bescherming, examen, zaken
enz Ook u kan hij helpen
Bet na result Alleen serieuze
ca 1,05 p/m
klanten 0206684461
Ik ga door,
waar anderen
1
• Rubrieksadvertentie? Zie stoppen Schaam me ner1
voor adres en/of telefoonnr. gens voor en wil harde SEKS
Hamel' 99cpm 0906 97 94
de colofon m deze krant

in 5 dagen

{09)06 - 9789

Vragen over
de bezorging?
Bel Interlanden Spreigroep

0 9 0 0 - 8 9 9 8 2 0 0
(20 cpm)

maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur

Zonder gróte mensen hebben
deze kleine mensen niets.

I
m

H

Mappa Mondo is een huis van hot Nederlandse
Rode Kruis m de bossen van Wezep Er verblijven
ernstig zieke kinderen die niet Inng meer te leven
hebben In Mappa Mondo kan per |nar aan circa
50 kinderen gegeven wolden wanr ze recht op
hebben, een menswaardig bestaan

fIronummer 4426
van liet Nederlandse
Rode Kruis
t n v Mappa Mondo

O
m
31
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SIEMENS KOEL/VRIES COMBINATIE

SAMSUNG CAMERA
PHILIPSBREEDBEELD
l PW6301 HiFi stereo te
letekst Adviesprijs 2095

1369.-

PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV
PT820 Black line S groot
beeld stereo TXT Adv "2795

SONY TOPKLASSE
MINI HIFI SYSTEEM MET
LUIDSPREKERS

KG31VOO Zeer ruime koelkast met maar liefst
300 liter inhoud Koelen 200 liter auto
matische ontdooiing varaibele indeling
V r i e z e n 3 laden met v o o r r a a d s y s t e e m
Adviesprijs 1 1448

MHCEX50 Losse componenten 2x100
Watt, digitale tuner, 40 pre-sets RDSEON, dubbel auto-reverse cassettedeck 1-Bit CD speler met digitale uitgang, 3 weg bass-reflex luidsprekers, 1-DEURSKOELKASr
afstandbediening In zilverkleur
Fraaie en degelijke uit
Adviesprijs" 1670
voering met vriesvak

VPK60 14xmolorzcom "1099

669.-

ARISTONA
Hi-SCAMERASTUNTi
ERASTUNTi PORTABLE KTV TELETEKST
HiFi stereo 12xmotorzoom
afslandbediening
sning Adv 1899

879.-

37TA1471 37cm 40 voorkeuzezenders
24 uurs timer On Screen Display bedienings
menu
teletekst
met
geheugen
Adviespnjs'645

275.145 LITER KOELER
Automatische ontdooiing '529

SONY TRAVELLER

1669.- ~~ 899.-

295.-

TR401 HiFigeluid
geluid Adv 1330

ZANUSSI KOELKAST

PHILIPSBREEDBEELD
PW9501 Ivvan tjaar!70cm
Bliek l ne S lOOHzdgitalscan
stereo TXT Adv 3895

£279.-

PHILIPSBREEDBEELD
DOLBY PRO LOGIC

PW9611 70cm lOOHzdigital
scan stereo TXT Adv '4595

2669.-

PHILIPS 70CM STEREO

mei vriesvak Adv '699

SONY+LCDSCHERM

TRV11 Camcorder Adv'1980

PJgj4 1O7O
L:wJ l£/ïf."
SONY Hi-8 HIFI STEREO

345.-

teletekst

WHIRLPOOL K A S T
130 liter met vriesvak '699

395.SIEMENS KOELKAST

TR780 STEADYSHOT top
klasse camcorder Adv"2530

1379.-

Met vriesvak 140 liter in
houd CFK vri] Adv '729

SONY DIGITAAL TOP'
DCRPC7 Bekroond i Cam
cordervan tjaari Adv'51 10

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse Vol elektro
nische besturing zuinig
sul en milieuvriendelijk
Adviesprijs '2299

STEREO KLEUREN-TV

'vJ °" Ned Philips garantie
""" 55cm teletekst Adv "1245

M6135 Supersnel verwar
men en ontdooien Uitneem
baardraaiplateau Adv '279

179.-

SHARP MAGNETRON|
R2V18 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT
WA8214 Hoogcentnfuge
loerental Waterbeveili
ging bespaarprogram
ma s Adviesprijs "1349

899.-

ZANUSSI
WASAUTOMAAT

FL700 750 toeren centri
luge RVStrommel schok
dempers Adviespnjs'949

669.-

INDESITWASAUTOMAAT
WN400 10 programma s
4 5 kg inhoud Adv "799

PT4501 Teletekst Adv "1645

969.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVENl

499.-

JVC DIGITALE STUNT '
GRDV Camcorder lOOx
zoom Adviesprns'5279

179.-

WHIRLPOOL AVM260|
19 hier inhoud Eenvoudi
ge bediening Adv'599

229.-

DAEWOO MAGNETRON |
KOR610 DIGITAAL 18 liter in
houd 800 w a t t vermo
gen auto programma s "349

239.-

SAMSUNG 24 LITER
1000 watt magnetron 60 j
minuten timer automati
sche programma s

299.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON
SnellegOOWattmagnetron 24 |
liter inhoud Makkelijk te remi
gen Velekookfunkties "699

699.-

PHILIPS TELETEKST

499.-

PT156 Afstandbediend "645

429.-

^«PORTABLE KTV 37cm
'J Off Ned Philipsgaranlie 495

319."

PHILIPS MATCH-LINE
VR Turbo-Dnve stereo monta
ge Jog & Shuttle Adv'1545

CFR 220 liter netto m
houd CFK vrij Adv"849

899.-

~
395.ZANUSSI 2 - D E U R S

PANASONIC STEREO
HD600 Topper ' 4 koppen
Showview + PDC Adv" 1299

Z180/4D Automatische ont
doonng Adviesprijs"749

789.-

~~
445.BOSCH KOELKAST

SONY HIFI STEREO
SONY 72CM TRINITRON
KVC2981 Stereo TXT "1880

1179.SONY BREEDBEELD
3REEDBEELD
KV24WS1 Super Tnnitron ste
reo teletekst
5kst Adv "2440

1349.BREEDBEELD

SONY BREEDBEELD
28WS1 70cmSuperTrmitron
Ocm SuperTnnitron
SOWattstereo
ireo teletekst "2990
'2990

1649.SONY100HZSUPERI
lOOHZSUPERi
E2561 Super Trinitron
PIP stereo
o TXT Adv "2970

1779.-

SONY 63CM
CM STEREO
X2501 Hi BlackTrmitron
HackTrinitron te
letekst af si bed Ad V1770

949.-

SONY 55CM
CM STEREO
X2101

Trinitron
tron TXT "1440

769.-

SONY55CMTELETEKST
MTELETEKST

E810 4 koppen SuperTnlogic
montaoevideorecorder '1550

~~ 769.-

227 liter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv"985

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR

625.-

SONY HIFI STEREO

E705 SuperTnlogic 4 koppen
Showview + PDC "1200

699.-

SCHOONMAAK jn
4 april! Honderden

PHILIPS HIFI STEREO
VR665 Showview+PDC 4koppen FollowTV longplay "1095

a

-,-,f de meeste

669.

JVC HIFI STEREO

639.-

Koelgedeelte mei automatische
ontdooiing Vnesgedeeltemet
2 vakken en **** sterren in
ynescapaciteit AoViespnjs"999

GRUNDIG HIFI STEREO
GV6400 4 koppen Show
view + PDC Adv"1159

469.-

599.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

ARISTONA STEREO

Italiaanse vormgeving »***
sterren invnescapaciteit '899

SB65 4 koppen SHOWVIEW
PDC longplay Adv" 1095

569.WHIRLPOOLKOEL/VRIES

589.-

ARG647 156 liter koeleji
enSOhtervnezen Adv"949

SAMSUNG STEREO '
SV125 Videorecorder met
PDCAdviesprijs'749

599.-

K1321S 270 liter inhoud
CFKenHFKvrij Adv"1399

849.SIEMENS KOEL/VRIES

M1400 Afstandbed
andbed Adv'550Adv'550 -

SONY LONGPLAY VHS
E260 Showview+PDC "780-

KG25V03 240 netto inhoud
2 vriesladen Adv"1348

549.PANASONICBesteKoóp!

869.-

NVSD22;Shovwiew+PDC "734-

BOSCHELECTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI

469.ARISTONASB25TURBO

TypeKE3100 Digitaal geschei
j denregelbaar Maar liefst 280
liter inhoud 3 vriesladen
CFK/HFKvnj Adviespnjs'1849

Super Turbo-dnve Showview +
PDC afstandbediening "845

PANASONIC KTV TXT
TX21

55cm FSQ Adv "849 -

679.-

1048.-

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT
WM20000 RVS trommel en
kuip Aparte temperatuurre
gelng Bespaartoets Adv" 1348

LUXE VAATWASSERl

848.WHIRLPOOL

Nederlands topmerk 4 pro
grammas 12couverts 899

AWM800 15programmas Rui
me vulopening Milieuvnen
delijk Deurbeveiliging '1079

BOSCH AFWASAUTOM

INDESIT 900 TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
WE900 Inslelbare centrifu
gegang regelbare thermo
staat RVS trommel zelfrei
nigende pomp Adv'1199

578.-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

495.-

SMS1012 RVS interieur
4 sproemiveaus Adv"1179

715.-I

BAUKhECHTVAATWASSER |
GSF341 Sprogrammas Va
riabele indeling Adv'1099

795.-

SIEMENSAFWASAUTOM
SN23000 Met aquastop en |
RVS binnenzijde Lage ver
bruikswaarden Adv "1348-

845.-

TL80N
800 toeren
met regelbare
centrifuge
snelheid
Adv"1099

MIELE VAATWASSERl
G570 Topklasse 6 Pro
grammas 12couverts Water-1
ontharderenwaterstop '2099

1295.-

1199.-

449.-

PHILIPS SHOWVIEW

uit l*

WHIRLPOOL
BOVENLADER
850 toeren Slechts 40 cm
breed Adviespri]S"1435 -

878.-

AEG BOVENLADER
1000 loeren centrifuge Zuinig stil en milieuvriendelijk Waterbeveiliging "1649-

INDESIT INBOUW.
KOOKPLAAT
l
RVS+vonkontsteking/399.-1
BCC^

~ 269.-

IPR/JSj

WAS/DROOG
KOMBINATIE
Wassen en drogen m 1 machme 1000 toeren "1549

INBOUW VAATWASSERI*

VR165+PDCafstoed "745

PANASONIC
JIC63CMTOP
63CM TOP

4 programma's en aqua-l
stop. Adviesprijs. *1299.-1

MD2 HiFi stereo
sreo TXT '1399
"1399

999.-

549.-

MIELE KOELKAST

569.SONY PORTABLEKTV
iRTABLEKTV

GARANT E.

Lavamat600 950 toeren cent
nfuge waterbeveiliging zui
mg en stil AEG meerdere ma
len best getest1 Adv '1449

698.-

230 LITER
KOEL/VRIES COMBI

J620 Hi Spec Drive "1189

AEG WASAUTOMAAT

Ruime 3 m 1 combi magne
tron Mei hele lucht grill en l
1000 watt magnetron Dusont
dooien koken bakken bra
den en gratmeren "999

WASAUTOMAAT

M21 Hl BlackTrmitron
;kTrimtron 990

369.-

WHIRLPOOL AVM "

2-DEURS KOELKAST

JVC SHOWVIEW + PDC
A237 Express ProDigi '714

PRIJS i

ARISTONASTEREOKTV
\STEREOKTV

849.-

TA4412 63cm
•n teletekst.'1595

879.ARISTONA
IA63CMKTV
63CM KTV
TA5212 Stereo
lereo teletekst
top Black hne
leS
S Adv
Adv'1795'1795 -

1099.-

SONYVIDEORECORDER

BOSCH VRIESKAST

E105 Afslandbediening "610

Q7Q
Of SJ."

GSD1300 Sladen 11kgm
vriescapacileil Adv"848

529.

PHILIPS VHS-VIDEO
VRI 51 Afstandbed Adv"645

TV/VIDEOCOMBI S

GROTE SCHOONMAAK! GROTE SCHOONMAAK! GROTE SCHOONMAAK!
BAUKNECHT
CONDENSDROGER

SAMSUNG KTV/VIDEO
51cm, 100 vookkeuzezenders.scirt. Afst.bed.'999.-

ARISTONA KTV/VIDEO
51 cm, showview, PDC,
teletekst, 2 tuner*. '1395.-

SONY COMBO 37CM
KV14V4; Showview, POC.
Adviesprijs. *1220.\

739.-

599.-

SONY
MINI-SET
MET 3 CDWISSELAAR

TRK4850, BESTE KOOP"
PC 200 MXP STUNT'
Multimedia PC 16MB 2 1GB
W 95 fax/modem 14 Digi
monitor Adviespnjs'2799

1979.LASER MULTIMEDIA
1 66Mhz MMX technologie
32MB intern 16GB schijf
CD rom 33K6 fax/modem
W 95 1 jr On Site garantie
(OP = OP)Adviespnjs 3499

Electiomschebestunng

SAMSUNG COMBI-MAGNETRON

90 LITER VRIESKAST

1069.-

Q>|Q
••Ui" **

OPZET VRIESKA"ST
Handigi 50 liter Adv'595

299 ."

799:

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS

3 vakken Adviespnjs"698

PTgii
\3JllL-f

LED-indic* Adv 1699-

240 Walt, 4-wegluidspretes
eosurroundboxen Adviespn|s*1110-

FG1 Gasfornuismetelect- 1
rische oven mcl grill en l
sierdeksel Adviesprijs" 1450- 1

Gunstig energie verbruik
***• capaciteit CFK vrij

Gas elektrofornuis grill ther
moslaat en sierdeksel "1199-1

WASDROGER STUNT!
Met tijdklok en pluizenfilter
Adviespnjs'495

245.-

VRIESKISTEN'

RE1300, Digitale bediening, hete-loctit
circulatie, 30 liter Adviespri|s*999-

De (opmerken leverbaarm
alle maten en soorten Er
is al een vrieskist vanaf

289.-

Gas elektrofornuismetgnll |
en sierdeksel Adv"695

Links en rechtsdraaiende
trommel Adviespnjs"649

375.CONDENSDROGER

528.-

LUXE FORNUIS

Gasoven vonkontsteking l
en ovenlade Adv "799 - 1

398.-

Geenafvoernodigi RVStrommel

545.-

IBMAPTIVAE60TOP'

BAUKNECHTDROGER

NIEUW K6233MMX 32 MB
2 OGB K56 flex fax/modem
15 monitor Adv "3999

Kreukbescherming Instel
baartot! 50 minuten Adv"949

595.

BOSCH WASDROGER
YASDROGE
Elektronische
che besturm
besturing
Zeer stil Adviesprijs"
1099
lviesprijs"109!

ST650 Stereo TXT Adv" 1829

ixJTÊf
799."
GRUNDIG37CM + TXT

ETNA K O O K P L A A T !
2 delige pannendragers

SUPER KOOKPLAAT
4 pilsgaskookplaal Adv"295

158.-

795.

MIELE WASDROGER
/ASDROGE

BUBBLEJET STUNT!

LHZÊr 379«"

JP170 Kleurenpnnter Adv 599

IA/A? 319."
il PORTABLE KTV 37CM

DJ400 Incl sheetfeeder "499

Elektronischien
enreverserend
reverseren
RVS Irommel
AdvM799
nel AdV179!

199.-

1145.-

ATAGWASEMKAP

2800 loerenn RVS trom
mei Adviespnjs'249
pnjs"249

ETNAWASEMKAP
EMKAP

AVANCE 3 standen
Adv"135
ten Adv"
135- -

155.-

78.-

KTV37CM-t-TELETEKST HP INKJETPRINTER

259.-

798.-

ETNA FORNUIS

ZANUSSI WASDROGER

t.mj.jif.» 2199.-

BCC
PRIJS
GRUNDIG 63 CM KTV

P730 STUNTi Adv 699

ATAG
FORNUIS

WHIRLPOOL KAST

CANON BJC4200

Topklasse' 3jr garantie '821

449.-

• KLANTENKAART
' Meer budget door de gratis
i BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

128.-

CENTRIFUGE
JGE

289.-

BC C B E TE R EN G O E D K O P E R
HAARLEM
Winkelcentrum ."Schalkwijk"
(2etagts)
Rivièradrtel 37 (Superstore)

BEVEHWIJK

ZAANDAM

Breestraal 65.

IWestzi]d«55

S

iIv?R^KM|*AMVDAM1 -'rmFT**"

(onder Dirk v.d. Broek)

"-ScS^^^^^
HILVERSUM - MAARSSENMOEK

alCrÜ 9

'

'

.....

. . • • • • • • OS-30 tot 17.00 uur

overige filialen donderdag ...

19.00 tot 21.00 uur

BBBB
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BBBBldmil
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•
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Wij zijn ook weer 's avonds geopend.
Zie onze openingsaanbieding elders in deze krant.
Tel. 5714558
Woensdag 1 april 1998
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Plannen Zuidduinen vallen in goede aarde
ZANDVOORT - De hond
uitlaten m de Zuidduinen
blijft toegestaan Fietsen en
feesten mag echter niet
meer Vissers kunnen wel
blijven hengelen :n het Zwanenmeei, maar het Roeispektakel van de Rcddmgsbiigade ?al in 7ijn huidige
voim nooit meei op het
meei plaatsvinden Er komen dne extra teellandjes
bij en de ingang m het hek
langs de Coinelis van der
Wei ffsti aat veidwijnt

Dat hebben de Gemeente Waterleidingen
Amstei dam
woensdagavond bekend gemaakt tijdens een tweede bijeenkomst ovei de Zuidduinen
m Hotel Hoogland De omwonenden, bexoekei s van de Zuiddmnen en de Stichting Dumbehoud icageeidenei enthousiast
op
De Zuidduinen lopen van de
Zandvooi tselaan tot en met de
Bredei odesti aat in een brede
strook langs het hek van de
Amstei damse Waterleidmgduinen In tegenstelling tot de Wa-

terleidmgdumen is het naluuigebied niet afgebloten en giatis
toegankelijk
In de loop dei jaien is ei een
zogeheten
'/eedorpcnlandschap' ontstaan, dooi dat mensen er lopen, honden ei poepen
en Zandvooi ters er een teel
landje hebben Die 'geoigani
seeide chaos' wil de Gemeente
Watei leidingen Amstei dam, eigenaai van de Zuidduinen, la
ten vooitbestaan
Erg veel brachten de veeitig
aanwezigen, hoofd/akelijk om
wonenden, daar met tegenin

De meestcn reageeiden instem
mend op de vooi stellen Wel
hoopt Stichting Duinbehoud,
dat de Gemeente Waterleidin
gen af/ien van schel penpaadjes
naai de teellandjes m het duin
„Het is voor de duinen
vieemd matenaal, dat met
blcchts met giote moeite veiwijderd kan wolden als dat m
de toekomst ooit gewenst zou
zijn Bovendien groeien nu de
paadjes soms van/elf dicht en
ontstaan er weer andeie paadjes Als er schelpen liggen, lukt
dat mindei goed Ook land-

schappelijk is het een andei ge
zicht," zei een wooidvoeidei
van
Telei Keur was ei duidelijk
ovei „Van mij hoeft het ook
niet" Hij had de vonge bijeenkomst wel geviaagd om hout
snippers op het pad, maai dat is
volgens Boudewijn Swait, sectoi hoofd Natuui- en Teirembe
heer van de Gemeente Watei leidingen Amsterdam, een
slecht idee „Houtsnippers vei
teren lang/aam en 7ijn dan
grondstof vooi bi andnetels en
biamen "

Om de be/ockeib van de
Zuidduinen ei op te wij/en wat
wel en wat niet mag, komen ei
viei infotmatieboiden aan de
rand te staan Roeien m de vijvei mag in elk geval met Dat
daaimee ook het Roeibpektakel
van de Reddingsbngade met
meei dooi kan gaan, /oigde
voor teleui stelling bij H Sandbeigen , Kan ei niet een keei
pei jaai een uitzondei mg gemaakt woidcn''" Zowel de Gemeente Watei leidingen als de
Stichting Duinbehoud vinden
echtei dat het Zwanenmeei

DEZE WEEK
H PAGINA'S

daai niet vooi gebiuikt moet
woiden, omdat de Zuidduinen
een natuuigebied zijn
De wooi dvoei dei van de
Stichting Duinbehoud waaischuwde vooi pi ecedentwei kmg „De volgende stap is mis
schien wel een popconcert op
een teellandje" Boudewijn
Swait voelt echtei wel vooi een
compiomis „Als de Reddmgsbiigado of de Duikclub tevens
de lot/ooi uit het water haalt,
dan hebben we ei geen moeite
mee "

Schutters
mikken op
sporthal

Vrije duinen

pagina 3

Acteurs
versieren
elkaar

De Zuidduinen liggen aan de

/uidrand van Zandvoort Ze beslaan een natuurgebied van 30
hectare en blijven vrij toeganke-

lijk voor het publiek Dat hebben de Gemeente Waterleidmgcn Amsterdam, eigenaar van de
Zuidduinen, woensdagavond be-

pagina 5

kend gemaakt Zie verder pagi-

De bouw
van de
brug

na 3
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Foto Cees Buijs

Vragen over de bezorging'
Bel Interianden Spreigroep
ma t/m vr 9-17 uur

Betrapt
ZANDVOORT - Een 31-jarige
Zandvoorter is maandagmidadg aangehouden nadat hij
betrapt werd bij een inbraak m
een woning in de Keesomstraat De Zandvoorter heeft bekend
De politie stelt een onderzoek
naar hem in, omdat de politie
vermoedt dat hij ook nog bij
andere inbraken betrokken is
ZANDVOORT - De seniogeweest Op 23 februari hield de renraad ondersteunt van
politie hem ook al aan wegens harte het voortzetten van
vijf inbraken
het Inlooppunt op woens-

Brutaal

ZANDVOORT - De politie
heeft zaterdag een 27-jange
Zandvoorter twee bekeuringen
gegeven een wegens verkeerd
parkeren en een wegens het beledigen van een agent

dagmorgen bij het Welzijnscentrum en het uitbieiden
van Tafeltje Dekje op zaterdag Dat is donderdagmoren duidelijk geworden tijens een veigadenng van
de adviesraad, waai in louter
ouderen zitten

f

Een deel van de semoiemaad
heeft er meei moeite mee dat
vrijwilligers van het Welzijnscentrum alleenstaande vrouwen vanaf 75 jaar gaan bezoeken om hen te infoimeien over
activiteiten en voorzieningen
vooroudeien Volgens de meerderheid van de senioren moet
het nieuwe project m elk geval
na een jaar goed geëvalueerd
worden
Jo Voolstra en Annehes van
Kooten betwijfelen of vnjwilli
gers wel genoeg tiaming en begeleidmg kujgen „Ik vind het

ADVERTENTIE

tel 0900-8998200 (20 opm)
Advertenties tel 562 3075
Redactie tel 5629111

Mededeling
aan onze adverteerders

Seniorenraad
twijfelt over
huisbezoeken
eng om vrijwilligers voor zoiets
in te zetten Ze zijn voor een
keer een vertrouwenspersoon,"
zegt Voolstra Van Kooten vindt
bovendien dat het Welzijnscentrum m de subsidie-aanvraag
niet duidelijk maakt welke selectiecntena voor de vnjwilhgers gelden en welke concrete
doelstellingen er zijn
Samen met de heer IJspeert
hikt ze daarnaast tegen de personeelskosten aan Het bestuur
van
het
Welzijnscentrum
vraagt 8190 gulden subsidie om
de twee beroepskrachten in te
zetten voor het project De totale subsidie-aanvraag gaat uit
van tienduizend gulden
De seniorenraad is positiever

over de vooi tzettmg van het Inlooppunt, dat volgens het bestuur van het Welzijnscentrum
een groot succes is Elke woensdagmorgen komen gemiddeld
twintig tot 25 mensen koffïedrmken in het Gemeenschapshuis Ze praten met elkaar en
kunnen informatie krijgen over
voorzieningen voor ouderen
Om het Inlooppunt voort te zetten heeft het Welzijnscentrum
12 500 gulden subsidie aan de
gemeente gevraagd

Brug krijgt geen nieuwe naam

ZANDVOORT - De nieuwe brug in de Waterleidingduinen moet het doen met
zijn oude naam Ondanks de
pnjsvraag die de voorhchtmgsafdelmg van de Gemeentewaterleidmgen heeft
uitgeschreven heet de verbmding tussen de twee
oevers ook na de opening op
Ook de uitbreiding van Tafel- 9 april nog altijd biug over
tje Dekje juicht de senioren- het Noordoosterkanaal

Het hoofd van de afdeling Natuur- en terreinbeheer en het
hoofd van de productie-afdehng West vinden volgens
woordvoerster Maiijke Bakker
geen. van de namen voldoen die
veertien le?ers van het Zandvoorts Nieuwsblad instuurden
Daaiovei beslist de gemeen- „Namen van peisonen kunnen
teraad bmnenkoit Het advies met volgens hen, omdat andeis
van de semoremaad wordt bij iedereen die overlijdt vernoemd moet worden De andeie
dat raadsvooi stel gevoegd

raad toe Het Welzijnscentrum
wil op zaterdag ook maaltijden
gaan rondbrengen
Hoeveel
Zandvoorters daar gebruik van
kunnen maken en hoeveel subsidie de gemeente gaat geven,
is nog niet bekend

namen vonden ze gewoon niet
leuk Daarnaast hebben andeie
bruggen ook geen bijzondere
naam "
Dat de Gemeentewaterleidmgen dat laatste ook van te voren
had kunnen bedenken, beaamt
Bakker Ze wijt het aan een
communicatiestool nis binnen
de Gemeentewaterleidingen
„Ik vind het zelf ook ei g vei ve
lend dat het zo gelopen is en
steek zekei ook de hand in eigen boezem "
Alle mzendeis heeft ze wel
een aardigheidje toegezonden
en mevrouw C Weber Hoogendijk, die zelfs zeven namen mstuuide, heeft de ingelijste
dumkaart gekregen
Mevrouw Weber oppei de Plu
viusbrug (naar de God van de
i egen), Dumwaterbrug, Renbaanbrug, Zandpadbrug, Vlooienbiug, Hondsvlakbrug, Jacob

IN 2000 *Douchen kan nu voortaan in de badkamer'
Alleen deze week de kans van uw leven'
Nu kopen en pas in 2000 belalen
1T)A

OOSTZAAN
ZUIDEINDE 39 - 075 6845287

Waterstanden
Datum

HW

LW

HW

LW

01 apr 0717 0256 1942 1524
02 apr 0806 0334 2035 1620
03 apr 0855 0430 21 45 17 05
04 apr 1005 0526 2250 1815
05 apr 11 3b 0625 -1925
06 apr 0004 0740 1250 2056
07 apr 01 35 09 04 14 00 22 05
08 apr 0230 1014 1449 2254
09 apr 03 15 11 26 1536 2344
Maanstand
EK vr 03 apr 2218 u
Hoogwater wo 01 apr 07 17 uur
NAP +111 cm
Laagwater wo 01 apr 15 24 uur
NAP -100 cm

ZANDVOORT - „In de
winter tochtte het altijd zo
vleselijk bij het raam in de
huiskamei, dat we ei soms
een stijve nek van kiegen
Maar nu hebben we nieuwe
kozijnen en dubbel glas,
hecilijk," vei telt Jozé de
Vogel enthousiast Samen
met haar man Arnold Bluijs
en haai kindei en Lais en
Mnthe geniet ze van haai
geienoveeide huis aan de
Zandvooi tselaan in Bentveld
Het is een van de 220 huizen
die
womngbouwvei enigmg
Eendiacht Maakt Macht twee
jaai geleden overgenomen
heeft van de gemeente De
voorwaaide die de gemeente
destijds stelde, was dat EMM
het achtei stallig onderhoud
van tweehonderd woningen zou
wegwerken als bewoneis dat
wilden
De laatste stand is dat 129
Huizen daadwerkelijk grondig
gerenoveei d woiden De totale
kosten daaivan bediagen volgens EMM-directeui Peter Kiamei 13 miljoen gulden Inmiddels 7ijn er 79 klaai of zo goed
als klaai Aan de huizen m
Bentveld hoeft alleen nog wat
schilderwerk aan de buitenkant bijgewerkt te vvoiden
Bewoonstei Joze de Vogel is
ei g tevieden over de mamei
waaiop EMM haai huis heeft
laten opknappen Bijna had ze
haar geienoveerde woning

echter niet meer terugge/ien,
want in eerste instantie hadden Jo?e en haar man aangege
ven dat ze naai het dorp wilden
verhuizen
„Maar het huis dat we aangeboden kiegen, was kleiner en
de huur was tweehondeid gulden hoger dan de nieuwe huui
van ons oude huis De huui is
nu van 503 naai 625 gulden ge
gaan Achtei af ben ik blij dat
we toch voor de Zandvooi tse
laan hebben gekozen Het is
prachtig gewoiden Bovendien
is dit een leuke buurt om te
wonen we hebben hele leuke
buien, al zijn de meesten wel
wat oudei dan wij Sinds kolt
woont ei zelfs een nieuw gezin
met een jongen van dertien
Dat is gelukkig voor onze kmderen," vei telt Joze
„Vooi al van de centiale veiwarming en de badkamei gemeten we Tot nog toe hadden
we een eenvoudige douchecabme m de slaapkamer" Gioot
is de nieuwe badkamei, met
douche, wastafel en wasmachine aansluiting echtei niet,
hooguit anderhalf bij twee inetei „Het kan nog eigei, een
van de buren kan niet eens
staan in de badkamei En ach.
dit is m elk geval een veibetcnng"
Boven is ook de indeling van
de slaapkamers flink veiandei d Er zijn mui en dooi gebi o
ken en zoon Lais hoeft nu met
langei via de slaapkamei van

In verband met Pasen verzoeken wij
u kopij voor de redactie zo vroeg
mogelijk aan te leveren Tekst dient
uiterlijk op dinsdagmorgen 14 april
om 9 uur m ons bezit te zijn
Advertenties moeten uiterlijk op vrij
dag 10 april om 16 uur gereser
veerd zijn Ook uw zettekst moet
dan in ons bezit zijn Compleet materiaal dient uiterlijk dinsdag 14 april
om 11 uur m ons bezit te zijn (mits
gereserveerd)
Redactie en commercie
Weekmedia

van Lennepbrug (mitiatiefnemei van de Waterleidmgmaatschappij)
Tineke Haitman kwam met
Torn Putsbrug (de nog levende
natuurgids), Brug der luchten,
Passe-Partout Pont de l'eau,
Pont Pittoresque en Sandevoer(ADVERTENTIES)
debrug J Attema sr verzon
Woelwateibiug „'De wissel',
omdat het een wissel voor dieZandvoorts Nieuwsblad
i en is en voor mensen, die overzoekt met spoed
gaan van de alledaagse drukte
naar de rust van de natuui "
schieef J M Baars Deheei Los,
die ooit met het idee kwam om
de bi ug een naam te geven wilde m Biug der zuchten noemen 'Jan Zandvooi tbiug vond
voor div wijken
A van Duijn wel een leuk idee
Tel. 5717166
„D oeverband De biug is immeis de band tussen twee
oeveis Het wooid velband' is
er ook nog eens in opgenomen
De oe en de a zijn zachte klanken, die bij de lieflijk glooiende
duinoevers passen De apostrof
doet wat histonsch aan, hetgeen het kaïakter van de Romeinse vormgeving van de
Bel dan i.v.m.
biug beklemtoont," schieef Geraid van de Laai
nabezorging
donderdagmorgen
Vervol op pagina 3
vóór 12 uur
tel. 5717166

BEZORGERS/
STERS

Uw krant
niet
ontvangen?

Joze de Vogel,
Mirtlie, Lars en
Arnold Bluijs

zijn blij mcl de
nicuu e
kozijnen en
dubbel glas
Foto K it ui Schut

die krant moet ik hebben
omdat ik graag wil weten wat 7idi in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

fSJSëeuwsblad

/ijn oudeis naai ?ijn eigen ka- de achtei kant van het plaatsje
weggehaald heeft Bovendien
mei
had Joze giaag het ovei dekte
In de huiskamei heeft het plaatsje naast de keuken tot
biuinc balkenplafond plaats- bijkeuken laten ombouwen
gemaakt vooi witte gipsplaten „Maai misschien gaan we dat
en is de schoolsteen veidwe- zelf nog doen "
nen „Dat laatste stuitte eeist
nog op piaktischc problemen
Tijdens de icnovatie logceimaai gelukkig is het gelukt de het gezin zes weken m een
want nu hebben we een gladde vakantiehuisje van Gi an Doi amuui waai we de kast tegen- do „Het leek wel vakantie vooi
aan kunnen /ctten "
de kinderen Ze konden ei
Het enige wat /c jammer zwemmen en midgetgolfen
vindt is dat EMM de pooi t aan Dat wc geen wasmachine had-

den was wel wat lastig Dankzij familie m het doi p konden
wc dat oplossen
In Bentveld zijn de bouw
vakkei s dan wel bijna klaai in
de Hobbcmastiaal en de Jan
Steenstiaat beginnen ze binnenkoit Eind apnl wolden bo
vendien viei huizen m de Ko
mngstiaat (71 tot en met 77)
gesloopt, omdat daai de fundei ingen erg slecht van wai en Ei
komen nieuwe huizen vooi m
de plaats

Naam (m/v) 1
Adres
1 1 1
Postcode/Plaats
Telefoon
1 !

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
|

l
l
1
|

l
l
1
|

l
l
1
|

l
l
1
|

Giro/Banknr

1 1 ! 1 1 1 ! 1

l l
1
1
l l
1 1 1
1 1
| a.™ »**!*» rum 1 KI
1 1

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 1960 D halfjaar ƒ35,40 D jaar ƒ61 75

* Voor postabonneeb gelden andere laneven
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020-5626211
Stuur de?e bon in een open envelop naar
Weekmedia Antwoordnummer 10051 1000 PA
Amsterdam U hoeft geen postzegel te plakken 8 710371 017003
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Een compleet verzorgde begrafenis

FAMILIEBERICHTEN

of crematie voor een éénmalige
l h-el rustig en vredig is ingeslapen onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en zuster

afkoopsom van slechts ƒ 3.395,-

A. M. C. Schrijber
Siltard, 8 maart 1921

Mary
I laarlem, 29 maart 1998

Sheila, Gert en Dimde
Familie Schrijber
11. lleijermansweg 15, Zandvoort
Correspondentieadres:
Spoorbuurtslraat l(i
21M2 KK Zandvoort
Mama is overgebracht naar het Uitvaartcentrum
van de Associatie Kennemerlancl, Zijlweg 183 te
Haarlem, alwaar geen bezoek.

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
*

iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens

*

een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

Oe crematieplechtiglieid zal plaatshebben vrijdag
'A april in hel crematorium Velsen te DriehuisWeslerveld. Tijd van samenkomst 12.45 uur.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in één
der ontvangkamers.

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

Vertrek van Spoorbuurtstraat 16 te Zandvoorl om

12.00 uur.
Mary hield van wille bloemen en gele rozen.

Voor Uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond n
het heengaan van mijn zorgzame man, onze echte vacle
schoonvader, opa en overgrootvader

Finus Prast

voor meer informatie:

Rien

C

betuigen wij U onze oprechte dank.
Uit aller naam:
M. I'rast-Groen

BEL GRATIS

Zandvoort, maart 1998

ADVERTENTIES

1998

0800-022 45 35

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen (023) 574 01 02.
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 24 maart vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 13 door B&W genomen
besluiten is op dinsdag 31 maart vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie
RECTIFICATIE ADVERTENTIE
KIEZERSREGISTRATIE
Per abuis stond in de gemeentelijke advertenties van vorige week vermeld dat men, om te
mogen stemmen bij de landelijke verkiezingen
op 6 mei, op 24 mei als kiezer moest zijn geregistreerd Dit moest natuurlijk zijn 24 maart
1998 In de overige advertenties was deze
datum wel correct opgenomen Onze excuses
voor deze omissie

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direct hulp bij een sterfgeval.

'ƒ>©

GEMEENTE

GEMEENTELIJKE ORGANISATIE
AANGEPAST
Vanaf 1 april wordt in het Raadhuis gewerkt
met een aangepaste organisatiestructuur De
oude indeling van vier sectoren met daaronder
tien afdelingen is gewijzigd m drie sectoren
met elk twee afdelingen De sectoren met de
bijbehorende afdelingen heten voortaan
Sector Ruimte & Onderhoud
- afdeling Ontwikkeling en Beheer
- afdeling Ruimte en Groen
Sector Burgers & Bedrijven
- afdeling Maatschappelijke Zaken en Dienstverlening
- afdeling Leefomgeving en Handhaving
Sector Middelen & Ondersteuning
- afdeling Facilitaire Zaken en Informatica
- afdeling Bestuur- en Managementondersteuning
Bij de Centrale Balie in het Raadhuis is voor
belangstellenden een organigram beschikbaar
Dit blijft ook de plaats waar men terecht kan
voor reisdocumenten, het inzien van nota's,
vergunningen, plannen, vragen etc Binnenkort is daar ook een folder beschikbaar met
daarin uitgebreidere informatie over de taken
van de verschillende afdelingen
VOORNEMEN OM BOUWVERGUNNING TE VERLENEN/
IN TE STEMMEN MET MELDING
Het college is voornemens om met toepassing
art 50 lid 5 van de Woningwet bouwvergunning te verlenen voor
- het vergroten van een woning op het perceel
Boulevard Paulus Loot 75A;
- het veranderen van een winkel op het perceel Grote Krocht 9
en om met toepassing van artikel 18A van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening m te stemmen
met de melding voor
- het plaatsen van een dakkapel op het perceel
Max Euwestraat 34
Deze bouwplannen liggen met ingang van
3 april 1998 gedurende 14 dagen ter inzage

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
OMSTREKEN

bij de Centrale Balie Gedurende deze termijn
kan een ieder tegen voormelde bouwplannen
schriftelijk bedenkingen kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouw- en sloopvergunningen zijn bij het college van
Burgemeester en Wethouders ingediend:
98056B Zandvoortselaan 78 plaatsen
dakkapel
980575 Koningstraat 73-79 slopen
woningen
98058B Dr C A Gerkeuitbreiden
straat 17
woning
98059B Dr C A Gerkeplaatsen
straat 40 rood
dakkapel
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden, kunnen
binnen een redelijke termijn schriftelijk hun
zienswijze kenbaar maken bij het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunningen
97149B Mr Troelstra- .
vergroten
straat 12
woning
(25-03-1998)
98019B Keesomstraat 15
vernieuwen
paardenstal
(25-03-1998)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

en
(JIJ

uitvaartverzorging
kennemerland bv

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

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

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

d Nieuwsblad
STRANDPAVILJOEN
organiseren in de krant van 8 april een gezellige

500 gram
RUNDERLAPPEN en
500 gram
GEHAKT
HALF OAA HALF

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Voor vegetarische produkten
kunt u ook bij ons terecht

PAASPUZZEL
ƒ 250,- BELONING
Vermist sinds 23/3 kleine lapjeskat, ca. 2 jr.
oud.

n

Vermoedelijk in gebied Kostverlo-

renpark tot Spoorbaan.
Angstig en schuw. Beloning voor (levend)

Kwekerij J. V. KLEEFF
v. Stolbergweg l
Zandvoort

terugvinden of aanwijzingen, die totterugvinden leiden.

Tel.

Hoofdprijs:
2 waardebonnen van 100,beschikbaar gesteld door

5716479.
2e prijs is van:

s

01,
\IM <**>

Co-1'

LA BONBONNIÈRE
Haltestraat, Zandvoort

Op zaterdag 11 april deelt ons promotieteam
overheerlijke paaseitjes uit, aangeboden door
de HEMA, Raadhuisplein

OVZ

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Vanaf vrijdag 27 maart zijn wij ook
's avonds weer geopend.

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk
BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Statjon"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

Haltestraat 54, Zandvoort
Tel. 5712451

Aanbieding geldt t/m 13/4 (Pasen)
Keuken geopend van 17.30 tot 21.00 uur
Tot ziens bij

De Wurf fam. Paap
Tel. 5714558
(noordelijke afrit rotonde)

Uw gasbedrijf adviseert!

STOOKAKTIE '97/'98

Verkeersbesluit vaarwegen
Het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap heeft twee verkeersbeslui
ten vastgesteld voor de vaarwegen in zijn beheersgebied De besluiten gelden
voor alle scheepvaartwegen die het hoogheemraadschap in beheer heeft In het
ene besluit staan regels over de vaarsnelheid en m het andere regels over de
maximale afmetingen van schepen
De maximumvaarsnelheid is op smalle vaarwegen 6 km per uur en op brede
vaarwegen 9 km per uur. Op polderslolen en natuurplasseri geldt een vaarver-

Voor alle mooie, dure, grote, kleine,
te gekke, leuke kado'e* en vele bloemen.
Voor de geweldige avond,
dank aan onze oudere, familie, personeel,
oud-personeel, zangers, vaste klanten,
klanten en buurtbewoners».
Voor de onvergetelijke, emotionele
PROOMAVOND.

bod voor motorschepen
BIJ hel eerste besluit zijn vaarkaarten gevoegd waarop de bedoelde vaarsnelhe
den zijn aangegeven
Op 15 april 1998 treedt het besluit in werking
Inzage
U kunt de besluiten Inzien op de vestiging van de Dienst Waterbeheer en
Riolering (DWR) aan de Larenseweg 30 te Hilversum
Inlichtingen
Voor meer Informatie kunt u contact opnemen met de heer J F. Leijen,
tel 035 647 78 29. of de heer A J van Helden, tel. 035 &47 77 99. van de sector
Waterbeheer Vecht en Amstcl, DWR
U kunt de vaarkaarten die bij het besluit horen, aanvragen door ƒ 22,- over te
maken op rekeningnummer 636755517 van de Dienst Waterbeheer en Riolering,
o v v toezending vaarkaarten Ajos 3 i en 2
Indienen bezwaren
Belanghebbenden kunnen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
dagelijks bestuur van hel hoogheemraadschap, postbus 1061, 1200 BB
Hilversum Het bezwaar moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking
zijn ingediend
Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de president van de Rechtbank Amsterdam, postbus 84500, 1080 BN Amsterdam

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2\ Zandvoort

T De~ënige'ambachtelijke slager
^
, .
in Zandvoort

en Zandvoorts
D Nieuwsblad

Tante Min, Oom Je-, Wenfe, 44a*uuj, Max. enjotjae

Fa. P. Klein

Slagerij Vreeburg

Als OPENINGSAANBIEDING
hebben wij in de
roomboter gebakken pondstong
voor maar ƒ 35,- P-P-

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor het waterkwantitcitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaanvegbeheer in het zuidoostelijk deel
van de provincie Noord Holland, het noordwestelijk deel van de provincie Utrecht
en een klem deel van de provincie Zuid Holland De werkzaamheden voor het
hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering
{DWR) die gevestigd is m Amsterdam en Hilversum

Zandvoorts Nieuwsblad

vraagt
WINKELHULP jongen of
meisje voor de zaterdag
en een
JONGEN voor het schoonmaken

Hilversum, i april 1998

Hoogheemraadschap Am s tel, Gooi en Vecht

uitgerekend voor U!
Voor de week van 23-03 t/m 29-03
Normaal
jaarverbruik

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

Week
streefverbruik*

17
21
25
29
33
38
42
46
50
54
58
63
69
75
81
88
94
104
115
125
135

Totaal vanaf
l november**

470
592
708
826
948
1062
1179
1300
1419
1538
1651
1772
1949
2125
2301
2479
2659
2953
3248
3542
3838

Kosten
deze week

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

9,52
11,76
14,00
16,24
18,48
21,28
23,52
25,76
28,00
30,24
32,48
35,28
38,64
42,00
45,36
49,28
52,64
58,24
64,40
70,00
75,60

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij alle
energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123
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Haarlemmerstraat
ZANDVOOET - Het comité
Haarlemmerstraat heeft Pieter
loustra, de nieuwe fractievoorzitter van de VVD, en Hans
•loogendoorn, de nieuwe wetlouder Verkeer en Toerisme,
uitgenodigd om op 24 april te
comen praten over de verkeersoverlast in de straat.
Het comité wil volgens
woordvoerder Ronald Zuurendonk opheldering over de belof;e die de VVD heeft gedaan om
n het collegeprogramma te zeten dan het vrachtverkeer
voortaan via de Zeeweg moet
ijden, zodat de Haarlemmerstraat ontlast wordt. Het CDA
en de PvdA vonden dat niet aanvaardbaar en de VVD heeft
deze passage daarom geschrapt. Het CDA vindt volgens
Zuurendonk dat er eerst een in;egraal plan moet komen waarn de hele verkeerssituatie in
Zandvoort meegenomen wordt.
,We zijn bang dat uiteindelijk
alle beloften helemaal niet
neer nagekomen worden, daarom willen we praten met de poitiek," aldus Zuurendonk.

Kijken en zien

woensdag 1 april 1998

ZANDVOORT - Gevaarlijk zijn de leden van schietvereniging De Vrijheid niet.
Het schieten in clubverband is immers aan strenge
regels gebonden. Geïrriteerd zijn ze wel. Ze willen
een ander onderkomen,
maar de gemeente werkt
niet mee.
Het had zo mooi kunnen zijn,
vinden voorzitter Hans Driehuizen en penningmeester
Hans Mulder. De gemeente
bouwt een nieuwe sporthal op
het Duintjesveld en de schietvereniging krijgt daar ook een
eigen plek. Maar zo is het niet
gegaan.
Nu oefenen de schutters twee
keer per maand in de grote zaal
van het Gemeenschapshuis. De
gordijnen gaan dicht, beheerder Ab van der Moolen sjouwt
alle tafels naar buiten en de
schietvereniging zet vier 'kogelvangers' (kasten om de kogels
op te vangen) neer met vier rozen.
In juni 1997 stuurde De Vrij-

Schutters willen andere plek
heid een brief om te vragen of
er een schiettaaan onder of
naast de nieuwe sporthal op het
Duintjesveld kon komen. „De
aanleiding was een brief van de
sportraad dat er 2,8 miljoen gulden subsidie te verdelen was.
Wij hebben in ons dertigjarig
bestaan nog nooit om geld gevraagd. We dachten: misschien
kunnen we er nu een beroep op
doen en om een beter pnderkomen vragen, want het is zo lastig in het Gemeenschapshuis,"
vertelt penningmeester Muider.
In december 1997 kreeg de
schietvereniging antwoord nadat voorzitter Driehuizen bij
wethouder Versteege had gepolst of een van de gemeente-ambtenaren de brief toevallig
in een la had laten verdwijnen.
„Planologisch is het niet mogelijk de nieuw te bouwen

sporthal uit te breiden,"
schreef de gemeente. „Het bebouwingsvlak wordt in het geheel opgevuld door de sporthal." Volgens de ambtenaar die
de brief schreef, heeft de provincie alleen toestemming gegeven om een even grote sporthal in het duin, een natuurgebied, te zetten omdat er huizen
in plaats van de Pellikaanhal
komen. Dat is een zwaarwegender belang dan natuur volgens
de provincie. Een grotere hal
dan de Pellikaanhal mag echter
niet.
In de kelder een schietbaan
maken is volgens de gemeente
te duur. „Zeker omdat de
schietvereniging dan wil gaan
uitbreiden en dat betekent dikkere wanden, een afzuiginstallatie, dat soort zaken," zegt de
gemeente-ambtenaar. Hij stelt
voor dat de Zandvoortse schut-

ters, bij een zustervereniging in
Haarlem aankloppen, want die
heeft nog ruimte over. Dat zien
Mulder en Driehuizen echter
niet zitten. „Dan kun je net zo
goed zeggen 'laat alle sporters
maar naar Haarlem vertrekken'," meent Mulder. „Die vergelijking gaat niet op," werpt de
gemeente-ambtenaar
tegen.
' „Voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen is heel wat anders
dan De Vrijheid. De schietvereniging is maar klein en bestaat
voornamelijk uit volwassenen,
die makkelijk naar Haarlem
kunnen reizen."
„Dat we maar 45 leden hebben, staat er los van," vindt
Driehuizen echter. „Als we
meer ruimte hebben, kunnen
we ook groeien."
Andere locaties, zoals de kantine en de kleedkamers van
Zandvoort '75, de bunker in het

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

'Bewoners informeren is iets
anders dan met ze overleggen'
Ronald Zuurendonk van het bewonerscomité
Haarlemmerstraat reageert op persoonlijke
titel op liet artikel 'Manager beter voor toerisme dan wethouder' (Zandvoorts Nieuwsblad 25
maart). Daarin komt Tom
Maintz, de voorzitter van het
Ondernemers Platform, aan
hét woord.
ZANDVOORT - De Fotokring Zandvoort laat van 28
maart tot en met l mei in de
oibliotheek op de Prinsesseweg
43 kleuren- en zwart-witfoto's
zien tijdens de expositie 'Kijken en zien'. Op zaterdag 4 april
is er een speciale bijeenkomst
voor de fotografen.

Kinderkleding
ZANDVOORT - Op zondag 5
april is er een verkoopmiddag
van nieuwe kinderkleding in
kinderdagverblijf Pippeloentje.
De kledingbeurs duurt van
twaalf tot vier uur. Een kinderkledingwinkel uit Haarlem verkoopt de kleren met korting.
Pippeloentje is gevestigd in de
Burgemeester Nawijnlaan 101.

Verzamelbeurs
ZANDVOORT - Tweedehands blikjes, telefoonkaarten,
poppen of kunstbloemen worden elke maand te koop aangeboden in het Gemeenschapshuis in de L. Davidsstraat. De
maandelijkse
verzamelbeurs
vindt deze keer plaats op zondag 5 april van tien tot «ijf uur.
De verzamelbeurs is gratis toegankelijk.

Hoewel Tom Maintz het begrip 'bewoner' vaag vindt, zegt
hij wel deze te willen informeren over de economische expansieverlangens van het OPZ,
het Ondernemers Platform
Zandvoort.
In november 1997 was de beleidsvisie van het OPZ en de
gemeente over het toerisme in
de gemeenteraad aan de orde.
In deze beleidsvisie wordt veel
over bewoners gesproken en
hoe goed het voor ze is dat
Zandvoort het hele jaar toeristen pp bezoek krijgt.
Wij vonden dit als bewonerscomité Haarlemmerstraat een
beetje kort door de bocht. Wij
verwachten namelijk problemen. Want meer toerisme betekent dat meer leveranciers in
hun vrachtwagens en meer toeristen in hun auto's naar Zandvoort komen. Dat leidt tot meer
overlast.
Daarom hebben we de heer
Maintz aangeschreven
om
vooraf over eventuele knelpunten te praten, mede omdat wij

ZANDVOORT - Nieuw Unicum beschikt voortaan over
een houtwerkplaats voor haar
bewoners. Zij kunnen in de
Houtpoort
cadeau-artikelen,
speelgoed, sieraden en meubels
maken. De Houtpoort is een nevenvestiging van een Haarlems
activiteitencentrum.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Meer dan 500 duizend kinderen gingen tussen 1880 en 1970 naar
een koloniehuis om aan te sterken. Velen kwamen ook in Zandvoort terecht, zoals in de Haarlemse Vakantie Kolonie die op deze
ansichtkaart uit 1931 te zien is. Een interieur van een koloniehuis
dat de rijke mevrouw Knoop-Koopmans stichtte, is een van de
dingen die vanaf 10 april te bewonderen zijn in het Openlucht
Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort. Post- Museum in Arnhem tijdens de expositie 'Alle bleekneuzen naar
bus 26, 2040 AA Zandvoort.
buiten'. Ook foto's van diverse andere Zandvoortse koloniehuizen
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16 hangen daar. Bovendien draait er een NPS-documentaire, die
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag maandagavond op televisie uitgezonden werd. De expositie wordt
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donder- op 10 april geopend en blijft toegankelijk tot en met 2 augustus. Op
dag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16 11 april is er een speciale bijeenkomst met vierhonderd 'bleekneusuur.
jes' van toen
Foto Archief Arie Koper
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Oude raad krijgt lintjes en bloemen

'Zandvoort heeft
hoogste aantal
aftredende politici'

countant komt zelfs tot 1,2 miljoen gulden die niet terug te
vinden valt. Op deze manier
kan de gemeenteraad niet toetsen of er wel doelmatig gewerkt
wordt."
Hij stemde daarom gisteravond als enige tegen het vaststellen van de jaarrekening. Dat
het CDA als collegepartij medeverantwoordelijk is voor de afrekening, beaamt hij. „Ik zie dit
ook als kritiek op onszelf."
Ook Andries van Marie
(VVD-wethouder van Financiën) gaf toe dat het opstellen
van de jaarrekening beter kan.
voor acht ton. „De externe ac- Hij beloofde beterschap.

Straatnamen nog niet definitief

ZANDVOORT - Op verzoek van Maarten Weber (PvdA)
gaat de burgemeester nog eens kijken of er in Park Duijnwijk eventueel toch andere namen op de borden kunnen
komen te staan.
Weber verafschuwt de 'Veteranenstraat' en het 'Verzetsheldenplein'. Hij stelt voor om Jan Koper (de eerste soldaat die in 1940
omkwam), Wim Gertenbach (de gefusilleerde drukker van Het
Parool) en Hannah van de Poorte (een negenjarig joods meisje dat
in Auschwitz vergast werd) een naambord te geven en daarmee
symbolisch alle anderen te eren.

Op 14 april worden de nieuwe
raadsleden geïnstalleerd. Meer
dan de helft van de gemeenteraad heeft nog nooit eerder
Zandvoort bestuurd. In de rubriek 'De nieuwkomer' treden
zij voor het voetlicht. Deze week
het laatste nieuwe gemeenteraadslid.
Fred Henrion Verpoorten: 60
jaar, getrouwd, sinds 1976 wonend in Zar.dvoort, vijfde op de
lijst van de VVD.
Politieke ervaring;: van 1982 tot
1986 secretaris van de VVD in
Zandvoort geweest.
Wil over vier jaar bereikt hebben: „dat de Grand Prix weer in
Zandvoort verreden wordt.
Daarvoor is goede gemeentelij ke promotie belangrijk. Geld
geven aan het circuit? Dat is
afhankelijk van de situatie."
Heeft 30 jaar gewerkt als: leraar
wis- en natuurkunde op het Calandlyceum in Amsterdam-osdorp. In 1995 getroffen door een
'burn-out' en daarom vervroegd uit het onderwijs gestapt. „Het kost erg veel energie om goed les te geven. Je
komt een klas binnen en meteen zit je er middenin. Als je
jong bent, onder de veertig, is
dat wel op te brengen. Maar op
een gegeven moment was ik
aan het einde van de dag doodmoe. Het leverde gevaar voor
mijn hart op. Spijt heb ik er niet
van dat ik gestopt ben met werken. Ik miste in het begin mijn
werk wel, vooral de contacten
met collega's. Nu heb ik inmiddels sociale contacten in Zandvoort opgebouwd. Ik heb me
weer in de politiek verdiept en
bridge bij de Zandvoortse Bridge Club."
Heeft meeste spijt van; „de manier waarop mijn loopbaan is
verlopen. Ik heb altijd op dezelfde school gestaan. Niet dat
dat fout is, maar achteraf zeg

De nieuwkomer
ik: ik had op meer scholen les
willen geven. Elke school is anders. Dat had ik graag willen
meemaken. Ik ben misschien
wat te veel gaan vastroesten."
Het geheim van een goede Ieraar: „Schreeuwen helpt niet
als je orde wilt hebben. Boos
worden mag best, maar dan wel
gespeeld. Leerlingen vinden
eerlijkheid heel belangrijk. Je
moet ze vooral het gevoel geven
dat niemand
voorgetrokken
wordt.
Een
lolletje op zijn
tijd helpt. Het
grappige is dat
ze zich later
vooral de dingen buiten de
les herinneMooiste herinnering: „Een
half jaar voordat ik afscheid
nam, kwamen
er twee leerlingen
hier Fred Henrion
thuis op bezoek. Ze ontdekten dat ik het jammer vond
dat leerlingen nooit bij afscheidsreceptie van docenten
mochten zijn. Daar doen we
wat aan, zeiden ze. Ik was het
hele voorval allang vergeten op
de dag van de receptie. Anderhalf uur heeft een groepje van
tien leerlingen uit de tweede
klas doodstil toegekeken op de
receptie, zonder dat ik het in de
gaten had. Ze zongen vervolgens een liedje voor me. Triomfantelijk. Het was ze gelukt. Dat
vond ik erg ontroerend."
Gelukkigste moment: „Ik heb
bijna mijn hele dertiende le-

Nieuwe naam brug
Vervolg van voorpagina
M.A. van de Berg haalt ook de
geschiedenis
naar
voit-n
„Vroeger had je op een bteenworp afstand een paardenren
baan, die veel bezocht weid
door burgers en buitenlui Bo
yendien, als ik kijk naar de vele
joggers, inclusief mezelf, die
over deze brug lopen te rennen,
dan doet me dit ook denken ;ian
een renbaan. Vandaar De ren
baan of De renbaantarus; De
naam ligt ook lekker in de
mond."
Volgens M. Wijnbeek lopen
er vooral hazen en konijnen op
de brug rond. Zij stelt dan ook
De keutelbrug voor. Haar echt
genoot denkt met Haasje-ovw
brug m dezelfde richting. Vooi
C. van der Mije is De oranje
boog de ideale naam, omdat de
brug het Boogkanaal en de
Oranjekom met elkaar vei-

Het bestuur van de Vrijheid
laat het er echter niet bij zitten.
„We gaan opnieuw alle fractievoorzitters van de politieke
partijen benaderen. Dat hebben
Gevaarlijk is het schieten in we een tijdje geleden ook al gehet Gemeenschapshuis even- daan, maar zij zeiden toen dat
mm. „We schieten met een .22 we na de verkiezingen de nieuklein kaliber, een geweer zoals we mensen moesten aanspreook bij de biathlon op de Olym- ken. Maar ja, ondertussen tikt
pische Spelen gebruikt wordt," de tijd wel door. Straks staat de
legt Driehuizen uit. „Boven- sporthal overeind en is het te
dien zijn er hele strenge regels. laat."
Je moet minimaal twaalf keer
Monique van I loogstraten taindt.
„Het
Rozenwaterkanaul
(1852-1854) werd genoemd naar
het Rozenwaterveld en de R o
zenberg vanwege de daar groei
ende duinroosjes," legt het
echtpaar Bakker uit bij de
naam De Rozenwaterbru" Ook
de Grindwegbrug is een verwi]
zing naar een voormalig onderdeel van de Waterleidingdiu
nen, want deze weg verviel toen
het Noordoosterkanaal m 1929
gegraven werd.
Het meest opmerkelijke verhaal over vroeger vertelt echter
mevrouw A. van Leeuwen-Stok
man. Zij is de dochter van Piet
Stokman. Haar grootvader was
Arie Stokman. Op de plek van
de brug heeft het huis van de
familie Stokman gestaan
„Mijn oudste zus Clara was een
mongooltje. Nadat we naar
Noord verhuisde omdat ons
huis afgebroken werd in 19,'iü
kende iedereen mijn zus. Ze is
vijf jaar geleden overleden,
maar ze is nooit uit onze gedachten. Daarom zou het mooi
zijn als de nieuwe brug de Clarabrug gaat heten."
Zie ook pagina 9

dachten hierover consensus te
kunnen bereiken. Hij verwees
ons echter door naar de gemeente en een gevraagd gesprek ging hij uit de weg. Uit
zijn telefonische toelichting
bleek dat het OPZ „van mening
is niet ieder bewonerscomité
op sleeptouw te kunnen nemen". Alsof wij daar om vroegen? Als een ondernemersorganisatie een dergelijk standpunt
inneemt moet zij ook niet
trachten telkenmale bewoners
naar de mond te praten.
Uit oogpunt van ondernemersbelangen lijkt het mij ook
niet zo verstandig om de nieuwe, nog niet eens geïntstalleerde wethouder van Toerisme en
Verkeer te willen vervangen De bestuursleden van schietvereniging De Vrijheid zouden zo graag straks hun geweer willen inpakken om naar de nieuwe
door een manager. Dit zal de schietbaan onder de nieuwe sporthal te gaan
folo Kann Schut
communicatie met deze wéthouder niet verbeteren.
Het idee geeft aardig aan hoe
het OPZ over democratische
verworvenheden denkt. Een
manager kan namelijk niet ter
verantwoording worden geroepen door kiezers of bewoners.
ZANDVOORT - Met ze- geweest. Van 1982 tot en met gen haar zin in niet op de kandi- plaats van sterke drank koos.
Het past wel mooi in het beeld
Van elk aftredend raadslid
wat het OPZ heeft om haar ventien -bossen bloemen, 1986 en van 1992 tot en met 1996 datenlijst voor de verkiezingen
roemde burgemeester Van der
doelstellingen te verwezenlij- drie koninklijke onder- was hij wethouder van Finan- van maart dit jaar.
In haar tamelijk cynische af- Heijden een eigenschap. Derek
ken. Bewoners moeten 'geïn- scheidingen, een erepen- ciën. De laatste twee jaar had
formeerd' worden maar geen ning, een envelop met in- hij Ruimtelijke Ordening en scheidsrede vertelde ze dat ze Visser (D66), Maarten Weber
zeggenschap hebben over hoe houd en een stapel boekjes Verkeer in zijn portefeuille. De met gemengde gevoelens daar- (PvdA) en Arie Citroen (PvdA)
Zandvoort eruit gaat zien. Het over de provincie Noord- burgemeester noemde hem gis- op terugkijkt. „Was men be- vanwege hun „constructieve
wordt dringend tijd voor het -Holland heeft burgemees- teravond een „uitermate kleur- vreesd dat ik alsnog gekozen bijdragen aan discussies". Lou
Bewoners Platform Zandvoort. ter Van der Heijden gisteren rijke, karakteristieke figuur die werd? Was het gebrek aan intel- Koper vanwege zijn eigenzinje mag of totaal niet mag. Hij ligentie, een overdosis aan emo- nigheid. Theo van Vilsteren
K. Zuurendonk afscheid genomen van de ze- kan met veel
tie, heb ik een kreeg de geuzennaam 'mister
Zandvoort
ventien Zandvoortse ge- verve standrode kaart van Millennium' mee.
meenteraadsleden.
de VVD gekreJaap Brugman (vier jaar
punten vergen voor een VVD en vier jaar GBZ) vond
Dertien van hen komen niet kondigen,
minimale
Van der Heijden „halsstarrig
meer terug op 14 april, als de heeft een ei__ overtreding of als de dingen hem raken en
nieuwe gemeenteraad géïnstal- gen koers ge" was ik te toch soepel als er politieke beleerd wordt. „Die score is lande- varen en is
loyaal aan de langen op het spel staan." Ton
lijk nauwelijks te evenaren," zeer loyaal."
---^-- belangen van van Eist (GBZ) is volgens de
merkte Van der Heijden op tij- Zelf zei Flie- ---de VVD?"
burgemeester altijd politieman
dens de drukbezochte speciale ringa daarop
Frits van Caspel, die in 1992 gebleven. Ruud van der Meij
raadsvergadering gisteravond. „als huisarts weet ik dat een
Wethouder Flieringa (GBZ) beetje dood, een beetje zwanger als wethouder Ruimtelijke Or- (CDA) „was nooit scherp, maar
en de VVD-ers Frits van Caspel niet bestaat. Dus ook niet een dening moest aftreden en legde wel zijn overtuiging op taen Rita de Jong hebben een lin- beetje loyaal of een beetje inte- twaalf jaar in de raad heeft ge- fel." Gert-Jan Bluijs (CDA) vertje (lid in de Orde van Oranje- ger. Een beetje grappig kan zeten, beperkte zich tot de me- diende lof omdat hij naast een
dedeling dat hij een glas melk zware baan zijn politieke werk
-Nassau) gekregen. Flieringa, wel."
Rita de Jong heeft twintig ging drinken. Daarmee refe- toch erg serieus nam. De burgedie zijn koninklijke onderscheiding dinsdagmorgen al jaar in de raad gezeten. Zowel reerde hij aan een anekdote die meester waardeerde Pim Kuijkreeg, ontving gisteravond ook rondom haar aantreden als de burgemeester naar voren ken (PvdA) omdat hij ..respect
nog de Erepenning van de ge- wethouder in 1994 als haar af- haalde over zijn eerste ontmoe- voor meningen van anderen
treden in 1996 ontstond veel ru- ting met de toenmalige wethou- had en niet voorbij ging aan zijn
meente Zandvoort.
Flieringa is 32 jaar raadslid moer. De VVD plaatste haar te- der waarbij hij voor zuivel in eigen ideeën."

'Alle bleekneuzen naar buiten'

Werkplaats

Kostverlorenpark en de ruimten onder de nieuwe hoofdtribune van het circuit, vallen
eveneens allemaal af. Het een is
te duur (het circuit), het ander
niet mogelijk omdat het in een
natuurgebied zit (de bunker).
Dat de baan in het Gemeenschapshuis afgekeurd zou zijn
door een milieucontroleur,
klopt volgens de gemeente niet.
„De schietvereniging mag alleen niet uitbreiden of met een
zwaarder kaliber gaan schieten."

per jaar oefenen en de politie
screent alle leden van de schietvereniging of ze geen crimineel
verleden nebben." De leden van
De Vrijheid mogen zelfs niet
eens met een wapen over straat
lopen, tenzij ze naar een wedstrijd of de verenigingsavond
gaan.
„Het grootste probleem is dat
het zo onhandig is. ledere keer
moet alles opgebouwd en afgebouwd worden en we kunnen
de zaal maar twee keer per
maand huren," vat Driehuizen
samen.

Zandvoorts
Nieuwsblad

vensjaar op bed gelegen, omdat
de doktor dacht dat ik net als
mijn vader met tbc besmet was.
Twee dagen voor mijn veertiende verjaardag mocht ik voor
het eerst weer naar buiten. Dat
was een heel emotioneel moment voor me."
Lievelingsinstrumeiit: „Piano.
Ik speel zelf. In 1947 heb ik voor
het eerst les gehad. Maar mijn
toenmalige pianolerares ging
trouwen
en
haar opvolgster kwam om
bij een auto-ongeluk. Later
heb ik opnieuw lesgenomen. Het
lastige van pianospelen was
echter altijd
dat de buren
het niet leuk
vonden als ik
moest
oefenen. Daarom
ben ik zo blij
met mijn elektrische 'Silent-piano',
Verpoorten
waarvan
ik
het geluid kan
uitschakelen als ik de koptelefoon opdoe. Hij klinkt mooier
dan een keyboard en zeker net
zo mooi als een ouderwetse piano."
Houdt van: country en western,
rythm en blues, dixieland, New
Orleans-jazz.
Mooiste films: 'The Sting' met
Paul Newman en Robert Redford, 'Kramer versus Kramer'
en 'Out of Africa'. „Maar tegenwoordig ga ik niet meer naar de
bioscoop. Ik erger me aan de
jongeren die hun benen op de
stoel voor hen leggen."
Herinnert zich de bevrijding

omdat: „ik samen met mijn
moeder naar de Canadezen
ging kijken. We woonden in
Zwanenburg en liepen naar
Halfweg. Iedereen begon te juichen toen er een truck langskwam. Maar dat sloeg om in
joelen, want het bleken Duitsers te zijn. Even dacht ik nog:
het is helemaal niet waar; de
oorlog is niet over. Maar op een
gegeven moment zag ik toch
een Canadese truck. Wat een
gevoel gaf dat. Nou hoef ik
nooit meer bang te zijn, zei ik
tegen mijn moeder. Als ik dan
nu die oorlogen elders in de wereld zie, dan maak ik me zorgen
over de kinderen daar."
Lacht om: „fijnzinnige mopjes.
Jos Brink is daar goed in. Maar
vroeger ging ik weleens naar
een show van André van Duin.
Humor in de raadszaal kan ik
ook wel waarderen. Bijvoorbeeld toen Theo van Vilsteren
(partijgenoot, red.) tijdens een
raadsvergadering onlangs een
poster van de Stichting Zuid tevoorschijn haalde waarop
stond dat men niet op Frits van
Caspel moest stemmen. Zulke
dingen breken de spanning
even. Ik hoop dat dat de komende vier jaar vaker gebeurt."
Neemt mee naar een onbewoond eiland: ,,De kans dat dat
zal gebeuren is nihil. Ik hou
niet van varen, ben bang om te
vliegen en ben niet erg goed in
zwemmen. Bovendien hou ik
niet van kamperen. Ik wil daar
dus eigenlijk geen antwoord op
geven. Het betekent trouwens
niet dat ik met van rust en stilte
hou. Mijn vrouw en ik gaan het
liefste met vakantie naar de
bergen m Zwitserland. Die immense stilte die daar heerst,
hebben we zelfs niet in de stilste winternacht in Zandvoort.
Hier ruist altijd de zee. En dat
is op een onbewoond eiland net
zo."

Bouw nieuwe
hal gestart
ZANDVOORT - De bouw van
de nieuwe sporthal op het
Duintjesveld is gestart. De
nieuwe sporthal vervangt de
Pellikaanhal in de A.J. van der
Moolenstraat, die plaats moet
maken voor nieuwe huizen.
Op dit moment wordt volgens een woordvoerder van de
gemeente de oude circuitbaan
afgegraven. Als'de grond bouwrijp is, wordt gestart met heien
en het storten van het beton
voor de fundamenten en de
vloer van de hal. Dit is in mei
ongeveer klaar, verwacht de gemeente.
Op 5 oktober moet de sporthal helemaal klaar zijn en rond
de herfstvakantie kunnen de
scholen en verenigingen de hal
voor het eerst gaan gebruiken.

Makelaar
ZANDVOORT - Makelaarskantoor Cense en Van Lingen is
vorige week in het artikel 'Operatie tankslag Haltestraat fiasco' ten onrechte in de Haltestraat gesitueerd. Het kantooi
zit in de Quarles van Ufford
laan, maar voert wel het beheer
over het pand waarbij de grond
vervuild zou zijn.
(ADVERTENTIE)
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Kwekerij P. van Kleeff
Van Stolbergweg
Zandvoort
Tel. 5717093
FEESTWIJNEN VAN UITZONDERLIJKE KWALITEIT

HOLLANDSE
GRAANJENEVER
HELE LITER

Bloeiende Violen
Heesters
Bomen
Struiken
Struikrozen
Klim- en Leirozen
Bemesting

MUSCADET SUR LIE

BORDEAUX

DOMAiNE DE LA TOUCHE

CHATEAULAGRAVEPEYNET

Muscadet wijnen komen uit "LePays
Nantais", de streek rond Nanles. Ten
zuidoosten van Nanles zijn de meeste
Muscadet wijngaarden gelegen, die
wijnen van topklasse voortbrengen.
Wij vonden bij het Domaine de la
Touche deze heerlijke witte wijn.

VERGELIJKBARE PRIJS

Deze dieprode wijn is afkomstig
uit de Bordeaux. Bij het Chateau
la Grave Peynet vonden wij deze heerlijke
wijn die gevinifieerd is uit de druivensoorten Cabernet en Merlot. Deze wijn is
op het Concours General Paris onderscheiden mei een gouden medaille.

kleur: zachl geel; bouquel: Iruihg;
smaak: licht tintelend en Iris;
aanbevalen bij: visgeiectiien en
als aperiliel.

WHITE EAGLE
CANADIAN WHISKY
0,7 LITER
ELDERS 22:95

kleur: dieprood; bouquel: rood
fruil en vanille: smaak: soepel en
evenwichtig; aanbevolen bij; rood
vlees en diverse kazen.

COURVOISIER
COGNAC ***

paviljoen Jeroen 2o

PALACIO
DE LA VEGA
NAVARRA BRUT DARGENT
CRIANZA
brut, demi sec of rosé

0,7 LITER

ELDERS 46r95

Tel: 023-5716994
Zawivoort
De KacJielRooclgloeierml UitzLakt <yf> Zee
Vanaf 2 Qpril zijn. wij elke avond. geofienoL tot 21.00 Uur.
Wij setveren. ruxast onze kleine feoart 3-Gangen. Menu's voot

ELDERS 12ï95

ELDERS 1&95"

Deze helderrode volle
fruillge wl|n heeft een
kruidig bouquet en past
uitstekend bij roodvleesol wildgerechten

GUSBRECHT
VAN AE
VIEUX -

ƒ 32,50 waarbij U een. keuze keeft tussen, diverse vootKoofdU en. mxgereckteru
Tegen inlevering van deze bon. krijgt U een welfeo-mstdrankje
[Geldig In.De Maand. Of>rlQ

IUITZUID-AFRIKAI
SPITZKOP
DROË STEEN of
CINSAUTSHIRAZ

ELDERS

PROEFNOTTTES:
DROËSrEEN kleur: licntgeel; bouquel: fnjilig; smaak:
licht, vnj droog en fris; aanbevolen bil: witvlees en vis.
CINSAUTSHIRAZ kleur:
flonkerend rood; bouquet:
fruilig; smaak: zachi en
soepel; aanbevolen bij:
roocfvlees en kazen.

COCKBUM
PORT tuby ol tawny

GStÜOON DO£N POVHJOSN J£ROSN!

COINTREAU
LIKEUR
0,7 LITER

BAR.LE.DUC
, CASS/S
UTERFLES

BRANDPILSENER

heeft alle dranken!

BERENTZEN
APFJLKORN

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast D-reizen) •

KRAT 24
FLESSEN
ELDERS

ZANDVOORT; Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
III' ftfigft /negrdan 50 slijterijen, bel voor onz^pyeri^e vestigingen: 0172-44?300
APe aanbiedingen lip geöig tfm 11 apnl 1998. zolang de voorraad strekt Druk- en zetfouten voorbetxxjden!

Roestvrije
dubbele thermo
koelkast

;

nw prijs 4500,=

NU 975,=

De Slaapvoorlichter voor Kennemerland

Inl.
tel. 023-5716621

RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

Wij hebben vacatures voor de functies van

Assistent-woonbegeleider/woonbegeleider
voor twee uur per week.
-.v *' ^
- Aan dit contract is een min/maxconstructie gekoppeld
voor maximaal 32 uur per week.

OPEN HUIS

V
café - bistro
Gasthuisplein 10
tel. 5714638

De Favaugeplein 21/25, zat. 4 april van
11.00 -13.00 uur. Op de vijde etage gelegen
tweekamerhoekapp. (v/h 3) met uitzicht over
boulevard en zee. Balkons op het zuiden en
westen. Ind. hal met' 2 inbouwkasten; royale
woonkamer met zonnig balkon; badkamer
met ligbad, douche, toilet en wastafels; slaapkamer met balkon; keuken. Het app. is deels
v. v. dubb. glas.
Vr.pr. f 340.000,- k.k.

Vrijdag 3 april
vanaf 20.00 uur

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

LIVE MUZIEK

;

De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) PC-Hooft, die deel uitmaakt van de Stichting
Verpleeghuizen Amsterdam, telt drie sectoren: Beschermd en Begeleid Wonen; de Psychiatrische
Woonvoorziening en de sector Dagactiviteiten, Arbeidsrehabilitatie en Werkvormen. Er zijn in totaal
169 plaatsen en. 120 medewerkers. De vestiging Psychiatrische Woonvoorziening Nieuwe Laan te
Amsterdam-Osdorp biedt de mogelijkheid tot beschermd wonen met verzorging en hulp bij het dagelijks
leven, zoals maaltijden, huishouden en dagbesteding. De bewoners zijn vooral ouderen die, gezien
hun leeftijd, minder zelfredzaam zijn (handicaps).

mt. ± 1 m diep
1.80 br. 1.50 hoog

van M EEUWEN

;

PC-Hooft

zeer efficiënt
v. montage aan
tractor
(t.b.v. snackwagen)

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

RIBW

', ;

Een (assistent-)woonbegeleider is verantwoordelijk
; voor het uitvoeren van begeleidende en verzorgende
1
taken ten behoeve van de bewoners van een woongroep.
Functie-eis woonbegeleider
• B-Verpleegkundige opleiding of vaktechnische
opleiding op MBO-niveau.
. { -'

\ Functie-eis assistenl-woonbegeleider
• ervaring met ADL-zorg.
Voor beide functies geldt verder
• ervaring in de psychiatrie c.q. geestelijke
gezondheidszorg;
_
- • affiniteit met de doelgroep;
'', *zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
' • goede sociale vaardigheden;
• de bereidheid in onregelmatige diensten te werken.

Het salaris is conform de CAO-Ziekenhuiswezèh en1'<" ', V
is - afhankelijk van de functie - ingedeeld in functie- ' , s, •'
groep 25 of 40 en bedraagt respectievelijk maxknaal,- ' - '•-' "
ƒ 3.568,- of ƒ 4.150,- bruto per maand bij een volledige
.werkweek.
_,._ .;•''>; .
De aanstelling geschiedt, in eerste instantie,' voor een. - , l
jaar. Bij gebleken geschiktheid
volgt een vaste^aanstel-',/- \• -'
'
Voor informatie kunt u contact opnemen met
mevrouw T. Ujvari of de heer G. Wammes, beiden
unitcoördinator, telefoon (020) 619 82 72.

;
~\\

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen veertien
dagen na het verschijnen van deze advertentie richten
aan RIBW PC-Hooft, ter attentie van mevrouw V. Smit,
personeelsfunctionaris, De Boelelaan 759A,
,,
1 082 RS Amsterdam.
,-•'*

entree gratis, inkl. borrelhapje

MAKELAAR 0X3^
llfzfn u. vrijdag 3 april M. veerdagtljls wms'Mtadj

AankoopA/erkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
.-,
Assurantiën

03
NVM;

lepnbtmfa.W,-)

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

Zonder grote mensen hebben
deze kleine mensen niets.
Mappa Monde is een huis van het Nederlandse
Rode Kruis in de bossen van Wczep. Er verblijven
ernstig zieke kinderen die niet lang meer te leven
hebben. In Mappa Mondo kan per jnar aan circa
50 kinderen gegeven worden waar ze recht op
hebben; een menswaardig bestaan.
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van het Nederlandse
Rode Kruis

P.S. Nu beginnen, dan wordt een dagje strand
nog zonniger.
Bel voor informatie en inschrijvingen telefoon
023-5379944

Spraale nanbitxlinj* via Hoek van Holland - Hnrwich.
3-diings .uilorelour (max. 6 personen)/249,-.
Reizen tot en met 31.03.98.

STENA HSS. HOEK VAN HOLLANDHARWICH IN 3.40 UUR,

heel kilo

C

VERKOCHT
Voor hol voorjaar on do zomer zijn voordelige Apox autorolourlariovon beschikbaar mot minimaal 257< korting.
Inlornioor nnar do voorwaarden
bij inv RMsagcnl of bol Stona Line:
StenaLine
(0174) 315 $11.

Botermalse Runder RIBEYE

K
79

UNIEK!

in Zandvoort Nieuw Unicum

vlees

m

t.n.v. Mappa Mondo.

Nu zelfs zwemles op zondagmorgen.
Dat kan vanaf april bij

soorten

Z

M

gironummer 4426

130

5O
soorten
vleeswaren

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

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

Lekker wokkenü
SHOARMA reepjes
of GIROS reepjes
kilo
BOUCHERIE

KrOCht 5-7

Zandvoort
Tel. 5719067

9.95
maandlg'tlm^fijdagvan
9.00 tot 18.00 uur.
zaterdag
van 9.00 tot 17.00 uur

AMBACHTELIJKE KWAUTEITSSLAGERIJ

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

J

Jveekmedia 17

woensdag 1 april 1998

De lekkerste oorlelletjes sinds Clark Cable

Met

Vrijdag en zaterdagavond
|)czochten zo'n driehon[Icrd mensen het slechtst
ehangen appartement in
:lc Zandvoortse geschiedeuis. Belangrijker is, histoi-isch gezien, dat de vvoontamer het decor vormde
or de jubilerende toneelvereniging Wim Hildering.
Op de vijftigste verjaardag
,vas de Wassenaarse diploniaat Otto (Bert Geelen) de
:erste gast.

en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Nieuwe plasplek
Al jaren is het menige toerist een doorn in het oog: in Zandvoorl. is
maar één openbaar toilet (op het busstation) en dat ligt buiten de
caféroutes. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft al
meerdere keren voorgesteld om ergens een urinoir neer te zetten,
op het Kerkdwarspad, op het Gasthuisplein. Tot nog toe stuitte
dat op veel verzet in de gemeenteraad. Het college gaat het
opnieuw proberen: voor ruim 54 duizend gulden zou er een urinoir kunnen komen bij de parkeerplaats aan de Swaluëstraat, net
naast het plantsoentje. Boze omwonenden of plantenliefhebbers
die vrezen dat het perkje de amoniaklucht niet aankan, hebben
zich nog niet bij de gemeente gemeld. Ook wildplasscrs zijn nog
niet op het raadhuis gesignaleerd om het plan te ondersteuen, eq
ertegen te protesteren.

O

TTO PRAAT even geaffecteerd als Frits Bolkestein, wat weer uitstevend past bij zijn driedelig pak.
l [et enige wat over hem bekend
is, is dat de diplomaat Wasselaar en zijn vrouw verlaten
hoeft. Genoeg om bij het pu)liek in de smaak te vallen.
De Zandvoortse toneelvereniging speelde zaterdagavond
\'oor de tweede keer 'In de holte
van je arm'. Na vrijdagavond
djn de ruim tweehonderd stoelen in verenigingsgebouw De
Krocht zaterdagavond opnieuw
VOOT tweederde bezet als Otto,
achternamen mogen volgens
iet programmaboekje uit prieacy-overwegingen niet genoemd worden, ten tonele verschijnt.
De rust, waarvoor de diplomaat het slecht behangen appartement heeft opgezocht,
wordt hem echter niet gegund.
Het doek is nauwelijks tien seconden geopend of de telefoon
gaat: zijn vrouw.
Tegelijk staat Otto's nieuwe
buurman ineens voor het raam.
Handelaar in tweedehands autobanden', zo stelt deze Fred
(Paul Olieslagers) zich voor.
Dan doet u hetzelfde als ik',
stelt Otto, 'ik werk bij Buitenlandse zaken, ook met banden'.
Die link tussen buitenlandse
betrekkingen en banden ziet
Fred niet. Hij is een wat simpel
figuur in trainingspak en baard
van twee dagen.

Ballenboom

Pinda (Ria Drichuizcn) heeft haar oog op de Wassenaarse Otto (Bert Gcclcn) laten vallen, terwijl haar man (Paul Oliéslagers) verontrust toekijkt
Foto Karin Schut

handelaar trekt bij de diplomaat in.
Onder luid applaus sluit het
doek het eerste van de vijf scènes van het blijspel van Dimitri
Frenkel Frank af. Duidelijk is
inmiddels dat alles draait om
'banden'. Otto's vrouw denkt er
niet aan de band met haar gevluchte man te verbreken en
Ondanks hun
onderlinge hangt elke minuut aan de telecontrast krijgen de twee man- foon.
nen ook een band. Fred bewonMaar het kan nog erger: als
tlert Otto om zijn moed: de Was- het doek voor de tweede scène
senaarse ' diplomaat heeft zijn opent, maakt mevrouw (Ina
vrouw Astrid te verlaten. Daar Vos)
inmiddels opdringerig
heeft Fred ook wel zin in en de deel uit Van Otto's smakeloze

Ellen Oats blaast honden
met windkracht twaalf droog
ZANDVOORT - De exacte
datum waarop zij destijds
haar hondenkapsalon opende, weet Ellen Cats niet
meer. „Maar in elk geval is
het ergens in het voorjaar
van 1978 .geweest," verzekert zij.
„Zodat mijn zaak dit jaar dus
alweer twintig jaar bestaat.
Eerst was het nog een beetje
behelpen in de bijkeuken van
mijn ouderlijk huis aan het
Friedhoffplein, maar sinds begin '95 ben ik hier op de Achterweg l gevestigd in een kleine
maar hartstikke mooie ruimte."
In haar behandelkamer weet
de bekende
hondentrimster
zich omringd door alle mogelijke benodigdheden om haar
viervoetige klanten er weer als
een plaatje uit te laten zien. Zo
staan er twee douchekuipen en
een hydraulische trimtafel; verder beschikt ze over tal van tondeuses en föhnen. „Waarvan
eentje met windkracht twaalf,"
licht ze toe. „Met zoveel power
dat ik daarmee alle vocht uit de
vacht kan blazen, zodat de
liond weer helemaal droog buiten komt te staan."
Behalve aan wassen, knippen, plukken, uitdunnen en
scheren onderwerpt mevrouw
Cats haar dierlijke cliënten
sinds kort ook aan ontspanningsmassages, waardoor onderhuids opgekropte kwade
stoffen worden afgevoerd. Tevens verzorgt ze en passant een
medische inspectie. „Tenslotte
fia ik met mijn handen over het
hele lijf," vertelt ze. „En dan
kom ik nog weieens een buitje
tegen. Als ik zoiets ontdek verwijs ik de klant uiteraard met-

oog

meubilair. Het publiek deelt
mee in 's mans wanhoop.
Het drama is compleet als
ook Pinda (Ria Driehuizen), de
vrouw van Fred, komt opdagen.
Ze is gezien haar peignoir en
het shaggie in de mondhoek familie van mevrouw Flodder.
De zaal weet de komische verwikkelingen rond Otto en de
andere types te waarderen.
„Het gaat als een tierelier,"
vindt Con Slagveld, die zelf ook
bij de toneelvereniging speelt .
„Als de spelers dit maar kunnen volhouden. Het is een
klucht, daarin moet het tempo

ZANDVOORT - Spijt heeft
Han IJgosse er zeker niet van
dat hij eind '94 het roer heeft
omgegooid in 'drinkrestaurant'
Mollie & Co. dat vandaag precies vijfjaar bestaat. Sinds hij
zich met zijn compagnon Harro
Hoejenbos meer op het culinaire aspect heeft gericht, loopt de
zaak in de Haltestraat 75 immers als een trein. „Waar we
vooral naam mee hebben ge-maakt, zijn onze thema-week-

Miep Hildering (76), kleindochter van Wim Hildering,
houdt meer van die serieuzere
stukken. „Maar ik heb wel gelachen hoor. En er wordt weer
heel goed gespeeld, geen enkele hapering. Regisseur Ed Fransen heeft goed werk afgeleverd.

Hij heeft de juiste vier mensen
voor de deze rollen bij elkaar
gezocht. Dat decor was wel een
kale rotzooi, maar dat moest na- •
tuurlijk voor dit stuk."
Tei-wijl Fred met de vrouw
van Otto naar de kroeg gaat,
laat Pinda haar oog op Otto vallen. „Ik heb sinds Clark Gable
niet meer van zükke oorlelle'tjes gezien. Ze moge het flatgebouw vannacht wel stutte, anders ga.en we door het dak." De
diplomaat geeft zijn verzet tegen deze partnerruil in wording
uiteindelijk op.

Weekenddiensten
' m

een naar de dierenarts."
De meeste honden staan niet Berichten
tips voor
echt te popelen om door haar en
deze rubriek met
I
I flL
behandeld te worden. „Nee, het zakennieuws kunt u sturen naar de
is hier weieens een slagveld," redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
geeft ze toe. „Maar het leuke is Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
dat de meeste dieren zich na of inleveren bij het kantoor op
afloop kiplekker voelen.' Dan Gasthuispleinl 2. Tel:023-5718648,
krijgen ze reacties in de trant' of Faxen:023-5730497.
van 'goh, wat zie jij er mooi uit',
en daar reageren ze duidelijk
op. Vol trots zie je ze dan uitbundig kwispelend over straat
lopen."
ends," vertelt de mede-eigenaar. „Zo zorgen we ervoor dat
Wie zijn trouwe • kameraad men hier tweemaal per jaar verook eens aan een grondige was- se kreeft kan proeven voor een
en knipbeurt wil onderwerpen, lage prijs."
kan daarvoor een afspraak met
mevrouw Cats maken. Tevens
Tot zijn tevredenheid heeft
verzorgt zij elementaire ge- Mollie &. Co zich inmiddels onthoorzaamheidstrainingen voor wikkeld tot een oergezellige
puppies en volwassen honden. zaak waar Zandvoorters graag
„Waarbij het doel niet alleen is komen. „We zijn hier absoluut
om de dieren te leren zich fat- niet op de toeristen gericht," alsoenlijk te gedragen," bena- dus IJgosse. „Die komen nadrukt ze. „Maar ook om hun tuurlijk weieens binnen, maar
eigenaars een beetje hond te dat is niet de opzet. We willen
maken, want dan begrijpen ze namelijk graag het hele jaar
de lichaamstaai veel beter."
wat te doen hebben. En gelukkig weet men ons in elk seizoen
te vinden."

Mollie & Co
bestaat
vijfjaar

heel hoog liggen. Iedereen reageert heel adrem op elkaar, dat
houdt de vaart erin. Eén aarzeling en de vaart is eruit. Dat
maakt het moeilijk om te spelen. Bij een serieus stuk ligt het
tempo lager en heb je als speler
meer ruimte, meer rust."

e

Chin Chin al
15jaar
'bruine disco'
ZANDVOORT - Met een
grandioos feest werd afgelopen
zondag in discotheek Chin
Chin gevierd dat Michael Aardewerk er al vijftien jaar de eigenaar van is. In 1983 nam hij
de zaak van de toenmalige uilbater over om er een uitgaansgelegenheid van te maken waar
zowel toeristen als dorpsbewoners graag komen, „'s Zomers
ontvang ik hier veel Amsterdammers die op de campings
bivakkeren," vertelt Aardewerk. „Maar in de winter moet
ik het vooral van de Zandvoortse jeugd hebben. En dat gaat
geweldig goed, omdat ik met
barkeepers werk die uit het
dorp zelf komen."
Zijn danstent beschrijft hij
als 'een heel gezellige, bruine
discotheek'. „Hier komt iedereen aan zijn trekken, want ik
draai zowel Nederlandstalig repertoire als house. Er is dan ook
een hele leuke, vaste kliek die
elke week van de partij is. Zelf
heb ik er trouwens ook nog altijd ontzettend veel lol in."

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112.
In
andere
.gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens
feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De spreekuren van de dienstdoende arts
zijn zowel op zaterdag als zondag van 11.30 tot 12.00 uur en
van 17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
0900-1515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden-informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging1: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's * avonds, 's
nachts eri in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 0900-1515.
Verloskundigen: Mevrouw S.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat GA, Zaridvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker.
Lijsterstraat 7 te Zandvoort. tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361.
Asiel Zandvoorl (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
Weizij nscenlrum Zandvoort:
Willemstraat 20. Voor informa-

„Als we ontevreden waren
over het spe] zouden ik en m'n
man niet al 32 jaar donateur
zijn van de vereniging," zegt
Lia van Essen. „Het zijn geen
beroepsacteurs en dat ze dan
toch zo goed op elkaar zijn ingespeeld, dat vind ik knap. Het
verhaal loopt gelukkig goed af.
Dat appartement zag er niet uit.
Ik had eigenlijk verwacht dat
ze daar met z'n vieren' de nacht
zouden doorbrengen. Maar uiteindelijk keren ze allemaal
weer naar hun eigen huis terug."
Bram Couvreur

Dier

van de
week

tie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
minimaal l dag van te voren
opgeven bij het Weizij nscentrum, tel. (023-) 5717373. Voor
de maandag moet men zich op
de vrijdag ervoor opgeven.
50 plus Inlooppunt: Woe 10-12
uur, voor informatie, ontmoeting, leestafel en kopje koffie of
thee. Willemstraat 20, zij-ingang Gemeenschapshuis.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat 1.
tel. 5713459 bgg 023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
Deze Zorro heeft geen zwarte
9.00-10.00 uur. Verder volgens
cape. Deze Zorro is wel op zoek
afspraak.
Telef. meldpunt Ouderen Mis- naar een nieuwe baas of bazin
handeling: 023-5159700, van nu hij in het Kcnncmcr Dierentehuis logeert. Deze bastaard
08.30 tot 17.00 uur.
herder van een jaar of zeven
Zandvoortse Vereniging van
heeft een groot gevoel voor
Huurders: Gratis advies voor
leden. 'Telefonisch spreekuur rechtvaardigheid en is vrolijk.
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00 Hij gaat goed om met soortgenotcn, maar zal als het nodig is
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat
ZVH). Schriftelijk: Postbus 287, toch ook huis en haard vcrdedigcn. Hij houdt meer van wande2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM: Icn dan van zonnebaden. Trouw
Klachtentelefoonnummer
en aanhankelijkheid horen ook
bij hem. Wie meer informatie
technische
dienst:
(023-)
over Zorro of over een ander
5717577.
Storingsnummer gas buiten dier wil hebhen, kan terecht in
hel Kcnncmcr Dierentehuis.
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
Kecsomstraat 5, tel. 5713888.
(nv Energiebedrijf Zuid-KenneOverigens logeren in het asiel
merland. Tijdens kant.uren:
ook nog vijf dwergpocdcls en
5235123.
Openbare bibliotheek: Prinvier Koningspocdcls.
sesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

"rc *f-tjf
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Foto Karin' Schut

Eigenlijk zette kunstenaar Victor Bol zijn boom op het strand voor
de Rotonde neer vanwege de landelijke boomplantdag, maar iedereen vond 'm zo mooi dat de boom nog even bleef staan. Zijn kruin
hing vol met opblaasballcn, gesponsord door de gemeente Zandvoort
en de Stichting Zandvoort Promotie, 's Avonds brandde een olielamp
in de boom. Overigens was Victor Bol niet de enige die in actie kwam
vanwege de boomplantdag. Leerlingen van diverse scholen plantten
woensdag bomen bij de Cornelis van der Werfstraat.

Teleurgesteld
De familie Van Olderen, die in Monopole I woont en uitkijkt op
het Stationsplein, is teleurgesteld in de gemeente. Al op 21 februari schreven de Van Olderens een brief omdat ze een snackbar op
het Stationsplein niet zien zitten. „Nu al moeten we regelmatig
braaksel en urine wegruimen." De familie vreest dat de rotzooi
zou kunnen toenemen als snackbar d'Oude Halt van de Vondellaan naar het Stationsplein verhuist. De familie Van Olderen
reageerde in februari 1997 op het voorontwerp Bestemmingsplan,
waarin de snackbar staat ingetekend. Ze wisten echter niet dat de
officiële bezwaarprocedure toen nog moest beginnen. Volgens
Egon Snelders is die in augustus en nog een keer in november
geweest. Wel kreeg de familie Van Olderen een briefje van de
gemeente waarin stond dat zij „zo spoedig mogelijk bericht" zou
krijgen. „Maar we hebben nooit meer wat gehoord en nu blijkt dat
we nog meer brieven hadden moeten schrijven," aldus een teleurgestelde mevrouw Van Olderen.

Nuttige overblijfselen
Er blijven altijd zoveel spullen op straat achter aan het einde van
Koninginnedag, vinden Anja Hyner en Susan Severeid. „Vorig
jaar lag er een hele stapel t-shirts op straat. Ik heb ze opgeraapt en
onder vrienden en bekenden uitgedeeld," vertelt Anja. Daarom
heeft ze samen met Susan het idee geopperd om de kleren en
spullen een nog nuttiger bestemming te geven. Ze wil alles aan
het einde van de dag verzamelen en aan de Stichting Pandilla
geven, die met de opbrengst van de spullen in India waterputten
aanlegt. Omdat ze verwacht dat er nogal wat werk aan vastzit, is ze
op zoek naar mensen die haar en Susan willen helpen. ..Ze
kunnen me bereiken op telefoonnummer 571.7136." aldus Anja.
ADVERTENTIE

Van 12tot 17 uur is Mcubelboulevard Amsterdam-Diemen
open. En... de nieuwe collccties mogen gezien worden!

Amsterdam

BAALBERGEfl, HOUWELING INTERIEUR.
MOHDIIEDÈR, MONTEl, OASE. VAN REEUWIJK.
SLAAPKAMER CENTRUM, STOK MEUSEICENTER.
Inlo: (020) 690 93 16

Burgerlijke stand
Periode:
21-27 maart 1998
Geboren:
Boy. zoon van Hubertus ter
Braak en Diana Wuck.
Nimphe Vivian, dochter van
Manuel Montes Gonzales en
Maria Chantal Adriana van deiHelm.
Overleden:
Albertus Jacobus Lammers. 80
jaar.
Willemke Bolle-van der Lei. 100
jaar.

OVZ vergadert
ZANDVOORT - Ondernemers Vereniging Zandvoort
(OVZ) houdt op donderdag 23
april een algemene ledenvergadering. De vergadering begint Hervormde Kerk:
om acht uur en vindt plaats in Zondag 10.00 uur: palmzondag, jeugcldienst met ds J. van Leeuhet Gemeenschapshuis in de wcn. mmv The New Choir Singers.
L. Davidsstraat. Op de agenda Gereformeerde Kerk:
staan de benoeming van Char- Zondag 10.00 uur in Hervormde Kerk: ds Van de Vate.
les Moerenburg tot bestuurslid Agatha Parochie:
yan OVZ en een discussie, met Zaterdag 20.15 uur: mevr. Bleijs en dhr P vd Smaal.
de nieuwe wethouder voor toe- Zondag 10.30 uur: pastor Duijves, mmv kinderkoor.
NPB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
risme, Hans Hoogendoorn.
Zondag 17.00 uur: Agapè maaltijd.

Kerkdiensten

(Hans Gansncr) giet „kliswortelbrandewijn in Jacob en
Anncmaric sting te kijke"
Polo

'ö Lh'bi'rom

Zodra de nieuwe urinoir er staat is Zandvoort voorbereid op lange periodes van droogte
lllustralioXlatvcloBii

edia
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thuiszorg
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Thuiszorg Kennemerland Zuid verleent huishoudelijke, verzorgende en verplegende
diensten waardoor k/anten zo lang en zo optimaal mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Uitgangspunten van onze organisatie zijn
respect voor de eigen leefsfeer van de klant
en professionaliteit van de dienstverlening.
De organisatie is voornamelijk werkzaam in
de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal,
Heemstede en Zandvoort. Er wordt nauw samengewerkt met andere zorgaanbieders in
het werkgebied.

In het werkgebied verlenen ruim 800 medewerkers, waarvan 400 alphamedewerkers,
jaarlijks zorg aan circa 2.300 klanten.
U wilt:
* zinvol werk dat bij u past?
•* een leuke (belastingvrije) bijverdienste?
* werken in of dicht bij uw woonplaats?
* werktijden in overleg regelen, bijvoorbeeld omdat u schoolgaande kinderen
hebt?
* sociaal contact?
Dat kan allemaal, als u gaat werken als

ALPHAMEDEWERKER
Een alphamedewerker helpt oudere en/of zieke mensen bij huishoudelijke werkzaamheden die zij niet zelf kunnen doen.
Als alphamedewerker bent u in dienst van de klant en werkt u
minimaal 3 uur per 14 dagen-en maximaal 12 uur per week. Op
dit moment zijn er plaatsingsmogelijkheden in het hele werkgebied.
Wij willen:
* gemotiveerde mensen
* met ervaring in de (eigen) huishouding
* en belangstelling voor mensen
Het salaris is ƒ 15,36 netto per uur voor 23-jarigen en ouder. Er
geldteen minimum leeftijd van 18jaar.
Belangrijk!
Een alphamedewerker kan tot een bedrag van ƒ 8.617,- per jaar
belastingvrij verdienen (mits dit het enige inkomen is), terwijl de
partner de dubbele belastingaftrek behoudt.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Alphahulp, 's morgens tussen 08.30 en 12.30 uur.

Henk Hoeve en ,
Festus Iwerebor'
zijn twee van de
250 schoonmakers in dienst
van Raggers

'Goede schoonmaker
heeft eer van zijn werk'

STICHTING THUISZORG KENNEMERLAND ZUID
Van Lennepweg 1, 2111 HT Aerdenhout.
Telefoon 023-5213421.

D
MEAO'er als administratieve
dienstverlener bij ICOVA.
ICOVA B.V. is een van oorsprong Amsterdams bedrijf, opgericht in 1962 en slaat voor een landelijk
opererende groep bedrijven aïe groot is geworden in het inzamelen, bewerken en distribueren van afvalstoffen, maar ook bekend is van de afzet-, pers- eïi rolcontainers, waaronder de glascontainers.
Selectieve inzameling van zowel huishoudelijk afval als bedrijfsafval en hergebruik (recycling) vormen de
basis van het succes: totaal afvalbeheer oftewel "waste management". Waste Management Inc. {USAj is
ook de naam van de multinational, waarvan ICOVA deel uitmaakt. Bij ICOVA in Nederland werken ruim
250 mensen in een dynamische/ klantgerichte omgeving waar het bieden van creatieve oplossingen b/nnen door wetgeving bepaalde kaders centraal staat..
Voor onze afdeling Financiële Administratie zijn wij op zoek naar een

uizenden schoonmakers
frissen elke dag Nederland
weer op. Naast inkomen
speelt voor hen ook de voldoening die het werk geeft
een belangrijke rol. „Als wij
niets zouden schoonmaken,
was de vervuiling niet om
aan te zien."

schoonmaakbedrijf G. Raggers
& Zn BV in Uithoorn. „Tijdens
het schoonmaken hebben zij
even geen zorgen en kunnen
ze hun man en kinderen een
paar uurtjes vergeten."

Maar datje geen opleiding
nodig hebt, wil volgens
Deltenre nog niet zeggen dat
iedereen geschikt is voor het
werk.
Geen twee mensen maken
een kamer op dezelfde manier
Raggers heeft 250 mensen in schoon. ledere schoonmaker
dienst. Zij werken bij •
krijgt in het begin instructies
opdrachtgevers in Amsterdam, van een leidinggevende, die
Amstelveen, Mijdrecht,
Schoonmaakwerk wordt
vertelt hoe je het best kunt
werken, welke middelen je
gedaan door heel veel verschil- Aalsmeer, Hoofddorp,
lende mensen. „Wij hebben
Zandvoort en op Schiphol. De kunt gebruiken en hoe je het
meeste mensen doen per dag meest efficiënt schoonmaakt.
bijvoorbeeld studenten, die
slechts een paar uurtjes
willen 's avonds graag wat
„Schoonmaken is een vak. Je
.moet er oog voor hebben en
geld verdienen. Maar we heb- schoonmaakwerk, veelal 's
begrijpen hoe je schoonmaakben ook moeders, die overdag avonds. Stofzuigen, dweilen,
voor de kinderen zorgen en 's ramen lappen, wc's reinigen: producten gebruikt."
avonds even van huis willen
het hoeft allemaal niet moei- '
zijn," zegt Vera Deltenre, per- lijk te zijn en ook zonder dure „Je kan een vloer helemaal
opleiding kun je aan de slag.
soneelsfunctionaris van
verkeerd reinigen. Als je hem

te nat maakt of je neemt een
verkeerd middel, dan kan dat
op het eerste gezicht heel
mooi schoon zijn, maar na.
afloop blijf je strepen zien.
Daarnaast is er ook heel specifiek werk. Het in de was zetten
van vloeren bijvoorbeeld, daar
zijn echte specialisten voor
nodig."

producten er bestaan en hoe je
die moet gebruiken. Alleen al
voor het moppen van vloeren
en het gebruik van doekjes,
zijn er talloze verschillende
technieken."

Waarom is het werken als
schoonmaker leuk? Deltenre:
„Het geeft je voldoening. Je
komt ergens waar het vervuild
'Een aantal werknemers volgt is en als je weggaat, is het
een externe cursus. Dat is een weer helemaal schoon. Je hebt
eer van je werk. Iedereen
basisopleiding, die dertien
weken duurt en waar men
merkt het wanneer je geweest
alles leert over schoonmaakbent. Als wij niets zouden
werk. „Met name de ergonoschoonmaken, was de vervuimie krijgt veel aandacht, want ling niet meer om aan te zien."
een goede werkhouding is
belangrijk voor je rug.
Pieter Ncpveu
Maar je leert ook welke

Administratief Medewerker Facturering m/v
De functie, je eigenlijke werk:
Als administratief medewerker Facturering verricht je je werkzaamheden binnen een dynamisch team van
in totaal 4 collega's. Je werkt de financiële administratie van verschillende bedrijfsonderdelen van ICOVA
bij die elk een eigen administratie hebben. Je bent o.a. verantwoordelijk voor:
• Automatische facturering afzel-Aolcontainers.
' Onderhoud van stamgegevens afzet-/rolcontainerpakket.
' Controle m.b.t. handmatige facturering.
' Voeren van de projectadministratie.
' Coördinatie en melding PMV (provinciale milieu verordening).
' Facturering gevaarlijk afval.
' Verzorgen van ad-hoc rapportages.

Het profiel/ je inbreng:
Hel voorgaande houdt in aat je een MEAO werk- en denkniveau hebt met zo'n 2 jaar werkervaring m.b.t.
facturering. Je hebt affiniteit met geautomatiseerde systemen en met rapportgenerator R&R. Daarnaast
heb je specifieke kennis van totus, Exact en Excel, ben |e kritisch en alert en neb je ruime kennis van zaken. •
Je bent iemand die zich belrokken voelt bij de mensen in je |werk)omgeving en je hebt een flexibele en
praktische instelling. Voor een gezonde dosis humor is er bij ons altijd ruimte. Je bent woonachtig in de
omgeving van Amsterdam.

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren. Maak
gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.

Bel 0900-8991161
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RUSCHOOL VAN NEDERLAND

STOELEN
JONGEN

Beqch-ln Badmode
en lingerie

gevraagd
Boven 20 jaar
voor hele seizoen

Arbeidsvoorwaarden:
Het salaris bij aanstelling is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring en bedraagt ongeveer f 50.000,bruto per jaar inclusief 8% vakantietoeslag.

en bedienend
personeel

Sollicitatie en/of informatie:
Zet je persoonlijke gegevens en je sollicitatiemotivatie op papier en zend die aan mevrouw J.A.H. Bruns,
afdeling Personeelszaken, ICOVA B.V., Postbus 59372, 1040 KJ Amsterdam. Voor meer informatie kun je
haar ook bellen, telefoon 020 61 140 11.

Strandpav. 21
tel. 5715524 of

5715857

VDO KIENZLE NEDERLAND B.V.
is leverancier voor de Nederlandse markt van VDO en
Kienzle producten voorde autoniotive-. nautische- en industriële branche. Naast deze producten levert VDO
Kienzle Nederland een uitgebreid programma brandstofnuinagenientsystemen zoals tankautomaten en pompen
voor industriële- en handelsdoeleinden van Hectronic en
Salzkotten. Deze worden ingezet bij bemande- en onbemande tankstations.
VDO Kienzle Nederland B.V. maakt deel uit van het internationale Mannesmann concern.
Ter versterking van ons binnendienstteam zoeken wij een

Technisch commercieel medewerker (m/v)
De werkzaamheden omvatten het verkopen en geven van
informatie over bovengenoemde brandstofmanagcmentsy.sienicn aan onze relaties. Daarnaast onderhoudt u de
contacten met onze leveranciers en installateurs. Tevens
coördineert u de afwikkeling van projecten en draagt
zorg voorde bijbehorende administratie.
Om deze functie goed te kunnen vervullen wordt verwacht dat u een middelbare technische opleiding heeft
voltooid. Ervaring mei geautomatiseerde gegevensverwerking is noodzakelijk en ervaring met projectadministratie strekt tot aanbeveling. Verder heeft u affiniteit met
l'C's en beheerst u Excel. Ervaring in een soortgelijke
functie is een vereiste. Woonachtig in de regio
Amsterdam. Leeftijd: 25-30 jaar.

Spreek je je talen en help je graag mensen?
Kom dan werken bij SOS International

AMSTERDAM
SOS International is een toonaangevende, onathankelijke alarmcentrale die voor een groot aantal verzekeringsmaatschappijen en
andere organisaties wereldwijd actiel hulp organiseert voor gestrande reizigers en vakantiegangers. De werkzaamheden van SOS
International bestaan uit het verlenen van medische en materiële hulp. Zo organiseert de alarmcentrale medische hulp en transport
in het buitenland en zonodig repatriëring naar Nederland of vervangend vervoer voor automobilisten die in het binnen- ol buitenland
pech ol schade aan hun voertuig hebben opgelopen. Naast deze hulpverlening biedt SOS International ook andere diensten, zoals
bijvoorbeeld het blokkeren van bankpassen. SOS International werkt vanuit Amsterdam. Bij SOS International werken ruim 140 menSen. De organisatie is 24 uur per dag bereikbaar.

WIJ ZOEKEN
Ter ondersteuning van het bestaande team zoeken wij op korte termijn (april/mei) een aantal

PERSNEN HLPVERENERS (m/v)
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;MATERIEL
HULPVERLENERS (m/v)
1

MARKTLEIDER
COMMERCIËLE
TALENTEN
FULL-TIMERS

PART-TIMERS

Dixons bv zoekt commerciële talenten, die er plezier in hebben de consument op
een prettige manier van dienst te zijn. Wij hebben momenteel vacatures voor
full-timers en part-timers van 13 tot 30 uur per week voor diverse filialen.
Onze interesse gaat uit naar kandidaten met een opleiding op LBO of ^lAVO
niveau en enige verkoopervaring, bij voorkeur op het gebied van PC's. printers en
mobiele telefonie. Belangstelling voor fotografie en personal audio is een pré.
Klantvriendelijkheid is echter een absolute must.

°H\'. i' -contracten voor 25, 30 én 35 uur per week

U werkt in dag-, avond- en nachtdiensten, ook in de weekends. In de maanden juli en augustus kan geen vakantie worden opgenomen.
DE FUNCTIE
Het werk is afhankelijk van de afdeling waarvoor u werkzaam bent.
Op de afdeling Personenhulp organiseert u telefonische hulpverlening vanuit het kantoor in Amsterdam aan vakantiegangers en zakenreizigers in het buitenland. Daarbij hoort het verzorgen van betalingsgaranties, het boeken van vluchten
en het organiseren van medische transporten.
Op de afdeling Materiële hulpverlening organiseert u telefonisch schade- en pechhulp in de ruimste zin aan bestuurders/inzittenden en hun voer/vaartuigen in binnen- en buitenland.
HET PROFIEL
• Een uitstekende spreekvaardigheid in het Nederlands alsmede een goede mondelinge beheersing van de Franse,
Duitse en Engelse taal. Voor de afdeling Personenhulpverlening is een goede mondelinge beheersing van een vierde
moderne taal een pré;
• een afgeronde middelbare schoolopleiding (HAVO/VWO) en een goede algemene ontwikkeling; .
• voor de afdeling Materiele hulpverlening is het een pré als u over autotechnische kennis beschikt, voor de afdeling
Personenhulpverlening is werkervaring in de reiswereld of het bezitten van medische kennis een pré.
Verder heeft u een service-gerichte instelling, verantwoordelijkheidsgevoel, besluitvaardigheid, organisatievermogen, probleemoplossend vermogen, tact, alsmede goede communicatieve vaardigheden aan de telefoon. Naast het kunnen werken in teamverband is een grote mate van zelfstandigheid vereist.

Wij stellen daar het nodige tegenover:
- prima basis salaris
- premiesysteem waarbij u heel veel invloed kunt uitoefenen op uw inkomen
- opleidingsfaciliteiten
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden

WIJ BIEDEN
Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband. Het genoemde aantal uren is een gemiddelde op jaarbasis.
Tijdens de zomervakantie zal bijna 40 uur per week gewerkt worden. De functie valt niet of nauwelijks te combineren met
een volledige dagopleiding of een andere dienstbetrekking. Zodra u een vast dienstverband heeft wordt u opgenomen in
het premievrije pensioen van SOS International. Hiernaast heeft SOS International nog een aantal andere aantrekkelijke
arbeidsvoorwaarden waaronder de mogelijkheid tot het volgen van talenopleidingen.

Heeft u interesse in bovengenoemde functie;
stuurt u dan uw sollicitatiebrief onder vermelding van Amsterdam aan:
Dixons bv, t.a.v. Mevr. l. Rustige, afdeling personeelszaken,
Postbus 3480, 5203 DL 's-Hertogenbosch.
U kunt ook reageren via internet: www.dixons.nl

TEVENS ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR:

Voor het algemeen secretariaat zoeken wij een

Administratief medewerker (m/v)
De werkzaamheden omvatten onder meer het verzorgen
van alle voorkomende correspondentie in de Nederlandse. Duitse en Engelse taal en het uitvoeren van diverse
administratieve werkzaamheden voor de verschillende
afdelingen.
Om deze functie goed te kunnen vervullen wordt verwacht dat u een middelbare opleiding heeft voltooid.
Daarnaast beschikt u overeen uitstekende kennis van de
Nederlandse. Duitse en Engelse taal in woord en geschrift en heeft u ervaring met MS Word. Woonachtig in
de regio Amsterdam. Leeftijd' tot 30 jaar.
Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van een C.V. zien
wij graag z.s.m. tegemoet. U kunt deze richten aan VDO
Kienzle Nederland IJ.V. ter attentie van mevrouw Y. E.
van Oostveen, Nieuwpoort.straat 5. postbus 8265, 1005
AG Amsterdam, telefoonnummer 020-6821952.

Dixons
je komt ogen en oren tekort

ADVERTEREN? ZANDVOORT: 020 -571 7166

ZOMERKRACHTEN (m/v)
Voor de periode van juni tot en met september. De werkzaamheden zullen bestaan uit het doen van polichecks en het verzorgen van financiële garanties aan ziekenhuizen en artsen in het buitenland.
De werkzaamheden zullen voornamelijk worden uitgevoerd in dagdiensten, maar ook in avonddiensten en in de weekends. Wij verwachten dat de zomerkrachten een goede spreekvaardigheid in het Nederlands en Engels bezitten alsmede
een goede mondelinge beheersing van een andere moderne taal.
DE LOCATIE
Het kantoor is gevestigd in Amsterdam-Zuidoost, in de directe nabijheid van trein- en metrostation en een winkelcentrum.
Voor diensten die om 23.00 uur eindigen of aanvangen wordt vervoer geregeld.
BELANGSTELLING
U kunt uw belangstelling voor bovenstaande bij voorkeur op 3 en 6 april a.s. tussen 09.00 en 16.00 uur telefonisch kenbsar maken op telefoonnummer 020-6515172. Indieri u hiertoe niet in de gelegenheid bent, verzoeken wij u uw schriftelijke reactie met CV zo spoedig mogelijk te sturen aan Mw. C. Binnekade, SOS International, Hoogoorddreef 58,1101 BE
AMSTERDAM Z-O. Op de linkerbovenhoek van de envelop svp 'OP' vermelden.
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Zandvoort '75
is kansloos
ZANDVOORT - Een met
invallers verzwakt Zandvoort '75 heeft geen potten
kunnen breken in de uitvvedstrijd tegen ZOB. Wonnen de Zandvoorters in eigen huis nog met 3-2 nu
vverd een kansloze 5-0 necleiiaag geïncasseerd.

woensdag 1 april 1998

Winst voor ZVM ondanks rode kaarten
ZANDVOORT - De tweede helft van het buitenhandbal ving zondag aan en dat
leverde de handbalsters van
ZVM-Rabobank een fraaie
19-13 overwinning op. Ondanks twee rode kaarten waren de Zandvoortse vrouwen veel te sterk. De Zandvoortse handballers waren
geen partij voor het sterke
Volendam. De gasten wonnen met heel veel gemak
deze wedstrijd met 16-30.

gantisch grote overwinning.
Het gat van /.es doelpunten
werd nog groter. Ondanks de
ruime voorsprong waren enige
speelsters het soms niet eens
met het fluiten van de scheidsrechters. Door mopperen op de
leiding kregen Mircille Martina
en Claudia Paap de rode kaart
Door blessures, schorsingen
voorgetoverd.
en vakanties waren Ren Paap,
Ondanks dat ZVM-Rabo met
Robin Castien, Rob Smits, Bert
minder speelsters de laatste
van Meelen en Tim van den
tien minuten moest spelen
lloogen niet aanwezig. Deze
kwam de overwinning niet in
aderlating was van een te groot
gevaar. TOB wist wel de schade
belang om kans te maken op
Na de zaalcompetitie was het beperkt te houden, doch de
een positief resultaat. Boven- in de beginfase wennen aan het Zandvoortsen toonden zich de
clien toonde ZOB een prima handbal op de verharde velden betere, 19-13. Door deze overvorm en viel er weinig eer te voor ZVM-Rabobank. Daardoor winning blijft ZVM-Rabo volop
behalen voor Zandvoort '75. kon TOB enige tijd gelijke tred in de race om de titel.
Zandvoort '75 was dan ook ver- houden, 3-3. Toen de Zand„Nadat we gewend waren aan
oordeeld tot een defensie in- voortsen opeens het ritme van het buiten handballen, kwamen
stelling. Met deze tactiek slaag- het buitenhandbal te pakken we opeens in een stroomverden de Zandvoorters er in enige hadden was er voor TOB geen snelling," aldus keepster Anita
tijd stand te houden, ondanks enkele kans meer op een goed Reumann. „We speelden toen
de grote druk.
resultaat. Met prima handbal in heel goed en liepen hard weg
Toen echter het eerste doel- een hoog tempo sloeg ZVM-Ra- van TOB. We wonnen nu nog
|)imt viel zakte Zandvoort '75 bo een beslissend gat. Vooral makkelijk, maar hadden we
\veg en kreeg meteen de tweede Suzanne Bruijnzeel speelde niet tegen twee rode kaarten
treffer om de oren, 2-0. In de een bijzonder sterke partij en opgelopen dan was de ovcrwinslotfase van de eerste helft nam acht treffers voor haar re- ning nog groter geweest. Maar
kwam Zandvoort '75 aanval- kening. Bij de rust was de strijd voorlopig loopt het lekker. Het
lend wat meer aan bod doch een beslist, 9-3.
gaat dan ook beter dan in de
fraaie kans werd niet verzilIn de tweede helft leek zaal."
verd. De tweede helft was nau- ZVM-Rabo op weg naar een giDe Zandvoortse handballers
welijks begonnen of de strijd
was definitief beslist. De gevaarlijks spits van ZOB was
constant een kwelling voor de
Zandvoortse defensie en binnen vijf minuten had die spits
tweemaal gescoord, 4-0.
ZANDVOORT - Met nog feller tegen aan. Toen Matthijs
Beide doelpunten werden drie wedstrijden te gaan is van den Brink gevloerd werd
overigens wel gescoord uit een de water tot aan de lippen en de scheidsrechter de Zandstrafschop. Zandvoort '75 ontvoorters een strafschop toekenbeerde de kwaliteit alhoewel er gestegen bij Zandvoort- de gloorde er weer hoop in de
meeuwen.
Een
vaak
ongeïnwel met inzet gespeeld werd.
gelederen. Pieter
Zandvoortmeeu- Zandvoortse
ZOB was over de gehele linie spireerd
Keur scoorde vanaf de strafbeter en liep uiteindelijk weg wen verloor de belangrijke schopstip zijn tiende competinaar een 5-0 overwinning. „Met degradatie wedstrijd van tie doelpunt voor de Meeuwen.
dit geïmproviseerde team had- IW met 3-2. Door de resulIn de eerste helft van de tweeden we geen kans," stelde elf- taten van afgelopen zondag de speelperiode toonde Zandtalbegeleider Toine Toonen, die is de spanning in de onder- voortmeeuwen eindelijk het
een zieke Joop Paap verving. ste regionen te snijden.
ware gezicht. Er werd goed ge„We hebben echt wel met inzet
Dat kan niet van de top van speeld en IW moest terug in de
gespeeld, maar ZOB was veel de ranglijst gezegd worden. defensie. De gelijkmaker was
beter. De verhoudingen waren DRC pakte nu reeds het kampi- op dat moment verdiend. Jefdeze middag te groot. Zaterdag oenschap, dus is in de laatste frey van den Broek lanceerde
moeten we nog wel een punt fase van de competitie alle ogen Andy Beek en die scoorde behalen in de thuiswedstrijd te- gericht op de teams in degrada- heerst de gelijkmaker, 2-2. De
gen AFC '34 om echt in veilig- tienood. Daartoe behoort ook Zandvoorters probeerden door
heid te komen."
Zandvoortmeeuwen. De laatste te drukken maar echt grote
twee teams op de ranglijst de- kansen ontstonden er niet. De
graderen meteen naar de vierde opleving was verder van te korklasse en de derde van onder te duur om IW echt te verontspeelt promotie/degradatiewed- rusten.
Basisscholen gaan
strijden. En op die plek verblijft
Geheel onnodig liet ZandZandvoortmeeuwen nu.
voortmeeuwen daarna het initiweer voetballen
De Zandvoorters, vrijwel in atief weer aan IW. De gastheZANDVOORT - Maandag- dezelfde opstelling als in de pri- ren speelden feller en nu kwam
en dinsdagmiddag 6 en 7 ma wedstrijd tegen SVA, vatten Zandvoortmeeuwen onder groapril wordt het traditionele de partij tegen IW veel te ge- te druk te staan. De wedstrijd
voetbaltoernooi
gespeeld makkelijk op. De inzet ontbrak leek desondanks in een gelijkvoor de zes Zandvoortse ba- en de duels werden meestal ver- spel te eindigen maar vijf minusisscholen. De strijd om de liezend afgesloten. Binnen een ten voor het einde sloeg het
kreeg Zandvoortmeeu- noodlot toe. In eerste instantie
fraaie wisselbokaal wordt half uur
de rekening gepresenteerd voorkwam Mario Schrader met
dit jaar gehouden op het ter- wen
de vorm van een 2-0 achter- een prima reactie een doelpunt,
rein van Zandvoortmeeu- in
stand.
IW kreeg te veel ruimte maar uit de ontstane scrimmawen aan de Duintjesveld- en profiteerde
daarvan door ge deponeerde IW alsnog de
weg.
doelman Mario Schrader twee- bal in het doel, 3-2.
Zowel de meisjes -als de jon- maal kansloos te passeren.
„We begonnen veel te slap,"
gens zijn dit keer ingedeeld in
De Zandvoorters leken wak- vond trainer/speler Pieter Keur.
een poule van zes teams. Dit in ker geschud en gingen er wat „Na de 2-0 achterstand ging het
tegenstelling tot andere jaren,
waarin de teams in twee poules
waren verdeeld. Nu komen alle
scholen eenmaal tegen elkaar
in het veld. Ten slotte zullen op
dinsdagmiddag, om zes uur, de
eerste twee teams op de ranglijst een echte finale gaan spelen. De organisatie heeft het
speelschema dusdanig mooi ingedeeld, zodat de meisjes en
jongens van eenzelfde school
niet tegelijk in het veld staan.
Naast de strijd in de meisjes
en jongens categorie is de wisselbeker voor de school met hét
meest aantal totaalpunten. De
bekers worden ook dit jaar beschikbaar gesteld door Harry
Faase van strandpaviljoen Club
Maritime, die ook voor een attentie voor de scheidsrechters
zorgt en bovendien een versnaperingen aan de jeugdige voetballers/sters beschikbaar zal
stellen.
Danil Koper, de scheidsrechter cordinator van Zandvoortmeeuwen, heeft inmiddels alle
bekende scheidsrechters van
het schoolvoetbaltoernooi uitgenodigd om hun steentje weer
bij te dragen. Ook wordt dit jaar
een beroep gedaan op het
scheidsrechterskorps van de
organiserende vereniging, omdat er door de nieuwe indeling
'neer wedstrijden worden ge- Het spel werd met overgave gespeeld
Foto: Kol) Knotli-'r
speeld. De wedstrijden worden
°P het hoofdveld en op het
tweede veld van de Meeuwen
gespeeld en de organisatie ver\vacht weer een spannende
strijd, die gevolgd zal worden
ZANDVOORT - Zondag strijd element werden de tradidoor vele toeschouwers. Op bei- werd de jaarlijks terugke- tionele oorkondes niet vergede dagen starten de wedstrijden rende huldiging van jeugdi- ten. Wethouder Gerard Versteeom half vier.
ge Zandvoortse kampioe- ge zorgde er voor dat iedere
nen
georganiseerd. De sporter een fraai exemplaar bozijn of haar bed kan hanZandvoortse Sportraad had ven
gen. Bovendien kregen ook
nu eens niet gekozen voor Martijn
en het team
ZANDVOORT
alleen maar overhandiging van SpelWijsman
zonder Grenzen een
van
een
oorkonde,
maar
KORT
voor de door hen gezorgde voor een echte "Spel oorkonde,
leverde fraaie prestaties.

waren volstrekt kansloos tegen
het zeer sterke Volcndam. De
bezoekers staan boven aan en
beschikken over enorm veel talent. De bank lijkt dubbel bezet,
dit in tegenstelling tot de Zandvoorters die met een mixed van
eerste en tweede teamspelers
net aan een team konden formeren. Toch kon inzet het
Zandvoortse team niet ontzegd
worden. Volendam was echter
superieur en bij de pauze was
het reeds 7-19.
In de tweede helft kon
ZVM-Rabo beter partij bieden.
Volendam wisselde vele spelers
en het tempo daalde. Daardoor
was de strijd meer in evenwichl. De strijd was zelfs bijzonder aantrekkelijk. De Zandvoorters konden aardig bijblijven, maar een niet tot het uiterste gaande Volendam hield de
wedstrijd onder controle. De
winst ging naar de gasten met
16-30. Doelpunten vrouwen:
Suzanne Bruijnzeel 8, Maaike
Cappel 4, Mireille Martina 3,
Claudia Paap 2, Linda Koper l,
Laila Teunissen i. Mannen: Patrick Terpstra 5, Kamiel Doorgeest 4, John Terpstra 4, Edwin
Berkhout 2, Marcel Reumann 1.

ZANDVOORT - De strijd
in de bridgecompetitie bij
de Zandvoortse Bridgeclub
is elke week onvoorspelbaar. Ook deze week /.orgden lager geplaatste paren
voor de nodige verrassingen.
In de A-lijn kregen die laag
geplaatste paren het in de voorlaatste wedstrijd van de vierde
competitie op hun heupen. Mo
vrouw Molenaar en de heer Koning, die (ii) procent scoorden,
klommen op naar de tweede
plaats. Als tweede eindigde het
echtpaar Groencwoud met (53
procent. De ranglijst wordt aangevocrd door mevrouw Kinkhouwers en de heer Heidoorn.

Mireille
Martina
verlaat hel
veld na een
rode kaart.
Desondanks
zou
ZVM-Rabo
gemakkelijk
winnen
Foto: Hol)
Knoltt-T

De B-lijn gaf eveneens een
hoge score te zien. Mevrouw
Mens. die met een invaller
speelde, haalde uit met maar
liefst 72 procent. De dames De
Dood CMI Lcmmcns deden hel
ook goed met 63 procent. De
dames Van Gestel en Mens hebben na zes wedstrijden de leiding in handen genomen ten
koste van de heren Holtrop en
Van de Pas, die als tweede genoteerd staan.
De dames Götte en Koning
zegevierden in de C-lijn met 63
procent. Met slechts drie procent minder werden de dames
Kleijn en Veldhuizen tweede.
Mevrouw De Muinck en de heer
Henrion Verpoorten gaan fier
aan de leiding, gevolgd door de
dames Götte en Koning.

een tijdje goed, maar over de
gehele wedstrijd
genomen
speelden we niet best en won
IW terecht. Het wordt wel heel
moeilijk en zondag moeten we
thuis van Ripperda winnen. Dat
zal niet gemakkelijk worden,
maar we houden de moed er

Chess-reserves maken indruk

De ruime overwinning van
Chess mag enigszins verrassend genoemd worden. Het
team trad "immers aan zonder
Peter van de Beek en de naar
het eerste team doorgeschoven
Kees Koper en Ton van Kempen. Bovendien was Olaf Cliteur wegens verplichtingen elders niet aanwezig in de speelzaal aan de Louis Davidsstraat,
waardoor de Zandvoorters zonder de geroutineerde en vertrouwde teamleider aan het
karwei moesten beginnen.

Het eerste punt voor Chess
Society kon snel op het formulier worden aangetekend. Caroline Stam de Jonge hoefde niet
in actie te komen omdat haar
opponent het liet afweten en
Chess op een gemakkelijke 1-0
voorsprong kwam. Ton Marquenie sleepte daarna een goede remise binnen. Hij bleek, na
enige tijd zonder schaken, het
spel niet verleerd te hebben en
boekte knap een half punt.
Hierna leken de Zandvoorters
in de problemen te komen. De
niet gerokeerde koningen van
Boudewijn Eijsvogel en Hans
Drost kwamen in gevaar, terwijl
Willem Brugman en Jean-Paul
Westerveld licht nadeel hadden
opgelopen.
Peter Kühn trok zich niets
aan van de problemen van zijn
teammaats en leverde een
mooie prestatie door een knappe overwinning te behalen.
Kühn weerlegde de dreiging op
zijn koning simpeltjes en pakte
vele stukken van zijn tegenstander zodat Chess op een
2,5-0,5 voorsprong kwam.

Voor Hans Drost leek de partij verloren te gaan. De voormalige snelschaakkampioen van
Chess had zijn koningsvleugel
met de opmars van de h- en
g-pion danig verzwakt en moest
lijdzaam toezien hoe een dame-offer van zijn tegenstander tot
pion verlies leidde. Daarbij
kwam ook nog eens de tijdnood, doch Drost liet zich niet
gek maken en bleef ijzig koel.
In de slotfase bouwde Drost een
hele fraaie aanval op en greep
alsnog de winst.
Jaap Bouma smaakte het genoegen het winnende punt te
scoren. De nieuwbakken secretaris van Chess ging, op aanraden van wedstrijdleiders Ton
van Kempen en Mare Kok een
eeuwigschaak uit de weg. Daardoor verkreeg Bouma twee verbonden, en naar later bleek
winnende vrijpionnen op het
bord. Ook Boudewijn Eijsvogel
en Willem Brugman deelden
mee in de feestvreugde. Beide
spelers worstelden zich onder
de druk vandaan en incasseerden de volle mep.

Het enige verliespunt voor
Chess Society kwam op naam
van Jean-Paul Westerveld. De
in
Hoofddorp woonachtig
Chess-speler werd door plaatsgenoot Van der Schoor in het
defensief gedrongen, waarna
Westerveld en vol stuk moest
inleveren. Dat was voldoende
voor Hoofddorp om de stand
iets dragelijker te maken,
6,5-1,5.
„Dit resultaat staat als een
huis," liet invaller teamleider
Mare Kok weten. „Hoewel we
verzwakt aan de krachtmeting
moesten beginnen, heeft mijn
team zich voorbeeldig door de
Hoofddorpse verdediging geslagen. Hoofddorp mag dan wel
laaggeklasseerd zijn in onze divisie, het neemt niet weg dat
Chess het traditioneel zeer lastig heeft tegen staartploegen.
Bovendien hebben we het afgelopen seizoen tegen hetzelfde
Hoofddorp met 3,5-4,5 verloren.
Dat geeft deze overwinning extra glans," besluit de winnende
coach.

Zwaanenburg doet mee aan Historie Tulpenrally
ZANDVOORT - De Internationale Tulpenrally is nog
steeds een gigantisch autosportevenement. Naast deze
traditionele rally wordt dit
jaar een International Historic Tulpenrally gehouden
waaraan plaastgenoot Tonny Zwaanenburg zal deelne-

men. Bovendien stelt Slotemakers Anti Slipschool
twee fraaie bokalen beschikbaar voor deze rally.
In het gigantische, ruim
tweehonderd deelnemers tellehde, veld komen de fraaiste
exemplaren van historische auto's voor. Mercedes, Triumph,

MG en Austin uit de jaren vijftig tot zeventig zijn veel voorkomende namen op de deelnemerslijst. Ook NSU en Fiat zijn
sterk vertegenwoordigd met
gave wagentjes. Zo doet Tonny
Zwaanenburg als navigator
naast rijder Koos Visser uit
Brasschaat het in een bijzonder

ZANDVOORT - Het Cultui'eel Centrum verlengt de expositie over de ruimtevlucht van
Wubbo Ockels tot en met zondag 26 april. Het Cultureel Centrum is woensdag tot en met
Zondag tussen één en vijf uur
geopend en zit op het Gastnuisplein.

Theaterdienst
ZANDVOORT - Om de kerkdienst zondag 5 april wat te
verlevendigen speelt dominee
Van Leeuwen samen met jongeren en met The New Choir
Singers drie sketches over pesJen. De speciale jeug'ddienst
begint om tien uur en wordt
gehouden in de Nederlands
Hei-vormde Kerk op het KerkPlein.

zonder Grenzen" sfeer in de
Pellikaanhal.

De Sportraad had met steun
van de leden van het team, dat
Zandvoort vertegenwoordi gde
bij het 'Spel zonder Grenzen' de
kampioenen een prachtig middag voorgeschoteld. Het werd
een zeer geslaagd evenement
en gezien de positieve reacties
zal het niet bij deze ene keer
blijven. Onder leiding van Oscar Vos werden vele leuke spelletjes door de jonge kampioenen afgewerkt. Van de 114 uitgenodigde kampioenen waren
er ruim zestig aanwezig. De
teams gingen er volop tegenaan
om de punten voor hun club
veilig te stellen.
De overwinning bij de jeugd
tot twaalf jaar was voor het El
team van Zandvoortmeeuwen
terwijl de C2 van dezelfde vereniging in de categorie tot zestien jaar won. Naast het wed-

Topscorer

3

De laatste wedstrijd in de
vierde competitie op de donderdagmiddag gaf in de A-lijn een
overwinning te zien voor mevrouw Lemmens en de heer
Veldhuizen. De score van 65
procent was daartoe genoeg.
Als tweede eindigden de heren
Hogendoorn en Weijers met
een score van zestig procent.
Kampioen van de vierde competitie werd het echtpaar Kerkman. Het zilver was voor de heren Hogendoorn en Weijers.
Drie paren degraderen naar de
B-groep.
De eerste plaats in de B-lijn
werd gepakt door mevrouw
Janssen en de heer Santoro met
64 procent. De dames Spits en
Van der Kroft legden met 58
procent beslag op de tweede
plaats. Mevrouw Janssen en de
heer Santoro eindigden met
vlag en wimpel op de eerste
plaats en promoveren hierdoor,
samen met de dames Baard en
Spits, naar de A-lijn.

ZHC en FIT zyn
gelijkwaardig

ZANDVOORT - De ZHChockeysters behaalden een
belangrijk punt in de strijd
tegen degradatie. Tegen
De rally voor de oude wagens concurrent FIT werd de stcwordt gehouden van 20 tot en vige partij met een 2-2 gemet 25 april en gaat vanuit lijkspel afgesloten.
leuk wagentje als de Fiat 500
Abarth uit 1970.

Noordwijk naar de Vogezen in
Frankrijk en terug.
..Het zijn hele mooie wagentjes. die wel bij elkaar een miljoen waard zijn." aldus Zwaanenburg.

ZHC en FIT gingen er hard
tegen aan in de strijd om de
belangrijke punten. FIT was in
eerste instantie gevaarlijk en
nam een 0-1 voorsprong. ZHC
..Deze rally is puur voor de trok het spel naar zich toe en
liefhebbers en het lijkt mij heel het was Kim van Gameren, die
leuk. Toen ik nog aan races de partijen nog voor de rust in
meedeed mocht ik van Rob Slo- evenwicht bracht. 1-1. In de
temaker nooit aan rally's deel- tweede helft leek ZHC de beste
nemcn. Dat zou niet goed /.ijn papieren te hebben toen Helen
voor mijn rijstijl. Hij wilde de Plantenga de Zandvourtscn op
jongere courcurs altijd heel een 2-1 voorsprong zette. ZHC
goed begeleiden. Het idee koesterde de voorsprong en
kwam toen om voor deze rally hield die lang vast. Pas vlak
twee bekers beschikbaar te stel- voor het eindsignaal ging de
len. En daarvan is voor clc jong- Zandvoortse defensie door de
ste deelnemer en de andere is knieën en'kwam FIT langszij.
2-2.
voor de oudste deelnemer."

Huldiging kampioenen

Verlengd

SPORT
Onvoorspelbare
bridgescores

Heilig vuur ontbreekt bijZVM

ZANDVOORT - De reserves van Chess Society Zandvoort hebben een verpletterende indruk achtergelaten.
In de schaakwedstrijd tegen
het tweede van Hoofddorp
werd het klasse verschil uitgedrukt in een klinkende
6,5-1,5 overwinning voor de
Zandvoorters. Door dit resultaat rukte Chess op naar
de tweede positie en moet
Hoofddorp het een stapje lager gaan proberen in het
volgende seizoen.

Zand voorts
Nieuwsblad

ADVERTENTIE

Je-weet niet 'wat^hoorti
Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Koos Visser en rechts Tonny Zwaanenburg hebben de Fiat Abarth uit 1970 klaar staan voor de Historie
Tulpcnrally

Robin Castien
(Zandv.75)

Remy van Loon (TZB)

10 x

Pieter Keur (ZVM.zon.)

10X

Ferry van Rhee (ZVM.zat.)

8X

Dennis Schrader (TZB)
8X
Het voctbalscizocn nadert het einde. Daardoor inghanlprogranima's
voor de Zandvoortse clubs. Slechts twee teams kwamen in actie en
de resultaten waren slecht. Zo lie|> Zandvoort '75 tegen een 5-0
nederlaag op bij ZOB. Topscorer Robin Castien kwam niet in actie
en zag Pieter Keur een doelpunt dichterbij. Keur scoorde een doclpunt voor Zandvoorlinceuwcn, maar dat was niet genoeg om de 3-2
nederlaag te ontlopen. De Meeuwen zitten in ernstig
degradaliegevaar.

Sportacademie
geeft workshop
OVERVEEN - Sportacademie Nauwelaerts de Agé
(Bloemendaalseweg 152 in Overveen) houdt zondag
een workshop over een nieuwe manier om fit te worden
en fit te blijven. De workshop begint om een uur en
duurt tot half vier.
De Sportacademie beschikt sinds kort over fitnessaparaten die voor elke persoon op maat een programma
samenstelt nadat de sporter zijn eigen gegevens in de
computer heeft gezet. Uit de printer komt na een paar
uur sporten een overzicht van de vorderingen van elke
sporter. Tijdens de workshop leggen medewerkers van
de Sportacademie de nieuwe apparatuur uit.
ji

Maandag tot en met donderdag:
OO.OO-OroO ZFM Nonstop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-12.00 De Watertoren
12.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-20.00 ZFM Nonstop
20.00-22.00 De Kustwacht
22.00-24.00 Tussen Eb S Vloed
Vrijdag:
00.00-07.00
07.00-09.00
09.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-22.00
22.00-24.00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Sport
v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
Eurobreakdown
8PM

Zaterdag:
00.00-OS.OO
08.00-10.00
10.00-12.00
12.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-24.00

ZFM Nonstop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Calé Neuf)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & Paddock
Getetter aan zee
De Kustwacht

Zondag:
00.00-09.30
09.30-10.00
10.00-12.00
12.00-17,00
17.00-19.00
19.00-24.00

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/ZFM

PHILIPS 100HZ BREEDBEELD KLEUREN-TELEVISIE
28PW9501; 70cm Ultra platte 16:9 beeldbuis, 100 Hertz Digital Scan, Easy teletekst
met 400 pagina's geheugen, 100 voorkeuzezenders, 100 Watt HiFi stereo geluid,
menusturing. Adviesprijs'3895.-

\
SAMSUNG CAMERA
PHILIPS BREEDBEELD VPK60; 14xmotorzoom. "1099.-

669.-

PW6301; HiFi - stereo, teletekst. Adviesprijs"2095.-

1369.-

PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV

PT820: Black-line S grootbeeld, stereo, TXT. Adv.'2795.-

1669.-

MIELE 1000 TOEREN

teletekst

IERASTUNT!
Hi-8 CAMERA
STUNT!
HiFi-stereo. 12xmotor20om,
alstandbediening.
3ning. Adv"
Adv"1899.1899.-

879.-

1-DEURSKOELKAS'
Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

275.-

145 LITER KOELER
Automatische ontdooiing '529.-

S O N Y T' R A V E L L E R

295.-

TR40l:HIFigeluid.Adv'133Q.geluid. Adv'1330.-

899.-

ZANUSSI KOELKAST

>2279.- M1279.-

WHIRLPOOL K A S T

PHILIPS BREEDBEELD

met vriesvak. Adv.'699.-

PW9501; Tv van 't jaar! 70cm SONY+LCDSCHERM
Black-lineS, 100 Hzdigital scan. TR V11; Camcorder. Adv' 1980.stereo. TXT. Adv.'3895.-

345.-

SONY Hi-8 HIFI STEREO
PHILIPS BREEDBEELD TR780; STEADY SHOT, topDOLBY PRO LOGIC klasse camcorder. Adv'2530.-

130 liter, met vriesvak. '699.-

1379.-

SIEMENS KOELKAST

PW9611; 70cm. 100 Hz digital
scan. stereo, TXT. Adv.'4595.-

2669.-

395.-

Met vriesvak. 140 liter inhoud.CFK-vrij. Adv.'729.-

SONY DIGITAAL TOP!
DCRPC7; Bekroond ! Cam-

~~

PHILIPS 70CM
)CM STEREO corder van 't jaar ! Adv'51 10.PT4501;Teletekst.Adv."1645.:ekst.Adv.'1645.-

969.-

STEREO KLEUREN-TV
[LEUREN-TV
Off. Ned. Philips
lilips garantie.
55cm, teletekst.
Adv.''1245.1245.<st. Adv.

JVC DIGITALE STUNT !

SONY CAMCORDER TRAVELLER
CCDTR401; 13x motorzoom, CCD beeldchip, digitale ruisonderdrukking, Full
Range autofocus, compleet met accessoirepakket. Adviesprijs" 1330.-

GRDV; Camcorder, 100x
zoom. Adviespriis'5279.-

2679.-

699.-

PHILIPS TELETEKST
TELETEKST
PT156; Afstandbediend.
idbediend. '645.-

429.-

PORTABLEKTV37cm
EKTV37cm

PHILIPS MATCH-LINE
VR;Turbo-Drive, stereo, montaie.Jog& Shuttle. Adv" 1545.-

899.-

l Off. Ned. Philipss garantie.'495.-

319.-

HD600; Topper ! 4 koppen,
Showview + PDC. Adv"1299.-

789.-

KVC2981; Stereo.TXT. "1880.-

1149.-

SONY BREEDBEELD

KV24WS1; Super Trinitron, stereo, teletekst. Adv."2440.-

1349.-

[SONY BREEDBEELD

28WS1; 70cm Super Trinitron,
| 60Wattstereo,teletekst."2990.-

1649.-

ISONY 100HZSUPER!
E2561; Super Trinitron,
PIP, stereo, TXT. Adv.'2970.-

1779.-

E810; 4 koppen Super Trilogie
montagevideorecorder. "1550.-

~~ 769.-

SONY HIFI STEREO

949.-

•w ^/ v ^s w»

549.-;

CALL CENTER
Consumenten Helpdesk voor Informatie en
advies. Teven* melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app.

l

l O2O - 6474939 j

^^^^^^^^^V^H||V ^^^^^^

-f

CFR; 220 liter netto inhoud, CFK-vrij. Adv'849.-

395.-

ZANUSSI 2 - D E U R S
Z180/4D; Automatische ontdooiing. Adviesprijs'749.-

445.-

625.-

AEG WASAUTOMAAT
LavamateOO. 950 toeren cenlrifuge, waterbeveiliging, zuinig en stil. AEG meerdere malen best getest! Adv.'1449.-

230 LITER
KOEL/VRIES COMBI
Koelgedeelte met automatische
ontdooiing. Vriesgedeelte met
2 vakken en **•* sterren inyriescapacrieit. Adviesprijs"999.-

GRUNDIG HIFI STEREO
GV6400; 4 koppen, Showview + PDC. Adv" 1159.

848.-

SB65;4koppen, SHOWVIEW
+ PDC. long play. Adv' 1095.-

569.-

589.-

739.-

M21; Hi-Black Trinitron. "990.-

529.-

WHIRLPOOLKOEL/VRIES
ARG647; 156 liter koelen
en 60 litervriezen. Adv'949.-

SV125; Videorecorder met

599.-

SONY55CMTELETEKST PDC. Adviesprijs'749.-

569.-

INDESIT 900 TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
WE900; Instelbare centrifugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfreinigende pomp. Adv" 1199.-

578.-

ZANUSSI KOEL/VRIES WASItaliaanse vormgeving. *»** AUTOMAAT
sterren invriescapaciteil. '899.- BOVENLADER

ARISTONA STEREO

TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
Adv'1099.-

678.

MIELE KOELKAST

K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-en HFK-vrij. Adv" 1399.-

SONY PORTABLEKTV

849.-

M1400; Afstandbed. Adv'550.-

SONYLONGPLAYVHS

WHIRLPOOL
BOVENLADER

KG25V03; 240 netto inhoud,
2 vriesladen. AdV1348.-

549.-

869.-

PANASONIC Beste Koop!
NVSD22;Showview+PDC.'734.-

BOSCH ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI

469.-

Type KE3100; Digitaal, gescheiden regelbaar. Maar liefst 280
liter inhoud, 3 vriesladen.
CFK/HFK-vrij. Adviesprijs' 1849.-

ARISTONASB25TURBO
Super Turbo-drive, Showview +•
PDC. afstandbediening. '845.-

1199.-

TX21; 55cm FSQ. Adv.'849.-

878.-

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk. Waterbeveiliging. M 649.-

1000 watt magnetron, 60 |
minuten timer, automatische programma's.

299.-

Ruime 3 in 1 combi magnetron. Met hete lucht, grill en l
1000 watt magnetron. Dus ontdóoien, koken, bakken, braden en gratineren. '999.-

549.-

LUXE VAATWASSER
Nederlands (opmerk; 4 programma's. 12 couverts. '899.-

525.-

BOSCH AFWASAUTOM.
SMS1012; RVS interieur.
4 sproeiniveaus. Adv' 1179.-

735.-

BAUKNECHTVAATWASSER

GSF341; 3 programma's. Variabele indeling. Adv'1099.-

795.-

SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000; Met aquastop en
RVS binnenzijde. L'age ver-1
bruikswaarden. Adv."1348.-

845.-

MIELE VAATWASSER
G570; Topklasse. 6 Programma's, 12 couverts. Waterontharderenwaterstop."2099.-

1295.FWR8EIVI»-

1198.-

INDESIT INBOUW
KOOKPLAAT
l
RVS+vonkontsteking.*399.-|

269.-

WAS/DROOG
KOMBINATIE

Wassen en drogen in 1 machine, 1000toeren. "1549.-

898.-

PHILIPS SHOWVIEW
VR1 65; +PDC. afsl.bed. "745.-

PANASONIC
JIC63CMTOP
63CM TOP
MD2; HiFi-stereo,
3reo.TXT.
TXT. "1399.-

999.-

Q1Ö

fc IÖB"
SAMSUNG 24 LITER

850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs'1435.-

SIEMENS KOEL/VRIES

E260; Showview+PDC. '780.-

KOR610; DIGITAAL. 18literinhoud, 800 w a t t vermogen, auto. programma's. '349.-

WM20000; RVS trommel en
kuip. Aparte temperatuurregeling. Bespaartoets. Adv" 1348.-

449.-

599.-

DAEWOO MAGNETRON j

1048.-

698.-

669.639.-

19 liter inhoud. Eenvoudige bediening. Adv"599.-

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT

AWM800; 15 programma's. Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveiliging. "1079.-

J620; Hi-Spec Drive." 1189.-

179.-

WHIRLPOOL AVM260I

WHIRLPOOL AVM

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

JVC HIFI STEREO

R2V18; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

499.-

VR665; Showview+PDC,4koppen.FollowTV,tongplay.'1Q95.-

SAMSUNG STEREO !

679.-

669.-

INDESITWASAUTOMAAT

2-DEURS KOELKAST

699.-

X2101; Trinitron, TXT. • 1440.-

PANASONIC KTV TXT

FL700; 750 toeren centrifuge. RVS trommel, schokdempers. Adviesprijs'949.-

179.-

SHARP MAGNETRON

Snelle 900 Wattmagnetron, 24
liter inhoud, Makkelijk te reinigen. Velekookfunkties. '699.-

PHILIPS HIFI STEREO

SONY55CM STEREO

369,-

899.-

ZANUSSI
WASAUTOMAAT

M6135; Supersnel verwar-1
men en ontdooien. Uitneembaardraaiplateau.Adv."279.-1

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON

227 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv"985.-

^^^^^•^^^•IV^^^^H^F^

WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging, b e s p a a r p r o g r a m ma's. Adviesprijs. "1349.-

499.-

BOSCH KOELKAST

MAANDAG T/M VRIJDAG
16.00 UUR
08.00 TOT T6.00
UUR

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

E705; Super Trilogie, 4 koppen,
Showview + PDC. "1200.-

I SONY 63CM STEREO
X2501; Hi-Black Trinitron, teletekst, afst.bed. Adv.'1770.-

van ƒ 90.-

PANASONIC STEREO

SONY HIFI STEREO
SONY72CM TRINITRON

BAUKNECHT VAATWASSER
GSF2120; Afwasautomaat geschikt voor 12 slandaardcouverts,
2 programma's, 2 temperaturen,
variabele indeling, geruisarm.
Adviesprijs'1249.-

1649.-

WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv."799.-

GEEN ABONNEMENT
WEL EEN SONY
GSM TELEFOON
* CMDXIOOOt.w.v. 899.* PTT pre-pald slmkaart
* Plek-en daltarief
* Bellen vanaf ƒ 0,75 cent
per minuut
,* Incl, totaal
HM e n]}
beltegoed
"l! M

Topklasse. Vol elektronische besturing, zuinig,
stil en milieuvriendelijk.
Adviesprijs. '2299.-

SAMSUNG~~
MAGNETRON OVEN l

INBOUWVAATWASSER
Volledig integreerbaar,
4 programma's en aquastop. Adviesprljs. "1299.-

849.-

JVC SHOWVIEW + PDC
A237; Express ProDigi. "714.-

ARISTONASTEREOKTV
TA4412; 63cm, teletekst.' 1595.-

879.-

SONYVIDEORECORDER

BOSCH VRIESKAST

E1 OS: Alslandbediening. "610.-

ARISTONA 63CM KTV
TA5212; Stereo, teletekst,
top Black-line S. Adv." 1795.-

1099.-

TV/VIDEO COMBI'S

SAMSUNG KTV/VIDEO
51 cm, 100 vdorkeuzezenders,scart.Afst.bed.'999.-

799.aL15,1 cm, Showview, PDC,
iyit teletekst, 2 tuners. *1395.-

irlSONY COMBO 37CM
Adviesprijs,'1220.-

V.

MINI DISC PER 2
fKBrcTSiVrel^^BiB
V I D E O - T A P E PER 3

PHILIPS VHS-VIDEO
VR1 51 ; Afstandbed. Adv"645.-

349.299.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

PC 200 MXP STUNT!
Multimedia PC; 1 6MB, 2. 1 GB,
W'95, fax/modem. 14" Digimonitor Adviesprijs'2799.-

1979.LASER MULTIMEDIA
1 66Mhz MMX technologie,
32MB intern, 1.6GB schijf,
CD-rom, 33K6 fax/modem.
W'95, 1 jr. On-Site garantie.
(OP = OP) Adviesprijs."3499.-

GSD1300; 3 laden, 11 kg invriescapacileit. Adv'848.-

529.-

GROTE SCHOONMAAK! GROTE SCHOONMAAK!
PIONEER AUTORADIO CD-SPELER
DEH435; RDS-tuner. 4x35 Watt.
Adviespriis"778.SONY MINI-SET MET LUIDSPREKERS
RX50; Incl. CD-speler en afstand-bediening.
Adviesprijs*780.KLEUREN-TV TELETEKST
51 cm beeldbuis. 50 voorkeuzezenders, On
Screen Display, afstandbed. "549.SONY BREEDBEELD KLEUREN-TV
KV16WT1; 40,5 cm super Trinitron, teletekst.
Adviesprijs'1110.JVC HiFi STEREO VIDEORECORDER
HRJ648; Best picture, Showview + PDC en
afstandbediening. Adviesprijs*989.-

429
449
369
649
669

UNIEK STANDAARDLINE PLU
ABONNEMENT

I.JARIG ABONNEMENT
t.w.v. 408,-

Lichtgewicht GSM-toeslel
I,w.v,599,
* 1-Jarigabonnemenl
,
° Bellen vanal 1,45 cenl p er mini ul . r.. ..
° Eellen in binnen- en builenlind de b l te l
or aanvraag abonnementen zijn vereist; Gëldfgëlëqlfimïtlë;
ankalschrlll ((tonder bedragen)!
kopie legitimatie en kopie bankalschrlll

ROTE SCHOONMAAK!
ZANUSSI OPZETVRIESKAST
ZVF; 50 liter inhoud, invriesschakelaar.
Adviesprijs*599.BAUKNECHTWASDROGER
TRA; Reverserend, electronische besturing.
Adviesprijs*1199.WHIRLPOOL WASAUTOMAAT
AWG; 1000 toeren bovenlader, 40cm breed!
Adviesprijs*! 599.MIELE WASDROGER
SOMMER-C; Condensdroger met
electronische besturing. Adv.*2299.MIELE WASAUTOMAAT
W805; 1200 toeren, RVS kuip,
electronische besturing. Adv.*2599.-

1
1

599.-

449.-

898.-

90 LITER VRIESKAST

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS l

3 vakken. Adviesprijs"698.-

~~ 349.-

OPZET VRIESKAST
Handig! 50 liter. Adv"595.-

299.-

Gas-elektro fornuis, grill, thermostaat en sierdeksel." 1199.-

WASDROGER STUNT!
Met tijdklok en pluizenfilter.
Adviesprijs"495.-

245.-

VRIESKISTEN!

De (opmerken leverbaar in
alle maten en soorten. Er
is al een vrieskist vanaf:

299.-

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs"649.-

375.-

CONDENSDROGER

Geenafvoernodig! RVStrommel.

545.-

2199.-

Kreukbescherming.
nerming. Instelbaartot 150 minuten.
ninuten.Adv"949.Adv"949.-

595.-

BOSCH WASDROGER
VASDROGER
Elektronische
che besturing.
Zeer stil. Adviesprijs"
1099.lviesprijs'1099.-

ST6SO; Stereo, TXT. Adv." 1829.-

FTgik Q7Q
\ïml OfÏJ.
KTV37CM+TELETEKST

bSirT 319."

398.ETNA K O O K P L A A T
2-delige pannendragers.

218.-

SUPER KOOKPLAAT

MIELE WASDROGER
/ASDROGER
BUBBLEJET STUNT!

Elektronischn en reverserend.
RVS trommel.
nel. Adv"1799.-

JP17Q; Kleurenprinter. Adv"599.

199.-

1145.-

HP INKJETPRINTER

DJ400; Incl.sheetfeeder. "499.-

CENTRIFUGE
JGE

289.-

H PORTABLEKTV37CM CANON BJC4200

259.-

528.-

LUXE FORNUIS
RNUIS
Gasoven.vonkontsteking
Dnkontsteking l
en ovenlade.
Ie. Adv."799.-l
Adv."799.-

795.-

M ^ï?l *"

GRUNDIG37CM+TXT
P730; STUNT! Adv."699.-

798.-

ETNA FORNUIS
RNUIS
Gas-elektro fornuis met
met grill
grill l
en sierdeksel.
iel. Adv*695.-1
Adv*695.-

BAUKNECHTDROGER
DHTDROGER

NIEUW; K6-233MMX, 32 MB.
2.0 GB. K56.flex fax/modem,
15"monitor,. Adv. "3999.-

BCC
PRfJS
GRUNDIG 63 CM KTV
I •]>ïffcW

FG1; Gasfornuis met elect-1
rische oven, incl. grill en l
sierdeksel. Adviesprijs" 1450.-1

Gunstig energie verbruik,
•**«• capaciteit, CFK-vrij.

IBMAPTIVAE60TOP!
UI KTV/VIDEÖ STUNT !

ATAG
FORNUIS

WHIRLPOOL K A S T

AVANCE; 3-standen. Adv" 135.-

155.-

78.-

Topklasse!3jr. garantie. "621.-

449.-

\ KLANTENKAART
' Meer budget door de gratis
l BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

BCC BETER EN G O E D K O P E R
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

(BEVERWIJK

l ZAANDAM

IBreestraat 65

l Westzijde 55

IQ Ft FKTRO SUPERS
IN DE RANÏ1STAD
IN DE HANO5TAU
AMSTERDAM-AMSTELVEEN-ALKMAAR
BEVERWIJK. ZAANDAM-DELFT

(onder Dirk v.d. Broek)

HILVERSUM - MAARSSENBROEK

ETNAWASEMKAP

2800 toeren,
n, RVS trommel. Adviesprijs"249..prijs"249.-

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag . . . .
.13.0a tot 18.00 uur
maandagmiddag
dinsdag
,jlnsdag Vm vrijdag..
vrijdag
09.30 tot 18.00 uur
zatCrdaq
.
.
.
zaterdag
. . . . 09.30 tot 17.00 UUr
u.n«r.«wr,»ir.ciu
n.
KOOPAVONDEN Badhöevedorp Maarssenbroek
l overige filialen donderdag . . . 19.00 tot 21.00 uur

woensdag 1 april 1998
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Op 8 september werden de tegels onder de oude brug weggehaald

• • • • • •

•

•

•
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•

Er werd op 11 september een noodbrug aangelegd, zodat de wandelaars nog wel naar de Dat er in de oever ook nog een constructie verborgen zit, is nu niet meer te zien. Op 2
andere kant konden
oktober waren de bouwvakkers bezig met het vlechtwerk van de landhoofden

ptap voor stap naar een Romeinse brug zonder scheuren
Een half jaar heeft de bouw van de brug over het
Noordoosterkanaal in de Amsterdamse
Waterleidingduinen geduurd. Al die tijd volgden
sommige Zandvoorters de werkzaamheden op de voet,
want velen wandelen graag in het natuurgebied. Henk
van Beursen, die vlakbij de brug woont, komt er zelfs
dagelijks. Hij legde de werkzaamheden met zijn camera
vast. De brug, die 915.000 gulden heeft gekost, wordt
officieel 9 april geopend. Officieus is hij echter al sinds
begin maart klaar.
Foto's Henk van Beursen en André Lieberom
Tekst Monique van Hoogstraten
IE VANAF DE Zandvoortselaan de -Amsterdamse Waterleidingduinen in wandelt, stuit bijna als eerste op het
brede Noordoosterkanaal. Een breed kanaal met een
grote brug.
l», ..„Vroeger stond er een huis bij het kanaal en bij de_ brug, maar dat
f isVolgéhs A. van Leeuwen-Stokman aan het begin van de jaren
: vdèrtigjaL verdwenen. Ze weet dat nog.zo goed, omdat zij er als kind
heeft gewoond en vervolgens naar Zandvoort-Noord verhuisde.
Het huis is er dus niet meer. En de brug, de oude brug, is sinds kort
pok verdwenen. Er is een nieuw exemplaar voor in de plaats
gekomen.
„We durfden het niet langer meer aan," vertelt Cor Voortman,
coördinator civieltechnische en bouwkundige projecten van de
Gemeente Waterleidingen Amsterdam. „Er zaten scheurtjes in de
brug, die in de oorlog gedeeltelijk door de Duitsers opgeblazen is.
Hij is toen wel gerepareerd, maar heeft toch een aardige knauw
gekregen. Later is het kanaal verbreed en werd de grond onder de
brug weggegraven. Vermoedelijk heeft dat de brug ook geen goed
gedaan. De vochtige zeelucht deed de rest."
De nieuwe brug kan veel meer hebben dan de oude. Die was
berekend op 7 ton; zijn opvolger kan maar liefst 45 ton aan. „Als
we iets vanuit het duin transporteren dan is dat meestal hout, slib
of zand. Dat is behoorlijk zwaar."
De brug wordt gedragen door een boog, net als de vroegere
Romeinse bruggen. Een stevige constructie volgens Voortman.
Bovendien doet een ronde vorm vriendelijk aan in een duingebied. Dat de brug zo plat is, kornt niet doordat de Gemeente
Waterleidingen zo graag rekening wilde houden met gehandicapten, ruimt Voortman een misverstand uit de weg. „Het is meer
omdat we wilden besparen op beton." Toch is er wel aan de
rolstoelgebruikers, onder andere afkomstig uit Nieuw Unicum,
gedacht. „De op- en afritten hebben een geringe helling," aldus
Voortman.

W

Wandelaars kunnen weer met een gerust hart over de brug lopen. Op 5 maart is de brug opgeleverd
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Op 30 oktober hingen de bogen even in de lucht toen ze van de wal naar de brug getakeld
Werden

Pijpen van zo'n dertig nieter lang lagen tot 17 december in het water, zodat tijdens de
bouw het water kon blijven stromen

Met grote nauwkeurigheid werd op 27 februari het wegdek aangelegd. Speciaal voor
rolstoelgebruikers lopen de af- en opritten tamelijk recht

woensdag 1 april 1998
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Happy Service
FINANCIEEL ADVIES

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Happy Service Financieel Advies is een snelgroeiende, dyna
mische organisatie Onze buitendienstmedewerkers adviseren dagelijks honderden cliënten door heel Nederland op het
gebied van (studie)ver7ekenngen, aanvullende pensioenen,
hypotheken, financieringen etc
In verband met grote expansie vragen wij landelijk

Mici.Mj/<-ni-Mi \-.->',< in\\
l knul dr It'kst \.ui uu M ie i o-.iuS<'i ti M lirrnmlmi.il ir '/.
li'IrloniM h op»r\rn

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
(<lil miiiimri is niet \om lir/ot jikl.irlitm) ol /ruilen aan*

salespromotors

Aberystwyth,
Blairgowrie, Ipswich,
Amsterdam.

die op door ons verstrekt materiaal en een gedegen interne
opleiding, adviezen uitbrengen met het doel onze producten
te verkopen
Inkomensindicatie ƒ60000 ƒ 100000 of meer
(Ref SP)

vindt u neigens zoveel inspiratie en informatie als in

Tevens hebben wij plaats voor

den boeken, videobanden, brochures en naslagwerken

Vakantie Binnenland
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
Vakantiehuisjes voor week/midweek of weekend
Gratis gebruik van 50 fantastische attracties,
wild west shows, kindervoorstellingen, circus,
veel zwemplezier en gezellige avondprogramma's
Bel Attractiepark Slagharen 0523 - 683000

G.i.u u dit jaar naar Groot-Brittannië? Dan

Relatie/bemiddelingsbureaus

ons informatiecentrum in Amsterdam. Met honder-

GEZIEN OP T.V.!

die u op uw gemak kunt bekijken. Met een keur aan

consulenten (m/v)

mooie reisgidsen, kaarten en boeken die u kunt kopen.

die zich na een gedegen interne opleiding voor minimaal 12
uur per week volledig in kunnen zetten De werkzaamheden
bestaan uit het bezoeken van jonge gezinnen met als doel
(studie)spaarplannen te verkopen Een inkomen van / 20 000
tot ƒ 50 000 behoort tot de mogelijkheden
(Ref C)
BIJ beide functies denken wij aan ambitieuze mensen, die het
leggen van contacten op alle niveaus in de vingers hebben,
met minimaal een middelbare opleiding
Bent u representatief, in het bezit van auto, telefoon en de
nodige durf en tact en bent u ouder dan 25 jaar, dan komt u
wellicht in aanmerking voor een van bovengenoemde functies.
Spreekt bovenstaande u aan, dan nodigen wy u uit schriftelijk
te reageren voor 10 april a s met bijvoeging van c v onder
vermelding van de desbetreffende referentie

HAPPY SERVICE FINANCIEEL ADVIES
t a v de Directie, Postbus 187, 3980 CD Bunnik
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Oproepen - Mededelingen

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 5713529

Divers personeel gevraagd
020 6695500 020 6695500 020-6695500 020-6695500
020-6695500 020 6695500 020-6695500 020-6695500
Gevestigd reclamebureau in Amsterdam Gespecialiseerd m
horeca-industrie zoekt 28 nieuwe mensen voor voornamelijk
distributie, promotie, buitendienst, vertegenwoordiging, PR,
reclame, verkoop, klantenservice en ass managers Vooropleidmg of ervaring is geen must, bereidheid voor interne
begeleiding is een pre. Bel voor een afspraak naar Triple
Dutch Advertising 020-6695500, vrg naar mevr Ferguson

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

• Ik sta 5 april van 10 tot 17
uur met zijden bloemen op de
beurs in Gemeenschapshuls
Felicitaties
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
• Jasperdien en Karel maak
ZOEKT
het waar, op naar de 40 jaar
Ma, Ans, Rogier, Armand
Han, Harry en medewerkers,
gefeliciteerd met jullie jubile• Wij behouden ons het um Margo en Maaike, Zandvoor flats Noord Boulevard
recht voor zonder opgave van voorts Nieuwsblad
redenen teksten te wijzigen
Telefoon- 023-5717166
of niet op te nemen
• Leicotje gefeliciteerd met
je 36ste verjaardag.
Click Models & Casting zoekt
Omi, mams, kids en zusjes Gevr hulp in de huishouding, met spoed voor nieuwe opWeggelopen of
4 uur per week.
drachtgevers figuranten, fasPa en Ma, Opa en Oma,
Tel. 023-5713483
gevonden dieren
hion/special-modellen, danhartelijk gefeliciteerd met
Gezocht
enthousiaste
huiscers en acteurs voor o.a. tvjullie 30-jarig huwelijk
houd hulp met hart voor de commercials en modeshows
Mirjam, Willem, Romy,
ƒ 250,-BELONING VERMIST,
zaak,
die
2
ochtenden
p
w
wil
Bel snel 020-4708418
Martin, Manska, Lisa
sinds 23/3, kleine Lapjeskat,
komen schoonmaken bij een of 020-4708430
ca 2 jaar oud Vermoedelijk in
jong gezin nabij centr Haargebied Kostverlorenpark tot
lem Liefst met referentie,
Verhuizingen
spoorbaan.
Angstig
en
ƒ15,- pu. Na 2000 uur tel • Zie de colofon voor opgaschuw Beloning voor (leve van uw rubieksadvertentie
023-5422302
vend) terugvinden, of aanwij- X Y Z BV verhuizingen en
zing die tot vinden leidt
kamerverhuizingen/ transport.
Personeel aangeboden
Tel 5716479
Voll verz. Dag-nachtservice
020-6424800 of 06-54304111
Schoonmaker en/of afwashulp biedt zich aan Tel 5717816
Uitgaan

bezorger/ster

Bijeenkomsten

Vrijwilligers gevraagd

Elke donderdag dansen en
ontmoeten v alleengaanden Gemengde Vrijmetselarij,
v a 30jr 'De Ossestal', Nieu- internat orde voor mannen
welaan 34A Osdorp, v a 20 u en vrouwen Ook in Amstelveen Tel 020-6430293
IETS TE VIEREN?
EETCAFE SANTÉ
Zandvoort, 0235719213
Therapieën
S v p tijdig reserveren
Zat 4 apr stijldansavond v
alleengaanden en paren 'De
Ossestal', Nieuwelaan 34, Osdorp, 20 30 u Geen danssch
ledere liefhebber welkom
Info 06-51897194

V A ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 023 - 5714534.

Uw reis begint beter bij het Brits Toeristenbureau.

MirniU \Wrknmlm

• Herman en Leo, bedankt
voor de achtertuin1 Gaan we
'n strandBoompje planten?

Autoverzekering

En daarnaast zijn er zelfs vele gidsen en brochures die
u gewoon gratis mee mag nemen.
Zoals het gratis boekje 'Britain Good Value' met
daarin tientallen voordelige aanbiedingen en vakantieideeën. Ook zijn diverse abonnementen voor de Britse
Spoorwegen en het openbaar vervoer in Londen te koop.

Spiritueel
THERAPEUTE
zorgt voor uw geestelijk en
lichamelijk welzijn (intuïtieve
massage, magnetiseren, foto
lezen) Tel 020-6966644

Niemand die je opzoekt,
je komt de straat niet meer op,
wat moet je doen die dag?

U laat iemand toch niet zitten?!
Word vrijwilliger
Bel Maatjes Project De Schieman
maandag t/m donderdag 0930-1200 uur
020 - 614 41 05

Markten/braderieen

Hobby's en verzamelingen

VLOOIENMARKTEN
5 april Bankrashal, Oostelijk Halfrond te A'veen,
19 april Emergohal te A'veen, 25 en 26 april Sporthal
Gaasperdam, Ravenswaaipad te A'dam
ORG HENSEN 023 - 540 23 34
Vlooienmarkt A'dam-N , 150
VLOOIENMARKT 14/15 kramen, zo 5 apr 10-17 uur
maart en 2i3 mei Jaap Eden- Sporthal 'De Weeren', Beemhal Amsterdam 0481-422112 sterstr afslag Durgerdam
Midland BV. 0334751167

Schoonmaakpersoneel gevraagd

1e GROTE MODELAUTOBEURS, Amstelveen-Zuid,
zondag 5 april (10-15 uur),
Keizer Karel College, Elegast 5
GROTE TREINENBEURS, Amstelveen-Zuid, zaterdag
4 april (10-15 uur), Keizer Karel College, Elegast 5

Opleidingen/cursussen

Beyond Beauty
Brit!) Toeristenbureau. Aurora Gebouw,
Stadhouderskade 2, Amsterdam.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Ben je op zoek naar een nieuwe middagbaan van 1300 tot
18 00 uur, bereid om het werk af te maken en lange tijd
beschikbaar? Misschien ben jij de persoon die wij zoeken
Uitzendbureau Volendam zoekt een RECEPTIONISTE/
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER m v voor een jong en
dynamisch bedrijf m het centrum van Amsterdam
Ben je een duizendpoot die geen probleem ziet in koffie
zetten, een goede telefoonstem heeft, ervaring heeft met
Windows, Word en Excell en je goed kan aanpassen in een
team, reageer dan en bel met Erwm Visser 020 4080616 voor
het maken van een afspraak

HARDENBERG & HEUZEVELDT
ADVOCATEN

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
pocket pockel Latex
damast badstof 14 cm

30

SG
35

SG
40

SG
45

99,-

125,-

140,-

180- 275,-

80x200x14 105,-

130,-

150,-

90x190x14 110,-

140,150,-

155,165,-

190,200,-

215,230,-

225,230,-

245,255,-

255,290,330,-

290,325,365,-

160,165,175,185,225,245,265,270,305,350,390,-

80x190x14

SG
25

90x200x14 115,120x190x14 155,130x190x14 165140x190x14 180,-

140x200x14 190,160x200x14 200,180x200x14 230,200x200x14 255,-

SG

LET OP!!
SPECIALE AKTIE

190,200,215,255,280,300,315,345,380,425,-

280,285,290,375,395,425,450.495,525,540,-

350,355,360,365,425,430,525,550,570,625,640,-

260,270,290,320,390,425,465,499,605,699,790,-

Alle afwijkende
maten mogelijk

GRANDIOZE SPECIALE
AANBIEDING

zoekt een TELEFONISTE/TYPISTE, woonachtig in de
omgeving van Amsterdam, voor 5 middagen per week, met
goede kennis van de Nederlandse en bij voorkeur tevens de
Engelse taal
Ervaring met tekstverwerking vereist
Gaarne uw schriftelijke reactie t a v de heer A J L M van der
Wildt, Van Nijenrodeweg 892, 1081 BH Amsterdam

ALLÉÉN BIJ ONS
KWALITEITSMATRASSEN
SG35 90x200 16 cm dik

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

ƒ 98,-

ZOEKT

bezorger/ster
voor vakantie en/of ziekte van vaste bezorger/ster
Telefoon 0235717166

Papaverweg17
Postjesweg 87
Insulindeweg 509
Van Wouslraal 96

Amsterdam-Noord Tel. 020-6324959
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Zuid

Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 020-4703049

Ondeugend en spontaan ste
net de 40 jr gepasseerd
We zouden het heerlijk vindei
om met een andere man c
vrouw of stel een fijne avoni
te hebben Alles kan mas
niets moet. Reageer snt
want aanstaande zaterdai
zouden we al willen afspre
ken Boxnummer 283093

0906-Nummers

Kennismaking
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE'
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week Wat moet u doen?
1 Kies een leuke advertentie.
2 Bel met 0906-50 15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4 Spreek een boodschap m en wacht op een reactie
Reageren op advertenties met boxnummer?

0906-50.15.15.6
Hieronder vindt u een kleine selectie van de
honderden aanwezige advertenties

Kinderkledingverkoop van topmerken
Met zéér hoge kortingen
ZONDAG 5 APRIL
van 1200-1600 uur,
in K d v Pippeloentje
(achterkant H I K )

Monet Strijkservice

Hallo leuke mannen1 Jullie
spreken met Marja Ik ben
een blondine met blauwe
ogen en ik zoek een leuke
vent om eens in Amsterdam
mee te gaan stappen
Wie laat er iets van zich horen
en laat een bericht achter op
mijn box Jij soms? Boxnummer 262100

Vondellaan 7
Hoe zie ik eruit' Blond haar,
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken lichtblauwe ogen, goed verweer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- zorgd en 1 90 lang Mijn naam
zaamheden. Gew. openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot is Chris Ik ben 29 en woonachtig in de omgeving van
1700 uur. Voor info 023-5717177 of 06-52502188
Amsterdam Jij bent spanKinderkledingverkoop
nend, spontaan, ziet er goed
van topmerken '"
uit en weet wat je wilt' Bellen'
Met zeer hoge kortingen
Boxnummer 232455
ZONDAG 5 APRIL
Kun jij mij warmte en geborvan 1200-1600 uur
genheid geven? Ik hoop wat
in k d.v Pippeloentje
van je te horen' Hoe ik eruit
(achterkant H I.K)
zie? Mollig en blauwe ogen
Wil je meer weten? Reageer'
Lief, eerlijk, spontaan en 49
Te koop
jaar, dat ben ik. Pak snel die
aangeboden
telefoon en reageer nu1 Boxdiversen
nummer 922297.
Deze 25-jange levensgeniet* aparte
* bezoek aan
pasrucmle
huis of in
• Opzet diepvrieskastje 45 x
ster heeft lenteknebels1 Mijn
*
ruime
hel
60 x 60 cm, nw.pr. ƒ380, t k.
hobby's zijn uitgaan, muziek,
sortering m
ziekenhuis
ƒ100,-- Tel. 023-5714175.
films en wandelingen. Ik ben
haarwerken * ziekenfondsen pruiken
leverancier
een Surinaamse, volslanke
vrouw en zie er goed uit1 Ben
Dus... maakt u voor
Te koop
jij knap en woonachtig in de
optimaal advies even
gevraagd
een afspraak!
omgeving van Amsterdam?
Bellen' Boxnummer 938678.
diversen

f en pruik als het
nodig is!

• Dringend gezocht babykmderkleding v. weeshuis.
Monet 5717177.
Ik ben op zoek naar een oud
emaille reclamebord met afbeelding en wil daarvoor ±
ƒ450 betalen. 0514-571498

Dieren en
dierenbenodigdheden
• Parkietenkooi ƒ 25,- Tel
023-5717413
Voor alle honden van groot
t/m klein bij Ellen Cats Hondenkapsalon is het fijn'
Alle wasbehandelingen met
gratis anaalklierbeh /ontspanmngsmassage/nagelknippen
oren schoonmaken/evt tandsteen verwijderen Volgens
afspr. Tel. 023-5730068
Achterweg 1, Zandvoort
• Rubrieksadvertentie opgeven? Zie voor adres en/o!
telefoonnummer de colofon
in deze krant.

in 5 dagen

MATRASSEN

Maaien
dikte

Mijn naam is Yvonne. MIJI
leeftijd is 44 jaar Ik heb eei
beetje grijs haar en ben 1 6
m Ik zoek een serieuze relatii
met een man van dezelfdi
leeftijd Voel jij je aangesprc
ken en lijkt het je wat. Da
hoor ik graag iets van je. Bo>
nummer 255026

Hendriks & Partners

(1 gpm)

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-40 83.61
MAKELAARDIJ O G 1- of 2-JARIGE OPLEIDING 'S AVONDS,
UITZENDBUREAU DE WERKSTUDENT
OVERDAG OF OP ZATERDAG Lessen m Utrecht, Amster- Voor auto/motorrijles in
zoekt voor haar relaties m de schoonmaakbranche
dam, Den Haag, Rotterdam, Arnhem en Eindhoven Betaal- Amsterdam e o. is een gratis
mfogids verkrijgbaar
I) CHAUFFEURS/SCHOONMAKERS M'V (combinatiefunctie) bare opleiding via het IPD 030 2447730 (24 uur p/d)
Tel. 020-4205386
pt of ft, i b v rijbew B, locatie schiphol
II) SCHOONMAKERS M V div locaties, pt of ft
III) SCHOONMAKERS M/V ter aanvulling van het personeel in
Sport, spel en
de nachtdienst
ontspanning
Interesse? Bel ons en maak een afspraak 020-6228555

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Ik ben een blonde, spannende maar ook nog eens een
gezellige meid. Ik zoek op
korte termijn contact met fijne, betrouwbare man om
mee af te spreken. Ik hou ook
nog van spannende kleding,
vertel jij me maar alvast wat ik
aan kan doen als we Boxnummer 922544

Ik ben een moderne vrouw en
zoek via deze weg een lieve
man Ik ben zeer gewillig en
onderdanig met een goed
voorkomen Wil jij meer van
toonaangevend voor de meest unieke bemiddeling
me weten, neem dan een
Wij werken anders dan anderen.
boxnummer zodat ik weer op
7 dagen per week geopend van 10.00-21.00 uur
jou kan reageren Ik wil snel
Tel 023-5392626 of 023-5391126 of 0252-422834
1
Aangesloten bij de Geschillencommissie Relatiebemiddeling een gratis date met je
Boxnummer
233359
van de Stichting Geschillencommissies.

Mode

Alblas Verkeersscholen
IPD cursussen AOV, PDB, MBA, PDL, PR en NIMA-A/B/C
Kleine groepen en betaalbaar Overal in Nederland
Voor gratis brochure bel 030 2447730 (24 uur p/d)

Amsterdam ik ben vannach
helemaal alleen thuis en hel
zin om telefonisch contac
met een man te hebben Hel
jij een mooie, zwoele stem e
een goed verhaal, probeer m
dan maar eens in de sterr
mmg te brengen Ik ben 2
jaar en wacht op je Boxnurr
mer 291065.

wilt, want we zijn thuis van Cornwall tot de Shetlands.

CHARLOTTE COIFFURES
Trefwoorden uitgaan, discoEN HAARWERKEN
theek, uit eten, bioscoop,
Ook gespecialiseerd m
nerenfmqpr/werfcen

Dinsdags gesloten

Heemstecfeitraal 28
b h Hoofddorpplein
Amsterdam

Tel 020-0157107

EENZAAMHEID

Ik ben niet dik maar Ik ben
niet kort maar . Ik heb geen
blauwe ogen en blond haar
maar. Ik ben geen 73 maar
wel Ik ben niet chagrijnig
en . Ik ben geen Jola maar.
Jk heb wel 2 lieve dochters'
Ben jij nieuwsgierig geworden? Reageer nu1 Boxnummer 955367

NOOIT MEER ALLEEN. BEL NU

En natuurlijk kunt u ons alles vragen wat u maar weten

-i"

Gezellige badmintonclub, 4575 jaar, heeft behoefte aan
versterking 023-5712991

K

Welke klaverjas- of kaartclub
zoekt gratis zaalruimte?
Inl 5715619/5718812.

Muziekinstrumenten

PIANO
SPELEN

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Wat ik allemaal heb? Halflang, bruin haar, groene ogen
en een lief zoontje van 31 jaar.
Lijkt 't je wat? Bel me Mijn
naam is Lorena. Ik ben 28 jaar
en 1.70 m Jij bent lief, eerlijk,
niet rokend, aardig en tussen1
de 28 en 35. Grijp nu je kans
Boxnummer 970662

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel 023 - 5713780.
Erkend schildersbedrijf heeft
dit jaar nog enige tijd voor
onderhoud-, en nieuwbouwschilderwerken, witten,
behangen en sierpleister,
dubbelglas enz Zeer GOEDE
REFERENTIES Tel
030 2436286, 06 54303974
SCHILDER heeft nog tijd v
binnen- en buitenwerk Vrijbl
prijsopgave
Bellen na 18 00 uur 5719800
Voor al uw stucadoorwerk,
vrijbl prijsopg 020-6120683
• ANNULERINGEN van advertentie-opdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Micro's Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD
Amsterdam.

Diverse clubs

Ik zoek een leuke date voor
van de week1 Ik zou zeggen,
lijkt het je wat, laat dan je
tel nr of je boxnummer achter
en dan gaan we er een leuk
weekend of leuke week van
maken' Mijn naam is Kim, ben
23 en kom uit Hoorn.
Boxnummer 219452

0906-96.88

Een spannend
contact m de buurt
0906-5022204 (1 gpm)

Beluister anoniem
advertenties 18+
0906-50.15 15 6 (1 gpm).

BIJ hete Monique kom je besl Geen 06 kstn, wel 2 bloedr
aan je trekken zonder 06 kos- negerinnen snakkend nas
ten. 00-569004274 (2,5 gpm) jou! 00-569004268 (2,5 gpm
Biseks! Buurvrouw/buurmeis- HIJ voelt onder haar rokje z
je (18)' Spelletjes steeds har- heeft niets aan! Geen 06-kos
ten. 00-569004263 (2,5 gpm
der' 99 cpm. 0906-95 26
Ik ben er
Oudere vrouwen geven
ALTIJD VOOR JOU
hun telefoonnummer'
0906-15.55 (60 cpm).

Ik ben 24 jaar, 1 /5 en slank
met donker haar en groene
ogen. Ik ben een erg muzikale
meid en maak mijn eigen muziek. Hou jij van techno maar
daarnaast ook van erotiek en * SEKS ALARMNUMMER *
andere leuke dingen? Zin om Snelseks Direct Live 99 cpm.
een fijne tijd met me te beleven? Boxnummer 301152
Spannende date?
0906-50.15156
Raak jij een beetje van slag
Advertenties van
van mijn fijne stem? Wil-jij
vrouwen 18+ (1 gpm).
weten wie er achter deze
stem schuilt? Ik ben een
Thuiscontact: vrouwen
stout, half Indonesisch meisje (20-59) zoeken een afspraak
en hoop datje een heef lekker thuis. 0906-19.19 (60-cpm)
berichtje achterlaat op mijn
Vanavond al een
box. Alvast een dikke kus van
fijne afspraak?
Bianca. Boxnummer 919035.
0906-5022204 (1 gpm).
Reageren op advertenties
Voor 't echte handwerk bel je
met boxnummer?
0906-06.30 Zij praten, jij
komt' Live + Stones' 99 cpm.
Vrouwen 30+ uit A'dam geHieronder vindt u een kleine ven je hun telefoonnummer!
selectie van de honderden 0906-14.44 (60 cpm).
aanwezige advertenties.
Wil je lekker komen, maar
Slank, sportief, 40 jaar en 1 83 geen 06 op je rek.? Bel dan nu
lang, dat ben ik' Ik zie er goed 00-569004253 (2,5 gpm).
uit en ben via deze weg op
jij SEKS? Ik ook' Bel me
zoek naar een leuke, Indi- Wil
LIVE. Geen 06 op je tel sche, goed verzorgde vrouw dan
tussen de 30 en 40 jaar Benjij rek. 00 6809950929 (4 gpm )
dat misschien en wil je met Zin m lekkere SEKS zonder
mij romantisch dineren? Box- 06-kosten op je tel rek.? Bel
nummer 939922.
00-569004250 (2,5 gpm).

0906*0611

0906-50.15.15.6

(1

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

(09)06 - 9789
ca 1,05 p/m

Ik ga door, waar andere
stoppen' Schaam me nei
gens voor en wil harde SEKS
Hamel' 99 cpm. 0906-97 94
Leuke meiden en jongens u
A'dam e o. leer je kennen vi.
Teleparty 0906-0990 pm60c

LIVE' Black, beautiful en ho'
Voor de liefhebber v. zwart
vrouwen' 99 cpm 0906-06 01
Lokaal tarief Amsterdam
dating' vrouwen uit A'dam1
010-29 46 186.
NAT EN WILD'
Bel hete vrouwen thuis'
Live 24 uur p.d. (99 cpm)
0906-202 60 90
New*New*New*New*New
SECRET-PHONE-COMPAM
De 1e seksafluisterlijn v. Hol
0906-97 22 Secret" 99 cpm
ONGEREMDE SEKS'
Deze hete meiden zijn
wel erg wild! (1 gpm)
0906-404 00 25.
Ontdek de duistere werelc
SM. Je meesteres LIVE! Z
wijdtjoum'99cpm 0906-962I

Coupon uitknippen en opstuicn
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12.
2041 JMZandvoort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F9.«)9(ICL. BTW)
EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat hij
u» opgave de regel
br.o.nr.... Inir. \.<!. bind
als l regel bij uw tekst
gerekend xiordl).
Wij /ijn niet uiinspnikclijk voor fouten ontstium door onduidelijk
Iiaml.scluïfl.

Wij behouden ons het
Gratis Micro's en betaalde
Micio's moeten worden inaclc- r<-'cllt voor zonder
verdaan de balie van ons ^-;^-;-^toor tot uiterlijk maandna
niet op te nemen.
16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Auto's en
auto-accessoires

(09)06-98.50

voor de particulier:
3 regels gratis

Luxe privé huis1 Topmeisjes.
10-01 u, 7 dgn p w Sauna +
bubbelbaden Sarphatipark
118, A'dam. 020 - 6723022.

ed 17

t/m 3 regels ƒ 5,60
t/m 4 regels ƒ 7,47

Auto-demontagebedrijf
STRIJDONK, RDW/ARN erk.,
U kunt bi] ons al v.a ƒ270,' lid Stiba Inkoop sloop/schavoor het eerste half jaar
de-auto's Gratis gehaald. Teeen goede piano huren
vens verkoop oude en nieuwe
onderdelen
Meteorenweg
VAN KERKWIJK 381, A'dam, 020-6319802
Amsterdamseweg 202
VW Polo Coupe 1 3, bl met.,
AMSTELVEEN
div acces, kmst 71 258,
020 - 6413187
bouwjaar mei '86, vr pr.
ƒ3750 Tel' 023-5715347

Massage

R&B muziek. Ik ben een goed
uitziende jongeman van 26
jaar, 1.80 lang, heb bruine
ogen en donkerbruin haar.
Ben jij een lieve, knappe meid
van exotische afkomst? Reageer1 Boxnummer 479175.

Marloes, 1 75 lang, ongebonden en 53 jaar, dat ben ik1
Ik houd van natuur, fietsen,
wandelen, humor en uit eten.
Lijkt 't je wat? Ben jij een
gezellige, romantische, lieve,
serieuze, nette, met-rokende
man van 1 80+? Reageer nu'
Boxnummer 902580.

0906.9889. Rijpe Sjaan DD Dagelijks seksen hete men
zkt jongens (18) v. Live Seks jes (18) op onze LIVEÜJN'D
Grijp onder m'n rok. 99 cpm heetste'99 cpm 0906060;
50 cpm! Quick Daling Nu Dames en heren uit heel
Nederland zoeken 'n vrien
bellen, direct afspreken
of vriendin, alle leeftijden
Bel 0906-1733.
(55 cpm) 0906-9876
60 cpm1 Wijkdatmg. vrouwen
Direct contact met
uit jouw wijk zoeken een
stoute vrouwen
afspraak' 0906-17.17.
0906-5022221 (1 gpm]
Afspreken in jouw
Direct contact met
postcode-gebied
vrouwen thuis'
0906-50 222 04 (1 gpm)
0906-5022221 (1 gpm)
BEL DAMES THUIS
Direct contact met vrouwe
In heel Nederland
uit heel je eigen regio? Bi
GEHEEL PRIVÉ
dan DIRECT APART»
(99 cpm) 0906-909.99 35
24 u/pd (1 gpm)
Doorgeschakeld
Zie ook Nieuwsnet 9
met vrouwen thuis
Kabeltekst pag 440 en 450
0906-5022221 (1 gpm)
BEL ME THUIS
Echt LIVE m gesprek me
sterren, geen 06 op tel rel
Bel 00-6809950930 (4 gpm;
VERNIEUWD ca. 1 gpm

WIKA AUTOGLAS

Sinds 1954
Masseur geeft ontspannings/ Autoruiten en kentekenplaten
sportmassage aan m/v/geLijsterstraat 18
handicapten 0651011805
Tel + fax 023 • 5731613

Financien en handelszaken

t/m 5 regels ƒ 9,34
t/m 6 regels ƒ 11,21
t/m 7 regels ƒ 13,08
t/m 8 regels ƒ 14,95
t/m 9 regels ƒ 16,81
t/m 10 regels ƒ 18,68

Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de paiticulicr maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één advcilcntic
per weck. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamcn niet boven f300.-) kunt u niet giatis advcilcrcn. Alle prijzen zijn incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:

• Een Micro-advertentie plaatsen is eenvoudig en biedt
grote kans op succes Voor meer informatie 020-5626271

S.v.p. in rubriek:

Plaats:

JPUW
!-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-17
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'Noem m geen
klokkenluider
'De beiaard is vari
iedereen,' zegt de
man. Maar hij klimt
elke dinsdag altijd
alleen door de 87
meter dikke
luchtlaag direct
boven de stad. Na
vijftien minuten
bevindt hij zich hoog
boven de
grachtengordel en de
Jprdaan. Niemand
ziet hoe hij het luik
opent en eenzaam
plaatsneemt op de
kleine bank.
,,Sinds 1650 lopen bciaardicrs de trappen van de Westertoren op
af, niet die oude traditie voel ik mij verbonden" Foto Jaap

I

N 'BROODJE MOKUM'
aan de Rozengracht is het
druk. Boudewijn Zwart
(34) zit met een zestal andere klanten aan de grote
koffietafel. Elke dinsdag om
half twee 's middags houdt hij
daar lunchpauze, eet een broodje en drinkt koffie. Boudewijn
Zwart kent de man van boven
on weet wat daarboven gebeurt.
Wat verderop trekt een vrouw
uit de provincie even later tevergeefs aan de deurklink van
de Westertoren.' Het bezoek aan
de hoofdstad lijkt verder zinloos. 'Hij is dicht, belachelijk.'
De vrouw en de rest van het
gezelschap, een tweede vrouw
en twee mannen, lopen verstoord verder. Achter hen haalt
Boudewijn Zwart een grote ijzeren sleutel uit zijn jaszak en
opent de torendeur. Binnen
gaat de deur weer op slot. „Anders komen er allemaal mensen
binnen."
Bovenaan de eerste trap sluit
een houten hekwerk ook de
eerste verdieping af. Opnieuw
haalt Zwart een sleutel tevoprschijn. „Het hek is aangebracht, nadat studenten in de
jaren zestig de toren bezetten.
Een schitterende plek natuurlijk om met spandoeken'de aandacht van de stad te trekken."
Vandaag is de Westertoren
van Boudewijn Zwart. Hij praat
tijdens de beklimming hon-

derduit, elke verdieping een
verhaal. „Deze verdieping was
vroeger bestemd als verblijfsruimte voor klokkenluiders."
Of: „Hier staat het eerste klavier waarmee vroeger het carillon bespeeld werd."
Hij laat een klok van een leerling zien en de doffe 'bong' ervan horen. En daarna de heldere 'bing' van een klok voorzien
van de naam van de meester,
stadsgieter Hemony. De man is
in de stad vereeuwigd in de Hemonystraat en -laan en in zijn
tientallen klokken. „Die goot
hij in vredestijd, ten tijde van
oorlog maakte hij kanonnen."
Tussendoor klimmen we hoger en hoger. Ter hoogte van de
eerste trans stappen we naar
buiten en kijken naar de stad
die we verlaten hebben. „Kijk,"
wijst Zwart, „daar bij die bomen
zie je de luistertuin van het Pulitzer Hotel. In de zomer geef ik
een aantal concerten op zondagochtenden en dan zitten
daar allemaal mensen te luisteren, programmaboekje in de
hand."
„Deze zomer speel ik een aantal symfonieën van Haydn. Ik
heb ook wel vioolconcerten van
Bach gespeeld. Bach, dat is internationaal. Dan lopen 'oeneden Japanners voorbij, die dan
verrast naar boven kijken omdat ze Bach horen. Toen men
Annie M.G. Schm'idt vovig jaar

op haar geboortedag herdacht,
bracht ik allemaal liedjes van
haar." Zwart is geheel vrij in
wat hij speelt. „Daar zijn geen
richtlijnen voor. Ik ben in
dienst van de gemeente Amsterdam, misschien de enige
ambtenaar zonder uitgebreide
regelgeving."
Housemuziek, zou dat misschien ook kunnen?Terwijl beneden het verkeer over de Rozengracht krioelt brengt Zwart
a cappella de melodielijn van
'there's no limit' van 2 Unlimited ten gehore. „Daar blijft zon- Boudewijn Zwart raakt het klavier beheerst en met veel effect. Want elke gevoelige slag doet elke klepel boven ook met gevoel tegen de klok slaan
der tekst dus weinig van over.
D'r moet een sterke basdreun de, heb ik iets van Johnnie Jor- der. Want dat is degene die hier Zwart. „Ik loop altijd meteen
En ineens staan we op de kleiHij gooit het luik open ('dan
onder. Maar het past ook niet daan voor haar gespeeld."
op zondagochtend aan de tou- helemaal door naar boven."
ne 'zolder' van de Westertoren. kan ik de klokken beter horen')
bij de Westertoren. Ach, het le„Maar ik doe liever geen top- wen hangt, om de klokken te
Hij loopt de trans rond en Het kleine bankje staat er in het en neemt plaats achter het kluvert beneden misschien een hits. Moeten de mensen de mu- luiden die de kerkdienst aan- gaat de toren weer binnen. We halfdonker. Het is er stil, je vier. Dan wordt Boudewijn
glimlach op als ik zoiets mo- ziek die ze in warenhuizen ho- kondigen."
hebben de man met de vuisten hoort af en toe hoe de grote wij- Zwart, stadsbeiaardier van Amderns speel. Ik ben alleen héle- ren, óók nog eens van de Wes„Ik speel liederen, ik ben bci- nog niet gezien. Wc wurmen zers van de uurwerken buiten sterdam en zeven andere stemaal niet uit op grote drommen tertoren horen? Klassieke mu- aardier. Sinds men hier m 1G50 ons dus langs smalle houten een stukje met de tijd mee- den, de man die zijn handen tot
mensen.
De
ziek, zoals De het eerste carillon plaatste, lo- trappetjcs en
schuiven.
vuisten balt en de 'toetsen' van
toren
hoeft
Vier Jaargetij- pen beiaardiers net zoals ik de ladders verder
Door
een het klavier bestrijkt Z'n hole
van mij niet
den van Vival- trappen op en af. Met die oude omhoog, langs
raampje in de lichaam deint mee met do op
door fans bedi, vind ik een traditie voel ik mij verbonden." duistere
razoldering zijn het oog wild maaiende armen
stormd te worBoudewijn Zwart denkt niet derwerken en
veel
grotere
de vijftig klok- De man raakt het klaviei evcnden."
uitdaging om dat hij studenten de sleutel van zware
eikeken zichtbaar. wel beheerst en met vee) effect
Maar liedjes
te spelen."
de toren zou lenen. .,In de toren houten balwaarin behal- Want elke gevoelige slag doot
van André Ha„De isWesterde naam
_____________ ve
Hemony
ook elke klepel boven ook met ge_____________ toren
van de wil ik mij niet met politiek be- ken. Die drazes. of liever ____________
vocl tegen do klok slaan 'Op do
moeien. Want de volgende stap gen de soms ___
van Drs. P, dat
Amsterdamse grachten' waait
stad. de bei- is dat je voor de PvdA de Inter- duizenden kiprachtige
kan ?. „Ik sta wel open voor ver- aard is van iedereen," zegt nationale moet spelen of het lo's zware klokken boven en dichtregels zijn gegoten, die vanuit de beiaard de stad over
zpekjes. Ik moet alleen de mu- Zwart. „De beiaard, dat ben ik lijflied voor de WD." Ook dag- dempen de trillingen die ze daar m de torenspits nooit door
ziek kennen of het op een cas- niet dus. Mensen bellen wel jesmensen, boeren en buitenlui voortbrengen. In Engeland slo- iemand geleden worden. 'Zo
Bram Couvreur
settebandje hebben. Mensen eens en vragen aan mijn vrouw mogen 's zomers de toren bin- ten ze je vroeger boven in de menig maal gij hoort, dezen
bellen mij ook. Laatst nog een 'is de beiaard thuis?' 'Die hangt nen en hun toeristenlijven de toren op, bij de klokken die dan helderen slag. gedenkt aanVoor een verzocknummcr is Boudevrouw hier uit de buurt. Toen ze boven in de toren,' zegt zij dan. trap op zeulen, tot hier. ,.Ik zelf twee uur lang geluid werden, dachtelijk. uwen jongsten dag', \vijn /wart telefonisch bereikbaar op
0182-38-.079.
haar veertigste verjaardag vier- Noem mij ook geen klokkenlui- kom hier eigenlijk nooit," zegt als straf voor diefstal.
zo citeert Zwart Joost Vondel.

'DJ' Westertoren:
'Ik speel liederen,
ik ben beiaardier'

Zelfs op het kleinste terras
tovert men een uniek hoekje
met dit klimplantenscherm

Deze romantische prieelbank
is opgebouwd uit onderling
verwisselbare elementen:
schermen, rozenboog en
plantenbakken

'Verzoekjes oké,
maar tophits doe
ik liever niet'

Expositie van bouwplaten

Pril geluk ringstaartmaki's

Wie heeft er niet als kind op
een regenachtige zondagmiddag een bouwplaat in elkaar gezet? Vaak was dat dan een boerderij of een molen. Het meer of
minder geslaagde eindproduct
bleef nog wekenlang op de
schoorsteenmantel staan om
door iedereen bewonderd te
worden. Op de tentoonstelling
'Architecture a découper - wereldarchitectuur in bouwplaat',
in het Gemeentemuseum Heimond, staan ook tientallen
bouwplaten te pronken, maar
dan perfect uitgevoerd. Sommige zijn niet groter dan enkele
centimeters, zoals een model
van het Vaticaan met de St. Pieter, dat een maximale hoogte
heeft van drie (!) centimeter.
Andere, zoals de schaalmo-

Natuurlijk, vanuit Amsterdam en omgeving is Artis voel dichterbij. dan het Noorder Dierenpark m Emmcn. Toch is een uitstapje naar het Drentse dierenpark poker de moeite waard. Want
niet alleen de olifanten zorgen in Emmcn voor pril geluk. Ook bi|
de Afrikaanse dieren is het net ccn kraamkamer. De nngstaaitmaki's bijvoorbeeld, hebben al vier jongen En dat is nog maai
het begin, want naar verwachting komen daar nog zeker vijf baby's bij. Ringstaartmaki's zijn afkomstig uit Madagascar Ze hjken vrij veel op apen, maar hebben ook kenmerken gemeen met
insecteneters Daarom worden ze ingedeeld bij een aparte groep
zoogdieren, de halfapen. Opvallend bij de ringstcekmaki's is dat
de jongen altijd rond dezelfde tijd geboren worden Dat is ook
wel zo leuk, want zo hebben de jongen volop leeftijdgenootjes om
mee te spelen.

dellen van het Empire State
Building of de Sears Tower. steken meer dan één meter de
lucht in. Verder zijn bouwwerken als de Eiffeltoren, de Scheve Toren van Pisa. het Kremlin
en de Grote Markt van Brussel
op de expositie te bewonderen.
Overigens wordt op de lenloonstelling ook uitgebreid ingegaan op de wijze waarop bouwplaten worden ontworpen en
gedrukt. En is er veel te zien
over de ontstaansgeschiedenis
en het gebruik van het schaalmodel in de loop van de tijd.

Moeder en baby ringstaartmaki

Het Gemeentemuseum Helmond is
geopend op di-vr van 10-1" uur. za-7o
van 14-17 uur: op paas-cn pinksterdagen, Koninginnedag, 5 mei en llcmelvaartsdag van 14-17 uur. De expositie
duurt van 5 april tot en met 5 juli.

In het Nieuwe de la Mar Theater is van
woensdag l tol en met zaterdag 11 april
de komedie van Paul Haenen

ADVERTENTIES

Folo Anneleen Louwes

LEONARDO DÏCARRIO
IS NA DE LUNCH
Of» ZIJN MOOIST!

Ontkoppelde hitte
Ie zien mei Olgo Zuiderhoek, Hon '
Kerckhoffs, Kasper van Kooien en Hans
Somers

Leonardo DiCaprio in de
avontuurlijke en romantische film
"The Man With The tron Mask".
Nu in de bioscoop.

Geen gesleep meer tij'
dens de nachtvorsten
met. deze vrolijke win
terharde potten

In 'Ontkoppelde hitte' besluit een man van
middelbare leehijd • no beëindiging van een
meer dan verschnkkeli|k huwelijk - m relrai
Ie te gaan om de balans op te maken van
n\n turbulente leven Zijn pas verworven
rusl wordt echter al snel verstoord door i\\n
ex, zi|n zoon en diens vriend De snerpende
deurbel wordt hel begin van een wekenlan
ge hel vol beledigingen, verwijlen,, onver
wachle nefdesuilspallingen en geweld

De Flowerpot heeft als voornaamste functie een verzwaring
van de parasolvoet
Ideaal voor de kleine tuin, het terras of
het balkon, is deze compacte, waterdichte, kunststof opbergkast

Kant en klare 'gemakstuin'

E

EN VAN de nadelen van het begin van
de lente is dat je je eigenlijk weer met
de tuin moet gaan bezighouden. Voor
veel
mensen is dit absoluut geen opgav
e. Sterker nog voor sommigen is het de groolsle hobby. En hoewel ik destijds toch mijn 'driehoog
boven' heb verruild voor een huis met
l
um, zijn de groene vingers nooit gekomen.
Mijn tuin bestaat eigenlijk voor een groot deel
Uit
ccn vrij kaal terras. Het blijkt nu dat ik met
r
leze vorm een redelijke trendsetter ben, omdat
dit seizoen de zogenaamde 'gemakstuin' erg in
opkomst is. Bij dit tuintype gaat men er vanuit,
dal de consument in toenemende mate het ondersle uit zijn of haar tijd wil halen, de bcschikbüro tijd zo intensief mogelijk wil gebruiken
voor zoveel mogelijk zaken. Alles moet snel beschikbaar en mogelijk zijn. En ook voor de tuin
Kiest men toch vaak voor instantoplossingcn.
Wie in een nicuwbouwhuis trekt, gunt zich
Seen tijd om vijfjaar te wachten lot ccn tuin is
volgcgrocid. Voor de natuur, in de zin van onl-

wikkehng, is geen plaats meer. Hel moei er meteen zijn en hel moei afzijn. Een tuin die ondcrhpudsarm is on wordt gebruikt voor de functie
die nien de tuin geeft, of dit nu een leef-, luierof speeltuin is.
De planten moeien hel meteen doen en alle
verstorende elementen moeten snel te venvijdcren zijn. Speciale vocdingssystcmcn regelen hol
planlenleven en danzij de techniek kan bijna alles overal groeien. Het terras verzinkt in de
grond, om plaats Ie maken voor een speelplaats.
En natuurlijk kant en klare borderpakkctten.
Een sfecrhockje mag nog wel. maar moet ook
dan weer redelijk functioneel zijn. Dit betekent
dus niet een klapstoeltje met rieten mandje
erop en een betonnen cgellje daarnaast maar
meer een parasolvocl die levens als bloembak
dient. Of een klimplantschcrm, dal tevens als
afscherming voor hel terras gebruikt kan wordon.
Trudy Steenkamp

's Middags, doordeweeks, bent u bij Pathé Cinemas meestal .
goedkoper uit, voor alle films! Informeer naar onze voordelige
middagtarieven bij de kassa van het theater bij u in de buurt.
Voor reserveringen:
Nationale Pathé Bioscoopreserverïngslijn 0900.202 53 50 soct/pm
Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het filmaanbod.
Pathé bioscopen in Amsterdam: Alfa, Bellevue Cinerama / Calypso. Cinema. City en Tuschinski.
U vindt alle adressen van Palhé Cinemas in de GOUDEN GIDS.

Volgende week
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL, l knaagdicr: (i aanlcgplaals: 12 vegenngsrcRlemcnl: 13 Eng titel: lö
cikenschors. Ui wat ei m Fries!.:
17 Turkse titel. H) bloodaard: 22
behoeftig. 23 voor/ : 25 spasmus. 20 icgelniaat. 27 zakken:
2!) berg, 30 wijd. 31 voegw.. 32
bcurtzang: 3-4 uniek: 30 het Romemse rijk. 37 lijn: 38 /m, -40
bevlieging. 41 overal: -13 reukwaar: 4(i pi. m Siberië: 41) spil:
51 echtgenoot: 52 punt: 53 gedaan en laten: 54 toeverlaat: Ï5(i
godin. 58 hetzelfde: CO lekkernij: (il bedrust: (>3 horige: <i4 Europetian; (>5 rally: 67 postbedrijf: (iH daar: (i!) in orde. 70 hals:
72 dat is: 73 gevoel: 74 vloeien
VERTICAAL, l vlambck. 2

spreekbuis: 3 vaaituig: 4 nachtvogel: 5 A/, land. 7 \luchtheuvel. 8 gelofte: !) pers vmv.. 10
vroeger: 11 geneesmiddel: 14
houw: 18 vis: 20 vol?m: 21 nauwclijks: 22 vlaklemaat: 24 godsdienstm. 2(i muziek. 28 looelienen: 30 dubbelccht. 33 voor/ .
35 neon. 37 jong diei. 39 haarpluk: 42 dicht. 44 Rijksgrond.
45 Am. goudmunt. 4(i vrg. heeiscr: 47 bi]beldeel: 48 verbnj/elen: 51) flinke: 53 genade: 55
voordat: 57 Eng titel. 59 dnnkgerei. (il wapen: (>2 biertje, (i.ï
sneeuwfachaals: (i(i voor/: (il)
oostei lengte. 71 uitgeteld
Oplossing voi ige week
POTLOODTEKENING

Lezers kri|gen tegen inlevering van onderslaande bon vijf gulden korting op de
normale loegangspnjs van 35,32,50 en 25
gulden (maximaal vier kaarten per bon/niet
m combinatie met andere kortingen) De
voorstelling begint om kwart over acht, op
zondag is er een matinee om Iwee uur Op
maandag geen voorstelling Reserveren is
mogeh|k op telefoonnummer 0205305302
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Op Internet: http://www.chrysler.nl

Pretty cool: nu standaard ook airco.
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veel l a a d r u i m t e b i e d t de Ram Van een hele v i a c h t c x t i a ' s
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Chryslei dealei

T H l

S l' l R l r

O l

E i v a a r h e t z e l f e n g a voor een p r o e f r i t n a a r d e

A M I R l C A

ON

W H l l l S

Dadge
CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
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BADKAMERS

DE CONTACTLIJN
Cr is een nieuwe efficiënte manier om snel
in contact te komen met leuke meisjes
vrouwen en mannen via de Contactlijn Op
de Contactlijn 0906 501515 6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus inge
sproken advertenties van Ie/eis die een
seneu/e partner of gewoon een vriend of
\iicnclin 7oeken

OM 11'< atli( ssrii Miitlt ii in di' Cciuili n Gids

\.111 U H Il.tllk.tllM'r

Probeer het direct Veel mensen hebben op
deze wijze al binnen een of twee dagen
leuke contacten met anderen gekregen
(l 00 gpm)

Extra Straatprjjs van 1 miljoen in Geldrop

Maak in april kans
op 2x3 miljoen!
De extra Straatpnjs van l
miljoen gulden van maart is
gevallen m het Brabantse
Geldrop op postcode 5666
RT En in apnl trekken we
nog eens een extra PostcodeStraatpnjs van maar liefst
DRIE MILJOEN GULDEN"

miljoen viel in de trekking van
maart namelijk op een niet
verkocht lotnummer in
Nieuwkoop Dat betekent dat
hij blijft staan en volgende
maand een miljoen gulden
hoger is dne miljoen'
In totaal vielen er deze maand
weer meer dan 400 000 pnjzen in de Postcode Loterij De
Maandpnjs van een ton kwam
terecht op lotnummer 7131
GN 002 in Lichtenvoorde
Alle andere deelnemers m de
winnende postcode ontvangen
1000 gulden per lot Kijk snel
in de lijst of ook uw postcode
deze maand m de prijzen viel

Speelt u nog niet mee m de
Postcode Loterij7 Vul dan vandaag nog deze bon m, want
Zo maakt u in april bij de
die kans op tweemaal dne
Postcode Lotenj kans op twee- miljoen mag u m april met
maal drie miljoen gulden
laten liggen Bovendien is elke
Want de Mega Jackpot van 2
maand dat u meespeelt goed
voor een Kanjerpunt een aandeel in de Postcode Kanjer
Deze twee winnaars ontvmvan
minstens 18,9 miljoen
gen vorige week hun deel
gulden
die er aan het eind van
van de extra Straatpnjs van
het jaar uu gaat Doe het nu'
l miljoen

Uitslag trekking maart 1998
Notaris van Os in Amsterdam heeft de trekking van maart verricht Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want ledere deelnemer in dezelfde postcode wint - tot 5 000 gulden - dezelfde prijs BIJ prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk
Daarom zijn bij de tientjespnjzen ook de letters weggelaten Prijzen boven 1 000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting
Maximaal 499 loten per postcode Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt Zetfouten voorbehouden
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Wint u deze
Spartafiets?
Bel de Uitslagenlijn
O9O9-OO88 (60 cpm)
of kijk volgende week
ïn deze krant!

De Bingogetallen
getal 1 t/m 22
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Heeft u met bovenstaande
getallen een volle kaart,
dan wint u de
Thuisbingo van

f 25.000,-

Naam
Adres

Overige Bingoprijzen
getal 23 t/m 36
31 f 10 000,- 28
f 20,-

Postcode
Plaats
(Post)banknummer
Bel mij bij een prijs
Tel .
boven ƒ 10 000,Geboortedatum
(dag-maand-jaar)
Datum

22 f 1 000,- 05

i l

f 10,-

39

f 100,- 25

f 9,-

21

f 50,- 33

f 8,-

02

f 40,- 19

f7,-

13

f 30,- 23

f 6,-

38

f 25,- 14

f5,-

Handtekening

Oe BMW
6531 EP 014 m Nijmegen

NATIONALE
LOTERIJ

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam

Stand Mega Jackpot

3 miljoen

10.-

1273 MV

50,-

1391 RE

50,-

1403 HS

50,-

1406 RL

50,-

1412 JP

TOO,-

1423 DD

50,-

1436

10,-

1464

Uitslagen
Postcode Loterij
Record Show
30 maart 1998

10,-

1106 RK

1452 XX

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen
in blok/etters
Deelname aan de Nationale Pi^itcode Loten/
houdt m aanvaarding van het reglement ver
kri/gbaar bi; het secretariaat tel 020 677 68 68

Bi iunn.ui milalldliupl ju
\<>(>!• de eomiilrtr installatie

Voor nog meer reacties kunt u de door u
ingesproken advertentie ook nog plaatsen
in onze krant

Uiteraard kunt via 0906-501515 6 ook /elf

Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30, (drie lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
G ƒ 10,- (een lotnummer)

l'eilt'i l.i Coinci l u\i
HMllll Slllll(llll^\tallll MIDI /K 11
\ an Kt isliillu lilt i \ t ili r li< idyljs
toinjilt 1 1 nu t tiijlit littM ntlt kuitbl
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90x90, m

DICII FS'l BIJ/IJINDE BRUGMAN SHOWROOMS:
HOOFDDORP, Kmi,wt-7oSC, 020 (Mi 182
MAM) VM, Pu u i Glnjs. nLian 11/PioMiu i.ilt tt(g,07'> 6WJ20
ZOEI bRWOUDE, l!<y«- Rijndijk 195,071 - "511 W54

anoniem een gratis contactadvertentie
plaatsen U krijgt nadat u de advertentie
heeft ingesproken automatisch een box
nummer en PIN code van de belcomputer
Hiermee kunt u later de reacties op uw
eigen nummer beluisteren

U kunt als Ie/er van een van de nieuws en
huis aan huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties
door een leuke reactie in te spreken

ffl'Ja, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij en kans maken op de
Postcode Kanjer, de Mega Jackpot en
alle Bmgoprijzen
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Mega Jackpot
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De hoofdprijswinnaars van
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Alfa Romeo 156 2.4 JTD diesel om van te smullen

Verchroomde Starlet
Het is niet alles chroom wat er blinkt, maar de Toyota Starlet GXi
doet wel zijn best De portiergrepen glimmen, rond de grille glinstert
het chroom, rond de ruiten en op de dorpels Dit is onmiskenbare
een chique uitvoering van de reeks De GXi is een nieuw topmodel
in de Starlet reeks Een auto met sterallures, wat direct te merken is
als je erin gaat zitten De stoelen en de achterbank zijn bekleed met
alcantara De ruiten laten zich elektrisch bedienen er is centrale por
tiervergrendeling, de bestuurdersstoel laat zich in hoogte verstellen
en tevens zijn Stuurbekrachtigmg en een airbag standaard Een snelle rekensom op een zakjapanner geeft aan dat deze Starlet 27 995
gulden zou moeten kosten Toyota trekt er duizend gulden vanaf

Polo Variant met 100 pk
Van de VW Polo Variant komt er binnenkort een versie met een sterke motor Het is een 1,6 liter van 100 pk Dezelfde krachtbron doet al
dienst in een groot aantal andere modellen In deze compacte stationwagen zorgt hij voor forse prestaties, zoals een topsnelheid van
186 km/uur Het brandstofverbruik blijft verrassend gunstig
Gemiddeld verstookt de 1,6 liter zo'n 7,9 liter over 100 kilometer De
Polo Variant 1 6 kost 32 250 gulden

Paasraces op Zandvoort
Het circuit van Zandvoort bestaat vijftig jaar Dit jaar zijn er dan ook
vele activiteiten Op 13 april beginnen de traditionele Paasraces
Daarnaast zijn er nog dertien autoraces met als hoogtepunt de
Marlboro Masters of Formula 3 In deze race strijden de beste
Formule 3 coureurs ter wereld om de felbegeerde Master-titel
Op zondag 21 juni staat het circuit geheel m het teken van het mime
skaten Hoogtepunt deze dag is de speedskate marathon Vele groten uit de marathon schaatstop nemen deel aan dit evenement

E ALFA ROMEO diesel trekt als een lier. En als je in
een ondeugende bui eens vol gas wegtrekt bij een
stoplicht, is het moeilijk om niet in lachen uit te barsten. Je dieseltje laat dan namelijk een meters lang spoor
van verbrand rubber op het wegdek achter.Tot verbazing
(en/of verontwaardiging) van de automobilist achter je, die
zich afvraagt of de aanduiding '2,4 JTD' dan misschien
toch op een benzinemotor duidt.

D

Decennia lang hebben dieselmotoren de naam gehad traag,
lawaaierig en onsportief te zijn
Echte' autohefhebbers wilden
niets met zelfontbranders te
maken hebben Dat tijdperk is
voorbij De Alfa 156 2 4 JTD doet
het verlangen naar een benzinemotor verdwijnen als sneeuw
voor de zon Sterker nog na een
week dieselen wil je niet anders
meer1

maar liefst 304 Nm bij 2000 toeren per minuut Oftewel in normaal Nederlands met deze Alfa
rijd je de meeste auto's met benzinemotoren compleet zoek
Goed, de Alfa 156 2,4 JTD is dus
snel Het meest indrukwekkende
is echter de soepelheid van de
vijfcihnder Al vanaf zo'n 1700
toeren per minuut trekt de auto
vliegensvlug op

test

Alfa 156-njders kunnen
kiezen uit vier benzineen twee dieselmotoren In
de testauto zit de grootDaardoor kun je deze Alfa erg
ste diesel, de 2,4 liter vijfcilinder
met turbo en mtercooler
schakellui rijden Het maakt bij
Bovendien is de motor direct
wijze van spreken niet uit m
ingespoten Dat heeft als voorwelke versnelling je zit De motor
protesteert nooit en is altijd
deel een lager verbruik en betere
1
bereid om snel op de bevelen van
prestaties En dat is te merken
De motor levert een koppel van- - • het-gaspedaattereageren

Evenementenkalender Circuit Park Zandvoort
(onder voorbehoud van wijzigingen)

Diesel rijden is in de Alfa 156 2,4 JTD absoluut geen straf
Met het brandstofverbruik zit het
ook wel snor Over een afstand
van 3000 kilometer waarbij zeer
stevig met de auto is doorgereden en (op de Duitse Autobahn)
regelmatig 215 km/h is aangetipt
liep de Alfa Romeo ongeveer 1
op 14 Heel netjes

derende blikken dan een fotomodel m Playboy

Maar niet alleen de motor is
indrukwekkend Alfa stelde zich
als doel om met de 156 niet
alleen een sportieve en comfortabele, maar bovenal een solide
auto te ontwikkelen Dat is gelukt
Over het algemeen maakt de 156
echter een zeer degelijke indruk
HIJ voelt aan als een blok beton
En wat is-ie mooi
ondanks dat
de 156 al een tijdje op de weg te
lemsr'krijgt'titjTiogTTieer bewon--

1

Het onderstel is uitstekend De
wagen is tamelijk stug geveerd
en gedempt maar is toch bijzonder comfortabel Enkel zeer korte
nchels in het wegdek worden
voelbaar aan de inzittenden doorgegeven De 156 heeft een uitmuntend goede wegligging Na
het nemen van een bocht besef
je telkens weer dat het best nog
wat harder had gekund BIJ zeer
sterke zijwind, waar we in
Duitsland mee te maken hadden,
geeft de Alfa geen krimp
Opvallend was, dat de (nieuwe)
Mercedes E klasse die voor ons
reed beduidend meer slingerde
dan wij Maar misschien had de
bestuurder wel een-borreltje-op-~

SPECIFICATIES
ALFA ROMEO 156 2,4 JTD
direct ingespo
ten vijfcilmder
dieselmotor m
lijn met com
mon rail-tech
niek, turbo en
mtercooler
Cilinderinhoud 2 387 cm3
Vermogen
100 kW/136 pk
bij 4200 t p m
Max koppel
304 Nm bij
20001 p m
Acceleratie
9,5 sec van
0-100 km/uur
Topsnelheid
203 km/uur
Gem. verbruik 6,70ltr/100km
Prijs
f 59 950Motortype

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtigmg
Elektrisch bediende zijruiten
voor
Elektrisch bediende zijruiten

achter
Spiegels van binnenuit verstelbaar
Stuur verstelbaar
Getint glas
ABS
Airbag aan bestuurderszijde
üchtmetalen velgen
Vérstralers

Nissan Primera Estate
strak en vlot gelijnd

13 april
03 mei
24 mei
01 juni
13/14 juni
21 juni
12 juli

19 juli
09 augustus
23 augustus
06 september
19/20 september
04 oktober
31 oktober

Paasraces
Nationale Autoraces
Historische Zandvoort Trophy
Pinksterraces
Italia a Zandvoort
Liptonice Inline Festival
Porsche Club Schwaben
Clubraces
Marlboro Masters of Formula 3
ADAC Noordzee Cup
Panorama Trophy of the Dunes
Britisch Race Festival
Finaleraces
Zandvoort 500

Volkswagen met Clapton
Volkswagen heeft wat met popmuziek De autoproducent zal dit jaar
de Europese toer van Ene Clapton sponsoren Het is een beetje traditie bij dit merk Eerder zijn de concertreeksen van de groepen
Genesis, Pink Floyd, Bon Jovi en The Rolling Stones financieel
ondersteund
"Eric Clapton is een muzikant met kunstzinnige integriteit Zijn
geloofwaardigheid
en zijn invloed op
de1vn-*T™'
internationale
0
r;
•p.***frr**ir**Y>*l «*-wwJ^**'W'pIV'?*~wr'^"
^'-«r»'"
«**r.^-/-rock en pop
,
maken hem tot een alom gerespecteerde artiest, dus voor ons de
ideale partner", verklaart dr Martina Rudy van VW de keuze voor
deze popmuzikant Clapton haalde onlangs de hitparade met 'My
fathers eyes' Andere hits zijn 'Wonderful tonight' en 'Tears in
heaven'
De Europese toer, gepresenteerd onder de noemer Volkswagen
Sound Foundation, gaat later dit jaar van start In de maanden oktober en november geeft Clapton concerten m Engeland, Duitsland,
Italië, Spanje, Frankrijk, België, Zwitserland, Nederland en m de
Scandinavische landen

VW gaat exclusief
E MARKT voor stationwagens is groeiend en
Nissan speelt daar op
in met de splinternieuwe
Primera Estate. De
(Europese) ontwerpers zijn
geslaagd in hun opzet: een
wagen maken die het beste
biedt uit de twee werelden
van stijl en functionaliteit.

D

De doelstelling was om de
Estate een combinatie van functionaliteit, elegantie en prestige te
geven Later hebben we ook
sportiviteit aan die lijst toegevoegd', aldus Stephane Schwarz,
ontwerper bij Nissan De Estate
ziet er inderdaad stijlvol uit HIJ is
in tegenstelling tot sommige
andere stationwagens niet plomp
en vierkant, maar eerder strak en
vlot
Desondanks heeft de praktische
bruikbaarheid van de laadruimte
niet onder het elegante ontwerp
geleden Er passen met gemak
vier koffers in, waarna nog flink
wat ruimte overblijft Bovendien
geeft het omkeerbare vloerpaneel
de laadruimte twee gezichten De
gestoffeerde zijde is voor normaal gebruik terwijl de andere
kant een makkelijk schoon te

maken bak herbergt, dje bij uitstek geschikt is om vuile laarzen,
tuinafval of andere viezigheid m
te vervoeren

De Italiaanse designstudio van
Pinmfanna heeft dit prototype
van de Mitsubishi Spacestar
voor een belangrijk deel ontwikkeld

TimothyTynan, Manager Project
Management bij Nissan, demonstreerde dat op doeltreffende
wijze door een hond (Spike
genaamd) m de bak te laten
plaatsnemen Het beest nestelde
zich in de Estate en was er
slechts met veel duw- en trekwerk weer uit te krijgen
Wat de sportiviteit betreft aangezien de 'gewone' Primera alom
geroemd wordt om zijn uitstekende wegligging achtten de ontwerpers het niet nodig om grote wijzigmgen aan het onderstel aan te
brengen Slechts de afstemming
van de vering en demping is wat
veranderd Op de weg bewees de
Primera Estate een waardig lid
van de Primera-familie te zijn Het
bochtgedrag verschilt niet of nauwelijks van dat van andere
Primeras Je kunt er erg hard de
hoek mee om, zonder te merken
dat je een vergrote kont achter je
aan sleept Ook het comfort is
prima voor elkaar Het onderstel
en de lekkere stoelen dragen
daaraan bij

Volkswagen richt de pijlen op nieuwe doelen Dat blijkt uit een studiemodel van een pure sportauto, die kan wedijveren met Porsches
of Ferran's De W12 is een open tweezitter met een twaalfcilinder
krachtbron De cilinders staan m een W-formatie opgesteld, vier aan
vier Een compact blok is het resultaat, terwijl toch een flinke cilmdennhoud mogelijk is De 5,6 liter motor levert 420 paardenkrachten
en een gigantische trekkracht Dat moet een enorme acceleratie
kunnen opleveren Maar VW heeft nog geen cijfers genoemd De
W12 is nu een studiemodel, ontworpen in nauwe samenwerking met
ItalDesign VW is evenwel serieus van plan een dergelijk sportief
model m de toekomst op de markt te brengen En de twaalfpitter zou
natuurlijk ook prima passen m een luxe limousine voor de topklasse

Seat wil naar half miljoen

Mitsubishi Spacestar 'made in Holland'
ITSUBISHI LANCEERT later dit jaar de nieuwe
Spacestar. Een bepaald futuristische vormgeving
geeft dit model glans. Het is een ruimtewagen. Een
die zich in het gamma van Mitsubishi nestelt m de gelederen van de Spacerunner en de Spacewagon.

M

De Spacestar wordt gebouwd in
Nederland bij NedCar net als de
Cansma Op de autoshow m
Geneve waren twee prototypen te
zien Pinmfarina de beroemde

Italiaanse autodesigner heeft een
belangrijke bijdrage geleverd aan
de styling ervan Nu al is duidelijk
dat de Spacestar getooid wordt
met de familiaire kenmerken van
de Mitsubishi modellijn maar een
duidelijk eigen gezicht krijgt
De nieuwe Mitsubishi valt in een
nieuwe klasse Qua buitenmaten
zou je hier kunnen spreken van
een normale middenklasser De
auto is echter hoger dan een
gewone stationwagon en lager
dan de meeste MPVs (ruimtewagens) Van binnen biedt de
Spacestar een zee aan ruimte
De vlotte, sportieve lijnvoering en
de praktische bmnenmaten zullen
naar verwachting vooral jonge op
velerlei terreinen actieve gezmnen aanspreken

De praktische bruikbaarheid van de laadruimte heeft niet onder het elegante ontwerp geleden.

Een zeer handig detail is de verplaatsbare achterbank In voorkomende gevallen kan de bagageruimte makkelijk worden vergroot
zonder dat er
passagiers moeten achterblijven
Hoeft er minder bagage mee, dan
gaat de bank naar achteren en
beschikken de inzittenden over
een riante beenruimte Een i 3

liter motor of de van de Cansma
bekende 1 8 liter direct mgespoten benzinemotor GDI zijn
genoemd voor de aandrijving De
lancering van de Spacestar

maakt deel uit van de doelstelling
om m Europa de verkoopresultaten richting het jaar 2000 op te
vijzelen naar meer dan 330 000
Mitsubishi s

Nog niet eerder heeft Seat zoveel auto's verkocht Het Spaanse
merk heeft een uitstekend 1997 achter de rug Er zijn 402 671 auto's
aan de man gebracht, wat een groei van zestien procent betekent
ten opzichte van het jaar daarvoor In Nederland heeft Seat een
groei geboekt van veertien procent Importeur Pon Car rekent op
een verkoop van 13 400 personenwagens m 1998 en 1 600 bedrijfswagens De fabriek verwacht dat de verkopen wereldwijd dit jaar
boven de 450 000 uitkomen en dat nog voor het jaar 2000 de grens
van het half miljoen zal zijn gepasseerd

Meer veiligheid in Lancia Ded r a

UTO'S WORDEN
steeds luxer. In die
trend wil Lancia niet
achterblijven. Daarom is de
al enige jaren bestaande
Dedra stevig opgewaardeerd Een complete
geluidsinstallatie en automatische temperatuurregeling met airconditioning zijn
voortaan standaard. Maar
ook aan de buitenkant is de
Dedra opgefrist. Kortom
deze Lancia is weer bij de
tijd.

A

Soms kunnen enkele subtiele
ingrepen een auto een totaal
ander gezicht geven De montage

De nieuwe Dedra laat zich herkennen aan in de kleur van de carrossene gespoten bumpers en buitenspiegels
van lichtmetalen velgen bijvoor
beeld Die zorgen voor een veel
sportiever beeld Dat is heel goed
te zien bij de Dedra De geheel m
rood getinte achterlichten donke
re sierbiezen en m de kleur van
de carrosserie gespoten bumpers
en spiegels geven de auto een
vlot smoeltje

In de auto is die lijn doorgetrok
ken Het is te zien aan de blauw
gekleurde wijzerplaten en een
licht gekleurd plafond Op de mid
denconsole zit voortaan een
houtinleg
Wie tegen meerprijs de sportieve
Recaro stoelen bestelt die nes
telt zich vervolgens in duur leer

exclusief afgewerkt met de stof
Alcantara Net als de Delta heeft
Lancia de Dedra technisch even
eens aangepakt De 1998 serie
krijgt een nieuwe instap motor
De 1 6 liter (66 kW/90 pk) van
voorheen wijkt voor een krachtiger zestienklepper 1 6 liter (76
kW/103 pk) De voorwielophan
ging is aangepast voor een
scherpere directere besturing
De prijslijst begint bij 39 450 gulden De 1 8 liter VVT (130 pk)
kost 43 350 gulden en voor de
diesel 1 9 td (90 pk) moet daarbij
nog 1 600 gulden meer worden
betaald De uitrusting is bij alle
versies gelijk

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen, te doen, Dat vindt u in
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten.
Uw eigen recept in De BoodschappenBeurs? Dat kan! Pak
snel een pen of potlood en zet
uw favoriete recept op papier.
Het mag een hoofdgerecht,
maar ook een toetje, taart of
voorgerecht zijn. Het recept
mag niet meer dan 10 regels
omvatten. Lekker en toch gemakkelijk te bereiden!

Hansaplast Thermo Sensitive
de warmtepleïster voor de
gevoelige huid

Lentezon
van
Appelsientje

•"tuur uw ;<!iif lCia!< Klaar
•Tc;Hn' in ren gefrankeerde

»~^~sS°siï£

De origineelste inzending
wordt in De BoodschappenBeurs gepubliceerd. Bovendien ligt voor deze inzender
een schitterende Tefal Comfort Line barbecue klaar.
' ,,

Beleef de nieuwe geuren van Fa
Fa, bekend om zijn heerlijk frisse, exotische
geuren heeft weer veel nieuws onder de Fa
zoni Fa douche en Fa deodorant zijn er nu
in drie heerlijke nieuwe geuren. Fa Aqua. een
zeer frisse geur gecombineerd met zeemineralen; Fa Sunny Melon, een heerlijk frisse geur met een vleugje vanille en Fa ice Tea
Peach, een weldadige fris, fruitige, tropische
geur.
De Fa producten zijn samengesteld uit natuurlijke extracten. Alle producten zijn mild,
pH-huidneutraal, dermatologisch getest en
bevatten nu speciale moisturizers die de huid
extra zacht en soepel maken. Bovendien houdt
de Provitamine B5 in Fa douche uw huid voelbaar zacht.
Naast de nieuwe Fa douche en deodorant
- werkt 24 uur lang en beschermt de okselhuid is er nu ook Fa Liquid soap. Deze vloeibare
zeep is heerlijk fris en zacht voor de handen en
verkrijgbaar in een fraaie, handige pompf lacon die leuk staat in badkamer of keuken en
een voordelige navulverpakking. Er zijn drie
heerlijk frisse geuren: Carribean Lemon,
Aqua en Kiwi Mix.

Muscle Badkamer
laat uw badkamer glanzen

Bereidingswijze:
Maak een deeg van de bloem,
de kwark en de boter. Rol het
deeg uit en bekleed er een
cakevorm mee. Zet de vorm tot
gebruik in de koelkast. Hak de
noten grof, klop de eieren los
met de peper, zout, slagroom
en verkruimel de kruidenkaas.
Kook de spinazie gaar en laat
deze uitlekken. Meng de noten,
eieren en kruidenkaas erdoor.
Vul de cakevorm met het
mengsel, bestrooi het geheel
met de geraspte kaas en zet het
± 30 minuten in een voorverwarmde oven van 200°C.

'Antiek'
bestek niet in
vaatwasser

Serveren met rijst, gemengde
sla en vis of vlees, en een goed
glas wijn erbij.

Misschien heeft ook u nog
wel een oud couvert in de bestekcassette liggen. Geërfd van
oma of een oudtante.

En de
winnaar is...
Anja Jansma uit Hengelo
Dankzij de deelname aan het
Boodschappenspel heeft Anja
Jansma de eerste prijs gewonnen en mag nu aan de slag met
zo'n praktische Rowenta
stofzuigerset. De winnaars
van het handige Rowenta
Surflinë DE-303 stoomstrijkijzer krijgen hun prijs zo snel
mogelijk toegezonden.
Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

Eet smakelijk!
Wilt u zelf zien hoe onze
kok Mario Roergebakken
varkenshaas met courgette en basilicum bereidt, kijk
dan naar De BoodschappenBeurs

jt

Zokor Hnnsaplsst.

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

Er is nu een nieuwe smaak
Bourbon Mousse: Apfelstrudel.
Bourbon Mousse Apfelstrudel
heeft een heerlijke volle smaak
van appel, kaneel, rozijnen en een
beetje rum. Alleen melk toevoegen, even kloppen en klaar is uw
toetje!
Er zijn nu vijf smaken Bourbon
Mousse, allemaal in een nieuwe
verpakking: Chocolade, Vanille,
Banaan, Hazelnoot en Apfelstrudel. Allemaal even makkelijk te
maken. En door er nog wat aan
toe te voegen, zoals bijvoorbeeld
room, likeur of noten, maakt u er
ontelbaar veel variaties mee.

cM
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woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45 en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur

Hansaplasf

Bourbon
Mousse
Apfelstrudel

Serveer het gerecht met rust
of pasta.

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

U kunt nu gratis kennis maken
met Bourbon Mousse. Stuur een
kaartje naar Bourbon, Postbus
40001, 6203 AB Maastricht. De
eerste tweehonderd inzenders
krijgen alle vijf de smaken
Bourbon Mousse gratis. Vergeet op het kaartje niet uw naam,
adres en 'BoodschappenBeurs' te
vermelden.

donderdag 16.30 en oo.oo uur
vrijdag om 16.30 uur

Ontdek de smaak van Knorr

Kruiden-Bouquet

Ongetwijfeld kent u de
reinigingsproducten van
Muscle. Diezelfde gespierde reinigingskracht is er nu
ook voor in de badkamer.
Muscle Badkamer bevat
een speciale formule waarmee u uw badkamer veilig
en snel een schitterende
glans geeft.
Want Muscle Badkamer
verwijdert nietalleen vet en
zeepresten maar rekent
ook af met kalk en helpt
kalkaanslag te voorkomen.
Muscle Badkamer is bovendien veilig in het gebruik, zelfs op emaille, plastic en porselein. Muscle
Badkamer met dubbele
werking laat alles er beter
uitzien!

ingrediënten:
• 150 gram bloem
• 150 gram koude boter
• 150 gram volle kwark
• 2 eieren
• zout, peper
• 1/8 liter slagroom
• 150 gram cashewnoten
• 750 gram grofbladige
spinazie (evt. diepvries)
• 100 gram kruidenkaas
• 4 eetlepels geraspte jong
belegen kaas

Het Boodschappenspel

Bereiding: snijd de varkenshaas in reepjes. Snijd de courgette in plakken van 1 cm. en
vervolgens in 4 tot 5 reepjes.
Verhit 1 eetlepel olie in een
wok of koeken pan en roerbak
hierin de noten lichtbruin.
Schep ze uit de pan en laat ze
uitlekken.
Verhit 2 eetlepels olie in de
pan en roerbak het vlees rondom bruin. Voeg de courgettes
toe, even meebakken en alles
in ca. 5 minuten gaar laten
worden.
Laat 2 blokjes Knorr Kruiden-Bouquet BasilicumTijm op laag vuur in het gerecht smelten. Voeg de crème
fraiche toe. strooi de noten
erover.

f van groente j

Spinazietaart
met noten

Een recept van Agnes Postma
uit Hilversum

Ingrediënten:
1 varkenshaasje; 1 courgette;
50 gr. cashewnoten; 2 blokjes
Knorr Krulden-Bouquet Basilicum-Tijm; 1 eetl. crème
fraiche.

Naast de Hansaplast Thermo
warmtepleisters standaard en
forte, is er nu ook een Hansaplast
Thermo warmtepleister speciaal
voor de gevoelige huid:
Hansaplast Thermo Sensitive.
Door de speciale kleef laag is deze
warmtepleister extra zacht voor
de huid en gemakkelijk en pijnloos te verwijderen, ook na
langdurig gebruik.

woensdag 16.50 uur
donderdag 16.50 uur
vrijdag 16.50 uur

Klik - klak - klaar - recept

Eet smakelijk!

Kou en tocht kunnen gemakkelük leiden tot gevoelige en stijve
spieren en gewrichten. Speciaal
voor mensen met aanhoudende,
lokale spierklachten ontwikkelde
Hansaplast de Hansaplast Thermo warmtepleisters.
Hansaplast Thermo warmtepleisters hebben een langdurigere en intensievere werking
dan crèmes en balsems. Bovendien zijn ze geurloos en eenvoudig aan te brengen, u heeft
met deze pleisters geen last van
vlekken op handen en kleding.

Hoofdgerecht voor
2 personen

Fa. De hele dag lang een verzorgd,
fris en ontspannen gevoel.

AMERSFOORT

STADSOMROEP

Roergebakken
varkenshaas
met courgette
en basilicum

en uniek.

ervan zolang je kan.
,
uentezonvanAppelslenti^
.„runt ervan
ervan ze
zolang net Kam
Geniet

OMROEP,

woensdag tussen 16.00 en 24.00 uur
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De BoottschappenBeurs,
Klik Klak Klaarrecept, Postbus
1980,3000 BZ Rotterdam.

Door het hoge vermogen,
het stevige onderstel en het
windscherm is deze moderne
barbecue van Tefal ideaal voor
buiten. Dankzij het waterreservoir is hij ook binnen te gebruiken. De regelbare thermostaat
verzekert u altijd van het beste
resultaat. Het makkelijk te demonteren onderstel bevat een
handig opbergrek voor extra
gebruiksgemak.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

, >«kkenj
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Met Knorr krijg je de
smaak te pakken
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SUGGESTIE
Neem een abonnement op
Vrouw Vandaag: De eerste 10 nummers

VOOR MAAR 10 GULDEN
+ welkomstverrassing
Het Boodschappenspel heeft voor u leuke huishoudelijke prijzen in
petto. Want iedere beller of inzender met de juiste antwoorden maakt
kans op een praktische Rowenta stofzuigerset bestaande uit een comp-,
acte en oplaadbare Aqua Cleanette waarmee u zowel droog als nat kunt stofzuigen én een krachtige maar |chtgewicht"l200 Viatt'Dymbo^.
sledestofzulger met vijfvoudig^ filtersysteem/ ,'fmïcro^attiéfjki
hygiënefilter, dubbel parkeersysteem, buisklem en geïntegreerde,
ultschuifbare meubelborstel.
Bovendien ligt er voor iedere honderdste
beller of inzender(met 'het
'woord {één ƒ'handig^ Rowente surflinë
i?'pi-3b3stoomstrljk«zer;klaafi;

Vaak gaat het om kostbare,
verzilverde bestekstukken, die
u eigenlijk alleen tijdens speciale gelegenheden op tafel legt.
Dergelijk bestek kunt u na gebruik aan tafel beter niet in de
vaatwasser afwassen.
Niet alleen kan er dan 'vliegroest' optreden - vuil en
roestdeeltjes van andere
voorwerpen in de vaatwasser die op het kostbare oude bestek neerslaan • maar
van messen kan zelfs het lemmet losraken.
Dat komt omdat men het
lemmet vroeger veelal met
stolbare stoffen, bijvoorbeeld
hars, in het heft verankerde.
Door de hoge temperatuur in
de vaatwasser kan het hars in
het heft smelten en laat het
lemmet los.
Het is daarom veiliger om oude bestekstukken in een gewoon lauwwarm sopje met een
beetje afwasmiddel met de
hand schoon te maken. Na het
wassen even opwrijven en uw
kostbare erfstukken blijven als
nieuw.

Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:

1. Welk merk douche en deodorant is er nu in
drie heerlijke nieuwe geuren?

kans op deze cadeaus

Vrouw Vandaag, het nieuwste vrouwenweekblad van Nederland,
is van 25 maart t/m 5 april natuurlijk op de Huishoudbeurs. We
nodigen u daarom uit om naar stand 858 te komen voor onze
speciale welkomstaanbieding én de extra cadeaus die we elke dag—
verloten. Komt u niet naar de Huishoudbeurs dan kunt u toch
profiteren van het kortingsaanbod door deze bon op de sturen. ^
Ik word nu abonnee van Vrouw Vandaag en ontvang de
eerste 10 nummers voor maar ƒ 10,- (u betaalt dus maar >
* f 38,- voor een halfjaarabonnement) én maak kans op een >
tosti-ijzer of een milkshaker.
j? V^V(fi
Geef hier aan hoe u uw abonnementsgeld wilt betalen:
O
Ik machtig Medianet/Media Expresse het abonnementsgeld,
automatisch van mijn rekening af te schrijven.
Banknummer:

Surflinë DE-303
Stoomstijkijzer

2. Welk vruchtensap is verrijkt met het sap van
citroenen, limettes en appels?

DDDDDDDDI

Handtekening:
O

Ik ontvang voor de betaling van het abonnementsgeld
een acceptgiro

Geboortedatum:
en bel uw antwoorden door naar:

Straat:

De BoocIschappenLijn

Postcode:

_

Telefoon:

(100 cnt/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken.)
Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van
uw naam, adres, postcode en woonplaats) naar:

Het Boodschappenspel

Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam

De winnaars ontvangen
schriftelijk bericht.

Stuur deze bon in een open envelop
zonder postzegel naar Media Expresse,
Antwoordnummer 50.200,2000 VK Haarlem
of bel gratis 0800-0224222. Dan ontvangt u , -.
binnen drie weken uw eerste Vrouw Vandaag. *
Deze aanbieding is geldig t/m l mei 1998. Vrouw
Vandaag kost faij Media Expresse ƒ 1,75 en ƒ
in de winkel.' r ' '
,
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rreetBartels
>verleden

Heineken geeft
minder geld
voor jazzfeest

Nog niet helemaal lente

ZANDVOORT - Op 72-jarige
L-eftijd is vrijdagmiddag Greet
3artels overleden na een kort;tondige ziekbed. Vanmiddag
>m twee uur is er voor haar een
lienst in de Hervormde Kerk.
3m kwart voor vier wordt ze op
Vesterveld in Driehuis gecreneerd.
Greet Bartels is ruim twintig
aar vrijwilligster geweest bij
iet Welzijnscentrum en de
'oorloper daarvan, het Cenrum voor Vrijwillige Hulpverening. Ze was vaste telefoonnedewerkster. „Voor velen had
',t> een luisterend oor," zegt
Vlini de Wolf van het Welzijns•entrum.
„Een unieke vrouw, die de
nensen bijvoorbeeld ook goed
Ie mensen wist op te vangen
lie wat verward waren en elke
lag belden. Bovendien was
}reet ook altijd inzetbaar voor
andere klusjes, zoals boodschappen doen of mensen be/.oeken."
Dat ze al enige jaren in een
•olstoel zat, vormde geen beemmering. „Ze zei altijd 'ik
kom op mijn eigen houtje'. En
ze bleef optimistisch. Twee
naanden geleden werd ze ziek
en vrij onverwachts is ze overleden. We zullen haar erg mis;en."

ZANDVOORT - Tijdens een De fleurige bloembakken op het Raadhuisplein geven aan dat het
onderzoek naar een xtc-bende voorjaar is, maar het weer werkt nog niet mee. Zon en regen
en diverse cocaïnedealers heeft wisselden elkaar dit weckend af, zodat de verwachte drukte nog
de politie nog eens tien verdachten aangehouden. In totaal
zijn er nu 22 verdachten aangeliouden, van wie er twintig
BENTVELD - De bewpdaadwerkelijk in een cel gezet ners van De Bodaan in
zijn.
Bentveld hoeven niet naar
Bij de tweede arrestatie-golf het leegstaande bejaardenzijn drie Zandvoorters, van 37, huis Voghelsanck in Vogei2 en 22 jaar, opgepakt. Daar- lenzang tijdens de verbounaast hield de politie drie Haar- wing van hun verzorgingslemmers, van 27, 26 en 24 jaar, tehuis. De directie en het „We hebben het hen onlangs
iwee Amsterdammers, van 35
verteld en het nieuws is erg
en 32 jaar, een Spaarndammer bestuur van de Bodaan- goed aangekomen," zegt ze.
stichting
hebben
besloten
•ari
32 jaar en een IJmuidenaar
eerste instantie was het
r
de bewoners intern onder te de„In
an 38 jaar aan.
bedoeling om iedereen tegeOp vijf plaatsen in Haarlem is brengen.
lijk te laten logeren in Voghelhuiszoeking gedaan, waarbij
De woontorens worden vol- sanck tijdens de verbouwing,"
tweeduizend xtc-pillen, een ta- gens directrice Gijsen-Wansink legt de directrice uit, „maar we
bletteermachine, grondstoffen één voor één gesloopt. Onder- kwamen in de knoop met vervoor xtc en een paar honderd tussen krijgen de ouderen tij- zorgingstehuis Meerleven uit
gram cocaïne in beslag geno- delijk een kamer elders in het Bennebroek. Het is nog niet
men werden.
gebouw. In elke woontoren wo- duidelijk wanneer de bewoners
De aanzet voor het onder- nen gemiddeld 28 bejaarden. uit dat huis gebruik maken van
zoek, dat vier maanden geduurd heeft, was de connectie
tussen een Zandvoortse en een
Haarlemse cocaïnedealer.

even uitbleef. De meeste hotels hebben voor Pasen wel veel reserveringen
Foto André Liclierom

Bewoners Bodaan blijven
in eigen bejaardenhuis

ZANDVOORT - Bij diverse
alcoholcontroles heeft de politie drie automobilisten bekeurd, omdat zij teveel op hadden. De hoogste boete, die direct betaald werd, bedroeg 390
gulden.
(ADVERTENTIE)

Pi
{Als u binnen nu en twee jaar een
ïnieuwe keuken nodig heeft, doet
i Hans Verkerk u deze week een
ij spectaculair Half Geld aanbod!
is De nieuwste Kroon keukens van
';,1998 worden u ter introductie
|Voor de helft van de door de
|leverancier aanbevolen adviesOprijs aangebodenl Kom nu snel
leent geld verdienen en vraag
.naar de snelle beslisserskorting.
; Ontdek
waarom
150.000
tevreden
keukenkopers
u
^voorgingen. Wij garanderen u
:,de beste keuken en heHteste
;.ontwerp voor de beste prijs! •
• DONDERDAGAVOND KOOPAVOND
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Opa gaat niet
zonder kruk
naar huis
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ZANDVOORT - Do grootste sponsor van het Jazz and
Blues behind the Bcach-festival draait dit jaar hoogstwaarschijnlijk de geldkraan Hink dicht. Heineken vindt dat de
kwaliteit van de muziek tijdens het festival de laatste jaren
tegenvalt.

Politie rolt
xtc-bende
nog verder op

Alcohol

Los nummer 2 gulden

Voghelsanck."
Om voldoende lege kamers
te hebben als in april 2000 de
sloop begint, geldt er sinds februari een opnamestop bij de
Bodaanstichting. „Alleen urgente gevallen nemen we op,"
zegt Gijsen. Die opnamestop
komt in dit geval ook goed uit.
De Bodaan moet namelijk sowieso inkrimpen. Met de provincie is afgesproken dat er
over een jaar nog maar tachtig

mensen in De Bodaan mogen
wonen. Dat is een vermindering van dertig plaatsen.
Hoe De Bodaan er na de verbouwing precies uit gaat zien,
kan Gijsen nog niet vertellen.
In februari hadden de eerste
schetsen aan de bewoners gepresenteerd moeten worden,
maar er is enige vertraging opgegreden. Volgens de directrice
door de perikelen rondom Voghelsanck en omdat er nog overlegd wordt met de gemeente
over de bouwplannen. In mei
hoopt Gijsen alsnog tekeningen te kunnen laten zien van de
kamers van de bewoners en de
buitenkant van het gebouw.

Hoeveel geld er precies beschikbaar is voor het festival, is
onduidelijk. Vorig jaar gaf Heineken volgens Floris Faber van
de Stichting Zandvoort Promotie 25 duizend gulden cash plus
25 duizend gulden aan spullen,
zoals t-shirts, drukwerk en een
advertentie in een muziekblad.

ook wel wat terugdoen."
Het bestuur van HGZ overweegt zelfs om ccn ander biermerk te gaan schenken volgens
Hendriks. „We zijn in overleg
met drie andere bedrijven. Wie
dat zijn, wil ik nog niet zeggen,
want er is nog niets getekend,"
zegt Hendriks.

Inmiddels heeft het bestuur
van de Horeca Groep Zandvoort (HGZ) de organisatie van
het festival overgenomen van
de Stichting Zandvoort Promotie. Volgens de woordvoerder
HGZ, Roland Hendriks, geeft
Heineken 40 procent minder
dan vorig jaar. Een exact bedrag wil hij niet noemen.
Nieuw
Unicum-directeur
Henny Uyterwaal heeft van
Heineken te horen gekregen
dat er maar 20 duizend gulden
voor het festival is. Uyterwaal
twijfelt er sterk aan of hij de
openingsavond wel in Nieuw
Unicum wil organiseren. Hij
heeft het gevoel dat het festival
dit jaar iri het dorp niet meer
breed gedragen wordt. „Ik krijg
het idee dat er maar een paar
cafés aan meedoen en dan is het
geen echt Zandvoorts evenement meer."

Hij vindt niet dat deze uilspraken dreigend klinken tegenover Heineken. „Nee hoor,
elke ondernemer houdt zijn
oren en ogen toch open voor
nieuwe mogelijkheden?"
De contactpersoon van Heineken in Zandvoort, Herman
Koenen, wil niet ingaan op vragen over het jazzfestival. Hij
laat via zijn collega weten dat
alleen de pr-afdeling uitspraken doet. Pr-medewerkster Stefanie Koenders geeft als algemeen commentaar: „We hebben jarenlang met veel plezier
gesponsord. We hebben de intentie om dat te blijven doen.
Maar vorig jaar hebben we laten
weten dat het accent meer op de
kwaliteit van de muziek moet
liggen."
Ze wil niet zeggen of Heineken daarmee bedoelt dat er
meer jazz en minder popcovers
gespeeld moeten worden. Evenmin gaat ze in op de vraag of het
niet onlogisch is om minder
geld te geven en dan toch meer
kwaliteit te verwachten. Volgens Hendriks komen er dit
jaar niettemin kwaliteitbands.
„Echte jazz en blues."

Bovendien is Nieuw Unicum
er financieel de laatste jaren bij
ingeschoten. „Er komen toch
eigenlijk te weinig bezoekers,"
vindt Uyterwaal. „Heineken betaalt in elk geval de band voor
de openingsavond en we komen met honderd man naar
Nieuw Uriicun'i," belooft Hendriks.
Dat Heineken minder voor
het Zandvoortse evenement
uittrekt, is echter wel slecht gevallen bij het bestuur van de
HGZ volgens Hendriks. „Wij
nemen het hele jaar drank af bij
Heineken. Dan mag Heineken

'De troep waait straks zo mijn zaak binnen'

Flier, Van
Caspel en
De Jong
pagina 13
Vragen over de bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties:tel.571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Mededeling

(ADVERTENTIE)

In verband met Pasen verzoeken wij
u kopij voor de redactie zo vroeg
mogelijk aan te leveren. Tekst dient
uiterlijk op dinsdagmorgen 14 april
om 9 uur in ons bezit te zijn.
Advertenties moeten uiterlijk op vrijdag 10 april om 16 uur gereserveerd zijn. Ook uw zettekst moet
dan in ons bezit zijn. Compleet materiaal dient uiterlijk dinsdag 14 april
om 11 uur in ons bezit te zijn (mits
gereserveerd).
Redactie en commercie
Weekmedia

Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt met spoed

BEZORGERS/
STERS
voor div. wijken
Tel. 5717166

CENSE&
'NÜNGEN
V

NVM
MAKELAAR,

Om de hoek in de Bakkerstraat, tegen het buurpand van
Judy's Home Decorations, zou
de vuilnisbak moeten staan
volgens hem. Zijn buurvrouw
zegt dat ze daar geen bezwaar
tegen heeft. Ook M. Bluijs van
Romy's IJs- en Kippaleis vindt
dat een goed idee. „Vroeger
stonden er wel twee vuilniscontainers op die plek. Nu
staat er niets, terwijl bij mijn
collega Giraudi (ook een ijszaak in de Kerkstraat, red.) wel
zes bakken in de buurt te vinden zijn. Ik ben er dus blij mee
als er een vuilnisbak vlakbij
komt."
Bij de Pannekoekfarm lijkt
het probleem wat lastiger op te
lossen. De nieuwe vuilnisbak
bevindt zich op een halve meter schuin naast het raam van
het restaurant. Twee tafeltjes
hebben er uitzicht op. „Van de
zomer schuif ik mijn raam
open. Boyendien krijg ik als
het goed is ook nog een terras.
Ik ben bang dat die vuilnisbak
gaat stinken en wespen aantrekt," vertelt Van der Goot.
„Maar meer naar links de
bak neerzetten kan ook niet,

pagina 5

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - De nieuwe prullenbakken in de Kerkstraat mogen nog zo'n origineel uiterlijk hebben, twee
restauranteigenaren willen ze niet voor hun deur hebben.
Ze zijn zeer ontstemd over de bakken, die vorige week
neergezet zijn.
Marjan van der Goot van de
Pannekoekfarm is van plan
een brief naar de gemeente te
schrijven. M. Ulgen van het
Turkse restaurant Kapadokya
heeft de vuilnisbak die op anderhalve meter van zijn voordeur zat donderdagmiddag
zelfs eigenhandig verwijderd.
De gemeente heeft vervolgens
aangifte gedaan en onder druk
van de politie heeft Ulgen beloofd dat hij de vuilnisbak niet
opnieuw zal weghalen als de
gemeente het omstreden voorwerp terugzet.
„Het is schandalig," zegt Ulgen woedend. „Als ik de deur
openzet waait alle troep naar
binnen en het gaat stinken.
Mijn eigen zaak is brandschoon. Toen ik hier begon
moest ik aan allerlei milieu-eisen voldoen en dan zet de gemeente zomaar een vuilnisbak
voor mijn zaak."
De gemeente wilde met hem
in gesprek, maar dat heeft hij
direct afgekapt. „Ik wil geen
discussie. Ik wil een excuus
horen van de gemeente en ze
moeten het probleem oplossen.

Stam over
politici en
interviewen

A

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N.QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5 715 715 • FAX 023 -57T5747

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag.12

M. Ulgen
verplaatst
de
vuilnisbak
zelf

want dan heeft mijn buurman
Volgens gemeentevoorlicher last van." Rechts van haar ter Egon Snelders „gaat de gerestaurant, bij de snackbar, meente vooralsnog door op de
ziet ze evenmin zitten, omdat ingeslagen weg. Wie het er niet
de prullenbak dan pal naast mee eens is, kan zijn bezwaren
haar deur zou staan. „Moet er kenbaar maken aan het collewel een vuilnisbak hier staan," ge van Burgemeester en Wétvraagt Van der Goot zich af. Ze houders. Dat zal er dan over
telt vanaf haar restaurant tot beslissen. Het probleem is dat
aan de kop van de Kerkstraat twee jaar geleden tijdens de innegen exemplaren, exclusief spraakprocedure geen reacties
het gewraakte object. „Negen binnengekomen zijn. Nu het
lijkt me wel genoeg op dit kor- concreet wordt, schrikt men
te stukje."
blijkbaar."

Voor restaurateur Ulgen
gaat dat niet helemaal op, geeft
Snelders toe. Want hij zat er
twee jaar geleden nog niet. Of
de gemeente de prullenbak
niet beter om de hoek in de
Bakkerstraat had kunnen zetten, vindt Snelders een moeilijke vraag. „Het is natuurlijk
wel zo dat we ze juist neerzetten in de Kerkstraat omdat
daar mensen winkelen. Maar
het college moet er maar een
oordeel over vellen."

UITGAAN EN SPORT
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
WIE 'M LEEST WEET MEER

die krant moet ik
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we(en wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00
(ADVERTENTIES)

OOSTZAAN
ZUIDEINDE 39-075-6845287
AMSTELVEEN
BINDERIJ 14a - 020-6402227
INDUSTRIETERREIN BOVENKERK. BIJ A&P

Waterstanden
Datum HW
LW
HW
LW
08 apr 02.30 10.14 14.49 22.54
09 apr 03.15 11.26 15.36 23.44
10 apr 03.58 11.55 16.09 --.-11 apr 04.36 00.24 16.41 12.35
12 apr 05.06 00.45 17.11 12.55
13 apr 05.31 01.10 17.45 13.14
H apr 06.01 01.40 18.15 13.54
15 apr 06.31 02.10 18.48 14.35
16 apr 07.01 02.50 19.18 15.04
Vaanstand:
V
M zo. 12 apr. 00.24 u.
Hoogwater zo 12 apr. 17.11 uur.
NAP +105 cm.
Laagwater wo 15 apr. 02.10 uur.
NAP -92 cm.

Time Bandits

zaterdagavond in Single Dance Soc.

Tweede paasdag

Voor info en reservering:Tel. 571.60.23

Op tweede paasdag, van 11.00 tot 17.00 uur, bent u van harte welkom in
ons wooncentrum. Om met eigen ogen te aanschouwen hoe verbazend
mooi en verrassend anders wonen kan zijn. Ook vindt een opmerkelijke
kunstexpositie plaats, met werken van Sjer Jacobs. Tot ziens!
Binderij 2,
Amstelveen
020-6412505

23 april

van der horst;
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Wibautatraat 84
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Naam: (m/v)

Sanders
MEUBELSTAD

ie RAASDAC CEOREND

Overtoom 557
Tel. 6184733
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/19,60 D halfjaar ƒ 35,40 D jaar ƒ 61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.il.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 '710371 017003

woensdag 8 april 1998
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FAMILIEBERICHTEN
Op 2 april 1998, is na een langzaam afnemende gezondheid, te Zoelermeer overleden, mijn lieve
vrouw, onze ouclsle zuster, schoonzuster en tante

Cornelia Theuns-Dees
op de leeftijd van 81 jaar.
Stompwijk:
Wim Theuns
Zandvoort:
Marijke Paap-Dees
Henny Koning-Dees
Jan Koning
Anna Koning-Dees
Leon Dees
Corry Dees-Keur
Neven en nichten
6 april 1998
van Raephorslstraat l
2266 HV Stompwijk
De crematie heeft heden plaatsgevonden in het
crematorium „Rhijnhof" te Leiden.

raadsvergadering (na 14 april) wordt gehoudenop26mei 1998.

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag: 08.30 - 20.00 uur
vrijdag: 08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht {m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale tefefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen (023) 574 01 02.

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 31 maart vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 14 door B&W genomen
besluiten is op dinsdag 7 april vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.
TOESTEMMING KERMIS
PRINSESSEWEG 17 T/M 26 JULI 1998
De Burgemeester heeft onder diverse voorwaarden op grond van artikel 2.2.2. van
de Apv Zandvoort toestemming verleend
tot hel houden van een kermis op het terrein Prinsesseweg/Zwarte Veld van 17 t/m
26 juli 1998.

SLUITING RAADHUIS
I.V.M. FEESTDAGEN
Op vrijdag 10 april is het Raadhuis gesloten
vanwege het feit dat het dan Goede Vrijdag
is. Deze sluiting geldt ook voor maandag
13 april (Tweede Paasdag).

Tevens verlenen Burgemeester en Wethouders
op grond van artikel 4.1.7., lid 2 van de Apv
ontheffing voor het gebruiken van een
muziekinstallatie en het in werking hebben
van toestellen die geluid voortbrengen.
In verband met geluidsoverlast voor omwonenden zijn aan de ontheffing extra voorwaarden verbonden. Zo mogen op het Zwarte Veld
alleen de meest rustige attracties worden
geplaatst. Tevens is afgesproken dat er in de
avonduren extra politietoezicht zal zijn.

De gemeente Zandvoort wenst u fijne paasdagen.

Ik lief mijn ogen op naarde bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Here,
die hemel en aarde geschapen heeft.
Psalm 121
Op 3 april is, op de voor haar kenmerkende eigen
wijze en op eigen kracht, overleden onze dierbare
moeder, schoonmoeder en Opoe

Margaretha Suzanne
Bartels-Paap
Greet
weduwe van Simon Bartels
Zandvoort
17 januari 1926
Marianne Bartels
Iris, Irene
Roei Bartels

Zandvoort
3 april 1998

Hans Barlels
Marie Bartels-de Neef
Ester, Alex
Erik Bartels
Denise, Nick
Astrid de Boer
Correspondentieadres:
C. M. Bartels
Lorentzlaan 25
2105 TP Heemstede
De rouwdienst zal gehouden worden op woensdag
8 april om 14.00 uur in de Ned. Hervormde kerk
aan hel Kerkplein te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal aansluitend plaatshebben in het crematorium Velsen te DriehuisWesterveld. Tijd van samenkomst aldaar 15.45

uur.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in één der ontvangkamers.

OPHAALDAGEN HUISVUIL
GEWIJZIGD I.V.M. FEESTDAGEN
Op maandag 13 april (Tweede Paasdag)
wordt er geen huisvuil opgehaald. Men wordt
verzocht net huisvuil op dinsdag 14 april aan
te bieden.
De cocons worden ook op dinsdag 14 april
geleegd.

De beschikking ligt vanaf dinsdag 14 april
1998 gedurende 6 weken ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis (ingang Swaluëstraat).
Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar aantekenen Bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Op Goede Vrijdag (10 april) wordt het
huisvuil normaal opgehaald.

KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten in het dorp. De zogeheten Ecocar rijdt een
route met enkele halteplaatsen. Het KCA kan
op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht.

14 APRIL INSTALLATIE NIEUWE
GEMEENTERAAD
Op dinsdag 14 april wordt tijdens een raadsvergadering de nieuwe gemeenteraad géinstalleerd. Ook worden tijdens deze vergadering de nieuwe wethouders gekozen. De vergadering vangt aan om 20.00 uur en heeft
plaats in de Raadzaal (ingang bordes).

De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 14
april 1998.

GEWIJZIGDE DATA RAADS- &
COMMISSIEVERGADERINGEN
In verband met de installatie van de nieuwe
gemeenteraadsleden op 14 april zijn de data
van de raads- en commissievergaderingen in
april en mei gewijzigd. De commissievergaderingen die oorspronkelijk deze week gehouden
zouden worden zijn verplaatst naar:
- dinsdag 21 april: commissie Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 22 april: commissie Bestuurlijke Zaken
- donderdag 23 april: commissie Ruimtelij ke Ordening & Verkeer
- maandag 27 april: commissie Financiën &
Onderwijs
De raadsvergadering van 29 april komt te
vervallen. Hetzelfde geldt voor de commissievergaderingen van mei. De eerstvolgende

De route loopt via de volgende haltepl.
ilaatsen:
Corn. Slegersstraat
08.15 - 09.00 uur
09.15-10.00 uur
Schuitengat
Brederodestraat/
10.15-11.00 uur
Friedhoffplein
11.15-12.00 uur
Tolweg
12.45-13.30 uur
Sophiaweg
Van Lennepweg/
j.P. Thijsseweg
13.45-14.30 uur
Prof. v.d. Waalstraat
14.45-15.30 uur
Bramenlaan (Bentveld) 15.45 -16.30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn.
AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
- Zr. Dina Bronderstraat 3 5 - 1 boom
- Parnassialaan 12-4 bomen

GEMEENTE
ll-4-'96

ll-4-'98

De aanvragen liggen gedurende één week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van net
Raadhuis. Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

Hiervoor onze oprechte dank.
G. A. Oonk-Kerkman
Kinderen en kleinkinderen

U J] uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Zienswijzen
ledereen kan tot 8 mei 1998 schriftelijk zijn of haar zienswijze
over de aanvraag en het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het
college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 123,
2000 MD HAARLEM.
Degene die een zienswijze naar voren heeft gebracht kan verzoeken om zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u
contact opnemen met mevr. D. v.d. Linde van de Afdeling Water
en Groen, telefoon 023 5143876.

VOORNEMEN OM BOUWVERGUNNING TE VERLENEN
Het college is voornemens om met toepassing
van art. 50 lid 5 van de Woningwet bouwvergunning te verlenen voor:
- het veranderen van een woning op het perceel Spoorbuurtstraat 20;
- het veranderen van een automatenhal op het
perceel Raadhuisplein 6;
- het splitsen van een winkel en bovenwoning
op het perceel Grote Krocht 21

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

en om met toepassing van artikel 2.5.29 van
de bouwverordening juncto artikel 50 lid 5 van
de Woningwet bouwvergunning te verlenen
voor:
- het vergroten van een winkel op het perceel
Haltestraat 1;
- het uitbreiden van een woning op het perceel Swaluëstraat 35.

ENDURA
KRASVASTE

De bouwplannen liggen met ingang van 10
april 1998 gedurende 14 dagen ter inzage bij
de Centrale Balie. Gedurende deze termijn kan
een ieder tegen voormelde bouwplannen
schriftelijk bedenkingen kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
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Tevens verkoop van
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jBirgit und Markus heiraten!
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A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDER-

NEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN. "'

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Glazenwasserij

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

• Specialiteit schoonmaak
van gebouwen

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

• Schoonmaak van
luxaflex
• Verhuur tapijtreinigers

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

Tel. 57 14 764/57 14 090 Of
0652935293

Uitvaartcentrum Haarlem is een puur Hollandse
onderneming die al 100 jaar bestaat. Met oog voor
details en tradities.Wij verzorgen begrafenissen en
crematies voor alle gezindten, met goed opgeleide
mensen, een modern ingericht uitvaartcentrum,
24 uurs dag- en nacht uitvaartzorg-alarmdienst en
speciale vervoer- en verzorgingsdiensten.

Wir freuen uns]
mitEuch!
Die Zandvoorter
Jens, Claudia,!
Rolf, Joe, A x e l j
und Niki

Ook voor uitvaartverzekeringen tegen de
laagst mogelijke premie (NIVO-polis en
UZET-polis) kunt u bij Uitvaartcentrum
Haarlem terecht.

Ons uitvaartcentrum is altijd bereikbaar
voor directe hulp bij een sterfgeval.
Onze medewerkers zijn daarom op alle dagen
van de week 24 uur per dag beschikbaar om u bij
een overlijden met raad en daad ter zijde te staan.
Dat is Uitvaartcentrum Haarlem ten voeten uit,
nu al een eeuw lang.

EENMALIGE UITKERING voor
verrichte militaire dienst onder
bijzondere omstandigheden
Ex-dienstplichtigen en oorlogsvrijwilligers die in de periode
van l januri 1938 tot l januari 1963 meer dan twee jaar, maar minder dan vijf jaar (zonder dubbeltelling en inclusief herhalingsoefe- .
ningen) in werkelijke dienst zijn geweest, waarvan een gedeelte
tijdens de Tweede Wereldoorlog of in voormalig Nederlands(Oost)Indië (ook bij het KNIL), voormalig Nederlands NieuwGuinea of Korea, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering van ƒ 1.000,- netto.
Indien bedoelde militair is overleden, heeft de weduwe mogelijk
recht op de uitkering.
De regering beoogt hiermee de erkenning te onderstrepen van
hen die onder moeilijke omstandigheden langer dan de gebruikelijke diensttijd hebben gediend.
Indien men over de diensttijd pensioen ontvangt of er bestaat
over die jaren recht op pensioen of er is reeds een pensioenvervangende uitkering verstrekt (bijvoorbeeld ƒ 7.500,- op grond
van verrichte diensttijd), komt men niet in aanmerking voor de
uitkering.
Om voor de uitkering in aanmerking te komen, moet u een
aanvraagformulier invullen. Dit formulier kunt u verkrijgen door
onderstaande coupon in te vullen en te zenden aan: Ministerie
van Defensie, Dienst Veteranenuitkering, Antwoordnummer 1025,
6460 VB Kerkrade. Een postzegel is niet nodig.
Indien uitsluitend dienstplicht bij het KNIL is vervuld, kunt u
een formulier verkrijgen door onderstaande coupon in te vullen
en te zenden aan: SAIP KNIL-uitkeringen, Postbus 1263,6400 BG
Heerlen (voldoende frankeren).
Ook zijn de fomulieren verkrijgbaar bij de gemeenten. Als u al
een formulier heeft ingediend, hoeft u niet meer te reageren.

;g AANV-RA A (G, 'EENMALIGE ui T K E R ING
:"twee-tot vijfjarige diensttijd •• •

BEL GRATIS 0800-022 45 35

• ' '"'' -' -"-,,:,/';JX\.:?'

fNaant:
'-'De heerhnevrouw (s>v.p, doorhalen wat niet van ioepa$sing,is):;
'•'Straat:,,.. „ . .

Ie en 2e Paasdag geopend
donderdag t/m zondag geopend
Hogeweg 2 (naast shell)
tel. 023-5714320

Tegen betaling worden, voor zover mogelijk, kopieën van de stukken verstrekt.

Het besluit wordt op 27 mei 1998 van kracht
tenzij gedurende de beroepstermijn bij de
voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA 's-Gravenhage, een verzoek om voorlopige
voorziening is gedaan.

Uitvaartcentrum Haarlem
al 100 jaar een oerdegelijke
Nederlandse onderneming
voor uitvaartverzorging

£= „Man braucht nur i
== eine Insel allein :
i.im weiten Meer.
braucht nur!
einen
Menschen,]
den aber braucht j
man sehr."

Grote sortering
PAAS STUKJES
en enorm assortiment
bloeiende tuinplanten

Inzage
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren vanaf l O april tot 8 mei
1998 ter inzage:
- bij de Afdeling Water en Groen van de provincie
Noord-Holland, kamer 1007, Houtplein 33 te Haarlem;
- bij de centrale balie van de gemeente Zandvoort,
Swaluëstraat 2 te Zandvoort van maandag tot en met donderdag
van 09.30 tot 16.00 uur en vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur.
- bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort
op:
maandag
van: 14.00 tot 17.30 uur en
van: 18.30 tot 20.30 uur;
dinsdag
van: 14.00 tot 17.30 uur;
woensdag en zaterdag van: 10.00 tot 12.00 uur;
vrijdag
van: 10.00 tot 12.00, 14.00 tot 17.30 en
van: 18.30 tot 20.30 uur.

Jan Steenstraat l
Tel. 5712425

ADVERTENTIES

MARCEL
SCHOORL

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen de vergunning te
verlenen.

Tot 26 mei 1998 kan tegen het besluit beroep
worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage door:
a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt
van de gelegenheid advies uit te brengen
over het ontwerp van het besluit;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen
wijzigingen die bij het nemen van net
besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs
niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Zandvoort, april 1998

BLOEMEN- en PLANTENKIOSK

Aanvraag en ontwerpbesluit
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat
de N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland gevestigd te Bloemendaal een vergunning heeft aangevraagd ingevolge
de Ontgrondingenwet voor de herinrichting in het noordelijk
duingebied van de gemeente Zandvoort (de voormalige Camping
De Duinrand).

De stukken liggen tijdens de openingsuren
ook ter inzage bij de Openbare Bibliotheek,
Prinsesseweg 34.

Veel liefs, Corrie

J. H. Oonk

ONTGRONDINGENWET

Het besluit en de andere stukken die op de
vergunning betrekking hebben liggen met
ingang van 14 april tot 26 mei 1998 ter inzage
bij de Centrale Balie.

het verdriet krijgt wel een plekje,
maar ik mis je zo.

KENNISGEVING

Hoord-ISolland

VERLEENDE
MILIEUVERGUNNING
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is een vergunning ingevolge de Wet
Milieubeheer verleend voor:
1. een Sporthal gelegen nabij de Thomsonstraat (Duintjesveld) te Zandvoort;
2. een Warmte Productie Eenheid gelegen
nabij de Vondellaan (park Duijnwijk) te
Zandvoort.

Lieve mam

Dankbetuiging
Het heeft ons erg goed gedaan dat wij zoveel hartelijk medeleven hebben mogen ondervinden na het overlijden en
bij de begrafenis van mijn man, vader en opa

PROVINCIE

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Parklaan 36,201 l KW Haarlem.

^eekmedia 17

turgers krygen
tonderd gulden
ZANDVOORT - De inwoners
•an Zandvoort krijgen honderd
uiden terug. Dat heeft de geneente Zandvoort onlangs beoten.
Het extraatje is geen eigen
lee van de gemeente. Het Rijk
k>eft de gemeenten opgedraen de lasten te verminderen.
')e gemeente Zandvoort doet
Jat middels de onroerende
aakbelasting (ozb).
Ook studenten, mensen met
en vakantiewoning in Zandjoort en mensen die gevraagd
jebben om kwijtschelding van
belastingen, kunnen op de
honderd gulden rekenen. In tolaal kost de maatregel 750 duigulden.

Rugzak weg

woensdag 8 april 1998

Menige baby wordt er voor
het eerst van zijn leven g'cwogen. Ouderen krijgen er
gymlessen om soepel te
blijven, zwangere vrouwen
leren er puffen. Wie zijn
bloed moet laten onderzoeken of een paar krukken
nodig heeft, kan er terecht.
Maar ook voor de oogarts,
de huidarts, de psycholoog,
pedicure, podothcrapeutc,
diëtiste en de wijkverpleegkundige. Het Gezondheidscentrum herbergt een
groot deel van cle medische
voorzieningen in Zandvoort. Al 25 jaar.

V

ANDAAG IS het precies
één dag en 25 jaar geleden dat de toenmalige
wethouder van Sociale
Zaken en Volksgezondheid,
mevrouw Stemhler-Tjade, het
Gezondheidscentrum op het
Beatrixplantsoen opende. Dat
feit viert het bestuur van de
Stichting
Gezondheidscentrum met een klein feestje in

Opa hoeft niet zonder krukken naar huis
besloten kring.
Het echtpaar Voorn, dat als
eerste het gebouw beheerde, is
ook uitgenodigd. „Ik kwam meneer Voorn, die inmiddels 85 is,
onlangs tegen. Hij woont weer
in Zandvoort," vertelt seeretaris C. van den Oever, al vanaf
het eerste uur bij het Gezondheidscentrum betrokken. „Samen met zijn vrouw heeft hij
destijds een enorme klus gcklaard. Hij heeft het hele gebouw vlak voor de opening
schoongemaakt."
Tegenwoordig heeft de huidige beheerder, Pierre Zinkstok,
het onder andere druk met het
uitlenen van allerlei hulpmiddclen. „Zodra iemand hinkend
met zijn voet in het gips binnenkomt, weet ik het meestal
al, die heeft vast een paar krukkcn nodig. Maar ik geef niets
zonder recept, want het kan helemaal verkeerd uitpakken als
ik niet de goede spullen uitleen."

i OVERVEEN - De rugzak van
een 29-jarige man uit Bielefeld
ts donderdag gestolen. De man
ag te slapen in de duinrand
'angs de Zeeweg. De politie
nceft de rugzak teruggevonden. Er bleek zeshonderd gul, fruit en een bijbel uit de
ijugzak te zijn verdwenen,
i De man wandelde over het
strand naar Noordwijk om daar
op het politiebureau de diefstal
aan te geven. De politie heeft de ZANDVOORT - Op verzoek van omwonenden heeft de
man op de bus naar Den Haag gemeente de verplaatsing van de woonwagens van de
gezet, zodat hij zich kon mei- Thijsseweg
naar de Heimansstraat gedeeltelijk uitgesteld.
den bij de ambassade.

Officieel is het uitleenmaga- dokter Jagtenberg sinds kort gelijk gemak voor Zandvoor/.ijn, dat vanaf het begin een wel in het bestuur van de Stich- tcrs na. „Hoc meer medische
belangrijk onderdeel van het ting Gezondheidscentrum.
voorzieningen in het dorp, hoe
Gezondheidscentrum is, tussen
Het gebouw en de stichting minder de Zandvoortcrs naar
één en drie geopend. „Maar ik zijn er ooit gekomen, omdat de Haarlem hoeven," zegt secretastuur een opa van 85 niet naar drie kruisverenigingen (het ris Van den Oever. „In die tijd
huis als hij 's morgens hier naar Groene Kruis, het Oranje Groe- was ons Gezondheidscentrum
toe komt. Zo werk ik niet. le- ne Kruis en het Wit Gele Kruis) heel bijzonder. Zandvoort wus
immers maar een kleine plaats
en toch hadden we een gebouw
met veel medische vonrzieningen."

Gezondheidscentrum leent
al 25 jaar hulpmiddelen uit

Inmiddels gaan er steeds
meer stemmen op om ook een
polikliniek eiveen Eerste Hulppost naar Zandvoorl te halen.
Van den Oever, Bakels en Zinkslok juichen dat toe. „Dat werkt
ook kostenbesparend en is een
stuk praktischer voor de Zanclvoorters en de badgasten,"
meent Van den Oever.

dereen die hier komt voor spul- meer wilden samenwerken. Bolen, heeft hulp nodig en die vendien hoopten de kruisvcrehelp ik."
nigingen een betere ruimte
Trots laat hij samen met de voor de wijkverpleegkundigen
bestuursleden Van den Oever en het consultatiebureau te vinen voorzitter Fred Bakels het den. Die zaten in de Poststraat,
gebouw zien, dat onlangs ver- in het huidige opbaarcentrum.
bouwd is; er is een vleugel voor Een gezamenlijk magazijn voor
de nieuwe huisartsenpraktijk hulpmiddelen leek ook heel
„We hebben al vaker geproaangebouwd. De huisartsen handig.
beerd om nog meer specialisten
Tegelijkertijd streefden de te krijgen, maar de onderlinge
werken onafhankelijk van het
Gezondheidscentrum, al zit kruisverenigingen zoveel mo- concurrentie tussen de x.iekcn-

huizen staat dat in de weg. De
ziekenhuisdirecties zijn bang
dat specialisten patiënten van
collega's elders in de regio wégtrekken en ze willen geen ruzie
met de andere /.iekenhuisdirecties." Zo is het bestuur van het
Gezondheidscentrum ui lange
tijd aan het lobbyen voor een
keel-, neus- en oorarts. Maar dut
lijkt een kwestie van lange
adem.
Op korte termijn staan er andere veranderingen te gebeuren. Met de opbrengst van de
grond die aan de huisartsen
verkocht is on met susbsidie
van de gemeente, wordt het gebouw nog meer aangepast voor
rolstoelen en kinderwagens. Zo
is het de bedoeling dat er voor
20 duizend gulden een automatische voordeur komt en moeten de deuren naar verschillende vertrekken verbreed wordcn. „Dat is makkelijker voor
gehandicapten en moeders met
kleine kinderen," licht Van den
Oever toe. „Want we proberen
ons zoveel mogelijk dienstbaar
o]) te stellen, al is dat een beetje
een raar woord."

'Villa-woonwagen' gaat
pas vanavond verhuizen

Kindertheater

De kleinere woonwagens waren gisteren al aan de beurt
maar de grote witte 'villa' wordt pas vanavond getransporteerd, op een verrijdbaar plateau.

ZANDVOORT - De kindertheatergroep KiDs speelt op 10,
11, 12 en 13 april in het Circus
(op het Gasthuisplein) de voorstelling 'Matilda' van Roald
Dahl. Het stuk gaat over een
meisje met bijzondere gaven
dat allerlei rare avonturen beleeft op een school waar 'De
Bulstronk' directeur is.
KiDs bestaat uit 25 kinderen
tussen de 8 en 12 jaar uit Haarlem en omstreken. Er speelt
öók een Zandvoortse mee, Celina'Yavalo. De hoofdrol is voor
Annabel van Selms. De groep is
september vorig jaar opgericht door Rosemarijn de Jong
en Marianne Severijnen.
'De voorstellingen beginnen
\4-ijdag om zes uur, zaterdag om
één uur en zes uur, zondag om
half elf en maandag om half elf.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan
de kassa van het Circus.

Eigenlijk was de verhuizing
van de witte villa naar vannacht
verschoven. Maai' de bewoners
vreesden voor geluidsoverlast
midden in de nacht. De villa is
zo groot dat diverse bomen en
lantaarnpalen tijdelijk opzij
moeten. Omwonenden hebben
een brief gekregen dat ze hun
auto maandag en dinsdag niet
langs de Thijsseweg, de oude
circuitbaan en de Heimansstraat mogen neerzetten, omdat
de woonwagens er anders niet
door kunnen en omdat de bomen plus lantaarnpalen weggehaald moesten worden.
Op de hoek van de Heimansstraat en de Linnaeusstraat ligt
inmiddels een geplaveid terretn met een rand langs de duinen en leidingen in de grond.
Met de betonnen rand moeten
de duinen beschermd worden.
Tegen het kamp hebben diToonkunstkoor
verse omwonenden en de eigel ZANDVOORT - Het Toon- naren van manege Rückert in
Isunstkoor treedt zondagmid- het verleden geageerd. De ge4ag 19 april om 14.30 uur op in meenteraad heeft niettemin indp Agathakerk op de Grote
rocht met de Grote Orgelmis
\4m:; Johann -Sebastian . Bach.
f|et koor krijgtversterking van
organist Paul Waerts, Pieter
Öirksen (koor-orgel) en Jan
Bollestelle (contrabas). Pim
Overduin heeft de algehele leidpng. Kaarten zijn verkrijgbaar
tKj leden van het ToonkunstIsoor en in de kerk vlak voor het
optreden.

gestemd met deze locatie, omdat de raad geen andere mogelijkheden zag en de provincie
niet akkoord ging met een
woonwagenkamp op de Thijsseweg. Overigens struikelde
het college een paar jaar geleden bijna over het woonwagenkamp, omdat B en W volgens
diverse politici zonder de gemeenteraad erin te kennen op' dracht voor een onderzoek over
de kwestie hadden gegeven.
In september vorig jaar heeft
de gemeenteraad uiteindelijk
besloten 160 duizend gulden uit
te trekken voor het verplaatsen
van de woonwagens, 330 duizend gulden voor het inrichten
van het nieuwe woonwagenkamp en 60 duizend gulden
voor het afbreken van het oude
terrein.
Het grootste deel van deze
kosten betaalt de gemeente
zelf. 76 duizend gulden wordt
verhaald op de woonwagenbe- Voordat de 'villa-woonwagen' (rechts) getransporteerd kan worden, moeten eerst alle leidingen in de grond losgemaakt worden en
Foto Karin Schut
woners via verhoging van het daarvoor moet liet asfalt opgengebroken worden. Dat is onder andere vrijdag gebeurd
standplaatsgeld.

'Logeren op Nieuw Unicum gaat door'
ZANDVOORT - „Zodra
we op 14 april geïnstalleerd
zijn, neem ik contact op met
Nieuw Unicum," zegt Pieter
Joustra, de nieuwe fractievoorzitter van de WD.

neke van der Veen, medcwerk- Gehandicapten, de bijstandster van Nieuw Unicum, saan vragen.
schrijft in het huisorgaan 'het
had zowaar iets 'kneuterigs' dit
Ze daagt bijvoorbeeld Marijplan. Gezellig samen wat door- ke Herben en Gert Toonen
zakken aan de bar in je gemoto- (PvdA) uit om achter de bar te
riseerde rolstoel, een portie bit- gaan staan, Piet Keur en Michel
I)e Stoel
Hij stelde een maand geleden terballen erbij en gauw nog Demmers (GBZ) mee te laten
na een verkiezingsdebat in even een paar vergaderstukken rijden op de service taxi en de
LZANDVOORT - Op Eerste
Nieuw Unicum voor alle nieu- doorpraten met elkaar.'
CDA-ers in een rolstoel naar de
Paasdag draagt de gemeente
we raadsleden een weekend in
markt te sturen.
"Zandvoort De Stoel, het kunstde gehandicapteninstelling te
„Ik kan me de reactie van
object dat vier jaar geleden in
Lieneke van Veen wel voorstellaten logeren. „Het gaat dus wel
zee verdween en begin maart
degelijk door, als het aan mij
len," zegt Pieter Joustra. „Maar
weer opdook, over aan de Stich'
ik vind het jammer dat ze het zo
ligt." aldus Joustra.
ting Kunstcircus. Dat gebeurt
De raadsleden zijn welkom
negatief formuleert. Als de
om twee uur bij paviljoen Skyliraadsleden een weekend logevolgens Nieuw Unicum-direcne (12a). De Stoel blijft daar dit
teur Henny Uyterwaal. „Maar
ren in Nieuw Unicum kunnen
seizoen in elk geval staan.
Van der Veen lanceert een an- ze het allemaal zelf nog beter
we zullen het ze niet te makkelijk maken. Het is geen vakan- der plan. 'Een plan waar men ervaren dan wanneer ze een
DikkieDik
tietje voor ze." Wat de raadsle- wat van kan leren.' Voor elke uurtje dit of dat doen. Het is
den precies gaan doen, willen fractie heeft ze een stageplek natuurlijk wel belangrijk dat ze
ZANDVOORT - De schrijfUyterwaal en Joustra nog be- verzonnen: de WD mag mec- vooral luisteren, kijken, conster, illustratrice en bedenkster
spreken.
draaien op het bureau advies en clusies trekken en daar daadvan Dikkie Dik, Jet Boeke,
Binnen de gehandicaptenin- bemiddeling om te horen wat er werkelijk wat mee doen. Ankomt op zondag 19 april voorlezen in de Zandvoortse biblio- De afgelopen weken is gewerkt aan het nieuwe woonwagenterrein op de hoek van de Heimansstraat en stelling wordt verschillend over voor problemen zijn rond de in- ders is de politiek niet meer geI-'oto Karin Schut het logeerpartijtje gedacht. Lie- komens, de Wet Voorzieningen loofwaardig."
theek. Om half drie vertelt ze de Linnaeusstraat
kinderen tussen de twee en vier
jaar over deze bijzondere poes.

'Geen vakantie
voor raadsleden'

Nasim uit Iran wint leeswedstrijd
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Overdag ook licht
C. van Merriënboer ergert zich
eraan dat op sommige plaatscn in Zandvoort de lantaars
ook overdag branden.
Nadat ik twee achtereenvolgende weekends had geconstateerd dat het Gasthuisplein en
omgeving ook overdag werden

verlicht, meldde ik dit bij het
gemeentehuis. De baliemede- Ze woont pas vijf jaar en een paar maanden in Nederwerkster vertelde mij toen dat land en nu is ze al regionaal voorleeskampioen, de derdit te maken had met de veilig- tienjarige Iraanse Nasim Ahmadi uit Zandvoort. Zaterheid. Aan deze optie had ik nog dag vond de finale plaats in de bibliotheek in Heemstede
niet gedacht, maar toch ging zij en op 15 april doet Nasim mee aan de regionale kaïnpidaarna een en ander invoeren oenschappen. Haar klasgenoten, de meesters en juffen
op haar computer.
van de Nicolaasschool en haar moeder zijn erg trots op
Wellicht had deze computer
toen al te kampen met het millenniumprobleem, want het
weekend daarna brandde de
verlichting overdag weer. Toen
ben ik maar in de pen geklommcn en heb een en ander gemeld aan de afdeling Publieke
Werken. U raadt het al... Juist
ja, het afgelopen' weekend
brandde de straatverlichting
overdag weer vrolijk. Dus vier
weken in successie. Af en toe
vraag ik met toch weieens af uit
wat voor soort mensen het ambtenarenkorps bestaat.
C. van IMcrriënboer
Zandvoort

Toch drie koffieshops
ZANDVOORT - Kofficshop Ketana in de Kosterstraat mag voorlopig ook
open blijven. De gemeenteraad heeft eigenlijk afgesproken dat er nog maar
twee koffieshops in Zandvoort mogen 7.ijn. Maar de
commissie Beroep en Bezwaarschriften heeft de gemeente, die een verzoek van
Ketana had afgewezen, leruggefloten.
Volgens gcmeentevoorlichter
Egon Snelders had de gemcente Ketana geen bestaansrecht
willen geven, omdat Ketana te

laat was met het indienen van
een verzoekschrift om als kofficshop geregistreerd te staan.
„De commissie Beroep en Bezwaar vindt de termijn van zes
weken, die we hadden gesteld
en waar Ketana buiten viel,
geen 'fatale termijn'," zegt
Snelders. Dat wil zeggen dat de
gemeente te streng is geweest.
Op den duur is het wel de
bedoeling dat er slechts twee
koffieshops overblijven. Zodra
een van de vier officieel geregistrcerde shops (Snookcrbar,
Yanks, La Paz en Ketana) uit
zichzelf dichtgaat of van eigenaar wisselt, mag deze niet
meer als koffieshop opengaan.

De jury gaf Nasim echter de
eerste prijs, een oorkonde en
een bos bloemen. „Ze zeiden
dat ze het zo goed vonden dat ik
mijn wenkbrauwen ook fronste
als iemand bijvoorbeeld moest
huilen in mijn verhaal."
'Vervalst', zo heet het boek
waaruit Nasim voorgelezen
heeft. ..Het is van Carry Slee en
hel gaat over vier vrienden uit
greep acht die allemaal naar dezclfde
scholengemeenschap
willen. Maar één van de kindercn. Annemick. heeft moeite
met leren. En ze wordt gepest.
Met zijn vieren gaan ze uitzoeken wie dat doet. Ik heb het
hoofdstuk voorgelezen waarin
ze net op zoek gaan naar de
pestkop. Dat vind ik een spanncnd stukje."
Nasim heeft het boek op haar
verjaardag van een vriendin gekregen. „Toen ik het eerste

Rechtszaak
ZANDVOORT - De eigenaar
van de afgebrande loods in de
Curieslraat is in hoger beroep
gegaan tegen cle uitspraak van
de rechtbank in Haarlem. De
rechtbank besliste dat de eigo
naar de kosten voor het opruimen van de asbest die bij de
brand vrijkwam moet betalen.
Ook de gemeente was niet hélemaal tevreden met de uitspraak
van de Haarlemse rechtbank,
want een deel van de advocaatkosten moet de gemeente /.elf
betalen. Tijdens het hoger beroep zal ook dat onderdeel volgens
gcmcentevoorlichtcr
Egon Snelders ter sprake komen.

Verste ballon
ZANDVOORT - Melanic Molenaar kon op zaterdag 21 februari niet bevroeden dat haar
CDA-ballon helemaal op Ameland zou belanden. Ze is daarmee winnaar geworden van de
CDA-ballonnenwedstrijd. Vanmiddag krijgt ze in het clubhuis
van de Zandvoortse Tennisvereniging een mountainbikc uit
handen van oud-CDA-wcthouder Gerard Versteege.
De zusjes Chantal en Manon
van der Storm zijn tweede gcworden. Hun ballon eindigde in
het Friese plaatsje Minnertsga.
Ook in Friesland kwam de balIon van Patricia Zonneveld terecht. Zij ontvangen ook een
prijs, respectievelijk een walkman en een horloge.

Bezwaren
ZANDVOORT - De bclangenvereniging Stationsomgeving,
waarin bewoners uit de Van
Speijkstraat en het Stationsplein zitten, gaat bezwaar maken tegen de tweede en derde
fase van de nieuwbouwwijk
Park Duijnwijk. Dat blijkt uit
de nieuwsbrief van de bclangenvereniging.
De bewoners vrezen dat de
huizen en flats die aan de Van
Speijkstraat komen licht wcgnemen en de straat te smal maken. De bezwaarprocedure tegen het bestemmingsplan Stationsomgeving loopt nog. Bij de
gemeente heeft de belangenvereniging onvoldoende gehoor gekregen, vindt het bestuur van de vereniging. Daarom probeert de belangenvereniging het nu alsnog bij de provincie. Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland, het dagelijks bestuur van de provincie,
moeten de bewoners nog uitnodigen voor een hoorzitting.
.(ADVERTENTIE)

Cinema Circus
09 April t/m 15 April

Dagelijks 15.30
Do/Zo/Ma/Di 19.00

Mcl Je stemmen van:
Robcrt Ten Drink.Thomas Acda
Winsion Gcrsehunowiu
Nederlands Gesproken

'Ik deed gewoon
alsof ik aan mijn
moeder voorlas'

Haar moeder, de leerlingen
en de leerkrachten van de Nicolaasschool zijn erg trots op de
dertienjarige Iraanse uit Zandvoort, temeer daar ze in een
paar jaar tijd zo goed Nederlands heeft geleerd. Ze denkt

ZANDVOOHT - De medeworkers van Play Inn in Zandvoort
zijn volgens de FNV de eersten
die in de speelautomatonbranche een collectieve arbeidsuvereenkomst krijgen.
Zij gaan ei' met terugwerkende kracht per l januari !!)!)!) lï
procent op vooruit en per l j u l i
1!)9H l procent. Bovendien k rijgen ze over 1!)!)7 alsnog een
eenmalige uitkering van H.iï
procent. Het aantal vakuntiedagen gaat omhoog met één en er
zijn afspraken gemaakt over
winstdeling, kinderopvang en
scholing. Samen met de vakbond (FNV Bondgenoten) is de
cao tot stand gekomen. De directie van Play Inn heeft echter
de cao afgesloten met de ondcrncmingsraad van het bedrijf.

Nederlands Gesproken

hoofdstuk las, vond ik het meteen een leuk boek." Bij de regionale finale laat ze waarschijnlijk iets horen uit 'Een
steen door de ruit' van Simone
Kramer, ook een bock dat ze op
haar
verjaardag
gekregen
heeft. 'Een steen door de ruit'
gaat over een meisje dat naar
het platteland verhuist. Onder
invloed van een nieuwe vriendin gaat ze echter de verkeerde
kant op. Ze begint te spijbelen
en te stelen.

,.lk hou erg van lezen," vertelt Nasim. „Elke avond, voordat ik ga slapen, lees ik een uur
totdat mijn moeder zegt dat ik
moet gaan slapen. En 'Vervalst'
heb ik zelfs in één weck uitgelezen. Maar dat was ook wel een
erg goed bock."

Eerste cao in
automatenbranche

Do/Zo/Ma/DiAVo
13.30'

haar. Maandag werd Nasim overladen met felicitaties,
bloemen en. een beeld van een meisje met een boek voor
haar neus.
OU, IK was zeker blij."
vertelt Nasim Ahmadi
uit groep acht van de
Nicolaasschool.„Van te voren
was ik wel zenuwachtig, maar
toen ik eenmaal op die gouden
stoel zat niet meer. Ik stelde me
gewoon voor dat ik mijn moeder voorlas. Toen de prijzen uitgereikt werden, vond ik het wel
weer eng. Er was een ander
meisje dat heel erg goed was. Ik
dacht dat zij zou winnen."

Zandvoorts
IMieuwsblad

Shanin Slonc. Dustin Hofïman
. ,, & Samucl L Jackson.
16

„Denken en dromen doe ik inmiddels het meeste in hel Nederlands,
manr \vc spreken (huis wel Iraans," zegt Nasim Ahmndi
en droomt inmiddels het meeste in het Nederlands, vertelt ze.
Thuis spreekt ze echter
Iraans. de taal van haar moeder.
„Ik wil graag dat Nasim haar
eigen taal niet vergeet, zodat ze
met mijn familie kan blijven
praten en schrijven," vertelt
haar moeder. „Maar Iraans lezen en schrijven kan ze niet zo
goed. want toen wij uit Iran vertrokken ging ze pas een paar
maanden naar school. En het

Iraans is een hele andere soort
taal. Je leest en schrijft van
rechts naar links en het ziet eruit als Arabisch, met hele andere letters dus. Maar deze zomer
wil ik haar een beetje Icsgeven."
Het woord 'le/.en' kan Nasim
echter vrij makkelijk spellen in
het Iraans: 'gandan'. En 'kampioen' is helemaal eenvoudig,
want dat is ongeveer hetzelfde.

Woensdag 15 April
20.00

SLING

Regie: Billy Bob Thomton
Mcl: Billy Bob Thormon
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Doe mee aan onze

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

PfifiSPCIZZEL

4.

Notulen voorjaarsvergadering d.d. 3 april 1997

6. Verantwoording huidige bestuur
7. Ondernemers Platform Zandvoort
- Centrumplan
- Verlichting
- Werkgroepen
- Speerpunten
PAUZE

141516171819202122

29 30

8. Gastspreker - wethouder economische zaken/
toerisme
9. Financiën
10. Verslag secretaris
11. Paneldiscussie n.a.v. presentatie wethouder
12. Rondvraag
13. Sluiting

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Deze oplossing inleveren vóór 25 april a.s.
Naam:
Adres:
Postcode + Woonplaats:

LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

Onder de goede inzenders worden de volgende prijzen verloot,
prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht.
HOOFDPRIJS:
2 waardebonnen a 100,-

Uw Paasontbijt wordt geen
compleet feest
als U niet eerst bij

TROOSTPRIJS
3 overheerlijke taarten
van La Bonbonnière

BAKKER PAAP
bent geweest!

Ons promotieteam deelt zaterdag 11 april paaseitjes
uit, verzorgd door de HEMA, Raadhuisplein.

en

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Nieuwsblad

Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71-72-Schalkwijk

UdONT

Vermist sinds 23/3 kleine lapjeskat, ca. 2 jr.
oud. Vermoedelijk in gebied Kostverlorenpark tot Spoorbaan.
Angstig en schuw. Beloning voor (levend)
terugvinden of aanwijzingen, die totterugvinden leiden.

Tel. 5716479.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Broodje Belle

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

m

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

Bel Broodje Belle om te bestellen,
want wat Broodje Belle maakt, smaakt!

UNIEK!

Bel en vraag naar onze folder;

Nu zelfs zwemles op zondagmorgen.
Dat kan vanaf april bij

Ook vuur Uw
Bruiloften

Salade van gerookte kippenhorst

Rollade met zachte
bruine saus

of
Zalmforel file
met garnalen saus

Ook met de koffie of de lunch bent
U van harte welkom.
Reserveren gewenst
Aparte kinderhoek
Beide paasdagen
geopend

Stationsplein 15/13, op de 5e et. gelegen modern driekam.app. met fraai uitzicht over zee en
dorp. Ind.: hal; royale woonkam. met terras west;
luxe open keuken met inbouwapp.; bijkeuken; toilet; 2 slaapkam.; balkon oost; badkam. met ligbad,
douche en dubb. wastafel.
Vr.pr. ƒ 469.000,-k.k.

Heeft u trek in een lekker ontbijt?
Heeft u een vergadering?
Bent u uw lunch vergeten?
Of heeft u gewoon trek in iets lekkers?

Paasmenu

Ruime parkeergelegenheid.

Thorbeckestraat 3/6, in de directe nabijheid
van het centrum, strand en station gelegen maisonnette met zeezicht. Ind. 1e et: woonkamer met
plavuizenvloer; balkon; luxe open keuken met
inb.app.; toilet; 2e et. 2 slaapkam.; badk. met douche en wastafel; 3e et. zolderkam. bereikb. via vlizotrap.
Vr.pr. ƒ 339.000,-k.k.

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

Vis- en vleesspecialiteiten

etc.

Van Galenstraat 216, luxe en modern appartement op de 4e etage met zeezicht en balkon zuidwest. Ind. hal; L-vormige living met balkon; luxe
open keuken met inb.app; slaapkam.; toilet; badkam. met wastafel en ligbad. Het app. is v.v. een
parketvloer.
Vr.pr. ƒ 298.000,-k. k.

Belegde broodjes bezorgdienst

Restaurant / Partyhouse 't Baken
Feesten
Recepties
Vergaderingen

Frans Zwaanstraat 64, aan duingebied gelegen halfvr. woonh. met garage en oprit voor meerdere auto's. Ind. vestibule; hal; doorzonkamer; keuken; toilet; 1e et. 3 slaapk.; badk. met ligbad, wastafel en toilet; 2e ruime overloop; zolderkam. met
dakkapel.
Vr.pr. ƒ 525.000,- k.k.

Fa. Gansner & Co.

ƒ 250,- BELONING

Partijen

Willemstraat 23, in pittoreske straat gelegen
woonhuis. Ind. gang; woonkamer met open haard;
zitkamer; keuken; kelder; toilet; ruime overloop; 3
slaapkam. met vaste kasten; badkamer met douche, toilet en wastafel. Gedeeltelijk v.v. kunststof
kozijnen en dubb. glas.
Vr.pr. ƒ 325.000,-k. k.

1,-

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Tel. (023) 536 60 88

Stationsplein 23, sfeervol ruim woonhuis met
zonnige tuin, gelegen pp ca. 100 m van strand en
station. Ind. fraaie vestibule; ruime hal; toilet; ruime
woonkamer (40 m2) met parketvloer; half open
keuken met inb.app.; 1 e et. toilet; badkamer met
wastafel en ligbad; 3 slaapkam.; balkons oost en
west; 2e et. (app. met 4 dakkapellen); zit/slaapkam. met kitchenette; slaapkam. met vaste kast;
badkam. met wastafel, ligbad en toilet. Bergvliering
bereikbaar via vlizotrap.
Vr.pr. ƒ 469.000,-k.k.

RAADHUISPLEIN
BEIDE PAASDAGEN
GEOPEND!
2E PAASDAG CROISSANTS

een ijzersterke combinatie

Gedipl. Tandprotheticus
Vervaardigen
gebitsprothesen
Nauwkeurige aanpassingen
Snelle reparaties
H
«a t" rVUIJI
KlIÜI Garantie en nazorg
UUI
Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Oosterparkstraat 35, in gewilde omgeving gelegen halfvrijst. woonh. met voor- en achtertuin.
Ind. vestibule; gang; kamer en suite met inbouwkasten; kelder; toilet; keuken; 1e et. keuken; toilet;
kamer en suite met wastafel; inbouwkasten en terras; slaapkamer met douchecabine.
Vr.pr. ƒ 398.000,-k.k.

Raadhuisplein 2
tel. 5712865
Pasteurstraat 24
tel. 5731967

kwekerij P. v. Kleeft

ovz

Potgieterstraat 24
tel. 5736957

Paap

beschikbaar gesteld door

Dr. C. A. Gerkestraat 18 róód, in de directe nabjjheid van het centrum gelegen royale bqvenwoning met balkon op het zuiden. Ind. 1 e et. ruime hal;
woonkamer en suite met inbouwkasten; keuken;
badkamer met wastafel, douche en toilet; slaapkamer; kamer; 2e et. riante overloop; 2 slaapkamers.
Vr.pr. ƒ 269.000,- k.k.

Max Euwestraat 48, aan de duinen gelegen
eengezinswon, met voor- en achtertuin en achterom. Ind. hal; toilet; L-vorm. woonkam. met eiken
parketvloer; open keuken met inbouwapp.; 1e et. 3
slaapk.; badkam. met wastafel, douche, ligbad en
toilet; 2e et. zolderkam. met kastenwand.
Vr.pr. ƒ 398.000,- k.k.

5. Bestuurssamenstelling
- voordracht nieuwe bestuursleden
- de heer Ch. Moerenburg

©

5678910111213

25 26 27 28

te Zandvoort

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken

Stuur of breng uw oplossing
uiterlijk 25 april a.s. naar
het kantoor van
Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12,
2042 J M Zandvoort

23 24

23 april 1998
20.00 uur
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat

AGENDA

Wat u doen moet:
Zoek in de advertenties in
deze krant het paaseitje en plaats
de gevonden letter op de
aangegeven plaats.

1234

Datum
Aanvang
Locatie

De Schelp 9, gezellig twee-kamerapp. met royale tuin. Ind.: hal; woonk. met laminaatvloer; slaapkamer; open keuken met inb.app.; badkam. met
douche, wastafel en toilet.
Vr.pr. ƒ 159.000,- k.k.

Cassata ijs met slagroom
f39,50

Zandvoortselaan 187 2024 XL Zandvoort. Tel. 023-5712401 Fax. 023-5720283

NVM'
c-jd/

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

tel: 023 5328840
of
fax: 023 5328845

in Zandvoort Nieuw Unicum

Kwekerij P. van Kleeff
Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 5717093

Bloeiende
Violen
Primula's
Beplanting
Bemesting

P.S. Nu beginnen, dan wordt een dagje strand
nog zonniger.
Bel voor informatie en inschrijvingen telefoon
023-5379944

Opz'n
Paasbest met
bloemen van
Haltestraat 65
Zandvoort,
tel. 5712060

BLOEMSIERKUNST

JölujJS
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'Ik pas me vrij
makkelijk aan'

Met

oog
en

oor

H

ET IS DE tweede zaterdag dat Kees Stam in de
lucht was. Er zijn sindsdien nog maar enkele uren verstreken en hij heeft er ook nog
een voetbalwedstrijd op zitten.
Tijd om zijn eigen radioprogramma nog eens af te luistercn is er nog niet geweest. Hij
heeft een vrije zaterdagavond.
Die wordt met vriendin Melissa
en een borrel doorgebracht, op
de bank thuis in de Louis Davidsstraat.
,,Ik neem het programma zelf
o)5 om later te horen hoe het
klinkt; of ik niet een beter interview had kunnen maken, of
ik niet wat scherper had kunnen zijn. De schrijvende pers
kan later nog wat schrappen.
Radiomakers kunnen dat niet.
En zeker politici zijn-er erg
goed in het gesprek een kant op
te sturen. Later hoor ik dat en
denk ik 'ik had iets eerder af
moeten kappen' of 'ik ging teveel mee'. Maar ik heb ook wel
dat ik vind dat ik iets minder
hard, minder scherp had kunnen zijn."

de badplaats door
Monique van Hoogstraten
Sinds drie weken hangt in
Zandvoort een nieuwe stem in
de ether. Op zaterdagochtenden
van tien tot twaalf. Het
radioprogramma 'Goedemorgen
Zandvoort' van de lokale
omroep ZFM heeft een nieuwe
presentator: iemand die de ene
week met een Kalasjnikov
tussen de Koerden zit of aan een
reusachtige waterpijp in Jemen
en de andere week 'thuis' achter
de microfoon. Hij is tussendoor
docent en fan van James Bond:
Stam, Kees Stam.

Ouderen ontmoeten kinderen
Kinderdagverblijf Pippeloentje geeft de bewoners van het uanleunwoningencomplex Huis in het Kostverloren op 21 april dr
gelegenheid koffie te komen drinken. Het doel van de koffioochtcnd is volgens Rehnde Adegcest van Pippeloentje „dat we ecu
keer goed met elkaar kunnen kennismaken. We zeggen elk;un
altijd wel gedag, zoals het goede buren betaamt, maar ik geloof dat
een heleboel ouderen uit het HiKnog nooit bij ons binnen geweest
zijn. Ik hoop dat er ook een langduriger contact uit voortkomt
Stel dat iemand het leuk vindt om bij ons af en toe te komen
voorlezen. Dat zou toch ontzettend fijn zijn?"

Rekreade toch tevreden

'Als je Kees naar de bakker stuurt,
blijft hij daar de hele ochtend praten'

Tijdens de tweede uitzending
deze zaterdag sprak Stam met
twee WD-wethouders: Andries
van Marie en de nieuweling
Cees Oderkerk. „Je krijgt soms
verschillende indrukken van week docent toerisme op de heb vier continenten bereisd.
hoe je op de radio was. Over staatsschool voor Toerisme. Ik ben in Nepal geweest, India,
mijn interview met Peer Sips „We leiden mensen op voor Botswana, Zimbabwe, Brazilië,
van de VW dacht ik 'dat ging reisbureaus, touroperators. Ik Bolivia, Verenigde Staten. Met
lekker' en met die politici dacht geef les over luchtvaart, over Kerst zijn we twee weken in Jeik 'dat had ik iets anders moe- tarieven, over hoe je reizen sa- men geweest. (De foto's in de
ten doen'. En de indruk van an- menstelt en de marketing er- gang.) Ik reis ook voor mijn
deren was precies andersom. achter en ik geef trainingen in werk af en toe. Ik heb les gegeNu is het pas mijn tweede keer; klantvriendelijkheid, telefoon- ven in Finland. Maar ik ben alleen nog niet in Australië geik moet er ook nog een klein trainingen."
weest. Dus dat gaan we deze
beetje inrollen."
Maar Stam is niet de man van zomer doen."
„Ik voetbal ook nog, linksStam was een tijd lang zo'n alleen theorie en lessen. Zijn
acht a tien uur per week voor hart ligt niet alleen in Zand- back in het roemruchte vijfde
radio ZFM bezig. „Maar ik heb voort. De huiskamer, boven de van Zandvoort'75. We zijn niet
ook nog een flinke baan er- Albert Heijn, is niet met mas- altijd de beste maar we zijn wel
naast," zegt Stam. „En een kers, speren of andere uitheem- een echt gezelligheidsteam. We
vriendin," vult Melissa aan. se snuisterijen gevuld. Maar fo- maken veel feest en we hebben
„Die eist ook wat meer tijd op," to's in de gang met Oosters aan- een eigen Internetsite. Die verzegt Stam lachend. „Dus ik doe doende taferelen verraden al zorg ik ook nog, ja."
op de radio nu alleen het zater- iets.
Docent en radioman of radio„Ja, ik heb een hoop hobby's
dagochtendprogramma."
In Den Haag is hij 38 uur per en ik reis ontzettend veel. Ik maker; hoe ziet Stam zichzelf

Opvolger van Aart Veer wil
ook woestijnvijgen verkopen
ZANDVOORT - „Ik heb
sterk het gevoel dat de mensen best blij zijn met een
nieuw en jong gezicht in de
straat. In het algemeen krijg
ik tenminste heel positieve,
enthousiaste reacties," aldus de 24-jarige Daniël van
der Broek. Sinds begin februari is hij de eigenaar van
Üe bekende groente- en
fruitzaak aan de Grote
Krocht 25, pal naast het Albert Heijn-filiaal.
De jeugdige
ondernemer
nam de winkel over van Aart
Veer, die het na veertig jaar harde arbeid welletjes vond. „Zelf
heb ik het vak met de paplepel
ingegoten gekregen," vertelt
Daniël. „Al van jongs afhielp ik
mijn vader in zijn Amsterdamse groentezaak. Op een gegeven
moment wilde ik echter op eigen benen staan. Toen ik vorig
jaar in het vakblad de advertentie zag waarin Aart zijn winkel
te koop aanbood, ben ik dan
ook snel gaan kijken. Gelukkig
klikte het meteen."
De officiële overdracht vond
plaats op 2 februari. „Maar Aart
heeft eerst nog een maandje
meegedraaid, om me goed in te
werken en aan de klanten voor
te stellen," laat Daniël dankbaar weten. „Pas toen hij het
gevoel had dat alles op rolletjes
liep, heeft hij me definitief in
het diepe gegooid."
pijt heeft de jonge Amsterdarnmer zeker niet van zijn besluit
om zijn toekomst in Zandvoort
te zoeken. „De mensen hier zijn
doorgaans heel spontaan en
aardig. Bovendien bevindt de
?aak zich op een uitstekende
plek. Nee hoor, het is helemaal
geen nadeel om vlak bij Albert
Heijn te zitten. De groente-af-

deling daarvan heeft namelijk
niets te maken met wat wij hier
hebben."
Evenals zijn voorganger wil
Daniël graag bekend staan om
de puike kwaliteit van zijn verse waar, die nochtans voor een
redelijke prijs te koop wordt
aangeboden.
„Verder streef ik ernaar om
het assortiment wat uit te breiden," vertelt hij. „Bijvoorbeeld
met exotische vruchten, zoals
woestijnvijgen en kiwano's. En
inmiddels heb ik al een afdelinkje met schoongemaakte
groentes aan de zaak toegevoegd."
Nieuw is ook dat de groentewinkel tegenwoordig tevens op
woensdag geopend is, zodat
men er met uitzondering van
zondag de gehele week tussen 8
en 18.30 uur terecht kan.

Yanks-jubileum
druk bezocht
ZANDVOORT - Met een
swingende feestavond is het
driejarig bestaan gevierd van
de Yanks Danceclub. De vele
gasten werden door de gebroeders Van der Moot, die de discotheek in 1995 openden, gastvrij
onthaald op onder meer een live-band en de nodige versnaperingen.
Volgens René van der Moot
zijn het drie zware jaren geweest. „We hebben destijds een
trage start gekend, maar nu
loopt het gelukkig perfect. Ik
mag wel zeggen dat we hier in
het dorp aardig zijn ingeburgcrd. Dat komt omdat wc niet
alleen dansavonden organiseren. Zo vindt bij ons eens per
maand het politieke café plaats
en verder bieden we ruimte aan
modeshows,
vergaderingen,

„Zeker politici zijn er goed in om een radio-interview een bepaalde kant op te sturen," vindt Kees Stam
Foto Amli c Lioboi om

eigenlijk? „Ik was in Amsterdam jarenlang discjockey:
praatje, plaatje. Dit bij ZFM is
iets heel anders. Ik heb niks
met de muziek te maken, dat
doet de technicus. Als docent
ben jij degene die bepaald wat
er gebeurt. Een goede interviewer laat de ander aan het
woord, je stuurt het hoogstens."

„hij heeft iets kameleontisch;
hij kan het bijna beter met mijn
familie vinden dan ikzelf. Hij
wordt overal met open armen
ontvangen."
„Als student stond ik tussen
de corpsballen en ook tussen
het grootste schorem. Bij het
voetbal gaat het over zuipen,
vrouwen. Op mijn werk gaat
het over cognitieve processen
Toch lijkt Stam iemand die van de leerling en adolescenzich graag laat gelden. 70 pro- tiepsychologie. Op de radio
cent van zijn twee uur durende praat ik met beleidmakers en
radioprogramma bestaat, denkt de man op de hoek. Ik pas me
hij, uit interviews en praten en vrij makkelijk aan." '
30 procent uit muziek. Stam
vertelt ook nu makkelijk, ook
Dat blijkt, als we wat vakanals er geen vragen gesteld wor- ticfoto's doornemen. Waar anden en is communicatief inge- dere toeristen in Jemen de gesteld.
organiseerde bus stappen voor
„Hij past zich makkelijk een excursie, gaan Kees en Meaan," zegt vriendin Melissa, lissa - zij volgens de plaatselijke

gewoonte geheel gesluierd met de bedoeïenen mee naar
huis. Zo zien we Kees Stam ook
zitten: als volwaardig lid van
een familie aan een immense De legervoertuigen van Keep them rollin' kunnen op 5 mei waaiwaterpijp.
schijnlijk geen ereronde door het dorp maken. Nieuw Unicum
„Als je Kees voor een brood slaan ze in elk geval dit jaar over. Het tij is zo ongunstig dat de
naar de bakker stuurt, blijft hij jeeps rechtstreeks van IJmuiden naar Scheveningen doorrijden,
ook de hele ochtend weg, met omdat ze het anders niet halen.
de bakker praten." „Het is een
kwestie van open staan voor andere culturen. Mensen zijn
overal ter wereld gelijk. In Jemen sta je ook bij de bakker. De kwestie rondom het pijpje van de buurman van mevrouw
Het is hetzelfde als in Zand- Slagveld in de Van Speijkstraat sleept maar door. Al 22 maanden
voort, hij ziet er alleen wat an- geleden heeft zij voor het eerst geklaagd dat deze ontluchtingsders uit."
pijp te dicht bij haar badkamerraam staat. Op 13 maart kreeg de
„Moetje niet vertellen over je 83-jarige Zandvoortse een brief van de gemeente dat zij een week
andere hobby," stelt Melissa later zou horen of haar buurman wel of niet zijn pijp moet
voor. „Welke?" „Kees is ook verplaatsen. Ze heeft niets gehoord. En voorlichter Egon Snelders
nog fan van James Bond."
beloofde maandag opnieuw dat hij erachter heen zou gaan. Ovengens is inmiddels eindelijk duidelijk dat het pijpje niet aan de
Bram Couvreur normen voldoet. De gemeente heeft de buurman van mevrouw
Slagveld gesommeerd voor 15 april het pijpje weg te halen en
tegen zijn gevel te plaatsen. Anders laat de gemeente het doen on
stuurt de gemeente de rekening naar hem. Althans, dat belooft
voorlichter Snelders. Maar ja, beloftes zijn er al menigmaal gcdaan...

Te hoog water

Beloftes

Dier
van de
week

Weekenddiensten
m.

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12. Tel. 023-5718648,
of Faxen 023-5730497.

e

e

bruiloften en partijen."
Dat de discotheek in toenemende mate populariteit geniet
bij het uitgaanspubliek, dankt
hij aan de succesvolle formule.
„Die bestaat eruit dat we behoorlijk trendy zijn," legt Van
der Moot uit. „Maar met uitzondering van de prijzen die we
rekenen. Bovendien komt iedereen hier aan zijn trekken.
Op zaterdagavond richten we
ons hoofdzakelijk op mellow-hpuse, maar we organiseren
bijvoorbeeld ook eens in de
maand een Motown-avond voor
de wat oudere bezoekers."

Casino a la Vegas
ZANDVOORT - Geïnspireerd
op de activiteiten in Las Vegas
vindt van 10 tot en met 27 april
in alle vestigingen van Holland
Casino, waaronder het Zandvoortse casino, het American
Roulette Championship plaats.
De finale is op 27 april in Nijmegen. Dagelijks wordt per vestiging prijzengeld beschikbaar
gesteld. Voor de finale is een
ton beschikbaar. Meedoen aan
het toernooi kost minimaal vijftig gulden. De zaal is aangekleed in de stijl van de speelzalen in Las Vegas.

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112.
In
andere
gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen). Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemeiiand.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson. B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover
tijdens
weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag.. spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek. H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de opcningstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgcvallen is het Kruiswerk Zuid-Kcnncmcrland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereikcn via de doktcrsinformatiedienst: tel. 09-001515.
Verloskundigen: Mevrouw S.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl. Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort. tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdicnst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem c.o.: 023 - 5471471. dag
on nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.

Het bestuur van de Rekreade is tevreden over de afgelopen zomer
Weliswaar deden er iets minder kinderen dan vorig jaar mee aan
de spelletjes, het volksdansen en de vossenjachten, maar het
waren er toch nog altijd een heleboel: 4063. In 1,996 bezochten
maar liefst 4230 kinderen de activiteiten. Dat was een absoluut
record. De afname zit 'm vooral in Noord (345 kinderen m i n d e i )
want in het centrum deden er 178 kinderen extra mee. De Rekreade kende ook twee jubilarissen: Annette ter Stege (vijftien jaai
vrijwilligster) en Paul Zonneveld (tien jaar vrijwilligster). De/e
zomer moet de Rekreade het voor het eerst zonder coördinator
Nel de Waard stellen. Na dertig jaar, net zo lang als de Rekreade
bestaat, vindt zij het mooi geweest. Ook Jan de Droog wilde
afhaken, maar hij is op het laatste moment nog overgehaald. Jan
heeft in elk geval deze zomer nog een paar weken de dagelijkse
leiding op zich genomen.

Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, van 9.00-17.00 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
svp 24 uur van te voren opgeven bij het Welzijnscentrum,
tel. (023-) 5717373. Voor de
maandag moet men zich op de
vrijdag ervoor opgeven.
50 plus Inlooppunt: Woe 10-12
uur, voor informatie, ontmoeting, leestafel en kopje koffie of
thee. Willemstraat 20, zij-ingang Gemeenschapshuis.
Zandvoortse Vereniging: van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat
ZVH). Schriftelijk: Postbus 287,
2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur. di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Geld nodig
De dierenambulance, die ook regelmatig in Zandvoort dieren
ophaalt, is onherstelbaar beschadigd door een aanrijding op de
Vijfhuizerdijk. Gewonden zijn er niet gevallen, alleen de ambulance heeft het niet gered. Daarom rijdt er nu nog maar één auto
rond in de regio Zandvoort, Haarlem, Haarlemmermeer en Aalsmeer. De wagen zelf was wel verzekerd; een nieuwe inrichting
moet de Stichting Regionale Dierenambulance echter zelf betalen. En dat kost 10 duizend gulden. Giften zijn welkom op girorekening 342777.

Geen zwanen maar padden

De vijfjarige bouvier Rambo is
een leuk dier, niettemin logeert
hij tijdelijk in het Kennemer
Dierentehuis. Hij is daarom op
zoek naar een nieuwe baas of
bazin. Rambo is op zijn hoede
bij vreemden en kondigt ze luid
aan. Een echte waakhond dus.
Hij is echter lief voor zijn baas,
sociaal met andere honden. Bovendien luistert hij goed, al verdient het aanbeveling om een
aantal commando's nog eens
goed aan te leren maar dat zal
geen probleem vormen wan l hij
is leergierig. Meer informatie
over Rambo is verkrijgbaar bij
het Kennemer Dierentehuis.
Kecsomstraat 5, tel. 5713888.
Daar logeren ook nog enige andere dieren die een nieuw gezin
zoeken.

Burgerlijke stand

Dat het roeispektakel niet meer mag plaatsvinden in het Zwanenmeer vinden sommige mensen erg jammer. Natuurgids Torn Puts
ziet echter ook een lichtpuntje. Het zou weieens beter voor de
planten en dieren in de ondiepe plas kunnen zijn. „Je weet niet
watje verstoort. Er zit van alles in die vijver. Vanaf eind april gaat
de rugstreeppad er bijvoorbeeld weer broeden. Veel mensen denken trouwens dat het kikkers zijn die ze tegen de avond horen
zingen, maar het zijn dus padden." Zwanen, waar het meertje naar
vernoemd is, worden overigens niet zo vaak gesignaleerd in hc>t
vijvertje.

Kom 2de Paasdag naar Meubelboulevard Amsterdam-Diemen.
Van 10 tot 17 uur ziet u alle
meubels op hun paasbest.

Amsterdam

BAAIBERGEN, HOUWEUNG INTERIEUR, MIJNDER5
MONDIlEDER^MONTfl, OASE. VANREEUWUK, SLAAP
KAMER CENTRUM, STOK MEUBELCENTER, VALHAL
Info: (020) 6 9 0 9 3 16

Periode:
28 maart-3 april 1998
In ondertrouw: Ocbcle Eclkc
van der Hoek en Eva Gavina
Gaburno. Getrouwd: Milco Koper en Marieke Johannc Annette van Aalst. Robert Bonncma
en Monique Elianore Schuiten.
Theodorus Maria Smit en Helena Elizabeth Pellikaan. Geboren: Luna Manon Rosalinda,
dochter van Clcmens Supriano
Lourens en Louise Dorothy van
den Berg. Charley Ynez, dochter van Robert Edwin de Jong
en Mirella Yncz Fernhout.
Yentl Jacoba, dochter van Freddy Zwemmer en Jacoba van der
Mijc. Julia Elcna, dochter van
Bernard Henry Pöttker en Elise
Maria Wcllcr. Overleden: Annc
Louise van Parreren, 93. Engelbcrtus Voorderhaak. 78. Catharina Nicolasina de Vogel-Dekker. 81.

i
Kerkdiensten

Daniël van der Broek (derde van links) werkt samen met zijn personeel in de voormalige groentezaak
van Aart Veer

Hervormde Kerk: Don 19.30: SOW in Ger. Kerk, met ds van
Leeuwen. Heilig Avondmaal. Vrij 19.30 uur: SOW in Herv. Kerk
met ds vd Vale. Hervormd Kerkkoor en fluitenscmblc. Zon 10.00:
SOW in Herv. Kerk, met ds v. Leeuwen en ds vd Vate. Hervormd
Kerkkoor en Muzickenscmblc. Gereformeerde Kerk: Don 19.30:
SOW. met ds van Leeuwen. Heilig Avondmaal, zie verder Herv.
Kerk. Agatha Parochie: Don 19.00: pastorcs Duijves en v. Polvliet.
Vrij 10.00: Kruiswegviering met ouderen. Zat 22.00: Paaswake met
Caeciliakoor, pastores Duijves en v. Polvliet. Zon 10.30: pastor v.
Polvliet, Caeciliakoor. NPB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
Zondag 10.30 uur: ds. L.C.M. Blomjous uit Aordcnhout.

Pas op voor rijdende villa's

IlliiMiaticM.iuiIrHi" i
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VIDEOTHEEK DOMBO'S

SUPER P A A S A A N B I E D I N G E N
|

MEER DAN 150 VLOEREN EN MATEN!

DE NIEUWSTE DAGFILMS

f-'V '

'

.

• •'

-. . •

•

Air Force One, The Last World, George of the Jungle,
. Paradise Road, My Best Friends Wedding, Contact, Mimic.
VIDEOTHEEK DOMBO
Corn. Slegersstraat 2b, tel. 023-5712070
Geopend 7 dagen per week van 13.00-^1.00 uur
Deze aanbieding is geldig t/m 25/4

inlevering
van deze

inlevering
van deze

kinderfilms
hele week

19=A

inlevering
van deze

weekfilms

Deko-Marty Kersen rustiek
Breedte 12,5 cm. Warmrood Kersen met
noest en vlam en brede stroken
Prijs p.m.
van

dagfilm

«*• 109.-

Junckers Exclusief Parket
12-22 mm. Massief Deens hardhout parket
* kant en klaar met 6-voudige laklaag,
UV-gehard of olie geïmpregneerd
* 100% verhuisbaar door uniek clipsysteem
* 10 jaar garantie

Tarkett Zweeds lamelparket
Leverbaar in dikte van 7-10-14 en 20 mm.
* 10 jaar garantie
* kant en klaar, 6-voudig gelakt en UV-gehard
* gelakt of olie geïmpregneerd

Junckers Sylvea-hevea 12 mm
Lichtgele houtsoort
met strakke nerf
Prijs p.m.2
van

Tarkett Beuken Natuur Budget
Licht Beuken, zonder
noest en vlam
.
Prijs p.m.2 van -95."

Junckers Sylvaket-Beuken 22 mm
Warrn donkerbruin gestoomd Beuken
Prijs p.m.2
^
^f\C.
van
145.- lUD.Junckers Eiken Variation plank
21 mm
Breedte ca. 13 cm. Olie geïmpregneerd.
Licht Amerikaans Eiken plank
Prijs p.m.2
^

van

io5.-

Eiken plank onbehandeld
Prijs p.m2 van 343.-

Tarkett Eiken Natuur
Europees Eiken met noest en mooie
tekening
.
Q£95
Prijs p.m2 van 109.ÖO.

200 K L E U R E N EN M O D E L L E N !

149.129.-

Santana massieve kurktegels.
Dessins in moderne stroken, blokpatronen
of romeins klassieke motieven. In Naturel,
Roomwit, Beige, Blauw, Zwart, Geel en
Groen of een samenstelling naar wens.

Deko-Marty
breedst rook lamelparket

Mexico Lamellen roomwit
Af m.: 150 x 600 mm met facetkanten
Prijs p.m.
van

Lengte van 42,5 cm tot 266 cm.
* kant en klaar, 6-voudig gelakt en UV-gehard

LEHMAN

«:. 59!95

Deko-Marty Eiken plank
Breedte 18,4 cm (Iengte132- 266 cm) Frans
Eiken planken, geborstelc
en gerookt.
Prijs p.m.2 van

Mexico Plavuizen crèmegeel
Afm.: 300 x 300 mm met facetkanten
Prijs p.m.2
van

4995

MEER DAN 150 SOORTEN!
10 TOT 15 J A A R G A R A N T I E
Nieuwe Collectie Luxfloor Classic
Normaal woongebruik, (HDF kern)
Taberwaarde 9000,10 jaar garantie
Afmeting 1285 x 195 mm, dikte 7,2 mm
Luxfloor Classic
2- en 3 strooks
Eiken en Kersen
Prijs p.m.2
Berken en Beuken
Actieprijs
p.m.2
van
Luxfloor Classic
Maple, Kersen, Eiken, Beuken en Grenen
2- en 3 strooks
én brede stroken.
Introductieprijs
p.m2
van 34?=
Collectie 1998
Quïck Step Uni clip
Voor zwaar woongebruik, 100% verhuisbaar, niet lijmen! Afmeting 190 x 1200 mm.
Dikte 8 mm. Dessins Beuken
£* A
en Eiken 3-strooks. Prijs p.m.2 w ^ • m
Collectie 1998 Pergo Orginal
Voor zwaar woongebruik (Per Core 85 kern)
Noordeuropees milieu-kenmerk (ISO 9001)
15 jaar garantie. Afmeting 200 x 1200 mm.
Dikte 8 mm. 24 dessins o.a.
Diamant, Ivoor, Terra, Grenen £* *9
Prijs p.m.2
O f • ""

Gratis Paaseitjes
U hoeft niet ver te zoeken, bij
BP LEHMAN heeft de Paashaas
een traktatie voor u achtergelaten. BP trakteert u
vanaf 10 april
zolang de
voorraad
strekt.

/%>
/
" ~*

Amsterdam, Valschermkade 4, (tussen Carpet-land en Praxis)
tel. 020-669 58 23.
Amersfoort, Amsterdamseweg 29, (tegenover Gamma)
tel. 033-465 17 37.
Den Haag, Binckhorstlaan 170, (tegenover McDonald's)
tel. 070-385 97 35.

^^ grootste m parket laminaat en kurk
a's
^

Aanbiedingen geldig t/m 10 mei 1998 en zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

paar Leen Service

0235731069
Betrouwbaar en Goed advies

Gevestigd sinds 1957
Voor het toiletteren van kleine
tot middelgrote honden, incl.-^-^x-'
nagel-, oor- en anaalklier- 13
/, A
behandeling.
f
]
(Ook apart mogelijk.)
l
j

* ALLEEN op maat tegen de LAAGSTE rente!
* SPAAR op maat tegen de HOOGSTE rente!
* SPAAR/LEEN KREDIET DUBBEL fiscaal voordeel! De LAAGSTE maandlasten
ir GRATIS Euro pas OVERNAME van bestaande lening SNEL geregeld Ook voor U

PROFITEER NU!

Vanaf donderdag 9 april
ruimen wij onze gehele

„Hondenkapsalon RENEE"

Bel voor gratis info, advies of afspraak
023-5715626.
Van Ostadestraat 26, Zandvoort

„PAAS" BEST WONEN

NIEUWE
ZOMERCOLLECTIE
op met KORTINGEN

1O - 30%

DR. J. G. MEZGERSTRAAT 41

ZANDVOORT

WILHELMINAWEG 30

ZANDVOORT

Gezellig vierkamer hoekappartement op de 1e
woonlaag met afzonderlijke berging in de onderbouw Indeling woonkamer met open keuken
incl mbouwapp , ouderslaapkamer, kinderkamer,
kastenkamer, badkamer/ligbad

Recent gerenoveerde hoekwomng met garage en
tuin Indeling L-woonkamer met open haard en
moderne open keuken, 1e etage 3 slaapkamers,
badkamer/ligbad/2e toilet, 2e etage vliezotrap
naar zolder Eigen grond 398 m'

VRAAGPRIJS ƒ 349.000,- k.k.

VRAAGPRIJS ƒ 498.000,- k.k.

PROF. ZEEMANSTRAAT 29
ZANDVOORT
Vrijstaand woonhuis met garage en fraai aangelegde tuin Indeling- U-woonkamer met open
haard en open keuken Incl app , 1e etage: 4
slaapkamers, badkamer/douche/toilet, 2e etage
kamer en ruime zolderberging Kunststof kozi]
nen, dubbele beglazing.

VRAAGPRIJS ƒ 595.000,- k.k.

STATIONSPLEIN 11/3
ZANDVOORT
Zeer verzorgd vierkamer hoekappartement met
groot zonneterras en uitzicht op zee
Garageplaals en berging m onderbouw Indelinggrote woonkamer met moderne semi-open keuken, 3 slaapkamers, badkamer/ltgbad/douchecabme/wastafelmeubel

VRAAGPRIJS ƒ 649.000,- k.k.

Wilt u meer weten? Alle verdere informatie over
deze en nog vele andere objecten, alsmede over
de financieringsmogelijkheden vindt u bij

DR.C.A.GERKESTRAAT163
ZANDVOORT
Goed onderhouden hoekwomng met garage,
voor- en beschutte achtertuin Indeling woonkamer met erker, keuken, kelder 1e etage 3 slaapkamers, badkamer/douche, 2e toilet, 2e etage
vaste trap, zolderkamer, berging

VRAAGPRIJS ƒ 495.000,- k.k.

Passage 36-40
2042 KV Zandvoort
Postbus 413
2040 AK Zandvoort
tel. 023 - 5715531
fax 023 - 5719127

CÏ3

NVM
MAKELAAR

KOSTVERLORENSTRAAT 92C ZANDVOORT
Recent gebouwde halfvrijstaande luxe villa met
inpandige garage en fraai aangelegde tuin
Indeling L-woonkamer met open keuken, 1e etage 3 slaapkamers, badkamer/ligbad/douchecabme. 2e etage studio met zonneterras op het
zuiden.

VRAAGPRIJS ƒ 885.000,- k.k.

j

Weekmedia 17

Sporting Club
slaat hard toe
ZANDVOORT - In de
strijd om hel Zandvoortse
kampioenschap 'Sportploeg
van het jaar 1998' stond het
badmintononderdeel op het
programma. Het was geenszins verrassend dat de badmintonvereniging Sporting
Club dit onderdeel winnend
afsloot.
De badmintonclub was vooraf duidelijk favoriet, maar ondervond toch behoorlijke weerstand van de andere teams. Een
van de koplopers in deze competitie, Idenlico, kende een
/wakke avond en wist niet verder te komen dan de zevende
en laatste plaats. Dit speelde
medekoploper Kenamju in de
kaart. Kenamju had wel een
goede avond en had een paar
uitstekende spelers in hun
team waarmee een knappe
tweede plaats werd behaald.
Kenamju gaat nu alleen aan de
leiding.
Ook het teams van de handbalvereniging en TZB-softbal
bleken prima te kunnen badmmtonncn. Beide teams gaven
elkaar geen duimbreed toe en
sloten de avond af met een gelijk aantal gewonnen wedstrijden. Door een iets beter gemiddelde werd de handbalploeg
derde en moest de softbalploeg
genoegen nemen met de vierde
plaats. De Zandvoortse Reddings Brigade en de hockeyclub waren wat minder fortuinlijk in het spel. Hoewel ook met
grote inzet werd gespeeld zat er
niet meer in dan respectievelijk
een vijfde en zesde plaats.
Badmintpnvereniging Sporting Club liet duidelijk van zich
spreken en duldde geen tegenstand in hun eigen tak van
sport. Met grote cijfers werd
overtuigend gewonnen. Dat
was wel nodig ook, want op de
laatste plaats staande, waren de
punten hard nodig om in de
race te blijven voor de eindzege.
In de totaalstand gaat Kenamju
nu aan de leiding gevolgd door
drie teams op de tweede plaats.
Indentico, de reddingsbrigade
en het softbalteam delen die
derde plaats, terwijl daarna
Sporting Club, ZVM-handbal
en ZHC volgen.

Klaverjassen
ZANDVOORT - Wie van klaverjassen houdt, kan op vrijdag
10 april terecht bij het koppelklaverjastoernooi van de softbalafdeling van TZB. De klaverjasavond vindt plaats in de
kantine op de Kennemerweg.
Aanvang acht uur.

woensdag 8 april 1998

ZVM geeft een 2-0 voorsprong uit handen
ZANDVOORT - Ondanks het gelijke spel (2-2) is de nood
voor Zandvoortmeeuwen nog niet gelenigd. Vooral in de
tweede helft zaten de Zandvoorters er conditioneel doorheen. Het bezoekende Ripperda werkte toen een 2-0 achterstand weg, maaris ook nog niet vrij van
degradatiezorgen.
Voor deze uiterst belangrijke
wedstrijd bestond een redelijke
belangstelling. Zowel Ripperda
als Zandvoortmeeuwen hebben
de punten hard nodig in de
strijd tegen degradatie. Het
werd dan ook een echt degradatie-duel met weinig goed voetbal. Beide teams legden wel een
enorme werklust aan de dag
maar hoogstaand was het niet,
alhoewel de spanning enorm
veel vergoedde.
Gezien het belang van de
wedstrijd had de bond een uitstekende scheidsrechter op di*
duel afgestuurd. Scheidsrechler Bouws floot veel maar deed
het uitstekend. In de eerste
helft forceerde Ripperda wel
een paar hoekschoppen maar
gevaarlijk werd het niet voor
het doel van Mario Schrader.
Zandvoortmeeuwen moest het
hebben van vrije schoppen en
na zo'n twintig minuten spelen
zou daaruit de openingstreffer
ontstaan. De bal werd hoog voor
het doel geplaatst en kwam
voor de voeten terecht van Pieter Keur, die niet aarzelde en
hard en laag raakschoot, 1-0
Meteen na de aftrap kreeg
Ripperda de kans op de gelijkmaker.
Zandvoortmeeuwen
greep niet in maar de kopbal
van Kensen ging over het doel.
In het verloop van de eerste
helft werd het voetbal er niet
beter op. Beide teams leden
veel balverlies en echte kansen
waren er niet.
In de tweede helft kwam
Zandvoortmeeuwen al snel op
een 2-0 voorsprong. Een voorzet

Topscorer 1

van Raymond Holzken werd
door een Ripperda verdediger
schitterend in eigen doel gekopt. Dat had meer rust in het
Zandvoortse spel moeten brengen doch het tegendeel bleek
waar. Ondanks een geweldig inzet van Rocco Termaat en Sander Hittinger raakte Zandvoortmeeuwen de greep op de wedstrijd geheel kwijt. Toen Pieter
Keur en Rocco Termaat met
blessures het veld verlieten
werden de Zandvoorters geheel
met de rug tegen de muur gezet. Doelpunten konden niet
uitblijven. Ripperda kwam terug uit een van de vele gevaarlij ke hoekschoppen tot 2-1 door
een treffer van Fortgens.
Kort daarop had Zandvoortmeeuwen de strijd kunnen beslissen. Een heel fraai opgezette aanval, via diverse schijven
bracht Chris Jongbloed vrij
voor de Haarlemse doelman.
Deze redde met de voet waarna
de bal op het hoofd van Andy
Beek kwam, die echter zijn
kopbal op de lat zag belanden.
De grotere voorsprong bleef uit
en Ripperda gooide er nog een
schepje bovenop.
Tien minuten voor het einde
bezweek de Zandvoortse achterhoede onder de aanhoudende Haarlemse druk en moest
Mario Schrader voor de tweede
keer de gang naar het net maken, 2-2. De Zandvoorters kwam,en er niet meer aan te pas en
haalden op het tandvlees het
einde. Beide teams blijven door
dit gelijke spel nog volop in de
gevarenzone.

Robin Castien
(Zandv.75)
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De bokaal kan besteld worden want Robin Castien is, en dat was
af weken bekend, niet meer in te halen. De Zandvoortse spits
kwam weer in het veld en voerde zijn totaal met twee doelpunten op. Pieter Keur lijkt op een tweede plek af te stevenen door
eenmaal de juiste richting te vinden. Castien heeft met 21
treffers Keur op een achterstand gezet van tien doelpunten.

Zandvoort '75 is veilig
ZANDVOORT - Na de ruime nederlaag van vorige
week herstelde Zandvoort
'75 zich knap door het bezoekende AFC '34 met 3-1 te
verslaan. De Zandvoorters
zijn daardoor vrij van degradatiezorgen en doen zelfs
nog mee in de strijd om de
derde periodetitel.
Het Zandvoortse team kon tegen AFC '34 in bijna de sterkste
opstelling aantreden, dit in
schril contrast met vorige week
.toen zes spelers afwezig waren.
Het bleek dat Zandvoort '75 in
"deze opstelling met de sterkste
teams kan wedijveren. In de
eerste helft waren de teams aan
elkaar gewaagd. Het gelijkopgaande duel werd voornamelijk
op het middenveld uitgevochten. Grote kansen ontstonden
er niet. Eenmaal moest doelman Ferry Nanai al zijn talenten aanspreken om de Zandvoorters voor een achterstand
te behoeden.
In de tweede helft viel Edwin
Ariesen in en dat bracht meteen
leven in de brouwerij. Binnen
een kwartier werd er drie keer
gescoord. Robin Castien stond
op de juiste plek om een voorzet van rechts in het doel te

prikken en een paar minuten
later was het 2-0. De AFC-verdediging werkte de bal foutief
weg waarna Arthur Paap keihard en onhoudbaar uithaalde.

ZANDVOORT - In de interne competitie bij de
Zandvoortse Schaak Club
hebben Gudc en Berkhout
rake klappen uitgedeeld.
Beiden wonnen hun partij
en klommen op de ranglijst.

Dit luchtducl wordt door een ZVM-speler gewonnen, de wedstrijd eindigde onbeslist

Kol» Ki ick van Cli'cf

ZHC zorgt voor enorme stunt
ZANDVOORT - De ZHChockeyers zorgden voor een
enorme stunt door koploper
Mijdrecht met 3-2 te verrassen. Een goede opsteker
voor het aanstaande weekeinde te verspelen Internationale Paastoernooi op het
Duintjesveld.
Mijdrecht, dat kampioen gaat
worden in deze afdeling, kon de
titel bij een oveiwinning op
ZHC gaan vieren. De Zandvoorters vonden dat niet zo'n geslaagd idee en speelden een
zeer gemotiveerde wedstrijd.
Mijdrecht speelde onder druk
en zeer nerveus. Beide teams
gingen er volop tegenaan en
kregen wat kleine kansjes. Halverwege de eerste helft kwamen de bezoekers op een 0-1
voorsprong toen de ZHC defen-

ZANDVOORT - Door met
6-5 van mede degradatiekandidaat AMS te winnen
slaagde Kroon Vis/ZN erin
zich te handhaven in de
zaalvoetbalafdeling.
Tien
minuten voor het einde keken de Zandvoorters nog tegen een 2-5 achterstand aan
en leken het kind van de
rekening te worden.

strijd was gespeeld alhoewel
AFC '34 niet wenste op te geven
en opnieuw in de aanval ging.
Zandvoort '75 speelde echter
goed en de uitvallen waren niet
ongevaarlijk, Verandering in de
score zou echter niet meer
Het spotten met de voetbalplaatsvinden.
wetten is de Zandvoorters bijna
„Tegen deze sterke tegen- fataal geworden. Het vergeten
stander hebben we heel goed van die wet, dat onderaanstaangespeeld," vond begeleider de ploegen de laatste wedstrijJoop Paap. „Door dit prima re- den op jacht gaan naar punten
sultaat zijn we definitief veilig en daar nog vaak in slagen ook.
en kunnen we de laatste twee had het aanvankelijk in de midwedstrijden vrijuit spelen. Ik denmoot vertoevende Kroon
Na een kwartier voetballen hoop dan ook, dat we in die Vis/ZN de afgelopen weken een
keerde de spanning geheel te- wedstrijden leuke resultaten regelrechte
degradatieplaats
opgeleverd. Doordat Kroon
rug. AFC drong aan en Ferry kunnen boeken."
Nanai werd van dichtbij kansloos door de benen gepasseerd,
2-1. De Alkmaarders begonnen
aan een sterk offensief, doch de
Zandvoortse defensie met een
uitstekende Nanai aan het
hoofd gaf geen krimp. Op het
ZANDVOORT - Maandag
middenveld probeerde de sterk
In deze sterk bezette merkenspelende Dennis Keuning de Tweede Paasdag om half elf race hebben maar liefst zescnbal in de ploeg te houden het- start het autosportseizoen op dertig rijders zich aangemeld.
geen hem goed afging.
het Circuit Park Zandvoort. Het De concurrentie is dan ook
AFC rook wel aan de gelijk- raceprogramma ziet er fraai uit groot in deze klasse, maar
Koster
maker, doch op het juiste mp- en in de diverse klassen zal de Zandvoorter Dillon
ment liet Robin Castien zijn strijd om de nationale titels los- deinst daar niet voor terug en
waarde weer eens zien voor zijn barsten. Dillon Koster is pok dit gaat voor de titel in de Junior
team. Castien draaide van zijn seizoen te bewonderen in het Cup. Bovendien wil de 21 jarige
tegenstander weg en schoot deelnemersveld van de Marlbo- Zandvoorter in het algemeen
schitterend raak, 3-1. De wed- ro Elf Renault Megane Trophy. klassement een plaatsje vci-

Begeleider
tevreden over
ruime zege

sie niet strak genoeg dekte.
ZHC bleef echter geconcentreerd spelen en gaf geen kansen meer weg, maar kon voorin
ook niet veel potten breken.
Het begin van de tweede helft
was zeer sterk van ZHC. Meteen in de eerste minuut gaf junior Toine Berendsen zijn visitekaartje af. Na een fraaie solo,
gevolgd door een combinatie
met Jim Gatsomdes scoorde
Berendsen fraai de gelijkmaker. Twee minuten later was
het opnieuw raak. Mijdrecht
was aangeslagen en vergat de
organisatie in de defensie. Jim
Gatsonides werd geheel vrijgelaten en rukte ongehinderd
richting doel. Met een goede
pass bracht hij Wouter Slotemaker in scoringspositie en deze
gaf de doelman geen schijn van
kans, 2-1.

Mijdrecht probeerde de druk velden aan de Dumt]esveldweg,
op te voeren, maar door gedisci- waar gestreden wordt op de
plineerd spel van het Zand- Dick Muller Schelpenkar trovoortse middenveld en de ver- fee. Zowel bij de dames als de
dediging wist Mijdrecht zich heren verschijnen twaalf teams
nauwelijks kansen te schep- aan de start.
pen. Toch kwam de gelijkmaNaast ZHC komen onder anker, maar dan wel uit een strafcorner. Met nog zeven minuten dere Gooischc, Pollux, Bergen
te gaan steeg de spanning naar op Zoom, Winchester en Notgrote hoogte. Twee minuten tmgham een bezoek brengen
voor het einde kreeg ZHC een aan de badplaats. Naast het
strafbal toegewezen, die door hockey wordt het toernooi omNiki Gatsonides werd verzil- ringd door diverse andere activerd, 3-2. In de slotfase forceer- viteiten. Zo zal gezamenlijk het
de Mijdrecht nog wel twee straf- ontbijt genuttigd worden en
corners maar ZHC hield de ook de lunches en de diners
worden op de gebruikelijke
overwinning vast.
Het komend weekend staat voortreffelijke wijze door de
het dertigste Internationale ZHC verzorgd. De eerste wedPaastoernooi op het program- strijden beginnen zaterdagmorma. De Zandvoortsche Hockey gen om elf uur. terwijl de finaClub verwelkomt op 10,11 en 12 les zondagmiddag vanaf vijf
april vele teams op de hockey- uur worden gespeeld.

Kroon Vis/ZN ontsnapt na
curieus slot aan degradatie
Vis/ZN het in een rechtstreeks
De IJmuidenaren begonnen
duel moest opnemen tegen furieus aan de tweede helft en
mede-degradatiekandidaat
voordat Kroon Vis/ZN het in de
AMS, dat een punt meer had, gaten had stond er een achterwas er nog hoop.
stand van 2-5 op het scorebord
De openingsfase verliep als en waren de rollen volledig omeen droom voor de Zandvoor- gedraaid. Het sierde Kroon
ters. Na achttien seconden ko- Vis/ZN dat het de strijd niet opgelde Toine Eickhoff al raak en gaf, maar over ging tot een wandrie minuten later had Arthur hoopspffensief in het laatste
Paap de gastheren op een ogen- kwartier. Doelman Mare Buschijnlijke comfortabele 2-0 chel paste de bal naar Robin
voorsprong gezet. Halverwege Luiten, die door zijn overstapje
de eerste helft kwam het ner- de IJmuidense doelman in verveus gestarte AMS beter in de warring bracht, waardoor de bal
wedstrijd en door een doelpunt in het doel rolde, 3-5.
In de resterende zeven minukwam de spanning weer terug.
ten persten de Zandvoorters er
2-1.

alles uit. Twee minuten voor
het einde scoorde Robin Luiten
de vierde Zandvoortse treffer
en toen een minuut later Henk
Gaus de gelijkmaker produceerde was het moegestreden
AMS rijp voor de slachtbank.
Met nog een minuut te gaan
leek het op een remise uit te
draaien. Het onwaarschijnlijke
gebeurde toch. Een solo-actie
van Jack Goedegebuure werd
AMS te machtig.
Het schot van Goedegebuure
verdween onhoudbaar in de
hoek en zorgde voor de bevrijdende treffer, 6-5. Het slotakoord was in handen van doelman Buchel. Ver in blessuretijd
ranselde hij een van dichtbij
hard ingeschoten bal op \veergaloze wijze uit de hoek, daarmee zorgend voor een passend
eind van een bizarre wedstrijd.

Dillon Koster gaat voor titel in Junior Cup

ZANDVOORT - Op de vel- De meisjes van
den van Zandvoortmeeu- de
wen streden zes Zandvoort- basisscholen
se basisscholen gisteren tij- zorgden voor.
dens het jaarlijkse school- prachtig
voetbaltoernooi om fraaie voetbal

Dat testen gebeurde dit vooroveren bij de beste zes.
„Ik heb hel afgelopen jaar seizoen bij een ander team dan
ontzettend veel geleerd," ver- vorig j aar. Dillon Koster is overtelt Dillon. „Ik had gedacht dat gestapt naar het Kroon Racinghet makkelijker zou gaan maar team, alwaar hij ook werkzaam
in de eerste wedstrijden scoor- is als systeembeheerder. „Vorig
de ik niet omdat ik te veel wil- jaar reed ik samen met Olav
de. Daarna ging het al beter en Mol en Evcrt Kroon bij Van
hield ik de stijgende lijn vast Vegten Racing. Aan het eind
tot de laatste wedstrijd in Bar- van het seizoen besloten Olav
celona waar ik derde werd. Ik en Evert een eigen team op te
werd zodoende slechts vierde zetten. Ik kreeg een aanbieding
m de eindstand van de Junior om voor ze te rijden. De profesCup en dat vind ik niet genoeg. sionele instelling sprak mij
Ik had dat wel aan mezelf te zeer aan en daarom heb ik gedanken. Nu heb ik meer erva- kozen voor Kioon Racing Het
ring opgedaan en ben ik rusti- is een professioneel team met
ger geworden. Bovendien heb een uitstekende technische en
ik meer controle over de auto commerciële know-how met
een budget van zo'n anderhalf
en heb heel veel getest."

Estafette in ere hersteld

Foto Enck van
Cleef

De jeugdcommissie
van
Zandvoortmeeuwen had voor
een vlotte organisatie gezorgd
en had bovendien het geluk dat
het droog bleef. De temperatuur was niet echt lekker, maar
daar hebben de spelers en finale speelden. De Hannie
speelsters niets van gemerkt. Schaftschool was bij de jongens
De inzet van de teams was de favoriet. De titel van vorig
enorm. Er werd gevochten voor jaar werd dan ook geprolonelke meter grond en menig geerd. In de finale moest de
zweetdruppeltje viel, terwijl het Hannie Schaftschool het opnescheidsrechterskorps de wed- men tegen de Oranje Nassaustrijden op een gedegen en school. In de poulewedstrijd
vriendelijke manier begeleid- won de Hannie Schaft met 4-2,
den.
maar in de finale waren de
teams aan elkaar gewaagd. UitZowel de meisjes als de jon- eindelijk bleek een doelpunt
gens speelden een halve com- van de Hannie Schaftschool
petitie waarna de nummers een voldoende voor de eerste prijs.
en twee tegen elkaar een echte Na de tweede plaats van de

ZANDVOORT - Na jaren
van afwezigheid heeft Tcun
Vastenhouw het initiatief
genomen de estafette in
Zandvoort nieuw leven in te
blazen. In de jaren zestig en
zeventig was dit evcncment, waarbij het parcours
door het centrum van Zandvoort voerde, een grandioos
succes.
Oranje Nassauschool eindigde
de Nicolaasschool op de derde
plaats. Bij de meisjes plaatste
ook de Hannie Schaftschool
zich ongeslagen voor de finale.
Tegenstander werd de Beatrixschool waarvan de Hannie
Schaft in de poule met 1-0 had
gewonnen. Ook in de finale was
er geen krachtsverschil en eindigde de wedstrijd, ondanks de
enorme inzet van beide teams,
in een 0-0 stand. De strafschoppen moesten de beslissing
brengen en daarin bleek de Bc-

SPORT
Wim Gude en
Jan Berkhout
klimmen op de
ranglijst

Hannie Schaftschool verovert voetbalbokaal
bekers. Bij de jongens ging
de eerste plaats naar de
Hannie Schaftschool en bij
de meisjes zegevierde de
Beatrixschool. De wisselbeker voor het totaalklassernent werd ook een prooi
van de Hannie Schaftschool.

Zandvoorts
l\l ie uwsb l a d

alrixschool iets beter te zijn. De
derde plaats ging bij de meisjes
naar de Oranje Nassauschool.
In de totaalcindstand was de
Hannie Schaftschool veruit de
beste, op de tweede plek gevolgd door de Oranje Nassauschool. De derde positie werd
veroverd door de Beatrixschool
en de vierde prijs ging naar de
Nicolaasschool. De Mariaschool
en de Duinrops hebben enorm
veel goede wil getoond maar
reikten niet verder dan een vijfde en zesde plaats.

De hernieuwde kenmsmaking met cle roemruchte Zandvoortsc estafette vindt plaats op
Koninginnedag. Niet alleen
zorgt Vastenhouw voor een traditionele estafette van vier Icpers per team maar ook slaat
een wedstrijd voor fannlicteams op het programma. Bij
deze famiherun, voor vader en
zoon of moeder en dochter,
staat het plezier voorop. Voor
deze famiherun behoeft geen
inschrijfgeld betaald te worden.
Wel betaald moet worden,
maar slechts tien gulden per
team, voor de estafette, die na

de famiherun van start gaal. De
familierun gaat over achthondercl meter. De start- en finishhjn wordt getrokken in cle Halteslraat. De getrainde atleten,
die vier keer moeten aflossen,
doen het over een afstand van
zestienhonderd meter. „Ik
hoop op zo'n twintig teams.
dan is deze estafette geslaagd
en ga ik volgend jaar dooi."
zegt Teun Vastenhouw.
..Iedereen mag meedoen,
niet alleen sportverenigingen,
maar ook teams gevormd door
familieleden of straatteams
zijn welkom " Opgave is mogclijk tot twee dagen voor de wedstrijd, terwijl voor de familierun inschrijving tot vlak voor
de start, om half vijf mogelijk
is. Na dit tijdstip brandt de
strijd los voor do echte estafctle. Inlichtingen en inschrijvmgcn, bij Tcun Vaslenhouw, Komnginncweg 13 rood. telefoon
5717470 en Harry Lemmcns. B.
Engelbertsstraat 42, lelefoon
5718119.

miljoen. Bovendien is alles perfect geregeld. Ja. dit jaar moet
het lukken om de Junior Cup te
pakken."
De race van Dillon Koster
start om tien over half drie. Dan
hebben de Auto Dutch Trader,
de Formule Arcobalcno en de
Formule Ford de strijd ei al op
zitten. Na de race m de Marlboro Elf Renault Megane Trophy
volgt nog een race m de Auto
Tradcr Dutch en wordt het mternationale raccwcckcnd afgesloten met de Donkervoort Cup
om tien voor half vnf.

Wim Gude nam op fraaie wijze levanche op xijn eerder dit
seizoen geleden nederlaag tegon Hans Jansen en ook voorzitter Jan Berkhout slaagde er
in een overwinning aan /ijn totaal toe te voegen door Ayrcss
teiug te wij/.cn. Mede door de
winst van clubkampioen Edward Gccrts op John Alkinson
is de strijd met nog drie ronden
te gaan weer opengebroken.
Hans Lindeman was duidehjk de lachende tweede want
hij verkleinde zijn achterstand
op koploper John Ayress, dooi
te winnen van Wim de Oude,
met maar liefst 25 Keizcr-punten. De winst van Geerts legde
hem geen windeieren want hij
passeerde Hans Jansen en
neemt nu een derde plaats in,
voorlopig goed voor ere-metaal
Met nog drie ronden te gaan
hebben de eerste vier op de
ranglijst nog volop kans op de
titel.
In de stand bij de competitie
snelschaken is, met nog een
ronde te gaan, niet veel gewijzigd. John Ayiess en Hans Jansen zullen het in de laatste ronde met elkaar moeten uitvechten. Titelverdediger Hans Jansen heeft tot nu toe goed gespecld en zal er alles aan doen
op de titel te prolongeren. Voor
het brons zal Edward Geerts
niet meer m gevaar komen. Met
ruim verschil heeft hij afstand
genomen van nummer vier
John Atkinson.
Op donderdagavond 9 april
aanstaande
organiseert
de
schaakclub een eiertoernooi
voor de leden en belangstellenden. Dit is een leuke gelegenheid om kennis te maken met
het schaken bij de ZSC. Dit
keer wordt een zogenaamde
koppelwedstrijd gehouden. Het
toernooi begint om acht uur en
zal om ongeveer elf uur afgelopen zijn.

Willem Mintoman
ongenaakbaar
ZANDVOORT - De leden van
de Zeevis Vereniging Zandvôort gingen voor een viswedstrijd naar de Wadden en vingen daar behoorlijk veel vis
Willem Mmkman was enorm op
dreef en liet de concurrentie
ver achter zich.
De vooruitzichten op een goede
vangst waren niet best. De aanhoudende harde zuid tot zuidwestelijke wind zou hier debet
aan kunnen zijn. Zevenentwintig vissers bonden met elkaar
de strijd aan. De bedoeling was,
om in de Texelstroom te gaan
vissen maar de stormachtig
wind verhinderde dat. Nu
moest uitgeweken worden naar
het ondiepe gedeelte aan de
oostkant van Den Oever.
Coen Mollenberg had succes
met de meeste vis waarbij een
met een afmeting van maai
liefst 38 centimeter. Frans Castien brak het clubrecord met
een spiering van twintig centimeler en een gewicht van 52
gram. Bovendien vingen de
Zandvoorters aardig wat schar
en schol.
De totale overwinning ging
naar Willem Minkman. Hij ving
360 centimeter vis en werd
overtuigend winnaar. Bijna do
helft minder ving Jochem Visscr, hetgeen genoeg was voor de
tweede plaats. Goede derde
werd Masjanf Sayoen terwijl
Ab Elsgcest en Hans Molenaar
met een vierde en vijfde plaasts
net buiten de pnj/en vielen.
Aanstaande zaterdag gaat de
visclub naai IJmuidcn

(ADVERTENTIE)

Je*weet niet U)»tr/k>!vciöi'ö
Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tol en met donderdag.
00 00-07 00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-1200 De Watertoren
1200-1500 De Muziekboulevnrd
1500-1700 De Kustwacht
1700-2000 ZFM Nonstop
20 00-22 00 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00 00-07 00
07 00-09 00
09 00-11 00
11 00-12 00
12 00-13 00
1300-1500
1500-1700
1700-1800
1800-1900
19 00-20 00
20 00-22 00
2200-2400

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Sport
v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
EurobreaKdown
BPM

Zaterdag:
00 00-08 00
0800-1000
10 00-12 00
1200-1800
18 00-19 00
1900-2000
20 00-24 00

ZFM Nonstop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & Paduock
Getetter aan zee
De Kustwacht

Zondag:
00 00-09 30
09 30-10 00
1000-1200
12 00-17 00
1700-1900
1900-2400

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

NU OOK OP INTERNET - HTTP:/7SURF.TO/ZFM

woensdag 8 april 1998
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CELCIUSSTRAAT 196
2041 TR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5716044

-c A r <-

TON GOOSSENS
WINKELCENTRUM NOORD
»•»»• Geneesmiddelen

m+- Herenkapsalon

«*• Homeopathie

m**- Tabaksartikelen

-*•Vitamines

_^- Staatsloterij-Lotto

«*• Parfumeriën

m-i*- stomerij

•*-±40 Soorten drop

f

GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF
16.00 UUR
ZATERDAG GESLOTEN

^/, Brugman Malinö Scliiiierai<le
M I)F nndekli'u rig<' wissel Ie km ken.
Afin.200x 172 cm. Ctunpl.mct inlmiiw
upjiiiratuiirrn GRATIS viialwusscr.
Als afachceld

^'8.295,-

Fotowerk

ROB TAN

UW GEMAKSWINKEL MET RUIME PARKEERGELEGENHEID

El-g e n tild s
LUXEBFOOD-EN
BANKETBAKKERIJ

kapsel?

Bel voor
een afspraak!

Brugman Sana MiKlci'neluxikimsislof kiüikun. Afin. 270 x 305 ein.
Cdinplccl mcl inhoiiwuppurututir,
inclusief ke.rainische. kookplaat
i.'ii GRATIS vjiatwasser.
Als afgebeeld -

Potgieterstraat 24 5736957
Raadhuisplein 2 5712865
Pasteurstraat 4
5731967

Uw Paasontbijt
wordt geen compleet feest
als LT niet eerst bij
BAKKER PAAP bent geweest

AJle kcukeitaaiibicdiiigcii
zijn inclusief:
fi^'t cm dik werklilad mei walerkecin^
Q^gaskookpluut mei vonkonlslekin»
rï/rkrans-eiiliclillij.sli'ii
verlichting
Inbouw-

apparatuur
hiiinen

herenkapsalon
Goossens
5 HARINGEN
4 SCHARREN
3 SCHOLLEN
6SLIPTONGEN
5 LEKKERBEKKEN

ƒ10,ƒ10,ƒ10,ƒ15,ƒ 15,-

icel i-o-oveii
itei- koelkast

KEUKENS

48 uur
geleverd.

DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:
AMSTERDAM, Stadhouderskade 74,020-6752956. HOOFDDORP". Kruisweg 785 C, 020-6533462.
ZAANDAM*. Pictcr Ghijscnlaan ] 1/Provincialewcg, 075-6157867. ZOETERWOUDE". Hoge Rijndijk 195,071-5892086.
* ook Badkainershowroom. Overige adressen vindt u in de Gouden Gids.

Voor een Vakkundig, Modern
en Betaalbaar Kapsel
Knippen vanaf ƒ27.50
Winkelcentrum-Noord Zandvoort
Alleen op afspraak Tel: 5712305

ZALMFILET

Goossens herenkapsalon

l oo GRAM 5.50 nü4.95

Ruime gratis parkeergelegenheid

WINKELCENTRUM NIEUW-NOORD

ADVOKAAT
700 ML 9.50 PU/.95
GILDEBROODJES

BOUWENS
TEL 5714361

PER STUK 0.65 nüB voor 3.95
VIERKANTE PAASTAART

Celsiusstraat 192

PAASPATÉ
100 GRAM 2.25

Coca-Cola of Fanta
Van 2,39 nu 1,89

nÜ l.75

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26 Zandvoort 023-5713529
Middelweg 81b Uïtgeest 0251-311490

Roombrie
Vers Van 't Mes
1OO gram 1,39
Verse Lamsbout
5OO gram 9,98

konica films 200 ASA

POLAROID 6000 ZM

24 opnamen 3

Mouie Centre Noord
ALTIJD DE NIEUWSTE FILMS VOOR UW THUIS BIOSCOOP
NUTEHUUK:
THE

LOST

WORLD

Jurrasic park II

AIK FOKCe ONE • CONTACT
MEN IN BLACK • GEORGE OF THE JUNGLE
SPEED 2 • STAKGATE 2
MY BEST FKIEND'S
WEDDING

NIEUW LID? 2-PE f HM GRATIS
VIDEOTHEEK WINKELCENTRUM MOORD
PASTEURSTRA/VT 4 ZANDVOORT TEL-Oa
OPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 14.00 TOT 2!.M UUR -

* Ruime
parkeergelegenheid

v

Fuji Fotonex 200

volautomatisch
stelt zelf se
draait zelf door
flitst vanzelf

* GRATIS PARKEREN

35-60
zoomlens

Wij wensen u
Gezellige
Paasdagen

volautomatisch
stelt zelf se!
draait zelf door

ZATERDXG S ZOND \G 13.00TOT 22 00 UUR

A

4

DD'

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

flitst vanzelf
voor APS films
30-60 zoomlens

2 Kodak APS films
200 ASA 25 opnamen

r

erk
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Oog voor *

Amsterdam

14 HEAO Studies
accountancy (AC)
bank- en verzekeringswezen (BV)
bedrijfseconomie (BE)
bedrijfskundige informatica (BI)
commerciële economie (CE)
communicatie en public relations (CPR)
economisch-linguïstisch (EL)
fiscale economie (FE)
international ünance and accounting studies (IFAS)
internationaal management OM)
international management-english stream (1M-ES)
logistiek management (LM)
management, economie en recht (MER)
management & informatie (MI)

Petra Gijzen:
„Ik zit nu nog

thuis achter
de computer,
maar daar
komt snel verandering in."
Foto Jaap
Maars

'Werk grafisch vormgever ruim zien'
H

AMSTERDAM
HOGESCHOOL VOOR
ECONOMISCHE STUDIES
POSTBUS 295 • 1000 AG AMSTERDAM
WWW.HESASD.NL

NEDERLANDS INSTITUUT VOOR
HERSENONDERZOEK EN INTERUNIVERSITAIR
OOGHEELKUNDIG INSTITUUT
Bij het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek (NIH) en
het Interuniversitair Oogheelkundig Instituut (IOI) van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,
bestaat een vacature bij de technische afdeling voor een

TECHNISCH MEDEWERKER M/V
(voor 38 uur per week)
Functie-informatie: in verband met interne verbouwingen
binnen het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek en
de verhuizing van het Interuniversitair Oogheelkundig
Instituut naar de nieuwbouw binnen het complex van het
Academisch Medisch Centrum (AMC) zullen zeer uiteenlopende werkzaamheden verricht moeten worden, zoals:
Assisteren van de technische afdelingen binnen het instituut
(mechanica en electro).
Assisteren bij interne verhuizingen.
Inpakkenvan _b.yvpref)^teji,iboeken^nz^b^yerhujzmgen.

et ontwerpen van tijdschriften, filmposters, brochures,
maar ook internet-sites. 'Het
werk van grafisch vormgever kun je zo breed maken
als je zelf wilt,' aldus Petra
Gijzen.
Wat doe je zoal de hele dag?
„Ik heb mijn eigen bedrijf,
Swirl Grafische Vormgeving in
Amsterdam. Het werk bestaat
uit het vormgeven van drukwerk. Onder andere brochures,
tijdschriften en boekjes. Nu
ben ik bezig met een boekje
voor de VW in Noord-Holland,
over acht golfbanen in die
regio. Vanaf april werk ik mee
aan de vormgeving van het
nieuwe blad Sportweek.
Een opdracht begint meestal
met een gesprek met de klant,
waarin je hoort wat de opdracht
inhoudt. Meestal weet ik vrij

snel hoe het er uit moet gaan
zien. Thuis werk ik dat dan op
de computer uit. Momenteel
werk ik nog tweeënhalve dag
op de studio van een tijdschriftenuitgeverij. Daar doe ik de
vormgeving van verschillende
tijdschriften. De resterende tijd
steek ik in opdrachten voor
mijn eigen bedrijf. Ja, dat betekent dus ook in de avonduren
en weekends werken."
Hoe ziet je werkplek eruit?
„Ik zit nu nog thuis achter
mijn computer, maar daar komt
snel verandering in. Ik werk
nauw samen met twee andere
grafisch vormgevers. We zoeken
samen een bedrijfsruimte. Met
opzet groter dan we zelf nodig
hebben. Het is de bedoeling dat
er ook andere mensen van aanverwante vakgebieden, bijvoorbeeld tekstschrijvers, bij ons
komen zitten. Dat werkt inspi-

helemaal niet nodig, want ik
rerend en bovendien kun je
gezamenlijk opdrachten aanne- krijg steeds meer opdrachten."
men."
Welke opleiding heb je gevolgd?
Wat zijn de leuke dingen van
„Grafische mts, de esthetischhet werk?
technische richting. Daarna
„Dat je je eigen werkwijze kan heb ik een avondcursus SRM,
toepassen. Je stopt pas met een reclame-A gevolgd."
opdracht als je zelf tevreden
Hoeveel ervaring heb je imnidbent. Het feit dat je de meest
dels?
uiteenlopende opdrachten
krijgt, is ook een van de leuke
„Ik werk nu zeven jaar op de
dingen van dit werk. Ik geniet
bovendien nog elke dag van het studio bij een tijdschriftenuitgeverij."
idee, dat ik mijn eigen bedrijf
heb. Van geld, datje met
Welke kwaliteiten moet je bezitopdrachten hebt verdiend, op
ten?
vakantie gaan, heeft toch iets
speciaals."
„Je moetje kunnen inleven in
En wat is er minder leuk aan? wat de klant wil hebben. Je verdiepen in de doelgroep. Het
„Het onrustige gevoel als je je werk omvat veel meer dan
alleen wat je zelf mooi vindt.
afvraagt of je de volgende
Daarom heb je volgens mij voor
maand weer voldoende
dit werk echt een opleiding
opdrachten hebt. Dat blijkt

Gevraagd

handige
onderhoudsman

Functie-eisen: grote flexibiliteit, technische achtergrond
(LTS, KMBO) richting werktuigbouw en/of electro of voldoende aantoonbare relevante ervaring.
Goede contactuele eigenschappen.

voor diverse klusjes
in Dance Sociëteit

"DE MANEGE"
Tel. 571.60.23

Aanstelling: de aanstelling geschiedt voor een periode van
één jaar op basis van het Rechtspositie Reglement
Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek (RWOO).

Voor de afdeling Sales Noord-West, standplaats Amsterdam
zijn wij op zoek naar een

Salaris: afhankelijk van leeftijd en ervaring maximaal
ƒ 3631,- bruto per maand (schaal 5 RWOO).
Standplaats: Amsterdam.

AFVALVERWERKINGSTECHNIEKEN

Inlichtingen worden verstrekt door de heer A. W. Kamstra,
telefoon 020-5665533.
Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u
- binnen veertien dagen - richten aan de heer J. Landstra,
hoofd algemene zaken van het Nederlands Instituut voor
Hersenonderzoek, Meibergdreef 33 1105 AZ Amsterdam.

Amsterdam

BFI is gespecialiseerd in
dienstverlening op het
gebied van afvalverwerking,
rioolrenovatie en
reinigingstechnieken.
Als dochter van het
internationaal opererende
BFI concern neemt het bedrijf
op de Nederlandse markt
een vooraanstaande plaats in.
Vanuit het hoofdkantoor in
Oosterbeek en 40 lokale
vestigingen zijn ruim 1900
mensen dagelijks actief met
het in goede banen leiden
van de afvalstromen.

hoofd verkoop
binnendienst (m/v)
Functie-informatie:
- u geeft leiding aan de Verkoop Binnendienst (ca. l O medewerkers);
- u draagt zorg voor een optimale samenwerking tussen Buitendienst,
Binnendienst en Operations;
- u onderhoudt contacten met (grotere) klanten omtrent
dienstverlening, prijzen alsmede klachtafhandeling;
- u stelt offertes op en draagt zorg voor verdere administratieve
afhandeling;
- u bereidt acties/mailings voor in uw gebied;
- u beheert en analyseert een databank van marktgegevens
voor uw gebied;
- u volgt ontwikkelingen in de markt en adviseert hieromtrent uw
Regio Salesmanager.
Functie-eisen;
- een afgeronde HBO-opleiding bij voorkeur HEAO-CE of u
heeft dit niveau bereikt middels vaktechnische opleidingen;
- u beschikt over aantoonbare leidinggevende capaciteiten en
goede contactuele eigenschappen;
- relevante werkervaring in een soortgelijke functie;
- ruime eivaring met computerapplicaties;
- een vasthoudende, nauwkeurige en systematische werkwijze;
- stressbestendig;
- u bent woonachtig in de omgeving van Amsterdam of u bent bereid
te verhuizen.

medewerk(st)er
verkoop binnendienst

Geïnteresseerd
in een internationale carrière?
Kom naar de open dag op 23 april
Wibautstraat 84 Amsterdam
van 16.00 tot 19.00 uur

Indien u interesse heeft in één van bovenstaande functies dan kunt u uw
sollicitatiebrief inclusief curriculum vitae binnen l O dagen richten aan de
heer F.H.J. Schuckmann, Personeelsmanager, Postbus IOI,
6870 AC Renkum.

Wil je vertellen wat je verdient?
„Momenteel nog te weinig,
maar het aantal opdrachten
stijgt snel."
Wat zijn je ambities?
„Ik verdien nu op een hele
leuke manier m'n geld, dus
daar ga ik voorlopig mee door.
In de toekomst wil ik me ook
gaan verdiepen in multimedia.
Nu ontwerp ik alleen nog maar
drukwerk, maar er is een enorme vraag naar vormgeyers voor
bijvoorbeeld internet-sites. Een
opleiding op dat gebied lijkt me
interessant."
Cleo Scheerboom

High Risk Flight Agent
op Schiphol!?
Ben jij (m/v) geschikt om de specialistische veiligheidscontrples op de 'hoge risico vluchten' op
Schiphol uit te voeren?
Je hebt minimaal HAVO/MBO afgerond, beheerst
de Nederlandse en Engelse taal zeer goed, woont
binnen een straal van 60 km van de luchthaven en
bent flexibel inzetbaar?
Bel ons dan snel
zodat wij je kunnen uitnodigen voor een nadere
kennismaking. Dit kan donderdag 9 april van 18.00
tot 21.00 uur en vrijdag 10 april van 09.00 tot 17.00
uur. Ons telefoonnummer is 020-48 78 432.

STOELEN
JONGEN
gevraagd

Boven 20 jaar
voor hele seizoen

cn bedienend
personeel

Ook voor mensen die zelf hun tijd willen indelen
maar wel 8 diensten per maand beschikbaar zijn,
hebben wij ook goede mogelijkheden. Zowel voor
High Risk Flight Agents als Visiteurs. Daarnaast
hebben wij ook mogelijkheden als objectbewaker
of security hostess (niet op Schiphol). Ook hiervoor
kun je bellen. Schrijven kan natuurlijk altijd naar:
Seceifrop Nederland Security Check B.V.
T.a.v. Afdeling Personeelszaken
Postbus 9021,1006 AA Amsterdam

Strandpav. 21
tel. 5715524 of

5715857

-CYOTTV all over ^
to

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

all over

Passenger
Handling Officers
Schiphol Airport, Amsterdam - 46350 NLG.
Your role will be to support the Duty Service Manager, providing
nssistance to passengere nnd ensuring the highesl standauls nf
service. You will also bc rcsponsible for liaising with Schiphol
Co-ordination Centre on all aspects of ground handling, slot
achicvcment and Customer Services.
The position rcquircs you to be tluent in Dutch and English nnd
have a knowledge of Corda, CoJcco and Firda. You should have
prcvious experience in airlinc procedures, prefcrably gained in
passenger handling, and ideally hold a clean driving liccnce.

Tevens zijn wij op zoek naar een

• Engelstalige HEAO studie
• uitwisselingsprogramma
met 50 partners binnen
en buiten Europa,
• buitenlandse stages

nodig waarin aandacht aan de
marketing wordt besteed. Een
grafische opleiding alleCn is te
technisch."

We are looking lor outgoing professionals who stay calm under
pressure, and in return otter a compctitivc salary and all the
benefits associated with a major airline.
To apply please scnd your C.V. to us at the following address hy
17thApril I99S.

KLM uk

op MBO-niveau
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485

Personnel Rccnjitment
Stanstcd House
Stansted Airport
Essex
CM 24 1AE
+
Assessments will be held on 21 st April,
^~*
with sccond interviews on 22nd April. ff-,f , f\f*

|
U IV

Air UK Group Ltd. trading as KLM uk.

BEWIJS IN 10 DAGEN

AMSTERDAM
HOGESCHOOL VOOH
lïcoNoMisciMï STUDIKS

Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren. Maak
gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.

Bel 0900-8991161
.'
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR dE ELDERS BEGINT.

POSTBUS 295 • 1000 AG AMSTERDAM
WWW.HESASD.NL

-t/***
ADVERTEREN? ZANDVOORT: 020 -57! 7166

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

(flDVERTORIAL)

Met meer loten meer prijs in de Postcode Loterij!

1 miljoen in Geldrop
In een recordtijd van anderhalve minuut had Reinout
Oerlemans ze op een rijtje: de winnaars van de extra
PostcodeStraatprijs van l miljoen gulden van de Postcode
Loterij. Er waren 15 winnende loten die elk dik 66 duizend
gulden opleverden. Kassa voor de winnaar met 5 loten!

Record Show, waarmee de
Postcode Loterij de succesvolle actie Nederland Natuurland
afsloot.
De winnaars van de straatprijs
waren ook snel tevreden. Met
een rappe haal openden zij de
gouden enveloppen om hun
winst te noteren: 66.666 gulden per lot.
Opnieuw bleek hier dat meer
loten bij de Postcode Loterij
meer winst opleveren, ook bij
een Straatprijs. Want ruim
330 duizend gulden ging naar
één winnaar met 5 loten!

In april 3 miljoen!
Wilt u ook meer winnen?
Deze maand nog? Bestel dan
vandaag nog uw (extra) loten
met deze bon. U maakt dan
kans op1 meer winst bij de
extra Straatprijs van maar
liefst 3 miljoen gulden die er
in april uitgaat.

Feest in Geldrop. Vooral voor de winnaar met vijf loten van
66.666 gulden per lot.

Het tempo zat er goed in bij
deze uitreiking van l miljoen
m de Mega Record Show van
zaterdag 28 maart. Voor de
gelegenheid kwam Reinout in
een formule l racewagen de

straat van de winnende postcode binnengescheurd, om
vervolgens zijn persoonlijk
record winnaars ophalen te
verbeteren. Zo sloot Reinout
perfect aan bij de Mega

BON VOOR 18,9 MILJOEN
ffl'Ja, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij en kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle Bingoprijzen.

D de heer

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.

Postcode:.

D
D
D
D

ƒ 40,ƒ 30,ƒ 20,ƒ 10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters.
Deelname aan de Nationale Postcode Loterij
houdt in aanvaarding van het reglement, verkrijgbaar bij het secretariaat, tel. 020-677 68 68.

150.98.04

D mevrouw

Naam:
Adres:

Plaats:
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

Tel:.
'l

i i

i l

Datum:

TREKKING MAART

Winnaars
Spartafietsen
in deze regio

1016
1019
1019
1024
1032
1034
1051
1055
1057
1058
1061
1063
1063
1066
1067
1068
1068
1069
1079
1091
1093
1093
1097
1098
1102
11O4
11O7
1115
1135
1135
1181
1183
1186
1187
1223
1251
1251
1271
1273
1274
1318
1323
1324
1326
1326
1338
1354
1411
1421
1422
1422
1422
1424

DX
DZ
GE
LN
AW
GW
HK
VB
ZS
NP
DV
AR
MC
SG
ME
BN
RK
AX
NL
AL
VP
CN
LH
LR
LB
KJ
AP
CP
EA
EC
GW
GW
WN
PZ
LD
VJ
KZ
ER
GP
NK
CA
TL
JS
GH
BH
MX
JS
MC
XK
TH
GK
SW
AB

OO5
OO7
012
175
016
215
OO4
O15
022
203
012
008
035
013
012
013
244
O17
OO1
003
017
064
003
035
402
123
016
012
02O
021
008
018
O40
050
012
056
088
116
005
OO4
276
191
022
002
021
026
005
OO2
027
028
029
071
042

1433
15O1
1503
1506
1506
1507
1541
1611
1622
1625
1633
1645
1671
17O3
1703
1715
1718
1782
1783
1784
1813
1815
1824
1834
1851
1851
1862
1902
1946
1947
1962
1963
1966
1971
1971
1972
1974
2011
2014
2021
2022
2023
2023
2O24
2O34
2061
2061
2101
2101
2162
2165
2181
2182

LG
RT
JE
WH
KR
WS
RV
HK
LH
CC
GW
VC
NN
GD
PD
EJ
EH
HM
BL
JA
VZ
XS
EM
V/T
GB
AX
JN
BB
SE
HS
TB
KW
TB
HK
ED
AN
PR
HH
TB
BK
EZ
WS
EJ
TP
AR
BE
TL
BJ
XH
JD
VX
CB
NG

021
087
1OO
OO1
027
010
015
O19
O02
003
012
O95
001
012
013
031
OO1
088
013
002
015
116
2O2
022
005
015
002
013
059
039
001
048
213
002
018
007
003
OIO
002
016
001
003
011
151
O21
003
009
027
1O7
OO1
O41
284
O16

Straatprijs maart "l
bekendmaking 6 april
f5.000,Ar
8261 HB
Extra Straatprijs V
f 25.0OO,,.
8261 HB 097

Handtekening:

Uitslagen Record Show
LOTERIJ

Bon uitkni
(zonder postzegel) opsturen naar
Nationale 'ostcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

Bel 0909-0088 (60cpm)
of kijk RTL Text 882
Zetlouten voorbehouden

BCC OSDORPOPENT
ULTRAMODERNE MAMMOETSTORE

veel man- en ook vrouwkracht is de nieuwe zaak ingericht. Veel zorg is besteed
aan de presentatie van de artikelen. De
kleurentv-wand springt in het oog, maar
ook de overzichtelijke presentatie van de
camcordeis, videorecorders, hifi-sets en
personal audio apparatuur verdient een
felicitatie. Een groot deel van het vloeroppervlak wordt in beslag genomen door
de uitstalling van de vele bekende merken was- en droogautomaten en koel- en
vriesapparatuur. "Klein huishoudelijk",
maar ook computers, printers, digitale
camera's en mobiele telefoonappatatuur
maken deel uit van het vaste assortiment. Bovendien zorgen de nieuwe koffiecorner, frisdrankautomaat en kinderspeelhoek voor een gastvrije ontvangst.
De bedrijfsleider benadrukt dat BCC niet
alleen een goede naam heeft door de
scherp-geprijsde kwaliteitsartikelen. "De
service en deskundigheid van BCC
staan in de hele Randstad goed bekend.
Onze garantievoorwaarden zijn bijzonStrategisch punt
luidssystemen en boxen is Bose op vrij- der aantrekkelijk. Dankzij onze eigen
Vlakbij de parkeerplaatsen heeft BCC dag en zaterdag aanwezig met de nieu- technische dienst garanderen wij een
een strategische plaats voor het nieuwe we Lifestyie-serie. Blikvangers zullen za- snelle afhandeling. Alle artikelen worden
filiaal gekozen. Het nieuwe winkelcen- terdag de wandelende Debitel-telefoons uit eigen voorraad geleverd onder uitstetrum is de trots van Osdorp en zal offi- zijn, waarmee de mobiele telefoon onder kende garantievoorwaarden. Onze expecieel worden geopend op woensdag 8 de aandacht van het publiek wordt ge- ditie-afdeling werkt alle dagen van de
april om half elf door niemand minder bracht. Het opvallende Sony-promotie- week onder hoogspanning en bezorgt de
dan burgemeester Patijn. Die ochtend team wil de feestelijkheden in Osdorp meeste grote artikelen ook nog gratis
opent BCC - net als de collega-winkeliers niet missen en zorgt in de openingsweek thuis. - ook op zaterdag. Dat BCC met de
- de deuren al om negen uur. Vanaf dat voor een waar spektakel. Bezoekers wor- tijd meegaat blijkt wel uit de nieuwste
moment gonst het filiaal de rest van de den uitgedaagd deel te nemen aan de diensten die wij aanbieden. Dankzij een
openingsweek voortdurend van speciale wedstrijd op de race-unit van het popu- uniek Voice Respons systeem kunnen
activiteiten. In de nieuwe locatie is er laire Sony Play-station. De speler met de onze klanten 24 uur per dag de aflevemeer dan genoeg ruimte voor de klant beste racetijd van de dag wordt beloond ringstijden opvragen. Daarnaast hebben
om een keus te bepalen en artikelen qua met de "hoofdprijs van de dag": een ei- wij als eerste elektro-superstore een eigen Play-station! Er zijn vijf hoofdprijzen gen helpdesk voor onze klanten: het
prestatie met elkaar te vergelijken.
beschikbaar voor de openingsweek en BCC Call Center. Vaste klanten kunnen
Tweede Paasdag! Bovendien zorgt Sony met de BCC Best Customer Gard proDemonstraties en feestprijzen
Op de openingsdag komt een IBM-me- tijdens de openingsweek met aantrekke- fiteren van gemakkelijke betaalvoordewerker naar het Osdorpse filiaal om lijke aanbiedingen voor extra feestvreug- waarden. Zij worden regelmatig op de
hoogte gehouden van speciale aanbieuitgebreide informatie te geven over de de.
dingen, bijzondere acties en extra kortinIBM-computers. Woensdag 8 en dondergen voor klantenkaarthouders. En dat
dag 9 april demonstreert Canon de spe- Kleurwedstrijd
ciale WK-printers. Bovendien nemen zij Speciaal voor kinderen tot 12 jaar is er in zijn allemaal extra's die niet in ons filiaal
het allernieuwste model flatbedscanner de openingsweek een kleurwedstrijd, te zien zijn, maar wel deel uitmaken van
van Canon mee en laten zij onder meer waarvoor in de mammoetstore deelna- onze unieke BCC-formule. De klant staat
zien hoe eenvoudig kleurenfoto's worden meformulieren klaar liggen. Er zijn tien centraal en dat laten we merken!"
ingescand en in kleur worden uitgeprint. prachtige prijzen, volop ballonnen en
Op donderdag zorgt Samsung voor een voor ieder deelnemertje een verras- Het nieuwe BCC-filiaal is te vinden in
magnetrondemonstratie. Vrijdag 10 en singspakket. Overigens krijgen ook alle het gloednieuwe winkelcentrum aan
zaterdag 11 april worden de combi-mag- volwassen klanten een leuke BCC-atten- het Osdorpplein. Woensdag 8 en donnetron, friteuse, koffiezetter en andere tie tijdens de feestelijke openingsdag.
derdag 9 april is BCC geopend van 9
tot 21 uur, vrijdag 10 april van 9 tot 18
huishoudelijke apparaten van Siemens
uitgebreid gedemonstreerd en voor Eens BCC, altijd BCC!
uur en zaterdag 11 april van 9 tot 17
spectaculaire feestprijzen verkocht.
Op de openingsdag zal een eind^ijn ge- uur. Op Tweede Paasdag is het filiaal
Voor liefhebbers van de nieuwste ge- komen aan een hectische periode. Met geopend van 12 tot 17 uur.

BCC gaat van het kleinste filiaal aanTussenmeer
naar het gloednieuwe winkelcentrum Osdorpplein. Deze verhuizing naar de mammoetstore
laat BCC niet ongemerkt voorbijgaan. Vanaf de
eerste minuut in de nieuwe elektro-superstore wil
BCC laten zien dat zij ook hier Beter en Goedkoper zijn. De 1500 vierkante meter vloeroppervlak zijn ingericht volgens het BCC winkelconcept 2000, waarbij is uitgegaan van de wensen
van de klant. En dat betekent een ongekend grote keuze uit een breed assortiment topmerken
tegen gegarandeerd de laagste prijzen van
Nederland. Uit de openingsadvertentie blijkt dat
BCC er met nog scherpere en spectaculaire
feestprijzen een schepje bovenop doet!

WK-VOETBAL CD-ROM STUNT!

SNOERLOZE
WATERKOKER

Davilex WK '98 CD-Rom met Jack van
Gelder en een shareware CD-Rom met
25 voetbal spelletjes o a. Fifa'98.
Adviesprijs '69,90
Nu samen voor

1 7 liter, duidelijk afleesbaar waterniveau, automatische afslag en droog-'
kookbeveiliging.
Adviespnjs'39.-

PHILIPS ZONNEHEMEL
HB812, Compacte, opvouwbare bruiner mei
3 400 Watt HPA lampen, 60 minuten timer en
2 beschermbrillen. Adviespnjs'1790 -

CLCO

SIEMENS VAATWASSER
SN20000; Luxe afwasautomaat, geschikt voor
12 couverts, 4 sproeiniveaus, RVS interieur,
lage verbruikswaarden en geruisarm.
Adviesprijs*1298.-

PENTIUM 200MMX MULTIMEDIA PC MET 32MB
De ideale thuiscomputer, 32MB intern geheugen, 2.1GB vaste schijf, CDrom, 120 Watt speakerset, 33K6 fax/modem, 37cm Digitale kleurenmonitor,
1 jaar On-Site garantie en helpdesk. Adviesprijs*3799.-

Mi;

PANASONIC RADIO
CD-RECORDER
AM/FM stereo radio, 20
Watt versterker met Xw v._.,,.. v
bass, caseettedeck, mge- »M£"?:??è§i
bouwde CD-speler.
Adviesprijs-249,
^••.ff

0
O
*T^W* fff™™

PANASONIC PORTABLE KLEUREN-TV
TC14, 37cm Black Matrix beeldbuis, 50 voorkeuzezenders, A/V
aansluiting voorzijde, scart-aansluiting, afstandbediening.
Adviespnjs*599.-

SUPERSTOR*
1500 m2

*

Winkelcentrum
Osdorp

SONY HI-8 CAMCORDER STEADY SHOT
CCDTR780; HiFi stereo travelier model, 24x digitale
zoom, 4 standen program AE, Steady Shot, LCDindicator, afstandbediening, compleel met accessoires. Adviespnjs*2530.-

'i\

KLANTENKAART
* •
Meer budget door de gratis

) BCC-card!
.
Aanvraag-folder in de winkel!

LUXE ETNA FORNUIS
Gasfornuis met elektrische oven en grill, ovenverlichtmg,
schakelklok en glazen sierdeksel. Adviespnjs*1245.-

I
(

BADHOEVEDORP
2 Verdiepingen Su'penttorel
Nltuwe Meerdljk 40-41

(AMSTELVEEN
(Winkelcentrum "Bankrashof"

AMSTERDAM WEST OSDORP
Winkelcentrum "Osdorp"
Osdorpplein 138

(

l Bankrashof 2 • 4 (Superster* IDOOmZ)
AMSTERDAM NOORD
Winkelcentrum "Boven't IJ" .
Buikslotermeerplein 279 isu»«si

'

I
I

ZAANDAM
1500m2 Superstar* Beteren goedkoper!
Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Bro*k)
AMSTERDAM ZUID-OOST
Winkelcentrum "A'dams* Poort"
Bljlmerpleln 995 (Superstore)

19 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD

I

OPENINGSTIJDEN
mamdagmlddig
dlnsdig t/m vrijdag. . .

.13.00 tot 18.00 uur
.09.30 tot 18.00 uur
. 09.30 tot 17.00 uur
l DEN H«SaE.fZOETËwSuDÊ"zoltiÈRMEER JKOOPAVONDEN B»dho»v«dorp Maarssenbroek
LEIDSCHENDAM
Delft en Zoetermeer vrijdag. . . 19.00 tot 21.00 uur
HILVERSUM - MAARSSENBROEK
overige filialen donderdag . . . 19.00 tot 21.00 uur

I

PHILIPS BREEDBEELD

100 Hz KLEUREN-TV

PT820; Black-lme S grootbeeld, stereo, TXT Adv/2795-

1649.l PHILIPS BREEDBEELD

MIELE 1000 TOEREN MAGNETRON OVEN]

VPK60,14x motorzoom '1099-

669.-

PW6301; HiFi- stereo, teletekst Adviespnjs'2095.-

1369.PHILIPS MATCHLINE

SAMSUNG

SAMSUNG CAMERA
1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitvoermg met vriesvak

Hi-8 CAMERA
ERA STUNT!
HiFi-stereo, 12x
motorzoom,
12xmotorzoom,
afstandbediening
ning Adv'1899.-

275.295.-

879.SONY TRAVELLER
RAVELLER

145 LITER KOELER

TR401: HiFigeluid.
eluid. Adv'
Adv'13301330

899.-

j PHILIPS BREEDBEELD
DOLBY PRO LOGIC

TR780, STEADY SHOT, topklasse camcorder. Adv'2530 -

PW9611;70cm,100Hzdigital
scan, stereo, TXT. Adv.'4595.-

1379.SONY DIGITAAL TOP!

2669.-

l PHILIPS 70CM STEREO

395.SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak
ik 140 liter mhoud. CFK-vnj
vrij Adv '729 -

DCRPC7; Bekroond l Camcordervan't jaar i Adv'5110 -

GRDV; Camcorder, 100x

JVC TOPKLASSE
MINI HIFI SYSTEEM
MET LUIDSPREKERS

SONY72CM TRINITRON
KVC2981;Stereo,TXT.'1880.-

SONY BREEDBEELD
KV24WS1; SuperTnnitron, stereo, teletekst. Adv.'2440.-

SONY BREEDBEELD
28WS1;70cmSuperTnnitron,
60Wattstereo,teletekst.'2990.-

789.-

E810,4 koppen
3en Super Trilogie
montage videorecorder
jorecorder'1550.'1550.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
l O2O - 6474939 •

E705, SuperTnlogic,
Trilogie, 4 koppen,
Showview + PDC. '1200.-

CFR, 220 liter netto mhoud. CFK-vrij Adv'849 -

395.-

Voor gourmetten en
racletten: Incl. 6 pannetjes.
Adviesprijs'99.-

ZANUSSIl 2-DEURS
tomatischeontZ180/4D, Automatische
ontdoonng Adviespnjs'749
viespnjs'749 •-

49.95

445.-

BOSCH KOELKAS
KOELKAST
180 liter Variabele
labelemdelm
indeling
Zuinig en stil
stil Adv'98E
Adv'985 -

625.

^ï^^^^^r eECQT

anruim « = > « " • -

VR665;Showview+PDC,4koppen.FollowTV, longplay. ' 1 095.-

30

jaar ee..

230 LITER
KOEL/VRIES COMBI

CQQ

Koelgedeelte met automatische
ontdooiing Vriesgedeeltemet
2 vakken en **"* sterren inynescapaciteit Adviespnjs'999 -

OÖ *f-"

GRUNDIG HIFI STEREO
GV6400; 4 koppen, Showview + PDC. Adv'1159.-

449.-

SONY63CM STEREO

ZANUSSI KOEL/VRIES
KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving
ormgevmg *•**
sterren invrieseapagteit
iscapaciteit '899
'899 -

ARISTONA STEREO
SB65; 4 koppen, SHOWVIEW
PDC, long play. Adv" 1 095.-

569.-

SONY 55CM STEREO

WHIRLPOOLKOEL/VRIES
3LKOEL/VRIES

X2101;Tnnitron,TXT.*1440.-

769.SONY55CMTELETEKST

569.369.-

ARG647, 156
56 liter koelen
enSOIitervnezen
lezen Adv'949Adv'949 -

SAMSUNG STEREO !
SV125; Videorecorder met
PDC. Adviesprijs'749.-

599.-

529.-

M21: Hi-Black Trinitron.'990

MIELE KOELKAST
DELKAST

K1321S, 270
70 liter inhoud
CFK-en HFK-vrij.
<-vrij.Adv'1399.AdV1399.-

SONY PORTABLE
RTABLE KTV

849.-

M1400; Af standbed.
uidbed. Adv'550.-

SONYLONGPLAYVHS

SIEMENS; KOEL/VRIES

E260; Showview+PDC. '780.-

KG25V03,240
!40 netto inhoud,
2 vnesladen.
en. Adv'1348 -

869.BOSCH ELECTRONISCHE

PANASONICBesteKoop!
IWSD22;Shcwview+PDC -734-

PANASONIC KTV TXT

Super Turbc-dnve, Showview +
PDC. afslandbedienmg. '845.-

~~ 1199.-

TX21; 55cm FSQ. Adv.'849.-

649.PANASONIC
IC63CMTOP
63CM TOP
MD2; HiFi-stereo,
reo, TXT.'1399.TXT.' 1399.-

999.-

LavamatSOO 950 toeren centriluge. waterbeveiliging, zuinigenstil AEG meerderemalen best getest1 Adv "1449 -

229.-

DAEWOO MAGNETRON
KOR610, DIGITAAL 18lilennhoud, 800 w a t t vermogen.auto programma s "349-

219.-

SAMSUNG 24 LITER

1000 watt magnetron, 60
minuten timer, aulomatische programma's

299.-

Ruime 3 in 1 combi magne- l
tron Met hete lucht, grill en
1000 watt magnetron Dusontdooien, koken, bakken, braden en gratmeren '999 -

549.-

1048.-

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT
WM20000, RVS trommel en
kuip Aparte lemperatuurregeling Bespaartoets Adv'1348-

LUXE VAATWASSER

848.WHIRLPOOL

Nederlands topmerk, 4 programma's, 12couverts "899 -

AWM800.15 programma's Ruime vulopening Milieuvriendelijk Deurbeveiliging '1079-

BOSCH AFWASAUTOM. [

INDESIT 900 TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
WE900. Instelbare centrifugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfreinigende pomp Adv'1199-

578.-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

525.-

SMS1012, RVS interieur
4 sproemiveaus A d v " 1 1 7 9 - 1

735.-

BAUrtfEttiTWiTWASSER

GSF341,3 programma's Variabele indeling Adv'1099 -

795.-

SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000. Met aquastop en
RVS binnenzijde Lage ver-1
bruikswaarden Adv'1348-

845.-

TL80N,
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid
AdV1099 -

MIELE VAATWASSER
G570. Topklasse 6 Programma's, 12couverts Waterontharderenwaterstop '2099 - 1

1295.-

678.WHIRLPOOL
BOVENLADER

850 toeren Slechts 40 cm
breed Adviesprijs'1435 -

878.-

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge Zuinig, stil en miheuvriendelijk Waterbeveiliging "1649

KOEL/VRIES COMBI

TypeKE3100, Digitaal, gescheidenregelbaar Maarliefst280
liter inhoud, 3 vnesladen
CFK/HFK-vnj Adwespnjs' 1849 -

ARISTONASB25TURBO

SnderdMlvinu
vraag»"

AEG WASAUTOMAAT

698.-

J620. Hi-Spec Drive '1189.-

X2501, Hi-BlackTnnitron, teletekst.afst.bed Adv.'1770.-

19 liter inhoud Eenvoudige bediening Adv'599 -

WASAUTOMAAT

prgji een
riïn? Du**-"
WW

179.-

WHIRLPOOL AVM260

499.-

OPlNMllIlr«S

699.PHILIPS HIFI STEREO

R 2 V 1 8 , 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

WHIRLPOOL AVM

2-DEURS KOELKAST

JVC HIFI STEREO

E2561; Super Trinitron,
PIP, stereo, TXT. Adv.'2970.-

499.-

MOBILO; Regelbare zuigkracht, metalen buizen,
5 filter systeem, geluidsarm en rolsnoer.
Adviesprijs*379.-

C ALL CENTER
Consumenten Helpdesk voor Informatie en
advies. Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app.

SONY100HZ SUPER! pTifa

WN400, 10 programma's
4,5 kg inhoud Adv '799

179.-

SHARP MAGNETRON!

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON

RONDE GOURMET SET

799.IFI STEREO
SONY HIFI

669.-

INDESlTWASAUTOMAAT

M6135, Supersnel verwarmen en ontdooien Uitneembaardraaiplateau Adv '279 -

Snelle900Wattmagnetron 24
liter inhoud, Makkelijk te remigen Velekookfunkties '699

899.PANASONIC
IIC STEREO

IFI STEREO
SONY HIFI

FL700, 750 toeren centriluge RVStrommel, schokdempers Adviesprijs'949 -

PHILIPS 1400 WATT STOFZUIGER

MXD5; 2x85 Watt versterker,
digitaletuner/timermet40 pre-sets,
PT156; Afstandbediend.'645.dubbel auto-reverse cassettedeck,
PHILIPS MATCH-LINE programmeerbare 3 CD-wisselaar,
VR,Turbo-Dnve,stereo,monta- 3-weg luidsprekers, afstandbedieI PORTABLEKTV37cm je, Jog & Shuttle. Adv'1545 - ning. Adviesprijs*999.-

per ! 4 koppen,
HD600, Topper
Showview + PDC.
DC.Adv'1299.Adv'1299.-

899.-

ZANUSSI
WASAUTOMAAT

28PW6301; 70cm Black Line S Ultra platte 16:9 beeldbuis, CCT
teletekst met 8 pagina's geheugen, 50 Watt HiFi stereo, 70 voorkeuzezenders, menusturing. Adviespnjs"2795.-

PHILIPS TELETEKST

Ofl.Ned Philipsgarantie.'495.-

425.-

PHILIPS
70CM BREEDBEELD KLEUREN-1

JVC DIGITALE STUNT !

Off. Ned. Philips garantie.
55cm, teletekst. Adv.'1245.-

ZANUSSI KOELKAST

W A 8 2 1 4 . Hoog centrifuge
t o e r e n t a l Watorbeveiliging, b e s p a a r p r o g r a m ma's Adviespri|S '1349 -

130liter,metvnesvak
vriesvak '699
'699--

PT4501,Teletekst. Adv.'1645.-

STEREO KLEUREN-TV

WASAUTOMAAT

345.WHIRLPOOL
OOL K A S T

£279.- SONY Hi-81279.HIFI STEREO

1649.BAUKNECHT

Automatische ontdooiing '529 -

met vriesvak
ïk Adv '699
'699 --

PW9501 ;Tvvan't|aari 70cm SONY-i-LCD SCHERM
Black-line S, 100 Hzdigital scan, TRV11; Camcorder. Adv'1980 | stereo, TXT. Adv.'3895.-

Topklasse Vol elektronische besturing, zuinig,
stil en milieuvriendelijk
Adviesprijs "2299 -

1198.-

WAS/DROOG
KOMBINATIE

Wassen en drogen m 1 machme, 1000toeren '1549-

898.-

PHILIPS SHOWVIEW
VR165;+PDC,afst.bed '745.Jllll J 1 Ll
JVC SHOWVIEW + PDC ••' - - - -

A237;Express ProDigi. '714.

.STEREO KTV
ARISTONASTEREOKTV
TA4412,63cm,teleteksL'1595.i,teleteksL'1595.-

879.-

ARISTONA63CMKTV
A 63CM KTV
2reo, teletekst,
TA5212; Stereo,
top Black-lmeeS.Adv.'1795.S. Adv.'1795.-

1099.-

I TV/VIDEO COMBI'S

BCCPRJJS

SONYVIDEORECORDER

W 379.-

GSD1300,3laden,11kgmvriescapaciteil. Adv'848 -

VR151; Afstandbed. Adv'645.-

WHIRLPOOL
OOL KAST

529.-

PHILIPS VHS-VIDEO

rrg^ O/IQ
M/J.? O'töi"
STUNT! VHS-HQ VIDEO

29S

SONYCD-COMPO

Radio cassette-recorder met CD-speler.
Adviespnjs*240.Met cassettedeck, CD-speler en
luidsprekers Adviesprtjs*399 -

1*1 SAMSUNG KTVATIDEO

799.-

*IARISTONA KTV/VID"EO
teletekst, 2 tuners. '1395.-

SONY COMBO 37CM

PC 200 MXP STUNT!
Multimedia PC, 16MB, 2 1GB,
W'95, fax/modem, 14" Digimonitor Adviespnjs'2799.-

LASER

739.-

MULTIMEDIA

200 MhzMMX technologie,
32MB intern 2.1 GB schijf,
CD-rom, 33K6 fax/modem,
W'95, 1 jr. On-Site garantie.
WORKS Adviespnjs.'3499.,

|Adviespriis.'1220.-

1979.-

,-

u

i, „

, ,

159.239.329.1579.-

LIBERTEL iZi GSM
TOTAAL-PAKKET
bellen zonder abonnement
Incl, Philips DIGAGSM-loeslel lm ƒ,599.-,
SiiH'kaarleii/.SD.'belminulen.

ARISTONA VIDEORECORDER

SB, 2 koppen, 99 voorkeuze?enders,
On Screen Display. Adviespri|s*495 SONY 100 HERTZ KLEUREN-TV

63crn super Trinitron, IQ beeld, PIP
(beeld in beeld) Adviespri|s*2220

0
fi
4
fl

Geenaansluitkoslen
Geen abonnement
Geencreditcheck
Piek-endaltariel

PRIJSDOORBRAAK!

289,

ATAG
FORNUIS
FG1, Gasfornuis met electnsche oven, mcl grill en ^
sierdeksel Adviespnjs'1450 - f£

Gunstig energie
iergte verbruik
* • * * c a p a cciteit,
i t e i t , CFK-vrij
CFK-vnj

RONDUIT DE GOEDKOOPSTE!
SAMSUNG MICRO-SET

l ders, scart. Af st.bed. '999.-

BOSCH VRIESKAST

A U D I O - T A P E PER 5

E1 05; Afstandbediening. '61 0.-

449.-

WHIRLPOOL WASDROGER
AWZ120; 5 kilo afvoerdroger, grote
vulopening Adviespri|S*799 AEG WASAUTOMAAT
LAV62600,1200 toeren, RVS kuip,
electronische besturing. Adv.* 1799 AEG WAS-DHOOG AUTOMAAT
LAV1270,1200 toeren, wassen en
drogen in 1 machine Adv.*2599 MIELE WASAUTOMAAT
W805; 1200 toeren, RVS kuip,
electronische besturing. Adv *2599 -

898.

90 LITER VRIESKAST

399.1469.1769.1869.-

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS

3 vakken Adviespnjs'698
,dviespnjs'698 -

349.-

OPZET1 VRIESKAST WASDROGER STUNT!
Handig 50liter
liter A
Adv'595
dv'595-

299.-

VRIESKISTEN!

De (opmerken leverbaar m
alle maten en soorten Er
is al een vrieskist vanaf

299.-

[ÏBRBÜn

Met tijdklok en pluizenfilter
Adviespnjs'495

245.ZANUSS! WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
echtsdraaiende
dviespnjs'649 •
trommel Adviespnjs'649

375.CONDENSDROGER

528.- Ktô

LUXE FORNUIS
3NUIS

Gisoven.vonkontstekmg
onkontsteking
en ovenlade
Ie Adv '799
'799 --

398.-

Kreukbeschermmg
lermmg Instelbaartot 150minuten
nnuten Adv'949 -

595.-

-

tö
'4
M,

w

BAUKNECHTDROGER
;HTDROGER

NIEUW; K6-233MMX, 32 MB,
2.0GB,K56.flexfax/modem, _^^
14" monitor,. Adv. '3999 - mSff. PRIJS

ETNA K O O K P L A A T
2-delige pannendragcrs

m

BOSCH WASDROGER
i/ASDROGER SUPER KOOKPLAAT fris1
Elektronische
che besturing

ST650, Stereo, TXT. Adv.' 1829 -

Zeer stil Adviesprijs'1099lviespnjs'1099 -

799.-

795.MIELE WASDROGER
/ASDROGER

GRUNDIG 37CM+TXT in i i i n
P730.STUNTI Adv.'699.BUBBLEJET STUNT!
JP170. Kleurenprinter. Adv'599 -

199.-

158.-

£
3?
-^

1145.-

HP INKJETPRINTER

CENTRIFUGE
LJGE

2800 toeren
n RVS trommel Adviespnjs'249
.pnjs'249 -

279.-

•H PORTABLE KTV 37CM CANON BJC4200

155.-

TopklasseiSjr garantie '821.-

449.-

l Meer budget door de gratis
BCC-card!
'Aanvraag-folder in de winkel!

4-pilsgaskookplaal Adv'295 -

Elektronischnenreverserend
en reverserend
RVS trommel
nel Adv'1799Adv'1799 -

DJ400,lncl sheetfeeder '499.-

259.-

Gas-elektro fornuis met
metgrill
grill
en sierdeksel
Adv'695 sel Adv'695

545.-

IBMAPTIVAE60TOP!

\ GRUNDIG 63 CM KTV

379.KTV37CM+TELETEKST

798.-

ETNA FORNUIS
RNUIS

SDROGER

wn-iMfr 2469.-

W

Gas-elektro fornuis grill, thermostaatensierdeksel "1199-

Geenafvoernodig'RVStrünimel
odig'RVStrünimel

g\ Mnff%

2969.-"

mtë

10 PI PKTRO «ÏUPERS
... nE riAihino'rAn
IN DE RANDSTAD

BCC BETER EN G O E D K O P E R
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"

(2 etages)

Rlvièradreef 37 (Superstore)

(BEVERWIJK
1 500m2 Superstore Betor en g«akoper|Breestraat65

ZAANDAM
1_SOOm2 Supers.ore Beter en goedkoper!
IWestzijdeBS (onder Dirk v.d. Broed)

19 tUtlV l HHJ-OUHCHO-

.

:

ETNA WASEMKAP
AVANCE 3-standon Adv'135 -

lIm.-mrianmiririan
OPENINGSTIJDEN
imaanaagmiaaag
.... ,
l dinsdag t/m vrijdag...

78...13.00 tot 18.00 uur
.. 09.30 tol 18.00 uur

viÜBM B^h

„EN HAM .fflBr^rgjg^zoETEHMaa 5°°ePnAzVoft^eNr ^
HIUVEHSUM - MAAHSSENBROEK :
overige filialen donderdag

. 19.00 tot 21.00 uur

h'

M
^
M
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SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA!

va
n M EEUWEN
De Slaapvoorlichter voor Kennemerland
RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

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

FRANS ZWAANSTRAAT 52

PASSAGE 3/53

WILHELMINAWEG 2

SCHUITENGAT31

Woonhuis, helft van dubbel met garage, gelegen
aan de duinrand
INDELING
entree/hal, toilet, doorzonkamer, keuken
1e verd.. 4 slaapkamers, badkamer met douche en
wastafel.
losse trap naar 2e verd. met gedeeltelijk bevloerde
zolder.
* gedeelteli|k voorzien van kunststof ramen met
dubbel glas
* stenen schuur
* c v. gas (ketel 1995)
* grondopp : 339 m'

3-kamerappartement op 11 e verd. met panoramisch uitzicht over dorp, zee en duinen.
INDELING:
entree/hal, toilet met fontein, royale woonkeuken
met apparatuur, woonkamer met balkon op het zuiden, schuifdeuren naar slaapkamer, badkamer met
hgbad, 2e toilet en aansluiting voor wasmachine.
* balkon zuid over hele breedte
* badkamer compleet metwandmeubel
* berging in het souterrain
* c.v. blokverwarming m. warm water
* serv. kosten ƒ 413,85 per maand mcl. stoken en
warm water
* absoluut een bezichtiging waard

Zeer sfeervol 2-kamerappartement op 2e verd. Het
gebouw is direct aan de boulevard gelegen.
INDELING.
entree/gang, hal en woonkamer met royaal balkon
op het zuiden, logeerkamerlje, zeer luxe keuken,
slaapkamer, luxe badkamer met bad en douche,
berging op de begane grond.
* keuken met apparatuur
* in gebouw met lift
* het hele appartement is voorzien van plavuizen
vloeren
* servicekosten ƒ 425,- per maand mcl. stookkosten

ƒ 498.000,-

ƒ 299.000,-

Royale halfvrijstaande villa met aan drie zijden tuin,
garage.
INDELING: beg.grond: fraaie hal, kelder, toilet.
woonkamer met serre bibliotheek/eetkamer, luxe
moderne1 keuken met apparatuur.
Ie verd.. 2 slaapkamers, kastenkamer luxe badkamer met Whirlpool, douche en wastafel, apart toilet,
balkon.
2e verd.: 2 slaapkamers, zolderberging met c v. opstelling.
* verwarmde garage met aansluiting voor wasmachine
* vlak bij dorp m groene deel van Zandvoort gelegen
* c.v. gas (2 Nefit H.R. ketels)
*grondopp.: 409 m'
ƒ 629.000,-

ƒ 319.000,-

Wit Verhuizingen
Neem nooit risico's met de verkoop van uw huis!
WEKELIJKS EUROPA
Zandvoort -Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem -Tel. 023 - 531 04 04

ANDERS BENT U HET

ERKENDE
VERHUIZERS

paviljoen Jeroen 20
Tel: 023-5716994
Zandvoort
Paasmenu ƒ32,50

DR. J. G. MEZGERSTRAAT 50

KERKSTRAAT 5/1

Royaal woonhuis met hoge plafonds, en org.i. tdetails, geschikt voor dubbele bewoning. IND:
Beg.grond/entree hal, gang, kamer-en-suite met
serre slaapkamer, woonkeuken, kelder, bijkeuken,
schuur.
1 e verd : slaapkamer met serre, slaapkamer met
balkon, kleinere slaapkamer, 2e toilet, ruime badkamer met bad, douche, wastafel.
* veel originele details, glas-m-lood, oude karakteristieke tegels en Jugendstil schouw
* betegelde achtertuin m. achterom
* grotendeels kunststof kozijnen
* CV gas (gehele installatie
'93)
* grondopp.: 175 m!

In het centrum van het dorp gelegen ruime bovenwoning. Strand en zee op 2 minuten loopafstand.
INDELING
1e verd.: overloop, woonkamer, eetkamer, keuken,
toilet/douche, klem balkon op het noorden, balkonkast.
2e verd.: overloop, 2 slaapkamers, toilet, douchekamer, 2e keuken.
3e verd.: slaapkamer, bergruimte
*
*
*
*
*

ƒ 429.000,-

voorzien van C.V. gas
huurprijs excl. gas/water/elektra
waarborgsom 2 maanden
huurpenode minimaal 1 jaar
dient opgeknapt te worden
per maand ƒ1.5

Pasteitje met garnalen en kip in een romige saus
X**

Gebakken zalm in een dillesaus
of
Filet Mignon met pepersaus

Schakel een beëdigd en ervaren
makelaar in. Dat is het hele eieren eten!
Zoals Cense & van Lingen!

Verse aardbeien met vanille ijs & slagroom
GEWOON DOEN PAVILJOEN JEROEN !

thermen
LA MER
S A U N A

&

B E A U T Y

R E S O R T

BURG. VAN FENEMAPLEIN 4/1

BRUGSTRAAT 20

Hoekappartement op 1e verdieping in flatgebouw
aan zee.
INDELING'
entree/ruime hal, L-vormige woonkamer met open
woonkeuken en open haard, 3 slaapkamers, moderne badkamer met douche en aansluiting voor
wasmachine, balkon op het westen en balkon op
het oosten
* berging op de begane grond
* plavuizen vloeren m hal, woonkamer en keuken
* zijramen met kunststof kozijnen en dubbel glas
* servicekosten ƒ 493,- per maand mcl. stookkosten en warm water

Vrijstaand woonhuis met achterom, gelegen in centrum dorp op loopafstand van het strand.
INDELING:
beg.grond: entree/hal, gang, keldertje, toilet, woonkam., keuken
1 e verd.: 4 slaapkamers, balkon, douche/toilet.
* parket m woonkamer
* open haard
* achtertuin met verwarmde schuur en aansluiting
wasmachine
* nieuwe dakbedekking 1992
* kunststof en aluminium kozijnen
* c.v. gas combiketel 1992
*grondopp: 138m?

EU CENSE&
NVM

.MAKELAAR]

\LlNGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON023-5 715715 • FAX023-5715747

ƒ 265.000,-

ƒ 329.000,-

De Paasdagen zijn wij geopend!
Reserveer nu voor onze Paasbrunch

STENA BREAK AWAY.

Voor 65.000 p.p. kunt u onbeperkt gebruik maken van onze
saunafaciliteiten en genieten van een uitgebreide brunch.
Scoutingpad 3, 1351 GN Almere-Haven, telefoon 036-5386888
DAGJE SHOPPEN IN COLCHESTER MET DE STENA HSS.
Colclicstcr: sfeervol, gezellig, leuke steegjes en maar 30 minuten van
Hanvich. Een echt Engels dagje uit met ongestoord vvinkelplezier in het
grotendeels autovrije centrum. U reist met de Stcna HSS, de snelste ferry
ter wereld. Door de slim gekozen afvaarttijden bent u al om 10.00 uur
's morgens in Engeland, en heeft u ruim
de tijd om lekker te winkelen. En voorde
W€8|
prijs hoeft u het niet te laten! Bel voor
reserveringen of de Stena Break Away
gids: (0174) 315 850.

ïE KRIEBELS

Gfi MEER FIETSEN,
DfiN GfifiT ALLES BETER!
Nu volop keuze, groot assortiment

KOGA MIYATA
GIANT
GAZELLE
BATAVUS
KOPRA
CANNONDAU
KINDERFIETSEN
TRIATHLON

WIELERSPORT

ZANDVOORT
Haltestraat 31, tel. 023-5714499 fax 5716385

im mmm

Inbegrepen:
• retourovertocht Hoek van Holland - Harwich per Stcna HSS
• transfer Hanvich - Colchester v.v.
• verblijf in Engeland van 10.00 tot 19.20 uur
• plattegrond en shopping tips Colchester.
Vertrclc
Elke maandag, woensdag, donderdag

enzaterdagt/mjunil998. f

FIETS VAN Pf MAAND:

DAMES / HEREN STADSFIETS
SA 3 VERSN
VERSTELBARE
STUURPEN
GOED GEKEURD SLOT
GRATIS VERZEKERING
P J WIJ ZIJN GEEN GELUKZOEKERS MAAR EEN DOOR DE BOVAG GERENOMMEERD 7WEEWIELER BEDRIJF

LUKDN TWEEWIELERS
4WM7&M7'g MEUW-ff00Xl>'- ZWW00RT. TZfc 023-57/6504

Of\

Reiscode: H4CO1 Prijs p.p.: A ö"/"
Toeslag zaterdag: f 15,Voor ckve reis gelden de voorwaarden van de Slcna Break A way gids.
STE1VA BREAK AWAY. 'T LEUKSTE UITSTAPJE NAAK ENGELAND.

Wij zijn
"WIT* •

••

opz'n

Paasbest

)
"erica"
^•

^ " Bloemenmagazijn sinds 1908

Grote Krocht 24 - Zandvoort
Telefoon 023-5712301
Wij verzorgen uw bloemwerk door geheel Nederland
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Drie politieke dieren verlaten de arena
Drie politici hebben de Zandvoortse politiek de afgelopen jaren flink gedomineerd: Pier
Flieringa, Frits van Caspel en Rita de Jong. Ze kregen daar vorige week een koninklijke
onderscheiding voor. Joan Kurpershoek, voormalig redacteur van het Zandvoorts
Nieuwsblad, is met hen ingegaan op de periode die achter hen ligt. Drie opmerkelijke
verhalen over opmerkelijke personen.
Tekst: Joan Kurpershoek

De Jong: 'Er werd
vaak hard op de
persoon gespeeld'
sies én de ambtelijke molen:
„Ambtenaren reageerden wel
eens met: dat hebben we altijd
anders gedaan, de vorige wéthouder wilde het zo. Dan moet
je nog eens goed uitleggen dat
jij het anders wilt."
Wat zijn wapenfeiten uit haar
periode als wethouder? „Ik heb
de grondslag gelegd voor een
andere subsidieregeling voor
verenigingen." Die dienen nu
voor een heel jaar een subsidieaanvraag in en niet meer bij
E LEDENVERGADE- wijze van spreken per doelpaal.
RING heeft mij van de „Dat is voor iedereen, ook voor
voorlopige lijst gezwie- de gemeente, efficiënter."
perd," zegt De Jong. „Net als
Verder noemt De Jong het
een reeks andere mensen. Dat Strategisch Onderwijs Beleidsmag alleen met zwaar geldende plan. „Dat ligt ten grondslag
redenen, maar dio heb ik nooit aan de huidige plannen voor
gehoord. Het is mij nog steeds het samenvoegen van scholen
niet uitgelegd..."
in Zandvoort-Noord en in het
Een actie van partijgenoten centrum."
om haar als lijstduwer op de
De fusie van Welzijn Ouderen
lijst te krijgen („Zelfs Van Mar- Zandvoprt en Centrum voor
le heeft nog voor mij gepleit.") Vrijwillige Hulpverlening liep
haalde niets uit. De Jong ver- minder soepeitjes. Ze wilden
moedt dat het WD-bestuur samen in het Gemcenschaps'bang' was dat zij via voorkeur- huis gaan zitten. De Jong liep
stemmen alsnog gekozen zou echter tegen een afspraak uit
worden.
het vorige college: onderbren„Los daarvan heb ik er weinig gen in het Huis in het Kostverproblemen mee dat ik niet loren (HiK). De stichtingen kremeer in de raad zit. Maar of je gen hun zin. De Jong: „Zij hebvernieuwing bereikt met een ben ons voor het blok gezet, zij
fractie met een gemiddelde dreigden hun fusiebesprekinleeftijd van zestig jaar.,.? Ver- gen te staken. Wij hadden geen
der is het jammer dat, de ge- zin om voor vrijwel hetzelfde
meenteraad zo weinig 'vrouwen werk twee instellingen te blijtelt.
De
ven subsidiéWD-fractie
.
ren."
Sport zat in
het eerst sinds
haar
portefeuille. „Dat is
veertig jaar uit
QD
Q6 llJSt mOCüt,
A
alleen
maar
.
"
,
relaxed, dacht
ik. Tot de perimannen.
IS HOOlt Uitgelegd
Waarvan bokelen tussen
~ golfclub Sonniet langer dan anderhalf jaar derland en de Zandvoortse
lid zijn van de partij, één zelfs Hockey Vereniging." De twee
pas een half jaar."
lagen met elkaar overhoop over
De Jong is haar halve leven al het gebruik van velden en kanlid, als raadslid heeft ze net de tine. „Het lukte me de ruzie te
twintig jaar niet volgemaakt. In sussen, maar die laaide later
oktober 1978 trad zij toe tot de weer op. We hebben uiteindegemeenteraad, sindsdien heeft lijk een regeling opgelegd,
zij alles doorlopen, als raadslid maar ik had liever gezien dat
in uiteenlopende commissies, het een combivereniging was
als fractievoorzitter en als wét- geworden."
houder.
Het wethouderschap duurde
Wethouder werd ze vrij on- tot september 1996, een voortijverwacht. Gemeente Belangen dig einde dus. Formeel omdat
Zandvoort, winnaar van de ver- ze haar werk niet meer met het
kiczingen in 1994, wilde de af- verzorgen van haar zieke echtgetreden WD-wethouder Van genoot kon combineren. Zelf
Caspel niet in het college. De zegt ze er nu over: „Ik ben afgeJong regelde haar eigen kandi- treden omdat de WD-fractie
datuur en kreeg steun van haar het college niet meer wilde onWD-collega Theo van Vilste- dersteunen. Al ging het niet om
ren. Later kreeg hij overigens mij maar om wethouder Verspijt van zijn per fax vanuit steege. Na een tijdje is de WD
Malta verstuurde handteke- teruggekeerd in het college: je
ning.
hebt toch drie wethouders noDe Jong kreeg welzijn. Einde- dig én we hechtten aan een
lijk de kans om alle idealen WD-wethouderszetel. De poreens te verwezenlijken? „Dat tefeuilles werden herverdeeld."
denk je wel aanvankelijk, maar VVD'er Van Marie kreeg Finandat valt tegen. Je krijgt bijvoor- ciën. „Het was een roerige pebeeld te maken met afspraken riode, vooral doordat sommige
die in het vorige college zijn raadsleden zich lieten leiden
gemaakt. Als je die ineens on- door ijdelheid, persoonlijke
gedaan wilt maken, wat vaak sympathieën en antipathieën.
niet eens kan, is dat geen voor- Er werd vaak hard op de perbeeld van behoorlijk bestuur. soon gespeeld. Voor een goede
Verder krijg je te maken met de lokale politiek heb je juist
relatieve starheid van de ge- teamwork nodig."
meen telijke organisatie en de
Of Rita de Jong ooit nog deel
langdurige procedures die zal
uitmaken
van
het
daaraan ten- grond slag liggen." WD-team? „Daarover is het
Ze wijst op inspraakprocedu- laatste woord nog niet gesprores, de toetsing van voorstellen ken, men hoort nog wel van
in de gemeentcraadscommis- mij."

Rita de Jong is niet vrijwillig uit de gemeenteraad gestapt. Zij is een van de
raadsleden die niet meer
op de VVD-lijst voorkwamen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Als
het aan De Jong ligt, is het
geen definitief einde van
haar - tot nu toe - twintigjarige politieke carrière.

'D

Flieringa op de avond dat hij zijn partij (GBZ) twee zetels zag kwijtraken
Foto Ancli é I.icberom

Flieringa: 'Ik vind mezelf
bestaat
niet een echte politicus'
Sommigen hebben een diepe afkeer van hem, anderen koesteren een mateloze
bewondering voor Pier
Flieringa. Na 32 jaar keert
hij de politiek de rug toe.
Hij vindt dat hij geen echte
politicus is. „Ik denk niet
in machtspatronen, in de
helft plus één."

macht. Ik noem dat een telcommissie, een stemmendictatuur,
een gevaar voor de democratie
omdat daardoor de belangstelling voor inhoudelijke politiek
terugloopt. Ik zelf denk in
dienstpatronen: minderheden
serieus nemen en samen tot de
beste oplossing proberen te komen."
Toch verwijten sommige belangengroeperingen hem dat
hij niet of te weinig met hen in
gesprek is gegaan, zoals bewoners uit de Haarlemmerstraat
en de Van Speijkstraat.
„Ik ben met hen wel degelijk
in gesprek gegaan, maar er is
een grote misvatting in de politiek. Als fractielid kun je best
groepen mensen helpen en hun
belangen dienen, dat is prima.
Maar als portefeuillehouder
ben je medeverantwoordelijk
voor de totaliteit. Als je dat niet
doet, bén je binnen de kortste
keren bezig met ieders tuinhek
op te knappen."

E SELECTIE van raadsleden en wethouders
moet scherper worden,
vindt scheidend wethouder
Pier Flieringa (GBZ). „Het besturen van een gemeente is zó
ingewikkeld geworden dat politieke partijen daar rekening
mee moeten houden bij het samenstellen van hun kandidatenlijst. Hoe hoger de functie,
bijvoorbeeld bij kandidatuur
voor een wethouderszelel, des
te zorgvuldiger de selectie.
Geen vriendjespolitiek dus,
maar iemand kiezen om zijn
kunde. Dat vereist integriteit
on loyaliteit aan de gemeente,
maar die zijn vaak ver te zoeken."
Flieringa spreekt vanuit 32
jaar ervaring als Zandvoorts
laadslid, waarvan tien jaar als
wethouder: van 1982 tot 1986 en
van 1993 (nadat wethouder
Frits van Caspel was opgestapt)
tot 1998.
„Je moet er structuur in brenVoorbeelden van slecht func- gen. Als iemand een reële vraag
tionerende raadsleden of wét- heeft, zeg ik: schrijf dat even
houders geeft hij niet: „Ik praat op, dan kan het ambtelijk voorniet over personen. Ik gruwel er besproken worden en dan weet
ook van als in een gemeente- ik 'A' waar het over gaat en 'B'
laad personen worden omver- kan ik het in de totale context
gezaagd, je kunt alleen menin- plaatsen."
gen omver zagen."
Velen zullen zich de informaDat laatste was ook wel iets tie-avond nog herinneren over
waar Flieringa zich zeer bedre- het parkeerbeleid waarop Flieven in toonde: in een onnavolg- ringa zich de woede van een
baar snelle spraakwaterval wer- zaal vol burgers op de hals haalfien uitspraken van anderen de. Hij opende de avond namesoms gedeclasseerd tot 'larie- lijk door te zeggen dat er al een
koek' of 'klinkklare nonsens'. beslissing gevallen was over het
Hij kon flink tekeer gaan, wat parkeerbeleid.
hem tot een kleurrijk figuur in „Maar niet hoe het er uit zou
f
le gemeenteraad maakte.
gaan zien! Die discussie was
Maar hij dwong ook respect nog open! Het enige wat beslist
af in de raad door de snelheid was, was dat er betaald parkewaarmee hij zaken analyseerde, ren moest komen." Dat het
door zijn intonatie en wellicht voorgenomen
parkeerbeleid
ook door zijn leeftijd: als hij als vorig jaar in een referendum
.Wethouder in de verdediging werd afgewezen, wijt hij aan
•Werd gedrongen, vroeg de 'wij- een verkeerde vraagstelling:
J'.e, grijzende man' om begrip. „Een hoop mensen dachten dat
En wel op zo'n manier dat de het plan voor het centrum voor
oppositie bijna gezichtsverlies heel Zandvoort gold."
'«ed als zij dat begrip niet toonVoor commentaar in kranten
de.
of andere media, was Flieringa
Flieringa vindt zichzelf 'geen vrijwel nooit te bereiken. „Ik
echte politicus'. „De meeste po- vind politieke discussies in
'itici denken in machtspatro- kranten, met plussen en minnon: de helft plus één heeft de nen, een verkeerd systeem."

*Ik ben wél
met burgers in
discussie gegaan'

Wel werd hij gretig geciteerd,
vooral toen hij nog in de oppositie zat, vanwege zijn opmerkelijke beschrijvingen: de rotonde bij het Beachhotel was een
'slagroomtaart', de nieuwbouw
op de plek van Paviljoen Zuid
een 'plumpudding'.
Later verleende hij niettemin
toestemming aan diezelfde
'plumpudding'. „Wat ik er persoonlijk van vond, was niet aan
de orde. Zodra je achter de collegetafel plaatsneemt, ben je
gebonden aan afspraken uit het
vorige college."
„Ik heb genoeg wethouders
gekend die toch probeerden
zulke zaken omver te halen,
maar ik vind dat dat niet kan.
Dat is een kwestie van loyaliteit
aan de continuïteit. Ik ben ook
voorstander van een raadsperiode van zes jaar, in plaats van
vier. Grote plannen vergen
meestal tien jaar, met twee keer
zes jaar een wethouderszetel
kun je dat rond krijgen. Maar
met drie verkiezingen tussendoor loop je drie keer het gevaar dat er andere partijen met
andere ideeën op gaan zitten.
Dat werkt enorm vertragend."
Of Flieringa betreurt dat hij
bepaalde dingen zelf niet kan
afmaken? „Wat moet je onder
afmaken verstaan. Je moet je
realiseren - en ik val in die leeftijdsgroep - dat je op een gegeven moment terug moet treden.
Omdat de ideeën veranderen.
Eigenlijk had ik twee jaar geleden al willen stoppen, maar als
wethouder van de grootste partij kun je het niet maken om
voortijds te stoppen."
Dat Gemeente Belangen
Zandvoort met de laatste verkiezingen 'slechts' twee zetels
behaalde, verbaast Flieringa
niet. „We hebben altijd twee zetels gehad, de uitslag van vier
jaar geleden was bijzonder. Een
plaatselijke partij komt niet
vesl verder als er veel te veel
plaatselijke partijtjes meedoen
van mensen die denken dat ze
zo wel even de raad in kunnen.
Dat geeft een enorm stemmenverlies."
Toch pleit Flieringa voor lokale partijen, boven de landelijkc. „Je recruteert uit mensen
die puur plaatselijk iets willen.
Mensen van landelijke partijen
hebben ook nog andere belangen, al zijn die in het voordeel
als er op hoger bestuursniveau
wat geregeld moet worden. Het
voordeel van een lokale partij
is, dat die zich volledig kan concentrercn op het plaatselijke
belang."

voor

'Waarom ik niet

„Sommige raadsleden zich lieten leiden door ijdelheid, persoonlijke
sympathieën en antipathieën. Er werd vaak hard op de persoon
gespeeld. Voor een goede lokale politiek heb je juist teamwork
nodig," zegt Rita de Jong over het rumoer rondom haar aftreden als
wethouder
Kntn Hr.unStijncn

„Ik ben verwend; bijna alles wat ik wilde heb ik erdoor gekregen bij de gemeenteraad," zegt Frits van
Caspel
Folo Anclró Liclxrom

Van Caspel: 'Van zijlijn
toezien is oninteressant'
„Ik voelde me niet meer
prettig in de gemeenteraad," zegt WD-er Frits
van Caspel, „althans niet
in deze samenstelling." De
politiek hoeft voor hem
niet meer, ook niet achter
de schermen. Want als hij
iets doet, wil hij niet vanaf
de zijlijn toekijken maar er
middenin staan.

'D

E LUST IS me ontnomen, ik heb er gewoon
geen xin meer in," legt
Van Caspel uit. „Het afdelingsbestuur heeft de afgelopen paar
jaar niets anders gedaan dan
het fractiebeleid ondermijnen
en fractiegenoten tegen elkaar
uitspelen. Toen een van hen
voor zijn draaikonterij beloond
zou worden met een hoge plaats
pp de kandidatenlijst, dacht ik:
ik kap ermee, ze zoeken maar
een andere pispaal om hun eigen onvermogen op af te reageren." zegt hij doelend op de
kandidatuur van Van Marie.
Van Caspel kwam in 1982 als
nummer acht op de WD-lijst m
de gemeenteraad, was twee
keer lijsttrekker en driemaal
wethouder. Of het dan niet een
moeilijke beslissing was om te
stoppen? „Nee, vanwege de interne verhoudingen binnen de
WD was ik blij dat het was afgelopen. Maar tot een paar jaar
geleden heb ik wel enorm genoten: ik heb veel kunnen doen
als wethouder. Mol de betrcffende ambtenaren kon ik het
uitstekend vinden, die hebben
gewerkt als paarden."
Opvallende projecten in zijn
tijd waren: het casino, het Elysee Beach Hotel, woningbouw
op de voetbalvelden aan de Van
Lennepweg én achter de Sophiaweg. renovatie van de noord-boulevard.
Problemen kwam hij ook tegen. „Het heeft heel veel tijd
gekost de anti-circuitpolitiek
van de provincie om te buigen."
De nacht voordat het circuit
van het Streekplan geveegd
dreigde te worden, schreef Ven
Caspel persoonlijk een motie
met toelichting. Burgemeester
Machiclscn. tevens statenlid,
kon die een paar uur later incliencn, tijdens do vergadering van

Provinciale Staten. „De bedoeling was het circuit alsnog in
het Streekplan op te nemen en
een belangrijk knelpunt voor
het houden van Grand Prix te
elimineren," aldus Van Caspel.
„Die motie werd 's middags met
een meerderheid van één stem
aanvaard. Sindsdien kunnen
Gedeputeerde Staten niet meer
om het circuit heen."
Niet te vergeten natuurlijk:
Gran Dorado, waarvoor volgens
de oppositie de grond veel te
goedkoop was verkocht. „Gelul," vindt Van Caspel. „Andere
gemeenten leggen er geld op
toe om zoiets binnen te halen.
Bovendien levert Gran Dorado
de gemeente nu jaarlijks meer
dan een miljoen gulden op én
het heeft de plaatselijke handel
een flinke impuls gegeven."
„Eigenlijk ben ik enorm verwend: bijna alles wat ik wilde
heb ik door de gemeenteraad

'Ik werd vaak
als de kwade
genius gezien'
kunnen krijgen. Behalve de
nieuwbouw aan de Koningstraat en de Prinsesseweg."
Opmerkelijk genoeg werd
dat laatste de directe aanleiding
tot zijn aftreden als wethouder,
in december 1992. Van Caspel
zag zich genoodzaakt de 'rug-aan-rugwoningen' op deze locatie te renoveren, in plaats van
te slopen. Toen de kosten hoger
werden dan geraamd, roken cnkelc partijen in de raad - inclusief de collegepartners CDA en
D66 - hun kans om de WD-wethouder, tot dan toe door zijn
wetskcnnis onstuitbaar, uit zijn
wcthoudcrsstocl te lichten.
Van Caspel hield echter de
eer aan zichzelf, waarmee een
eind kwam aan een wethouderschap dal hij omschrijft als
'spannend en heftig'. Hij was op
heel wat weerstand gestuit met
zijn
ruimtelij kc-ordeningbeleid. zoals bij de bouwvergunning voor Circus Zandvoort.
het kruispunt bij de Bodaanstichting in Bentveld en de
bouwplannen voor het 'Zwarte

Veld'.
In Zandvoort-zuid verenigden tegenstanders van de
hoofdwegenstructuur (het wegenplan uit 1991) en van het
bouwplan Paviljoen Zuid zich
in een stichting, sommigen
werden zelfs lid van de WD om
de plannen van binnenuit te bcstrijden. „Dat gaf een hoop herrie. Ze plakten voor de verkiezingen in 1994 zelfs pamfletten
tegen hun 'eigen' partij, een oproep om niet op mij te sternmen!"
Van Caspel toonde zich vaak
onwrikbaar, dat geeft hij ook
toe. Dat is ten koste gegaan van
steun in de raad en binnen de
partij. Was het in sommige gevallen, zoals de verkeers-loop
door Zuid, niet slimmer geweest water bij de wijn te doen?
„Misschien wel, maar ik vond
dat onjuist. Met alle respect, ik
begreep die protesten wel maar
als wethouder zit je er voor de
hele bevolking. Dan mag je je
niet laten sturen door actiegroepen, voor deelbelangen die
niet te verenigen zijn met het
algemeen belang. Ook al is de
druk af en toe heftig. Dat bctekent overigens met dat inspraak nooit heeft geleid tot het
aanpassen van plannen. Dat is
ondere andere wel gebeurd bij
Paviljoen-Zuid en het kruispunt in Bentveld."
„Niet zelden bevonden zich
onder de protesterenden partijgenoten die maar niet bcgrepen. dat ik er als wethouder niet
zat om onder alle omstandigheden hun privébclangen te laten
prevaleren. Ik werd vaak ook
als een kwade genius gozion
Van diverse kanten kreeg ik het
verwijt dat ik in m'n eentje het
dorp zat te besturen. Ten onrechte, want het college van B
en W neemt de beslissingen on
uiteindelijk de gemeenteraad."
Of Van Caspel in die gemeenteraad nog een keer zou willen
terugkeren? Het antwoord
blijft vaag: ..De komende jaren
ga ik andere dingen doen: ik /.al
de dorpspolitiek niet zo nauw
volgen. Vroeger gold voor mij:
als er gevoetbald werd. wilde ik
meedoen. Vanaf de zijlijn toekijken vond ik niet zo interessant. Dat gaat voor mij ook op
voor wat betreft de lokale pohtiek."

woensdag 8 april 1998
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Divers personeel gevraagd
Heeft u kinderen en een rijbewijs?
Wilt u leuk werk combineren met moeder zijn?
Houdt u van houten speelgoed?
JANBIBEJAN is op zoek naar enthousiaste verkoopsters die
op party's klanten adviseren over houten garages, puzzels,
rammelaars, hobbelbeesten e d Zin in een uitdaging?
Bel 030 6572072 voor meer informatie Welkom'

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Wij hebben op korte termijn plaats voor parttime
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MEDEWERKERS AFNAMEEN TROMBOSEDIENST M/V
met werktijden op ma t/m vr 0830 tot 1330 uur
De werkzaamheden bestaan uit bloedafname, poliklinisch en
aan huis, en eenvoudige administratieve werkzaamheden
Wij vragen hiervoor flexibel inzetbare gediplomeerde verpleegkundigen en/of doktersassistenten met enige jaren
werkervaring, die in het bezit zijn van een rijbewijs B
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Aanstelling geschiedt in eerste instantie op basis van een
aarcontract
Tevens hebben wi| tijdelijke vacatures voor de duur van ± 4
maanden in verband met vervanging tijdens zwangerschapsverlof en ter overbrugging van de vakantieperiode
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I.v.m. de komende feestdagen

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

moet Uw micro-advertentie

zoekt

bezorger/ster

a.s. vrijdag uiterlijk om 16.00 uur"

voor vakantie en/of ziekte van vaste bezorger/ster

binnen zijn voor plaatsing in de krant

Telefoon 023-5717166

'•-.'•: van volgende week woensdag.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
zoekt

bezorger/ster

Oproepen - Mededelingen

voor flats Noord Boulevard
Telefoon 023-5717166

Jongeren gevraagd t/m 24 jr, shag en/of filtersigaretten
rokend die mee willen doen aan een martkonderzoek. Je
krijgt hier een vergoeding voor Inlichtingen 020-6654447

Mode
VWO MARKTONDERZOEK vraagt in Amsterdam e o dames
in de leeftijd van 18-50 jaar voor een kort marktonderzoek
(tegen financiële vergoeding) Het gaat over
„EEN GEZELLIG DRANKJE IN DE HUISELIJKE SFEER".
Vindt u het leuk om hierover uw mening te geven, belt u dan
Vondellaan 7
0263815036 (ook 's avonds bereikbaar) Vraagt u naar
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
Robert Verhoeven
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkl v m marktonderz zkn wij v
zaamheden Gew. openingstijden ma t/m vrij van 9.00 tot
kort gesprek in A'dam men1700 uur Voor info 023-5717177 of 06-52502188
sen die dit/vorig jaar een
Felicitaties
KOOPSOMPOLIS hebben
gekocht Men ontv hiervoor
ƒ50,- Opg 079-3311518
• Gerne zaterdag alweer 40
Verhuizingen
Dpleidingen/
• Uw particuliere Micro bonjr Hartelijk gefeliciteerd
per post verstuurd bereikt Barbel, Serena, Dennis
cursussen
ons pas over 3 a 4 dagen • Lieve Gerne, als je het niet
X.Y Z B V verhuizingen en
Opdrachten die te laat
weet, zou je het niet zeggen
kamerverhuizingen/ transport.
binnenkomen worden
Liefs Anja, Nick, Michael
Voll verz Dag-nachtservice Ben jij het zoeken beu 2500
automatisch de week
020-6424800
of 06-54304111 jaar oude meditatie-methode
daarop geplaatst
geeft heldere en duidelijke
Sport, spel en
instructies om te komen tot
Onderhoud,
ontspanning
'eigen inzicht' Basiscursus
Vipassana op zes dinsdagreparatie,
avonden vanaf 21 april
doe-het-zelf
Welke klaverjas- of kaartclub
St Pieterspoortsteeg 29 nabij
zoekt gratis zaalruimte?
de Dam, tel 020-6264984
Inl 5715619/5718812
Bel Karmijn voor schilder- Engels v beginners + half
werk, kleine verbouwingen ge v. ƒ5 p/u Begin 14, 16, 20
Gespecialiseerd op het deco- apr. Progress 020-6008104.
• Wij behouden ons het
Dieren en
ratiegebied (muren)
Tel
recht voor zonder opgave van
dieren020-6364910 of 06-51152427
redenen teksten te wijzigen
benodigdheden
Kunst en antiek
of niet op te nemen
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus
Tel 023 • 5713780
Uitgaan
Te koop 5 puppy's Te bevragen bij Manfred Leershop Erkend schildersbedrijf heeft
Raadhuisplein
dit jaar nog enige tijd voor
Do 9 april PAASBAL/DANonderhoud-, en nieuwbouwSEN/ONTMOETEN v alleenschilderwerken, witten,
staanden Extra hapjes 'De
Osselstal' Nieuwelaan 34, Os- <inder/baby-artikelen behangen en sierpleister, KEIZER KARELCOLLEGE
dubbelglas enz Zeer GOEDE Elegast 5
dorp 20 u Info 06-51897194
REFERENTIES
Tel
030 - za 11 april 1200-1700 uur
IETS TE VEREN?
2436286, 06 54303974
zo. 1e paasd 11 00-18 00 uur
• Dringend gezocht babyEETCAFE SANTÉ
ma2epaasd 11 00-18 00 uur
•
Gratir
af
te
halen
60
grindkinderkleding v weeshuis
Zandvoort, 023-5719213
St. Ned Antiquairs
tegels,
60x40,
wit-zwart
Monet 5717177
S v p tijdig reserveren
tel 033-4751167.
020-5714461
BIJ overleg van deze adverSCHILDER heeft nog tijd v tentie krijgt u tijdens de
Markten/braderieen
binnen- en buitenwerk Vrijbl beursdagen ƒ 1,50 reductie
op de entreeprijs
prijsopgave
Bellen na 18 00 uur 5719800 'Veilinggebouw Amstelveen*
SUPER VLOOIENMARKT
Voor al uw stucadoorwerk, Heden INBRENG Spinnerij 33,
Haarlem Extran Sportcenter
vrijbl pnjsopg 0206120683 Amstelveen, 020-6473004.
1e & 2e Paasdag, 10 • 17 uur, 200 stands,
Org v Aerle 0492-525483 Entree f5.-

Monet Strijkservice

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. .5713529

PAAS
ANTIEKBEURS
AMSTELVEEN

Ml
STOFFEREN
VOOR U:

gevraagd

RSB Uitzendbuieau Amsterdam zoekt met spoed

kamermeisjes v/m
met aantoonbare ervaring, parttime en fulltime,
voor div hotels te Amsterdam en Schiphol Interesse?
Bol RSB Uitzendbureau Amsterdam 020 - 6881044 of kom
langs op Admiraal de Ruijterweg 325 te Amsterdam

Horecapersoneel gevraagd

VAN HECKE CATERING B V
7oekt enthousiaste REGIO CATERING MEDEWERKERS M/V
voor vervanging in onze bedrijfsrestaurants in AMSTERDAM
en omstreken Wij bieden een contract voor min 13 uur per
week met variabele werktijden van maandag tot en met
vrijdag Beschik je over een flexibele instelling, ben je repre
scntatief en heb je ervaring in een soortgelijke functie, bel
dan voor een sollicitatieformulier met Van Hecke Catering,
tol 0235611211

Oppas gevraagd/
aangeboden

OPPAS,
Govr hulp in de huish op Aangeboden
jaar Tel 023-5717413
ma morgen Tel 5717030
• Gevraagd
zelfstandige
hulp voor schoonmaak flat,
2 4x per maand, periode april
september Inlichtingen tel
0205719811

• Niet duur, wel erg goed
• Alles uit eigen atelier!

AANBIEDING!

Gevraagd KEUKENHULP, jongen + 18 jaar, scholier
HAROCAMO, Kerkstraat 14, telefoon 0235712102

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

• BANKSTELKUSSENS
• FAUTEUILKUSSENS
maar ook
• BOOT-EN CARAVAN
KUSSENS

14

Gez ervaren oppas voor
baby 3 mnd , 2/3 dgn p w
7-18 uur A'dam-C Mi v 14
mei Tel 0206275220

5 ZITKUSSENS
5 RUGKUSSENS

Jaap Bakker BV

Heining 16 te Amsterdam
Tel. 020-4975821

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE'?
3at kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
~ dagen per week Wat moet u doen"?
Kies een leuke advertentie.
Bel met 0906 50 15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4
Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze
Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
Reageren op advertenties met boxnummer'

WIKA AUTOGLAS

0906-50.15.15.6

Vakantie buitenland

(1 gpm)
Hieronder vindt u een kleine selectie van de
honderden aanwezige advertenties
Doorbreek de sleur1 Spring uit
de band1 Neem contact op
met mij1 Ik ben een mooie, 29jarige, slechtziende vrouw Ik
ben van hbo-niveau en op
zoek naar een leuke man om
een mooie relatie mee op te
bouwen Spreekt jou dit aan9
Boxnummer 969226
R dam wie wil met mij spannende ervaringen delen9 Ik
ben Jannet, een leuke vrouw
van 21, 180 m, lang blond
haar, 65 kg en op de juiste
plaats goed van postuur
Z k m man onder de 30 voor
tel contact en daarna bij mij
of jou thuis Boxnummer
350154

Bel me1 Denk jij me op alle
vlakken te kunnen boeien,
Reageren op advertenties
ook met je verschijning'' Ik
met boxnummer9
vrouw, mooi, blond, verleidelijk, spannend, kwetsbaar,
boeiend, intelligent, geraffineerd, jong en afkomstig uit
het westen, verlang naar een Hieronder vindt u een kleine
selectie van de honderden
reactie Boxnummer 233236
aanwezige advertenties
Een aardige, gewone vent, Trefwoorden uitgaan, discodat ben jij1 Zoek jij via deze theek, uit eten, bioscoop,
weg een slanke vrouw van 58 R & B muziek. Ik ben een
jaar jong' Dan ben je bij mij goed uitziende jongeman van
aan het goede adres' Houdt 26 jaar, 1 80 m, heb bruine
net als ik, ook van de na- ogen en donkerbruin haar
tuur, fietsen, wandelen en ge- Ben jij een lieve, knappe meid
zelligheid thuis9 Groetjes van van exotische afkomst9 ReaAnnette' Boxnummer 283428 geer11 Boxnummer 479175
Een zwoel muziekje op de Wandelen, fietsen, zwemachtergrond, een leuke man men, kinderen, dieren, films,
tussen de 45 en 60 op de mensen Daar houd ik van'
voorgrond dat is alles wat ik Mijn grootste hobby's zijn tezoek1 Ik ben Tineke, 46 jaar en kenen en knuffelen Ik ben 40,
heb 2 kids van 8 en 19 jaar en via deze weg op zoek naar
Mijn hobby's zijn- fietsen, uit een leuke, lieve, eerlijke,
eten en strandwandelingen spontane man Ben jij dat
Boxnummer 957858.
misschien"?
Boxnummer
Gezellige, langharige blondi- 934810.
ne,27jr, 1 65 m, 65 kg, houdt Wij zijn een gezellig stel,
van gezellige dingen Bios- hetero, van 23 en 30 jaar en
coopje, lekker dansen in een zoeken een leuke knul m de
disco, uit eten gaan Ben jij randstad om zo nu en dan
een gezellige, goeduitziende mee af te spreken Zie je er
jongeman"? Reageer, als het goed verzorgd uit, ben je
klikt dan gaan we spannend zachtaardig en gewoon lief9
verder1 Boxnummer 947711 Laat ons even weten hoe we
Hallo, met Wilma Ik ben een kunnen afspreken Boxnumgescheiden vrouw van 26 mer 950417
jaar, met een dochter van 5 Ik Wil jij samen met mij lief en
zoek een man die lief, be- leed delen' Ben jij die lieve
trouwbaar en gezellig is. Ik man die samen met mij een
hou van bowlen, naar de bio- relatie wil opbouwen9 Aarzel
scoop, en uit eten gaan. Heb niet, maar reageer1 Ongebonjij interesse' Boxnummer den, 53 jaar, dat ben ik, Ria"
368978.
Ik hou van fietsen, dansen, uit
Het lijkt mij onwijs leuk om eten en knuffelen Groetjes'
eens vriendschappelijk op Boxnummer 956887.
stap te gaan met een leuke • Reflectanten op advertenman. Ben jij die man1? Rea- ties onder nummer gelieven
geer dan zo snel mogelijk, ik ervoor te zorgen dat het numreageer zeker. O ja, ik ben mer in de Imker-bovenhoek
Charlotte en 23 jaar. Bellen op de envelop staat vermeld
hoorn Boxnummer 432111
en dat de brief geadresseerd
Ik ben een charmante doch wordt aan Weekmedia, Postondeugende weduwe van 65 bus 156, 1000 AD Amsterjaar Ik zoek een energieke dam Dit voorkomt vertraging
man, die er van houdt om te m de behandeling
verwennen en verwend te
worden, als in zijn jonge jaren
Te koop
Ik hbo-niveau, hou van spannmg en een glaasje wijn. Laat
aangeboden
1
wat van je horen Boxnumdiversen
mer. 973487

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

Ik"? Ik ben leuk, spontaan, 29
jaar, 1.78 m lang, heb blauwe
ogen, kort blond haar Jij bent
tussen de 25 en 35 jaar Reageer nu1 Ik houd van lezen, uit
eten, strandwandelingen en
bioscoop Hoor ik wat van je'
Groetjes uit de Zaanstreek1
Boxnummer 908561

• Gratis af te halen 350
stoeptegels 30 x 30
Tel 023-5717511

Te koop
gevraagd
diversen

Noord-Holland gezocht voor
snel jonge, aantrekkel za- Ik ben op zoek naar een oud
kenman met wie ik iets wil emaille reclamebord met afgaan drinken in A'dam Als beelding en wil daarvoor +
het klikt heb ik iets spanƒ450 betalen 0514-571498.
nends voor je m petto Reageer en ik vertel je meer over Manfred Leershop Raadhuismezelf. Je kan ook anoniem plein zoekt auto'tje om de
reageren en daarna
Box-honden te vervoeren.
nummer 906537
Telefoon 023-5326532

De beste
Britse adresjes vind je
in Amsterdam.
U gaat dit j.ur naar Groot-Brittannic? Dan vindt
u nergens zoveel inspiratie en informatie als in ons
informatiecentrum in Amsterdam. Met honderden
boeken, videobanden, brochures en naslagwerken die
u op uw gemak kunt bekijken. Met een keur aan
mooie reisgidsen, kaarten en boeken die u kunt kopen.

'Beluister anoniem
advertenties 18+
09065015 156 (1 gpm)
BIJ hete Monique kom je besl
aan je trekken zonder 06 kos
ten. 00-569004274 (2,5 gpm)
Biseks' Buurvrouw/buurmeis
je (18)' Spelletjes steeds har
der' 99 cpm. 0906-95 26
Dagelijks seksen hete meis
jes (18) op onze LIVELIJN' De
heetste' 99 cpm 09060603

(09)06-98.50

New*New*New*New*New
SECRET-PHONE-COMPANY
24 u/pd (1 gpm)
De 1e seksafluisterlijn v Holl
Zie ook Nieuwsnet 9
Kabeltekst pag 440 en 450 0906-97 22 Secret" 99 cpm
ONGEREMDE SEKS!
BEL ME THUIS
Deze hete meiden zijn
wel erg wild' (1 gpm)
VERNIEUWD ca. 1 gpm
0906-404 00 25.

Vakantie Binnenland
VAKANTIEPARK COLLENDOORN
Vakantiehuisjes met rijpony voor de kinderen
Nabij attractiepark Slagharen Gratis gebruik van
50 fantastische attracties, wild west shows, kmdervoorstellingen, circus, veel zwemplezier en gezellige
avondprogramma's. Bel Attractiepark Slagharen
0523 - 683 000.

Lokaal tarief Amsterdam
daling vrouwen uit A'dam'
010-2946186

0906-96.88

Dames en heren uit heel
Ontdek de duistere wereld'
Nederland zoeken 'n vriend SM. Je meesteres LIVE' Zij
of vriendin, alle leeftijden.
wijdt jou in' 99cpm. 0906-9626
(55 cpm) 0906-9876
Oudere vrouwen geven
Direct contact met
hun telefoonnummer!
stoute vrouwen
0906-1555 (60 cpm).
0906-5022221 (1 gpm.)
* SEKS ALARMNUMMER *
Direct contact met
Snelseks Direct Live 99 cpm
vrouwen thuis!
0906-50222.21 (1 gpm)

0906*0611

Direct contact met vrouwen
uit heel je eigen regio"? Bel
dan DIRECT APART»
(99 cpm) 0906-909 99.35.
uoorgescnaKeio
met vrouwen thuis
0906-50222.21 (1 gpm)
_ , ... .^
i
i
Echt LIVE in gesprek met
sterren, geen 06 op tel. rek.
Bel 00-6809950930 (4 gpm.).
,
r.
ten spannend
contact in de buurt
0906-5022204 (1 gpm)

En daarnaast zijn er zelfs vele gidsen en brochures die
u gewoon gratis mee mag nemen.
Zoals het gratis boekje 'Britain Good Value' met
daarin tientallen voordelige aanbiedingen en vakantieideeën. Ook zijn diverse abonnementen voor de Britse
Spoorwegen en het openbaar vervoer in Londen te
koop. En natuurlijk kunt u ons alles vragen wat u maar
weten wilt, want tips voor de leukste pubs, de mooiste
rozenkwekerijen, de gezelligste Bed Sc Breakfasts en de
leukste cottages vind je gewoon in Amsterdam.

Spannende date7
0906-50 15 15.6
Advertenties van
vrouwen 18+ (1 gpm)
Thuiscontact vrouwen
(20-59) zoeken een afspraak
thuis 0906-19 19 (60 cpm)
Vanavond al een
fijne afspraak''
0906-5022204 (1 gpm)
Voor 't echte handwerk bel je
0906-0630. Zij praten, jij
komt' Live + Stones' 99 cpm

negerinnen snakkend naar Vrouwen 30-1 uit A'dam gejou! 00-569004268 (2,5 gpm) ven je hun telefoonnummer'
0906-1444 (60 cpm)
HIJ voelt onder haar rokje ze
heeft niets aan' Geen 06-kos- Wil je lekker komen, maar
ten. 00-569004263 (2,5 gpm) geen 06 op je rek.? Bel dan nu
00-569004253 (25 gpm)
iiIk ben
i_
er
Wil jij SEKS? Ik ook' Bel me
ALTIJD VOOR JOU
dan LIVE. Geen 06 op je tel
rek. 00-6809950929 (4 gpm )
ca 1,05 p/m
Zin in lekkere SEKS zonder
Ik ga door, waar anderen 06-kosten op je tel. rek.? Bel
stoppen' Schaam me ner- 00-569004250 (2,5 gpm).
gens voor en wil harde SEKS1
Harneti 99 cpm. 0906-97 94.

i

(09)06 - 9789

Diverse clubs

Leuke meiden en jongens uit
A'dam e o. leer je kennen via
Teleparty. 0906-0990 pm60c

Beyond Beauty
Brits Toeristenbureau. Aurora Gebouw,
Stadhouderskade 2, Amsterdam.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17>00 uur.

Centre La Porte in de MidiPyreneeën voor rustige, actieve en creatieve vakanties
Voor brochure 0597-593761.

Bureau Angel voor een super
LIVE' Black, beautiful en hot' snelle escort Dames v.a. 18
Voor de liefhebber v. zwarte jr, 24 u. p d 020 6322452.
vrouwen' 99 cpm 0906-06.01
M sp. dames v.a. 18 jr gevr
NAT EN WILD'
Luxe privé huis! Topmeisjes
Bel hete vrouwen thuis'
10-01 u, 7 dgn p.w. Sauna +
Live 24 uur p.d. (99 cpm)
bubbelbaden. Sarphatipark
0906-202.6090.
118, A'dam. 020- 6723022

• Rubrieksadvertentie op- • Rubrieksadvertentie opgeven"? Zie voor adres en/of •geven"? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon telefoonnummer de colofon
in deze krant.
m deze krant

• Wij behouden ons he
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

WEEKMEDIA. ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS.
voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op hel
Zandvoorts Nieuwsblad* inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • maximaal 3 regels • alleen voor particulier
gebruik • het aangebodene mag niet boven
l" 300.- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboden.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, puni, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is. kunt u
bij uw tekst een gegai andeerde (giro)belaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12.
2041 JM Zandvoort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 9,«>9 (ICL. BTW)
EXTRA
(u dient vr rekening
mee te houden dat hij
u« upj>a\ede regel
hr.o.nr.... l)iir. v.d. blad
uls l regel bij u» tekst
gerekend \vnrdt).
Wij zijn niet uansprakelijk \unr fouten onlstuun duur onduidelijk
handschrift.

Gratis Micro's en betaalde
VVij behouden ons het
Micro's moeten worden ingele- recllt voor 'toneer
verd aan de balie van ons kantoor tot uitei lijk maandag
,e
nit,,
16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
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VBO-Makelaars
THEO RIETVELD VASTGOED,
VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 020-6418541
Altijd de beste condities - de voordeligste tarieven Wedden9

t/m 3 regels ƒ 5,60
t/m 4 regels ƒ 7,47
t/m 5 regels ƒ 9,34

Meer dan 100 verschillende meubelstoffen voor u in
voorraad

A'dam Gein III,
div eengez woningen
Evers Vastgoed,
Gein III, tel 020-6971496
www xs4all nl/-eversog

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Tevens snijden wij
polyester voor uw
kussens in iedere gewenste maat en vorm
Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Zuid

0906- Nummers

09069889. Rijpe Sjaan DD
zkt jongens (18) v Live Seks
Auto-demontagebednjf
• Opoefiets merk Rodeo, Grijp onder m'n rok 99 cpm
STRIJDONK,
RDW/ARN
erk
,
5 m3
ƒ 225,kleur groen, 3 jr oud, prijs 50 cpm1 Quick Daling Nu
10 m3
ƒ325, lid Stiba Inkoop sloop/scha- ƒ160 023-5715806, na 18 uur
de-auto's
Gratis
gehaald
Tebellen, direct afspreken
15 m3
ƒ400,
vens verkoop oude en nieuwe
Bel 0906-1733
Meteorenweg
1
Ter plaatse afgeleverd in en om Amsterdam (vanaf 1 mj) onderdelen
Diversen
60
cpm
Wijkdating vrouwen
381, A'dam, 0206319802
uit jouw wijk zoeken een
afspraak' 0906-17 17
Mr. LAMA, medium, heeft al
Afspreken m jouw
velen geholpen met probl,
postcode-gebied
zoals relatieherstel, geluk,
Sinds .1954
0906-50.22204 (1 gpm)
bescherming,
examen,
zaken
Autoruiten en kentekenplaten
enz Ook u kan hij helpen
BEL DAMES THUIS
Lijsterstraat 18
Bet na result. Alleen serieuze
In heel Nederland
Tel + fax 023 - 5731613
klanten 020-6684461
Kennismaking
GEHEEL PRIVÉ

Onroerend
goed te koop
aangeboden

compleet gestoffeerd, v.a.

Papaverweg17
Postjesweg 87
Insulindeweg 509
Van Woustraat 96

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Auto's en
auto-accessoires

1e klas tuinaarde/bestratingszand

Als ik de eerste stap neem,
durf jij dan de tweede stap te
nemen7 Mijn naam is Ben, ik
ben 55 jr, 1 75 m, 80 kg Ben jij
woonachtig in de omgeving
3e salariëring is volgens functiegroep 30 van de salansstruc van Noord-Holland, en houd
:uur CAO-Ziekenhuiswezen, inschaling is afhankelijk van leef- e ook van fietsen, wandelen
:ijd en werkervaring
;n sporten' Grijp nu je kans"
Boxnummer 200378
Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de hoofdverpleeg<undigen van de afname- en trombosedienst, tel Als je werkelijk iets anders
wilt, omdat je bent uitgeke020-5875755/756 (tussen 1500 - 1700 uur)
ken op het alledaagse, dan
Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 2 weken richten aan moet je1 eens contact met mij
mevrouw S Koenes-Meier, personeelsfunctionaris van de zoeken Ben jij een leuke,
serieuze, gezellige
Stichting Atal, Jan Tooropstraat 138,1061 AD AMSTERDAM spontane,
vrouw9 Dan zoek ik jou1 Heb
zin in een gezellig avondje
üïf Boxnummer 314900

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

Schoonmaakpersoneel

Bloemen, planten en tuinartikelen

14

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

020-6324959
020-6186088
020-6937355
020-4703049

Heeft u een kamer te huur"?
KBT bemiddelt hierin gratis
voor u 024-3777807

Financien en
handelszaken

t/m 6 regels ƒ 11,21
t/m 7 regels ƒ 13,08
t/m 8 regels ƒ 14,95

Autoverzekering

t/m 9 regels ƒ 16,81

V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 023 - 5714534

t/m 10 regels ƒ 18,68

Rijles auto's
en motoren

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de puiliculicr maximaal 3 regels gralis, niet voor de zakelijke maikt. tot een maximum van één adveitentie
per week. Ook 7ondcr vermelding vraagprijs (artikelen te zamcn niet boven f300.-) kunt u niet gralis advcrtcren. Alle prijicn zijn incl. 17,5% BTW.
Naam:

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-408361

Voor auto/motornjles m
• Rubncksadvcrtcntic9 Zia Amsterdam e o is een gratis
voor adres cn/of Icleloonnr mfogids verkrijgbaar.
de colofon in deze krant
Tel 0204205386

Adics:
Postcode:
Teleloon:
S.v.p. in rubiiek:

Plaats:

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15

woensdag 8 april 1998
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In Linnaeushof kan
je nog echt spelen
Bostheater
ANAF DE achterste bank
V
m het druilerige, lego
openluchttheater van het Am-

In Linnaeushof kunnen
kinderen zich urenlang
uitleven op schommels,
wipwaps en draaimolens.
Ze kunnen hangen aan
kabelbanen en avonturen
beleven op een heus
pirateneiland. Intussen
lezen hun ouders een boek
of drinken koffie op het
terras. Tenminste, als zij
niemand hoeven te duwen
of op te tillen.

Blikvanger is het vorig jaar gebouwde piralennest

M

ET
RUIM
350
speeltoestellen
is
Linnaeushof
in
Bennebroek Europa's grootste speeltuin. Trampolines,
overslagschommels,
waterfietsen, glijbanen, hobbelfietsen, midgetgolfbanen. Het
is geen kermis of pretpark,
maar een speeltuin waar de kinderen zichzelf kunnen vermaken.

In Linnaeushof moet je alles zelf in beweging zetten
Foto's Linnaeushof

„Kinderen zitten veel achter
de computer en kijken televisie, ze komen daardoor steeds
minder aan spelen toe," zegt directeur Frits Grijpstra (50) van
Linnaeushof. Hij is een zoon
van de oprichter en kreeg het
speeltuinwerk er als het ware
met de paplepel ingegoten.
Linnaeushof biedt de bezoekers actieve recreatie. Dat betekent, dat zij alle speeltoestellen
zelf in beweging zetten. Grijp-

'Ik wilde op m'n oude dag
iets voor kinderen doen'

stra lacht. „Dat is ook goed voor
het milieu, want het betekent
dat wij weinig stroom verbruiken." Het seizoen voor de speeltuin is op l april begonnen. Het
personeel heeft zoals elk jaar
keihard gewerkt om alles op
tijd klaar te krijgen. De speeltoestellen
moesten worden
schoongemaakt en hier en daar
voorzien van een likje verf.
Blikvanger is het vorig jaar
gebouwde piratennest. Op een
palmeneilandje, midden in een
vijver met waterfietsen, staat
een elf meter hoge toren. Hij is
alleen te bereiken via een 25
meter lang tunnelnet of een
junglebrug. De kinderen op het
eiland houden contact met de
wal door middel van een
spreekbuis. Aan de rand van de
vijver ligt een gezonken schip,
De Bounty. De kinderen kunnen hier met elkaar avonturen
verzinnen én beleven.
Rond de vijver staan bankjes
waar volwassenen even rustig
kunnen zitten. „Als de kinderen het naar hun zin hebben,
hebben de ouders het ook naar
hun zin," zegt Grijpstra. Maar

ouders ontkomen er niet altijd
aan hun mouwen op te stropen.
Moge hel minireuzenrad als
voorbeeld dienen. Het hele gezin kan daarin plaatsnemen,
terwijl vader zich daarnaast op
een soort hometrainer in het
zweet fietst om de boel draaiend te krijgen.
Speciaal voor peuters en
kleuters is een aparte speeltuin
ingericht met veel schommels,
draai- en klimtoestellen. De allerkleinsten kunnen in een
zandbak spelen met zandgra-

i

Toto Linn t H ushof

terras gaan zitten, vanwaar ze
hun kinderen kunnen zien."
Met mooi weer kan men ook
terecht in de waterspeeltuin,
waar een waterwip, waterspuitfiets en watertuimelbollen voor
vertier zorgen. „Allemaal toestelletjes die je zelf m beweging
moet zetten." Met slecht weer
heeft Linnaeushof een overdekte speeltuin te bieden. Daar
zijn minicars, luchtskelters,
lachspiegels, een schaduwkamer, en een speelkasteel met
griezeljungle.
Linnaeushof is opgericht in

Speeltuin viert feest met Kazan,
Hakim, clowns, bands en koren
vers en kiepkarren. „Daar kunnen ze rondlopen, zonder dat er
wat draait of zwaait waar ze tegenaan kunnen komen," aldus
Grijpstra. Hele gezinnen kunnen zich volgens hem in Linnaeushof urenlang vermaken.
„We bieden dagrecreatie. Je ziet
vaak dat de ouders een boekje
meenemen en centraal op het

'Weekend van de Stoombemaling'
Het Nederlands Stoommate ketels van het gemaal. Kinchinemuseum in Medemblik
deren die de stoker een handje,
start op 11, 12 en 13 april het
of liever gezegd schepje helnieuwe seizoen met 'Weekend pen, ontvangen het 'stookdivan de Stoombemaling'. Alle
ploma'. Ook de in 1869 achter
machines zijn opgepoetst en de het voormalig stoomgemaal
grote ketel opgestookt.
neergezette smederij is geVele machines zijn werkend
opend. De smeden kunnen u
te bezichtigen en er worden di- prachtige verhalen vertellen,
verse demonstraties gegeven:
terwijl zij hun kunsten vertomet de stoommachine die vroe- nen.
ger gebruikt werd om het water
Het museum, dat is geveste beheersen om 11, 13 en 15
tigd in voormalig stoomgemaal
uur; met de elektrisch aangeVier Noorder Koggen aan de
dreven pompen van het gemaal Oosterdijk in Medemblik, is
om 12, 14 en 16 uur.
geopend van 11 april tot en met
Maar er is nog meer te zien. 25 oktober van 10-17 uur. Op
De stoom komt dit weekend uit maandag is het gesloten, uitgeeen van de grote kolengestook- zonderd 13 april en l juni.

stoi'danibc Bos, /ie ik beweging
op de bakstenen voor het podium. Een mol is xo onvoor/ichtig geweest /.ijn gangen te veilatcn. Hij is bo/.ig de bakstenen
over te steken om elders /ijn
geluk te beproeven Een ekster
valt uit de lucht. Pikt naar de
mol. Maar een mol is geen
muis: een mol heeft schei pe
klauwen, een fors gebit en oen
strijdlustig karakter Hij diaait
zich om, dieigt naar de ekstei,
die springt opzij en de mol jent
verder Tot de ekster opvliegt
en weer op de mol duikt Omdraaien, dreigen, verder rcnncn. Enzovoort. Een zwarte
streep over de giond en een
zwart witte in een golfbeweging
erboven: zo verdwijnen ze in de
coulissen.

die een weeshuis in Polen heeft
geadopteerd.
Het weekeinde van 18 en 19
april zijn er in Linnaeushof diverse jubileumacüviteiten, met
als motto 'Spelen voor een
Speeltuin'. Medewerking wordt
verleend door onder meer Hans
Kazan, Hakim, diverse clowns,
bands en kinderkoren. Van elk
op die dagen verkocht entreebewijs gaat vijf gulden naar de
stichting, die het geld zal gebruiken voor de aanleg van een
speeltuin in Polen.
Verder krijgen alle 35-jarigen, op vertoon van een legitimatie bewijs, dit seizoen gratis
toegang tot Linnaeushof.
Daarbij wordt hun een feestmenu aangeboden met friet,
kroket of frikadel, en frisdrank.

„Let eens op die trappen. Bij
bijna elke tree is er een hap beton uit Loopt niet lekker, ziet
er niet uit, kan op den duur gevaarlijk worden. Dan de zitbanken. Die hangen zo langzamerhand van reparaties aan elkaar.
En ze staan uit het lood, schots
en scheef. Dat geldt voor de
hele opbouw van de tribune
van het openluchttheater. Die
raakt steeds erger uit het lood
en daar moeten we echt wat
aan gaan doen. Reparaties zijn
niet meer voldoende. De hele
boel moet eruit. Moet helemaal
opnieuw worden opgebouwd
Geen wonder eigenlijk, want
het spul stamt nog uit de jaren
vijftig. Mag er dan een keer wat
nieuws in? Ik dacht het wel,
Jan Pietcr Nepveu met ruim veertigduizend bezoekers per jaar."

1956. Oorspronkelijk was het
een bloemenpark, maar gaandeweg gmg men meer over pp
vermaak. In 1963 werd Lin- Linnaeushof is geopend tot en met 4
dagelijks van tien tot zes
naeushof officieel een speel- oktober,
Toegang vanaf twee jaar: elf giiltuin. Godfried Bomans ver- uur.
den; 65-plussers: negen gulden. Linrichtte toen de opening. Ter ere naeushof ligt aan de provinciale weg
van het 35-jarige jubileum, N 208 tussen Haarlem en Lissc en is
vanuil Haarlem bereikbaar met bus
werkt Linnaeushof samen met 50,
51 of 93. Telefoon 023 - 584.7624.
de Steffi von Williamslichting,

De
Boodschappen
Beurs
Mlet alle nieuwtjes,
akities en ideeën om
goed en voordelig
boodschappen te doen.
VOLGENDE WEEK IN
DEZE KRANT!

Tweede bedrijf. Monoloog
van Ronald Wcssels, technische man van hel Bos.

Grote Berenbeurs
Rotterdam wordt op Tweede
Paasdag beknuffeld door honderden beren. Dan wordt namelijk in De Doelen de Internationale Berenbeurs gehouden, georganiseerd door de Nederlandse Teddy-Beer Club. Berenmakers tonen hun nieuwe collectie
beren en demonstreren nieuwe
technieken. Voorts zijn een berendokter en taxateur aanwczig. De beurs is geopend van 1117 uur.

Laatste bedrijf en decorbouw.
Van 7 juli tot en met 29 augustus speelt het Theater Amsterdamse Bos het stuk 'De
Vliegende Hollander' dat Jan
Veldman speciaal schreef voor
de opvoering in het openluchttheater. Ongetwijfeld een
mooie voorstelling. Vast wel
weer veertigduizend bezockers.
In oktober komen de aannemers en de machines en gaat
de hele tribune eruit. De herbouwe vindt plaats volgens het
originele ontwerp, want daar
mankeert helemaal mets aan,
dat is nog van Van Eesteren
zelf. brein achter het Amsterdamse Bos en de stadsuitbreidingen van de jaren dertig. In
april 1999 is het opcnluchtthcater er weer klaar voor.
Remco Daalder
In het Nieuwe de la Mar Theater is van
dinsdag 14 tol en met zaterdag 18
april de voorstelling

Oude ambachten in Broeker Veiling

'Blikken speelgoed is echt kunst'

Foto Speelgoedmuseum 'De Kijkdoos'

laten inspireren door straatartiesten, circus en
kermis. Er zitten bijzondere dingen tussen, zoals een blikken reuzenrad op stoom van Dpll &
Co uit 1914 dat helemaal handbeschilderd is.
„Blikken speelgoed is echte kunst," aldus Kuiper.
Een topstuk is de clown die kan tekenen, van
fabrikant Philip Vielmetter uit 1897. Deze blikken clown is niet groter dan een hand en zit in
werkhouding achter een klein schildersezeltje.
Als kinderen vroeger aan een handel draaiden,
ANNEER DE VLAG uithangt, is
maakte hij een tekeningetje. Wat, dat hing af
, speelgoedmuseum 'De Kijkdoos'
open en kun je zo naar binnen stap- van het land van verkoop; in Engeland tekende
hij bijvoorbeeld een afbeelding van Queen Vicpen. Beneden is het ingericht als
een oude speelgoedwinkel met op de schappen toria en in Duitsland van Bismarck. De speeltollen, blikken treintjes en poppenhuizen. Ach- goed clown werd aangestuurd door een blikken
schijfje, dat van land tot
ter een antieke houten
land verschilde. Kuiper:
kassa staat Aaltje Kuiper
„Een soort harddiskje,
'62). Zij runt het museum
haha." Ook een meesterin haar eentje en is gefaswerkje is 'La Boule Myscineerd door kinderen.
térieuse', een door de
„Er was in Hoorn nooit
Franse fabrikant Martin
veel spannends voor kinin blik nagemaakt circusderen, dus vond ik dat ik
nummer. Rond de eeuwop mijn oude dag maar
wisseling had het circus
eens iets voor ze moest
Barnum en Bailey succes
doen." In de hoek is een
in heel Europa, met een
smalle wenteltrap, die
topattractie waarbij een
door kinderen veelal vol
'geheimzinnige kogel'
verwachting wordt beover een spiraal naar boklommen. Twintig jaar
speelgoed verzamelen ligt ten grondslag aan het ven rolde. Boven gpkomen ging de kogel open
en kwam er een man tevoorschijn. De speelspeelgoedmuseum. De vaste collectie bevindt
goedvcrsie is te zien in het museum. Niet alle
ziuh in vitrines op de eerste verdieping en bckinderen hadden natuurlijk zulk mooi speelstaat onder meer uit blikken auto's en treinen
van gerenommeerde merken als Schuco, Horn- goed tot hun beschikking.
Met wat voor speelgoed heeft Kuiper zelf eiby, Bandai en Marklin uit de eerste helft van de
gcnhjk gespeeld? „Toen ik kind was, was het
eeuw, knuffeldieren van Slciff; soldaatjes van
blik en karton; winkeltjes, stoommachines..., te oorlog. We hadden niet zo veel, een tol en wat
knikkers."
veel eigenlijk om allemaal op te noemen.
J.P.N.
Bovendien herbergt 'De Kijkdoos' in de nok
Speelgoedmuseum 'De Kijkdoos', Italiaanse Zeedijk 10G
van het huis, waar je de regen gezellig op het
in Hoorn, telefoon 0229-217.589. Geopend dinsdag tot en
dak hoort tikken, tot eind van het jaar de ten- met
zondag van elf tot vijf uur. Toegang: vier gulden vijftoonstelling 'Kolder op Zolder'. Het gaat om an- lig; kinderen
en 65-plusscrs: Iwcc gulden vijftig.
tick speelgoed van fabrikanten die zich hebben

Een museum voor kinderen, dat ook leuk is
voor hun ouders. Zo kun je Speelgoedmuseum
'De Kijkdoos' typeren. Het is gevestigd in een
sfeervol oud pand van Hendrick de Keyser in
het centrum van Hoorn. Hier voelen kinderen
zich meteen thuis en dat is precies de
bedoeling. „Ze moeten aan het eerste museum
dat zij bezoeken een lekker gevoel overhouden."

W

Op Tweede Paasdag is er veel
reuring in Museum Broeker
Veiling in Broek op Langedijk.
Secuur werkende ambachtslieden vertonen hun kunsten op
deze maandag. Zo laat een
touwdraaier bezoekers proberen zelf touw te draaien en demonstrcert een nettenboeter
het maken van grote en kleine
netten. De fijnschilder biedt
sfeervolle Noordhollandse
schilderkunst aan.
Behalve kijken naar. kopen
van en spreken met een groot
aantal verschillende ambachtslieden, is het de hele dag mogelijk mee te doen met de veiling,
een boottocht door het rcste-

rende gedeelte van het voormalige Rijk der Duizenden Eilanden. Een natuurgebied van eilanden en sloten, beheert door
Staatsbosbeheer. Enkele tuinders werken nog op de eilanden. Andere eilanden zijn ingenomen door een verscheidenheid aan vogels of geiten.
Om het volledige programma
te volgen, is het raadzaam voor
half drie binnen te zijn. Volwassenen betalen hiervoor
15,50 gulden, kinderen van
drie tot veertien jaar 8,50 gulden, 65-plussers en CJP-houders 13,75. Zonder rondvaarttocht zijn prijzen respectievelijk 9,25/5,50/7,50 gulden.

foto leo van Velzen

John Gabriel
Berkman

ADVERTENTIE

SHARONSTONE EN DUSTIN HOFFMAN
BEVINDEN ZICH VOORAL
'S MIDDAGS IN SPANNENDE SFEREN...
Sharon Stone en Oustin Hoffman
in de. huiveringwekkend
spannende film "Sphere".
Nu te xien in de bioscoop.

's Middags, doordeweeks, bent u bij Pathé Cinemas meestal
goedkoper uit, voor alle films! Informeer naar onze voordelige
middagtarieven bij de kassa, van het theater bij u in de buurt.
Voor reserveringen:
Nationale Pathé Bioscoopreserveringslijn 0900.202 53 50 soct/pm
Raadplteg de plaatselijke bioscóopagonda voor het filmaanbod.
Pathé bioscopen m Amsterdam: Alta. Bcllevue Cincraina / Calypso. Cinema. City en Tuschmski.'
- '
U vindt alle adressen van Pathé Cinemas in de GOUDEN GIDS.

P&P1304
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l Ned. rivicr; 4 zangspcl; 7 klanknabootsing; 10 paal: 11 hemellichaam:
12 zuivelproduct; 14 bende; 17
broodsoort: 19 kledingstuk; 20
pausennaam: 21 waterdoorlatend: 23 pi. o.d. Veluwe: 24 ten
slottc: 25 optuigen; 28 pers.
vnw.; 29 riv. in Portugal: 31
ziekte: 32 voorz.; 35 schijnrechtvaardiging; 37 snack: 40
prul; 41 militair: 42 in casu: 43
punt; 44 godheid; 47 pi. in Denemarken; 49 ader; 50 drank: 52
gelijk; 54 reeds: 55 juffrouw
(It.); 58 onder andere: 60 bitter
vocht: 02 knaagdier; 63 indien;
64 visgerei; 65 pi. in Duitsl.; 67
riv. in België: 69 onbevoegde:
70 wreed heerser: 71 melkklicr;
72 droogoven: 73 knorrepot: 74
bijb. fig.

VERTICAAL l vleesgerecht; 2
ru/.ie. 3 jong dier: 4 marterachtigc: 5 ik: (i nauwelijks; 7 stap: 8
hockpilaar. 9 /allsoort; 13 windnchting. 15 aardappelgerecht:
16 verko/enc, 18 uit de weg: 20
Fra. soldaat: 22 typering: 25 ondergang: 26 ibidem; 27 vochtig:
30 planeet. 33 snibbige: 34
groente; 36 slang; 38 nakroost:
39 grootvader: 45 pers vnw.; 46
interest; 47 spoedig; 48 Univcrsiteit van Amsterdam: 49 effen:
51 en omstreken; 53 middaggcbed; 54 plant; 56 boordsel; 57
darmafsluiting: 59 bouwland;
61 vergrootglas: 64 Eur. taal; 66
keurig; 68 Eng. titel: 69 bijb.
vrouw.
Oplossing vorige week:
PANDBRIEFHOUDEll

van Hendrik Ibscn, gespeeld door hel RO
Theater, Ie zien
In hel toneelstuk lien we de laatste dogen
van bankdirecteur Borkman (Peter Tuinman)
Voor mocht en rijkdom en om de mensheid
'massaal' geluk' Ie brengen, zette hi| olies
op hel spel Hi| gal zijn grote lielde op en
speculeerde met andermans kopitaal Hi|
faalde Nu vecht hij in totaal isolement
tegen de pijn die zijn verloren illusies
leweegb'engen. De vrouwen om hem heen zijn echtgenote Gunhild (Nettie Blanken),
die hij meesleept in zijn val en haar zus Ella
(Geert de Jong) die door Borkman aan de
kant werd gezet - zi|n zowel drijvende als
vernietigende krochten
Lezers krijgen tegen inlevering van onder
staande bon vijf gulden korting op de
normale toegangspas van 35, 32,50 en 25
gulden (maximaal vier kaarten/niet in comEmotie met andere kortingen). De voorstelling begint om kwart over acht 's avonds
Reserveren h mogelijk op telefoonnummer
020-530 5302
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tPaasctiner 1998
beide paasdagen
~ Frisse salade niet diverse schaal- en schelpdieren en safraandressing.
~ F,en combinatie van lamsnigfilet en lamscotelette met ro/emarijn-honingsaus, diverse lentegroenten en verse krieltjes.
~ Paasdessert.
~ Kol l ie niet diverse fnandises.

ƒ 52,50 p.p.

•—

ü la carte is ook mogelijk.

Paasèrunch 1998

2 |AAR

op maandag 13 april, Tweede Paasdag
Vanaf 11.00 wordt U welkom geheten met een champagnecocktail.
Daarna serveren wij U een kervelbouillon met een gepocheerd kwarteleilje.
Dan wordt U een uitgebreide broodtnfe! gepresenteerd, bestaande uit:
- Diverse luxe broodsoorten.
- Paasbrood.
- Diverse vleeswaren.
- Diverse kaas.soorten.
- Verse fruitsalade.
- Gerookte xalm, garnalensalade en gerookte makreel.
- Groene salade.
En natuurlijk zal een gekookt eitje niet ontbreken!

NERGEN
GOEDKOP
COMPLEET SYSTEEM

s* 119.- ™ 279.ACHTERDEMPER COMPLEET SYSTEEM

ACHTERDEMPER COMPLEET SYSTEEM

™ 299.ACHTERDEMPER COMPLEET SYSTEEM

sa 99.- NU 249.- H 129.- m 279.- s* Nissan
169.-Prirnera
ÜM 349.-

VANJ65T- H8

Na de lunch krijgt U een lekker kopje koffie met diverse friandises als
amandelstaaf en paaseitjes.
Ook voor de kinderen heeft Het Wapen een paasbrunch samengesteld, bestaande uit:
- Kinderchampagne.
-Tomatensoep.
Daarna kunnen zij kiezen tussen de broodtafel of een kroket met
frites.
De kosten bedragen voor volwassenen
ƒ 34,50

COMPLEET SYSTEEM

1.6 (ex combi, GT) 10/'90-4/'93
COMPLEET SYSTEEM

ACHTERDEMPER

*«129.-

vAiues-53?.

VW Golf III

COMPLEET SYSTEEM

1.4i, 1.6I 11/'91
ACHTERDEMPER COMPLEET SYSTEEM

•™ 139.- as 21%- as 189.- ™ 279.SYSTEMEN VANAF DE KATALYSATOR.

STAAT UW AUTO HIER NIET Bil? BEL ONS NU VOOR DE LAAGSTE PRIJS
VANJ5T- SB

en voor kinderen tot 12 jaar

ƒ 14,50.
Reserveren is gewenst en voorkomt teleurstellingen.
Tel.: 023-5714638

DE PROFESSIONELE REMSERVICE VAN KWIK-FIT

165/70 R14 T

V. Bent van harte welkom
CfOstfmispCein
Zandvoort

GRATIS "

remcontrole VEILIG

155/80 R13 T

UNIEKE AKTIE
bij

OPTISCHE REMMENCHECK
REMMEN REINIGEN
REMMENTEST

P100

°
NU
VANGST-

(op computer testbank)

de GAPER Drugstore

ACCU'S, APK, BANDEN, QUE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.:

1^1=*^

Babypas
Deze pas geeft u recht op

VAKKUNDIG
VOORDELIG

Geschikt voor 2 fietsen incl. montage,
verlichting, slot
enriemen.^

Prijs incl. hulpkoppeling verlichtingsset, montage
en BTW.

i

10 % korting

NIEUW: ALMERE-STAD, Randstad 22 nr. 39, 036-5303222

bij aanschaf van uw baby-artikelen.
Niet geldig op aktieartikelen. Deze pas is niet
overdraagbaar en geldig t/m Ie verjaardag van uw baby.

OPENINGSniDEN: ma. t/m vr. O8.OO - 17.30 uur, za. O8.OO - 17.OO uur.
Prijzen inclusief montage, garantie en btw. Bandenprijzen exclusief balanceren, ventielen en verw.
bijdrage. Geldig van 7 tot en met 18 april 1998. Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.

Amstelveen Amsterdamsewcg 488, 020-6435544. Amstelveen (R) Bouwerij 48, 020-6414022. A'dam-ZO (A/R) Lemelerbergweg SS;.;
020-6911211. A'dam-ZO (A/R) Spaklcrweg44D,020-6682998.Bijlmermeer (R) Karspcldrecf l,Parkeergarage Kleiburg.020-6907768. AlmereBuiten (A/R) (Doe Mere) Montrcalstraat 31, 036-5329260. Almere-Stad (A/R) Randstad 22 nr. 39,036-5303222. Almerc-Stad (A/R)
Vlaardingenstraat 2, 036-5345540. Haarlem Amsterdamsevaart 16/18, 023-5354775. Haarlem (A/R) Lcidsevaart 254, 023-5325303. Haarlem"'
Schalkwiikerstraat 151,023-5351844. Hoofddorp (R) Hoofdweg 662.023-5615784.Zaandam (A/R) P. Ghijsenlaan 7 A.075-6701854. Zaandam''
Vinkenstraat 40,075-6177439.
(A/R) Ook APK en Remservice in deze vestiging, (R) Ook Remservice.-.;
BEL UW DICHTSTBIJZIJNDE KWIK-FIT DIRECT: 0900-8698

5 5
p /£

Geldt niet voor geneesmiddelen.

FEESTElijk vlEES VAN d E
VOOR CREATJEf

DROGISTERU
PARFUMERIE SPECIAALZAAK

WE kUNNEN QEZÜiq C,AAN

GAAT u IJLVER
DRUGSTORE

C|OURMETTEN of

KERKSTRAAT 31, ZANDVOORT

TEL:

GI;EN pRobli:i:M,
ER is A! rrivi

(023) 571 25 13

Gezinsuitbreiding

99

pp. VAN Af

7

vraag naar onze documentatie, bel: 072-5022700, fax: 072-5022730
of post de bon zonder postzegel naar:
Antwoordnummer 1751. 1620 WK URSEM.
Stuur mij uw documentatie:
2B
Naam:
..
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
Beiock ome showroom, openingstijden: mi-vr.: 9.00-17.30 u. u.: 10.00-M.CX) u..adrei:Nijv5rheidnerrein M. I64SVX Ursem.

RuitlTl

.:::::::::::::::: DAKKAPELLEN

6.'
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|)LR l 00 <|I<AM
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150 gram paasei-salafle 2,25
Topslagerïj Vreeburg
De enige ambtelijke slager in Zandvoort

WOONI WINKEL

Rijk aan Ruimte met Ruiter

FEESTELIJK GEKRUIDE

ROLLADE

FEESTEÜjkE

Dakkapellen in alle soorten en maten
Traditionele constructies.
zeer goed geïsoleerd.
Van onderhoudsarm en
degelijk materiaal.
In één dag geplaatst
d.m.v. prefab elementen.
Dubbel glas
van binnenuit te reinigen.
Verzorgen van melding
of bouwvergunning.
Doorlopende garantie
en financiering mogelijk.
Aantrekkelijke project kortingen.

EI;IM Mooi si uk vltcs
bRAdtN? WAI dn\l<i u
VAN ZO'N pRAcl-iïiq snik
ROSBIEF
Olloch WELRnrNS
ZO'N

Haltestraat 54

ZANDVOORT
tel. 5112451

AAAAAAAA

ZANDVOORT

AAAAAAAA

Burgemeester Engelbertsstraat 90
2042 KP Zandvoort, telef. 5731615
iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal
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ercedes-Benz A 140
Niet uit het veld geslagen
m LS OUDSTE fabrikant
a\ van Europa weet
l^mMercedes-Benz dat de
janhouder wint. Met de ont.vikkeling van de A-klasse is
jat bewezen. Want nadat
jeze vaak gekscherend als
3aby-Benz aangeduide auto
ijdens de eland-test op z'n
cant was gegaan, moesten
vriend en vijand overtuigd
vorden dat dit product wel
degelijk goed in elkaar
steekt. Is dit gelukt?
Volgens ons wel. De A heeft
uidkeels B gezegd.
Vlercedes-Benz heeft de A-klasse
iu standaard uitgerust met ESP
(Electronic Stability Program).
Simpel gezegd zorgt dit voor een
vetere koersstabiliteit: een elek:ronisch 'brein' registreert via sensoren of een wiel eventueel afgeremd moet worden om de koersrastheid te bevorderen. Dit
gebeurt geheel automatisch. Dat
.verkt zoals we ontdekken tijdens
een proef op de Zuid-Hollandse
Vliegbasis Valkenburg -nog in
gebruik bij de
(oninklijke famiie. Een slalom
en een elandproef stonden
op het programma. Zelfs bij
een veel te onstuimig ritje wilde
de A niet op z'n kant.
Een voorbeeld: als de voorwielen
gaan glijden, dan ontstaat het
zogenaamde onderstuur. De auto
:

:

compacte model wel een bijzondere auto in de markt. Hij is kort
en dus wendbaar en onverwacht
ruim. Bovendien zit je wat hoger
dan in een normale auto, waardoor je goed zicht rondom hebt.
De uitrusting is compleet.
Behalve ESP is ook ABS standaard. En er zijn twee airbags,
centrale vergrendeling en stuurbekrachtiging. De stoelen achterin zijn om te klappen of in hun
geheel uit de auto te halen. Dan
ontstaat een flinke laadruimte.
De A140 is de goedkoopste versie. Hij kost 37.900 gulden. Voor
twee mille meer is de A160 te
koop. En de dieselversie komt op
45.500 gulden.

De ultieme test: de A-klasse doorstaat de uitwijkproef bij hoge snelheid glansrijk.
wil alleen maar rechtuit in plaats
van de bocht door. ESP zorgt
ervoor dat het linkerachterwiel
dan remt. Hierdoor trekt de
wagen zichzelf weer
recht. Dit
nieuwe systeem is een
van de
belangrijkste
aanpassingen die MercedesBenz aan de A-klasse heeft
gedaan. Andere veranderingen
zijn: een verlaagd onderstel, een
zwaardere stabilisatorstang en
een aandrijf doorslip regeling
(asr) waardoor de tractie is verbeterd.

SPECIFICATIES '*
Mercedes-Benz A140:
Motortype:
lijn
Cilinderinhoud:
Veffnogen:

Ceptrale vergrendeling
Stuurbékrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten
Spiegels van binnenuit verstel-

baar

Pittig gekruide Opeis
De Opel dealer heeft een serie light curry uitvoeringen In huis van
de Corsa, Tigra en Frontera. Ze zijn felgeel metallic gekleurd. Ze
weerspiegelen met deze tint volgens Opel een manier van leven.
Het is een trendy kleur, die vooral in trek is bij mensen'die eens
wat anders voor de dag willen komen. De.ljght curry kleur is als optie te bestellen. De meerprijs bedraagt 560 gulden/ • ' •'

Volop voorjaarsvoordeel

"ƒ37.900,-. '-

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
,

,

Stuur verstelbaar
Achterbank rieerklapbaar
Getint glas
ABS
Airbag
• "
ESP
, •

Aan het einde van de testsessie
is duidelijk dat de A-klasse voortreffelijk stuurt. Mercedes-Benz
Nederland heeft alle kopers van
een eerder model van de A-klasse overigens aangeboden om
hun auto kosteloos orn'te ruilen
voor een nieuwe A, voorzien van

:

yiercilinder in •
met lè kleppen-:
1.397cm3
60 kW/82 pk,
bij 4.800 t.p.m. :
130 Nm . , •
Mak: koppel:
:
bij 3.800 t.p.m.
i?
Acceleratie: . 12,9 sec van
0-100. km/uur.
Topsnelheid:
170 km/uur.,
Gem. verbruik: 6,8 itr/100 km.
Prijs: •

Twijfels? Dan nog maar eens de
eland-test. Het gaspedaal gaat
tegen de vloerbedekking. Met
bijna 90 kilometer per uur (ruim
20 kilometer harder dan bij de
eland-proef) laveren we de A
langs de pionnen. Bij extreme
situaties corrigeert de MercedesBenz zich vanzelf. Een oplichtend
oranje gevarendriehoekje toont
dat het ESP in werking is.

Bij Mazda is het nu goed kopen. De 121 is bijvoorbeeld met 1.500
gulden in prijs verlaagd, waarmee deze compacte auto vanaf
21.990 te koop is. Op dé Mazda 323 P 1.5 LX is een pakket accessoires voor 2,250 gulden té. bestellen. Maar de dealer brengt daar,voor maar 750 gulden in rekening. Het gaat onder meer om centrale vergrendeling en mistlamperi. De 323 Sedan 1,5 LX is leverbaar
met een voorjaarspakket van elektrische te bedienen zijruiten en
centrale vergrendeling. Dat kost ook 750 gulden. Het is een voordeel van duizend piek- Heel interessant met de zomer in het vooruitzicht is de airco-aanbieding. Voor 990 gulden is deze leverbaar
op elke nieuwe 323 met 1,5 of 1,8 liter motor. En bij een nieuwe
626 LX Wagon en Xedos-6 komt de prijs op 1.495 gulden. Dat is
Inclusief btw en de kosten van montage.

ESP.
We nemen de A mee voor een
uitgebreide test op de openbare

weg. Het vertrouwen is er, zo dat
trouwens ooit weg is geweest.
Mercedes-Benz heeft met dit

Voor meer informatie:
Stergam Automobielbedrijven
Ouderkerkerlaan 150,
1185 AG Amstelveen,
tel 020- 6457657
Biemond
Lakenblekerstraat 5/9,
1431 GE Aalsmeer,
tel 0297-324364

Testen, testen en nog e? s testen

Volkswagen gaat niet over een nacht ijs als het een nieuw type op
de markt brengt. Voor de introductie heeft een nieuwe Volkswagen
al heel wat testkilometers^oor z'n kiezen gehad. Maar ook modeljen van het Duitse merk die al langer worden verkocht, doorlopen
nog steeds uitgebreide testprogramma's. Zowel fabrlekstestrijders
als consumententesters houden doorlopend de kwaliteit van de
auto's in de gaten.
De testrijders, 300 in totaal, rijden dag en nacht in ploegendiensten. In 1997 legden zij samen 22 miljoen testkilometers af onder
de meest erbarmelijke omstandigheden. Alle bestaande VW-modellen worden daarnaast door consumenten op zestien locaties, verspreid over de hele wereld getest. Waar fabrieksrijders tot de uiterste grens gaan, daar berijden de consumenten de VW's als gemlddelde automobilist. Zij rijden uitsluitend op de openbare wég en krijgen evenals fabrieksrijders iedere dag en andere Volkswagen; De
testrijders leggen per dag gemiddeld 500 kilometer af. Aan het
x einde van de dag levert de berijder een rapport in met zijn bevindingen. Volkswagen gebruikt de informatie om de constante kwaliteit van de bestaande modellen te waarborgen, maar ook om nog
•te ontwikkelen VW's nog beter te maken.
' ..

Lente Oldtimerbeurs
Bezitters van oldtimers kunnen niet om de Lente Oldtimerbeurs in
het Autotron heen. Zeker niet, als ze nog een onderdeefzôeken of
een werkplaathandboek dan wel een miniatuurauto. Al deze artikelen zijn op deze beurs te kopen. Het evenement is op 18 en 19
april in het Autotron te Rosmalen.
•'*\,' „

Skoda Octavia Combi een kleurrijke auto

liter van 74 kW/101 pk. Dan volgen een 1,8 liter van 92 kW/125
pk en een 1,8 liter turbo van 110
kW/150 pk. De diesels zijn een
1.9 SDI (50 kW/68 pk), een 1.9
TDI (66 kW/90 pk) en een 1.9
TDI (81 kW/110 pk). Centrale vergrendeling, Stuurbékrachtiging en
een bestuurdersairbag zullen
standaard zijn. En zaken als ABS,
Airco en een elektronisch sperdifferentieel zullen als extra te
bestellen zijn. Kortom Skoda profiteert van de moderne techniek
van VW.

ET TSJECHISCHE
Skoda lanceert dit jaar
twee modellen. Nog
deze maand komt de vernieuwde en rijker uitgeruste
Felicia. Later dit jaar brengt
Skoda een Combi-versie
van de Octavia uit.
Importeur Pon Mobiel mikt
op een instapprijs van
omstreeks 35.000 gulden.

H

Skoda plukt duidelijk de vruchten
van de samenwerking
Volkswagen. Er komen meer producten en de verkopen stijgen
flink. Door gebruik te maken van
VW-techniek is de kwaliteit op
Westeuropees niveau gebracht.
Dit jaar verwacht de Tsjechische
autofabrikant een groei van 22
procent.
De Octavia Combi, waarmee we
in de omgeving van een onverwacht winters Rome hebben
gereden, staat in september bij
de dealers. Het is een kleurrijke
auto. De vormgeving is fris.
Vooral, omdat Skoda de Combi
als zelfstaand model heeft ontworpen. Het is geen sedan met

Skoda heeft met de Octavia Combi een prima rijdende stationwagen, die aangenaam geprijsd zal
zijn.
een stukje eraan geplakt. Alleen
het in contrastloos grijze dashboard zou wat frivoler mogen. Dat
gaat gebeuren volgens Wilfried .
Bockelman, bij Skoda verantwoordelijk voor de ontwikkeling.
"Voor het modeljaar 1999 komt er
een strakker gelijnd dashboard
met een donker bovendeel en
een lichter onderdeel"
De Octavia Combi rijdt prima, is
stil en dankzij het beproefde
onderstel van Volkswagen voelt

de auto degelijk en koersvast
aan. Aan de ietwat onrustig op
spoorvorming reagerende besturing is te merken dat de wielophanging niet even modern is als
die van een VW Passat van de
jongste generatie. Verschil mag er
wezen: de Octavia Combi is
immers stukken goedkoper.
De Octavia Combi biedt geweldig
veel ruimte. 548 liter onder de
standaard afdekhoes, 800 liter tot
aan het dak en met neergeklapte

achterbank (tweedelig) groeit de
ruimte naar 1.512 liter. De dubbele bodem achterin is handig.
Onder een afdekplaat zit nog
eens een ruimte van vijftien centimeter diep. Achterin in een zijvak
is een 12 volts aansluitcontact
geplaatst. De laadbak is ook mooi
breed. Tussen de klein gehouden
wielkasten bedraagt de breedte
ruim 1,20 meter.
De Combi zal straks verkrijgbaar
zijn met drie benzinemotoren en
drie diesels. De basis is een 1,6

Dat geldt ook voor de Felicia,
welk model ruim vier jaar geleden
als opvolger van de Favorit in de
markt is gezet. Deze auto heeft
nog enigszins de genen van het
vroegere Skoda. Een recente
facelift geeft de Felicia het familiaire gezicht van de Octavia. Dat
komt vooral door de rechthoekige, chroom omrande grille. De
auto toont stoerder en de uitrusting is uitgebreid. Zo moet dit
model er weer even tegen kunnen.
Voor meer informatie:
Automobielbedrijf Zenith
Amsterdamseweg 467,
1181 BR Amstelveen,
tel 020-6430093

Ast r a gearriveerd
E OPEL ASTRA STAAT
bij de dealers. Op 7
april is de nieuwe
gearriveerd en trekt hij volle
showrooms. De belangstelling is groot voor 's lands
best verkopende model. De
aanvragen voor proefritten
stromen binnen.

D

De Astra is aanmerkelijk groter
dan zijn voorganger en extreem"
sterk geconstrueerd. Dit verhoogt
niet alleen de veiligheid maar ook
het rijplezier. De auto voelt buitengewoon solide aan.

behoorlijke voorraad aangelegd.
Deze tweeduizend zijn slechts
het topje van de ijsberg.
Er volgen er nog meer. Ga maar
na: achtduizend zijn er in
Nederland al verkocht en er zijn
er nog eens tienduizend besteld.
Als de champagnekurken aan het
einde van dit jaar knallen, dan
zullen er in totaal 35.000 Astra's
zijn verkocht.

Voor meer informatie:
Aura Opel Amstelveen
Vlielandstraat 1,
1181 HL Amstelveen,
tel: 020- 6432680

Opelcentrum Van Kouwen
Communicatieweg 26,
3641 SE Mijdrecht,
tel: 0297-272272

Opel Van Lent Aalsmeer
Oosteinderweg 110,
1432 AN Aalsmeer,
tel: 0297-329911

Opel-dealer Catsman BV
A. Fokkerweg 1,
1422 AE Uithoorn,
tel: 0297-566666

Rover levert Limited Editions van de 400-serie.

Exclusieve Rovers
R
OVER PRESENTEERT een aantal
Limited Editions op basis van de
400: Bermuda en Kensington
Senaamd. Daarnaast wordt het 4009arnma versterkt met twee Unlimited
Gditions.

400 Bermuda heeft de vijfdeurs 416 Si of
fe 420D als basis. Het Bermuda-pakket
taat uit lichtmetalen wielen, mistlampen
v
°or, een lederen pookknop en metallic lak

(Bermuda Blue). De Rover 416 Si Bermuda
kost ƒ 38.490,- en de 420 D ƒ 40.990,-.

De vierdeurs 416 Si of 420 Di kunnen worden
uitgerust als chique Kensington. De auto's
hebben dan een passagiersairbag, extra wortelnotenhout, deels houten stuurwiel, houten
pookknop, mistlampen voor en metallic lak
(Kensington Green). De dealer vraagt
ƒ 40.290,- voor de 416 Si Kensington en
ƒ 44.750,- voor de 420 Di Kensington.

Permanent in het Rover 400-gamma opgenomen zijn de vierdeurs versies van de 414i (ƒ
35.990,-) en de 416 Si Luxe met automatische transmissie. De laatste staat voor ƒ
43.990,- in de prijslijst.

Voor meer informatie:
Roverdealer Boom
Oosteinderweg 220,
1432 BA Aalsmeer,
tel 0297-325667

Voor de aandrijving zorgt een
serie zuinige krachtbronnen,
waaronder enkele gloednieuwe
ECOTEC zestienkleps motoren
en de unieke 2.0 Dl turbodiesel.
De driedeurs 1.6 GL prijkt bovenaan de prijslijst (32.120 gulden).
Ook de vijfdeurs variant (vanaf
33.120 gulden) en de stationwagon (vanaf 35.120 gulden) zullen
hun debuut beleven. De sedan
volgt later.
Deze week zijn er 2000 Astra's
door Nederland uitgezworven.
Maar er volgen er meer. In verband met de verwachte stormloop van kopers heeft Opel
Nederland uit voorzorg een
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De nieuwe Astra staat vanaf 7 april bij de Opel-dealers.

Voor
Expert gaat
niets te ver.
Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa.
molOKCiei^' y&sps^Tflm*

Gratis Expert All-Risks-Garantie
(bij aankopen boven 490,en bij GSM-telefoons).
Gratis Thuisbezorgen
en Aansluiten.
(fj\ Vakkundige en
\27 snelle service.
(iLly Gratis Geluidsgarantie.
©S Gratis Video-onderhoud.
/""^^N

(l_€) Gratis Omruilgarantie.
(•ffjjj\

Modern betaalgemak met
o.a. de Expert Creditcard.

(=_m) www.expert.nl

Cadeaubon t.w.v. 1O%
van uw aankoopbedrag.
Van maandag 30 maart t/m zaterdag 11 april 1998
ontvangt u bij de meeste aankopen vanaf 100,- een
cadeaubon t.w.v. 10% van uw aankoopbedrag, tot
een maximum van 100,-! Vraag naarde voorwaarden!

op de bon.
PANASONIC EBG 450
GSM-ZAKTELEFOON
Nieuw! Superklein vormgegevenenmetheel
eenvoudige menubediening.
Standbytijdtot
80 uur.
In combinatie
met 1-jarig
abonnement.
VANAF

PHILIPS 70 CM
MATCHLINE
BREEDBEELD-TV
70 cm (eff. 66cm)
superplatteBlackline
breedbeeldbuis.
100 Hertz en Digital Scan
voor schitterend, haarscherp
beeld. Perfecte geluidweergave
met Incredible Surround. Incl. Teletekst
en afstandsbediening. PRIJSDOORBRAAK!

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

AEG FAVORIT 4061AFWASAUTOMAAT
' Nieuw! Superlaag water ^..stroomverbruik.
Zeer geluidsstil. Weggewerkt verwarmingselement.
Turbo-drogen. 12 uur vooraf te programmeren.

Haarlem*, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
*Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. **Audio, video, hifi.
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Nieuw van DOMO:

ƒ EKKER & GEZOND

Ltm mCJIONEU mWWOOROING: mSWMMRS • POSTBUS 262 • 3740 tt BMRN

Lekkere slagroom
altijd op voorraad
Stel dat u ineens ontzettende zin hebt in een lekker glas
melk. Of u krijgt onverwachts bezoek en wilt dat verwennen met een lekkere toef slagroom op de koffie. Of u
wilt een nieuwe saus proberen waar u melk voor nodig
hebt. Dat kan omdat DOMO zuivelproducten heeft die u
altijd op voorraad kunt hebben omdat ze lang te bewaren zijn. Onlangs werd het assortiment uitgebreid met
DOMO Langlekker Slagroom. Deze heeft een volle roomsniaak en laat zich makkelijk opkloppen tot heerlijk
luchtige slagroom.
DOMO Langlekker Slagroom
is niet alleen verleidelijk van
smaak, maar ook erg handig.
Dit nieuwe product kan namelijk probleemloos enkele maan-

Altijd op voorraad
De zuivelproducten van DOMO
zijn lekker lang te bewaren. Dat
betekent dat u ze niet binnen
een paar dagen na aankoop
hoeft te gebruiken. U kunt ze
probleemloos in
voorraad houden
en pas openen als
u ze echt nodig
heeft.

den worden bewaard, ook buiten de koeling. Op deze manier
hebt u dus op elk moment lekkere slagroom in huis.

I-JAK Extra
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Niet f ir

Aardappel Idee van Honig.
Je kunt er niet van afblijven!
Wist u dat... elke Nederlander gemiddeld 53 kg aardappelen per jaar eet? Dat is dus meer dan l kg per week!
Als variatie op de gekookte aardappelen met jus komt
Honig nu met Aardappel Idee. Dat is een speciale ovenmix voor goudbruin gebakken aardappeltjes.

Dus u hebt altijd zuivel in huig
en bent overal op voorbereid.
Het betekent ook dat u geen volle pakken melk of vla meer
hoeft weg te gooien omdat u deze week niet thuis was, of er
niet aan toe kwam om ze te ge.
bruiken.

waard kunnen worden, staan ze
in de supermarkt niet in de koeling, maar bij de chocolademelk
en yoghurtdranken. Er is een
uitgebreide keuze. Het melkassortiment bestaat uit volle, halfvolle, magere melk en karnemelk. De dessertliefhebber kan
kiezen uit vijf soorten extra roBuiten de koeling
mige vla. En nu is er ook de
Omdat de DOMO Lang- nieuwe slagroom.
lekker producten ongekoeld be- DOMO Langlekker producten

bevatten geen conserveermiddelen of andere toevoegingen. De
zuivelproducten worden via een
uniek procédé heel kort verhit.
Hierdoor blijven alle natuurlijke bouwstoffen én de lekkere
zuivelsmaak behouden.

Het resultaat is een
verrassend lekkere
portie ovenaarclappeltjes met een kruidenlaagje voor 3 a 4 personen. Aardappel Idee
is verkrijgbaar in de
sinaakvarianten KaasVoor meer informatie kunt u Ui, Knoflook-Tuinbellen met de DOMO Langlek- kruiden en Kerrie. De
ker Consumentenlijn: 0800- consumentenprijs in
0225445.
de supermarkt zal ca. ƒ 2,59 bedragen.

groenten il Meer kookplezier met nieuwe Sharp magnetrons
•Wie het bereiden Van eten een tijdrovende opgave vindt, zal aangenaam verrast worden door de nieuwe Sharp magnetronovens. De allernieuwste generatie combi-ovens is namelijk voorzien van diverse snufjes om het kookplezier te vergroten. Hiermee staan culinaire hoogstandjes binnen een
handomdraai - en perfect op smaak - op tafel.

HAK heeft iets extra's: HAK Extra. Boordevol gezonde
groenten met een lekkere saus. Ideale producten om snel
en makkelijk een lekkere maaltijd op tafel te zetten.
Er is keuze uit 4 varianten:
• Bruine bonen in groente-tomatensaus, een heerlijke basis voor chili con carne of bonensoep.
• Kidney bonen in Mexicaanse
groentesaus, lekker pittig bij
taco's of tortilla's.
• Gemengde groenten in Italiaanse saus, met knapperige
groenten als b.v. courgette,
artisjok en broccoli. Lekker
bij pasta of als lasagnevulling.
• Oosterse groenten in zoet-zure saus, een authentiek product voor een exotisch rijstgerecht.

Lekker en makkelijk
U ziet: HAK doet iets extra's,
zodat u zelf wat minder hoeft te
doen. En u kunt het net zo eten
als u zelf graag wilt.
Combineer, bijv. eens de
Italiaanse groenten met een
beetje gehakt, geraspte kaas er-

bij en klaar. Tbgen de tijd dat de
pasta 'al den te' is, heeft u een
complete maaltijd op tafel.
Makkelijk recept
Met de Kidney bonen in
Mexicaanse groentesaus kunt u
heerlijke gevulde tortilla's (of
pannekoeken) maken.
Schep l eetl. geraspte kaas per
tortilla op ca. 6 tortilla's en verdeel de pot Kidney bonen over
de tortilla's bovenop de kaas.
Rol elke tortilla op en leg deze
met de sluiting naar beneden in
een ovenschaal. Plaats de
schaal 20 min. in een voorverwarm.de oven (190 "C/stand 5).
Serveer met zure
room en wat sambal.
U kunt de vulling ook
combineren met gehakt. Bak 250 g gehakt rul en gaar.
Meng dit met de inhoud van de pot en
verdeel dit over de tortüla's.

De
nieuwe
Sharp
combimagnetrons
hebben niet alleen opvallende
extraatjes, maar zijn ook bijzonder fraai vormgegeven.
Hierdoor passen ze uitstekend
in elk keukeninterieur.

Dubbele grill
De R-850A en R-870A combi-

TON
GOOSSENS
WINKELCENTRUM NOORD
Zandvoort
tel: 571 2305

Specialist in Homeopathie

Parfumerie - Drogisterij Schoonheidssalon

OIO

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

DRUGSTORE

Wie tegenwoordig wil afvallen, hoeft geen Spartaans
dieet meer te volgen. Gewichtsverlies kan ook worden
bereikt door verantwoord met eten om te gaan. Dat
betekent dat we ons geen lekkernijen hoeven te ontzeggen, mits die na*Uurlijk calorie-arm zijn. Een van
de traditionele smaakmakers die precies bij onze
moderne manier van eten past, is Geska Zwitserse
strooikaas.
Bijna zeven eeuwen geleden
werd deze kaas 'ontdekt'. De
monnikken in het Zwitserse
Glarnerland, die belastingplichtig waren, zochten naarstig naar een bron van inkomsten. Met de beschikbare middelen (alpenweide en koeien)
maakten ze een kaas die aanvankelijk als medicijn bij
maag- en darmklachten werd
gebruikt. Door de hoogst bijzondere smaak werd de kaas al
snel een onmisbaar ingrediënt
in de keuken. De strooikaas

dankt haar pittige smaak, spe. er een gratis foldertje bij met
cifieke geur en kleur aan het overheerlijke recepten en tips.
fijngemalen klaverblad dat tij- We geven u vast een voorproefdens de bereiding wordt toege- je:
voegd.
Gevulde tomaatjes
Geska Zwitserse strooikaas be- 4 stevige tomaten, 4 eetlepels
vat minder dan 1% vet en iSi Geska Zwitserse strooikaas,
ondanks het lage vetgehalte; l klein losgeklopt ei, paneerzeer bijzonder van smaak. Het meel, fijngehakte peterselie,
is een zuiver natuurproduct l eetlepel rode pesto, zout en
waar geen geur- en smaakstof- peper.
fen aan toe zijn gevoegd. Wie
nu een busje Geska Zwitserse Tomaten wassen, kapjes afsnijstrooikaas in huis haalt, krijgt den en met lepeltje uithollen.

Vruchtvlees en kapjes kleinsnijden en vermengen met
Geska Zwitserse strooikaas,
losgeklopt ei, paneermeel, peterselie en pesto. Breng op
smaak met zout en peper.
Tomaten vullen en in ingevette
schaal 15 minuten in hete oven
(190 °C) bakken.

Stelt u zich voor dat er een product is da' i» staat
stelt normaal te blijven eten en ervoor zorgt dat u
afvalt en uw cholesterolgehalte verlaag*- Dit Pr«>duct
is er nu: Chitosan. Hét gigantische succes in Amerika.
Een 100% natuurlijk vezelproduct dat als een soort
magneet het vet tijdens de spijsvertering «*' onze voeding haalt.
Chitosan wordt gewonnen uit
de schalen van schaaldieren
(kreeft, krab) en haalt bijna al

het vet uit de maaltijd en de
snacks die we eten. Het gebruik
ervan is eenvoudig: 2-3 capsules vlak voor of tijdens de
maaltijd innemen. De voordelen: binnen enkele dagen gaat
u al gewicht verliezen, het
ontregelt de stofwisseiling niet én het werkt bij
./iedereen.
Onderzoek
Wetenschappelijk ondei-zoek

in Finland heeft aangetoond dat
u binnen een maand tot 8% van
uw lichaamsgewicht kunt afvallen. Dit is bijvoorbeeld bij iemand van 80 kg maar liefst
7 kg. Chitosan is verkrijgbaar

Gratis kennismaken!
Wilt u gratis kennismaken met
Aardappel Idee van Honig? Bel
snel naar de Honig Consulente,
tel.nr. 0800-0229973 (gratis).
In de april- en meimaand worden elke week 150 pakken
Aardappel Idee verloot onder de
mensen die een antwoord weten
op de volgende vraag: Geeft het
gebruik van een ovenrooster of
een bakplaat het beste resultaat?

Crazy Stroopstift nu ook
in frisse nieuwe smaken
Stroopliefhebbers kunnen huil hart
ophalen. CSM Suiker heeft namelijk
twee nieuwe stroopvarianten geïntroduceerd: stroop met appel-kaneel en
perzik-abrik'oos." JÖezJCjuteuwe stropen
zijn samengesteld uit natuurlijke
ingrediënten als druivensuiker en
vruchtensap en bevatten geen kleurstoffen of conserveermiddelen. Bovendien zijn de stropen rijk aan vitamine C.
Vroeger kleefde er aan schenkbare stroop een groot ongemak.
Zodra de stroop eertmaal naar
buiten vloeide, vereiste het een
enorme handigheid om die te
stoppen. Stroop stond daardoor
garant voor geknoei. Gelukkig
is dit allemaal verleden tijd. De
nieuwe stropen zijn namelijk
verpakt in de bekende Crazy
Stroopstift met het handige doseersysteem, waarmee je kunt
tekenen en schrijven. Zo kan iedereen, van jong tot oud, vele
gerechten in een handomdraai
en zonder te knoeien voorzien
van een fantastische stroopversiering.

ingrediënt
van sausjes of als
smakelij-ke topping op gebak, toetjes,
ijs, vla en crêpes. En probeer de
Crazy Stroopstift eens als verrassende versierder bij een oerHollands gerecht als bruine bonen!

Assortiment
De Crazy Stroopstift met appelkaneel en perzik-abrikoos is in
de supermarkt verkrijgbaar.
CSM Suiker B.V. heeft een uitVariatietips
gebreid assortiment van beker* Bestrooi in ham gerolde witen schenkbare stropen: de
lof met wat Geska Zwitserse
Crazy Stroopstift (schenkbaar),
strooikaas.
Uniek
Wester (schenkbaar en in be* Lekker over een spiegelei.
* Verrukkelijk door aardappel- De nieuwe frisse smaakvaria- ker), de Zeeuwsche Boerin en de
puree met wat peterselie en ties van de Crazy Stroopstift Friesche Vlag (beide bekerstrofijngesnipperd bieslook of zijn uniek voor schenkbare pen). De bekerstropen worden
stroop. Appel-kaneel en perzik- bijvoorbeeld gebruikt als brooddoor risotto.
abrikoosstroop zijn heerlijk op beleg, in gebak en gerechten.
Verkrijgbaar in supermarkt en de boterham, in muesli, yog- Ook bij sterk gekruide gerechkaasspeciaalzaak. Voor meer hurt, Brinta. havermout en op ten past stroop goed. Voor meer
informatie: Craamer & Co B.V, pannenkoeken en poffertjes. informatie: CSM Suiker. (020)
Maar ze kunnen ook dienen als 590 62 88.
tel. (0344)61 10 56.

Chitosan: de vetmagneet.
Amerika's nieuwste afslankrage

,^'

KERKSTRAAT 31 , ZANDVOORT
TEL: (023) 571 2513

electronische gebruiksaanwijzing/kookboek. Daarnaast beantwoordt de Infotoets uw vragen over de werking van elke
toets.
De R-960A is ook uitgerust
met Sensorcook. Met behulp
van sensoren kunt u het geSensorcook
recht op een makkelijke en teDe toplijn van de Sharp combi- vens gezonde manier bereiden.
magnetrons wordt gevormd Het magnetron-koken zorgt er
door de R-950A en R-960A > tevens voor dat de vitaminen
(34 liter ovenruimte en 1000W worden behouden.
magnetronvermogen). Door
het opvallende, strakke design Met de combimagnetrons van
zal dit type in de meeste mo- Sharp bespaart u dus tijd en
derne keukens zeker niet mis- energie, kookt u licht en eet u
staan. Beide magnetronovens lekker. Voor meer informatie:
zijn voorzien van een luxe Sharp Electronics Benelux
draaispit. Zeer bijzonder is het B.V., Houten,
zogenaamde ComCook, wat het tel. (030) 635 95 00.
best te vergelijken is met een

Traditionele smaakmaker, past
ook goed bij moderne diëten

u

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 5716123

waarbij de ondergril zorgt
voor een krokante bodem.
Pizza's, brood of gebak zijn tot
wel 70% sneller klaar dan in
een traditionele oven. Bovendien is de prijs zeer attractief
(ƒ 599,-// 649,-).

Geska Zwitserse strooikaas:

Gratis recepten
Bent u geïnteresseerd in lekkere recepten met HAK Extra producten? Stuur een briefje met
naam, adres en telefoon naar
(geen postzegel nodig): HAK
B.V., Afd. HAK Extra recepten,
Antwoordnummer l, 4250 XR
Giessen.

drogisterij

magnetrons
beschikken
over 26 liter
ovenruimte,
900W mag.
netronvermogen en
verschil,
lende han.
digheidjes.
De magnetronovens
"'••'• ' 'l ' .. ' hebben, a i_
verse automatische kookprogramma's.
Daarbij zijn beide voorzien van
een unieke dubbele grill, een
zeer snelle quartzgrill aan. de
bovenzijde en een grill-element
onder het draaiplateau.
Een van de vele mogelijkheden
is het bereiden van pizza's,

Zo bereid je Aardappel
Idee...
Haal het ovenrooster uit de
oven en verwarm de oven voor.
Stap 1: Snijden
Schil 800 gram aardappelen en
snijd ze in niet te kleine blokjes
(ca. 2 cm). Laat de aardappelblokjes goed uitlekken op een
vel keukenpapier.
Stap 2: Schudden
Doe de aardappelblokjes in de
bijgeleverde zak en voeg het
zakje ovenmix toe. Schud de
aardappelblokjes ca. lOx zodat
de ovenmix gelijkmatig' is verdeeld.
Stap 3: Bakken
Leg het bakpapier op het ovenrooster. Het gebruik van een

ovenrooster geeft het beste resultaat. Haal de aardappeltjes
uit de zak en verdeel ze gelijkmatig over het bakpapier.
Plaats het ovenrooster in het
midden van de oven en bak de
aardappelblokjes in 20-30 minuten goudbruin. Eet smakelijk!

in potten met 180 capsules en
kost ƒ 79,50. Bel Liberty
Health Care Products, tel.
(035) 548 05 48 en u heeft uw
bestelling binnen enkele dagen via de post thuis.

Gratis nieuwsbrief
Er is nu een nieuwsbrief met practische adviezen en tips over
gewichtsvermindering. En met de
nieuwste afslankmethodes, zoals
Chitosan en afslanktapes.
Deze Vitality Life nieuwsbrief kunt u
gratis aanvragen. Bel (035) 548 05 48
(fax (035) 543 00 07). Wanneer u snel
reageert krijgt u tijdelijk een interessante korting op Chitosan!

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

Vitality Life
iihl uf\ nihil en
liet it)i<H'ffut

020-5622618

RADIO

Paasmenu
3 stuks pangsit
***

Rijsttafel Toko-Ann
* Sambal Goreng Boontjes
* Gado-Gado
•*- Fricadel
* Telor Bali Pedis
* Daging Rendang
* Smoor Daging
•*• Ajam Pedis
* 2 Stokjes Saté Ajam

«PAASDAG

mm
Stichting Viering Nationale
Feestdagen Zandvoort

ROMMELMARKTKONINGINNEDAG

Boulevard Pauius Loot
Paviljoen aa
biedt u
beide Paasdagen
een uitgebreide

AAN DE PRINSESSEWEG
•A- De rommelmarkt wordt gehouden tussen 09.00 uur
en 14.00 uur
•Ar Er zijn 100 kramen te huur.
•A- Inschrijving tegen contante betaling a ƒ 37,50
ALLEEN op woensdag 15 april a.s. van 13.00 uur
tot 16.00 uur in de hal van het Cultureel Centrum.

HANDELAREN ZIJN UITGESLOTEN
###**************************#**#****#*

Spekkoek

Op 15 april eveneens kaarten
beschikbaar a ƒ 2,50 voor de

ƒ30,- p.p.

BINGO-FEESTAVOND
VAN 5 MEI

10TOT17 UUR

Zandvoort

GEOPE

PAASBRUNCH
van 10.00 tot 13.00 uur

ƒ 29,50 p.p.
(keuken is ook a la carte geopend)
S.v.p. tijdig reserveren
Tel. 023-5712224

».b82bfgkosterfbïB<lragèh*2,5Ó
btrinêm 1%
-,^ ^^ ... ._..»._ _,_.?.«>,. ..f., . -^OQjfo^.Ht.
f

Haltestraat 34 Zand voort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553
BUDOéi PRESTIGE .BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:

U bent de eerste die uw foto's ziet

Dineren op het strand in ons
centraal verwarmd paviljoen.
Voor vlees en vis specialiteiten van
de houtskoolgrill
^*J

dus ook voor uw fotowerk naar

de Gaper Drugstore.
Sterk in perfect fotowerk

BUDGET
KLEURENFOTO'S
van kleinbeeld kleurenfilms

Dagelijks geopend vanaf 9-00 uur.
Ook voor eer>g~ezellig ontbijt
of een heerlijke lunch.

Schitterende meubelen en verrassende waanideeën tijdens onze\
paasactie. Zoals bijvoorbeeld deze strak vormgegeven bank.
2 + 2>/2 zitcombmatie vanj-l^9^- voor ƒ 7699,(tn meer dan 20 kleuren leverbaar)
O v e r t o o m 5 5 7 • Tel.: ( 0 2 0 ) 618 47 33 •
d o n d e r d a g k o o p a v o n d • eigen p a r k e e r g a r a g e , ( g r a t i s )

OFFICE MANAGER
Neem voor meer informatie contact met ons
op, telefoon 020-6455660.
Een brief met c.v. kan |e sturen naar.
WSD B.V.,
Bankrashof 3,
1183 N P AMSTELVEEN
internet:http7Avww wsd.nl

Wegens toenemende drukte
gevraagd:

vanaf.

SINGER en
LEWENSTEIN

Vraag ook naar de

PRESTIGE-FOTO

Zeestraat 48
Tel. 5720072

de énige échte drukkerij in Zandvoort

WINKELHULP

van Petegem

jongen of meisje voor de zaterdag
en een

JONGEN

met nieuwe film voor slechts j J,"

Voor info
of reserveringen:
023-5717580
Zandvoort

WSD b.v. is een snel groeiend bureau voor
werving, selectie en detachering van automatiserings- en technisch personeel. Voor onze
jonge organisatie zoeken wi| een commerciële, blijmoedige, accurate, HBO'er met liefst
enige werkervaring voor de nieuwe Functie
van.

NAAIMACHINES

IDO
DRUGSTORE

DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK J ^
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL 023-5712513 SPAAR ONZE KASSABONNEN
P OLIESLAGERS
BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET.

OVERLOCKMACHINES

voor het schoonmaken
N

Slagerij Vreeburg

FOURNITUREN
k
HANDWERKEN
Reparatie .
alle merken
HOBBY-ARTIKELEN
naaimachines
Kledingreparatie

( S1 =R

Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

Kerke pad 6
TelVFax (023) 5712793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

De enige ambachtelijke slager
in Zandvoort
Haltestraat 54, Zandvoort
Tel. 5712451

Paviljoen Jeroen 20
Tel. 023-5716994
Zandvoort

Koffie en Gebak
GEWOON DOEN PAVILJOEN JEROEN!
Woensdag 15 april 1998

Nieuwsblad

Echte
racefans

Hogendoorn:
'Geen extra
werkgroep'

Wie echt van
racen houdt, laat
zich door slecht
weer niet
tegenhouden. In
regenpak of met
een paraplu
bleven de echte
fans tijdens de
Paasraces toch
op de tribune
zitten. Volgens
circuitvoorlichter Dirk
Buwalda waren
de meeste
mensen echter te
vinden in de
Paddocks of de
pittboxen, omdat
het daar wel
droog was. In
totaal bezochten
9500 mensen de

Paap is vorige week afgestudeercl aan de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer m Breda. Hij schreef in
opdracht van de Stichting
Zandvoort Promotie de scriptie
'Mag het een maandje meer
zijn? Een onderzoek naar de
mogelijkheden van gezondheids-, actief en sportief toerisme in Zandvoort buiten het zomerseizoen'.

dan we hadden
verwacht," aldus
Buwalda

Zie ook
sportpagina

Foto
Chris Schotanus

ZANDVOORT - Door de
storm zijn op Tweede Paasdag
op diverse plaatsen in Zandvoort bomen, borden en een
steiger naar beneden gekomen.
In de Burgemeester van Alphenstraat viel een verkeersbord half om. Een steiger op het
dak van een pand in de l'Amistraat sloeg los en moest door
de brandweer verwijderd worden. De brandweer haalde ook
een paar planken van een steiger op de Strandeweg weg.

Wild kamperen
ZANDVOORT - De politie
heeft tussen vrijdagavond en
maandagavond 64 toeristen bekeurd omdat ze overnachtten
in hun camper of auto. Een deel
van hen stond op de opgeheven
camperparkeerplaats op de
Boulevard Barnaart.

Remise wel geopend,
maar nog niet klaar
De renovatie had rond Kerst
al klaar moeten zijn, maar volgens een woordvoerder van
aannemer Nelis BV veroorzaakten problemen met leveranciers vier maanden vertraging.
En helemaal klaar is de thuishaven van de afdeling Reiniging en Groen nog niet.

aangegaan voor vijf jaar. Hoenodig. De hernieuwde remise veel geld ermee gemoeid is, wilheeft in totaal 2,5 miljoen gul- den noch Ernst noch Krol donden gekost volgens gemeente- derdagmiddag zeggen.
voorlichter Egon Snelders.
„Een aanzienlijk bedrag waar
we allebei tevreden mee zijn,"
Daarvoor heeft Zandvoort nu
vloeistofdichte vloeren in de remise, een wasplaats voor de
ZANDVOORT - Als het
vuilniswagens en een apart af- aan de gemeente ligt, staat
wateringssysteem.
er in de toekomst geen ben-

Autodiefstal

ZANDVOORT - Op een parkeerplaats langs de snelweg bij
Gouda heeft de politie maandagmiddag een Zandvoorter
aangehouden die ervan verdacht wordt dat hij als kassier
van de gemeente Heemstede
333 duizend gulden verduisterd
heeft De man was sinds 10 februari spoorloos.

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

Waterstanden
Datuin HW LW
HW LW
15 apr 06.31 02.10 18.48 14.35
16 apr 07.01 02.50 19.18 15.04
17 apr 07.32 03.26 19.51 15.45
18 apr 08.07 04.07 20.35 16.15
19 apr 08.56 04.55 21.30 17.26
20 apr 09.54 05.45 22.56 18.14
21 apr 11.40 06.35
19.24
22 apr 00.15 07.45 12.56 21.10
23 apr 01.30 09.14 13.55 22.14
Vaanstand:
LK zo. 19 apr.
. 21.53 u.
Hoogwater vr 17 apr. 07.32 uur
i
NAP +103 cm.
Laagwater vr 17 apr. 03.26 uur
NAP -94 cm.

ZANDVOORT - Shell is
voortaan
nadrukkelijker
aanwezig op het circuit. Met
vlaggen, borden en een naar
de oliemaatschappij vernoemde Paddock. Hans
Ernst, directeur van Circuit
Park Zandvoort, en Herman
Kievits en René Krol van
Shell hebben donderdagmiddag de nieuwe Shell
Paddock geopend.

ZANDVOORT - Acht vuurwerkfonteinen begeleidden
donderdagmiddag de heropening van de remise. Ondertussen draaide een van de remisernedewerkers de klep van
een grote gele nieuwe vuilcontainer open om gele en blauDe twee bedrijven zijn een
we ballonnen vrij te laten. 'Hè, hè, eindelijk' stond er op de
founderovereenkomst,
een
klep.
sponsorcontract, met elkaar

Het dak moet volgens wéthouder Flieringa, die de ope„Een verstopte afvoergoot en
ningshandeling verrichtte, bin- een rammelende stortkoker ligZANDVpORT - Een 21-jarige nenkort nog aangepast worden. gen achter ons," vertelde chef
man uit Diemen is zondagnacht Het dak is namelijk van glas en Peter den Boer. Een van de reaangehouden op verdenking dat zorgt ervoor dat het in de misemedewerkers herinnerde
van poging tot autodiefstal. Hij zomer erg warm is in de garage. zich vooral dat hij in het stof
stond als de veegwagens gehield zich verdacht op bij een Die aanpassing kost vier ton.
VWGolf Cabriolet in de Van
leegd werden. Nu kan de mHet gebouw dateert uit 1971. houd van die wagens in een afSpeijkstraat. Nadat hij werd
aangesproken, ging hij er van- Vanwege de strengere milieu- gesloten container gekieperd
door. Even later hield de politie eisen was de opknapbeurt hard worden.
hem alsnog aan, terwijl hij in
een auto zat. In de auto bevonden zich diverse gereedschappen.

Ambtenaar gepakt

DEZE WEEK
H PAGINA'S

Toeristen
trekken met
therapieën

ZANDVOORT - „Op zich een interessante gedachte, maar
ik wil me de komende maanden eerst buigen over alle
nieuwe gedachten omtrent het toerisme, voordat ik crgen
'ja' of 'nee' op zeg." Zo reageert de kersverse wethouder
Verkeer en Toerisme, Hans Hogendoorn, op de suggestie
van René Paap om een werkgroep Gezondheid, Actief en
Sportief te benoemen.

Paasraces. „Meer

Stormschade

Editie 17

Los nummer 2 gulden

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
58-e jaargang nummer 16, oplage 5.425

zinestation meer op het
plein voor Bouwes Palace.
Gulf, de nieuwe eigenaar
van de pomp, is echter druk
aan het bouwen. Eind mei
wordt de opening verwacht
volgens Gulf-woordvoerder
B. de Groot.

Shell krijgt eigen
Paddock op Circuit
Park Zandvoort
was alles wat Ernst losliet. Dat
daarmee de schenking van één
miljoen gulden van de gemeente Zandvoort overbodig zou
zijn, ontkent hij. „Nee, men
moet het anders zien. Vele handen maken licht werk. Bovendien is er een misverstand over
dat geld van de gemeente. Wij
hebben afgelopen jaar bijna een
miljoen gulden aan de gemeente betaald in de vorm van pacht,
leges, vergoedingen voor de
brandweer en de politie."
Ook de vertegenwoordiger

gemeente en kunnen dus niet
zomaar weggestuurd worden,"
zegt De Groot. Gulf heeft de
pomp en het pachtcontract
overgenomen van de vorige eigenaar, die is vertrokken.
Volgens de gemeente-ambte„De gemeente kan wel willen naar die over de bestemmingsdat we weggaan, maar we heb- plannen gaat, is het de bedoeben deze grond gepacht van de ling dat op den duur het terrein

een andere bestemming krijgt.
Het nieuwe bestemmingsplan
kan echter nog wel een paar
jaar op zich laten wachten.
„Gulf wegsturen is niet zo eenvoudig; uitkopen of onteigenen
kan enige tijd duren," geeft de
ambtenaar toe „Alhoewel het
soms via versnelde procedures
kan."

Timmeren verdrijft verveling gehandicapten
ZANDVOORT - Zaagmachines die in hoogte
verstelbaar zijn en verfblikken in een houder. Het zijn
twee aanpassingen die de Houtpoort, de nieuwe
houtwerkplaats van Nieuw Unicum, geschikt maken
voor gehandicapten. Op lOjuni wordt de Houtpoort
officieel geopend, maar er wordt nu al gewerkt aan
speelgoed en vogelkastjcs.

„De Hputpoort is een dagactiviteitencentrum voor
vijf bewoners van Nieuw
Unicum en vijf mensen van
buiten," legt directeur Henny Uyterwaal uit. „Het
grootste probleem voor onze
bewoners is namelijk dat ze
overdag zo weinig te doen
hebben. Ze vervelen zich te
pletter. Tot een paar jaar geleden werkten zestig tot ze. ventig bewoners op een sociale werkplaats. Maar de eisen zijn omhoog gegaan. Sociale werkplaatsen zijn commercieler geworden. Veel
van onze bewoners die er
, werkten, konden het hoge
tempo niet bijhouden en vielen buiten de boot."
Een eigen sociale werkplaats of iets dergelijks mag
Nieuw Unicum echter niet
oplichten, omdat de wet dat
verbiedt. Het Activiteitencentrum Aalsmeer, dat ook
een afdeling in Haarlem
heeft, had wel toestemming
voor tien plaatsen. „Ik
kwam iemand uit Aalsmeer
tegen en zo is het balletje
gaan rollen," vertelt Uyterwaal. Van de ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis

Spaarneland heeft Nieuw
Unicum een startsubsidie gekregen.
Vijf bewoners van Nieuw
Unicum en vijf mensen van
buiten mogen er hout bewerken. Maar het liefst zou Uyterwaal dat aantal willen uitbreiden als het een succes
wordt.
„Ik vind het leuk om hier
wat te maken." zegt Nieuw
Unicum-bewoner
Gaspar.
Zijn collega-houtbcwerker
Jan Wacrts houdt echter nog
een slag om de arm. „Zoveel
kan ik er nog niet van zeggen; ik ben hier pas twee
keer geweest. De eerste indruk is redelijk."
Begeleider Bert Hup knikt
instemmend. „We zitten nog
in een opstartfase. Het is
voor iedereen nng wat wennen." Samen met beroepskracht Ruud Dettmer, een
vrijwilliger en een paar
Nieuw Unicumbewoners is
hij onder andere bezig geweest met het maken van
een keukenblok voor kinderen en vogelhuisjcs. Omdat
het uitmeten waar de
schroefgaatjes moeten komen een heidens karwei is,

promotie. Ze vallen beide onder
een stuurgroep, die de overallvisie zou moeten hebben. De
stuurgroepen en de werkgroepen zijn eind vorig jaar ingesteld nadat de gemeenteraad
een notitie over het toerisme
aannam, waarin seizocnsverlenging tot een van de uitgangspunten van het toeristische beleid is benoemd.
Hogendoorn staat niet te
springen om een derde werkgroep te benoemen. „Ik wil er
wel serieus naar kijken, maar in
eerste instantie vind ik dat het
nadenken over toerisme binnen de bestaande structuren
moet plaatsvinden," zegt hij in
een eerste reactie. „Meer arrangementen lijkt me wel een goed
idee."

Zijn belangrijkste aanbeveling is dat er een extra werkgroep moet komen en dat er
meer unieke, speciaal op Zandvoort toegespitste arrangementen gepromoot moeten worden.
De arrangementen kunnen bijvoorbeeld appelleren aan het
kuren, vroeger erg populair en
nu weer in opkomst.
Het is Paaps bedoeling dat
een werkgroep 'Gezondheid,
Hij wil zo snel mogelijk inactief en sportief dit uitwerkt. ventariseren wat de werkgroepen tot nog toe met elkaar beOp dit moment zijn er al twee sproken hebben.
„Bovendien wil ik bekijken
werkgroepen, die uit deskundigen, Zandvoortse ondernemers hoe we de menskracht die er op
en burgers, bestaan. Eén buigt het raadhuis is kunnen inzetzich over de culturele mogelijk- ten. Ik zal met schromen de geheden, één over marketing en meenteraad de spiegel voor te
houden als er extra menskracht
nodig is. Dan zal ik zeker vravan Shell hield zijn mond over gen om extra geld of om een
de financiële kant van het con- duidelijke keuze wat prioriteit
tract. Tot nog toe had Shell al heeft."
een eigen pittbox (nu weer) en
Floris Faber van de Stichting
sponsorde de oliemagnaat autoteams. „We richten ons nu meer Zandvoort Promotie ziet wel
op een andere vorm van spon- wat in een extra werkgroep.
soring, zoals deze naar Shell „Weer een praatgroepje? Nee,
vernoemde Paddock, vlaggen, zo moet men dat niet zien. Alborden, een poort met onze hoewel ik wel besef dat we uinaam en we komen op het brief- terst voorzichtig moeten zijn
papier te staan."
om er geen praathuis van te maken. Het is wel belangrijk dat
De samenwerking is overi- de structuren steeds meer ingegens puur zakelijk. Shell blijft kapseld worden. Achter de
volgens circuitdirecteur Ernst schermen begint het er ook op
buiten het bestuur van de race- te lijken dat we elkaar in Zandbaan. Dat geldt ook voor toe- voort allemaal beginnen te bekomstige 'founders', zoals een grijpen, in plaats van elkaar te
grote tabakproducent waarvan bestrijden."
Ernst de naam donderdag nog
Zie ook pagina 3
niet wilde onthullen.

Gulf bouwt pomp toch
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Vragen over de bezorging9
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties tel 571.7166
Redactie tel. 571.8648

Geen ongelukken
door sneeuw
ZANDVOORT - Ondanks de
onverwachte winterse buien
zijn er volgens de politie gisteren geen ongelukken in Zandvoort gebeurd Het winterse
weer overviel Zandvoort 's morgens.

Binnen een paar uur bleef de
sneeuw liggen en werd het glad.
Rond een uur of drie waren de
sneeuw en de gladheid echter
„We willen hier beslist niet alweer verdwenen en kregen
snel weg," zegt Gulf-woord- vooral wandelaars natte voeten.
voerder De Groot. „We steken
nu vijf ton in deze pomp. Het
ADVERTENTIE
ALJVLt
zal dus wel wat jaartjes duren
voordat we de investeringen eruit hebben. Gelukkig is dit een
goede plek om te zitten; het zal
zeker gaan lopen. Daar ben ik
niet bang voor."
Gulf heeft de grond laten saneren en de oude tanks laten
weghalen door een aannemer.
Die is inmiddels net klaar met
het plaatsen van nieuwe tanks.
Binnenkort wordt het beton
voor de vloeistofdichte vloer
gestort.
Het nieuwe station krijgt opnieuw viei pompen. Toch is er
sprake van een uitbreiding,
want de pompen kunnen straks
aan twee kanten gebruikt wor- Wibautstraat 84
den. Volgens De Groot wordt
het weer een bemande pomp,
net als vroeger.

hes

Amsterdam

23 april

Natll U 1*11 ll^ die krant moet ik hebben.
J * Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00
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Postcode/Plaats:
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Giro/Banknr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/19,60 D halfjaar ƒ 35,40 D jaar ƒ 61,75

Er wordt al druk gewerkt aan vogelhuisjcs in De Houtpoort
Foto KdimSthut

hebben de beroepskrachten
een mal gemaakt. „Je legt de
houten plaat met de gaatjes tegen de zijkant van het toekovnstige keukenblok, neemt een
potlood en tekent de gaatjes

af. Vervolgens kun je boren,"
legt Hup uit.
,Als het goed is kunnen we op
de opening in juni een héleboel laten zien," zegt hij. Directeur Uyterwaal krijgt zelfs

al visioenen van bedrijven die
bij de Houtpoort opdrachten
plaatsen. „Maar," waarschuwt
Hup. „ik denk dat we wel moeten oppassen dat de werkdruk
Zniet te hoog wordt."

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371"017003"
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EXTRA VOORDEEL

FAMILIEBERICHTEN

Moegestreden, maar tot het laatst toe omringd
door haar familie, is overleden onze

dinsdag 14 april

Beppie Vink-van Eendenburg

8,-

4 x Duitse biefstuk

Jan Vink
Hans van Eendenburg
Willy van Eendenburg-Janssen
Saskia, Erwin
Wil Vink

woensdag 15 april

Jan Vink jr.
Ria Vree
Marleen
Anja Vink
Teake Ettema
Stèphanie, Nancy, Eline
12 april 1998
Lijsterstraat 2 flat 17
2042 CJ Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdag 16 april van 18.30 uur tot 19.15
uur en op de dag van de uitvaart van 11.45 uur lot
12.15 uur in het Uitvaartcentrum van de Associatie
Kennemerland, Zijlweg 183 te Haarlem.
De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 17 april
om 13.00 uur op de Algemene begraafplaats aan de
Tollensstraat te Zandvoort.
Tevens is er gelegenheid tot condoleren na afloop
van de plechtigheid in de ontvangkamer van de begraafplaats.

1 kilo verse worst
of HOH gehakt

V

donderdag 16 april

l kilo sucadelappen

15,-

vrijdag 17 april
4 x kipvinken

10,-

zaterdag 18 april

200 gr boerenachterham 4,Intens verdrietig, maar vol bewondering voor de
optimistische manier van leven, hebben wij toch
nog onverwacht afscheid moeten nemen van onze
zorgzame moeder en oma

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag 08.30 -16.00 uur
donderdag
08.30 - 20.00 uur
vrijdag
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.
GEWIJZIGDE DATA RAADS- &
COMMISSIEVERGADERINGEN
In verband met de installatie van de nieuwe
gemeenteraadsleden op 14 april zijn de data
van de raads- en commissievergaderingen m
april en mei gewijzigd. De comnmssievergadenngen die oorspronkelijk vorige week gehouden zouden worden zijn verplaatst naar:
dinsdag 21 april: commissie Maatschappelijk Welzijn
woensdag 22 april: commissie Bestuurlijke
Zaken
donderdag 23 april: commissie Ruimtelijke
Ordening & Verkeer
maandag 27 april: commissie Financiën &
Onderwijs
De raadsvergadering van 29 april komt te vervallen. Hetzelfde geldt voor de commissievergaderingen van mei De eerstvolgende
raadsvergadering (na 14 april) wordt gehou-

den op 26 mei 1998

WEEKAANBIEDING

Gerda Geerts-van de Peppel

verse Hollandse

in de leeftijd van 86 jaar.
Uit aller naam:
Anneke Couvreur-Geerts
Zandvoort, 9 april 1998

Kipfilet

nu kilo

12,95

Correspondentieadres:
Mevr. A. Couvreur-Geerts
Dr. de Visserstraat 3
2042 BZ Zandvoort

Elias Nicolaas van Petegera

De eerstvolgende vergadering van de Seniorenraad is op donderdag 23 april om 10.00
uur in het Raadhuis.
De vergaderingen zijn openbaar
VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag 23 april 1998 om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluestraat 2, Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Voor de vele hartelijke bewijzen van deelneming en medeleven na het overlijden van onze lieve broer, zwager,
oom, oudoom en neef

VERGADERING SENIORENRAAD
De Seniorenraad is het officiële adviesorgaan
voor de gemeente voor aangelegenheden die
met name betrekking hebben op ouderen.

Bouckerie

ADVERTENTIES

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

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht

(Awb)

98061B Haltestraat 30

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 7 april vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 15 door B&W genomen
besluiten is op woensdag 15 april vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.

98062B Prinsenhofstraat 11
98063B Bentveldweg 8
98064M Q. van Uffordlaan 1
98065B Spoorbuurtstraat 11
98066B Dr. C A. Gerkestraat 46zw
98067M Julianaweg 2

VERKIEZINGEN 6 MEI:
STEMMEN DOOR
MINDERVALIDE KIEZERS
De Burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat voor de verkiezing van de leden
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op
woensdag 6 mei 1998 alle Zandvoortse sternlokalen op zodanige wijze zullen zijn ingericht,
dat voor mmdervalide kiezers de mogelijkheid
bestaat daar zelfstandig hun stem uit te
brengen.
De stembureaus zijn:
Stemdistrict 1: Cultureel Centrum,
Gasthuisplein 9b
Stemdistrict 2: Gran Dorado Hotel,
Trompstraat 2
Stemdistrict 3: Oranje Nassauschool,
Lijsterstraat 3
Stemdistrict 4: Gemeenschapshuis,
Louis Davidsstraat 17
Stemdistrict 5: Rode Kruisgebouw,
Nic. Beetslaan 14
Stemdistrict 6: Calvijnzaal, ingang
Emmaweg 22
Stemdistrict 7: Activiteitencentrum
't Stekkie, ingang
Flemingstraat 9
Stemdistrict 8: Huis in het Kostverloren,
Burg. Nawijnlaan 100
Stemdistrict 9: Nieuw-Unicum,
Zandvoortselaan 165
Stemdistrict 10: Stichting A.G. Bodaan,
Bramenlaan 2

verbouwen
winkelruimte
verbouwen woning
uitbreiden woning
plaatsen tuinhuisje
veranderen loods in
woning
interne verbouwing
plaatsen dakkapel

De genoemde aanvragen liggen ter inzage
bij de Centrale Balie van het Raadhuis,
Swaluëstraat 2, gedurende de openmgstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een
redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze
kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouw- en sloopvergunningen
en toestemming bouwvoornemen
97162B ing. Friedhoff- ' plaatsen bijgebouw
'plem 11
(09-04-1998)
97163B Raadhuisplein 4 veranderen pand
tot woningen
(09-04-1998)
plaatsen dakkapel
97164B Max Euwe(09-04-1998)
straatS!
97166B Willemstraat 9 vergroten woning
(09-04-1998)
97173B Stationsplein 4 plaatsen blokhut
(09-04-1998)
97170B iDuintjesveldweg bouwen sporthal
(08-04-1998)
98051S Raadhuisplein 16 verwijderen asbest
(27-03-1998)
98037M Heimanplaatsen bergingen
straat 13-19
(31-03-1998)
98057S , Koningslopen woningen
'straat 73-79
(09-04-1998)
i
U kunt |deze vergunningen inzien bij de
Centrale Balie van het Raadhuis, gedurende de
openingstijden. Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen mdienen bij hét college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het
indienen'van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem sector bestuursrecht, Postbus 956,,2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift.

RUIMING GRAVEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken bekend dat op de gemeentelijke
begraafplaats te Zandvoort in verband met de
ruiming van de algemene graven op het nieuwe deel van de begraafplaats, de volgende
graven geruimd zullen worden:
- de graven G-02-01 t/m G-02-17
- de graven G-03-01 t/m G-03-19
- de graven G-04-01 t/m G-04-21.
Voor inlichtingen omtrent de hierboven
genoemde ruiming kan men contact opnemen
met de beheerder van de begraafplaats, telefoon(023)57401 78.

GEMEENTE

Grote Krocht 5, Zandvoort 023-5719067

betuigen wij u bij deze onze welgemeende dank.
Uit aller naam:
Martha M. van Petegem
Zandvoort, april 1998
Hogeweg 22/10

u terecht bij de sector Grondgebied, afdeImg Bouwtoezicht en Milieu, telefoon (023)
574 01 00

Fa. Gansner & Co.

Voor de liefdevolle verzorging van mijn moeder, mevr.
Geerts-v.d. Peppel bedank ik directie en alle medewerkers van het „Huis in de Duinen".
Dr. Paarclekooper ben ik zeer dankbaar voor zijn jarenlange begeleiding.
Anneke Couvreur-Geerts

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.
Deskundig advies.

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975
'^

Itvaartcentrum Haarlem
100 jaar een oerdegelijke
ederlandse onderneming
voor uitvaartverzorging
Uitvaartcentrum Haarlem is een puur Hollandse
onderneming die al 100 jaar bestaat. Met oog voor
details en tradities.Wij verzorgen begrafenissen en
crematies voor alle gezindten, met goed opgeleide
mensen, een modern ingericht uitvaartcentrum,
24 uurs dag- en nacht uitvaartzorg-alarmdienst en
speciale vervoer- en verzorgingsdiensten.
•» ^

Ook voor uitvaartverzekeringen tegen de
laagst mogelijke premie (NIVO-polis en
UZET-polis) kunt u bij Uitvaartcentrum
Haarlem terecht.

Nederland mooier en groener dankzij uw deelname

De Postcode Loterij helpt
ook bij u in de buurt!
Met een flitsende finale vol verrassende records sloot de
Postcode Loterij op zaterdag 28 maart de actie Nederland
Natuurland af met de Mega Record Show. In de natuurgebieden van de provinciale Landschappen zijn de resultaten al
zichtbaar. Ook in de toekomst zal de Postcode Loterij blijven
helpen om de natuur in Nederland nog mooier te maken.

Door uw bijdrage aan de actie Nederland Natuurland kunnen
de provinciale Landschappen ons land nog mooier maken.
In de Mega Record Show vestigden enthousiaste deelnemers bijzondere records om
•zo de natuur in hun provincie
een handje te helpen. Een
Limburgse vlaai met een
recorddoorsnede van 5 meter

Utrecht kunnen er bijvoorbeeld 1000 nieuwe bomen
worden aangeplant.
De actie Nederland Natuurland is een groot succes.
Dankzij vele duizenden
nieuwe deelnemers kan de
Postcode Loterij een extra
bijdrage leveren aan het werk
van de provinciale Landschappen. Ook het werk van
andere natuurorganisaties als
Natuurmonumenten en het
Wereld Natuur Fonds krijgt
extra steun.
Wilt u ook meehelpen? Vul
dan de bon in en bestel vandaag nog uw (extra) loten bij
de Postcode Loterij. Al voor
een tientje per maand levert u
een onmisbare bijdrage.

was goed voor het uitzetten
van vijf Galloway runderen. .
Die begrazen straks een
prachtig stuk natuurgebied in
Limburg. Zo heeft elke provincie er een waardevolle bijdrage aan de natuur bij. In

ffl'Ja, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij en kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle Bingoprijzen.

D de heer

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.

Postcode:.

D
D
D
D

.„„,
BIL GRATIS 0800-022 45 35
BEL
,„„,/

C

ƒ 40,ƒ 30,ƒ 20,ƒ 10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters.
Deelname aan de Nationale Postcode Loterij
houdt in aanvaarding van het reglement, verkrijgbaarbij het secretariaat, tel. 020-67768 68.
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Heeft u mat bovenstaande
getallen een volle kaart, .
dan wint u de
Thuisbingo van
f 25.000,-

03 f 10.000,- 19

f 20,-

15 f 1.000,- 14

f 10,-

06

f 100,- 20

11

f 50,- 21

f9,f8,-

35

f 40,- 41

f7,-

12

f 30,- 10

f6,-

32

f 25,- 25

f5,-

1944 PS
Extra Straatprijs
f 25.000,-

Plaats:

1944 PS 123

De BMW
i

3421 GR 006 in Oudewater

i l'

Stand Mega Jackpot

Datum:

3 miljoen
Elke maandag
20.30 uur op RTL 4:
de Postcode Loterij
Record Show

• NATIONALE •
•

18 08 33 26 22

39

Straatprijs maart
bekendmaking 13 april
f 5.000,-

Handtekening:

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 20 1 1 KW Haarlem.

*

150.98.04

Naam:.

(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
Tel:.
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

De Bingogetallen
getal 1 t/m 22

Overige Bingoprijzen
getal 23 t/m 36

BON VOOR 18,9 MILJOEN

Ons uitvaartcentrum is altijd bereikbaar
voor directe hulp bij een sterfgeval.
Onze medewerkers zijn daarom op alle dagen
van de week 24 uur per dag beschikbaar om u bij
een overlijden met raad en daad ter zijde te staan.
Dat is Uitvaartcentrum Haarlem ten voeten uit,
nu al een eeuw lang.

Uitslagen
Postcode Loterij
Record Show
13 april 1998

H \^S^y u Vs7 v.y L_x lia Bon „jt|(njppBn en j„ een envolop (zonder postzegel) opsturen naar
H L O l c R l v l H NationalePostcodeLoterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam,

w.
Zetfouten voorbehouden

woensdag 15 april 1998
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Lok de toerist met iets dat Groningen niet heeft'

Er zullen altijd maandagen
n Zandvoort zijn waarop
ie een kanon kunt afschie,en zonder iemand te racen. Echt 365 dagen per
aar het toerisme laten
)locien, is voorlopig nog te
toog gegrepen, beseft ook
lené Paap. Maar meer toeristen dan nu trekken in
iet voor- en naseizoen kan
volgens hem wel. Door gebruik te maken van de mogelijkheden die Zandvoort
TIJ al biedt: een gezond zeedimaat, natuur, sportvereügingen en -faciliteiten,
sauna- en beautycentra,
en romantisch verhaal
over keizerin Sissi plus een
uitgebreid arsenaal aan
rijzondere eetgelegenheden.

H

ET VOORWERK heeft
René Paap beslist grondig gedaan voor zijn afstudeerscriptie voor de Natio-

Politiek Café
ZANDVOORT - Het Politiek
lafé van 21 april in Huis in de
Duinen wordt uitgesteld. Op
21 april vindt namelijk ook een
commissievergadering plaats,
ivaar politici verwacht worden.
*Jaar welke dag het Politiek
Café verschoven wordt, maakt
gespreksleider Eugène Weusen volgende week bekend.

nale Hogeschool voor Toerisme
en Verkeer. Maar het jammere
is dat hij stopt waar iedereen
verder wil lezen.
Uitgebreid inventariseert hij
wat Zandvoort allemaal heeft.
Hij komt tot de conclusie dat er
veel is, maar dat het buiten het
zomerseizoen pas goed komt
met Zandvoort als er samenhang aangebracht wordt in al
die mogelijkheden. Concreet:
als de toerist naar Zandvoort
komt om te genieten van een
arrangement dat hij elders niet
voorgeschoteld krijgt.
Paap geeft zelfs twee voorbeelden van arrangementen.
Met het vierdaags-verwenarrangement krijgt de toerist bijvoorbeeld een modeshow, verzprging in een beautysalon, een
diner in het casino, een uitgebreide brunch, een wandeling
door de duinen met route beschrijving en een verhaal over
de bezoeken van Sissi aan
Zandvoort, een bezoek aan de

sauna, een diner met uitzicht
op zee en bij vertrek een kleine
attentie.
Wie meer van sportieve en gezondc activiteiten houdt, zou
kunnen kiezen voor een arrangement met onder andere fitnesslessen,
magneetveldbehandeling, skeeleren, lunchen
in een strandpaviljoen met een
placemat over de genezende
herstellende krachten van zeewater en een wandelroute met
tot slot een kopje kruidenthee.
Als toetje geeft hij een lijst
met zestien ideeën die ook in
arrangementen verpakt kunnen worden of als losse activiteiten opgezet kunnen worden.
'Om het lichaam en de geest in
balans te brengen', zoals Paap
het noemt, oppert hij een videoband met doflijntherapie om de
stress te verminderen, lessen in
oosterse gevechtsporten, Gregoriaanse gezangen, dromen of
stamboomonderzoek. Maar ook
een demonstratie van geurtjes
of bezoek aan een lingerieshow

om 'onbeschaamd te genieten'. heid en sportiviteit van toerisEn, om het geweten te kietelen, ten te richten. Dat is wel een
een deel van de opbrengst be- bewuste keuze geweest, zegt
stemmen voor het astmafonds Paap. „Kuren hoort bij de ge(vanwege de relatie met de fris- schiedenis van Zandvoort. Daar

de winter ook best gezellig."
Arrangementen passen bij
een landelijke trend volgens
Paap, want het blijkt dal steeds
meer mensen voor korte vakanties kiezen. Het inkomen
groeit, de vrije tijd neemt toe.
Senioren en tweeverdieners
zonder kinderen zijn bovendien niet gebonden aan de vakantieperioden. „Maar alleen
met een arrangement ben je er
nog niet, je moet iets bieden dat
op het platteland van Groninis het vroeger allemaal mee be- gen niet kan."
gonnen. Ik had ook de rust en
de ruimte als kapstok kunnen
Op zich lijkt het logisch om
kiezen, maar dat vind ik niet /.o arrangementen aan te bieden
bij Zandvoort passen. In de dui- die specifiek voor Zandvoort
nen heb je wel rust, maar de zijn verzonnen. De VW biedt
meeste mensen komen naar ook al een arrangement aan.
Zandvoort omdat ze denken dat Maar daar is het tot nog toe bij
er wat te beleven valt."
gebleven. Dat heeft volgens
„Daarom," vervolgt hij, „is Paap twee oorzaken. Lange tijd
het goed om te zorgen dat de dachten veel mensen „zolang
toeristen die een arrangement de zon schijnt, komen de toerisboeken, ongeveer rond dezelf- ten vanzelf wel." Maar onder
de tijd in dezelfde gelegenhe- andere door vakantiespreiding
den te vinden zijn. Zodat ze het en opkomst van de Oostzeekust
idee krijgen, goh, het is hier in gaat die vlieger niet meer op.

'Het is sowieso te hoog gegrepen om al
12 maanden aan toerist te verdienen'
se zeelucht) of de strandstoelbelasting voor een deel aan
Greenpeace geven.
Op dit moment zijn het vooral ideeën, maar de vorige week
afgestudeerde Paap is op verzoek van de Stichting Zandvoort Promotie die ideeën nog
verder aan het uitwerken.
„Tijdnood heeft me ertoe gedwongen om het in de scriptie
beperkt te houden," geeft hij
eerlijk toe.
Dat geldt niet voor de keuze
om zich vooral op de gezond-

„Een andere oorzaak is dat de
grote aanbieders geen noodzaak zien. Zij hebben hun zaakje al voor elkaar en richten zich
vooral op kwaliteitsverbetering
binnenshuis. De kleinere aanbicders, bijvoorbeeld kleine hotels en pensions, worden echter
de dupe. Zij zijn afhankelijk
van de enorme drukte, als de
grote accommodaties volzitten
en er verwezen wordt naar kleinerc gelegenheden. Het is beter
om ook in de rest van het jaar
wat proberen te verdienen."
Paap ziet als oplossing dat
een werkgroep van ondernemers, deskundigen en de gemecnte zich buigt over concrete voorstellen om de mogelijkheden voor sportieve en gezonde arrangementen optimaal te
benutten. Maar Zandvoort echt
twaalf maanden aantrekkelijk
maken, zoals hij op de voorkant
van zijn scriptie vermeldt, is
vooralsnog een onmogelijke
opgave. „Dat is te hoog gegrcpen," realiseert hij zich.
Monique van Hoogstraten

De Stoel staat stevig

GBZ stemt als enige
tegen vier wethouders

Veilig wonen
BENTVELD - Het preventieteam van de politie bezoekt tussen 20 april en 29 mei Bentveld
en Aerdenhout om burgers te
nformeren over de inbraakveiigheid van hun huis. De Ben.velders kunnen terecht in de
Adventskerk aan de Leeuwe•iklaan 7 in Aerdenhout (tel.
524.1346 of 06-539.6195) of in de
speciale politiebus. Die staat op
woensdag 22 en donderdag
23 april tussen tien en vier uur
op de Zandvoorterweg/Oosterduinweg, 27 april tot en met
29 april op de Zandvporterweg/Koekoeksweg en vrijdag l en
zaterdag 2 mei op de Bramenlaan in Bentveld.

Slaapwandelaar
ZANDVOORT - Een jongeman van onbekende leeftijd
heeft donderdagnacht tijdens
het slaapwandelen een slagaderlijke bloeding opgelopen.
De jongeman sloeg met zijn
hand door een ruit in zijn ouderlijk huis in de Haltestraat.

Bekeurd
ZANDVOORT - Op de Van
Lennepweg heeft de politie
donderdag 117 van de 689 voertuigen die voorbij kwamen gefotografeerd omdat ze te hard
reden. De hoogste snelheid was
negentig kilometer per uur, terwijl vijftig maximaal toegestaan is. Op de Kamerling Onnesstraat bekeurde de politie
donderdagmorgen tussen tien
voor half elf en vijf over elf
tachtig automobilisten die harder dan de toegestane vijftig kilometer per uur reden.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur: J.M. Pekelharing.
Directeur/uitgever: C.A. Pelle.
Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort. Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16

Volgens GBZ, sinds gisteravond zonder eigen wethouder,
kan het werk ook met drie wéthouders en de burgemeester
gedaan worden. Bovendien
hikt de partij aan tegen de extra
kosten: 126 duizend gulden per
jaar volgens fractievoorzitter
Piet Keur. GBZ wijst het collegeprogramma af, omdat het
zich niet wil binden aan een
programma als de partij niet
zelf vertegenwoordigd is in het
college. „We willen ruimte houden om nuanceringen te kunnen aanbrengen ," lichtte Michel Demmers, de tweede man
van GBZ, na afloop toe.
Het nieuwe college bestaat
uit burgemeester Rob van der
Heijden (Bestuurlijke Zaken),
WD'er Andries van Marie (Financiën), WD'er Cees Oderkerk (Maatschappelijk Weizijn), CDA'er Hans Hogendoorn
(Toerisme, Economie en Verkeer) en PvdA'er Marijke Herben (Ruimtelijke Ordening).
Hoe de portefeuille van burgemeester Van der Heijden er pre-

Lou Koper (Stichting Kunstcircus) keek zondag vanaf de beroemde weer boven water kwam, blijft volgens Veldhuis deze zomer bij
Stoel op het strand neer. Hij moest zich stevig vasthouden, want het strandpaviljoen Skyline staan. „Na september hopen we dat De
waaide nogal. De Stoel zelf was in elk stevig genoeg verankerd. Hij Stoel op reis gaat om Zandvoort te promoten," vertelt Veldhuis.
bleef overeind staan; de burgemeester, als officiële strandvonder van „Waar naar toe weten we nog niet. Misschien kan-ie neergezet
De Stoel, kon deze overdragen aan Anouk Veldhuis (ook van de
worden tijdens exposities. In elk geval zit er nu een plaatje op met
Stichting Kunstcircus).
zijn bijzondere levensverhaal"
De Stoel, die in september 1994 in de golven verdween en'onlangs
Foto Karin Schut

Wie vlag uithangt, krijgt een taart
Vroeger heette de club die
op 30 april activiteiten organiseerde nog gewoon het
'Oranjecomité'. Maar sinds
een jaar of acht gaat het
gezelschap onder de ambitieuze naam Stichting Viering Nationale Feestdagen
Zandvoort door het leven.
„Ja, dat is inderdaad wel
een mond vol," geeft voorzitter Theo Hilbers toe.
„Maar het geeft aan dat we
ons niet alleen tot Koninginnedag beperken. Ook
Bevrijdingsdag staat bij
ons elk jaar op het programma."

D

IT KEER BEGONNEN
de voorbereidingen op
de nationale feestdag
voor Hilbers en de zijnen reeds in september. Aan de
hand van een uitgebreid draaiboek, waarin de goede en slechte ervaringen van voorgaande
edities zijn verwerkt, werden
tal van attracties geboekt en
evenementen opgezet. „Gelukkig kunnen we een beroep doen
op een heleboel vrijwilligers,"
tekent Hilbers daarbij aan. „Zo
helpen de leden van scoutinggroep The Buffalo's mee om tij-

uur.

Redactie: (023) 571.8648. Fax: (023)

Ook van de jaarlijkse taptoe,
dens de estafette het parcours
af te zetten. En daar zijn we die 's avonds om acht uur op de
natuurlijk verschrikkelijk blij Prinsesseweg begint, verwacht
hij dat het een ongekend succes
zal worden.
Die estafette vormt op 30
„Ik mag namelijk met vreugapril het sportieve hoogtepunt
van de dag. Vanaf half vijf de melden dat we erin zijn ge'• middags zullen vele tiental- slaagd om Kunst en Genoegen
len hardlopers elkaar het wis- uit Leiden te contracteren," alselstokje aanreiken op het on- dus de voorzitter. „En dat is
geveer 1500 meter lange par- werkelijk een schitterend orcours door het centrum. Hil- kest. Op het laatste Wereldmubers zegt blij te zijn dat deze ziekconcours van Kerkrade

Koninginnedag '98: estafette, taptoe,
volkslied, klimhelling en rommelmarkt
wedstrijd weer kan worden gehouden. „Tientallen jaren geleden was de estafette op Koninginnedag ontzettend populair
en deden er alle mogelijke verenigingen en bedrijven aan mee.
Maar op een gegeven moment
is het helaas verwaterd." Drie
jaar geleden pakte zijn stichting de draad echter weer op.
„En omdat er duidelijk interesse voor is, wordt het deze keer
nóg beter en professioneler
aangepakt," belooft Hilbers,
zelf een kenner.

ZANDVOORT - De strandpaviljoens op het Zandvoortse
strand mogen als proef een heel
jaar blijven slaan in plaats van
alleen tussen maart en oktober.
Rijkswaterstaat is volgens de
gemeente hiermee akkoord geMinister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat, waar Rijkswaterstaat onder valt, wees pcrmanente bebouwing op het
strand tot nog toe altijd af. Tegen de meest recente nota van
de minister hierover, heeft de
gemeente met succes geprotcsteerd. Jorritsma is gezwicht en
geeft Zandvoort de mogelijkheid om mee te doen aan een
pilotproject.
Binnenkort gaat de gemeente
met de verantwoordelijke instanties en met de strandpachters om de tafel zitten om concretc afspraken te maken. In
elk geval komen volgens een
persbericht van de gemeente
voorlopig alleen paviljoens die
grenzen aan de bebouwing in
aanmerking.

ZANDVOORT - De kunstcnaars zijn uit de Culturele
Werkgroep Zandvoort gestapt.
Zij gaan voortaan verder als de
Beeldende Kunstenaars Zandvoort (BKZ). De groep bestaat
uit: René de Vreugd, Hilly Jansen, Roland van Tetterode, Ria
Wever, Ria van Kooten, Erik
Holtkamp, Victor Bol, Ton Timmermans, Marianne Rebel,
Paul Jansen, Paola van deiDrift, Marjan Meijer, Adèle van
Kemenade, Yvonne Sebregts,
Donna Corbani en Harry de
Kroon.

cies uit komt te zien, wordt offïcieel vandaag pas bekend.
Maar wel is bekend dat hij in
elk geval Toerisme en Economie heeft moeten afstaan. In de
wandelgangen werd gisteravond verteld dat Oderkerk
Personeel en Organisatie van
de burgemeester overneemt.
Dat zou betekenen dat de burgemeester alleen zijn formele
taken (Openbare Orde) overhoudt.
De benoeming van de leden
van diverse commissies leverde
gisteravond overigens ook enige discussie op. Gerard Versteege wilde graag lid van het dagelijks bestuur van het Werkvoorzieningsschap
Zuid-Kennemerland blijven en als dat niet
lukte dan in elk geval algemeen
lid. Hij legde het bij de stemming voor het algemeen bestuur echter met één stem verschil af tegen Fred Kroonsberg.
Over een maand beslist de raad
of hij wel dagelijks bestuurder
mag zijn.

Paviljoens
mogen blijven

Kunstenaars
stappen op

ZANDVOORT - Zes van de zeven politieke partijen
juichen het toe dat Zandvoort vier wethouders heeft.
Alleen Gemeente Belangen Zandvoort (GBZ) heeft
gisteravond tijdens de eerste vergadering van de nieuwe
gemeenteraad tegen een vijfkoppig college (vier
wethouders plus de burgemeester) gestemd. GBZ is
Anbo
eveneens de enige partij die het collegeprogramma niet
ZANDVOORT - De cabaret- ondersteunt.
groep Het Zaanse Caberet
.reedt donderdag 23 april op bij
de Anbo in het Gemeenschapsluis. De voorstelling is toegancelijk voor leden en begint om
wee uur. De Anbo houdt bovendien op 7 mei haar jaarverjadering in het Gemeenschapsluis. Aanvang: twee uur.

IMieuwsblad

heeft het de eerste prijs gewonnen, dus dan snap je wel op
welk niveau het zich bevindt."
Traditiegetrouw begint Koninginnedag met de rommeimarkt, waarna de officiële opening om half elf plaatsvindt op
het bordes van het raadhuis.
Daar steekt de burgemeester
een vreugdevolle toespraak af.
waarna het de bedoeling is dat
het Wilhelmus en het Zandvoorts volkslied massaal worden meegezongen. Later op de
dag kunnen de jongste inwo-

Paaseitjes

ners terecht op het traditionele
kinderfeest in de voor verkeer
afgesloten Haltestraat, waar zij
zich kunnen uitleven in een
kruiptunnel en op een met zeep
besmeerde klimhelling.
Graag had de Stichting ook
wat leuks voor de oudere jeugd
gedaan, maar volgens Hilbers
heeft dat weinig zin. „Ach, we
hebben het weieens geprobeerd
met kussengevechten in een
waterbak, maar het was nou
niet zo dat jongeren daarvoor in
de rij stonden. Naar ik hoor
gaan ze liever met z'n allen naatde Amsterdamse vrijmarkt."
Ook bij volwassenen is het animo voor Koninginnedag in
Zandvoort niet op alle fronten
overweldigend. Zo stoort Hilbers zich er danig aan dat lang
niet iedereen de vlag uitsteekt.
„Er zijn straten bij waar je
zelfs helemaal niets ziet wappcren," rapporteert hij ijzig.
„Daarom willen we het vlagvertoon dit jaar animeren door 'sochtends vroeg hier en daar
taarten te schenken aan mensen die net bezig zijn het dundoek uit te hangen."
Met klem benadrukt Hilbers
echter dat bepaalde 30 april-acüviteiten juist zeer populair
zijn. „Als je kijkt naar de rommelmarkt is het bijna onvoorstelbaar hoeveel belangstelling
daarvoor bestaat. Onze honderd kramen raken we steevast
binnen de kortste keten kwijt.
En ook dat kinderfeest loopt
elk jaar weer als een trein."

Meningen
De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recentelijk
in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het recht voor

brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer zijn dan 300
woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.
Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in

Zandvoort.

Klaagbrief

deld door de persoon waar nu
juist over wordt geklaagd.

De heer Ezendam ergert zich
aan de afhandeling van een
Op die manier kunnen we
brief die hij aan de gemeente- nog wel een poosje voort. Kan
raad heeft gericht.
iemand me vertellen wat het
nut is van een gang naar het
Onlangs heb ik de gemeente- stemlokaal als onze vertegenraad vart Zandvoort een brief woordigers buiten het opstrijgestuurd, waarin ik me be- ken van presentiegelden geen
klaagdc over het gebrekkig boodschap hebben aan hoe
functioneren van een van de ge- Zandvoort wordt bestuurd?
meentelijke diensten. Tot mijn
verbazing ontving ik een reactie waarin me werd meegedeeld
W.P. Ezendam
dat de brief zal worden behanZandvoorl
ADVERTENTIES

Boulevard-Zuid
ZANDVOORT komt het bestemmingsplan
Boulevard-Zuid aan de orde.
Op 23 april bespreken de nieuwe leden van de commissie
Ruimtelijke Ordening dit omstreden plan. Een halfjaar geleden leidden de uitgangspunten
voor het bestemmingsplan tot
grote commotie bij de Stichting
Zandvoort-Zuid en trok wéthouder Flieringa zijn voorstel
terug. Onder andere het idee
om een gebouw (bijvoorbeeld
een
natuureducatiecentrum)
op het Friedhoffplein neer te
zetten, zag de Stichting Zandvoort-Zuid niet zitten. Het commissiestuk spreekt opnieuw
over een gebouw op het Friedhoffplein.

Cmemsi CÜITOTS
16 April t/m 22 April

Kan uw oude interieur naar
het museum? Kom de nieuwste
collecties bekijken op Meubelboulevard Amsterdam-Diemen.

Amsterdam

B/W.BERGEN, HOUWElüiü INTERIEUR, MIINDERS,
MONDILEDER, MOMItl, OASE, VAN REEIWUK, SIAAPKAMER CENTRUM, STOK MEUBELCENTER, VAIHAL

573.0497.

I n f o (020) 690 93 16

Johan Schaaphok

Advertentieverkoop: (023) 571.7166. Fax:
(023) 573.0497.
E-mail: wmcomm@perscom.nl
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:

Volgens woordvoerder De
Vreugd hebben de kunstenaars
zich teruggetrokken, omdat de
opzet van de Culturele Werkgroep Zandvoort dreigde te verwateren. In 1995 werd de Culturele Werkgroep Zandvoort opgericht door Ria Wever en Marianne Rebel om verschillende
culturele disciplines samen te
brengen. De laatste tijd zaten er
echter vooral kunstenaars in.
Andere culturele verenigingen zijn volgens De Vreugd inmiddels aangeschreven en zij
zijn bezig om samen een nieuwe Culturele Werkgroep te formeren. Een van de leden van de
BKZ zal daar volgens De
Vreugd zeker inzitten.

Melde Memmen «uu
RobcrtTcn Brmk.Thomas A

Winsuin Gcrseluarmwit?

(020)665.6321.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen.
Tel.: (020) 347.3434. Fax: (020) 347.3439.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:

Over leer kunt u nog veel leren.

(020) 665.6321.
Niets biedt een betere bescherming

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):

(020)562.6211.

genadeloze

sneeuwstorm

dan

de

ondoordringbare wigwam van bison-

9-12 uur (023) 5717166.

huid. Maar de natuurlijke eigenschap-

Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder.
Vormgeving/Systeemredactie: Dick Piet
(chef), Willem Bleesmg, Hero Blok, Paul
Busse, Fred Frérejean, Pieter Hendal, Theo
van der Linden, Yvonne Mulder, Andre
Stuyfersant.
Secretariaat/Redactiepromotie: Trudy
Steenkamp. Henny Lanser.

*andvoprts
Nieuwsblad dateert uit 1941. Aangesl
°ten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

J

tegen de verschroeiende zon en de

Abonnementsprijzen: ƒ19,60 per kwartaal:
/35.40 per half jaar; 61,75 per jaar. Voor
Postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ2,-.
Vragen over bezorging: donderdag tussen

Advertentieverkoop: R. Post (verkoopmanager), M. Oosterveld.

T ae

pen van leer zijn vooral een enorme

Woensdag 22 April
20.00

inspiratiebron voor de grote Europese

LOST

meubelontwerpers. Dat ervaart u m de
gloednieuwe vestiging van Mondileder
Stoutenbeek in Diernen

Het promotieteam deelde namens het Zandvoorts
Nicmvsblad en de Ondernemers Vereniging Zandvoort zaterdag paaseitjes van de Hema uit. Ook
Thca en Dianc Lamnicrs van La Bonbonniaerc
kregen een eitje. Zij stellen namelijk taart beschik-

baar voor enkele goede inzenders van de Paaspuzzei die vorige weck in liet Zandvoorts Nieuwsblad
stond. De hoofdprijs is een waardebon van kwekerij Van KIceff
Foto Amhó Lioborom

mondileder
Vanaf 17 april: Diemen, Sniep 7 (Meubolboulevtird Dicmcn), ringweg Amsterdam afslag S113.
Telefoon (020) 600 87 59. Soestcrbcrg, Amorsfoortsestraat 76. Telefoon (0346) 35 20 07.

stoutenbeek

Wij komen graag bij u thuis.
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Banen- en opleidingenkrant van Weekmedia

Beroepen met toekomst
voor moderne mensen

Oog voor

•
•
•
•
•
•

Amsterdam

schoonheidsspecialist
manicure - nailstyling
visagie - make up arn'st
pedicure - voetverzorging
sporrmassage
algemene ondernemersvaardigheden (AOV)

WOENSDAG 22 APRIL

VAN 1».00-21,30 UUR
OPEN DAG
ZATERDAG 11 APRIL

VAN 11.00-15.01) UUR

Erkend door de ministervan
Onderwijs, voor zover een opleiding binnen de reikwijdte van de
Wi'eb valt
• Tevens erkend door ANBOS en
CIDESCO
• Aangesloten bij VAKOS. VOV,
VOSenVOVN
• Internationale CIDESCO-school
Aanvang nieuwe
cursussen
jan/febr., aug/sept
Vraag gratis studiegids

14 HEAO Studies
accountancy (AC)
bank- en verzckenngbwe^en (BV)
bedrijfseconomie (BE)
bedrijfskundige informatica (BI)
commerciële economie (CE)
communicatie en public relations (CPR)
economisch hiiKUisjübch (EL)
fiscale economie (FE)
international finance and accounting studies (IFAS)
internationaal management (IM)
international management-english slream (IM-ES)
logibüek management (LM)
management, economieën recht (MER)
management & informatie (MD

Instituut de Korte
Nic. WitsunMM.it 3 1017 2F Amstvrdim
Telefoon 020 62? 3<J 94

„Wij moeten
altijd snel de
juiste diagnose stelJen"

JONGEN

Foto:Jaap
M aars

gevraagd

'Elk pechgeval is anders'

Boven 20 jaar
voor Hele seizoen

en bedienend
personeel

11 O C. l S C H O O L V O O K
I ' C O N O M I S C Hl S l U P I I S

Strandpav. 21
tel. 5715524 of
5715857

W

, "Nova Co/Zege
^«w-

Regionaal Opleidingen Centrum

Opening

AMSTERDAMS COLLEGE VOOR

HOTEL EN GASTRONOMIE

Heb jij Je opleiding voor volgend
schooljaar al geboekt?

M otorvoertu igenteeh n lek
' • . . &... •
Installatietechniek

ACHG start de MTRO-opleidïn«

Toeristische Informatie
' ="'• x

• MBO niveau 3 en 4
; ,,v
• stages in binnen- en buitenland^
•

uitstekende
,<•<
<-.« -T-M,/i.,.)"r
arbeidsmarktperspectieven -^

Informatie-avonden:
woensdag 22 april 19.00 - 20.30 uur
donderdag 28 rriei 19.00 - 20.30 uur
Da Costastraat 64,1053 ZP Amsterdam

woensdag 15 april 1998
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Bel voor inlichtingen (020) 5 150 35O

• Quad racebaan • Autoruiten graveren
• ANWB - ongevallensimulator
Wedstrijd wielen verwisselen • Eendenrace
•Jos Verstappenauto race-simulator
• Beurs Installatietechniek
2 0 0 m e t e r v a n a f het R o d c k r u i s Z i e k e n h u i s

Laurens Baecklaan 23-25 Beverwijk
Ook informatie over Elektrotechniek, Proces en Laboratoriumtechniek.
Bouwkunde, Grond- Water en Wegenbowv, Werktuigbouwkunde

ie met pech langs de weg staat,
kan zijn geluk niet op als hij
een gele Wegenwachtauto ziet
aankomen. 'Mensen weer op
weg helpen,' noemt wegenwachter Roland Wolvers één
van de leukste aspecten van
zijn werk.
„Auto's repareren, dat is wat we
doen," legt Roland Wolvers'üit.
„Maar er komt nog veel meer bij
kijken. Zoals het veiligstellen van
de auto, het geruststellen van de
mensen of het assisteren bij ongevallen. Elke melding is weer
anders, maar iedereen is blij als je
ze kunt helpen. Lukt dat niet, dan
regelen we zonodig vervangend
vervoer of schakelen we een wegsleepdienst in."
Wolvers ontvangt de meldingen
op een datascherm in zijn auto.
Daarop staan plaats, soort auto en
bijzonderheden van het pechgeval. „Bij de auto aangekomen, probeer ik de oorzaak van het euvel
zo snel mogelijk op te sporen. „Er
zijn automobilisten die boos zijn,
omdat ze zo lang op de
Wegenwacht moesten wachten.
Meestal is wel duidelijk wat daarvan de oorzaak is. Vaak door
slecht weer. Of bijvoorbeeld in de
zomer, als je je op een zomerse
dag op weg naar Zandvoort door
de drukte moet wringen."
Veel problemen ontstaan door
gebrek aan kennis van de automobilist. „Bijvoorbeeld als de auto op
stuurslot staat," zegt Wolvers, „en

het niet lukt om de sleutel in het
contact om te draaien. En wie het
onderhoud van de auto uitstelt,
heeft ook veel kans een beroep te
moeten doen op de Wegenwacht."
Wolvers kan om veel pechgevallen wel lachen, ergeren doet hij
zich vooral aan onvoorzichtig
gedrag. „Vorige week nog. Kom ik
aanrijden bij een pechgeval, staat
de bestuurder op de rijbaan naar
me te wenken. Die man werd
bijna aangereden, de mensen hebben niet door hoe gevaarlijk het
langs de weg is. Bij filenjden laten
mensen bij pech ook hun auto wel
eens op de linkerrijstrook staan.
Als de rest van het verkeer dan
weer gaat rijden, krijg je levensgevaarlijke situaties."

Iedereen kent de verschillende
merken, maar je kunt niet alles
weten. Zo heeft de ene collega nu
eenmaal meer verstand van Saab
en de ander van Citroen.
Daarnaast hebben we in de wagen
boeken, met daarin gegevens van
alle merken auto's."

Wolvers werkt nu zeven jaar bij
de Wegenwacht, daarvoor was hij
bedrijfsleider in een garage. „Dit
werk is toch veel afwisselender.
De benadering van de reparaties
is ook anders. In een garage ga je
verschillende oplossingen proberen, werkt het een niet, dan probeer je het ander. Wij moeten snel
de juiste diagnose stellen. Je staat
immers met relatief beperkte middelen langs de kant van de weg."
Hij geeft aan dat het werk soms
Alle wegenwachters hebben hun best zwaar kan zijn. „Niet het
eigen auto. Wolvers: „Dat vind ik repareren van de auto's, daar hebben we goede apparatuur voor.
wel prettig, want die wagen is
eigenlijk je kantoor. Natuurlijk zit Maar het slechte weer maakt het
werk inspannend. Ondanks de
in elke auto hetzelfde soort
goede beschermende kleding, sta
gereedschap, maar je kunt de
je toch in weer en wind buiten."
inrichting daarvan zelf aanpassen." Overigens kan niet iedereen,
De Wegenwacht is 24 uur per dag
die een beetje van auto's houdt,
met een gele wagen van de
te bereiken. Dat betekent voor de
Wegenwacht op weg. „De meeste medewerkers het draaien van wisseldiensten. „Daar heb ik geen
collega's hebben, net als ik, de
problemen mee, Het voordeel van
opleiding eerste monteur autotechniek gevolgd. Daarnaast zijn wisseldiensten is dat je geregeld
ook cursussen EHBO en reanima- overdag vrij bent. Bovendien zijn
de mensen 's avonds nog veel blijtie belangrijk."
„Auto's worden steeds moderner, er als je ze kunt helpen," lacht
dus moet je je constant laten bij- Wolvers.
scholen. Bovendien kun je altijd
Cleo Scheerboom
terugvallen op je collega's.

of kijk op internet: http://www.euronet.nl/users/achg

Interesse? Boek snel!
maakt deel uit van /^ regionaal opteidingencentrum amsterdam en omstreken

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autonjopleidingen die 10 dagen duren. Maak
gebruik van onze meer dan 30-jange ervaring. SPECIALE METHODE.
Bei 0900-8991161
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Di' divisie E/H'/ Amiisemeiilsceiitia e\plo:teeit 16 aiiiiiseiiiciilsccntia in heel Nedeiland, diezich kenineiken dooi lid op
kwaliteit gelichte Mart en liiin sitneiing op cm A-locatic in liet iiitgttansiciiliiiin DL' divisie (s ondeiitefl van de Eii'el
Gioep, een geieiiomnieeide intei nationale oiganisatie met divisies in alle geledingen van de speelanloiiiateiilnaiiclte.
Met zo'n 250 medewei kei s en matigingen in binnen- en buitenland behooit Ei iel zowel in kwantitatief nis in
kwalitatief opzicht tot de absolute top Naast de ontwikkeling, pmductic en vcikoop van kansspelautomaten, liondt Ei iel
zult nog bezig niet de e\i>loitatie i'an automaten in Itoietagelegenlieden.
Voor ons amiiscineiitsceiilniiii in hattje Aiihteidam zijn wij opzoek naai een echte sfeeilvpalei in defunitie van.

Amsterdam

Teamleider (M/V)
Leuke bijverdienste voor
jong en oud (v.a. 15 jaar)

Engelstalige HEAO studie
uitwisselingsprogramma
met 50 partners binnen
en buiten Europa
buitenlandse stages
Geïnteresseerd
in een internationale carrière?
Kom naar de open dag op 23 april
Wibautstraat 84 Amsterdam
van 16.00 tot 19.00 uur

DAGBLAD
DE TELEGRAAF
vraagt met spoed

Bezorgers m/v
in Zandvoort
Verdiensten:

ƒ 220,-/ 330,- per 4 weken en div. extra's w.o. 4 x per jaar een bonus van
ƒ 72,50 en gratis krant.
Meld je nu aan:

!i O <. I S C M O O l

VOOR

tel. 023-5355978

E C O N O M I S C H ! STUIHI s

ADVERTEREN? ZANDVOORT: 020 -571 7166

De functie
Als. teamleider geef je leiding aan de medewerkers van het amusementscentrum. Je bent
mede verantwoordelijk voor de gezellige sfeer
en de goede orde Je heet gasten welkom en
draagt er zorg voor dat zij worden vooizien van
een hapje en een drankje. Je gcett indien
gewenst informatie aan gasten en verzorgt de
dagelijkse administratieve werkzaamheden.
Professionele en deskundige medewerkers van
de Errèl-organisatie ondersteunen je m de
uitoefening van je functie.
De eisen

m roosterverband te werken. Wij zoeken
kandidaten vanaf 25 jaar oud die woonachtig
zijn in - of in de directe omgeving van Amsterdam.

Het aanbod
Een uitdagende en vooral verantwooidelijke
functie in een branche die volop in beweging is.
Een bij de zwaarte van de functie passend
salaris, goede secundaiie arbeidsvoorwaarden
volgens de collectieve regeling van de Enèl
Groep en bovenal een prettig werksfeer.

De procedure

Je hebt emgu jaren werkervaring, bij voorkeur

Heb je interesse? Stuur dan binnen 10 dagen

m een leidinggevende functie, beschikt over uit-

een bondige solhcitatiebi ief met als bijlage een

stekende contactuele eigenschappen en een zeei

uitgebreid cumculum vitae naar

servicegerichte instelling. Een afgeronde

Errèl Amusementsccntia, t a \. meviouw

Middelbaie Beroepsopleiding vinden wij

I E l M Kei sten, Duebeigseweg l,

belangrijk, alsmede goed cijfermatig nv.icht en

3708 J A te Zeist

een representatief voorkomen. Je ziet niet op

Voor meei infoimatie kun je mevrouw Kersten

tegen een wisselende werkdruk en bent beieid

bellen op het volgende nummei (030) 6935100.

Sling blade'
ZANDVOORT - Vanavond
draait bij filmclub Simon van
Collem in het Circus de opmerkelijke film 'Slmg blade'. De
voorstelling begint om acht uur
en is toegankelijk voor zowel
leden als niet-leden.
'Sling Blade' vertelt het verhaal van een zwakzinnige man
die na jaren uit een gesloten
inrichting komt. Hij heeft zijn
moeder en diens minnaar vermoord. De man sluit vriendschap met een jongen van
twaalf jaar. Ook die heeft het
thuis niet zo fijn.
Alhoewel de afloop van de
film bijna al aan het begin vaststaat, is 'Sling Blade' toch een
mooie film. De opbouw naar het
einde is soms ontroerend, soms
grappig en soms spannend.

Zandyoorts
Nieuwsblad
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Ik vind het leuk dat iedereen naar me kijkt'

Met

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Geen saaie oude man
Wie een vooroordeel over dominees heeft en ze als saaie oude
mannen ziet die alleen maar donderpreken vanaf de kansel de
kerk in slingeren, heeft buiten dominee Van Leeuwen gerekend
Hij heeft onlangs een nieuwe kerkdienstvorm geïntroduceerd in
de Hervormde Kerk. Samen met de jongeren van de New Choir
Singers heeft hij zich in het toneelspelen bekwaamd. Drie scènes
over pesten speelden ze.
Na afloop trok de dominee het thema ('De zondebok') door naar
Christus, joden, homofielen, negers en andere groepen die m het
verleden gepest werden. Dat Van Leeuwen het liedje 'Pride' van
de popgroep U2 over Martin Luther King liet horen, was ongetwijfeld voor de wat bezadigdere kerkgangers even wennen.

Ruimtevlucht
ZANDVOORT - De tentoonstellmg over de ruimtevlucht
van Wubbo Ockels is nog een
paar weken te zien op de eerste
verdieping van het Cultureel
Centrum. De expositie is namelijk verlengd tot en met zondag
26 april.
Het Cultureel Centrum zit op
liet Gasthuisplein en is woensdag tot en met zondag open van
één tot vijf uur.

En of de bijzondere dienst aansloeg? „Ja, het was wel leuk," zegt
de dominee. „De jongeren vonden het zelf fijn. Echt veel extra
jongeren heb ik niet in de kerk gezien, maar misschien moet ik dit
dan vaker doen." Of dat gebeurt is nog even de vraag, ervaring
met toneelspelen heeft Van Leeuwen in elk geval genoeg. „Toen
ik jong was heb ik ook zelf redelijk wat aan toneel gedaan," aldus
de dominee.

Dier
van de
week

Putjesfestijn
Bijna 2,5 miljoen heeft de opknapbeurt van de remise gekost.
Toch merkte het voormalige raadslid Theo van Vilsteren donderdagmiddag zuur op dat de parkeerplaats best wel wat egaler
bestraat had mogen worden. Het is nu een putjesfestijn.

Andre Licbei om

Celina (elf jaar) heeft dit weekend vijf keer meegespeeld in de musical 'Matilda'

Sally, een grote Poedel, ook wel
Koningspoedel genoemd, logeert
al enige tijd in het Kennemcr
Dierentehuis. Het is niet dat de
verzorgers van het asiel niet van
haar zouden houden, maar Sally
zou in een gezin of bij een alleenstaandc het nog meer naar
haar zin hebben. Ze is rustig,

waardig, lief en sociaal met anderc honden. Ze houdt van
knuffelen en probeert op schoot
te kruipen. Bescheiden is ze
eveneens. Samen met nog drie
grote krullenbollen wacht ze op

Theater is bij de Zandvoortse familie Yavelow
geen raar fenomeen. De negenjarigc Stephanie speelt
mee in de landelijke musical 'Annie' en haar grote
zus Celina (elf jaar) heeft
dit paasweekend vijf keer
opgetreden in de musical
'Matilda' met de theatergroep KiDs. Ze „was best
zenuwachtig", maar gelukkig zaten er veel vrienden
en familie in de zaal. Of ze
later actrice wil worden,
verwacht ze niet. Maar als
hobby wil ze het wel blijven
doen.

'M

ATILDA' IS EEN
bewerking van het
haar lotgenoten dat wil geven,
gelijknamige boek
kan terecht bij het Kennemer
van Roald Dahl.
Dierentehuis, Keesomstraat 5,
Het gaat over het hoogbegaafde
tel. 5713888. Zorro, de hond die meisje Matilda dat al leest vooreerder in de krant stond, heeft
dat ze naar de lagere school
wel een nieuwe baas gevonden. gaat. Ze heeft bovendien bijeen nieuw tehuis. Wie haar of

Warm en koude vissnacks in
plaats van ijsjes op Kerkplein
verworven kennis durft hij best
te stellen dat de kwaliteit van
zijn snacks meer dan voortreffelijk is. „Zo hebben we hier
een hele beste haring," meldt
hij trots. „We worden namelijk
bevoorraad door de allergrootste haringgigant van Nederland. Maar ook onze paling en
zalm is overheerlijk, net als de
diverse soorten garnalen. En
niet te vergeten onze vissalades, die we elke dag vers aanZeven dagen per week, van maken."
elf uur 's ochtends tot elf uur
Een zes meter lange vitrine in
's avonds, staan Drommel en
zijn medewerkers er klaar om de geheel van roestvrij staal opklanten van een even vers als getrokken zaak laat de klanten
smakelijk hapje tussendoor te zien wat er allemaal verkrijgvoorzien, dan wel van een com- baar is. Tevens kan men ideeën
opdoen door een blik op de diaplele maaltijd.
presentatie te werpen, waar al„Ja, dit is voor mij natuurlijk lerlei combinatiemogelijkheeen hele overschakeling," ver- den worden belicht. Wie flink
telt Drommel. „Maar ik ben blij trek heeft, kan er geheel naar
dat ik de stap heb gezet. Het eigen voorkeur een compleet
nadeel van de ijssalon was na- menu samenstellen, dat zowel
melijk dat Het er in de winter in Fish Point zelf als op het termaar een dooie boel was, want ras kan worden verorberd. Als
m dat seizoen wordt nu een- speciale service voor de menmaal nauwelijks ijs geconsu- sen die de snacks in de buitenmeerd. En voor de paar klanten lucht consumeren is daar overidie je dan binnen krijgt kun je gens een hygiënische warmwauiteraard geen zaak openhou- terkraan met zeep en een handen. Vis daarentegen wordt het dendroger bevestigd.
hele jaar door gegeten."
Drommel zegt ervan overDe afgelopen maanden heeft tuigd te zijn dat zijn nieuwe
Drommel zich door middel van zaak een groot succes zal worvakcursussen grondig omge- den. „Natuurlijk is dit voor mij
schoold, zodat hij thans ruim een heel andere materie dan
voldoende deskundig is op zijn dat ijsgebeuren. Maar ik ga er
nieuwe terrein. Op basis van de bijzonder enthousiast tegenaan

ZANDVOORT - Na veertien jaar lang de uitbater te
zijn geweest van ijssalon
Pico Bello heeft Ronald
Drommel het over een heel
andere boeg gegooid. Afgelopen zaterdag opende hij in
hetzelfde pand aan het
Kerkplein l Fish Point,
waar warme en koude yissnacks besteld en genuttigd
kunnen worden.

Bij Fish Point stond dit weckend een heuse viskar voor de deur
Foto Kaun Schut

zondere krachten. Haar ouders
vinden haar maar vervelend.
Na lang zeuren mag ze toch
naar school, de school van de
lieve juf Marijke Engel en de
afschuwelijke directrice Agatha Bulstronk.
. Juf Engel en Matilda kunnen
zó goed met elkaar opschieten
dat de juf haar op een dag een
geheim vertelt. Directrice Bulstronk is de tante van juf Engel.
Zelf woont juf Engel in een
klein huisje, maar de directrice
heeft dankzij een vervalst briefje het huis van de ouders van
juf Engel geërfd.
Dat kan Matilda niet aanzien.
Ze gebruikt haar krachten en
laat op afstand een krijtje op
het bord schrijven dat juffrouw
Bulstronk het huis uit moet van
de vader van juffrouw Engel.
De directrice valt spontaan
flauw. Matilda zorgt vervolgens
dat ze geadopteerd wordt door
juffrouw Engel.
Celina vindt het een leuk verhaal. Ze heeft dit weekend als

klasgenoot van Matilda opgetreden in het Circus. „Jammer
genoeg had ik maar twee zinnetjes. Ik had er best meer gewild
en ik denk dat ik het ook wel
had gekund. Ik speel veel toneel, op school bijvoorbeeld.

vriendinnen heb ik me opgegeven." De theatergroep bestaat
nog niet zo lang, sinds september. Rosemarijn de Jong en Marianne Severijnen hebben KiDs
opgericht voor kinderen tussen
de acht en twaalf jaar. 25 Kinde-

'Actrice worden lijkt me minder,
dan ben je zo lang van huis weg'
Nee, thuis niet zoveel want ik
heb nogal ruzie met mijn zusje,
die met 'Annie' meedoet. We
zingen wel vaak liedjes uit de
musical."
Celina heeft voor 'Annie' ook
auditie gedaan, maar viel buiten de boot. „Toen zag ik op
school, de Rudolph Steinerschool in Schalkwijk, een briefje van deze theatergroep in
Haarlem en samen met twee

ren uit Zandvoort, Haarlem,
Bloemendaal en Aerdenhout
doen er inmiddels aan mee. Ze
krijgen dramalessen en werken
naar een productie toe, in dit
geval 'Matilda'.
„Ik heb geleerd duidelijk te
spreken, omdat de mensen in
de zaal je anders met verstaan.
Bovendien moet je je aanpassen aan de persoon die je speelt,
goed over nadenken wie het is.

Weekenddiensten
na

Berichten
_
en tips voor
^
deze rubriek met
JIJ1zakennieuws kunt u sturen naarde
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497.

en ik weet wel zeker dat Fish
Point zal worden ervaren als
een prachtige verrijking van
Zandvoort."

Uitverkoop in
't Binnenhuis
ZANDVOORT Hoewel
't Binnenhuis door zowel klanten als voorbijgangers als een
alleraardigst
antiekzaakje
wordt gezien, is de winkel op
het Gasthuisplein geen lang leven meer beschoren. Thans
wordt er uitverkoop gehouden,
waarna de ruimte binnenkort
in andere handen overgaat. Wie
de nieuwe exploitant zal zijn is
nog niet bekend.

Baby-actie
bij De Gaper
ZANDVOORT - Dat De Gaper Drugstore een zeer kindvriendelijk karakter
heeft,
blijkt uit de baby-actie, die enkele weken geleden is gestart.
Deze actie houdt in dat ouders
van recent geboren kleintjes in
de drogisterij/parfumerie aan
de Kerkstraat 31 een gratis pasje kunnen halen, waarmee ze 10
procent korting kunnen krijgen op allerlei baby-artikelen.
Op luiers bijvoorbeeld en op
voeding. Maar ook op onder
meer flessen, doekjes, spenen,
speeltjes, badolie en haarlotion.
Men hoeft alleen maar een actueel geboortekaartje mee te
nemen om de pas, plus een leuke attentie, in bezit te krijgen.
Het kortingsbewijs blrjft geldig
totdat het kind in kwestie één
jaar oud is. „Dat betekent dat
het pasje zeer de moeite waard
is voor wie er geregeld gebruik
van maakt," benadrukt een medewerkster van De Gaper.
„Want met name in het eerste
levensjaar tikken de kosten van
het baby-onderhoud behoorlijk
aan."

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112.
In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens
feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De spreekuren van de dienstdoende arts
zijn zowel op zaterdag als zondag van 11.30 tot 12.00 uur en
van 17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
0900-1515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 0900-1515.
Verloskundigen: Mevrouw S.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l,

tel. 5713459 bgg 023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat
ZVH). Schriftelijk: Postbus 287,
2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34. tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-2030
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Mooiste eeuwcadeau

Over Theo van Vilsteren gesproken. De besluitvorming rond zijn
Anders lijkt het net of je losse millenniumcadeau vordert langzaam maar gestaag. Van de ruim
35 ideeën zijn er inmiddels nog vijf over gebleven en daarvan
zinnetjes zegt."
Dat toneelspelen betekent in zoeken Van Vilsteren en zijn kompanen uit of ze haalbaar zijn.
de huid van een ander te krui„Maar we lopen wel tegen hele rare dingen aan. Stel dat het een
pen, trekt Celina met name aan.
„Zonder dat iemand anders kinderboerderij zou worden, dan moeten we voor elk konijnenweet wie ik echt ben, sta ik ie- hok een vergunning aanvragen. Dat geloof je toch niet? Het is
mand te spelen. Ik kan boos of echt waar." Misschien is wel het mooiste cadeau aan de bevolking
lief zijn en het is allemaal niet dat de lengte van de vergunningenprocedures met 90 procent
echt. Of je speelt in een andere ingekort worden.
tijd. Ik vind het ook leuk dat
iedereen naar me kijkt."
Ooit hoopt ze nog eens in een
hele grote zaal te staan, zoals
haar zusje met 'Annie'. „Geweldig, ze speelde in een zaal die 'Zandvoortsche wedrennen', zo heet het gedicht uit 1844 dat m het
wel tien keer zo groot was als boekje 'Uit Potgieter's Poaezy, nieuwe bundel ten dienste van het
het Circus. Maar, ze heeft wel letterkundig onderwijs' staat. Het boekje is zelf uit 1898 en het
heel vaak opgetreden, zo'n 31 dook onlangs op bij een opkoper uit de regio. Het Zandvoprtse
gedicht gaat over de renbaan in de duinen (mogelijk de huidige
keer."
Wie haar nu vraagt of ze later Amsterdamse Waterleidingduinen).
actrice wil worden, krijgt een
De onbekende dichter roemt in bevlogen bewoordingen paarontkennend antwoord. „Ik weet
niet of ik later van toneel hou. den („De wilde zoon der woestenij, eerbiedige onze heerschapAls ik nu zou moeten kiezen, pij"). Niet zozeer omdat ze meededen aan de rennen in de duinen,
zou ik het als hobby willen maar, dat is het frappante, omdat ze de Hollandse eer gered
doen. Niet als werk. Ik zie er zouden hebben tijdens oorlogen.
Blijkbaar is het de dichter even ontschoten dat Neerlands roem
tegenop om zo lang van huis te
zijn."
vooral te danken is aan zeeslagen. Overigens richt hij zich later
„Welk beroep dan? Nou, dat naar Willem de Derde, die bij de opening van de renbaan op 6
weet ik nog niet. Ik hou van september aanwezig was.
dieren, speel piano en ik vind
„De jacht die derde Willem smaakte, was daar geen stemme in
schilderen wel leuk. Creatieve
duizendpoot?" Ze lacht verle- uw gemoed. Die 't keeren aanried van den voet, eer Zandvoorts
gen en krijgt een kleur.
renperk hij genaakte." Oftewel: Willem verkoos de rennen boven
Monique van Hoogstraten de jacht.

Oud gedicht

ADVERTENTIE

Over leer kunt u nog veel leren.
Easy Riders hebben het eeuwige

T a c

^)

trouw gezworen: hun soepele leren
jack. Symbool van freedom en onafhankelijkheid. Maar de natuurlijke
eigenschappen van leer zijn vooral een
enorme inspiratiebron voor de grote
Europese

meubelontwerpers.

Dat

ervaart u in de gloednieuwe vestiging
van

Mondileder

Stoutenbeek

m

Diemen.

mondileder

stoutenbeek

Vanaf 17 april Diemen, Sneep 7 (Meubelboulevard Diemen), ringweg Amsterdam afslag S113
Telefocn (020) 600 87 59 Soesterberg, Amersfoorlsestraat 76 Telefoon (0346) 35 20 07 Wij komen graag bi| u thuis

Burgerlijke stand
Periode: 4 - 10 april '98
In ondertrouw: Robby Loos en
Maartje Paap. Theodorus Matheus Albertus Saunier en Ingrid Matilde Kraaijenoord.
Getrouwd: Dejan Todorovic en
Wendy Kirsten Lemmens. Daniel Bernardus Klaus van Deudekom en Miranda Maria Cornelia Jansen.
Geboren: Sharon, dochter van
Alexander Louis van der Stam
en Anna Maria Elsa Determann.
Overleden: Antony IJssennagger, 76 jaar. Margaretha Susanna Bartels-Paap, 72 jaar. Gerardma Antonia Geerts-van de
Peppel, 86 jaar.

Kerkdiensten
Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds J.A. van Leeuwen.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds dr T.C.M. Boekenstijn uit Haarlem.
Agatha Parochie:
Zaterdag 19.00 uur: M. Wassenaar en P. vd Smaal
Zondag 10.30 uur: M. Wassenaar en P. vd Smaal (samenzang).
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB:
Zondag 10.30 uur: geen dienst.

De konijnen vechten terug
Illustratie Maic do Boei

woensdag 15 april 1998
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PHILIPS AUTORADIO MET CD-SPELER
EN AFNEEMBAAR FRONTPANEEL

UNIEK
MOBILINE PLUS
ABONNEMENT
24.95 PER MAAND

48 Watt versterker, digitale RDS-tuner met 18 pre-sets, 1 Bit CD-speler,
afneembaar front en LED-alarmlampje Adviespnjs'799 -

* NOKIA GSM-toesteL
t.w v. 699.* Aansluitkosten
t. w, v. 108.69

r-k

*

2 maanden abonnemqnt,
t.w.v. 49.90

*

Lederen tas
t.w,v. 55.-

*

12/24 volt snoer
t.w.v, 55.-

R-D'S

PHILIPS
VIDEORECORDER
SHOWVIEW/PDC
VR165, 2 laser gesneden
koppen voor een briljant
beeld, On Screen Display
in het Nederlands, Instant
View (beeld tijdens spoelen), 99 voorkeuzezenders,
afstandbediening
Adviespnjs*745 -

v
aZf BB

SONY BREEDBEELD KLEUREN-TV
KV24WS1, Ultra platte super Trinitron 169 beeldbuis, 4 beeldmodes, 100 voorkeuzezenders,
60 Watt stereo teletekst met geheugen en
afstandbediening Adviespnjs'2440 -

* Telefoonhouder
t.w.v. 27.50

SONY X'BASS 3 HIFI SYSTEEM MET
5 CD-WISSELAAR EN LUIDSPREKERS
2x80 Watt versterker met karaoke-functie, digitale tuner/timer
met 30 pre-sets, dubbel auto-reverse cassettedeck, 5 CD-wisselaar met shuffle play, 2-weg bass-reflex luidsprekers en afstandbediening Adviespnjs*1000.-

MICROTEK
FLATBEDSCANNER

INDESIT 1300 TOEREN WASAUTOMAAT
WE1308, Luxe wasvolautomaat, 16 programma's,
1300 toeren, RVS trommel, regelbare temperatuur
en centrifuge snelheid Adviespnjs"1299 -

* 1-jarig abonnement
* Piek-, dal-en
weekend tarief
* Bellen in binnen- en
buitenland.

debitel'

Voor aanvraag abonnement zijn
vereist:
Geldige
legitimatie,
kopie legitimatie en kopie bankaf schrift (zonder bedragen)!

WHIRLPOOL COMBI MAGNETRON
AVM, Ruime 26 liter "alles in 1" magnetron met
hete-lucht oven en grill, dus snel koken, bakken,
braden en grillen Adviespri]s"999.-

PHANTOM 330, 30 Bits
scanner,
Nederlandse
handleiding, parallel, compleet met bijbehorende
software.
Adviespnjs*349 -

ZANUSSI KOELKAST
Topkwaliteit tafelmodel koelkast, 140 liter inhoud
met vriesvak, links- en rechtsdraaiende deur
Adviespnjs*499 -

ALS BESTE GETEST

SUPERSTORE
1500 m2

i500 m2
keUentr
Osdorp

SAMSUNG
1100 WATT STOFZUIGER
Super stil, metalen buizen,
4-voudig luchtfilter. Adv* 169 -

I

KLANTENKAART

(

l BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

BADHOEVEDORP
2 Verdiepingen Superstorel
Nieuw. Meerdljk 40-41

• AMSTELVEEN .
l Winkelcentrum "Bankrashof"
l Bankrashof 2 - 4 (Superstar* 1000m2)

AMSTERDAM WEST OSDORP
Winkelcentrum "Osdorp"
Osdorppltln 131

(AMSTERDAM NOORD
Winkelcentrum "Boven 't IJ"
Buikslotermeerplein 279 isu»*

(
(

ZAANDAM
1500m2 Superster* Beter en goedkoper!
Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Broek)
AMSTERDAM ZUID-OOST
Winkelcentrum "A'damse Poort"
Bijlmerplein 9S5 (Superstar*)

19 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
AMSTERDAM • AMSTELVEEN - ALKMAAR
BEVERWIJK - ZAANDAM • DELFT
DEN HAAG - ZOETERWOUDE - ZOETERMEER
LEIDSCHENDAM
HILVERSUM - MAARSSENIROEK

OPENINGSTIJDEN

maandagmiddag
13.00 tot K.OO uur
dinsdag t/m vrijdag
09.30 tot K.OO uur
zaterdag
09.30 tot 17.00 uur
KOOPAVONDEN Badhoevedorp Maarssenbroek
Delft en Zoetermeer vrijdag. . . 19.00 tot 21.00 uur
overig* filialen donderdag . . . 19.00 tot 21.00 uur

Maaike gaat met de VUT
tb

maar
.

caJ nee/r qi
j

C t>«..) fion-o

IK nop

Cisica. .

t K e.
tictn. da.
IK

cf

Op

11 (3-pn L Ci c/ al- hOa<x/te
n- Ho- r\eej Luar lacick
l^rachren

oo.n

\)\>"\

V '\
V \•

.Jee., ilc vjueni je
itlheiJ ee„ CMVIÊ

O|

VY\«CA\\«Z. J

n^.

dingen

ra

in cjotud*.
\'^J K e , >J-cai i n

eWn

a r u^e.,

L^^ic-^t >Jev-Lo\ten U)\L ik
3\c

06e*. V>0-.

\«
O

^«J. U.U

u*.

*

0-V^li.

£

C^O-LJL^-

f

,

*

L (U-W-U-v

.
^t

yQ
Me. Zji-H--? eyj, cl^ol
\^.*~^\ \s\^i 5L'^^C_
V\U!.b .

H

OY o
o^^y \«O

vM««^e.v

", e.
i^

OK-

R
<•

op

c i/e ^ Oü $-

Ü"^a_ V/oot^
tlreiot

k (aai?

2Ur>
_J

l nset

oU. WUT rvaaa/irua.'r'

K

VT

ÖC)

V

o P G' t~
Wt

,

^ e (O/Qi

U
f/9/y

K-

U i tT tcl .

. L -3

wi

VOOR

en na a ï3 \ aa.R

l

INDESIT
1100 TOEREN
WASAUTOMAAT
SAMSUNG CAMERA
PHILIPS BREEDBEELD

VPK60 14xmotorzoom "1099-

669.-

PW6301 HiFi - stereo, teletekst Adviespnjs'2095 -

1369.-

PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV
PT820 Black-lme S grooti beeld slereo.TXT Adv'2795-

1649.-

Hi-8 CAMERA STUNT!
HiFi stereo, 12xmotorzoom,
alstandbediening Adv'1899 -

T'

*T-i-

2279.-

PHILIPS BREEDBEELD
DOLBY PRO LOGIC

«t

OCM STEREO
PHILIPS 70CM

STEREO KLEUREN-TV
[LEUREN-TV
Off Ned Philips
iihps garantie
55cm teletekst
kst Adv
Adv'1245'1245 -

PHÏÏÏLVT^

SONY T R A V E L L E R

met vriesvak

ei

SONY Hi-8 HIFI STEREO
TR780 STEADYSHOT.topklasse camcorder Adv'2530 -

SONYDIGITAALTOP!
DCRPC7 Bekroond i Camcordervan (jaar l Adv'51 1 0 -

130 liter, metvriesvak '699-

[TW4 onc
tfljfey

SONY BREEDBEELD

ö«Jü.M

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak 140 liter mhoud CFK-vri| Adv '729 -

425.INLINE / PHILIPS MULTIMEDIA PC
166Mhz met MMXtm technologie, 512KB cache, 16MB intern geheugen, 1 6GB vaste schijf, Wmdows'95, Philips 37cm kleurenmonitor,
Philips 24 speed CD-Rom, speakerset, 1 jaar garantie en helpdesk
Adviesprijs'2999 -

JVC DIGITALE STUNT !
GRDV, Camcorder, 100x
zoom AdviesDnis'5279 -

ffc

PHILIPS MATCH-LINE
VR Turbo-Dnve stereo, montage Jog & Shuttle Adv'1545 -

BRAUN
STOOMSTRIJKIJZER

"
SAPHIR5000;
Met krasbestendige super
gladde strljkzool,
lichtgewicht en regelbare
stoom. Adviesprijs*99.-

CALL CENTER
Consumenten Helpdesk voor informatie en
advies Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app

£810,4 koppen SuperTnlogic
montagevideorecorder '1550 -

SONY100HZ
OOHZ SUPER!

E2561 Super Trinitron
PIP stereo.TXT
o, TXT Adv'2970-

1779.SONY 63CM
CM STEREO
X2501, Hi-BlackTrmitron,telackTnnitron,teletekst afst bed Adv
Adv'1770'1770 -

949.-

395.-

ZANUSSI 2-DEURS
Z180/40 Automatische ontdoonng Adviespri)S"749 -

445.-

180 liter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv'985 -

E705 SuperTnlogic 4 koppen,
Showview + PDC '1200-

VR665 Showview+PDC,4koppen FollowTV.Iongplay '1095 -

230 LITER
KOEL/VRIES COMBI

J620, Hi-Spec Drive '1189-

Koelgedeelte met automatische
ontdooiing Vnesgedeellemet
2 vakken en •*•• sterren in
vnescapaciteit Adviespnjs'999

GRUNDIG HIFI STEREO
GV6400 4 koppen, Showview + PDC Adv*1159 •

449.-

599.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving
sterren invriescapaciteit '899

ARISTONA
A STEREO
SB65 4koppen
en SHOWVIEW
+ PDC, long play
)lay Adv'1095Adv'1095 -

W1 -

589.-

,

SAMSUNG3 STEREO !

GSÏ23IÖ

i y

' '

569.-

MIELE KOELKAST

nder,atsunöbeö.

K1321S, 270 liter inhoud
CFK-enHFK-vrij Adv'1399-

SONY PORTABLEKTV
RTABLEKTV

849.

M1400 Afstandbed
jndbed Adv'550-

SONY LONGPLAY VHS
E260,Showview+PDC '780 -

549.PANASONICBesteKoop!

SIEMENS KOEL/VRIES

cnNV MINI!

••ur*i' zx* a
^.W'9 boxer,
•"

KG25V03,240 netto inhoud
2 vnesladen Adv'1348
=N|GEEC

_ . • K i t ^c 141

869.-

HTEl

NVS022;Showview+PDC 734-

BOSCH ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI

IjfjK?
443 •" *^r~iT$ï [n?
ARISTONASB25TURBO ivr. WIIN\SET___
PANASONIC KTVTXT

Super Turbo-dnve, Showview +
PDC afstandbediening '845-

649.-

389.-

. •-1

i

I TV/VIDEO COMBI'S

PHILIPS VHS-VIDEO
VR 151, Afstandbed Adv'645 -

^CUC^SP^:-- nnOf,

l

799.-

1979.teletekst, 2 tuners. '1 395.

LASER MULTIMEDIA

„949.-

200MhzMMX technologie,
32MB intern 21 GB schijf,
CD-rom,33K6 fax/modem,
W 95 1 jr On-Site garantie
WORKS Adviespnjs '3499 -

14' monitor,

499.-

PHILIPS WERELDONTVANGER
Digitaal 20 pre sets Adviespnjs*290
ANWB TEST WINNAAR!
SONY MINIDISC WALKMAN
Digitaal opnemen en weergeven super compact
Adviespnjs*890 ARISTONA 70CM BREEDBEELD KLEUREN-TV
70WA6213 Ultra platte 70cm Black-Line S
beeldbuis stereo teletekst Adviespnjs'2195
PHILIPS KTVAdDEO COMBINATIE
14PV172 37cm showview PDC On Screen
Display afstandbediening Adviespnjs*1145SAMSUNG VIDEORECORDER SHOWVIEW/PDC
2 koppen 50 voorkeuzezenders audiodubbmg
shuttle functie afstandbediening Adv *549 -

229
469
1499
699
399

99
469
869
1069
1469

BRAUN STOOMKOKER
FS20 Snel en gezond koken 2 etages 6 2 liter
Adviesprijs'159 WHIRLPOOL KOELKAST
1-JARIG ABONNEMENT A^-,-,;
ART403 158 liter koeler, automatische
(.W.V.408..
^GRATIS
ontdooiing Adviespnjs*799 BOSCH WASAUTOMAAT
Lichtgewicht GSM.toestéf
WFB2002 1000 toeren RVS kuip onbalans
t.w.v.599,
^QpAT|5
herkenning Adviespnjs*1349
BOSCH WASDROGER
° 1 Jarig atmemenl
WTL5200 Condesndroger electrorasche
° Bellen vinil 0,45 cenl per mnuul , ... ..
bestunng Adviespnjs*1549" Bellen in binnen- en buitenland aeDltel
BAUKNECHT WASAUTOMAAT
IVoor aanvraag abonnementen zijn verelstTGeldige legitimatieBJ WA3773 1400 toeren RVS trommel
l kopie legitimatie en kopie bankalschrllt [zonder bedragen)! en kuip 20 programma s Adv *2099-

499.- '*

AEG WASAUTOMAAT
LavamateOO 950 loeren centnfuge waterbeveiligmg zuinigenstil AEG meerdere ma
len best getest 1 Adv "1449

WM20000 RVS trommel en
kuip Aparte temperatuurregeling Bespaartoets Adv'1348
Nederlands (opmerk 4 pro
grammas, 12couverts '899

AWM800 15 programma s Rui
me vulopening Milieuvriendelijk Deurbeveiliging '1079-

BOSCH AFWASAUTOM

INDESIT 900 TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
WE900 Instelbare cenlrifugegang regelbare thermostaat RVS trommel zelfretnigende pomp Adv'1199-

578.-

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

525.-

SMS1012 RVS interieur
4 sproeiniveaus Adv'1179

735.-

BAUKNECHTVAATWASSER
GSF341 Sprogrammas Va
riabele indeling Adv'1099

U

n

m
795.SIEMENSAFWASAUTOM
SN23000 Met aquastop en
RVS binnenzijde Lage ver
bruikswaarden Adv'1348

845.

MIELE VAATWASSER
G570 Topklasse 6 Pro
grammas 12couverts Water
ontharderenwaterstop '2099

1295.-

678.WHIRLPOOL
BOVENLADER

850 toeren Slechts 40 cm
breed Adviespnjs'1435 -

878.-

AEG BOVENLADER
TOOOtoerencentrifuge Zui
mg, stil en milieuvriendelijk Waterbeveiligmg '1649-

INDESIT INBOUW
KOOKPLAAT
•
RVS+vonkontsteking.*399.-

269.-

1198.-

WAS/DROOG
KOMBINATIE

Wassen en drogen in 1 machme tOOOtoeren '1549

898.-

INBOUWVAATWASSER
Volledig integreerbiar,
4 programma's en aqüastop. Ad viesprijs. M 299:-

849.-

FG1 Gasfornuismetelect
nsche oven mcl grill en
sierdeksel Adviespnjs'1450

449.-

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS

3 vakken Adviespnjs*698 -

349.-

OPZET VRIESKAST
Handig'50 liter Adv'595

~~
299.VRIESKISTEN!

Detopmerken leverbaar m
alle maten en soorten Er
is al een vrieskist vanaf

299.-

W

898.-

90 LITER VRIESKAST

Gas elektro fornuis grill thor
mostaatensierdeksel'1199

798.- yf.4

WASDROGERSTUNT!
Met tijdklok en pluizenfilter
Adviespnjs'495

245.-

ETNA FORNUIS

Links en rechtsdraaiende
echtsdraaiende
trommel Adviespnjs'649
dviespnjs'649 -

375.CONDENSDROGER
SDROGER

f«J

Gas elektrofornuismetgnll (,»]
en sierdeksel Adv'695 w»

528.-

ZANUSSI WASDROGER

LUXE FORNUIS

Gasoven vonkontsteking p*
en ovenlade Adv '799 (W
~

545.-

Kreukbeschermmg
lermmg Instel
baar tot 150 minuten
ninutcn Adv'949

Adv '3999

595.-

BOSCHWASDROGER
WASDROGER
Elektronische
che besturing
Zeerstil Adviespnjs'1099
lviespnjs'1099

ETNA K O O K P L A A T
2 delige pannendragcrs

IJrUjï?
ZlOi"
SUPER KOOKPLAAT
4 pitsgaskookplaal Adv'29a

158.-

795.-

Elektronischnenreverserend
en reverserend
RVS trommel
nel Adv'1799

199.KTV37CM+TELETEKST HP INKJETPRINTER

1115JGE

259.-

LUXE VAATWASSER

848.WHIRLPOOL

BUBBLEJET STUNT!

y PORTABLEKTV37CM

549.-

1048.-

MIELE WASDROGER
/ASDROGER

PTg«l OQQ
IfMl
C «l Ui"

Ruime 3 m 1 combi magne
tron Met hete lucht grill on
1000 watt magnetron Dusont 96
dooien koken bakken bra
den en gratmeren '999

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT

|in i i in

Q7Q
Of51»

'*3

BAUKNECHTDROGER
:HTDROGER

599.-

P730 STUNT' Adv '699 -

299.-

1
odigWStrommel
Geenafvoernodig
RVStrommel

ST650 Stereo TXT Adv'1829-

PTg«l
umi

'a

WHIRLPOOL AVM

Gunstig energie verbruik
* capaciteit CFK-vrij

PRIJS
GRUNDIG 63 CM KTV

GRUNDIG37CM+TXT

SAMSUNG 24 LITER
WN400 10 programma s
4 5 kg inhoud Adv '799 - 1000 watt magnetron 60
minuten timer autorruiti
sche programma s

W H I R L P O O L KAST

SONY Et 80 High G.ide 24r | [-&S33I&

MHMM.W» 2469.BCC
IBMAPTIVAE60TOP!
IPR/JSj
NIEUW, K6-233MMX, 32 MB,
KTV/VIDEO STUNT ! 2 OGB K56 flex fax/modem,

BCC

219.

INDESiïWASAUTOMAAT

M

529.-

Diamond,100Mva«."-gQ _

STUNT! VHS-HQ VIDEO

Multimedia PC, 16MB, 2 1GB,
W'95, fax/modem, 14 Digimomtor Adviespri|s*2799 -

|r-|KV14V4; Showview, PDC.
Si|Advlesprijs.'1220.-

KOR610 DIGITAAL 18 liter in
houd 800 w a t t vermo
gen auto programma s '3-19

M

GSD1300,3laden 11kgmvriescapaciteit Adv'848

PTgil QCQ
r^fe? UUvr~

PC 200 MXP STUNT!

BCCi
IPR/JSi
lArlSONY COMBO 37CM

229.

DAEWOO MAGNETRON

va

BOSCH VRIESKAST

E105,Afstandbediening '610-

ders, scart. Afst.bed. *999.-

[PRUSJ

669,

19 liter inhoud Eenvoudi
ge bediening Adv'599

429.-

SONYVIDEORECORDER

299

*l SAMSUNG KTVWIDEO

FL700 750 toeren centn
luge RVS trommel schok
dempers Adviespnjs'949

179.-

n, autoT'rivM'O"

ARISTONA63CMKTV
NA63CMKTV

1099.-

899.-

ZANUSSI
WASAUTOMAAT

469.^

A237 Express ProDigi '714-

l TA4412,63cmteleteksf1595•n teletekst "1595-

TA5212, Stereo,
Stereo, teletekst
me S Adv "1795topBlack-lmeS
"1795-

WHIRLPOOL AVM260

S8

JVC SHOWVIEW + PDC

ARISTONASTEREOKTV
\STEREOKTV

849.-

aTSut"*1'"

~~ 1199.^.«««r
/Kdvlespriis °' eQQ

299.'

VR165.+PDC afst bed '745 -

PANASONIC63CMTOP
JIC63CMTOP
MD2,HiFi-stereo,TXT
ereo, TXT '1399-

999.-

riis'379.-

PHILIPS SHOWVIEW

TypeKE3100 Digitaal gescheidenregelbaar Maar liefst 280
liter inhoud, 3 vnesladen
CFK/HFK-vnj Adviespnjs'1849-

^*•vBiif^-^r-

\5ersterker2x<

r^m».„u?9'' ^

l TX21,55cmFSQ Adv'849

569.WHIRLPOOLKOEL/VRIES
ARG647, 156 liter koelen
en 60 liter vriezen Adv'949

. dv M4AO.- l Ui

529.-

569.-

TopW«seDECTte1C,^-

ij-ie^c' • •"

SV125 Videorecorder
iorecordermet
met j
PDC Adviespnjs'749
esprijs*749 - j

M21 Hl BlackTnnitron
:kTnnitron '990
'990-

379.-

WA8214 Hoogcentriluge
toerenlal W a t e r b e v e i l i
ging b e s p a a r p r o g r a m
ma s Adviespri|S '1349

698.-

JVC HIFI STEREO

X2101 Tnnitron.TXT
lron.TXT'1440'1440

769.-

R 2 V 1 8 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

WASAUTOMAAT
PHILIPS HIFI STEREO

CM STEREO
SONY 55CM

SONY55CMTELETEKST
MTELETEKST

179.-

SHARP MAGNETRON

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

CFR 220 liter netto inhoud CFK vrij Adv"849

28WS1,70cm
'OcmSuperTrmitron
SuperTrmitron
60 Wattstereo
ereo teletekst '2990'2990 -

1599.-

M6135 Supersnel verwar
men en ontdooien Uitneem
baardraaiplateau Adv '279

Snelle900Wattmagnelron 21
liter inhoud Makkelijk te remi
gen Velekookfunklies '699

[020 • 6474939 j

SONY HIFI STEREO

1649.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON

BOSCH KOELKAST

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR

~ 799.-

Topklasse Vol elektronische besturing zuinig
stil en milieuvriendelijk
Adviespnis '2299

2-DEURS KOELKAST

%m^mmm^m^,mi_

SONY HIFI STEREO

1349.BREEDBEELD

Adv '699 -

WHIRLPOOL K A S T

789.-

1, Super Tnnitron, steKV24WS1,
itekst Adv "2440 reo teletekst

*C3Ü."

rw>\ o/jc
liwfrf o4ü.M

Camcorder Adv' 1980 -

HD600 Topper i 4 koppen,
Showview + PDC Adv'1299-

SONY BREEDBEELD

PWi OQC

o oo

SONY + LCD SCHERM
TRV11

STEREO
319.- PANASONIC899.-

1149.BREEDBEELD

145 LITER KOELER

ZANUSSI KOELKAST

Off Ned Philipsgarantie
sgarantie '495 -

KVC2981, Stereo, TXT '1880-

O"7C
£./O,"

Automatische onldooiing '529 -

A

IJ'Jfef

PT156 Afstandbediend
idbediend '645 -

SONY72CM TRINITRON

PTffo
L'JlAf

TR401 HiFi geluid Adv' 1330-

699.-

399.-

Fraaie en degelijke uitvoering mei vriesvak

M ^tsi^mF*,

| PHILIPS TELETEKST

PORTABLE
EKTV37cm
KTV37cm

Ml
1-DEURS KOELKAST

K5

itekst Adv
Adv'1645PT4501, Teletekst
'1645

949.-

*|

MIELE 1000 TOEREN

PW9611 70cm.100Hzdigital
l scan stereo TXT Adv '4595 -

2669.-

D933, Luchtafvoerdroger met ruime inhoud, links- en rechts
draaiende trommel, tijdklok instelling, anti-kreuk programma
Adviespnjs"699 -

fa

WE1108; Luxe wasvolautomaat, 16 programma's,
RVS
trommel, regelbare
temperatuur en centrifugesnelheid
Adviespnjs*1199 -

PHILIPS BREEDBEELD

PW9501,Tvvan Ijaari70cm
l Black ImeS lOOHzdigitalscan,
l stereo, TXT Adv '3895 -

l

INDESIT WASDROGER

JP170.Kleurenpnnler Adv'599 -

DJ400 l nel sheetfeeder '499 MVWJ.-JJtv» 279.CANON BJC4200
Topklasse' 3jr garantie '821 449.'

CENTRIFUGE

2800 toerenn RVS trom
mei Adviespnjs'249
pnjs'249

AVANCE 3 standen Adv 135

155.BCC BETER EN G O E D K O P E R
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages) •
Rivièradreef 37 (Superstore)

1500m2Superstoro Beter en goedkoper!
l Breestraat 65

ATAGWASEMKAP

FT&i
lf;lh?

-iOQ
léLOn"

ETNAWASEMKAP

78.- M

ll5obn*Sup«Ston Beter en goe^operl l «M HAAB-I^I^U^kETEnMEEB l "* W^W Badho.
l Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Broek) l
HILVERSUM-MAARSSENiHoeK
l| overige filialen donderdag ... 19.00 tot 21.00 uur
HILVERSUM
- MAARSSENiRoeK

v

\ '

u

)

'

, , S vM

^ \^

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u In*
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten,
Uw eigen recept in De BoodschappenBeurs? Dat kan! Pak
snel een pen of potlood en zet
uw favoriete recept op papier.
Het mag een hoofdgerecht,
maar ook een toetje, taart of
voorgerecht zijn. Het recept
mag niet meer dan 10 regels
omvatten. Lekker en toch gemakkelijk te bereiden!
Stuur uw K.ik Klak Klaar
recept in een gefrankeerde
envelop naar:

mmm
lekker en puur fruit
in een handig kuipje

Misschien wist u het nog
niet, maar bij Hak houden we
ons ook bezig met lekker fruit.
We hebben immers per dag
twee stuks fruit nodig. Om het
u nu eens makkelijk te maken,
heeft HAK een fruitlijn voor u:
HAK Fruitoogst, gemaakt van
versgeplukt en zongerijpt
fruit. Na het plukken selecteren we alleen de beste
vruchten, want die alleen
mogen bij Hak in het kuipje.
Fruitoogst zit dan ook boordevol vitamines en natuurlijk
zijn conserveermiddelen en
kleurstoffen niet nodig door
het zorgvuldige verwerkingsproces. Hak Fruitoogst is verpakt in een handige portieverpakking. Zo kunt u het
eten wanneer u maar wilt. Als
tussendoortje op het werk, op
school of na het sporten. Maar
ook als toetje of voor het stillen van de lekkere trek.

* fl. 2,50 retour

De origineelste inzending
wordt in De BoodschappenBeurs gepubliceerd. Bovendien ligt voor deze inzender
een schitterende Tefal comfort Line barbecue klaar.

Verrassende
paprika's
SUGGESTIE
In Nederland is de paprika
inmiddels een geliefde smaakmaker. Een nieuwe variëteit is de
Zoete Punt Paprika. Nou, ja,
nieuw. Eigenlijk is de punt paprika de oervorm van deze vruchtgroente. Hét grote verschil met
de 'gewone' groene en rode
paprika is de smaak. Die is aromatisch maar bovenal zoet.
Bovendien bevat de zoete punt
paprika minder pitjes dan de
normale paprika.

••

Klik - klak • klaar - recept

Blue Dragon sushi

"Turkse"
Pizza

Bijgerecht voor 4 personen
De Japanse keuken is één van
de meest gezonde en gevarieerde keukens. De kooktijden zijn
kort, zodat vitamines en mineralen behouden
blijven. De
gerechten hebben een laag cholesterolgehalte, bevatten weinig
dierlijke vetten en zijn over het
algemeen zacht van smaak. Een
gerecht dat bij geen enkele écht
Japanse maaltijd mag ontbreken
is Sushi: rolletjes nori met rijst en
ingrediënten.

ingrediënten
(voor twee personen):
• 1 plat rond Turks brood
• zonnebloem- of olijfolie
• tomatensaus of ketchup
• beleg naar keuze,
bijvoorbeeld:
champignons, ananas,
vleeswaren, ui, paprika
• geraspte kaas
• Italiaanse kruiden
Bereidingswijze:
Snijd het brood doormidden,
zodat er twee platte ronde
bodems ontstaan. Bestrijk
deze bodems eerst licht met
,de olie en daarna met tomatensausof -ketchup.
Beleg de pizza's met ingrediënten naar keuze, bijvoorbeeld in plakjes gesneden
champignons, plakjes ham,
bacon of salami, schijfjes
tomaat, stukjes ananas, stukjes paprika, ringetjes ui of prei,
schijfjes ei, of wat u verder
maar lekker vindt.
Strooi de geraspte kaas erover en bestrooi het geheel
tenslotte met de Italiaanse
kruiden naar smaak. Bak de
„pizza'.s ± 20 minuten in een
voorverwarmde oven van
180° C.
Lekker met een
gemengde salade.

Dit heeft u er voor nodig:
150 gr. Blue Dragon sushi rijst; 2
el. Blue Dragon rijstazijn; 25 gr.
suiker; 1 tl. zout; 2 vellen Blue
Dragon sushi nori; 1 Blue Dragon
bamboematje; 50 gr. gerookte
zalm, in reepjes, gelijk aan de
breedte van de sushi nori (19
cm); komkommer, in reepjes,
gelijk aan de sushi nori; 1 el. Blue
Dragon wasabi poeder; 2 el. Blue
Dragon zoute Japanse sojasaus.

Een recept van mevrouw
A. Noordhoek uit Rotterdam
Het BoodschappenSpel

En de
winnaar is...
Mevr. Mark
uit Capeile a/d üssel
Dankzij de deelname aan het
BoodschappenSpel
heeft
Mevr. Mark de eerste prijs gewonnen en mag nu aan de slag
met zo'n praktische Rowenta
stofzuigerset. De winnaars
van het handige Rowenta
Surfline DE-305 stoomstrijkijzer krijgen hun prijs zo snel
mogelijk toegezonden.
wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

Blue Dragon:
Avontuurlijk
Oriëntaals koken
Wie houdt er niet van de
Oriëntaalse keuken? Die typische smaken, geuren en kleuren die de basis vormen voor
talloze heerlijke gerechten.

Wilt u het nog fijner, dan is de
Babypaprika wellicht iets voor
u. Verkrijgbaar in rood en geel en
zo'n 3,5 tot 5 cm groot. Je zou
het een éénhaps-paprika kunnen
noemen. Prima geschikt als borrelhapje, apetizer of als decoratie
in allerlei gerechten.

zó maakt u het klaar: Kook
de rijst volgens de aanwijzingen
op het zakje. Doe de rijst in een
ruime schaal en roer de rijstazijn,
suiker en zout door de rijst. Laat
dit geheel afkoelen.
Snijd de vellen sushi nori doormidden en leg één stukje sushi
nori op het bamboematje. Bedek
de sushi nori met een dun laagje
rijst, laat daarbij ca. 2 cm. aan de
bovenkant van de sushi nori vrij.
Leg de helft van de zalm (25 gr.)
over de breedte in het midden
van de rijst. Rol de sushi vanaf de
onderkant met behulp van het •
bamboematje stevig op (over de
breedte).
Maak het onbedekte stukje nori
vochtig met water zodat het
goed hecht. Maak op deze
manier twee rolletjes Blue
Dragon sushi met zalm en twee
met komkommer. Snijd de sushirollen mét een vlijmscherp mes
(geen kartelmes!) in 8 plakken.
Serveer hierbij als dipsaus aangemaakte wasabi (1 el. wasabipoeder mengen met wat water)
en zoute Japanse sojasaus. De
aangemaakte wasabi en de
zoute sojasaus.
Tip: Met sushi kunt u naar hartelust variëren. Gebruik in plaats
van gerookte zalm bijvoorbeeld
eens ommeletreepjes, tonijn,
kipreepjes of krabsticks.
Eet smakelijk!

Dankzij Blue Dragon kunt u
er nu optimaal van genieten.
Want Blue Dragon is een
unieke serie, authentieke producten uit de Chinese, Thaise
en Japanse keuken. Blue
Dragon biedt u keuze uit zo'n
40 producten waaronder
kokos, (roerbak)sauzen, noodles, groenten, kook- en dipsauzen en Japanse producten.
Binnen het Japanse assortiment heeft Blue Dragon 8
onmisbare
ingrediënten,
waarmee
u
authentieke
Japanse gerechten kunt bereiden, zoals sushi en Tempura.
Sushi is een origineel koud
Japans gerecht en wordt
gegeten als borrelhapje of als
voorafje aan een Oriëntaalse
maaltijd.
Natuurlijk kunt u met de producten van Blue Dragon ook
in een handomdraai heerlijke
en gezonde roerbakgerechten
maken. De producten zijn ideaal om naar eigen inzicht te
combineren. Zo kunt u vele
unieke gerechten maken en
ontdekken dat koken met
Blue Dragon een écht
Oriëntaals avontuur is.

Conimex
Singapore
Mieschotel
Hoofdgerecht voor
4 personen
Met de Singaporeschotels van
Conimex zet u binnen een half
uur een heerlijk authentiek oosters eenpansgerechtop tafel. Wü'
kozen voor de Singapore
Mieschotel.
Boodschappenlijstje: 1 panklaar roerbakgroente pakket;
zonnebloem- of arachideolle;
250 gr. ongezouten kalkoenfilet;
125 gr. gekookte Noorse garnalen; 1 pak Conimex Chinese Mie;
Conimex Singapore Mieschotel;
1 zak Conimex Kroepoek
Naturel.

woensdag tussen 16.00 en 24.00 uur

STADSOMROEP

Serveer uw Singapore mieschotel met wat kroepoek erbij.
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TIPS

Varteer eens met Conimex
Singapore Mlhoenschotel en
Singapore Rijstschotel.
in alle mixverpakkingen van
Conimex vindt u een kortlngskaartje. BIJ aankoop van
Chinese Mie ofMIhoen krijgt u
daarmee fl. 2,50 retour.
u kunt het kortingskaartje en
de folder 'Drie nieuwe eenpansgerechten uit Singapore'
(ook) aanvragen bl] conimex
consumentenservice: tel.
0800-0228212.
Eet smakelijk!
Wilt u zelf zien hoe onze
kok Mario Conimex Singapore Mieschotel bereidt, kijk
dan naar De BoodschappenBeurs

U kunt kiezen tussen Fruitmoes of Fruitpartjes in verschillende smaken.
Fruitmoes: appelmoes met
vruchten in de smaken
appel/banaan, appel/fruitmix,
appel/ ananas en appel/framboos/kers.
Fruitpartjes: stukjes appel
met rozijnen met een vruchtensaus in de smaken appel/fruitmix en appel/abrikoos.
Natuurlijk kunt u Hak Fruitoogst zo uit het kuipje eten,
maar u kunt er ook snel wat
speciaals van maken: als
gemakkelijke vulling voor
appelflappen of een strudel,
gemengd met vla of yoghurt,
verwarmd bij ijs eri slagroom
of als vulling voor kant-enklare gebaksschelpen.
U moet ook het fruit van
Hak hebben

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

rtv
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OM
\~

J

woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45 en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

donderdag 16.30 en 00.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

woensdag 16.50 uur .
donderdag 16.50 uur
vrijdag 16.50 uur
hebben -een
("chtdoorlatendé 'bui-,'

totover

?|?2SS|I!s|en|:Nièuwfi?

BABY VANDAAG
Nu overal te koop voor maar fl. 2.95

HET BOODSCHAPPENSPEL!
; BoodschappenSpel heeft voor ^leiT ' '*'• ^ lf""k V
f\ petto.;Want iedere'beller c^jnz|ricterOTie^!
^^tens^opgen^rjratósMèliiowgnó^ofralg^i

frisse,

Eet smakelijk!

Bereiding: Kook de mie zoals
op de verpakking staat aangegeven zonder zout. Snijd de kalkoenfilet in reepjes en roerbak
het vlees bruin en gaar in de olie.
Voeg de groenten toe en bak
deze 1 minuut mee. Voeg nu de
garnalen en de kruidenpasta
(boemboe) toe en daarna de
mie. Goed mengen en even
doorwarmen.

Hak Fruitoogst:

3 nieuwe
eenpansgerechten
van conimex

De BoodschappenBeurs,
Klik Klak Klaarrecept, Postbus
1980, 3000 BZ Rotterdam.

Door het hoge vermogen,
het stevige onderstel en het
windscherm is deze moderne
barbecue van Tefal ideaal voor
buiten. Dankzij het waterreservoir is hij ook binnen te gebruiken. De regelbare thermostaat
verzekert u altijd van het beste
resultaat. Het makkelijk te demonteren onderstel bevat een
handig opbergrek voor extra
gebruiksgemak.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

drank van fruit met
een vleugje verfrissende yoghurt
Voor wie zich eens écht wil
laten verrassen is er nu
DubbelDjoy. DubbelDjoy - van
de makers van DubbelDrank
en DubbelFrisss - is een rijke
drank met een hoog percentage vruchtensappen, aangevuld met een vleugje verfrissende magere yoghurt.
DubbelDjoy is er in twee
smaken: Perzik & Sinaasappel en Aardbei & Witte
Druif.
Door het hoge percentage
vruchtendrank - tenminste
80% - heeft DubbelDjoy een
allerfruitigste
smaak.
De yoghurt maakt DubbelDjoy
bovendien lekker fris en
doordrinkbaar. Het is een
dubbeldjoy om deze fruitige
combinatie te drinken, want
DubbelDjoy is zowel lekker als
gezond. Om heerlijk onbekommerd van te genieten
dus. Door de unieke samenstelling moet
DubbelDjoy
continu gekoeld bewaard
worden. U vindt de opvallende
pakken DubbelDjoy daarom in
de koeling.van uw supermarkt.

Koop hem snel. voor u zelf of als cadeautje
voor een dierbare die zwanger isl
Baby Vandaag, de speciale zwangerschapsuitgave van
Vrouw Vandaag. Met volop aandacht voor zwanger zijn,
bevallen en de eerste maanden met uw pasgeboren baby.

• Mode
Praktische zwangerschapsmode en betaalbare babymode

• Gezondheid
Van u én uw baby
• Voeding
Alles over borst en fles

• Schoonheid
Speciale tips en adviezen voor uw huid

• Verzorging
Alles over het beste voor de baby (van luiers tot badje!)

• Moeders
Deelname aan het BoodschappenSpel is eenvoudig. Beant-

woord onderstaande vragen:

ROWENTA

Surfline DE-303
Stoomstijkijzer

1. welke drank heeft een hoog percentage vruchten
drank en een vleugje frisse yoghurt?
2. welk bedrag geeft conimex u terug op bank of giro?
en bel uw antwoorden door naar:

De BoodschappenLijn'

0909-50.220.05

(100 cnt/ml
(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken.)
Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van

.. i

De winnaars ontvangen
schriftelijk bericht.

uw naam, adres, postcode en woonplaats) naar:

Het BoodschappenSpel
Postbus 1980.3000 BZ Rotterdam

Interviews met andere zwangere vrouwen en pas
bevallen moeders

• Horoscoop
Per sterrenbeeld verschillend: wat voor karaktertje
krijgt uw baby straks?

VROUW VANDAAG

samen met Bingo
voor maar f l. 4,95
Vrouw Vandaag is deze week te koop,
samen met het puzzelblad Bingo voor maar
fl. 4,95 (Dat is bijna 30% korting!) In Vrouw
Vandaag vindt u deze week o.a. allerlei praktische tips voor Pasen en maar liefst 50 jurken onder de fl. 50,-! Nu samen met Bingo,
een heerlijk puzzelblad waarbij u prachtige
prijzen kunt winnen.
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Sensationele zege voor racer Joost Koenders
ZANDVOORT - De traditionele Paasraces vormden de
opening van het nationale autosportseizoen op het Circuit
Park Zandvoort. Zo'n 6500 toeschouwers trotseerden de
barre weersomstandigheden en genoten van uitermate
spannende races. Zo pakte Joost Koenders met miniem
verschil de zege in de Pearle Citroen Saxp Cup en scoorde
Dillon Koster een tweede plaats in de junioren-cup van de
Renault Megane Trophy.
Vooral de strijd in de Pearle
Citroen Saxo Cup was om te
smullen. Door de natte baan
startten alle rijders op profielloze banden, waardoor vooral in
de eerste ronden vele uitstapjes
naast de baan werden gemaakt.
Titelkandidaat Joost Koenders
uit Bentveld, behield vanaf de
start de leiding, gevolgd door
Gaby Uljee en Michael Schaap.
Ferry Duivenvoorde vertrok
eveneens goed en nestelde zich
meteen achter het leidende trio
op de vierde plaats.
Toen Schaap de baan verliet
zette Duivenvoorde de aanval
op de leiders in. Met een weergaloze actie passeerde de
Noordwijkerhouter zowel Uljee
als Koenders. Tot aan de laatste
bocht zou Duivenvoorde de leiding behouden. Toen kwam
echter Joost Koenders uit de
slipstream van Duivenvoorde
vandaan en pakte als nog de
winst met een nauwelijks waarneembaar verschil van 0,001 seconde, Achter de twee kemphanen snelde Uljee naar een keurige derde plaats.

SPORT
Mollenberg
vangt
meeste schar

plaats. Dillon Koster rukte verder op naar de dertiende plaats
in het algemeen klassement en
moest na een fel gevecht met
Frank Scholten genoegen nemen met een knappe tweede
plaats in de junior klasse. De
zege in de Renault Megane
klasse ging onbedreigd naar Sebastiaan Bleekemolen, die Marcel Kesseler op ruim vijf seconde zette.
Voor de Bleekemolens, uit
Aerdenhout, was het toch een
zeer succesvol raceweekend.
Naast de eerste plaats van Sebastiaan behaalde vader Michael, in deze klasse een nette
achtste plaats. De pas zestien
jarige Jeroen Bleekemolen behaalde een prachtige tweede
plek in de Formule Ford Zetecklasse. De overwinning in deze
klasse was voor Nicolas Seandre.

De coureurs in de Auto Trade
Dutch reden twee races. Zowel
in de eerste als tweede manche
heerste Arnhemmer Sandor
van Es. Hij schudde al zijn concurrenten van zich af waaronder ook plaatsgenoot Allard
In de Renault Megane klasse Kalff. Kalff wist zich in de eerwas het dringen geblazen in het ste race in de voorste gelederen
36 deelnemers tellende veld. De te handhaven en ging als vijfde
organisatie had besloten om de over de finish. In de tweede
training te splitsen in de senio- race ging het minder goed en
ren en junioren. Daardoor moest de Zandvoorter genoemoest Dillon Koster op een nat- gen nemen met een elfde Joost Koenders omarmt zijn grote concurrent Ferry Duivenvoorde na een geweldig gevecht, tlat in Koenders voordcel werd beslist met 0,001 seconde verschil
Foto Chris Schotunus
te baan rijden hetgeen tot ui- plaats.
ting kwam in een matige 32-e
tijd. Op Paasmaandag, vlak
voor de start, begon het weer te
regenen en in tegenstelling tot
de training koos Koster nu voor
Robin Castien
regendbanden. „De start verliep goed en na de eerste bocht
(Zandv.75)
lag ik al 24-e in het veld. Her en
21 x
der schoven er auto's van de
baan, maar gelukkig bleef ik
ZANDVOORT - Het zater- Het duel, dat onder leiding Daardoor werd de Zandvoorters Bergh de bal op de vuisten van
buiten de schade en kwam als
dagteam van Zandvoort- stond van een uitstekende aanvallend spel opgelegd en de HBC-doelman maar de re11 X
Pieter Keur (ZVM.zon.)
beste junior en twintigste algemeeuwen heeft zich defini- scheidsrechter, kende een ner- kon HBC .loeren op de counter. bound werd door de Meeuwenmeen door."
tief
veiliggesteld door HBC veuze start. Beide teams waren Binnen tien minten was de aanvoerder keurig afgerond, 210X
Remy van Loon (T2B)
met 2-4 te verslaan. De goed doordrongen van het be- strijd weer open daar HBC met 4. In de slotfase van de wedDe Zandvoorter bleef geconHeemstedenaren zijn nu lang van de strijd. Een uiterst een gelukkige treffer op 1-2 strijd was HBC niet meer in
centreerd rijden en probeerde
10X
gemotiveerd Zandvoortmeeu- kwam en even later een misser staat een vuist te maken en
Ferry van Rhee (ZVM.zat.)
zelf het kind van de reke- wen
verder op te rukken zonder
liet de bal rondgaan en pro- in de Zandvortse defensie af- konden de Zandvoorters het
ning
en
degraderen
vrijwel
echt grote risico's te nemen. In
beerde de persoonlijke duels te strafte, 2-2.
behoud in de vierde klasse gaan
8X
Dennis
Schrader
(TZB)
zeker
naar
de
vijfde
klasse
het geweld aan de kop deed ook
ontwijken. In die duels bleek
„De schrik sloeg me om het vieren.
Knvb.
©Weekmedia/hb
Fred Hehl dappere pogingen
HBC iets sterker. Halverwege hart," ging Van Rhee verder.
„Ik moet dit team een groot
De Zandvoorters hadden in de eerste helft ging de bal goed „Maar we herstelden ons uitste- compliment maken, want ze
tot een goede positie te komen. In het inhaalweekend kwam alleen het zaterdagteam van ZanclHij pakte een knappe zevende voortmeeuwen in het veld. In de belangrijke wedstrijd tegen de strijd tegen HBC aan één en snel rond en kwam Bob Bru- kend." Onder leiding van aan- hebben ook met een blessuredegradatie wonnen de Zandvoorters met 4-2, mede door twee punt genoeg voor behoud in de ne in. kansrijke
positie.
Brune
voerder Ferry van Rhee, die golf in de winter hard doorge» JJ^£Vj ,
11
r-r
l
doelpunten van Ferry van Rhee. Van Rhee nestelde zich daar- vierde klasse. Het team van aarzelde
niet en zette
Zandzijn team op sleeptouw nam, traind. Dit team heeft veel kadoor, met een toaal van tien doelpunten, op een voorlopige coach Fred van Rhee trad vrij- voortmeeuwen op een 0-1 voor- pakte Zandvoortmeeuwen de rakter getoond en daar ben ik
gedeelde derde plaats. Overigens zal de lijst niet veel wijzigin- wel in de sterkste formatie aan sprong. Even later leek de strijd draad weerop. Het was dan ook heel tevreden over. Het blijkt
en dan kan het met de besten beslist toen Rob van der Bergh Ferry van Rhee, die op aange- gewoon een hecht team te zijn,
gen meer ondergaan.
mee in deze klasse. Dat onder- een paar tegenstanders uitkap- ven van Gerben Kraaijenoord, dat in de sterkste opstelling bij
vond ook HBC. De Zandvoor- te en diagonaal raak schoot, 0-2. de bal inschoot en Zandvoort- de eerste vijf had kunnen einditers speelden, voor veel supporZANDVOORT - Allard Kallf
„Ik heb in de rust gezegd niet meeuwen een 2-3 voorsprong gen. Misschien had er zelfs een
ters, geen beste partij maar wa- op zoek te gaan naar een derde bezorgde.
prijsje ingzeten. De laatste drie
heeft samen met teamgenoot
ren duidelijk de sterksten. HBC doelpunt, maar HBC te laten
Met nog een kwartier te gaan wedstrijden wonnen we, dus
Graham Morris de GT2-klasse
moest het hebben van hard wer- komen," stelde coach Van Rhee stelde Zandvoortmeeuwen de had het zeker gekund. Ik ben
op het circuit van Silverstone
ken en Zandvoortmeeuwen na afloop. Dat plannetje lukte overwinning veilig door weder- tevreden en blij voor de jongens
gewonnen. De Zandvoorter
probeerde meteen druk te zet- echter niet aangezien HBC niet om een fraaie treffer van Van dat we in de vierde klasse zijn
komt ook dit jaar uit in het Britten.
van plan was aan te dringen. Rhee. Eerst knalde Rob van der gebleven."
se GT kampioenschap met de
DRP Lotus Esprit V8.
Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag:
Deze wagen, die de afgelopen
00.00-07^00 ZFM Nonstop
wintermaanden onder handen
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-12.00 De Watertoren
werd genomen door het Engel12.00-15.00 De Muziekboulevard
se G-tech van Will Gollup, deed
15.00-17.00 De Kustwacht
o
17.00-20.00 ZFM Nonstop
het meteen heel erg goed. „Dit
20.00-22.00 De Kustwacht
is voor ons een mooie opening
ZANDVOORT - Bij de Vennep met 6-2 waardoor Chess tien partijen sloot De Vries win- De paaslijst werd afgesloten
22.00-24.00 Tussen Eb & Vloed
van het kampioenschap, waarChess Society Zandvoort vrijdagavond in eigen huis te- nend af en incasseerde daar- door Jeroen Loos en Rebecca
Vrijdag:
van we proberen zoveel moge00.00-07.00 ZFM Nonstop
heeft Ben de Vries met grote gen de reserves van HWP aan mee behalve de traditionele eie- Willemse, waarbij eerstge07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
noemde nog net een puntje
lijk races te rijden," aldus Alovermacht de voorlaatste twee bordpunten genoeg heeft. ren een mooie fles wijn.
09.00-11.00 De Watertoren
Zijn enige belager Hans méér wist te bemachtigen dan
lard Kallf. „Ondanks de montaDan is zelfs een 2-6 nederlaag
c
1 1 .00-1 2.00 ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
snelschaakavond
op
zijn
12.00-13.00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
en
Drost eindigde met een score Rebecca, die daardoor ditmaal
ge van een tweede turbo komen
naam geschreven. Daar deze voldoende voor het veilig stel- van
13.00-15.00 De Muziekboulevard
negen uit elf op een gedeel- als enige niet scoorde voor het
len van het eerste klasserschap.
wij nog steeds uit in de GT215.00-17.00 De Kustwacht
zevende
,
ronde
op
goede
17.00-18.00 ZFM Nonstop
Ben de Vries heeft afgelopen de tweede plaats. Hij deelde de algemeen klassement.
klasse. De acht-cilinder motor
vrijdag
werd
gespeeld,
18.00-19.00 ZFM Sport
In dat algemeen klassement
beschikt nu over 425 pk en
bij de Chess So- zilveren stek met Kees Koper,
19.00-20.00 v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
stond de avond geheel in het vrijdagavond
20.00-22.00 Eurobreakdown
cièty Zandvoort wederom aan- die dankzij dit resultaat bijna handhaafde het jonge Chess-lid
komt daarmee nog steeds te
22.00-24.00 BPM
teken
van
Pasen
en
werd
er
dat snelschaken duide- verzekerd is van de snelschaak- zich toch op een bijzonder
kort op de GTi wagens, zoals
traditioneel gespeeld om getoond
Zaterdag:
Porsches en de McLarens. Toch
lijk
zijn
specialiteit
is. De eerste titel. Ook de vierde plaats werd fraaie zevende plaats. Op de
00.00-OS.OO ZFM Nonstop
wijn en eieren.
teamspeler van Chess, die in de gedeeld, en wel door twee spe- plaatsen vier, vijf en zes staan
zijn wij ook nog niet klaar. Voor
08.00-10.00 Broekophalen
10.00-12.00 Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neul)
Op een goede tweede plaats competitiewedstrijden met nor- lers die je eigenlijk iets hoger respectievelijk Mare Kok. Jaap
de volgende race hebben wij de
12.00-18.00 Zandvoort op Zaterdag
eindigden Kees Koper en Hans male bedenktijd maar mond- mag verwachten op de ranglijst, Bouma en Simon Bosma. Zij
beschikking over 465 pk."
18.00-19.00 Tussen Pits& Paddock
19.00-20.00 Getetter aan zee
Drost. De eerstgenoemde kan jesmaat scoort, weet in partijen te weten Olaf Cliteur en Mare zijn ondanks een redelijk snel20.00-24.00 De Kustwacht
de algehele snelschaaktitel van met slechts vijf of tien minuten Kok. Desalniettemin kwamen schaakseizoen kansloos voor
De race op Silverstone werd
Zondag:
Chess bijna niet meer ontgaan. bedenktijd vrijwel alles te win- zij toch tot de fraaie score van het erepodium. De strijd om de
bezocht door 25 duizend toe00.00-09.30 ZFM Nonstop
eerste plaats lijkt reeds beslist,
In de eerste klasse B kreeg de nen. Zo ook vrijdagavond toen 7,5 punt uit elf partijen.
schouwers. Het weer wisselde
09.30-10.00 Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
10.00-12.00 ZFM Jazz
Gastspeler Hans Jansen ves- daar Kees Koper een geweldige
hoofdmacht van Chess een slechts Hans Drost hem, in een
sterk en de start vond plaats op
12.00-17.00 Zandvoort op Zondag
fraai paasgeschenk van buur- overigens totaal verloren stel- tigde zich met een 50 procent voorsprong heeft opgebouwd.
een gedeeltelijk natte baan. „Ik
17.00-19.00 ZFM Magazine
19.00-24.00 De Kustwacht
man Heemstede. Zij versloegen ling, wist te verrassen met mat score net in het linker rijtje, ter- De tweede en derde plaats kan
reed in het eerste gedeelte en
mededegradatiekandidaal De op de onderste rij. De overige wijl Simon Bosma hier met een nog veel spanning opleveren.
besloot als enige te starten op
NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/ZFM
half punt minder net -niet in Hans Drost en Olaf Cliteur deslicks. De anderen kozen alleslaagde. De achtste plaats was len de tweede plaats en zullen
maal voor profielbanden. In de
voor Jaap Bouma, terwijl de ne- er in de laatste ronde van alles
eerste ronden miste ik duidegende positie broederlijk ge- aan doen elkaar af te troeven.
lijk tractie en dat kostte mij wat
deeld werd door nieuwkomer
Vrijdagavond
aanstaande
plaatsen. Ik viel terug naar de
Leo Keesman en Peter Kuhn, speelt het eerste team van
zevende plaats. Maar de baan
die beiden meer bedreven lij- Chess Society de laatste exterwerd droger en ik kon snel weer
ken in hel spelen van partijen ne eompctitiewcdslrijd van dit
opklimmen. Bij de rijderswismet een normale bedenktijd. seizoen.
sel, na een halfuur, had ik op de
andere GT2-rijders zelfs een
ronde voorsprong. De wagen
liep, net als tijdens de training,
vlekkeloos," aldus Kalff.
Uiteindelijk eindigde de Nederlands/Engelse Lotus-equipe
als derde algemeen en won ze
de GT2-klasse. De volgende
race staat voor 4 mei in Oulton
Park op het programma.
ZANDVOORT - Het inter- Schelpenkartrofee voor een
nationale Paashockeytoer- jaar beschikbaar aan Bcrtus
nooi van ZHC was ook dit Balledux. Het was voor de derjaar een groot succes. Niet tigste keer clat Bcrtus Balledux
alleen organisatorisch vol- als scheidsrechter in clit toerdeed het toernooi aan de nooi zijn kunsten vertoonde.
Een prestatie waarvoor hij de
verwachtingen maar ook beker
sportief gezien was het voor ren. eenjaar lang mag koesteZANDVOORT - De Kamer
ZHC een groot succes. Zo- Ook in de strijd bij de heren
van Koophandel vindt dat meer
wel de dames als de heren viel
er van goed en spannend
cafés, restaurants en winkels
sloten dit evenement zege- hockey te genieten. De finale
zich in het centrum moeten
vierend af.
zou uiteindelijk een herhaling
kunnen vestigen.
De strijd om de Schelpen- zijn van vorig jaar. Winchester
De gemeente legt volgens de
kartrofee, bij de dames, was een en de Zandvoortse mannen
Kamerkrant van april, het huisaardige aangelegenheid. Na het plaatsten zich voor deze finale.
oi'gaan van de Kamer van
afwerken van de voorrondes Werd Winchester vorig jaar de
Koophandel, teveel de nadruk
plaatsten de Zandvoorlse vrou- gelukkige winnaar, nu revanup woonhuizen in het nieuwe
wen zich voor de finale. Daarin cheerde ZHC zich door knap
bestemmingsplan. De gemeenwerd Strathclyde de tegenpar- met 1-0 te winnen.
teraad heeft het bestemmingsNaast het hockeytoernooi
tij. In deze finale ontliepen de
Plan op 31 maart unaniem aanteams elkaar nauwelijks. ZHC stond het Paasweekend ook in
genomen.
was iets doeltreffender en won het teken van de gezelligheid.
„Het accent ligt op versterverdiend met 2-1. De winnares Een sfeer die tijdens de ontbijking van de woonfunctie. Dit
van vorig jaar, Winchester, ten. de diners en feesten naar
kan nadelig zijn voor het funcmoest genoegen nemeri met grote hoogte steeg. Ook voltioneren
en
de
ontwikkeling
v
gcnd jaar zal de ZHC clit eveneeen vierde plaats.
an de horeca en andere beHet winnende team stelde de mcnt weer op de agenda plaatdrijfsactivileiten in het censen.
Foto Kriek van C leef
De dames van Zondvoort 2 (in cle witte shirts) speelden tegen Nottingham
trum," meldt de Kamerkrant.

ZVM-zaterdag handhaaft zich

AUardKaM
triomfeert
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De Vries slaat toe bij Chess Society

ZHC beheerst eigen
Paashockeytoernooi

'Geef winkels en
cafés meer ruimte'

Zand voorts
IMieuwsblad

ZANDVOORT - De paaswedstrijd op de IJmuidense pier
voor de leden van de Zecvisvereniging Zandvoort kende een
matige opkomst, maar de vangsten waren niet slecht. Coen
Mollenberg werd de winnaar
van deze wedstrijd.
Voordat dexe wedstrijd gevist
werd had de visvereniging een
rustig verlopen jaarvergadering achter de rug. Aftredend
secretaris Henk Bluijs werd
door de voorzitter bedankt voor
zijn jarenlange inzet voor de
zeevisvereniging. Zijn plaats in
het bestuur werd met algemene
instemming ingenomen door
Jochem Visser. De nieuwe secretaris is Gerard Bluijs geworden.
Vanwege de paasvakantie lieten veel leden van dé visvereniging het afweten. Toch werd er
niet slecht gevangen. Alleen de
buitenkant van de pier gaf veel
platvis. Eerste werd Coen Mollenberg, met 280 centimeter
schar. Frans Castien deed het
ook goed met 172 centimeter
vis en Gerard Bluijs legde beslag op de derde plaats met 153
centimeter vis. De gemiddelde
lengte van de schar bedroeg 22
centimeter.
Voor komende zondag staat
er een wedstrijd bodemvissen
op de Noordzee op het programma. Deze viswedtrijd gaat vanuit Scheveningen. Het schip zal
dan geankerd worden, in tegenstelling tot driftend vissen
waarbij het schip zich laat meevoeren met de stroom. Deze
wedstrijd telt mee voor de rodedraadcompetitie.
De
rodedraadwedstrijden houden in
dat er enkele wedstrijden op de
Noordzee, pier en strand gevist
worden. De winnaar is' dan uiteraard diegene die het best uit
alle disciplines te voorschijn
komt. Volgende week dinsdag
is er een strandwedstrijd.

Wandelen in
Groenendaal
ZANDVOORT - Vrijdag start
FysioSport Groenendaal met
de Fysio Walk in het wandelbos
Groenendaal in Heemstede. Fysio Walk is sportief wandelen
afgewisseld met oefeningen en
is een gemakkelijke manier om
iets aan de gezondheid te doen.
Voor deze ontspanning zijn
geen speciale vaardigheden, faciliteiten en materialen nodig.
Sportief wandelen is met name
geschikt voor ouderen die minder lichamelijk actief zijn. Het
is minder belastend dan vele
andere vormen van bewegen en
de kans op blessures is klein,
terwijl het gezondheidseffect
groot kan zijn.
Fysio Walk vindt plaats op
maandagavond van zeven tot
acht uur en op vrijdagochtend
van tien tot elf uur. De verzamelplaats is bij de parkeerplaats van de kinderboerderij
van Wandelbos Groenendaal.
De kosten zijn tien gulden per
keer en honderd gulden per
twaalf keer, voor een heel seizoen. Het wandelseizoen loopt
tot l september. Inschrijven
kan bij FysioSport Groenendaal, Sportparklaan 16 in
Heemstede. Voor meer informatie kan gebeld worden met
023-528.0806.
FysioSport
Groenendaal
steunt hiermee het doel van Nederland in Beweging, een landelijke campagne van het Nederlands Olympisch Comité en
de Nederlandse Sport Federatie. Deze campagne heeft als
doel meer Nederlanders regelmatig en verantwoord aan het
bewegen en aan het sporten te
krijgen, om zo de gezondheid te
bevorderen.

Eerste wedvlucht
bij Pleines voor
Romkes-Spronk
ZANDVOORT - Het seizoen
van de Postduiven Vereniging
Pleines is weer begonnen. Aan
de star'; verschenen 303 wedstrijdduiven voor cle eerste vitessc-wedvlucht. De eerste zege
van het seizoen ging naar de
combinatie Romkes-Spronk.
De wedvlucht ging vanuit
Meer over een afstand van 99
kilometer. Met een westenwind
was het redelijk vliegweer en
om 's morgens half tien gingen
de manden open. Inmiddels
staat de techniek in de duivensport ook niet stil en is er een
nieuw
constateringssysteem
(klokken) ontwikkeld om de
duiven nog sneller te kunnen
klokken zonder het rubbertje
van de pootjes af te halen. Dus
de duif wordt in het geheel niet
meer aangeraakt. Met een snelheid van 13.77.49 werd de eerste
duif binnengeklokt door de
combinatie Romkes-Spronk en
wel om 10.42.18 uur.
De uitslag: Combinatie Romkes-Spronk l, 2. 7, 8. 11. 12. 17.
20, 2 4: Hans Heiligers 3. 5, 6,
14. 15, 21. 25: R. en Th. Sinnige
4. 18: Combinatie Knegt-Koopman 9: Rook Driehuizen 10;
Combinatie Koper-Twins 13, 19,
22; Hans Gaus 16. 23: Piet La
G rouw 32: Combinatie KoperKoper 42: Combinatie PaapPaap 44; Peter Bol 54.
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DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus
Tel 023 - 5713780

Muziekinstrumenten

Wij zijn twee spannende meiden uit Amsterdam van 20 en
21 jr. We zullen laten merken
hoe spannend wij zijn Laten
jullie even weten hoe we jullie
kunnen bereiken en we spreken iets ondeugends met elkaar afi Liefs Angela, Cynthia
Boxnummer 971678

10

Bloemen, planten en tuinartikelen

0906-Nummers

Direct contact met
vrouwen thuisi
. 0906-5022221 (1 gpm).

New'New * New * New * New
SECRET-PHONE-COMPANY
De 1e seksafluisterlijn v. Holl
0906-97 22 Secret H 99 cpm

Direct contact met vrouwen
09069889 Rijpe Sjaan DD uit heel je eigen regio? Bel Ontdek de duistere wereld1
zkt jongens (18) v Live Seks dan DIRECT APART"
SM Je meesteres LIVE1 Zij
Grijp onder m'n rok 99 cpm (99 cpm) 0906-909.99 35
5 m3
ƒ225,
wijdt jou ini 99cpm. 0906-9626
Succesvolle kleine advertenties
10 m3
ƒ325, 50 cpm1 Quick Daling Nu
X.Y Z B V verhuizingen en
3
Oudere vrouwen geven
Doorgeschakeld
15 m
ƒ400,
voor de zakenman en particulier
«merverhuizingen/ transport
bellen, direct afspreken
hun telefoonnummer1
met vrouwen thuis
• Reflectanten op advertenVoll.
verz
Dag-nachtservice
M n n» ,nl\fi l rut ir* klim» n wnnli'ii fir/i-t m n l ol J k«iBel
0906-17.33
3
0906-15.55 (60 cpm)
0906-5022221
(1
gpm)
0206424800 of 06-54304111 U kunt bij ons al v a ƒ 270,- ties onder nummer gelieven Ter plaatse afgeleverd in en om Amsterdam (vanaf 1 m )
I.....Illfll lll.T.ltl III |I|M l «C Icttfl^HllllIrll.
ervoor te zorgen dat het num60 cpm! Wijkdatmg vrouwen Echt LIVE m gesprek met
voor het eerste half jaar
l'.ll In lllln rn \nulj/i'll ulj iiii.il ilr s|n'*l.lli' Iwll n|i ili'
mer in de Imker-bovenhoek
* SEKS ALARMNUMMER *
uit jouw wijk zoeken een
een goede piano huren
|>.ij!ill.i MICHO'S"
sterren, geen 06 op tel.rek
op de envelop staat vermeld
afspraak! 0906-17.17.
Kunst en antiek
l'l.i.il-iMj: l- inii^i-lijK in ilr uilfii nilr < i l l l l r .
Bel 00-6809950930 (4 gpm ) Snelseks Direct Live 99 cpm
en dat de brief geadresseerd
/ \ M l \ < M ) I U ^ Ml'.l \ \ S l l l . \ l ) /»."•! |ii-i i i i i l l m i i - l r i
Afspreken in jouw
wordt aan Weekmedia, PostEen
pittig
toetje'?
Bel
Slmluv-lijcl iii.i.iuil.i^ 1 1 00 niii.
postcode-gebied.
*
Veilinggebouw
Amstelveen"
bus 156, 1000 AD Amster00569004320 Of een hete
Amsterdamseweg 202
l Knul IIM Ick-i i.-li'dmi-i h <>|>prtcii (IJ!-")7ITI(ifi «il
1
0906-5022204
(1
gpm)
Heden
INBRENG
Spinnerij
33,
Thuiscontact vrouwen
dam Dit voorkomt vertraging
bliksem ? 00-569004325 (2,5
AMSTELVEEN
.ll^r\rll//i nili n .t. III
Amstelveen, 020-6473004
in de behandeling
(20-59) zoeken een afspraak
gpm) zonder 06 kosten
020 - 6413187
*
/..imU.iml-, \M-II»-.|I|.II|. l„i«llliils|,liin \2. 20IJ.IM
BEL DAMES THUIS
thuis 0906-19 19.(60 cpm).
/,niil\ ..... I:
In heel Nederland
Een spannend
• Uw particuliere Micro bon Gezellige, langharige blondiAuto's en
Onroerend goed
GEHEEL PRIVÉ
l'l.i.il-in^ i* nok lll«|:rll|k in il<- \ulp-ilil ..... iiiliin.ilir.
contact in de buurt
per post verstuurd bereikt ne, 27 jr, 1 65 m en 65 kg,
Cinder/baby-artikelen
Vanavond al een
auto-accessoires
en woonruimte
\\ J / . i l i i l M i i i l l - . Ninm-hlilil. \ r n - l i IMTII- \\rrklil.nl.
0906-50 222 04 (1 gpm)
ons pas over 3 a 4 dagen houdt van gezellige dingen.
fijne afspraak?
l llliniil !!-<•( ol......I. «Ir HiHlilr \rnrl . VlUll.....l ilrr
te huur
Bioscoopje, lekker dansen in
Opdrachten
die
te
laat
24 u/pd (1 gpm)
0906-5022204 (1 gpm)
Geen 06 kstn, wel 2 bloedh
('iiiiiaiit. .ill ..... liln- \.in lii'l \iii-tml.im- Sljclseen disco, uit eten gaan Ben
Dringend
gezocht
babybinnenkomen
worden
Auto-demontagebednjf
aangeboden
Zie ook Nieuwsnet 9
1.1. ui /(..(C! |i. l i m l l i i i l i ' l r l
negerinnen snakkend naar
jij een gezellige, goed uitzienkinderkleding v weeshuis automatisch de week
STRIJDONK, RDW/ARN erk , Kabeltekst pag. 440 en 450 jou! 00-569004268 (2,5 gpm) Voor 't echte handwerk bel je
Miulin>>li|il- in, i. iinl.it; l "> III) mii .
de jongeman, reageer. Als
Monet 5717177
daarop geplaatst
lid Stiba Inkoop sloop/scha0906-0630 Zij praten, jij
*
l l l l l l l l l l . l l l l . u \ l ' l I l l l / l ' mcll|:t' , l , l l l t i r k k r l l | k r . l l l \ l I het klikt, gaan we spannend Garagebox te huur B v. Fehe- de-auto's Gratis gehaald. TeBEL ME THUIS
HIJ voelt onder haar rokje' ze komti Live + Stones199 cpm
li iitii'ioniliin.itii'- in ilr M n ui'- /i|n o|i .i.iinr.ia^ op
verder1 Boxnummer 947711. maplem Tel.: 023-5571283 vens verkoop oude en nieuwe
heeft niets aani Geen 06-koson/l' k.llll ..... II M-l klIJjtlliMI .
Horecapersoneel gevraagd
ten 00-569004263 (2,5 gpm) Vrouwen 30+ uit A'dam geonderdelen.
Meteorenweg
Gezocht warmte en aan- (na 1800 uur 's avonds)
VERNIEUWD ca. 1 gpm
* \ ..... liih-M-n onilrl niliniilri uunll l i rjsi'l i-Mi a "l
ven je hun telefoonnummer'
381, A'dam, 020-6319802
1
dacht
Heb
jij
een
leuk
koppie
ickv ..... c H '-» hl. .lUiwili- /!t..*i() .iilin.kii-lfii
Ik ben er
0906-14 44 (60 cpm)
Beluister anoniem
en zoek jij dat ook' Neem
Onroerend goed
ALTIJD VOOR JOU
•*• Hij |>l.i.ltMli^ m ilc- \lii IK'- »iirilrii j;vcn lirwiJMlllllladvertenties 18+
contact op met mij1 Ron, 45,
Wil je lekker kornen, maar
I I H ' I s \ l ' l * l l l l l [ l l O|l MM /Ol'k V M I I l l l .1.111 , l l l \ l'l tr(Ten woonruimte
0906-50.15.156(1 gpm).
172,
spontaan,
eerlijk,
ge>
l
geen 06 op je rek ' Bel dan n
ilrts luiilrn In l \<'i-|u< !(lii>£!-'!:rl>i< il *''t'ii ki.iul MTHET UITZENBUREAU VOOR HORECAPERSONEEL
te huur gevraagd
scheiden en humoristisch Ik
00-569004253 (2,5 gpm)
ca. 1,05 p/m
Biseks1 Buurvrouw/buurmeisSinds 1954
-luni.l lllriMMii \i. n. Il /(..."(l in icki'lllll^ ffzoekt
houd van knuffelen, zon, zee,
I.....hl
Autoruiten en kentekenplaten je (18)i Spelletjes steeds harWil jij -SEKS? Ik ook! Bel me
strand, dansen, gezelligheid
Lijsterstraat 18
derl 99 cpm. 0906-95 26.
Ik ga door, waar anderen dan LIVE. Geen 06 op je tel.UI,- pnj/i-n ,-M l 17. V', liï\\
uit en thuis Boxnummer Heeft u een kamer te huur?
Tel + fax 023 • 5731613
l kunt .1.- h k-l \.iu un M ii iii-.iihrilciiluTomliin.ihi' /
KBT bemiddelt hierin gratis
Dagelijks seksen hete meis- stoppen' Schaam me ner-1 rek. 00 6809950929 (4 gpm.)
257226
van alle leeftijden, die enkele dagen pei week in
ti IrlnniM h op^i'M'u:
voor u 024-3777807.
jes
(18) op onze LIVELIJN! De gens voor en wil harde SEKS
de BEDRUFSCATERING willen werken.
Ik ben 160 lang, speels,
heetste!
99 cpm 0906-06 03. Harriet! 99 cpm 0906-97 94
Bel of kom langs BBB Horeca, Van Woustraat 70,
sprankelend,
slank, slim,
Leuke meiden en jongens uit
Diverse clubs
Amsterdam, 020 • 662 61 61
Dames en heren uit heel
Financien en
Rijles auto's
spannend en ik kan moeilijk
A'dam e.o leer je kennen via
Nederland
zoeken
'n
vriend
zijn Ik rook en heb lang krulhandelszaken
en motoren
Teleparty. 0906-0990. pm60c.
of vriendin, alle leeftijden
lend haar en blauwe ogen.
Divers personeel gevraagd
Bureau Angel voor een superl i l i l mimiui'i i- ..... l MIOI liivoi^kl.ii lili'ii) i i f / r i i d c u .1.111:
(55 cpm). 0906-9876
Ben jij sterk, lief, slim, donker
LIVE' Black, beautiful en hot' snelle escort Dames v a. 18
Mirro'.. \\ i't'kiiii'ilia
en tussen de 33 en 40 en
Voor
de
liefhebber
v.
zwarte
Direct contact met
jr, 24 u. p d 020-6322452.
Alblas Verkeersscholen
l'o.llm-. I 5 ( > - 11)1)1) V I ) A i i i - t f i i l n i n
woonachtig in de omgeving
vrouweni 99 cpm. 0906-06 01. M. sp. dames v a 18 jr gevr
stoute vrouwen
V A ƒ75 - DORSMAN
Ook MMir riMdii'- incl lirirliiiiiiniicr
van Amsterdam. Boxnummer
0906-50.222.21 (1 gpm)
blijft toch goedkoper'
il \ool ]».i.lt-m^ III i
Spannende date9
950728
Luxe privé huis! Topmeisjes
UW RIJBEWIJS
Bel nu- 023 - 5714534.
Nl'l'k
0906-50 15 15.6
10-01 u, 7 dgn p.w Sauna +
Lokaal
tarief
Amsterdam
Nieuwkoop,
0172-408361
Ik
heb
bruine
haren
en
blauwe
t u rnl .u «'|il<rnok.l.irl.
\ ooi tlr
Advertenties van
daling1 vrouwen uit A'dam1
bubbelbaden. Sarphatipark
ogen. Ik ben Nelly, 1.60 lang,
vrouwen 18+. (1 gpm). 118, A'dam. 020- 6723022
010-29.46.186
Rijwielen,
60 jaar en van een goed niVoor auto/motorrijles in
veau Ik houd van reizen, namotoren,
Amsterdam e.o. is een gratis
tuur, cultuur, gezelligheid uit
Oproepen - Mededelingen
bromfietsen
infogids verkrijgbaar.
en thuis, wandelen, fietsen en
Tel 020-4205386.
muziek, Ik ben eerlijk, attent
ZOEKT
en jong van hart en uiterlijk. Gebr. brom- en snorscooters,
VWO MARKTONDERZOEK vraagt in Amsterdam e o dames
• ANNULERINGEN van adBoxnummer 957035
i.z g st, evt bezorgd, 100% vertentie-opdrachten kunt u
m de leeftijd van 1850 jaar voor een kort marktonderzoek
eerlijk.
Tel.
071-3315382.
(tegen financiële vergoeding) Het gaat over
Ik wil via deze weg graag m
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
voor vakantie en/of ziekte van vaste bezorger/ster
„EEN GEZELLIG DRANKJE IN DE HUISELIJKE SFEER"
contact komen met anderen Weg whiplash dames moun- richten aan Micro's WeekmeVindt u het leuk om hierover uw mening te geven, belt u dan
Dus welke oudere man wil mij tainbike, 21 versn , als nieuw dia, Postbus 156, 1000 AD
Telefoon 023-5717166
026 3815036 (ook 's avonds bereikbaar) Vraagt u naar
een beetje hard aanpakken, pr n o t k Tel.: 023-5712945. Amsterdam
Robert Verhoeven
Bijverdienste' wij zoeken een Escortbureau Monique voor via de telefoon' Ik ben Suzanne, 23 jaar jong, wild en heel
• Wij behouden ons het leinteresseerde, als OP- al uw seks- en massage ver- erg ondeugend Spreek eerst
recht voor zonder opgave van IOEPKRACHT, in het ver- wennerij, zoekt dames, goe- je box of telefoonnr m zodat ik
redenen teksten te wijzigen vaardigen van THEATERKLE- de verd. Bel 020-6314160
kan
bellen
Boxnummer
DING Eventueel aan huis of
of niet op te nemen
op ons atelier Ervaring m Gezocht' ervaren naaister 970639.
l v.m marktonderzoek zkn wij handwerk verdient voorkeur (met sofi-nummer) voor free- Kop Noord-Holland. ünda, 25
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
v kort gesprek m A'dam hon- Bellen tussen 09 00-11 00 uur lance werk Bellen tijdens jr, lang rood haar, blauwe
kantooruren 020-6713234
denbezitters die altijd KIDDO op 020-6713234
ogen. Ik ben 1 70 slank en
SG
SG
pocket pocket Latex
SG
SG
SG
Maaien
kopen Men ontvangt hiervoor
Als elektronische verkeersagenten bewaeen ondeugende boogschut45
damast badstol 14 cm
30
35
40
dikte
25
• Wij wensen Z V M Handbal ƒ45,- Opg 0314-363922
ter
die
op
zoek
is
naar
een
Mode
zaterdag 18 april veel succes
160,180,275,350,260,80x190x14
99,125,140,ken stoplichten de veiligheid op onze kruispunten.
spannende jongeman tot cirmet de marathon-klaverjas. Gezocht kandidaten voorgra80x200x14 105,- 130,- 150,- 165,- 190,- 280,- 355,- 270,ca 35 jaar Als je reageert,
tis theorie-opleiding motorrijM
Soms gaat er wel eens één stuk zonder
90x190x14 110,- 140,- 155,- 175,- 200,- 285,- 360,- 290.altijd een berichtje van me
l He Myrna, bedankt he
bewijs i- 1 gratis motorrijles.
terug dus bellen. Boxnummer
90x200x14 115,- 150,- 165,- 185,- 215.- 290,- 365,- 320,Het zit er keurig op11
Verkeersschool Neten Amdat het meteen wordt opgemerkt. Dat levert levensVondellaan 7
942531
De groeten aan Nico
sterdam. Tel 020-6633773
120x190x14 155,- 190,- 215,- 225,- 255,- 375,- 425,- 390,Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
130x190x14 165.- 200.- 230,- 245,- 280,- 395,- 430,- 425,Reageren
op
advertenties
gevaarlijke situaties op. Zo gevaarlijk dat sommigen
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
140x190x14 180,- 225,- 245,- 265- 300.- 425,- 525,- 465,met boxnummer'
Felicitaties
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk270,315,450,140x200x14
190,230,255,550,499.onder ons het niet meer kunnen navertellen.
zaamheden Gew openingstijden- ma t/m vrij van 9 00 tot
160x200x14 200,- 255,- 290,- 305,- 345,- 495,- 570,- 605,1700 uur. Voor info 023-5717177 of 06-52502188.
Elke tip over een kapot stoplicht is wei180x200x14 230,- 290,- 325,- 350,- 380,- 525,- 625,- 699,WIJ ZIJN GESLOTEN VAN 18 APRIL T/M 10 MEI
200x200x14 255,- 330.- 365,- 390.- 425,- 540,- 640,- 790,Hieronder vindt u een kleine
kom bij de politie. Het is een kleine moeite en u
selectie van de honderden
Opleidingen/cursussen
aanwezige advertenties.

Verhuizingen

PIANO
SPELEN

1e klas tuinaarde/bestratingszand

Jaap Bakker BV

VAN KERKWIJK

0906*0611

Heining 16 te Amsterdam
Tel. 020-4975821

(09)06-98.50

0906-96.88

BBB Horeca

WIKA AUTOGLAS

(09)06 - 9789

herintredende vrouwen

Tel, 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

Autoverzekering

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.

in 5 dagen

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

bezorger/ster

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

MATRASSEN

KAPOT
STOPLICHT EIST
MENSENLEVENS.

Monet Strijkservice

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

SANDRA EN EDWIN

van harte gefeliciteerd met de geboorte
van jullie zoon Jimmy

Opa en oma Roos
Lieve opa en oma Banjer
over 3 nachtjes al 35 jaar
een paar 35 kusjes van
Mitch, Dylan en Jessie

g c L d a sic m e r c o l l e g e

Bijeenkomsten

• Nog een paar geheimzinni-Gemengde Vrijmetselarij,
internat, orde voor mannen
ge dagen Remy
en vrouwen Ook in Amstel• O, gut Maaike in de VUT veen Tel 020-6430293
Geniet er maar van samen
met je man Cis & Dick

Uitgaan

• Papa/mama 35 jaar getrouwd Gefeliciteerd Liefs
Peter Ramona Mark Lindsey Elke donderdag dansen en
ontmoeten v alleengaanden
• Tiny en Evert
v a. 30 jr 'De Ossestal', Nieuvan harte gefeliciteert
welaan 34A Osdorp, v a 20 u
met jullie 40-jang huwelijk
IETS TE VIEREN?
• Wij behouden ons het
EETCAFE SANTÉ
recht voor zonder opgave van
Zandvoort, 023-5719213
redenen teksten te wijzigen
S v p tijdig reserveren
of niet op te nemen

Markten /braderieen
EXTRA THEMA MAAK HET KIND IN JE WAKKER

Opleidingen- en Gezondheidsbeurs
A.s. zondag 10.00-18.00 uur
• 160 stands, 27 lezingen en demonstraties
• SJAMANISME • EDELSTENEN • HOMEOPATHIE
• OOSTERSE GENEESWIJZEN • SHIATSU • REIKI
• PARANORMALE OPLEIDINGEN • REÏNCARNATIE
• KLANKSCHALEN • NLP etc etc

Kaarten aan de zaal ƒ15,Sporthallen Zuid, IJsbaanpad
vlakbij Olympisch Stadion en WTC,
trams 16 & 24 vanaf CS, metro 50
Nederlands Grootste
VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
18 19 april, 900 1700 uur
Org v Aerle 0492 525483
* GROTE PARIJSE MARKT *
A'dam zo 19 april, 10 17 uur,
Jaap Edenhal, Radioweg 64
snuffel, antiek, verzamel,
boeken, curiosa en
grootmoederstijd spullen
Midland BV, 033 4751167
VLOOIENMARKT 14'15
maart en 2/3 mei Jaap Eden
hal Amsterdam 0481-422112
Zo
19 april vlooienmarkt
SPORTHAL DIEMEN.
geopend van 10-17 uur
Info 020 6992252, na 19 30 u

Commercieel en
administratief
personeel
gevraagd
Ben je op zoek naar en nieuwe uitdaging? Ben je super
gemotiveerd en in het bezit
van een auto'' Dan daag ik je
nu uit om Regent te bellen en
vraag naar Nick Meulendijk
tel 0306081878

Geregistreerd in het CREBO,
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
Start opleidingen aug /sept /jan /mrt
* schoonheidsverzorging
* voetverzorging
* Algemene Ondernemersvaardigheden (A O V )
* visagie & hairstyling
* manicure & nagelstylmg
* persoonlijke presentatie
* henna-decoraties (handen en voeten)

KOM NAAR ONZE OPEN DAG
ZATERDAG 18 APRIL 11.00 - 15.00 UUR
Voor informatie / demonstratie of brochure
Keizersgracht 126,
1015 CW Amsterdam, telefoon 020-6246867
Bereikbaar met tram 13, 14, 17, 1, 2, 4, 5, 9, 16, 24, 25

Waar ik van houd1" Zwemmen, strandwandelingen en
kinderen. Ik ben Nanette, 29
jaar en 1 60 lang Ik heb kort
blond haar en ben via deze
weg op zoek naar een leuke
man tussen de 29 en 33 jaar
jong. Ben jij dat misschien'
Reageer!
Boxnummer
940837
Bos/strandwandelmgen, bioscoop, winkelen, gezelligheid
uit en thuis enz ' Ik ben Jan,
37, 188, heb een normaal
postuur, blauw/grijze ogen,
donker haar en een snorretje.
Ik ben geen bartype en op
zoek naar een vrouw tot 42
jaar' Boxnummer 323266.
Den Haag heb jij stijl en een
beetje niveau, ik zoek een lieve man Gebonden mag je
zijn. Ik zoek geen glazenwasser of bouwvakker maar een
levensgenieter, verzorgt met
temperament Ik ben volslank, gebonden maar niet fanatiek Boxnummer 293183.

Kennismaking

Ben jij leuk, goed uitziend,
langer dan 1 75 en niet saai'
Dan zoek ik jou' Ik zie er leuk
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE''
uit Mijn naam is Anne Ik ben
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, spontaan en heb lang donker
7 dagen per week Wat moet u doen'
blond haar en bruine ogen.
1 Kies een leuke advertentie
Ben jij op zoek naar een leuke
2 Bel met 0906-50 15 15 6 en toets m het hoofdmenu een 4. date' Reageer dan nu1 Box3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie nummer 932275
van uw keuze
Ben jij het type bouwvakker,
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
robuust, breed geschouderd,
Reageren op advertenties met boxnummer''
tussen de 37-45 jaar, die romantisch ingesteld is zowel
thuis en uit, die betrouwbaar
is en waar vertrouwen, respect en romantiek als eerste
Hieronder vindt u een kleine selectie van de
in je woordenboek voorkohonderden aanwezige advertenties
men' Boxnummer 981503.

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

Belangrijk eerlijkheid en betrouwbaarheid Samen met
mijn 2 zoontjes van 6 woon ik
in de omgeving van Amsterdam Mijn naam is Trudy en
hoe heet jij' Ik ben een moeder van 39 jaar Wil jij mij beter
leren kennen tijdens een
date? Boxnummer 902633

Ben jij een goed uitziende
man van goed niveau en heb
je stijl en persoonlijkheid in
huis7 Reageer' Ik ben een
vrouwelijke vrouw van 55 en
1 60 Ik heb bruine ogen, half
lang krullend donker haar en
Bel Karmijn voor schilder1
werk, kleine verbouwingen een zelfstandig beroep Boxnummer 976936
Gespecialiseerd op het deco
ratiegebied (muren)
Tel Denk jij alleen is maar alleen
0206364910 of 0651152427 elke keer, onthoud met ons
Erkend schildersbedrijf heef1 tweeen kunnen we veel meer
dit jaar nog enige tijd voor Ik ben Gerne, 36, 1 68, 70 kg,
onderhoud- en nieuwbouw- krullend haar, slanke taille,
bolle billen en flinke bovenbeschilderwerken, witten,
behangen en sierpleister nen Regio Den Haag en
heb veel fantadubbelglasenz Zeer GOEDE goed figuur Ik
horen7
Boxnummer
REFERENTIES
Tel
030 sie,
264681
2436286, 06 54303974
een
Fa Zilmar voor vakbekwaam Een 37-jarige moeder van
1
onderhouds- en schilderwerk kind van 9, dat ben ik 1 75
laag tarief vnjbl offerte tel / lang en in het bezit van bruin/
fax 0227-512532 na 19 00 uur grijs haar Ben jij een eerlijke,
Nederlandse man tussen de
SCHILDER heeft nog tijd v 35 en 45 en houd je ook van
binnen- en buitenwerk Vri|bl het volgende9 Kamperen,
bos, strand en dieren Interesprijsopgave
Bellen na 18 00 uur 5719800 se" Boxnummer 823850

Een pruik als het
nodig is!

LET OP!!

SPECIALE AKTIE
Fabriekswinkel

Alle afwijkende
maten mogelijk

GRANDIOZE SPECIALE
AANBIEDING
"ALLÉÉN BIJ ONS
KWALITEITSMATRASSEN
SG35 90x200 16 cm dik

ƒ 98,Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 509
Van Woustraat 96

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Zuid

• Gevr metalen
5714048

stapelbed

onze veiligheid, vinden we allemaal. Maar wie is

die maatschappij? Dat zijn wij. Dat ben jij.
l DE MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JIJ. l
DU i s e e n p u b l i c a t i e v a n d e S t i c h t i n g I d e ë l e R e c l a m e

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

020-6324959
020-6186088
020-6937355
020-4703049

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

Sport, spel en
ontspanning

Te koop
gevraagd
diversen

De maatschappij moet alles doen voor

telefoon: 0800*0013, internet: http://www.rlv.net/slre

Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F9,'W (ICL. BTW)
EXTRA
(u dient er rckcninj;
mee te houden dat hij
uw upgiu e de regel
hr.o.nr.... bur. v.d. hlud
als l regel bij un tekst
gerekend wordl).
Wij zijn niet uunspriik tl ij k vo->r fouten ontstuan door onduidelijk
handschrift.

Gratis Micro's en betaalde
Wij hchoudcn ons het
Micro's moeten worden ingele- recllt voor '«"der
verd aan de balie van ons kan- ™1"1' im ™^nen .
toortot uiterlijk maandag
16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

Welke klaverjas- of kaartclub
zoekt gratis zaalruimte'
Inl. 5715619/5718812

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

kunt er grote ongelukken mee voorkomen.

ed 17

t/m 3 regels ƒ 5,60
t/m 4 regels ƒ 7,47
t/m 5 regels ƒ 9,34
t/m 6 regels ƒ 11,21
t/m 7 regels ƒ 13,08

Dos . . . maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
heren{mqat)werken

Dinsdags geslo'en
Heemsledeilraol 28
bh Hoofddorpplein
Amsterdam

Tel 020-6157107

Onroerend
goed te koop
aangeboden
T k een houten chalet, 6
pers volledig ingericht, 2
slaapk , badk met douche en
bad, schuur, overdekt terras
en tuin Op goed geoutilleerde camping, met zwemmeer
bij Hoevelaken Gelegen bij
bos, goede fiets- en wandelmogelijkheden, dichtbij Veluwemeer
Prijs in overleg
0522-241933

Welk meisje van rond de 20 Zandvoort aan zee te koop
jaar zou het leuk vinden om ruim 3 kmrapp. Vraagprijs
vanavond met mij naar de film / 229 000,kk
Tel
te gaan9 Boxnummer 374521 023-5716589

t/m 8 regels ƒ 14,95
t/m 9 regels/ 16,81
t/m 10 regels ƒ 18,68
Wili u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw adveitentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke mui kt, lot een maximum van één advertentie
pci weck. Ook zonder vermelding vraagprijs (aitikclcn te zamen niet boven f 300.-) kunt u niet giatis adverteicn. Alle prijzen zijn incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adics:
Poslcode:
Telefoon:
S.v.p. in iiibiick:

Plaats:

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

15

woensdag 15 april 1998

Varen door porseleinkast van Waterland
Het voorjaar is bij uitstek de tijd om met een
ervaren gids de veenweiden in NoordHolland te verkennen. Boswachters van
Staatsbosbeheer geven vaarexcursies en
kunnen alles vertellen over landschappen,
weidevogels en bloemen.

T

USSEN DE BUIEN
door
is
Waterland
prachtig. Het natgeregende kerkje van Zuidewoude glinstert in de zon en
op het grauwe water van de Ae
staan kleine schuimkopjes.
Een groep ambtenaren die op
vnarexcursie zou gaan heeft afjie/egd. Voor boswachter Ton
Pieters is regen echter geen reden om thuis te blijven. „Alleen
bij onweer vaar ik niet," zegt hij.
Maar je kunt dat niet altijd
voorspellen. Pieters heeft meegemaakt dat de bliksem vlak
voor hem insloeg op het water.
,.De boot kwam omhoog en de
mensen sprongen ervan schrik
af."
Deze vrije zaterdagmiddag
vaart Pieters in een open boot
door Waterland-Oost.
Aan boord zitlen
twee
vrienden, Juricn Koerts van
Natuurmonumenten
en
Louis Boersnia van het
1VN (vereniging voor natuuren milieueducatie). De mannen
dragen groene laarzen en zijn
gewapend met verrekijkers. Ze
kennen de omgeving door en
dooi', en merken de kleinste bij/onderheden
meteen
pp.
Koerts wijst naar een kieviet,
die zich net op de eieren laat
/akken. „Weer het mannetje,
l lij zat daar vanochtend ook al,
terwijl dat meestal toch het
werk van het vrouwtje is."
Het veenweidegebied
ten
noorden van Amsterdam, is een
belangrijke verblijfplaats voor
vogels die naar het zuiden trekken. Deze maanden barst het er
dan ook van de weidevogels. Al
tijdens een kort vaartochtje
kom je veel soorten tegen: grutlo, tureluur, wintertaling, schoIckster, fuut, grauwe gans, bruine kiekendief, wilde eend,
kemphaan
Ik heb in vijf mi-

nuten meer gezien, dan een gemiddelde vogelaar zich ooit zou
kunnen wensen," zegt Koerts
tevreden.
Volgens boswachter Pieters,
die hel gebied al meer dan 25
jaar beheert, is de omgeving
nog ongeveer zoals die vroeger
was. „Voor Nederlandse begrippen is Waterland heel stabiel
gebleven. Je hebt de groei van
Monnickendam en Purmerend,
maar in het open landschap zelf
is niet veel veranderd."
Veenweiden hebben natuurwaarde, maar zijn eveneens in
agrarisch opzicht interessant.
Hun ontstaan danken ze aan
boeren, die eeuwenoude moerassen ontgonnen hebben. Picters spreekt daarom liever van
een cultuurlandschap, dan van
een
natuurlandschap.
Dankzij
de
mens, is de
verscheidenheid aan planten en dieren
sterk toegenomen. Een moderne boer die
zijn omgeving veronachtzaamt,
kan echter weer veel vernielen.
„Door de mechanisatie gaat
men de weilanden steeds sneller gebruiken. Wat vroeger half
juni plaatsvond, gebeurt nu al
in mei. Eerder maaien betekent
een aanslag op de dieren in het
gras en op de plantengemeenschap," zegt Pieters.
Hij landt de boot behoedzaam
naast een strook met riet. Hoog
in de lucht zingt een veldleeuwerik. De mannen stappen uit
en de grond veert onder hun
voeten. In feite zijn veenweiden
namelijk niets anders dan drijvend veen. Onder het bovenste
laagje levende planten, zit een
laag van negen meter plantenblubber en het is absoluut niet
denkbeeldig dat je er doorheen
zakt.
Dat maakt het beheer van
veenweiden nogal moeilijk,

Gratis
dagje
Amsterdam

Naast 725.000 inwoners, 140
nationaliteiten, 90 eilancljcs, 2.0 miljoen vierkantemeter water, 13 ha, groen,
9.100 bomen, 75 km oevervoorziening, 1.200 bruggen,
85.000 stuks straatmeubilair, 12 torens, 76 gedenktekens, 74 speelplaatsen, 11
schuilkelders en 36 urinoirs, heelt onze hoofdstad
vijftig gratis activiteiten en
attracties! Amsterdam Wcreldstad zet er om de week
vijf van voor u op een rij.
1. Gratis kunst te bezichtigen: Schuttersgalerij, Amsterdams Historisch Museum, Kalverstraat 92. Vijftien reusachtige schilderijen uit de ücvcntiende eeuw hangen gewoon op
de openbare weg. De enige museumstraat ter wereld. Wel
overdekt natuurlijk. Opcnmgstijden zijn: maandag tot en met
vrijdag van tien tot vijf uur; /aterdag en zondag van elf tot
vijf uur.

Staatsbosbeheer
houdt excursies
in Waterland

2. Gratis uitzicht op maar
liefst vijftien bruggen. Vanaf
de 'Brug van 15 Bruggen' (kruising Reguliersgracht met de
Keizersgracht) kun je veertien
bruggen zien; de vijftiende is
de brug waarop je zelf staat.

Gewapend niet verrekijkers laten Jurren Koerts van Natuurmonumenten en Louis Boersma van het IVN zich in een open boot door Waterland-Oost varen, met aan het roer
boswachter Ton Pieters
Biamdellolljndci FologiaTio
want je kunt het werk niet aan met grote groepen, loopt Pie- nestjes en zeldzame planten. boot voor mij het makkelijkst, bicden. Wie Kraan een kijkje neemt,
speciaal
in
bloeiscizoen van blociedereen uit besteden. „Als je ters soms even over het veen, De veenweiden staan namelijk dan blijven de mensen bij el- men, kan inhet
de weck van 15 tot en met
iemand met een tractor de om de mensen te laten voelen bekend om orchideesoorten als kaar en wordt er niets kapot 21 juni deelnemen
aan excursies,
veenweide instuurt, weet je ze- hoe de grond veert onder hun rietorchis, gevlekte rietorchis getrapt."
langs de meest aansprekende plande orchideeën. Voor inlichker dat hij na een kwartiertje voeten. Maar je moet daarbij en de welriekende nachtorchis.
Jan Pieter Nepveu tciiffroep:
tingen kan men zich onder meer wenbelt, omdat hij weggezakt is. En wel oppassen, want afgezien
„In feite lopen we hier als een
den tot de WV-Monnickcndam, 0299dan heeft die man nog mazzel, van het feit datje kunt wegzak- rinoceros door een porselein- In Noord-IIolland organiseert Staats- G51.998; VW-Zaandam, 075-616.2221;
dat hij er zelf uit heeft kunnen ken, kun je ongewild ook veel kast," zegt Pieters. „Wat dat be- bosbchecr liet hele voorjaar vaar- en en de Stichting Natuur- en Mïlieuekomen." Ook tijdens excursies schade aanrichten aan vogel- treft zijn rondleidingen per wandelexcursies door veenweidege- ducatie Zaandam, 075-631.2020.

'Alle bleekneuzen naar buiten!7
in Openluchtmuseum Arnhem

De openingstentoonstelling van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, 'Alle bleekneuzen naar buiten!', gaat in grote
lijnen in op de historische ontwikkeling van deze kinderuitzendingen. Ook wordt een beeld gegeven van het dagelijk leven in
een koloniehuis. Bij de samenstelling van de tentoonstelling is
veel gebruik gemaakt van de ervaringen van de voormalige
'bleekneuzen'.
Het Openluchtmuseum is tot en met l november, dagelijks van
tien tot vijf uur geopend.
ADVERTENTIES

Vakantiekolonie 'Noorderhuis' in Hoogcveen, jaren dertig. Vlak
voor het slapen gaan leest de geleidster nog een verhaaltje voor
Foto Nodeilands Openluchtmuseum

Ook Heimanshof
is open tijdens
museumweekend

FotoMddurodam

Bouwers miniatuurschepen geven
demonstraties in Madurodam

Deze verenigingen laten tijdens de demonstratiedagen tussen elfen vier uur zien wat zij in hun
vrije tijd voor prachtige miniatuurschepen hebben gebouwd. Een hobby die veel tijd en geld
kost, maar die resulteert in hoogstaande natuur-

getrouwe modellen. De bezoekers kunnen dit
van dichtbij aanschouwen en vragen stellen aan
de trotse makers van de schepen. Er nemen
gemiddeld twintig verschillende schepen deel
aan de demonstraties.
De demonstraties vinden plaats op 18, 19 en 20
april; 2, 3, 9, 10, 16, 17, 21 (Hemelvaartsdag), 23.
24, 30 en 31 mei; l (Pinksteren). 6, 7,13,14, 20, 21,
27 en 28 juni.
Madurodam is overigens het gehele jaar geopend. Tot 30 juni van 9-20 uur en van l juli tot
en met 31 augustus van 9-22 uur.

Over leer kunt u nog veel leren.
Geen helling is te stijl en geen pad

T ac

*?

onbegaanbaar voor het leren schoeisel
van de vrijbuiter en de avonturier Maar
de natuurlijke eigenschappen van leer
zijn vooral een enorme inspiratiebron
voor de grote Europese meubelontwerpers. Dat ervaart u m de gloednieuwe
vestiging van Mondileder Stoutenbeek
in Diemen.

mondiléder
Vanaf 17 april: Diemen, Sniep 7 (Meubelboulevard Diemen). ringweg Amsterdam afslag S113.
Telefoon (020) 600 87 59. Soesterberg, Amersfoortsestraat 76. Telefoon (0346) 35 20 07.

Stoutenbeek

Wij komen graag bi| u thuis

in Hoofddorp. Toch behoort De
Heimanshof tot de NatuurhisVoor algemene informatie over de inkomensmaatregelen is torischc Musea en is bekend
haar soortenrijkdom. Op zaer een informatieblad beschikbaar. U kunt dit informatie- om
tcrdag 18 en zondag 19 april
kunt u dit met eigen ogen conblad bestellen via telefoonnummer 0800-8051 (gratis).
statcren tijdens de extra middaSpecifieke informatie over de uitvoering van de maatregelen gopenstelling van twee tot vijf

Vooral voor mensen die behalve een AOW ook een pensioenuitkering hebben, zal het inkomen in april eenmalig hoger
zijn dan in de maanden ervoor en erna. Want in de meeste
gevallen krijgt u in april behalve de april-uitkering ook de
compensatie over het eerste kwartaal met terugwerkende
kracht ineens uitbetaald. Met ingang van mei ontvangt u
dan het nieuwe maandbedrag. Dit maandbedrag is hoger
dan het inkomen dat u de eerste drie maanden ontving.
Het is echter een lager bedrag dan in april omdat u in april
immers de compensatie met terugwerkende kracht over de
eerste drie maanden in één keer erbij krijgt.
Wilt u meer informatie over de
verschillende maandbedragen,
dan kunt u terecht bij uw
pensioenfonds of verzekeraar.

Juist m dit jaargetijde staat
de bosrand in volle bloei met
stinzenplanten. Dat zijn planten, als de grote muur, de holwortel. vingcrhelmbloem. Oosterse- en bosanemonen. rnuskuskruid, aronskelken, die cigenlijk alleen nog m wilde
plantcntuincn en landgoederen
te zien zijn.
In het moeras straalt een
kring van gele dotters en voor
wie goed kijkt valt er veel in De
Heimanshof te gemeten. Misschion heeft het waterhoentje
al jonkies gekregen en laat de
bruine kikker zich horen. Vogels en insecten voelen zich
thuis in de één hectare grote
natuurgebied.
In het bezoekerscentrum 'De
Kijkdoos', dat evenals de wilde
plantentuin toegankelijk is
voor rolstoelers - er zijn ook
veel banken om uit te rusten kan men terecht voor een kopje
thee. Ton Engelman cn'Corrie
de Wolff stellen er hun natuurfoto's tentoon.

Voor meer informatie, data, openingstijdcn, enz., kunt u het toeristisch informatienummer van VW
Amsterdam bellen: 0900-400.40.40 (l
gulden per minuut).

S N ELS E RV l CE
UW MOTORFIETS WERKPLAATS
ZONDER
AFSPRAAK

tis of tegen fikse korting
hun deuren voor het puIn januari hebben verschillende groepen mensen onbedoeld bliek.
Aan de hand van gratis routes kan men wandeeen lager netto-inkomen ontvangen dan in 1997.
len of fietsen langs de verDie achteruitgang werd veroorzaakt door een samenloop
schillende musea.
van premie- en belastingmaatregelen. Inmiddels heeft de
Waar men misschien in dit
regering aangekondigd dat zij maatregelen heeft genomen
verband niet zo snel aan zou
is De Heimanshof geleom deze achteruitgang met ingang van april te compenseren. denken,
gen aan de Wieger Bruinlaan l

en de uitwerking per groep wordt gegeven door de
uitvoerende instanties.

4. Gratis te bezichtigen: Begijnhof aan het Spui. Middeleeuwsc rust in een wereldstad
Tientallen historische huizen
rond een 'dorpsplein', met in
het midden een schilderachtig
kerkje. Ook het oudste huis
van Amsterdam - uit 1475 - is
hier gratis te bewonderen.

Moto Maat

Mededeling voor mensen met AOW,
met AOW en pensioen, met een
Onder het motto 'Loop,
werkloosheids- of arbeidsongeschikt- fiets en ontdek iets...' openen meer dan vijfhonderd
heidsuitkering en Vutters.
musea in het hele land gra-

ÏModclbouwers demonstreren in Madurodam hun schepen

3. Gratis internetten m rcstaurant De Waag (Nieuwmarkt). In de middeleeuwen
was dit één van de stadspooi ten van Amsterdam. Het gebouw staat er nog steeds als
een soort kasteel, maar is
dankzij internet inmiddels een
toegangspoort geworden tot de
21-e eeuw. Maandag tot en met
zondag geopend.

5. Gratis te bezichtigen:
'Spaanse Rijschool' in Hollandsche Manege. Deze manege aan
Vondelstraat 140,werd in de vorige eeuw gebouwd, met als
voorbeeld de beroemde 'Spaanse Rijschool' uit Wenen. Inmiddels ligt de manege midden in
Amsterdam, maar er wordt nog
steeds volop paard gereden.
Het stijlvolle interieur en de
sfeer is sinds de vorige eeuw
nauwelijks veranderd. Maandag tot en met vrijdag van half
negen 's morgens tot één uur 's
nachts; zaterdag en zondag van
half negen tot zes uur.

Tussen 1883 en 1970 brachten ruim een half miljoen Nederlandse kinderen enkele weken aan zee of in het bos door
om aan te sterken. De meeste kinderen gingen naar de
koloniehuizen en werden vanwege hun zwakke gezondheid vaak 'bleekneusjes' genoemd.

Tijdens alle zon- en feestdagen in april,
mei en juni worden er in Madurodam demonstraties gegeven door diverse modelboqtverenigingen uit Nederland, België en
Duitsland.

wereldstad

* olie-verversen
ƒ45,-

* remmen
* olie + filter
*
*
*
*

kettingen + tandwielen
acute storingen
valschade
ophaalservice (TEL.)

MOTORFORENS OPGELET !
'S OCHTENDS GEBRACHT 'S AVpNDS KLAAR.
Tijdens reparatie erbij blijven en meekijken is bij ons heel normaal. Je kunt ook terecht voor onderhoud en onderdelen.

Wij zijn open v.a. ma. t/m zat. 7.30 tot 19.00 uur
JAN REBELSTRAAT 46, AMSTERDAM

Tel. 020-41 p1234
(langs de Ookmeerweg schuin t.o. t Westgaarde)

'

'

'

EI, EI,
MAAR ONZE
VOORDELIGE
MIDDAGTARIEVEN
, BLIJVEN!
:
i • •
. • ... Alle topfïlms zijn te zien
in onze Pathé bioscopen.

's Middags, doordeweeks, bent u bij Pathé Cinemas meestal |
goedkoper uit, voor alle films! Informeer naar onze voordelige ;=
middagtarieven bij dé Kassa van het theater bij u in de buurt. ,ïï
Voor reserveringen:
.i.;|
Nationale Pathé Bioscoopreserveringslijn 0900.202 53 50 soct/pmi
RaadpUeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het filmaanbod..
i^
Path* bioscopen in Amsterdam: Alla. Bellevue Cinerama / Calypso. Cinema, City en Tuschinsklis
U vindt alle adressen van Pathé Cinemas in de GOUDEN GIDS.
'>'?!>

woensdag 15 april 1998

Weekmedia 17

f VOREX specialist in:

Laat u verrassen op óns verjaardagsfeest,

Chrysler Stratus Pacifica,

Tuinhekken - carports
deuren - overkappingen
pergola's - luifels
zonneschermen - bloembakken
duurzaam materiaal, onderhoudsvrij,
hardhout, ijzer en hoogwaardig
kunststof, vakkundig en vertrouwd.

C H k VSl l K

S l KA r U s

PIL n jnr Htkdcn w e r d

Chrysler fccmtroducccrd m Nederland Om dat te vieren ytven
we de Stialm tijdelijk iets extra s mee Wat te denken van
stijlvolle aluminium velden en CD speler for flee op de speciale
luxe Slraltis Pacifica? Pn op ile 2 Oi l l lutomaat standaard de
Autostiek Terwijl de Stialus normaal al bijzonder comfortabel
is uitf,eitis( met o a aneo t w e e nnrn^s en elektrisch bedien

Tel 020-6598832, AutoteL 0652-785376

hare lanien

liij de Chrysler dealer hoorl u er meer over

Diar vindt u overigens noy veel meer feestelijke modellen
Tui

SM K i l

dl

A M l R i c A ON

WIIMIS

Chryslei
DL aelii loupi z o l a n g di voiiriiiil s t r i U C h r y s l e r S l r a i u s
A f g e b e e l d C h r y s l e r S t r a i u s 2 5 l \ v a n a f ƒ 72 990

v a n a f ƒ 49 995
P r i j s i n e l u s u f BTW a( i m p o r t e u r e x e l k c i s l t n r i j k l i a r nnkin in v e r w i j d e n n i , s h i j d i a(,i l e i s e v a n a l ƒ l 187
ptr maind ( e x e l II l \V en b r a n d s t n f )
Voor m e e r i n f o r m a n t bel C h r y s l e r l e a s e 03-17 3 6 7 8 5 U of C h r y s l t r Nt derhnd l! V
03-17 3 0 3 4 0 0 VCi|2i(,ini,tn v o o r b t h o u d t n Op Interne! hitp //w w w chryikr nl

CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
Voor het \ oorpnr en de /omer /ijn \ oordcligc Ape\ nutoretouitnneven bebihikbaar mot minimnal 25% korting
Informeer naar cio \oor\\aarden
ss
btjin\ reib.ige'ntoUx'l Stona Line
KB

(oi 74) 11 s M i

StenaLine

Speciale ambicdmg vin Hoek van Holland - Harwich
3-dnogs autoretour (max ö personen) ƒ 249,Rei/en tot en met 31 03 98
CUVÉE GASTRONOMIQUE

STENA HSS. HOEK VAN HOLLANDHARWICH IN 3.40 UUR.

l kilo SCHOUDERKARBONADE
Topslagerij Vreeburg

HUIS

~

Fahrenheitstraat 54, zat 18 april van 11 0013 00 uur In kindvnendelijke omgeving gesitueerd
goed onderhouden eengezinswoning met voor- en
achtertuin (zuid) Achterom De woning is op de
beg gr aan de achterzijde uitgebouwd Ind hal,
toilet, riante woonkamer met open haard en parketvloer, halfopen keuken met mbouwapp 1e et
3 slaapkam , badkamer met wastafel en douche
2e et studeerkamer, zolderkamer Het woonhuis
is voorzien van dubbele beglazing
Vr.pr. ƒ 395.000,- k.k.

PROEFNOTITIES

r

r^'jjp^jLi j;j

ROSÉ
Deze Rose neen een bouquet
vol frambozen en is zowel zacht
als fris van smaak Deze wiin is
goed te comb neren met salades
visgerechten en lichte kazen

ROUQE kleur lood bouqwl
bosbessw smaak zacht*]vol
aanbevolen bij roodvleesenkaas
GLANCklturtetitgoel bouquel
trs smaak vri| droog aanbevolen
bl| vügwecnienenalsapeiitigl

**l.«!»sM*«s*Ji»«&*a^**a««^^s*s»*»K3. *&

Haltestraat 54

L'EXCELLErJCE

ROUGE enBLANC
Paul Bocuse Is Franknjks beroemd
sle meesterkok Aan znn stand is
hij verpltiil uitsluitend net besle
van het besle op latei te
brengen HIJ selecteerde dan
ook hoogst persoonlijk deze
rodeenwIteVindetable
Francais voor zijn mnkaart

10,OPEN

BUZET

PAUL BOCUSE

ZANDVOORT
tel. 5712451

BANROCK
STATION

Bamock Slation komt van nel
bekende Australische w jnhuis
Hardys Deze staal bekend om
z n Insse witte wijnen en soepele
Imitige rode wijnen

f

Eventueel te koop met garage
Vr pr. ƒ 30 000,- k.k.

5f"*fK7Bi[WAtmrr
' CONDI

JOHNNIE
WALKER
RED LABEL

ELDERS 19.49~

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

SMIRNOFF
VODKA

STRANDPAVILJOEN

VAN

\

NU GEOPEND

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944VFax 023-5717596
Openingstijden
maandag t/m vrijdag 9 00 -18 00 uur
zaterdag
10 00-13 00 uur

ZOEK UIT Troplcal
Sunnt of tafel,

,,De Mephisto Shop
Amsterdam Ad Noyen"

•4

• MAKELAAR O.G. •

CALUMBA
LIKORETTE

Vanaf zaterdag 4 april kan Nederland Mephistos
kopen in een van de mooiste winkels

SCHAIK

ELDERS 3MJ

CINZANO
VERMOUTH
HOEK UIT Hoi?
of blanco

Vanaf vrijdag 17 april t/m 10 mei
(Moederdag) serveren wij weer
heerlijke ASPERGE-GERECHTEN
Aspergesoep

MEPHISTO M

ƒ 6,50

• AA-DRINK
HIGH ENERGY
0,33 LITER of
• FORUM BIER
BUK 0,5 LITER

Salade Alexander met stukjes kalkoen en mango in
een kerne mayonaise

ƒ11,—

Zalmfllet met een zachte papnkasius en asperge
(gepocheerd of gegnlld)

heeft alle dranken!
HAARLEM Califom Spie n 17 (naast D-reizen) •
ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsslraat 21 (Bi| Dirk v/d Broek Supermarkt)
OIRCKIttlieeltmeeHlaaXslitenjm telwciomemengeveslyngen 0172

ƒ29,50

Lasagne \an groene en \\itte asperge en

24 uur per dag, 7 dagen per week

Japan Zuid-Korea
Australië en Nieuw-Zeeland voor
99 et. Pm se. 0900-70.70.000

gerookte zalm met tagliatelle
en natuurlijk ook

ƒ 27,50

Asperge klassiek

ƒ 28,50

Keuken geopend van 17 30 tot 21 00 uur

Tot ziens bij

De Wurf fam. Paap
Tel. 5714558
(noordelijke afrit rotonde)

U kunt bi| ons terecht voor het totale assortiment
Mephistos
Wandel- berg- en bootschocnon en sandalen m
een fleurig lente/zomerpalet
Wanneer kwaliteit comfort en pasvorm voor u belangri]kzi|n dan zult u bi| ons zeker slagen'
Bilderdi|kstraat 59 Adam tel 0206120774

paar Leen Service

0235731069
Betrouwbaar en Goed advies

* LEEN op maat tegen de LAAGSTE rente!
* SPAAR op maat tegen de HOOGSTE rente!
* SPAAR/LEEN KREDIET DUBBEL fiscaal voordeel! De LAAGSTE maandlasten
* GRATIS Europas OVERNAME van bestaande lening SNEL geregeld Ook voor U

toels het gewenste telefoonnummer m

RLL
U hoeft RCEQ l d te worden betaling gaat m uw normale telefoonrekening
Vult ü eerst meer mformal e bel dan gratis 0800 023 33.34

.C

PLL

EALL4ALL BV

POSTBUS 54001 BGOB JA

Zandvoorts Nieuwsblad

Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Klem
Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplem 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa Veldwijk

AKO

Haltestraat 9, Zandvoort

Uw advertentietekst vanaf alle grotere
postkantoren naar onze fax,
het faxnummer is:

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerlmg
De Vonk

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2\ Zandvoort

EtP Lehman

v Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplem 5, Zandvoort

„Het Station"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

O23-573O497
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Audi A6 Avant 2.4 5V is statige station
AN ACHTER HET LEDEREN stuurwiel van de Audi A6
Avant overzien wij als een overwinnend veldheer het
slagveld van het verkeer. De A6 geeft zijn bestuurder
een gevoel van superioriteit en overmacht. Natuurlijk zijn
de maten van de auto hier deels verantwoordelijk voor.
Maar een door Audi in het vooronder gemonteerd juweel
van een V6 die constant bij de les is verheft de bestuurder
pas echt boven veel van zijn mede-automobilisten.

V

Dan de A6 Avant maar eens op
zijn spreekwoordelijke staart
getrapt Ineens worden 165 trappelende pk's (121 kW) op de
voorwielen losgelaten De 2 4 liter
dertigklepper sleurt de forse Audi
rap en zonder dramatiek naar
snelheden boven de 200 kilomeler per uur Pas bij 215 km/h

wordt de tegenwind de testauto
te machtig Achter
het stuur horen
we al die tijd vrijwel niets van hetgeen zich onder
de metallic blauwe motorkap
afspeelt Ver weg is het gezoem
van de machtige zescilmder te
horen zoals een chique combi
als de A6 Avant betaamt
De vijftraps Tiptronic versnellmgsbak is een uitkomst voor wie niet
kan kiezen tussen een automatische transmissie en een handbak In D schakelt het Tiptronic
systeem zelf Dit doet hij met veel
flair Voor de inzittenden is het
bijna niet te voelen als hij overschakelt Alleen bij zeer ruw
gebruik geeft de transmissie nog
wel eens een schok weg
Zelf schakelen (zonder te koppe-

Kopers van een nieuwe Mazda 626 Hatchback of Sedan m de GXof LX-uitvoering krijgen vanaf nu standaard airconditioning meegeleverd De GLX-versies zullen daarnaast ook met ABS worden uitgerust De GX- en LX-uitvoenngen beschikten standaard al over
o a Stuurbekrachtigmg een startonderbreker, centrale deurvergrendeling, gordelspanners, een bestuurdersairbag, bekerhouders
en radiovoorbereidmg inclusief antenne en speakers Er is al een
Mazda 626 'ambition' leverbaar vanaf 36 795 gulden

Pirelli introduceert P3000 Energy
Banden hebben maar een taak zorgen dat er onder alle omstandigheden maximale grip is Omdat het de ene keer droog is, de
andere keer regent dat het giet of zelfs sneeuwt, moet een band
letterlijk op alles voorbereid zijn Zo'n allround band is de P3000
Energy, die Pirelli nu introduceert

De Audi A6 Avant is ondanks zijn afmetingen elegant.
len) kan ook m de A6 door de
pook in D een tik naar rechts te
geven Duw de pook vervolgens
naar voren en de versnellmgsbak

schakelt op Een eenvoudig tikje
naar achteren laat de bak weer
terug schakelen Een Formule 1gevoel dringt zich op en dat is op

Hyundai Excel auto
om u tegen te zeggen

zijn minst opmerkelijk m een auto
als de Audi A6 Avant
Het Tiptronic-systeem is uitstekend beveiligd tegen het 'over de
kop jagen' van de motor
Signaleert het motormanagement
dat de bestuurder per abuis vergeet op te schakelen, dan neemt
het besturingssysteem direct zelf
het heft in handen door een
hogere versnelling te kiezen
De A6 Avant is een echte lifestyle
auto Het is niet de stationcar die
je gebruikt om zakken zand
gereedschappen of houten palen
te vervoeren Hoewel dit wel kan,
de A6 heeft een zee aan ruimte
Het interieur nodigt er echter niet
toe uit, het is veel te mooi en dat
geldt zowel voor de gebruikte
materialen als de afwerking
Als we de portieren openen dringt
de geur van leder onmiddellijk
ons reukorgaan binnen Het meu-

SPECIFICATIES
Audi A6 Avant:
Motortype

E EERSTE BLIK op de
vernieuwde Hyundai
Excel maakt het allemaal duidelijk: krachtige en
vernuftige details bepalen
het nieuwe gezicht van
Hyundai's compacte middenklasser. De buitenzijde
van de Sedan en Liftback
toont een motorkap met
opvallend profiel dat samen
met lijnen m de nieuwe
bumper en de grille een
zwierige 'U' vormt.

zescilmder in
V-vorm
Cilinderinhoud 2 393 cm3
Vermogen
121 kW/165 pk
bij 6 0001 p m
Max koppel
230 Nm bij
3 200 t p m
Acceleratie
10,6 sec van
0-100 km/uur
215 km/uur
Topsnelheid
Gem verbruik 15,4ltr/100km

D

De designers van Hyundai hebben het ontwerp zorgvuldig nagelopen en met enkele rake penseelstreken het eigen karakter
scherp naar voren gebracht De
nieuwe neus maakt de Excel
allesbehalve anoniem Andere
mistlampen, nieuwe lakkleuren
en levendige bekleding completeren de vernieuwing van de Excel

De Hyundai Excel heeft een krachtige uitstraling gekregen
De nieuwe inteneurbekledingen
van de Hyundai zijn sprankelend
Geen grauwe stoffen en patronen maar een speels design
De dnedeurs Hatchback behoudt
de gedrongen vorm en zijn bolle
motorkap, maar heeft wel een
nieuwe bumper De geintegreerde grille kenmerkt zich door een
strakke high-tech look Geheel
nieuw zijn de zesspaaks wieldeksels Ze zijn nauwelijks van fraaie
lichtmetalen velgen te onderscheiden In het nieuwe design is
nadrukkelijk een plaats ingeruimd
voor de wielmoeren Die zijn

Hoewel de vlot gevormde Opel Tigra al bekend stond om zijn sportieve aspiraties heeft Opeis huistuner Irmscher het uiterlijk nog
eens flink opgekrikt Voor- en achterspoilers zijn gemonteerd en
grote lichtmetalen velgen Andere Ingrediënten zijn een dubbele uitlaatpijp, mistlampen, een met carbon opgewaardeerd interieur, airconditioning en een met leer bekleed stuur Deze speciale Tigra
gaat door het leven met de naam Team' Pittig? Jazeker, want de
koper kan kiezen uit krachtige motoren, zoals de 1 4i-16V van 90
pk ol de 1 6i-16V van 106 pk De prijzen zijn respectievelijk 39 995
gulden en 43 695 gulden

Mazda 626 met airco

test

De souplesse
van de motor
en de stilte
waarin hij zijn
werk doet zijn
imponerend Wij zijn onder de
indruk van de rust die m de Audi
heerst BIJ stationair draaien, is
de V6 nauwelijks hoorbaar Wij
betrappen ons er op de motor
soms opnieuw te willen starten
terwijl hij al loopt Zo zijdezacht is
de loopcultuur van de krachtbron

Speciale Tigra

helemaal zichtbaar wat de jongste trend is m velgenland De
driespaaks lichtmetalen velgen
voor de Excel hebben hetzelfde
kenmerk
Op zoek naar technische verfijning hebben de ingenieurs de
Excel langdurig op de pijnbank
gelegd Het resultaat is een stille
technische evolutie nieuwe
bevestigingen van motor en
transmissie elimineren trillingen
Ergo het rij- en geluidscomfort
staan op een hoger niveau
Andere onderhuidse modificaties

betreffen het gebruik van lichtgewicht recyclebare plastics De
gewichtsbesparing draagt bij aan
een lager verbruik Na demontage laten de componenten zich
geschikt maken voor hergebruik
De Excel behoudt ondanks alle
vernieuwingen een vertrouwd
scherpe prijs De auto is er vanaf
ƒ 20 995 -

Pnjs-

ƒ 120 427,--

bilair ziet er werkelijk prachtig uit
De stoelen en de achterbank zijn
overtrokken met fijn nappa leder
in de kleur vanillebeige De
hemelbekledmg heeft ook deze
kleur waardoor er veel licht is in
het interieur De kleur beige stemt
ons vrolijk Het dashboard is uitgevoerd in stemmig blauw
Houtaccenten op het dashboard
de middenconsole en de portierbekleding maken het luxueuze
interieur helemaal af

Voor meer informatie
Garage W W Smit
Newa 2, 1180 AS Amstelveen tel

020-6450266
Autobedrijf Maas
Amsterdamseweg 9,1422 AC
Uithoorn, tel 0297-563418
Kost Aalsmeer
Ophehalaan 92 1431 HK
Aalsmeer tel 0297-324550

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtigmg
Elektrisch bediende zijruiten
voor en achter
Spiegels van binnenuit verstelbaar
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
ABS
Airbag
Airbag voor passagier
Lederen bekleding
Automatische Tiptronic
transmissie
Cruise Control

De P3000 Energy is gericht op compacte en middenklasse auto's
De nieuwe band completeert Pirelli's bandenaanbod m het T-segment (banden geschikt voor snelheden tot 190 km/h) Dit segment
beslaat in Nederland zo'n zeventig procent van de totale personenautobandenmarkt Pirelli levert de P3000 Energy voor montage
onder nieuwe auto's af fabriek alsmede voor montage achteraf De
band is gehomologeerd voor diverse automerken
Het woord Energy in de type aanduiding houdt m dat de band een
lagere rolweerstand heeft dan conventionele banden Dit heeft een
lager brandstofverbruik tot gevolg
Tegelijk met de P3000 Energy introduceert Pireili de zogenaamde
tevredenheidsgarantie Als de klant ontevreden is over zijn nieuw
verworven P3000 Energy's, dan kan die binnen dertig dagen na
aanschaf de banden omruilen Voorwaarde is echter wel dat er
Pirelli banden met dezelfde maal/snelheidscodenng voor in de
plaats komen

Toyota breidt Starlet-serie uit
Na de introductie van de Toyota Starlet Red en Black is er nu ook
een Starlet Green Zijn niet mis te verstane kleur - Yellöw Green
Metallic Opai - prijkt zelfs op de bumpers De auto is verder
geschoeid met lichtmetalen velgen m de maat 175/60 R14
l t«

i

Jti^w-»
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Stuurbekrachtigmg een airbag en gordelspanbegrenzers standaard De Starlet Green kost f 26 345,- Dat is een scherpe prijs,
want ais alle accessoires op de rekening zouden staan, dan pakte
deze Toyota f 3 245,- duurder uit

Toupetkiller
Op basis van de 911 Carrera heeft Porsche nu een Cabriolet Een
exotische auto die is bedoeld voor mensen met een speciale
smaak en een al even speciaal gevulde geldbuidel Porsche heeft
veel zorg besteed aan de stijfheid en de veiligheid De auto is van
meet af aan ontworpen als open versie De opvouwbare kap opent
of sluit binnen twintig seconden Dit kan, naast de gebruikelijke
knop op het dashboard, ook met een druk op de afstandsbedienmg Twee rolbeugels beschermen de inzittenden Ze klappen
automatisch omhoog als de wagen gevaarlijk slagzij maakt
Zij-airbags met een inhoud van 30 liter bieden bescherming voor
het hoofd, de borstkas, en de heup De Cabriolet blinkt uit door
prestaties De 300 pk leverende 3 4 liter boxermotor maakt een
sprint van O tot 100 km/h m 5 6 seconden mogelijk Met zijn top
van 280 km/h is de 911 Cabriolet een regelrechte toupetkiller

BMW 3-serie Coupé nu als Edition

Voor meer informatie
Auto Bosma
Amsterdamseweg 73 1182GP
Amstelveen tel 020-6471166

Toyota Camry Executive
lekker rijk uitgerust
L
EXUS IS HET LUXE MERK onder de vlag van Toyota.
Wie een Camry Executive koopt kan eveneens in weelde baden. Leren bekleding, stoelverwarming, elektrisch te bedienen zetels, cruise control en tal van andere
luxe zaken zijn aan boord van deze auto die sinds kort aan
de Camry-lijn is toegevoegd.

De Camry is het topmodel bij
Toyota Een ruime auto die uitkomt in de comfortklasse Met de
Executive versie wil Toyota de
liefhebbers van kwaliteit aanspreken Kwaliteit als het gaat om uit-

rusting en vooral genieten van
autorijden Daarvoor hoef je niet
direct een Lexus of een limousine
van een ander merk te kopen
voor een prijs van meer dan
100 000 gulden De Camry
Executive kost 62 990 gulden
De basis van deze variant is de
2 2i GL Onder de kap huist een
2 2 liter viercilmder motor Die is
soepel en vooral stil Standaard
beschikt deze Camry al over
ABS, twee airbags elektrisch
bedienbare ramen en automati
sche airconditioning De auto is
dus van nature al heel compleet

Voor meer informatie
Toyota Compier
Bouwerij 6 1185 XX Amstelveen
tel 020- 6474444

Gemeten van topluxe voor een aantrekkelijke prijs kan in de Toyota Camrv Executive

Automobielbedrijf Van Ekns
Industneweg 48 3641 RW
Mudrecht tel 0297-230350

De bestuurder zit m een Edition extra luxueus

E GRACIEUZE LIJNEN van
BMW's Coupe werken als een
magneet op liefhebbers van dit
merk. Het is dan ook vanouds een
sportieve loot aan de stam van de 3serie. De sedanversie is onlangs ingewisseld voor een nieuw model. De
Coupé blijft onveranderd en waarom
ook niet, want de auto is uiterlijk nog
volledig bij de tijd.

D

De dealer introduceert nu een Edition uitvoermg van de Coupe Deze variant is herkenbaar aan de speciale lakkleuren brede stoothjsten op de flanken witte knipperlichten
mistlampen voor en Park Distance Control
Deze laatste voorziening waarschuwt wan-

neer een paal of een ander obstakel te dicht
wordt genaderd Sensoren m de bumpers signaleren dat en de bestuurder krijgt een akoe
stische waarschuwing Het is een piepje dat
steeds nerveuzer gaat klinken naarmate het
obstakel dichterbij komt
Maar de bestuurder zit m een Edition extra
luxueus Zo is er een middenarmsteun voorin
gemonteerd De airconditioning en temperatuurregelmg is volautomatisch Bovendien is
deze links en rechts gescheiden m te stellen
Ook standaard is een zesdelige luidsprekerset alsmede een buitentemperatuurmeter met
digitale klok De Edition Coupe heeft verder
nog BMW s eigen ASC = T tractiecontrole
systeem Dat draagt bij aan de vieligheid BIJ

snel optrekken of bij hard rijden m bochten
waarborg! dit systeem de stabiliteit en dus de
koersvastheid
Het totale pakket van de Edition kost 13 450
gulden De dealer brengt slechts 3 940 gulden
m rekening De prijslijst van de auto begint
daardoor bij 62 890 gulden Dat is de 316i
Coupe Edition Er zijn ook 318is 320i 323i
en ?28i uitvoeringen En voor de fijnproevers
is er zelfs een heel snelle M3 Coupe Edition
voor 146 990 gulden
Voor meer informatie
Autobedrijf Van Poelgeest
Burg Colijnweg 6/8 1182 AL Amstelveen

tel 020-6455011

Over leer kunt u
nog veel leren
De kussens zijn vervaardigd van
het fijnste, comfortabelste leder

De tweezttter bestaat uit zes onajliankelijke
kussens, die door een stalen kooi bijeen worden
gehouden

Niets biedt een betere bescherming tegen de
verschroeiende
sneeuwstorm

zon en de genadeloze
dan de ondoordringbare

wigwam van bisonhuid.

Eik exemplaar is voorzien van een
serienummer en de handtekening
van de ontwerper. Deze signatuur
garandeert de authenticiteit

Easy Riders hebben het eeuwige trouw
gezworen: hun soepele leren jack. Symbool
van freedom en onafhankelijkheid

De fauteuil Grand Confort, pent modèlc, werd

De strakke, lederen kussens zijn

ontworpen m 1928 door Le Corbusier. Cassina

gevuld met polyttrethaan en polyester

introduceerde hem in 1965 In de Cassina I
Maesm-colltctie draagt hij de codering LC2

Het geheim van een goede zit kan natuurlijk
alleen van krachtig leer zijn. Gevormd door
de handen van de beste zadelmaker.

Vanaf 17 april
Mondileder Stoutenbeek
ook in Diemen.
De natuurlijke, goede eigenschappen van leer zijn vooral een onuitputtelijke inspiratiebron voor de
Elke rugbyspeler kan u vertellen dat alleen

grote Europese meubelontwerpers. Hun exclusieve designs vindt u in de schitterende collectie leren
Geen helling is te stijl en geen pad
onbegaanbaar voor het leren schoeisel van
de vrijbuiter en de avonturier

leder die ijzeren, niet te ontworstelen grip op
de bal geeft.

meubels van de gloednieuwe Mondileder Stoutenbeek in Diemen. Daar ontdekt u het ware comfort
van echt leer. Liefde op het eerste gezicht is niet uitgesloten. U bent gewaarschuwd.

RolfBenz, Durlet, Leolux, Gelderland en Jori.

Mondileder Stoutenbeek Diemen, Sniep 7 (Meubelboulevard Diemen), ringweg Amsterdam afslag S113. Telefoon (020) 600 87 59.
Soesterberg, Amersfoortsestraat 76. Telefoon (0346) 35 20 07.

mondileder

Stoutenbeek

Wij komen graag bij u thuis.

Grote

Krocht 5-7
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'Liever beeld
dan gebouw op
Friedhoffplein'

Editie 17

Eerste en tevens 152-e paal

DEZE WEEK
12 PAGINA'S

Fred vecht
nog steeds
over asbest

ZANDVOORT - Geen bebouwing op het Friedhoffplein,
/elfs niet de mogelijkheid open houden om er in de toekomst bijvoorbeeld een natuureducatiecentrum neer te
/etten. Dat is de reactie van de Stichting Zandvoort Zuid
op het nieuwe bestemmingsplan voor de Zuid-Boulevard
en omgeving.
Donderdagavond zal het bestuur van deze bewonersgroep
tijdens de commissievergadenng Ruimtelijke Ordening dan
ook een warm pleidooi houden
om op het Friedhoffplein net
als op de andere pleintjes m
Zuid duinen te maken met een
beeld in het midden.
„Ik zou zeggen, zet er een
beeldje van Verkade neer. Kinderen die met schepjes naar zee
gaan, of zoiets. Dat past op die
plek veel beter dan een natuureducatiecentrum. Hou
het
Friedhoffplein open. Het is één
van de laatste open plekjes,"
^egl Elly de Vries van de Slichting Zandvoort Zuid.
„Een natuureducatiecentrum
is op die plek niet exploitabel.
Op de eerste plaats gaan de
mensen die op parkeerterrein
Zuid parkeren vast niet eerst
een tentoonstelling over natuur
bekijken. Misschien volwassenen nog wel, maar kinderen
willen gewoon naar zee als ze
daar eenmaal aangekomen zijn.
En hoeveel geld kost het nïet-om het gebouwtje ook in de
winter aantrekkelijk te houden.
Het moet bemand en schoonge-

mm
•••••••^

maakl worden. Maar," zegt De
Vries, „wal nog belangrijker is,
er zijn al twee bezoekerscentra
in de buurt van Zandvoort: de
Oranjekom bij Vogelenzang en
er wordt een nieuw bezoekerscentrum in Overveen gebouwd."
Formeel gezien zou de Stichling Zandvoort-Zuid zich nog
geen zorgen hoeven te maken.
In het voorontwerp-bestemmingsplan, inmiddels de derde
versie, wordt alleen vermeld
dat er op het Friedhoffplein
'geen toekomstige woningbouw
is gepland, maar dat de mogelijkheid opgenomen moet worden voor een gebouw met bijzondere doeleinden, waarvan
de plek nog niet vaststaat.' Op
de plankaart zijn drie locaties
getekend op en naast de parkeerplaats op het Friedhoffplein.
In eerdere versies van het
voorontwerp-bestemmingsplan
en de slructuurschets, de planologische toekomstvisie voor
.Zandvoort, sprak de gemeente
wel over een natuureducatiecentrum. De grootste angst van
de Stichting Zandvoort Zuid is
volgens De Vries, dat als er eenmaal een gebouw slaat er meer
komen of dat hel bijvoorbeeld
een vuurtoren wordt in plaats
van een natuureducatiecentrum.

irÜA
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Als u binnen nu en twee jaar een
nïeuwe.keuken nodig heeft, doet
Hans Verkerk u deze week een
spectaculair Half Geld aanbod!
De nieuwste Kroon keukens van
1998 worden u ter introductie
voor de helft van de door de
leverancier aanbevolen adviesprijs aangeboden! Kom nu snel
echt geld verdienen en vraag
naar de snelle beslisserskorting.
Ontdek waarom
150.000.
tevreden keukenkopers u
voorgingen. Wij garanderen u
de beste keuken en het beste
ontwerp voor de beste prijs!
DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVDND

„We hopen dat de nieuwe
wethouder en de nieuwe gemeenteraad gevoelig is voor
ons standpunt," zegt De Vries.
„We zouden ook zo graag eens
samen met de gemeente willen
meedenken. Van te voren, voordat er een plan is. Nu krijgen we
eerder het gevoel dat de gemeenle de salamitaktiek hanteert."
„Ik heb er nog geen standpunt over," zegt Marijke Herben, de kersverse weihouder
van Ruimtelijke Ordening. „Ik
hoor graag donderdag hoe de
omwonenden erover denken.
Overigens vloeit het bestemmingsplan voort uit de structuurschets en daar stond ook in
dat er mogelijk een naluureducatiecentrum op hel Friedhoffplein kan komen. Lel wel, het
gaat nu slechts om het scheppen van een mogelijkheid. Als
er echt een concreet plan is,
volgl er opnieuw een inspraakprocedure," aldus Herben.

pagina 3

Maaike na
23 jaar weg
bij de krant
pagina 5

Rückert
houdt groot
toernooi

Weer een *Koekkoek' te koop

Eigenlijk was het de 152-e paal die
maandagmiddag geslagen werd, maar symbolisch
moest het de eerste paal van de nieuwe sporthal op
het Duintjesveld voorstellen. Oud-wethouder
Gerard Versteege sloeg de eerste helft van de paal
de grond in. Zijn opvolger (Cees Oderkerk) maakte
het werk af.
In totaal steunt de sporthal op 163 palen. Dat is
nodig om te voorkomen dat er scheuren in de muur
komen, zoals onder andere bij de kantine van
Zandvoortmeeuwen gebeurd is.
De nieuwe hal gaat de Pellikaanhal in de A.J. van

der Moolenstraat vervangen, die plaatsmaakt voor
woningbouw. Als alles volgens planning verloopt
is de oplevering medio oktober. Hel bouwen en
inrichten van de hal kost 2,9 miljoen gulden
volgens een van de ambtenaren die er nauw bij
betrokken is.
Omdat de gemeenteraad in januari vond dat er te
weinig parkeerplaatsen bij de hal gepland waren,
volgt er binnenkort een nieuw plan hierover. Ze
zouden aan de voorkant of opzij, naast Zandvoort
'75 kunnen komen.

sportpagina
Vragen over de bezorging'
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties:tel.571 7166
Redactie: tel. 571.8648

Polo Kaï m Schut

Zakkenrollerij

Strand wordt in juni breder gemaakt
ZANDVOORT - Rijkswaterstaat gaat in juni nieuw
zand storten om het strand
breder te maken. De werkzaamheden nemen ongeveer drie weken in beslag.
Bovendien
onderzoekt
Rijkswaterstaat
samen
met
Donderdag veilt Christie's het schilderij 'Vissers op het strand van
het Rijksinstituut voor Kust
Zandvoort'. Dat betekent dat er opnieuw een werk van Johannes
Hermanus Barend Koekkoek (1840-1912) in de aanbieding is. Een en Zee en buitenlandse onpaar jaar geleden heeft de gemeente Zandvoort van deze schilder derzoekers hoe de kust op
de lange termijn aangroeit
ook op een veiling een vergelijkbaar doek van deze schilder
en afkalft.
gekocht.
Of de gemeente weer gaat bieden, lijkt onwaarschijnlijk. Volgens
voorlichter Egon Sneldcrs was daar maandag nog niets van bekend.
Christie's schat de waarde van het schilderij tussen de dertig- en
vijftigduizend gulden

Groot, voorlichtster van Rijkswaterstaat directie Noord-Holland.
De
zandsuppleties,
500.000 kubieke meter zand,
waren sowieso al gepland.
De zandsuppleties vinden
volgens De Groot altijd in mei
of juni plaats, omdat er anders
nog te veel kans op harde wind
en stroming is waardoor het
zand meteen alweer weg zou
slaan. Dit jaar is er echter wat
vertraging doordat er een
nieuw ondei houdsplan voor
drie jaar gemaakt is. ,,Dc aanbesleding daarvan heeft nogal wat
Het onderzoek staat los van tijd gekost," legt De Groot uit.
de zandsuppleties volgens Y. de
Ondertussen gaat ook het on-

ZANDVOORT - Een 74-jangc
Zandvoortse is m een winkel op
de Grote Krocht vrijdagavond
rond kwart voor negen liet
slachtoffer geworden van een
zakkenroller. Ze mist 160 gulden en diverse pasjes

derzock naar de lange termijn
door. Bij Egmond wordt genieten op acht meter diepte. Dat
straks een vliegeiland hele andere effecten kan hebben,
maakt volgens haar het onderzoek niet minder zinvol „Het
kan nog lang duren voordat dat
eiland er komt. als het er komt
tenminste. We moeten niet
stoppen met nadenken."

Autogordels
ZANDVOORT - Zestien mensen hebben woensdag een bekeunng gekregen omdat ze
geen autogordel droegen. Z»
kregen een boete van negentig
gulden

(ADVERTENTIES)

a m van der Horst
AMSTELVEEN
BINDERIJ 14A - 020-6402227
OOSTZAAN
'
ZUIDEINDE 39 - 075-6845287

De 5 regels voor een feestelijke
Koninginnedag in Amsterdam
1. De opbouw van de markten mag niet eerder
beginnen dan donderdag 30 april 06.00 uur.
De markten eindigen om 20.00 uur.
2. ledereen mag olcoholvnje drankenverkopen.
Alléén horecabedrijven mogen, mits in het
bezit van een ontheffing, op straat zwakalcoholische dranken verkopen.
3. De verkoop van bederfelijke eet- of drinkwaar 'a alleen toegestaan aan de in Amsterdam
gevestigde horeca en andere bedrijven zoals
slagers, bakkers, groentewinkels, etc. zolang
zij branche-eigen waar verkopen. Dit mag
alleen voor eigen deur en niet in het vergunningengebied. Verkoop is ook toegestaan
aan handelaren die in het bezit zijn van een
bewijs van inschrijving als erkend straathandelaar in eet- en drinkwaar.
4. Iedereen mag onversterkte muziek maken.
Versterkte muziek maken of het plaatsen
van een podium of tent of dekschuit mag
alleen met een vergunning.
5. Voor de horeca geldt in de nacht van
29 op 30 april de weekendregeling.

/Vlochten er zich situaties voordoen
waarin bezoeken zich niet oan deze rege/i
houden dan zat de politie zonder nadere
waarschuwing overgaan tot Inbeslagname.
Meer informatie: Voorlichtingscentrum
Gemeente Amsterdam (020) (241III

Waterstanden
Datum HW LW HW LW
22 apr 00.15 07.45 12.56 21.10
23 apr 01.30 09.14 13.55 22.14

24 apr 02.28 10.24 14.49 23.15
25 apr 03.16 11.14 15.37 23.35
26 apr 04.01 11.54 16.21 -.--

27 apr 04.45 00.15 17.05 12.39
28 apr 05.26 01.00 17.51 13.24
29 apr 06.12 01.50 18.37 14.24

30 apr 06.57 02.40 19.25 15.19
Maanstand:
NM zo. 26 apr. 13.41 u.

Hoogwater zo 26 apr. 16.21 uur
NAP +121 cm.

Laagwater wo 26 apr. 14.24 uur
NAP -95 cm.

Een lamp moet sfeer creëren,

Vriendschap met plastic handschoenen

vindt Co van der Horst Of hij
nu aan of uit is Vandaar de royale

ft

ZANDVOORT - Vrijdagavond brachten ze de 'F-side'
met hun zakken chips tot zwijgen. Maar ook zaterdagavond kon Zandvoort in De Krocht een speld horen
vallen. De jongeren van toneelvereniging Wim Hildering
speelden De Innerlijke Band (The Inner Circle): over
vriendschap en aids.
Het is oppassen dat je als
toneelmaker geen belerende
toon aanslaat in een van moralisme doordrenkt verhaal.
Want dat pikt een F-side (het
publiek) niet. Dat gaat geeuwen, grinniken en met zakken
chips kraken. „We krijgen
geen theater van de lach vanavond," zo waarschuwt voorzitter Joustra van loneelvereniging Wim Hildering het publiek nog.
„To be or not to be, Ihat's the
question," zo opent Kat (Lana
Lemmens), een scholiere, middenin de zaal de strijd. Het publiek zit daar voor de gelegenheid aan de twee lange zijden.
Zo speelt het toneelspel zich
behalve op het podium ook in
de zaal af. Het publiek als betrokkene, als 'F-side, als sparnng-partner', zegt regisseur
Sonja Rijnders vooraf.
„To be or not be, that's the
question." „Mark is dood," is
het antwoord van Kat's vriend
Danny (Wiebe Rovers). Daarmee is de afloop van het drama
meteen bekend. Alleen gaat de
strijd nog gestreden worden.
En dat is wat we gaan zien. Het
gaat niet om de einduitslag
maar om de winst of het verhcs en het waarom.
Danny, Mark, Kat en Sarah:
twee jongens en twee meiden,
scholieren. En eikaars vrienden. Tenminste, dat hoop je.
Want er hangt vanaf het begin
iets van dreiging in de lucht.
Wat het is blijft lang onbesproken.
De vriendschap van deze

vier is deze avond iets ongrijpbaars. Het is samen op het dak
van de zestiende etage zitten,
elkaar moeilijke vragen voorleggen. En wie het antwoord
niet weet moet een stukje
dichter naar de rand schuiven.
Het is niet meteen duidelijk
wat de vier met elkaar delen.
Niet de krasloten en blikjes
bier die Danny voor zichzelf
en Mark (Robert Schmidt)
meeneemt. Daar heeft z'n
vriend niet zo'n trek in. De
champagne die de vier op het
dak van de flat opentrekken,
delen ze wel, om te drinken op
hun vriendschap.
Die staat vrijwel op springen
als Mark bij een aidstest positief wordt bevonden. De woede
van Danny wordt begrijpelijk
als hij moet uitleggen dat hij
Marks vriendin Sarah met
hem gedeeld heeft, m bed. ledereen is meteen door de Marieckc Fransen, Robert Schmidt, Lana Lemmens en Wiebe Rovers boef den deze keer \oor hun
angst gegrepen besmet te zijn. optreden geen lange jurken en smokings aan. Ze speelden een stuk dat dicht bij henzelf lag
Sarah (Marieckc Fransen):
„De lerares Maatschappijleer
spijt daarover. 'Waarom ben ik ficl?" ..Nee Danny. ik heb
vroeg de klas eens wat je zou als personages lijken niet ver
kwaad geworden?' Het geeft diugs gebruikl mol een gedoen als je met drie anderen van de acteurs af te staan.
'The Inner Circle' een extra bruiklc naald "
op een vlot dreef en er maar Mooi is Marks' cynisme van
laag.
voor drie man water was. Ik een jongen met aids die uit een
„Leven is jou vertellen dat
zou van het vlot afspringen om voorhchtingsboekjc over aids
De vriendschap moet uilem- ik je aardig vind." vertelt Mai k
de anderen tp redden, zei ik. voorleest. „Ja. dat is voor mij
dchjk die innerlijke band als tegen Kal voor het doek valt
En nu: ik zou er iedereen van- allemaal wat laai."
basis hebben. Veelbetekenend Dat gaat nog één keer open om
Mooi zijn ook de beschouaf trappen, alleen om mijn
zijn dan 'toch de plastic hand- de vier (een levendige Mark
hachje te redden!" „Begrijp je wingen waarmee Danny, Kat
schoenen waarmee de zuster incluis) m een zee van ballonnu waarom ik tot m'n trouwen en Sarah de scènes afwisselen.
de inmiddels flink zieke Mark ncn te laten zien ronddansen.
maagd wilde blijven? Zo heb De drie staan in de eenakter
in het ziekenhuisbed bemoe- Zo kon het publiek, vrijdagik mezelf gered," roept Kat te- elk een paar keer stil bij het
dert. Danny komt tijdens het avond scholieren uit Haailcm,
gen Danny die eigenlijk haar hoc en waarom van wat ze zobezoekuur uitvissen hoe Mark toch nog opgelucht adcmhajuist gedaan hebben. En daarvriend is.
aids heeft gekregen: „Van je lon.
De vier zitten inmiddels m spreekt vaak iets uit van
Bram Couvrcur
broer" „Is m'n broer homogoed in hun rol. De scholieren besef van eigen falen en de

collectie

lampen

van vooraanstaande

ontwerpers Zoals deze Terzani hanglamp,
ontworpen door J F Crochet

Ook m ons wooncentmm Mare Smitttuis Keukenarchitec ^*£1 \/?^n d^l1* höl**^1^
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Bindenj 2 Amstelveen 020 6412505 Maandag
tot 13 00 uur gesloten Donderdag koopavond
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die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wal zich in
mijn omgeving afspeell. Ter kennismaking onlvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/19,60 D halfjaarƒ35,40 D jaar/61,75
* Voor poslabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.G2.il.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken 8 "710371 "017003"
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100 JAAJ? TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

FAMILIEBERICHTEN

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/CENTRAAL

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

Een waardig mens
verdwijnt nooit uit zicht

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles wat ermee verband houdt.

Bunkertje
Wij blijven allijcl naar je zwaaien.
Marijke en Stephan

Leo en Rie Martens
kinken vrienden, buren en bekenden voor alle blijken
•an vriendschap, zorg en medeleven tijdens de lange ziekevan Leo.
ij zijn heel erkentelijk en geroerd.

i.

Leo en Rie

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.
ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

ADVERTENTIES

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

fAMiÜE VRiENCJEN
ONdERNEMERS bEZOUqERTJES

l

ÜE AÜEM/wl is MiJN AfsCrlEJd VAN

j

h ET ZANd VOORTS NiEuwsbUd
EEN ONVERqETElïjkE kAppENilMq qEWORdEN.
HET WAS EEN fEEST OM NOOÏT TE VERqETEN.

HEE! VEE! dANk VOOR AÜE IJEVE WENSEN,
kAARTEN, bloEMEN, lüdo's EN

DANK DANK DANK DANK DANK
LEiJENrlORST

Take Five
Girl in the picture
Familie en vrienden
Bedankt voor de gezellige avond.

Privé:
Koslverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

We weten niets
van Pareis maar
alles van Londen.
Van Pareis weten wo iillccn lioo jo 'l sclirijfl, in Londen •
komen wc al moer clan HO jaar. Vandaar (lat WR do clikslo
zomorgids en do scherpste! tarieven huljben «n een groln
kous bieden uit hotels, arrangementen en musicals. U
vaart met de Stcna HSS van Hoek van Holland naar
Harwich on de Stena HSS Exprns
2 dagen
brengt u in 1.10 uur rechtstreeks
Londen
naar hartje Londen. Informeer bij
uw reisagent of bel Big Ben Tours:
a 199,(0174) 315 831.

BIG BEN TOURS

O n b e t w i s t

do

s p e c i a l i s t

l dag Londen v.a. 149,-. 3 dagen Londen v.a. 250,BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE

Dennis en Richard

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.

Snelle 24 uurs service en:

U bent de eerste die uw foto's ziet

uitvaartverzorging
kennemerland bv

dus ook voor uw fotowerk naar

de Gaper Drugstore.

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het
Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan
men voor een beperkt aantal zaken terecht (m.n.
paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centrale telefoonnummer: (023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response nummer
24 uur per dag algemene informatie verkrijgen

(023) 574 01 02.

SLUITING RAADHUIS EN VERVANGENDE DAGEN OPHAAL HUISVUIL
I.V.M. KONINGINNEDAG, DODEN-

HERDENKING EN BEVRIJDINGSDAG

In verband met de viering van Koninginnedag zijn alle
gemeentelijke afdelingen op donderdag 30 april 1998
gesloten.
Ook het huisvuil wordt die dag niet opgehaald.
De vervangende dagen hiervoor zijn:
- cocons worden geleegd op woensdag 29 april
- huisvuil wordt opgehaald op vrijdag 1 mei
Het Raadhuis is tevens gesloten op maandag 4 mei en
dinsdag 5 mei aanstaande. Het huisvuil wordt op deze
dagen wel gewoon opgehaald.

RECTIFICATIE!

VERGADERING SENIORENRAAD VAN 23
APRIL AFGELAST
In de gemeentelijke mededelingen van vorige week stond
vermeld dat de Seniorenraad op donderdag 23 april zou
vergaderen.
Wegens het ontbreken van agendapunten is deze vergadering echter afgelast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING
De eerstvolgende commissievergadering is:
- maandag 27 april 1998, 20.00 uur, commissie
Financiën
De commissievergadering wordt gehouden in de commissiekamer in het Raadhuis (ingang Haltestraat).
De stukken voor de commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage bij de Centrale
Balie in het Raadhuis (ingang Swaluëstraat).
Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere
informatie over de punten die op de agenda staan. Telefoon(023)57401 62.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de agenda
beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het
recht om over een onderwerp dat op de agenda staat het
woord te voeren.

VERGADERDAG COLLEGE GEWIJZIGD

NAAR MAANDAG
Tot voor kort vergaderde het college van Burgemeester en
Wethouders op dinsdagochtend. Het nieuwe college heeft
besloten voortaan op maandagochtend te vergaderen.
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Uitvaartcentrum Haarlem
al 100 jaar een oerdegelijke
Nederlandse onderneming
f voor uitvaartverzorging
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Uitvaartcentrum Haarlem is een puur Hollandse
onderneming die al 100 jaar bestaat. Met oog voor
details en tradities.Wij verzorgen begrafenissen en
crematies voor alle gezindten, met goed opgeleide
mensen, een modern ingericht uitvaartcentrum,
24 uurs dag- en nacht uitvaartzorg-alarmdienst en
speciale vervoer- en verzorgingsdiensten.
Ook voor uitvaartverzekeringen tegen de
laagst mogelijke premie (NIVO-polis en
UZET-polis) kunt u bij Uitvaartcentrum
Haarlem terecht.

PORTEFEUILLEVERDELING

BURGEMEESTER & WETHOUDERS
Op 14 april is voor de periode 1998 - 2002 een nieuw college van Burgemeester en Wethouders aangetreden. De
Burgemeester en de vier Wethouders hebben op 15 april
de taken verdeeld. Hieronder volgt de portefeuilleverdeling. Deze is ook van belang in verband met het nieuw
ingevoerde spreekuur.
Burgemeester M.R. van der Heijden:
- Bestuurlijke coördinatie
- Brandweer & ambulance
- Integraal Veiligheidsbeleid
- Communicatie & participatie
- Representatie
- Informatievoorziening & automatisering
- Openbare orde & veiligheid
- Juridische zaken
- Burgerzaken
- Externe betrekkingen
- Mediabeleid
Wethouder A. Van Marie (eerste loco-Burgemeester):
- Algemeen financieel beleid
- Tarievenbeleid
- strandpachten
- parkeerterreinen
- visventers
- standplaatsvergunningen
- marktwezen
- kennisexploitatie
- Gemeentebegroting & -rekening
- Gemeentegaranties
- Nutsvoorzieningen
- PWN

- ENW
-EZK
- Casema

Wethouder mevrouw M.J. Herben (tweede locoBurgemeester):
- Ruimtelijke Ordening & planologie
- Bouwzaken
- Aanleg en onderhoud wegen
- Duin & openbaar groen
- Onderhoud sportaccommodaties
- Strand
- Woningbouw
- Milieu (incl. Afvalverwijdering)
- Riolering
- Grondbeleid
- Gemeentelijke gebouwen
- Volkshuisvesting
- woonruimteverdeling
- woningbehoefte-onderzoek
- woningcontingenten
Wethouder J. Hogendoorn (derde loco-Burgemeester):
- Economische zaken
- Openbaar vervoer (lokaal en regionaal)
- Parkeerbeleid
- Personeel & Organisatie
- Toerisme & recreatie
- Verkeer (lokaal en gewestelijk)
- Circuit
Wethouder C. Oderkerk (vierde loco-Burgemeester):
- Cultuur & monumentenzorg
- Ouderenbeleid
- Sociale werkgelegenheid
- Sport
- Jongerenbeleid
- Sociale Zaken & maatschappelijke dienstverlening
- Minderhedenbeleid, w.o. asielzoekers

COLLEGE VOERT TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR IN
Het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders
heeft besloten om elke twee weken een vast spreekuur in
te voeren.
Het spreekuur is elke twee weken op donderdagavond van 18.00-20.00 uur. Het eerste spreekuur is
op donderdag 14 mei aanstaande. Het tweede
spreekuur staat gepland voor donderdag 28 mei.
Wil men een collegelid spreken dan kan men zich
minimaal een week van te voren aanmelden bij het
bestuurssecretariaat. Terwille van een goede voorbereiding is het tevens van belang dat men het
onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch
aanmelden via het centrale telefoonnummer (023)

574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van
de Centrale Balie. Men kan zich dus gewoon via de
ingang Swaluëstraat bij de receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder afspraak
het spreekuur te bezoeken.

PROGRAMMA EN VERKEERSMAATREGELEN KONINGINNEDAG
Op donderdag 30 april viert heel Nederland weer
Koninginnedag. Ook Zandvoort staat weer bol van activiteiten voor jong en oud.
's Ochtends begint het met de rommelmarkt op de Louis
Davidsstraat en de Prinsesseweg. Deze straten zijn de
hele dag voor het verkeer gesloten.
's Avonds om 19.30 uur is op de Prinsesseweg de Taptoe.
Om 10.30 uur is bij het bordes van het Raadhuis de
Aubade.
Vanaf 12.00 uur zijn op de Haltestraat weer allerlei
kinderspelen. Alle verkeer is de hele dag verboden.
De Haltestraat is op woensdag 29 april rondom 18.00 uur
tijdelijk afgesloten vanwege de opbouw van de feestpoort.

WOENSDAG 6 MEI 1998:
VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER
Op woensdag 6 mei aanstaande zijn er weer verkiezingen
voor de Tweede Kamer. Onlangs hebben alle Zandvoortse
stemgerechtigden een oproepkaart in de bus gehad.
Binnenkort zal de kandidatenlijst worden verspreid.
Geen oproepkaart gekregen en toch stemgerechtigd?
Neem contact op met het bureau Verkiezingen van de
gemeente!
In principe dient iedereen die op 24 maart 1998 geregistreerd stond als kiezer, een kaart te hebben ontvangen.
Niet aanwezig op 6 mei? Dan kan men een volmacht
geven aan een ander!
Op de achterkant van de oproepkaart staat aangegeven
hoe een dergelijke volmacht werkt.
Laat uw stem niet verloren gaan! Breng op 6 mei 1998
uw stem uit!

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort hebben op
dinsdag 7 en woensdag 15 april vergaderd. De besluitenlijst van deze vergadering en van de verdere in week 15
en 16 door B&W genomen besluiten is op maandag
20 april vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te zien bij de
Centrale Balie.

BESTEMMINGSPLAN "CENTRUM"
Bij besluit van 31 maart 1998 heeft de raad van de
gemeente Zandvoort vastgesteld het bestemmingsplan
"Centrum".
Het betreffende besluit (met bijlagen) ligt gedurende de
openingstijden met ingang van 24 april 1998 gedurende
4 weken ter inzage bij de Centrale Balie op het Raadhuis
alsmede de openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg.
Degene, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad
kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende,
die aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is gevyeest overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 zijn
zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar.te maken, kan
gedurende de termijn van de tervisielegging tegen het
bestemmingsplan schriftelijk bedenkingen indienen bij
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 123,
2000 MD Haarlem.
Voorts kan een ieder gedurende voormelde termijn zijn
bedenkingen schriftelijk kenbaar maken bij voormeld college tegen de door de raad bij de vaststelling van het plan
daarin aangebracht wijzigingen.
KAPVERGUNNINGEN
Aangevraagde kapvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
- Hogeweg 37, achterzijde - 1 boom
- Fazantenstraat 3
- 1 boom
- Julianaweg 2
- 2 bomen
De aanvragen liggen gedurende één week na het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage
bij de Centrale Balie van het Raadhuis. Belanghebbenden,
kunnen tijdens deze termijn schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de aanvraag
worden betrokken.
Verleende kapvergunningen
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort hebben een
kapvergunning verleend voor:
- Koninginneweg 44
- 1 boom

Vanwege de festiviteiten zal de bushalte op de Louis
Davidsstraat op 30 april verplaatst worden naar de Grote
Krocht.
Tevens" wordt op'de Haarlemmerstraat een tijdelijke
bushalte ingericht. De haltes worden met borden aangegeven.

"De bij de verlening behorende stukken liggen ter inzage
bij de Centrale Balie. Belanghebbenden kunnen tegen dit
besluit van 6 weken na publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wéthouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de
HERDENKING 4 MEI een
president van de Rechtbank in Haarlem.
Ook dit jaar heeft op maandag 4 mei de traditionele
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van
doderiherdenking plaats.-Om 19.00 uur begint in de een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van
Nederlands Hervormde Kerk, hoek Kerkplein/Poststraat
een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht
de gebruikelijke herdenkingsdienst.
geheven.

Hierna start om 19.30 uur de Stille Tocht via de Haltestraat, de Verlengde Haltestraat, de Vondellaan en de Van
Lennepweg naar het Verzetsmonument op de hoek Van
Lennepweg/Linneausstraat.
Aldaar zal om 20.00 uur de twee minuten stilte in acht
worden genomen.
Na de twee minuten stilte volgen een declamatie, de
samenzang en de bloemlegging.
In het kader van de 4 mei herdenking wordt tevens om
12.00 uur een bloemlegging verzorgd bij het Joods
Monument op de hoek Jacob van Heemskerckstraat/

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen zijn bij
het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
98068B Max Euwestraat 35
plaatsen dakkapel
98069B Oranjestraat 12
verbouwen bedrijfsgebouw naar woning
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn
schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort. De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels bestaan,
die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten.
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Beroepsbegeleidend onderwijs: een combinatie van

Botermalse RUNDERBIEFSTUK
l kilo
DUITSE BIEFSTUK
4 stuks
Mager RUNDERGEHAKT
l kilo

werken en leren, van leren in de praktijk en leren op
school. Vraag een brochure aan, afmaak een

Ons uitvaartcentrum is altijd bereikbaar
voor directe hulp bij een sterfgeval.
Onze medewerkers zijn daarom op alle dagen
van de week 24 uur per dag beschikbaar om u bij
een overlijden met raad en daad ter zijde te staan.
Dat is Uitvaartcentrum Haarlem ten voeten uit,
nu al een eeuw lang.

Dr. J.G. Mezgerstraat. Aan deze bijeenkomst wordt
medewerking verleend door de Joodse Gemeente Haarlem. Rabbijn S. Spiero zal een toespraak houden en een
kort gebed zeggen.
Tijdens de plechtigheid zal het verkeer rondom het
monument tijdelijk stil worden gelegd.

afspraak om in te schrijven. Er zijn zeven
studierichtingen:

Automatisering
Bedrijfsadministratie

Beveiliging
Commerciële Dienstverlening

24,95

8,O 95

Juridische Dienstverlening

BEL GRATIS 0800-022 45 35
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Weekmedia 17

Nieuw café
ZANDVOORT - Partycafé Lol
van Kol opent zaterdag 25 april
de deuren. Deze nieuwe uitgaansgelegenheid zit in de Haltestraat op nummer 56a. Eigenaar Hans Kol en dj Rob van
der Wal organiseren er feesten
voor 300 mensen. Op 25 april
zijn er vanaf tien uur exotische
shooters, onverwachte gimmicks en zangacts.

Zandvoorts
Nieuwsblad

woensdag 22 april 1998

Burgemeester
Asbestdeeltjes achtervolgen Fred van Caspel verliest
taken

„Ik wil weer gewoon kunnen leven," zegt Fred van
Caspel. Sinds 31 maart 1994 wordt hij achtervolgd door
de nasleep van een brand in zijn loods in de Curïestraat.
Daarbij vlogen een paar asbestplaten in de brand. Het
opruimen van het asbest op last van de gemeente, kostte
hem inclusief' advocaat- en gerechtskosten uiteindelijk
meer dan een ton, zegt hij. Om wat geld terug te krijgen,
Eurowedstryd
hij naar de rechtbank gestapt. Inmiddels loopt de zaak
ZANDVOORT - De winnaars is
van de Eurowedslrijd van de in hoger beroep.

ABN AMRO krijgen donderdag
om drie uur hun prijs uit handen van Tweede Kamerlid
(VVD) Hella Voüte. Aan de wedslrijd hebben de leerlingen van
groep zeven van de basisschool
meegedaan. Onder leiding van
kunstenares Marianne Rebel
hebben zij een ontwerp gemaakt voor de nieuwe Euro.
Wie benieuwd is naar de ontwerpen, kan donderdagavond
tussen zes en acht een kijkje
nemen bij de tentoonstelling in
de bank op het Raadhuisplein.

KNRM-dag
ZANDVOORT - De KNRM
houdt op 2 mei een open dag.
Bij goed weer vaart de Annie
Poulisse tussen tien en drie uur
uit. Kaartjes voor een tocht met
deze reddingboot kunnen in
het Boothuis (Thorbeckestraat
6) gehaald worden.

Loterij
ZANDVOORT - Bij de trekking van de loterij in de Nicolaasschool zijn vijf prijzen wéggegeven. De prijzen zijn gevallen op de lotnummers: 03557
(tv), 04794 (fiets), 01046 (skeelers), 03484 (dinerbon) en 02467
(picknickmand). De opbrengst
van de loterij gaat naar het computerfonds van de Nicolaasschool.

D

e meningen lopen uiteen over wat er nu precies gebeurd is. Van de
brand zijn in elk geval
anno 1998 nauwelijks meer sporen terug te vinden. Tenminste,
niet in de loods. Wel in het
hoofd van de eigenaar van de
loods, Fred van Caspel. Zodra
hij over de zaak praat, windt hij
zich op. „Bij veel mensen is het
beeld blijven hangen van 'die
brand met die asbeslloeslanden'. Maar het is allemaal erg
opgeblazen. Zo'n grote brand
was het niet," meent Van Caspel.
Op 31 maart 1994 koml volgens Van Caspel om kwart voor
vijfde brandmelding binnen bij
de brandweer. Een bewoner van
een flat in de Flemingslraal zet
even later zijn videocamera
aan. Op de videoband is te zien
dat er aan twee kanten van de
nok van de loods dakplaten ontbreken. „Aan beide zijden zijn
circa twee kunststof platen gesmolten en verder aan beide
kanten zijn twee of drie gewone
dakplaten verbrand. En daar
gaal het om. Om die gewone
dakplaten. Daar zat asbest in."

'Het voelt zo
onrechtvaardig'

Politiek Café
ZANDVOORT - Het'uilgestelde Politiek Café vindt dinsdag
28 april plaats in het Huis in de
Duinen (Herman Heijermansweg 73). Voor de discussiebijeenkomst zijn niet alleen de bewoners van het bejaardenhuis
uitgenodigd, maar ook alle andere Zandvoorters. De discussie begint om acht uur en duurt
tot half twaalf.

Motown Night
ZANDVOORT - Dance Club
Yanks houdt op vrijdagavond
24 april een Motown Dance
Night met veel muziek in de
stijl van Diana Ross, Sister
Sledge en Donna Summer. Dj
Raoul en lightjockey Dave zorgen voor de muziek en het licht.
Er is bovendien een gastoptreden van de Funky Diva's. Het
feest duurt van tien tot drie uur.
De entree is gratis. De ingang
van de discotheek bevindt zich
in de Kosterstraat.

Haarlemmerstraat
ZANDVOORT - Het C9mite
Haarlemmerstraat organiseert
op vrijdag 24 april een discussie- en informatie-avond met
Pieter Joustra (fractievoorzitter
VVD) en de nieuwe wethouder
Verkeer Hans Hogendoorn. De
bijeenkomst wordt gehouden
in kinderdagverblijf Pippeloentje in de Burgemeester Nawijnlaan aan de achterkant van het
Huis in het Kostverloren. Aanvang: acht uur.

Schoon strand
ZANDVOORT - Voor de zevende keer vindt donderdag 23
april de Landelijke Strandschoonmaakdag plaats. Langs
de Noordzeekust maken op die
dag leerlingen het strand
schoon.

De brandweer en de milieupolitie zijn bang dat omwonenden de asbestdeeltjes inademen die door wind verspreid
worden. Ze vinden dat Van Caspel het asbest zo snel mogelijk
moet laten opruimen door een
gespecialiseerd bedrijf, dat al
direct volgens gemeentevoorlichter Egon Snelders door de
brandweer gewaarschuwd is.
„Maar ik mocht niets doen totdat om negen uur pas een speciale salvage-coördinator arriveerde. Hij zou de boel verder
regelen," verweert Van Caspel
zich.
„De heer Van Caspel gaf ech-

ler nadrukkelijk aan dal hij
niet van plan was om het asbest
te lalen opruimen," zegl Snelders achteraf. Van Caspel zelf
geeft dal ook loe. „Ik dachl dal
de brand door iemand aangesloken was. Laler is dal ook bevestigd door de brandweer. Alleen is er nooit voldoende bewijs gevonden om degene die
verdacht werd, Ie veroordelen."
„Bovendien," zegl hij, „had
ik weinig vertrouwen in de
maalregelen die de milieuconIroleur van de gemeente voorslelde. Er werd gesproken over
hel afgraven van hel plantsoen
naasl de loods en het blauw
spuiten van de flat in de Flemingslraal om deze Ie impregneren. Dal zou miljoenen gaan
kosten. Omdat hel ook nog
eens flink waaide, windkrachl
negen tot elf en het asbest door
de regen minder kwaad kon,
wilde ik tol de volgende morgen wachlen." Toch waarschuwl Van Caspel alvasl een
ander bedrijf, dal op zijn verzoek schermen neerzel om de
omgeving te beschermen.

ZANDVOORT - Burg'emeesler Rob van der HLMJden heeft voortaan inderdaad toerisme en personeels/.aken niet meer in x.ijn
portefeuille. Bij de onderlinge verdeling van de taken van het nieuwe college
van Burgemeester en Wéthouders is definitief besloten de/e twee werkvelden
aan de nieuwe CDA-wethouder Hans Hogendoorn te geven.
De WD, clie de grootste partij
werd bij de verkiezingen in
muart, had al aangekondigd dat
de portefeuille van de burgemecster uitgekleed zou worden. Hij houdt nog wol onder
andere: openbare orde en voilighcid. communicatie, burgerzaken en externe betrekkingen.
Dat betekent dat hij de verantwoordelijkheid heeft voor de
politie, de brandweer, hel aanvragen van een paspoort, het
communiceren met burgers en
de media. Bovendien mag hij
het gemeentebestuur binnen
en buiten de gemeentegren/en
vertegenwoordigen bij fccstelijke gelegenheden.

Fred van Caspel bij zijn loods die inmiddels weer opgeknapt is

De milieucontroleur likl vol- een deurwaarder bij hem langs.
gens Snelders daarna 's nachls
Omdat hij het niet eens is mei
nog een bevel uil om de eige- de gang van zaken, ,slapl hij
naar van de loods Ie dwingen naar de rechter. Van Caspel
hel asbest in de loods en vooral vindt onder andere dat hel opin de omgeving van de Curie- ruimbedrijf en de brandweerslraal op Ie laten ruimen door commandant te veel uren gedehel bedrijf dat de brandweer
heeft gebeld. In dat bevel staat
ook dat Van Caspel zes weken
de tijd heeft om daar bezwaar
legen aan Ie lekenen. De kosten
van het opruimen en van de
uren die de gemeente en de
brandweer erin gestoken hebben, zijn voor Van Caspel. „Dat clareerd hebben.
is altijd zo bij bestuursdwang,"
Op 7 oktober 1997 komt de
aldus Snelders.
uitspraak van de civiele procedure legen de gemeenle: omdal
Na die eerste opruimactie Van Caspel geen bezwaar heeft
volgen er nog twee, omdat hel ingediend tegen de bestuursdoor de brandweer gebelde be- dwang, krijgl hij ongelijk.
drijf de zaak niel goed heeft „Maar ik ging ervan uit dat
achtergelaten. Van Caspel moet mijn verzekering dal zou
opnieuw belalen. Hij weigert de doen," zegl hij. Een korl geding
kosten, opgelopen naar 76.000 legen de verzekering leverl
gulden, te betalen en er komt niels op. De rechter vindt dat de

Gemeente: 'Hij was niet van
plan de vervuiling op te ruimen'

E.A. Busé uit de Van Alphenstraat heeft zich geërgerd aan
het gedrag van politie-agenten
die foutgeparkeerde auto's bekeurden tijdens de Paasraces.
Busé heeft een betere oplossing voor het parkeerprobleem: sluit de Van Alphenstraat af en laat circuitbezoekers betalen voor een plek in
deze straat.

straat. Daar dit normaal gesproken zeer weinig voorkomt, was
mijn eerste reactie: zouden ze
achter autodieven aanzitten of
zouden de ontsnapte TBS-criminelen hier ergens verstopt
zitten? Neen, men reed langzaam rond met het ultieme wapen op schoot, hel bonboekje.
Volgende scène was een
beeld uit Motor Cycle Cop. Een
motoragent in volle bewapeTerwijl de file naar hel parkeer- ning, de ogen verscholen achter
terrein bij het circuit langer, een zonnebril, stopte bij het
werd en de racefans met door grasveldje op de hoek van de
de harde wind verbogen para- Tjerk Hiddestraat. Normaal ligt
plu's zich naar het circuit haasl- dit veldje vol met dampende
len, ontwikkelde zich op Twee- drollen van de hondenpopulade Paasdag een misselijk ma- lie in deze buurt, maar nu stonkende film.
den er enkele auto's deels op
Een politie-auto reed zeer het gras eri deels op de sloep
langzaam iedere zij straal in van geparkeerd zonder iemand te
de Burgemeester Van Alphen- hinderen. Ook een Ferrari van

een half miljoen en een Porsche
Turbo die veel bekijks trokken.
Onze motorheid trok zich daar
niets van aan. Hij schreef rustig
zijn bonnen uit.
De eigenaren van de dure
sportauto zullen er geen'diner
voor overslaan, maar het gaat
hier om een rare vertoning. De
goed opgeleide agenten worden
door het parkeerbeleid van de
gemeente
Zandvoort
misbruikl. Verkeers- en voetgangers hinderlijke foutparkeerders dienen bekeurd te worden,
maar het zonder waarschuwing
bekeuren, is een duidelijke
min-score voor de promotie van
Zandvoort. Door het wegvallen
van het parkeerterrein op het
stalionsterrein is de parkeerruimle in de buurt van het circuil nog minder dan die al was.

Wanneer Zandvoorl hel circuit
tolereert, dan moet men zorgen
dat er ruimte is waar bezoekers
hun voertuig kwijl kunnen.
Wanl niel iedereen kan of wil
naar Zandvoorl met hel openbaar vervoer. Hel is een deel
van de hartelijkheid en gaslvrijheid die bij een badplaals
hoort, waar naasl strandvermaak ook nationale en internalionale evenementen gehouden
worden. De afdeling parkeerbeleid moei dit langzamerhand
toch wel weten.
De races op Tweede Paasdag
hadden op zich niet veel allure,
maar trokken ondanks hel
slechte weer loch vele bezoekers mei nu al aantoonbare parkeerproblemen. Ik vraag me af
hoe hel parkeerbeleid zal worden wanneer er in de nabije loe-

Maak een leerzaam uitstapje
naar Mondileder Stoutenbeek.
De tttvezitter hestttnt ui: zes

Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort. Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16

De strakke, ledertn kussens

onajhiinkclijke kussens, die door

zijn gevuld met polyurethaan

een stalen kooi bijeen worden

en polyester.
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Bij Mondileder Stoutenbeek
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zo geregeld dat 10 procent van haast en hel nauwelijks afgede waarde van een pand uilge- dekle asbcsl op hel strand vorig
keerd werd voor hel oprui- jaar en bij Park Duijnwijk, vermen." Dal is nu volgens hem bazen haar.
opgelrokken naar een maxi„Het asbesl op hel strand lag
mumbedrag van 50.000 gulden. onder het zand en bij Park
Duijnwijk zat het in vaste de„Ik vind het zo raar dat er op Icn. Dan kan het minder kwaad.
de avond van de brand zoveel Bovendien waren de hoeveeldruk op ons uilgeoefend werd hcden asbest bij hel vervuilde
om hel asbest door dat ene be- slrand veel kleiner," zegl gedrijf Ie laten opruimen en dat er meenlevoorlichler
Snelders.
pas ver na de brand zoveel „Dat de brandweer direct een
haasl bij hel opruimen was. bepaald bedrijf inschakelt,
Wanl volgens mij is er juist tij- komt omdat het in dit geval
de uitspraak van het Hoftever- dens de brand het meeste ge- spoedeisend was. Dal zal niel
nemen.
vaar geweesl. Toen vlogen de altijd hetzelfde bedrijf zijn."
„Onderlussen worden we er meeste deelljes door de lucht.
telkens weer mee geconfron- En hel is vreemd dat je min of
Om paniekreacties bij nieuteerd. Kopen we wel of geen meer gedwongen wordt mei we branden waarbij schadelijke
nieuwe bank, gaan we wel of een bedrijf in zee Ie gaan dat je stoffen vrijkomen te voorkoniel op vakantie," zegt hij. „Hel niet zelf hebt uitgezocht. Op dat men, werken de gemeenten en
voelt zo onrechtvaardig. We moment weet je toch al niet wat brandweerkorpsen in de regio
moeten opdraaien voor iels dat voor consequenties het alle- Zuid-Kennemerland inmiddels
buiten onze schuld ligt. De ver- maal kan hebben. Er werd zelfs aan een draaiboek dal gebazekering? Nee, die betaalde gesproken over miljoenen gul- seerd is op een landelijk model.
Monique van Hoogstraten
veel te weinig. In 1994 was het dens," zegt ze. Ook de geringe

'Sluit Van Alphenstraat af tijdens races'

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur: J.M. Pekelharing.
Directeur/uitgever: C.A. Pelle.

Advertentieverkoop: R. Post (verkoopgianager), M. Oosterveld.

zaak in een bodemprocedure
behandeld zou moeten worden.
Of hij dat gaat doen, weel hij
nog niet. In elk geval is hij wel
tegen de uitspraak van 7 oktober in hoger beroep gedaan.
Zijn advocaal hoopt deze zomer
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Redactie: Robbert Wortel (chet), Frank
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(chef), Willem Bleesing, Hero Blok, Paul
Busse. Frfid Frfirejfian, Pieter Hendal, Theo
van der Linden, Yvonne Mulder, André
Stuyfersant.
Secretariaat/Redactiepromotie: Trudy
Steenkamp, Henny Lanser.
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ZANDVOORT - De 29-jarige
Zandvoortse kassier van de gemeen te Heemstede heeft inmiddels bekend dat hij inderdaad 333.000 gulden verduislerd heeft. Hij werd daarvan
sinds 11 februari verdacht.
De kassier maakte hel geld
op aan vakanlies in hel builen-

Kassier bekent
verduistering
land en dure. auto's. Geld dat bij
hem binnenkwam hield hij achter, terwijl hij ondertussen dpcumenten vervalste en gebruik
maakte van lussenrekeningen.

Zijn Audi Qualtro ter waarde
van 31.700 gulden en builenlandse bankbiljelten ter waarde
van 45.000 gulden zijn in beslag
genomen.
De Zandvoortcr is op 16 april
voorgeleid bij de officier van
justitie. Hij zit inmiddels in een
Huis van Bewaring.

Stoutenbeek

Wij komen graag bij u thuis.

Spelregels: de rubriek Meningen s laat open voor reacties op artikelen die recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt
zich het recht voor brieven teweigeren en teredigeren. Brieven die
langer zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort. Anonieme
brieven plaatsen we niet.
Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040
AA Zandvoort of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoorl.
komsl echt grote evenementen
op het circuit gehouden worden, zeker als ze samenvallen
met stranddagen.
Op de busbaan in hel cenIrum mag ondanks grote en
duidelijke inrij-verboden altijd
geparkeerd worden. Waarom
kan er dan voor de omgeving
van het circuit, bijvoorbeeld in
de Burgemeester van Alphenstraat, ook geen gedoogbeleid
worden ingevoerd bij grote verkeersdrukle. Jaren geleden
mocht er op drukke dagen op
de vluchtheuvels en langs een
deel van de sloep worden gepar-

ZANDVOORT - Bouwes Palace, het grootste flatgebouw
van Zandvoort, voldoet voortaan aan de eisen van de
brandweer. Preventie-officier René de Caluwé heeft het
brandveiligheidsbqrdje en de zogeheten gebruikersvergunning vrijdagmiddag overhandigd aan de vereniging
van eigenaren van het gebouw, de bewoners en de eigenaar van het hotel.
In het gebouw is ruim twee
jaar fors verbouwd. Zo is er nu
één trappenhuis, waar geen
rook of brand in kan komen
volgens de brandweer. In dal
trappenhuis zit bovendien een
deur naar de balkons, zodat
mensen die het loch benauwd
krijgen even buiten lucht kunnen happen. De balkons dienen
tevens als vluchtweg. Het trappenhuis heeft, nel als de gangen in de resl van hel gebouw,
brandwerende muren en vloerbedekking.
Daarnaast is er een nieuwe
brandmeldinstallatie.
..Erg
handig." vertelt huismeester
Willem Visser. ..Als iemand onder een rookmelder een sigaret
opsteekt, gaat er twee minuten
lang eerst een klein signaal.
Dan kunnen we even gaan kijkcn of hel geen loos alarm is. Is
er sprake van brand, dan gaal
meteen hel grote alarm af." De
rook- en brandmelders hangen
tegenwoordig niet alleen in

Licht voor wonen en werken
toonkamers en
lichtadvies
rna.-vrij.IB.rjO-17.OfJ
za.10.00-16.00

Marijke Herben (PvdA) bemoeit zich als wethouder Ruimtelijke Ordening onder andere
met Park Duijnwijk, het onderhoud van sportaccommodaties
en bestemmingsplannen. Het
strand valt ook onder haar, al is
wethouder Hogendoorn de aanspreekpersoon voor het toerisme. Hij heeft daarnaast economiscbe zaken, het circuit, verkeer en parkeren in zijn portefeuille. Hogendoorn is ook politiek verantwoordelijk voor het
ambtenarenkorps.
De vierde wethouder, WD-er
Cees Oderkerk. bepaall samen
mei de gemeenteraad het beleid voor ouderen, sport, onderwijs, de sociale dienst, hel
maatschappelijk werk. woonwagenkampen, volksgezondheid, cultuur en monumentenzorg.
(ADVERTENTIES)

WAT EEN ELLENDE!»
Een olietank In </e grond?
Tankkeurlng?

.

Bodemverontreiniging?

Schone grondverklaring? Heeft u, of krijgt u mei bovenstaande zaken'te
maken Geen paniek, wij helpen u professïoneel en zijn gecertificeerd.Vraag vrijblijvende
analyse,en/of prijsopgave.
.
,

LjHamer

•• installatietechniek M)v
Bolstoen 36a, 1046 AV Amsterdam
020-6116050
;s
pomp/tankinstallaties/milieu

Tevens geven wij gratisadyies betreffende bovenen ondergrondse tanklnstallaties.om.vast te steU
len of uw installatie nog voldoet aan de huidige;.
.:wéttetijke milieu-eisen.
' . : . • , .:

K.A. Busc
Zandvoort

Bouwes Palace is beter
voorbereid op brand

indoorO
Jan Rebelstraat 24
Amsterdam-Osdorp
Keurenplein
telefoon 020.4109696

keerd. Geef bewoners doorlaalen parkeerpassen zodat men de
eigen auto's vrij kan parkeren.
De Van Alphenslraal kan verder makkelijk afgezel worden
mei hekken, zodat er extra parkeerruimte ontstaat waarvoor
bezoekers bijvoorbeeld 25 gulden per dag moeten betalen. Dit
is dan tevens een goede inkomslenbron voor de gemeente.
Het is bovendien een vriendelijkere aanpak dan ongenuanceerd parkeerbonnen uitdelen.

WD-wethoudcr Andnes van
Marie houdt Financiën. Hij
buigt zich bijvoorbeeld over de
hoogte van de belastingen on
de strandpacht. Van Marie vervangt bovendien als eerste de
burgemeester en hij is eind-veranlwoordelijk voor de watervoorziening, het gas en het
licht.

gangen en schachten, maar ook
in kamers. Beneden meldt een
computer waar er brand is.
Op meer plaatsen hangen to
genwoordig brandslangen en
handblussers. Groene laordjcs
verwijzen naar de dichtsbijzijnde nooduitgang. De dienstlift,
waarvan veel bewoners gebruik
maken, is bij brand bestemd
voor de brandweer.
De laatste brand in Bouwes
Palace was twee jaar geleden.
Een hotelgaste kwam daarbij
om het leven. Volgens Toni
Hendriks van de Vereniging
van Eigenaren betekende dat in
elk geval dal de bewoners makkelijker over de streep te halen
waren om geld te steken in de
verbouwing. De maatregelen
om de brandveiligheid te verhogen hebben bijna achl ton gekosl. De bewoners en de cigcnaar van hel hotel hebben dat
samen opgebracht.
Vier jaar lang heeft de brandwccr mei de eigenaren van
Bouwes Palace overlegd. Niet
alleen zij hebben flink moeien
investeren in de brandveiligheid, ook 75 andere hotels en
pensions hebben hun pand
moeten aanpassen. Een paar
jaar geleden zorgde dat voor
veel commotie. Helemaal voorbij is clie commotie nog niet.
want de betaling van de leges
aan de gemeenle voor de verbouwingen zijn nog altijd niel
geregeld.

Cinema Carcuas
23 April t/m 28 April

ANASTASIA
\Qy Nederlands Gesproken

Mclüc stemmen van
Kohcn Ten Drink.Thomas
Winston Gcrschianuwit
V~7 Nederlands Gesptoken

20,00

As good
as it gets

Woensdag 29 April
20.00

FORGOTTEN
SILVER

woensdag 22 april 1998
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Het Rode Kruis redt levens in Kroatië

Uitslagen
Postcode Loterij
Record Show
20 april 1998

Met de Postcode
Loterij helpt u ook
Vóór de oorlog in ex-Joegoslavie woonden Serviërs en
Kroaten door elkaar. De oorlog joeg veel mensen op de
vlucht. Alleen bejaarden bleven achter, onverzorgd en alleen,
in vijandig gebied. Het Rode Kruis helpt hen met voedsel en
aandacht. U kunt meehelpen.

De Bingogetallen
getal 1 t/m 22

*
31
24
32

len van de Nationale Postcode
Loterij; één van de 28 organisaties die werken aan een
betere wereld voor mens en
dier.

20
13
12
08

17
02
10,
25

01
14
38
29

19
lV;
35 <;
*"

Heeft u met bovenstaand*
getallen een volle kaart,
dan wint u de
Thuïsbfngo van ,
f25.000,-

Speel dus mee in de Postcode
Loterij en help zo Het Rode
Kruis de bejaarden in Kroatië
helpen. Uw beloning is een
prachtkans op meer dan
400.000 prijzen per maand,
plus de Mega Jackpot van 2
tot 7 miljoen én de PostcodeKanjer van minstens 18,9 miljoen.

Overiga Blngoprijzen ,
getal 23 t/m 3S
45 f 10.000,- 39

f 20,-

04 f 1.000,- 28

f 10,"

09

f100,- 22

06

f 50,- 43
f 40,- 36

•05

Hef Rode Kruis helpt de vele slachtoffers van de oorlog in
ex-Joegoeslavië.
"Save Lives 98" is de naam
zorging en menselijke aanvan een actie van het
dacht. Dat moet, want alleen
Kroatische Rode Kruis om
de hoop dat zij ooit hun kinServische bejaarden op het
deren nog zullen terugzien
platteland in het noorden van houdt deze mensen in leven.
het land te helpen.
Het Nederlandse Rode Kruis
werkt mee aan Save Lives 98.
Vrijwilligers brengen de
bejaarden voedsel en kleding
Ook daarom is Het Rode
en geven hen medische verKruis één van de goede doe-

11
30
15
40

27

Zandvoort, 20 maart 1998
Betreft: "Zandvoorts Museum"
Geacht College en Raadsleden,
Het bestuur van het Genootschap Oud Zandvoort heeft in haar vergadering van 12 maart jl. besloten u te verzoeken een heroverweging te maken met betrekking tot de situering van het Zandvoorts Museum.
Sinds enkele weken is het bestuur ervan op de hoogte dat de Ned. Herv. Pastorie aan de Poststraat nummer 3, per l mei 1999
niet meer bewoond zal worden. In het licht hiervan verzoekt het bestuur u op korte termijn te onderzoeken, ofte laten onderzoeken, of in de pastorie het Zandvoorts Museum gevestigd kan worden.

1. De unieke, centrale ligging in het dorp naast de eeuwenoude kerk met grote tuin.
2. De pastorie is (wordt) een rijksmonument met voor Zandvoortse begrippen rijke representatieve gevels welke
goed zichtbaar zijn vanaf het Kerkplein.
3. Het huidige bruto oppervlak van ca. 400 m2 (3 lagen) kan volgens het nieuwe bestemmingspJan worden uitgebreid met nog eens 400 m- (3 lagen), hetgeen dus een totaal opp. van ca. 800 m2 oplevert. Het cultureel centrum
heeft een bruto oppervlak van ca. 500 m2 (2 lagen), welke na verwerving van de loods en het terrein van Dorsman
met ca. 300 m2 kan worden uitgebreid (totaal circa 800 m2). De oppervlakten zijn nagenoeg gelijk op beide locaties.
4. De mogelijkheid om in samenhang met de kerk, het jeugdhuis, het museum en de tuin een stukje Zandvoorts cultureel erfgoed te behouden en te gebruiken, zal dit gebied ook in de volgende eeuw en voor de volgende generatie een waardevol bezit doen zijn.
5. In de wetenschap dat de plaats van het mortuarium in de Poststraat ter discussie staat, zou met enige fantasie in
deze straat een schitterend museum met annexen kunnen verrijzen.
6. De Kerkvoogdij van de Hervormde Kerk is op de hoogte van ons plan en is bereid om hierover met het
Gemeentebestuur van gedachten te wisselen.

f

Straatprijs maait
bekendmaking 20 april
f 5.000,5071 CD
Extra Straatprijs .

26 - 28 april
Vakbeurs
Markt & Handel

Apeldoorn

30 april

f 25.000,5071 CD 005

Oranje Braderie
Zwijndrecht

Da BMW

2914 RG 032 in Nieuwerkerk

BON VOOR 18,9 MILJOEN
5?Ja, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij en kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle Bingoprijzen.

D de heer

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
ü ƒ 30,- (drie lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,- (één lotnummer)

Postcode:

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters.
Deelname aan de Nationale Postcode Loterij
houdt in aanvaarding van het reglement, verkrijgbaar bij het secretariaat, tel. 020-677 68 68.

D mevrouw

sïEw'V'" •* <*"*i <">««-"is"' -w V,

GASTON

SfW *^M^'i j'i^ 4 %»£ ^'**g'P'^J".

150.98.04

Naam:

Natuurlijk komt de vraag naar voren wat er in geval van verplaatsing met het huidige Cultureel Centrum gebouw moet gebeuren. Duidelijk wil het bestuur van Genootschap Oud Zandvoort hier stellen dat zij het in gang gezette renovatieproces van het Cultureel Centrum op geen enkele wijze door bovengenoemd voorstel wil vertragen of wijzigen.
Integendeel, het bestuur is van mening dat een gerenoveerd en in oude luister hersteld gebouw aan het Gasthuisplein een
goede locatie voor het V.V.V.-kantoor en eventuele andere bestemmingen, alsmede een visitekaartje voor Zandvoort zou
kunnen zijn. Zou deze suggestie hout snijden dan is het denkbaar dat de inwendige verbouwing eenvoudiger uitgevoerd zou
kunnen worden.

Adres:
Plaats:
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
Tel: „
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

n-^ m A'^;?^1

Datum:

t$

nd van
?*&M8a£l!:

"!'tyi> «ï^f*"-*-

In afwachting van uw reactie en bereid tot verder overleg, tekenen wij namens het bestuur van het Genootschap Oud
Zandvoort,

Loteri|l

NATIONALE
.

E R l UB

In de overtuiging dat de verwezenlijking van bovengenoemd plan van grote invloed kan zijn op het culturele leven in
Zandvoort, zowel voor de nabije als de verre toekomst, doet het bestuur een ernstig beroep op u om met de meeste voortvarendheid dit plan te onderzoeken.

j l

Handtekening:

l

Aan de Burgemeester en Wethouders
en de
Leden van de Raad van de
Gemeente Zandvoort

De argumenten die een heroverweging rechtvaardigen zijn de volgende:

"f 30,- 118
f25,- 07

'37

Postcode Loterij
op lokatie:

GENOOTSCHAP
OUD ZANDVOORT

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
NationalePostcodeLoterij,Antwoordnummer19503,1100VM Amsterdam.
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ing. G. A. Cense,
voorzitter

A. Koper,
secretaris

Zetlouteh voorbehouden

VEENHUUSEN ADMINISTRATIEKANTOOR
• Boekhoudingen, loonadministraties
• Belastingzaken, begeleiding, jaarstukken
Dr J.G. Mezgerstraat 62,2041 HC Zandvoort
Tel.: 023-573 09 63
Fax: 023-573 09 64
Mob.: 06-532 55 002
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Ondernemers Vereniging Zandvoort
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Ondernemers Vereniging Zandvoort

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum
Aanvang
Locatie

23 april 1998
20.00 uur
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
te Zandvoort

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen voorjaarsvergadering d.d. 3 april 1997
5. Bestuurssamenstelling
- voordracht nieuwe bestuursleden
- de heer Ch. Moerenburg
6. Verantwoording huidige bestuur
7. Ondernemers Platform Zandvoort
- Centrumplan
- Verlichting
- Werkgroepen
- Speerpunten

organiseren 6 mei a.s. een gezellige

MOEDERPUZZEL
Hoofdprijs
Restaurant / Partijhouse 't BAKEN
waardebon ad ƒ 100,- voor diner voor 2 pers.
Bloemenmagazijn ERICA
3 prachtige boeketten
a ƒ 25,-

PAUZE
Lekker eten en toch afvallen 1 Ga m zee met Lipolow1 Dit nieuwe, afslankmiddcl bevat
chitosan een honderdprocent natuurlijke stof die gewonnen woidt uit het pantsei van schaaldicren. zoals kreeft kiab en garnalcn Chitosan absorbceit het vet uit
de voeding in het maag darmkanaal en voert dit op een natuurlijke
wijze af Het icsulraat u wordt slanker'
Wilt u meer weten over LipoLow1 Vraag de folder aan bi| de importeur
of ga naai uw dichtstbijzijnde drogist apotheek of icfoim winkel
Vcrhri|t;biir bi|

De Gaper Drugstore
Kerkstraat 31
Zandvoort

44 95

8. Gastspreker - wethouder economische zaken/
toerisme
9. Financiën
10. Verslag secretaris
11. Paneldiscussie n.a.v. presentatie wethouder
12. Rondvraag
13. Sluiting

Ons promotieteam deelt 9 mei een heerlijk geurt/e uit,
verzorgd door
PARFUMERIE MOERENBURG, Haltestraat

ovz
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A l me c a b. v., postbus 144, 5690 AC Son en Brcugel, tel.: 0 4 9 9 - 4 9 0 4 6 4

Bij inlevering van deze bon
5,- korting
op een pot Lipolow

LAAT ONS UW PRODUKT EEN DIENST BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-4309116.
SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS. DAT MAG WEL IN DE KRANT.
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'Zij weet ook
alles van
het dorp'

Met

o*

„We hebben besloten ons wat
meer te concentreren op onze
grotere zaak in Amsterdam,"
licht eigenaar Ruud Bras het
vertrek uit de badplaats toe.
„En bovendien willen mijn
vrouw Rosita en ik het graag
wat rustiger aan gaan doen. Het
wordt voor ons hoog tijd om een
beetje te gaan afbouwen. Ons
privé-leven telt tenslotte ook
mee." Gemakkelijk valt het afscheid hem niet, want menige
vaste klant geeft dezer dagen te
kennen dat Viva-Mode wat haar
betreft best had mogen blijven.
„Ik weet dan pok wel zeker
dat we behoorlijk zullen worden gemist," aldus meneer
Bras. „Dagelijks worden we
overstelpt met vragen als 'waarom gaan jullie nou weg' en
'waar moeten we dan in hemelsnaam naar toe'. Klaarblijkelijk
voorzien we bij onze doelgroep
m een behoefte die andere winkels niet volledig dekken. Gelukkig kunnen we verwijzen
naar onze zaak in Amsterdam,
aan het Sierplein 37. Daar zijn

Han Pastor (zittend) met zijn
personeel bij het nieuwe
strandpaviljoen Radio Noordzee Beachclub

Druk bezochte receptie

o «a

„Overweldigend, gezellig en lekker informeel was het," zegt Marijke Herben over haar afscheid van woningbouwvereniging
EMM. Ze is elf jaar lid van het bestuur en tien jaar voorzitter
geweest. Vrijdag nam ze afscheid in Riche omdat ze nu wethouder
is. Het was verschrikkelijk druk op de receptie met Zandvoorters,
politici, familie en mensen van do Nationale Woningraad die haar
een Erepenning gaven. Zelf hield ze zich op de been met pillen,
vertelt Marijke Herben achteraf. Griep en een nierbekkenontsteking vloerden haar pas de volgende dag. „Gelukkig staat mijn
huis vol met bloemen en inmiddels gaat het alweer wat beter met
me. Wat trouwens helemaal leuk is, vrijdagnacht is ook nog een
kleindochter geboren. Dus ik ben bijzonder gelukkig."

i'

Gemist
„Ik ga nog weieens een boek schrijven over de krant"

ger was altijd op pad voor advertenties. Nu zitten we vaak
met z'n tweeën en hebben we
een schoonmaakdienst."
Alleen van schrijven heeft
Maaike 'geen kaas gegeten', zoals ze zegt. „Ik heb wel eens
politieberichten
herschreven
voor de Margreet Ates, de redactrice van tien jaar geleden.
Die woont nu in Spanje en heeft
me voor het afscheid nog een
fax gestuurd over hoe wij samen werkten. Op de vrijdagmorgen gingen we met elkaar
aan het bureau zitten en zeiden
we 'wat zullen we in de krant
doen?' Want zij zegt ook: 'Zij
weet alles van het dorp'."
De krant zal haar tips missen,
want de zestigjarige ziet veel.
Op een gegeven moment liep ze
bijvoorbeeld in AmsterdamNoord op een veiling. Ze zocht
al heel lang naar een oud kinderboek dat ze ooit had. „Dus
als ik een kist boeken zie duik
ik er in. Op die veiling vind ik
een oud schoolboek uit 1898
met gedichten van Potgieter.
En ik zie daarin ineens een gedicht uit 1833 staan: 'Zandvoortsche wedrennen'. Die wer-

den hier toen blijkbaar gehou- een Zandvoorter met een gek
„De nieuwe redacteur wilde
den. Dat is leuk voor de krant, verhaal voor de deur, dan komt destijds 'Oog en Oor' eruit gooidacht ik. En het heeft er (vorige het een week later in de krant. en. Dat was een rubriek over
week, red) ook in gestaan."
Maar ook kreeg ze veel reacties tante Kaatje wier hond vier
Een andere keer ontdekte ze op de krant of nieuwe verslag- kleintjes had gekregen en dat
dat er een man was die in de gevers.
soort dingen. Nou, de abonnees
jaren vijftig een blote affiche
„Zandvoorters zijn een beetje renden weg. Die rubriek moest
voor Zandvoort had gemaakt. moeilijk, die kijken altijd eerst terug, en dat kreeg ik allemaal
Eigenlijk was 'ie voor Scheve- de kat uit de boom. Je moet als te horen."
ningen, maar de mensen daar redacteur maar zien dat je in
Maaike kwam 23 jaar geleden
vonden de affiche te pikant. hun straatje past. Ook toen ik in dienst bij het Zandvoorts
Uiteindelijk maakte het Zand- begon kwamen mensen het Nieuwsblad, toen nog van
voorts Nieuwsblad veertig jaar kantoortje binnen en vroegen Randstad Publikaties (niet lang
later een verhaal over de ten- ze 'van wie ben jij d'r een?"
daarna opgegaan in Weekmetoonstelling waar het affiche
„Voor ik er ging werken was dia). „Ik schreef een brief en
hing en kwamen er diverse re- het Zandvoorts Nieuwsblad een kreeg een paar dagen later een
acties op.
klein krantje, weekend-for- telefoontje: 'ja, u heeft achttien
De geboren
Zandvoortse maat. Toen werd het ineens een jaar niet gewerkt', zeiden ze. Ik
zeg 'ja, maar ik ben niet afgestompt'. Dat gaf blijkbaar de
doorslag."
„Ze hadden inmiddels het
pandje aan het Gasthuisplein
gehuurd en of ik dan maar even
' langs wilde komen. D'r zat eerst
een winkeltje in, die mevrouw
woonde erboven en die wilde de
ruimte wel voor een paar uur
hoort ook veel. Bij elke belang- echte krant. Er stonden ineens verhuren. Bij het sollicitatiegerijke Zandvoorter die overlijdt, advertenties in uit Heemstede. sprek zei die man van Randstad
geeft zij een seintje aan de re- Nou, daar moesten de mensen opeens 'kom, we gaan even
dactie. Is er iets waar .mensen eens even wat van weten. 'Wat naar de winkel, kopjes kopen,
zich over ergeren, of staat er is er met onze krant gebeurd?' een koffie-apparaat'. Ik zeg:

'Zandvoorters zijn een beetje moeilijk,
die kijken eerst de kat uit de boom'

Oudere dames zullen
Viva-Mode missen
ZANDVOORT - Voor damesmodewinkel Viva aan
de Grote Krocht 19 valt eind
juni definitief het doek. De
kleine speciaalzaak, waar
met name de wat oudere bewoonsters van Zandvoort
graag hun kleding aanschaffen, stopt er na vijftien
jaar mee. Eind juni vindt de
opheffingsuitverkoop
plaats.

oor
Monique van Hoogstraten

De zaterdagavond erna zit
Maaike Leijenhorst (60) met
man en kleindochter thuis aan
de Zandvoortselaan. Op zich
niet zo vreemd, want ze werkte
nooit op zaterdag en zondag
voor de krant.
Maar Maaike is met de vut en
heeft nu een heel lang weekend
voor de boeg. Ze zal maandagochtend voor het eerst in 23 jaar
niet op het Gasthuisplein hoeven te verschijnen. Daar lijkt ze
nog even aan te moeten wennen: ze spreekt nog bijna niet in
de verleden tijd.
„Ik heb drie redacteuren versleten, Monique is nu m'n vierde. En ik ben aan m'n vijfde
vertegenwoordigster
bezig,
Margo, die de advertenties verkoopt. Ja, belt er iemand op dal
ze een advertentie willen, dan
doe ik dat dus ook. En de microadvertenties. Ik doe het hele
kantoorwerk, de bezorging en
alles wat binnenkomt via de telefoon. En ook wie in het kantoor langs komt te woord staan:
manus van alles."
Het is ook als de dag van gisteren. Alleen als ze verder terugblikt zegt ze 'begon' en
'was'. „Ik begon officieel als
kantoorhoudster, maar ze noemen mij nu 'duizendpoot' en
'vraagbaak'."
Boodschappen
doen, koffie zetten, de telefoon
aannemen, schoonmaken: in
het begin deed Maaike alles
zelf. „Want de vertegenwoordi-

en

de badplaats door
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'In het begin zeiden ze:
van wie ben jij er een?'
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elukwensen en haar foto Vrijdag' namen de ogen en oren van hel
in de krant plus een 'gi- Zanclvoorts Nieuwsblad afscheid. Een
gantisch afscheidsfeest' vrouw die de bezorging en advertenties
vrijdagmiddag. „Het was gran- regelde. Maar ze was ook een
clioos. Ik werd door Jaap Kroon aanspreekpunt en vraagbaak voor de
met man van huis gehaald met lezers en redacteuren. In het begin werd
/p'n open Amerikaanse wagen er nogal vreemd tegenaan gekeken.
uit de jaren vijftig. Daarin zijn „Toen ik begon kwamen mensen het
we eerst door het dorp rondge- kantoortje binnen en vroegen ze 'van wie
reden. En toen naar het feest.
Iedereen was er: familie, vrien- ben jij d'r een?" Maaike Leijenhorst, 23
clen en kennissen uit het dorp jaar lang het vaste gezicht van het
en heel veel collega's en ex-col- kantoortje op het Gasthuisplein.
lega's. Ik heb er in 23 jaar heel
wat meegemaakt natuurlijk."

G

Zandvoorts
Nieuwsblad

onze klanten natuurlijk van
harte welkom om zoals vanouds hun garderobe aan te komen vullen."
Wat er na het vertrek van Viva-Mpde in de bescheiden winkelruimte naast Albert Heijn
komt is nog niet bekend.

Weekendiensten
Berichten
en tips voor
deze rubriek met
-U-.Uzakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
of inleveren bi| het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648.
of Faxen 023-5730497

Artiesten vaak te gast in
Radio Noordzee Beachclub
ZANDVOORT - Wie bij de
pasgeopende Radio Noordzee Beachclub binnenstapt
loopt een redelijke kans orn
een bekende Nederlander
tegen te komen.

pok voor feesten van artiesten
is het een uitgelezen plek."
Toen hij vorig jaar de samenwerking zocht met het radiostation was de programmaleiding
daarvan onmiddellijk enthousiast over zijn plannen. „En dat
is ook wel logisch," meent Pastor. „Want het geheel klopt geweldig bij elkaar. Mijn zaak is
immers gevestigd aan de zee
waaraan de zender zijn naam
ontleent. En bovendien is er
binnen alle ruimte om zowel
programma's te verzorgen als
publiek te herbergen. Daarnaast is Radio Noordzee van
plan om vanuit mijn paviljoen
promotionele activiteiten te
ontplooien, waarbij wordt ingehaakt op typisch Zandvoortse
evenementen als bijvoorbeeld
de Tropicana en Jazz Behind
The Beach."

Het is namelijk de bedoeling
dat diverse uitzendingen van
de populaire radiozender vanuit de royale strandtent bij het
grote parkeerterrein aan de
Boulevard Paulussloot worden
gepresenteerd. En uiteraard
zullen daarbij allerlei vertolkers van het Nederlandstalige
lied aanwezig zijn om hun
nieuwste hit live de ether in te
zingen.
Volgens Han Pastor, die met
zijn zoon Benno vorige zomer
Buddy's Beachclub overnam
om er 'een heel andere tent' van
te maken, zal de samenwerking
met Radio Noordzee de zaak
een unieke uitstraling geven.
Hij benadrukt evenwel dat de
„Wat er allemaal precies gaat Beachclub niet alleen voor
gebeuren moet nog blijken. VIP's toegankelijk is. „Nee
Maar het streven is om er tal hoor, je hoeft hier echt niet in
van activiteiten te laten plaats- een smoking naar binnen om
vinden. Niet alleen gaan mcn- een broodje of een maaltijd te
sen als Jan Rietman, Conny van nuttigen in ons grand café anden Bosch en Hans van der nex a la carte restaurant. En we
Togt er regelmatig hun pro- hanteren pok gewoon normale
gramma's maken, tevens wor- prijzen, al is het in mijn ogen de
den er de eerste exemplaren mooiste strandtent van heel
van nieuwe cd's uitgereikt. En Nederland."

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112.
In
andere
gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN:' De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Wcenink. Informatie
daarover tijdens
weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doklersinformatiedienst: tel. 09-001515.
Verloskundigen: Mevrouw S.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361.
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471. dag

Soms wordt het Zandvoorts Nieuwsblad gebeld door mensen die
blij zijn dat we aandacht aan iets besteden. Soms ook door mensen
die iets missen in de krant. Woensdag sprak iemand in op het
antwoordapparaat. Dat er geen verhaal in de krant van 15 april
Toto K u t m Schut stond over de woonwagens die verhuisd zijn van de Thijsseweg
naar de Heimansstraat, vond hij een grote teleurstelling. En hij
'ben ik dan aangenomen?' 'Ja heeft gelijk. Op 8 april hadden we namelijk twee foto's, een
natuurlijk,' zegt hij, 'anders verhaal en een cartoon in de krant over de woonwagens. Precies
had ik je niet laten komen'. Er op de dag van de verhuizing. Om dan een week later er nog eens
werd een bureau voor mij ge- op terug te komen, is wat te veel van het goede. Andere onderwertimmerd en ik kreeg een koffie- pen verdienen immers ook aandacht. Mocht deze meneer, die
zetapparaat. Zo ging dat."
helaas geen telefoonnummer achterliet, graag die krant nog eens
Leijenhorst dacht in eerste willen zien, dan bestaat overigens altijd de mogelijkheid om een
instantie nog de enige sollici- oude krant bij ons kantoor op te halen. Want we willen niemand
tant te zijn. Maar er bleken er wat onthouden.
meer geweest te zijn. „En men
vond mij het meest geschikt.
Nou ja, als je dan 23 jaar blijft
zal dat wel."
Over de woonwagens gesproken, een mevrouw die er vlakbij
Zal ze de rinkelende telefoon woont meldt dat ze het nu een beetje een zooitje vindt met al die
en haar rol als ogen en oren van caravans die naast de grote witte 'woonwagenvilla' staan. Maar
de krant gaan missen? „Nee volgens haar doet het verhaal de ronde dat er nog een tweede
hoor, als ik op straat loop hoor 'woonwagenvilla' elders in aanbouw is. Die zou binnenkort ook op
ik de hele dag: Maaike is met de het nieuwe woonwagenkamp neergezet worden. Of daarvoor opvut, dat hebben ze gelezen. nieuw lantaarnpalen verwijderd en bomen opzij getrokken worMensen kennen mij allemaal. den, is nog onbekend.
Ik kom de mensen tegen bij de
bakker en op straat. Daar krijg
ik genoeg commentaar op de
krant. Want over sommige dingen moet je schrijven. Als je „De gemeente heeft acht ton overgehouden aan de gehandicapten
niet over het toneel schrijft lo- en ik moet potverdorie 66 gulden betalen voor een invalidenparpen de lezers weg." Zo defini- keerkaart. Het is schandalig," zei Herman Wardenier maandagtief is het afscheid van haar morgen nadat hij net bij de gemeente vandaan kwam. „Twintig
werk dus niet. „Ik ga er een jaar lang kon ik zo bij de politie een gratis parkeerkaart halen.
boek over schrijven."
Geen probleem. En nu opeens kost het geld." Reumapatient
Wardenier heeft nog meer klachten over de manier waarop de
Bram Cöuvreur gemeente met gehandicapten omgaat. Hij wil een reiskostenvergoeding voor zijn auto hebben. Die is namelijk afgeschaft toen de
Wet Voorzieningen Gehandicapten werd ingesteld. In de gemeente Haarlemmermeer kunnen gehandicapten nog wel een reiskostenvergoeding krijgen volgens Wardenier. Al veertien maanden
vecht hij ervoor. Inmiddels heeft hij een advocaat in de arm
genomen. „Ik ben bij wethouder Versteege, bij de burgemeester
en bij een noorcommissie geweest. Het heeft niet geholpen." Het
is echter niet alleen maar gal wat hij over de gemeente spuwt. „Die
Pieter Joustra (de nieuwe fractievoorzitter van de WD) lijkt me
wel een geschikte vent. Als hij tenminste inderdaad een weekend
in Nieuw Unicum gaat logeren, zoals hij beloofd heeft."

Nog een villa

Gehandicapte blijft vechten

Dier
van de
week

en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Na bijna twee jaar is het eindelijk zover. Er is een einde gekomen
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
aan het vervolgverhaal over mevrouw Slagveld en het pijpje van
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
haar buurman. De 85-jarige hoeft niet meer bang te zijn dat zij
svp 24 uur van te voren opgedoor koolmonoxyde vergiftigd wordt als ze zich in haar badkamer
ven bij het Welzijnscentrum,
wast. Haar buurman heeft de ontluchtingspijp van zijn verwartel. (023-) 5717373. Voor de
ming eindelijk tegen zijn huis aangezet en de pijp verlengd. „Ik
maandag moet men zich op de
ben er blij mee. Maar wat ik niet snap," zegt ze „is dat de gemeente
vrijdag ervoor opgeven.
zo lang gewacht heeft met het dwingen van mijn buurman. De
50 plus Inlooppunt: Woe 10-12
regels waar hij zich aan moet houden, waren in 1996 toch ook al
uur, voor informatie, ontmoebekend?"
ting, leestafel en kopje koffie of
thee. Willemstraat 20, zij-ingang Gemeenschapshuis.
(ADVERTENTIE)
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l,
tek 5713459 bgg 023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens Voor het eerst sinds maanden
vraagt het Kennemer Dierenafspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Ge- tehuis weer aandacht voor een
weld: tel. 023-5340350 op werk- kater. Balthazar is op 11 april
asiel.
dagen 12.00-14.00 uur en maan- binnengekomen bij het
dag+
donderdagavond Hij was zielig, angstig1 en ziek.
Meubelboulevard Amsterdam19.00-21.00 uur.
Inmiddels gaat het wat beter
Diemen is de meubelkampioen
Telef. meldpunt Ouderen Mis- met hem. De dierenverzorgers
van Amsterdam, van Rotterdam,
handeling: 023-5159700, van
vermoeden dat iemand hee_l
van Eindhoven en heel Nederland1
hard op zoek is naar deze wit08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van te Pers. Mocht niemand reageBAAIBERGEN, HOUWELING INTERIEUR. MIJNDERS
Huurders: Gratis advies voor ren, dan kunnen ook anderen
MONDILEDER. MONTEL. OASE, VAN REEUWJK, SLAAP
leden. Telefonisch spreekuur
na 25 april voor deze kater
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00 langskomen. Meer informatie
KAMER CENTRUM, STOK MEUBELCENTER. VALHAL
bij het Kennemer Dierenteuur: (023-) 5731618 (Secretariaat
Info (020) Ü 9 0 9 3 16
ZVH). Schriftelijk: Postbus 287,
huis, Keesomstraat 5, tel.
2040 AG Zandvoort.
5713888.

Happy end

RAMP1OÖT

Amsterdam

Burgerlijke stand
Periode: 11-17 april 1998
In ondertrouw: Johanncs Wilhelmus Crabbendam en Barbara Natasja Langereis.
Getrouwd: Robert Loos en Annemieke Nicolette Willcmsen.
Petrus Johannes Bernardus
Franse en Anncmickc Smits.
Geboren: Pascal Rosco Knud.
zoon van Colin Moore en Monica Francisca de Heer. Lena Ingrid Petronella, dochter van
John Francis Mary Ouwejan en
Catrin Enka Wcrncr.
Overleden: Marie Vink-Eendenburg, 76 jaar. Wilhelmus
Christianus van Loon, 66 jaar.
Friediïch Wilhelm Geven, 47
jaar. Gijsbert van der Voort. 51
jaar.

25 ME MAAR
rr

Kerkdiensten
Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds J.P. Dondorp uit Heemstede.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: drs A. vd Maas uit Amsterdam.
Agatha Parochie:
Zaterdag 19.00 uur: pastor Duijves. Zondag 10.30 uur: pastor
Duijves (Caeciliakoor). doop van Iris Balk.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB:
Zondag 10.30 uur: J. Brostrom-Bruin uit Boskoop.

Herman Wardenicr is woedend dat de gemeente acht ion overhoudt aan gehandicapten, maar wel 66
gulden vraagt voor een invalidenparkeerkaart
Mal c clt'üoi'i
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Wij zoeken in de regio Haarlem, iemand die goed in haar/zijn vel "^
zit, gewoon een aardig mens. Dat betekent voor Casino
RoyaaL/Play-In Zandvoort iemand die ook respectvol omgaat met
andere culturen. Uw taak is dienstverlenend, het ontvangen en
laten spelen van klanten in een gezellige sfeer.
Uw leeftijd is pas van belang als u te jong en/ofte onervaren bent
(jonger dan 23 jaar is te jong).
Met een aantal collega's werkt u, in wisselende dag- en avonddiensten, in ons amusementscentrum, in de volksmond ook wel gok- of speelbal genoemd, te Zandvoort.
Indien uw belangstelling uitgaat naar deze functie kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen met het secretariaat van Play-In onder telefoonnummer: 023-5719535 en vragen om een sollicitatieformulier.
In verband met de voortgang van deze procedure ontvangen wij uw sollicitatie graag binnen l week
na het verschijnen van deze krant.
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ALRAVHN VAN HALL COLLEGE
BEROEPSOPLEIDINGEN

O

T

HOOGLAND
Café "Het Gedicht t-a,i 3e Zee"

ADMINISTRATI E
JURIDISCHE DIENSTVERLENING
BEVEILIGING
De grootste school voor beroepsopleidingen op hel
gebied van Administratie, Juridische
Dienstverlening en Beveiliging in Amsterdam e.o.,
verzorgt gesubsidieerd onderwijs in de volgende
studierichtingen:

zoekt hulp voor schoonmaken kamers

Hanneke
Haanraadts:
„Wij werken
vanuit het
leren-lerenconcept,
waarin je dus
leert leren."

STOELEN
JONGEN
gevraagd
Boven 20 jaar
voor hele seizoen

dame/heer

en bedienend
personeel

parttime, oproep, tijden in overleg,
wel ochtenden.

tel. 5715524 of

Foto Jaap
Maars

*Je leven lang leuk leren'

Strandpav. 21
5715857

Ideaal voor dames met schoolgaande
kinderen.
Goede verdienste, prettige sfeer.
Voor informatie tel. 023-5715541

Automatisering

reden voor een Open opleidingen, met als voor; om werkne- naamste verschil, dat die toeganke100! te stu- lijk zijn voor iedereen die op hboren. Naar Hanneke Haanraadts niveau werkt en denkt.
en Margo Foppen van het
Margo Foppen: „Zo'n open leerInstituut Contract-activiteiten
gang is bijvoorbeeld logistiek
van de Hogeschool van
Amsterdam bijvoorbeeld. 'Of je management. Daar komen mensen
achttien bent of vijftig, vanaf de op af, die zeggen: 'ik moet in mijn
bedrijf zorgen dat spullen van a
middelbare school tot je pensioen: je kan bij ons terecht. Je naar b naar c en d gaan en er moet
uiteindelijk een produkt uitrollen.
leven lang leuk leren,' is hun
Ik weet dat mijn werkgever bezig
slogan.
is daarin dingen te veranderen. Ik
moet zorgen dat ik in de picture
Kleine ondernemers gaan weer
blijf, dus ik ga die opleiding doen'."
naar school voor een opleiding
onderhandelen, stadsdeelamblena- De bedrijfsopleidingen zijn gericht
ren zitten in de klas voor een oplei- op branches als de gezondheidszorg, jeugdhulpverlening, de techding klantgerichtheid.
'School'? 'Klas'? „Wij werken van- nische sector zoals automatisering
uit het Ieren-leren concept, waarin en informatie- en communicatietechnologie (ICT) en de overheid.
je dus leert leren," zegt Hanneke
„Binnen mijn branche, banken,
Haanraadts. „Dus niet het oude
leren, zoals ik vroeger meemaakte: zakelijke dienstverlening en economische beroepen, zie je momenteel
in een schoolbank zitten, boek
open, een docent die wat vertelt en dat grote ondernemingen willen
naar huis met huiswerk en morgen dat al hun mensen een slag verder
maken. Dat betekent, dat ze gaan
weer terug."
kijken of mensen nog voldoen aan
„ Wij willen de mensen warm
maken voor de stof die ze tot zich de huidige eisen: mensen moet
nemen. In de opleiding zit praktijk, steeds zelfstandiger hun functie
het ontwikkelen van vaardigheden, kunnen uitoefenen. Daar hebben
ze opleidingen nodig."
van kennis: leren met je hoofd,
hart en handen. Als je hier een
Opleiding is volgens Foppen en
klaslokaal binnenstapt, zie je een
Haanraadts een belangrijk instrugroep cursisten dus werken."
ment voor een organisatie om verEen bedrijfsopleiding Maatwerk is anderingen te beheersen en ook
helemaal gericht op wat een bedrijf om personeel gemotiveerd te houden. „Mensen mogen niet meer stil
vraagt aan de medewerkers.
Daarnaast biedt de Hogeschool ook blijven staan en moeten opgeleid

WERK

Bedrijfsadministratie
Beveiliging
Commerciële Dienstverlening
Juridische Dienstverlening
Logistiek
Secretariaat
Opleidingen op verschillende niveaus en voor iedereen:
voltijdopleidingen voor jongeren, opleidingen voor
volwassenen, beroepsbegeleidend onderwijs (werken en
leren), cursussen voor werkzoekenden. Vestigingen op
verschillende plaatsen in Amsterdam en in Amstelveen.
Vraag één of meer van de brochures aan. Het centrale
informatienummer is: O2O

Westerparkstraat S, 2042 AV Zandvoort

HEMA
ZANPVOORT
zoekt voor enkele dagdelen per week een:

CAISSIÈRE M/V
Walraven van Hall College, Terheideweg 10, 1062 HL
Amsterdam, tel.: 020-5161616

^-^regionaal opleidingen centrum amsterdam en omstreken
het WvHC maakt deel uit Mn X^
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B&M Beveiliging & Alarmering B.V.
behoort met haar ruim 350 beveiligmgsbeambten, tot de meest toonaangevende
en moderne beveiligingsorganisaties
van Nederland.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste en
flexibele

(aankomend) Beveiligingsbeambten
en

receptionistes/telefonistes.
Wat vragen wij van u?
• het basisdiploma Beveiliging of ABM,
• representatief voorkomen;
• goede kennis van de Engelse taal,
• u woont binnen 30 km van Amsterdam, Utrecht of Schiphol.
Wat kan B&M u bieden?
• een goed salaris met uitstekende
(secundaire) arbeidsvoorwaarden;
• (mogelijkheden tot) plaatsing op een
vast object;
• parttime-, fulltime- of afroepdienstverband
U kunt uw sollicitatiebrief sturen naar.
B&M Beveiliging & Alarmering B.V.
Sloterweg 796
1066 CN Amsterdam
bellen mag ook: 020 - 669 54 79

Ervaring niet vereist.
Uw werk zal grotendeels bestaan uit
afrekenen.
Heeft u interesse?
Bel dan 023 5712820, vragen naar mw.Vörös
of dhr.Van der Laan.
Of breng uw gegevens bij onze
klantenservice,
HEMA, Raadhuisplein l

ALRAVEN VAN HALL COLLEGE
BEROEPSOPLEIDINGEN
A D M I NISTRATI L
J U R I D I S C H E Di i N S T V L R L L N i NC
BEVEILIG ING
Voor de studierichtingen

de krant helpt

„Het is geen uitputtingsslag, maar
iets bruisends," vult Foppen aan.
„Tja, als mensen móeten... Als een
werkgever geld stopt in bijscholing
van iemand die niet echt wil, is het
zonde. Maar je zit wel temidden
van mensen die de schouders eronder zetten en de aandacht die ze
krijgen leuk vinden. Die hun eigen
praktijkvoorbeelden kwijt kunnen
en oplossingen, tips en andere
voorbeelden krijgen van de opleider, maar ook van andere deelnemers. Dat motiveert enorm."
Bram Couvreur

u op weg

Een kopie van uwgjetuigschrift
BEWIJS IN 10 DAGEN getuigt net zo goed!
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren. Maak
gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.
Bel 0900-8991161
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND
Bedrijfsadministratie,

Hou het origineel dus altijd zelf, als u solliciteert.
Raakt dat weg, dan kunnen wij weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

Commerciële dienstverlening en Secretariaat
houden wij een informatie- en inschrijpniddag:

vrijdag 24 april 12-15 uur

NISSAN EUROPE N V . HET EURO-

Admiraal de Ruijterweg 410

PESE HOOFDKWARTIER VAN EEN

1055 ND Amsterdam

DER GROOTSTE AUTOMOBIEL-

Met meer dan 115 000 onderdelen op voorraad

het bij ons m het magazijn erg druk, vandaar dat

50o.OOO geregistreerde items,

we je vragen op deze flexi-tijden bij ons te komen

en bljna

bevoorraadt EPLC de Europese distributeurs van

werken De verdiensten zijn goed. maar we

Nissan In diverse landen levert EPLC echter

vragen wel het volgende van je:

direct aan de dealers door moderne logistieke

• doorzettingsvermogen;

methoden en technieken

• nauwkeurig kunnen werken;

FABRIK_ANTEN TER WERELD,

020-682.98.55 of 020-516.16.16

SPEELZAALMONTEUR M/V

IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE COÖRDINATIE VAN
ALLE EUROPESE ACTIVITEITEN NISSAN'S EUROPESE
OPERATIES

MMF*S|n

BETREFFEN ONTWERP

S. ONTWIKKELING, FABRICAGE. VERKOOP, MARKETING

Dag mevrouw, dag mijnheer, heeft u aan deze
speelautomaat een storing?
Zo begint vaak het werk als speelzaalmonteur. direct contact met het
publiek en je mag de eenvoudige storingen direct oplossen.
-»
-*
-»
->
-*

blijven worden," zegt Haanraadts.
„Veel mensen vinden dat ook leuk,
als je de leeromgeving tenminste
aantrekkelijk voor ze kan maken."
„Je moet ze het gevoel geven dat
ze welkom zijn en dus zorgen dat
ze de weg weten in een groot instituut als de hogeschool of het
bedrijf waar ze de opleiding krijgen. Persoonlijke aandacht, de juiste grootte van de groepen en opleiders met vakervaring en actuele
kennis, zijn belangrijk."
„Er is," zegt Haanraadts verder,
„tijdens de opleiding een enorme
uitwisseling van ervaringen en
gedachten en je gaat met een ervaren docent aan de slag. Vervolgens
zie je dat cursisten in kleine groepjes op deelgebieden gaan samenwerken, ook buiten het lesprogramma om. Mensen houden ook na de
opleiding contact."

Ben je van nature vriendelijk & hulpvaardig;
Spreek en begrijp je Nederlands;
Kun je solderen en heb je enige basiskennis van de elektronica:
Heb je respect voor jezelf en anderen;
Ben je niet te jong of te onervaren,

dan kunnen wij praten over een baan, niet wisselende dag- en avonddiensten,
bij ons amusementscentrum te Zandvoort.

EN AFTER-SALES NISSAN'S EUROPESE VERKOOP
NETWERK BESLAAT 24 EUROPESE MARKTEN VANUIT

• goed cijfers en letters kunnen lezen en onthouden;
In verband met een uitbreiding van onze
activiteiten zijn wij met spoed op zoek naar

Parttime magazijnmedewerkers m/v
(maandag t/m vrijdag van
16.00
uur tot 20.OO uur)

In deze functie werk je in één van onze 12

ACCESSOIRES IEPLC) IN

• m teamverband kunnen werken

Indien dit je aanspreekt en/of je wilt
meer informatie, bel dan met Marco Reder van
Manpower Uitzendorganisatie, die deze wervingsprocedure voor ons verzorgt. Fax je C. V of bel

HAAR EUROPESE DISTRIBUTIECENTRUM VOOR
ONDERDELEN S

• snel kunnen werken,

met: Manpower Uitzendorganisatie, telefoon

magazijnteams die allemaal tot taak hebben, onze

(020) 624 1114, fax (090] 620 97 19. Of kom

Nissan dealers m Europa op tijd te bevoorraden

langs op onze vestiging' IM.Z. Voorburgwal 101,

AMSTERDAM, VOORZIET NISSAN EUROPE N V OOK

met onderdelen en accessoires. Jij kan ons hiermee

1O12 RG Amsterdam.

HAAR VERKOOPORGANISATIE VAN GESPECIALISEERDE

helpen door met name orders te verzamelen

DIENSTEN OP HET GEBIED VAN

[order pickmg) en deze op de juiste wijze te
verwerken volgens de geldende standaard

Indien u belangstelling uitgaat naar deze functie kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen met het
secretariaat van Play-In onder telefoonnummer: 023-5719535 en vragen om een sollicitatieformulier.
In verband met de voortgang van deze procedure ontvangen wij uw sollicitatie graag binnen l week na het
verschijnen van deze krant.

DISTRIBUTIE VAN AUTO-ONDERwerkprocedures.
DELEN EN ACCESSOIRES

ADVERTEREN? ZANDVOORT: 020 -571 7166

Vooral van 1 B.00 uur tot 20 00 uur is

NISSAN EUROPE N.V.
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ZVMpakt Lisa
laatste
strohalm
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen heeft de
laatste strohalm gepakt in
de strijd tegen degradatie.
Door met 0-1 te winnen bij
Purmersteijn hebben de
Zandvoorters alles nog in
eigen hand. Doordat de onderste ploegen zich roeren,
komen, met nog een wedstrijd te gaan, vijf teams in
aanmerking voor degradatie.
Zandvoortmeeuwen is er dus
nog niet en moet komende zondag gewoon winnen. Dat zal
niet gemakkelijk gaan, aangeden kampioen DRC op bezoek
komt. Het zal een spannende
partij worden op het Meeuwencomplex aan de Duintjesveldwcg. De Zandvoorters mochten
de uitwedstrijd tegen Purmersteijn in ieder geval niet verliezen. In tegenstelling tot de
meeste andere wedstrijden
koos trainer Pieter Keur voor
een behoudende tactiek. „We
gingen uit van een punt en
hoopten met counters nog meer
te kunnen halen en dat lukte
ook nog," aldus begeleider Harry Schutte.
De Zandvoorters speelden de
gehele wedstrijd erg defensie
waardoor Purmersteijn heel
veel in balbezit is geweest. Door
het gegroepeerde defensieve
spel kreeg Purmersteijn echter
nauwelijks kansen. Tweemaal
waren er kleine kansjes doch de
gastheren konden daar niet van
profiteren. De counters van
Zandvoortmeeuwen
waren
minstens zo gevaarlijk maar
ook dit leverde geen treffer op.
De tweede helft gaf eenzelfde
beeld te zien. Purmersteijn
veelal in balbezit maar niet echt
gevaarlijk. Zandvoortmeeuwen
forceerde na tien minuten een
hoekschop en daaruit zou, naar
achteraf bleek, de beslissende
treffer ontstaan. De bal werd uit
die hoekschop tegen een speler
van Purmersteijn gekopt waarna de bal voor de voeten viel
van Paul Longayroux. Longayroux weet meestal wel raad met
zulke buitenkansjes en knalde
de bal onhoudbaar in, 0-1.
De Zandvoorters koesterden
de voorsprong en lieten Purmersteijn nog meer komen. De
thuisclub kon echter geen vuist
maken. Raymond Holzken was
dichterbij een tweede treffer
dan Purmersteijn bij de gelijkmaker. „We hebben naar vermogen
gepresteerd,"
gaat
Schutte verder. „Het was van
onze zijde echt degradatie voetbal. De punten zijn nu echter
van meer belang dan het vertoonde spel, Inzet en tactiek
was goed maar het voetbal was
slecht, maar het heeft gewerkt." De wedstrijd tegen
DRC begint zondag om twee
uur.

Goed herstel
Sporting OSS

Wisker en Falco springen het hoogst

ZANDVOORT - yoor de
dressuur- en springwcdslrijden bij hel Ruitersportcentrum aan de Linnaeusstraat bestond een enorme
belangstelling. Maar liefst
85 ruiters kwamen aan de
start. Vooral bij het springen op hel hoge parcours
was de spanning te snijden,
maar Lisa Wisker met Falco
trok uiteindelijk aan het
langste eind.
Niet alleen het deelnemersveld was groot ook de toeschouwers waren in groten getale
rondom de pistes aanwezig'. In
de binnenmanege werden de
dressuurwedstrijden
afgewerkt, terwijl het springparcours in de buitenbak werd verreden. Voor een buitenwedstrijd hadden de ruiters ontzettend goede weersomstandigheden en dat leek de paarden wel
te bevallen. Het werd namelijk
een heel goede wedstrijd met
prima prestaties.
In het springen stonden drie

rubrieken op het programma. Andre Bos, met Sascha, op een
Bij het hoge parcours van minieme achterstand hield van
90/100 centimeter heerste een een half punt. Bij de jeugd in de
enorme spanning aangezien er categorie B diploma deed Banvan krachtsverschil nauwelijks jer weer van zich spreken. Marisprake was. Lisa Wisker, met anne de Haas behaalde een
Falco, ging met de eer strijken fraaie eerste plek op de voet gedoor het parcours een halve se- volgd door Elise Korteland met
conde sneller af te leggen dan Rakker.
Marianne Kloosterman met
Ook bij de A diploma's faalde
Jade.
niemand en kon aan iedereen
het diploma worden uitgereikt.
In het parcours, met een De wedstrijd werd een prooi
hoogte van zestig centimeter, voor Janine Ruiter met Rakker.
was Chantal Emans een klasse Voor dit parcours scoorde zij
apart. Op Banjer reed zij een 133 punten en daarmee werd
heel snelle rit en won met ruim Pascale, met Belle, op een achverschil. Banjer was toch goed terstand van een punt naar de
op dreef want ook bij de jeugd tweede plaats verwezen.
was er voor dit paard een hoofdIn de oefenproef voor de alrol weggelegd. Stefanic Engels- lerkleinsten vanaf zeven jaar
man reed met Banjer naar de kwamen maar liefst dertig kineerste plek op slechts twee se- deren aan de start. Onder de
conden gevolgd door Rachel toeschouwers vele ouders en
Kuijl, die met Belle ook een grootouders, die de adem inschitterend parcours reed.
hielden toen de kleintjes de
binnenkwaBij de dressuurwedstrijden binnenmanege
vielen vele diploma's te verdie- men. In deze categorie zette
nen. Bij de B diploma's voor Idonja haar beste beentje voor.
volwassenen slaagde iedereen De eerste en tweede plaats bemet glans. De eerste prijs ging haalde dit paard met Manelle
naar Retty Geijsen, die op Idon- en Zoe.
ja een gave wedstrijd reed en

Chess Society-team veilig
ZANDVOORT - Het eerste team van Chess Society
Zandvoort is erin geslaagd
de laatste twee bprdpunten
te scoren voor lijfsbehoud
in de eerste klasse. De
Zandvoortse schakers verloren weliswaar met 3-5 van
de reserves van HWP, maar
het eerste klasserschap is
niet in gevaar geweest.
De laatste ronde zou toch nog
spanning te weeg brengen.
Teamleider Hans Drost kon
niet beschikken over Walter
Gerhards en Dennis van der
Heijden. Behalve de strijd om
lijfsbehoud was er voor de
Zandvoorters niet zo gek veel
meer te verdienen, daar Heemstede, Bloemendaal en ook
nummer drie ZC Seande buiten
bereik waren. De Zandvoorters
moesten twee punten halen,
terwijl voor tegenstander HWP
de opdracht moeilijker was. Zij
moesten voor behoud winnen
van Chess.
Er leek reeds snel geen vuiltje aan de lucht voor de Zandvporters. Mare Kok won een
pion en ook de stellingen van
Olaf Cliteur en Ben de Vries
zagen er rooskleurig uit. Als ex-

Topscorer

3

tra troef was daar ineens Simon
Bosma bij gekomen, die de sterke Nielen brutaal een kwaliteit
afhandig maakte. Mare Kok
zette zijn pion voorsprong snel
om in een enorme aanval, die
hij ook winnend afrondde. Kok
bracht daarmee zijn persoonlijke score op vier uit zeven en
mag binnen twee jaar tijd tot
een van de topspelers van
Chess gerekend worden.
Kees Koper verloor weliswaar, doch dit was geen schande tegen de sterke schaker
Stam, die eigenlijk in het eerste
team van HWP thuis hoort. De
stand kwam daarmee eventjes
op 1-1 maar Bert de Vries scoorde het verlossende tweede
punt. Hij gaf zijn opponent Bas
Kamps geen schijn van kans.
De druk was van de ketel en
Chris van Bockel en Ton van
Kempen verbruikten te veel
tijd en verloren. Voor Van Kempen betekende dit de eerste nederlaag van dit seizoen. De
strijd leek bij 2-3 gestreden,
daar ook Jacpb de Boer in een
hopeloze positie terecht was gekomen en zowel Cliteur als Bosma hun voordeel dreigden te
verspelen. Cliteur raakte behoorlijk in de problemen en

Robin Castien
(Zandv.75)

21 x

Pieter Keur (ZVM.zon.)

11 X

Remy van Loon (TZB)

10X

Ferry van Rhee (ZVM.zat.)

10X

Dennis Schrader (TZB)

8X

De kop van de ranglijst onderging totaal geen verandering. Ranglijstaanvocrder Robin Castien werd in de wedstrijd tegen Vlug en
Vaardig zwaar geschaduwd en bleef daardoor doelpuntloos. De
ZANDVOORT - De Spor- nummer twee op de ranglijst, Pieter Keur, bleef door een blessure
ting OSS volleyballers her- aan de kant en de derde op de lijst Ferry van Rhee had een vrij
stelden zich knap, na een weckend met het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen. Komend
eerder geleden nederlaag weekend staan de laatste wedstrijden van dit seizoen op het protegen koploper Smashing gramma.

Velsen. Door een 3-0 overwinning op het derde team
van Triumph is de tweede
plaast zeker geworden.

Door de opkomst van het volledige Zandvoortse team, kon
de Sporting trainer het maximale uit het team halen. De eerste set werd met uitstekende
service beurten en goed blokkeerwerk snel afgerond, 15-6.
De tweede set werd aangevangen met enkele wissels in de
verdediging en aanval, zodat de
tegenstander een andere aanvalshoek te verduren kreeg.
Ondanks de goede opslagbeurten van Triumph was het overwicht van Sporting OSS te
groot en werd de tweede set binnengehaald met 15-8.
In de derde set lieten de
Zandvoorters te teugels vieren
en door zwakke service werden
de nodige punten gemorst.
Triumph kreeg daardoor weer
vat op de wedstrijd. Na een
snelle time-out verhoogde
Sporting OSS het tempo en
daardoor was er geen vuiltje
meer aan de lucht. Met snelle
set-ups van de spelverdeler
werd de middenaanval goed befeikt en de laatste punten binnen gehaald, 15-10.
Het nieuwe seizoen zal Sporting OSS starten in een nieuw
samengestelde tweede klasse
Waarvan het niveau hoger ligt
dan het huidige. De volleybalvereniging gaat, om op dit niveau mee te kunnen draaien,
naarstig op zoek naar nieuwe
'eden die het eerste team kunnen versterken.

Fietsongeluk

ZANDVOORT - OP de

sing van de Kostverlorenstraat
niet de Haarlemmerstraat heeft
°en 57-jarige Zandvoortse fietser woensdag een gat in zijn
hoofd
opgelopen. Een auto die
r
echtsaf sloeg, terwijl de fietser
'echtdoor reed, schepte de
nian.

Zandv/oorts
Nieuwsblad

moest alle zeilen bijzetten om
niet onder de voet gelopen te
worden. De Chess-voorzitter
pareerde het Haarlemse offensief en pakte toch een puntendeling en bracht zijn persoonlijke score op vijf uit zeven.
Jacob de Boer kon, zoals verwacht, snel de koning omleggen, waarmee ook HWP in veiligc haven was gekomen en de
avond op deze manier eigenlijk
alleen maar winnaars kende.
Simon Bosma sleepte met sterk
spel een knappe remise uit het
vuur en bepaalde de eindstand
op 3-5. Teamleider Hans Drost
was best tevreden over het afgelopen seizoen. „We scoren immers toch weer bijna vijftig procent in deze sterke klasse."

Tafeltennisclub
haalt flink uit
ZANDVOORT - De beide
teams van de Tafeltennis
Club Zandvoort wonnen
fraai met 7-3. Voor het ecrstc team is de zege te laat
aangezien degradatie vrijwel niet meer te ontlopen is.

Een van de deelnemende amazones in actie

I'oUi Kuck v.inCk'd

Op zoek naar nachtegalen in het duin

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur

tel. 5717166

OVERVEEN - Wie graag wandelt door het Nationaal Park ZuidKennemerland kan op vrijdag l mei meedoen aan een bijzondere
wandeling. Op die avond vertrekt om acht uur bij de ingang
Koevlak (op de Zeeweg tegenover de watertoren) een nachtegalenexcursic. Gidsen van het IVN en de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland begeleiden de tocht.
De nachtegalenexcursie krijgt een vervolg op zondag 3 mei.
Samen met een gids wordt het natuurgebied de hele dag verkend.
Om half vijf in de ochtend start de excursie bij de ingang Bleek en
Berg (achter de hockeyvelden van HBS in Santpoort-Zuid). De
groep brengt twee keer een bezoek aan een uitspanning. Wie zich
van te voren voor een van de twee tochten aanmeldt via de
excursielijn (023-5411119) kan mee.

Sterke start bridgers
Molenaar en Koning
ZANDVOORT - De eerste wedstrijd in de laatste C9mpetitie bij de Zandvoortse Bridgeclub gaf in de A-lijn een
overweldigende start te zien van mevrouw Molenaar en de
heer Koning.

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)

Dit wisselvallig spelende paar
legde deze keer 69 procent op
tafel, hetgeen ruimschoots genoeg was voor de overwinning.
Op acht procent achterstand
eindigde het echtpaar Hoogendijk pp de tweede plaats. Opvallend in deze lijn was dat slechts
vijf van de vijftien paren boven
de vijftig procent scoorden.

Maandag tot en met donderdag:
OO.OO-OTIOO ZFM Nonstop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-12.00 De Watertoren
12.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-20.00 ZFM Nonstop
20.00-22.00 De Kustwacht
22.00-24.00 Tussen Eb & Vloed
0000-07.00
07.00-09.00
09.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
1300-15.00
15.00-17.00
17.00-18.00
1800-19.00
1900-20.00
20 00-22.00
22 00-24.00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Sport
v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag:
00.00-08.00
0800-10.00
10 00-12.00
12.00-18.00
1800-19.00
19.00-20.00
20 00-24.00

ZFM Nonstop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Prts& Paddock
Getetter aan zee
De Kustwacht

Zondag:
00 00-09.30
09 30-10.00
10.00-12.00
12.00-17.00
17.00-19.00
19.00-24.00

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

NU OOK OP INTERNET - HTTP^/SURF.TO/ZFM

De heren Overzier en Van de
Staak blijken vast van plan te
zijn om de verloren plaats in de
A-lijn te heroveren. Geen van
de overige paren uit de B-lijn
bleek m staat hun score van 58
procent te overtreffen. Op een
gedeelde tweede plaats eindigden het echtpaar Van der Werff
en de dames De Jong en Koning
met een resultaat van 57 procent.
De overwinning in de C-lijn
werd met 65 procent behaald
door het echtpaar Van der
Moolen. De dames Eijkelboom
en De Fost eindigden met 57
procent op de tweede plaats.
In de competitie op donder-

dagmiddag werd er lustig op los
gescoord. Zo leverde het echtpaar Kerkman in de A-lijn een
goede prestatie door met zeventig procent beslag te leggen op
de eerste plaats. Op tien procent achterstand was de tweede
plaats voor de heren Hogendoorn en Weijers. Na twee wedstrijden neemt dit laatste paar
de eerste plaats in, gevolgd
door mevrouw Janssen en de
heer Santoro.
De eerste plaats in de B-lijn
werd met overmacht gewonnen
door mevrouw De Muinck en de
heer Henrion Verpoorten met
een score van 73 procent. Mevrouw Philippo en de heer Vergeest waren ook goed op dreef
met 63 procent, voldoende voor
de tweede plaats. Door hun goede resultaat stegen mevrouw de
Muinck en de heer Henrion !
Verpoorten van de zevende
naar de eerste plaats. Het echtpaar Effern zakte naar de tweede plaats.

Zandvoort '75 verspeelt
Handbalteams van ZVM succesvol kansen
op periodetitel

ZANDVOORT - De handbalteams van ZVM-Rabobank kwamen zondag uitstekend voor de dag. De
jeugdige teams behaalden
fraaie overwinningen. De
mannen versloegen Aalsmeer met 23-17 en de yrouwen hadden het alleen in de
eerste helft moeilijk, maar
wonnen toch met 18-15 van
Dynamo.
Door een aantal blessures
werd de leiding van ZVM-Rabo
er toe gedwongen een noodzakelijke verjonging toe te passen. Dat leverde in eerste instantie, wat resultaat betreft
weinig op, maar dat er gehandbald kon worden stond toen al
vast. Zondag heeft het Zandvoortse team getoond wel degelijk toekomst te bezitten en dat
ondervond het
bezoekende
Aalsmeer.
De nieuwe ploeg was ingespeeld en liet prachtige staaltjes handbal zien. Met goed en
snel spel werd Aalsmeer op achterstand gezet. De Zandvoorters bleven mede door geweldig
keeperswerk van doelman Aschwin van der Meij, die uitstekend werd geassisteerd door
een hechte verdediging, de eerste helft beheersen, 10-8.
Toen Marcel Reumann meteen in de tweede helft 11-8
scoorde knakte er iets in het
team van Aalsmeer. De Zandvoorters gingen, onder leiding
van routinier Gerard Damhoff,
in hoog tempo door en overklastcn de bezoekers. Nadat het
team van coach Dirk Berkhout
de marge had vergroot tot acht
doelpunten verslapte de concentratie waardoor Aalsmeer de
schade beperkt kon houden. De
voorsprong en de uiteindelijke
overwinning kwamen echter in
het geheel niet in gevaar. 22-17.

ZANDVOORT - De kleine kans die Zandvoort '75 had op
een periodetitel werd niet verzilverd. In de uitwedstrijd
tegen Vlug en Vaardig leden de Zandvoorters een nipte 3-2
nederlaag.

Ecu aanval van de heren van ZVM
„Dit nieuwe team, zeker wat
voor volgend jaar, heeft een
hele mooie partij handbal gespeeld," stelde een verheugde
coach Berkhout na afloop vast.
„Ik denk dat het volgend seizoen best moet gaan lukken
met dit stelletje jonge honden.
Bij de ruime voorsprong m de
tweede helft verslapten we wel
wat, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat het mis zou
gaan."
Ook het vrouwenteam van
ZVM-Rabobank heeft een verjonging ondergaan. Door de afwezigheid van een aantal speelsters heeft coach Joost Berkhout wat junioren ingepast en
het loopt heel erg goed. Dat was

SPORT

Foto Euck v.m Cloi'f

nog met in de eerste helft het coach Joost Berkhout. „In de
geval. Hot Zandvoortse team tweede helft heb ik echt heel
nam meteen een 2-0 voorpsorng erg goed handbal gezien.
doch daarna was het zoeken Twaalf doelpunten in een helft,
naar de juiste combinatie. Aan- is voor vrouwenhandbal heel
gezien dat niet lukte kon Dyna- erg knap. Het geeft mij een lekmo toeslaan en gaan rusten met ker gevoel dat het buitenhandeen 8-10 voorsprong.
bal goed gaat. We staan nu tweeBerkhout paste wat omzettin- de en krijgen de koploper nog
gcn toe en in de tweede helft op bezoek. Misschien is er nog
ging het niveau van het spel wat mogelijk."
van de Zandvoortsen met
Doelpunten mannen: Kamicl
sprongen omhoog. Dynamo Doorgeest 8. John Terpstra 6.
werd snel ingehaald en op een Patiick Tcrpstra 3. Peter Penflinke achterstand gezet. De nings 2. Arjen Molenaar l, Marsnelle aanvallen werden goed cel Reumann l, Gerard Damafgemaakt en de zege is niet hoff l, Edwin Berkhout 1. Vroumeer in gevaar geweest, 18-15. wen: Suzanne Bruijnzecl 5. Mi„In de eerste helft was het reille Martina 4. Maaike Cappel
nog wennen aan elkaar," vond 3, Linda Koper 3, Wendy van

Het werd wel een leuke partij
voetbal omdat beide teams op
de aanval speelden. Over en
weer ontstonden er wel mogelijkheden. maar die waren aan
de aanvallers niet besteed. Topscorer Robin Castien werd constant door twee tegenstanders
op de huid gezeten waardoor
een belangrijke angel uit de
Zandvoortse aanval werd gehaald.
Halverwege de eerste helft
nam Zandvoort '75 een verdiendc 0-1 voorsprong. Vincent
Bakker rondde een knappe
aanval beheerst af. Vervolgens
ging Zandvoort '75 even door
en had pech met een inzet van
Robin Castien, die voor langs
het Amsterdamse doel ging. In
de slotfase van de eerste helft
was het Vlug en Vaardig dat een
overwicht kreeg maar de sterke
Zandvoortse defensie niet wist
te verschalken.
In de tweede helft trok Vlug
en Vaardig het intitiatief verder
naar zich toe. Binnen een kwartier stond Zandvoort '75 op een
2-1 achterstand. Tweemaal bal-

verlies op het middenveld en
onvoldoende ingrijpen van de
defensie zorgden voor die twee
treffers. De Zandvoorters herstelden zich en poogden de achterstand teniet te doen. Er ontstonden genoeg kansen, maar
slechts Pascal Borman slaagde
er in een van die kansen te verzilveren, 2-2.
Beide teams gingen op zoek
naar de winnende treffer maar
de wedstrijd leek te eindigen in
een gelijkspel. Vlug en Vaardig
sloeg echter in de slotfase hard
toe met een bijzonder fraai
doelpunt. De bal kwam voor het
Zandvoortse doel waar de Amstcrdamse spits klaar stond om
het leder meteen op de schoen
te nemen. Doelman Nanai was
kansloos, 3-2.
„We hebben geprobeerd de
drie punten te pakken, maar
dat is net niet gekikt." stelde
Joop Paap. Zaterdag speelt
Zandvoort '75 de laatste wcdstrijd van dit seizoen. Om half
drie is de aftrap van de thuiswedstnjd tegen DZS.

ZANDVOORT - Voor een
dagje vissen op platvissen
waren de leden van de Zeevis Vereniging Zandvoort
de Noordzee opgegaan. Gerard Bluijs haalde 25 scharrcn uit het water en zegevierde.

Mooie vangsten
Zeevis Vereniging

bcerd de vis aan de haak te
slaan. Na de slechte vangsten
van de voorgaande dagen waren de leden dit keer niet slecht
af. Maar liefst 3302 centimeter
Vanuit Schevenmgen waren was de totale visvangst. Spckde Zandvoortse vissers de koper was Gerard Bluijs. die
Noordzee opgegaan op voor de eerste werd met 585 centimeter
kust van Naaldwijk te ankeren. vis en een totaal aantal van 25
Vanaf de bodem werd gepro- scharren. Jochcn Visser werd

Dick ter Heijden, Mart de
Ruig en Willcm Hoppe spcelden in de enkelspelen met tegenstandcr Abcoude. De Zandvoortse tafeltennissers gaven
de tegenstander geen kans.
Slechts een partij ging verloren
en aanzegien de dubbelpartij
van Dick ter Heijden en Mart de
Ruig ook nog een punt opleverde, boekten de Zandvoorters
een fraaie 7-3 overwinning.
Na de promotie van vong seizoen naar de derde klasse, ziet
het er somber uit en moeten de
Zandvoorters vrijwel zeker een
stapje terug doen. Vrijdagavond staat de laatste thuiswedstrijd op het programma in de
Van Pageehal.
Het
tweede
Zandvoortse
team speelde uit tegen JOVO
en behaalde een knappe overwinning. Ad Endema, Lex de
Goede en Margret Duyvesteyn
sleepten de zeven punten in de
wacht. Endema en De Goede
scoorden zowel in het enkel- als
dubbelspel. Duyvesteyn moest
in haar tegenstanders haar
meerdere erkennen, maar heeft
er alles aangedaan. Elke partij
werd pas in drie sets beslist.
Ook het tweede team speelt
vrijdagavond een thuiswedstnjd.
Als slot van het seizoen organiseert de tafeltennisclub op
vrijdagavond 15 mei een gezellige familie-avond. Hierbij mogen alle leden inlroduces meenemem. Opgave voor deze
avond kan geschieden bij Dick
ter Heijden, telefoon 5716511.

Goede start van
TC Zandvoort
ZANDVOORT - De tenniscompetitie voor de lagere teams van de TC Zandvoort ving zondag aan.
Daarbij behaalden het tweede en derde team goede resultaten.
Het
tweede
Zandvoortse
team trad aan tegen Dekker
Tennis l en kwam tot een verdienstelijk 4-4 gelijkspel. Daar
zag het met de mixeddubbels
nog te gaan niet naar uit. Dekker Tennis leidde met 2-4 maar
zag die voorsprong verloren
gaan. De Zandvoortse mixen
speelden een puike partij waardoor alsnog een gelijkspel op
het wedstnjdformulier genoteerd kon. worden.
Het derde Zandvoortse team
moest het opnemen tegen het
derde team van Amstelpark. De
mannen Michel van de Sanden
en Sander van Gelder lieten
een prima spelletje tennis zien
en waren te sterk voor de tegenstanders. Vooral door die zeges
boekte TC Zandvoort een 5-3
overwinning.

Opnieuw zege
Romkes-Spronk
ZANDVOORT - Het begin van het seizoen bij de
wedvluchlen van Postduiven Vereniging Pleines is
voor de combinatie Romkes-Spronk. Vorige week
won deze combinatie de
openingsvlucht, maar ook
de tweede vlucht van het
seizoen werd door RomkesSpronk gewonnen.
Het slechte weer speelde de
lossing van de duiven danig
parten. Daardoor konden de
323 duiven pas om half twee
worden gelost. Met een windrichtmg van zuid-oost tot
noord-oost was het voor de duivcn bijzonder goed te doen. Al
snel kwamen de duiven richting het hok en om 15.4G.09
werd de eerste duif geklokt. De
combinatie
Romkes-Spronk
bleek ook dit keer over de snelste duil' te beschikken.
Uitslag: Combinatie RomkesSpronk l, 6. 7.11. H, 10. Combinatic Kncgt-Koopman 2. 21:
Piet La Grauw 3. 19. 20; Hans
Heiligers -1. 15. 17. 23. 25: Combinatie Koper-Twms 5: Hans
Gaus 8. 22: Rook Driehuizcn 9,
10, 12. 2-4: Ruud en Theo Sinnige 13: Combinatie Paap-Paap
18: Peter Bol 40.

goede tweede met 430.5 centimctcr vis en Ab Elsgecsl legde
beslag op de derde plaats met
226 centimeter vis.
De vissers vingen vooral, gul.
bot. schar, schol en wijting. De
grootste vis werd boven water
gehaald door Arnold Bluijs. I lij
ving een gul van 54 centimeter
Gisteren avond werd de tweede
strandwcdstrijd gevist. De uitslag was bij het ter perse gaan
nog niet bekend.

woensdag 22 april 1998

Weekmedia 17
Schoonmaakpersoneel gevraagd
RSB Uitzendbureau Amsterdam zoekt met spoed
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Oproepen - Mededelingen

REUNIE

Contact gezocht met dhr J
Blankenstein (nacht rijder)
Afz Jan 0297-53432

IVO MAVO (SCHRAM)
1970-1975
Inl 0206345123

Garage sale zat 25 april
Brederodestraat 94 Welkom
van 1200 tot 1600 uur

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

• Maaike in de VUT
Bedankt voor 't VUT-feest
Wim-Nico, Besso Besso
• Je feest was grandioos, nu
maar echt genieten Maaike111
Margo, Aatie Monique

Verkoop
2e hands kleding

voor parttime werk bij een schoonmaakbedrijf in de regio
Amsterdam Ervaring als voorman is vereist Interesse9 Stuur
uw sollicitatiebrief met cv naar RSB Uitzendbureau, Admiraal
de Ruijterweg 325, 1055 LX Amsterdam Tel 020-6881044

Restaurant 'De Vuurboet', ingang om de hoek Brugstraat
tweede deur links, woensdag en donderdag
van 1330 tot 1600 uur Wendy 0235730283

Horecapersoneel gevraagd

Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf

DE KLUSSENBUS
Gevraagd voor de zaterdagen en vakantieperiode parttime Bel Karmijn voor schilderwerk, kleine verbouwingen Voor iedere klus, bellen dus
Tel 023 - 5713780
Gespecialiseerd op het decoratiegebied (muren)
Tel Fa Zilmar voor vakbekwaam
020-6364910 of 06-51152427. onderhouds- en schilderwerk
laag tarief vnjbl offerte tel /
• ANNULERINGEN van ad-fax 0227-512532 na 19 00 uur
per direct, tot eind augustus
Lunchroom/restaurant Berkhout, Kerkstraat 17 Zandvoort vertentie-opdrachten kunt u SCHILDER heeft nog tijd v
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
Telefoon 023-5713273
richten aan Micro's Weekme- binnen- en buitenwerk Vnjbl
RSB Uitzendbureau Amsterdam zoekt
dia, Postbus 156, 1000 ADprijsopgave
Bellen na 1800 uur. 5719800
Amsterdam

buffetmedewerker m/v
serveerster/kelner m/v

barmedewerkers m/v
met ervaring, voor parttime werk m de regio Amsterdam
Heb je interesse? Bel RSB Uitzendbureau, 020 6881044 of
kom langs op Admiraal de Ruijterweg 325
RSB Uitzendbureau Amsterdam zoekt

op fulltime basis voor diverse hotels (3 tot 5 sterren) te
Amsterdam en Schiphol (mogelijkheid tot vast dienstverband
en doorgroeimogelijkheden) Wij zoeken een flexibele en
gemotiveerde medewerker op mbo niveau, met aantoonbare
ervaring m de housekeeping van een groot hotel Je kunt
goed zelfstandig werken en spreekt Nederlands en Engels
Heb je interesse? Bel RSB Uitzendbureau, 020-6881044 of
kom langs op Admiraal de Ruijterweg 325
Gevr zelfst werkende kok of
keukenhulp voor strandrest
in Renesse, woonruimte beschikbaar, tel 0111-462570

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Divers personeel gevraagd

gevonden dieren

• Wie heeft mijn kat gezien'
Omg Gasthuispl, zwart/wit
Inl tel 023-5717868

Felicitaties

7

IETS TE VIEREN
EETCAFE SANTÉ
Zandvoort 023-5719213
S v p tijdig reserveren
Zat 2 mei stijldansavond v
alleengaanden en paren 'De
Ossestal', Nieuwelaan 34 Os
dorp, 20 30 u Geen danssch
ledere liefhebber welkom

• Lieve opa, veel liefs uit
Amsterdam en gefeliciteerd
Kusjes van Manelle xxx

Financien en
handelszaken

• Lieve pap,
heel hartelijk gefeliciteerd
Groetjes Jeanette en Bert

Autoverzekering

• Thea en Frans 40 jaar
getrouwd, gefeliciteerd
De 4 Mokummers

V A ƒ75 • DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 023 - 5714534

MATRASSEN
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

80x190x14

99.-

SG
30

SG
35

125,-

140,150,155,165,215,230,245,255,290,325,365,-

80x200x14 105,-

130,-

90x190x14 110,-

140,-

90x200x14 115,-

150.-

120x190x14 155,-

190,-

130x190x14 165,-

200,-

140x190x14 180-

225,-

140x200x14 190,-

230,-

160x200x14 200,-

255,-

180x200x14 230,-

290,-

200x200x14 255,-

330.-

SG
40

SG
45

pocket pocket Latex
damast badstof 14 cm

160,-

180,190,200,215,255,280,300,315,345,380,425,-

275,280285,290375,395,425,450,495,525,540,-

165-

175,185,225-

245,265,270,305,350-

390,-

350,-

260,-

355,-

270,-

360,-

290,-

365,-

320,-

425,-

390,-

430,-

425,-

525,-

465,-

550,-

499,-

570,-

605,-

625,-

699,-

640,-

790,-

Alle afwijkende
maten mogelijk
SPECIALE AKTIE GRANDIOZE SPECIALE
AANBIEDING

LET OP!!
Fabriekswinkel

ALLÉÉN BI J ONS
KWALITEITSMATRASSEN
SG35 90x200 16 cm dik

ƒ98,Papaverweg17
Postjesweg 87
Insulindeweg 509
Van Woustraat 96

Amsterdam-Noord Tel. 020-6324959
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Zuid

Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 020-4703049

Markten/braderieen

VLOOIENMARKTEN
25 en 26 april Sporthal Gaasperdam Ravenswaaipad te
A dam 25 on 26 april Spaarnehal te Haarlem (Centrum
Schalkwijk) 2 en 3 mei Sporthal De Vang Koningsgeelstr
te Zaandam ORG HENSEN tel 023 5402334
VLOOIENMARKT
14 15
maart en 2/3 mei Jaap Eden
hal Amsterdam 0481422112

Commercieel en
administratief
personeel
gevraagd
BBB Uitzendorganisatie
vraagt voor een in en export
bedrijf in promotie artikelen
een SECRETARESSE Ben je
bekend met Excel, goed in
WfW en Engels m W&G en
ben je op 7oek naar
een af
wisselende baan7 Neem dan
contact op met BBB Jan
Evertsenstraat 130 Adam
tel 0206161333

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Sociaal Pedagogische Dienst
Amstel en Zaan

biedt hulp- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders en andere direct betrokkenen
Wij zoeken i v m vervanging en uitbreiding z s m

Auto's en
auto-accessoires

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Auto-demontagebedrijf
STRIJDONK, RDW/ARN erk,
Te huur zomerhuis, per di- lid Stiba Inkoop sloop/scha
reet, voor werkende alleen- de auto's Gratis gehaald Testaande 023-5713946
vens verkoop oude en nieuwe
Meteorenweg
Te koop
Te huur zomerhuis, mei en onderdelen
381, A'dam, 020-6319802
juni Tel 023-5712271
gevraagd
Citroen Visa, bwjr 1986, APK
diversen
tot maart 1999, met radio/
Onroerend goed
cassette, ƒ 750 023-5712569
• Gevraagd metalen stapelen
woonruimte
bed Telefoon 0235714043
Gevr loop- en sloopauto's,
te huur gevraagd
hoge prijs, gratis gehaald
T k gevraagd oude brommer,
RDW-vrijwanng 023 5333742
liefst Kreitler van voor '70
023-5638586
Garagebox te huur B v Fehemaplein Tel
023-5712837 WIKA AUTOGLAS
Sport, spel en
(na 1800 uur 's avonds)
Sinds 1954
ontspanning
Heeft u een kamer te huur7 Autoruiten en kentekenplaten
Lijsterstraat 18
KBT bemiddelt hierin gratis
Tel + fax 023 - 5731613
voor
u
024-3777807
Welke klaverjas- of kaartclub
zoekt gratis zaalruimte''
0906-Nummers
Inl.. 5715619/5718812

Heining 16 te Amsterdam
Tel. 020-4975821
• T k 4 houten verstelbare
tumstoelen, tel. 023-5718591

Te koop
aangeboden
diversen
• Keukenmachine
Philips
HR2970B, uitgebr en veel
mogehjkh , ƒ 50 0235715808
Te koop Canadese kanomallen, in prima staat, t e a b
Telefoon 0235714906
• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie

Avontuurlijk vakantie vieren in
ATTRACTIEPARK SLAGHARE

09069889 Rijpe Sjaan DD Geen 06 kstn, wel 2 bloedh
zkt jongens (18) v Live Seks negerinnen snakkend naar
Grijp onder m'n rok 99 cpm joui 00-569004268 (2,5 gpm)
50 cpm1 Quick Dating Nu HIJ voelt onder haar rokje ze
heeft niets aan' Geen 06-kosbellen, direct afspreken
ten 00-569004263 (2,5 gpm)
Bel 0906-1733

Ja, reserveer snel voor een 3-daags Hemelvaarts-arrangement:
*2 overnachtingen in een gezellig vakantiehuisje met TV.
* 3 dagen lang gratis gebruik maken van de vele nieuwe en
geweldige attracties zoals The Eagle, de wildwaterbaan, de
looping star, de spannende wild west shows, lekker verwarmd *
zwemmen in het unieke Bergbad en nog véél meer.
*genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's.
*Dat is een belevenis voor de kinderen én voor u!

60 cpm1 Wijkdatmg vrouwen
uit jouw wijk zoeken een
afspraak' 0906-17.17.

Ik ben er
ALTIJD VOOR JOU

Afspreken in jouw
postcode-gebied
0906-5022204 (1 gpm)

ca 1,05 p/m

BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

per vakantiehuisje max. 6 pers.'
f

SLAGHAREN, DAAR GENIET JE NOG 'T MEEST
RESERVEER SNEL: 0523-683000 TOT 20.00 UUR
Kennismaking
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE7
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag,
7 dagen per week Wat moet u doen7
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel rnet 0906-50 15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
Reageren op advertenties met boxnummer7

0906-50.15.15.6
(1 gpm)
Hieronder vindt u een kleine selectie van de
honderden aanwezige advertenties.

2 systeembeheerders

A'dam ik kick enorm op mannen m het bezit van een motor' Ben je ook nog aantrekkelijk, labiel met een eigen leven7 Oog je een beetje lekker
DE TAKEN
en hou je van een Aziatisch
- Window NT netwerkbeheer met Dos en Windows werksta- meisje, geen groot balkon
tions,
maar wel erg lief Kun jij
-optimaliseren aanwezige hard- en software,
ontvangen, te gek1
- helpdeskfunctie,
Boxnummer 973270
- documenteren van het netwerk,
- instructies en handleidingen verzorgen
Als je werkelijk iets anders wil,
omdat je nieuwsgierig bent,
WIJ VRAGEN
dan moet je eens contact met
- minimaal mbo-opleiding,
mij zoeken Ben jij een lieve,
-ervaring met Windows NT 4 O, TCP/IP en IPX protocollen, betrouwbare man tussen de
- kennis om een verscheidenheid aan hardware, software en 45 en 50 jaar en woonachtig
printers op elkaar af te stemmen,
m Zuid-Holland7 Dan wil ik jou
- goede kennis WP5 1, WP Office 4 O, MS Office 97, PV 6 1, graag beter leren kennen
- stressbestendigheid, flexibiliteit, communicatie- en
Boxnummer 953128
probleemoplossend vermogen
Amsterdam en omgeving uit
eten en strandwandelingen
WIJ BIEDEN
7
-een uitdagende functie in een sterk in beweging zijnde Lijkt 't je wat Ik ben Robbie,
45,
lief,
eerlijk,
romantisch,
organisatie,
betrouwbaar en in het bezit
-een dienstverband binnen de CAO-Welzijn,
-een salaris van minimaal ƒ4044,-- en maximaal ƒ4943,-- van een snor, een buikje en
een beetje grijs haar Hoor ik
bruto per maand op basis van 36 uur
wat van je7 Actie = reactie'
Boxnummer 238357
Schriftelijke reacties voor 28 april a s aan
SPD Amstel en Zaan, t a v Mananne Versteijne, Postbus Amsterdam en omgeving
94089, 1090 GB AMSTERDAM
Balco dat is mijn naam Ik ben
een 21-jarige student van 1 87
lang. In het bezit ban blauwe
ogen, blonde haren en via
deze weg op zoek naar een
leuke meid uit dezelfde omgevmg Reageer en ik reageer zeker terug. Boxnummer
487216
16 uur per week (tot eind december 1998) en
20 uur per week voor onbepaalde tijd

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

bezorger/ster
voor vakantie en/of ziekte van vaste bezorger/ster
Telefoon 023-5717166
Adecco personeelsdiensten Studio Saffy is een dynais regelmatig op zoek naar misch bedrijf dat grafische
STUDENTEN M/V, voor leuke vormgeving verzorgt zoals
werkzaamheden op diverse lichtbakken, raainbelettenng
projecten m het weekend en etc Wij zoeken voor 3 dagen
door de weeks GOEDE VER per week een enthousiaste
DIENSTEN' Van Woustraat
MEDEWERKER M/V
157, Amsterdam Bel snel1 die zelfstandig de montage
Tel 0206790099
van lichtbak belettering kan
• Rubrieksadvertentie op uitvoeren Tevens in het bezit
geven7 Zie voor adres en/of van een rijbewijs
7
telefoonnummer de colofon Interesse Bel 020-693 69 72,
vraag naar mevr Cosse
in deze krant

Woninginrichting
Te koop aangeboden

donker eiken slaapkamerameublement
bestaande uit
2 persoonsbed (140x200) met lattenbodem, 2 nachtkastjes,
ombouw en verlichting & 2 deurs en 3 deurs hang/legkast

ƒ450,-

Tel 0206457579
Huish hulp gevraagd, 1 och
Te
koop
elektr
verstelb
fautend p w tel 0235712075
teuil, br leer, was ƒ 3500 nu
Hobby's
ƒ500, z g a n 0235714906

Telstar Elektrotechniek BV
zoekt met spoed
* elektromonteurs
' beveiligmgsmonteurs
' leerling elektromonteurs
Postbus 125, 1110 AC Diemen Tel 0203989010

1 m3)

Geldig voor de data:
vr 1 5 - z a 1 6 - z o 17 mei
ma 18 - di 19 - wo 20 mei
wo 20 - do 21 - v r 22 mei
Aankomst 14.00 uur; vertrek 10.00 uur.

(09)06 - 9789

LIVEi Black, beautiful en hot'
Voor de liefhebber v zwarte
vrouweni 99 cpm 0906-0601
Lokaal tarief Amsterdam
daling vrouwen uit A'dam1
01029.46186

(09)06-98.50

24 u/pd (1 gpm)
Zie ook Nieuwsnet 9
Kabeltekst pag 440 en 450

BEL ME THUIS

0906-96.88

New*New*New*New*New
SECRET-PHONE-COMPANY
De 1e seksafluisterlijn v Holl
0906-97 22 Secret» 99 cpm

Ontdek de duistere wereld'
SM Je meesteres LIVEi Zij
Beluister
anoniem
wijdtjouin'99cpm 0906-9626
Opleidingen/cursussen
advertenties 18+
Oudere vrouwen geven
0906-50 15156 (1 gpm)
hun telefoonnummer!
Biseks1 Buurvrouw/buurmeis0906-1555 (60 cpm)
je (18)i Spelletjes steeds har* SEKS ALARMNUMMER *
der! 99 cpm 0906-95 26
Snelseks Direct Live 99 cpm
Dagelijks seksen hete meisVoorjaarscursussen
0906*0611
jes
(18)
op
onze
LIVELIJNi
De
start half mei
heetste'99 cpm 0906-0603.
Nederlands aan anderstaligen (NT2)
Spannende date7
6 weken - 12 weken
Dames en heren uit heel
09065015156
Snelcursussen Engels, Frans,
Nederland zoeken 'n vriend
Advertenties van
Indonesisch, Italiaans, Spaans
of vriendin, alle leeftijden
vrouwen 18+ (1 gpm)
en Conversatiecursussen
(55 cpm) 0906-9876
Thuiscontact vrouwen
Direct contact met
In juli en augustus
(20-59) zoeken een afspraak
Zomerprogramma
stoute vrouwen
thuis 0906-19 19 (60 cpm)
Volksuniversiteit
0906-50 222 21 (1 gpm )
Vanavond al een
Doe Zelf School
Direct contact met
fijne afspraak7
Vraag de Folder'
1
vrouwen thuis
0906-5022204 (1 gpm)
0906-50 222 21 (1 gpm)
Informatie en inschrijven
Voor 't echte handwerk bel je
Volksuniversiteit Amsterdam
Direct contact met vrouwen 0906-0630 Zij praten, jij
7
Rapenburgerstraat 73 - 1011 VK
uit heel je eigen regio Bel komt' Live + Stones' 99 cpm
tel 020-626 1626 ma t/m vr. 10-16 u.
dan DIRECT APART»
Vrouwen 30+ uit A'dam ge(99 cpm) 0906-909 99 35
Voor thuishulp bij PC-toepasven je hun telefoonnummer'
smgen (tekst, spreadsheet,.
Doorgeschakeld
0906-1444 (60 cpm). .
Verhuizingen
faxen, Internet) belt u Meermet vrouwen thuis
Wil je lekker komen, maar
waarde tel 020-6650879
0906-50 222 21 (1 gpm)
7
X Y Z B V verhuizingen en Echt LIVE in gesprek met geen 06 op je rek Bel dan nu
00-569004253 (2,5 gpm)
kamerverhuizingen/
transport
Massage
sterren, geen 06 op tel rek
Voll verz Dag-nachtservice Bel 00 6809950930 (4 gpm.) Ik ga door, waar anderen
020-6424800 of 06-54304111.
stoppen' Schaam me nerSpiritueel therapeute geeft
Een pittig
toetje"?
Bel gens voor en wil harde SEKS1
7
oa
WELZIJNSMASSAGE • Rubrieksadvertentie Zie 00569004320 Of een hete Harriet' 99 cpm. 0906-97 94
voor adres en/of telefoonnr. bliksem7 00-569004325 (2,5
voor lichaam en geest
de colofon in deze krant
Tel 0206966644
gpm) zonder 06 kosten
VERNIEUWD ca 1 gpm

Ben j'e het thuiszitten beu?
Grijp dan nu je kans!

Gevraagd hulpin dehuishou
ding Telefoon 0235717193

Technisch personeel
gevraagd

THEO RIETVELD VASTGOED,
VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 0206418541
ƒ 225,- Altijd de beste condities - de voordeligste tarieven Wedden7
ƒ 325,ƒ 400,-

Jaap Bakker BV

(meewerkend) voorman m/v

Reclamebureau en groothandel gaat uitbreiden en zoekt ±
50 mensen voor o a reclame, distributie, vertegenwoordiging, promotie, p r , klantenservice, buitendienst, marketing
MAAIKE, de VUT is voor jou
en management Bel nu voor een afspraak Tnple Dutch
Uitgaan
1
begonnen, geniet ervan
Advertising 020-6695500, vragen naar Marjone Mensen die
MICRO collega s A dam
direct kunnen beginnen krijgen voorrang, geen speciale voorElke donderdag dansen en opleiding of ervaring vereist Ja, persoonlijkheid is het belangontmoeten v alleengaanden rijkste Begeleiding gegeven aan geselecteerde mensen
v.a 30 jr 'De Ossestal', Nieu
Weggelopen of
welaan 34A Osdorp, v a 20 u

SG
25

1e klas tuinaarde/bestratingszand

Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
5 m3
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken 10 m3
met aantoonbare ervaring, parttime en fulltime, voor div weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- 15 m3
zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot
notels te Amsterdam en Schiphol Interesse7 Bel RSB
Uitzendbureau Amsterdam 020 6881044 of kom langs op
1700 uur Voor info 0235717177 of 0652502188
Ter plaatse afgeleverd m en om Amsterdam (vanaf
Admiraal de Ruijterweg 325 te Amsterdam
WIJ ZIJN GESLOTEN VAN 18 APRIL T/M 10 MEI
RSB Uitzendbureau Amsterdam zoekt

Floor Supervisor m/v

slinlnifi-lljtli M £1 Iilfn \irni jiki.ilsin^ lll i l r / t l f i l r

Maaien
dikte

Monet Strijkservice

M l l l l l l l l t II l

S]iulin^-1ij<l in.i.nul.i^ l") 0(1 MUI
*£

Bloemen, planten en tuinartikelen

kamermeisjes v/m

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Beter onder dak bij de

Mode

en
verzamelingen

Beeld en geluid
Div Harm /Kardon 25 50% +
opruim Teac, Anon, SonyES
Rotel, Luxman, v Medevoort
TechnicsJBL, JMLab Infmity
CARIDAX HIFI, Adm de Ruyterweg 131 Asd 020 6837362

• Sier
herdenkingsborden
gezocht, gemaakt v de Bevnjdmg 5 mei '45 5717357
• Te koop collectie FDC's in
2 albums, ± 200 stuks, prijs
M 25 0235717193

Ben jij een goed uitziende
man van goed niveau en heb
je stijl
en persoonlijkheid in
huis7 Reageer' Ik ben een
vrouwelijke vrouw van 55 en
1 60 m Ik heb bruine ogen,
halflang, krullend, donker
haar en een zelfstandig beroep Boxnummer 976936
Fantastisch figuurtje al zeg ik
het zelf Daarnaast ben ik 28,
blond met groene ogen en
1 78 m Ik denk dat ik de
vrouw ben waar de meeste
mannen van dromen Geloof
jij me niet op deze tekst, luister dan maar wat ik te bieden
heb Boxnummer 948764

Ik ben een ondeugend dikkertje en zou je graag beter willen leren kennen via deze
kennismakingslijn Ik wil eerst
even babbelen via de telefoon, dus geef me je nummer, als het klikt kunnen we
wat mij betreft daten Ik ben
47 jaar en heb zin in je' Boxnummer 983943
Ik ben een ongebonden, vlotte en jeugdige vrouw van 40
jaar Ik zoek een slanke man
van een goed niveau, waar ik
lief en leed7 mee kan delen'
Ben jij dat Spreek dan een
reactie in en vertel meer over
jezelf Boxnummer 478588
Ik zoek via deze weg een
energieke man voor avonden
stappen en na afloop nog wat
extra Ik heet Cynthia, heb
spannende blauwe ogen en
mooi rood haar en ben 1 77
lang Ik zoek contact met
mannen tussen de 20 en 35
jaar Interesse, bel nu boxnummer 970747
Kom jij uit Noord-Holland en
houd je van stappen, de bioscoop en andere gezellige
dingen ondernemen7 Ik ben
een blonde dame van 27 jaar
en zoek misschien wel jou'
Aarzel vooral niet Maar pak
die telefoon en reageer snel
Boxnummer 309270
Noord-Holland lekkere, leuke, vlotte jongens uit de regio
tussen 20 en 25, liefst blond
haar, bel me Weet je wat je
wilt in je leven, vertel dat dan
aan me Ik ben een vlotte
meid, 23 jr, lichtbl kort haar,
blauwgroene ogen en norm
post Boxnummer 375381
Noord-Holland jij praat
en
lacht veel Klopt dat7 Ik ben
50+, gezond, netjes en spontaan Jij bent ongebonden,
betrouwbaar, spontaan en tot
55 Klopt dat7 Ik ben ondernemend, niet rokend en ben gek
op vakantie Groetjes van
Ans' Boxnummer 927882

R'dam wie wil met mij 7spannende ervaringen delen Mijn
naam is Jannet, leuke vrouw,
21 jaar, 1 80, lang blond haar,
65 kg en op de juiste plaats
goed van postuur, z k m man
onder de 30 jaar, voor tel
contact en daarna contact bij
mij of jou thuis
Boxnummer 350154
Hoi, hier is Fleur Ik hou van Reageren op advertenties
met boxnummer7
sporten en muziek luisteren
En ik heb zin om met een
0906-50.15.15.6
goed uitziende, spontane
jongen iets gezelligs
te
gaan
doen Ga je mee7 Boxnum- Hieronder vindt u een kleine
mer 343927
selectie van de honderden
aanwezige advertenties
Hoi, met Karin Ik heb blond
haar, ben knap en woon in
Noord-Holland Ben jij aanRijles auto's
trekkelijk en knap' Dan wil ik
en motoren
graag een afspraak met jou'
Boxnummer 482276
Alblas Verkeersscholen
Waar ik woon7 In Amsterdam,
en jij7 Ik ben sportief, aantrekkelijk, 1 82 lang, 39 jaar en zie
UW RIJBEWIJS
er goed uit Jij houdt van leuNieuwkoop, 0172408361
ke dingen ondernemen Ik
ben in het rijke bezit van een Voor auto/motorrijles in
zoon van 7 en donkerblond Amsterdam e o is een gratis
haar Hoor ik wat van je7 Box- mfogids verkrijgbaar
Tel 0204205386
nummer 231252
Herken jij jezelf in het volgende7 Niet-rokend, verzorgd,
modern, serieus, leuk gekleed, ongebonden, enig niveau Reageer op mijn box' Ik
ben slank, 41 jaar en zie er
goed uit Ik heb geen kinderen maar wel veel hobby's
Boxnummer 960061

(1 gpm)

in 5 dagen

Volksuniversiteit A m s t e r d a m

Kunst en antiek

Diversen

Mr. LAMA, medium, heeft al
velen geholpen met probl,
zoals relatieherstel, geluk,
bescherming, examen, zaken
enz Ook u kan hij helpen
• Zie de colofon voor opga- Bet na result Alleen serieuze
ve van uw rubieksadvertentie klanten 0206684461
'Veilinggebouw Amstelveen*
Heden INBRENG voor veiling
18 en 19 mei Spinnerij 33,
Amstelveen, 020-6473004

Een spannend
contact m de buurt
0906-5022204 (1 gpm)

Diverse clubs

Escortbureau Monique voor
al uw seks- en massage verWil jij SEKS7 Ik ooki Bel me wennenj, zoekt dames, goedan LIVE Geen 06 op je tel.- de verd Bel 020-6314160
rek 00-6809950929 (4 gpm )
Luxe privé huis' Topmeisjes
Leuke meiden en jongens uit 10 01 u, 7 dgn p w Sauna +
A'dam e o. leer je kennen via bubbelbaden Sarphatipark
Teleparty 0906-0990 pm60c 118, A'dam 020 - 6723022

voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgcnde voorwaaiden' • geabonneeid zijn op het
Zandvoorls Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor ^ijn opgegeven • maximaal 3 regels • alleen voor particulier
gebruik • het aangebodene mag niet boven
f300.- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboden.
Gebiuik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor ledere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder wooid. punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u
bij uw tekst een gegarandeeide (giro)belaalcheque bijsluiten ol u ontvangt van ons een acceptgiiokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als blief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 9,99 (ICL. BTW)
EXTRA
(u dient CT rekening
Micro's Weekmedia, Postbus mee te houden dut hij
156,1000 AD Amsterdam.
uw opgave de regel
Fax: 020-6656321.
hr.o.nr.... lm r. \.cl. blad
als I regel bij uw tekst
gerekend wordt).
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Wij rijn niet aanspraNieuwsblad
kclijk voor fouten ontGasthuisplem 12,
stuan door onduidelijk
2041 JM Zandvoort
handsehrilt.
Gratis Micro's en betaalde
Micro's moeten woiden mgelckanveid aan
aan de balie v.m
van ons kan
loor tot uiteilijk maandag
16.00 uur.

Wij behouden ons liet
recht
»»or/onder
°lp'u' }aa ™*enen
teksten te wijzigen ol
niet op te nemen.

Zandvoorts Nieuwsblad
t/m 3 regels ƒ 5,60
t/m 4 regels ƒ 7,47
t/m 5 regels ƒ 9,34
t/m 6 regels ƒ 1 1 ,21
l/m 7 regels ƒ 13,08
t/m 8 regels ƒ 14,95
t/m 9 regels ƒ 16,81
t/m 10 regels ƒ 18,68
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advcllciilie helaas niet opnemen
Voor de paiticulicr maximaal 3 icgcls gialis, met vooi de zakelijke imiikt. tot een maximum van één advertentie
pci weck. Ook /ondei vermelding viaagpnjs (artikelen te zamcn niet boven f300.-) kunt u met giatis adveiteren Alle piij/cn ?ijn incl. 17,5% BTW
Naam:
Adies.
Postcode'
Telefoon:

S.v.p m i ubi ick

Plaats-

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

'woensdag 22 april 1998

7

'Langs de hele route ruik je hyacinten
Komend weekend
staat de Bollenstreek
in het teken van het
jaarlijkse
bloemencorso. Net
als andere jaren
worden er langs de
wegen weer een
miljoen
toeschouwers uit
binnen en buitenland
verwacht. De
praalwagens rijden
zaterdag van
Noordwijk naar
Haarlem, waar het de
hele zaterdagavond
en zondag feest zal
zijn.

Voorbeeld

E

Vijftig bloemen-arrangeurs zorgen ervoor, boven de vaste basis van hyacinten ook nog wat toeven forsythia, tulpen, lelies en chrysanten
uitsteken

E

EN PAAR MILJOEN nings, „omdat het figuratief
hyacinten moet nog op heel goed is en lekker ruikt. De
de negentien praalwa- hyacintengeur is ontzettend
gens van het bloemen- sterk. Als je door de bollenvelcorso worden geprikt. Zeven- den rijdt, snuif je overal de
honderdvijftig mensen uit de lucht van hyacinten op. Dat doe
hele bollenstreek zijn er in Lis- je langs de weg van het bloese mee bezig. Zij krijgen hulp mencorso ook."
van vijftig bloemen-arrangeurs,
Voordat de hyacinten daaddie er voor zorgen dat boven de werkelijk op de praalwagens
vaste basis van hyacinten ook kunnen worden geprikt, moet
De bekende persvoorlichter
autovrij en gaat voornamelijk
nog wat toeven forsythia, tul- er eerst een goede ondergrond
an de Amsterdamse politie,
langs het idyllische riviertje 't pen, lelies en chrysanten uitste- gemaakt worden. Daar is men
tlaas Wilting, lost zaterdag 25 Gein, tussen Driemond en Ab- ken. „We proberen zo veel mo- maanden mee bezig geweest.
„Eerst wordt er een ontwerpipnl het startschot voor de
coude. Op verschillende plaat- gelijk bolbloemen te gebruiken," zegt de voorzitter van de tekening gemaakt. Vervolgens
Geinloop. Deze receatieve
sen is EHBO aanwezig. Ónoop wordt voor de 22-e maal
derweg zijn er verzorgpunten
stichting Bloemencorso Bollen- gaan lassers aan het werk om
gehouden.
waar water, sportdrank en sistreek, Jan Pennings. Hij is dertig kilometer betonijzer aan
naasappelen worden aangebo- bloembollenkweker m Noord- elkaar te smeden. Dat wordt geden.
wijkerhout en sinds een jaar of bogen in figuren, een paard of
De afstanden die afgelegd
\unnen worden zijn 2.5, 5, 7.5, Voor en na de loop is er gele- elf
besmet
10, 15 en 21 kilometer. Tevens genheid om gratis gemasseerd met het 'virus
te worden. Kleedkamers en
van het bloes er een wandeltocht van 7.5
ulometer en een bedrijvendouches zijn aanwezig. Er is
mencorso', zooop van 10 kilometer.
voldoende gelegenheid tot
als hij zelf
(gratis) parkeren. Tussen het
Het geheel verharde parzegt.
metrostation Gaasperplas en
Er zijn meer
.ours is voor dit evenement
Driemond wordt voor gratis
bloemencor^^^^^^^^^
so's in Neder- ------•
vervoer gezorgd door het gemeentevervoerbednjf Amster- land, maar die van de Bollen- een schildpad, ik noem maar
dam.
streek is volgens de voorzitter wat. Daarop wordt een tapijt
Ter voorbereiding op de
heel bijzonder. „Op de corso's van met de hand geschoofde
loop, waarvoor de Stichting
van Rijnsburg en Aalsmeer ge- roggestro gebonden, zo taai moGemloop meer dan 1500 deel- bruikt men een 100 procent ex- gelijk, zodat de bloemen ook
nemers verwacht, wordt onder clusief product om de praalwa- vastgepnkt blijven. De bloemuzikale begeleiding een war- gens mee op te steken, wij ge- men worden er opgeprikt met
ming-up gehouden.
bruiken een afvalartikel: de hy- scherpe haarspelden van een
Met alle nieuwtjes,
Voor alle afstanden kan men acint. Die telen we namelijk al- centimeter of zes."
De ontwerper van het Bollenakties en ideeën om
zich vanaf twaalf uur inschrij- leen voor de bol en niet voor de
ven
in
het
kerkwijkgebouw
in
bloem.
Ze
worden
anders
wégcorso
is, voor de laatste keer,
goed en voordelig
gegooid, want de bloemen heb- Kees van Driel, een naar AuDriemond. De kosten bedraboodschappen te doen.
gen zes gulden; tot zestien
ben geen waarde."
stralie verhuisde Nederlander.
jaar vier gulden. Voor de halve
Een bloemencorso met afval- De communicatie verliep voormarathon bedragen de kosten materiaal, dat klinkt met als namelijk per fax. Eén keer per
VOLGENDE WEEK IN
zeveneneenhalve gulden. De
een promotiepraatje. „Maar het jaar kwam hij over om zijn tekeDEZE KRANT!
start is om twee uur aan de
maakt het Bollencorso juist ningen te presenteren. Het theJaargetijden in Driemond.
ontzettend mooi," zegt Pen- ma van het bloemencorso ko-

[onderden mensen zijn vandaag en morgen in de weer om
miljoenen hyacinten op de negentien praalwagens te prikken

(Klaas Wilting lost startschot
roor recreatieve Geinloop

mend weekend is 'Monumenten'. Pennings: „Dat moet je
zien m de breedste zin des
woords. Het varieert van natuurmonumenten als de Galapagos eilanden en de Noordpool tot bouwwerken als de Chinese muur, het Colosseum en
de Trevi Fontein."
Met het daadwerkelijk bloemen opsteken begint men vanavond. De praalwagens moeten
vrijdagmiddag klaar zijn. Zaterdagochtend voor het krieken
van de dag, worden ze van Lisse
naar het beginpunt in Noordwijk gereden. Vandaar zal de
stoet om half tien vertrekken
onder begeleiding van zes muziekcorpsen, 25 versierde luxeauto's en een
grote promotiekaravaan.
De route voert
via Voorhout,
Sassenheim,
Lisse, Hille^^^^^^^^ gom, Benne------ broek
en
Heemstede naar Haarlem, waar
het bloemencorso tegen acht
uur 's avonds arriveert.
Vanaf half negen zullen de
praalwagens staan opgesteld op
de Gedempte Oude Gracht tussen de Kleine Houtstraat en het
Nassauplein. Straatartiesten uit binnen- en buitenland
verzorgen optredens rondom
de wagens. Zondag zullen zij
hun kunsten vertonen van
twaalf tot vijf uur. Tegelijkertijd zal dan op de Botermarkt
een Kinderfestival worden gehouden met kindertheater,
poppentheater, een goochelshow en om vier uur Custers &

Co (Vooiheen Circus Custers).
De winkels in de Haarlemse
binnenstad zijn komende zondagmiddag open van twaalf tot
vijf uur. In de Zijlstraat, Nicuwe Groenmarkl en de Krocht

ADVERTENTIE

VAN NEDERLAND
RENT 'S MIDDAGS
DOOR ONZE

Zaterdag trekt bloemencorso
weer door de bollenstreek

De
Boodschappen
Beurs

kan men zondag van tien tot zes
uui eveneens terecht op een
bloemen- en plantcnmarkt. Op
de Grote Markt is zaterdag en
zondag kermis
Jan Pietcr Ncpvcu

Nu te ziende hilarische komedie
"Mouse Hunt" (Muizenjacht).

'

's Middags, doordeweeks, bent u bij Pathé Cinemas meestal
goedkoper uit, voor alle films! Informeer naar onze voordelige
middagtarieven bij de kassa van het theater bij u in de buurt.
' voor reserveringen:
Nationale Pathé Bioscoopreserveringslijn 0900.202 53 50 soct/pm
• ' Raadpleeg de plaatselijk* bioscoopagenda voor h*t filmaanbod.

* .

RGENS OP 11 ET eenzame Engelse platteland, op de giootste en
ongeyelligste u n i v e i s i teitstcampus die ik ooit heb go/.ien, hebben ie de enige pub
ingericht als was het de wuchthal van Schiphol. Aiiport Bui,
heet het ding. Daai ga je niet
voor je lol zitten. Maai ik xit ei
wel, want ik ben hiei vooi miin
werk op een congies van Butsc
collega-bosbeheerdei s. Gclukkig is het na een dag van lezingen nu avond en mogen we
bier drinken. Maar Britten bhjven alti]d seneus. De landschapsarchitect naast mij blijkt
het Amsterdamse Bos uitstekend te kennen.
„Ik gebruik het Bos altijd in
mijn le/ungen. Als voorbeeld
van een prachtig ontwoipen
gebied Wat 7.0 goed is aan het
Bos: je voelt je overal omsloten, afgesloten van de buitenwereld. Dat komt dooi dat de
weiden steeds zijn omsloten
door bospartijen met golvende
randen. En op die weiden staan
vaak weer losse boomgroepen,
zodat het geen onafzienbare
vlakte wordt. Het Bos is een samenhangend landschap en het
maakt tegelijk nieuwsgierig,
omdat je niet alles tegelijk ziet.
wat ligt er daar verdei op, achter die bosjes? Het biedt het
perfecte tegenwicht voor de
drukke stad. Ik vind het Bos alleen te netjes. Het zou wat ruiger moeten, nog spannendei "
Ik veitel hem dat we daar de
laatste jaren druk mee bezig
zijn, zelfs met de inzet van
Schotse Hooglanders, dat moet
hem toch aanspreken. Dan
kijkt de dikke, sombere Schot
aan mijn andere kant op van
zoveelste biertje. „De mensen
vinden bomen belangrijk. Komen ervoor op. Praten er soms
zelfs mee. En dan krijg ik telefoon op mijn kantoor in Glascow: of ik een prachtige oude
beuk even wil komen omzagen,
omdat hij de ontvangst van de
satelietantennes m de buurt
stoort. Ik weigeren natuuilijk.
maar die bewoners gingen door
naar de rechter, en die boom
moest om. Ik snap het niet. Ik
wil het niet snappen."
Verderop staan twee bebaarde heren tegen elkaar op te bieden: „Ik heb vorig jaar voor
een miljoen pond aan ijsjes
verkocht in mijn bos." „Maar
ik had toevallig de hele London Philharmonic Orchcslra
Duizenden toeschouwers." „De
mens voelt zich in een bos als
een kind m een woud van benen," mompelt de steeds waziger kijkende landschapsarchitect voor zich uit. Tijd om naar
bed te gaan

U vindt nlle adressen van Pathê Cinemas in .de GOUDEN GIDS.

Remco Daalder

Museum toont Oranje door de eeuwen heen

In het Cultureel Centrum van Amstelveen
zingt op zaterdagavond 2 mei om kwart
over acht

Het is weer bijna Koninginnedag, aanleiding om
eens een kijkje te nemen in het Oranje Museum
Baarn. Hier vindt men van alles wat met de
koninklijke familie te maken heeft: oranje souvenirs
en waardevolle zaken als briefwisselingen,
schilderijen, vaandels en maquettes.
IER IS DE enige werd Willem I ingehuldigd als
plek waar je de eerste koning der Nederlanden.
Het museum heeft tal van zaachterkant
van
het paleis kunt ken die afkomstig zijn uit het
zien," zegt conservator Mark bezit van de familie. Zoals een
Veldhuysen van het museum wit kindermutsje van prinses
met een glimlach bij een ma- Juliana en het tot de verbeelquette van paleis Soestdijk. ding sprekende reisschnjftafelVeldhuysen
tje van Koningin
is vanaf het
begin
in
Emma. Op
dit
tafeltje
1987,
toen
het officieel
liggen
nog
geopend
potloden,
gummetjes,
werd
door
prins Bernen
papier,
alsof koninhard en prinses Juliana,
gin Emma
elk moment
bij het mukan terugkoseum betrokken geweest.
men.
Het
mu„Emma
seum is opreisde met
het
tafeltje
gericht door
D
S,P B0205
naar
Den
particulieren
Haag en naar
uit Baarn. Zij
24 48 47 16 45 6
54 39 50 1 43 20 51 5 17
voelen
een
Het Loo. Je
kon het mhechte band
klappen en
met de Orandie zich
met je meeWelk woord komt er in het balkje? jes,
350 jaar geledragen. Het
is
destijds
den m hun
gemeente vestigden op paleis geschonken aan de lakei die het
HORIZONTAAL: l voorspoe- nummer; 3 goedzak; 4 telwoord; Soestdijk. „Toen met Konin- altijd had gedragen. Na zijn
ig; 6 overgave; 12 hengst; 14 R tussen; 7 zegelaarde; 8 kruide- ginnedag de defilés werden af- overlijden kwam het in het must (Lat.); 15 loco citato: 17 fei- nj: 9 gril; 10 titel; 11 zakelijk; 13 geschaft, vonden we dat we iets seum terecht." zegt Veldhuy'ohjk; 20 percent; 21 pers. vnw.; daarbij; 16 pistool; 18 trapdeel; moesten hebben om de band te sen.
Persoonlijk hecht hij veel
23 zenuwachtig; 24 uitroep; 25 19 toespraak; 20 mast; 22 breed- blijven benadrukken," aldus
waarde aan oude briefwisselm'Jiandstof; 27 al; 28 hocvcel- voerig spreken; 24 muzie- Veldhuysen.
id; 29 wondvocht; 31 een ze- kinstr.; 26 pi. in Gelderland; 28
gen en documenten. Hij wijst
Voor wie zijn geheugen wil op een handgeschreven pas; 32 koele; 33 uitwas; 35 iJ7ercrls; 30 spoor; 32 borstharkunstrubber; 36 terrein; 37 nas; 34 golfterm; 35 slaapplaats; opfrissen hangt bij de ingang poort dat prins Hendrik Casi'nannen; 39 magere: 41 gcge- 38 godin; 40 pchtendgebeden; een gedetailleerde stamboom mir in 1625 had laten maken
^CMIS; 43 woonplaats: 45 kle- 42 bijw.; 44 bij w.: 45 noodroep: van de koninklijke familie. De voor iemand die door de vcrde(Tachtigjarige
'Jmgstuk; 47 beroep; 49 tocht; 46 diercnverbhjf; 48 verli. huid; familie is onlosmakelijk aan de digingslmics
^l keurige; 52 knaagdier, 53 50 naamwoord; 51 vlak; 54 vaderlandse geschiedenis ver- Oorlog) wilde reizen.
^oorz.; 54 stroomspanning; 56 plocgsncde; 55 Eng. titel; 58 bonden. Oranje-telgen leidden
Dagelijks kloppen er nog
'l'ank; 57 muziekaand.: 58 ver- dijk; 59 hert; 61 pers. vnw.; 63 tijdens de Tachtigjarige Oorlog mensen bij het museum aan
de opstand tegen de Span.jaar- met Oranje-spulletjes. Vaak
'•ai'mingselcment; 60 voorz.: 61 de onbekende.
'"odschap; 62 palm; 64 grondden. In de tijd van de republiek prullaria, maar soms zit er iets
"'gmscl: 65 langzamerhand.
Oplossing vorige week:
werd het land bestuurd door interessants tussen. Een paar
VERTICAAL: l zeilschip: 2 BEVOLKINGSGROEP
| Oranje-stadhouders, en m 1815 jaar geleden, na de val van de

'H

FoloVïncenl Mentiel

Jasperina de Jong

Een kijkje in het Oranje Museum, niet op de voorgrond een imiqtiotc \an paleis Soestdijk
rolt) (h jnjt Museum

Duitse muur. bracht iemand
een groot vaandel, de komnkhjke standaard. Deze had op een
driemaster gehangen tijdens
een bezoek van koningin
Emma en koningin Wilhclmma
aan het oude Duitsland.
Veldhuysen streeft er naar
historisch interessant matenaal te verwerven, zoals souvenirs uit de tijd van Willem V.
Het bezit ervan kon je toen letterlijk de kop kosten.
Het museum geeft ook een
aardig beeld van de veranderde
verhoudingen in Nederland.
Wie zou het in 1998 nog m zijn
hoofd halen Amsterdammers te
gebieden hun stad op te vrolijken in verband met een vorstelijk bezoek In 1010 gebeurde
dat gewoon, zoals blijkt uit een
declamatie uit 1910, toen koningm Emma met de eenjarige
Wilhclmina de stad aandeed
J.P.N. Het reisschrijfburcautjc \an
Het Oranje Museum Baarn, Lt Gen. koningin
Van lloutszlaan 7 (drie minuten lopen Eninia. dat te
van het station), Baarn; telefoon 035 - vaak in de tuin
542 277G. Geopend april tot en met
oktober; dinsdag tot en met vrijdag gebruikte
van tien tol vijf uur, zaterdag en 'ondag van twaalf tot vijf uur; 's maangesloten.

Foto

Museum

liederen van Kurt Weill en zijn tijdgenoten
Mans Eisler en Paul Dessau. Zij wordt hierbi|
begeleid door pianist Gerard Bouwhuis U
kunt luisteren naar songs als 'Seerauber
Jenny', 'Fennimore's lied', 'Suiabaya
Johnny' van Kurt Weill, maar ook 'Das Lied
vom Achlen Elefanlen' en 'Lied auf den
Adzak' van Paul Dessau en 'Das Lied vom
S A. Mann' en 'Sieben Rosen hal der
Strauch' van Hans Eislei. Liefhebbers van
Jasperina de Jong en Kurt Weiier mogen dit
optreden niet missen.
Lezers kti|gen legen inlevering van onderstaande bon uen korting van vijf gulden
op de normale prijzen van respectievelijk
32.50(l-e rang), 30 (2-e rang) en 27,50
gulden (3 e rang).
De kassa van hel Cultureel Centrum
Amstelveen op Plein 1960 nr 2 K geopend
maandag tot en met vrijdag van tien tol dne
uur (telefonisch vanaf half elf 's ochtends)
In hel weekend van twaalf tot drie uur (Iele
fonisch vanaf éenn uur). Het telefoonnummer van de kassa is 020-547.5175

woensdag 22 april 1998
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Chrysler Voyager Pacifica.

Laat u verrassen op ons verjaardagsfeest.

GONST. HUYGENSSTRAAT 6
C II R V S l. i: R

I C E I E B R Jl f
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V o Y A C, l! R .

Chrysler geïntroduceerd in Nederland. Om dal te vieren krijgt

ZATERDAG 25 APRIL

n tijdelijk

11.00 TOT 13.00 UUR

nny

meer

Voyayer voor uw jjeld.

Wal

te

denken van airco of een tweezilsliank of Quad sents for free op
de speciale Voyager Pacilica? Terwijl de Voyager van Intis uit
al heel compleet is uitgerusl, met o.a. twee airbags, portierdwarsbalken, elektrisch hedienhare btiitenspieyels en stuur-

iV

C< s:

bekrachtiging. De Chrysler dealer helpt u graag verder. Daar
vindl u overigens nog veel mec-r feestelijke modellen. T H H
S i* i R l T

is;; t

OPEN HUIS

Tien jaar {•elcdcn werd

o \•

A M i-: R I C A

o N

W n i; i; i. s .
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Chrysler
De a c l i e loopt zulanji tic v u o t r a a d s t r e k t . C h r y s l e r V n y a y c r v a n a l / 56.990,-. l'njs i n c l u s i e f BT\Y/, af i m p o r t e u r , c x t l . kusicn iiikLi.nr maken en vel \viiileri n^shiidroge.
pei maand (exi.1. HT\V en h r a n d s l u t ) . Af^elieeUl C - l n y s t e r V o y a ^ e r 2.-f SI: \Mruil ƒ 6 0 . 9 9 5 , - , r o n f i n c k niet s ui nd na r d. Hei a a n h o d is van l ü e p n s s i n ^ np de V n y a ^ e r 2 . 4 i en is per lype v a s t g e s t e l d .
Vour meer inldrniatie bel Chrysler Lease: 0 3 4 7 - 3 6 7 8 5 0 ol Chrysler Nederland H . V . : 0 3 4 7 - 3 6 3 4 0 0 . W i j z i g i n g e n VIHH hehoudeil. Op Internet: http://www.chrysler.nl

In kindvriendelijke woonomgeving gesitueerd, uitstekend onderhouden, sfeervol
woonhuis met voortuin, achtertuin en dakterras. Het woonhuis is grotendeels voorzien
van kunststof kozijnen en dubbele beglazing.
Indeling: entree; hal met garderobekast;
woonkamer met eiken parketvloer, open
haard en open keuken; bijkeuken met wasmachine aansluiting. Eerste verd.: overloop; 2
slaapkamers met vaste kasten; luxe, gloednieuwe, badkamer met ligbad, douchecabine,
toilet en wastafelmeubef. Tweede verd.: bereikbaar via vaste trap, riante slaapkamer met
dakkapel en wastafel. Deze verzorgde woning is een bezichtiging waard! Wij nodigen u
uit vrijblijvend langs te komen tijdens ons
open huis.
Vr.pr. ƒ 359.000,- k.k.

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00

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

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

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

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Wit Verhuizingen

gevraagd:

edag

WINKELHULP
jongen of meisje
voor de zaterdag
en een
JONGEN
voor het schoonmaken

loten

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

Topslagerij Vreeburg
De enige ambachtelijke slager in Zandvoort
•*
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ZAHDUOORT
tel. 5712451

Hallestraat 54
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LAAT ONS
UW
PRODUKT
EEN
DIENST
BEWIJZEN.

ERKENDE
VERHUIZERS

*^

Glazenwassen]
Specialiteit schoonmaak
van gebouwen
Schoonmaak van
luxaflex
Verhuur tapijtreinigers

M

Kunststof
laminaat

Lamel

MAKELAAR Q.G.;
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Hüur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
m
Assurantiën
i
M!
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
~" Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

Tel. 57 14 764/57 14 090 of

06 52 93 52 93

De kast die bij u past staat bij "Oase"
Kastindeling
naar eigen ïvéhs!

Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-4309116.

Accessoires: draadkorven, dassenhangers, schoenenrekken, uittrekunits, ladenblokken, kledingroedes, legplanken, binnenverlichting, lichtlijsten,
etc. Bij "Oase" vindt u 't allemaal.

SAMEN ADVERTEREN MET
UWRETAILERS.
DAT MAC WEL IN DE KRANT.

Kiezen kunt
u voldoende,
maar welk
parket is de
juiste keuze

VAN

Fa. Gansner & Co.

VERHUIZEN?

de

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning; verkopen

-17.00 uur.

Junckers
Massief

Begin parket eens van de zijkant of de onderkant te bekijken. Bemerk dan wat
massief is en wat niet. Laminaat is een met kunststof voorzien paneel met een
fotografisch houtmotief. Lamel is een sandwichplaat van panelen afgewerkt met
een dun fineerlaagje. Massief is Junckers.
Junckers heeft ook een unieke collectie in 20,5 mm planken vloeren met het
unieke clip-systeem. Nieuw in de collectie is de Merbau Plank. Deze mooie warme
houtsoort met zijn imponerende structuren maakt prachtige combinaties mogelijk met moderne en klassieke interieurs.

Linnenkast met talloze mogelijkheden in 1 1 verschillende kleuruitvoeringen. Zonder
meerprijs leverbaar op hoogtes tussen 190 en 245 cm. Standaard dieptes 49 en 65 cm.
Hoekkast, afgeronde deuren, laden in front, spiegeldeuren zowel in draai- als in vouwdeuren leverbaar."Oase" de kastenspecialist.

Kustsysteem in hoogte 190 - 245 cm op maat gemaakt zonder meerprijs.
"Oase" de kastenspecialist, breng uw maten mee!

Schuifdeur kast
op maat. van vloer tot plafond en van wand tot wand.
Kastindeling zelf te bepalen.

T/m 31 mei speciale promotie-actie Eiken Plank en Merbau Plank vloeren.
Schuifdeurkast 150 cm breed
Alpine wit. hoogte 223 cm. diepte 66 ctn
keuze uit 10 houtklcuren.Stnnd.iard
mot 2 legplanken on l roede over
gehele breedte. Nu tijdelijk:

FL.89S,-

Junckers, 't parket met de zelf-leg-clip

m breed nu: 998,m breed nu: 1098,3-deurs 225 m breed nu: l 198,m breed nu: 1298,m breed nu: 1398,3-dcurt300 m breed nu: 1498,*
meerprijs splcgcldeur 150,-

Linnenkast
in Ahorn gecombineerd met div. kleuren zoals: blauw,
zwart, zilver en geel. Hoogte 226 cm diepte 58 cm.
Basisbreedte 100 cm tot 400 cm.

f£?j

Ook op 197 en 240 cm hoogte leverbaar.
Gratis thuisbezorgd en gemonteerd.

Pluspunten van "Oase"
Amsterdam
Santana
020-669 5823

Linnenkast
in beuken gecombineerd moe de nieuwe trendkleur
geel. Keuze uit diverse andere kleuren,
Zeer fraaie ronddeuren exclusieve verlichting.

Vestigingen op de Woonboulevards

O Speciaalzaak in slaapkamers en slaapcomfort.

Apeldoorn - Breda - Capelle a/d IJssel
Den Bosch - Diemen - Enschede
Groningen - Heerlen
Rotterdam Woonmall/Alexandrium III
Sliedrecht - Son (Eindhoven)
Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk
en Bleiswijk Hoefweg 137.

O Nergens een grotere keuze.
O Slnapadviesstudio met 26 testbedden.
O Ruime keuze in boxsprings, Inttonbodcms,
matrassen en waterbedden.

Purmerend
Ten Dam Parket
0299-42 6998

O K a sten program ma's op maat gemankt.
G Deskundige voorlichting. 12 '/, Jaar garantie.
O Gratis thuisbezorgd en gemonteerd.

.ff

JUNCKERS
MASSIEF DEENS PARKET

O Eigen meubelmakerij voor maatwerk.

Slaapkamer Speciaalzaken

Internet: www.wponnet.com/oase

"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort

woensdag 22 april 1998
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bijlage

itroën Xsara Coupé VTS Franse elegantie

Allround Pïrelli P3000 Energy
Banden hebben maar één taak: zorgen dat er onder alle omstandigheden maximale grip is. Omdat het de ene keer droog is, de andere
keer regent dat het giet of zelfs sneeuwt, moet een band letterlijk op
alles voorbereid zijn. Zo'n allround band is de P3000 Energy, die
Pirelli nu introduceert.
De P3000 Energy is gericht op compacte en middenklasse auto's.
De nieuwe band completeert Pirelll's bandenaanbod In het T-segment (banden geschikt voor snelheden tot 190 km/h). Dit segment
beslaat in Nederland zo'n zeventig procent van de totale personenautobandenmarkt. Pirelli levert de P3000 Energy voor montage
onder nieuwe auto's af fabriek alsmede voor montage achteraf. De
band is gehomologeerd voor diverse automerken.
Het woord Energy in de type aanduiding houdt in dat de band een
lagere rolweerstand heeft dan conventionele banden. Dit heeft een
lager brandstofverbruik tot gevolg.
Tegelijk met de P3000 Energy introduceert Pirelli de zogenaamde
tevredenheidsgarantie. Als de klant ontevreden Is over zijn nieuw
verworven P3000 Energy's, dan kan die binnen dertig dagen na aanschaf de banden omruilen. Voorwaarde is echter wel dat er Pirelli
banden met dezelfde maat/snelheldscodering voor In de plaats
komen.

t itroën

heeft 28 jaar na de introductie van de legendarische SM weer een coupé in het programma: de
'Xsara Coupé. Hij is van een heel andere generatie
jlan de SM, maar daarom niet minder mooi. Elegantie op
l'n Frans!
)e Xsara Coupé ziet er erg vlot
n dynamisch uit, zeker in de
eteste VTS-versie (de sportiefte uitvoering). Aan bekijks is dan
ok geen gebrek. Dit is één van
ie auto's waar niet alleen autoenners met bewondering naar
ijken. Zelfs mensen van het type
ils-ie je maar van A naar B
rengt' herkenen er iets bijonders in.. Het
iterlijk vertoon
; echter zeker
iet overdreven:
e tweeliter zestienklepper onder
e motorkap van de testauto
laakt de (op basis van het uiterk) hooggespannen verwachtinen meer dan waar.

toverslag in een woeste brul. Dat
klinkt zó lekker, dat je jezelf er
keer op keer op betrapt het gaspedaal veel dieper in te trappen
dan eigenlijk de bedoeling was.
Puur voor de 'sound'. Accelereren
lukt trouwens heel best met deze
Coupé. Volgens Citroen zit de
auto in 8,7 seconden aan de honderd, maar voor
het gevoel (en
gehoor) gaat het
nóg harder. Ook
op hogere snelheden blijft de
Xsara stevig doortrekken. Pas bij
220 km/u geeft hij de strijd tegen
de luchtweerstand op. We hebben
het, uit liefde voor het rijbewijs,
maar niet geprobeerd.

3e viercilinder levert 167 pk/123
W en dat is genoeg om deze
Jtroën tot een lid van de familie
er sportwagen-achtigen te
naken. Het genot begint al met
et geluid dat deze krachtbron
roduceert. Tot zo'n 4500 toeren
er minuut klinkt hij redelijk
eschaafd, maar daarboven verndert het nette gezoem als bij

Het bijna spreekwoordelijke
'Citroën-comfort' is ook in deze
Xsara behouden gebleven. Nooit
worden, zoals in sommige andere
sportieve wagens, oneffenheden
duidelijk aan de inzittenden doorgegeven. Citroen heeft een prima
onderstel ontworpen, want
ondanks de niet al te stugge
vering is de wegligging uitste-

Snelheid op Speed'98
Snelheid staat op 2 en 3 mei centraal in het Autotron Rosmalen. Dan
vindt hier de Speed '98 beurs plaats. Het belooft een waar feest te
worden voor de liefhebbers van GTI's, GSI's, XSI's en andere pkbommen.
In het Autotron zijn tijdens de beurs onder andere in race-stijl uitgevoerde hatchbacks en opvallende sportauto's te zien. Het buitenterrein is gereserveerd voor een aantal clubs die de mooiste auto's van
hun leden tentoonstellen.

De Xsara Coupé is een elegante verschijning
kend. Dat laatste is mede te danken aan de meesturende achteras, een constructie die al van de
ZX bekend was. De bewegingen
die de as maakt zijn minimaal,
maar wel degelijk merkbaar. Je
voelt de achterkant zich 'vastbijten' in een snelle bocht. Erg leuk,
want de auto daagt je als het
ware uit om zijn grenzen op te
zoeken.
Het dashboard ziet er robuust uit
en is erg overzichtelijk. Binnen de
kortst mogelijke tijd voelt iedereen zich thuis in deze Xsara.
Enorm handig is de regensensor
(standaard in de VTS), die automatisch de ruitenwissers inschakelt en de intervaltijd bepaalt. •
Werkt perfect! Ook de radiobediening aan het stuur is erg prettig,

al vergt die wel wat gewenning.
Niet omdat de bediening onduidelijk is, integendeel, maar omdat je
onwillekeurig tóch telkens weer
naar de radio reikt.
Wie na een lange dag genieten in
de Xsara Coupé nog even achterin stapt, wacht een laatste verrassing: ruimte in overvloed, zowel
voor de benen als voor het hoofd.
Vier of zelfs vijf personen kunnen
makkelijk een plekje in deze auto
vinden. Een kinderloos bestaan is
voor deze coupé dus geen vereiste.

Specificaties
Citroen Xsara 2.0116V VTS
Motortype:

Topsnelheid:
Gem. verbruik:

viercilinder
benzinemotor
1998cm3
123 kW/167 pk
bij 6500 t.p.m.
193 Nm bij
5500 t.p.m.
8,7 sec van
0-100 km/uur
220 km/uur
9,4ltr/100km

Prijs:

f47.995,-

Cilinderinhoud:
Vermogen:
Max. koppel:
Acceleratie:

Bijzonderheden uitrusting
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten vóór
Elektrisch verstelbare buitenspiegels
Regensensor
Radiobediening op stuur
Stuur verstelbaar in hoogte en
> diepte
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
ABS

Twee airbags
Mistlampen vóór

l

•

'

:

..

Op de Speed '98-automarkt worden sportieve auto's te koop aangeboden. Een apart terrein is vrijgemaakt voor particulieren die hun
auto willen verkopen. Ook is er gelegenheid tot 'kofferbakverkoop'
van onderdelen en accessoires. Enkele audio-importeurs tonen hun
jongste producten en er staat een audio-wedstrijd op het programma.
Wie wil weten hoe het is gesteld niet zijn of haar stuurmanskunsten,
kan een behendigheidsparcours rijden. Karters kunnen zich hélemaal uitleven op de Autotron kartingbaan.
Speed '98 is op zaterdag 2 en zondag 3 mei geopend van 10.00 tot
17.00 uur. De entreeprijs bedraagt ƒ 19,50 voor volwassenen en ƒ
17,50 voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Autotron Rosmalen is te vinden aan de ASO's Hertogenbosch - Nijmegen.

Fiat Seïcento in rally-tenue
Fiat heeft een volbloed Groep A rally-uitvoering van de Seicento op
stapel staan. Eind mei debuteert hij in de San Marino Rally.

eelzijdige Honda
ivic Aero deck
E HONDA Civic Aero
deck is een sportief
gelijnde stationwagon.
ij doet denken aan de
iccord Aero deck en tegejk heeft hij iets weg van de
}
relude door zijn brede en
age uitstraling. De Civic
\ero deck is leverbaar als
.4ien1.5VTEC-E.Wij
eden beide uitvoeringen.
)e 1.4 iS viel meteen op door
ijn puike wegligging. Door de
louble Wishbone wielophanging
gt de auto als een huis. De straf3 zijwind kreeg bijvoorbeeld nau'elijks grip op de auto, ook niet
ij het passeren van een vracht'agen. De Aero deck is dus zeer
oersvast.
londa heeft uit de 1.4i zestienleppen motor 90 pk weten te
euteren. Dat is een flink aantal.
e Civic Aero deck kan daarmee
oed uit de voeten. Met de 1.5
TEC-E motor onder de kap
'erd duidelijk dat 25 pk meer,
en wereld van verschil oplevert.
let 115 pk is de 1.5 een rappe
tationwagon. Het VTEC-E syssem is door Honda ontwikkeld
oor betere prestaties in combiatie met een gunstiger brandiofverbruik. Tijdens het rijden
el op dat deze versie van de
ero deck een fractie stiller is. De
nderhalve liter krachtbron heeft
ewoon wat meer reserve en
oeft niet telkens het onderste uit

de kan te halen. Deze Honda is
niet de ruimste stationwagen.
Desondanks blinkt de auto wel uit
door veelzijdigheid. De roofrails
zijn standaard evenals de neerklapbare achterbank. De kofferruimte is nog groter te maken
door een uitneembaar opbergvak
achter beide wielkasten. Om een
idee te geven van de ruimte: met
de achterbank neergeklapt kan
een mountainbike makkelijk mee.
Een ver openslaande achterklep
en lage tildrempel vergemakkelijken het in-en uitladen. Het is
mogelijk kleinere baggage vast te
zetten met behulp van vier bevestigingsogen in de hoeken van de
bagageruimte. Handig is verder
de afdekhoes voor de bagageruimte.
De Civic Aero deck is standaard
voorzien van twee airbags, een
elektronische startonderbreker,
centrale vergrendeling, in hoogte
verstelbare bestuurdersstoel,
Stuurbekrachtiging en gordelspanners.
De carrosserie is ontworpen in
het Europese designcentrum van
Honda in Duitsland. De auto
wordt geproduceerd in de Honda
fabriek in het Engelse Swindon.
Hier rollen in 1998 29.000 Civics
Aero deck van de band die allen
bestemd zijn voor de Europese
markt. Honda maakt de keuze
tussen beide auto's erg gemakkelijk. De 1.4 iS staat voor 34.990
gulden in de prijslijst. Voor de 1.5
VTEC-E is een extra investering

Het is dé'bedoeling dat de'Seicento volgend jaar in eenaantal landen -waaronder Nederland- het vaandel overneemt van de
Cinquecento Trofeo rally auto. De Seicento Trofeo Groep A rally auto
is niet als 'kit' te koop zoals de Cinquecento dat was. Hij wordt
geheel geprepareerd door de sportafdeling van Fiat. De Seicento in
rally-tenue blijft echter heel betaalbaar. Fiat maakt dit onder andere
mogelijk door daar waar dit kan componenten uit andere modellen te
gebruiken.

van 1.500 gulden nodig. De
meerprijs zit in een set hoofdsteunen achter en een fijnere
motor, die bovendien een stuk
zuiniger is.De 1.4 verbruikt
gemiddeld 7,7 liter benzine per
100 km tegen 6,8 liter voor de
1,5. Het gunstiger verbruik biedt
op lange termijn net voldoende
compensatie voor de extra investering van 1.500 gulden.

Elandtest bij Saab

De M-klasse is in Europa gearriveerd.

Mercedes ML is nu in Nederland
JAT VAN ver komt, is
lekker. Dat gezegde
valt moeiteloos te
projecteren op de M-klasse
van Mercedes-Benz. Deze
auto is net aangekomen in
Nederland. Het is een avontuurlijke vierwielaandrijver,
die vorig jaar al als figurant
op het witte doek verscheen
in Jurassic Park twee. Nu is
hij te koop bij de dealers in
een meer ordentelijke snit.

W

De M-klasse komt inderdaad van
ver. In die zin, dat Mercedes deze
auto bouwt in de Verenigde
Staten. Daar is hij al succesvol.
De M is gekozen tot terreinauto
van het jaar. Nu moet Europa nog
vallen voor de charmes van
Mercedes' nieuwe M.Gezien de
basisprijs van 97.350 gulden voor
de ML 230 (2.3 liter 4-cilinder
benzinemotor) zullen kopers

vooral komen uit het segment van
de luxe zakenauto's. Alle M-klasse varianten zijn uitgerust met 4ETS: four wheel Electronic
Traction System. Dit systeem
zorgt er, aangestuurd door een
computer, voor dat de wielen niet
meer kunnen doorslippen. Dat
bewijst zijn nut op onverhard terrein en onder barre omstandigheden die zich bijvoorbeeld tijdens
de wintersport kunnen voordoen.
Daarnaast zorgt een zogenaamde terugrolbeveiliging ervoor dat
de M-klasse op een steile helling
bij stilstand niet achteruit rolt. Ook
op verharde wegen moet de auto
zijn mannetje kunnen staan.
Hiervoor heeft hij onafhankelijke
wielophanging op de voor- en
achteras. Die garandeert een sta-

biele, koersvaste wegligging.
Mercedes-Benz biedt de keuze
uit twee benzinemotoren. De 2.3
liter 4 cilinder (150 pk/220 Nm)
verbruikt gemiddeld een liter per
7,8 km. De 3.2 liter V-6 (218
pk/300 N m) is vreemd genoeg
zuiniger. Die verbrandt gemiddeld
een liter van de kostbare vloeistof
per 8,4 km. Laatstgenoemde is
leverbaar vanaf juni voor een prijs
van 121.900 gulden. Voor het volgend voorjaar staat een 4,3 liter
V8 op stapel en een versie met
dieselmotor is in voorbereiding.
De M-klasse biedt plaats aan
zeven personen. Als er minder
mensen meegaan, kan er een
ware stoelendans uitgevoerd worden. De laadruimte is maximaal
2.020 liter. Bij vijf inzittenden is dit

teruggebracht tot een zeer
respectabele 1.060 liter. Wat
betreft veiligheid heeft de M-klasse een reputatie hoog te houden.
Hij is standaard voorzien van airen sidebags voor bestuurder en
voorpassagier, gordelspanners
en gordelkrachtbegrenzers op de
zitplaatsen vóór en hoofdsteunen
en driepuntsgordels op alle zitplaatsen.
Naast allerhande lekkers worden
kopers van een ML 230 verwend
met een infrarode afstandsbediening. De ML 320 voegt daar een
automatische 5-versnellingsbak
en airconditioning aan toe. De ML
430 tenslotte, krijgt leren bekleding, een inbraak/alarmsysyteem
en verwarmde en elektrisch verstelbare stoelen.

Saab voert al sinds jaar en dag een Elandtest uit bij de ontwikkeling
van zijn modellen. Dit is geen uitwijkmanoeuvre, die de laatste tijd
nadrukkelijk in het nieuws was, maar een botsproef met een 'simulatie-eland'. Bij deze botsproef rijdt een Saab met 70 km/h in op een
390 kg zware eland van staal, hout en plastic. De informatie die deze
proeven opleveren, komt tot uiting in Saab's nieuwe modellen, zoals
nu bij de Saab 9-3. Deze is volgepakt met tal van veiligheidsmaatregelen. Op alle Saab's zijn actieve veiligheidshoofdsteunen standaard.
Deze hoofdsteunen zijn door Saab ontwikkeld en verminderen de
kans op whiplash aanzienlijk. Verder is elke 9-3 uitgerust met zij-airbags die het hoofd en de borstkas bij een aanrijding bescherming
bieden. De voorkant van de 9-3 is speciaal ontworpen om de krachten die optreden bij een frontale botsing te neutraliseren. Ook de
deurstijl is, net als bij de 9-5, zo gemaakt dat deze bij een aanrijding
van opzij niet naar binnen klapt en zo de passagiers verwond.

Volkswagen test verkeerskennis
Niet iedere automobilist is optimaal op de hoogte van alle verkeersregels. Dit komt doordat het theorie-examen voor velen al lange tijd
geleden is. Om de kennis weer op peil te brengen organiseert
Volkswagen de Opfris-Quiz. Een deelname coupon is te verkrijgen
bij de Volkswagen-dealer of via een advertentie uit de regionale
kranten. Deze bon is in te leveren bij de dealer. Vervolgens krijgt hij
of zij het Opfrisboekje met daarin alle recent veranderde verkeersregels. De deelnemer maakt kans op een gratis Opfris-les. Deze les is
op 27 juni bij de Volkswagen-dealer, in samenwerking met de ANWB
en erkende rijtechnische adviseurs .

Autodiefstallen gestegen in '97
Diefstal naar bouwjaar - top 10
klassering

N

A EEN DALING in 1996, is in
1997 het aantal autodiefstallen
toegenomen tot 30.583 stuks
(+ 668 stuks). Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksdienst voor het
Wegverkeer. Ruim 88% van de
gestolen auto's komt uit de bouwjaren tot en met 1995. De bouwjaren
1986 en 1987 zijn koplopers zoals in
onderstaande tabel te zien is. Dat
laatste komt doordat daarna de
elektronische startblokkering
steeds meer zijn intrede is gaan
doen.

3e

Honda Civic Aero deck is niet de grootste in zijn soort, maar volgens Honda wel één van de
sportief gelijnde.

Het stelen van nieuwe auto's is bijna niet
meer te doen doordat steeds meer fabrikanten af fabriek een startonderbreker
inbouwen. Dit geeft aan dat het zeker zin

1
2
3
'45
6
7
8
9
10

bouwjaar

1986
1987
1985
1994
1989
1990
1988
1996
1995
1992

heeft om de oudere auto hiermee uit te
rusten.
De vijf meest gestolen automerken zijn:
Opel (34%), Volkswagen (17%), Ford (6%),
Fiat en Mercedes (beiden 5%).
In de categorie bedrijfswagens zijn er in
1997 3167 voertuigen gestolen, de top vier
ziet er als volgt uit: Mercedes (26%),

aantal auto's
2209
2087
1959
1862
1628
1559
1448
1263
1161
1139

.

percentage

9,2 %
8,6 %
8,1 %
7,7 %
6,8 %
6,5 %
6,0 %
5,2 %
4,8 %
4,7 %

Volkswagen (12%), Mitsubishi en Nissan
(beiden 8%).
Ook motorfietsen ontkomen niet aan het
dievengilde gezien het aantal van 1872 dat
in 1997 gestolen is.
Op de plaatsen één t/m vijf staan achteréénvolgens de volgende politieregio's:

Amsterdam-Amstelland (4207), Regio
Utrecht (3101), Rotterdam-Rijnmond
(2825), Midden- en West Brabant (2379)
en Limburg Zuid.
Behalve politiekorpsen van diverse regio's
gaan nu ook verzekeringsmaatschappijen
en de branche zelf op grotere schaal
samenwerken. Voorbeelden zijn acties
zoals: 'Niet te starten, niet te stelen' en het
project Objectidentificatie d.m.v. tags. De
laatstgenoemde is een initiatief van de
motorrijwielbranche. Sinds 1997 worden
motorfietsen herkenbaar gemaakt door op
verschillende onderdelen identificatienummers te etsen. Ook is er het project
Tracking en Tracing', waarbij de partijen
gezamenlijk tegen import van voertuigwrakken en heling zullen optreden.

PHILIPS BREEDBEELD
PW6301.HiFi -stereo, telelekst Adviespnjs'2095.-

1369.PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV

PT820, Black-hne S grootbeeld, stereo, TXT. Adv '2795 -

^1649.PHILIPSBREEDBEELD
PW9501; Tv van 't jaar 1 70cm
Black ImeS, lOOHzdigitalscan,
stereo, TXT. Adv '3895 -

-^
SAMSUNG
MIELE 1000 TOEREN MAGNETRON OVEN

SAMSUNG CAMERA
VPK60,14xmotorzoom."1099-

669.-

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uilvoermg met vriesvak.

Hi-8 CAMERA
ERA STUNT!
HiFi-stereo, 12xmotorzoom,
afslandbediening
3nmg Adv'1899
Adv'1899-

275.-

879.SONY T R A V E L L E R
889.-

PW9611,70cm, 10OHzdigital
scan, stereo, TXT Adv.'4595 -

2669.PHILIPS 70CM STEREO
PT4501,Teletekst
letekst Adv'1645Adv'1645

949.STEREO KLEUREN-TV
Off Ned. Philips
'hilips garantie
55cm, teletekst
ïkst Adv.'1245-

699.-

1349.-

l Off. Ned Philipsgarantie
asgarantie '495-

319.-

>2879.-

VR.Turbo-Dnve, stereo, montaie, Jog & Shuttle Adv'1545

1149.-

SONY BREEDBEELD
KV24WS1; Super Tnnitron.stereo, teletekst. Adv '2440.-

SONY

1349.BREEDBEELD

j 28WS1,70cm Super Trinitron,
60 Wattstereo, teletekst '2990-

1599.SONY 100HZ SUPER!
E2561; Super Trinitron,
PIP, stereo, TXT. Adv.'2970 -

1779.SONY 63CM
CM STEREO
X2501, Hi-Black
Hack Trinitron, teteletekst.afst.bed.Adv
bed. Adv '1770"1770-

949.-

SONY 55CM
CM STEREO
X2101,Trinitron,
Iran, TXT '1440"1440-

769.-

SONY55CMTELETEKST
MTELETEKST

MXD5; 2x85 Watt versterker,

E810; 4 koppen Super Trilogie
montagevideorecorcler '1550-

799.SONY HIFI STEREO

MOBILO; Regelbare zuigkracht, metalen buizen,

19 liter inhoud Eenvoudige bediening Adv'599 -

229.-

DAEWOO MAGNETRON
KOR610, DIGITAAL 18litermhoud, 800 w a t t vermogen, auto. programma's. '349 -

219.-

SAMSUNG 24 LITER

1000 watt magnetron, 60
minuten timer, automatische programma's.

299.499.-

WHIRLPOOLAVM"

2-DEURS KOELKAST
CFR; 220 liter netto mhoud, CFK-vnj. Adv'849.-

ning. Adviesprijs*999.-

395.-

RONDE GOURMET SET
Voor gourmetten en

racletten. Incl. 6 pannetjes:
Adviesprijs*99.-

^gCALL CENTER
Consumenten Helpdesk voor Informatie en
advies. Tevens malden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app

49.95

MAANDAG T/M VRIJDAG
• nuvf»
08.00 TOT 16.00
.,.00UUR
UUR
i 4b.«^4*. ^^••^^^^rz^sr^
l O2O - 6474939

ZANUSSI 2-DEURS
Z180/4D, Automatische ontdoonng. Adviespnjs'749.-

BOSCH

445.KOELKAST

180 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv'985.-

625.-

E705, SuperTnlogic, 4 koppen,
Showview + PDC. '1200.-

639,

AEG WASAUTOMAAT
LavamateOO 950 toeren centnfuge, walerbeveiligmg, zuimgenstil AEG meerdere malen best getest1 Adv.'1449.-

Ruime 3 in 1 combi magnetron Met hete lucht, grill en
1000wattmagnetron Dusontdooien, koken, bakken, braden en gratmeren. '999.-

549.-

1048.-

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT
WM20000, RVS trommel en
kuip Aparte temperatuurregelmg Bespaartoets Adv'1348-

LUXE VAATWASSER

848.WHIRLPOOL

Nederlands topmerk, 4 programma's, 12 couverts '899-

AWM800,15 programma's. Ruime vulopening. Milieuvnendelijk Deurbeveihging.*1079-

BOSCH AFWASAUTOM.

525.-

WASAUTOMAAT

PHILIPS HIFI STEREO
VR665; Showview+PDC.4 koppen, FollowTV, tangplay "1095-

698.-

669.-

INDESIT 900 TOEREN
230 LITER
WASVOLAUTOMAAT
KOEL/VRIES COMBI WE900, Instelbare centrifu-

JVC HIFI STEREO

J620, Hi-Spec Drive. "1189 -

639.GRUNDIG HIFI STEREO

Koelgedeelte met automatische
ontdooung. Vnesgedeelte met
2 vakken en *»** sterren miit Adviespnjs'999.'

GV6400; 4 koppen, Showview + PDC. AdV1159.-

449.-

599.ARISTONA STEREO

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving,
sterren mvriescapacileit. "899.-

SB65; 4 koppen, SHOWVIEW
PDC,longplay.Adv'1Q95 •

559.-

589.-

WHIRLPOOLKOEL/VRIES

ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter vriezen. Adv'949.-

SAMSUNG STEREO !
S V125; Videorecorder met
PDC Adviespnjs'749.-

599.-

MIELE KOELKAST
K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-en HFK-vnj. Adv"1399.-

849.-

M1400;Afstandbed
jindbed Adv'550.Adv"550.-

SONY LONGPLAY VHS

SIEMENS KOEL/VRIES

E260;Showview+PDC."780.-

KG25V03; 240 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv"1348.-

869.BOSCH ELECTRONISCHE

PANASONICBesteKoop!
NVSShowvew+PDC "734-

KOEL/VRIES COMBI

GARANTIE

Type KE31 00; Digitaal, gescheiden regelbaar. Maar liefst 280
liter inhoud, 3 vriesladen.
CWHFK-vnj.Adviespnjs'1849

ARISTONASB25TURBO

~~

Super Turbo-drwe, Showview +
PDC. afslandbediening. "845-

l TX21,55cmFSQ.Adv.'B49.-

PHILIPS S H O W V I W

1199.-

VR1 65+PDC.afsl.bed. "745.-

gegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfreinigende pomp. Adv'1199-

578.-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER
TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
Adv'1099 -

SMS1012; RVS interieur
4 sproemiveaus Adv 1179-

735.-

BAUKhIEarTVAATWASSER

GSF341,3 programma's Vanabele indeling Adv"1099.-

795.-

SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000; Met aquastop en
RVS binnenzijde. Lage verbruikswaarden. Adv.'1348-

845.-

MIELE VAATWASSER

G570, Topklasse. 6 Programma's, 12 couverts Waterontharder en waterstop. "2099 -

1295.-

678.WHIRLPOOL
BOVENLADER

850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs'1435.-

878.-

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk Waterbeveiliging *1649.-

INDESIT INBOUW
KOOKPLAAT
RVS+vonkontsteking. •399.-

1198.-

WAS/DROOG
KOMBINATIE

Wassen en drogen m 1 machme, 1000toeren." 1549 -

898.-

MD2, HiFi-stereo,
3reo,TXT.'1399.TXT. "1399.-

999.ARISTONASTEREOKTV
\STEREOKTV

179.-

WHIRLPOOL AVM260

Adviesprijs*379.-

programmeerbare 3 CD-wisselaar,
3-weg luidsprekers, afstandbedie-

569.-

649.PANASONIC
MC63CMTOP
63CM TOP

499.-

R2V18; 15 liter inhoud
5 standen en kookboek.

Snelle900 Watt magnetron, 24
liter inhoud, Makkelijk te reinigen,Velekookfunkties "699-

SONYPORTABLE
RTABLEKTV
KTV

PANASONIC KTV TXT

INDESiïWASAUTOMAAT
WN400, 10 programma's.
4,5 kg inhoud Adv '799 -

179.-

SHARP MAGNETRON

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON

, M21;Hi-BlackTrinitron
:kTrinitron "990.-

379.-

FL700, 750 toeren centrifuge. RVS trommel, schokdempers Adviespnjs*949.-

M6135, Supersnel verwarmen en ontdooien Uitneembaardraaiplateau Adv *279 -

5 filter systeem, geluidsarm en rolsnoer.

899.-

HD600, Topper < 4 koppen,
Showview + PDC. AdV1299 -

899.-

ZANUSSI
WASAUTOMAAT

PHILIPS 1400 WATT STOFZUIGER

PANASONIC STEREO

789.-

KVC2981, Stereo, TXT.'1880 -

JVC TOPKLASSE
MINI HIFI SYSTEEM
MET LUIDSPREKERS
dubbel auto-reverse cassettedeck,

PHILIPS MATCH-LINE

~~ 425.-

28PW6301; 70cm Black Line S Ultra platte 16:9 beeldbuis, CCT
teletekst met 8 pagina's geheugen, 50 Watt HiR stereo, 70 voorkeuzezenders, menusturing. Adviesprijs*2795.-

digitaletuner/timermet 40 pre-sets,

SONY HIFI" STEREO
SONY72CM TRINITRON

PHILIPS
70CM BREEDBEELD KLEUREN-TV

GITALE STUNT !
JVC DIGITALE

PT156;Afstandbediend
indbediend '645 -

399.-

Met vriesvak. 140 liter mhoud,CFK-vri|.Adv.'729.-

NW BODY'
)Y- DRC, Topklasel
7,5 cm kleurenscherm
leurenscherm *4400

PHILIPS TELETEKST
TELETEKST

PORTABLE
.EKTV37cm
KTV37cm

365.SIEMENS KOELKAST

SONY DIGITAAL TOP!

•2599.

WA8214, Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiliging, b e s p a a r p r o g r a m ma's Adviesprijs '1349

130 liter, met
;t vriesvak 'B99 -

TR780, STEADY
3TEADYSHOT,tO|
SHOT, topklasse camcorder
imcorder Adv'2530
Adv'2530 -

GRDV; Camcorder, 100x
100
zoom AdviesDrns'5279
AdviesDnis'5279 -

ijffiJLf
295."
ZANUSSI KOELKAST

345.WHIRLPO
OOL
O L KAST

TRV11, Camcorder
1980 icorder Adv'
Adv'198C

1249.
•2279.SONY Hi-8
•li-8HIFISTEREi
HIFI STEREO
PHILIPSBREEDBEELD
DOLBY PRO LOGIC

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

met vriesvak Adv.'699.-

SONY +LCD
.CDSCHERI
SCHERM

r1849.-

Automatische onldooung '529.-

145 LITER KOELER

TRICn.HiFi geluid AdV1330-

Topklasse. Vol elektromsche besturing, zuinig,
stil en milieuvriendelijk.
Adviesprijs. '2299.-

INBOUWVAATWASSER
Volledig integreerbaar,
4 programma's en aquastop. Adviesprljs. *1299.-

JVCSHOWVIEW+PDC
A237; Express ProDigi. "714.-

TA4412;63cm,teleteksL"1595n, teletekst "1595-

849.ARISTONA
NA 63CM KTV
TA5212, Stereo,
Stereo, teletekst,
top Black-lmeS.
meS.Adv."1795Adv." 1795-

1099.l TV/VIDEO COMBI'S

SONYVIDEORECORDER

:

*l ARISTONA KTV / VID*EO
teletekst, 2 tuners. M 395.-

949.-

*lSONY COMBO."3.7CM
Advtesprijs.*1220.-

739.-

^IKTV/VIDEO STUNT !

BCC

529.-

VR151: Afstandbed Adv"645 -

STUNT! VHS-HQ VIDEO

*l SAMSUNG KTV/VIDEO

PSëi'
l*}'J|L*w """7QO
m'^mFm'

GSD1300; 3 laden, 11 kg mvriescapacileit. Adv"848.-

379."
PHILIPS VHS-VIDEO

29
:

BOSCH VRIESKAST

E1 05, Afslandbediening "610.-

PC 200 MXP STUNT!
MultimediaPC;16MB,2.1GB,
W'95, fax/modem. 14" Digimonitor Adviespnjs'2799.-

1849.-

LASER MULTIMEDIA
200 Mhz MMX technologie,
32MB intern 2.1 GBschnf,
CD-rom, 33K6 lax/modem,
W'95, 1 jr On-Site garantie
WORKS Adviesonis "3499 -

SRECTACULAIRE FEESTPRIJZEN!
WHIRLPOOL
WASDROGER
Ayvzi20;5kiloafvoerdroge[,
grote vylopeniog.Adv.*799.-

PHILIPS ZONNEHEMELS

PHILIPS MAGIC MINI MET DOLBY
PRO-LOGIC
180 Watt surrquod
HB851 ; 4 lampen, speciaal M 97Q • versterker, 3 CD-wisselaar,
bruin fiReiglas en afstand- » '«' vi front-, center-en surroundbedieoing.ndif.*2300.speakers, Adviesprijs*1345

~

449.-

OPZET VRIESKAST WASDROGERSTUNT!
Handigi 50 liter. Adv"595.Met tijdklok en pluizenfilter.
Adviespnjs*495.-

VRIESKISTEN!

PB&

070

Gas-elektro fornuis, grill, thermostaat en sierdeksel "1199-

798.-

ETNA FORNUIS
RNUIS

Gas-elektro fornuis
fornuismetgnll
met grill
en sierdeksel.
sel. Adv"695 -

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviespnjs'649 -

528.-

LUXE FORNUIS
RNUIS

Gasoven.vonkont
onkontsteking
steking
en ovenlade.
"799 -Ie. Adv "799

398.-

Geenafvoernodig1 RVStrommel

545.-

2379.-

IBMAPTIVAE60TOP!

BAUKNECHTDROGER
;HTDROGER

NIEUW; K6-233MMX, 32 MB,
2 O GB, K56 flex fax/modem,
14" monitor.. Adv "3999 •

Kreukbeschermmg.
lerming. Instelbaartot 150 minuten
Adv"949-nmuten Adv"949

ETNA KOOKPLAAT

595.-

2-dehge pannendragers

Zeer stil. Adviesprijs"
lviespnjs"1099
1099 -

4-pitsgaskookplaat Adv"295-

VASDROGER
BOSCH WASDROGER
Elektronische
che besturing. SUPER KOOKPLAAT

795.-

|ni i n in

MIELE WASDROGER
/ASDROGER

BUBBLEJET STUNT!

Elektronischnenreverserend
en reverserend
RVStrommel
nel Adv*1799-

JP1 70, Kleurenprinter Adv'599 -

1115-

199.'

KTV37CM+TELETEKST HP INKJETPRINTER

299.259.-

245.-

375.CONDENSDROGER

ST650. Stereo, TXT. Adv " 1 829 -

tJ?rfi? Of %Jmm

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS

3 vakken. Adviesprijs"698.-

599.-

P730.STUNTI Adv '699 -

898.-

90 LITER VRIESKAST

De (opmerken leverbaar in
alle maten en soorten. Er
is al een vrieskist vanaf:

1R70 HB812;3lanpsHPA
I v f v " zonnehemel. Makkelijk
op te bergen. Adv.* 1800.

FG1, Gastornuis met electrische oven, incl. grill en
sierdeksel Adviespnjs"1450.-

Gunstig energie verbruik,
* capaciteit, CFK-vrij.

PRIJS
GRUNDIG 63 CM KTV

GRUNDIG37CM+TXT

ATAG
FORNUIS

WHIRLPOOL KAST

DJ400,lncl sheetfeeder "499 -

CENTRIFUGE
LJGE

279.-

2800 toeren,
n, RVS trornmel. Adviespnjs"249.ipnjs'249.-

PORTABLEKTV37CM CANONBJC4200

429.-

l Meer budget door de gratis
BCC-card!

Aanvraag-folder in de winkel!

ETNA WASEMKAP
AVANCE, 3-standen Adv'13b-

155.-

Topklasse' 3jr garantie '821 •

j KLANTENKAART

Hl
ATAG WASEMKAP

BC C B E T E R E N G O E D K O P E R
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

(BEVERWIJK

l ZAANDAM

IBreestraat 65

l Westzijde 55

ld Cl PKTRH <ÏIIPPn«ï
INDERANÜïSTaD
IN DE RANDSTAD
AMSTERDAM - AMSTELVEEN - ALKMAAR
l
BEVERWIJK - ZAANDAM • DELFT

(onder Dirk v.d. Broek)

LEIDSCHENDAM
HILVERSUM - MAARSSENBROEK

78.

l OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag
'. . .. 13.00 tot 18.00 uur
maandagmiddag....
l dinsdag t/m vrijdag.
vrijdag .
09.30 tot 18.00 uur
zaterdag
zaterdag . .'. . . . . . : . . . . . 09.30 tot 17.00 uur
KOOPAVONDEN Badhoevedorp Maarssenbroek
l overige (ilialen-donderdag

. 19.00 tot 21.00 uur

De BoodschappenKrant^
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.

KIJK SNEL IN DEZE
KRANT!
Woensdag 29 april 1998

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
58-e jaargang nummer 18, oplage 5.425

Dodenherdenking
' Herdenking bij het Joods
Monument op de hoek van
de Van Heemskerckstraat
en de Mezgerstraat om 12
uur. Rabbijn Shmuel Spiero
zegt een kort gebed. , •
Dienst in de Hervormde
Kerk op het Kerkplein om 19
uur. •
,
Start stille tocht om. 19.30'
uur bij de Hervormde
Kerk.
Twee minuten1 stilte bij
het" monument op > de hoek
van de Van' Le'nnepweg en
de, Linnaeusstraat om 20 uur
met aansluitend declamatie,
samenzang,, en bloemlegging. ' , '- ^•„.-•„ "., ~t ,
Bevrijdingsdag
"Voertuigen uit de Tweede
Wereldoorlog van de organisatie Keep them rolling passeren in de ochtenduren
Zandvoort. Om 8.30 uur
stoppen ze,voor een koffïepauze bij paviljoen Sandy
Hill op het Noordstrand.
Rond het middaguur hebben ze een langere pauze in
Noordwijk' bij paviljoen De
Zeepier (bij de vuurtorenstrandafgang).
Springluchtkussens van
10 tot 13 uur op het Raadhuisplein en het Kerkplein
voor kinderen van twee tot
tien jaar.
>
Ouderenmiddag van 14 tot
16 uur in gebouw De Krocht
met pianist Ruud van Luijk.
Bingo- en zangavond in
gebouw De Krocht 19.30 uur
met S(w)ing Society.

Circuit laat
feest schieten
ZANDVOORT - Het circuit
ziet af van een grootscheepse
viering van het vijftigjarig bestaan. Oorspronkelijk was de
directie van Circuit Park Zandvoort van plan om een groot
i'eest met oude Formule I-wagens en -coureurs te organiseren tijdens de Marlboro Masters in augustus, maar dat zou
volgens circuitvoorlichter Dirk
Buwalda twee miljoen gulden
kosten. „Dat vinden we te duur.
We steken dat geld liever in het
verbeteren van onze accommo
datic. Daarom hebben we besloten het feest te vieren met een
kleine receptie. Bovendien
komt er natuurlijk een grote
opening volgend jaar, als het
circuit helemaal opgeknapt is."

Geluidsoverlast
BENTVELD - De politie heeft
maandagnacht een aannemer
bekeurd, omdat hij om half een
's nachts bezig was met het machinaal bewerken van een overdag gestorte betonnen vloer in
een huis op de Bentveldweg.
Omwonenden klaagden over
geluidsoverlast.

Waterstanden
HW LW
18.37 14.24
19.25 15.19
20.15 16.10
21.15 16.54
22.26 17.44
23.34 19.06
20.10
13.25 21.14
14.19 22.14

LW
Datum HW
29apr 06.12 01.50
30apr 06.57 02.40
01 mei 07.40 03.36
02 mei 00.35 04.16
03 mei 09.35 04.55
04 mei 10.55 05.45
05 mei 12.26 07.16
06 mei 01.06 08.26
07 mei 02.01 09.35
Maanstand:
EK zo. 03 mei 11.54 u.
Hoogwater vr 01 mei 07.40 uur.
NAP +107 cm
Laagwater vr 01 mei 03.36 uur.
MAP -93 cm.

Los nummer 2 gulden

Wethouder wil
nieuw riool

Eurokoorts

Programma f eest
en herdenking
Koninginnedag
Rommelmarkt van zonsopgang tot 14 uur op de Busweg.
Demonstratie turnploeg
OSS om 9.45 uur op het
Raadhuisplein.
Harmonie Orkest Haarlem geeft een klein concert,
Aubade om 10.30 uur voor
het raadhuis, met zingen
van het Wilhelmus en het
Zandvoorts Volkslied en een
ballonnenwedstrijd.
Vanaf 12 uur inschrijven
voor de kinderspelen bij
Café Neuf in de Haltestraat.
Kinderspelen van 13 tot
15.30 uur (prijsuitreiking).
Parachutisten landen op
het strand voor het casino
om 14 uur om de prijzen uit
te reiken van de Mystery
Jackpot.
Golfclub Sonderland viert
het tienjarig bestaan met
wedstrijden vanaf 14 uur en
een receptie tussen 17 en 18
uur op het Duintjesveld.
Estafettes
'Kampioenschap van Zandvoort' in de
Haltestraat (Informatie en
inschrijven bij fam. Lemmens 57] .8119): 16.30 uur Familierun, 17 uur Kleine esta^
fette, 17.15 uur Grote Estafette, 18.30 uur prijsuitreiking.
, ', ,
Taptoe om 20 uur op de
Prinsesseweg met 'Het wapen van Maassluis' uit Maas"sluis en 'Jong kunst en genoegen' uit Leiden.

Zandvoorts
Nieuwsblad

DEZE WEEK
16 PAGINA'S

ZANDVOORT - De werkzaamheden aan de riolering en de
reconstructie van de Haarlemmerstraat beginnen vermoedelijk eerder dan gepland. Wethouder Hogendoorn heel'!
vrijdag aan de bewoners van de straat beloofd dat hij
daarvoor wil ijveren. De bewoners vragen er met klem om.
Een deel van hen wil los daarvan dat zo snel mogelijk de
aangekondigde drempels en wegversmallingen aangelegd
worden.
Of het bijna ?evcnüg jaar
oude noo] al voor 1999 op de
begroting komt te staan, is nog
met duidelijk. Hogendoorn
heeft dat maandag met de andere wethouders besproken, maar
hij kan pas over een paar maanden zeggen of het gelukt is.
Binnen een paar weken maakt
hij wel al bekend of er tijdelijk
drempels en wegversmallingen
in de straat komen. „Mijn voorkeur gaat daar wel naar uit," zei
Hogendoorn gisteren.

Bewoners van
Haarlemmerstraat
vragen om spoed
Op uitnodiging van de bewoners van de Haarlemmerstraat
Jan Lammers heeft donderdagmiddag de eerste prijs van de Euro- aanwezig. De wedstrijd werd georganiseerd om de Eurokoorts bij heeft de CDA-verkcerswethouontwerpwedstrijd uitgereikt aan Thijs van den Heuvel. Thijs
kinderen aan te wakkeren.
der, die zelf oolc^n de Haarlemmaakte op uitnodiging van de ABN/Amro-bank een Eurobiljel met
merstraat woont, vrijdagavond
een schip van de Verenigde Oostindische Compagnie en legde
De expositie is nog tot en met 3 mei te zien in de bank op het
m Pippeloentje samen met
daarmee een brug tussen het heden en verleden volgens de jury.
Raadhuisplein. Bovendien worden de tachtig inzendingen
WD-fractievoorzitter
Pieler
Tim van Beest, Diana Visser en Kelly van de Keys vielen eveneens waarschijnlijk ook in het raadhuis tentoongesteld als minister Zalm Joustra uitleg gegeven over de
in de prijzen. Bij de uitreiking waren ook VVD-Tweede Kamerlid deze zomer een bezoek brengt aan Zandvoort
manier waarop hij de klachten
Hclla Voute en de Zandvoortse kunstenares Mariannc Rebel
Foto Kann Schut' over de straat denkt te verhelpen.

ZANDVOORT - Bij de
landelijke Partij van de Arbeid heerst een meningsverschil over de plek waar
het nieuwe vliegveld moet
komen: op de Maasvlakte
bij Rotterdam of in zee in de
buurt van Zandvoort. De
andere landelijke partijen
zijn nog altijd voor groei op
Schiphol zelf.
Milieu-minister De Boer
(PvdA) kiest voor de Maasvlakte, terwijl de voorkeur van fractiespecialist Rob van Gijzel uitgaat naar een vliegeiland twintig kilometer voor de kust ter
hoogte van de Amsterdamse
Waterleidingduinen
(AWD).
„Als u mij het pistool op de
borst zet, neig ik naar de Maas-

Vliegeiland verdeelt
landelijke politiek
vlakte," zei De Boer twee weken geleden in het dagblad
Trouw. Ze vindt dat de Maasvlakte een beter alternatief is
dan een vliegeiland ter hoogte
van de AWD, omdat de aan- en
afvoerlijnen dan door een natuurgebied zouden moeten lopen. Een vliegveld op de Maasvlakte zou volgens haar vooral
de vrachtvluchten op moeten
vangen. Schiphol blijft in haar
visie wel bestaan.
De Volkskrant suggereerde

Kerkbestuur vraagt om
nieuw rapport over orgel
ZANDVOORT - Het kerkbestuur van de Nederlands Hcrvormde Kerk laat een tweede rapport maken over de restauratie van
het orgel. Uit het eerste rapport blijkt volgens kerkvoogd Minke
van der Meulen dat opknappen 220 duizend gulden kost.
Dat is zo'n groot bedrag dat het kerkbestuur wil weten of het ook
goedkoper kan. Zodra het tweede rapport er is, kan de restauratie
beginnen volgens Van der Meulen. „Het orgel is er slecht aan toe,"
zegt ze. „In vroeger tijden zijn de tongen verbreed, er zijn lekkages en twee pijpen zijn gebroken."
De renovatie van het orgel is een nieuwe stap voor de Hervormde Kerk. Eerder zijn het dak en de muren al gerenoveerd.

vorige week woensdag dat haar
partijgenoot Van Gijzel haar
zou steunen. Zelf zegt hij echter in een telefonische reactie
op het artikel dat hij nog altijd
voor het vliegeiland is, zoals hij
ook op 11 februari aan het
Zandvoorts Nieuwsblad vertelde na afloop van een conferentie over de toekomst van de
luchtvaart.
De Boer en Van Gijzel zijn het
er wel over eens dat Schiphol
niet meer kan groeien. Daarom

ZANDVOORT - Ankie
Joustra-Brokmeier
heeft
vanmorgen op het raadhuis
een
koninklijke
onderscheiding gekregen van
burgemeester Van der Heijden. Ze is benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau. De bekende Zandvoortse heeft zich op veel gebieden ingezet, zowel binnen
de politiek als op maatschappelijk terrein.
Ankie Joustra is sinds 1968

willen ze elders een nieuw
vliegveld.
Het
definitieve
standpunt maakt de Partij van
de Arbeid volgens Van Gijzel
pas in september bekend als de
mogelijkheden
onderzocht
zijn. Naast het vliegeiland voor
dr kust en de Maasvlakte wordt
o^K een vliegveld in het Markermeer onderzocht.
De overige grote landelijke
partijen lijken voor groei op
Schiphol te zijn. De fractiespecialisten van het CDA en D66
vinden dat daarvoor Schiphol
anders ingericht moet worden.
Er moeten nieuwe banen parallel aan oude gelegd worden.
Ook de WD is daarvoor. Minister Jorritsma (WD) heeft dat
vorige week nog eens bevestigd
in de landelijke media.

Al tien jaar klagen de bewoners over het verkeer dat te
hard rijdt, de denderende
vrachtwagens die scheuren in
hun huizen veroorzaken, het
fietspad dat gevaarlijk is omdat
het tussen de parkeerhavens en
de stoep ligt en-de wateroverlast na een stevige regenbui.
Voor Joustra heeft het verplaatsen van het fk^spad naar
de andere kant van de parkeerhavens de meeste prioriteit. De
reconstructie kan echter 'pas
plaatsvinden na het vervangen
van het riool. Ook het asfalteren van de straat, wat Joustra's
voorkeur heeft om zo de trillingen en het geluid van het verkeer te verminderen, kan dan
meteen gebeuren. Als het aan
de WD ligt, komen er boven-

Ankie Joustra krijgt linlje
lid van de plaatselijke afdeling
van de WD. Ze is zowel secretaris als voorzitter geweest. Bovendien heeft ze van 1982 tot en
met 1990 in de gemeenteraad
gezeten en was ze enige tijd secretaris van de Staten Centrale.
Ze was vier jaar voorzitter
van het Muziekcentrum, bestuurslid van de bibliotheek en
de Culturele Vereniging 't
Helm. Ze zat in de Culturele

Boek over
vermomde
bekenden
pagina 3

Ondernemers
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wethouder
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De bewoners van de Haarlemmerstraat waren het er vrijdag
onderling niet over eens of de
gemeente tot die tijd tijdelijke
maatregelen moet nemen. Ronald Zuurendonk en Ton Lommers meenden dat de gemeente
nog even de tijd moet krijgen.
Zij vinden het zonde van het
geld als de straat toch opengaat
voor de riolering. Hans Sandbergen zag dat anders. „We zijn
al tien jaar bezig. Nu er eindelijk concrete afspraken gemaakt zijn over maatregelen,
vind ik dat ze ook moeten doorgaan. Er moet nu wat gebeuren,
niet over een paar jaar."

Vreemde
mannen met
een tulband
pagina 5
Vragen over de bezorging?
donderdag 9-12 uur
te!. 571.7166
Advertenties:tel.571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Uw krant
Medewerker
niet
bekent
ontvangen? brandstichting
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

ZANDVOORT - Een 24-jarige
Haarlemmer heeft, naar nu bekend geworden is, opgebiecht
dat hij op woensdag 4 maart
brand gesticht heeft in een
snackbar op het Badhuisplein.
De man werd 14 april aangehouden. Eerst ontkende hij,
maar op 20 april legde hij toch
een volledige bekentenis af. Hij
vertelde dat hij geld dn totaal
bijna 15 duizend gulden) wéggenomen had van zijn baas. Om
dat te verhullen stichtte hij op
twee plaatsen brand in de keider.

eens op haar steun kunnen rekenen.

Contactraad, maar ze was ook
tien jaar lang (van 1981 tot 1991)
bestuurslid van de Zeeschuimers en gaf ondertussen zwemlessen in De Duinpan.

Tegenwoordig is Ankie Joustra voorzitter van de Reddingsbrigade, bestuurslid van
het Genootschap Oud Zandvoort en actief lid van toneelvereniging Wim Hildenng. BoZe heeft zorggedragen voor vendicn werkt ze al jaren op de
Zowel de woonruimten boven
de collectes van het Wilhelmi- Voorthuyzenschool, een school de zaak als de buurpanden henafonds, de Hartstichting en voor zeer moeilijk lerende kin- pen daarbij schade op. De totale
een organisatie voor geestelijk deren. Ze is daar adjunctdirec- schade bedroeg 150 tot 180 duitcur.
zend gulden.
gehandicapten.
Mensen in Nood. Tafeltje
Dekje en de Lions hebben evenADVERTENTIE

Sandor kent drie coupletten van het Wilhelmus
ZANDVOORT - Wilhelmus van Nassaue, ben ick van
DjUitschen bloet. Tja, en dan verder... Wie kan er morgen
uit volle borst meezinger met ons volkslied'? De 31jarige Sandor van der Klauw in elk geval wel. Hij bezit
een speciaal boek over de vijftien coupletten van het
Wilhelmus.
„Drie ken ik er uit mijn de Stichting Wilhelmus, die
hoofd." zegt hij ernstig. „Dat ik menen dat Marnix van Sint Alze niet alle vijftien zo kan zin- dcgonde niet de schrijver was
gen, komt doordat dat pud-Ne- van het volkslied Zij zegt boderlands zo moeilijk is." Het vendien dat de -dn 'Ben ick
Wilhelmus stamt namelijk uit van Duitschen bloet' heel an1568, zo las Sandor in een boek ders begrepen moet worden.
dat net na de Tweede Wereld- Duitsch zou een Brabantse
oorlog ter gelegenheid van het verbastering zijn van Diets,
afscheid van koningin Wilhel- wat volgens Koster betekent
'op het volk teruggrijpend'.
mina uitgebracht is.
Wie er gelijk heeft is ondui„Ons volkslied is de gezongen verklaring die de Duitse dclijk. In elk geval staan de
edelman Willem van Nassau af- levensloop van Willem van
legde om Nederlands te wor- Oranje en het Wilhelmus in
den. Marnix van Sint Aldegon- het rijk geïllustreerde boek
de zette de verklaring op rijm dat gemaakt is door M.C.A
en nam voor de melodie een Meischke. Die maakte aanvanFrans wijsjc, het chansons de la kelijk de tekeningen alleen
ville de Chartres" vertelt San- om zich te ontspannen, zo
dor.
schrijft hij in het voorwoord.
Willem van Oranje was dus Op aandringen van vrienden
volgens Sandors bock een stapte hij naar de Zuid-HolDuitser die niettemin voor zijn landsche Uitgeefmaatschapnieuwe vaderland wilde ster- pij.
„Ik heb het boek van een
ven. Hij leefde dan ook een
gevaarlijk leven, want hij pro- Joop Sijdsma gekregen. Hij
beerde Nederland onder andc- had een drukkerijtje en een
re van de Spanjaarden te be- boekwinkel op de Grote
vrijden tijdens de Tachtigjari- Krocht. Ik kwam vaak bij hem.
ge Oorlog. Samen met de Gcu- Inmiddels is hij helaas ovcrlezen. die het Wilhelmus en- den," zegt Sandor. „Joop
thousiast zongen, lukte dat Sijdsma ontving het boek,
uiteindelijk. In 1584 werd Wil- waarvan er maar 2500 bestaan,
lem echter vermoord. Het was omdat hij in Friesland als
verder een verlegen man die spoorwegbeambte Duitse treierg van vrouwen hield.
ncn gesabottcerd heeft tijdens
Althans, dat staat in het de Tweede Wereldoorlog. Toen
boek van Sandor. Er zijn ook ik zestien werd. vond hij dat ik
mensen, zoals Inez Koster van oud genoeg was om zuinig met

dien camera's te staan om het
verkeer af te remmen.
De VVD heeft het met aangcdurfd om in het collegeprogramma te zetten dat alle
vrachtwagens via de Zeeweg
moeten rijden, omdat volgens
Joustra alle andere paitijen
daartegen /.ijn. CDA, PvdA, DOG
en GBZ vinden dat er eeist een
verkcers- en parkecrplan voor
heel Zandvoort moet komen
CDA-verkeersvvethoudcr Hogendoorn beloofde vrijdag de
bewoners van de Haarlemmerstraat dat hij dat beslist zo snel
mogelijk gaat maken. „We zijn
geen knip voor de neus waard
als we dat over vier jaar met
geregeld hebben," aldus Hogendoorn. Wanneer het concrete plan klaar is, kan hij nog niet
zeggen.

Sandiïi
MEÜBELSTADl

i.s. zondag geopend
.;•.'

Overtoom 557
Tel. 6184733

gratis parkeren in ' : : ^ ' V :

EIGEN PARKEERGARAGE

tlie kram moel ik

lobben.
omdat ik graas wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

Nieuwsblad
Naam: (m/v)

Sandor van der Klauw kijkt graag naar de prachtige tekeningen in zijn bock over het Wilhelmus
Foto A n c h o I-iU'heiom

het boek om te gaan."
In eerste instantie kon Sandor de teksten niet lezen, want
door allerlei omstandigheden
heeft hij pas op latere leeftijd
leren lezen. Tegenwoordig is
hij echter zo fanatiek, dat hij
ook boeken over psychologie
en oud-Nederlands leest. „Romans vind ik vaak zo voorspelbaar." Het liefst bladert hij in
het bock over het Wilhelmus.

„Het heeft zulke mooie tekeningen. Bovendien fascineert
het verhaal over het volkslied
me. Ik ben Hollands en toch
wordt er in het volkslied gesproken over Duits bloed. Ik
wilde graag weten hoe dat
zat."

couplet bij iemand is blijven
hangen, vindt Sandor erg jammer. Hij leest het met veel ple^ier voor: „Voor Godt wil ick
belijden/End zijner grooter
Macht/Dat ick tot ghecncn tijden/Den Coninck heb veracht/Dan dat ick Godt den Heorc/Dcr hoochstcr Majesteyl/Heb
Dat bijna niemand het Wil- moeten obcdicrcn/ln der gherhelmus meer uit zijn hoofd echticheit."
kont, laat staan dat het laatste
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/19,60 D halljaar ƒ 35,40 D jaar ƒ 61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia. Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel ie plakken. 8 "710371 "017003"
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FAMILIEBERICHTEN

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Suja, sttja slaap maar zacht.
Door de mooie stille nacht.
Doe je oogjes nu maar toe,
want jij bent zo moe, zo moe.
Suja, suja slaap maar zacht.
Door de mooie stille nacht.

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Verbijsterd zijn we.
Onze lieve, vrolijke

Marcello
is er niet meer, ons zonnetje in huis.
Op 25 december 1996 is hij geboren,
oj) 21 april 1998 overleed hij.
Marcel en Louise Sam-Sin
Jeffrey Marcel
Roy-Bastiaan
Opa en oma Sam-Sin
Opa en oma Balledux
De begrafenis heeft in familiekring plaatsgevonden.

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor het waterkwaniiteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbcheer m het zuidoostelijk deel
van de provincie Noord-Holland. het noordwestelijk deel van de provincie Ulredit
en een klein deel van de provincie Zuid Holland. De werkzaamheden voor het
hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering
(DWR) die gemi'gcf is m Amsterdam en Hilversum

9Keur

hoogheemraadschap
Amstel en Vecht in werking
Op n december 1996 heeft het algemeen bestuur van heMoenmaltge hoog
heemraadschap Amstel en Vecht, nu hoogheemraadschap Amstel. Gooi en

Op 81-jarige leeftijd is overleden onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Berendina Platje-Stokvis

Vecht, een nieuwe keur vastgesteld. De keur treedt in werking op de dag na
eerste publicatie.
Inzage
U kunt de keur vanaf 6 mei a s. gedurende drie maanden inzien op de kanto-

weduwe van Klaas Flatje

rcn van het hoogheemraadschap aan de Larcnseweg 30 te Hilversum bij de

Enschede,
Haarlem,
26 juli 1916
24 april 1998
Haarlem:
D. E. Ruijgrok-Platje
Th. P. C. Ruijgrok
Rhoon:
L A. Platier
W. Plalier-van Prooyen
Janine, Mark, Anne Marijn
Hattem:
M. C. Zomer-Platier
A. Zomer
Ingrid, Danny, Brigita
Correspondentieadres:
Pladellastraat 46
2033 M K Haarlem
Onze moeder en oma is opgebaard in het
Uitvaartcentrum van de Associatie Kennemerland, I^aan van Angers l, kamer A te HaarlemSchalkwijk, waar gelegenheid is tot afscheid nemen woensdag 29 april van 11.30 uur tot 12.00 uur.
De rouwdienst zal op woensdag 29 april om 13.00
uur gehouden worden in de Ned. Hervormde
kerk, Poststraat te Zandvoort.
De teraardebestelling zal plaatsvinden om 14.00
uur op de Algemene begraafplaats, Tollensstraat te
Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de
ontvangkamer van de begraafplaats.

heer I F. Lcijcn, kamer Hl 44, en aan de Spaklcrweg 18 Ie Amsterdam bij
mevrouw K Blaiicr, kamer Ci 35

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen (023) 574 01 02.

SLUITING RAADHUIS I.V.M.
DODENHERDENKING EN
BEVRIJDINGSDAG
In verband met Dodenherdenking en Bevrijdmgsdag is het Raadhuis gesloten op maandag 4 mei en dinsdag 5 mei aanstaande
Op maandag 4 mei is de Centrale Balie wel
geopend van 0900 tot 1000 uur, alleen
voor aangifte van geboorte en overlijden.
Het huisvuil wordt op deze dagen wel gewoon
opgehaald.

Inlichtingen
Voor meer infoimalio kunt u contact opnemen met de heer J F. Leijen van de
hoofdafdeling Beheer en Onderhoud, Dienst Waterbeheer en Riolering, Ielefoon 035 - 6477829
Exemplaren van de keur, exclusief de kcurkaarten, zijn verkrijgbaar door het
overmaken van/35,- (legeskoslen) op bankrekeningnummer 636755517 van
de Waterschapsbank, ten name van het hoogheemraadschap Amslcl, Gooi en
Vecht, onder vermelding keur Amstel en Vecht Inclusief de keurkaarten komen
de Icgeskosten op ƒ 91,25
Hilversum, 29 april 1

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Het hoogheemraadschap Amstet. Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor het waterkwontiteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbeheer in het zuidoostelijk deel
van de provincie Noord-Holland, hel noordwestelijk deel van de provincie Utrecht
en een klein deel van de provincie Zuid-Holland De werkzaamheden voor het
hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolenng
(DWR) die gevesltgd is in Amsterdam en Hilversum.

Vergadering van het
algemeen Bestuur

PROGRAMMA EN
VERKEERSMAATREGELEN
KONINGINNEDAG
Op donderdag 30 april viert heel Nederland
weer Koninginnedag.
Ook Zandvoort staat weer bol van activiteiten
voor jong en oud.
's Ochtends begint het met de rommelmarkt
op de Louis Davidsstraat en de Pnnsesseweg.
Deze straten zijn de hele dag voor het verkeer
gesloten.
's Avonds om 19.30 uur is op de Pnnsesseweg
de Taptoe.
Om 10 30 uur is bij het bordes van het Raadhuis de Aubade.
Vanaf 12.00 uur zijn op de Haltestraat weer
allerlei kinderspelen. Alle verkeer is de hele
dag verboden. De Haltestraat is op woensdag
29 april rondom 18.00 uur tijdelijk afgesloten
vanwege de opbouw van de feestpoon.
Vanwege de festiviteiten zal de bushalte op de
Louis Davidstraat op 30 april verplaatst worden

naar de Grote Krocht.
Tevens wordt op de Haarlemmerstraat een tijdelijke bushalte ingericht De haltes worden
met borden aangegeven.

verdere in week 17 door B&W genomen
besluiten is op maandag 27 april vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

HERDENKING 4 MEI

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen:

Ook dit jaar heeft op maandag 4 mei de traditionele dodenherdenking plaats Om 1900
uur begint in de Nederlands Hervormde Kerk,
hoek Kerkplem/Poststraat de gebruikelijke herdenkingsdienst.
Hierna start om 19 30 uur de Stille Tocht via de
Haltestraat, de Verlengde Haltestraat, de Vondellaan en de Van Lennepweg naar het Verzetsmonument op de hoek Van Lennepweg/ünneausstraat
Aldaar zal om 20.00 uur de twee minuten stilte m acht worden genomen.
Na de twee minuten stilte volgen een declamatie, de samenzang en de bloemleggmg
In het kader van de 4 mei herdenking wordt
tevens om 12.00 uur een bloemleggmg verzorgd bij het Joods Monument op de hoek
Jacob van Heemskerckstraat/Dr. J.G. Mezgerstraat. Aan deze bijeenkomst wordt medewerkmg verleend door de Joodse Gemeente Haarlem. Rabbijn S. Spiero zal een toespraak houden en een kort gebed zeggen.
Tijdens de plechtigheid zamel verkeer rondom
het monument tijdelijk stil worden gelegd.

WOENSDAG 6 MEI 1998:
VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER
Op woensdag 6 mei aanstaande zijn er weer
verkiezingen voor de Tweede Kamer. Onlangs
hebben alle Zandvoortse stemgerechtigden
een oproepkaart in de bus gehad Geen
oproepkaart gekregen en toch stemgerechtigd? Neem contact op met het bureau Verkiezingen van de gemeente!
In principe dient iedereen die op 24 maart
1998 geregistreerd stond als kiezer, een kaart
te hebben ontvangen.
Niet aanwezig op 6 mei' Dan kan men een
volmacht geven aan een ander'
Op de achterkant van de oproepkaart staat
aangegeven hoe een dergelijke volmacht
werkt
Laat uw stem niet verloren gaan!
Breng op 6 mei 1998 uw stem uit!

KENNISGEVING
Volgens
(Awb)

Algemene wet

bestuursrecht

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 20 april vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de

GEMEENTE

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Wij gaan in de voetstappen van onszelf
op weg naar Huis. Dit is vrijheid.

- Flerningstraat 350
- Duindoornlaan 22

- 1 boom
- 7 bomen

De aanvragen liggen gedurende één week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
98071B Boul. Paulus Loot 53
98072B Max Euwestraat 19

vergroten
woning
uitbreiden

woning
98073B Bentveldsduin 44

veranderen
woning

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

Verleende bouwvergunning
97105B Park Duijnwijk

bouwen
warmte productie eenheid
(24-04-1998)

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

vergadert op donderdag 7 mei 1998 m het kantoorgebouw van het hoogheemraadschap aan de Urenseweg 30 te Hilversum, De openbare vergadering
begint om 2000 uur

Na een intens beleefde afscheidsperiode
hebben wij in zijn eigen vertrouwde
omgeving afscheid genomen van
mijn dierbare man, onze lieve vader
(Flipse) en onze fijna opa

Agenda
De volgende punten komen onder meer aan de orde.

VEENHUIJSEN ADMINISTRATIEKANTOOR

• verlening investeringskrediet ƒ 2 500 ooo voor de aanleg van een aqualisch
econet in de westelijke polders Amsterdam,

• Boekhoudingen, loonadministraties
• Belastingzaken, begeleiding, jaarstukken

• verlening krediet van ƒ 200.000 voor verbetering van de stabiliteit van de
Ooslernngdtjk;

Leo Buursema

• verzoek aan de provincies Noord-Holland, Zuid Holland en Utrecht voor vnj-

Trouw, liefdevol, geestig, moegestreden,
onvergetelijk.
Rotterdam,
Zandvoort,
21 november 1922
23 april 1998

stellmg van de herziening van de geldende waterbeheersplannen.

Salsa Party

Stukken inzien

- D r J.G. Mezgerstraat 62, 2041 HC Zandvoort
Tel.: 023-573 09 63
Fax: 023-573 09 64
Mob.: 06-532 55 002

U kunt de volledige agenda en de bijbehorende stukken inzien op de vestigmgen van het hoogheemraadschap aan de Larenseweg 30 te Hilversum, tel. 035

Ans Buursema-Homborg

64? 77 77 en de Spaklerweg 18 te Amsterdam, tel. 020 460 21 oo

Wierd Buursema
Petra Buursema-Rode
Wiardus, Tsjaardke, Eiske

Hilversum, 29 april 1998

•tA • l

eus. zot avond, bij Single donce

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

soe. De Manege
m. m.v.>. Live „College Latino''
Koninginnedag Vrijmarkt
aan de Buureweg

24 pers. Saka orkest

Anja Hanrath-Buursema
Charles Hanrath
Paul, Charlotte, Maarten
De uitvaartdienst heeft op dinsdag
28 april op de Algemene
begraafplaats te Zandjrport
plaatsgevonden.

entree 25,geert spij Verkleding

o
m

voor info- of reserveringen.
LOODGIETERSBEDRIJF

SPOLDERS BV l
Marisstraat 60
2042 AL Zandvoort

tel5716O23

l

m

Postbus 58, 2040 AB Zandvoort

Buureweg 1-3 tel. 5715736

In verband met ons

35-jarig jubileum
Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten
nemen van ons enthousiast clublid

zijn wij i m61 de gehele dag gesloten.

Leo Buursema

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Vooral zijn onvergelijkbare humor zullen wij node
missen.
Wij wensen Ans en familie zeer veel sterkte toe.
Golfclub Sonderland
Zandvoort, 24 april 1998

en Zandvoorts
d Nieuwsblad

Een compleet verzorgde begrafenis
of crematie voor een éénmalige

KAPPER

afkoopsom van slechts ƒ 3.395,Enige en algemene kennisgeving
Op vrijdag 24 april 1998 is overleden, mevrouw

Wegens vakantie gesloten van
5 mei t/m 17 mei

Johanna van Roon-van der Meije

KLEINE KROCHT 2a

2042 JN ZANDVOORT
TEL. 023-5731088

weduwe van D. van Roon
op de leeftijd van 74 jaar.
Haar buren
Correspondentieadres:
J. A. Davids
Stationsplein 4
2041 AB Zandvoort
Ingevolge haar wens heeft de crematie in stilte
plaatsgevonden.

In memoriam
Arno
2-5-1994
alweer 4 jaar
de tijd vliegt
Het waarom blijft

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.

2-5-1998

Antoinet

* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ 5.500,-

In-en Verkoop Antiek en Decoraties

organiseren 6 mei a.s. een gezellige

Speciale

MOEDERDAGPUZZEL

op onze tafels, stoelen en kasten in grencncn kersenhout.

Hoofdprijs
Restaurant / Partijhouse 't BAKEN

Gasthuisplcin 6
Zandvoort

waardebon ad ƒ 100,-- voor diner voor 2 pers.

Tel. 023-5731787
dagelijks geopend van 12.00-17.00 uur.

Bloemenmagazijn ERICA
3 prachtige boeketten

DOKTERSBERICHTEN
Afwezig

C. A. Jagtenberg
huisarts

4 t/m 8 mei
Voor waarneming:
ma. t/m vrij. van 8.00-17.00 uur
Huisartsen Centrum
Beatrixplantsoen l B
tel. 57 32 023
avond en weekend
lel. 57 30 500

a ƒ 25,~

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
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Deskundig advies.
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Ons promotieteam deelt 9 mei een
heerlijk geurtje uit, verzorgd door

PARFUMERIE MOERENBURG, Haltestraat

OVZ

Ondernemers Vereniging Zandvoort

en Zandvoorts
d Nieuwsblad

"Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uitvaartverzekering moetje hebben. Voordat
bedrag wil je toch zeker niet van je
kinderen afhankelijk zijn!"

voor meer informatie:

C

BEL GRATIS 0800-022 45 35
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direct hulp bij een sterfgeval.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.
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Kerkkoor
vier jubileum
ZANDVOORT - Het Hervormd Kerkkoor bestaat op
l mei zestig jaar. Hel koor viert
dit jubileum tijdens een bijzondor concert op zondag 10 mei.
liet koor brengt op die dag onder andere de cantate 'Wij moeten Gode zingen' ten gehore.
De aanleiding voor het opnchten van het koor was destijds het nieuwe Gezangen- en
Psalmenboek van de Algemene
Synode der Nederlandsche
Hervormde Kerk. Organist
Herman Dees vroeg kerkleden
om een zanggroep te vormen en
onder zijn leiding ontstond al
•^nel een bloeiend koor dat niet
alleen gangbare koorwerken op
het repertoire had maar ook het
Gloria van Vivaldi en de Mattheüspassion. Solisten in die tijd
waren Jo Vincent, An nette de la
Beie, Guus Hoekman en Wieke
Ubels.
Na het vertrek van Dees nam
Herman Blekkenhorst de leiding. De dirigenten Gerard
Kremer, Piet Kiel en Wim Sevinga volgden daarna. De huidige dirigent is H. van Amerom
uit Haarlem. Hel koor telt inmiddels dertig leden, van wie
nog enkelen die ook de oprichling hebben meegemaakt.

Ouderen

Zandvoorts
IMieuwsblad

Een boek met herkenbaar vermomde bekenden
Wie een boek over Zandvoort schrijft, loopt de kans dat
de Zandvoorlsc lezers bij elke naam, straat of situatie
denken: ben ik dat, waar is dat en klopt dat wel? Maar zo
moet hel boek 'Danslessen' niet gelezen worden, vindt
schrijver Pieter Waterdrinker. „Het is een roman. Fictie
en werkelijkheid lopen door elkaar. Ik heb van de één
een snor en van de ander een stukje van zijn naam geIccnd. Zandvoort is het decor waartegen het verhaal zich
afspeelt en de Zandvoorters hebben daarom het geluk
dat ze door het venster naar buiten kunnen kijken en
misschien iemand voorbij zien lopen die model gestaan
heeft voor de personages in mijn boek."

Z

ANDVOORT KOMT er
dan wel in voor; het boek
'Danslessen' gaat vooral
over een elfjarige jongen, Bocb,
die opgroeit in het hotel van
zijn vader en grootvader. Het
verhaal speelt zich af tijdens
een winter in de jaren zestig of
zeventig. De moeder van Boeb
is naar Zweden vertrokken; het
Duitse dienstmeisje reist af
naar haar vaderland.
Maar gelukkig voor Boeb
doemt al snel een nieuw gezelschap op: dansleraar Lulovski,
zijn flamboyante vrouw en hun
enigszins nuffige dochtertje.
Alhoewel de lezer steeds meer
in de gaten krijgt dat dil drietal
Boeb gedesillusioneerd achter
zal laten, krijgt de elfjarige pas
aan het einde zelf de klap.

Het boek leest als een trein.
Maar wie niet in de gaten heeft
dat de schrijver bewust fictie en
werkelijkheid door elkaar laat
loperr, heeft de neiging om
voortdurend de juiste namen
van Zandvoorters in de kantlijn
te schrijven.
Zo komt Bertus Balledux
voorbij als de rode loperlegger
Bertus Ballegooijen. Heet de
voorzitter van de toncclvcreniging Hilbertus (Hildering) en
behoort hotel Zomerlust toe
aan de familie Waterman (Waterdrinker). Burgemeester Van
der Heijden speelt een wel erg
opmerkelijke rol. Hij wordt een
decennia te vroeg op Zandvoort
losgelaten en krijgt de eer op
koddige wijze het doodvonnis
te tekenen voor het oude posl-

wandelen
ZANDVOORT - De Kennemer Thuiszorg organiseert in
het kader van 'Meer bewegen
voor ouderen' tot en met 25 juni
een korte cursus 'Sportief wandelen voor 55-plussers' op donderdagmorgen van half tien tot
ülf uur in de Amsterdamse Walerleidingduinen. De cursus is
speciaal bedoeld voor mensen
ZANDVOORT - De Koninklijke Nederlandse Redding
die beginnen met bewegen. De Maatschappij vaart uit. Op 2 mei, tijdens de open dag. Maar
cursus is inmiddels al gestart, daarnaast zo gemiddeld dertig keer per jaar. Om zeelui in
maar er is nog plaats voor acht nood te helpen. Om dat te blijven doen vraagt de KNRM of
mensen.
Belangstellenden nieuwe zeebonken zich willen aanmelden. Geen roeiers
kunnen zich opgeven via de maar coureurs: 'onze boot is een formule 1-wagen op zee'.
Kennemer
Thuiszorg 023512.3003.
„Men moet ons dus niet ver- Je hebl ook een helm op zodal
warren met de Zandvoortse je niet met je kop tegen het dak
Dicht
Reddings Brigade (ZRB)," zegt slool. Na drie uur op zee ben je
ZANDVOORT - In verband Chris Kemp, secretaris pen- echt kapot." Op je 55-e jaar
met dodenherdenking is de bi- ningmeesler van de KNRM moet je van de bool, luidl een
bliotheek op 4 mei 's avonds Zandvoorl. „De mensen van de voorschrift dan ook.
niet open. De bibliotheek gaat ZRB werken vanaf hel slrand
om half zes dicht. Op dinsdag en helpen zwemmers en baders
Een nieuw bemanningslid
3 mei is de bibliotheek de hele in nood. Wij zijn er om de be- beginl als opstapper. „Je leert
manning Ie redden van grote eerst van alles over navigatie,
dag gesloten.
vaartuigen, vissersboten en ple- dan alles over hel werk van moDe Zeeweg is maandagavond ziervaarluigen in nood. We wer- lordriver. Dat is degene die op
lussen tien over half zeven en ken vanuit ons botenhuis aan zee de motoraandrijving in de
vijf over acht afgesloten vanwe- de Thorbeckestraat, naasl hel galen houdt. Je draait eerst een
ge de jaarlijkse dodenherden- Casino. De kustwacht krijgt een jaartje proef. Er wordl namelijk
king in Overveen. Zandvoort is alarmsignaal van een schip in veel geld in je geïnvesteerd.
op maandagavond alleen be- nood. Wij krijgen dat door via Dus we kijken of je in het team
pasl." In de silualies waar de
reikbaar via de Zandvoortse- onze piepers."
laan.
bemanning in terecht komt, is
Iedereen van de KNRM heeft teambuilding heel belangrijk,
een pieper. Het is de bedoeling iedereen moei van elkaar op
dat tien, minuten na het alarm- aan kunnen.
•, ,
De invcslering zit in allerlei
ZANDVOORT - Het Cullu- signaal de boot in het water ligt.
reel Centrum heeft vanaf l mei Vandaar ook dat de redders cursussen die je volgt. „Bij de
een nieuwe expositie. Fotograaf nieuwe bemanningsleden zoe- marine en in een öffshore-lraiBert van Voorden uit Haarlem ken die in Zandvoort wonen en ningscentrum in Scholland. Je
exposeert zijn werk op de bo- werken. „Iemand moet bij leert duiken in zee, overlevenverdieping van het mu- noodgevallen niet eerst héle- vingslraining, je oefenl mei een
seum, dat gevestigd is op hel maal uit de kop van Noord Hol- helikopter. Je vaart in grotten
Gasthuisplein. De tentoonslel- land hoeven komen omdat hij om rekening te leren houden
met stromingen, je krijgt een
ling is woensdag tot en met zon- daar een baan heeft."
„Heb je wel werk buiten kantelproef waarbij je onder
dag van één tot vijf uur te bewonderen.
Zandvoort, dan kunnen we je water een paar keer rondgeook gebruiken want we hebben draaid wordt om je oriëntatieook technici nodig. Zo hadden vermogen te teslcn. Je benl
we laatsl iemand die om de echt met water bezig."
Bemanningsleden zijn bij de
ZANDVOORT - Kinderen week op een booreiland werkl
hoeven zich in de vakantie niet en veel versland heefl van hy- KNRM gemiddeld één dag per
te vervelen dankzij het Activi- draulische systemen. Die man weck bezig. „We krijgen zo'n
teitencenlrum Zandvoorl. Pe- kunnen we heel goed gebrui- vijftig keer per jaar een alarmler Bos leert kinderen in 't ken voor het onderhoud aan het melding binnen. Zo'n dertig
keer varen we ook echl uil. De
Stekkie
(Celsiusstraat 190) schip."
resl is vals alarm. Elk schip
broodjes bakken en een lekkere salade te maken. Op donderDe KNRM heeft enthousiaste heeft een radiobaken. Dal zendl
dag 7 mei zijn tussen Iwee en zeebonken veel te bieden. Geen automatisch een signaal uit
half vier kinderen van zes tot roeispanen, wel 'paarden'. „We naar een satelliet als het schip
en met achl jaar welkom. Van hebben een zeer snelle boot. de in nood is. Maar daarmee wordt
vier lol half zes kunnen kinde- Annie Poulisse. Het is een For- op een schip nog wel eens slorren van negen tot en met twaalf mule 1-wagen op zee mei twee dig omgegaan."
jaar aan de slag. Deelname kost keer 450 pk walerjetaandrijWie zich geroepen voelt om
2,50 gulden. Meer informatie ving. Echt een high lech schip
bij De Boomhut (in 't Slekkie) waarmee we 65 kilometer per als donateur of vrijwilliger het
op 4, 5 en G mei lussen half vier uur kunnen halen."
werk van de KNRM Ie steunen,
en half zes of telefonisch:
Over paardekrachten gespro- kan 2 mei vanaf tien uur de
ken. Een bemanningslid moet open dag bezoeken in het Bo571.7113.
volgens Kemp sportief zijn. „Ik tenhuis of bij de Annie Poulisse
weet niet of je wel eens paard op het strand bij hel casino. Bij
hebt gereden want je zit op het mooi weer mogen mensen meeZandvoorts
schip nel als op een paard. Je zil varen. Bij slechl weer geeft de
Nieuwsblad
op een soort zadel, ja, met de KNRM demonstraties: man
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort, gordel om. Als je een beelje gol- overboord.
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op ven hebl ga je flink op en neer.
Bram Couvreur

Pieter Walerdrinker (alias Pielcr van der Sloot) maakt voor zijn
nieuwe bock dankbaar gebruik van zijn herinneringen aan
Zamlvoorl
FotnA>l>™li>is|ii'i
kantoor op de hoek van de Haltestraat. Hij laat twee wcthouders op de schaals erom strijden.
„Ik denk dat hij het wel sporticf opneemt," zegt Pieter Walerdnnker (het pseudoniem
van de 37-jarige Pieter van deiSloot). „Dat de namen van personcn en situaties herkenbaar

door elkaar mag gooien. Maar oude gebouwen (onder andere
dit is wat anders; dit is een ro- het oude postkantoor en bioman. En voor alles moest het scoop Monopole) als een rode
vooral een leuk boek zijn om te draad door het verhaal.
lezen, voor Zandvoorters maar
„Symbolisch voor wal er in de
ook voor mensen in Apel- jaren zestig en zeventig overal
doorn."
in Nederland gebeurde. Ik deel
in dit geval ook wat speldenVoor het schrijven van het prikjes uit naar het bestuur van
boek heeft Van der Sloot ge- Zandvoorl. Dal heefl het dorp
bruik gemaakt van zijn herin- lalen verslonzen. Ik mis Irouneringen aan Zandvoort, alhoe- wens nog sleeds de kennis van
wel het geen autobiografie is. de historie van Zandvoort en cle
Tot zijn 25-e woonde hij er. De liefde voor het dorp. Het is treueerste /es jaar van zijn leven rig dat Sissi niet eens een beeldleefde hij boven Zomerlust, het je in Zandvoort heeft en dat het
hek van de Rotonde pas na jahotel van zijn grootvader.
„Een sprookjesachtige we- ren nu eindelijk geschilderd
reld eigenlijk. In een holel is," vindt hij.
komt veel samen van wat er in
de rest van de wereld gebeurt,
Maar Zandvoort is nog niet
want er logeren zoveel verschil- van Van der Sloot af. Hij is van
lende gasten. In mijn jeugd wa- plan meer boeken te schrijven.
ren het trouwens wel andere „Zandvoorl zal daar altijd in
soort toeristen dan tegcnwoor- blijven terugkeren. Ik vind hel
dig. Ze logeerden een zomer wel mooi dal er een soorl kusllilang bij ons. Een fantastische leraluur aan hel onlslaan is.
omgeving om op te groeien. Die Van Dis die over Bergen schrijft
zee, die duinen. Je kon overal en bij Boudewijn Buch spelen
rondseharrelen. Tot mijn ze- sommige boeken zich af in Wasvcnde had ik volgens mij nog senaar."
nooit een koe gezien, althans,
niet bewust."
'Danslessen' is geschreven door Pie-

zijn voor Zandvoorters maar
niet helemaal kloppen, is niet
erg. Veel Nederlandse schrijvers kiezen eivoor om in plaats
X hun verhaal te laten afspelen
en als je dan goed leest weet je
alsnog waar het is. Ik vind dat
flauw. Als journalist weet ik
Behalve de verhaallijn van de
overigens als geen ander dat ik jongen die zijn onschuld verin mijn vak feiten en fictie niet licst, loopt de sloop van allerlei

ler Walcrdrinker. Uitgegeven door de
Arbeiderspers. Binnenkort verkrijffbaar in de bocklumdcl voor 3-1,90 gulden.

Ontdekkingstocht door de natte natuur

KNRM zoekt zeebonken
voor 'Formule I-boof
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Verhogingen
belasting
M. Bijlsma ventileert zijn mening over de stelliiigname van
Marijke Herben (PvdA), die
vindt dat de gemeente Zandvoort meer geld moet uitgeven.
Dit geld moet echter wel beschikbaar zijn en dat kan alleen
maar door hogere inkomsten,
dus hogere belastingen.
Nu zijn die gemeentelijke belastingen in de afgelopen jaren
reeds sterk verhoogd en daar
zou de PvdA derhalve nog meer
van willen maken. Die verhoging werd onder andere noodzakelijk door de, onder haar
parlijgcnool Kok als minister
van Financiën, achl jaar geledcn begonnen verlaging van
uilkcringen uil hel Gemeentefonds.
Hiermee werd hel tekort van
de rijksoverheid weliswaar
enigszins verlaagd, maar werdcn de gemeenten wel gedwongen hun eigen belastinginkomslen te verhogen. Ook konden

enkele geringe verlagingen van
loon- en inkomstenbelasting
door die mindere rijksuitgaven
aan Gemeentefonds en Provinciefonds gecompenseerd worden. De belastingbetalende
burger ging hiermee echter bcslisl niel op vooruit.
En nu nog eens een extra belastingvcrhoging om meer geld
uil de gemeentekas te kunnen
laten rollen voor grillen van
PvdA-woordvoerster Marijke
Herben? Alsjeblieft niet. Ik
hoop dal de andere partijen in
de gemeenteraad daar een stokje voor zullen steken. Een van
de grillen acht ik de door Herben geventileerde wens voor
een
'multifunctioneel
centrum'. We hebben toch een Gcmeenschapshuis in hel ccntrum van ons dorp? Herben zou
zich eens kunnen laten voorlichlen door haar partijgenoot
Weber (voormalig raadslid van
de PvdA), die haar als voorzitter
van de Stichting Gcmeenschapshuis zeker informatie
kan verschaffen.
M. Ui.jlsma
Zandvoorl

ZANDVOORT - In het Huis
in het Kostverloren is gisteren
de afdeling voor dagbcgeleiding heropend. Artieste Milly
van Zandvoort en het Zandvoorlse koor Zamor luisterden
hel fecslprogramma van het
Dagcentrum Kostverloren op.
De dagbegeleiding heeft vanaf oktober 1995 vanwege een
grootscheepse verbouwing in
het Huis m de Duinen gezeten.
De nieuwe afdeling heeft nu
een betere ruimte gekregen,
plus twee rustkamers, een rolstoeltoilet en een keuken.
Het Welzijnscentrum Zandvoorl, Zorgcentrum Zandvoort
en de Thuiszorg Kennemerland
Zuid zorgen voor de bcgclciding. Ook ouderen uit het dorp
zijn er welkom.

Twee feesten
in een weekend
ZANDVOORT - Bijna hadden er op 28 juni twee feesten
op de/elfde avond plaatsgevonden, de gezamenlijke voorslelling van Wim Hildering en de
Wurf plus het Midzomernachlfcstival. Maar na overleg met de
gemeente en de Horeca Groep
Zandvoort, die de festivals dit
jaar organiseert, heeft Pieter
Joustra (voorzitter van Wim
Hildering) geregeld dat de toneelspelers op vrijdagavond
27 juni en zaterdagmiddag
28 juni optreden. Het muziekfeesl kan dan 's avonds gewoon
doorgaan. Mogelijk vindl er op
zondag ook nog een openbare
verkoop van het door kunslenaars geschilderde decor van
de jubileumvoorstelling plaats.
Volgens Joustra heeft de
HGZ het Midzomernachlfestival pas kortgeleden verschoven
van 20 juni naar 27 juni vanwege het WK Voetbal. De vergunningen voor de loneelvoorslellingen waren toen volgens Joustra al ruim een halfjaar geregeld.

Burgemeester
op de planken
ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden heeft ook
een rol in de gezamenlijke voorstelling van de vijftigjarige toneelvereniging Wim Hildering
en folklorevereniging De Wurf
op 26 en 27 juni. Hij speelt een
marskramer. „Een klein rolletje," zegt hij na een geheimzinnige lachje. „Ik heb drie zinnetjes. Of ik ervaring heb? Nee
hoor. Men heeft mij hiervoor
gevraagd en ik wil dat graag
doen."

Foto-expositie

Brood bakken

Dagcentrum
heropend

Bouwput
Nat was het wel, zaterdagmorgen. Maar dal weerhield de kindere»
van de natuurclub van IVN en het Activiteitcncentrum Zandvoort er
niet van om toch het Nationaal Park Zuid-Kenncmerland in te
trekken. Ze kregen een paar keer uitleg over de natuur in hun eigen
omgeving. Bovendien deden ze proefjes met duinwatcr en maakten
ze een waxinelichtjesbrander van schelpen.
Als afsluiting bezochten ze zaterdag het bezoekerscentrum van de

Kennemerduinen. Natuurgids Cisca Klarcnberg nam de natuurclub,
plus een paar kinderen die meegedaan hadden aan een
natuurprijsvraag, tot slot mee voor een stoere excursie door de natte
natuur. Wie enthousiast denkt 'daar wil ik ook aan meedoen', kan in
september opnieuw terecht bij het Aktiviteitencentrum. Meer
informatie: 023-571.7113
Foto KÜI m Schut

ZANDVOORT - Op de vergadering van de Ondernemers
Vereniging Zandvoort is duidelijk geworden dat het Raadhuisplein en de Grote Krocht in
september in een grote bouwput verandert. Het riool wordt
na de zomer vervangen.

Graafmachine
ZANDVOORT - In de Lijsterstraat is donderdagnacht een
auto met daarop een graafmachine gestolen. De auto is van
het merk Nissan Patrol, aanhangwagen van Barents en de
Om de beoogde promotie van me 7,50 gulden wilde laten beta- maar een gulden bij te dragen. graafmachine van Kubota. De
Zandvoort intensiever dan ooit len. Welnu, u moet beseffen wat Er moei gewoon meer geld in totale schade bedraagt 115duiIe lalcn plaatsvinden achl Ho- voor een hoogst vervelende in- de pol worden gestort, dan hoe- zend gulden.
gendoorn het iniliatief van de druk zoiels maakl op gasten ven we ook niel in die openingslijden Ie sriijden."
ondernemers
onontbeerlijk. van buitenaf."
ADVERTENTIE
De opmerking van een zakenHij toonde echter alle begrip
voor de vele knelpunten die
Begeesterd
door
Hogcn- man dal hel dorp er qua evenehen het leven zuur maken. Zo- doorns oproep lot betere servi- menten maar bekaaid afkomt als de „wirwar aan regelingen" cevcrlening kwamen de onder- zeker in vergelijking met Schcen ook de „talloze voorzienin- nemers terstond met sugges- veningen, bracht Hogendoorn
gen waar winkeliers aan mee ties aanzetten om de consu- ertoe om weer naar de micromoeien belalen". „Is dal alle- menl meer Ie behagen. „Is hel foon te grijpen. Mei verwijzing
maal wel nodig." vroeg de wct- niel raar dal we vreselijk ons naar de meest recente struchouder zich af met effectieve besl doen om de winkels zo luurschels somde hij een hele
palhos. „Moeien wc met /.'n al- lang mogelijk open Ie houden, lijst voornemens op die hel
len niet eens kijken of het niet terwijl de WV hier op vrijdag al nieuwe gemeentebestuur koesom vier uur 's middags dicht lerl om de badplaats attractieveel simpeler kan?"
29 April t/m 6 Mei
Begeleid door evenveel in- gaat." vroeg een bezoekster ver te maken.
„Zo willen wc veel meer cvcnemcnten dan lol nu loe hel
geval is toeslaan op hel racccirruil. Bovendien gaan we kijken
of we op hel binnenterrein
daarvan met een eigen golfterrein kunnen aanleggen. Verder
streven we naar een ingrij penstemmend geknik en gcmom- zich bovendien af. Door WV- de upgrading van de boulevard
pel hekelde de bewindsman bestuurslid Fred Paap werd zij en het voormalige Dolfirama.
Nederlands Gesproken
ook de „logheid en starheid van Ier plekke van antwoord voor- Ik clcnk dal u tussen nu en een
het
ambtenarenapparaat". zien. .Ja, natuurlijk is dat gek." halfjaar van ons als gemeenle„Hoe lang duurt het niet voor- gaf Paap grif loc. „Hel pro- bcsluur nog verrassende dindal je hier in Zandvoorl einde- bleein is alleen dal teveel on- gen Ie horen krijgt."
lijk wat hebt bereikt? Als nieu- dernemcrs in Zandvoort domJoh a n Schaaphok
we gemeentebestuurders zeg- weg te belazerd zijn om ook
gcn wij daarom dat de attitude
van de ambtenaren op dit gebied verbeterd moei worden.
Met de ticmmcn van
RoteriTcn Bnnk.Thomas Acda
Samenspraak en overleg, dat is
WinsUmGcrsihtanovuts
de vorm van wederzijds contact
Nederlands Gesproken
waar ik in de komende periode
op aan wil sturen."
Van de ondernemers mag er
echter ook wel wat worden geeist, zo liet Hogendoorn merkcn. Qua klantvriendelijkheid,
bijvoorbeeld. Beeldend
beschrecf hij een praktijkgeval.
„Laatst wilde ik met drie bezoekendc relaties gaan lunchen.
Toen ik mijn auto necrzelte op
het privé-tcrrein van een plaalselijke horecagelegenheid
nee, ik zal de naam hier niet
noemen - kwam er meteen een
personeelslid naar buiten die
Woensdag 6 Mei

Middenstand klapt voor wethouder
ZANDVOORT - Slechts
een kwart van de winkeliers
die bij de Ondernemers Vereniging Zandvoort (OVZ)
aangesloten zijn. waren
donderdag bij de voorjaarsvcrgadering in het Gcmecnschapshuis aanwezig. Toch
slaagden zij erin een dondcrend applaus voort te brengen na een bewogen toespraak van Hans Hogendoorn (CDA), de nieuwe
wethouder van Economische Zaken, Toerisme en
Verkeer.
„Ik hoop over vier jaar een
centrum te zien dal een stevige
upgrading heeft doorgemaakt,"
beslool
Hogendoorn
zijn
speech. „Een centrum met goed
parkeerbeleid. Procedures die
gestroomlijnd worden afgehandeld en ondernemers en hel gemeentcbcstuur die elkaar als
gelijkwaardige partners zien.
Ik geloof er namelijk heilig in
dat zo'n relalie een win-winsilualie oplevert. Voor mij zijn
meer productie en meer winsl
immers volslrekl geen vieze
woorden. Integendeel: als hel
met de ondernemers goccl gaat,
gaat het ook met Zandvoort
goed!"
Voorafgaand aan deze bejubeldc slotsom greep Hogcndoorn de gelegenheid aan om
de aanwc/.igc uitbaters er met
klem op te wijzen dal hel winkclaanbod van de badplaats
nog veel te beperkt is. „Buiten
de zomermaanden is hel loerisme hier nog helaas niel of nauvvelijks aanwezig. Scizoenvcrbreding door de loerislische basis Ie vergroten is dan ook de
aangewezen weg om tol een
omvangrijkere omzet te komen. Niet slechts door in de
herfst en winter meer activiteilen Ie organiseren maar ook en
vooral door imagovcrbctcring."

'Voor mij zijn meer productie en
meer winst geen vleze woorden'

Extra thrillers

As good
as it gets

20.00

bsolute

ADVERTENTIE

indoorO
Licht voor wonen en werken
Jan Rebelslraat 24
Amslerdam-Osdorp
Keurenplein

toonkamers en
llchtadvies
ma.-vrij.09.00-17.00

telefoon.020.4109696

za.10.00-16.00

Filmclub Siinon van Collcm verlengt het filmseizocn. Ook in mei en
juni zijn er op woensdagavond nog films te zien in liet Circus
(aanvang acht uur, toegankelijk voor leden en nict-lcdcn). Speciaal
om cle Zand voort ers ook de kans te geven recent uitgebrachte
thrillers te laten zien, vertoont cle filmclub twee maanden lang
spannende films. 'Extreme Mcnsurcs' niet Ilugh Grant, die op deze
foto staat, draait op II! mei.
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OPEN HUIS
Burg. van Alphenstraat 59/11, zat.2 mei van
11.00-13.00 uur. Goed onderh. tweekam.hoekapp. op de 3e etage met parkeergelegenheid op eigen terrein. Ind. hal; keuken met
inb.app.; balkon; woonkamer met houten
vloer; slaapkamer; toilet; badkamer met douche en wastafelmeubel. Het app. is deels v.v.
kunststof kozijnen met isolatieglas.
Vr.pr. ƒ 209.000,- k.k.

cle
ix

Zaierclag 2 rnei

HETE LITER

Burg. van Fenemaplein 22/5, zeer verzorgd
dnekam.app. (v/h 4) op 3e etage met uitzicht
over zee en dorp. Balkon op het westen en
oosten. Ind.: ruime hal; L-vorm. woonkamer
met open haard; 2 slaapkamers; badkamer
met ligbad en dubbele wastafel; toilet; luxe
keuken met inbouwapp. Het app. wordt gestoffeerd aangeboden.
Vr.pr. ƒ 389.000,- k.k.
Eventueel te koop met garage.
Vr.pr. ƒ 35.000,- k.k.

HANKEY
BANNISTER

PEDRO DOMECQ
SHERRY

Schotse Whisky pale ol medium dry
0,7 LITER
ELDERS2&95

SCHWEPPES
BITTER LEMON
ofTONIC
ELDERS 1M~

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

COTES
DU RHONE
JEAN ASTIER

Demonstratie

BESSENJENEVER

LII o\11/IL h t wn de
lijn fuiut-

CHAIK

ELDERS

ELDEHSiflS'
f

A1.1.ik k e n n i s n u l
uil».ebitule n . i l u u i l i j k

' Zeer geunge en verfijnde rode
, wijn met njke structuur, smaak
' l van bosvruchlen en lente kruiden.

CabemetSauvIgnon
(rood) ol
Chardonnay (wit)
ELDERS J&95

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

Het Chileense lophuis Santa Rita
brengt schitterende wijnen onder
het "120" label Overtuig uzelf

6 flessen

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

In het noordwesten van Frankrijk
tussen de Vogezen en de Rijn.
ligt de Elzas Wereldberoemd om
haar keuken met tal van regionale
specialiteiten, die in de even
beroemde Elzasser wijnen vaak
een uitstekende begeleider vinden.

SANTA
RITA120

MAKELAAR O.G.

ÜYM

PINOT BLANC
VEUVE ROTH

ELDERS
Demonstratie
DO/L- t lag k u n t u /it
Ltten opnuiken en
acKiscien o\ci de

heeft alle dranken!

Zaterdag '2 mei van 10 00 - 18.00 uur bent u van harte \\clkom

mooiste toopusMng
cosniehui

on/e Open O.tg. Loop vrijblijvend binnen en \\-aan u dit eet

HAARLEM: Calilormeplein 17 (naast D-reizen) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsslraat 21 {Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCKIII heelt meer ten 50 sVenjen. te/ war ome overige vestigingen- 0172-447300

in Giieks-RomemMJ hleren Ontdek /ell het beautycenter dat
alle mogelijkheden biedl om aangenaam te ontspannen Vci ken het heerlijk verwai mde
pri\ c-/\vembad, de ^auna of liet T u r k s Moombad. Of laat u informeren over lekker
en verantwooid b i j b r u i n e n ouder de / o n n e b a n k ol een complete massage In on.s
bvdromassagebad. Bovendien \ \ o i d e n er t i j d e n s de Open Dag divei.se dcmonM rat iet.
gegeven over huicUei/orgingspioducten en cosmetica. Kortom, volop redenen voor
een ontspannen k e n n i s m a k i n g op de Open Dag.

I^/OREX specialist in:
Tuinhekken - carports
deuren - overkappingen
pergola's - luifels
zonneschermen - bloembakken
duurzaam materiaal, onderhoudsvrij,
hardhout, ijzer en hoogwaardig
kunststof, vakkundig en vertrouwd.

MOEDERDAG-TIP!

U kunt dan meteen profiteren van on/.e speciale OpenDagaanbieding: als u op de Open Oag een dag-arrangement

Ken y^amster-kadolion
om moeder eens lekker
te \crwennen

reser\-eert voor in mei o l'juni ontvangt u een extra korting.

Kinderen in de groei

De Z,am*}ter
B E A U T ï

t

Dakkapellen in alle soorten en maten
Traditionele constructies,
zeer goed geïsoleerd.
Van onderhoudsarm en
degeli|k materiaal.
1
In één dag geplaatst
d.m.v. prefab elementen.
Dubbel glas
van binnenuit te reinigen.
1
Verzorgen van melding
of bouwvergunning.
1
Doorlopende garantie
en financiering mogelijk.
' Aantrekkelijke project kortingen.

E N T E

KostverlöTrenströat 111, Zandvoort>; Tel. (023) 57146 9^
:
-Internet: www.scó6t;nl/zamster
- ; '-^' : -•/;,;>•

Tel. 020-6598832, AutoteL: 0652-785376

Rijk aan Ruimte met Ruiter

ALS JE OM MENSEN GEEFT,

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

G E E F JE AAN

HET

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

N E D E R L A N D S E RODE KRUIS.

Ruifêrl
DAKKAPELLEN

Bezoek onic showroom, openingstijden ma.-vr:9 00-17 30 u ta.'l O 00-H 00 u .adres Ni|verheiditcrrcm M. I645VX Ursem.

Voor hot \ oorjaar en de ^omer zijn voordelige Ape\ autoiL'tourtnneven beschikbaar met minimnnl 25'/ korting.
Infoimeer naar de voorwaarden
bij u w reisiigenl of bel Stena Line'
Stena Line
(017-1) " i l n S H
Speciale cianbioding via Hoek van Holland - 1 larwich
3-daags autoretour (max 6 personen)ƒ249,-.
Rei/on tot en met 31.03 98.

STEUN ONZE STRIJD TEGEN E E N Z A A M H E I D .

STENA HSS. HOEK VAN HOLLANDHAK.WICH IN 3.40 UUR.

Zandvoorts Nieuwsblad

Fa. P. Klein

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

AKO

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2A, Zandvoort

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Statjon"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

soorten
vlees

soorten
vleeswaren
4"

GELDERSE

VARKENSHAASJES

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Fa. Veldwijk

GIRO 6868
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

130

5O

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe elfiuentc tn.inlcr
om snel m tontjcl te komen met
leuke meisjes, vrouwen en mannen
via de Contactlijn. Op clc Contactlijn
0906-501515 6 kunt u .inomvin
luisteren naar tallo/c serieus inyesprokcn advertenties, van lezers die
een serieuze partner ol gewoon een
vriend of vriendin /ocken.
U kunt als lexcr van één van de
nieuws- en huis-a.in-htiLsbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard k u n t via 0906-501515 6 ook /ell anoniem,
een gratis contactadvertentie plaatsen U kri|gt

normaal l kilo 32,50

nadat u de advertentie heelt Inge
sproken automatisch een buxnummer en I'lN-eode van de beleompu
ter.

NU

19,95

Hiermee kunt u later clc icactics op
uw eigen nummer beluisteren
Voor nog meer reacties k u n t u de
door u ingesproken advertentie ook
nog plaatsen in ony.c krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met andeien gekiegen.
(l.OOgpm)

BOUCHERIE

Krorht «ï-7 Openingstijden:
'' "
rvruum yi maandag t/m vrijdag van

Zandvoort

T-—I c-r4r\nf*-*
TG!. 5719067

9.00 tot ïa.oo uur. .

zaterdag
>
van 9.00 tot 17.00 uur

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ {

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

Weekmedia 17
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De mannen met de tulband
H

et legioen 'Freies Indie'
vocht aan de kant van de
Nazi's. Ze waren gelegerd
aan de Nederlandse kust. Oorspronkelijk vochten ze in het
Britse leger, maar ze liepen
over naar de Wehrmacht om samen met de Duitsers te vechten
tegen hun gezamenlijke vijand:
de Britten, die India overheersten.
De leider en initiatiefnemer
van het legioen was de Indiase
politicus Subhas Chandra Bose.
Hij vond dat India van de Britten bevrijd moest worden en hij
schrok niet terug voor geweld.
Bose werd echter verbannen.
Via allerlei omwegen kwam
hij in Duitsland terecht. In 1941
zocht hij contact met de buitenlandse Duitse dienst on legde
de Duitsers het plan voor om
Brits-India onafhankelijk te
maken onder Duitse vlag. De
Duitsers zagen daar wel wat in
en Bose stelde voor om een legioen op te zetten met Indiërs.
De manschappen rccrutecrde
hij voornamelijk uit soldaten
die in Noord-Afrika krijgsgevangen waren gemaakt tijdens
de opmars van de Duitse troepen. Bose bezocht die kampen
persoonlijk en vertelde dat er
een mogelijkheid werd geboden om India met behulp van
Duitsers onafhankelijk te maken. Drieduizend soldaten tekenden voor het legioen.
Een aantal van hen werd in
Zandvoort gestationeerd; een
aantal kwam terecht op Texel.
Volgens een ooggetuige die
haar verhaal vertelde aan Luus
van Dusschoten van de Stichting Historie en Heemkunde
hadden deze mannen de bijnaam 'koustangen'. Ze waren
gekleed in korte broek met
daarboven een driekwart jasje

Donkere mannen gekleed in kaki uniformen. Tulbanden
op hun hoofd. De bevolking van Zandvoort werd in mei
1943 opgeschrikt door soldaten van het 'Freies Indie'legiocn. Sommigen herinneren het zich misschien nog;
voor jongere Zandvoorters en inwoners die pas na de
oorlog hier kwamen wonen is het waarschijnlijk nieuw.
Ook voor Luus van Dusschoten van de Stichting Historie
en Ilccmkundc uit Haarlem. Zij kwam tijdens het
schrijven van een kroniek over Haarlem tijdens de
oorlogsjaren informatie tegen over deze opmerkelijke
soldaten. Al jaren is ze met deze kroniek bezig, rnaar
binnenkort hoopt ze dat het boekwerk verschijnt.

met de Duitse adelaar op de
rechter borstzak. Het embleem
van 'Freies Indie', een groenwit-oranje embleem met een lijger op springstand, was zichlbaar op de kleding bevestigd.
De toenmalige NSB-burgerneester van Zandvoort zag in
de Indiërs niet de bondgenoten
die voor een sociaal ideaal zouden gaan vechten. Bovendien
was hij bang dat de vrouwen
zich lichamelijk aangetrokken
zouden voelen door de Indiërs

waardigd, omdat ze meenden
dat ze de Duitse Wehrmacht
vertegenwoordigden. Het werd
een rel en uiteindelijk werden
de Indiërs in het gelijk gesteld.
De affiches werden verwijderd.
Na dit akkefietje met de aanplakbiljetten keerde de rust
weer. De Indiërs burgerden
steeds meer in en kwamen zelfs
bij Zandvoorters over de vloer.
Toch bleven ze exotisch voor
Zandvoorters. Vooral hun tulband viel op. Uit de mond van

De Indische soldaten vochten aan
Duitse kant maar burgerden toch in
en dat zou resulteren in een 'bezoedeling van het arisch bloed'.
Om dit te voorkomen werden
verschillende pamfletten opgehangen met de tekst: 'Het is
verboden in de gemeente Zandvoort dat vrouwen en meisjes
omgang hebben, zich ophouden of contact zoeken met inlandse, niet germaanse mililairen.'
De Indiërs waren zeer veront-

Met

oog

ook eens geprobeerd, maai- dat
lukte me helemaal niet. Die
mensen waren er ervaren in.'
De Indiërs hielden van sport
en spel. „Ze voetbalden veel op
het terrein van Zandvoortmecuwen," vertelt Attema.
„Dan hadden /e hun tulband
niet om Hun haar hing dan helemaal over hun rug heen; dat
was geen gezicht Als ze achter
de bal aanholden flapperden
hun lange haren alle kanten op.
Het leken wel een stel struikrovers. Het was een koddig gezicht en je lachte je slap."
„Ze leerden ook fietsen. Er
waren Zandvoorters die hen
daarbij hielpen en ze hielpen
elkaar ook. Hele kolonncs liepen zich het mikmak achter
hun kameraden aan. Zo'n vent
ging dan hard trappen, maar
kon niet stoppen en wist ook
niet hoe hij van zijn fiets af
moest komen. Hij fietste maar
een eind en als hij in het duin
was, liet hij /ich vallen. Het was
net carnaval als je die lui met
hun tulbanden op in de kleuren
oranje, groen en wit zag fietsen.
Ja, dat was prachtig."
De zes maanden die de Indiërs aan de kust doorbrachten,
kenmerkten zich door rust. Er
waren geen gevechlshandelingen; ze hoefden alleen aan de
kustversterking te bouwen en
wacht te lopen.

en

l I
"

oor

i

de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Eigen straat
Meneer Visser uit de Boerlagestraat vindt dat xijn vader. Klaas
Visser, ook wel een eigen struat in Park Dui)n\vijk mag krijgen
Klaas Visser is namelijk -40 jaar brandweomuin geweest, 45 jaai
heeft hi] de reddingsboot bestuuul en 35jaar heeft hij bij de
muziekkapel gespeeld. Bovendien is hrj ook een oorlogshekl,
vindt zijn zoon. „Hij heeft niet voor de Duitsers gewerkt."

Buitenboord motor foetsie
Klaas Langereis heeft jarenlang gesleuteld aan allerlei oude buitenboord motoren voor xijn vissersbootje Eindelijk beschikte hij
sinds kort over een gekocht exemplaar „Echt een goed ding de/e
koer, een 28 pk Yamaha," /egt hij Maar duo weken geleden
verdween de buitenboordmotor van het parkeerteirem achter het
Gran Doradohotel aan de dr. J. Me/gerstiaat. Langereis looft ccn
beloning uit voor degene die de gouden tip aan hem doorgeeft.
Telefoonnummer 573.0055.

Jelle Attema senior tekende
Luus van Dusschoten op: 'Die
mensen waren hier en droegen
tulbanden van een soort dunToch zijn diverse soldaten
doek (vlaggendoek), want ze om het leven gekomen door gehadden allemaal lang hangend vechten onderling of domme De soldaten uit India vielen op door hun lulband, maar waren best
haar. Van wat ik ervan begre- omstandigheden. Zo ontplofte geliefd
pen heb, knipten ze hun haar een keer een mijn toen er een
niet af vanwege hun geloof. Die kar van de schclpenvisser het
tulbanden werden opgemaakt; strand op moest. Het was de beik heb enkele malen gezien hoe doeling dat de mijnen die aanze dat deden. Zelf heb ik het spoelden opgehaald werden.
Het gemeentepersonecl wilde
die klus samen met de Indiërs
klaren. Vijf Indiërs en diverse
ambtenaren werden daarbij gedood. Volgens ooggetuigenverZANDVOORT - Op 5 mei viert Zandvoort voor de 53-e keer
slagen vonden veel ZandvoorBevrijdingsdag. Rondom deze gebeurtenis vinden diverse activiters dat jammer.
teiten plaats. Het progiamma kenmerkt zich door bekende eleIn november 1943 werden ze menten.
op Texel ingescheept en werOp 4 mei zijn er net als voorgaande jaren twee herdenkingen
dcn ze daarna ingezet bij de Om twaalf uur is er bij het Joods monument op de hoek van de
verdediging van de Atlantikwal Van Heemskerckstraat en de Mezgerstraat een korte plechtigbij Bordeaux in Frankrijk. Bij heid. Rabbijn Sbmuel Spiero van de Nederlands Israëlitische
de invasie in Normandie trok- Gemeente Haarlem spreekt een gebed uit
De traditionele herdenkingsdicnst in de Hervormde Kerk beken ze zich samen met de Duitse troepen terug. In Duitsland gint stipt om zeven uur Een halfuur later start de stille tocht voor
namen de geallieerden hen ge- de deur van de kerk. Via het centrum loopt de stoet naar het
vangen. Omdat het eigenlijk oorlogsmonument op de hoek van de Van Lennepvveg en de
Britse onderdanen waren, wer- Linnacusstraat. Om acht uur is er twee minuten stilte met aansluiden ze via Engeland terug naar tend declamatie en het leggen van een krans.
De volgende morgen komen rond negen uur zo'n dertig legerIndie gestuurd. Pas bij aankomst in hun vaderland, waar voertuigen voorbij. Vanwege de vloed kunnen ze dit jaar geen
de Britten het nog voor het zeg- rondje door Zandvoort maken, maar ze zijn wel te bewonderen om
gen hadden, werden ze gezien half negen bij strandpaviljoen Sandy Hill en rond twaalf uur in
als verraders. Ze werden allen Noordwijk bij paviljoen De Zecpier.
Voor kinderen staan er spnngkussens in het centrum, ouderen
veroordeeld, maar relatief gezien kregen ze milde straffen. kunnen 's middags in de Krocht genieten en 's avonds is er een
feest in De Krocht met S(w)ing Society onder leiding van Dico van
In 1975 maakte de kunstenaar Rulo een aquarel voor Luus van Dusschoten over de soldaten uit India
Maria Weber Putten.

Feestende jeugd
welkom bij Lol van Kol
ZANDVOORT - Met een
tropische Malibu Salsa Beach Party is zaterdag het zogenaamde feestcafé Lol yan
Kol geopend. Volgens discjockey Rob van der Wal is
het de uitdrukkelijke taedoeling van hem en eigenaar Hans Kol om de in de
Haltestraat 56A gevestigde
danstent zo gezellig mogelijk te maken. „We willen
onze gasten graag een geweldige avond bezorgen,"
aldus Van der Wal, die zichzelf als een typisch feestbeest omschrijft.
Lol van Kol is gevestigd in
het pand waar eerder bar-dancing Time Out zat. „Maar daar
valt weinig meer van te merken," merkt de DJ op. „Nadat
Kol de zaak in februari heeft
gekocht hebben we het interieur ingrijpend veranderd. Zo
zijn er barren bijgekomen en is
het hele lichtplan gewijzigd.
Bovendien hebben we in de
zaak vijf beeldscreens opgehangen voor videodating. Op
die manier creëren we een permanente vossenjacht in onze
kroeg."
Als dj heeft Van der Wal jarenlang ervaring opgedaan in
de disco Turbo 2000 van het befaamde Bob's Party Palace in
Uitgeest. „De uitbundige sfeer
die daar hangt, willen we ook
hier in Zandvoort bewerkstelligen," geeft hij te kennen. „Bijvoorbeeld door om de haverklap shooters uit te delen en
dankbaar gebruik Ie maken
van allerlei subsponsors. Maar

de breedschalige muziekkeuze
is en blijft de hoofdzaak. Zo
deins ik er absoluut niet voor
terug om van een swingende
danceplaat in één keer te switchen naar het Amsterdamse repertoire. Het liefst gooi ik alle
commerciële genres door elkaar."
Voorlopig is Lol van Kol op
vrijdag, zaterdag en zondag tussen 22 en 3 uur toegankelijk
voor 'feestende jeugd van
18 jaar en ouder'. In de zomer
gaat het partycafé wellicht ook
op zondagmiddag open.

Nieuwe start
voor lunchroom
ZANDVOORT - Erg lang
heeft de uitbater van Rivo het
niet uitgehouden in de broodjeszaak aan de Haltestraat 7. Na
een jaar besloot hij de lunchroom te verkopen aan de vader
van Jolanda den Hartog, die nu
samen met haar vriendin Linda
Bakker de klanten bedient. Onder de nieuwe naam Halte 7 is
de zaak op 9 april heropend en
sindsdien hebben al weer heel
wat passanten gebruik gemaakt
van de culinaire gastvrijheid
van de beide dames.
„We zijn er in de eerste plaats
op uit om onze lunchroom een
goede naam te geven," verklaart Jolanda. „Kwaliteit en
service staan bij ons dan ook
voorop. Daarbij richten we ons
op zowel Zandvoorters als toeristen die een lekker belegd
broodje willen." Tevens zijn
Linda en Jolanda van harte bcreid om bij bedrijven langs te

Tradities bepalen
viering 4 en 5 mei

Weekendiensten
m

Berichten
en tips voor
..
deze rubriek met
I
I <oL <OL <L
zakenmeuws kunt u sturen naarde
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein 12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

e

gaan met een schaal vol eetwaren. „We willen het namelijk
niet alleen in het zpmermaanden druk hebben," licht Jolanda toe, „maar ook in het winterseizoen wat te doen hebben.
Daarom streven we door onze
dienstverlening aan bedrijven
naar de nodige continuïteit."
Wie zin heeft in een rijk voorzien broodje dan wel in een vakkundig bereide hamburger of
portie saté. kan dagelijks tussen 10 en 22 uur in Halte 7 terecht. Alleen op dinsdag is de
lunchroom gesloten.

Open dag bij
Zamster
ZANDVOORT - „Er zijn nu
eenmaal mensen die er moeite
mee hebben om hier zomaar
binnen te stappen," meenl
Chantal Bruynzeel van beautycenter Zamster aan de Kostverlorenstraat 111. „Bijvoorbeeld
omdat ze denken dat je hier de
hele dag in je blootje rond moet
lopen, wat natuurlijk helemaal
geen verplichting is. Daarom
houden we zaterdag een open
dag, waarop iedereen welkom is
om onder het genot van een
hapje en een drankje geheel
vrijblijvend rond te kijken."
In de sfeervol ingerichte
schoonheidssalon, die Chantal
een jaar geleden met haar moeder Myrna opende, zijn zaterdag tussen 10 en 18 uur tal van
demonstratrices aanwezig om
uitleg te geven over de vele behandelingen die er kunnen
worden ondergaan. Tevens is er
gelegenheid om ter plekke ervaring op te doen met allerlei
methodes en producten. Zowel
dames als heren worden door
Myrna uitdrukkelijk uitgenocligd om langs te komen

Kruidvat open

Het personeel van Lol van Kol doet er alles aan om de feesten te
laten swingen

Alvast oefenen

ZANDVOORT - Het Kruidvat
heeft gisteren de deinen geopend in hel voormalige Badhuis. Bedrijfsleidster is mevrouvv Van Raat. Het Badhuis
heeft ongeveer Iwee jaar leeg
gestaan, nadal de gemeente
verhuisde naar het nieuwe deel
van het raadhuis.

Dier
van de

week

Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie. advies en hulp tel. (023-)
5717373. op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
Huisartsen: De volgende huis- van 9.00 tot 17.00 uur voor 55 + .
artsen hebben een gezamenlij- minimaal l dag van te voren
ke waarnemingsregeling: J. An- opgeven bij het Welzijnscenderson, B. van Bergen, C. Jag- trum, tel. (023-) 5717373. Voor
tenberg. Hermans, P. Paarde- de maandag moet men zich op
Het schattige hondje Droppie
kooper, H. Scipio-Blüme, F. de vrijdag ervoor opgeven.
Weenink. Informatie daarover Alg. Maatschappelijk Werk is acht jaar oud, wat niet zo
tijdens weekend, avond/nacht Zandvoort: Noordcrstraat l. oud is voor kleine honden, en
vanaf 16.30 uur, én tijdens tel. 5713459 bgg 023-5320464. hij is op zoek naar een nieuwe
feestdagen via telefoonnum- Spreekuur op werkdagen van baas of' bazin. Hij is lief voor
andere dieren en mensen.
mer (023-) 5730500. De spreeku- 9.00-10.00 uur. Verder volgens
Heerlijk vindt hij het om in de
rcn van de dienstdoende arts afspraak.
zijn zowel op zaterdag als zon- Zandvoortse Vereniging van belangstelling te staan. Tusdag van 11.30 tot 12.00 uur en Huurders: Gratis advies voor sen zijn grotere soortgenoten
van 17.00 tot 17.30 uur. Een af- leden. Telefonisch sprcekuui is hij dan ook een rots in de
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00 branding volgens zijn verzorspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel. uur: (023-) 5731618 (Secretariaat gers van het asiel. Wie hem
5716364):
uitlcenmagazijn: ZVH). Schriftelijk: Postbus 287, zelf veel aandacht wil geven,
kan meer informatie krijgen
13.00-14.30 weekdag.. spoedge- 2040 AG Zandvoort.
bij het Kennemer Dierentevallen za en zon: doktersdienst Storingsnummer gas buiten
huis, Keesomstraat 5, tel.
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
0900-1515.
571.3838.
Tandarts: Hiervoor de eigen (nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, 5235123.
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073.
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
Burgerlijke stand
17.00-18.00
uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via Periode: 18-24 april 1998
Aangifte partnerschap: Eduard
tcl.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedge- Jan Schellens en Bernhard Mavallen is het Kruiswerk Zuid- na Mooijekmd.
-Kcnnemerland 's avonds, 's Geboren. Jaekie. dochter van
nachts en in het weekend te bc- Gei ril Jan Bullce en Jacquehen
reiken via de doktcrsinforma- Wilhclmina Schimmel. Nina
Natalja. dochter van Pieter Mitiedicnst: tel. 0900-1515.
Verloskundigen: Mevrouw S. chicl Simon Brune en Gittc AriNaron-Ngo Tjcck cn/of mevr. adne Regeer. Danac Angela.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van dochter van Paul Jcan Ilenn
der Dcijl, Kochstraat 6A. Zand- Longayroux en Laura Angela
voort, tel. (023-) 5714437.
Hcndriksc.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Overleden. Tcunis Harmen
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel. Bcidschat. 91. Louisc Hcnriclte i
Maria Xaviena Loeff. 91 Luur- |
(023-) 5715847
Dieren: Vereniging v.h. welzi]n dicna Havinga. 8G. Macello
der dieren (023-) 5714561, Vcr- Sam-Sin. 15 maanden. Jacob
missmgschenst
023-5383361, Jochems, 83. Leo Buursema. 75.

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE- Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.

Foto Kal in Schut

Mocht het ooit zover komen dan heeft brandweerman René de
Caluwé in elk geval al even een kleine brandoefening met boteleigenaar Marcel de Graaf achter de rug in de lobby van het Palace
Gebouw. Sinds kort voldoet het hoogste gebouw van Zandvoort aan
de brandveiligheidseisen.

Echt Zandvoorts
Een opmerkelijke reactie op het verhaal over Maaike Leijenhorst
die na 23 jaar afscheid van het Zandvoorts Nieuwsblad heeft
genomen. „Een leuk stukje," vindt beller Leo van Deursen. „Maar
het was nog leuker geweest als jullie haar uitspraak 'Van wie ben
jij er een' in het Zandvoorts hadden geschreven: 'Van wie ben je
d'r ientje'." Bij deze alsnog.

Helemaal in Zelhem
Tot ver over de gemeentegrcn/en promoot dorpsomroeper Klaas
Koper Zandvoort. Hij reist er half Nederland voor af. Op Koninginnedag is hij zelfs te horen m Zelhem ..Een ontzettend leuke
dag om een concours op te houden." vindt hij. Het liefste zou hij
echter ook weer een dorpsomroepcrsconcours in Zandvoort willen organiseren. Maar dat is voorlopig nog niet helemaal rond.
Volgens Klaas zal in elk geval burgemeester Van der Heijden de
omroepers net als de vorige keer met open armen ontvangen.

Alleen voor vlaggers
We schreven er al eerder over: het Oranje Comité gaat drie taarten
uitdelen aan mensen die de vlag hijsen op Koninginnedag, tenminste, aan mensen die net op het moment dat een van de leden
van dit groepje voorbij komt de vlag m top hebben. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat het Comité 's morgens al voor de
aubade hiervoor op pad gaat.

Tol heffen
De enige oplossing voor het verkeer in de Haarlemmerstraat is
volgens M. Bijlsma het herstellen van de tolheffing aan het begin.
Hijzelf heeft zich al aangeboden als tollenaar. Hij woont immers
vlakbij de Tolweg.

Hoera, de lente
Een tweejarig meisje dat aan de hand van haar vader de trein
verlaat met een schepje en een emmortic m haar rugzakje, een
stratenmaker die langs de Zecwcg tijdens /ijn koffiepau/.c achtcrover zakt in het helmgras en nieuwe sproeien op mijn gezicht'
hoera, het is weer lente!

Kerkdiensten
Hervormde Kerk:

Zondag 10.00 uur: cis G.H.N. Germans uit Sasscnheim
Gereformeerde Kerk:

Zondag 10.00 uur: ds N. Korcnhoff uit Heemstede.
Agatha Parochie:
Zaterdag 19.00 uur pastor H. Kaandorp.
Zondag 10.30 uur: pastor H. Kaandorp (samenzang)
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB:

Zondag 10.30 uur: ds A. in 't Veld (mot nagesprek)

Dilemma voor het Oranje Comité
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Veiligheid voor alles.
De nieuwe Golf

sagier en schi|fremmen vóór en achter

Op hel gebied van

Veiligheid zit 'm trouwens niet alleen in de

comfort laat ie niets te wensen over Stuurbe
krachtigmg centrale portiervergrendelmg een m

veiligheid van de auto Ook u als weggebruiker

hoogte en lengte verstelbaar stuur een m hoog

levert een belangri|ke bijdrage aan de veiligheid

te verstelbare bestuurdersstoel warmtewerend

op de weg Daarom kunt u, als u bi| ons langs

glas en zelfs bekerhouders voorin

komt, meteen uw verkeerskennis testen

de nieuwe
de

nieuwe Golf maakt ook werk van uw veiligheid
Hi| is standaard uitgerust met

Bovendien geven we u een |aar garantie

bli|ven En voor een onderhoudsbeurt kunt

op nieuwe onderdelen en verrichte werk-

Opfris Quiz Die u overigens ook op Internet kunt
beki|ken

Volkswagen-dealer gaan

OPFRIS

verdeling stalen balken in de portieren,

QUIZ

http //wwwvolkswagen nl Opgefrist

het

beste

Waarom

ri|dt veilig, nietwaar^

naar

8

de

Grote beurt* nu vanaf f 239,Kleine beurt nu vanaf f 69,-

Bi|voor-

zaamheden
Maar het belangrijkste
is dat niets aan de aan-

U bent van harte welkom voor

beeld omdat een grote beurt* maar f239,-

dacht van onze monteurs ontsnapt Want

een verfrissende kennismaking met

kost en u voor 'n kleine beurt slechts f 69,-

door onze jarenlange ervaring kennen wi|

de nieuwe Golf 1

kwi|t bent If 89,- voor een diesel! Uiterst

uw Volkswagen als geen ander En die

scherpe prezen waar de montage, klem

deskundigheid krijgt u er altijd gratis bij

U RIJDT Al IN EEN NIEUWE GOLF VANAF F 32 395 DE PKIJS IS EEN VANAF PRIJS INCLUSIEF BTW EN BPM EXCLUSIEF VERWIJDERINGSBIJDRAGE
EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN WIJZIGINGEN OOK IN UITVOERINGSDETAILS VOORBEHOUDEN

DEZE AANBIEDING IS GELDIG TYM 31 DECEMBER 1998 EN GELDT VOOR DE VOLGENDE MODELLEN POLO T/M MODELJAAR 199J
PASSAT T/M MODELJAAR 1993 GOLF l OF II T/M MODELJAAR 1992 EN DE JETTA T/M MODELJAAR 1992 'GROTE BEURT BETREFT HIER EEN JAARBEUBT

Auto Strijder B.V.
Burg van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort

materiaal en BTW bi| inbegrepen zi|n

onderhoud nodig om m topconditie te

u

o a ABS met elektronische remkracht-

airbag voor bestuurder en voorpas

Ja, zelfs een Volkswagen heeft regelmatig

Door mee te doen aan de Volkswagen

Volkswagen Golf heeft het allemaal Standaard
Maar wat nog veel belangrijker is

Zelfs een Volkswagen
moet er één keer per jaar
aan geloven.

Auto Strijder B.V.

Telefoon 023 - 5714565

Burg van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort-Telefoon 023 - 5714565

Verrassingen bij
erij
Postcode Loterij
jmmr^

Postcode; Loterij
Record Sliöyy
27 april 1998
De BMW
3711 AE 033 in Austerlitz

Een Extra PostcodeStraatprijs van drie
miljoen gulden,
2500 Sparta-fietsen
en maar liefst 100.000
cadeaubonnen. Dat
zijn de verrassingen
van deze maand in de
prijzenpot van de
Postcode Loterij.

Stand Mega Jackpot

4 miljoen

De Extra PostcodeStraatpnjs van drie miljoen gul-

den viel m Valkenswaard
De pnjs wordt gedeeld
door 25 deelnemers, die
meespelen met 44 loten
Per lot ruim 68 000 guldeni
dus' Verder daalde de pnjzenregen neer m het hele
land.

mm^t ••

Uitslag trekking april 1998
Notaris van Os m Amsterdam heeft de trekking van april verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want ledere deelnemer in dezelfde postcode wint - tot 5 000 gulden - dezelfde prijs BIJ prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk
Daarom zijn bij de tientjespnjzen ook de letters weggelaten Prijzen boven 1.000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting.
Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt Zetfouten voorbehouden

van 3 miljoen op een nietverkocht lot m Schiedam
HIJ blijft dus staan en stijgt
komende maand naar
4 miljoen gulden1 Dat is
alvast de verrassing voor de
tï'^K'
K! Ï1O" van
HCJXtVlllt
V All mi*i
111C1

Kijk snel m het pnjzenoverzicht of u deze maand
één van de winnaars bent
van een verrassende prijs.
Hartelijk gefeliciteerd!

Er waren m apnl weer
meer dan 400 000 prijzen
te winnen De Mega
Jackpot viel bij een stand

De Bingogetallen
Overige

getal 1 t/m 22

*

39 27 11 25 31

09

38

17

19

18

44

26

24

01

13

40

45

10

06 08 43 05 *

Heeft u met bovenstaande
getallen een volle kaart,
dan wint u de

Thuisbingo van
f 25.0QO,;; Zetfouten véorb'enouden •':

Thuïsbïngo
f 25.000,-

Bingoprijzen
getal 23 t/m 36

12 f 10 000,-

23

f 20,

42 f 1 000,-

03

f 10,-

28

f 100,-

22

35
15
34
32

f 50,-

07

f9.f8,-

f 40.

29

f7.-

f 30,-

21

f6,-

f 25,-

33

f5,

De Thuisbingowinnaars
van april
3771 ZG 221
4841 CB 013
5341 GG 018
7416 ZL
022

18,9 MILJOEN
.

3, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij en kans maken op de
Postcode Kanjer de Mega Jackpot en
alle Bingoprijzen
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven
D
D
D
O

ƒ 40,
ƒ 30,ƒ 20,
ƒ 10,

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(een lotnummer)

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen
m blokletters
Deelname aan de Nationale Postcode Loterij
houdt m aanvaarding van hei reglement ver
kri/gbaar bii het secretariaat tel 0206776868

*

G de heer

.•

-
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d mevrouw

1509805

Naam
Adres
Postcode
Plaats
(Post)banknummer
Bel mij bij een prijs
Tel
boven ƒ 10 000,Geboortedatum
(dag-maand-jaar)
Datum
Handtekening

NATIONALE
• LO TE R l J

Bon uitknippen en in een envelop (zonder posbegel) opsturen naar
Nationale Postcode Loten), Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam

AB

1013

••

1021
1023
1024
1025
1031
1033
1040
1051
1051
1057
1058
1061
1062
1064
1066
1075

700,-

1221

10,-

1221
1244
1271

BE 500,LK 25,KT 50,-

PL

10,-

BR 25,XG 500,NN 25,-

LE
SV
GH
1181 RA
1185 NP
1186 RP
1187 BN
1213 PX
1215 HE
1215 KL
1217 RD

2267 AH 50,2273 XL 25,2274 KB 1000,2286 BR 25,-

50,-

1

RJ
WV
AR
PA
WJ
CS
AT
BS
LT
JH
VE
CT
HE
NA
AL
EC
TT
EJ
VE
GW
HS
PK
TH
VC
TZ
AC
EB
GX
LB
TK
DM
AL
BE
HP
MA
TZ
BC
KG
PZ
RG
GV
HE
LK
NK
CR
EM
CR
ET
PE
PM
VS
CN
HA
JB
SL
BR
CK
ZH
CX
PR
PS
TX
WJ
WV

055
051
003
031
125
016
012
012
024
046
022
016
007
011
004
073
019
001
031
034
O09
020
011
024
128
021
004
017
001
043
001
012
042
011
013
O14
001
002
006
OO5
010
019
001
005
OO6
130
001
004
015
OO6
001
015
087
OO4
027
021
051
009
006
009
053
019
002
043

1072 EM
1073 CH
1073 RM
1074 VZ
1075 VL
1076 CZ
1076 RD
1076 VB
1077 NZ
1078 HH
1079 CD
1081 ED
1082 XW
1091 BG
1091 GE
1092 BC
1092 EG
1092 GG
1093 HB
1093 TC
1094 JL
1094 KS
1095 TR
1097 DK
1097 KB
1102 AK
1102 SC
1102 VR
1102 WB
1103 AF
1103 BI
1103 KP
1 1 04 AT
1 1 04 KD
1106 LT
11O6 SK
1106 TL
11O6 ZH
1111
1112
1115
1121
1131
1131
1132
1132
1141
1141
1141
1171
1171
1181
11B1
1181
1183
1183
1185
1186
1187
1187
1211
1211
1213

XW
JG
VP
MC
KK
VD
GT
XS
CA
SJ
XW
CW
DK
BK
BS
WS
PN
TH
KB
WP
PW
VK
JV
KP
SZ

009
033
021
059
006
015
006
002
010
009
104
053
005
011
026
O06
017
029
075
004
142
011
023
038
007
379
112
004
011
374
038
030
074
1 53
026
029
010
024
O26
023
007
023
003
119
006
002
079
008
008
016
179
058
O04
028
002
177
004
034
007
017
OO8
003
023

1214
1214
1215
1215
1216
1216
1216
1217
1218
1218
1221
1222
1223
1223
1241
1241

CB
KA
CE
RB
CB
CK
RP
PH
AM
AP
AW
BR
EK
PV
EJ
VP

022
007
042
014
008
001
026
076
005
019
066
033
040
O01
033
017

1441

1442
1442
1442
1442
1443
1443
1445
1446
1447
1447
1447
1447
1447
1447
1454

1311
1326
1326
1335
1338
1394
1401
1402

KH
HL
NX

KP
AW
AL
LP
1423 CX
1432 HN
1462 KA

10,10,50,50,25,-

1505
1560
1561
1601
1606
1613
1724
1733
1781

7000,50,-

*00,25,-

100,25,25,-

25-

VN

009

EC
NB
PG
RV
KB
XB
CA
BD
AM
BS
HM
VA
WX
XR
AC

016
004
011
008
036
153
011
011
012
029
103
035
138
046
005

1792

25,25,25,10,25,-

1796
1811
1813
1814
1829
1834

100,"
500,50,-

1000,50,25,*0,50,10,25,-

AC

SJ
XB 500,AR 100,NB 25,70,-

CL

50-

1544
1544
1561
1561
1566
1601
1601
1613
1616
1621
1621
1622
1622
1623
1625
1628

XE
016
ZJ OOE
DM 052
PR
003
TE
002
NK
001
SR
011
KV
07'
RW 041
GP
071
LD
128
DG 009
DR
007
JP
004
RE
020
AK
020

%

*SP
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B
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*Au
tl
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v
\L
^i ^^53H5ir^Kl
^^JjSHjw
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*e^ff^^

rvL
W^
^^L.
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*II
1^
•
•
•
Jf
^f
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1261
1261
1270
1273
1274
1274
1275
1276
1383
1394
1399
1403
1403
1405
1421
1431
1431
1431
1432
1432
1432
1433
1435
1441

DC
004
PB
040
BB
002
RZ
027
EW 056
GN 008
DK
029
CN 079
CB
001
JE
047
HK
026
AH
019
VX
001
EX
032
XR
009
VH 017
WT 015
ZP
014
CZ
018
GN 007
HZ
061
NW 011
HJ
135
U
036

1474
1483
1501
1502
1502
1502
1503
1503
1504
1505
1505
1505
1506
1507
1507
1508
1508
1509
1521
1531
1541
1544
1544
1544

SK
CR
VA
PT
RW
VD
JM
VL
BH
GN
HH
WH
BE
MB
WD
BE
XB
ES
AE
CV
LE
AP
CN
WK

25,50,50,-

2612

10,-

016
007
020
006
012
002
013
006
011
007
010
024
004
094
030
007
039
020
006
007
004
037
008
001

1628
1628
1645
1647
1655
1671
1671
1679
1689
1693
1697
1702
1702
1702
1703
1703
1/03
1704
1716
1721
1741
1741
1741
1746

'

^

CA 7000-

MG
JK
TD
JA
GJ
1851 AB
1947 GD
1963 KT
1972 EN
2011 WD
2101 WB
2104 XL
2161 HG
2161 ZL
2202 JB
2221 KR
2231 NE
2253

10,25,-

500,50,-

100,500,1000,50,50,50,-

100,50,-

100,25,-

100,25,50100,10-

BW
2332 AL
2337

100,10,-

2351

10,-

2311

50,-

2371 VE *000,2377
»0,2394 VW 25,2402 HK 25,2403 RA 25,2512 AT
25,2512 XG 100,2517 SL 1000,2517 TP
25,2518 AD 25,2533 BV 25,2544 SR 50,2546
70,2546 RG 700,2565 HS 25,2565 VE 25,-

GW
SB
PC
AR
KP
KC
LJ
XK
RT
BX
KL
EH
LB
XC
DV
MG
SV
TC
VX
AL
VE
VG
VK
AB

349
017
050
001
001
002
024
035
033
00!
OOI
01 £
104
01'
00'
OH
138
051
219
192
013
034
009
110

1751 PH
1753 B J
1759 GA
1764 HM
1767 CA
1767 CE
1768 BC
1775 BN
1775 GM
1777 CD
1777 JP
1779 EH
1781 EG
1782 NN
1782 TE
1782 TG
1783 AS
1784 JE
1784 KK
1784 RH
1785 HR
1788 GE
1788 LT
1788 NC
1791 EP
1816 LS
1816 XS
1817 EV
1817 GC
1823 AE
1824 JJ
1825 JP
1 826 BV
1826 HH
1827 JG
1829 AC
1829 HE
1844 KL
1 851 AG
1851 HD
1851 PA
1901 NK
1902 RM
1911 BC
1911 CN
1931 GT
1945 DG
1946 WK
1949 AR
1949 ED
1951 KX
1962 GK
1962 GN
1963 BB
1965 EC
1971 HG
1971 KL
1972 VA
1973 AE
1973 PN
1973 VW
1974 XC
2011 BK
2011 CL

005
004
002
046
017
004
191
019
039
010
008
001
005
013
022
006
144
033
031
001
017
009
027
028
142
006
017
010
018
003
051
025
008
012
062
036
154
002
007
005
002
001
007
042
012
003
019
007
027
043
001
007
005
016
021
040
025
009
001
104
006
040
060
097

2011

2011
2011
2011
2013
2015
2015
2021
2021
2021

2022
2024
2024
2025
2025
2025
2033
2033
2033
2036
2037
2037
2037
2041

JB
LH
NX
ZA
CD
EM
KS
AJ
JG
RL

EZ
TE
TJ
LJ
ND
RS
JP
LP
NR
KD
EK
NM
XP
SB

2042 AP
2042 BW
2042 PZ
2071
2071
2071
2071
2101
2101
2102
2102
21O4
2111
2111
2121
2121
2131
2131
2131
2131
2132
2132
2132
2132
2132
2133
2133
2134
2135
2135
2136
2141
2152
2153
2153
2157

BA
PE
TP
VL
AA
XN
AH
AM
AP
HV
TJ
ED
GD
DW
GH
TH
VC
BB
BC
GK
KK
TV
BD
GE
EK
ML
NK
AC
AM
CH
AX
BT
PM

004
018
153
032
147
039
008
013
017
051

007
004
213
004
014
004
011
032
002
032
049
022
021
017

162
008
001

153
016
067
013
013
052
033
043
002
010
012
006
007
066
210
188
023
005
005
001
009
004
031
007
037
01 6
007
003
006
001
064
004
019

^•^^•K
jjHVnfggeMi^

4661
4661
4671

10,-

4731
4751

10,-

NB 50,GP 25,4706 EE 25,4711
HR 100,-

EV 500,RN *00,4817 HG 25,4824 HB 50,4838 ET 50,4847 NE 50,4859
10,4926
10,5032 WE 25,5043 WB 50,5049 KP 700,5051 VC 100,5071 GV 25,5085 NM 50,5103 JB
25,5121 JD
50,5144 CA 500,-

4794

VJ 097

3119

Dit zijn de winnaars van een
Sparta-fiets in uw regio:
1013
1013
1015
1015
1015
1017
1018
1018
1018
1019
1023
1025
1025
1025
1027
1031
1031
1033
1033
1034
1034
1034
1034
1034
1035
1051
1051
1051
1051
1051
1053
1054
1055
1055
1055
1055
1056
1056
1056
1056
1057
1058
1058
1060
1062
1063
1064
1064
1064
1064
1064
1065
1065
1066
1066
1067
1067
1068
1069
1069
1069
| 1069
1069
_ 1069

2566 JV
2587 GP
2596 HT

3 miljoen

•t

10,25,25,25,10,-

AJ 1000,WJ 25,EV 100,PT 50,RH 25,RH 25,-

1079
1081
1097
1098
1102
1115
1115
1121
1141
1171

ER

DH 50,MN 50,NH 25,-

ït

RR
LA 500,-

1076

1782
1782
1788

25,10,50,-

^' TN lega Jackp<

10,25,-

CL
KC
BD

1781

AM *00,-

GP

2672 AT
2692
2725 NW
2727 AM
2802 CS

25,»0,*00,25,700,-

2821
2951

10,25,-

3004
3006
3011
3013

3033
3034
3053
3075
3079
3083
3086

CA

70,HA 25,VX »00,-

VB
HD
WC
XG
XP

3116
3117
3117
3121
3123
3132
3136
3141
3171
3172

25,»0,50,25,50,25,50,70,>0,-

PH 25,JL 100,NR 25,AH 100,HL 50,BM 50,CA 25,VK 25,3208
70,3232
70,3248 BG 50,3315 EB
25,3318
3318

3332
3336
3402

RK
AE

70,50,-

2510,70,-

CK 50,3437 RA 50,3431

3454
3502

GG ?V
70,-

3515

70,-

3522 CL 100,3563 HD 25,3744
10,3751 DM 700,3754
10,3762 SK 25,3768 CE 100,3784 WS 50,3811

10,-

3838
3845

70,10,-

JK
SJ
3862 CP
3881 GL
3905 AR
3920
3927 CJ
3956 TJ
3962 TK
3971 BS
3971 SE
3972 EB
3993 BH
4001 XN
4064 ET
3851
3851

4196

25,50,-

25,«W.-

100,10,25,50,50,100,25,-

25,100,50,-

50,10,-

jgEc VM
4<£09
vn 1An'
IUO,4260
10,4308
70,4311 GM 500,4381 ED 50,4Ï3Ö1 Wb 50,4416

10,-

4435
4451

4463
4501

4532
4532
4635
4646
4651

10,HD
SB
HE

CV

CP

5721
5731
5841

»0,»00.-

EJ
LN

50,10,10,-

5862
5864
5864
5866
5922
5927

CN
DA
CH
VP
NR
5951 JE
5984 PB
5991 CD
6017

6224

50,-

50,100,»0,-

6023
6121
6130
6136
6162
6190
6211

10,25,25,50,25,50,-

BX

50,.
»0,25,50,25,10,50,-

PA
HL
XE
LB
AT

25,-

BP 100,BZ *00,6822 LJ
25,6822 LT 50,6823
10,6844 CC 50,6861 AM 25,6871 HZ 500,6883 EM 50,6902
10,6922 NJ 25,6953
70,6961 BZ
25,6969
70,6980
70,6987 BD 25,6988 BS 25,7007
10,7009
10,7038 BE 25,7038 DA 500,7109 BA
50,7211 LJ
50,6814
6815

7861

10,-

7884

TG 50,7901 BT
50,7943 RV 25,7943 SL 50,7951 GR 50,8003
70,8023
70,8024 BP 50,8035
10,8071 DL
25,8096
10,8101 BG 50,.
8171 CW 508181 VN
25,8224 MA 100,8256 AV 50,8331
8331

8332
8474
8485
8486

10,-

LA 100,DC 50,10,KM 25,10,-

Maandprijs
f 100.000,5342 EC 014

70,-

SH

5708
5708

en voor iedere deelnemer in de postcode
5342 EC een troostprijs van / 1.000,GS
HE

5144
5161

5224
5235
5241

TR
EJ

5256
5281

5282
5307
5343
5345
5346
5346
5348
5373

25,25,-

10,25,25,-

10,LS
TC
VK
EX
ZT
SE
WK
AP
KC

6351

6451

6461
6463
6533
6533

Ap
f\\s

Crt
9v,

GZ

25,70,50,.

10,50,10,»00,50,25,25,25,25,-

25,500,.
10,70,25,25,25,100,.
50,-

50,-

KS

25,10,-

AN 50,VS 1000,BN 25,LS 50,PX 25 •

7311
7315
7316

7326
7328
7331

7346
7427
7431
7441
7461

DZ 25,JC 25,KW 50,10,AL 100,BA 500,AK 50,RH 25,BK 25,BW 500,TK 50 -

IZmv^iM^fe
EÜI^C^LB
m3
mmf^
mB **

•

%<r *& b ^éf ^éf ^dÊ %tT

CETCE

IXÜI

5555 KN
met 44 winnende loten

8582
8606

25,25,50,-

6591

10,-

6598 AN

JOO,-

6616
6617

10,10,-

7523 AM 25,7523 HN K,7543 GC 500,7553 KR 50,7555 VP 100,7558 GB 25,7574 AJ 500,-

te besteden in de wereldwinkel

CW 25,HA 25,10,XH 25,-

8621

10,-

8644
8918

8938
9074
9079
9088

>0,LG

AE
PG
AB

9104

EV

9202

BH

nn^c
ac^O
9247
9255
9269
9298
9336

BH
ua
ntj

XM
GX
NC
GR
9607 RD
9411
9461
9501
9601
9631
9641

9654
9663
9665
9665
9665
9679
9681

6536 JC
6538 AM
6542 LC

100.000
cadeaubonnen
**
van tien gulden
^•^
'ï-

8491
8531

9213
9231

Postcode
Straatpriis
f 3.000.000,postcode

70,25,50,25,25,-

25,10,-

6444
6446

25,100,100,5025,*
25,*
700,50,-

5388
5403

10,LE
TV

6419

25,-

C«1OC
OotX)

5421 HD
5425
5427 AJ
5430
5473 VB
5482 VL
5502 RL
5512 BX
5521 BC
5571 TJ
5583
5583 AR
5616 CJ
5621 CR
5621 JD
5622 AR
5626 DT
5628
5633
5642 HJ
5643 KH
5646 JD
5655 HV
5667 TP

6252
6372

25,-

10,50,25,2525,-

50,10,50,-

1fm
IIA/,10,10,10,10,10,25,.
25,25,-

500,25,-

JO,HN 25,-

10,AM 50,EN 50,NR 25,NX 500,EL 25,10,-

9696

XP 25,CP 50,JA
50,DE 100,XJ
25,9726 GH 50,9733
10,9733 EJ
25,9741
LE JOOO,9742 EJ 25,9753 AZ 500,Q7ft1 AL,
Yf* £*>,9G
ylol
9824 PH 25,9933 LG 50,9982 KB 25,9711
9711
9713
9713

1 <.-*~

': " „ Bont u één vun cte winnoara?
n irtAAnrtftoota\ «. «.*i

25,-

Bel 0909-0088 (60 cpm)

25,50,-

10,50,70,70,25,"

5683
5688

AT 25,VS 25,5701 SN 25,5706 RE 25,*
5707 AE *00 5708
tO>

6673
6675
6708
6713
6721
6741

BL

25,70,10,10,-

TH
EP

25 Sol-

7630
7635

10,700,-

7681

50,-

LZ
ER
7683 RM
7761 GE
7771 DS

25,50 2S,-

•^***"Bfc
Umif*
^"
mm&&^

Z0tfoittvfi
voortMhoudm
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Opel Astra 1.6 16V CDX: Klasse hoger
N ELKE STRAAT VAN Nederland staat wel een Opel Astra
geparkeerd. Niet zo gek, want het is hier al jaren de best
verkochte auto. De komst van een nieuwe Astra is dus
een grootse gebeurtenis. Met dit model heeft Opel zich
echter een groot probleem op de hals gehaald: wat moet
er over een jaar of zes, als er weer een nieuwe komt, in
vredesnaam nog aan verbeterd worden?

J

De conclusie van deze test is
hiermee eigenlijk al verraden We
zijn erg enthousiast over de nieuwe Astra Het meest opvallende
aan de nieuweling is het uiterlijk
HIJ lijkt in (bijna) niets meer op de
oude Astra Vooral de vorm van
de achterzijde is totaal veranderd
Dat deel van de auto doet nu
denken aan de aloude Kadettl
Sterker nog, als je de Astra naast
een Kadett parkeert lijkt het
hele model een
soort Kadettreincarnatie te
zijn
De Astra is een prachtig gelijnde
auto HIJ ziet er gedrongen en
gespierd uit, zonder agressief
over te komen Vriend en vijand
kunnen het uiterlijk van Opel's
nieuwe aanwinst waarderen
Slechts over de achterlichten
lopen de meningen sterk uiteen
De een vindt ze prachtig, de
ander monsterlijk groot Over
gebrek aan aandacht hoeft de

Autoverkoop trekt aan
In de eerste drie maanden van dit jaar zijn meer auto's verkocht
dan m dezelfde periode van 1997 In totaal zijn er 167 778 nieuwe auto's op kenteken gezet Dat betekent een stijging bedraagt
meer dan zes procent BIJ de bestelauto's is de groei zelfs veertien procent Stationwagens zijn razend populair In tien jaar tijd
is de verkoop in deze categorie verdrievoudigd van 6,2 naar 20 4
procent Een op de vijf auto's is van Japanse merken en zeven
procent van de kopers verliest zijn hart aan een warmbloedige
Italiaan Overigens was het aandeel Japanners een aantal jaren
geleden nog 27 procent De verkoop van occasions is gestegen
met 2,5 procent

Astra in elk geval niet te klagen
Vooral bestuurders van de oude
Astra draaien soms de nekwervels aan brij om hun toekomstige
auto maar goed te kunnen zien
Al bij de eerste meters rijden
wordt duidelijk dat deze Astra een
klasse hoger staat dan zijn voorganger HIJ voelt enorm degelijk
aan, als een blok beton De stabiliteit is uitstekend Je kunt tot
op hoogst illegale snelheden ontspannen met een
handje (of zelfs geen handen)
aan het stuur rijden In bochten
gedraagt de Astra zich zo mogehjk nog beter Pas bij extreem
hoge snelheden glijdt de auto
over de voorwielen weg In zulke
situaties levert plotseling gas loslaten overigens geen enkel probleem op Overstuur (het wegglijden van de achterwielen) is
slechts met de grootst mogelijke
kwaadwilligheid op te wekken

test

De Heilige Koe nu ook gedrukt
Nederland heeft er een nieuwe automagazine bij De Heilige
Koe Het eerste nummer is begin april uitgekomen Uitgever
Veronica brengt het 'jongste autoblad van Nederland' maandelijks uit onder auspiciën van Bob de Jong Productions, de maker
van het gelijknamige televisieprogramma Snel, jong en nieuw
zijn de kwalificaties Het blad biedt vooral veel kijkplezier Foto's
voeren de boventoon, zoals bij de rubriek Stars & Cars Hier is te
zien en te lezen in welke auto's sterren van televisie en van het
witte doek rijden
Trots poseert de Astra bij zijn inmiddels nationaal bekende reclameposter

Het comfort is subliem Of je nou
over korte richels of grove keien
rijdt, de Astra strijkt ze glad Zelfs
verkeersdrempels gaan bijna
onopgemerkt onder de wielen
door Ook de prima stoelen dragen hun steentje bij aan het comfort, al zal de zitting voor lange
mensen misschien wat aan de

korte kant zijn De Astra biedt
ruimte in overvloed Zowel voorals achterin kan iedereen het
uren uithouden
De 1 6 16V motor zal waarschijnlijk de meest verkochte motor
worden Er is weliswaar ook een
1,6 liter achtklepper verkrijgbaar,
maar die levert een schep minder

Open Golf opgefrist

vermogen (55 kW/75 pk) Maar ja
deze versie van de Astra scheelt
wel weer twee mille m aanschafprijs en wie toch niet zonodig
altijd snel wil rijden die zal met
deze auto heel tevreden zijn
De zestienklepper maakt van de
Astra een redelijk vlotte wagen
en springt zuinig met brandstof
om Voor wie meer wil levert Opel
een 1,8 met 85 kW/116 pk en een
2 liter motor die 100 kW/136 pk
ophoest Dieselen kan ook met
de 2 O Di Die motor produceert
met 60 kW/82 pk overigens meer
vermogen dan de 'instap -benzinemotor

Voor meer informatie

Opel-dealer Catsman BV
A Fokkerweg 1 1422AE
Uithoorn tel 0297-566666

Airconditioning
Boordcomputer
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten
vóór en achter
Elektrisch bediende en verwarmde buitenspiegels
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
ABS
Airbag bestuurder en passagier
Zij-airbags vóór
Mistlampen voor

Prijs

De wind door je haren voelen is
bij Volkswagen al mogelijk vanaf
45 995 gulden Dat is de prijs van
de Golf Cabriolet Trendlme met
1.8 liter (90 pk) motor De duurste
versie is de 1,9 liter TDI (turbodiesel) met 110 pk Deze is voorzien van het Highlme-pakket en
staat voor 64 845 gulden m de
prijslijst Tussen deze twee uitersten liggen de prijzen voor van de
1.9 liter TDI (90 pk) en de 2 O liter
(115 pk)

Opelcentrum Van Kouwen
Communicatieweg 26 3641 SE
Mijdrecht tel 0297-272272

Motortype

De koplampen, de ver naar beneden doorgetrokken motorkap en
het grote VW-embleem zijn elementen die van het nieuwste
familielid zijn overgenomen
Hierdoor kan zelfs een kenner de
oude cabriolet-versie niet meer
herkennen
De Golf Cabriolet is standaard
uitgerust met het Trendline-pakket In de dichte Golf is dit verkrijgbaar tegen meerprijs Dit
Trendline-pakket bestaat uit twee
airbags, een met leer bekleed
stuur en een in hoogte te verstellen bestuurdersstoel
Gemak
Voor het gemak heeft de Golf
Cabriolet ook centrale deurvergrendeling en stuurbekrachtiging

Het luxere tegen meerprijs te
bestellen Highhne-pakket omvat
bovendien metallic lak mistlampen voor en een elektrisch te
bedienen cabrioletkap Omdat het
oog ook wat wil is deze versie uitgerust met lichtmetalen wielen
Als extra zijn zij-airbags m de leunmg van de voorstoelen leverbaar Ook ABS airconditioning,
met leer beklede stoelen en een
wmdschot zijn tegen meerprijs
leverbaar

Opel Van Lent Aalsmeer
Oosteinderweg 110 1432AN
Aalsmeer tel 0297-329911

Bijzonderheden
uitrusting

viercilmder
lijnmotor met
zestien kleppen
Cilinderinhoud 1598 cm3
Vermogen
74 kW/101 pk
bij 6200 t p m
Max koppel
150 Nm
bij 3200 t p m
Acceleratie
11,5 sec van
0-100 km/uur
Topsnelheid
188 km/uur
Gem verbruik 8,2ltr/100km

Technisch is de Cabriolet verwant aan de Golf III, uiterlijk heeft hij elementen gekregen van de Golf
IV

Aura Opel Amstelveen
Vhelandstraat 1 1181 HL
Amstelveen tel 020- 6432680

Specificaties
Opel Astra 1.6 16V CDX

a de komst van de
Golf 4 kan de
Cabriolet met zijn
uiterlijk niet achterblijven.
De dakloze variant is echter
nog niet aan vervanging
toe..Daarom heeft ,
Volkswagen volstaan door
vooral de vormgeving aan
te passen aan de nieuwe,
dichte Golf en de techniek
te laten voor wat die was.

N

Voor meer informatie '

f 43 395,-

Er staan tests in van nieuwe modellen, inclusief een emotiemeter Opmerkelijk en apart autonieuws van elke merk is te vinden
in de rubriek A tot en met Z, welke als een rode draad door het
magazine loopt Ook is er een klassieker van de maand en een
rubriek met legendarische crashes en fotoreportages van belangrijke evenementen En m elk nummer komt autosport uitgebreid
aan bod Zo zijn er interviews met teambazen m de Formule l
De Heilige Koe ligt onder meer bij benzinestations, in kiosken en
bij een groot aantal autodealers

MG F Limited Edition
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het merk MG
brengt Rover Nederland de MGF 75 Limited Edition op de markt
In tegenstelling tot andere Limited Edition uitvoeringen zal deze
MG met 40 stuks een zeldzaamheid zijn op onze wegen De carrossene is uitgevoerd m het groene Brooklands Green In het
mteneur voeren beige en bruin de boventoon De stoelen, deurpanelen, pook- en handremhoes en het stuur zijn bekleed of
gemaakt van leder Volgens Engelse traditie is ook deze Brit
voorzien van wortelnotenhout in het middenconsole De MGF 75
Limited Edition staat op 16 inch lichtmetalen velgen met brede
215/40-banden De consumentenpnjs is 63 900 gulden

Durei Amerikanen in trek
Dure en daarmee exclusieve Amerikaanse auto's zitten m de lift
De Chevrolet Corvette en de Cadillac Seville verkopen beduidend beter dan ze ooit m Nederland hebben gedaan Er zijn er
vorig respectievelijk twintig en 44 verkocht De Corvette is tijdens
de Internationale Autoshow van Detroit trouwens benoemd tot
Noordamenkaanse Auto van het Jaar Ook het kloppend hart van
de Corvette, de 5,7 liter V8, viel in de prijzen Deze won de
'Motor van het Jaar" titel

Daewoo Matiz vrolijk en vlot

Garage W W Smit
Newa 2, 1180 AS Amstelveen
tel 020-6450266
Autobedrijf Maas
Amsterdamseweg 9 1422 AC
Uithoorn, tel 0297-563418
Kost Aalsmeer
Ophehalaan 92 1431 HK
Aalsmeer tel 0297-324550

E MET VLAGGEN en
gekleurde armbanden
uitgeruste Koreanen
springen wild overeind,
zwaaien en roepen. Er
breekt paniek uit. Van het
parkeerterrein is het ongeveer 750 meter naar de testbaan in het Koreaanse
Changwon, waar de
Daewoo Matiz in een uitermate moderne fabriek van
de band rolt. Wij willen
eerst een stukje achteruit
rijden. Dat staat helaas niet
in het programma, het is de
bedoeling dat de uit vele
landen afkomstige journalisten alleen vooruit gaan.

D

Renault is vol verwachting over de gefacelifte Laguna

De Kangoo is een verhaal apart

Renault Laguna en Kangoo opnieuw

R

enault zit niet stil. Ondanks de
feestelijkheden omtrent haar
100-jarig bestaan, brengt de
Franse autogigant kort na elkaar twee
speciale auto's in omloop. Naast de
Laguna phase II die in juni dit jaar bij
de Nederlandse dealers komt, presenteert Renault ook een aparte versie
van de Kangoo: de 'Pampa'.
Vanzelfsprekend is Renault vol verwacntmg
over de gefacelifte Laguna Ze heeft naar
eigen zeggen haar ambities aangepast dat
wil zeggen verscherpt BIJ de introductie van
de Laguna m 1994, scoorde Renault al
rneteen ongekend hoog, en dan met name in
het zakelijk segment Het jaar daarop noteerd
e het merk m ons landje 10 000 orders, voor
e
en Laguna welteverstaan Nu denkt de auto'abrikant een net zo overweldigende comeback te kunnen maken Daarvoor heeft ze
tr
ouwens de uitstraling van de Laguna 'op
v
erzoek van de klanten' zo min mogelijk aanSepast Aan de buitenkant kun je dan ook

'slechts' gewijzigde hchtunits, bumpers en
standaard mistlampen ontdekken
In het interieur tref je onder meer een ander
stuurwiel, een handschoenenkastje (samen
met tweede airbag) en nieuwe bekledingsmaterialen aan Het belangrijkste nieuws zit
onder het aangepaste koetswerk van de
Laguna Daar debuteren namelijk de 1 6 16V
(110 pk), 1 8 16V (120 pk) en de 1 9 dTi
krachtbron uit de Megane De kans op letsel
bij een botsing weet Renault overigens door
middel van speciale veiligheidsgordels en airbags te minimaliseren De nieuwe Laguna
start bij 39 995 gulden
De Kangoo is een verhaal apart Sinds de
geboorte van het ruimtewonder lijkt heel
Frankrijk de Kangoo hartstochtelijk omarmd te
hebben Meer dan 85 000 stuks zijn er mmiddels al liefdevol opgenomen Ook in
Nederland doet-ie het goed Alleen al in het
eerste kwartaal van dit jaar verkocht Renault
er 1 484 waarvan iets minder dan de helft
met geel kenteken Nu komt Renault met een
(extra) avontuurlijk exemplaar Pampa

genaamd Deze stoere Kangoo kenmerkt zich
onder andere door een met vijf centimeter
verhoogde grondspeling een speels interieur
(mcl blauwe veiligheidsgordels) en natuurlijk
de Pampa'-stnping HIJ is er alleen in het
'sparregroen' en 'poolgnjs Meerprijs plusminus 3 000 gulden bovenop de vijfpersoons
Kangoo RT-versie
Voor meer informatie
Nieuwendijk
Teelmanstraat 3 1431 GLAalsmeer tel
0297-329988
Nieuwendijk
Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, tel 0297563040

De Koreanen zijn pas weer
gerust als onze Matiz weer de m
hun ogen goede kant uit rijdt Ze
vinden ons waarschijnlijk dom
omdat we van het programma
afwijken hetgeen we maar voor
lief moeten nemen Want door de
taalbarrière zijn we niet m staat
uit te leggen dat achteruit rijden
toch echt belangrijk is om een
goed oordeel over de gebruiksvnendelijkheid van de auto te
kunnen vormen

Brouwer
Ondernemmgsweg 9 3641 RZ Mijdrecht, tel
0297-284133

Buiten kijf kunnen we vaststellen
dat de Matiz dankzij zijn sympathieke vormgeving en grappige
koplampen een vrolijke indruk
maakt Voor het speelse uiterlijk
tekende de Italiaan Giorgetto
Giugiaro van Italdesign

Auto Benelux
Traviatastraat 2 1183 NZ Amstelveen tel
020-6453251

Het wagentje weegt 778 kilo
meet nagenoeg 3 50 meter is op
een halve centimeter na ander-

De Matiz is de nieuwe kleine van Daewoo

halve meter breed en op ander
halve centimeter na anderhalve
meter hoog De inzittenden hebben verrassend veel ruimte en
kunnen ook nog wat bagage
meevoeren Kortom een handige
auto in overvolle gebieden
In het vooronder zit een dnecilmder motortje van bijna 800 cc
dat 51 paardenkrachten levert
i Het is eigenlijk helemaal niet interessant dat hiermee een topsnelheid haalbaar is van meer dan
120 km/h Dan hoor je overigens
de motor wel flink werken zonder
dat het geluid als overmatig hm
derlijk uitpakt
Een dergelijke bescheiden bemeten motor is op de eerste plaats
bedoeld om zuinig te rijden BIJ
een snelheid van 60 km/h zou
volgens de theorie een gemiddelde van 1 liler brandstof op 22 1
kilometer gerealiseerd kunnen

worden een fraaie prestatie
Overigens zal in de toekomst
naar alle waarschijnlijkheid ook
een 1 O liter viercilmder m de
Matiz worden geplaatst
Met de veiligheid zit het wel snor
de Matiz blijft bij de inmiddels
alom bekende Elandtest fier overeind en hij doorstaat de (strenge)
Europese botsproeven met glans
Kopers kunnen straks kiezen
voor een enkele airbag of dubbe
Ie airbags De auto is voorzien
van gordelspanners en (desgewenst) ABS Over de prijs valt
nog niet alles te zeggen al zal de
prijslijst gezien de concurrentie
rond de 17 500 gulden beginnen
De Matiz staat na de zomer bij de
Nederlandse dealers in de
showroom
Met de kleine Matiz presenteert
Daewoo de vierde nieuwe auto
binnen een jaar Hetgeen in de

internationale auto-industrie een
ongekende prestatie is Topman
Kim Woo Choong die in 31 jaar
tijd Daewoo uit het niets heeft
opgebouwd tot een wereldwijd
opererend industrieel concern en
handelshuis mei een miljarden
omzet is er meer dan trots op
De autotak geniet al enige jaren
zijn bijzondere aandacht in het
jaar 2 000 moet de productie
nagenoeg zijn verdrievoudigd tot
2 8 miljoen Daewoo s waarvan
1 5 miljoen buiten Zuid Korea Er
zijn al fabrieken m Polen
Roemenie Uzbekistan India en
de Philippijnen Bovendien heeft
Daewoo onlangs 4x4 producent
Ssangyong overgenomen Ook
dat levert natuurlijk een fraaie bijdrage aan de geplande groei
Voor meer informatie
Daewoo Bartels Amstelveen
Bouwerij 73D 1185XW
Amstelveen tel 020-4418438
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lechte weer
oudt duiven op
ZANDVOORT - Voor de duin van Postduiven Vereniging
leines zal het zaterdag niet
ce. Na een dag uitstel door het
echte weer werden de duiven
lost voor een vlucht vanuit
troombeek in België over een
'stand van 165 kilometer.
In totaal gingen 337 duiven
L- lucht in en met een zuidcsten wind en mooi vliegwoer
erd de tocht richting Zandjort aanvaard. De duif van
ans Heiligers had er zin in
,int die keerde razendsnel als
•rsle terug op het hok. De dui.•n werden gelost om 10.40 uur
i de duif van Heiligers landde
n 12.35.05 uur.
ils>lag: Hans Heiligers 1,9, 12, 14, 15,
i 22 Combinatie- Paap-Paap 2, 3
imbmalie Romkcs-Spronk A, 11, 13,
25 Rook Driehuircn 5, 10, 21. Com'Wtie Koper-Twins (i, 17, 20 Piet La
rouw 7 Peter Bol 8, 23 Combinatie
nper-Koper 18 Combinatie Knefitnopman l!) R on Th. Smnigc 2R G
jiteveld 53 Hans Gaus 83

5terk tennis
PC Zandvoort
ZANDVOORT - De teams
an TC Zandvoort boekten
ocde resultaten. Het tweec leam van de tennisclub
ad geen probleem met
eugen en won met 2-6, terijl het derde team knap
iet 4-4 gelijkspeelde tegen
et eerste team van Merlenove.

woensdag 29 april 1998

Olaf Cliteur oppermachtig bij Chess Society
ZANDVOORT - Olaf Cliteur is er voor de derde keer
op rij in geslaagd de rapidcompetitie van de Chess Spciely Zandvoort op zijn
naam te schrijven. Cliteur,
die 6,5 punt uit negen partijen scoorde, maakte het
zichzelf door een sjechte
start een stuk moeilijker
dan bij de vorige twee edities.
Kees Koper profiteerde daar
bijna van. Hij probeerde tot de
laatste zet de titelverdediger te
achterhalen, doch reikte niet
verder dan een toch wel mooie
tweede plek. Mare Kok leverde
een fraai kunstje. De vice-voorzitter wist, ondanks dat hij de
eerste van de drie avonden miste, toch het brons op te eisen

met een score van vijf uit zes.
Het werd een spannend
avondje in het Gemeenschapshuis met de laatste ronde nog te
gaan. Behalve titelverdediger
Olaf Cliteur, maakten Kees Koper, Simon Bosma en Mare Kok
nog volop aanspraak op de titel
van de rapid-competilie bij
Chess, waarbij een bedenktijd
van 25 minuten per persoon per
partij wordt gehanteerd.
Simon Bosma, die dankzij
een maximale score op de eerste avond, zelfs enige tijd lijstaanvoerder was, deed zichzelf
direct in een lastig parket belanden, door zich te laat te meiden voor de eerste partij van de
avond. Kees Koper en Olaf Cliteur profiteerden daar optimaal
van. Koper versloeg, zij het niet
gemakkelijk, runner-up Leo

Keesman, teiwijl Olaf Chleur
met zwart persoonlijk afrekende met een andere kanshebber
Mare Kok, die iets te fel van leer
trok en het lid pardoes op de
neus kreeg.
In deze ronde bleef Hans
Drost verrassend op het vinkentouw door Ben de Vries onverwachts, maar overtuigend
terug te wij/en. Verder versloeg
Ton van Kempen de jeugdige
Rebecca Willemse en kwam
nieuwkomer Jeroen Loos tot
een knappe puntendeling met
routinier Boudewijn Eysvogel.
Met nog twee ronden te gaan
bleef Olaf Cliteur de beste papieren houden met een score
van vijf uit zeven. Kees Koper
verzamelde tot dat moment een
half puntje minder en op de
derde plaats stond Simon Bos-

ma met vier punten. Kok /akte becca Willemse speelde hem
door zijn nederlaag naar de vijf- clan weliswaar bij winst ?ou
de plaats, teiwijl Drost steeg achterhalen, doch een achternaar de derde plek.
stand had opgebouwd in weerIn de voorlaatste ronde /ette standspunten. Cliteur nam teMare Kok de zaken recht door gen de defensief ingestelde Van
Hans Drost in een rechtstreeks Kempen geen enkel risico en
duel te verslaan. Ook de andere loodste /rjn houten manschapfavorieten maakten echter geen pen bekwaam naar remise,
misstap. Cliteur versloeg Leo daarmee zijn dei do rapidtitel
Keesman, Kees Koper xijn op rij veiligstellend.
teamgenoot Ton van Kempen
Ook Kees Koper maakte geen
en Simon Bosma trakteerde fout en tekende voor /ijn derde
Boudewijn Eysvogel op een on- winstpartij van de avond ten
vervalst schaakmat.
koste van het talent Rebecca
De negende en laatste ronde Willemse, waarmee hij ach verzou de spannende ontknoping zekerde van het zilver. De sti ij d
gaan brengen. Olaf Cliteur om de derde plaats was echter
kreeg als laatste toch nog een minstens zo boeiend, Hans
lastige opponent in de vorm Drost tekende voor een snelle
van Ton van Kempen. Hij kon overwinning tegen Jeroen Loos
echter met remise volstaan en bracht zijn eindscore op vijf
daar Kees Koper, die tegen Re- uit negen. Dit was voor de team-

leider van hel eerste team van
Chess niet voldoende vooi eienictuul, daar Simon Bosma
zelfs bi] een nederlaag op vi]l
uit acht kwam en voonung /ou
verkrijgen. BOMTIU liep indeiduad tegen een nedctUuig aan
en wel tegen Leo Keesman.
Keesmun deelde forse t i k k e n
uit m /.i|n eeiste maanden bij
Chess Society
Dit gaf Mare Kok ineens weer
uil/.icht op brons daar hij bij
winst op Boudewijn Eysvogel.
gelijk kwam in punten met
Drost en Bosma, doch dat deed
m slechts /es partijen. Kok
moest in het eindspel nog enige
rcmisedreigingen
afwenden,
hetgeen hij foutloos deed en
daardoor beslag legde op een
derde plaats.

Meeste zeevis
voor Peer van
Warmerdam

De overwinning van het tweec team kwam al in de singles
ZANDVOORT - De leden
jt stand. Kim Kilsdonk zorgde van de Zeevis Vereniging
oor het eerste punt door een Zandvoort kwamen op het
cnvoudige overwinning en het strand bijeen voor een wed-eede punt werd genoteerd na strijdje zeevissen. Daarbij
n zwaar bevochten zege van werd goed gevangen met als
'artine Bunschoten. De Zand- onbedreigde winnaar Peer
oorters kwamen op rozen te van Warmerdam.
tten toen Diederik de Groot
a een spannende drie-setter de
Op het noordelijk deel van
inst naar zich toe trok. Joris het Zandvoortse strand, even
inverwagt leek de vierde sing- voorbij Riche, wierpen de
i winnend af te sluiten, maar Zandvoortse vissers de lijnen
j n ritme stokte na een onder- van de hengels de Noordzee in.
icking vanwege de regen.
Bij een kalm zeetje en een
avond zonder wind was het
De TC Zandvoort bouwde de heerlijk toeven op het strand en
;ore verder uit door de dub- ook de vissers vermaakten zich
els te winnen. Slechts een ge- uitstekend. Naast wijting, bot
lengddubbel ging verloren en gul werd er voor het eerst dit
aardoor een fraaie 6-2 zege in jaar een zeebaars uit het water
e boeken kwam. Het derde gehaald. De vissers hopen binandvoortse team had geen nenkort ook weer eens een paenvoudige opgave tegen Mernhove. Na de vrouwenpartijn was de stand in evenwicht,
laar de Zandvoortse mannen
orgden met sterk spel voor een
•3 voorsprong. Het damesdubel ging verloren, doch de manendubbel werd een prooi Voor
C Zandvoort.

Degradatie van
handballers ZVM
na nipt verlies

Tennissende handballers
vieren tweede lustrum

Bekende voetballers van het
ederlands elftal Aron Winter
n Edgar Davids zullen de
-ugd van Zandvoortmeeuwen
nlvangen en voorstellen aan
toppers van hun club. Het
eloofd een onvergetelijke trip
c worden.
De bus met jeugd en begeleimg wordt zondagmiddag om
ngevcer twee uur terug verin Zandvoort.

Topscore]

ZANDVOORT - Het tienjarig
bestaan van de tennisafdeling
van
de handbalvereniging
ZVM-Rabobank is niet onopgemerkt voorbij gegaan. De succesformule, om de verharde
velden in de zomer en avonduren te gebruiken voor hel tennisspel, voorziet nog steeds in
een grote behoefte.
Bestuurslid Jan Hempenius
verwelkomde een groot aantal
belangstellenden in de kantine
van de handbalvereniging. Hij
memoreerde, dat het idee van

Robin Castien
(Zandv.75)

22 x

Rini Cappel. om de handbalvelden ie gebruiken voor hel lennis enorm is aangeslagen. Samen mei Jaap Methorst en later
Gerard Seders hebben die heren het tennis laten floreren.
„Woensdagmiddag
liepen
hier lachlig schoolkinderen
rond," verleide Hempenius,
„van wie er zich meieen 22 aanmeldden voor de lessen."
Zo sloeg de burgemcesler de
eersle bal van hel seizoen en
aan xijn slijl was te zien dat hij
dit spelletje aardig heeft beheerst.
De demonstralie van vier
jeugdige lalenlen van de Tennis Club Zandvoorl was van bijzonder hoog niveau.

13X

Ferry van Rhee (ZVM.zat.)

11 X

Remy van Loon (TZB)

10 X

Dennis Schrader (TZB)

' t voclbalscizocn zit er alweer op. De Zandvoortse voetbaltcanis
°rgdcn voor een behoorlijke doclpuntenproductie. Een kampioenc
'iap kon niet gevierd worden man r ook vielen er geen degradaties
l
' noteren. De man die vorig jaar al liet zien raad te weten met
"elpuntcn maken, scoorde ook dit jaar de meeste treffers. De
"l'aul
gaat dus ook dit keer nnar Robin Castien de spits van
;|
ndvoort'75.
Zaterdag voegde hij nog een treffer aan zijn totaal toe
l;l
-irdoor hij op een fraaie score kwam van 22. Pieter Keur neemt
'scheid van Zandvoortmeeuwen en doet dat met een tweede plaats,
'""l 13 treffers.

Foto Rob Knoltcr

Naast de Squadra Bianca.
Youngtimcrs en Vege Sierra
Cup wordt er tevens een ronde
verreden voor het Nederlandsen
Beiieluxkampioenschap
Formule Ford Zetec. Verder
zijn er wedstrijden in de spectaculairc Super Car Cup waar
Porches, Marcos en een vloot
De Vries en de heer Vergecst.
BMWs hun snelle ronden op
De heer Luykx. die de vorige Zandvoort rijden. Formule Aravond als invaller ook al gewon- cobaleno, MG-competiüons en
nen had, hei haalde deze presta- Historische Monoposto's comtie door, nu met mevrouw De pletcrcn het programma. De
Jong. met 59 procent de fel be- Compact Cars rijden zondag
geerdc eerste plaats te behalen. hun tweede race van het wcekDe dames De Roos en Vcrsteege einde
moesten met 56 procent genocDe toegangsprijs bedraagt
gen nemen met de tweede per dag slechts 12,50 gulden,
plaats. Mevrouw De Muinck en terwijl voor de zondag een toede heer Hennon Vel poorten slag voor het rennerskwartier
staan na drie wedstrijden op de geldt van eveneens 12.50 guleerste stek met op de tweede den Kindei en tot twaalf jaar,
plaats de dames Phihppo en onder begeleiding van een volSpinoza.
wassene. betalen de helft van
genoemde bedragen.

Emmen en Van der Meulen op dreef
ZANDVOORT - Bij de
Zandvoortse Bridge Club
waren de heren Emmen en
Van der Meulen goed op
dreef en wonnen in de Alijn. Een lijn lager leverde
een ruime overwinning op
voor het echtpaar Van der
Werff.
In de tweede wedstrijd van de
laatste competitie pakten de
heren Emmen en Van der Mctilen de overwinning met een
goede score van 03 procent. Zij
bleven de achtervolgers de dames Van Gestel en Mens
slechts een procentje voor. De
dames Van Gestel en Mens, die
pas gepromoveerd zijn naar de
A-lijn, leverden daarmee een
prachtige prestatie. De ranglijst
wordt royaal aangevoerd door
mevrouw Molenaar en de heer
Koning, op de tweede plaats gcvolgd door de dames Groenewoud en Smit.
Het echtpaar Van der Werff
had er m de B-lijn goede zin in
getuige de score van 66 piocent.
hetgeen ruimschoots voldoendc was voor de eerste plaats.
Gedeeld tweede en derde met

Welkom van 10 tot 17 uur op
Meubelboulevard AmsterdamDiemen. Andere eetkamer
misschien? Nieuw kabinet?
Prettige dag!

Amsterdam

Op zaterdag gaan vanaf negen uur de diverse kwalificatietrainingen van start, teiwijl in
de namiddag om kwart voor vijf
een race voor de Compact Cars,
1400 cc toeiwagens,
plaats
vindt. Vanaf zondagmiddag
twaalf uur racen maar liefst negcn categorieën in een bijzonder afwisselend programma.

Joop van
Kempen was
bijzonder
verrast met de
vangst van
een flinke
zccbaars

8X

c

ZANDVOORT - Zandvoort'75 is erin geslaagd een
nieuwe trainer aan te stellen in plaats van de vertrekkendc Harry Palsma. Het
contract word afgelopen zatcrclag getekend met Wcsscl
Colijn, woonachtig te Lijnden.

ZANDVOORT - Zaterdag 2
en zondag 3 mei organiseren de
Nederlandse Autorensport Vereniging en de Historische Auto
Ren Club nationale autoraces
op het Circuit Park Zandvoort.

WELKOM,

©Weekmedia/hb

Wessel Coiijn
is nieuwe
trainer van
Zandvoort'75

Nationale races
op Circuit Park

ADVERTENTIE

PieterKeur (ZVM.zon.)

SPORT

Colipi is M5 jaar en heeft xijn
sporen als actief voetballer onder andere verdiend dooi tien
jaai als speler van Aalsmeer
een vaste keus te zijn. Als trainer heeft Colijn, PSZ Zaandam,
MFC Mcdcmblik en United
Davo uit Haarlem onder zijn
hoede gehad. Het contract is
aangegaan voor een looptijd
van een jaar.
De nieuwe trainer heeft zalerdag meteen het team van Zandvoort'75 aan het werk gezien.
De wedstrijd tussen Zandvoort'75 en DZS was van geen
belang meer en dat was aan de
scherpte te zien. Zandvoort'75
heeft de kans op een ruime
overwinning laten liggen door
vele kansen te missen. Voelballend ging het nog wel. Rene
Paap scoorde de openingstreffcr, maar vlak voor de rust steldc DZS orde op zaken door de
gelijkmaker te produceren.
In de tweede helft kwamen
de Zandvoorters op een 2-1
voorsprong door een treffer van
Robin Castien. DZS, dat met de
gedachte was bij de nacompetitie zocht de aanval en gaf Zandvoort'75 enorm veel vrijheid.
Daaidoor ontstond er zeer veel
ruimte voor de Zandvoortse
aanval, doch de kansen werden
niet benut. DZS ging zelfs nog
met een 2-2 gelijkspel huiswaarts. Een fout m de Zandvoortse defensie werd genadeloos afgestraft. Toch kunnen de
Zandvoorters met een positie in
de middenmoot terugzien op
een geslaagd seizoen.

ling aan de haak te kunnen
slaan.
Peer van Warmerdam legde
uiteindelijk beslag op de eerste
plaats met 118 centimeter vis.
Op ruime achterstand werd Jochen Visser tweede, met 52 centimeter vis, teiwijl de derde
plaats naar Gerard Bluijs ging,
die 47 centimeter vis binnenhaalde.
De vissen die gevangen werden, waren behoorlijke aan de
maat. Zo pakte Peer van Warmerdam eveneens de eerste
plaats in de categorie grootste
vis, met een gul van 41 centimeter. Joop van Kempen was bijzonder verheugd met de vangst
van een zeebaars van 37 centimeter. Op 8 mei gaat de visclub
opnieuw het strand op voor een
wedstrijdje zeevissen.

qtsiqen 4-2 voorsprong-was
r zelfs uitzicht op een overwinmg^JJS. eerste.i,rnjxed-dubbel
mg verloren en~ïoêfT"Sahder
an Gelder vanwege een knielessure in de tweede mixedubbel moest opgeven kwam
ZANDVOORT - Door een bij een 16-17 achterstand gloorlerlenhove alsnog naast de TC nipte nederlaag degradeert de er weer hoop op een goed
andvoort, 4-4. Het vierde het ZVM-Rabobank hand- resultaat. Lacom zag het gevaar
andvoortse team had geen en- balteam. Het bezoekende en liep weer uit. ZVM-Raboel moeite met Bosheim 3 en Lacom versloeg de Zand- bank bleef tot de laatste minuut
on met 7-1, terwijl Zandvoort voortse mannen met 21-22. knokken voor lijfsbehoud. Opeen kansloze 2-6 nederlaag Ook de Zandvoortse vrou- nieuw werd het verschil heel
?ed tegen St.Pancras.
klein. De inhaalrace stokte
wen leden een nederlaag, erg
bij 21-22 waardoor de
met eveneens miniem ver- echter
Zandvoorters moeten degradeschil.
Van
Rooijen/WW
-leeuwen-jeugd op
bleef het team van coach ren.
De Zandvoortse dames staan
ialiaans avontuur
Joost Berkhout net voor, 14- hooggeplaats op de ranglijst,
ZANDVOORT - De jeugd van 12.
maar moesten toch het onderandvoortmeeuwen maakt op
spit delven tegen Van Rooijit moment een prachtige trip
In de openingsfase van het en/WW. Met een goede inzet
aar Italië. Organisator Lifa duel tussen Lacom en ZVM-Ra- waren de Zandvoortse handbalock heeft de voetballertjes bobank was er nauwelijks sters zeker niet mindere dan
oer een fraai programma voor- krachtsverschil. Bij een 4-4 Van Rooijen/WW. De kansen
cschoteld.
stand verhoogd Lacom het tem- werden echter niet goed benut,
po en snelde naar een voor- waardoor de thuisclub met een
Zo zal er bezoeken worden af- sprong van 5-12 bij de rust. De 7-6 voorsprong ging rusten.
elegd aan de voetbalstadions Zandvoorters, dit keer onder
De tweede helft was een copie
an Juventus in Turijn en van leiding van coach Johan Mole- van de eerste. De Zandvoortsen
.C Milaan. Niet alleen wordt naar, zetten in de tweede helft speelden goed maar verzuimpt voetbalspel bedreven maar alles op alles.
den de kansen en de strafworok andere bezienswaardighepen te benutten. Aangezien Van
cn worden aangedaan. Venetië
Met veel inzet werd de achter- Rooij en/WW beter met de moordt met een bezoek vereerd volging ingezet. De Zandvpor- gelijkheden omging leed ZVMn de Ferrari-fabriek wordt ters kwamen heel dicht bij en Rabobank een 14/12 nederlaag.
veneens bezocht. Naast deze
eiplichte activiteiten is er tijd
oor veel ontspanning zoals,
'Vemmen, tennissen, karten of
et bezoeken van de winkelcntra in de grote steden Turijn
n Milaan.

Za n d v/o o rts
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55 procent werden de dames
Van Ackooij en Drenth en de
dames Van Leeuwen en Van Os.
Het echtpaar Van der Werff
neemt na twee wedstrijden de
eerste plaats in, teiwijl de heren
Overzier en Van de Staak naar
de tweede plaats zakten.
De eerste plaats in de C-lijn
werd behaald door mevrouw De
Fost en de heer Luykx met
56 procent. Met een achterstand van l procent eindigden
de heren Hoogland en Van
Leeuwen op de tweede plaats.
In deze lijn leiden de dames

Eijkelboom en De Fost met een
geringe voorsprong op het echtpaar Van der Moolen.
In de competitie op donderdagmiddag zijn de bridgers gevorderd tot de derde wedstrijd.
In de A-hjn hadden mevrouw
Boon en de heer Vergccst geen
reden tot klagen, de eerste
plaats met 60 procent was voor
hun weggelegd. De lieren Hogcndoorn en Wcijcrs bleven
daar met 59 procent weinig bij
achter De heren Hogendoorn
en Weijcrs hebben hier de leiding in handen, voor mevrouw

Meeuwen veilig
via farce-wedstrijd
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen stelde zondag het derde klasserschap
veilig door kampioen DRC
met 7-3 af te drogen. Van
een wedstrijd was geen
sprake aangezien DRC niet
aan de sportieve plicht voldeed en met een feestopstelling aantrad. De Zandvoorters hadden daar echter
maling aan en profiteerde
van de wedstrijd, die eigenlijk een farce was.
De wedstrijd was een klucht.
DRC.
al weken kampioen,
bleek het hele team door elkaar
gehusseld te hebben en heeft
geen enkele moeite gedaan de
Zandvoorters te verontrusten.
Zandvoortmeeuwen trad mol
een behoorlijk aantal invallers
aan, door blessures en schorsingcn, maar had geen kind aan
het zeer ongeïnteresseerd spclendc DRC.
De Zandvoorters kwamen
door twee doelpunten van Pic-

ter Keur op een 2-0 voorsprong.
Waarna DRC even het tempo
verhoogde. Er kwamen wat
kansen voor DRC doch Mano
Schradei had geen enkele
moeite de slappe schoten of
kopballen te pareren.
Na de pauze was de strijd al
snel beslist. DRC had drie wisscls toegepast en bij het cmdsignaal stonden er nog maar negcn spelers van dat team op hel
veld. In dit vriendschappelijk
duel raakte namelijk nog twee
DRC spelers geblesseerd ook
waardoor Zandvoortmeeuwen
veel vrijheid kreeg. Andy Beek
had voordien al de stand op 5-0
gebracht door een zuivere hattrick te scoren.
Dil vond DRC loch wel wat te
gortig en locn het tempo een
paar versnellingen hoger werd
gebracht, kwam Zandvoorlmceuwen nog in de problemen.
Binnen lien minuten stond, de
stand van 5-3 op het scorebord.
Aan de andere kant bepaalde
Ruud van Laere de eindstand.
door Iwce doelpunten, op 7-3.

ADVERTENTIE

T& weet niet \vaCjii>'hoort1
Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag
00 00-07 00 ZFM Nonslop
07 00 09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
12 00-15 00 De Muziekboulewud
1500 1700 De Kustwacht
1700-2000 ZFMNonbtop
20 00 22 00 De Kustwacht
22 00 24 00 Tussen Eb s Vloed
Vrijdag.
00 00-07 00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorqen Zandvoort
0900-1100 De Watertoren
11 00-12 00 ZFM * (Een programma speciaal voor de senioren)
12 00-13 00 ZFM Redactie (Met de gemeenlevoorlichler)
1300-1500 De Muziekboulevard
15 00-17 00 De Kustwacht
1700 1800 ZFM Nonstop
1800-1900 ZFM Sport
19 00-20 00 v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
20 00-22 00 Eurobreakdown
22 00-24 00 BPM
Zaterdag:
00 00 08 00
0800-1000
10 00-12 00
1200-1800
18 00-19 00
19002000
20 00-24 00

ZFM Nonstop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Cale Neul)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & PaddocR
DeCoquereli
De Kustwacht

Zondag:
00 00 09 30
09 30-10 00
1000-1200
1200-1700
17 00-19 00
1900-2400

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFMJaz?
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht
NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/ZFM
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Gezocht! Verzorgde, charmante vrouw van enig niveau1
Bloemen, planten en tuinartikelen
Die net als ik houdt van diepgang en een goed gesprek
Jouw leeftijd is niet belangrijk
en die van mij ook niet Academisch gevormd, dat ben iki
Bel Karmijn voor schilder- Mijn naam is Frans en ik 5 m3
ƒ 225,Succesvolle kleine advertenties
werk, kleine verbouwingen wacht op jouw reactie Box- 10 m3
ƒ 325.OgilvyOne Worldwide zoekt Gespecialiseerd op het deco- nummer 342832
3
voor de zakenman en particulier
15 m
ƒ 400,per direct ' DATA-ENTRY ratiegebied (muren) Tel
M n 111 .itlxi l l rul M - L l mm u uoiilrn f;r/rl IIMM l ol J kn
medewerkers STUDENTEN 020-6364910 ol 06-51152427 Ben jij die sportieve, gezelli3
lonlliu II l» M'illr in ill\t'l ^c Ifllrl ^Mioltrn
worden ook verzocht te reage, romantische, zelfst Ram, Ter plaatse afgeleverd in en om Amsterdam (vanaf 1 m )
l'.n Ih llllflrn M'luij/< II » IJ ll.l.II ilr -ju-i latf huil <i|> tli'
DE
KLUSSENBUS
geren Wij vragen Ned , Eng ,
Leeuw of Waterman' Neem
IM,.
Ml< HO V'
Du op havo-niveau Minimaal Voor iedere klus, bellen dus dan contact op met mij1 Ik
P l . l . i l ^ l l l ^ l* t l h i » r l l | K I I I ilf \ol}i< M i l t r i l l l i r
Tel
023
5713780
/ \ \ ! ) \ (II)H l s Ml l \\Mtl \l) /ll.ïl|„-i imllm
180 a p m ' MEDEWERben Julia, een huiselijke, on•>lllltlll^-lljll IM.I.IIIll.l^ 1 7 I H I l l l l l
KERS PROJECTBUREAU Fa Zilmar voor vakbekwaam dernemendo moeder van 36
Wij vragen erv Word en Ex- onderhouds- en schilderwerk Ik ben in het rijke bezit van
l knul lltv li k-I li li l
i h i > | i « ( \ < n < > J ! - - > 7 l 7 l ( i < > ui
cel, bij voorkeur boekhoud- laag tarief vrijbl offerte tel / een dochter van 9 Grijp nu je
.ll^i v r n / / i m l i 11 .1.111
<undige kennis, stressbe- fax 0227-512532 na 19 00 uur kans! Boxnummer 391103
* /.imK.M.il- Niuiu-lil.nl <:.i«llmi«|ili-iii IJ. JIIUIM
AimlMHiil.
stendig en flexibel Heb je inDirect contact met vrouwen
teresse, bel Miranda Tel SCHILDER heeft nog tijd v Ben jij een Ram of Kreeft van
uit heel je eigen regio' Bel
l 'I. l.l l -l llfi l- »ok l l l l t < : i lijk I I I lic M l l ^ C l l l l l 1 l l l l l l l l l l l . l l l f .
Woningruil
niveau
en
afkomstig
uit
Indobinnen- en buitenwerk Vrijbl
020 5643333
\\JX.llliU
- Nli-imslll.,,1. \ii|.|(Ucrlls \Wkl>l.lil.
dan DIRECT APART»
nesie'
Reageer
dan
snel
op
prijsopgave
l 11 hooi !!>•<' ( out .1111. l II l i t i l l t l i \ < lir? . \ . l U n u rl i I f l
(99 cpm) 0906-909.99.35
Bellen na 1800 uur 5719800 mijn advertentie Ben jij tus(iilli.llit .ill
Illir- \.ill llrl \jiMncl.ini- S|,n|«WONINGRUIL
sen
de
50
en
60
Dan
moet
je
Doorgeschakeld
lil.nl /d.llii |n-i inill
li-i
Oppas gevraagd/
Voor al uw stucadoorswerk, zeker reageren. Ik ben Irma, Aangeboden: gerenoveerde
met vrouwen thuis
**luiliiiji-lijil in
nl.in l"i (III inii
vrijbl pnjsopg 0206120683 48, charmant, kinderloos en 6-kamerflat op 3e verdieping
0906-50.222.21 (1 gpm).
aangeboden
if
Infiil lll.lllr < i \ f i on/r OM-I Ifii .i.lllll rkki lljkr .lil\rim Amsterdam-Zuid (nabij Va• ANNULERINGEN van ad-houd van koken, natuur, thea- lenusplein), huur ƒ860 per
Irnhri i>iiil>iii.il!i'* in ilr Mn i u1- /ijl) n|l .i,in\ t.l.i^ i>]>
Een spannend
vertentie-opdrachten kunt u ter enz. Boxnummer 978989. maand. Gevraagd woning/
on/i k.inloi rn \ < • > ki ij^hii.it
contact in de buurt
Mama wil weer werken en nu UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
^r \ o o t In n vrn Dinli'i iinmmri \voiill l i f<:rl r\lt .1 tn
0906-50.222.04 (1 gpm).
zkn wij (2-4 jr) een lieve op- richten aan Micro's Weekme- Hoi, hier Michelle Ik ben 26 flat of zomerhuis (huur)
n kriini^ £( In .u hl. .il-mi-ili' /."..'>ll .iilin.kosli M
oas, die ons 3 ocht gezel- dia, Postbus 156, 1000 AD jaar, vlot en spontaan Ben jij Telefoon 0204823647
HIJ voelt onder haar rokje: ze
een leuke, spontane jongen
i* HIJ |il.i.ttsin<: in i Ir MM i o'-, uoi ilrn ^i rn liruijsniimschap wil houden 5730975 Amsterdam
heeft niets aan1 Geen 06-kosinrl - \ r i -tuin il < ) | i M i / n i k umill .iilll .lilM-lIrrtdie een goed gesprek niet uit
ten. 00-569004263 (2,5 gpm)
Vaar/surfsport
tlri ^ Iniilrn lirl \<>i-[nriilin^s^rlnril ren ki.illl M'lde weg gaat, maar houd je
^tinnil
lliiMixn uunlt /fi.'il) in irkriuri» •:<•Ik ben er
ook
van
een
geintje'
Bel'
Ik:
Sport, spel en
Verhuizingen
l
hl
ALTIJD VOOR JOU
1.70 lang, blond haar en brui- Wgns omsth t k. SCHITTEontspanning
\llrpl I J / r n r \ i l . l 7.V/r UT\\
ne ogen, goed figuur. BoxRENDE RIJNSTROOMKRUInummer 228788
l knul i Ir ti k*l \.m nu M n i o-,nl\n tritliriiinllini.itir /
X.YZ B V verhuizingen en
ZER, 120 PK Volvo Penta, alca 1,05 p/m
1
«merverhuizingen/ transport Rugklachten Originele medi- Houd jij, net als ik, ook van les RVS, douche, toilet, elektr
Voll verz Dag nachtservice sche buikspiertrainers incl vi- theater, bioscoop, uitgaan, uit l. davids, intercom, diepteme- Ik ga door, waar anderen
020-6424800 of 06-54304111 deo van ƒ 135,- voor ƒ 98,50 eten, cultuur, bos/strandwan- ter, elektr kompas, boven- en stoppen' Schaam me nerSportschool Loustel, Henn delingen' Ben jij spontaan en benedenbestunng,
afm gens voor en wil harde SEKSi
Polaklaan 13, A'dam Tel zit je lekker m je vel' Laat dan 1030 x 340, geheel vaar- Harriet' 99 cpm 0906-97.94.
020 6224197 / 6250022
snel iets van je horen Ik ben klaar, prijs ƒ 115000 k k
(llll Illllllllirt !•• Hit l MM»!
iHVur^kl.ll llll'll) <)1 /t'llllrM ,1.111'
Kunst en antiek
Leuke meiden en jongens uit
een leuke, spontane jongen Tel 06 510 522 72.
V !<!•••'. \\ivkm.-cli.i
A'dam e.o leer je kennen via
1
uit
Leiden
Reageer
nu
BoxINiMlni- l.ïf. - 100(1 M) \iii.liM-il.ini
Teleparty 0906-0990. pmBOc
Een pruik als het nummer 263813
Onk \ « M » I ri'tirlir^ mi'! Itrirriiiimiiirr
T k antieke Engelse square
LIVE' Black, beautiful en hoti
Auto's en
l )i- sliiillli^^lijtlrn «irhlrn \ooi |il.i.itMH|; in t l c / r l f t l r
nodig is!
piano, ong 1780, Cuba mahoIk ben een 27-jrg. Kreeft met
Voor de liefhebber v. zwarte
auto-accessoires
iie, moet nog besnaard
een serieuze kijk op het leven.
vrouwen' 99 cpm. 0906-06.01.
l^ll llktl.ll l .
Vraagpr ƒ9500,Ik houd van muziek, basketLokaal tarief1 Amsterdam
Tel 's avonds 020-6416303
ballen, dieren en van de leuke Auto-demontagebednjf
1
dingen die het leven nog aan- STRIJDONK, RDW/ARN erk., datmg. vrouwen uit A'dam
'Veilinggebouw Amstelveen*
010-29.46
186.
genamer maken Heb jij on- lid Stiba Inkoop sloop/schaHeden INBRENG voor veiling
geveer dezelfde interesses. de-auto's. Gratis gehaald Te- New*New*New*New*New
Oproepen - Mededelingen
18 en 19 mei. Spinnerij 33,
Dan lijkt het mij leuk als je vens verkoop oude en nieuwe SECRET-PHONE-COMPANY
Amstelveen, 020-6473004.
belt. Boxnummer 986367
onderdelen.
Meteorenweg De 1e seksafluisterlijn v. Holl.
VWO MARKTONDERZOEK vraagt in Amsterdam e o. man0906-97 22 Secret" 99 cpm.
Ik ben een sensuele, char- 381, A'dam, 020-6319802.
nen en vrouwen in de leeftijd van 25-60 jaar, die in het bezii
mante
vrouw
van
41
jaar,
1.70
Ontdek
de duistere wereldi
Gevr. loop- en sloopauto's,
Muziekzijn van een OPEN HAARD m de woonkamer. Bent u het
lang, knap en zie er vrouwelijk hoge prijs, gratis gehaald. SM. Je meesteres LIVE1 Zij
sjouwen met hout voor de haard totaal moe of vindt u dit juis'
instrumenten
uit Ik zoek via deze weg een RDW-vrijwanng. 023-5333742. wijdt jou in! 99cpm 0906-9626
super-romantisch' Vindt u het ook leuk om hierover in een
verzorgde, aantrekkelijke en
kort interview, tegen financiële vergoeding, uw mening te
vooral vrolijke man waarmee GOEDKOPE autoverz m. ter- * SEKS ALARMNUMMER *
geven? Belt u dan voor inlichtingen met 026-3815036 (ook
Dus .. . maakt u voor
ik als het klikt een ondeugend mijnbet, bromfietsverz Bel of Snelseks Direct Live 99 cpm
optimaal advies even
's avonds bereikbaar) Vraagt u naar Robert Verhoeven.
afspraakje kan maken. Box- bezoek onze infowinkel De
een afspraak!
Rijpgracht 2, A'dam. PWO
nummer 970085.
• Uw particuliere Micro bon
Verz., tel 020-6846060 of
CHARLOTTE COIFFURES
Spannende date?
per post verstuurd bereikt
Ik mis de liefde van een spor- 06-55181336 weekendservice
0906-50.15 15.6.
1
EN HAARWERKEN
ons pas over 3 a 4 dagen
tieve vent Sta jij stevig m je
Advertenties van
Ook gespecialiseerd m
U kunt bij ons al v a. ƒ 270,Opdrachten die te laat
schoenen' Weet jij wat je wil
vrouwen 18+. (1 gpm)
herenlmcpljwerken
voor het eerste half jaar
binnenkomen worden
en zie je er goed uit? Dan
Dinsdogi
gesloten
een
goede
piano
huren.
Sinds
1954
Thuiscontact:
vrouwen (20automatisch de week
zoek ik jou! Ik ben een gave
daarop geplaatst
jongedame van 30 jaar. Ik Autoruiten en kentekenplaten 59) zoeken een afspraak
Lijsterstraat 18.
thuis 0906-19 19 (60 cpm.)
woon en werk m A'dam en ik
Heemsledeslraol 28
VAN KERKWIJK bh
Tel + fax- 023 - 5731613
Hoofddorpplein
luister
naar
de
naam
MomVanavond al een
Amsterdamseweg 202
Amsterdam
que Boxnummer 943029.
Felicitaties
fijne afspraak'
AMSTELVEEN
Tel
020-6157107
0906-50.222.04 (1 gpm)
020 - 6413187
Rijles auto's
Ik zoek via deze weg een
Voor 't echte handwerk bel je
en motoren
• Een paar duizend km van Roy 18 jaar
energieke man voor avonden
0906-0630.
Zij praten, jij
huis en jij werd daar 18 jr,
Wil je met me trouwen'
stappen en na afloop nog wat
Mode
komt1 Live + Stones1 99 cpm
te gek joh hè Rene.
extra. Ik heet Cynthia, heb
Roy, 18 jaar van harte.
Alblas Verkeersscholen
spannende blauwe ogen en
Vrouwen 30+ uit A'dam gel Lieve Roy, langs deze weg Martin & Ton.
mooi rood haar en ben 1.77
ven je hun telefoonnummer!
van harte met je 18e verjaarlang. Ik zoek contact met
0906-14.44 (60 cpm.)
dag Tot op het feest, Almere • Roy 18, zet hern op en kijk
UW RIJBEWIJS
Vondellaan
7
mannen tussen de 20 en 35 Nieuwkoop, 0172-40.8361.
uit op de weg. Veel liefs van
Wil je lekker komen, maar
Geen
tijd
om
te
strijken,
wij
doen
het
graag
voor
u
• Lieve Roy, veel liefs van Charlene, Renate en Rob
jaar. Interesse' Bel nu
geen 06 op je rek.? Bel dan nu
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken Boxnummer 970747.
Jenny en l love you
Voor auto/motorrijles m
• Roy, heel veel plezier op
00-569004253 (2,5 gpm)..
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkAmsterdam
e.o.
is
een
gratis
• Roy 18 Veel groeten uit En- mei zet hem op, succes met zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9.00 tot
mfogids
verkrijgbaar.
Naam
Canna
Leeftijd'
43
Wil jij SEKS' Ik ook' Bel me
geland. Ome Ronnie en Tante je examen Pete & Mary.
1700 uur Voor info 023-5717177 of 06-52502188
jaar. Karakter
spontaan, Tel. 020-4205386
dan LIVE Geen 06 op je tel Maureen Have fun'
WIJ ZIJN GESLOTEN VAN 18 APRIL T/M 10 MEI.
sportief, eerlijk, lief, trouw.
rek. 00-6809950929 (4 qpm.)
1
•
't
is
waar,
Roy
wordt
18
jr!
• Roy 18 Veel plezier, veel
Uiterlijk kort haar, slank, blau0906-Nummers
Van
harte
en
een
fijne
dag
groeten uit Nieuw Zeeland
we ogen. Jij hebt geen blond
Hope to see you soon, Lisa zat dag. Je moeder + Johan
Diverse clubs
stekelhaar en bent niet maRestaurant 'De Vuurboet', ingang om de hoek Brugstraat geri Jij bent tot 1 85 m, tot 48 0906.9889 Rijpe Sjaan DD
jaar en geen ééndagsvlieg. zkt jongens (18) v Live Seks
tweede deur links, elke woensdag en donderdag open
Uitgaan
Boxnummer 938428.
van 1330 tot 16.00 uur Wendy 023-5730283
Grijp onder m'n rok. 99 cpm Luxe privé huis! Topmeisjes
10-01 u, 7 dgn p.w Sauna +
bubbelbaden. Sarphatipark
Zat 2 mei stijldansavond v.
118, A'dam. 020 - 672 30 22.
IETS TE VIEREN'
alleengaanden en paren. 'De
EETCAFE SANTÉ
Ossestal', Nieuwelaan 34 Os• Wij behouden ons het
Zandvoort, 023-5719213
dorp, 20 30 u. Geen danssch
recht voor zonder opgave van
S v p tijdig reserveren
ledere liefhebber welkom.
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen
LET OP' 30 april geen alleen- • Zin in een avondje toneel' £ Ja, dat kan in Vakantiepark Collendoorn in mooi Overijssel.
gaandenav in De Ossestal. mei 20 00 u. speelt Karakter in Reserveer snel voor een 3-daags Hemelvaarts-arrangement:
de Schoter sch gem H'lem.
Graag tot don 7 mei

Commercieel en
administratief
personeel
gevraagd

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

1e klas tuinaarde/bestratingszand

Jaap Bakker BV

Heining 16 te Amsterdam
Tel. 020-4975821

(09)06 - 9789

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe efficiënte manier oni
snel In contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen vla de
Contacllijn. Op de Contactlijn 0906501515.6 kunt u anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken
advertenties van lezers die een serieuxe partner of gewoon een vriend of
vriendin /oeken.
U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6
ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt nadat u
de advertentie lieefl ingesproken aiilomatisch een boxnummer en PIN-code
van de belcomputer. Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties k u n t u de door

PIANO
SPELEN

0906*0611

in 5 dagen

Verkoop 2e hands kleding

Avontuurlijk vakantie vieren nabij
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN

VLOOIENMARKTEN
2 en 3 mei Sporthal De Vang, Koningsgeelstraat te Zaandam
9 en 10 mei buitenmarkt Olympisch stadion te Amsterdam
21, 22, 23 en 24 mei Maliveld te Den Haag
ORG HENSEN, tel 023-5402334
Grote VLOOIENMARKT, Amsterdam-Zuid Zondag 3 mei,
10-17 uur, Apollohal, Stadionweg 3-5, buslijn 15 Inlichtingen Midland BV 033-4751167

Horecapersoneel
gevraagd

VLOOIENMARKT 6 en 7 juni
Jaap Edenhal Amsterdam
0481-422112

EETCAFE SANTÉ
vraagt personeel m/v
Tel 023-5719213

Schoonmaakpersoneel

* 2 overnachtingen in een gezellig vakantiehuisje met W
op slechts 5 km afstand van Attractiepark Slagharen.
*3 dagen lang gratis entree in Attractiepark Slagharen met z'n
vele nieuwe en geweldige attracties zoals The Eagle, de wildwaterbaan, de looping star, de spannende wild west shows,
lekker verwarmd zwemmen in het Bergbad en nog véél meer.
*genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's.
* 'n pony bij uw vakantiehuisje als kameraad voor uw kinderen.
* Dat is een belevenis voor de kinderen én voor u!

HEMELVAART
LAST MINUTE

RESERVEER SNEL: 0523-683000 TOT 20.00 UUR

Aankomst 12.00 uur; vertrek 10.00 uur.

f 298,-

i

per vakantiehuisje max. 6 pers/

Geldig voor de data:
ma 18 - di 19 - wo 20 mei
SLAGHAREN, DAAR GENIET JE NOG T MEEST wo 20 - do 21 - v r 22 mei
Kennismaking

gevraagd

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE'?

Hallo, ik ben een vrouw van
50 en ben op zoek naar een
eerlijke, lieve, spontane man
voor een gezellig telefoongesprek. Als het klikt, kunnen
we misschien een keertje wat
afspreken
Ik hoop dat je reageert1 Boxnummer 429421.

Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week Wat moet u doen?
1 Kies een leuke advertentie
zoekt voor de ochtend (vanaf 07 00 uur) ervaren schoonma- 2 Bel met 0906-50 15 15 6 en toets m het hoofdmenu een 4. Het lijkt me erg leuk maar
kers (parttime) voor het centrum/oosten van Amsterdam 3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie vooral spannend als we eens
van uw keuze
Heett u interesse, neemt u dan contact op met de heer
af zouden spreken dat jij me
4 Spreek een boodschap m en wacht op een reactie
F Meuleman bereikbaar onder telefoonnummer
eens een keer belt Ik denk
0206139221
dan aan een telefoongeReageren op advertenties met boxnummer''
sprekje voordat ik ga slapen
UITZENDBUREAU DE WERKSTUDENT
Het moet geen slaapverwekzoekt met spoed
kend sprookje zijn, weet jij
VLIEGTUIG-SCHOONMAAKMEDEWERKERS M/V
wat wel7 Boxnummer 948317
op Schiphol-Oost in de hangars,
Hieronder vindt u een kleine selectie van de
8 uurs diensten, onregelmatige tijden (voor kortere of langere
honderden aanwezige advertenties
tijd) Tevens zijn wij op zoek naar medewerkers vliegtuigTe koop
schoonmaak m'v op Schiphol-Centrum liefst met rijbewijs
aangeboden
Reageren op advertenties Haarlem vind jij de telefoon
Interesse'' Bel 020-6228555
ook zo'n leuk speeltje, dan
met boxnurnmer7
diversen
moet je maar eens snel reageren Ik zou graag een afspraakje maken of een span- Te koop Zandvoorts folklore
Technisch personeel
Huishoudelijk
nend telefoongesprekje met VISSERSHOEDJE, ƒ 100
gevraagd
personeel
je willen voeren IkbenBianca Tel 023-5719721.
gevraagd
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gevoel voor sfeer en fantasie de stap' Ik ben in het bezit
handelszaken
Ik ben een gevoelige vrouw, van lang, donker haar en zie
lang, slank en blond Ik heb er goed uit1 Ik ben Rebecca,
zin in een fijn telefoongesprek 1 75 lang en via deze weg op
voor vakantie en/of ziekte van vaste bezorger/ster
met spannende verhalen die zoek naar jou1 Houd jij net als
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Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen, n.oogpm)

ALS JE OM MENSEN G E E F T ,

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

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

u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen in onze krant.

Autoverzekering

50 cpm ' Binnen 5 seconden
vrouwen 30+ direct live aan
de lijn' 0906-1722.
50 cpm i Quick Dating Nu
bellen, direct afspreken
Bel 0906-1733.
50 cpm ! Thuiscontact vrouwen (20-59) zoeken een afspraak thuis 0906-1744
1

LAAT ONS UW
PRODUKT
EEN DIENST
BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-4309116.
SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS.
DAT MAG WEL IN DE KRANT.

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

60 cpm. Wijkdatmg vrouwen
uit jouw wijk zoeken een afspraaki 0906-17 17.
Afspreken in jouw
postcode-gebied
0906-50.22204 (1 gpm)

Coupon uitknippen en opstuien
(frankeren als blief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia. Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.
01'afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
GusthuLsplein 12.
2041 JM Zandvoort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
*" 9'y" <'CL. IJ l \V)
(u dient er rekeningmee te houden dut bij
UH op^u\e de regel
hr.o.nr. ... lui r. \.<!. l>l:id
als l regel bij uu tekst
gerekend wordt).
Wij lijn niet aanspru-

kelijk \o')r fouten ontstaan door onduidelijk
luindsclirin.

Gratis Micro's en betaalde
W 'J behouden ons hel
Micio's moeten worden ingclc- ri;<:llt *«<>r/«ndcr
ve,xi aan de balie van ons kan- ; ^ - - toor tot uitcilijk maandag
,
nie,
16 00 uur.
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BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

ed 17

(09)06-98.50
24 u/pd (1 gpm)
Zie ook Nieuwsnet 9
Kabeltekst pag 440 en 450

BEL ME THUIS

0906-96.88
VERNIEUWD ca 1 gpm
Beluister anoniem
advertenties 18+
0906-5015156(1 gpm).
Biseks1 Buurvrouw/buurmeisje (18)i Spelletjes steeds harderi 99 cpm 0906-95 26
Dagelijks seksen hete meisjes (18) op onze LIVELIJN! De
heetste1 99 cpm 0906-06 03
Direct contact met
stoute vrouwen
0906-5022221 (1 gpm)
Dames en heren uit heel
Nederland zoeken 'n vriend
of vriendin, alle leeftijden.
(55 cpm) 0906-9876.
Direct contact met
vrouwen thuis'
0906-5022221 (1 gpm)

t/m 3 regels ƒ 5,60
t/m 4 regels ƒ 7,47
t/m 5 regels ƒ 9,34
t/m 6 regels ƒ 11,21
t/m 7 regels ƒ 13,08
t/m 8 regels ƒ 14,95
t/m 9 regels ƒ 16,81
t/m 10 regels ƒ 18,68

Wilt u ook naam. adics, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw adveitentie helaas niet opnemen
Voor de paiticulier maximaal 3 icgels gialis. niet vooi de /akclijke mui kt. lot een maximum van één adveitentie
pei week. Ook /onder vermelding viaagpiijs (aitikelcn te /LÜIIICH met boven f300.-) kuni u met gratis adveitcren. Alle piij/en ?ijn incl. \1.5r/r BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in uibrick:
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Vogelrijkdom in 'de punt van Texel
Een Arend heb je snel gezien op Texel. Hij heeft een rood
hoofd van de frisse buitenlucht, een kijker die rond zijn
nek is vastgegroeid en Wassink als achternaam. Alleen al
in zijn tuin rond het Texel Birdwatching Center telde hij
178 soorten vogels. Een centrum waar iemand die een
beetje van vogels houdt niet omheen kan.

H

ET TEXEL Birdwatchmg Center bestaat
uit drie zespersoons
appartementen,
een
tweepersoons kamer voor de
komende en gaande man en
een centrale ruimte met bar en
tafels.
Vooral die laatste ruimte is
buitengewoon interessant. Vanwege de fraaie bibliotheek
boordevol vogelboeken en -gidt,cn. Maar meer nog vanwege
liet logboek dat op de stevige
houten tafel ligt. Daarin staan
Ie laatste waarnemingen vermeld. Vuurgoudhaantje bij de
Tuintjes, middelste zaagbekken bij de Ijzeren Kaap, strandleeuwerik bij paal 9. Een dagtocht is zo uitgestippeld.
„Ik zag vanmorgen een geel;ors in de tuin," zegt Arend
Wassink (43). „Dat is de 178-ste
soort." In de tuin wel te verbtaan, want op het eiland zelf
zijn er heel wat meer gezien.
Het Texel Birdwatching Centcr werd een jaar geleden niet
toevallig aan de Vuurtorenweg,
oven voorbij
De Cocksdorp,
geopend. Dit
was de plek
waar Wassink
on zijn vriendin Marion de
Graaf al lange
tijd op loerden. „We zitten vlak onder de dijk, in de
punt van het eiland. Vogels die
net zijn komen aanvliegen,
ploffen net over de dijk even
neer en vinden rust in onze tuin
on omgeving. Vogels die vanuit
het zuiden komen stuiten op de
dijk, schrikken van de zee en
blijven even rondhangen voordat ze de oversteek wagen.
Vooral ook roofvogels."

lichten doen zich gelukkig bijna geen ongelukken meer
voor."
Wassink studeerde Biologie,
maar stopte daar op een gegeven moment mee en ging naar
het buitenland. Naar Israël, om
vogels te ringen en geluiden op
te nemen. Later naar Thailand
en Maleisië.
Terug in Nederland woonde
hij een tijdje in Leiden, maar
het leven in de stad beviel hem
niet. Hij ging werken bij het
Para-centrum op Texel en werd
verliefd op Marion, een echte
eilandse. Hoe groot kan het geluk van hartstochtelijk vogelaar zijn?
Na een verbouwing openden
zij vorig jaar het Texel Birdwachting Center. In mei begon
het eerste seizoen echt, „Bij de
opening hadden we een Spaanse mus in de tuin. Die werd voor
het eerst in Nederland gezien.
Iedereen dacht aan fraude, zou
ik ook hebben gedaan. Maar het
was echt zo."
Recent was
er ook spektakel op Texel.
Een
grijze
wouw, voor de
tweede keer in
Nederland gesignaleerd, bezocht
het
eiland. En natuurlijk cirkelde hij rond het
centrum. Andere klappers die
op Texel werden genoteerd:
renvogel, Daurische klauwier
(een paar jaar terug, de eerste
waarneming in West Europa),
vale lijster, groene bijeneter (jaren zeventig alweer) en havik
arend (jaar of drie terug).
Het gaat goed met de vogels
op Texel. „De roodmus bijvoorbeeld is hier een recente verschijning, maar zien we steeds
meer. Blauwborst gaat goed,
ook landelijk. De roofvogels zoals kiekendieven, sperwer en
havik. De havik heeft hier onlangs voor het eerst een nest
gemaakt."

'Ik zag een
slrandleeuwerik
bij paal 9'

Ook de nabijgelegen vuurtoren maakt 'de punt' vogelrijk.
Het licht trekt aan. „Vroeger
vlogen ze zich massaal dood op
de vuurtoren. Mijn buurman
die bij Staatsbosbeheer werkte,
schepte dagelijks kruiwagens
dooie vogels op. Veel daarvan
liggen nu in het museum jn Leiden. Sinds ze de hele toren ver-

Het gaat slecht met de vogels
op Texel. „De dwergstern en
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6 mei gesloten
In verband met de verkiezing van de leden van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal op 6 mei 1998 zijn
de afdelingen Burgerzaken van de stadsdeelkantoren
(met uitzondering van stadsdeelkantoor Zeeburg),
alsmede van de Dienst Binnenstad, Amstel l, gesloten.
Genoemde afdelingen zijn wel geopend voor verkiezingsaangelegenheden.Voor aangifte van geboorte en overlijden en
spoedeisende zaken kunt u terecht bij de afdeling Burgerzaken
van de Dienst Binnenstad, Amstel I.

RATHÉ CINEMAS
WENST
HEEL NEDERLAND
ALVAST EEN
FIJNE
KONINGINNEDAG!!
Tip:
ook morgen zijn er
2S topfilms te zien in al
onze Amsterdamse
Pathé bioscopen

Volwassen eidcrecnden in de Slufter
noordse stern hebben het moeilijk. Ze zitten op de grens van
het water en bij heel hoog tij,
spoelen nesten weg. Ze worden
ook verstoord door toeristen
met honden en vliegers. Grauwe klauwier, tapuit, wulp, staan
onder druk. Het gaat extreem

slecht met de weidevogels
hier."
„Grutto en tureluur zie je nog
wel, maar alleen op de terreinen
van Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer. Er is te veel
intensieve landbouw. Er worden wel samenwerkingsover-

Combikaart geeft
korting op musea
in Amstelveen
Hoe vaak krijgen de musea
in Amstelveen niet de
vraag gesteld of er ook nog
wat anders te zien is. En
dat is er namelijk volop.
Voor het Museum Jan van
der Togt, Buitengalerie De
Amsteltuin, Museum
Aemstelle, Tassenmuseum
Hendrikje en het Cobra
Museum voor Moderne
Kunst was dat reden met
een combikaart te komen
waarmee je met korting
twee jaar lang in de musea
terecht kunt.

S

OMMIGE MENSEN weten het al, heeft Werry
van der Windt van Museum Jan van der Togt ontdekt:
Amstelveen is cultureel goed
bedeeld. „We krijgen nu al vragen naar Tassenmuseum Hendrikje." Dat Amstelveen maar
liefst vijf museale instellingen
telt, is in bescheiden kring bekend. Maar waar je ze kunt vinden, is vaak niet bekend. „Kunt
u me vertellen
hoe ik bij het
Museum Van
der
Togt
kom," vraagt
iemand aan de
balie van het
Cobra dieMuseum,
de ____________

veen bewijzen de vragen bij de
instellingen zelf én bij de WV.
„Er komt een toenemende
stroom toeristen naar Amstelveen," weet Lieke Fijen. „Een
hoop mensen willen buiten de
drukte van Amsterdam van
kunst genieten. Verder heb je
natuurlijk ook hotelgasten die
voor een symposium of congres
hier verblijven en graag ook
iets anders willen doen." En
dan hebben we het nog niet
eens over de Amstelveners zelf,
mensen uit de regio en Amsterdammers die zeker met het gereedkomen van de Bijenkorf in
het Stadshart (eind september)
er een dagje van willen maken.
„Het zijn alle vijf kwaliteilsmstellingen met ieder een eigen aandachtsgebied, maar samen sta je veel sterker," verklaart Lieke Fijen de samenwerking. „Het is een heel goed
initiatief," vindt Sigrid Ivo van
Tassenmuseum
Hendrikje,
„want je presenteert je gezamenlijk. Je krijgt een beter
zicht op het aanbod en daar
gaat het om." Het Cobra Museum mag vanwege de (inter)
nationale uitstraling dan wel
bekend zijn,
met de andere
musea ligt dat
wel wat anders.
In het Oude
Dorp van Amstelveen is het
Museum Jan
van der Togt
te vinden, dat weliswaar een
vaste groep bezoekers heeft,
maar voor velen ook een onbekend museum is. „Hoe vaak we
niet te horen krijgen: goh. wat
leuk dat jullie hier zitten." Werry van der Windt weet het,
maar: „Wie ons eenmaal kent,
komt steeds terug." Het museum van de man die ooit groot
is geworden met de Tornadorekken, heeft een eigen collectie van onder meer glaskunstwerken, beelden (Zadkine onder moer) en schilderijen (onder andere Sam Francis en
Hans Kanters). Het museum
toont bovendien in wisselende
tentoonstellingen
moderne
kunst van bijvoorbeeld Rob
Scholte. Eugènc Brands, Gertie
Bierenbroodspot en Kees Verkade.
De gemeentelijke galerie

'Je krijgt een
beter zicht op
het aanbod'

gebrekkige
bewegwijzering nog eens illustreert.
Het Nationale Museumweekend vorig jaar gaf de aanzet
voor de Museum Combicard
Amstelveen, zoals ie officieel
heet en vrijdag 8 mei ten doop
wordt gehouden. In plaats van
23 gulden betaal je 12.50 gulden
voor de toegang van de vijf musea en de kaart is nog twee jaar
lang geldig ook. De combikaart
heeft een tweeledig doel, legt
Lieke Fijen van het Cobra Museum uit. „Het geeft aan do ene
kant duidelijk aan waar je de
verschillende musea kunt vinden voor wie ze al kent. En wie
nog niet op de hoogte was,
wordt geattendeerd op het bestaan van de vijf instellingen."
En dat er behoefte is aan een
wegwijs in cultureel Amstel-
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Voor reserveringen:
Nationale Pathê Bioscoopreserveringslijn

O9OO.2O2 53 5OSOct/pm
Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda
voor het filmaanbod.
Pathé bioscopen in Amsterdam:
' Alfa, Bellevue Cinerama / Calypso, Cinema, City en Tuschinski.
U vindt alle adressen van Pathé Cinemas in de GOUDEN GIDS.
tl • • • • • • • • • • • • • • • •
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eenkomsten gesloten met boeren die dan voor nesten betaald
krijgen, maar het aantal nesten
zegt mets over het broedresultaat. Ik gun het die boeren wel,
maar het is een slechte ontwikkeling. Beter zou het zijn als
delen van het terrein niet be-

risme. Niet zoals je op Duitse
waddeneilanden /-iet, hoogbouw neerzetten en een heel
fijnma/ig netwerk van fietspaden aanleggen. Een kwade ontwikkeling hier op het eiland is
dat er snorfietsen en scooters
verhuurd worden die mensen
op de fietspaden gebruiken. De
verhuurder moet duidelijk vertellen dat dat met mag."
Het gemeentebestuur van
Texel is nooit zo naiuur-minded
geweest, vindt Wassink. „Dat
bestond uit Texels Belang, dat
vooral oog had voor het belang
van projectontwikkelaars, horcca en ondernemers Ik hoop
op een kentering nu GroenLinks hier zo groot is geworden.
Maar je weet hoe dat gaat met
beloftes voor de verkiezingen
hè, afwachten maar dus."
Het bedrijf van Wassink richt
zich op toeristen. Doet hij dan
zelf niet mee aan het om zeep
helpen van het eiland? „Nee.
De mensen die hier komen weten al wat van de natuur en hoe
ze daar mee moeten omgaan.
Zij weten zich te gedragen en
anders informeren wij ze wel.
We hebben hier alle folders van
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Bij ons zijn niet alleen maar vogelaars welkom,
maar iedereen met een warm
gevoel voor de natuur. Ik heb
wel mensen aan de lijn gehad
die zich excuseren dat ze niets
van vogels weten. Dat geeft helemaal niet. Met een bezoek aan
of verblijf in het centrum kunnen ze, als ze het willen, hun
kennis verdiepen."
Eric Fokke
plant en bewerkt zouden worden."
Mensen komen voor rust,
ruimte, en schone lucht naar Het Texel Birdwatching CenTexel. En voor vogels natuui- ter is gevestigd aan de Vuurtolijk. En daarom moet zeer voor- renweg 94 bij De Cocksdorp,
zichtig met het eiland worden telefoon 0222-316.416.
omgegaan. „Een geleid eco-toe-

weeK
to deze tiwt

Boodschappen
Kraiït
voor nieuwe produkten en acties

Sigrid Ivo bij een van de vitrines in het Tasscntnuscum Hendrikje

Ai chieffoto WM/Luuk Goscu chi

Aemstelle richt zich vooral op
de kunstenaars die in Amstelveen werkzaam zijn en heeft zo
via wisselende exposities aandacht besteed aan onder meer
Els Wiegel, Erwin Verheijen,
Dirk Annokkée en Hans Franssen. Buitengalerie De Amsteltuin zit alweer heel wat jaren
langs de Amstel, maar je moet
het wel weten te vinden. De galerie annex beeldentuin gaat altijd eind april open en sluit tegen de herfst weer de deuren.
Zowel werk van gevestigde namen als van jong talent is te
zien in de weelderige tuin. De
formaten varieren van groot tot
huiskamerschaal.

Gratis
fc dagje
Amsterdam!

wereldstad
Naast 725.000 inwoners, 140
nationaliteiten, 00 eilandjes,
2.0 miljoen vierkante meter
water, 13 ha, groen, 9.100
bomen, 75 km
oevervoorziening, 1.200
bruggen, 85.000 stuks
straatmcubilair, 12 torens, 76
gedenktekens, 74
speelplaatsen, 11
schuilkelders en 36 urinoirs,
heeft onze hoofdstad vijftig
gratis activiteiten en
attracties! Amsterdam
Wereldstad zet er
tweewekelijks vijl' van voo.' u
op een rij. Dit is de tweede
aflevering.
6. Gratis blik op de toekomst
van Amsterdam in de Zuulerkerk. Dc/e 17-e ecuwse ken; is
gerestaureerd en biedt nu jen
permanente expositie van allo
bouwplannen van Am.sterdam,
tussen morgen en de vcire toekomst, variërend van de NoordZuidlijn onder de binnens ad,
winkelcentra tot en met IJburg
Adres: Zuiderkerkhof 72, bij St.
Anthomebreestraat.
Open:
maandag tot en met vrijdag van
12-17 uur, donderdag tot 21 uur
7. Het enige echte Norr laai
Amsterdams Peil (NAP) is gratis te zien in het Stadhuis CVmstel 1/Waterlooplein). Dit :JAP
bevindt zich ongeveer een halve meter onder het maaiveld en
wordt exact aangegeven door
een bronzen knop. Als je een
trapje afdaalt, kun je je han j op
dit peilmerk legen: leuk voer de
foto. Het ANP is belangrijker
dan vele Nederlanders denken
Voor een groot deel van Euiopa
is het NAP de maatstaf vooi alle
hoogtemetingen. Open: maandag tot en met vrijdag van
08.00-23.00 uur en zaterdag z >ndag van 10-23 uur.
8. Gratis lunchconccrten op
woensdag, om 12.30 uur, te beluistercn in het Concei gcbouw. De accoustiek van deze
muziektempel geldt als een van
de mooiste ter wereld. Tijdens
de lunchpauzeconcertcn kun je
soms beroemde orkesten horen.
9. Gratis
'rondvaart'
met
prachtig uitzicht, Pont ove. het
IJ. Eigenlijk vaar je niet rond.
maar heen en weer tussen het
Centraal Station en Amsterdam
Noord, met onder andere uitzicht op het Java-eiland en de
schepen op het IJ. Achter het
Centraal Station, maandag tot
en rnet zondag, dag en nacht.
10. Gratis te bezichtigen: drijvende bloemenmarkt op het
Singel, de enige ter wereld en
bovendien een van de grootste.
In de vorige eeuw werden de
bloemen per schip aangevoerd.
De schepen zijn gebleven, de
aanvoer is nu per auto. Toensten kijken hier nog steeds hui
ogen uit op de bloemenvvecldc
Open: maandag tot en me t zaterdag van 09.30-17 uur; zondags mag de markt open.
Voor meer informatie, dat; oneningstijden, enz., kunl u het oeristisch informatienummer vai. VVV
Amsterdam bellen: (MUO-HHW 40 (l
gulden per minuut).

Beestenboel
in Jaarbeurs

Tassenmuseum Hendrikje is
een fenomeen vanwege de
unieke collectie en de locatie,
een gewoon woonhuis. Een
overzicht van de ontwikkeling
van de darnestas door de ecuwen heen. is op een hele professionele manier vormgegeven,
die ook voor geen ander museum onderdoet. Aan de hand
van buidels, waaiers en prenten
wordt een veelzijdig beeld gegeven van de rol die de tas voor
de vrouw heeft gespeeld en nu
nog speelt.
Het Cobra Museum voor Moderne Kunst spreekt eigenlijk
voor zichzelf Het twcccnecnPSP B0305
half jaar geleden geopende museum toont niet alleen de wor17 59 38 48 13 47 46 22 48 26 bb (59 2 59
tels van de Cobra-kunstenaars,
maar verwijst ook heel duidelijk naar verwante stromingen,
al dan niet met wisselende ex- Welk woord komt er in het balkje?
posities. Samenwerking met
het Stedelijk Museum heeft gcHORIZONTAAL: l stadsad- kunstwerk: 3 gasv. element; 4
resulteerd in een tentoonstellen van kunst die in Amster- vocaat: 11 uitstekend: 12kaart- gezicht: 5 hetzelfde; 6 let wel; 7
dam veelal in de depots blijven spel: 14 vr munt: 15 Franse strijdperk; 8 pi. a d. Oostzee: 9
staan en niet vaak te zien zijn. stuiver: 17 ik. 18 briefaanhef: 20 wereldtaal: 10 soort, gewicht; 11
Wie aan de hand van de com- zoogdier. 22 rusttoestant: 25 spreken: 13 treurchcht; 14 inbikaart eens ccn kijkje wil ne- keurig, 2(i pas. 28 dnckroon: 29 komstcntoezicht; 16 éénvierde:
men in de vijf musea, kan te- Venetiaans leider: 30 strij- 19 kortschnft: 21 precies: 23
recht bij de instellingen zelf of kmstr.; 32 open bosplek: 33 ton- mollcngang; 24 vogel: 25 bijw.:
suur: 34 niet even: 35 autokeu- 27 kleven: 27 trommelen: 31
bij de WV.
ring; 37 manl. dier: 38 en om- halfedelsteen: 33 weefsel; 36
Eduard Herkcs strcken: 30 hoofdier. 40 bord- Kon. Pakketvaarlmij.: 37 soort:
spel: 41 tangens: 43 bcigrug: 45 42 betamelijk; 44 taille; 46 Oosvistuig. 40 titel: 47 /.in: 4!) ccn en ters land: 48 raar; 49 voordat, 50
ander: 51 eetgelegenheid: 53 meisjesnaam; 52 bijb. fig.: 54
I Iet Museum Jan van der Togt is te ontsloten: 54 al: 50 bladader: 57 palmriet; 55 bijb. vrouw: 58 donvinden aan de Dorpsstraat 50 (tel. vernis: 58 a.cl. rug/ijdc: 60 con- kere kamer; 59 aanstcckkoord;
020-641575'!). het Cobra Museum aan grcsgebouw: 61 boom: G2 vaat- 62 via: 64 steen; 67 in orde: 68
het Sandbcrgplcin l (tel. 0205475050), Aemstelle aan de Amster- wcrk: 03 kledingstuk: 65 water Niet Parkeren: 69 percent: 70
damscwcfi; 441 (tel. 020-6432494), De in Friesland, 66 pcporvreter: 69 landbouwwerktuig.
Amsteltuin aan de Amsteldijk-Noord schakelbord. 71 spastisch
lOla (tel. 020-6410404) en TasscnmuOplossing vorige week'
scum Hcndrikje aan Zonnestein l
VERTICAAL: l familielid: 2 BESCHAVINGSPEIL
(tel. 020-G478681).

l
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De Jaarbeurs Utiecht staat op
1,2 en 3 mei volledig m het to
ken van huisdieren. Bc/oekui.s
worden op aangename» en veirassende wijze geconfronteeid
met alle aspecten die te maken
hebben mot het verantwooul
houden \;m huisdieicn
In vijf speclaculauc mgench
te paviliocns krijgen \c-rschillende huisdieren alle aandacht
Honden, katten, konijnen en
knaagdieren, aquana en tennria, vogels en pluimvee /ijn m
deze themapaviljoens aamve/ig
met hun desbetreffende veicnigingen. Er wordt voorlichting
gegeven, demonstraties on
workshops gehouden. In oen
speciaal ingerichte dieienklinick zijn dierenartsen en medcwcrkcis van de faculteit diorengenecskundc aanwezig om tips
en advie/en te geven ovei do
juiste verzorging van huibdieren. Er is /.elfs een kindei boeiderij ingericht, waar vooral jeudige dicrcnvncndcn op een natuurlijke wijze kennis kunnen
maken met hun favoncte dioisoorl. Er is een echte imker aanwezig en er /.u n demonstraties
spinnen en wolbewcrkmg
De loejïaiiKsprijyen berirauen \ i j l l i e n
Sulden voor volwassenen, kinderen
van vier tot en niet elf jaar on (>."> + i-rs
betalen 7,00 en kinderen tol v i e r |.\,ir
hebhen gratis toegang. De manifest.ilic is> op vrijdag l mei \an tien tot
negen uur 's avonds geopend en op
zaterdags en zondag 3 mei v.ui tien
tot vijf uur.

BAUKNECHT
VAATWASSER
PHILIPS BREEDBEELD
PW6301, HiFi - stereo, teletekst Adviespnjs'2095 -

1369.-

PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV
PT820 Black-lme S grootbeeld btereo.TXT Adv'2795-

1649.-

PHILIPS BREEDBEELD
PW9501,Tvvan tjaari70cm
Black-lineS, 100 Hzdigital scan
stereo, TXT Adv '3895 -

£279.-

PHILIPSBREEDBEELD
DOLBY PRO LOGIC
P W9611.70cm, 100 Hz digital
scan.stereo.TXT Adv '4595 •

2669.-

Type
GSF2120;
Afwasautomaat geschikt voor 12 standaardcouverts, 2 programma's, 2 temperaturen, variabele
indeling, geruisarm.
Adviesprijs*1249.-

SAMSUNG CAMERA
VPK60,14xmolorzoom '1099-

669.-

Hi-SCAMERASTUNT!
HiFi-sleroo, 12xmotorzoom.
afslandbediening Adv'1899-

KOFFIEZETTER
500 Watt.
Adviesprijs
1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uilvoermg met vriesvak

879.

145 LITER KOELER
Automatischeontdooiing'529 -

SONY TRAVELLER
TR401. Hifi geluid Adv'1330-

BOSCH 1200 WAH STOFZUIGER

SONY+LCDSCHERM
TRV11,Camcorder Adv'1980-

STEREOKLEUREN-TV
Off Ned Philips garantie
55rm,teletekst Adv '1245 -

689.-

1249.-

SONY Hi-8 HIFI STEREO
TR780, STEADY SHOT, topklasse camcorder Adv'2530 -

PORTABLE KTV 37cm
Off Ned Philips garantie "495 -

WHIRLPOOL KAST
1 30 liler, mei vriesvak '

1349.-

f2879.-

JVC DIGITALE STUNT !
GRDV. Camcorder, 100x
zoom Adviesorns'5279 -

2599.-

PHILIPS TELETEKST
PTI56,Afstandbediend '645-

399.-

ZANUSSI KOELKAST
met vriesvak Adv '699 -

MET GRATIS
TEFAL PANNENSET
T. W. V. 199.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak 140 liter inhoud,CFK-vri| Adv "729 -

SONY DIGITAAL TOP!
NW BODY DRC, Topklase'
PHILIPS 70CM STEREO 7,5 cm kleurenscherm *4400
PT-1501, Teletekst Adv • 1645 •

949.-

295.-

Regelbare zuigkracht, 3-voudig luchtfilter,
extra stil en oprolsnoer. Adviesprijs*229.-

889.-

SONY BREEDBEELD
KV24 WS1, Super Tnnitron, stereo, teletekst Adv.'2440 -

1349.-

SONY BREEDBEELD
28WS1,70cm Super Trinitron,
60Wattstereo,teletekst '2990-

1499.-

SONY 100HZ SUPER!
E2561, Super Trinitron,
PI P, stereo, TXT Adv "2970-

1779.-

[ S O N Y 63CM STEREO
X2501,Hi-BlackTnnitron,teletekst.afst bed Adv '1770 -

949.-

499.-

WHIRLPOOL COMBI MAGNETRON
AVM537; Ruime "alles in 1" magnetron met hetelucht oven, dus snel koken, bakken, braden en
grillen. Adviesprijs*999.-

2-DEURS KOELKAST
CFR, 220 liter netto mhoud, CFK-vrij. Adv'849.-

899.-

ZANUSSI 2-DEURS
Z180/4D, Automatische ontdoonng Adviesprijs*749.-

719.-

| SONY55CMTELETEKST
M21 Hi-BlackTrinitron '990-

445.-

SONY HIFI'STEREO
E810,4 koppen Super Trilogie
montage videorecorder '1550-

BOSCH K O E L K A S T
180 liter Variabele indeling
Zuinig en stil. Adv'985.-

799.-

625.-

SONY HIFI STEREO
E705, Super Tnlogic,4koppen,
Showview + PDC '1200-

639.

PHILIPS CD-COMPO

698.-

JVC HIFI STEREO
J620. Hi-Spec Drive '1189-

230 LITER
KOEL/VRIES COMBI
Koelgedeelle met automatische
ontdooiing Vnesgedeeltemet
2 vakken en **** sterren mynescapaciteit Adviespnjs'999.-

639.

GRUNDIG HIFI STEREO
GV6400; 4 koppen, Showview + PDC Adv"1159.-

599.-

CALL CENTER

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving. ****
sterren mvriescapaciteit '899.-

~~

Consumenten Helpdesk voor informatie en
advies. Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app.

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
l O20 - 6474939 j

569.-

WHIRLPOOLKOEL/VRIES
ARG647, 156 liter koelen
en60litervriezen Adv'949-

529.-

orgd voor
winkels',
verwendagen,

SONY PORTABLEKTV
M1400; Afstandbed. Adv-550.SONYLONGPLAYVHS
£260; Showview+•PDC.

~~

849.-

869.-

fit gewoon n

S^nriizen
«->e r"> _,

569.-

MIELE KOELKA
OELKAST
K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-en HFK-vrij. AdV1 399.-

SIEMENS KOEL/VRIES
KG25V03; 240 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv"1348.-

IK xass&£Ss&35sar~

PANASONICBesteKoop!
NVS022;Showview+PDC-734-

1048.-

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT
WM20000, RVS trommel en
kuip Aparte temperatuurregeling Bespaartoets Adv'1348-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
AWM800,15programma's Ruime vulopenmg Milieuvriendelijk Deurbeveihging *1079-

AZ8048; AM/FM tuner, cassettedeck,
1 Bit-CD-speler. Adviesprijs*240.-

~ 669.-

SAMSUNG STEREO !
SV125, Videorecordermet
PDC. Adviespnjs'749.-

AEG WASAUTOMAAT
LavamatBOO. 950 toeren centrifuge, waterbeveiligmg, zuinigenstil AEG meerdere malen best getest' Adv.'1449 -

848.-

PHILIPSHIFI STEREO
VR665,Showview+PDC,4koppen.FollowTV.Iongplay '1095-

[ SONY 55CM STEREO
| X2101, Trinitron, TXT.M440.-

669.-

INDESiïWASAUTOMAAT
WN400, 10 programma's
4,5 kg inhoud Adv '799 -

ovenverlichting, schakelklok en glazen sierdeksel. Adviesprijs'1245.-

KV28WS1; Ultra platte 71 cm Super
Trinitron 16:9 beeldbuis, Intelligent
Teletekst met geheugen, 4 beeldmodes, 100 voorkeuzezenders, 60 Watt
stereo
en
afstandbediening.
Adviesprijs*2990.-

PHILIPS MATCH-LINE
VR, Turbo-Dnve. stereo, monta36, Jog & Shuttle Adv'1545 •

ARISTONA STEREO
SB65, 4 koppen, SHOWVI EW
j-PDCJongplay Adv'1095.-

899.-

ZANUSSI
WASAUTOMAAT
FL700. 750 toeren centrifuge RVS trommel, schokdempers. Adviespnjs'949 -

Gasfornuis met elektrische oven en grill,

789.

1149.-

1649.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT
WA8214. Hoog centriluge
toerental Waterbeveiliging, b e s p a a r p r o g r a m ma's Adviesprijs ' 1 3 4 9 -

ETNA FORNUIS

SONY 71CM BREEDBEELD
KLEUREN-TV

PANASONIC STEREO
HD600, Topper ' 4 koppen,
Showview + PDC Adv'1299-

SONY 72CM TRINITRON
KVC2981, Stereo, TXT '1880-

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse. Vol elektronische besturing, zuinig,
sul en milieuvriendelijk
Adviesprijs. '2299 -

BOSCH ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI
TypeKE3100, Digitaal, gescheiden regelbaar. Maar liefst 280
liter inhoud, 3 vriesladen.
CFK/HFK-vnj Adviespnjs'1849

449.-

ARISTONASB25TURBO
Super Turbo-drive, Shovwiew +
PDC afstandbediening '845-

1199.-

PANASONICKTVTXT
TX21,55cmFSQ.AdV849

INDESIT 900 TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
WE900, Instelbare centnfugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfreinigende pomp Adv'1199-

WAS-

578.-

AUTOMAAT
BOVENLADER
TL80N,
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid
AdV1099-

678.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER
850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviespnjs'1435.-

878.-

AEG B O V E N L A D E R
1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en miheuvriendeli)k. Waterbeveiligmg.'1649.-

1198.-

WAS/DROOG
KOMBINATIE
Wassen en drogen in 1 machine, 1000 toeren. "1549.-

898.-

PHILIPS S H O W V I W
VR165,+PDC,afstbed '745PANASONIC 63CM TOP
MD2. HiFi-stereo, TXT. '1399 JVC SHOWVIEW + PDC
A237, Express ProDigi '714ARISTONASTEREOKTV
TA4412,63cm, teletekst.' 1595 -

~~ 429.-

SONYVIDEORECORDER
E105;Afstandbediening '610-

ARISTONA63CMKTV
TA5212, Stereo, teletekst,
top Black-lme S Adv."1795.-

TV/VIDEO COMBI S

BOSCH VRIESKAST
GSD1300; 3 laden, 11 kg mvriescapaciteit. Adv'848.-

379.-

529.-

PHILIPS VHS-VIDEO

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik,
**** capaciteit, CFK-vrij

359,-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

449.-

29

90 LITER VRIESKAST
3 vakken. Adviespnjs'698.-

349.-

SAMSUNG KTV/VIDEO
51cm, 100 vcuirkeuzezen;<lëlré,Scart.Atèt.bed.'"'

?ARISTONAKTy/VIDEO
Slcm, Showview, l
teletekst, 2 tuhers. M

SONY COMBO 37CM
KV14V4; Showview, .PDC.
Advresprijs.'122Q.\

OPZET V R I E S K A S T
Handigl 50 liter. Adv'595.PC 200 MXP STUNT!
Multimedia PC. 16MB, 21GB,
W'95, fax/modem, 14" Digimonitor Adviespnis'2799 -

WASDROGER STUNT!
Met tijdklok en pluizen) liter
Adviesprijs"495 -

VRIESKISTEN!
De {opmerken leverbaar m
alle maten en soorten Er
is al een vrieskist vanaf:

1849.LASER MULTIMEDIA
200MhzMMXtechnologie,
32MB intern 2 1 GB schijf,
CD-rom, 33K6 fax/modem,
W 95, 1 jr On-Site garantie

375.-

CONDENSDROGER

Geenafvoernodigi RVStrommel

IBMAPTIVAE60TOP!
NIEUW; K6-233MMX, 32M8,
KTV/VIDEO STUNT ! 2 OGB.K56 flex fax/modem, [«"•• - uull jj'
Sfëffi, Shovwiew. Adv*995.- 14' monitor Adv '3.999 - BRrt- r«iiffl
PRIJS

599.-

\:JMw 799»"

379.-

KTV37CM+TELETEKST

299.259.-

PORTABLE KTV37CM

BAUKNECHT DROGER
Kreukbescherming Instelbaartot 1 50 minuten. Adv'949 -

2449.-

GRUNDIG 63 CM KTV
ST650. Stereo TXT Adv '1829 -

GRUNDIG 37CM+TXT
P730 STUNT' Adv '699 -

245.-

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs'649 -

BUBBLEJET STUNT!
JP170. Kleurenprinter Adv'599 -

595.-

IBM APTIVA EGO MULTIMEDIA PC
K6-233MMX.32MB intern
2.0GB vaste schi|f,K56
fax/modem, 1 4" mooitor

UNIEK MOBILINE PLUS
ABONNEMENT 24,95 PER MA
PHILIPS DIGA GSM TOESTEL

BOSCH WASDROGER
/ASDROGER
che besturing
Elektronische
Zeer stil Adviespnjs'1099lviespnjs'1099 -

GRUNDIG MINI HIFI-SET MET
DOLBY SURROUND PRO LOGIC
SCD'Wisselaar.RDS-tuner,
incl, 5 luidsprekers.

199.-

795.-

MIELE WASDROGER
/ASDROGER
Elektronischnenreverserend
en reverserend
nel Adv'1799RVS trommel

Innnm^HO-ln

1115-

HP INKJETPRINTER
DJ400,lncl sheetfeeder '499 Belira in binnen- en buitenland ^*+.
SpeciaalmekeniMantl
f LIBERTEL
Voor aanvraag abonnementen zijn verelslüjëlülge legitimatie,
kopie leqitimatle en kopie bankafschrift (zonder bedraden)!

EMWiMK» 279.CANON BJC4200

Topklasse'Sjr garantie '821 -

429.-

155.-

B CC B E T E R E N GOED KOPER

KLANTENKAART
Meer budget door de gratis
BCC-card!
Aanvraag-folder'in de winkel!

CENTRIFUGE
JGE
2800 toeren,
n, RVS trommel. Adviespnjs'249.pnjs'249.-

I

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

l BEVERWIJK

l ZAANDAM

l Breestraat 65

l Westzijde 55

19 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
AMSTERDAM - AMSTELVEEN - ALKMAAR
BEVERWIJK - ZAANDAM - DELFT

(onder Dirk y.d. Broek)

LEIDSCHENDAM
HIL-VERSUM - MAARSSENBROEK

OPENINGSTIJDEN

maandagmiddag . . . .
dinsdag t/m vrijdag.'. ,
zaterdag . . . . . . . .
l Delft en Zoetermeer vri
l overige filialen donden

woensdag 29 april 1998
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plaadbare
i
SAMSUNG
ektrische
MAGNETRON OVEN
M6135, Supersnel verwar- •j|f tandenborstel,
men en ontdooien Uitneem- -i'Minisch bewezen:
baardraaiplateau Adv '279 -

RAUN

179.-

L
'=U

KOR610,DIGITAAL IBIitermhoud, 800 walt vermogen.auto programma's '349

iet PHILIPS CLEO-lam- en deeghaken. Adv.*59.èn. Verrijd- en verstelbaar
tatlef. Adviesprijs.*949.-

PRINCESS FRITEUSE

Perfekt bakresultaat, compleet demontabel dus zeer
eenvoudig schoon te maken. Adviesprijs'1 69.-

589.-

"IOC
IOü>

SANDWICHMAKER

Razendsnel een heerlijke
tosti. Adviesprijs*59.SOLARIUM
*let/4 PHILIPS UVA TL-1
uizen. Adviesprijs*129.PHILIPS FRITEUSE
2.2 liter, lift, kijkvenster en
uitwasbaar filter. Ad v/200.-

PHILIPS CITRUSPERS

\

."
115.
"

300CC, met afneembaar MOijL|MFY FRITFUSE *
reservoir. Adviesprijs*49.- mUUUNtA TMII tUÖC ^
,
'Al""''
Regelbare thermostaat, •£•
J^\ m vetfilter diepvriesstand. ,
_ .Jjm%Mm
Adviesprijs'1 19.-

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk. 4 programma's, 12couverts '899pmplete ontharingsset:
.'adyshave Wet & Dry en
e Satinelle Sensitive
[Epileerapparaat in luxe
Cassette. Adviesprijs'184.-

BOSCH AFWASAUTOM.
SMS1012, RVS interieur
A sproemiveaus. Adv' 1179 -

UITZENDBURO SCHIPHOL

Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt met spoed

I TEFAL SNOERLOZE
WATERKOKER

BRAUNSTOOMKOKERI

I Automatische afslag en l De gemakkelijkste manieri
l droogkookbeveiliging. *75.- voor het bereiden van een l

39.95

RAUN SILK-EPIL

SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000, Met aquastop en
RVS binnenzijde Lage verbruikswaarden Adv'1348-

[zachte maar ook grondi- l

MIELE VAATWASSER
G570, Topklasse 6 Pro- ft
gramma's, 12 couverts Waterontharder en waterstop '2099.-

69.- I

re maaltijd. 3,4liter inhoud, l
incl. div .ace. Adv.*129.- l

., 10ULINEX

HOVEN

1295.-

BH3; Compacte g r - b a k -

<

n pADYSHAVE AQUA

mostaat. Adviesprijs*209.-|

[t Shoerloze ladyshave ook
[[douche. Adviesprijs*59.-

KOFFIEZETTER

29.-

INDESIT INBOUW
KOOKPLAAT •> -^

Zwenkfilterendruppelstop.*59.-

l

139.PHILIPS 1000 WAH
STOFZUIGER

n|>ollers in 2 maten. *99.-

PRINCESSROYALTWIN

Koffiezetter en snoerloze
waterkoker inéén.Adv.*129.-

85.-

4 programma's en aquistop. Advlesprljs. *1299.-

8491?

RAUN SNOERLOZE
lipULLER '

219.-

399.-*!

1200 Watt, 2 standen en supièrvolume hulpstuk. Adv.*59.-

Het moderne, ruim opgezette Lakeside Shopping
Centre bestaat uit een centrale hal, waaromheen de
winkels en galerijen liggen (drie verdiepingen).
Uiteraard zijn de typische Engelse warenhuizen vertegenwoordigd, waaronder Boots, Debenhams, Marks &
Spencers en Woolworths. Maar u vindt er eigenlijk
alles, boekenwinkels, elektronica, cd's. Kledingzaken
van confectie tot exclusief, schoenen, sportkleding.
Ook voor sieraden en lederwaren bent u aan het juiste
adres. Engeland staat bekend om zijn kunst- en
cadeauwinkels, met typische snuisterijen die je bij ons
niet kunt krijgen. De Disney Store en Warner Bros
Studio met u ook zeker niet overslaan! Tijd voor de
lunch? U vindt snel een plaatsje in één van de ruim 30
restaurants.

IKRUPS ESPRESSO/
MIELE STOFZUIGER
C O r n C O O V J / COVT. Q»nrl/n mntnr r.n«! l
CAPPUCCINOAPPARAAT f2"' ste-ke motor'*$~\
§ JiARMENROUNDSTYLER ,

"' buizen, Air-Clean-filter.l
ipOOOWatt met kam en voor de echte espresso en Adviesprijs*449.l •TmfmL.
«%*•«%
l
llfb'o'rstël. Adviesprijs*45.- I cappuccino. Adv*299.-

35.-

Pension Zee en Duin
Tel. 023-5718766

Lakeside biedt vele extra faciliteiten, zoals gratis rolstoelen en buggy's, uitgebreide faciliteiten voor
opvang en verzorging van kinderen. U kunt zelfs een
kluisje horen om tussentijds uw aankopen in op te bergen, zodat u geen zware tassen hoeft te dragen.
Reisschema:
07.15 uur Vertrek uit Hoek van Holland
09.55 uur Aankomst Harwich
10.30 uur Aankomst Lakeside Shopping Centre,
winkelen op eigen gelegenheid
17.30 uur Vertrek uit Lakeside Shopping Centre
18.45 uur Terugkeer in Harwich
19.30 uur Vertrek Stena HSS
23.59 uur Aankomst in Hoek van Holland
N.B.: alle genoemde tijden zijn lokale tijden

SOS International is een toonaangevende, onafhankelijke alarmcentrale die voor een groot aantal verzekeringsmaatschappijen en andere organisaties wereldwijd actief hulp organiseert voor gestrande reizigers
en vakantiegangers De werkzaamheden van SOS International bestaan uit het verlenen van medische en materiele hulp Zo organiseert
de alarmcentrale bijvoorbeeld medische hulp en transport in het buitenland en zonodig repatriëring naar Nederland of vervangend vervoer
voor automobilisten die in het binnen- of buitenland pech of schade aan
hun voertuig hebben opgelopen Naast deze hulpverlening biedt SOS
International ook andere diensten, zoals bijvoorbeeld het blokkeren van
bankpassen SOS International werkt vanuit Amsterdam en heeft ruim
140 medewerkers. De organisatie is 24 uur per dag bereikbaar.

INTERNATIONAJL
AMSTERDAM

WIJ ZOEKEN
op de afdeling Administratie een

MEDEWERKER BOEKHOUDING
!

,,'^r, „ " < " ^
l t ïï

'S?

*

-J

*

.S

*

!

,

" 40 uur per week
_.

'

*

FUNCTIE
De functie bestaat o.a. uit het verwerken en boeken van facturen en bankafschriften. Het verzorgen
van de vastlegging van de bedrijfsactiva, de kruisposten, het specificeren van de balansrekeningen,
crediteurenbeheer en het bestellen van kantoorbenodigdheden.

Inbegrepen:
retourovertocht Hoek van Holland-Harwich per
Stena HSS
vervoer per comfortabele touringcar naar
Lakeside v.v.
shopping informatie

Boek rechtstreek bij Stena Line en bel: 0174-315850
Reiscode: H4LA5
Minimale deelname: 30 personen
Voor deze reis gelden de voorwaarden van de Stena
Line Break Away gids.

geeft u meer!

PROFIEL
• Een gerichte afgeronde opleiding op MBO-niveau;
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal en in twee moderne talen;
• Kennis van en vaardigheid met, geautomatiseerde systemen en programma's, zoals exact, excel
en WP 6.0 of Word.
Verder ben je flexibel, stressbestendig en ben je in staat om accuraat en zelfstandig te werken.
DIENSTVERBAND
We bieden je een jaarcontract inclusief twee maanden proeftijd, met het vooruitzicht op een vast
dienstverband. Het aanvangssalaris is afhankelijk van de werkervaring en leeftijd.
Tevens bieden wij de mogelijkheid tot het volgen van vakgerichte opleidingen.
LOCATIE
Het kantoor is gevestigd in Amsterdam-Zuidoost, in de directe nabijheid van een trein- en metrostation en een winkelcentrum.
BELANGSTELLING
Reageer door een brief met cv te sturen aan: SOS International, t.a.v. mevrouw C. Binnekade, afdeling P&O, Postbus 12122,1100 AC Amsterdam. Informatie over de functie kun je inwinnen bij de heer
Alfred Zorgdrager, hoofd Administratie, telefoon 020-6515608.

HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE RADIO
kdverteer in de krant

OVZ» INFO
Ondernemers Vereniging Zandvoort

WK VOETBAL
Het grote O.V.Z./WK ORANJESPEL
De ONDERNEMERS VERENIGING ZANDVOORT pakt in samenwerking
met het ZANDVOORTS NIEUWSBLAD spectacultair uit tijdens het komende voetbal in Frankrijk.
Het Zandvoorts nieuwsblad brengt op 3 juni, 17 juni en l juli drie Oranje
Katernen uit.
Het hart (pagina 4 en 5) en de achterpagina (pagina 8) zijn ingeruimd voor het
O.V.Z./WK ORANJESPEL

HET SPEL

Hli . 25
ll\nUrO

528. t
398.-

169.- J

PHILIPS KOFFIEZETTER NILFISK STOFZUIGER
METRVSTHERWIOSKAN Topkwaliteit. Hoge pres-1

RAUN \
~.
..
SUPERVOLUME FÖHN.

798.ETNA FORNUIS

LUXE FORNUIS
Gasoven.vonkontstekmg
en ovenlade Adv "799

Metalen buizen en hygiëne filter. Adviesprijs'298.-

Koffiezetter mét unieke on- taties in reiniging door l
breekbare RVS-thermos- uniek filtersysteem.
kan 3-15 kopjes. Adv/189.-

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS
Gas-elektro fornuis, grill, ther- fe
mostaat en sierdeksel.' 1199 -

Gas-elektro lornuis met grill
en sierdeksel Adv'695 -

129.SIEMENS 11 00 WATT

Z186; Met metalen buizen.
Adviesprijs*319.-

35.ATAG
FORNUIS
^ FG1,Gasfornmsmetelectrische oven incl. grill en
sierdeksel Adviespnjs'1450-

HR6300; Stille stofzuiger
met zuigkrachtregeling en
extra hulpstukken. Adv.*230.-

ELECTROLUX 1200W

m* j&nperloze volumeborstel,

per dag

administratieve, catering,
toeristische en technische
functies

ADVERTEREN? ZANDVOORT: 020 -571 7166

35.-

pRMEN KRULSET

voorduur

zoekt met spoed personeel voor o.a.:

Inschrijven: ma. t/m vr. tussen 10.00-16.00 uur.
Gebouw 107B (naast doorlaatpost) Schiphol-Oost.
Tel. 020-6011598/599.

Automatische afslag en droog-1
kook beveiliging. Adv.*49.- l

19.95

gevraagd

Dochteronderneming van Martinair Holland

BEZORGERS/
STERS

Vertrek: dinsdag 5 mei en zondag 10 en 17 mei 1998
Prijs: f 99,- per persoon
BAUKNECHTVAATWASSER
GSF341,3 programma's Variabelemdeling Adv'1099.-

Kamermeisjes

Skyjob Uitzendburo Schiphol

RONDE GOURMETSETI

PHILIPS HANDMIXER
OLAMPSZONNEHEMEL 200 Watt, 3 standen garden

Bent u geïnteresseerd m tijdelijk
of vast werk op de Luchthaven
Schiphol en directe omgeving?
Staat het verlenen van service
bij u ook hoog m het vaandel?

SKflOB

Tel. 5717166

hakmolen, slagrpomgarde
en mengbeker. Adv.*129.-

59.-*

499.-

Met de nieuwe Stena HSS vaart u snel en comfortabel
van Hoek van Holland naar Harwich, vanwaar de touringcar u in ca. l uur naar Lakeside'brengt. U verliest
geen tijd aan zoeken naar de juiste winkels, want in
het grootste winkelcentrum van Zuid-Engeland vindt u
meer dan 300 winkels onder één dak.

voor div. wijken

SAMSUNG 24 LITER
1000 walt magnetron, 60
minuten timer, autornatische programma's

WHIRLPOOL AVM
Ruime 3 in 1 combi magnetron Met hete lucht, grill en
1000wattmagnetron Dusontdooicn, koken, bakken, braden en gratmeren '999 -

Banen- en opleidingenkrant van Weekmedia

BRAUN LUXE
STAAFMIXER

219.299.-

erk

Dagje Shoppen In Engeland
Lakeside Shoppïng Centre

Zowel buiten alsjainnen te
gebruiken. Adv.*159.-

I

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON
Snelle 900Watt magnetron,24
liter inhoud, Makkelijk te reinigen Velekookfunkties '699-

r

geeft u meer!

ELECTRISCHE
BARBECUE

Oplaadbare
ilektrisch»
andenbbrstel,
net timer,
! bbrsteltjes,
io'ft switch en
iaV.*169.-

229,
DAEWOO MAGNETRON

69.-*

Grote, krachtige 460 Watt
keukenmachine met snijplaten, sikkelmes, deeghaak
en slagroom klopper.*149.-

r™

LAK
,ONTROL

WHIRLPOOL AVM260
19 lilor inhoud Eenvoudige bediening Adv'599 -

Kontaktgrill, uitneemba-l
re grillplaten, thermostaat. l
Advlesprijs.*159.|

BRAUN KEUKENMACHINE

179.-

SHARP MAGNETRON
R2V18, 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

WEI

TEFAL
GRILL

13

PHILIPS 1300 WATT
TC616; Elektronisch regelbare zuigkracht, auto-

Op pagina 4 en 5 worden per uitgave 11 (elf) voetbalvragen gesteld. De lay-out
van deze pagina's zijn volledig in voetbalstijl met als extra attentiewaarde twee
steunkleuren (oranje en groen). Op de achterpagina van elk voetbalkatern komt
de antwoordbon voor de lezers.
Ook deze pagina heeft een extra steunkleur (oranje).
De volledige 'handling' van de prijsvraag wordt gedaan door het Zandvoorts
nieuwsblad inclusief de te winnen prijzen- waarde tussen 30.000 - 40.000 gulden.
De deelnemers aan de prijsvraag hebben dus drie kansen om in de prijzen te vallen.

ALLE
LEESMOEDERS
VAN NEDERLAND,
BEDANKT.
Leesmoeders zijn niet meer weg te denken
uit het basisonderwijs. Leren lezen is belangrijk,
maar ook moeilijk. Dankzij de inzet van de leesmoeders krijgen veel kinderen net dat extra beetje
individuele aandacht, dat ze zo hard nodig hebben.
Duizenden moeders, gek genoeg bijna
geen vaders, geven een paar uur van hun vrije tijd
voorde toekomst van onze kinderen.
De maatschappij moet kinderen alle aandacht geven die ze verdienen, vinden we allemaal.
Maar wie is die maatschappij? Dat zijn wij. Dat ben jij.
l DE MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JIJ.

metalen buizen. Adv.*440.-1

TEFAL STOOMBOUT.

1370; Met uniek anti-kalkstaaf-

ETNA K O O K P L A A T
2-delige pannondragers

~~ 218.-

SUPER KOOKPLAAT

elijk afleesbaar display. imjLu-i_»

25.-

BV-

STOOM STRIJKBOUT

239.metalen buizen*299.-

189,-

Regelbare thermostaat, stoomstortensproeier^dv/59.MOULINEX SUPER
i
9*% • 1000 Watt vermogen.
_£•%!•
Adviesprijs*229.-

129.ETNA WASEMKAP

AVANCE. 3-blanden Adv-135-

78.13.00 tot 18.00 uur
09.30 tot 18.00 uur
, . . . " . . , 09.30 tot 17.00uur
dhoevedorp Maarssenbrock
dag. . . 19.00tot21.00 uur
"• . . . 19,00 tot 21.00 uur.

PROFESSIONELE
iftpNDEUSE
timiis. Adviesprijs*69.-

19.95

QÏ)."

Als lid van de O.V.Z. geeft dit model u de kans om tijdens de WK voetbalgekte u
te presenteren op bovengenoemde pagina's.
De kosten per deelnemer zijn voor (lid OVZ) drie keer meedoen in totaal ƒ 500,(vijfhonderd gulden) exclusief BTW. Het formaat van de advertentie is 12 cm
breed en 8 cm hoog.
Het bestuur van de O.V.Z. roept u op om er zowel zakelijk als sportief een geslaagd
evenement van te maken!!!!!
JA, IK DOE MEE/IK WIL MEER INFORMATIE

ICARMEN VOETENBAD
systeem. Adv.'99.-

o.v.z.

| KRUIMELZUIGER

19.95

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE
ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD *

Informatie te verkrijgen bij:
Margo Oosterveld (Zandvoorts Nieuwsblad) is te bereiken onder
telefoonnummer 023 '5717166.
Zij coördineert het O.V.Z./WK Oranjespel

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe efriciente manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen vla de
Contactlijn. Op de Contactlijn 0906501515.6 kunt u anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken
advertenties van le/ers die een serleuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van een van de
nieuws- en Iiuis-aan-huisbladcn van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6
ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. Ü krijgt nadat u
de advertentie heelt ingesproken automatlsch een boxnummer en PIN-code
van de belcomputer. Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen nummer
bcluistcicn.
Voor nog meer reacties kunt u de door

u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen in onze krant.
Probeer liet direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen.

•••^

Weekmedia 17

"••^•mmBMBMBi

Banen- en opleidingenkrant van Weekmedia
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Bureau van Vliet verzorgt voor derden de advertentie-exploitatie
van een breed assortiment professionele printmedia.
Voor ons hoofdkantoor in Zandvoort zijn wij op zoek naar
een commercieel administratief medewerker m/v.

COMMHRCIIR
ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER
Doel van de functie
Hij/zij is verantwoordelijk voor een correcte verwerking en
serviceverlening van de door het verkoopteam geboekte en/of rechtstreeks binnengekomen advertentie-opdrachten.

Functie-inhoud
- verlenen van administratieve ondersteuning aan de
verkoopteams (o.a. typewerk, verwerken van binnengekomen
en geboekte advertentie-opdrachten, invoeren van relaties,
orders en prospects)
- onderhouden van telefonische contacten met adverteerders
en drukkers

Eduard
Zwart was
negentien
toen hij in
1987 een
bijbaantje
bij McDonald's
kreeg; hij
is nu inmiddels
vier jaar
restaurantmanager
Bram de
Hollander
Fotografie

Functie-eisen
-

Van frietbakker tot manager

opleiding op MBO-niveau
flexibele commerciële instelling
jonge (17-23 jaar] representatieve verschijning
goede beheersing van de Nederlandse taal (W/S)
goede telefoonstem
goede teamwerker
enige ervaring met computers
woonachtig in Haarlem e.o.

H

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met
Fransz Diemen, Media Service Manager
Telefoon: 023-571 4745
E-mail: vlietvan@euronet.nl
Wij bieden een verantwoordelijke functie in een dynamische
omgeving met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Heb je belangstelling voor deze veelzijdige functie in het reclamevak,
' reageer dan nu en stuur en sollicitatiebrief vergezeld van jouw CV'naar:

VAN VLIET BUREAüW/VDOR MffitAADMËS
Bureau Van VlietB.V. t.a.v. Milan Kaldenbach, manager P&O
Postbus 20 - 2040 AA Zandvoort

BEWIJS IN 10 DAGEN

amburgers bouwen.
Geen functie-omschrijving die avontuurlijk
smaakt. Maar bij
McDonald's verdienen
stapels scholieren er zo
wat geld bij. Het sneleten-bedrijf staat bekend
als prettige werkgever.
Vanwege de opleidingsmogelijkneden bijvoorbeeld. Er zijn er die van
een bijbaantje als frietbakker doorgroeien tot
restaurantmanager.
In de McDonald's op het
Ankersmitplein in
Zaandam loopt Eduard
Zwart de keuken uit de eelzaal in. Daar wordt de restaurantmanager onmiddellijk begroet door twee
bejaarde dames met heer,
die hem zelfs bij naam kennen. Na een praatje over de
kinderen en het uilwisselen van adressen zoekt
Eduard Zwart een rustiger
tafeltje op. „Deze drie

horen bij de inboedel, ze
komen hier al tien jaar elke
dag." Daar kan geen commercial tegenop.
Eduard Zwart was negentien toen hij in 1987 een
bijbaantje bij McDonald's
kreeg. Hij zat in het laatste
jaar van de meao en
droomde van een baan bij
de marechaussee. Hij is nu
inmiddels vier jaar restaurantmanager. In die functie
beheert de 29-jarige Zwart
vier McDonald's: twee vestigingen in Amsterdam,
twee in Zaandam. „Ik
begon hier met hamburgers en friet bakken.
Vroeger kreeg je instructievideo's te zien. Zo leerde je
bijvoorbeeld hamburgers
bouwen."
„Wij hebben voor onze vier
vestigingen tegenwoordig
een trainingsmanager, die
zich over al het nieuwe personeel ontfermt. Iedereen
krijgt bij ons een opleiding
volgens een standaardprocedure. Je krijgt eerst een

keukentraining, waarbij je wordt volgens vaste prpce- ervaring, het kunnen
hamburgers en friet leert
dure's bereid en moet in
omgaan met mensen en
bakken. Daarna ga je ach- Zaandam net zo smaken
observatievermogen'. „Ik
ter de kassa en daarna kun als in Friesland.
ben hier gebleven, omdat
De McDonald's-filosofie zit ik het heel leuk werk vind,
je in het restaurant gaan
bij een floor-manager dan het is afwisselend. Dit is
werken." De video's zijn
inmiddels vervangen door al aardig tussen de oren.
absoluut geen bureau-funcEduard Zwart heeft het
tie, ik zit niet met sigaren
CD-Fs.
„Het eerste jaar werkte ik over de KKW. „KKW staat in een kantoortje. Ik sta
op woensdag- en zaterdag- voor kraakhelderheidsser- ook in de keuken."
„Of ik hier over tien jaar
avond," zegt Zwart. „Toen vice, kwaliteit en waarde.
ik klaar was met de meao, Alles moet schoon zijn. Je nog werk? Ik vind het een
produkten zijn van vaste
uitdaging om een nog betewerd ik door McDonald's
gevraagd in vaste dienst te en goede kwaliteit en je
re KKW te leveren. Ja, dat
komen. Ik ging hier toen
bent klantvriendelijk."
wordt door McDonald's
een opleiding volgen voor
Daarna klom Zwart op van gemeten. En door mensen
floor-manager tot tweede
de functie van floorvan onafhankelijke
manager. Dan zorg je dus en eerste assistent restau- bureau's en zij komen
dat alles in de keuken, ach- rantmanager en tenslotte onaangekondigd langs. Ze
ter de kassa en in het res- restaurantmanager. Hij
observeren hoc het er aan
taurant goed verloopt."
kreeg aldoor meer verant- toe gaat en stellen vragen
„Ik kreeg toen vijf dagen woordelijkheid voor het
aan de klant. Onze lege
achtereen cursussen op het voorraadbeheer, marketing, kpffiebekertjes hadden
hoofdkantoor in
de dienstroosters en het
eigenlijk al door iemand
Amsterdam. Tegenwoordig personeelsbeleid.
weggehaald moeten worgaat dat in dagdelen. Je
Iemand die bij McDonald's den. En het dienblad op dat
krijgt een stukje communi- wil werken moet vooral
lege tafeltje ook. Daar gaat
catietraining, je leert waar- goed kunnen werken in
nu geen klant zitten. Het
om een hamburger precies teamverband. Zwart zelf
kan altijd beter."
heeft zo ver kunnen komen
een bepaalde tijd op de
grill moet." Een Bic Mac
door 'een stukje inzet,
Bram Couvreur

Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren. Maak
gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.

PERSCOMBINATIE

8610900-8991161
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Toiletdame

Zorg dat uw opdrachtgevers
meer uit hun mensen halen.

Gevr. Jongeman

gevraagd
Voor info
STRANDPAVILJOEN 21

tussen 20-30 jaar
voor stoelenverhuur voor het hele seizoen.
Goede arbeidsvoorwaarden.
STRANDPAVILJOEN 21
Tel. 5715521

MANI'OWLK IS 'S VVI RCI I)S giootste \\flkgCVCI
op bet gebied van flexibele .nbeai met uiini 2400

Tel. 5715524

fuiietioneiend en gemomeeid team dat gezamenlijk alle
kansen op de (aibeids)maikt ziet en zal benutten
Voor beide functies vingen wij een solide

vestigingen in 43 landen en weet ja.iihjks nieei dan

thuiszorg

Thuiszorg Kennemerland Zuid verleent huishoudelijke, verzorgende en verplegende
diensten waardoor klanten zo lang en zo optimaal mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Uitgangspunten van onze organisatie zijn
respect voor de eigen leefsfeer van de klant
en professionaliteit van de dienstverlening.
De organisatie is voornamelijk werkzaam in
de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal,
Heemstede en Zandvoort. Er wordt nauw samengewerkt met andere zorgaanbieders in
het werkgebied.

In het werkgebied verlenen ruim 800 medewerkers, waarvan 400 alphamedewerkers,
jaarlijks zorg aan circa 2 300 klanten
Bent u verzorgende en zoekt u meer zelfstandigheid en afwisseling in uw werk?
Dan biedt werken binnen onze organisatie u daarvoor de gelegenheid
Thuiszorg Kennemerland Zuid geeft u de ruimte om uw kwaliteiten in zorgverlening
verder te ontplooien
U maakt deel uit van een klein team waarin ieders inbreng telt
Bovendien zijn het werkgebied en de omgeving waarin u werkzaam bent aantrekkelijk
Momenteel hebben wij binnen onze zorgteams in Heemstede en Zandvoort behoefte aan

1.5 miljoen mensen .1.111 p.isseiid tijdelijk u ei k te

H13O-ime.ui

helpen. In Nedeil.md zijn ei meer dan 130 \estigiiigen.

Leidinggevende capaciteiten zijn \oor de functie

UeliaKe de enoime groei in de uitzendoig.uiis.itie

van Offite Managei veieist. Vooi beide functies moet

ontwikkelt M.uipmvei zn.li ook steik op liet gebied \an:

je beschikken o\er goede communicatieve vaardig-

WERKGELEGENHEIDSPROJECTEN

enkele jaien

weikeivanng.

lieden. tommeiLiele capaciteiten en \ooi affiniteit
niet doelgioepen.
Isje mteiesse ge\\ekt vooi één van deze leuke

Wegens uitbreiding \aii Weikgelegenlieidsptojeeten m de legio Anistetd.ini zijn wij op zoek nam.

met

en afwisselende functies kom dan langs op onze:

SERVICE REPRESENTATIVES M/V

PCM Uitgevers nv is uitgever van onder meer de dagbladen: de
Volkskrant, Trouw, Het Parool, NRC Handelsblad en Algemeen Dagblad
en van de Weekmedia-uitgaven.
Een deel van de productie van bovengenoemde uitgaven wordt verzorgd door het Grafisch Bedrijf Amsterdam (Perscombinatie B.V.).
Onderdeel daarvan is de afdeling Drukkerij, waar 70 mensen werken.
Bij de drukkerij bestaan vacatures voor functies van:

- B-DRUKKER OFFSETROTATIE
(0,6 fte) m/v

- LEERLING-DRUKKER OFFSETROTATIE
(0,6 fte) m/v

De B-drukker en leerling-drukker werken in een team van 5 personen
aan één van de drukpersen. Ieder team heeft een voorman en de teams
staan gezamenlijk onder leiding van een groepsleider. In het team zijn
de drukkers verantwoordelijk voor een optimale productie van bovenstaande uitgaven en voor het onderhoud en het schoonhouden van de
machines. Aan de productie worden hoge eisen gesteld, zowel aan de
kwaliteit van het drukproces, als aan het volgens strakke planning vervaardigen van de krant.
De leerling-drukker wordt na een inwerkperiode zowel in de praktijk als
via aanvullende opleidingen opgeleid tot een volwaardige offset-rotatiedrukker.

INFORMATIEDAG

Als Seivite Repiesentame \ \ e i f e n selecteei

Op zateidag 2 mei a.s van 1(1.00 tot 16.00 uui

je \\eikzoekenden uit dneise doelgioepeii. \ e i \ u l ]e

op onze \estigmg Leidsestiaat 32-1 te Anisteidani,

\acaunes \,in \\eikge\eis die je zelf an|inieeit Je ondei-

telefoon (020) 422 SH OH.Wi] kunnen je dan nog meel

lioudt de kontakten met de \\eikgeveis en begeleidt de

vei tellen ovei de aai d van onze \eischillende piojeiten

\\eikenden op de ueikplek Daainaist \ e i z o i g j e de

en de doelgroepen en meteen vcidei peisoonhjk

administratie die da.iiuit \ooit\loeit

kennismaken Wij x i a g e n j e daaiom ook je cim luiluni

Van de kandidaten voor deze functie wordt het volgende verwacht:

VERZORGENDEN voor DAGDIENSTEN
voor ca 20 uur per week
en

VERZORGENDEN voor
AVOND-WEEKENDDIENSTEN
voor ca 10 uur per week
Het exacte aantal contracturen en de werkuren worden in
overleg vastgesteld en zijn mede afhankelijk van uw wensen
en mogelijkheden
Wij zien uw reactie graag tegemoet wanneer u beschikt over
een opleiding bejaardenverzorgende, ziekenverzorgende of
verzorgende OVDB
U heeft ervai ing in een verzorgende functie
Uw salaris bedraagt bij indiensttreding-afhankelijk van uwervaring - maximaal ƒ 3 553,- per maand (bij een fulltime dienstverband) Uitloop naar ƒ 3 745,- per maand behoort tot de
mogelijkheden
Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Thuiszorg
Ook woidt er een tegemoetkoming verstrekt in de kosten van
kinderopvang
Solliciteren7 Onze afdeling secretariaat stuurt u op verzoek
graag een sollicitatieformulier toe

\itae mee te nemen Als je die d.ig \eihmdeid bent stunt

TRAINEE OFFICE MANAGERS M/V

dan je solhutatiebiiet"binnen 7 dagen naai:
Manpouei

AlsTiamee Otïke M.magei ben |e uiteindelijk

niexiouu

noemd team \ a n Semic Repiesentatives moet \\oiden

pio|cctcn Amsterdam. Dalstemdieef 1H bg. 1 1 1 2 XC

beieikt.Om optimaal te smien /oig )e \ooi een goed

D I E M E N telefoon (020) 695 SI l 44.

©MANPOWER
UTZENDORGAMSATE

Vin um ineeKim the differente.

Van Lennepweg 1.2111 HT Aerdenhout
Telefoon 023-5213421

Spiei, managei

l i V . t.a.v.

\eiant\\ooidehjk \ooi de lesultaten die met bo\enge-

STICHTING THUISZORG KENNEMERLAND ZUID

M

Uitzendorganisatie

\\eikgelegenheids-

- een afgeronde MTS-opleiding of een vergelijkbare opleiding, bij voorkeur in de grafisch-technische richting;
- het diploma van grafisch-technicus met als hoofdvak offsetrotatie
(voor de functie van B-drukker);
- het vermogen om zelfstandig en onder tijdsdruk te kunnen werken;
- goede communicatieve eigenschappen;
- een enthousiaste en op samenwerking gerichte werkhouding.
Gemiddeld wordt 20 uur per week gewerkt, afwisselend in dag-, avonden nachtdienst. Aanstelling van leerling-drukkers geschiedt in eerste instantie voor de periode van de leerovereenkomst. Bij positief resultaat
volgt een vaste aanstelling.
Het salaris bedraagt f 2.900,- voor een B-drukker en f 2.660,- voor een
leerling-drukker. Perscombinatie kent een uitstekend pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden.
Nadere inlichtingen over deze functie kunt u krijgen bij één van de
groepsleiders van de Drukkerij, telefoon 020 - 562.2415, op werkdagen
tussen 15.00 en 16.30 uur.
Uw sollicitatie kunt u richten aan de afdeling Personeel & Organisatie
van Perscombinatie B.V., Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, ter
attentie van de heer D. van Hille, onder vermelding van vacaturenummer
DvH/98.01.
Het ploegendienstrooster kunt u opvragen bij de afdeling P&O op telefoonnummer 020-562.2374.
De sollicitatietermijn sluit op 11 mei 1998.

ADVERTEREN? ZANDVOORT: 020 -571 7166
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Synovi/ab pakt gewrichtspijn bij de wortel, aan

Van hondenpil tot
mensenpil
Overbelasting of veelvuldig gebruik van bepaalde
gewrichten leiden vaak tot gewrichtspijn en op den
duur tot slijtage. Dit heeft als gevolg dat er gebrek aan
soepelheid optreedt. Dit soort klachten aan het bewegingsapparaat komt veelvuldig voor.
De soepelheid van gewrichten
ivordt in stand gehouden door
een speciale vloeistof, ook wel
synoviale vloeistof geheten.
Deze vloeistof is als het ware
het smeermiddel van het ge,vricht. In deze vloeistof zit een
3ven wichtige samenstelling
van mineralen en sporenele-

menten die de smering optimaal houden. Het evenwicht
van deze samenstelling kan
verstoord worden door intensieve arbeid of overbelasting.
Hierdoor kunnen er gewrichtsklachten ontstaan die leiden tot
een verminderde beweeglijkheid en pijnlijke gewrichten.

mssFMiMK-posnus 202-3/40 M> BMHN
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Hondenpil
Dit was bijvoorbeeld ook het geval met de heer Sanders. Van
zijn opvallende ervaringen
werd begin dit jaar verslag gedaan in een aantal regionale
dagbladen. Hij had jaren geleden een hond met heupdysplasie, die daar pillen tegen kreeg
van de dierenarts. Omdat deze
pillen bij de hond een goed effect hadden en hij zelf ook gewrichtsklachten had, besloot
hij deze ook zelf in te nemen.
Het resultaat bij hem, maar ook

bij vele anderen, was zeer positief. De klachten werden duidelijk minder of verdwenen zelfs.
Deze toevalstreffer leidde uiteindelijk tot de ontwikkeling
van Synovitab voor mensen.
Natuurlijk voedingssupplement

Synovitab is een 100% natuurlijk supplement dat de essentiële
mineralen en sporenelementen
bevat die de gewrichtsvloeistof
nodig heeft. Hierdoor wordt de
verstoorde balans weer in
evenwicht gebracht. Dit leidt

van Sanex biedt 16 uur
Slecht passend schoeisel en weinig aandacht voor voetverzorging' brengen onze 'onderdanen' in slechte conditie. Likdoorns, eeltplekken, ingegroeide nagels, overmatige transpiratie en zwemmerseczeem zijn dan het
gevolg. In veel gevallen brengt de juiste behandeling
verbetering.
Transpirerende voeten vormen
een groot probleem. De zweetproductie kan, afhankelijk
van de temperatuur en de emoties waaraan iemand onderhevig is, aanzienlijk variëren.
Het zweet en de vochtig geworden huidcellen worden
door bacteriën en schimmels
afgebroken, wat resulteert in
een onwelriekend productieproces.
Zwemmerseczeem
Voetschimmel of zwemmerseczeem is de meest voorkomende
huidontsteking van de voeten.
De huid tussen de tenen is
rood, vochtig en vertoont soms
kleine kloofjes, terwijl makkehjk velletjes los getrokken
kunnen worden. De hierbij optredende jeuk wordt erger bij
warmte. De schimmel heeft behoefte aan een vochtige, warme
en alkalische omgeving, die
voornamelijk bij de voeten
wordt aangetroffen. Overma-

tige transpiratie kan dus het
ontstaan en de ontwikkeling
van voetschimmel sterk bevorderen. Omdat schimmelinfecties nogal hardnekkig zijn,
moeten ze worden voorkomen.
Conditieverbetering
Een uitstekende hulp hierbij
zijn Geurvreters inlegzolen. Ze
zijn speciaal ontwikkeld om
transpiratiegeur en vocht weg
te nemen. Bovendien zorgen
Geurvreters voor een algehele
conditieverbetering van de voeten. De inlegzool bestaat uit een
toplaag en een foamlaag. De
combinatie zorgt ervoor dat de
voeten droog blijven. Geurvreters zijn in drie varianten
verkrijgbaar: Comfort, voor de
dagelijkse schoen, Super Sterk
voor laarzen en werkschoenen
en Sport Schoen Special voor
sportschoenen. Het verschil is
dat iedere opeenvolgende soort
10% meer actieve koolstof bevat. De doeltreffendheid van
Geurvreters is te danken
aan een uniek en gepatenteerd procédé. Er wordt
zelfs drie maanden garantie gegeven op geurvermindering van voeten,
kousen
en schoenen.
Geurvreters zijn verkrijgbaar bij uw drogist. Voor
meer informatie: Tendem,
tel.: (038) 421 77 47.

drogisterij

TON
GOOSSENS
WINKELCENTRUM NOORD
Zandvoort
tel: 571 2305

Specialist in Homeopathie

Parfumerie - Drogisterij Schoonheidssalon

bescherming tegen
uitdroging van de huid

Om ervoor te zorgen dat uw huid in optimale conditie
blijft is een dagelijkse verzorging geen overbodige
luxe. Een goed verzorgde huid is een persoonlijk visitekaartje waar u voorzichtig mee moet omspringen. Om
de huid gezond te houden kunt u het beste een intensieve verzorging met een langdurige werking gebruiken.
De huid is in oppervlakte het grootste orgaan van ons lichaam
en is heel kwetsbaar.
Gelukkig is ze opgebouwd uit verschillende lagen, waarvan de
bovenste laag (hoornlaag) als natuurlijke beschermlaag
dient.
Hierin bevinden zich de
lipiden of huidvetten
die ervoor zorgen dat
overmatig vochtverlies
wordt
voorkomen.
Jammer genoeg zijn er
allerlei factoren, zoals
bijvoorbeeld veelvuldig
douchen en droge lucht door
de centrale verwarming, waardoor de huid teveel lipiden kan
verliezen en uitdroogt en geïrriteerd raakt.
Intensief
Vanuit de gedachte dat een intensieve, langdurig werkzame
verzorging de huid mooi en gezond maakt, creëerde Sanex
een complete lijn Hand & Body
Care producten. Alle producten bevatten Dermolipiden, een
complex van huidverwante
vetten en andere werkzame
stoffen dat de verloren gegane
lipiden kan vervangen. De
Dermolipiden dringen door tot
in de bovenste lagen van de

Heel
Biologische
Geneesmiddelen
heeft voor boven- ,
staande dé oplos-\
sing: Oculoheel homeopatische
oogdruppels. Dit is bijzonder
effectief bij geïrriteerde ogen.

tot een verbeterde smering van
het gewricht, waardoor de
klachten duidelijk verminderen of zelfs verdwijnen.
Synovitab is verkrijgbaar in

Grijze haren doen ouder
lijken, terwijl u nog hélemaal niet oud bent. Wie
van. grijze haren af wil, zal
zijn toevlucht nemen tot
haarkleuring. Met Grecian
2000 is dat een eenvoudige
zaak.

Kleurbehoud
huid, waardoor de huidstruc- Om de natuurlijke haarkleur
tuur zich kan versterken. De te behouden is een dagelijkse
milde Hand & Body Care pro- behandeling met Grecian 2000
ducten respecteren de natuur- de moeite waard. Met iedere belij ke beschermlaag en zorgen handeling groeit het kleurstofvoor een langdurige verbete- gehalte aan en wordt het verring van de vochtbalans van de grijzingsproces als het ware
huid. Zelfs na 16 uur wordt de omgekeerd. Op deze wijze kunt
huid nog beschermd tegen uit- u zelf het kleuringsproces condroging. Uw huid wordt voel- troleren en beslissen wanneer
baar zachter en soepeler en ziet de gewenste
er gezond uit. De producten is bereikt.
van Sanex zijn dermatologisch
getest en verkrijgbaar bij supermarkt en drogist.
Voor meer informatie en een
gratis proefmonster van Sanex
Hand en Bodycare kunt u bellen met de Sanex Informatielijn: 0800 - 022 18 77 (gratis).

Natuurlijk
De in het oog te druppelen
vloeistof (100% plantaardige
bestanddelen, zonder conserveringsmiddelen) zit handig
in 15 monodoses per doosje
verpakt. Oculoheel heeft een
onmiddellijk verzachtende
werking terwijl het genezingsproces begint. Bovendien is
het ook geschikt voor lensdragers, Het is voor ƒ 12,95
:- vrij verkrijgbaar bij apotheken, drogisterijen en erkende reformhuizen. Lees voor
gebruik eerst de bijsluiter.
Voor meer informatie: tel.
(0115) 56 32 00.

een verpakking van 60 en 120
tabletten, bij apotheker, drogist en reformzaak. Voor meer
informatie: Kernpharm-UltraVlt, tel. 0800 - 099 77 73.

Relaxed met Nervovit
Een gezonde spanning' voor je
examens is goed Maar waar
ligt de grens? Uiteindelijk bepaal je die zelf. Er zijn genoeg examenkandidaten, die inderdaad goed
gevend, sterken de zenukunnen slapen, redelijk
Makkelijk
wen en bevorderen het
normaal kunnen eten en
Grecian 2000 is een kleurloze,
concentratievermogen.
niet meer dan anders het
haarvriendelijke vloeistof die
Dit maakt Nervovit de
toilet bezoeken. Zij hebeven makkelijk te gebruiken is
natuurlijke rustgever bij
ben het geluk de rust in
als een gewone haarlotion. Het
het hoofd te kunnen beuitstek. Nervovit is ververgt geen omslachtige behankrijgbaar bij drogisterij,
waren en zullen dan ook
deling: u brengt het eenvougeen behoefte hebben aan een apotheek en reformhuis in verdigweg direct op de haren aan.
steuntje in de rug. Is de exa- pakkingen met 45 en 90 draAanvankelijk zult u deze bemenspanning jou wel te veel, gees. Dosering: naar behoefte
handeling dagelijks moeten
dan moet je eens een beroep meermalen per dag 1-2 draverrichten, tot u de gewenste
doen op Nervovit Extra Sterk gees; geruime tijd voor het slakleur heeft bereikt. Daarna gevan Bional. Dit natuurlijke mid- pen gaan 2-3 dragees. Bel voor
fa ruikt u het één a twee maal
del bevat valepotriaten uit de meer informatie de gratis Bioper week om de natuurlijke
wortels van de valeriaanplant. nal infolijn: O800 - 020 20 20.
haarkleur te behouden. Omdat
Deze plantaardige extracten Nu ook op Internet: www.gehet proces zich langzaam volwerken binnen 1-2 uur rust- zondheidsnet.nl
trekt zult u tijdens de eerste
behandelingen geen opvallende wijziging zien. Maar u kunt
er zeker van zijn dat uw nawww.gezondheidsnet.nl
tuurlijke haarkleur terugkomt
en dat die zich accentueert na
iedere behandeling. U kunt deze lotion ook plaatselijk gebruiken, bijvoorbeeld als u alleen grijze slapen heeft.
Eén op de vier Nederlanders heeft een gebitsGrecian 2000 is niet schadelijk
prothese, 64% daarvan reinigt deze met huisvoor het haar. De verzorgende
houdelijke schoonmaakproducten als zeep en
componenten, zorgen, er, juist
azijn. Daarnaast worden gebitsprotheses schoonvoor dat het haar er gezonder
gemaakt met chemische reinigingsproducten,,,,
en mooier gaat uitzien dan
voorheen. Voor meer informaGoede reiniging van een gebits- De meeste tandtie: Tendem, tel. (038) 421 77 47.
prothese is van essentieel be- artsen en tandlang. Huishoudelijke reini- prothetici adviseren
gingsproducten maken het daarom het natuurlijke reinikunstgebit niet echt goed gingsproduct Ecosym. Bcosym
schoon en de agressieve be- is er als dagbehandeling (ƒ 6,95)
standdelen tasten het materi- en weekbehandeling (ƒ 8,95).
aal van de gebitsprotheses aan Verkrijgbaar bij drogist, apothewaardoor deze verbleken en ker en tandprotheticus. Stuur
uitbijten. Daarnaast kunnen voor een gratis proefmonster
de chemicaliën m de remi- Ecosym Gel een briefje naar:
gingstabletten klachten geven Christiaens B.V., Antwoordzoals slijmvliesimtatie, bran- nummer 10099, 4800 VB Breda
derigheid en maagklachten. (postzegel niet nodig).

Alles over zenuwen en slapeloosheid

Miljoenen kunstgebitten
lachend door het leven

Verzorgde schone oren voor
een beter gehoor
Iedereen heeft er mee te maken, oorsmeer, die geelachtige stof in de oren. Door ongemerkt enkele malen per
dag: in de oren te peuteren houden we ze meestal
schoon. Belangrijk omdat teveel oorsmeer kan zorgen
voor irritatie en een minder gehoor. Daarom verdient
het aanbeveling- om oren, net als onze haren, regelmatig goed te reinigen.
Oroclean
Er is een reinigïngsolie, Oroolean, die zeer gelOml
schikt is om teveel oorsmeer te verwijderen. Om
Het bevat drie speciale oliën die een emulge- clean
rende werking hebben, waardoor het oorsmeer zacht wordt en makkelijk te verwij deOroclcaii
ren is, b.v. voorzichtig met een wattenstaafje.
Als men de oren wekelijks reinigt zullen de
prestaties van het oor zo optimaal mogelijk blijven,
Verkrijgbaar bij de betere drogist en apotheek. Voor meer informatie: Darci Pharma, tel. (076) 581 06 81.

Zweetlucht voorgoed voorbij! Wie goed voor. zichzelf zorgt,
zorgt ook goed voor z'n mond

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 5716123

OIO

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

DRUGSTORE

KERKSTRAAT 31 , ZANDVOORT
TEL: (023) 571 2513

Voor wie regelmatig last heeft van zweetlueht onder
oksels, voeten, e.d. is er nu een nieuwe doeltreffende
oplossing-: Safety Five. Een milieuvriendelijke pompverstuiver die minimaal 5 dagen continue werkt.

Safety Five bestrijdt de bacteriën op
de huid die de zweetlucht verspreiden én reduceert het normale transpireren. Het is bovendien huidvriendelijk en neutraal van geur dus ook
goed te gebruiken in combinatie met
uw favoriete deo of parfum.
De fabrikant van Safety Five is zo zeker van zijn zaak, dat hij een 'niet
goed, geld terug' garantie geefl.
Voor meer informatie en verkoopplaatsen: Heijne Import, tel. (050)

409 26 44.

Je dag- begint rond een uur of negen en eindig-t ergens
halverwege de nacht. Je hebt een fles cola op je bureau
staan, die je af en toe eens aan je mond zet. Op de vloer
liggen restanten van wat eens een volle zak chips was.
Stapels studieboeken, voorzien van de nodige markeerstrepen, liggen opengeslagen op je bed. Je bureau is
bezaaid met kladjes vol aantekeningen en toch hè...die
voortdurende onzekerheid: ken ik het wel en als ze nu
eens dat vragen...wat is ook al weer het antwoord. Snel
nog even opzoeken, maar in welk boek stond dat. Het
wordt vast niets. Misschien toch de wekker maar om
6.OO uur zetten, om het nog
een keer door te nemen.

Grijze haarkleur
geleidelijk kwijtraken

Onze haren bestaan overwegend uit proteïne. Deze stof bevat melanine, een substantie
die de natuurlijke haarkleur
bepaalt. Het verschil in haarkleur ligt in de hoeveelheden
kleurpigment dat ons haar bevat. Zo heeft donker haar méér
melanine dan lichtgekleurd
haar. Met het verstrijken van
de jaren daalt het melaninegehalte van het haar, waardoor
het grijs wordt. Over het algemeen worden mannen iets
sneller grijs dan vrouwen.

Dé homeopatische oplossing
voor oogirritaties
Steeds meer mensen worden geconfronteerd met
de gevolgen van oogirritaties: droge ogen, rode
of jeukende ogen, ogen
die geïrriteerd zijn door
computerwerk, lensirritaties of andere overge»
vbeligheidsreacties (b .v.
hooikoorts).

Zie je op tegen je
examen?

Als je 's morgens na het tandenpoetsen de mond met
Gengive verwent, help je die gezond te houden.
Gengive is een natuurlijk balsem die de conditie van
het tandvlees verbetert. Dagelijks gebruik geeft
tevens al snel een frissere mond en adem.
Natuurlijke mondhygiëne
Gengive is een zuiver natuurproduct dat volgens Zwitsers
recept wordt gemaakt. Naast
beschermende kruiden als kamille en zoethout, zijn ook salie, mirre, hamamelis, pepermuntolie en vitamine A
verwerkt. Deze kruiden staan
bekend om hun heilzame werking. Gengive is niet alleen

een verfrissende
gewoonte,
maar tevens
een helpende
hand
bij
alledaagse
problemen in
de
mond.
Voor meer informatie:
(020) 456 05 60.

Gezonde nachtrust
is het beste medicijn
Wie problemen heeft met slapen moet dit
zeker lezen. Sinds kort is er Melatomatine, een 100% natuurlijk product
dat ervoor zorgt dat u makkelijk in slaap
valt. Melatomatine, gemaakt uit verse
tomaten, versterkt de werking van het lichaamseigen
rustgevende hormoon melatonine.
Een goede nachtrust is het beste medicijn voor vele kwalen.
Melatonine is daarom de ideale
oplossing voor iedereen die
van een gezonde nachtrust wil
genieten. Daarnaast verbetert
het middel de geestelijke spankracht en werkt het preventief

bij ouderdomsverschijnselen
Melatomatine is verkrijgbaar
in verpakkingen met 60 tabletten (goed voor 30 nachten lekker slapen). Te koop bij apotheek. drogist en reformhuis
Voor meer informatie DistriCare, tel: (013) 528 49 76

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

023-5717166

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten.
Uw eigen recept in De BoodschappenBeurs? Dat kan! Pak
snel een pen of potlood en zet
uw favoriete recept op papier.
Het mag een hoofdgerecht,
maar ook een toetje, taart of
voorgerecht zijn. Het recept
mag niet meer dan 10 regels
omvatten. Lekker en toch gemakkelijk te bereiden!
Stuur uw Klik Klak Klaar
recept in een gefrankeerde
envelop naar:
Oe BoodschappenBeurs,
Klik Klak Klaarrecept, Postbus
1980, 3000 BZ Rotterdam.
De origineelste inzending
wordt in De BoodschappenBeurs gepubliceerd. Bovendien ligt voor deze inzender
een schitterende Tefal comfort Line barbecue klaar.
Door het hoge vermogen,
het stevige onderstel en het
windscherm is deze moderne
barbecue van Tefal ideaal voor
buiten. Dankzij het waterreservoir is hij ook binnen te gebruiken. De regelbare thermostaat
verzekert u altijd van het beste
resultaat. Het makkelijk te demonteren onderstel bevat een
handig opbergrek voor extra
gebruiksgemak.

ERuVerzilvert kuipjes!

Aardappel idee. Je kunt er
niet van afblijven!

ERU biedt u tijdelijk een
gouden kans om uw kuipfesteverzilverenspaarnu
5 zilverkuipjes (de 20+
smeerkaas van ERU inde
vananten Naturel en FUne
Kruiden) en ontvang maar
liefst 25 gulden op een
nieuwe RenteRekenmg
van Spaarbeleg, de spaarrekening zonder beperkingen

" '

Texaanse
Smoorgroentenschotel
Hoofdgerecht voor 2 personen
Dit heeft u er voor nodig:
1 flinke ui; 250 gr. gehakt,
spekblokjes/reepjes; 1 blik
Bonduelle Smoorgroenten
a la Texane (580 ml); taco's;
gemengde sla.

melten dgg!^i

Bonduelle
Smoorgroenten
Smoorgroenten van Bonduelle
is een nieuwe, moderne manier
van groente eten. De groenten
worden, tezamen met verfijnde
kruiden, gesmoord in hun eigen
groentesappen. Smoorgroenten
van Bonduelle is eenvoudig te
bereiden en volop te combineren met vlees, kip of vis. Even
een uitje fruiten, even bakken, al
roerend de Smoorgroenten toevoegen en u heefteen uitstekende basis voor een verrassende
maaltijd.
Bonduelle Smoorgroenten is er
in twee variaties. Smoorgroenten a la Hollandaise is een lekkere mix van Hollandse bruine bonen, worteltjes, rode en groene
paprika, uitjes, prei en tomaten
waarmee een heerlijke mild gekruide Hollandse schotel kuntbereiden.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

SUGGESTIE

Zó maakt u het klaar: Snipper de ui en fruit deze op hoog
vuur. Voeg vervolgens de spekblokjes/reepjes en het gehakt
toeenbakhetgehakt rul.Voeg
al roerend de Smoorgroenten
a la Texane toe. Verwarm het
geheel enige minuten goed
door.

Wie vaak aardappelen
eet, wil graag variëren.
Daarom heeft Honig nu
Aardappel Idee. Een
handige ovenmix waarmee u in ca. 25 minuten
heerlijk goudbruin gebakken aardappeltjes
uit de oven op tafel zet.
Aardappel Idee van Honig is verpakt in een opvallend doosje. Hierin
vindt u een zakje ovenmix
- voldoende voor 3 tot 4
personen - een schudzak
om de ovenmix met de aardappeltjes te vermengen en een vel
bakpapier, waarop u de aardappeltjes op een ovenrooster goudbruin bakt. Door de unieke bereidingswijze komt de smaak van
de aardappeltjes met de ovenmix
extra tot z'n recht. Bovendien
zijn de in de oven gebakken aardappeltjes veel minder vet dan

Gebakken aardappeltjes
uit de oven
Smoorgroenten a la Texane
is een smakelijke combinatie van
Rode kidneybonen, maïskorrels,
rode en groene paprika, uitjes en
tomaten. Precies wat u nodig
heeft om snel een lekkere
Texaanse schotel op tafel te zetten.

Hoofdgerecht voor 3-4 personen
Aardappelen zijn nog altijd
een belangrijk onderdeel van
de dagelijkse warme maaltijd.
Gelukkig kunt u metaardappelen lekker variëren. Vooral gekruid en gebakken zijn ze niet
te versmaden. Dankzij Aardappel Idee van Honig is dit een variatie die u nu gemakkelijk en
snel op tafel zet.

Wilt u zelf zien hoe onze
kok Mario deze Texaanse
Smoorgroentenschotel bereidt, kijk dan naar De BoodschappenBeurs
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Dit heeft u er voor nodig:
800 gr. aardappelen; 1 doosje
Aardappel Idee van Honig.

T
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donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur
gefrituurde of in de koekenpan
gebakken aardappelen, omdat u
geen olie of boter hoeft toe te
voegen.
Aardappel Idee van Honig is erin
drie smaken: Kaas-Ui, KnoflookTuinkruiden en Kerrie. Zo verrast u uw gezin telkens weer met
een andere heerlijke aardappelvariatie.
woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45 en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur

Honig. Lekker voor elkaar.

Beleef de nieuwe geuren
van Fa
Fa, bekend om zijn heerlijk frisse, exotische geuren heeft weer
veel nieuws onder de Fa zon! Fa
douche en Fa deodorant zijn er
nu in drie heerlijke nieuwe geuren.
Fa Aqua, een zeer frisse geur gecombineerd met zeemineralen;
Fa Sunny Melon, een heerlijkf risse geur met een vleugje vanille en
Fa ice Tea Peach, een weldadige
fris, fruitige, tropische geur.
De Fa producten zijn samengesteld uit natuurlijke extracten. AlIe producten zijn mild, pH-huidneutraal, dermatologisch getest
en bevatten nu speciale moistu-

AMimsrooRT

woensdag tussen 16.00 en 24.00 uur

Serveer de Smoorgroenten a
la Texane met taco's en gemengde sla. In plaats van taco's
kunt u zelf ook dunne f lensjes
bakken. U drapeert de Smoorgroenten a la Texane hierin en
rolt het f lensje op!
Eet smakelijk!

OMROEP,

rizers die de huid extra zacht en
soepel maken. Bovendien houdt
de Provitamine B5 in Fa douche
uw huid voelbaar zacht
. •
Naast de nieuwe Fa douche en
deodorant - werkt 24 uur lang en
beschermt de okselhuid - is er nu
ook Fa Liquid Soap. Deze vloeibare zeep is heerlijk fris en zacht
voor de handen en verkrijgbaar in
een fraaie, handige pompflacon die leuk staat in badkamer of
keuken en een voordelige navulverpakking. Er zijn drie heerlijk
frisse geuren: Carribean Lemon,
Aqua en Kiwi Mix.

woensdag 17.50 en 25.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

fJvVEST

donderdag 16.30 en oo.oo uur
vrijdag om 16.30 uur

Fa. De hele dag lang een verzorgd, fris en ontspannen gevoel.

MÊBSÊ
Klik - klak - klaar - recept

Gevulde
Auberginebootjes
ingrediënten:
• 2 aubergines (± 200 gram
per stuk)
• 250 gram gehakt
• 1 paprika
• 1 grote ui
• peper, zout en gemengde
kruiden
• 8 plakken kaas
Bereidingswijze:
Halveer de aubergines overlangs en hol ze uit, zodat er 4
bootjes ontstaan. Kook de
bootjes 4 minuten. Roerbak ±
15 minuten in een pan hetgeen wat uit de aubergine is
gesneden, het gehakt, de ui en
paprika in stukjes. Breng op
smaak met peper, zout en gemengde kruiden naar keuze.
Leg de 4 bootjes op een ovenplaat en vul ze met het gehaktmengsel. Over het bootje
gevuld met het mengsel leg je
2 plakken kaas. Zet de bootjes
15 minuten in de oven op 200
graden. En klaar is uw delicatesse !
(Lekker in combinatie met rijst
en/of een rauwkostsalade)
Eet smakelijk!
Dit recept is van Anita van
Adrichem uit Den Hoorn (Z-H)

Het BoodschappenSpel

En de
winnaar is...
Mevr. G. de WitDinkelborg uit Wezep
Dankzij de deelname aan
het BoodschappenSpel heeft
Mevr. G. de Wit-Dinkelborg
de eerste prijs gewonnen en
mag nu aan de slag met zo'n
praktische Rowenta stofzuigerset. De winnaars van het
handige Rowenta surfline
DE-303 stoomstrijkijzer krijgen hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.
Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

zuivel Joekels
van Karvan Cévitam
zuivel Joekels:
de lekkerste zuivelijsjes om
zelf in te vriezen
In Zuivel Joekels - het nieuwste
invriesijsje van Karvan Cévitam vind je het lekkere en gezonde
van zuivel en fruit. Ze zitten dan
ook boordevol f ruit en rozenbottels voor de vitamine C net als in
de andere Joekels. Zuivel Joekels smaken heerlijk: fris als een
waterijsje, f ruitig als een vruchten
ijsje en romig als een roomjjsje!

Lekker uitdelen
Omdat u Zuivel Joekels thuis pas
in hoeft te vriezen, zijn ze ideaal
om een voorraadje van in huis te
hebben. U heeft dan altijd een
heerlijke traktatie voor uw kinderen bij de hand.
In elke doos zitten acht ijsjes in
vier fruitige smaken: aardbei,
banaan, kers en perzik. Puur natuur en heerlijk verfrissend!

Zó maakt u het klaar: Schil
de aardappelen en snijd ze in
niet te kleine blokjes (ca. 2 cm).
Laat ze uitlekken op een vel
keukenpapier.
Doe de aardappelblokjes in de
bijgeleverde schudzak en voeg
het zakje ovenmix toe. Laatvoldoende lucht in de schudzak.
Schud de aardappelblokjes 10
maal zodat de ovenmix gelijkmatig is verdeeld.
Leg het bakpapier op het
ovenrooster. Haai de aardappelblokjes uit de zaken verdeel
ze gelijkmatig over het bakpapier. Plaats het ovenrooster in
het midden van de oven en bak
de aardappelblokjes in 20-30
minuten goudbruin. Controleer na 20 minuten of de aardappelblokjes al goudbruin zijn.
(U hoeft de aardappelblokjes
tijdens het bakken niet om te
keren).

re SEIZOENEN MNITOUOng,*

Melkunie Lentevia en
Melkunie Lenteyoghurt
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Serveer de aardappelblokjes
met kropsla of een frisse salade.
Eet smakelijk!

Kent u vrouw vandaag al?

SUGGESTIE

U ontvang de eerste
10 nummers
voor maar fl. 10,- !

Pittig
geklieder
Binnenkort liggen ze weer in
de winkel: versgeplukte kersen. Ook kinderen zijn er
gek op. Toch ergert menig
ouder zich aan hun geklieder
met kersenpitten en de blauwe handen en mond die soms
aan het eten van kersen overhouden.
Beide problemen zijn simpel
op te lossen. Dat de mond en
handen soms blauw kleuren,
wordt veroorzaakt door de
kleurstof die in één specifiek
kersenras zit: de Varikse
Zwarte kers. Daar is op zich
niets tegen te doen. Maar u
kunt het probleem wel voorkomen door een andere kersensoort te kiezen, bijvoorbeeld de Bigarreau of de
Japanse Gele.
Ceklieder aan tafel met kersenpitten kunt u gemakkelijk
voorkomen door de kersen
vooraf te ontpitten. Dit kan
door de kers doormidden te
snijden. Is de kers goed rijp,
dan zit de pit meestal al zo los,
dat ie er zo uitwipt. Houdt u
de kersen liever heel, gebruik
dan een
kersenontpitter.
Daarmee drukt u de pit moeiteloos uit de kers.

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

Het BoodschappenSpel heeft voor u leuke hüishoudeluke prijzen in
petto. Want iedere beilerof Inzender met'de juiste antwoorden maakt
W't ^ansopeenpraktischeRowentastofzuigersetbestaande^itèencomp'"•'acte enïoplaadbare
Aqua
Cleanette^ ^Waarmee
ur zowel
droog als nat^kunt
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Deelname aan het BoodschappenSpel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
1. Welke zuivelijsjes kunt u zelf invriezen?

In Vrouw Vandaag vindt u prachtige
emotionele verhalen van lezeressen. Er
is veel aandacht voor gezondheid en
véél practische tips en informatie. Over
mode bijvoorbeeld (ook de laatste
koopjes!), schoonheid (met veel tips!),
huisdieren (héél lief!), gemakkelijke en
toch gezonde recepten (én toch snel
klaar), alles over groen in en rond het
huis, én een spannend of romantisch
kort verhaal. Bovendien kunt u ook
meewerken aan Vrouw Vandaag. U
leest er alles over in het blad. Schrijf ons
eens!

Het complete weekblad
voor maarfl. 1,95!
En, Vrouw Vandaag is
nóg goedkoper als u
abonnee wordt.
Geef u op als abonnee en profiteer van deze
speciale kennismakingskorting!
ik abonneer mij tot wederopzegging, maar voor
tenminste een half jaar op Vrouw Vandaag en
betaal slechts fl. 38,- (als welkomstcadeau ontvangt
u de eerste 10 nummers voor slechts fl. 10,-)

Banknummer:

ROWENTA

'JDDDDDDEI

Handtekening:.».........

Surfline DE-303
Stoomstijkijzer

O

2. Met welk product kunt u kuipjes verzilveren?

Om O\

Geboortedatum:.......
en bel uw antwoorden door naar:

Straat:

De Boodschappenüjn

Telefoon:

Postcode:

0909-50.220.05

(100 cnt/ml

Het BoodschappenSpel

Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam

De winnaars ontvangen
schriftelijk bericht.

Deze week:
In het nummer van deze week kunt u
puzzelen met als prijs prachtige juwelen! En, het is Koninginnedag, dus lekker lezen én veel ideeën voor een gezellige oranje-dag!

„........'.

Ik ontvang voor de betaling van het abonnementsgeld ,
een acceptgiro

Naam:

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken.)
Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van
uw naam, adres, postcode en woonplaats) naar:

'

Geef hier aan hoe u uw abonnementsgeld wilt betalen: , '
O
Ik machtig Medianet/Media Expresse het abonnementsgeld .
automatisch van mijn rekening af te schrijven.

;...
Mr:

..Plaats:.....

Stuur deze bon in een open envelop
zonder postzegel naar Media Expresse.
Antwoordnummer 50.200,2000 VK Haarlem
of bel gratis OBOO-0224222. Dan ontvangt u
binnen drie weken uw eerste Vrouw Vandaag.
' Deze aanbieding is geldig t/m l mei 1998. Vrouw
Vandaag kost bij Media Expresse f l ,75 en
ƒ 1,95
rl
in de winkel.'
,
'
- v

MEI
iXPRÊS'SÊ

:„;...

aescnenUen
voor- CDoedervindt: u. bij

Parfumerie Moerenburg
zie onze cxdv. cLdcrs in dir bLcxd

Woensdag 6 mei 1998

Zandvoorts
Nieuwsblad
Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26,2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
58-e jaargang nummer 19, oplage 5.425

'Wehrmachts Nightmare'

Huurdersclub
bedreiging
voor de ZVH
ZANDVOORT - Hel dorp
is een tweede huurdersvereniging rijk. Huurders van de
Lorenlzl'ial in ZandvoortNoord hebben sinds kort
een officiële vertegenwoordiging. De Huurders Vereniging Lorentz (HVL) opereert
naast de bestaande Zandvoortse Vereniging van
Huurders (ZVH), een belangenbehartiger die door woningbouwvereniging EMM
als enige officiële gesprekspartner wordt gezien. Volgens de ZVH is een tweede
huurdersvereniging overbodig.
De initiatiefnemers A. Steger,
J. de Ridder en R. Smit, allen
bewoner van de in de volksmond bekend staande 'vrijgezellenflat' aan het eind van de
Lorentzstraat, wilden geen bewonerscommissie
oprichten.
Een vereniging biedt volgens
hen meer voordelen. De volledige rechtsbevoegdheid en bestaande jurisprudentie geeft
meer vaste voet aan de grond
indien een geschil dreigt met
de enige huurbaas van Zandvoort, de- woningbouwvereniging EMM.
„Ons doel is om, uiteraard in
goede samenwerking met de
EMM, op te komen voor de algemene belangen van de huurders," zegt de kersverse voorzitter A. Steger. „Zo'n bewonerscommissie kan door de Woonbond worden opgericht, dan
vertegenwoordigt de Woon-

Vrij toepasselijk is de benaming 'VVehrtnachts Nightmare' van dit
legervoertuig dat op bevrijdingsdag ook het Zandvoortse strand
aandeed. Het doet vermoeden dat de bevrijdingslegers het de vijand
ZANDVOORT - Een 44-jarige knap lastig wilden maken. De voertuigen uit de Tweede
Amsterdammer en een 33-jari- Wereldoorlog van de organisatie Keep them rolling trokken op hun
ge Libanees zijn vorige week trip langs de stranden veel aandacht.
door de politie op de Zandvoortweg aangehouden. De
twee verdachten hadden kort te
voren bij een benzinestation
aan de Hogeweg voor een klein
bedrag benzine getankt en voor
140 gulden aan rookwaren. Er
werd afgerekend met een visacard. Vlak na hun vertrek ontdekte de pomphouder dat er
ZANDVOORT - „Waar- daardbrieven met 'Nader beiets niet in orde was met de vi- om," vraagt Joke Draijer richt volgt' op teruggekregen.
sacard. Het duo bleek bij meer- van de gelijknamige kapsa„Ik vind het sowieso raar dat
dere bedrijven langs te zijn ge- lon in de Kosterstraat zich wij moeten betalen voor nieuwe
weest. De politie kon de twee af, „heeft de gemeente bij bestrating, terwijl de rest van
aanhouden. Zij zijn voor nader het herbestraten van het het dorp ook profijt heeft van
onderzoek ingesloten.
mooi centrum. Maar goed,
centrum gewone rode klin- een
als het dan moet, dan wil ik ook
kers in mijn straat gelegd en waar
voor mijn geld hebben. In
moet ik toch 19 duizend gul- dit geval
ik het als wegwerden betalen?" Ze is dan ook ken van zie
ADVERTENTIE
achterstallig onderniet van plan dat geld over houd. Jarenlang zaten hier gate maken naar de gemeente. ten in het wegdek. Overigens
„De Kerkstraat, het Kerk- heb ik precies hetzelfde motief
plein en het Dorpsplein zijn gekregen als de Diaconiehuisprachtig geworden met al die straat. Het verschil is alleen dat
gekleurde steentjes. Maar de daar de oude Waalklinkertjes
Kosterstraat heeft een visgraat- nog liggen."
motief gekregen. Niets bijzpnWethouder Andries van Marders. De leuke sierbestrating le (Financiën) vindt dat er voor
houdt op de hoek, bij Friet Joke Draijer geen uitzondering
d'Anvers, abrupt op. Het lijkt gemaakt moet worden. „Ook de
nu net of wij er niet bij horen." ondernemers in de BakkersDraijer, die al achttien jaar in straat en de Buureweg hebben
• Als u binnen nu en twee jaar een
de Kosterstraat zit, wil juist rode klinkers gekregen. Ik kan
nieuwe keuken nodig heeft, doet
haar smalle steeg wat meer ge- me wel voorstellen dat men
zelligheid geven. „Het liefste vindt dat sommige straten er
Hans Verkerk u deze week een
zou ik hier meer winkeltjes nu fraaier uitzien dan andere,
spectaculair. Half Geld aanbod!
zien. En ik heb gevraagd om maar alles is precies volgens de
De nieuwste Kroon keukens van
plannen uitgevoerd. En het is
bomen langs de muur."
1998 worden u ter introductie
Alle ondernemers in het cen- nu eenmaal zo dat voor de één
voor de helft van de door de
trum moeten via de baatbelas- een verbetering wat ingrij penleverancier aanbevolen adviesting meebetalen aan de op- der is dan voor de ander. Het
:
prijs aangeboden! Kom nu snel
knapbeurt van de straten. Toen geheel is omgeslagen over alle
een paar jaar geleden dat plan ondernemers in het centrum.
echt geld verdienen en vraag
gelanceerd werd, ontstond er Bovendien betaalt de gemeente
. naar de snelle beslisserskorting.
veel commotie. Inmiddels zijn behoorlijk mee. En de onderneOntdek waarom
150.000
de meeste ondernemers ak- mers in het gehele centrum
tevreden keukenkopers u
koord gegaan. De gemeente hebben er baat bij, want als het
voorgingen. Wij garanderen u
heeft met hen een regeling ge- drukker is in de Kerkstraat gaat
de beste keuken en het beste
troffen: wie snel betaalt, krijgt iedereen erop vooruit."
ontwerp voor de beste prijs!
korting.
Als Draijer naar de rechter
DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND
Draijer maakt geen gebruik wil stappen, moet zij volgens
van die korting. Ze heeft op Van Marie eerst wachten op het
hoge poten twee keer een brief besluit van de gemeenteraad
naar de gemeente gestuurd dat over de hoogte van de baatbeze niet wil betalen. Daar heeft lasting. Dat is er nog niet, maar
ze alleen nog maar de stan- volgt binnenkort.
AMSTELVEEN

Visacard niet goed

Joke Draijer betaalt
gewone klinkers niet

BINDERIJ 143-020-6402227

OOSTZAAN
ZUIDEINDE 39 - 075-6845287

Waterstanden

Thuiskomen
a la van der Horst
Na een drukke dag verdient u topcomfort,
vindt Co van der Horst. Bijvoorbeeld
in de multi-verstelbare fauteuil
Winkvan Tochiyuki Kita. Een
praakmakend ontwerp
voor ontspanning
hoog niveau.

Datum HW LW HW LW
06 mei 01.06 08.26 13.25 21.14
07 mei 02.01 09.35 14.19 22.14
08 mei 02.46 10.46 15.06 23.16
09 mei 03.25 11.24 15.39 23.50
10 mei 03.59 -.-- 16.15 11.55
U mei 04.35 00.14 16.45 12.15
12 mei 05.01 00.44 17.18 12.45
in ons wooncentrum: Mare Smithuis Kcukei
13 mei 05.32 01.14 17.48 13.35 Ook
tuur. SamtairStudio B.A.D.. Solidwood Plankenvfoerért14 mei 06.05 01.50 18.25 14.04
Patquet plancher". Boley open haarden en Reni Art Gallety
Maanstand:
VM ma. 11 mei 16.29 u.
CO van der horst
Hoogwater wo 13 mei 05.32 uur.
NAP +104 cm.
Bind
erii 2 Amstelveen. 020-6412505. Maandag
Laagwater wo 13 mei 01.14 uur. Illllllllllllllllliaillll
Illllllllllllllllllllllt l lot 13.00 uur gesloten. Donderdag koopavond.
NAP -90 cm.

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

Los nummer 2 gulden

Man bedreigt verloofde met pistool
7ANDVOORT - Een 47-jarige man uit Bolsward bedreigde vorige
week dinsdag zijn 46-jarige verloofde. Het incident vond plaats in
de Bakkerstraat.
Een getuige zag dat de vrouw door een man werd vastgepakt en
tegen een gevel werd gedrukt. De man haalde iets uit zijn binnenzak en richtte het op de keel van de vrouw waarna de getuige iets
hoorde klikken. Twee politieagenten wisten de man te overmeesteren en het luchtdrukpistool af te pakken. Daarna werd de man
afgevoerd en ingesloten.
Over de aard van de bedreiging is overigens nog niets bekend.
Het slachtoffer, afkomstig uit Harlingen, verscheen de volgende
dag op het politiebureau. Zij wilde geen aangifte doen omdat de
verdachte haar aanstaande echtgenoot was. Ze zouden de 29-e in
ondertrouw gaan.

22PAGINAS

bond jouw belangen. We vinden
dat toch te weinig."
Steger, die zich zelf 'geen negatievcling' noemt, is niet geheel tevreden met de keuzes
die de woningbouwvereniging
voor zijn huurders maakt. Als
voorbeeld noemt hij de plaatsing van afsluitbare ventilatieroostcrs. „Als je in een flat alleen een installatie hebt die
lucht afzuigt en een ventilatierooster hebt zonder toevoer van
verse lucht, dan is dat ronduit
gevaarlijk. Het gasbedrijf heeft
daarover ook zijn afkeuring uitgesproken."
„Ik ben zelfs naar het college
van Burgemeester en Wethouders gestapt met de vraag er
iets aan te doen. Van te voren
werd ons niets gevraagd. We
kregen gewoon een berichtje
van de installateur dat hij langs
zou komen." Volgens Steger is
dit een van de aandachtspunten die de HVL wil aanpakken.
De nieuwe huurdersvereniging wordt overigens niet met
open armen ontvangen door de
reeds bestaande ZVH. Woordvoerder Jarg Weidema van de
ZVH ziet geen toegevoegde
waarde. De EMM kan weigeren
om te overleggen met groeperingen die niet over tenminste
15 procent aan huurders beschikt. De ZVH beschikt over
23 procent. „Zandvoort is een
klein dorp met slechts één woningbouwvereniging.
Een
tweede heeft, volgens mij, weinig zin," aldus Weidema.
Het functioneren van Weidema, hij zit zowel in het bestuur
van de EMM en ZVH, wordt
door sommige huurders bekritiseerd. Hij heeft twee petten
op. Dat is volgens Weidema een
Jogisch gevolg van een ministerieol besluit. Dat bepaalt dat
huurders ook vertegenwoordigd moeten zijn in het dagelijks bestuur van de woningbouwvereniging of bij de toezichthouder, de Raad van Commissarissen.

Eten en spelen
waren toen
verplicht
Pagina 3

Nachtwacht
onbeschermt
in bunkers
Pagina 5

Wandelen
langs
mooi groen
UVT-pagina
Vragen over de bezorging?
donderdag 9-12 uur

tel. 571.7166
Advertenties:tel.571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Twee maal gepakt
ZANDVOORT - Een 56-jarige
Haarlemmer is vorige week
dinsdag omstreeks drie uur op
de Boulevard Bernaart opgepakt wegens het rijden onder
invloed van drank.

ADVERTENTIE
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.MAKELAAR,

Lintje voor 'steunpilaar van Zandvoort'

DEZE WEEK

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

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 20
Snelheidscontrole
ZANDVOORT - De politie heeft zondag tussen kwart voor elf
's morgens en kwart over één 's middags op de Zeeweg een snelheidscontrole gehouden. 1587 voertuigen zijn gecontroleerd,
108 gefotografeerd. De hoogst genieten snelheid was 127 kilometer per uur terwijl tachtig kilometer is toegestaan.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
ONAFHANKELIJK, KRITISCH,
GEZELLIG EN INFORMATIEF

Tot haar grote verbazing heeft Ankic Joustra woensdagmorgen een koninklijke onderscheiding
gekregen
Foio Karin Schut

ZANDVOORT - Nietsvermoedend is ze woensdagmorgen naar het raadhuis gelokt. Met de smoes
dat de burgemeester nodig
met haar moest overleggen
over de Reddingsbrigade
of zoiets. Zelfs toen hij
haar meesleepte naar de B
en W-kamer, had ze nog
niets door. Pas toen Ankie
Joustra-Brokmeier de deur
van deze statige kamer
opende en haar familie en
vrienden voor haar zag
klappen, begon het te dagen: een lintje.
Ze is de enige die dit jaar koninklijk onderscheiden is. Andere kandidaten zijn afgevallen, omdat ze niet aan de tegenwoordig veel strengere eisen
voldoen. Volgens burgemeester
Van der Heijden heeft Ankie
Joustra het echter dubbel en
dwars verdiend.
„Ze is een bijzondere vrouw.

Binnenkort wordt ze geope- voor diverse goede doelen,
reerd en waar ze zich druk om heeft ze maaltijden naar oudemaakt, is niet die operatie ren gebracht, zamelde ze klemaar of het thuis en op school ren in voor Mensen in Nood
wel goed gaat. Dat is mevrouw en is ze actief lid van toneelJoustra ten voeten uit. Ze vereniging Wim Hildering.
heeft bovendien een indruk- Tussen 1982 en 1990 was ze
wekkende lijst met bestuurs- volgens de burgmeester „op
functies op haar cv. Ze is met bescheiden wijze prominent
recht een steunpilaar van raadslid van de WD."
onze Zandvoortse samenle„Ondertussen," vertelde de
burgemeester, „is ze ook nog
ving te noemen."
De bekende Zandvoortse eens adjunct-directeur van de
begon al op de kweekschool. Voorthuyzenschool,
een
Daar werd ze voorzitter van de school voor zeer moeilijk leschoolvereniging. Al snel rende kinderen. Al met al een
meldde ze zich bovendien aan gigantische prestatie." Voor
als leidster van de zondags- haar inspanningen is Ankie
school en sindsdien heeft ze Joustra dan ook beloond met
onder andere in het bestuur het lidmaatschap in de Orde
gezeten van: de WD, het Mu- van Oranje Nassau.
ziekcentrum, de bibliotheek,
Zelf reageerde ze er woensde culturele vereniging 't dagmorgen geëmotioneerd en
Helm, de Culturele Contac- verbaasd op. „Dit had ik nooit
traad, de Zeeschuimers, de verwacht. Ik ben er met open
padvinderij, de Reddingsbri- ogen ingetuind. Fantastisch.
gade en Genootschap Oud Wat een eer en wat kunnen
Zandvoort. Daarnaast heeft ze jullie goed geheimen bewazich bemoeid met collectes ren." aldus Ankie Joustra.

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat zich in

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19,60 D halfjaar ƒ 35,40 D jaar ƒ 61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA .,
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 710371 017003
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Lieve Margo,
Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.
Bedroekl, maar dankbaar dat haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat
van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze
/orgxami' moeder en oma

Gerritje Maas-Keesman
Ger
Xandvoort, 2 april 1921
Jan Maas

Haarlem, 5 mei 1998

Alle -woorden zijn teveel
Margo!
Alle z i n n e n zijn te lang
Margo!
LAAT ZE OP TIJD REPAREREN'

Daarom M a r g o

Michel en Toely
Denise

J. Campen & Zn.

Jan

Corn. Slegersstraat 2
Tel. 5715449

50 kussen

Nico en Irene
Rrenda en Rob
Ilona

Ter gelegenheid van ons
50-jarig bestaan
een kleine verrassing kado

Je collega's

A. J. van der Moolenslraat 50
2041 NE Zandvoorl
Mijn vrouw, onze moeder en oma is overgebracht
naar het uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te
Zandvoort, alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid vindt plaats op maandag
11 mei 1998 om 12.45 uur in crematorium Velsen,
Duin en Kruidbergerweg 2-4 te Driehuis (gemeente Velsen).
Na afloop van de plechtigheid zal er gelegenheid
zijn tol condoleren in één van de onlvangkamers
van hel crematorium.

geldt met voor stik- en lijmwerk

(JIJ uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

Een compleet verzorgde begrafenis
of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van slechts ƒ 3.395,-

Petrus Franciscus Schmitz

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 27 april vergaderd De
besluitenlijst van deze vergaderingen en van
de verdere m week 18 door B&W genomen
besluiten wordt op donderdag 7 mei vastgesteld De besluitenlijst is tijdens openingstijden
in te zien bij de Centrale Balie
VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag 14 mei 1998 om 15.30 uur. De plaats
van vergaderen is Raadhuis, Swaluëstraat 2,
Zandvoort Voor nadere informatie over de
agenda kunt u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon (023) 574 01 00

Zandvoort 5715351 of 023-5331975
Veel fijne herinneringen
Verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
Maar altijd ia ons hart
Na een leven van zorg en aandacht voor allen die
hem dierbaar waren, is van ons heengegaan mijn
lieve man, onze vader, schoonvader, opa en overgrootvader

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
sfej CENTRAAL TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen (023) 574 01 02.

UITSLAGENAVOND
VERKIEZINGEN 6 MEI
Op woensdagavond 6 mei 1998 wordt er m het
Raadhuis een uitslagenavond gehouden. Vanaf
20.00 uur, wanneer de stembureau's sluiten,
verwachten wij de uitslag van de verkiezingen

14 mei 1998

E. Schmitz-Joritzaar
Hanna
Ed en Sylvia
Sven
Arnold en Ellen
Joany, Ronnie
Elisabelh en Charles
Sander en Annemiek
Melanie, Sharon
Dennis en Shireen
Elisabeth en Jean Paul
H. Heijermansweg 169
2042XWZandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdag van 19.00 uur tot 19.30 uur in het
uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort.

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
*

iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens

*

een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens f 5.500,-

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

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 8 mei om 11.15 uur in crematorium Velsen,
Duin en Kruidbergerweg 2-4 te Driehuis (gemeente Velsen).
Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in één van de ontvangkamers van het crematorium.

voor meer informatie:
i Het is mij niet mogelijk om al degenen die blijk hebben
gegeven van oprecht medeleven tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve man

BH GRATIS 0800-022 45 35

Eli van Petegem
persoonlijk te bedanken.
Daarom betuig ik U langs deze weg mijn welgemeende
dank.
,
M. A. C. van Petegem-Valkestijn
Zandvoort, mei 1998

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direct hulp bij een sterfgeval.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.
Op deze wijze willen wij u graag bedanken voor het
medeleven dat wij mochten ondervinden bij het
overlijden van onze zorgzame moeder, en oma

Gerda Geerts-van de Peppel
Uit vele reacties bleek ons steeds weer hoe geliefd

PERSCOMBINATIE

Wethouder J. Hogendoorn
(derde loco-Burgemeester):
- Economische zaleen
- Openbaar vervoer (lokaal en regionaal)
- Parkeerbeleid
- Personeel & Organisatie
- Toerisme & recreatie
- Verkeer (lokaal en gewestelijk)
- Circuit
Wethouder C. Oderkerk
(vierde loco-Burgemeester):
- Cultuur & monumentenzorg
- Ouderenbeleid
- Sociale werkgelegenheid
- Sport
- Jongerenbeleid
- Sociale Zaken & maatschappelijke dienstverlening
- Minderhedenbeleid, w o asielzoekers
- Woonwagenzaken
- Emancipatie
COLLEGE VOERT
TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR IN
Het nieuwe college van Burgemeester en Wéthouders heeft besloten om elke twee weken
een vast spreekuur in te voeren.
Het spreekuur is elke twee weken op donderdagavond van 18.00-20.00 uur. Het
eerste spreekuur is op donderdag 14 mei
aanstaande. Het tweede spreekuur staat
gepland voor donderdag 28 mei.
Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van te voren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melden
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

'
PORTEFEUILLEVERDELING
BURGEMEESTER & WETHOUDERS
Op 14 april is voor de periode 1998 - 2002 een
nieuw college van Burgemeester en Wethouders aangetreden. De Burgemeester en de vier
Wethouders hebben op 15 april de taken verdeeld Hieronder volgt de portefeuilleverdeling Deze is ook van belang in verband met
het nieuw ingevoerde spreekuur
Burgemeester M.R. van der Heijden:
- Bestuurlijke coördinatie
- Brandweer & ambulance
- Integraal Veiligheidsbeleid
- Communicatie & participatie
- Representatie
- Informatievoorziening & automatisering
- Openbare orde & veiligheid
- Juridische zaken
- Burgerzaken
- Externe betrekkingen
- Mediabeleid
Wethouder A. Van Marie
(eerste loco-Burgemeester):
- Algemeen financieel beleid
- Tanevenbeleid
• strandpachten
• parkeerterreinen
• visventers
• standplaatsvergunningen
• marktwezen
• kennisexploitatie
- Gemeentebegroting & -rekening
- Gemeentegaranties
- Nutsvoorzieningen
• PWN
• ENW
• EZK
• Casema
Wethouder mevrouw M.J. Herben
(tweede loco-Burgemeester):
- Ruimtelijke Ordening & planologie
- Bouwzaken
- Aanleg en onderhoud wegen
- Duin & openbaar groen
- Onderhoud sportaccommodaties
- Strand
- Woningbouw
- Milieu (md Afvalverwijdering)
- Riolering
- Grondbeleid
- Gemeentelijke gebouwen

VACATURE: BEHEER ROTONDE
Al jaren is er m De Rotonde aan de Strandweg
(onder de voormalige politiepost) een openbaar toilet annex wasgelegenheid. Deze wordt
voornamelijk gebruikt door bezoekers van het
strand.
De gemeente Zandvoort zoekt met spoed een

dat m de zomermaanden het beheer op zich
wil nemen van deze openbare toiletten en
wasgelegenheid De huurprijs bedraagt slechts
f 200,- voor het hele seizoen waarbij er van
wordt uitgegaan dat de er boven gelegen
voormalige politiepost en ruimte voor de kinderopvang wordt schoongehouden
De
inkomsten die voortkomen uit het gebruik van
de toilet- en wasgelegenheid komen toe aan
de huurder. Overige beheerszaken worden
geregeld in het huurcontract.
Houdt u van het strand en vindt u het leuk om
met mensen om te gaan dan is dit misschien
wel iets voor u
Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot
mevrouw E ten Breejen of de heer R Willigers,
bereikbaar via telefoonnummer (023) 574 01 00
KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten m het dorp. De zogeheten Ecocar rijdt een
route met enkele halteplaatsen Het KCA kan
op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 12
mei 1998.
De route loopt via de volgende halteplaatsen'
Corn Slegersstraat
08 15 - 09 00 uur
Schuitengat
09 1 5 - 1 0 00 uur
Brederodestraat/
Friedhoffplein
10 15 - 1 1 00 uur
Tolweg
11 15 - 1 2 00 uur
Sophiaweg
12 45 - 1 3 3 0 uur
Van Lennepweg/
J P Thijsseweg
13 45 -14 30 uur
Prof v d Waalstraat
14.45 -15.30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15 45 -16 30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn

PCM Uitgevers nv is uitgever van onder meer de dagbladen: de Volkskrant,
Trouw, Het Parool, NRC Handelsblad en Algemeen Dagblad en van de
Weekmedia-uitgaven.

Uit aller naam:
Anneke Couvreur-Geerls
Zandvoort, mei 1998
Dr. De Visserstraat 3

7 mei 1995

Een deel van de productie van bovengenoemde uitgaven wordt verzorgd door
het Grafisch Bedrijf Amsterdam (Perscombinatie B.V.). Onderdeel daarvan is
de afdeling Verpakking, waar circa 25 mensen werken. De afdeling Verpakking
is verantwoordelijk voor het bundelen van kranten tot pakken en het aanleveren van deze pakken aan de transportafdeling. Vanaf halverwege het jaar 2000
zal de productie plaatsvinden op een nieuwe lokatie nabij Amsterdam.

7 mei 1998

Willy Bijster
Ook al kunnen je handen ons niet meer aanraken
je hart raakt ons nog sleeds aan.
je zusje Margriet

ADVERTENTIES

Bij de Verpakking bestaan vacatures voor de functie van:

MEDEWERKER VERPAKKING m/v
(parttime)
De medewerker Verpakking werkt onder leiding van een groepsleider in een
team dat afhankelijk van de productie uit 4 tot 10 personen bestaat. Hij werkt
aan één van de verpakkingslijnen, aan de bandeermachine of aan het paneel
van waaruit de pakken toegedeeld worden aan vrachtauto's. De medewerkers
moeten zorgdragen voor het ononderbroken doorstromen van de productie
van de drukkerij naar het transport. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het
onderhoud en het schoonhouden van de machines.
Van de kandidaten voor deze functie wordt het volgende verwacht:
- een afgeronde LTS-opleiding in sen technische richting of een vergelijkbaar
niveau;
- het vermogen om zelfstandig en onder tijdsdruk te kunnen werken;
- goede communicatieve eigenschappen;
- een enthousiaste en op samenwerking gerichte werkhouding.
Er bestaan vacatures voor drie verschillende roosters. Bij uw sollicitatie wordt
u verzocht aan te geven naar welk rooster uw voorkeur uit gaat. Het dienstverband wordt in eerste instantie aangegaan voor bepaalde tijd tot 1 januari
2000 in verband met de overgang naar een nieuwe lokatie.

Een
fantastische
verjaardag
toegewenst!

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

rooster A
dagen
uren
dagdiensten
avonddiensten
nachtdiensten
gemiddeld
per week

bruto maandsalaris

2
1
6

dagen

rooster B
uren

9,50
5,25

2

8,25

29,75

5

23,75

22,50

3,5

4,5

f 3 000.-

15,125
f 2.040,-

roosler C
dagen
uren
2
2
2
3

7
8,75
7,25

11,50
l 1 350,-

Nadere inlichtingen over deze functie kunt u krijgen bij één van de groepsleiders Verpakking, telefoon 020-562.2256
Uw schriftelijke sollicitatie kunt NU richten aan de afdeling Personeel &
Organisatie van Perscombinatie B.V.; Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, ter attentie van de heer D. van Hille, onder vermelding van vacaturenummer DvH/98.03.
Het ploegendienstrooster kunt u opvragen bij de afdeling P&O op telefoonnummer 020-562.2374.
De sollicitatietermijn sluit op 18 mei 1998.

®+

Inspraak
Om aan het provinciaal beleid ten aanzien van
de verzorgingstehuizen te kunnen voldoen
heeft de Stichting Bodaan het verzoek gedaan
om het bestaande verzorgingshuis te slopen
en vervangende nieuwbouw te plegen Naast
het verzorgingstehuis (in afgeslankte vorm)
zullen op net terrein tevens appartementen
worden gerealiseerd m de koopsector, ten
behoeve van senioren Voor de realisering van
dit voornemen is een wijziging van het ter
plaatse geldende bestemmingsplan "Bentveld
Zuid" noodzakelijk
In opdracht van de gemeente Zandvoort is het
voorontwerpbestemmingsplan "Bodaan e o "
opgesteld In dit plan zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld voor de realisermg van de nieuwbouw.
Uitgangspunten van deze randvoorwaarden
zijn o a
- 57 woonzorg-eenheden en 28 koopappartementen
- De nieuwbouw dient zowel ruimtelijk als
functioneel aan te sluiten op de bebouwing
van de Bodaan als op het bestaande geaccidenteerde landschap
- De nieuwbouw zal, zoals de bestaande
torens, uit maximaal 5 woonlagen bestaan
met uitzondering van een accent tot een &
woonlaag
- Geen verdere aantasting van het duinlandschap.
In het plan is tevens het appartementengebouw aan de zuidzijde van het terrein van de
Bodaan meegenomen
De randvoorwaarden zijn verwoord in de toelichting, voorschriften en plankaart van het
voorontwerpbestemmingspian "Bodaan"
Overeenkomstig het bepaalde m artikel 6A van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening ligt dit plan
met ingang van 8 mei 1998 gedurende 4
weken ter inzage bij de Centrale Balie m het
Raadhuis, de receptie van het verzorgingshuis
van de Stichting A G Bodaan, Bramenlaan 2 te
Bentveld, alsmede de bibliotheek, Prinsesseweg
34 te Zandvoort Gedurende deze termijn kunnen schriftelijk reacties worden ingediend bij
het college van Burgemeester en Wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Voorts zal op donderdag 14 mei 1998 om
20.15 uur een inspraakavond worden
gehouden in het verzorgingstehuis "Bodaan". Gedurende deze avond kan mondeling worden gereageerd op het voorontwerpbestemmingsplan.
De gegeven reacties zullen vervolgens worden
verwerkt in een nota van inspraak

enthousiast (echt)paar

zij was.

Dit heeft ons bijzonder goed gedaan.

BESTEMMINGSPLAN
"BODAAN E.O."

U bent van harte welkom!

Piet

*16 mei 1911

- Volkshuisvesting
• woonruimteverdeling
• woningbehoefte-onderzoek
• woningcontingenten

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouw en sloopvergunningen zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
98075B Boulevard Barnaart 30
bouwen overkapping terras
98076S Brederodestraat 205d
slopen woning
98077S Bentveldweg 17
slopen woning
98078B Bentveldweg 17
bouwen woning
98079B Westerdumweg 32
bouwen muur
98080S Kamerlmgh Onnesstraat
opslagloodsen
verwijderen asbest
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken
bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling
van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning
97150B Bentveldweg nabij 1 b
bouwen woning (24-04-1998)
U kunt deze vergunning inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, gedurende de openmgstijden Belanghebbenden kunnen, gedurende een termijn van zes weken na de aangegeven datum van verzending/uitreiking van de
verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het indienen
van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking In geval van onverwijlde spoed kan
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank Haarlem sector bestuursrecht, Postbus
956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek
dient vergezeld te gaan van een afschrift van
het bezwaarschrift

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

'

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles wat ermee verband houdt.

Tel. 57 l A 764/57 14 090 of 06 5 2 9 3 5 2 93

KWEKERIJ VAN KLEEFF
Van Stolbergweg, Zandvoort
Tel. 5717093

ZOMERPLANTEN

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.
ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DiREKTVAN DE VAKMAN

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

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

van der Kuijl
Maar ons advies:
plant verstandig, dus na
de ijsheiligen (1/2 mei)

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Tel. (023) JS36 60

LT.H .*w! i^iï* , > „ _,„.^i*o t^- * i,.;!^,, ^
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71 -72 -Schalkwijk
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Eten en spelen verplicht
In de volksmond noemden de Zandvoorters hen 'de
bleekneusjes' en erg veel contact hadden ze niet met hen.
Ze leefden naast elkaar in een gemeenschap. Tussen
1880 en ongeveer 1970 logeerden er heel wat kinderen
van buiten Zandvoort in de koloniehuizen. Volgens de
overlevering zijn er zeven in de kustplaats geweest,
maar op het hoogtepunt (1930) waren het er in heel Nederland 62. Het Openlucht Museum in Arnhem heeft
deze zomer een tentoonstelling over de koloniehuizen.
Drie vrouwen die in Zandvoort logeerden in de jaren vijftig en een leidster blikken terug.

D

E VERHALEN OVER
de koloniehuizen kunnen afschuwelijk zijn.
Hoe kinderen huilend
onder de douche gezel werden
of hoe ze allemaal op hun rechterzij moesten slapen. Hoe ze
's morgens ochtendgymnastiek
kregen en dal ze geen heimwee
mochten hebben.
Maar het ergsle was nog het
eten: aankomen was verplicht,
want anders mocht je niet naar
huis na zes weken. De meeste
kinderen moesten immers naar
een koloniehuis omdat ze veel
te mager waren. Wie zijn bord
niet leegat (tot moes gekookte
andijvie met smakeloos gehakt
en elke morgen havermoutpap
met klontjes), moest in de grote
lege eetzaal net zo lang zitten
totdat het voedsel toch naar
binnengewerkt was. Zelfs als
het al een keer uitgespuugd
was. Wie de tentoonstelling in
het Openlucht Museum in Arnhem bezoekt, kan de gruwelen
zelf zien en lezen.
Maar er zijn ook prettige herinneringen te vertellen. En het
opvallende is dat juist de verhalen over Zandvoort zo positief
klinken. „Mijn mooiste herinnering heb ik aan kerstavond
1959," heeft Lientje Isbrücker
op een kaartje geschreven dat
op een van de muren in het museum hangt. „Ik was elf en
mocht kerstliedjes zingen op
een podium. Ik zong ook solo
en een duet met een jongen.
Diens naam ben ik helaas vergeten. Ik hoop dat er foto's van
zijn. En juf Mickie zal ik niet
vergeten. Ze speelde zo mooi
gitaar."
Lientje Isbrücker logeerde in
het Amsterdamsen Vakantie
Koloniehuis, het AVK in de
Kostyerlorenstraat. Ook Gezientje Tuinstra verbleef daar
(van maart tot en met begin mei

Verzamelbeurs
ZANDVOORT - Er vindt een
verzamelbeurs
op zondag
10 mei in het gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat 17 plaats tussen tien uur
's morgens en vijf uur 's middags. Belangstellenden kunnen ruilen, kopen en verkopen. Toegang is gratis.

ADVERTENTIE

WAT EEN ELLENDE!»
Een olietank in de grond?.
TonWceuring?
Bodemverontreiniging?
Schone grondverWoring?
Heeft u,of krijjt u met bovenstaande zaken te
maken Geen paniek, wij helpen u professioneelen zijn jecertificeérdVraag vrijblijvende
analyse en/of prijsopgave.

Installatietechniek bv
Bolstoen36a, I046AV Amsterdam
020-6116050
pomp/tankïnstallaties/milieu
Tevens jeven wij gratis advies betreffende bovenen ondergrondse tankifistallaües.om vast te stellen of uw installatie nog voldoet aan de huidige,
.wettelijke milieu-eisen.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
woensdag Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur- J.M. Pekelhanng.
Directeur/uitgever. C.A. Pelle

in 1951), omdat ze met haar 1,86
meter op haar twaalfde een
'dunne spriet' was, zoals ze zelf
zegt. Ze denkt eveneens met
plezier aan terug aan haar logeerpartij in Zandvoort.
„Vervelend was het beslist
niet. Ik woonde in Amsterdam
drie hoog en hier mochten we
naar het bos, de duinen in of
naar zee. De dagen vlogen om.
Het was gezellig met allemaal
meisjes. We deden spelletjes en
gingen veel wandelen. Heimwee? Nee, dat kan ik me niet
herinneren. Ik ben niet zo'n
huilerig type. Van de anderen
werd ik wel wakker. Als ik ze
hoorde huilen, trok ik de dekens over me heen."
„De leidsters waren tamelijk
streng, maar niet te streng. Het
hoorde ook wel bij die tijd. Zelf
werk ik inmiddels in een internaat en wij gaan nu heel anders
met kinderen om. We blazen
niet meer op een fluitje. Drie
van de leidsters hebben in mijn
poëzie-album geschreven. Zuster Jane was heel lief. De directrice,
zuster
Slechtkamp,
maakte er een heel mooi gedicht van, bedenk ik me nu ik
het weer lees."
Ineke de Wit, die drie keer in
de jaren vijftig naar Huize Sterre der Zee kwam vanwege haar
astma, deelt de positieve mening van Gezientje Tuinstra.
„Ik heb het erg naar mijn zin
gehad, want ik werd heel erg
verwend. Vaak kwam ik een
paar dagen voor de rest van de
kinderen en waren de nonnen
extra lief voor me. Eén keer heb
ik in Egmond gezeten. Dat was
wél verschrikkelijk. Zo massaal. Mijn ouders merkten gelukkig dat ik het er niet leuk
vond en ze namen me eerder
mee naar huis." Haar schelpenpotje, dat ze zo zorgvuldig had
gevuld, was echter door de zus-

'Bleekneusjes' hadden het in
Zandvoort best naar hun zin
ters weggegooid en Ineke was
ontroostbaar.
„Van Egmond is me vooral
angst bijgebleven. Ik werd een
keer geplaagd in de slaapzaal
en kreeg op mijn kop van de
zuster. Ze moest mijn kussen
op mijn hoofd leggen. Ik was zo
bang en had het zo benauwd."
De nonnen van Sterre der
Zee losten conflicten heel anders op. „Nieuwsgierig als we
waren glipten we een keer een
deur binnen waar de zusters altijd achter verdwenen. Opeens
stond er een zuster achter ons.
We schrokken ons rot. Wat we
daar deden, wilde ze weten. Ik
zei dat ik wilde weten wie moederoverste was, want dat klonk
zo bijzonder. Ze nam ons mee
en wees haar aan. Een gewone
non. Maar ik durfde nauwelijks
te kijken, zo schaamde ik me.
Toch kregen we geen standje, al
mochten we er niet meer komen."
Rust, reinheid en regelmaat.
Dat waren de toverwoorden
voor alle koloniehuizen. „De algemene trend van de jaren vijftig," zegt Else van der Schaaf,
die eind jaren vijftig stage liep
in het Amsterdamsch Vakantie
Koloniehuis.
Voor haarzelf was het vooral
een zware tijd, vindt ze achteraf. „Het klinkt zielig en zeurderig, maar zo bedoel ik hel niet.
Ik was pas zeventien, kwam net
van school en werd in het diepe
gegooid. Sokken stoppen, wassen, spelletjes met de kinderen
doen, tanden op elkaar en doorgaan maar. Van 's morgens zeven tot 's avonds zeven moesten we werken, voor 52 gulden
per maand. Als enige op een
groep van vijftien kinderen,
van wie er sommigen heel vervelend waren. Soms jouwden ze
me op straat uit en schaamde ik
me dood. Of ze liepen opeens
allemaal tegelijk weg, Zandvoort in."
„Maar er waren ook wel leuke
kinderen bij. Streng? We knepen ook weieens een oogje toe.
Als ze bijvoorbeeld hun levert-

raan stiekem in de wc uitspuugden. En de directrice, mevrouw
Slechtkamp, vond dat we aan
elk kind persoonlijke aandacht
moesten geven. Elke avond deden we daarover bij haar verslag."
„Het gezelligst vond ik de
momenten in de keuken, als de
kinderen daar even langs kwamen om te kletsen. Enorme
hoeveelheden moesten we maken. Vijftig liter melk voor de
havermoutpap."
Die pap herinnert Gezientje
Tuinstra zich ook nog. „Bah,
die weeïge geur. Ik lust nog
steeds geen pap. We probeerden van alles om daar onderuit
te komen, maar de leidster
keek voortdurend toe of je het
wel opat." 'Een bleekneusje had
het geluk dat haar buurman de
klontjes en vellen uit haar pap
viste tijdens het bidden,' 70
schreef ze op een kaartje m het
museum.
Contact met Zandvoorters

Huize Sterre der Zee. „Vaak kwam ik een paar dagen voor de rest van de kinderen en waren de nonnen
extra lief voor me"

/wue-t ut ' "
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Ineke aan zee met haar moeder. Die mocht wel op bezoek komen in Ineke de Wit kreeg een aardige kaart van een juffrouw van school
Sterre der Zee. Dit in tegenstelling tot sommige verhalen over
uit haar eigen woonplaats toen ze in Zandvoort logeerde
vakantiekolonies
Ze wonen nu in Hengelo (Ineke Koloniehuis bestaat nog wel en
heeft niemand eraan overge- de Wit herinnert zich dat som- de Wit), Amersfoort (Gezientje er spelen nog altijd kinderen op
houden. Veel contact was er na- mige mensen weieens een Tuinstra) en Eemnes (Else van de speelplaats, want tegenwoormelijk niet. Een Zandvoortse praatje maakten als zij op het der Schaaf). Sterre der Zee is dig is het een medisch kinderfamilie uit de Kostverloren- pleintje achter Sterre der Zee inmiddels gesloopt. Het stond dagverblijf (het Plantmghuis).
straat nodigde volgens Else van speelde.
op de plek waar de huidige flat
der Schaaf elk jaar de leidsters
Alledrie zijn ze al in geen ja- met dezelfde naam gebouwd is.
uit voor een avondje. En Ineke ren meer in Zandvoort geweest. Het Amsterdamsen Vakantie
Monique van Hoogstraten
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Van Westerloo ziet bij de SP
de idealen terug die de PvdA
vroeger nastreefde. „De SP zet
zich in voor de mensen met lage
inkomens. Elke maand is er een
huldienst voor mensen met
problemen." De SP wil beurshandelmgen met een half procent belasten. „Bij alles wat je
doet, moet je belasting betalen.
Op de beurs niet; je kunt kapitalen verdienen. Stop dat geld
in de gezondheidszorg of het
onderwijs, dan kun je beide
problemen oplossen."
Over haar 18-e plaats is ze

ZANDVOORT - Clown
Shmpie van Slim Jeugdtheatei uit Tiel komt naar Zandvoort Op 23 mei verzorgt hij
een voorstelling voor kinde-,
ren tussen de vier en twaalfj
jaar, in gebouw De Grote'.'
Krocht,
aan
de
Grote!
Krocht 41. De zaal is open omnj
half twee 's middags. In de
pauze kunnen de kinderen
zich gratis laten schminken.
Kaai ten kosten aan de zaal
zes gulden. Reserveren kan
ook ondei nummer 0344624 555.

Licht voor wonen en werken

(/w/ïjjr hij de (ndrrtng

1(2

met

de

grote,

Mondileder Stoutenbeek Diemen, Sniep 7 (Meubelboulevard Diemen), ringweg Amsterdam afslag S113 Telefoon (020) 600 87 59
Soesterberg, Amersfoortsostraat 76 Telefoon 10346) 35 20 07

ADVERTENTIE

Cinema
07 t/m 13 mei
13.30
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Nederlands gesproken
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Lconardo diCapno U
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\
lohn Matcctvilch. Gabncl Byrnc l
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Do l/m Di
21 30

As good
Jas it getsl

Jan Rebelstraat 24
toonkamers en
.Amsterdam-Osdorp
lichtadvies
Keurenplein
ma.-vrij.09.00-17.00
telefoon 020.4109696 za.10.DO>16.00

Bekroond mcl 2 o<cart
^ juk Ntcholson Si
Helen Mum

Europese meubelontwerpers.
Le Corbusier bijvoorbeeld

Woensdag 13 mei
20.00

Liefde op het eerste gezicht is

EXTREME
JMEASURESI

niet

uitgesloten

U

bent

gewaarschuwd.

mondileder
RolfBenz, Dur/ct, Lcoliix, GfMerlanef en Jon

nuchter. „Peilingen geven aan
dat het hoogstens vijf of zes zetels worden. Ik zit vandaag zeker niet in spanning."

ï Met de stemmen van
RohcrtTcn Dnnk£
WmMnn Gcnchnnowit?

ZANDVOORT - Vijftigplussers die van alles willen weten over
de Wet Voor-denmg Gehandicapten (WVG) kunnen daarvoor op
woensdagmorgen 13 mei, om elf uur, terecht tijdens het 50+ Inlooppunt van het Welzijnscentrum. Twee medewerksters van de
gemeente Zandvoort geven dan antwoord op vragen of advies
wanneer er problemen zijn. De vragen kunnen bijvooi beeld betrekking hebben op het gebruik van de service-taxi, het aanschaffen van een rolstoel of aanpassingen in en rond woningen Vijftigplussers kunnen overigens iedere woensdagmorgen tussen tien
en twaalf uur terecht op het Inlooppunt in het Gemcenschapshuis.

ontdekt u dat niets comforta-

kennis

riaor

!

Slimpie komt

Dagelijks

indoorO

beler is dan leer U maakt

f>ent

Van Westerloo vertelt waarom ze zich verkiesbaar stelt
voor de SP. De Zandvoortse
verliet de PvdA omdat ze vindt
dal die partij het sociale gezicht
kwijt is. „Onder de leiding van
Kok is er nog nooit zoveel bezumigd als de afgelopen vier
jaar. In Zandvoort is de PvdA
verworden tot de partij van
Toonen en Heino."

Bij Mondileder Stoutenbeek

aniifl}<iiiielij(e //»«•«< r/ir rftwr
nn *tillen kim tnjit»

ZANDVOORT - In spanning zal ze zeker niet zitten,
Jeannette van Wcsterloovan de Noort. Als je achttiende_ staat op de verkiezingslijst van de Socialistische Partij (SP) voor de
Tweede Kamer, dan is dat
geen verkiesbare plaats. „Ik
vind het al een hele eer dat
de SP vertrouwen in mij
stelt."

Uitleg over de WVG

en polyester

fauteuil

ZANDVOORT - Zes bakkers, uit Haailem, Heemstede, Benncbroek en Zandvooit, hebben op de landelijke lïetsdag op 9 mei een fiets-,
tocht uitge/et. De tocht voert'
langs een mooie route in de
regio en met de rebus en het
broodlctterspel is een splintermeuwe fiets te winnen De
stait is om twaalf uur 's middags bij een van de Kennemei bakkers. Inschnjfformu- (
heren voor Zandvoortse deel-1
nemers zijn te krijgen bij j
bakker Balk, Hogeweg 28 m '
Zandvoort
1

Van Westerloo blijft kalm
onder verkiezingskoorts

Oe stniüüf
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(020)5626211.

Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangesloten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

Bakkerstour

Maak een leerzaam uitstapje
naar Mondileder Stoutenbeek.

L)f

j

HAARLEM - De Stichting /
Voguhampenfonds
houdt
zondcig 17 me: een Open Dag
in
het
Vogelhospitaal, <
Kweektumstraat, Haarlem
Er is oen tentoonstelling met
als thema 'Vogels rondom hot
huis', daarnaast /ijn voliercs
en bassins te bezichtigen De
opbrengst is voor het revalidaticwerk. Tussen één en vijl
uur 's middags Gemtcres-j
seeiden in vrijwilligerswerk j
kunnen informatie krijgen
bij Thcra Boekhorst, tel 023- '
525 5(MC.

ADVERTENTIE

Redactie (023) 571.8648 Fax: (023)
573 0497.
Advertentieverkoop: (023) 571.7166 Fax:
(023) 573.0497.
E-mail: wmaveen@perscom.nl
Micro advertenties: (020) 5626271. Fax:
(020)665.6321.
Regiokantoor. Gebouw Aemstelstyn, Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen Postbus 51, 1180 AB Amstelveen.
Tel. (020) 347.3434 Fax: (020) 347.3439.
Micro advertenties- (020) 562.6271. Fax:
(020) 665 6321.
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):

Advertentieverkoop: R Post (verkoopmanager), M Ooslerveld.

Vogels

ZANDVOORT - De schippers
Guus van de Meijer, Dick Dray-'
er en Harry Faase vinden het
reddingswerk wat zij doen normaal. Net als hun andere negentien collega's die vrijwillig
de zee opgaan wanneer er iemand in nood verkeert. Zondag
was het weer eens raak, toen
een catamaran door de wind
omsloeg en twee man 'eraf
spoelden'. „We hebben toen
stand-by gestaan," vertelt Dick
Drayer. De reddingsbrigade
was er al bij.
De schipper vertelt trots over
de belangstelling op de jaarlijkse Open Dag die zaterdag is gehouden. „De bezoekers konden
een yaartochtje maken. Dat was
dit jaar spectaculair omdat er
een noorderwind met kracht
zes stond. Een stevige bries."
Tot 75 maal toe moest de boot
het ruime sop kiezen. „Nee, de
meeste mensen vonden het een
hele ervaring; er is er niet één
misselijk
geworden,"
zegt
Drayer lachend. Hij vermoedt
dat tussen de 150 en 175 bezoekers zich hebben laten voorlichten over het werk van de
reddingsmaatschappij.
Met
deze jaarlijkse voorlichtingsdag hopen de vrijwilligers weer
voldoende donateurs te interes- Ouders met kinderen stappen op de boot af van de Koninklijke Nederlandse Rcdclingsmaatschappij
seren voor hun werk.

uur.

Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder.
Vormgeving/Systcomrodactie. DicK Piet
(chef), Willem Bleesmg, Hero Blok, Paul
Busse, Fred Frerejean, Pieter Hendal, Theo
van der Linden, Yvonne Mulder, Andre
Stuyfersant
Secretariaat/Redactiepromotie: Trudy
Steenkamp, Henny Lanser.

ZANDVOORT - Klaas Ko- "
per uit Zandvoort is op Ko- 1>
ningmnedag eerste geworden
op liet Concour voor Stads en
Doipsom roeper. Het kampioenschap werd gehouden
in het Gelderse Zelhem Ei
waien tien deelneincrs

75 rondes
varen met
de KNRM

Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort. Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend maandag van 13 tot 16
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16

Abonnementsprijzen: ƒ19,60 per kwartaal;
ƒ35,40 per half jaar, 61,75 per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ2,-.
Vragen over bezorging, donderdag tussen
9-12 uur (023) 5717166.

Koper eerste
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Ö wVMlr*/llR/%/\/4»
Wij komen graag bij U thuis.

•Regie M IL h iel Aptcti
l Gene Hackman, HuphGrantl

Meubelboulevard AmsterdamDiemen is tijdelijk gesloten
voor moeders. Kunnen pa
en de kinderen rustig een
cadeau kopen...
BAAIBERGEN, HOUWELING INTERIEUR, MIJNDERS,
MONDHEDER, MONTEX OASE, VAN REEUWIJK, SLAAP
KAMER CENTRUM, STOK MEU8E1CENTER, VAIHAL
Info (0201 690 93 16

FILMCLUBI
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SPECIALE JUBILEUMINTRODUKTIE

\

t)E SUPER HANDIGE 3000-SERIE*^g£
Lewenstein bestaat 125 jaar en introduceert een jubileumserie die uitblinkt in bedieningsgemak,
o.a. door een eenstaps knoopsgatenautomaat. Technische snufjes zorgen voor een perfekt, gelijkmatig
steekbeeld. Alle typen bieden veel mogelijkheden en handige extra's.
Omdat het feest is zijn ze nu bovendien extra laag geprijsd!

FEEST
AANBIEDING

FEEST
AANBIEDING
. Lewenstein Jubilé ML 3023E
• •

Lewenstein Automatic
.
MS 30.15
* 15 praktische' en tlKlch*

elcctronic- .

( zoom-, enkele en cubMe
•' ovcrlocksleek
* knoopsgatenaulonuat
(4-staps)

* 23 praktische- en stretchl
steken, w.o. bijzondere steken l,
voor elastische stoffen
l,
, * steeklengte en -breedte
l
instelbaar d.m.v. :
l
k schuifregelaars
* 1-staps knoopsgatenautomaat
. ,^
* lED-steekindicator ui
" \* electronische
\
voetweerstand
l

drogisten]
Verkoopprijs
1.020.Jubiliummmilkonma 125.-

.
*voctwcer&ind (2 meineden)

Jubileumpnjs

FEEST
l
AANBIEDING

,

WINKELCENTRUM NOORD

fc-*1-

Lewenstein Super MX
l
3123E computer equippcd

Verkoopprijs
1.245,• Jubileuminruilkorting 125,Extra jubileumkorting 125,-

Alle mo|eltjkhedenvan het type
lubllé ML 3023E elcctronic,
l
maar bovendien:
l
* nulftstop zowel in de •
\
onderste* als boverole stand l
Verkoopprijs
1 420.Jubileuminrmlkorung 125.-

• bare snelheldsrefieLiar

TON GOOSSENS
•*•Geneesmiddelen

••*»- Herenkapsalon

«*•Homeopathie

m***- Tabaksartikelen

i"*-Vitamines

m-*- Staatsloterij-Lotto

•H^- Parfumeriën

~+- stomerij

IASIA

CELCIUSSTRAAT196
2041 TR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5716044

-c A r <-

GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF

16.00 UUR
ZATERDAG GESLOTEN

••*-± 40 Soorten drop »•*- Fotowerk

1-staps knoopscateruulomüat
Jubileumprgs

ROB TAN

UW GEMAKSWINKEL MET RUIME PARKEERGELEGENHEID

Te kijk en te koop bij:
SINGER
P. E. M. Stokman
naaimachines
Zeestraat 48, Zandvoort
reparatie alle merken tel. 023-5720072

Leuk idee voor
moederdag?
Geef eens een
kappers kadobon

OVZ

LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

Paap

Bel voor
een afspraak!
Potgieterstraat 24 5736957
Raadhuisplein 2
5712865
Pasteurstraat 4
5731967

Nieuwsblad

Ondernemers Vereniging Zandvoort

\ralr12
'A Zandvoort
\-S714866

Doe mee aan onze

Voor moeder is alleen
het beste goed genoeg
dus vroeg naar

Visfumdttt

Bakker Paap
voor grote sortering
verse broodjes,
bonbons,
gebak.

Wat u doen moet:
Zoek in de advertenties in deze krant de hartjes en
plaats de gevonden letter op de aangegeven plaats.

6 haringen [\_ 12,50
6 scharren 15.00
6 schollen 15.00
6 sliptongen 15.00
5 lekkerbekken 15.00

Moederdagschnitt

Movic Centre Noord

SUPER DE BOER

Stuur of breng uw oplossing uiterlijk 17 mei a.s. naar
het kantoor van
Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort

ALTIJD DE NIEUWSTE FILMS VOOR UW THUIS BIOSCOOP

Dit weekend

12,50

ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE
1234

5678

9101112131415

DS TOPPEKS

16171819, 202122 2324252627 2829

Tel. 5714361

VAN DEZE WEEK:

30 31 32 33 34

35 36 37

38 39

40 4t 42

43 44 45

46 47 48 49

SPICE WORLD

50 51 52 53 54 55

-

THE MOVIS -

Verse kipfilet
kilo l Uj99

MIT GRATIS POSltR VAN DC SPICl GIRLS

Deze oplossing inleveren vóór 17 mei a.s.

MURDERAT1600

Naam:

'THRIUtRMETWKMSNIPK

LA. CONfIDENTIAL

Adres:

Gegrilde roomham
OQ
100gr.JJT49^ 1
l jw
w

AKTIffltM MIT O.A. KIM SASINBIR

Postcode + Woonplaats:

GONE flSHING
HUMOR MtT M PKCl

H

Bloemenmagazijn ERICA

Restaurant/Partyhouse
*

3 prachtige
boekettena ƒ 25,--

*^^^tt»i^^tif«afe3-^SiS:<33

Grote Krocht

Ons promotieteam deelt zaterdag 9 mei
een geurig attentie uit, verzorgd door

Parfumerie Moerenburg
Haltestraat

OPENINGSTIJDEN: MAANDAG T/M VRIJDAG 14.00 TOT22.00 UUR

;

.

2Amms20Nm 13.00 TOT 22.00 UUR

WINKELCENTRUM NIEUW - NOORD

PASWWWT4- ÏANWOORT- TEL 023- 573 19 57

herenkapsalon
Goossens
Voor een Vakkundig, Modern
en Betaalbaar Kapsel
Knippen vanaf ƒ27.50
Winkelcentrum-Noord Zandvoort
Alleen op afspraak Tel: 5712305

Goossens herenkapsalon
Ruime gratis parkeergelegenheid

OVZ

en

Nieuwsblad

een ijzersterke combinatie

SPECIAAL VOOR MOEDERDAG

Maitre Paul Schnitt
div. soorten, 2 stuks a 350 gram
naar keuze

7,49
* Ruime
parkeergelegenheid
* GRATIS PARKEREN
Wij wensen u een
Gezellige
Moederdag
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Zandvoorts
INI i e u ws b l a d

De schat van de Waterleidingduinen oog
Met

Veel te zien is er eigenlijk niet, aan het verboden Museumduin in het wingebied van de Amsterdamse Waterleidingen. Wie de omheining is overgestapt en voortslentert op het pad langs de begroeide zandhopen, komt
tweemaal voorbij een betonnen entree met daarin een
metershoge deur van staal. Niets verraadt dat deze
grimmige portalen ruim een halve eeuw geleden toegang
boden tot het het mooiste en kostbaarste van het Ncderlandse kunstbezit. Toch kan Wim Verkade iedere keer
weer ontroerd raken bij het weerzien met de historische
plek.
W 'T OOR MIJ IS dit nu

komen. En plotseling zag ik de

• ^ / eenmaal een stukje spelonken, die me onmiddellijk

^U tastbare
geschiede- deden beseffen dat ik op een
W nis," zegt Wim Verka- historische plek was beland. Ik
de, de 59-jarige broer van kun- weet nog goed hoe geroerd ik
stenaar Kees Verkade. „Ik vind daardoor was. En daarna wilde
het fascinerend te bedenken ik precies weten wat er destijds
dat de ruimtes achter die deu- allemaal was opgeslagen en hoe
ren destijds gebruikt zijn om dat in zijn werk is gegaan."
Tijdens zijn speurtocht naar
een groot deel van onze belangrijkste kunstschatten tegen gegevens over de bunkers werd
bombardementen te bescher- Verkade geattendeerd op een in
men. Bovendien herinnert deze 1946 uitgegeven boek van H.P.
plek me aan de oorlog die op Baard, destijds directeur van
mij als kind
zo'n enorme
indruk heeft
gemaakt."
Drie
jaar
was hij pas
toen
enkele
geallieerde
---bommen vlakbij zijn geboorte- het Haarlemse Frans Hals Muhuis in Heemstede/Aerdenhout seum. Baard was voor en geduterechtkwamen. De explosies rende de oorlogsjaren nauw bevernietigden het huis van de trokken geweest bij het veilig
buren, waarvan drie bewoners opslaan van de vaderlandse
om het leven kwamen. „Het kunstschatten en heeft daar
vreselijke lawaai, de paniek en vlak na de bevrijding in zijn
de angst waarmee dat gepaard geschrift 'Kunst in Schuilkelging, herinner ik me nog heel ders (De odyssee der nationale
goed," vertelt Verkade. „Samen kunstschatten gedurende 1939met mijn ouders en mijn jonge- 1945)' gedetailleerd verslag van
re broertje ben ik toen op een gedaan. Voor Verkade werd dit
haartje aan de dood ontsnapt." boek de voornaamste bron van
Na de bevrijding raakte hij zijn huidige kennis.
geïntrigeerd door de verhalen
over de museumbunkers, die
Op degelijke, bij vlagen beaan de noordkant van het duin- wogen wijze beschrijft Baard de
gebied verscholen liggen. Zo geslaagde poging van de Nederwerd onder meer verteld dat landse overheid om de meest
deze onderdak hadden geboden unieke kunstvoorwerpen op riaan Rembrandts 'Nachtwacht' sicovrije plekken onder te
en dat de bezetters daar altijd brengen. Zo werd de uit de lijst
onkundig van waren gebleven. genomen en opgerolde 'NachtVerkades
nieuwsgierigheid wacht' in een als doelwit weinig
werd hierdoor in hoge mate ge- waarschijnlijke zaal van kasteel
prikkeld, maar tot een paar jaar Radbout in Medemblik begeleden tastte hij in het duister waard. Vlak voor de oorlog werd
over de exacte locatie van de begonnen met de bouw van
betonnen bergplaatsen. Het twee bunkers onder de duinen
was aan het toeval te wijten dat nabij Heemskerk en omstreeks
hij er opeens oog in oog mee 15 juli 1940 met twee soortgelijstond. „Als trouwe bezoeker ke schuilplaatsen onder de duivan dit gebied was ik op zoek nen in Zandvoort. Het laatstgenaar een buizerdnest, waarbij noemde karwei ving dus aan
ik brutaalweg over een hek toen de Duitsers hier al enige
heenklom om op dit pad uit te maanden de baas waren.

In de Zandvoortse duinen
werd niet minder dan 40 duizend kubieke meter grond wéggegraven om later weer over de
verzonken kelders te worden
gestort. Op die manier werd een
beschermende laag van twaalf
meter hoog gecreëerd, bovenop
de ruim één meter dikke afdekking van zwaar gewapend beton. Van hetzelfde materiaal
werden de tachtig centimeter
brede wanden vervaardigd die
de duindepots tegen de zwaarste bommen moesten beschermen. Een luchtinstallatie zorgde na de voltooiing op l mei
1941 voor het juiste vochtgehalte.

De 'Nachtwacht' werd nooit
in de Zandvoortse bunkers ondergebracht, evenmin als andere topstukken van het Amsterdamse Rijksmuseum. Wel kwamen er de belangrijkste bezittingen terecht van onder meer
het Mauritshuis, de Mesdag, de
Lakenhal, Museum
Boymans,
de
Rijksmusea
voor Volkenkunde
en
Oudheden en
~•~•~~ Baards eigen
Frans Halsmuseum. Tevens boden de depots ruimte aan wandschilderingen van de Oranjezaal van Huis ten Bosch, tekeningen van het Leids Prentenkabinet, kisten vol boeken en
documenten van de Koninklijke Bibliotheek, een aantal
Goudse glazen alsmede privébezittingen van koningin Wilhelmina. Deze zeldzame opeenhoping van unieke kunstobjecten bracht destijds bij Baard
een eigenaardig gevoel van opwinding teweeg.
'Het was een stille sensatie
die ik beleefde,' bekent hij in
zijn boek, 'toen mij de sleutels
werden overhandigd van de
kluisdeuren die toegang gaven
tot schatkamers welke een niet
te taxeren waarde bevatten.'
Met name de willekeurigheid
van de collectie sprak hem aan.
'Bij het behangen van de rekken in de depots werd, ongelet
op stijl of tijd, slechts rekening
gehouden met de afmeting en
de dikte der lijsten,' deelt Baard
mee. 'En toch was het opvallend hoe de zonderlingste combinaties het vertrouwde aspect
van bekende meesterwerken
verdiepten of... daaraan afbreuk deden. In deze onderaardse verblijven werden de

en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Bourgondisch
Bertus Balledux, die altijd de rode loper uitlegt op het bordes van
het raadhuis, is blij en niet blij. Hij heeft vorige week een groot
feest georganiseerd voor zijn broer Jan. Uiteraard legde Bertus
voor zijn 75-jarige broer uit Canada in het raadhuis de rode lopei
uit. Maar dat hij in het boek van Pieter Waterdrinker ('Danslessen') onder de naam Bertus Ballegooijen als zuiplap wordt neerge•/.el, vindt hij wat minder prettig. „Ik ben een Bourgondiër en in
dat boek staat dat ik als een tempelier gedronken had. Dat vind ik
niet netjes," vertrouwde Bertus me toe.

De echte data
Nog even over het boek van Waterdrinker. Arie Koper van hel
Genootschap Oud Zandvoort heeft mij ingelicht over het juisto
jaar waarop het postkantoor op de hoek van de Haltestraat gesloopt is: 1905. Dat komt namelijk in het boek voor. De sloop van
Monopole, eveneens vermeld in 'Danslessen' was een stuk later
De exacte datum weet ook Arie Koper niet een, twee, drie op ir
hoesten, maar hij vermoedt eindjaren zeventig of misschien zelfs
wel in de jaren tachtig. De gebeurtenissen die Waterdrinker in zijn
boek gebruikt, kloppen qua chronologie dan ook niet helemaal
Maar zoals hij zelf al zei: „Het is fictie."

Museumbunkers beschermden niet de
Nachtwacht, wel andere kunst

Badhuis is na verbouwing
ideeal pand voor Kruidvat
ZANDVOORT - Het heeft
heel wat voeten in de aarde gehad voordat er een goede bestemming werd gevonden voor
het monumentale Badhuis.
Voorwaarde was namelijk dat
de prachtige gevel van het gebouw in volle glorie overeind
moest blijven staan.
De firma Kruidvat bleek echter bereid om aan deze onwrikbare eis te voldoen, teneinde
vanuit het bescheiden onderkomen in de Kerkstraat naar het
fiere bolwerk te kunnen verhuizen. En na een fikse verbouwing, waarbij het complete interieur opnieuw werd ingedeeld, is het Zandvoortse filiaal
van de landelijke drogisterijketen op 28 april feestelijk heropend.
„Voor ons is het een enorme
verbetering," meldt assistentbedrijfsleider Renate de Haan.
„We beschikken hier namelijk
over zeker twee of drie keer zoveel ruimte als in de Kerkstraat, waar het voor zowel de
klanten als voor het personeel
maar behelpen was. Nu kunnen
we al onze spullen lekker kwijt
en bovendien is er plaats voor
allerlei artikelen die we vroeger
niet konden aanbieden. Babyvoeding
bijvoorbeeld
en
schepsnoep. En daarnaast is
ons assortiment eigen merkartikelen ook nog eens fors uitgebreid."
Met vreugde constateert Renate dat het publiek enthousiast op de verhuizing reageert.
„Ik heb al van heel wat klanten
gehoord hoe mooi ze het vinden, hoe het geworden is. Niet
alleen omdat de opzet veel ruimer is, maar ook omdat het hier
binnen een stuk lichter is dan
in dat pijpenlaatje waar we

voorheen zaten."
„En ook voor ons als werknemers is het natuurlijk een hele
vooruitgang. Zo beschikken we
hier over een flinke kantine,
terwijl we vroeger met z'n allen"
hooguit één vierkante meter
hadden om te lunchen. Wat ons
betreft blijven we dan ook voor
altijd op deze prachtige plek gevestigd."

J. van Campen
& Zn. levert al
50 jaar vakwerk
ZANDVOORT - Dit jaar is het
precies een halve eeuw geleden
dat Jos van Campen in de Poststraat een schoenherstellerij
startte. Na de nodige omzwervingen verhuisde het bedrijf,
dat 'J. van Campen & Zn.' ging
heten, tenslotte naar de Cornelis Slegersstraat 2. Daar viert
Peter van Campen, die zijn vader in 1985 opvolgde, deze
maand het jubileum van de inmiddels met een 'podologisch/orthopedisch voetbedcentrum' plus sleutelservice uitgegroeide zaak.
Hoewel hij al vroeg in diens
voetsporen trad, is Peter van
Campen het vak niet door zijn
vader bijgebracht. „Nee, Pa wilde per se dat ik het van een
vreemde zou leren," aldus de in
het centrum gevestigde specialist. „Acht jaar lang ben ik bij
een Haarlemse hersteller in
dienst geweest voordat ik eindelijk
mocht
terugkomen.
Maar toen had ik het ambacht
dan ook helemaal onder de
knie."
„Er komt namelijk heel wat
bij kijken, onderschat dat be-

(rfy ..c(«S»ife.A

Wie het niet
weet, ziet het
niet. Verkade
ontdekte dan
ook bij toeval
het verhaal
achter het
(verboden)
Museumduin

Tibetaans schilderen
De schilders van het Zandvoorts Palet zijn druk in de weer met
hun expositie over Tibet deze zomer. Op een eerder oproepje in de
media reageerden enkele Zandvoorters die ook van schilderen,
houden volgens initiatiefneemster Mona Meier. Maar wie zin
heeft, is altijd nog welkom in de oude Mariaschool, waar hel
Zandvoorts Palet op woensdagmorgen bij elkaar komt. Zelf vindt
ze Tibet behoorlijk inspirerend: „Monniken, tempels, pelgrims,
dak van de wereld, boedha, Dalai Lama. Genoeg associaties om
aan de slag te gaan," meent ze.
i

Foto
André Lieberom

kunstwerken van vijf eeuwen,
om zo te zeggen, dooreengeroerd met het verrassende resultaat dat het beste boven
bleef drijven.'
Tot de inventaris behoorden
ook enkele Egyptische mummies uit het Rijksmuseum voor
Oudheden. Baard had daar gemengde gevoelens bij. 'Nimmer
heb ik er vrede mee kunnen
hebben dat deze verre voorvaderen, als dode objecten tussen
houtwol in pakkisten gewikkeld, een plaats hadden temidden der even zakelijk uitziende
kisten met museumstukken,'
aldus de schrijver. 'Het is te hopen dat de afgestorven geesten,
die eens in deze gebalsemde

resten zetelden, dit ogenschijnlijk gebrek aan pieteit niet euvel zullen duiden en dat zij begrepen hebben dat der Ki'ieg an
allem Schuld war.'
De meest opmerkelijke onthulling in het boek is voor Wim
Verkade dat de Duitsers altijd
weet hebben gehad van de opslag van de kunstwerken.
„Sterker nog, ze zijn er regelmatig wezen kijken. Baard
heeft hier in Zandvoort zelfs
rijkscommissaris Seyss Inquart
rondgeleid, nadat deze heel beleefd om belet had gevraagd.
Overigens hebben die Duitse
bezoekers zich hier voorbeeldig
gedragen, want in tegenstelling

Warmere band

tot elders hebben ze nooit iets
meegenomen." Na de oorlog
konden de kunstschatten dan Sommige mensen hebben misschien voor de gemeenteraadsverook voltallig en zonder enige kiezingen van maart weieens gedacht: zou er werkelijk wat veranschade naar hun plaats van her- deren als er straks andere mensen de gemeente besturen? Elly de
komst worden teruggebracht.
Vries van de roemruchte Stichting Zandvoort-Zuid, die altijd met
Met instemming constateert wethouder Flieringa overhoop lag, is in elk geval al half om. Over"1
Verkade dat de bunkers inmid- haar eerste contact met de nieuwe wethouder van Ruimtelij ke|
dels tot rijksmonumenten zijn Ordening, Marijke Herben, is ze zeer te spreken. En omgekeerd'
verklaard en dat niemand er ziet de wethouder het ook wel zitten met de actieve burgers uit het
meer mag komen. „Ja, natuur- Zuidelijk deel van Zandvoort. Ze heeft hen uitgenodigd om in een 1
lijk is het terecht dat ze die de- klankbordgroep plaats te nemen. 8 mei is de eerste vergadering n
pots in hun oude staat willen
bewaren. Ze vormen tenslotte
een unieke herinnering aan wat
hier in die oorlogsjaren heeft
plaatsgevonden."
Heb ik nu teveel gedronken, of... Nee, de lantaarnpalen op het
Kerkplein staan echt scheef. Ze zijn overigens nog duur ook, ZO'IT
tienduizend gulden per stuk.
Johan Schaaphok

Scheef

ADVERTENTIE

Dier
van de
m

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12. Tel 023-5718648,
of Faxen-023-5730497.

slist niet. Zo moetje niet alleen
de anatomie van de voet, inclusief alle 28 botjes, uit je hoofd
kennen. Ook kennis en keus
van het materiaal en de techniek van de bewerking is van
doorslaggevend belang."
Peter van Campen beperkt
zich allang niet meer tot het
zetten van zolen en hakken. Tevens vervaardigt hij speciale
zooitjes voor mensen met zogenaamde loopongemakken. „Zoals hielpijn of enkelpijn. Na een
diepgaand onderzoek stel ik op
grond van een blauwafdruk
vast welke voetcorrectie nodig
is om het probleem te verhelpen. Door vervolgens een zooltje van exact de juiste dikte te
maken zorg ik er voor dat het
scheefstaan en -lopen wordt
vermeden, waardoor heel wat
narigheid verdwijnt."
Het is met name de creatieve
kant van het ambacht dat Van
Campen aanspreekt. Hij zegt
met plezier oplossingen te bedenken voor onvoorziene problemen. „Zelfs wanneer het
meer werk geeft. Datzelfde
geldt trouwens voor mijn sleutelservice. Ook op dat gebied is
het tegenwoordig niet meer zo
eenvoudig, met al die elektronische sleutels tegen diefstal, met
een chip erin. Toch weet ik zelfs
die in verreweg de meeste gevallen wel te kopiëren."

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER:
Alarmnummer 112. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE:
Alarmnummer
112.
Anders:
tel.
023-5319191
(ongevalllen),
Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen- hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans,
P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur,
én tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500.
De spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag als zondag van 11.30 tot
12.00 uur en van 17.00 tot 17.30
uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst 09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk
Zuid-Kennemerland
's
avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de
doktersinformatiedienst:
tel.
09-001515.
Verloskundigen: Mevrouw S.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat GA,
Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort,
tel. (023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. weizijn der dieren (023-) 5714561,
Vermissingsdienst
023-5383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
(023-)
5713888. Stichting Regionale

Dierenambulance: 023-5363476
of alarmnummer 023-5334323
(24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Weizij nscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
svp 24 uur van te voren opgeven
bij het Welzijnscentrum, tel.
(023-) 5717373. Voor de maandag moet men zich op de vrijdag ervoor opgeven.
50 plus Inlooppunt: Woe 10-12
uur, voor informatie, ontmoeting, leestafel en kopje koffie of
thee. Willemstraat 20, zij-ingang Gemeenschapshuis.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

week
Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag:
00 00-07 00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
09 00-12 00 De Watertoren
1200-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
1700-2000 ZFM Nonstop
2000-2200 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed

Deze keer een Duitse herder
(teef). Eentje die het liefst constant actief is en die graag samen met een baas gaat werken. Of dat nou een gehoorzaamheids- of een behendigheidstraining is, dat kan Kelly
niets schelen. Zolang ze maar
bezig is. Kelly is zeer druk bij
kinderen. En katten vindt ze
leuk om achterna te rennen,
dat is dus af te raden. Aangezien ze een stukje opvoeding
heeft gemist, zal degene die
voor Kelly voelt samen met
haar een gehoorzaamheidscursus moeten doen. Dan heb je
een dijk van een hond. Meer
informatie over Kelly is te krijgen bij het Kennemer Dierentehuis, Keesomstraat 5, tel.
57.13888. Daar logeren ook nog
andere dieren, zoals bijvoorbeeld Droppie, die nog een huis
zoeken.

00 00-07 00 ZFM Nonstop
07.00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
09 00-1 1 00 De Watertoren
1 1 00-12 00ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
1 2 00-1 3 00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
1300-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
1700-1800 ZFM Nonstop
1800-1900 ZFM Sport
1 9 00-20 00 v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
20 00-22 00 Eurobreakdown
2200-2.400 BPM
Zaterdag:
0000-OSOO
0800-1000
10 00-12 00
1200-1800
18 00-19 00
1900-2000
20 00-24 00

ZFM Nonstop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neul)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & PaddocR
DeCoquereli
De Kustwacht

Zondag:
00 00-09 30
09 30-10 00
1000-1200
12.00-1700
1700-1900
1900-2400

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht
NU OOK OP INTERNET- HTTP://SURF.TO/ZFM

Henneplucht
ZANDVOORT - Een sterke henneplucht die uit een van dc~
woningen aan de Dr. C.A. Gerkestraat kwam, was er oorzaak van:
dat de politie een aantal hennepplanten, stekken en apparatuur in il
beslag kon nemen. Dat gebeurde vorige week donderdag na een r
klacht van omwonenden. De 28-jarige bewoner verklaarde de
planten voor eigen gebruik te kweken. Hij kreeg 750 gulden boete

Periode:
25 april-1 mei 1998
In ondertrouw: Marcus Alphonsus Johannes Bruijn en
Ellen Termaat. Peter Visser en
Karin Homoet.
Getrouwd: Robby Loos en
Maartje Paap.
Geboren: Marloes, Jantina Ravensbergen, dochter van Johannes Cornelis Ravensbergen
en Jacoba, Cornelia de Jong.
Overleden: Johanna van Roonvan der Mije, 74. Wcndelina, Johanna Koster-van Klaarbergen,
94. Johanna. Egberdina de
Groot-Baack,
93.
Cornelia
Maintz-Blankert, 80. Suze,
Neeltje Snaauw, 70.

Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: SOW, ds J. van Leeuwen met 60-jarig Hcrvormd Kerkkoor.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: SOW in Hervormde Kerk.
Agatha Parochie:
Zaterdag 19.00 uur: pastor D. Duijves.
Zondag 10.30 uur: pastor D. Duijves (Caeciliakoor).
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB:
Zondag 10.30 uur: geen dienst.

Schilders brengen Tibet naar Zandvoort
Tokotunji Mat U

woensdag 6 mei 1998
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SPECIALE
JUBILEUMVOORSTELLING

33,95
41,40

Anais Anais edt spray 30 ml nu
met gratis douchegel 30 ml

Natuurlijke, schoon, stief,
draag, peet, betovergroot...

Zondag 10 mei moederdag
Buureweg 1-3

&* QffiSi.

tel. 023 - 571 57 36

Eau d'Eden edt spray 30 ml van 46,00 nu .
met gratis douche gel 30 ml

64,80
69,30
63,00
34,95
17,50
29,95

Roma edt spray 25 ml van 72,00 nu
Sotto Voce edt spray 25 ml van 77,00 nu . .
Venezia edt spray 25 ml van 70,00 nu
Ysatis edt spray 25 ml van 59,50 nu
Nina Ricci zeep in luxe doos van 28,00 nu,
Nina Ricci edt spray 30 ml van 39,00 nu. . .

Moederdagmenu
Rijsttafel Istemewa
2 BIOSCOOPKAARTJES
BIJ AANKOOP VAN
JUB1LEUMVINYL OF TAPIJT!

3 stuks pangsit

Voor een nieuwe vloerbedekkmg bent u deze
maand bij uw jubilerende
WoonServiceWmkel mooi
voordelig uit. Wij brengen
nl. nieuw jubileumtapijt en
-vinyl in actuele kleuren.
Uw aankoop (minimaal
5 mtr.) bezorgt u een
gezellig avondje uit.
U krijgt 2 bioscoopkaartjes
en gaat op onze kosten
samen naarde film!

•"^O * *»ÏL*x*^v*>?r ST.**-x?*-S£ •

Rendang (Rundvlees in kokosmelk)
Smoor Djawa (zoet Rundvlees)
Ajam Pedis (pittige stukjes kipfilet)
Sajoer Boontjes
Gado-Gado
Telor Bali (ei-gerecht in pittige saus)
Fricadel
(aardappelkroketjes met rundvlees)
2 Stokjes Saté Ajam
2 Stokjes Saté Babi of Kanbing
(varken of geit)
Nasi Goreng Djawa

of

AANBIEDINGEN VAN DER BILT
Douchegel nu
Bodymilk nu
edt spray 15 ml nu
Deo spray roller of crème nu
Zeep nu
kado doos met 30 ml edt spray
en douchegel ofbodymilk

Bami Goreng Djawa
(garnaaltjes of kipfilet)

ZANDVOORT
Burgemeester Engelbertsstraat 90
2042 KP Zandvoort, telefoon 5731615

Nieuw

van 28,95 nu

7,95
7,95
7,95
7,95

212 van Carolina Herera v.a

42,00

So de la Renta v.a

39»00

Relaxing fragrance Shiseido v.a. . . . 49?00
Just me van Montana v.a

59,00

Hollywood by Fred Hayman v.a. . . . (>5,00

7,95

19»95

Spekkoek

ƒ 35,- p.p
Minimaal 2 personen
VEENHUIJSEN ADMINISTRATIEKANTOOR
• Boekhoudingen, loonadministraties
• Belastingzaken, begeleiding, jaarstukken

DRUGSTORE

Dr J.G. Mezgerstraat 62,2041 HC Zandvoort
Tel.: 023-573 09 63 Fax: 023-573 09 64 Mob.: 06-532 55 002

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

Postcode Loterij verrast 25 winnaars

Uitslagen
Postcode Loterij

3 miljoen naar
Valkenswaard
Het was groot feest bij de 25 winnaars van de Postcode
Loterij in het Brabantse Valkenswaard. Maar het feest werd
nog groter, toen bleek dat zij geen 6.800 maar 68.000 gulden
per lot hadden gewonnen! Willibrord Frequin had de winnaars mooi op het verkeerde been gezet.

"Ik wil zelf ook wel wat hebben," riep Frequin toen hem
de eer te beurt viel om de
Extra PostcodeStraatprijs van
de Postcode Loterij uit te reiken. En dus kocht hij eerst
een auto en een huis om daarna de rest af te gaan leveren

Record Show

4 mei 1998
De Blngoflötallen

^'ij^9;j^r^iri?i^i

Samen een miljoenenprijs
winnen kan alleen bij de
Postcode Loterij. Wat denkt u
bijvoorbeeld van de PostcodeKanjer van minstens 18,9 miljoen gulden? Die valt in
december, maar u speelt er nu
al elke maand voor mee!

B'Ja, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij en kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle Bingoprijzen.

D de heer

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,- (één lotnummer)

Postcode:

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters.
Deelname een de Nationale Postcode Loterij
houdt in aanvaarding ven het reglement, verkrijgbaar bij het secretariaat, tel. 020-677 68 68,

Vraag ook naar de '
PRESTIGE-FOTO
met nieuwe film voor slechts \ 3,"
SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

van MEEUWEN
De Slaapvooriichter voor Kennemerland
RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

Straatprijs april
bekendmaking 4 mei

"

,;,-,-> 125.000,- ;r:
ïir'^DeBMw""':!::
8918 MA 015 in Leeuwarden

Restaurant / Partyhouse 't Baken

•StandMega Jackpot

Vis- en vleesspecialiteiten

r-

\

i

4 miljoen
W

«

f v

„
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"Moederdag menu"
Zeemoorkop
met gerookte zalm,
vissalade en meloen.

Ook voor uw:
Bruiloften
Partijen
Feesten
Recepties
Vergaderingen etc.

Plaats:

Tongfilet Picasso
met kersen en gebakken banaan

of
Tournedos champignons

Tel:

j-N/

Ook met de koffie of de lunch bent u
van harte welkom.

Datum:
Handtekening:

Ruime parkeergelegenheid.

NATIONALE
LOTERIJ

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naan
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam,

DROGISTERLJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-57125 13. SPAAR ONZE KASSABONNEN
P. OLIESLAGERS

5406 BE

Naam:
Adres:

(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

DRUGSTORE

\g/

Extra Straatprijs

5406 BE 007
~"/ • , '":KV*»>CV.

150.98.05

BUDGET

Overige BÏngoprljzerïJi

Den Haag

D mevrouw

Sterk in perfect fotowerk

KLEURENFOTO'S
van kleinbeeld kleurenfilms

Landelijke
Fietsdag

VOOR 18,9 MILJOEN

de Gaper Drugstore.

;t 17; 01 15' 19, 2r *lil
Sf'"•"'.~
« ' • - > - »
»-. * • '»r-,^
; Heeft u met bovenstaande
getallen »«n volle kaart, |
,-', ~," '^'dan wint u de') , -"?%«

Postcode Loterij
op lokatie:
9 mei

De verzamelde winnaars
waren dik tevreden met hun
winst van 6.800 gulden per
lot, maar toen bleek dat zij
samen geen drie ton, maar

U bent de eerste die uw foto's ziet
dus ook voor uw fotowerk naar

f
t<" ï ^ 31'
"osf
35* *24MJÏ5*"" ÏÏYj
«T
A
\£ •* # * 5*- 'x S-XöXï"" ^^*SS*!^

drie miljoen mochten verdelen ging het dak eraf. En
terecht natuurlijk.

bij de winnaars in Valkenswaard.

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:

r* *'„37 \ 07 ^SjTjWj 05JJI

U nog niet? Vul dan vandaag
nog de bon in en stuur hem
op. Al voor een tientje per
maand maakt ook u kans op
de Kanjer en op al die andere
prijzen. Dus speel snel mee,
want straks is het uw beurt
om te feesten met uw buren!

Dolblij laat één van de winnaars zijn cheque van ruim
136.000 gulden zien.

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

rtb

Elke maandag
20.30 uur op RTL 4::' •
de Postcode Loterij
Record Show

w.
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Zetfouten voorbehouden

Flensje met ijs en Grand Marnier
RESERVEREN GEWENST.
Aparte kinderboek.

l 10
Voor de prijs van ƒ 44/

Zandvoortselaan 187 - 2024 XL Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 401 Fax 023 - 57 20 283

Weekmedia 17

Prima vorm van
bridgepaar
Hoogendijk

woensdag 6 mei 1998

Gebroeders Bleekemolen heersen in clubraces

ZANDVOORT - Tijdens
de NAV-clubraces deelden
de gebroeders Bleekemolen
de lakens uit. Zowel Sebastiaan als Jeroen wonnen in
hun klasse. De strijd in de
Vege Sierra Cup kreeg een
Zandvoorts tintje. Na veel
spanning won Furth, terwijl
In de A-lijn legde het echl- Ronald Vossen naar de derpaar Hoogendijk een fraaie sco- de plaats racete.
ZANDVOORT - Bij de
Zandvoortse Bridge Club
verkeert het echtpaar Hoogendijk in een fantastische
vorm. Ook de derde wedstrijd van de laatste competitie leverde een fraaie zege
op.

re van zestig procent op tafel.
De heren Polak en Vergeest
moesten met twee procent minder genoegen nemen met een
tweede plaats, waarmee dit paar
zich enigszins uit de degradatiezone werkte. De leiding is onveranderd in handen van mevrouw Molenaar en de heer Koning, met op de tweede plaats
het echtpaar Hoogendijk.
De B-lijn leverde een overwinning op voor de dames Van
Leeuwen en Van Os met 61 pro
cent. Op een achterstand van
zeven procent legden de dames
Heidoorn en de Jong beslag op
de tweede plaats. De ranglijst
wordt hier aangevoerd door het
echtpaar Van der Werff, die een
lichte voorsprong behouden op
nummer twee, de dames Van
Os en Van Leeuwen.
Het echtpaar Van Deursenm
schoot in de C-lijn uit hun slof
en behaalde 63 procent, voldoende voor de eerste plaats.
Als tweede eindigden de heren
Van Gellekom en Verburg op
een achterstand van twee prpcent. Door hun goede prestatie
steeg het echtpaar Van Deursen
van de vierde naar de eerste
plaats. Het echtpaar Van der
Moolen blijft tweede. De drie
als eerste geëindigde paren
plaatsen zich hierdoor automatisch voor de op 27 mei aanstaande te spelen wedstrijd op
de Koningsbeker.

Handbalclub viert
kampioenschappen

Zaalvoetbalstrijd
maandag van start
ZANDVOORT - Voor de
28ste keer organiseert ZSV
Zandyoortmeeuwen
het
jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi. Het toernooi speelt
zich af in de Pellikaanhal
aan de A.J. van der Moolenslraal en is van maandag 14
mei tot en met vrijdag 26
juni.
Deze editie wordt de laatste
in 'de Pellikaanhal. Deze hal
maakt plaats voor woningbouw,
zodat het 29e toernooi gehouden zal worden in de nieuwe hal
aan de Duintjesveldweg. Ook
dit jaar is de organisatie erin
geslaagd een representatief
deelnemersveld binnen de lijfen te brengen. Teams die elkaar zeven weken lang om de
hoogste eer zullen bestrijden.
Programma maandagavond:
18.45 uur Sweaters - Good
Night, 19.30 uur Sesto Senso Corodev, 20 15 uur Café de Kater 2 - Café Neuf, 21.00 uur Harocamo - E & E
, 22.30 uur
Maclu Auto's - Bamboeseur.
Dinsdagavond: 18.45 uur Eye
Catcher - Sabra, 19.30 uur Chin
Chin - Autoboulevard, 20.15 uur
Banana - Bakkerij Paap, 21.00
Uur De Stal - The Redlight Bar,
21.45 uur Kabbel Boys - Café
Basta, 22.30 uur Kroon Vis Dennis Herenkapsalon.

Jeugd toont
meer interesse
dan ouderen

ZANDVOORT - De estafette, die op Koninginnedag
werd gelopen in het centrum van Zandvoort was
voor de jeugd een succes.
De senioren lieten het cchter afweten, waardoor die
wedstrijd geen doorgang
kon vinden.

Ondanks dat Ronald Vossen van de baan werd gedrukt eindigde de Zandvoortcr als derde

jarige coureur, die zelf stelde:
„Niet sportief? Maar racen is
niet altijd sportief."
Zijn pole-position tijdens de
start van de race leverde niet
meteen rendement op. Door te
veel wielspin van Bleekemolen

Koper op weg naar
tweede schaaktitel

ZANDVOORT - De handballers van ZVM-Rabobank
waren niet opgewassen tegen HCV en verloren met
13-19. De vrouwen waren beter op dreef en gaven Monnickendam met 13-11 klop.
ZANDVOORT - Kees KoBovendien vielen er bij de
handbalclub enige kampi- per heeft een flinke stap gezet in de richting van een
oenschappen te vieren.
mogelijk
kampioenschap
De wedstrijd tussen ZVM-Ra- van de interne schaakcombobank en HCV was goed en petitie van Chess Society
wel begonnen of Zandvoorters Zandvoort. De 35-jarige
keken tegen een 1-7 achter- Zandvoorter versloeg Boustand aan. De Zandvoorters
herstelden zich knap en kwa- dewijn Eijsvogel, terwijl
men sterk terug. Bij de rust was concurrent Peter Kuhn tede achterstand teruggebracht gen een onverwachte nedertot 7-8. Deze inhaalrace had laag opliep.

kennelijk te veel gevergd van
de Zandvoorters want vervolgens ging in de tweede helft het
kaarsje uit. ZVM-Rabobank
kon HCV geen partij meer bieden. HCV was op alle fronten
beter en won de wedstrijd met
13-19.
De vrouwen van ZVM-Rabobank en Monnickendam schotelden het publiek een spannende en goede partij handbal
voor. De Zandvoortsen hadden
over het geheel genomen het
beste van het spel en leidde bij
de rust reeds met 7-5. Monnickendam poogde in de tweede
helft de zaken recht te zetten,
maar het Zandvoortse tearn
hield de nipte voorsprong vast
en won met 13-11.
Het derde senioren vrouwenteam van ZVM-Rabobank vierde zondag het kampioenschap.
Door de uitwedstrijd van Monnickendam met 16-8 te winnen
werd de ploeg onbereikbaar
voor de concurrentie. Coach
Janna Pennings nam met dit
kampioenschap afscheid als
coach en trainster.
Het meisjes C-team, dat pas
twee jaar het handbalspel beoefend, werd zeer knap kampioen. Ondanks dat het team
niet geheel volledig was, door
vakanties, werd met goed samenspel eveneens van Monnickendam gewonnen. De cijfers
logen er niet om, 15-1."~

SPORT

Het werd vooral het weekend
van de Aerdenhdutse gebroeders Bleekemolen. Sebastiaan
Bleekemolen was als gastrijder
benaderd om een keer mee te
rijden in Formule Arcobaleno.
Dit is een klasse waarin naast
routiniers ook nieuwelingen
vanuit de kartsporl deelnemen.
Bleekemolen liet zien al over
veel race-ervaring te beschikken. In de training, die onder
regenachtige omstandigheden
plaatsvond had Bleekemolen al
de snelste tijd neergezet en ook
tijdens de race heerste hij. Vanaf de start pakte Bleekemolen
de kop, kreeg nog wel last van
aanlopende remmen, en alhoewel Patrick Andriesen uit Abcoude er van alles aan deed
ging de overwinning toch naar
liet Aerdenhoutse racetalent.
Zijn jongere broer Jeroen
zorgde voor veel commotie op
het circuit. Na zijn overwinning
kreeg hij van teambaas Valkenburg een grote emmer water
over zich heen. Dit had nog te
maken met de training van een
dag eerder. Bleekemolen kwam
als eerste de baan op en reed
meteen een snelle ronde. Toen
besloot hij door een plas water
te rijden in de Nissanbocht
waardoor de concurrentie last
kreeg van de natte bocht en
snellere trainingstijden niet
mogelijk bleken te zijn. Baas
Valkenburg bestafte zo de 17-

Met nog drie ronden voor de
boeg heeft Koper goede kansen
om zijn tweede interne titel in
zijn Chess-carrière te veroveren. Kees Koper heeft dit seizoen zijn zinnen gezet op drie
hoofdprijzen. De eerste poging,
de titel in het Rapidkampioenschap, moest de penningmeester met gering verschil aan zijn
mede-besluurslid, Olaf Cliteur,
laten. Maar in de overige twee
disciplines lijkt Koper meer
kans te maken. Bij het snelschaken, waarbij korte parlijtjes van slechts vijf minuten
per persoon worden afgewerkt,
lijkt Koper haast niet meer te
achterhalen. Ook bij de interne
competitie, waarbij Koper zijn
grootste
concurrent
Peter
Kuhn zag verliezen, heeft hij
zijn kandidatuur daadkrachtig
gesteld.
Zeker nu Leo Keesman, de
nummer vier van de ranglijst,

eveneens in het stof moest bijten. De zwarte stukken van de
prima in vorm verkerende Simon Bosma bleken te sterk
voor de witte monarch van de
nieuwkomer. Hans Drost, winst
op Jeroen Loos en Jaap Bouma,
zegevierend over Caroline
Stam de Jonge, zijn na deze
overwinningen nog zeer zeker
in de race voor het eremetaal,
dat aan het einde van deze
maand wordt verdeeld.
De reserves van Chess Society kunnen het laatste externe
competitietreffen met vertrouwen tegemoet zien. De discipelen van teamleider Olaf Cliteur
hebben na twee vooruitgespeelde wedstrijden tegen het vierde
achttal van De Uil, een 1,5-0,5
voorsprong genomen. De op het
derde bord gezetelde Simon
Bosma stelde zijn opponent
Van Pijpen voor onoverkomelijke problemen en boekte een
fraaie zege.

nam de Belg John Svensson de
kop en leek op de zege af te
gaan. Met nog vier van de Iwintig ronden te gaan zette Bleekemolen zijn auto, in de Tarzanbocht, naast de Belg om vervolgens er netjes langs te gaan. In

Foto Rob Knotte]

het verdere verloop van de wed- rig seizoen Ronald Vossen. De
strijd gaf de Aerdenhouler de Zandvoorter nam meteen de
zege niet meer uit handen.
kop en leek te gaan zegevieren.
Schaap dacht daar anders over
De strijd in de Vege Sierra en probeerde Vossen te passcCup leek een zege te gaan wor- ren. Daarbij werd Vossen van
den voor de kampioen van vo- de baan gedrukt en konden

ZANDVOORT - De ZHChockeyers sloten de competitie af met twee knappe
uit een rebound van een slraf- toegekende strafbal waardoor
overwinning.

ZHC: fraaie overwinningen

Tegen Abcoude kende ZHC
een moeizame start. Abcoude
kreeg in de eerste tien minuten
kleine kansjes, die niet benut
werden. ZHC bleef rustig en beheerst spelen en trok het initiatief naar zich toe en Abcoude
werd allengs steeds meer in de
verdediging gedrukt. Het duurde echter toch nog tot de 32ste
minuut eer Wouter Slotemaker

corner de score opende. Drie
minuten later was het opnieuw
raak door een goed ingeslagen
strafcorner van Pepijn Paap, 20, die ook verantwoordelijk was
voor 3-0.
Ook in de tweede helft had
Abcoude niet veel in te brengen. De druk was groot en door
treffers van Niki Gatsonides en
Wouter Slotemaker werd de
stand opgevoerd naar 5-0. In de
slotfase benutte Abcoude een

ge kans op een plaats bij de
Met deze plaats voegde de beste 25.
jeugdige Zandvoortse zich tusOnder leiding van Manon
sen de top kunstzwemsters van Bruntink, ex-wedstrijdzwemnederland. Volgend jaar vallen ster, zijn de Zandvoortse Zeeacht meisje boven haar, gezien schuimers inmiddels gestart
hun leeftijden, weg en heeft met een gloednieuwe afdeling
Astrid kansen om in de toptien wedstrijdzwemmen. Elke dinste eindigen. De Zeeschuimster dagavond van zeven tot acht
troefde alle synchroonzwem- uur wordt in het wedstrijdbad

van Gran Dorado getraind. Jongens en meisjes van twaalf jaar
en ouder kunnen zich inschrijven voor deze afdeling, waarin
vooral de techniek van het snelzwemmen wordt bijgebracht.
Het aanleren van een goede
startduik en een snel en correct
uitgevoerd keerpunt vormen
zeker in de beginperiode de belangrijkste onderdelen van het
leerproces. Behalve de schoplen rugslag wordt spelenderwijs
ook de wedslnjd-borlscrawslrg
aangeleerd en in een later sladium zal de moeilijk vlinderslag daaraan worden toegevoegd. Daarna volgt deelname
aan wedstrijden. Meisjes en
jongens van twaalf jaar en ouder met twee zwemdiploma's
kunnen zich aanmelden bij het
zwembad of via de telefoon-

dan kom je toch als vreemde
eend in de bijt bij Zandvoortmeeuwen. Maar goed, ik wilde
er wel even over nadenken en
thuis even bespreken. Mijn
vrouw stond er achter en steunde mij waarna ik Kinneging teruggebeld heb en hem vertelde
eerst een tijdje mee te willen
lopen zodat we elkaar wat beter
leerden kennen."

ZANDVOORT - Sinds het
aftreden van Willem Buchel
als voorzitter van Zandvoortmeeuwen moest de
voetbalclub het doen met
een interim-voorzitter. De
voorzitters bleken niet in de
rij te staan, maar na de laatste ledenvergadering heeft
Zandvoortmeeuwen weer
een nieuwe praeses. Kees
van Dijk, nog geen twee jaar
woonachtig is Zandvoort,
gaat proberen de vereniging
in goede banen te leiden.
Maar wie is Kees van Dijk
eigenlijk? Hier een nadere
kennismaking.

Kees van Dijk, de nieuwe voorzitter van Zandvoortmeeuwen

bent in Zandvoort is het nacht.
Daarna kreeg ik toen veel meer
tijd om andere dingen te gaan
doen."

jaar later stond Zandvoortmccuwcn op de stoep. „Ik raakte in gesprek met Jaap Kroon,
een van de sponsors van Zandvoortmeeuwon en toen wij op
Lang andere dingen doen het onderwerp voetbal tcrcchtheeft Van Dijk, die zegt het kwamen vertelde hij mij dat die
naar zijn zin te hebben in Zand- vereniging om ccn voorzitter
voort. niet gekregen want een verlegen /at. Ik vind het wel

Foto Rol) Knottpr

leuk om te doen, maar ik zat er
niet op te wachten. Op ccn gcgeven moment belde bestuurslid Henk Kinncging mij en
vroeg of ik geinteresseerd was
in het voorzitterschap. Ik dacht
toen, wat moeten ze met mij, ik
ben een buitenstaander. Ik ben
groot geworden in Ter Aar en
la-

Na een halfjaar het reilen en
zeilen bij Zandvoortmeeuwen
gevolgd te hebben zag Kees van
Dijk het wel zitten om de voorzittershamer op te pakken.
„Over Zandvoortmeeuwen heb
ik vroeger veel gehoord en ik
had best een hoge pet op van
deze club. Ik heb ook de indruk
dat het een gezellige club is
maar de voetbalcapaciteiten
vielen mij in zijn totaliteit tegen. Het bevreemde mij wel dat
hier geen A-junioren zijn. In
Ter Aar, dat veel kleiner is. hadden we twee A-juniorenlcamt,.
Jeugd is zeer belangrijk want
daar moet het van komen. Ik
ben dan ook van mening dat we
moeten investeren in de jeugd
en gediplomeerde trainers
moeten aanstellen."
De nieuwe voorzitter zal het
eerste jaar de kat nog wel even
uit de boom kijken maar heeft
toch wel ideeën om het voetbal
hoger op te krijgen. ..Als je crgens aan begint dan moet je
doelstellingen hebben. Er moet
beleid zijn en er moet doelen
gesteld worden. Om groot en
sterk te zijn. vind ik dat er ccn
fusie met Zandvoort'75 tot
stand gebracht moet worden.
Als je groot bent dan sta je sterkcr tegen over gemeente en
sponsors hebben dan ook moor
belangstelling. Wc hebben hier
een schitterend complex en

De Stichling Viering Nalionale Feestdagen heel't geprobeerd
de succesvolle estafette, van de
jaren zestig, nieuw leven in te
blazen. De jeugd wilde wel
maar de senioren hebben het
kennelijke wel gezien en gaven
nul op hel rekest De groep van
acht tot twaalf jaar telde elf
teams en die maaklen er een
spannende strijd van. Bij de
meisjes werden de Slakkies
eerste op de tweede plaats gevolgd door Sollid Harmonie en
derde werden De Weg Piraten.
Het Dream Team bleek die
naam waar te maken en zegevierde bij de jongens. De tweede positie ging naar The Loosers, terwijl De Petjes derde werden. In de groep van dertien tot
en met zestien jaar werd het
team van Sales-Management
eersle, mei als goede Iweede de
Wim Gerlenbach Mavo. Hier
werd de derde plaals in beslag
genomen door De Elite.

Kenamju-jeugd
laat zich gelden

van Rolant Paap bleef de stand
voorlopig ongewijzigd. Drie minuten na de rust was het Caslricum dat gelijkmaakte na een
ZANDVOORT - Drie
rommelige situatie voor het
jeugdige leden van KenamZandvoortse doel.
ZHC nam de draad weer op
en bepaalde het verdere verloop van de wedstrijd. Castricum plaatste een aantal gevaarlijke counters doch Rolant
Paap was bij de les. Vier minuten voor het einde kwam ZHC
tot de verdiende winnende Ireffer door een strafcorner van
Niki Gatsonides.

Astrid Koomen zwemt naar de top

ZANDVOORT - De jong- sters uit de zwemknng Noordste
synchroonzwemsters Holland af.
van de Zandvoortse Zee- De Zeeschuimsters Tamara
schuimers waren tijdens In- Loos en Esther Bartels, nieuweterkringwedstrijden
in lingen op het landelijk strijdtoNieuwcgein zeer succesvol. neel, eindigden op een verdienUit een deelnomersveld van stelijke 73ste en 76ste plaats.
Loos mag volgend jaar
130 zwemsters van twaalf Tamara
niet meer meedoen aan deze
jaar en jonger overtrof de wedstrijd
zij dan in de
tienjarige Astrid Koomen categorie omdat
13
jaar
en jonger
Peter Kuhn leek lange tijd de zich, door een prachtige wordt ingedeeld. Esther Bartels
ingeslagen weg van Bosma te twaalfde plaats te behalen. echter heeft dan als twaalf jari-

volgen, maar verspeelde zijn
winstkansen en kwam zelfs verloren te staan. De Chess-schaker herstelde zich en wist alsnog remise te forceren. „Een allesbehalve slechte uitgangspositie voor mijn team," stelde
een tevreden Olaf Cliteur, die
maandag de overige zes partij en van zijn ploeg gaat volgen.

de eindstand op 5-1 kwam.
De laatste wedstrijd van de
competitie was de uitwedstrijd
tegen Castricum. Het werd een
strijd om de tweede plaats, die
uiteindelijk in Zandvoorts
voordeel eindigde. In de tiende
minuut was het toch raak doordat Jim Gatsonides de rebound
van een strafcorner insloeg.
ZHC kreeg nog wat kansen
maar ook Castricum zat niet
stil. Door prima keeperswerk

Furth en De Wit de strijd om de
zege
openen. Zandvoorter
Furth hield met nipt verschil de
overwinning vast. Ronald Vosscn kon zijn weg vervolgen er
pakte alsnog een verdienslelijke derde plaats.

nummers 5716511 of 5252744.
Vorige week werden bij de
Zeeschuimers de bekende examens afgenomen van leszwemkandidaten. Het eerste zwemdtploma A en B werd door leden
van de Zeeschuimers moeileloos gehaald. Ook bij de grote
groep schoolzwemmers, die wekelijk onder deskundige leiding van kaderleden van de
Zeeschuimers de lessen volgen
zijn de successen navenant.
Maar liefst 21 jongens en meisjes slaagden voor het zwemdiploma B en daarnaast legden
nog een 29 kandidaten met
goed gevolg het examen voor
het basiszwemdiploma af. Opgave en inlichtingen over de
nieuwe cursussen kunnen geschieden via telefoonnumer
5716511.

Kees van Djjk wil hogerop met Zandvoortmeeuwen

De leden van Zandvoortmeeuwen stonden een beetje
vreemd te kijken toen de naam
Van Dijk op de proppen kwam.
De 51-jarige Kees van Dijk, makelaar in onroerend goed te
Amsterdam, kwam in november 1996 in Zandvoort wonen en
heeft in zijn vroegere woonplaats Ter Aar een heel voetbalverleden. ,,Ik voetbalde vanaf
mijn dertiende in TAW in Ter
Aar," begint Van Dijk zijn verhaal. „Eerst in de jeugd en later
voetbalde ik in de senioren,
maar hoger dan het derde elftal
kwam ik niet. Ik was geen ster.
Ik ben toen wat gaan doen in de
begeleiding van teams, werd
wedstrijdsecretaris en ben toen
veertien jaar voorzitter geweest.lk heb dat altijd met heel veel
plezier gedaan. Dat heb ik vol
gehouden tot mei vorig jaar,
maar de afstand van Ter Aar
naar Zandvoort werd mij een
beetje te ver. Vanuit mijn werk
ging ik naar de vergaderingen
in Ter Aar en voor je dan terug

Zandvoorts
IMieuwsblaci

moeten hoger op. Als ik naar de
andere kustplaatsen zoals
Noordwijk en Katwijk kijk dan
vraag ik mij af waarom het daar
wel en hier niet kan. Ik weet
ook wel dat daar veel industrie
zit die deze clubs steunen maar
toch moeten we proberen hoger
op te komen. Naast de contributiegelden, de kantine-opbrengsten is de sponsoring niet meer
weg te denken in de voetbalsport."

ju zetten knappe prestaties
neer tijdens karate wcdstrijden in Tiel. De beste prestatie kwam op naam van Wendy Luttik die zelfs de finale
haalde, waarin zij tweede
werd.

Driehonderd deelnemers uit
Nederland en België waren
naar Tiel gekomen om deel te
nemen aan dit grootse toernooi.
De deelnemers waren onder
verdeeld in leeftijds-klassen en
de drie Zandvoortse karateka's
waren ingedeeld in de klasse
van tien en elf jaar. Hilmar van
der Veen, Wendy Lutuk en
Dionne Fijma kwamen gelijklijdig de mat op waardoor de
Zandvoortse coach hel reuze
druk had alle drie m de galen Ie
houden. De Zandvoorlse deelnemers keken wal lengte belrof
behoorlijk legen de tegenstanders op, maar op de mal brachlen zij de opgelegde laktiek.
van fanatiek er legenaan gaan.
keurig lot uilvoering.
Hilmar van der Veen scoorde
prima punten met zijn rechle
trap en kreeg veel applaus van
de supporters, maar moesl toch
met miniem verschil de zege
laten aan zijn tegenslander. Dil
toernooi zou Hilmar geen medaille opleveren, maar met emge flitsende stoten en trappen
heeft hij het nodige laten zien.
Wendy Lullik bouwde hel
toernooi goed op. Rustig aan
beginnend, de kat uit de boom
kijkend, pakle zij haar puntjes
mee. Het bracht haar in de fmale tegen een kop grotere Rotterdamse. Wendy wist het haar nvale moeilijk te maken, maar
door een betere lechniek van de
tegenstandsier ging de parlij
verloren. Mei een zeer verdienslelijke tweede plaals was de
Zandvoortse best tevreden.
Ook goed was het optreden
van Dionne Fijma. Met haar favoriele trap. een ronde liap
naar lichaam en hoofd, maakte
zij het haar tegenstanders erg
moeilijk. Jammer genoeg greep
zij net naast een medaille

Snelste duif van
Rook Driehuizen

..Naast de jeugdopelding
moeten wc er voor zorgen dat
de voetballers hier willen blijZANDVOORT - Door het
vcn. Daarvoor moet je activitei- erbarmelijk
slechte weer
ten organiseren rondom het
voetbal. Geen betalingen, maar konden de duiven van Posleen dagje skatcn of op de duiven Vereniging Pleines
kunstskibaan. Wil je goede re- zaterdag niet gelost worden.
sultaten dan is het noodzake- Op zondag klaarde het weer
hjk dat de sfeer goed is en ik op en konden de duiven het
denk dat die beter moet zijn luchtruim in. De duif van
Rook Driehuizen had kendan dat die nu is."
De Zandvoorlse voetbalvere- nelijk lang genoeg gewacht
niging heeft hel bestuur nu en snelde als eerste naar het
weer op orde met aan het hoofd hok in Zandvoort.
een enthousiaste voorzitter
De vlieglijn was op zondag reKees van Dijk, die niet delijk
goed en vanuit het Belgischroomt om maatregelen te sche Houdeng
de Zandnemen. ..Ik merk dat leden zit- voortse duivenwerden
gelost voor een
ten lp wachten, dat bepaalde be- vlucht over ongeveer
210 kiloslissingen genomen worden. Ik
Om half elf gingen de
zal dat zeker wel doen. Mis- meter.
open en de duif' van
schien is het wel een voordeel manden
Rook Driehuizen streek neer op
dat ik van buitenaf kom. Ik sta het
hok om 13.59.39.
er onafhankelijk tegenover. Ik
Rook Driehuizen 1. 4.
ben wel blij dat het bestuur 22,Uitslag:
Hans Heiligers 2. 7, 11.
weer zeven man telt want met 16, 25;
17, 21; Combinatie Spronkvier of vijf bestuursleden kan Romkes
3, 6, 9. 10. 19; Ruud en
het niet. Het is ccn groep cn- Theo Sinnige
thousiastc mensen en ook bij Paap-Paap 8. 15.5;18.Combinatie
20: Combide jeugd is een aantal mensen natie Knegt-Koopman
12. 13.
die hun nek willen uitsteken. 24; Peter Bol 14. 23; Combinatie
Iedereen is van goede wil, maar Koper-Twins 28: Hans Gans 32.
er moet gestuurd worden. Ik
Koper-Koper 33;
ben er klaar voor om iets om te Combinalie
Piet La Grouw 58.
bouwen."
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TRANSAMERICA FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ B.V.

Transamenca Fmanciermgsmaatschappii B V is een dochteronderneming van Transamenca Corporation, gevestigd te San Francisco - U S A
en is marktleider op het gebied van voorraadfmanciermg
Ter versterking van ons |onge enthousiaste team dat werkzaam is m
Amstelveen zi|n wi| op zoek naarde volgende medewerkers

Administratief medewerker (m/v)
Functie Beschrijving:
• Telefoon beantwoorden,
« gehele debiteuren-en crediteuren administratie,
• post versturen

Intercedente
Anita
Betjes
reikt een
horloge
met buzzer

Functie Eisen:
• Leeftijd 20-30 |aar,
• HAVOVMEAO-niveau,
• Mondelinge en schriftelijke
vaardigheid m de Nederlandse,
Engelseen Franse taal

ujt aan een
uitzendkracht
Bram de
Hollander
Fotografie

Sales Assistent (m/v)
Functie Beschrijving:
• Ondersteuning van de verkoopafdeling,
• rapportage,
• telesales
• marktonderzoek

Functie Eisen:
• Leefti]d 20-30 jaar.
• MEAO-mveau (Commercieel),
• Mondelinge en schriftelijke
vaardigheid in de Nederlandse
en Engelse taal

*Van veel functies weet ik wat af'
D

Uw schriftelijke sollicitatie met C V kunt U binnen 7 dagen richten aan

Transamerica Financieringsmaatschappij B.V.
T a v de heer J Schuil/F P M Verstege
Biesbosch 225
1 1 8 1 |C Amstelveen
Tel 020-6437975

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou m de buurt autonjopleidingen die 10 dagen duren. Maak
gebruik van onze meer dan 30-|arige ervaring. SPECIALE METHODE.
Bel 0900-8991161
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

ALRAVEN VAN HALL COLLEGE
BE ROEPSOPLE[DINGEN

ADMINISTRATIE
JURIDISCHE DIENSTVERLENING
BEVEILIGING

Startkansopleidingen
Studeren met behoud van uitkering7

Albert Heijn
Zandvoort

zoekt parttime medewerkers voor de

avonden
en/of

weekenden
leeftijd 15 tot 18 jaar

Kies dan voor een startkansopleiding en

Pci 14 september 1998 start het Walraven van Hall College
in samenwerking met het arbeidsbureau i lange
dagopleidingen met drie maanden stage
_ Assistent administrateur
- Boekhoudkundig medewerker
- Commercieel medewerker banken
- (Directie) secretaresse / managementassistentmet
specialisaties
medisch
commumcatie/pr
marketing
juridisch
personeelszaken
Opleidingen op inbo-mveau Praktijk- en beroepsgericht
Vakbekwame docenten Weinig kosten Persoonlijke
trajectbegeleiding Het behalen van externe diploma's is
mogelijk zoals BKB, PDB, MBA, N1MA PR/A en NEMASmanagemenl
Informatie en inschrijvingen dagelijks aan het Walraven
\an Hall College, Admiraal de Ruyter\veg4io Vraag naar
Kljassa--. den Henkof Celia Leeuw, telefoon020-6845698
/ 6828855 Speciale informatiebijeenkomst op dinsdag 12
mei om 19 oo uur m ons schoolgebouw aan de
Kijkdumstraat 17 (dependance) Bus 15, 21, i8en tram 12,14
stoppen vlakbij
Walra\en van Hall College,Terheidewegio.
1062 H L Amsterdam, tel 020-5161616

Een bezoek aan een uitzendkracht, zoals vandaag,
is overigens een uitzondering. Anita Betjes denkt
niet dat uitzendkrachten er
op zitten te wachten op de
werkvloer bezocht te worden. „Veel contacten verlopen telefonisch. Als er problemen zijn dan horen we
het wel." Een uitzendkracht van Spaanse
afkomst heeft een pro-

bleem, hoort zij tijdens het
werkbezoek.
„Hij kreeg een brief van
de vreemdelingenpolitie.
Na drie maanden moet hij
Nederland verlaten als hij
geen vast werk heeft. Ik
heb de werkgever gevraagd
of er voor hem een contract
inzit. Maar onze klant wil
daar door deze situatie niet
toe gedwongen worden. En
dat is te begrijpen. Ze
weten niet hoe het in de
toekomst gaat lopen, hoe
druk het wordt. Een werkgever kiest met uitzendkrachten niet voor niets
voor flexibiliteit."
Maar Anita Betjes zal eens
met de vreemdelingenpolitie bellen. Wellicht kan ze
haar uitzendkracht helpen
als ze hem zijn situatie uitlegt. Een andere mogelij kheid is misschien dat de
uitzendkracht bij PDZ een
contract krijgt en op basis
daarvan uitzendwerk verricht.
Bram Couvreur

BEROEPSOPLEIDINGEN

Informatie bij de balie in de winkel
vergroot je kans op een baan.

de indruk."
Het maakt nogal wat uit of
je als secretaresse bij een
internationaal opererend
bedrijf gaat werken of bij
een regionaal bedrijfje. „Je
moet uitzendkrachten de
nodige informatie over het
werk geven. Mensen kunnen tegenwoordig kiezen
uit vijf jobs," zegt Betjes.
Dus wil een uitzendkracht
ook weten of er na de uitzendperiode kans is op een
contract. Als dat er inzit,
heb je als uitzendbureau
een extra aantrekkelijk
aanbod voor de kandidaat.

ALRAVEN VAN HALL COLLEGE

Ingeschreven bij het arbeidsbureau?
Fulltime beschikbaar?

klanten. Als wij eenmaal
een opdracht binnenkrijgen, gaat een intercedente
langs bij de klant om een
indruk te krijgen van wat
het bedrijf precies doet.
Een werkbezoek dus."
„Je maakt daar kennis met
de contactpersoon. En je
komt om te horen wat de
functie precies inhoudt. Op
welke afdeling gaat de uitzendkracht werken, hoe
groot is het team waarin hij
of zij terecht komt, is het
een jong team. Wat zijn de
hoofdtaken, wat zijn de
werktijden."
„Een opdrachtgever die
iemand zoekt voor een
technische functie," aldus
Amta Betjes, „sturen we
door naar PDZ techniek,
een apart onderdeel. Daar
weten onze mensen wat
een lasser doet. Als je als
intercedente bij een bedrijf
langs gaat, moetje de nodige vakjargon begrijpen. Als
je niet weet waar de
opdrachtgever het over
heeft, maak je een vreem-

ch

Herintredend?
Opleiding op havo/vwo-niveau?

oprijdt.
„Ik ga een horloge met
buzzer uitreiken aan een
uitzendkracht van ons," zo
legt ze het doel van de rit
uit. „Ze werkt als inpakster
voor ons bij een inpakbedrijf, een vrij nieuwe klant
van ons." Het uitzendbureau verloot vaker horloges
onder uitzendkrachten.
Ook met T-shirts hoopt
men bij PDZ mensen over
te halen zich in te schrijven en voor hen aan het
werk te gaan.
Anita Betjes werkt als
„Er is schaarste op de
intercedente voor PDZ
arbeidsmarkt. De concurUitzendbureau pas sinds
rentie onder uitzendbueen paar maanden in
reaus is groot, want het is
Amsterdam. De stichting
moeilijk om mensen te vinPersoneelsdienst
den. Een voordeel is dat
Zaanstreek, al langer actief bedrijven die vaak met een
in Noord-Holland, opende vast bureau samenwerken,
in februari de eerste
nu voor de zekerheid andeAmsterdamse vestiging in re bureaus inschakelen om
de Jan Evertsenstraat. „Ik de vacature ingevuld te
doe dit werk nu acht jaar, krijgen. Daardoor kom je er
van veel functies weet ik
makkelijker tussen."
„De vestigingsmanager
wel wat af," zegt Betjes
evenwel, als ze in de auto legt de eerste contacten
van het bureau de A 10
met mogelijke nieuwe
ata-entry typisten, junior
cqbol-programmeurs.
Uitzendbureaus bieden
allerlei werk aan.
Sommige bureaus sturen
volgens een recente tvcommercial rustig een
man met ladder, emmer
en zeem naar een restaurant waar men om een
glazenwasser vraagt.
Weet een intercedente
waar een uitzendkracht
aan begint?

Bedienend
ersoneel

hele

ZOEKT U
WERK IN DE TECHNIEK?
Wij hebben de banen!

loodgieters
monteurs
bankwerkers
tekenaars
constructeurs
opzichters

Connect Technisch Uitzendbureau is voortdurend
op zoek naar vakmensen in zowel de uitvoering
als de werkvoorbereiding en tekenkamer. Voor
uitzend-, project- en vaste contracten. Naast een
goed salaris bieden wij studiemogelijkheden, een
spaarloon- en pensioenregeling.
p:

De Stichting Slotervaartziekenhuis voert een
beleid waarin de medisch
specialistische zorg voor
de patiënt centraal staat
De stichting exploiteert
een ziekenhuis dat specialistische basiszorg verleent in de volle breedte
en daarnaast nauw samenwerkt met andere
zorgverlenende instellingen op verschillende
superspecialistische
gebieden.
<•
De afgelopen jaren is
onder meer een flinke
verschuiving tot stand
gebracht van klinische
naar ambulante zorg.
Poliklinische zorg en
dagbehandeling zullen de
komende jaren nog sterk
moeten uitbreiden.
Om deze ontwikkelingen
goed te kunnen leiden is
de medische, verpleegkundige en paramedische
zorg geconcentreerd in
zes clusters, leder cluster
bestrijkt het hele patientenzorgtraject.
De medisch specialisten
participeren in belangrijke
mate in het management.
Het ziekenhuis heeft
een erkenning voor
408 bedden.
De Stichting Slotervaartziekenhuis biedt werk aan
circa 1200 medewerkers.

ADMINISTRATIE

Verpleegkundige word je
in het Slotervaart

JURIDISCHE DIENSTVERLENING
BEVEILIGING

(opleiding niveau 4)
Het Slotervaartziekenhuis belegt op dinsdag 19 mei een
informatieavond voor belangstellenden voor de opleiding tot
verpleegkundige.
Je wilt verpleegkundige worden omdat
je vindt dat mensen zichzelf moeten
kunnen redden. Als ze ziek zijn lukt dat
niet en dan bied je graag de verzorging
en verpleging die ze nodig hebben om
hen zo snel mogelijk weer op eigen
benen te laten staan. Snel en efficiënt,
maar ook met warmte en gevoel. Dat
stelt hoge eisen aan de organisatie van
het ziekenhuis, het stelt ook hoge eisen
aan jou. Je moet van aanpakken weten,
je eigen sterke en zwakke punten
onder ogen durven zien, verantwoordehjkheid willen dragen en in teamverband kunnen werken. Je durft kritiek
te leveren en kunt ook incasseren.
Want het gaat er tenslotte om de zorg
af te stemmen op de individuele
behoeften van de patiënt.
Dat maakt verpleegkunde tot een pittig
beroep en daar hoort een pittige opleiding bij. Die bieden we in samenwerkmg met het ROC Amsterdam.
In een combinatie van leren en werken
leiden we je op tot verpleegkundige
(niveau 4/MBO). Met het diploma kun je
m alle sectoren van de gezondheidszorg
aan de slag.

Kies
voor een goede, praktijkgerichte beroepsopleiding in
een van de volgende studierichtingen:

Dit betekent dat je tijdens je opleiding
al geld gaat verdienen, maar ook dat we
nogal wat van je eisen. Doorzettingsvermogen en flexibiliteit en een vooropleiding van tenminste Mavo D met
twee exacte vakken.
Leeftijd minimaal 17 jaar op het
moment dat de opleiding begint.

Automatisering

Voor de opleiding, die begint in september 1998, kun je je sollicitatiebrief
met c.v. richten aan Monique Dijk en
Anouk Rengelmk, secretariaat P&O,
Postbus 90440, 1006 BK Amsterdam.

Logistiek

Wil je meer weten? Bel Monique of
Anouk voor het informatiepakket op
telefoon (020) 512 4272/4273 of kom
naar de informatiebijeenkomst op dinsdag 19 mei in Slotervaartziekenhuis.
Van 17.00 tot 21.00 uur kun je binnenlopen voor antwoord op al je vragen
over de inhoud van de opleiding,
de organisatie van het ziekenhuis,
het verpleegkundig beroep of de
arbeidsvoorwaarden.
Broodjes en koffie staan voor je
klaar.

L& t e t (/o.zztzL
Louwesweg 6, 1 066 EC Amsterdam

ULO

Bedrijfsadministratie
Beveiliging
Commerciële Dienstverlening
Juridische Dienstverlening

Secretariaat

Kies
voor het Walraven van Hall College, dat deel uitmaakt
van het Regionaal Opleidingen Centrum Amsterdam e.o.

Kies
het volgende telefoonnummer O2O JIO.IO.lG
en vraag één van de brochuies en een inschrijfformulier
aan.
hel WvHC maakt deel uil van /* regionaal opleidingen centrum amsterdam er> omstreken

VERKOOP MEDEWERKSTERS
gevraagd
Voor onze damesboetiek te Zandvoort
zoeken wij enthousiaste en flexibele medewerksters. Ltt 18 - 30 jaar.
Brief + C.V. + pasfoto naar:

Meer weten?
'°
Connect Technisch Uitzendbureau,
Rijnstraat 16,1078 RB Amsterdam.
Tel 020-6720881 - Fax 020-6755091
Internet adres WWW.CU.NL

Talk of theTown, Postbus 9565,2003 LN
te Haarlem.Tel.:020 - 497 8448 (di.-vrij.)

ADVERTEREN 1 ' ZANDVOORT: 020 -571 71 (36

terk

red i a
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BDO CampsObers fa met 20 •
vestigingen en ruim 900 medewerkers een
vooraanstaande Nederlandse organisatie op
het gebied van accountancy, belastingadvies
en consultancy. BDO CampsObers biedt •
een compleet pakket diensten aan, waarbij
service en dienstverlening voorop staan.
Het cliëntenbestand Is gevarieerd,
zowel qua branche als qua omvang.
'
BDO CampsObers richt haar dienstverlening
vooral op het MKB en specifiek het famlllebedrljf, maar daarnaast ook op grote
ondernemingen, not-for-profttorganlsatles
en overheden. Internationaal maken we
deel uit van BDO International,"een samenwerkingsverband van vooraanstaande
accountantskantoren.

Verdien een
goed salaris met
salarissen

Om aan de groeiende vraag naar onze
diensten te kunnen blijven voldoen zijn we voor
onze vestiging ftrnsterdarn op zoek naar een

(aankomend)
Salarisadministrateur
32-40 uur per week
In de functie van salarisadministrateur ben Je,
na een inwerkperfodé, samen met je collega's
verantwoordelijk voor de geautomatiseerde
salarisadministraties van onze cliënten.
Je profiel; Je hebt, na het behalen van je
MEAO-BA-diploma, één a twee jaar (salaris-)
administratieve werkervaring opgedaan
en bent daardoor geïnteresseerd geraakt in
salarisadministraties. Je bent dan ook In het
bezit van (of wilt graag gaan studeren voor)
tiet Praktijkdiploma Salarisadministratie.
Natuurlijk heb je een cliëntgerichte
instelling, ben je accuraat en heb je goede
communicatieve vaardigheden.

Interesse?

Ben jij de nieuwe collega die wij zoeken? Wil je
een interessante Functie met goede doorgroeimogelijkheden en wil je werken in een prettige,
informele sfeer? Spreken een goed salaris en
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden,
Het werken bij BDO CampsObers »
waaronder een eindejaarsuitkering en een
"kenmerkt zich door ondernemerschap,
premievrij pensioen, je aan?
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en
"Stuur, fax of e-mail dan je sollicitatie met
uitgebreid cv binnen twee weken naar:
een breed takenpakket op alle niveaus., >
Ondanks de groei van de afgelopen jaren zijn
BDO CampsObers, afdeling Personeelszaken,
we erin geslaagd de werksfeer te behouden
t^a.v. Gezina Derks,
. ,,
die zo kenmerkend voor ons Is: Informeel
Postbus 182, 5600 AD Eindhoven.
en direct, een organisatie mei korte'lijnen en ' E-mall: pz@bdo.nl fax: 040-2436314.
een no-nonsense mentaliteit.
.
Voor^meer informatie, kun je contact opnemen
met Clementine Prins, salarisadministrateur,
(020-6910211) of onze site op Internet% .
> raadplegen: http://www.bdo.nl
"- '

IBDO
B E R E K E N D

Kapsalon

van Ger

Snelting
Foto:Jaap
Maars

'Wees als kapper eerlijk'
E

„Vroeger dacht ik wel eens, waar
hééft die klant het over. Maar het
moet tegenwoordig wel heel gek
lopen, wil ik niet een beetje mee
kunnen kletsen," zegt Snelting,
zittend aan een tafeltje met
Story's, Panorama's en Nieuwe
Revue's.
Kapper is een vak datje kunt kiezen, wanneer je houdt van gezelligheid. „Ik ging als klein kind
altijd met mijn moeder mee naar
de kapper en ik vond het daar wel
een bepaald sfeertje hebben. In
eerste instantie heb ik gekozen
voor dameskapper. Dat trok me
wel, vrouwen trokken me sowieso,
en altijd mensen om je heen."

BDO CampsObers
Accountants m
Belastingadviseurs •
Consultants M

O P

als hulpje bij een luxe kapsalon op
de Weteringschans in Amsterdam.
„Daar heb ik het een week uitgehouden en toen stond ik weer op
straat. De werkgevers waren
anders dan nu, meer een soort
juntaleiders, haiha. Je had maar te
doen wat er gezegd werd of je
stond buiten. Vervolgens heb ik
anderhalfjaar bij één en dezelfde
kapsalon gewerkt en daarna nog
eenjaar bij een andere. Eigenlijk
heb ik toen mijn opleiding
gehad."

Snelting heeft van meet af aan
het idee gehad voor zichzelf te
beginnen. Op een gegeven
moment ging hij daarom, om
ervaring pp te doen, elke twee
weken bij een andere kapsalon
werken. Zoals dat toen kon, komt
nu niet meer voor. Jammer, vindt
Snelting. „Op de kappersschool
krijg je een opleiding en loopje
stage, pas daarna ga je het kappersvak echt in. Ik kom daardoor
vaak mensen tegen, die een
gedeelte beheersen of alles net
niet. Wij werden meer verplicht
Indertijd leerde je het vak duide- het vak helemaal te leren."
lijk anders dan nu. Snelting was
pas dertien, toen hij in 1956 begon Als kapper moetje de kam en

M O R G E N

PCM Landelijke Dagbladen bv is een divisie van
PCM Uitgevers nv en is uitgever van
Algemeen Dagblad, de Volkskrant.

L A N D E L I J K E DAGBLADEN

en goede kapper kan knippen
en kletsen. Beide gaat Ger
Snelting goed af. flij zit vanaf
zijn dertiende in het kappersvak en heeft sinds 1965 een
kapsalon voor dames en heren
in de Amsterdamse Javastraat.

schaar kunnen hanteren, maar
minstens zo belangrijk is datje
met de klanten weet om te gaan.
„Je moet het durven zeggen als
een bepaald kapsel niet staat. Als
iemand binnenkomt met blond
haar die het zwart wil hebben, zeg
ik: 'ga maar lekker naar een collega', want dat geeft absoluut ellende."
En mensen met vuil haar moetje
durven weigeren „Wanneer
iemand de hoek om komt, weet ik
al wanneer hij voor het laatst zijn
haren gewassen heeft. Je hebt
mensen die komen daar gewoon
niet aan toe en dan knip ik ze
niet. We krijgen mensen van wie
het haar het laatste jaar geen
water gezien heeft. Dat moet
gewassen worden, dan krijgen ze
meteen een mooie schone nek."
Waarom is het kappersvak nou
eigenlijk zo leuk? Snelting: „De
gezelligheid en de vrijheid.
Hoewel, aan de ene kant ben je zo
gebonden als de pest, want je
moet er altijd voor je klanten zijn.
Maar binnen bepaalde grenzen
kun je toch min of meer doen en
laten watje wil."
Jan Pieter Nepveu

NRC Handelsblad en Trouw

GEVRAAGD:

Jongeman

OPROEPBARE MEDEWERKERS m/v
Bij PCM Landelijke Dagbladen is het Oplagebedrijf
verantwoordelijk voor onder meer de verkoop van
abonnementen en losse nummers van Algemeen
Dagblad, de Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw.
De in Amsterdam gevestigde afdelingen
Klantenservice en Debiteurenbeheer werken
eveneens voor Het Parool en Weekmedia.
Deze afdelingen zoeken -vooralsnog voor de
periode van 1 jaar - oproepbare medewerk(st)ers.
De oproepbare medewerk(st)ers worden
ingeschakeld bij vakanties en ziekte van collega's,
alsmede bij extra drukte.
Zij kunnen worden opgeroepen voor dagdiensten
(08.00 - 17.00 uur, of een dagdeel), dan wel
avonddiensten (17.00 - 20.00 uur) en
zaterdagdiensten (10.00-15.00 uur).

tussen 20-30 jaar
voor stoelenverhuur voor het
hele seizoen.
Goede arbeidsvoorwaarden.
STRANDPAVILJOEN 21
Tel. 5715524

op beide afdelingen inzetbaar zijn.
Functie-eisen:
- op afroep beschikbaar;
- middelbare schoolopleiding;
- zelfstandig en accuraat kunnen werken;
- typediploma en enige administratieve ervaring;
- ervaring in het werken met beeldschermen;
- duidelijke telefoonstem;
- klantvriendelijke en commerciële instelling;
- woonachtig in Amsterdam of directe omgeving;
- in de maanden mei tot en met augustus wordt
extra beschikbaarheid verwacht.
Honorering:
Het uurloon bedraagt ƒ 19,28 bruto (exclusief 25%
avondtoeslag en vanaf de leeftijd van 21 jaar).

DIT IS UW LAATSTE KANS IN 1998!
WELK (MANNELIJK) OCHTENDMENS
wil ma.t/m vr. van 07.00-09.00 uur
een object in Zandvoort schoonmaken
én is bekend met het hanteren
van een schrobmachine?
Na deze werkzaamheden kunt u o.a. doorgaan naar uw werk, óf genieten van een lange dag aan het strand/in de duinen/op de
fiets enz.
Uw verdiensten zijn conform de schoonmaakCAO (dus met een fiscaal nummer) en uiteraard isschoonmaakervaring vereist, alsmede
beheersing van de Nederlandse taal.
Bovenstaande werkzaamheden zijn uiteraard
"GEWOON WIT" en
l
7
NIET "GEWOON ZWART",

De afdeling Debiteurenbeheer houdt zich bezig
met het incasseren van vorderingen bij abonnees en

Inlichtingen worden u graag verstrekt door
mevrouw A. Jeuring, groepsleidster afdeling

de verkoopvan boeken en de hiermee verband
houdende werkzaamheden.
De afdeling Klantenservice is onder meer belast
met de telefonische en schriftelijke opvang en
verwerking van wijzigingen met betrekking tot het
abonnementenbestand.

Klantenservice,
telefoon 020-562.3323.

De nieuwe medewerk(st)ers zullen worden
ingeschakeld bij de werkzaamheden op
bovengenoemde afdelingen en moeten in principe

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de
afdeling P&O van PCM Landelijke Dagbladen bv, ter
attentie van mevrouw E. Thijssing, P&O-functionaris,
Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, onder
vermelding van ET/98.09.
De sollicitatietermijn sluit op 16 mei 1998.

V

L

wij hebben wel EEN object waar u
"zwart" kunt werken, namelijk in België
(grensovergang Maastricht), geheten
"Kolenmijn Boudewijn" (helm verplicht
+ zeep en handdoek meenemen!).
De te werken dagen: zo. t/m zo. 4
uur/dag.
Een deel van de reiskosten wordt "wit"
vergoed,
Bent u geïnteresseerd in één van deze twee
vacatures, belt u dan
N.B.:

HEIERMAN SCHOONMAAKBEDRIJF.
tel.nr. (023) 571.9292.
Antwoordapparaat? Spreekt u dan duidelijk
uw naam en tel.nr. in.

ADVERTEREN? ZANDVOORT: 020 -571 7166

thuiszorg
£M£/rLV

"

Postbus 12 2110/WAerdenhout

Zorgcentrum Zandvoort en Thuiszorg Kennemerland Zuid werken
samen o.a op het gebied van dagbegeleiding, ambulante zorgmomenten en alarmering
Sinds kort is de samenwerking uitgebreid met een geïntegreerd
zorgteam dat een 24-uurs zorgaanbod realiseert voor ouderen in
de aanleunwoningen van Zorgcentrum Zandvoort en de directe
omgeving daaromheen Hierbij wordt tevens samengewerkt met
poa&us 264.2040 AG zandvowt Kennemer Thuiszorg.

Voor dit geïntegreerde zorgteam zoeken wij op korte termijn versterking
met enkele

VERPLEEGKUNDIGEN
De werktijden hebben een flexibel karakter, de meeste diensten zijn op
dit moment tussen 08.00 en 13.00 uur.
Bent u geïnteresseerd in deze nieuwe wijze van samenwerken en beschikt u over het diploma ziekenverpleging A of HBO-V en ervaring in
verpleegkundig werk, dan zien wij uw reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet.
Uw salaris bedraagt - afhankelijk van uw ervaring - maximaal ƒ 4.331 ,per maand (bij een fulltime dienstverband).
De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Thuiszorg.
Ook wordt een tegemoetkoming verstrekt in de kosten van kinderopvang.
Meer informatie over deze functie kunt u inwinnen bij mw. N. Idema,
manager geïntegreerd zorgteam.Telefoonnummer 023-5713141;
dinsdag t/m vrijdag bereikbaar tot 16.00 uur.
Een sollicitatieformulier kunt u opvragen bij het secretariaat van
Thuiszorg Kennemerland Zuid.Telefoon 023-5213421.

SIEMENS
KOEL/VRIES
COMBINATIE
SAMSUNG CAMERA
PHILIPS BREEDBEELD VPK60 14xmotorzoom "1099

669.-

PW6301 HiFi stereo Ie
letekst Adviespnjs'2095 -

1299.-

FLEXIBEL ECONOMY
ABONNEMENT

KG25V03; 165 liter
koelen en 60 liter
vriezen, 2 vriesladen,
verstelbare roosters.
Adviespnjs'1348.-

29.95 i«xci. BTW)
PER MAAND*

SONYCMDX1000
GSM TOESTEL
t.w.v. 999.>
#
*
#
*

Hi-8 CAMERA STUNT!
HiFi stereo 12xmotorzoom

PHILIPS MATCHLINE afstandbediening Adv" 1899100 Hz KLEUREN-TV
PT820 Black hne S grootbeeld stereo TXT Adv "2795

879--

SONY T R A V E L L E R

1649.-

TR401 HiFi geluid AdV1330-

PW9501 Tvvan t|aari?0cm
Black line S lOOHzdigitalscan
stereo TXT Adv "3895

SONY +LCD
SCHERM
-CDSCHERM

889.-

PHILIPS BREEDBEELD

TRV11 Camcorder
icorder Adv"
Adv"19801980-

1249.-

*2279.-

275.-

145 LITER KOELER

4 MAANDEN
ABONNEMENT
t.w.v. 140,76

Automatische ontdooiing "529 -

# 1-jarig abonnement
Plek 1,29/dal
0,35 cent per minuut.
# 2 voordeelnummers
0,87 In de piekuren.

ZANUSSI KOELKAST
met vriesvak

130liter,metvnesvak "

3TEADYSHOT top
imcorder Adv"2530 -

PW9611 70cm lOOHzdigital
scan stereo TXT Adv "4595 •

1349.-

STEREO KLEUREN-TV

Olf Ned Philips
ulips garantie
55cm teletekst
kst Adv "1245"1245

899.-

ZANUSSI
WASAUTOMAAT

FL700, 750 loeren centrifuge RVS trommel, schokdempers Adviespnjs"949 •

669.-

Met vriesvak 140 liter mhpudCFK-vril Adv "729 -

425.-

NW BODY
)Y DRC, Topklasei

leurenscherm *4400
*440C
PHILIPS 70CM
OCM STEREO 7,5 cm kleurenscherm

949.:LEUREN-TV

H649.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT
WA8214, Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiliging bespaarprogramma s Adviesprijs "1349 -

SIEMENS KOELKAST

Voor aanvraag abonnement zijn vereist: Geldige
legitimatie, kopie legitimatie en kopie bankafschrift (zonder bedragen)!

SONY DIGITAAL TOP!

f2879.-

PT4501 Teletekst
itekst Adv"
Adv "1645
1645--

Adv "699 -

WHIRLPOOL KAST

Hi-8 HIFI STEREO

PHILIPS BREEDBEELD
DOLBY PRO LOGIC

2669.-

WHIRLPOOL CONDENSDROGER

AW2465; GEEN AFVOER NODIG! Ruime
vulopenmg, 5 kg inhoud, zachttoets.
Adviespnjs*1199.-

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitvoermg met vriesvak

Ll-ion accu
70 uur standby
"pop-up"
Best getest III

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse Vol eleklronische besturing zuinig
stil en milieuvriendelijk
Adviesprijs '2299 -

INDESITWASAUTOMAAT
WN400, 10 programma's
4,5 kg inhoud Adv "799 •

499.-

JVC DIGITALE STUNT !

GRDV Camcorder, 100x
zoom Adviesoriis'5279 -

689.-

PHILIPS TELETEKST
TELETEKS

PANASONIC VIDEORECORDER
MET SHOWVIEW EN PDC

PT156 Afstandbediend
idbediend "645"64f

399.

PORTABLEKTV37cm
EKTV37CI

PHILIPS MATCH-ÜNE

899.-

Off Ned Philipsgarantie
sgarantie "495
'49£ -

319.-

1149.-

HD600 Topper ' 4 koppen
Shovwiew + PDC Adv'1299-

2180/4D Automatische ontdoonng Adviespri]S"749 -

445.-

PB

E810,4 koppen Super Trilogie
montaqevideorecorder "1550-

~ 799.-

BOSCH KOELKAST
180 liter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv"985 -

NKSl

SONY HIFI STEREO

j KV24WS1 SuperTnnitron stereo teletekst Adv "2440 -

SONY BREEDBEELD

639.-

1499.-

l SONY 100HZSUPER!
E2561, Super Trinitron
| PIP stereo TXT Adv "2970 -

1779.[ S O N Y 6 3 C M STEREO
X2501,Hi-BlackTnnitroii,teletekst afst bed Adv "1770 -

230 LITER
KOEL/VRIES COMBI
Koelgedeelte met automatische
ontdooiing Vnesgedeeltemet
2 vakken en **** sterren mvnescapaoteit Adviespnjs"999 -

J620, Hi-Spec Drive "1189-

639.-

GRUNDIG HIFI STEREO
GV6400 4 koppen, Showview + PDC Adv"1159

599.-

SB65 4 koppen, SHOWVIEW
PDC longplay Adv*1095 -

449.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

^IglT CALL CENTER

Italiaanse vormgeving ****
sterren mvnescapaciteit "899 -

Consumenten Helpdesk voor informatie en
advies Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app

MAAHDAG T/M VRIJDAG
08.00 ÏOT
TOT 16.00
16.00 UUR
UUR

SONY55CM STEREO
l X2101, Tnnitron, TXT "1440-

l

A MA

l

-

.^^^^^^É^^^^

569.-

WHIRLPOOLKOEL/VRIES

^^-^^

ARG647, 156 liter koeten
enSOIitervnezen Adv'949 -

.4C.JB"WJB«**»«*li

- 64749391}

SONY55CMTELETEKST

l__^^^^^^H^^^^^V^^^^^^^

^

569.-

M21 Hl Black Tnnitron "990 -

SONY PORTABLEKTV

849.SIEMENS KOEL/VRIES

M1400 Afstandbed Adv"550-

KG25V03,240 netto inhoud,
2 vriesladen AdV1348 -

i
449.-

PANASONICBesteKoop!
NVSD22;Showview+PDC -734-

SV.il. KJ.ur.n-tv

. zogezegd

GARANTIE

X3-S&SS!SffS3-?ZZ-***afBiL

l TX21 55cm FSQ Adv "849 -

WE900 Instelbare centrifugegang, regelbare thermostaat RVS trommel zelfreinigende pomp Adv'1199-

578.-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER
TL80N,
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid
AdV1099 -

678.-

869.-

BOSCHELECTRONISCHE

WHIRLPOOL
BOVENLADER

850 toeren Slechts 40 cm
breed Adviesprijs" 1435 -

878.-

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge Zuinig, stil én milieuvriendelijk Waterbeveiligmg "1649 -

KOEL/VRIES COMBI
^^••aag^i^MK^Bssaa^lMCHEgll^^^B TypeKE3100,
Digitaal geschei-

^

denregelbaar Maarliefst280
liter inhoud, 3 vriesladen
CFK/HFK-vrij Adviespnis'1849-

ARISTONASB25TURBO
PANASONIC KTVTXT

INDESIT 900 TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

MIELE KOELKAST

K1321S. 270 liter inhoud
CFK-en HFK-vnj Adv" 1399-

1

WM20000, RVS trommel en
kuip Aparte temperatuurregeling Bespaartoets Adv"1348-

698.-

JVC HIFI STEREO

ARISTONA STEREO

978.-

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT

AWM800,15 programma s Ruime vulopenmg Milieuvriendelijk Deurbeveiliging "1079-

AWG768; 1100 toeren centrifuge, 14
programma's, RVS trommel, zuinig
met energie. Adviespnjs*1499.-

669.-

LavamateOO 950toerencentnfuge, waterbeveiligtng, zuinigenstil AEG meerdere malen best getest1 Adv "1449 -

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

WHIRLPOOL WASAUTOMAAT

VR665 Showview+PDC,4koppen FollowTV longplay "1095

AEG WASAUTOMAAT

848.

Tafel en statief
modellen m diverse
maten vanaf:

PHILIPS HIFI STEREO

28WS1 70cm Super Trinitron
| 60Wattstereo,teletekst "2990-

625.-

VENTILATOREN

E705 SuperTnlogic, 4 koppen

SONY BREEDBEELD Showview + PDC "1200-

1349.-

395.-

ZANUSSI 2-DEURS

789.-

KVC2981 Stereo.TXT "1880-

CFR, 220 hier netto mhoud, CFK-vri) Adv"849 -

PANASONIC STEREO

SONY HIFI'STEREO
SONY 72CM TRINITRON

2-DEURS KOELKAST

NVSD200; Super Drive! Stabiel loopwerk DD motoren en aluminium chassis, optimaal beeld- en
geluidskwaliteit, scartaansluiting en afstandbedienmg. Adviesprijs*649.-

VR Tuibo-Dnve stereo montaie Jog&Shuttle Adv"1545 -

Super Turbo-drive Showview +
PDC afstandbediening "845-

"~ 1199.-

~ 449.-

1198.-

WAS/DROOG
KOMBINATIE

Wassen en drogen m 1 machme,1000toeren "1549-

868.-

PHILIPS SHOWVIEW l

VR165 +PDC afst bed "745 -

Oplima»'De'
5CjCD-wlssel»"-

PANASONIC 63CM TOP
MD2 HiFi stereo.TXT "1399-

JVCSHOWVIEW+PDCl

_ - «.!\» f*r\.?

A237 Express ProDigi '714-

W305;EOK.*"

399.-

ARISTONASTEREOKTV
TA4412 63cm teletekst "1595-

SONYVIDEORECORDER |

BOSCH VRIESKAST

E105 Afslandbediening "610-

GSD1300,3laden,11kgmvriescapaciteit Adv"848 -

ARISTONA63CMKTV
TA5212 Stereo teletekst
topBlack-lmeS Adv "1795 -

PHILIPS VHS-VIDEO
VR151

l TV/VIDEO COMBI'S

Y>Ji&'"'

Afstandbed Adv"645-

,-

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik,
•** capaciteit, CFK-vrij

STUNT! VHS-HQ VIDEO

299

449.-

779

90 LITER VRIESKAST

3 vakken Adviesprijs"698 -

189.ders, scart. Alst.bed. '999.-

799.-

OPZET VRIESKAST
Handig'50 liter Adv"595 -

299.-

PC 200 MXP STUNT!
Multimedia PC 16MB 2 1GB, |
W 95 fax/modem 14" Digi
monitor Adviespnjs'2799

Adviesprijs. '1220.-

\

|.-mj.w> 1779.-1

• 137cm, Showview. AdV995.-

De (opmerken leverbaar in
alle maten en soorlen Er
is al een vrieskist vanaf

299.-

200Mhz MMX technologie,
32MB intern 2 1 GB schijf, |
CD rom 33K6fax/modem
W 95 1 jr On Site garantie
WORKS Adviesprijs "3499 -1

GeenafvoernodigiRVStrommel

NIEUW, K6 233MMX, 32 MB, |
2 OGB K56 flex fax/modem
14' monitor Adv "3.999 -|

SONY MDW74
323."

545.-

BAUKNECHTDROGER
;HTDROGER

10.50

10 0 100

D»'" " '.

Kreukbeschermmg
nerming Instelbaartot150mmuten
nmuten Adv'949 -

*
SONY E180 HijhGr.de 24.-

^AlELE

23 95

BRAUN MULTIMIXER

JVC TOPKLASSE MINI HIFI SYSTEEM

D 1400 Incl sheetfeeder "499 -

279."
|J PORTABLE KTV 37CM CANON BJC4200

259.-

Topklasse' 3|r garantie "821 -

429.-'

'KLANTENKAART
' Meer budget door de gratis
BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

Elektronische
che besturing
Zeer stil Adviespri|s"1099
lviespri|s*1099 -

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

795.-

WA2340,1000toereo,
13 programma's, waterbeveilpg
Adviesprijs*! 599-

JP1 70 Kteurenpnnter Adv"599 199.'

KTV37CM+TELETEKST HP INKJETPRINTER

595.-

/ASDROGER
BOSCH WASDROGER

|3~KNOPSMUIS!K200
GRUNDIG37CM
337CM + TXT |B CC PRIJS
7.50
P730 STUNTI
NTI Adv "699 BUBBLEJET STUNT!

379.-

Links- en rechtsdraaiende
trommel Adviespnjs'649 -

wi-jm* 2279.-

PRIJS
SPEAKERSET80WATTJ
GRUNDIG 63 CM KTV >;T*«IJ;W» 26.95
ST650 Stereo TXT Adv "1829
JOYSTICK SUPER!

799.-

245.-

ZANUSSI WASDROGER

375.-

2449.-1

BCC

Met tijdklok en pluizenfilter
Adviespri]s*495 •

CONDENSDROGER

IBMAPTIVAE60TOP!!

j*r|KTV/VIDEO STUNT !

WASDROGER STUNT!

VRIESKISTEN!

ARISTONA KTV/VIDEO
51 cm, showview, PDC,
teletekst, 2 tuners. M 395.- LASER MULTIMEDIA
SONY COMBO 37CM

349.-

boxen, atswn

^ISAMSUNGKÏV/VIDEO

529.-

h'iUV*'*'*'

119.-

239."
• met» 1 *"

-.-^

MSSOm.Metoardeo.deeghaken, MXD5,2x85 M, digitale toer/timer,,
staafmixer, hakmolen, maatbeker dobbeideck, 3 CD-wisselaar, luidsprekers, |
enwao(llioyderAdviespn|s*169- alstaodbedieoiog Adviespri|s*999-

Elektronischnenreverserend
en reverserend
RVS trommel
Adv"1799nel Adv"
1799-

T115-

CENTRIFUGE
JGE

2800 toerenn RVS trom;pnjs*249 mel Adviespnjs*249

155.-

BCC BETER EN G O E D K O P E R
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreel 37 (Superstore)

MIELE WASDROGER
/ASDROGER

l BEVERWIJK

l ZAANDAM

IBreestraat 65

l Westzijde 55

19ELEKTRO-SUPERS
IN DE R ANDSTAD
AMSTERDAM - AMSTELVEEN - ALKMAAR
BEVERWIJK • ZAANDAM • DELFT

(onder Dirk v.d. Broek)

LEIDSCHENDAM
HILVERSUM - MAARSSENBROEK

OPBNiNGSTIJDEN
""^
Sgll
l zaterdag
l

I

Delft en Zoetermeer vr
overige filialen donder

s $ DS*

Weekmedia 17
TEFAL
GRILL ^

J ONTROL
SAMSUNG
MAGNETRON OVEN * plaadbare
M6135, Supersnel verwar- •j^i (ktrische
men en ontdooien Uitneem- -',: ndenborstel,
baard.raaiplaleau Adv '279
l jnisch bewezen:

179.-

BRAUNKEUKENMACHINE

Kontaktgrill, uitneemba-l
re grillplaten, thermostaat. l
Adviesprijs.*159.|

69.-*

Grote, krachtige 460 Watt
keukenmachine met snijplaten, sikkelmes, deeghaak
en slagroom klopper.*149.-

497-

SHARP MAGNETRON|
R2V18, 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

11

woensdag 6 mei 1998

*LAK _.

179.- *l

Niemand heeft zoveel slaapkamers als "Oase"

ELECTRISCHE
BARBECUE

(MER
WHIRLPOOL AVM260
19 liter inhoud Eenvoudi- ;?: plaadbare
ge bediening Adv'599 - "*l »ktrische
VJf ndenborstel,
»- «t timer,
borsteltjes,
DAEWOO MAGNETRON
• • jft switch en
KOR610,DIGITAAL IBIitennhoud 800 watt vermogen auto programma s '349 - 1

Zowel buiten als binnen te
gebruiken. Adv.*159.-

BCC<

229.-

BRAUN LUXE
STAAFMIXER
Met regelbare snelheid,
hakmolen, slagroomgarde
en mengbeker. Adv.*129.1

219.-

BCC

\ PRIJS ^

SAMSUNG 24 LITER
1000 watt magnetron 60 |
minuten timer, automatische programma s

75.-

RONDE GOURMET SETI

PRIJS l

299.-

59.-*

SHARP HETE-LUCHT
PHILIPSHANDMIXER
COMBI MAGNETRON
Snelle 900Watt magnetron, 24 JL JLAMPSZONNEHEMEL 200 Watt, 3 standen garden
liter inhoud, Makkelijk te reim- 7 Ut PHILIPS CLEO-lam- en deeghaken. Adv.*59.gen Vele kookfunkties '699- * in. Verrijd- en verstelbaar BCO
PRINCESS FRITEUSE
TÉf t»tief. Adviesprijs.*949.- \PRUSA
Perfektbakresultaat.compleet demontabel dus zeer
eenvoudig schoon te maWHIRLPOOL AVM
Ruime 3 in 1 combi magne-1
ken. Adviesprijs*169.tron Met hete lucht grill en
1000watt magnetron Dusontdooien, koken bakken braSANDWICHMAKER
den en gratmeren "999 - 1
Razendsnel een heerlijke
. iEZICHTS
tosli. Adviesprijs*59.-

499.-

589.1

549.-

;

135.-

OLARIUM [

25.-

Itt 4 PHILIPS UVA TL"K iiizen. Adviesprijs"129.-

*;JCC^HHl
w/s^MT

PHILIPS FRITEUSE

J'

2.2 liter, lift, kijkvensterenl-^uitwasbaarfilter.Adv.*200.-| i

Sfeervolle slaopkamer in een fraaie essen/crème fineer met veel aanbouwmogelijkheden, waaronder commodes en hoekkast, zodat u alles netjes en overzichtelijk
op kan bergen Ledikant leverbaar in de maten 180 -160 -140 en lengte 200 cm (210 lengte tegen meerprijs) Keuze uit de houtsoorten ahorn solair en kersen

l PHILIPS Clf RUSPERS
LUXE VAATWASSERl
Nederlands (opmerk 4 programmas, 12couverts "899-

MOULINEX FRITEUSE *

525.-!

Regelbare thermostaat, -Avetfilter diepvriesstand. _L_
Adviesprijs*119.-

HILIPS COMBI-SET
omplete ontharingsset:

BOSCH AFWASAUTOM. |
SMS1012 RVS interieur
4 sproemiveaus Adv'1179 - 1

t Satinelle Sensitive
pileerapparaat in luxe
assette. Adviesprijs*184.-

735.-

ïcc^Miir
WSj^^

BAUKNECHTVAATWASSER |

___ ITEFALSNOERLOZE
Hu WATERKOKER

GSF341.3 programma's Vanabele indeling Adv'1099-l

I

795.-

BRAUNSTOOMKOKER

Automatische afslag en De gemakkelijkste manier
droogkookbeveiliging. *75.- voor het bereiden vaneen
verse, gezonde en lekkeBC<
IRAUN SILK-EPIL
re maaltijd. 3,4liter inhoud,
pileer apparaat voor een
incl. div .ace. Adv.*129.-

SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000, Met aquastop en
RVS binnenzijde Lage verbruikswaarden Adv'1348-

IPRT/SJ

Overbouwkamer in beukendecor
of m combinatie met beuken/blauw Iront Leverbaar m 140 160-180 cm
breed en lengte 200 cm (210 lengte tegen meerprijs)
Uitgebreide keuze in linnenkast en kast accessoires

39.95

i ontharing. Adv^-HS:- WATERKOKER
Automatische afslag en droogiCC^MKl
kook beveiliging. Adv. *49.-

845.-

wsJMIi

MIELE VAATWASSER
G570, Topklasse 6 Programmas 12couverts Water'ontharderenwaterstop '2099-1

19.95

RMÖULINEX]
ÜOVEN

Nieuwe slaaptrend

Slaapkamer met veel mogelijkheden

in beuken met zacht geel diverse andere kleurcombinaties mogelijk
Ledikant 140 160 180 cm breed en m extra lengtemaat 210 cm
uitgebreide keuze m kasten o a met 2 ronddeuren

in beuken decor in combinatie met diverse kleuren veel
mogelijkheden met aanbouwkastjes/commodes Ledikant in 140 160
180 200 cm breed Zeer veel mogelijkheden in linnenkasten

Pluspunten van Oase

0\\

Vestigingen op de Woonboulevards |
Apeldoorn - Breda - Capelle a/d IJssel

® Speciaalzaak m slaapkamers en slaapcomtort

Den Bosch - Diemen - Enschede

® Nergens een grotere keuze
BH3; Compacte grill-bak-|*
ov—
mostaat.Adviesprijs*209.-| '

. ADYSHAVE AQUA
Roerloze ladyshave ook

139.-

BRAUN 8-10 KOPS
KOFFIEZETTER
INDESIT INBOUWl
KOOKPLAAT

® Ruime keuze m boxsprings, lattenbodems,
matrassen en waterbedden

® Gratis thuisbezorgt en gemonteerd
® Eigen meubelmakerij voor maatwerk

PHILIPS 1000 WATT
STOFZUIGER

INBOUWVAATWASSERl*

PRINCESS ROYALTWIN

55.-

Koffiezetter en snoerloze
waterkoker inéén.Adv.*129.-

85.-

4 programma's en aqua-l

849.-

!RAUN SNOERLOZE
;RULLER

129.-

Metalen buizen en hygiëne filter. Adviesprijs*298.-

169.-

798.-

528.-

Twintig dagen lang gingen veertig
lezers van het weekblad Story de strijd
aan met hun overgewicht. Afvallen met
een maaltijdvervanger.

Koffiezetter met unieke on- taties in reiniging door
breekbare RVS-thermos- uniek filtersysteem.
kan 3-15 kopjes. Adv.*189.-

Gekozen werd voor verschillende vananten van het populaire Minikuur dieet
Was het echt waar dat je snel een aantal
kilo's kon afvallen'? Kun je zoiets ook 20
dagen lang volhouden en hoe fit blijf je
daarbij9
Twee deskundige diëtisten begeleidden
deze groep en het resultaat was ongelooflijk Een gemiddeld gewichtsverlies
van ongeveer 6 kilo in nog geen 3 v>eken
en alleen maar enthousiaste reakties
aan het eind Voor de meesten was het
gekozen Mmikuurdieet makkelijk vol te
houden en over een ding waren alle
deelnemers het eens iedereen was
enthousiast over het fitte gevoel tijdens de
dieetpenode

Maaltijd vervanger blijkt
399.-*! veiligste afslankmethode

IRAUN
!UPERVOLUME FÖHN PRIJS*

25.-

IKRIIP<Ï

MIELE STOFZUIGER

-

S227;

Sterke motor, opti-l*
liiT-.lt->JI||-IH^fJilHiit-i^lMil
1
•ARMENROUNDSTYLER l.Methogedruksysteem-ISbar buizeni A ir-Clean-filter.

LUXE FORNUIS
3NUIS
Gasoven.vonkontstekmg
Dnkontsteking |
Ie Adv
en ovenlade
Adv *799

PHILIPS 1300 WATT

398.-

TC616; Elektronisch r e - J '
gelbare zuigkracht, auto-1 "Ar
metalen buizen. Adv.*440.-1 .

239.-

TEFAL STOOMBOUT

ETNA K O O K P L A A T ]

1370; Met uniek anti-kalkstaaf-

2-dehge pannendragers

218.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaal Adv'295

Wdelijkafleesbaardisplay.

25.-

\PRIJSA
STOOM STRIJKBOUT
Regelbare thermostaat, stoomstoot en sproeier. Adv/59.[BC<
OC m
\PRIJSj
^ taW •

Elektronisch regelbaarenl JL.
l metalen buizen*299.l ,

189.-

,
MOULINEX SUPER
1000 Watt vermogen.
Adviesprijs*229.-

129.-

ATAG WASEMKAP

ETNA WASEMKAP
AVANCE 3 standen Adv'135 -

78.. . . . . . .-13.00 tot 18.00 uur
09.30 tot 18.00 uur
. . . . . .09.30 tot 17.00 uur
dhoevedorp Maarssenbroek
jdag.
. . 19.00tot'21.00uur
J

iq . . . 19.00 tot 21.00 uur

f IpFESSIONELE
" ?MU.SE
. l ï"is._Adviesprijs*69.-

Afslankuitdaging
groot succes

Slank de zomer in

219.-

fJT ?00 Watt, 2 standen en suPELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS
Gas-elektrofornuis gnil thermostaat en sierdeksel '1199 -

ETNA FORNUIS
3NUIS
Gas-elektro fornuis
fornuis met grill
en sierdeksel
;el AdV695 -

Internet www woonnet com/oase

PHILIPS KOFFIEZETTER NILFISK STOFZUIGER
METRVSTHERMOSKAN Topkwaliteit. Hoge pres-

ATAG
FORNUIS
FG1, Gasfornuis metelect-1
nsche oven incl grill en
sierdeksel Adviespnjs'1450 -

898.- *

Slaapkamer Speciaalzaken

SIEMENS 11 00 WATT

Z186; Met metalen buizen.
Adviesprijs*319.-

35.-

en Bleiswijk Hoefweg 137

"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort.

HR6300; Stille stofzuiger
met zuigkrachtregeling en
extra hulpstukken. Adv.*230.-

ELECTROLUX 1200W

tiperlozevolumeborstel,
veraltegebruiken.Adv.*69.-

Sliedrecht - Son (Eindhoven)
Utrecht Zoeterwoude/Rijndijk

® Deskundige voorlichting 12 V2 jaar Garantie

35.! 8 rollers in 2 maten. *99.-

Rotterdam Woonmall/Alexandnum III

® Kastenprogramma's op maat gemaakt

Zwenkfilterendruppelstop.*59.-

l ARMEN KRULSET

Groningen - Heerlen

® Slaapadviesstudio met 24 testbedden

.
CARMEN VOETENBAD|nm
systeem. Adv.*99.-

'

Wanneer de eerste zonnestralen zich weer laten zien, krijgen veel mensen goedkoopste dieet terwijl de kosten voor
de lijnkriebels. De strijd met de weegschaal wordt weer aangebonden. bijvoorbeeld de Montignac-methode bijna
Het resultaat is echter vaak teleurstellend. De, met behulp van pilletjes, drie keer zo hoog uitvallen
druppeltjes of andere afslankmiddelen, kwijtgeraakte kilootjes zitten er
even zo snel weer aan. Zelfs een populaire methode zoals Montignac
blijkt niet gezond. Uit het Tijdschrift voor Geneeskunde, dat hierover
berichtte, valt te concluderen dat eigenlijk alleen maaltijdvervangers
zorgen voor een effectief en verantwoord gewichtsverlies.
Al eerder is uit andere onderzoeken
gebleken dat maaltijdvervangers, verknjgbaar bij nagenoeg elke drogist en
verschillende supermarkten, niet alleen
gezond zijn maar ook zorgen voor een snel
gewichtsverlies Toch is een maaltijdvervanger geen wonderdieet, al doet het
resultaat menigeen dit wel geloven Het
succes van deze dieten zit vooral m het
gebruiksgemak en een uitgebalanceerde
samenstelling De meest populaire maaltijdvervangers zijn Minikuur, Maaltijd Plus
en Twaalfuurtje In deze dieten zitten
letterlijk alle voedingsstoffen die je
dagelijks nodig hebt om gezond en fit te blijven, met
een minimum aan caloneen Succes is dus altijd
verzekerd zonder gezondheidsrisico's.
Bovendien hebben deze

Met Maaltijd Plus
zonder moeite
11 kilo afgevallen

dieten een gunstig en verlagend effect op
je bloeddruk en cholesterol

Afslanken met
een smalle beurs
Even een paar kilo afvallen voor de zomer
begint is het devies van menig Nederlander Wie daarvoor zomaar met een
dieetproduct of -methode begint loopt de
kans onnodig lichter te worden m de portemonnee Dr Chris de Bruijn van de TU
Eindhoven heeft namelijk
vastgesteld dat de kosten
per kilogram afgenomen hchaamsgewicht, totaal over
drie weken, behoorlijk uiteen
kunnen lopen Deze verschillen zijn vastgesteld bij
een vergelijkend onderzoek
met een zestal populaire
dieetproducten en -methoden Minikuur blijkt veruit het

KRUIMELZUIGER

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE *
ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD *

Bel voor gratis, uitgebreide lijnfolder 0900-04949494 (44 cent per min.)

"Als je het druk hebt, is een dieet
waarbij je niet hoeft na te denken
ideaal. Maaltijd Plus iszo'n gemakkelijk
dieet waarmee je haast vanzelf afvalt."
Barbara Bergamm-Krikke uit Zoetermeer
weet van zichzelf dat ze moet oppassen
voor overgewicht Zij heeft al meerdere
malen gelijnd "De laatste keren werd het
echter steeds moeilijker om er iets vanaf te krijgen, zegt
ze Toen ze na een
reis door Indonesië
zo'n 82 kilo woog,
was de maat voor
haar vol ' Kijk, samen met mijn man
speel ik m eencombo Ik moet dus op
mijn figuur letten, want het is geen gezicht
als je als flmkerd op dat podium staat '
Zonder dat het haar echt veel moeite heeft
gekost, is Barbara er m enkele maanden
tijd m geslaagd om af te vallen tot 71 kilo
"En daar blijf ik nu op staan, reageert ze
enthousiast Haar geheim' Maaltijd Plus
daarmee val je vanzelf af, zonder dat je er
veel moeite voor hoeft te doen '
's Ochtends en 's middags heeft ze de
maaltijden vervangen door een beker melk
mei daarin opgelost Maaltijd Plus
"'s Avonds kun je gerust warm eten Dat

was voor mij belangrijk Enerzijds omdat
ik van warm eten hou, maar ook omdat ik
voor mijn man moet koken Dat lukt me
niet als ik zelf niet mee kan eten Lijnen
met Maaltijd Plus is bovendien gezond
omdat het alle vitaminen mineralen en
andere voedingsstoffen heeft die een

mens nodig heeft 'Ik voel me dan ook fit
en lekker in m'n vel We repeteren enkele
keren m de week met het combo en
geregeld treden we op Dat vreet energie
Ik ben er tijdens het lijnen echter gewoon
mee doorgegaan Geen enkel probleem
Je blijft je fit voelen

'Lekker aan de Lijn'
Ruim 50 calorie-arme recepten en veel
extra informatie over verantwoord
afvallen staat op overzichtelijke
wijze in het zojuist verschenen
boek 'Lekker aan de Lijn'. Dietiste Gerrie Stevens beschrijft
in dit rijk geïllustreerde boek
op eenvoudige manier wat
een mens nodig heeft om
van zijn overgewicht af te
komen. Wetenschappelijk verantwoord en
met gebruikmaking
van voedlngsmiddelen uit eigen keuken. De methode Is
erop gericht om jezelf
eenvoudig een gezonde manier van eten eigen te maken. Naast
de vele recepten staan er in het boek

ook antwoorden op de meest gestelde
vragen. Het boek is voorts verrijkt met
allerhande voedingstips, een
calorleentabel, alsmede
tientallen verhelderende foto's en
illustraties.
Gerrie Stevens laat
zien dat lijnen geen
straf hoeft te zijn.
Dit handige boek kost
ƒ 14,95 en Is te verkrijgen
bij de boekhandel. Ook kun
je het bestellen door overmakïng van dit bedrag op giro
3339195 t.n.v. GLN Voeding
Helmond, onder vermelding van
'Lekker aan de Lijn', vergeet niet
uw naam en adres te vermelden.
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'ersoonlijke
uitnodig^

VIDEOTHEEK DOMBO'S
SUPER MEI AANBIEDINGEN

ZEKERHEID

DE NIEUWSTE DAGFILMS

inlevering
van deze

inlevering
van deze

Brugman
Trento
Afmeting 285 cm.
Compleet met
inbouwapparaluur.
Inclusief inductiekookplaat

;MJ

Murder at 1600, Spice world - the movie,
The Second, Junglebook, Gone Fishin gost from the past,
Bram Stoker's Shadow builder
VIDEOTHEEK DO M B O
Corn. Slegersstraat 2b, tel. 023-5712070
Geopend 7 dagen per week van 13.00-21.00 uur
Deze aanbieding is geldig t/m 20/5

VH§

19
Brugman
Ravenna
Afmeting 250 K 225 cm.
Compleet met
$,"%
inbouwapparatuur
< »"
Inclusief inductie" «
kookplaat

inlevering
van deze
Brugman Lpire Landlniiskeuken. Afin. 275 x 315 cjn.
Compleet niet inbouwapparatuur. Inclusief inductiekookplaat

kinderfilms
hele week

weekfilms

dagfilm

Brugman badmeiibel Cameleon
Leverbaar in diverse
gelakte f rontkleuren
in combinatie met
een luxe marineren
wastafelblad.
Breedte
130 cm.

GA MEER FIETSEN, DAN GAAT ALLES
| ... dus geef oi

Wl.

MAAR DAN WEL

Teuco Relax 2000
Multifunctionele douchecabine mei zijdouche,
hoofd douche, nek-,
schouder- en voetmassage.
Met Turks stoombad,
kruidenstoombad, hetelucht functie, verlichting,
radio- en computerhedie
ningspaneel.
"
Inclusief
plaatsing!

GEKOCHT BIJ:

A

fietsershier naar coe

'.*v»»

l \~

'*»w

*'l Brugman badkamer Jersey Luxe witte badkainw.
. Bestaande uil: lighad met doücltevlak, badseheidingswand, functioneel badineul,,,.
125 em met wastafel, wandrlosetconibinalie en kranen. Met gratis wbirlpoolsysteeni.

,«rt

TB1ATHLON,

acrt

ZANDVODRT
'Haltestraat 31. tel. 023-5714499 fax 5716385

V

Kodak

Haltestraat 37a Zandvoort
Tel.:023-5715810

FOTO FOCUS 1 UUR SERVICE
WAARDEBON

Speciale
Moederdagaanbieding

Loop nu binnen
voor je pasfoto's.

...en maak
kans op één
van del00 paar Nike
sportschoenen!
Pasfoto's
Direkt-klaar!

Loop binnen bij:

Haltestraat 37

Inbouwapparatuur binnen 48 uur geleverd.

Aan de inwoners van de
gemeenten Bloemendaal,
Velsen en Zandvoort

Deze week ontvangt u een opnamekaart in uw brievenbus, met het verzoek om daarop zelf de stand van uw watermeter in te vullen. Deze meterstand wordt gebruikt voor het maken van de jaarrekening van uw watergebruik. Voor uw en ons gemak verzoeken wij u de kaart in te vullen en aan
ons terug te sturen.

slechts 0^89 et
en een

Kodak Express
l uur service

Brugraau installatieplan voor de ,
complete installatie van uw badkamer

Let op!!

in l uur

bij inleveren van
deze waardebon bij

DICHTSTBUZUNDE BRUGMAN SHOWR0031S:
AMSTERDAM, Stadhouderskade 74,020-6752956. HOOFDDORP*. Kruisweg 785 C, 020-6533462.
ZAANDAM". Pieter Ghijsenlaan 11/Provincialeweg, 075-6157867. ZOETERWOUDE". Hoge Rijndijk 195,071-5892086.
1
ook Badkamershowroom. Overige adressen vindt u in de Gouden Gids.

MOEDERDAG MENU FL. 47.50

DUBBELPRINT

GRATIS POSTER
20x30

'lïRKEN'D

KEUKENS & BADKAMERS

Indien u de kaart niet terugstuurt, wordt uw jaarrekening
gebaseerd op het door ons geschatte jaarverbruik.
Voor meer informatie:
N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Rijksweg 501
1991 AS Velserbroek
Telefoon 023-5201300.

nv pwn • waterleidingbedrijf noord-holland

en ƒ 3,-Korting
bij Kodak Expresse
l uur service Haltestr. 37

VERGROTINGEN rechtipeks van uw foto's to enkele
Superieure fotokwaliteit, geen negatieven nodig!! g .;;} -ir*

SALADE VAN ASPERGES
met rivierkreeftjes
of
OSSEHAAS
dun gesneden en gemarineerd
***********
KRACHTIGE BOUILLON met kervel
of
HELDERE TOMATENSOEP met basilicum
LICHT GEROOKTE LAMSFILET
met rozemarijnsaus
of
BROCHETTE VAN VIS
met bcarnaisesaus
***********
MOEDERDAG SUPRISE
DESSERT

Voor informatie of reserveringen
Passage 6-10 2042 KT ZANDVOORT

023-5719538
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Zandvoorts
Nieuwsblad

'Sommigen zaten 's nachts om drie uur al op hun kleeclje'
Wat is er leuker dan op Koninginnedag met je kleedje op de straat te zitten
en oude spullen te verkopen? Of om je eerste muzikale stappen met de viool
te demonstreren en daarvoor ook nog eens geld te ontvangen. Nou hoeft niet
iedereen leuk bezig te zijn op de 'verjaardag' van de Koningin. De meeste
mensen houden het bij slenteren langs kraampjes en het bezoeken van wat
activiteiten zoals spelletjes en onderlinge wedstrijden. Volgens voorzitter
Theo Hilbers van de Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort
verliep het jaarlijkse feestgedruis dankzij veel vrijwilligers weer als
vanouds. Zonder een enkele wanklank.

V

OOR ENKELE bewoners
van Zandvoort begon Koninginnedag al om drie
uur 's morgens. „Je kunt het geloven of niet. Maar om die tijd
waren er al mensen bezig met
krijtjes hun stukje grond af te
bakenen voor de rommeimarkt," vertelt Hilbers lachend. „Twee bestuursleden
waren om vier uur 's morgens al
op pad om de plaatsen van de
kraampjes te nummeren. Die
troffen die mensen - of ze in
slaapzakken lagen weet ik niet al op de stoep aan." Officieel
ging de markt pas om negen
uur van start. „Bewoners die
van te voren hun kraampje al
gereserveerd hadden, waren
verzekerd van een plek. Voor
de overigen gold: wie het eerst
komt, die het eerst maalt."
Zandvoorters die graag hun
bijdrage aan de feestvreugde
wilden leveren door het zingen
van het Wilhelmus en het Zandvoorts Volkslied, kregen daarvoor volop de gelegenheid voor
het gemeentehuis. „Rond tien
uur gaf de turnplöeg OSS een
demonstratie. Dat was echt
hartverwarmend om te zien,"

geeft de voorzitter zijn mening.
„Kinderen brengen altijd een
hele familie mee. Het wordt
meteen gezellig."
Het orkestje, het hijsen van
de vlaggen door de Scoutinggroep en het oplaten van ballonnen, was aanleiding voor
veel kijkplezier. „De eerste balIon was 's middags al binnen,"
verklapt de organisator. „Alle
ballonnen waaiden die donderdagmorgen richting het zuiden.
En één kaartje kwam om twee
uur 's middags al binnen uit
Uitgeest. Of de eigenaar de winnaar is? Ik durf het niet te zeggen. Er komen nog steeds
kaartjes binnen."
Een lichte tegenvaller op het
feest was de deelname aan de
kinderspelen. Volgens de organisatie waren zeker honderd
kinderen minder actief dan
voorgaande jaren. „Waar het
aan ligt, weten we niet. Misschien zaten ze met z'n allen op
de markt. Dit jaar namen zo'n
217 kinderen deel aan de spelletjes." Wat de senioren betreft:
die lieten het afweten in de estafettes Kampioenschap van
Zandvoort. „Het was leuker als

er meer seniorenploegen waren
geweest," consteert Hilbers.
„Er was er maar één groep. Het
is toch de bedoeling dat ze tegen elkaar lopen. Maar wie
weet, misschien wordt dat volgend jaar beter."
Wél een groot succes vindt de
voorzitter van de feeststichting
de taptoe. „Dat was een echt
klapstuk. We hadden twee muziekkorpsen, uit Leiden en
Maassluis, gehuurd en die waren werkelijk klasse."
De kosten van het verjaarsfeest worden ieder jaar weer
mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente. Maar ook
een deel van de middenstand
doet mee. „Jaarlijks komt onze
begroting op zo'n twintigduizend gulden. Dankzij enkele,
bedrijven, zoals een boekhandel, een sportzaak en een horecabedrijf aan de Haltestraat,
kunnen we ook iets extra'sdoen. Het is jammer dat de bevolking het zelf laat afweten.
We hebben ooit brieven met acceptgiro's verzonden in de
hoop op een bijdrage vanuit de
bewoners zelf. Dat kostte ons
meer dan het opleverde."

Omstreeks tien uur 's morgens gingen de vlaggen in top en keken de hoogwaardigheidsbekleders vanaf het bordes toe
Polo Kurin Schut

Mirella Paap, Bianca van der Veld, haar zusje Cindy en Robi Sterk wonnen als meidengroep De Slakjes de estafetteloon voor kinderen tot
Iwaalf jaar

Een lege vioolkist nodigt meer uit tot geven dan een gevulde. Regelmatig schoof deze kleine violist zijn buit dan ook onder het fluweel
Foto Andró Lipborom

Foto Anclré Lieberom

Vlaggen voor een taart Familie herdenkt gevallenen bij Joods Monument

De familie Huygcn was bijzonder in haar nopjes met de geste
Foto Karin Schut

Het vlagvertoon op Koningin- hij het hoorde, dat hij spontaan hangen hoog gehouden. „Er
geld bood voor nog meer taar- hangen toch wel veel vlaggen in
nedag had voor tien. Zandvoortse gezinnen nog een leu- ten. Toen konden we tien men- de straat," viel meneer Huygen
op. Maar of het te maken had
sen belonen."
kc bijkomstigheid. Het beOf het idee volgend jaar op- met de uitgeloofde taarten,
stuur van de Stichting Viering
Nationale Feestdagen Zandnieuw uit de kast wordt ge- weet hij niet.
voort bood hen een taart aan, haald, weet Hilbers niet zeker.
De familie was overigens
omdat ze de vlag er zo keurig „Je weet maar nooit." Wel is hij
bij hadden hangen.
er vrijwel zeker van dat het moeilijk te strikken voor de
voorbeeld van nationalistisch overhandiging van de taart plus
vlagvertoon doet volgen. Vol- foto. „We hadden, omdat we wat
IGENLIJK WAS het als gens hem is op Bevrijdingsdag oude spullen wilden opruimen,
een kraam gehuurd op de romgrap bedoeld," zegt meer gevlagd dan anders.
Voor de familie Huygen aan melmarkt. Daarom had ik de
voorzitter Theo Hilbers
achteraf. „Tijdens interne be- de Piet Leffertsstraat was de vlag 's morgens om zes uur al
sprekingen stelden we de taart een volkomen verrassing. aan de gevel gehangen. Ik
vraag: hoe zou je het dorp kun- Hij: „We wonen hier nou al van- dacht: Als ik eerst spullen ga
nen opfleuren? Iemand opper- af 1955 in dit huis. Vanaf het wegbrengen dan vergeet ik die
de
het idee om bewoners die de begin hebben we de vlag uitge- vlag. Blijkbaar zijn ze 's midv
lag hadden uithangen te hono- hangen met Koninginnedag. In dags om twee uur al met die
r
cren. Het was een leuk initia- die lijd stond er nog maar één taart langs geweest. We zaten
tief om de feestelijkheden in auto in de straat. Die was van de toen nog op de markt. Om half
het dorp te verhogen. Zelf kón- buurman, een 'reiziger in sani- zeven 's avonds kwamen ze geden we maar zo'n drie taarten tair'." En hoewel de buurt nu lukkig terug." De familie Huybetalen. De directeur van de bevolkt wordt door gezinnen gen heeft zich de taart goed laPlaatselijke Bruna-boekhandel met jonge kinderen, wordt deze ten smaken en was reuze in
vv
as echter zo enthousiast toen traditie om de vlag buiten te haar nopjes met de geste.
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Foto Boomgaard

DS KOZSÏÏOK8Z
In- en Verkoop Antiek en Decoraties

ÜGrote Krocht 26 Zaïrdvoort 023-5713529

Speciale

7 l',-'.

jl/lidclelweg SlbUitgeest 0251-311490

openingskorting
op on/e tafels, stoelen en kasten in grenenen kericnhout
Gasthuisplem 6
Z.mcKoort

POLAROID 6000 ZM

konica films 200 ASA
24 opnamen 2

Fuji Fotonex 200

volautomatisch
stelt zelf se
draait zelf door
flitst vanzelf

35-60
zoom-lens
volautomatisch
stelt zelf scl
draait zelf door
flitst vanzelf
voor APS films
30-60 zoomlens

De Favaugeplein 21/25, op de 5e etage gelegen 2 kamerappartement (v/h 3) met schitterend uitzicht op zee en boulevard. Ligging
op loopafstand vn centrum en station. Ind. hal
met 2 mbouwkasten; royale woonkamer met
balkon op het zuiden; badkamer met hgbad,
douche, wastafel en toilet; slaapkamer met
balkon; keuken. C.v.-gas. Grotendeels dubbel
glas. Berging in souterrain. Snelle aanvaarding mogelijk.
Vr.pr. ƒ 325.000,-k.k.

Topslagerij Vreeburg

OPEN HUIS
Thorbeckestraat 3/6, zat. 9/5 van 11.0013.00 uur. In de directe nabijheid van het centrum, strand en station gesit. goed onderh.
maisonnette met zeezicht Ind. 1e et. woonkamer met plavuizenvloer, balkon, luxe open
keuken met inb.app.; toilet; 2e et.: 2 slaapkam., badk. met douche en wastafel, 3e et.
zolderkam bereikb. via vhzotrap.
Vr.pr. ƒ 339.000,-k.k.

ZANDUOORT
tel. 5712451

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

2 Kodak APS films
200 ASA 25 opnamen

22
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de enige echte drukkerij in Zandvoort

„Hondenkapsalon RENEE"

van Petegem

J

Bel voor gratis info, advies of afspraak
023-5715626.
Van Ostadestraat 26, Zandvoort

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

f

?«

•% %•<•,

/>

^"^

sinds/sas

** -S f

m MAKEL/VAR O.G. •

Gevestigd sinds 1957
Voor het toiletteren van kleine
tot middelgrote honden, incl.
nagel-, oor- en anaalklierbehandelmg.
(Ook apart mogelijk.)

Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

Tel 023-5731787
dagelijks geopend \an 12 00-17 00 uur

l Woensdag en

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

NVM'
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
^ Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

van 13.00 tot 19.00 uur
Obhehoorn 2 Bollen ijs 1GULDEÏ1

Openingstijden
maandag t/m vrijdag 9 00 -18 00 uur
zaterdag
10 00-13 00 uur

Scheldeplein t/o nr. 10 the RAI AMSTERDAM
Haltestraat / Schoolstraat, 1 ZANDVOORT

m

DEZE AANBIEDING GELDIG ALLEEN IN FILIAAL ZANDVOORT

De mooiste geschenken voor Moeder

/Ae^

vJhristian _L)ior
P A R F U M S

(cacharel)

DOLCE&GABBANA

Calvin Klein

RALPH % LAUREN
G I V E NC H Y

GIORGIO
ARMANI
PARFUMS

MOEDERDAG SPECIALS:

LUXE KADOSETS VAN:

MOSCHINO

CALVIN KLEIN ETERNITY

- Laura Ashley zeep van 26,50

nu 14,50

- N'na RICCI zeep van 27,-

nu 17,50

- Nina RICCI kadoset van 44-

nu 39,50

- L'Eau Monteil spray 49,-

nu 19,95

- Lancaster spray van 39,95

nu 19,95

- Dah parfum-pen

nu 14,95

- Jill Sander douche aktieprijs

nu 19,95

JOOP! ALL ABOUTEVE

- Alain Delon spray van 29,50

nu 19,95

DAVIDOFFWOMAN

- Armani spray aktieprijs

nu 45,00

- Tnbu Aqua Fresco van 49,95

nu 34,95

- Rochas Toccadilly van 52,-

nu 39,50

- Gloria Vanderbilt kadoset

nu 22,98

- Maroussia kadoset

nu 26,98

- Dalimix spray van 52,50

nu 39,50

- Joopi douche aktieprijs

nu 9,95

- Oh de Moschino spray van 76,-

nu 49,50

- Dolce & Gabbana spray AKTIE

nu 49,95

-Kenzod'Etespray van 63,-

nu 39,95

- Y.S L. Paris spray van 49,50

nu 39,95

- Dalissime spray van 52,50

nu 39,50

DUNE
L'AirduTemps

CALVIN KLEIN OBSESSION
LANCOME TRÉSOR
LANCOME POÊME
LANCOME O DE LANCOME
LANCASTER SUNWATERS

CARTER
VAN CLEEFF & ARPELS

CERRUTI1881
5TH AVENUE ARDEN
ESTÉE LADDER PLEASURES
ESTÉE LAUDER WHITE LINNEN
In de Pour Vous Parfumerie
vindt u meer dan duizend
cadeau-ideetjes U kunt er
terecht voor deskundig advies en leuke acties
Uw moederdagcadeau
wordt met liefde en
animo verpakt tot een
feestelijk geschenk
Pour Vous, hét adres
voor een geslaagde
moederdag

EN NOG VELE ANDERE....

ZANCASTER

PARFUMERIE MOERENBURG
DROGISTERIJ - SCHOONHEIDSSALON

HALTESTRAAT l, TEL 023-571 61 23
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Noordhollandse
zomer vol kunst,
theater en natuur
Komende maanden hoeft niemand in NoordHolland zich te vervelen. Men kan van mei
tot oktober ruim 3500 evenementen
bezoeken. En dan hebben we het nog niet
gehad over de tientallen wandel- en
tïetsroutes en de 175 musea die de provincie
rijk is.

E

LK JAAR organiseren
VWs, musea, kunslenaarsverenigmgen en
tal van andere instellingen in Noord-Holland vele
activiteiten De Stichting Kunst
en Cultuui
Noord-Holland
biengt enige samenhang dooi
de uitgave van het Noord-HolJand Magazine en zorgt voor
wat 'krenten in de pap', zoals
Mart Groentjes van de stichting
het uitdrukt „Wij organiseren
bijvoorbeeld het zomei theaterfestival Karavaan, een groot,
icizend straatfestival voor theatei en muziek Het festival ti ekt
als een karavaan van plaats
naar plaats in het noorden van
Noord Holland "
De stoet blauw-gele caravans
met in zijn gevolg een bonte
mengeling van theater- en mu/lekgezelschappen, opent 17
juli in Den Helder het seizoea
met de voorstelling 'Taxi', gespeeld door het Franse gezelschap Génerik Vapeur „Het is
een spektakel met veertien
taxi's in de hoofdrol De taxi's
en de acteurs brengen het pubhek en het verkeer m opperste
verwarring De taxi's komen tot
leven, deuren openen zich vanzelf en de lichten gaan schijnen," zegt Groentjes
Een andere voorstelling in
Karavaan 1998 is 'Blood Vessel',
van het Australische gezelschap Stalker „Het is een ontdekkingsreis per schip door
donkere tijden, op zoek naar
een nieuwe wereld Er is een elf
meter hoog schip met filmprojecties op de zeilen De acteurs
hebben een barokke speelstijl,"
aldus Groentjes
De slotmanifestatie van Karavaan is gepland op 15 augustus
m Alkmaar, met optredens van
ADVERTENTIE

De

Boodschappen
Met alle nieuwtjes,
aktles en ideeën om
goed en voordelig
boodschappen te doen.
VOLGENDE WEEK IN
DEZE KRANT !

Soap

J

AZItiE 1998

Acrobat en Piovisional Danza
„Acrobat is een Australische
groep met acrobaten, clowns,
trapeze-artiesten en veel muziek Ze brengen een combinatie van video, pop, tiavestie en
homocultuui " De dansers van
Piovisional Danza uit Spanje,
GRATIS
zullen tijdens de slotvoorstelhng als alpinisten de gevel van
de huisvuilcenti ale m Alkmaai De Stichting Kunst en Cultuur
afdalen en daarna op straat een Noord-Holland brengt enige samcnhang in de vele activiteiten
dans voorstelling geven
J

Festival trekt als
karavaan van
plaats naar
plaats
In het Noord-Holland Magazine krijgen de Noordhollandse
musea veel aandacht „Er is een
kaart, waarop alle 175 musea
staan Niet alleen giote bekende musea, maar ook een museum als Tante Jaantje in Callantsoog of het Museum Broeker Veiling in Broek op Langedrjk. De collecties woiden beschreven, evenals de speciale
tentoonstellingen "
Toeristisch gezien, zijn de
vele tientallen fiets- en wandelroutes eveneens interessant
„Wij hebben de tien leukste
wandelroutes van Noord-Holland uitgezocht Daarbij is gekeken naar het gebied en de
beschrijvingen Wij hebben tien
routes gekozen, vei spreid over
de hele provincie Bijvoorbeeld
de Amsterdamse Joidaanwandeling, de Dudok wandeling m
Hilversum en een museumwandeling in Haarlem "
„In Hoorn zijn kunstwandehngen door een beeldend kunstenaar samengesteld," vertelt
Groentjes „Die laten je Hoorn
zien, voelen en ruiken De kunstenaar heeft een paar bewoners geïnterviewd en gevraagd
hoe zij door de stad lopen Er
was iemand die altijd naar de
lucht keek Die merkte dus verschillende weertypes en wolkenformaties op Loop je de
wandeling m Hoorn, dan word
je dus ook op de wolken van
Hoorn gewezen "
In het magazine valt te lezen
wie de wandelingen orgamseei t
en waar je de routebeschrijving
kunt halen Eén wandeling
wordt helemaal m het magazine zelf beschreven „Dat is een
speciale route over de ringdijk

WANDELHOUIC

door de uitgave van het NoordHolland Magazine

Waterland Kcrkcnl.ind, negen kerken met concertjes en tentoonstellingen, \crhoiidun met fictsroulc

l otn ( i oi^f MIM ki iihi 01 k

m&A

In Wijdenes bij Hoorn ajn de huishordjcs onderdeel van de poezieroute 'Land in dicht'
ll otol
oio (lts Cil unboig

niet helemaal bekend, maai het
ziet ei naai uit dat het heel veischillende soorten mu/iek gaat
opleveien, van klassiek tot
volksmuziek, ja?/, fanfaie,
kerkmuziek en zang "
Niet onveimeld mag de poe
ziemamfestaüe Land m Dicht
blijven De Westfnese doipjes
Wijdenes en Oosterleek staan
van augustus tot novembei m
het leken van taal en beeld In
de omgeving /ijn taal en poëzie
te lezen en te zien Groentjes
„De bordjes aan de huizen Oost west thuis best, Melkzicht,
't Wijde Nest - worden in een
route bij elkaai gebracht Hui
zen die geen bordje hebben,
krijgen ei voor de gelegenheid
een De schujvei Guus Kuijei
zal daar teksten voor veizinnen "
In het reizend zomerfestival Karavaan zijn er voorstellingen van
'Plasticiens Volants'
FotoCanvenc

door de Beemster Daai zie je de
velschillen goed tussen het
oude en nieuwe land Je loopt
langs de rand van de droogmakenj, met de typisch zeventiende eeuwse verkaveling aan de
ene kant en aan de andere kant
het oude veenland van Oudendij k bij Zeevang Je wandelt
tussen de schapen over een dijk
met hekken, waar je ovei heen
moet klimmen "

Vlak bij Amsterdam, vindt
net als m vorige jaren de mamfestatie Waterland Keikenland
plaats In negen doipskerkjes
van Waterland kan men genieten van poëzie en tentoonstelhngen en wolden concerten gegeven „Fietsend langs de kerken van nietige nederzettingen
als Ransdorp, Zuiderwoude en
Zundeidorp kan je conceitjcs
horen Het piogramma is nog

et Noord-Holland Magazine
1998 met informatie voor iccie
anten en bewoners in NoordHolland (waai zijn de markten,
wanneer is er stiaattheatei'')
kost vier gulden vijftig en is
vanaf heden verkujgbaai bij
VW- en ANWB kantoien, bibhotheken, musea, campings
en boekwinkels Het kan tevens
besteld wolden via het informa
tienummei van Kunst en Cultuui Noord-Holland 023 - 531
9139

ADVERTENTIE

Kevin Kline in de bijzonder
komische film Pin «t^üt».
Nu fét zien in de bioscoop.

,
,
goedkoper uit, Voor alle filmsïJIhfórnieer naar ortzé^yöordelige
middagtarïéven bij de kassa Vaiyhri theater bij u;in debuqit;
;.;•;?v: v.v ::.;• >;•'•:• •"• v
Voor reserveringen:^^v^^^^V;^ :
Nationale Pathé Bioscoopreserveringslijn 0900.202 53 50 soct(»m|
y*ï:;Vf;-v''ï'Ha«airtó«i'.d« »laats«lijke biMcévpagcnila vwr het filmnnbMl: , ?. 'i*.
Palhé ..bioscopen in Amsteidam: Aila, B«il«vue.Cinqfa!T«tealypsö,'Cinema,;aty. 6n Tuschmski.,
s-',Vï.'i::..-> .U-vinOI alle adressen van PaWClriemas-inde,eoup|N-GIDSfc; . , , < - , . ' : •

E BENT EEN eend en je
wilt eieien legger* Wat
doe je dan'' Dan /ock je
de plek op waai je het
laai daaivooi 70 lekkei zat En
het jaai daaivoor ook tiouwens Gewoon weei die oude,
veitiouwde plantenbak bij het
kantooi van het Amstcidamse
Bos Een metei bij een melei
op een betonnen voet van een
metci Daai /it je Ickkci hoog,
geen kat die eibij komt Leggen maai acht eitjes in een
donsnest Ei op gaan /ilten en
ei kan niks meei loutgaan
Denk je
Maai dan begint de ellende
Ei /ijn meei kapeis op de kust
Een andeie vi ouwtjeseend wil
ook pei se m jouw plantenbank
gaan bloeden Ophoepelen ja'
Mijn plantenbak' Maai vechtcn gaat moeilijk als je op cieicn zit Je moet het van bijten
op afstand hebben Na drie da
gen van schei mutselmgen heb
je ei genoeg van even van de
eieien af en dat eigelijke mens
ei uit knokken, nu vooigoed
En weei gaan zitten
Dan /ijn ei nog die meuwsgienge bosweikeis die elke dag
/onodig moeten kijken hoe het
met je staat Maar die zijn makkelijk af te schnkken Even je
veren opzetten, zodat je veel
gioter lijkt En flink bladen en
met je snavel di eigen Meeste.1!
is dat genoeg, dan diuipcn /e
met een vage glimlach af
En dan die legen en die kou
terwijl je maar stil zit Dat moet
met te lang duien Maai het
duurt wel te lang Na dik di ie
weken broeden is er beweging
ondei je De eieren komen uit
Zes van de acht Twee jongen
/ijn zo zwak, dat ze zich met
goed uit hun dop kunnen beviijden Ze sterven binnen een
paar minuten Deovengezes
jongen willen uit het nest Wil
len eten gaan /oeken Maar dat
kan niet, want het regent nog
bteeds en de tempeiatuui zit
lond het vriespunt, de jongen
/ouden het met overleven Je
houdt ze zo goed mogelijk onder je Maar na andei halve dag
moet je uit de bak, anders stei
ven de kleintjes van de honger
Even is het droog, snel uit de
plantenbak omlaag, snel naar
de dichtstbijzijnde sloot, eten
zoeken
Een dag latei zie ik haar
londlopen, on/e moedei eend,
duidelijk herkenbaar aan de
witte boi ststreep Ze rent uitgelaten, kwakend dooi het
diuipnatte bos Eindelijk beweging na die maand in de plantenbak Achter haar aan icnt
welgeteld een kuikentje Dat is
alles wat ei na een dag over is
van het gezin Alles wat restecrt na een maand broeden in
legen en kou Wat een soap
Maai dan echt gebeurd
Remco Daalder

Jan Pieter Nepveu

'Handschriften zijn te vergelijken met Rembrandts'
Bijna niets heeft de
wereld zo veranderd als de
uitvinding van de
boekdrukkunst
halverwege de vijftiende
eeuw. Tot dan toe werd
alles met de hand
geschreven en konden
alleen vorsten en
vermogenden lezen. Het
Museum van het
Boek/Museum
MeermannoWestreenianum in Den
Haag, bezit een collectie
van eeuwenoude boeken
en handschriften, die een
beeld geven van de
geschiedenis van de
boekdrukkunst.

H

De Franse koning
Karel V hel in de
veertiende eeuw
ecu rcisexemplaar
maken van de
Ethica
Nicomachca \an
Anstotcles De
bovenste
afbeelding stelt de
vertaler voor die
de koning zijn
werk aanbiedt
Daaronder troont
als een ior«>tin hel
menselijk geluk
I oto Museum \an lul
Hoi k

ETMU
SEUM van
het Boek
staat op een
mooie plek m Den
Haag met uitzicht op
het Malieveld De
aanwezige collectie is
het icbultaat van de
veizamelwoede van
di ie genei atics Haagse bibhofielen die
hiei in de achttiende
en negentiende eeuw
woonden Gei at d
Meerman 7ijn /oon
Johan, en diens achterneef Willcm \ a n
Westiccnen van Tiellandt Bij 7ijn oveili)den, dit jaai hon
deidvijftig jaai geleden bc
paalde Van Westieencn dat /i]n
huis een museum zou woidcn
De vaste vci/amelmg boeken
bevindt zich m een hoge boekzaal. ingelicht in een ncgcntiendo eeuwse stijl Langs de
muien staan tallo/e middeleeuwse banden, veel bi|bclvei
tahngcn en wcikcn van GiicKse en Latijnse schnjvcis en hlosofcn In vitrines hgt een
aantal antieke pionkstukKcn
opengeslagen
Een psalmenboek dat in
145') in Mam/ is gcduikt dooi

de dnecte opvolgcis van Gu
tenbeig, weid dooi Van Westicenen in 1822 aan /ijn vei/amelmg toegevoegd Consen'atoi Jos van Heel van het mu
seum „Dit is het dei de boek
dat in de Wesleise weicld gcdiukt is Het bijzondeie is dat
ei twee lettcigioottcn woiden
toegepast en dat het zwait van
de gewone tekst en het blauw
en lood van de veisienngen in
een diukgang /ijn aangebiacht Dat is een gecomph
cccid pioccdc, /o ingewikkeld
dat men dat latei met mcei gedaan heelt"
Eveneens bijzondei is de
handgcschteven Fiansc veisie
van de Ethica Nicomachea van
Anstotcles De ethica weiden
tussen 1370 en 137G uit het

Gneks veitaald m opdiacht
van de Fianse koning Kaïcl V
Deze het vervolgens een i eiscxcmplaar schi ijver dooi zckei e Raoulet d Oi leans De op
geslagen blad/i]dc toont een afbeelding van de schnjvei die
/ijn wet k de Koning aanbiedt
. Dit is een boek dal qua histo
nschc achtoigiond heel intcicssant it, zegt duecteui Ton
Btandenbaig van het museum
Fiaai is de iijmbijbel van Jacob van Macilant In het midden van de twaalfde eeuw
schicef Pctius Comcstoi ('de

bockcnveishndci } een uilvoe
ngc samenvatting van de bi)
bclsc geschiedenis Jacob van
Maeilant bereikte en benimdt
de/e Ihstona Scholastica tol
een Nedeilandse njmbijbel
Biandcnbaig Dit is een bui
tcngewoon beiocmd boek Elk
handschiilt moest apait ge
maakt \\oiden en de/e veisie is
bii/ondei mooi vcisieid met
miniatuien
Tci eic van het hondeiclvijl
tigjaiige bestaan van het mu
scum vvoidt m samenucikmg
met de Koninklijke Bibho
thcek de tentoon-.telling Boe
ken van Oianie-Nassau mge
i icht, die de komende maan
den te /ien /al /ijn Het betielt
71 boeken uit de bibliotheken
van ondei meel Jan van
Nas
sau (1410 147 r i) En
gübeit II (1451 1501)
Hendnk I I I (1485
1538) v a n Nassau en
puns Willi m v a n
Oianic ( l ï ^ 1584)
I n de loop de i ü]d
/ijn hun boeken O V L I
heel Euiopa v ei
spieid geiaakt
Bi andenbai g Wi)
kiiigun hiei 52 boe
ken uit de Komnk
lijk Bibliothook di
ancloic hebbon vvo bi)
elkaai gebiacht uil
steden als Maihid
Oxtoid Londen Btc
mi n en Jcna Do ten
toonstelling Iaat de
top v a n do top /icn
op het gobiod van middelt cuvv
se boeken De muualuien en
handsehnlten 7i]n te \cigeli]
kon mot sehiklcuion van Rem
biandt
J.IJ N.
Museum \,m liet IJni k/Mustum
Meerniaiino \\istreeiiiaiium ts Re
opencl duiscla^t t/m \ri)dag 11 lot 17
uur /atird.iR 7011 en leeslciaRi-n. 12
lol 17 uur l'rinsesseRraihl iO (tien
minuten lopen \.in het Centraal Stalion) Den ll.ias relifoon 070 M O
i70fl De tentonnstellinR Rocktn van
Oranie-Nassau is er HOR lot en met 9
auRiislus

PSP D0405

1'

21

38

7

44

74

24

73

77

10

14

6

33 41

29

Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL l schadeloos
stolling d / u i v i Ipioduet 12
pl.iatsjo 14 /\\i|ii l i nameh]k
17 Public Rdations 18 vogel 20
watoi m Fiioslnul 21 dieumes
22 lïioct 2 1 i n i t o u n 27 Russ
doip 2h Kodhoid ) 0 ) i j t u i g 31
omgeving J2 vvatci m N Biabant 33 mslend 55 bosmooi 36
dvne 37 /onnonod 38 gebiuik
40 laiiRtclvv -H wannte 44 las
4(> \\eiptouv\ 48 ophaalbotdi]n
50 gou] 52 neon 53 vaikcns
hok 55 Riam 5(> vi munt 57
windnchting V) bloem G l aan
spoi ing 03 vlaktemaat d4 li]n
f)(i dioog d7 Ri|ksgiond 08
bei Rplaats O') opening 70 ten
laatste 72 slcchthoiend 73
dioogovcn 75 vlolgias (7 han
dol 78

VERTICAAL l daal om 2 eerw
hcei 3 vogel 4 slede 5 waterpeil 7 zangnoot 8 bakplaats, 9
weijjcung l O g i a m 11 m t wilde 13 bioos 16 schaapkameel,
18 plant 19ioofvogcl 21 mclkkhci 23 Jap boidspel, 25 gods
dienst 26 boom, 27 titel, 29
oveibhjfsel, 31 dweigstaat 34
joodse koek, 36 dor, 38 nachtvogel, 39 veil toon 41 Euiopeaan
42 lof 45 opbel gen, 47 aimholtc 48 pi ik, 49 vi munt, 51 hoop
54 maileiachtige, 5G glaswerk,
58 selenium 59 bijb plaats 60
icgcimgsicglcment, 62 bncfaanhef, 64 paal, 65 lustig, 68
pausennaam, 71 stecnsooit 73
landbouwwerktuig, 74 titamum. 75 vi maat, 76 heilige
Oplossing vonge week
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Chrysler Stratus Pacifica.

Laat u verrassen op ons verjaardagsfeest.

C H K Y b M R

S T RA l U s

Tien jaar geleden werd

Chrysler geïntroduceerd in Nederland Om dat te vieren gtven

We weten niets
van Pareis maar
alles van Londen.

we de Stratus tijdelijk iets extra's mee Wat te denken van
stijlvolle aluminium velgen en CD speler for free op de speciale,
luxe Stratus l'acifica? En op de 2 Oi LP automaat standaard de

Van Pareis welen we alleen hoe je 't schrijft, m
Londen komen we al meer dan 80 jaar.

Autostick Terwijl de Stratus normaal al bijzonder comfortabel
is uitgerust met o a airco, twee airbags en elektrisch bedien

Vandaar dat we de dikste zomergids en de

BIJ de Chrysler dealer hoort u er meer over

scherpste tarieven hebben én een grote keus

Daar vindt u overigens nog veel meer feestelijke modellen

bieden uit hotels, arrangementen en musicals.

T Hl

U vaart met de Stena HSS van Hoek van

bare ramen

Sl'IRIT

O!

A Ml R l CA O N

W Hl l lS

Holland naar Harwich en de Stena HSS
Chrysler
LK a c t i L loupl zohnh di v o o r r a a d s t r i k t C hryslir biralus v a n a f ƒ 4 9 0 9 5
P r i j s inchmif BTW af importeur cxcl kosten njklaar maken in verwijderingsbijdrage l case v a n a f ƒ l I87
pir maand (ixcl BTW in b r a n d s l o f )
Afkihuld Chryslir Siraius 2 5 l X v a n a f ƒ 72 990
Voor mm informaui bil Chrysler Liasc 0 3 4 7 367850 of Chryslir Nidirland B V 0 3 4 7 3 6 3 4 0 0 Wijzigingen voorbehouden Op Internet http //www chryslir nl

Expres brengt u in 1.10 uur rechtstreeks naar
hartje

Londen.

Informeer bij uw
reisagent of bel

CHRYSLER HEEMSTEDE

Big Ben Tours:

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

(0174) 315 831.

2 dagen
Londen

, 199,-

BIG
BEN TOURS I
O n b e t w i s t d e s p e c i a l i s tU I L
l dag Londen v a 149,- 3 dagen Londen v a 250,-

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk !

"Voor moeberba$

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

Tuinplanten Spektakel

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Grootste sortering

/'"~~\/'' \

Tuinplanten

i

Plantenbakjes en

Wt Verhuizingen

28

J

^**\^s^

heel veel moederdagboeketten
Bloemen- en plantenkiosk

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

Een aanbod om even
bij stil te staan.
Remblokken hebben twee eigenschappen Ze

blokken nodig hebt, dan kunt u die snel en

zorgen ervoor dat u op ti|d stil staat En ze sli|ten

verrassend voordelig laten monteren Heeft u

Gewoon door het gebruik van uw remmen

bi|voorbeeld een Golf l of II uit model|aar 1992

Voor uw eigen veiligheid is
het dus van

het grootste

belang om uw remblokken

ERKENDE
VERHUIZERS

Marcel Schoorl
donderdag t/m zondag geopend
Hogeweg 2 (naast Shell)
tel.: 023-5714320

of ouder, dan betaalt u voor

Nieuwe remblokken
al vanaf f 129,-

nieuwe Volkswagen-remblokken nu slechts f 129,-* dn-

clusief montage en BTW! En als Volkswagen-

ti|dig te laten vervangen
Heeft u een wat oudere Volkswagen en

dealer hebben we nóg iets te bieden

de

twi|felt u aan de staat van uw remblokken2

zekerheid dat de remblokken betrouwbaar zi|n,

Laat ze dan even checken bi| de Volkswagen-

lang meegaan en uiterst vakkundig gemonteerd

dealer Als bli|kt dat u inderdaad nieuwe rem

worden Toch wel iets om even bi| stil te staan

•POLO T/M MODELJAAR 199* F 139

PASSAT T/M MODELJAAR 1993 F 189

JETTA T/M MODELJAAR 1992 f 129

PRIJZEN GEIDEN ALLEEN VOO» SEMBIOKKEN VOOR EN ZIJN GELDIG T/M 31 DECEMBER 1998

Auto Strijder B.V.
Burg van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort-Telefoon 023-5714565

Kom op 9 mei aanstaande bij ons langs
voor een gratis veiligheidsinspectie!
50,,-

Volkswagen maakt werk van uw veilig'

soorten
vlees- ,
waren •

heid We doen er nameh|k alles aan om onze
auto s zo veilig mogeli|k te maken
Moor we willen

BOTERMALSE

RUNDER ENTRECOTE of RIBEYE
met gratis kruidenboter normaal l kilo 39,95

NU 29,95
zaterdag 9 mei 200 gram
AMBACHTELIJKE BEENHAM 5,00
ht
<S-7>;
mO"/
Zandvoort^ % * ,
Tel. 5719067 <

BOUCHERIE
' !* ,
AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLA6ER]

> "f

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN Eti SPECIAL
^

'•~,<*

V '

T"

<,.

,..4,y
, 4T*
.,«r l «r>^

^

^^

fr

f

!j^-v

Win een Veiligheidstraining!

formulieren liggen op 9 mei voor u klaar m onze show-

Komt u op 9 mei bi| ons langs voor de gratis

room U kunt uw formulier direct invullen en inleveren

veiligheidsinspectie, dan kunt u ook meteen mee-

natuurlek ook dat uw

Volkswagen optimaal veilig bli|ft

<,

!ïpliip**i|ss1||fs?

Om die reden

doen aan onze kleine pri|svraag over veiligheid

En als u er dan toch bent...

Daarbi| maakt u kans op een van de 240 gratis

Terwi|l onze monteurs uw Volkswagen nakijken, kunt

organiseren we op 9 mei aanstaande de landeli|ke

Veiligheidstramingen die Volkswagen in samenwerking

u even rondkijken in ons bedri|f, waar u onder andere

Veiligheidsdag

met de ANWB organiseert1 Ti|dens zo'n training leert

een groot aantal fraaie en nuttige accessoires vindt

u om uw Volkswagen ook op een glad wegdek veilig

Ook vertellen we u graag wat wi| als Volkswagen

tot stilstand te brengen

dealer nog meer aan service te bieden hebben

Als u die dag bi| ons langsri|dt voeren wi| bi| uw
auto een Ipreventievel veiligheidsinspectie uit En dat
doen we helemaal gratis

1

De Veiligheidstraining zol

plaatsvinden op het circuit van Lelystad De pri|svraag-

Want kent u bi|voorbeeld ons Pakket Pri|zen
Systeem al? En wist u dat bi| een grote beurt een

Op 9 mei controleren wij uw Volkswagen gratis

Tevredenheidsgarantie hoort, zodat u bi| eventuele

op de volgende veiligheidspunten:

twijfels door de ANWB kunt laten checken of wi| onze

' Remblokken
' Rempedaalrubber

' Uitlaateinddemper

' Remschiiven

' Verlichting

1

• Bandenprofiel

Remvloeistof

' Ruttenwisserbladen

' Schokdempers

onderhoudswerkzaamheden goed gedaan hebben?
Bovendien kunt u op 9 mei ook bi| ons terecht voor
een Pech Onderweg Cursus Kortom, een bezoekje

en sponning

ti|dens de Volkswagen Veiligheidsdag
moeite waard Graag lot ziens op 9 mei!

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort-Telefoon 023 - 5714565
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Seat Cordoba Vario SDi praktisch en zuinig rijden

Leuke Lupo
Volkswagen heeft een nieuwe kleine auto de Lupo, die klanten
moet binnenhalen die de Polo nog net iets te groot vinden
De Lupo ziet er leuk uit Door zijn ronde koplampen kijkt hij vrolijk
de wereld in De achterzijde vertoont door de lichtunits en het grote
centrale VW-logo onmiskenbare familietrekken van grote broer Golt
Voor aandrijving bestaat de keuze uit drie motoren Een nieuwe 1,0
liter benzinemotor, een al beproefde 1,4 liter benzinemotor, en een
diesel de 1,7 liter SDI Bijzonder aan Volkswagens kleinste is de
volledig gegalvaniseerde carrosserie Na het galvaniseren beschikt
de carrosserie over een beschermende zinklaag die roestvormmg
tegen gaat. Hierdoor biedt Volkswagen voor de Lupo twaalf jaar
garantie tegen doorroesten.
De Lupo beleefde onlangs zijn debuut in de racerij m Duitsland
Jammergenoeg staat hij pas vanaf het najaar in civiele vorm m de
showroom

S

EAT BOERT GOED. Het Spaanse merk, dat onder de
vlak van Volkswagen opereert, zit behoorlijk in de lift.
In Nederland is Seat voor het eerst in de geschiedenis de top tien binnengedrongen. Dat succes zit hem in
een serie prima producten, die zich onderscheiden door
degelijkheid en een vriendelijke prijs. Daartoe behoort ook
de recentelijk uitgebrachte compacte stationwagen: de
Cordoba Vario.
De auto is ontworpen om veel
gebruiksgemak te bieden Dat is
aan alles te merken Een rechte
achterkant en een wat hoekige
vormgeving duiden op een
^
maximum aan
"" i
binnenruimte
Sierlijke uitspattingen van
vormgevers zijn beperkt gebleven Hoewel, de standaard dakrails geven de Cordoba Vario toch
een vleugje van sportiviteit mee
Van opzij oogt de auto daardoor
lekker stoer

Rijvaardigheid voor vrouwen
De Dutch Racing School in Zandvoort houdt op woensdag 17 juni
een speciale rijvaardigheidsdag voor dames Mercedes Benz
Nederland heeft hiervoor een aantal auto's uit de A-klasse beschikbaar gesteld Daarmee kunnen de deelnemende vrouwen flink aan
de slag, want op het programma staan in elk geval een botsmgveimijdmgstest, een slalom voor de stuurvaardigheidstrainmg, slip en
anti-slip-oefenmg, ABS-proef (anti blokkeer systeem) en bochtenrem- en schakeltechnieken

De (direct ingespoten) SDI-dieselmotor stamt van VW Ondanks
het spaarzame karakter en op
papier vrij bescheiden vermogen
weten we bij stevig aandringen
toch een zeer
acceptabel
tempo uit de
Cordoba Vario te
persen BIJ 155 kilometer per uur
is de vaart er uit De sprint van O
tot 100 kilometer per uur duurt
een kleine 17 seconden De Vario
SDi neemt genoegen met kleine
hoeveelheden dieselolie
Gemiddeld vraagt hij iedere 100
kilometer slechts 6,8 liter brandstof

zo kort moet er worden voorgegloeid Denk het waarschuwingslampje weg en het is contact aan
en starten maar Net als m een
benzine-uitvoermg

Dat de SDi-motor een moderne
diesel is ervaar je achter het
stuur aan de zeer korte voorgloeitijd In het instrumentenpaneel is
een lampje opgenomen die de
verplichte wachttijd voor het starten aangeeft Als we op hè} verkeerde moment even met de
ogen knipperen, missen we het
oplichten van dit lichtje volledig,

In de testauto is het goed toeven
De stoelen zijn niet te hard en
niet te zacht Prima1 Langere personen zullen een verstelbaar
stuurwiel node missen De
Cordoba Vario SE is sowieso niet
leverbaar met een dergelijke
voorziening De duurdere SXE
heeft wel een in hoogte te verstellen stuurkolom

Ook is er de gelegenheid om een aantal ronden in een Formule
racewagen over het circuit te rijden Tijdens alle activiteiten waken
de ervaren instructeurs over de veiligheid van de deelnemers Aan
het einde van de dag is er een certificaat

test

Achter de bank is 390 liter laadruimte Dat is behoorlijk maar bij
neergeklapte bank (dit kan in
twee ongelijke delen) ontstaat
een volume van 1 250 liter aan
Voor een 4,14 meter lange auto
is dat top Kleine spulletjes zijn op
te bergen in een uitsparing achter
een netje dat Seat aan beide zijkanten van de Cordoba Vario
heeft gemonteerd De rails op het
dak bieden plaats aan een lading
van hooguit 50 kilogram

De Dutch Racing School b v uit Zandvoort is al 25 jaar actief in de
autosport. Het Circuit Park Zandvoort is het hele jaar het toneel
voor njvaardigheidstrainingen en de opleiding voor het behalen van
de racelicentie
Achter de bank is 390 liter laadruimte.
Ter troost is een airbag wel standaard aan boord van de SE Een
tweede airbag kost f 795,- Het
vrij bescheiden stuurtje van de
Cordoba ligt lekker in de hand
dankzij de dikke rand van de hoepel
Wat ons iedere keer verbaast m
de Cordoba, dus ook nu, is de
manier waarop de knop van de
verlichting aan de linkerzijde van
het instrumentenpaneel is
gemonteerd Deze is namelijk
door de vorm van het dashboard
van de bestuurder afgewend Na
enige gewenning is de draaiknop

overigens heel goed te bedienen
Achterin voelen we ons thuis Op
de achterbank is de hoofdruimte
optimaal door het doorgetrokken

dak van de Vario De af-fabnek
gemonteerde hoofdsteunen
geven de achterinzittenden een
gevoel van luxe

SPECIFICATIES
Seat Cordoba Vario SDi:

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten voor
Spiegels van binnenuit verstelbaar
Achterbank m twee ongelijke
delen neerklapbaar
Hoofdsteunen achterin
Getint glas
Airbag

Topsnelheid
Gem verbruik

viercilmderdiesel
1 896 cm3
47 kW/64 pk bij
4 2001 p m.
128 Nm bij
2 8001 p m
16,9 sec van
0-100 km/uur
155 km/uur
6,8 ltr/100 km

Prijs

f 34.695,-

Motortype'
CilinderinhoudVermogen
Max koppel
Acceleratie

Autoshow Turijn: blik op 21ste eeuw

De vrouwendag op 17 juni duurt van 9 tot 17 uur en kost 285 gulden

Dikste Golf laat
tanden zien

Jaguar nieuwe

D

E JAARLIJKSE tentoonstelling van Turijn zit er net
op. Het was er als vanouds anders dan op andere
shows. De nadruk ligt in Turijn per traditie er niet op
nieuwe productiemodellen, zoals bijvoorbeeld op onze
eigen AutoRAl het geval is. Turijn kijkt verder vooruit. De
bezoekers kunnen zich vergapen aan de soms realistische,
soms extreme visies van de fabrikanten op de auto van de
toekomst.
Vooral de Italiaanse ontwerphuizen zijn goed vertegenwoordigd
m Turijn Dat is geen verrassing,
aangezien Italië met grote namen
als Pininfanna, Bertone en
Giugiaro het 'designland' bij uitstek is Ook Fiat liet zich op de
show van zijn beste kant zien
Niet alleen met de Multipla , maar
ook met enkele door studenten
ontworpen toekomstmodellen
Tussen alle grote merken door
hadden ook vele kleine ontwerpstudio's een plaatsje veroverd
Namen als Fioravanti, G-Studio
en Prestige Car, die bij het grote
publiek onbekend zijn, lieten met
prachtige modellen zien wat ze in
hun mars hebben Turijn is en
blijft de show voor liefhebbers van
pure schoonheid
Een van de mooiste (en drukstbezochte) modellen was de concept-car Pininfanna Dardo Dit

prachtige ontwerp heeft de techniek van de Alfa Romeo 156,
maar daar blijft het bij Het uiterhjk, dat veel typische Pininfarmadetails herbergt, doet in niets
meer aan die donorauto denken
Het taalgebruik van de Italiaanse
designer is al net zo smeuig als
de auto's die hij ontwerpt ' Het
model is een mix van fascinatie
en esthetische persoonlijkheid "
BIJ Fioravanti pronkte de F100, de
'GT van het jaar 2000' De firma
bewijst hiermee dat je niet per se
Pininfanna of Bertone hoeft te
heten om een prachtig model te
tekenen De F100 is kleiner en
lichter dan bestaande superauto's Volgens Fioravanti is de auto
daardoor makkelijker en sportiever te rijden
Een van de door studenten ont-

koning der dieren

D

E LEEUW, tot dusver koning van het dierenrijk, is
onttroond. Zijn troonopvolger: de Jaguar. Woorden
schieten te kort om de kwaliteiten van dit nobele
roofdier te beschrijven. Met de Jaguar XKR komt perfectie
akelig dichtbij.

Toyota FunCargo: speelse vormgeving voor een 'bestelwagen'.
worpen Fiats is de Crab' Het
ding heeft met wat fantasie inderdaad wel wat van zo'n dier weg
HIJ is te transformeren tot pick-up
een krab met een gespleten persoonlijkheid dus
Ghia wilde met de 'Turing Ka'
bewijzen dat op een en dezelfde
bodemplaat meerdere typen
auto's kunnen rusten Het bedrijf
nam een Ford Ka verlengde het
onderstel en bouwde er een stationwagon-koets op Het resultaat
ziet er heel geslaagd uit
Erg stoer zijn de gigantische 17
inch wielen Probeer die maar
eens onder een gewone Ka te

schroeven'
Tussen alle prototypen stond ook
een nieuwe productie-auto de
Hyundai Sonica die bij ons weer
als Sonata door het leven zal
gaan De auto is ten opzichte van
de oude Sonata gegroeid tot
4,71 meter Dat zorgt voor een
flinke interieurruimte en een
imposant uiterlijk Onder de
motorkap kan onder andere een
splinternieuwe V6 gehuisvest
worden
De typische Lancia-kenmerken
(veel comfort prestigieuze vormgevmg) komen terug in de
Dialogos
Nu nog een concept-car, maar
wees niet verbaasd als toekomstige Lancia s zoals de nieuwe
Dedra, sterke overeenkomsten
met de Dialogos blijken te hebben Alle storende elementen ais
buitenspiegels deurgrepen en
ruitenwis'sers zijn onzichtbaar
wat voor een heel strakke lijn
zorgt Van ons mag de toekomst
er zo uitzien'
Als het aan Toyota ligt gaat de
bestelwagen van de toekomst er
flitsend uitzien Bestelwagen is
eigenlijk een erg oneerbiedige
term voor de Fun Cargo Toyota
bewijst dat veel ruimte en een
speelse vormgeving hand m hand
kunnen gaan Uit de uitsparing m
de achterruit waar het Toyotalogo in past, blijkt het oog voor
detail van de Japanners

F100, makkelijk en sportief.

Alfa Romeo presenteerde in
Turijn de licht aangepaste GTV
en Spider De veranderingen aan
het exterieur zijn zeer beperkt
gebleven maar van binnen is er
meer veranderd
Door wijzigingen aan het dashboard en de middenconsole en
details als een andere pookknop
is het interieur van deze cabno
mooier dan ooit

De XK8, die m 1996 voor het
eerst zijn klauwen uitsloeg, heeft
inmiddels een grote schare
bewonderaars om zich heen verzameld De wagen is sportief,
comfortabel bloedmooi en bijzonder luxueus De clientèle van
Jaguar bespeurde echter een
zwakte de XK8 kwam wat kracht
tekort zo n vijftig pk om zich te
kunnen meten met 's werelds
top-sportwagens
De oplossing lag voor de hand
Jaguar lepelde de V8 met supercharger, die al bekend was van
de XJR sedan m de XK8 De
XKR was geboren En overtrof de
behoefte van de klanten want hij
levert geen vijftig maar tachtig pk
meer dan de gewone V8
Daarmee brengt de XKR een
adembenemende 370 pk/276 kW
op de weg1 Het koppel is met 525
Nm 70 mogelijk nog indrukwekkender Ter vergelijking een
Porsche 911 Carrera komt tot
350 Nm
Die duizelingwekkende cijfers
vereisten een flink aantal aanpassmgen aan de Jaguar De auto
heeft een sterkere (automatische)
versnelhngsbak en een aangepast onderstel alsmede koelsleuven in de motorkap en een
bescheiden achterspoiler De
wielmaat groeide van 17 tot een
reusachtige 18 inch
Het rijden fenomenaal Deze
XKR verenigt al het goede van
autorijden in zich HIJ is heerlijk
rustig te rijden en biedt dan veel
comfort Vooral de cabriolet is (bij
mooi weer) erg rustgevend mede
dankzij het interieur, dat tot de
mooiste van de autowereld gerekend mag worden Als je het gaspedaal m het tapijt trapt laat de
roofkat zijn andere gezicht zien
Onderweg is er veel bewondermg voor de Jaguar XKR. Deze
Franse boeren lopen er warm
voor

Weg is het leer en hout om je
heen, weg is de beschaafde toermachine Plotseling rijd je in een
volbloed sportwagen De acceleratie is enorm op welke snelheid
en in welke versnelling dan ook
De stuunnrichting die ook is
gewijzigd ten opzichte van de
XK8 geeft alle informatie over
het wegdek die ]e nodig hebt om
op het scherp van de snede te rijden Het sportiviteitsgehalte van,
bijvoorbeeld de eerder genoemde Porsche 911 haalt de 'Jag
niet maar het scheelt bijzonder
weinig Het is een all-rounder m
optima forma
Na een dag sturen in de XKR
ben je zo onder de indruk dat de
prijs niet eens zo hard aankomt
224 250 gulden voor de coupe en
251 600 gulden voor de cabriolet
Best concurrerende prijzen
Alstublieft, welke miljonair
schenkt ons dat bedrag? Onze
eeuwige dank zal zijn deel zijn

De Golf Oettmger is echt zo gespierd als hij eruit ziet

D

E VOLKSWAGEN Golf Oettinger is zonder twijfel de
dikste Golf. Basis voor deze krachtpatser is de Golf
GTI (met 150 pk toch ook geen lichtgewicht) Met 230
pk, een sprint van O naar 100 km/h in 6,7 seconden en een
top van bijna 240 km/h is de Golf Oettinger de GTI-brigade
echter volledig de baas.
Duitsland staat bekend om de
vele bedrijven die zich toeleggen
op het dikker maken (= tunen)
van auto s Het Duitse bedrijf
Oettinger zorgt voor de oppeppers bij VW Audi en Skoda
(sinds Volkswagen hier een vinger m de pap heeft) De jongste
telg uit het Oettinger trammgskamp is deze Volkswagen Golf
Dankzij de inspanningen van de
Oettinger-importeur konden wij
nog eerder dan de Duitse pers
de meest gespierde Golf aan de
tand voelen En scherpe tanden
heeft-ie
Met 320 Nm trekkracht en banden in de maat 235/45 17 trekt-ie
de klinkers uit de straat De
wagen ligt op de weg als een
kart waardoor je ongenadig hard
korte bochten kan nemen Op de
autobahn hebben we in lange,
flauwe bochten 240 km/h op de
teller gezien Ook met dit soort
extreme snelheden ligt de Golf

als een dijk BIJ alle uitspattingen
hielden de met leder beklede
Recaro kuipstoelen ons stevig
vast
Tijdens onze rit voelden enkele
GTI-njders zich uitgedaagd door
de agressief ogende Golf
Sommigen waagden het zelfs om
te gaan duwen en zo te kijken of
de wagen echt wel zo gespierd is
als hij er uit ziet Een druk op het
gaspedaal deed ze vervolgens
snel m een klein stipje verande
ren
Naast fantastische sportieve
eigenschappen heeft de.. Golf
een onverwacht zachte kam HIJ
is makkelijk te rijden en absoluut
niet zenuwachtig (dus geen hor
ten en stoten bij lage snelheid)
Als het vaartje in de tweede ver
snelling tot bijna nul daalt is de
Golf Oettinger met ongekende
souplesse weer op een stief
tempo te brengen
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Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mirro-aiUi-rh-nlirs kimnrn worden f
t ovt-r l «f '2 koloiuiucit Itrt'fttlr in IÜMTSV Ifttcr^r
l*iu lii'iilirrvn vrnvij/rn wij naar tic s|M'riulr IMHI o[i Ho
l*l;inl?-irif; is innerlijk in ilc vnlftrndr nlilir:
/,\.\!>\( M HtTS MK(iWSItLAI) /D.r^piTiiiilliniHrr.
Sluitin^lijil: imuuitla*; 17. 00 uur.
l knul uu l r k .-1 Irlrfonihi-h op^-vcn: Ol!.'i-f>717160 «f
uf^i'vm/V.rmlcn aan:
* Xaiiilvuurtt. M«-iiu.-l.lu<l. GaMhiiispIrin 12. 2(M2.)M
Xamlvuort:
IMuatsin<; i?. nuk mogelijk h) <li' volgende roiuhinalir:
\\li./imilv<Mirt> Mirmv.shUul. Amslrlvrriis \\i'fkl»l;nl.
rilliiioriisr (Inuninl. de Komlr Vrncr. Aalsmeerder
Courant, alle editie.- van liet Amsterdams Sladsl>lail. /V). 01! per millimeter.
Sliiiliii»,-.lij<J; inannda^ ]5.00uiir.
"fc

Informatie over <m/e nveri»i- aantrekkelijke adverlenlierni)il)inalies hi de Micro's zijn op aanvraag op
on/e kanloren verkrij^haar.

"k

\oor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening p'liraelit. alsmede ƒ8. f>0 adm. kosten.

^

Bij plaatsing in de Micro's worden geen hrwtjsiiumnters verstuurd. Op ver/oek wordt aan adverteerdt-rs buiten het ver*pn-idingsgrltied «V'ii krant versttnird. Hiervoor wordt ƒ6.50 in rekening geliraehl.
Alle prij/en exel. I7.f>9/ ItTNV
l kunt «Ie. tekst van mv Micrn-iidvertentiecombiiiatie '/,
lelrfoniscli opgeven:

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

(tlil nummer is niet voor Inv.nr^klarliU'iO of zrmlrn aan:
.Mimi'* \XVrlimfilm
l'i.Mlms I5f>- 1000 Al) Anu.UT.Iam
Ook voor rrarlU'* iiu'l lirH-liiiimiiNT
IV .-liiilin^lijilrn (ylilcn voor |>luiUsi>i£ in drzrlfdr
WIM'k.

\ oor <ir l)flalin<; onlvan^t n tx-n arrrplfiirokiiürl.

Oproepen
Mededelingen

Felicitaties

Schoonmaakpersoneel gevraagd

Bloemen, planten en tuinartikelen

Monet Strijkservice

1e klas tuinaarde/bestratingszand

UITZENDBUREAU DE WERKSTUDENT
zoekt voor een relatie in de schoonmaakbranche:
Vondellaan 7
-chauffeurs/schoonmakers m/v (combinatiefunctie) op
5 m33 . .
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Schiphol, i.b.v. rijbewijs B, full/parttime.
10
m
-Tevens zijn wij op zoek naar schoonmakers m/v voor Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken 15 m3
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkdiverse projecten, full/parttime.
zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
Interesse? Bel 020-6228555.
Ter plaatse afgeleverd in en om Amsterdam (vanaf
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-52502188.
WIJ ZIJN GESLOTEN VAN 18 APRIL T/M 10 MEI.

Technisch personeel gevraagd

• Kitty Vos 75 jaar!
'» Uw particuliere Micro bon Mam van harte! Liefs Joke,
KAV Autoverhuur
Hans, Fiona en Sharissa.
per post verstuurd bereikt
Een landelijk operend autoverhuurbedrijf met meer dan
ons pas over 3 a 4 dagen. • Nico, gefeliciteerd met de25 vestigingen verspreid over het hele land, heeft een baan
Opdrachten die te laat
eerste prijs van het jubileum- voor een enrgieke en handige MEDEWERKER M/V die alle
binnenkomen worden
voorkomende technische werkzaamheden met betrekking
tournooi, je fans.
automatisch de week
tot de opbouw, inrichting en het onderhoud van bestaande en
• Nico, geweldig!
daarop geplaatst.
nieuwe filialen op zich kan nemen. Geen 9 tot 5 mentaliteit.
De longest drive 30-4.
Uw schriftelijke of telefonische reactie kunt u richten aan:
Je lichtgenoten Sia, Els, Rini. KAV Autoverhuur, Klokkenbergweg 17,1101 AK Amsterdam,
telefoon 0297-383000.
• Sia, Els, Rini, Nico, gef.
met het behalen van de 1e
teamprijs. Wim, Beso Beso.
Divers personeel gevraagd

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

Mode

Uitgaan

• Welke amateur klokkenma- Elke donderdag dansen en
ker is bereid div. schaakklok- ontmoeten v. alleengaanden
ken na te kijken? 5717978.
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieu• ANNULERINGEN van ad-welaan 34A Osdorp, v.a. 20 u.
vertentie-opdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
*JR TROPICAL*
richten aan Micro's Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD Een grandioze tropical avond
ZATERDAG 9 MEI
Amsterdam.
met de bruizende Cubaanse,
• Rubrieksadvertentie? ZiePortugese salsaband
voor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.

Groothandel in horeca-reclame
breidt uit en zoekt
ca. 50 MENSEN M/V
voor o.a. distributie, klantenservice, buitendienst, pr, marketing, vertegenwoordiging en promotiewerkzaamheden. Mensen met enige ervaring genieten de voorkeur, maar is geen
must. Bel nu voor een afspraak Triple Dutch Advertising,
020-6695500, vragen naar Nicky.

Sabroso en dj Tico.

Verloren en
gevonden

Aanvang: 21.00-02.00 uur
Sportlaan 147, Purmerend
Info: 0299 - 651178/770635.
l Verloren 2 mei j.l. rond 8 u.• Zin in een avondje toneel? 9
zilv. schakelarmb. in Centr. mei, 20 u., speelt Karakter in
z.o. Beloning! 023-5717521. de Schoter sch.aem. H'lem.

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Vrijwilligers gevraagd
Niemand die je opzoekt;
je komt de straat niet meer op;
wat moet je doen die dag?

Markten/braderieën

VLOOIENMARKTEN
9 en 10 mei buitenmarkt Olympisch stadion te Amsterdam
21, 22, 23 en 24 mei Maliveld te Den Haag.
31 mei en 1 juni (buitenmarkt) Emergohal,
Langs de Akker te Amstelveen.
ORG. MENSEN, tel. 023 - 5402334.
GROTE VLOOIENMARKT
Huishoudelijk
A'dam-Osdorp, zondag 17
mei, 10-17 uur, sporthal Ookpersoneel
meer, Dr. Meurelaan 4.
gevraagd
Midland BV 033-4751167.

EENZAAMHEID
U laat iemand toch niet zitten?!
Word vrijwilliger.
Bel Maatjes Project De Schieman
maandag t/m donderdag 09.30-12.00 uur
020 - 614 41 05

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Winkelpersoneel
gevraagd

Grote
VLOOIENMARKT,
A'dam afslag Bos & Lommer,
Jan van Galenhal, zondag 10
mei, 9.00-16.00 uur (bij Lucas
Ziekenhuis). Inlichtingen Midland BV, tel.: 033-4751167.

Gevr.: hulp m de huish., ± 4 Geitenboerderij A'damse bos
ochtenden p.w. 023-5717193. vraagt oproepkrachten voor Bel Karmijn voor: schilderInl. (na 19.00 uur)werk, kleine verbouwingen.
Gezocht: hulp in de huish., 1 a winkel.
020-6409417.
Gespecialiseerd op het deco2x per week in comfortabe
ratiegebied (muren). Tel.
huis. Inl. 023-5731502.
020-6364910 of 06-51152427.
Dpleidingen/
Vlooienmarkt Hemelvaarts- Huishoudelijke hulp gezocht
cursussen
DE KLUSSENBUS
dag 21 mei, Sporthal Zeeburg voor 1 middag per 14 dagen
Voor iedere klus, bellen dus.
A'dam. 020-6425871.
Tel.: 023-5717005.
Tel.: 023 • 5713780.
Voor thuishulp bij PC-toepassingen (tekst, spreadsheet, Fa. Zilmar voor vakbekwaam
Horecapersoneel gevraagd
faxen, Internet) belt u Meer- onderhpuds- en schilderwerk
laag tarief vrijbl. offerte tel./
waarde tel. 020-6650879.
fax 0227-512532 na 19.00 uur.
KOFFIECLUB/LUNCHROOM PRIET PRAAT
vraagt
SCHILDER heeft nog tijd v.
Massage
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
prijsopgave.
PARTTIMERS
Spiritueel therapeute zorgt Bellen na 18.00 uur: 5719800.
voor uw geestelijk en lichaVoor al uw stucadoorswerk,
voor bediening + afwas.
melijk welzijn.
Tel.: 023-5712690 (cverdag), 023-5715502 (na 19.00 uur)'. Tel. 020-6966644.
vrijbl. prijsopg. 020-6120683.
VAN HECKE CATERING B.V.
zoekt enthousiaste REGIO CATERING MEDEWERKERS M/V,
voor vervanging in onze bedrijfsrestaurants in AMSTERDAM
en omstreken. Wij bieden een contract voor min, 13 uur per
week met variabele werktijden van maandag tot en mei
vrijdag. Beschik je over een flexibele instelling, ben je representatief en heb je ervaring in een soortgelijke functie, bel
dan voor een sollicitatieformulier met Van Hecke Catering,
tel.: 023-5611211.
EETCAFÉ SANTÉ vraagt personeel m/v. 023-5719213.

Kunst en antiek

Sport, spel en
ontspanning
Rugklachten! Originele medische buikspiertrainers incl. video van ƒ 135,- voor ƒ98,50.
Sportschool Lou Spel, Henri
Polaklaan 13, A'dam. Tel.
020-6224197 / 6250022.

*Veilinggebouw Amstelveen*
Heden INBRENG voor veiling
18 en 19 mei. Spinnerij 33,
Amstelveen, 020-6473004.
• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.

Avontuurlijk wigwammen bii
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN^
Jfi, reserveer snel voor een 3-daags vakantie-arrangement:
* 2 overnachtingen in een compleet ingerichte wigwam.
* Elke wigwam is voorzien van water, elektra, verwarming,
kookgelegenheid, koelkast en T.V. Bovendien beschikt u over
een eigen sanitaire unit met toilet, douche en wastafel.
+• 3 dagen lang gratis gebruik maken van de vele nieuwe en
geweldige attracties zoals The Eagle, de wildwaterbaan, de
looping star, de spannende wild west shows, het circus, lekker
verwarmd zwemmen in het unieke Bergbad en nog véél meer.
* genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's.
ir Dat is een belevenis voor de kinderen én voor u !

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
^amerverhuizingen/transport
Voll. verz. Dag-nachtservice.
020-6424800 of 06-54304111.

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Kennismaking
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week. Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 0906-50.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Reageren op advertenties met boxnummer?

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

HEMELVAART/
PINKSTEREN
LAST MINUTE

3 dagen f 298,Geldig voor de data:

VR 15 - Z A 16 - Z O 17 MEI
WO 20 - DO 21 - VR 22 MEI
VR 29 - ZA 30 - ZO 31 MEI
ZO 31/5 - MA
1 - Dl 2 JUNI
Aankomst 12.00 uur; vertrek 10.00 uur.

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
ƒ225,ƒ325,ƒ400,1 m3).

Jaap Bakker BV

Heining 16 te Amsterdam
Tel. 020-4975821
Te koop
aangeboden
diversen
• Gran Dorado geschenkcheque, waarde ƒ 100 nu voor
ƒ45, t/m dec. '98. 5715808.
Te koop: ESPRESSOMACHINE, merk Leone, 2
groeps, vr.pr. ƒ4000 excl.
BTW. Inl.: 023-5718812.

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
VA ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

Maat en
dikte
80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

SG

SG

SG

25

30

35

125,-

140,-

105,-

130,-

150,155.-

99,-

110,-

140,-

115,-

150,-

165,-

155,-

190,-

215,-

165,-

200,-

230,-

180,-

225,-

245,-

190.- 230,7

255,-

200,-

255,-

290,-

230,-

290,-

325,-

255,-

330.-

365,-

SG
40

SG
45

pocket pockel Latex
damast badslol 14 :m

160,165,175,185,225,245,265,270,305,350.390.-

180.190,200,215.255,280,300,315,345.380,425,-

275,280,285.290,375,:
395.425.450,495.525.540.-

350,355,360,365,425,430.525,550.570,625,640,-

260,270,290,320,390.425.465,499,605.699.790,-

Alle afwijkende
maten mogelijk
SPECIALE AKTIE GRANDIOZE SPECIALE
AANBIEDING

LET OP!!

ALLÉÉN BI J ONS
KWALITEITSMATRASSEN

Sportartikelen

SG35 90x200 16 cm dik

• T.k.: 2 pans soep au bain • Te koop: hometrainer ƒ 100
Telefoon: 023-5714752.
marie, ƒ200. 023-5715524.

Beter onder dak bij de

Amsterdam-Noord Tel. 020-6324959
Papaverweg17
Amsterdam-West Tel. 020-6186088
Posljesweg 87
Hieronder vindt u een kleine selectie van de
Insulindeweg 509
Amsterdam-Oost Tel. 020-6937355
honderden aanwezige advertenties.
Amsterdam-Zuid Tel. 020-4703049
VanWoustraatgS
Ik bezorg je zeker een zonni-' Hoi, ik ben Patricia! Ik ben 33
THEO RIETVELD VASTGOED,
jaar
en
mijn
hobby's
zijn
TV
ge dag en daar hoeft de zon
VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 020-6418541
echt niet voor aanwezig te kijken, squashen, met mijn Altijd de beste condities - de voordeligste tarieven. Wedden?
Auto's en
Onroerend goed
hond
wandelen
en
ik
ben
verzijn. Sterker nog ik ben het
spannends als de zon al lang der een huiselijk en romanauto-accessoires
en
woonruimte
Onroerend goed
onder is! Ik zoek een man tisch type! Ben jij dat ook, dan
te huur gevraagd
te koop aangeboden
voor vandaag, morgen maar lijkt het me heel leuk om met
vooral vannacht.
Jonge, jou in contact te komen! Doei.
Auto-demontagebedrijf
aantr. vrouw, 30 jr. Boxnum- Boxnummer 926878.
Heeft u een kamer te huur? STRIJDONK, RDW/ARN erk.,
mer 275688.
KBT bemiddelt hierin gratis lid Stiba. Inkoop sloop/schaAmsterdam: hoi, met Mivoor u: 024-3777807.
de-auto's. Gratis gehaald. Techael.
Ik
ben
24
jaar,
heb
donIk hoop dat er mannen zijn in ker haar, bruine ogen, ben
vens verkoop oude en nieuwe
de randstad die vallen op een 1.80 lang. Ik houd van uit- Moderne eengezinswoning aan de rand van het oude dorp.
onderdelen.
Meteorenweg
Rijles
auto's
leuk meisje met een lekkere gaan, muziek, reizen en spor- Gelegen aan rustig plantsoen met fraai aangelegde zonnige
381, A'dam, 020-6319802.
licht getinte huid! Ik heet Bian- ten. Kom jij uit de Randstad tuin voorzien van schuur.
en motoren
ca, ben half Indisch en zoek en durf je een Blind Date met
Gevr. loop- en sloopauto's,
een ondeugende afspraak. mij aan? Ja? Bel me dan Indeling: Parterre: Entree met toilet, grote woon/eetkamer,
hoge prijs, gratis gehaald.
Alblas
Verkeersscholen
Je moet wel eerst iets ondeu- snel!! Boxnummer 444038.
half open keuken en bij-keuken. 1e verdieping: Badkamer en
RDW-vrijwaring. 023-5333742.gends doen op mijn boxnumtwee slaapkamers (voorheen drie). 2e verdieping: Zolderkamer, durf je?
Belangrijk: Eerlijkheid en be- mer met vóór en achter dakkapel en berging.
UW RIJBEWIJS
Boxnummer 926523.
trouwbaarheid. Samen met
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
mijn 2 zoontjes van 6 woon ik
Sinds 1954.
Voor auto/motorrijles in
Ik vind dat praten tegen me- in de omgeving van AmsterAmsterdam e.o. is een gratis Autoruiten en kentekenplaten
zelf allemaal maar niets, ze- dam. Mijn naam is trudy en
Lijsterstraat 18.
Inlichtingen bij Makelaarskantoor Vlaanderen B.V.
infogids verkrijgbaar. •
ker gezien de bui waar ik nu in hoe heet jij? Ik ben een moeTel. + fax: 023 - 5731613.
Revolaan, 5, Muiderberg. Tel. 0294-263230.
Tel. 020-4205386.'
zit. Ik ben erg spannend en der van 39 jaar. Wil jij mij beter
hou van een lekker telefo- leren kennen tijdens een
nisch contact. Ik wil dat je date? Boxnummer 902633.
snel gaat bellen, zodat we te- Ben jij die spontane, ruimdengen elkaar kunnen praten. kende, lange, goed gebouwBoxnummer 985466.
de, intelligente kanjer????
Noord Holland: Gebonden Heb-jij zin in een avondje uit?
vrouw, 30 jaar, goed uitziend Ik ben een lange, leuke, seCoupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolen mooi slank. Ik zoek een rieuze, spontane meid. Ik heb
gende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
(frankeren als brief) met ver- NUMMER KOSTEN
spannende manier om mijn lange blonde haren en blauZandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
melding van uw postcode naar F 9.99 (ICL. BTW)
liefdesleven weer wat op te we ogen. Lijkt 't je wat?
EXTRA
ons kantoor:
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgevijzelen. Als jij begrijpt wat ik Boxnummer 236223.
(u dient er rekening;
bedoel dan voelen we elkaar Ben jij 30+, leuk, slank, lang,
geven • maximaal 3 regels • alleen voor particulier
Micro's Weekmedia, Postbus mcc (c houden dat bij
nu al perfect aan. Laat me sportief en humoristisch? Dan
gebruik • het aangebodene mag niet boven
156,1ÜOO AD Amsterdam.
uw opgave de regel
snel meer weten!
f 300,- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangcboFax: 020-6656321.
hr.o.nr.... Imr. v.d. hlild
wil ik jou graag beter leren
Boxnummer 906208.
als
l regel bij u\v tekst
den.
kennen! Ikzelf ben 1.82 lang
gerekend wordt).
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
Of afgegeven bij:
Ondeugend en spontaan stel, en ik heet Lydia. Ik houd van
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
- Kantoor Zandvoorts
net de 40 jr, gepasseerd. We lachen, uitgaan, sporten en
Wij zijn niet aanspniLaat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Nieuwsblad
zouden het heerlijk vinden om een goed gesprek. Lijkt 't je
kelijk voor fouten onlmet een andere man, vrouw wat? Groetjes! Boxnummer
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Gasthuisplcin 12.
staun door onduidelijk
of stel een fijne avond te heb- 963833.
2041
JMZundvoort
liamlsclirilï.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is. kunt u
ben. Alles kan maar niets Hallo leuke mannen! Ik ben
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijmoet. Reageer snel want aan- Janie, 45 jaar en ik zoek via
Gratis Micro's en betaalde
Wij behouden ons hel
sluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
staande zaterdag zouden we deze afspreeklijn een nieuwe
Micro's moeten worden ingcle- recllt voor zonder
al willen afspreken!
relatie! Ben jij ook echt weer
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
Boxnummer 283093.
toe aan een relatie en wil jij mij
loor tot uiterlijk maandag
,„
niu,
opgegeven.
beter
leren
kennen,
reageer
16.00 uur.
Uitgaan, dansen, koken, vakantie. Interesse?? Wie ben dan nu met een leuk bericht
ik? Een goed uitziende, Suri- op mijn box! Boxnummer
naamse, Amsterdamse, 39 ja- 962347.
rige moeder van 4 kinderen. Wat ik niet heb? Bril, baard,
Waarvan er 2 uitwonend zijn! snor. Wat heb ik wel? LichtBen jij een goed uitziende, blauwe ogen en zwart haar. Ik
betrouwbare man tot 50? Bel luister al 36 jaar naar de
mij dan eens! Boxnummer naam, Michel. Ik ben ong'e969607.
bonden, woonachtig in Amen zie er goed uit!
Ik ben een alleenstaande sterdam
Heb jij zin in een leuke afvrouw van 58 en ik ben op spraak? Groetjes! Boxnumzoek naar een eerlijk span- mer 27036?
t/m 3 regels ƒ 5,60
nend contact, waarbij ook ant/m 4 regels ƒ 7,47
dere gezellige dingen gedaan Reageren op advertenties
met boxnummer?
kunnen worden b.v. naar een
t/m 5 regels ƒ 9,34
klassiek concert of uit eten
t/m S regels ƒ 11,21
gaan! Ik ben blond, 1.72 en
hoop van je te horen!
t/m 7 regels ƒ 13,08
Boxnummer 956708.
Hieronder vindt u een kleine
t/m 8 regels ƒ 14,95
Wat zoek ik? Een te gekke, selectie van de honderden
aanwezige
advertenties.
t/m 9 regels ƒ 16,81
lieve, romantische, toffe vent
tussen de 35 en 50 jaar. Zoek Ik ben een vrouw van 37 jaar,
t/m 10 regels ƒ 18,68
jij een hele lieve, eigenwijze lief, romantisch en leuk om te
brunette?? Dan zit je bij mij zien! Ik houd van erotiek, heb
Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opncnien.
goed! Wil jij mij beter leren een mooi en lekker lichaam
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tol ecu maximum van één advertentie
kennen tijdens een lekker en zoek JOU! Interesse? Bel
per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamcn niet boven l'300.-.) kunt u niet gratis adverteetentje?? Reageer nu! Box- me
SNEL!
Boxnummer
ren. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
nummer 241589.
215684.
• Reflectanten op adverten- Sta jij met benen op de
Naam:
ties onder nummer gelieven grond?? Ben je humoristisch,
ervoor te zorgen dat het num- slank en heb je donkere haren
Adres:
mer in de linker-bovenhoek en een leuk koppie? Reageer
op de envelop staat vermeld dan pp mijn advertentie! GePostcode:
Plaats:
en dat de brief geadresseerd scheiden, 55 jaar, dat ben ik!
wordt aan: Weekmedia, Post- Ik heb 2 volwassen kinderen
Telefoon:
bus 156, 1000 AD Amster- en een zware baan. Spreekt
dam. Dit voorkomt vertraging dit alles jou aan? Boxnummer
S.v.p. in rubriek:
in de behandeling.
363071.

MUIDERBERG

in 5 dagen

ƒ 399.000 k.k.

WIKA AUTOGLAS :

voor de particulier:
3 regels gratis

Zandvoorts Nieuwsblad

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

per wigwam max. 6 pers.

(SLAGHAREN, DAAR GENIET IE NOG 'T MEEST
RESERVEER SNEL: 0523-683000 TOT 20.00 UUR

Verhuizingen

MATRASSEN

ed 17
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ovzm INFO

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Stichting Zandvoort Promotie
Presenteert

VOORJAARS
MARKT

MEI

VRIJDAG

Öit zijn maar enkele
f|
Voorbeelden uit honderden |
spectaculaire aanbièdin^ejtj

ZATERDAG

MEI

• 9.00-21.00 uur*

MEI

9.00-17.0Q uur 1

9.00-21 .OQjJurl

*

Sitdown2+3 zits
combinatie in vol aniline leder.
Normaal 3950,+ Gratis 2 Super Mountainbikes'

ZONDAG?JUNI
CENTRUM ZANDVOORT
AANVANG 11.00-17.00 UUR

99 c*** «*

kortingen

Knatprijs

tof

1995.,
Londen 2+3 zits

Knatprijs

J f A?

combinatie in romantisch
Engelse stof. Normaal 895,*
Geen gratis Mountainbikes

Turijn

Louis Davidsstraat/Prinsesseweg

meto.a.:

1

>NDERDA<

Mll Va 2+3 zits combinatie in vol
": aniline rundieder.
^V^-/
r* Normaal 2295,-^
'nalprijs

2+3 zits combinatie in vol
anilineleder. Normaal 5250»*^

+ Gratis 2 Super Mountainbikes

DORPSOMROEPER
STELTLOPER
CLOWN OME WIM
KINDERBOERDERIJ

Gratis 2 Super,
Mountainbikes

Arsenal Modei2ieo
2+3 zits combinatie met relax-systeem
' in een groot aantal kleuren leverbaar
Normaal 5995,-

Knatprijs

+ Gratis 2 Super Mountainbikes
'

non-profit instellingen als
- KNRM - Rode Kruis - N.H.K -.
Voor deelname opgeven bij:
S.Z.R Toos Tromp, Tel. 5713738

m Koninklijke droomhoekbank als afbeelding in een groot
aantal kleuren. 1e kwaliteit rundieder..
Normaal 89959-

. e.a.

MaHnelli ^

Knatprijs

6K0

Kosten kraam/grondplaats:
FI.120.—/100.—excLBTW
Leden O.V.Z. betalen Fl. 75,-

High design bank in
kalfsleder met sier-,
lijke chrome poten
Normaal 39509

+ Gratis 2 Super
Mountainbikes

2+3 zits combinatje
in eiken met kuipkussens
Norniaal 295O,"

1795,-

GRATIS!

+ Gratis 2 Super Mountainbikes

FIJNPROEVERS WORDEN NIET
GEBOREN MAAR GEMAAKT DOOR ...

Voor de nieuwe

ENDURA
KRASVASTE
en
MONODEK
van
HISTORverf
Tevens verkoop van
glas, behang en petroleum
naar
KEESMAN
Jan Steenstraat L'
Tel. 5712425

AFSLANKEN '
VOOR DE ZOMER?
Is „de weegschaal"
uw grootste vijand?
Boek dan nu als
voorbestemming op uw
vakantie bij ons een
snelle ftjnfv/ucht)
naar een „maatje minder'

BANKETBAKKERIJ

N. Litnmen en...
La Bonbonnière

Persoonlijk advies en
maximale privacy via

BigBen

-'MïiPBS

Knatprijs

1395.,

2+3 zits combinatie met losse
hoes in romantisch Engelse
stof. Normaal 2195,-

Knatprijs'

Geen gratis Mountainbikes

Knatprijs

Oosterwij k

i

ecu •«•••r «^

_-^y

2AWMMTAÏÏ

„* • :

•*• Gratis 2 Super Mountainbikes
' 2+3 zits combinatie in Artificial leather
Normaal 2495,',

Knalpriis

ABSOLUUT VOOR

•*• Gratis 2 Super Mountainbikes

ilién onll
Alweer een formule van:
Afslank Club SophieTimp
info:Te/.: 0299-667662

Echt...
je móet het proeven
THEA, DIANE EN AP LAMMERS
[ALTESTRAAT 33 TEL.: 571 5584

Florence
2+3 zits combinatie ir
Artificial leather
Normaal 1 T95j'

Knatprijs

+ Gratis 2 Super Mountainbikes

•NU KOPEN EN
TOT DE VOLGENDE
EEUW BETALEN
TEGEN 0% RENTE!
•GRATIS KOPJE
KOFFIE
• ALLE AANKOPEN
MET 3 JAAR
CBW-GARANTIE!
•GRATIS THUISBEZORGING IN DE
GEHELE BENELUX!

Fa. Gansner & Co.

NIEUWE
ZOMERCOLLECTIE

ALKMAAR
FRIESE POORT 106 / HOEK FRIESEWEG
TEL. (072) 51136 98

SHOWROOM 9.000m2
VIDEOSTRAAT 21, [TEL. 036) 5361144
Bedrijventerrein GOOISE KANT
SNELWEG A6, AFSLAG ALMERE-STAD/WEST

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 9.00-17.30 uur. Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Donderdag en vrijdag koopavond. Op zondag altijd gesloten.

HOE WIN JE
EEN KERSVERSE
WERKKRACHT

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

PROFITEER NU!

EUROPEAN FURNITURE MASTERS
l ALMERE-STAD

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

adverteer in de krant

WOON' VERKIEZINGEN

op met KORTINGEN

40%O

PASSAGE 3/52 ZANDVOORT
Hoekappartement op de 11 - tevens hoogste - etage met panoramisch uitzicht.
Ind.: woonk. met moderne open keuken,
slaapkamer, badkamer met ligbad, hoekdouchecabine en wastafel. Balkon zuid en
west over de gehele breedte van de flatl

SCHUITENGAT 87 ZANDVOORT
Ruim tweekamer appartement op de 5e
etage met balkon op het zuiden en riant uitzicht over zee, dorp en duinen.
Ind.: woonkamer, keuken, ouderslaapkamer, bergkamer, badkamer met douche en
wastafel.

VRAAGPRIJS ƒ 299.000,- k.k.

VRAAGPRIJS ƒ 279.000,- k.k.

PATRIJZENSTRAAT 28 ZANDVOORT
Luxueus gemoderniseerde maisonette
met balkons en fraaie tuin. Indeling: slaapkamer met dubbele kastenwand, badkamer met ligbad, toilet, douche, wastafelmeubel: 1e etage: entree, woonkamer,
(eet)keuken met app., slaapkamer, toilet.
VRAAGPRIJS ƒ 269.000,- k.k.

STATIONSPLEIN 17/3 ZANDVOORT
Goed onderhouden modern appartement
op de 1e etage; eigen parkeerterrein aanwezig.
Indeling: woonkamer met open keuken en
ruim balkon, 2 slaapkamers, badkamer met
douche en wasmachine-aansluiting.
VRAAGPRIJS ƒ 229.000,- k.k.

Wilt u meer weten? Alle verdere informatie over
deze en nog vele andere objecten, alsmede over
de financieringsmogelijkheden vindt u bij

SEINPOSTWEG 4/27 ZANDVOORT
Gemoderniseerd tweekamer appartement
op de 8e tevens hoogste etage met ruim
zonnebalkon op het zuiden en riant uitzicht
over zee en duinen.
VRAAGPRIJS ƒ 229.000,-k.k.

Passage 36-40
2042 KV Zandvoort
Postbus 413
2040 AK Zandvoort
tel. 023-5715531
fax 023 - 5719127

ra
NVM
MAKRAAH

20

PASSAGE 3/31 ZANDVOORT
Hoekappartement - ca. 115 m2 - op de 7e
woonlaag.
Indeling: ruime hal, woonkamer ca. 75 m2
met balkon west, ruime slaapkamer, keuken met balkon oost. badkamer met ligbad.
VRAAGPRIJS ƒ 375.000,- k . k . /

woensdag 6 mei 1998
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HEMA
ZANDVOORT

WONING (VER)KQPEN
IN DE REGIO
ZANDVOORT

bel
ENGELBERTSTRAAT 30
Zeer royaal woonhuis met achtertuin gelegen
centrum dorp, vlakbij zee.
INDELING:
soul.: toilet, bijkeuken, ruime slaapkamer, bergkamer.
beg.grond: entree/hal, gang, toilet, kamer-ensuite met parket, keuken, balkon.
1 e verd.: 3 slaapkamers, douchekamer
2e verd.: vaste trap naar zolderkam. met dakkapel en zolderberging.
* stenen schuur
* hele souterrain is betegeld
* ged. voorzien van dubbel glas
* gaskachelverwarming
* grondopp.: 149 nf

ƒ 495.000,-

BRUGSTRAAT 7
Hoekwoning met achterplaats en zomerhuis, gelegen in centrum Zandvoort.
INDELING WOONHUIS:
beg.grond: entree, hal, toilet met aansluiting
wasmachine, woonkamer met openslaande deuren naar plaats, moderne keuken, kelder.
1e verd.: 2 ruime slaapkamers met houten vloer,
3e slaapkamer, badkamer m. douche, 2 waslafels, balkon.
INDELING ZOMERHUIS:
entree/keuken, slaapkamer met douche, toilet,
1 e verd.: woonkamer.
* grenen vloer in woonkamer
* hal met glas in loodramen
* ged. v.v. kunststof kozijnen
ƒ 349.000,-

OOSTERPARKSTRAAT 53
Van binnen geheel gerenoveerd woonhuis met
plaats achter met schuur en achterom. Vlakbij
zee gelegen.
INDELING:
beg.grond: entree/hal, L-vormige woonkamer
met open haard en luxe open keuken.
1e verd.: 3 slaapkamers, netle badkamer (roze)
met ligbad en toilet.
* woonkamer met parketvloer
* schuifpui naar plaats achter met vrijstaand
stenen schuur en achterom
* voor- en achtergevel vernieuwd
* het platte dak is volgens opgave verkoper ca.
10 jaar oud
* ged. voorzien van dubbel glas
,

CENSE
&
VAN LINDEN,

023 - 5 715 715

i •,••*.•. ••» r% w^'é^t • ^^\,
HELE REGIO...

W
ZANDVOORT
• GKAH DORADO GROUP \\

Dit is alleen bestemd voor vaders & kinderen ! !
Op zondag 10 mei a.s. mogen alle moeders weer eens lekker
verwend worden, dus nodigen wij u uit voor een

OVERHEERLIJKE MOEDERDAG-BRUNCH.
Voor slechts ƒ 35,00 per persoon serveren wij onder andere een
heerlijk kopje soep, diverse soorten salades, luxe broodjes, ragout,
diverse soorten kaas- en vleeswaren & luxe desserts.
Zoals u van Grand Dorado gewend bent, zetten we voor kinderen
tot 4 jaar een gratis bordje bij en eten kinderen t/m 11 jaar
voor de halve prijs mee!
Uiteraard is er in onze kinderspeelhoek voldoende speelgoed en
een leuke tekenfilm, zodat de kinderen kunnen spelen en alle
moeders rustig kunnen brunchen.
Voor uw reservering kunt u bellen met
Grand Dorado Zandvoort,
telefoonnummer 023 5720000, toestel 1050.
Wij zien uw reservering graag tegemoet!

BURG. V. ALPHENSTRAAT 61/8
4-kamerflat, verbouwd tot 3 kamers op 2e verd.
in gebouw Sandhorst, met lift
INDELING:
entree/gang, modern toilet, sfeervolle woonkamer, moderne luxe keuken met app., moderne
badkamer met bad en wastafel, 2 slaapkamers,
2 balkons.
* berging op de begane grond
* kunststof kozijnen (op één na)
* dubbel glas
* zeer verzorgd appartement
* uitzicht duinen en zee
* servicekosten ƒ 440,- incl. voorschot verwarming
ƒ 269.000,-

NIEUWSTRAAT 5
Zeer nette hoekwoning met betegelde plaats, gelegen in centrum dorp.
INDELING:
beg.grond: entree/hal, L-vormige woonkamer,
ruime nette keuken, douche/toilet.
1e verd.: 3 slaapkamers.
* betegelde plaats met vrijstaande stenen
schuur met achterom
•* plafonds zijn deels zachtboard en deels
schroten
* gaskachelverwarming
* grondopp.: 81 nf
* oplevering voorjaar 1999
ƒ 279.000,-

n gt bij Cense & van
-,--^|

•

^x.'^-.'.f)

-r~~

Lingen op de plank!
KERKSTRAAT 5/I

HOGEWEG 67 RD
Leuke, lichte bovenwoning, gelegen in centrum
dorp, op loopafstand van zee.
INDELING
entree, trap, hal, woonkamer, zitgedeelte met
eetgedeelte, achterslaapkamer met openslaande deuren naar balkon, keuken, badkamer met
douche en toilet.
* woonkamer met fraaie parketvloer
* keuken met gasfornuis, koelkast en aansluiting wasmachine
* badkamer met nieuw tegelwerk
* gedeeltelijk v.v. dubbel glas
* balkon over de hele breedte van de woning
* c.v. gas moederhaard
ƒ198.000,-

Voor alle lieve mama's
hebben wij de
mooiste bloemen geplukt

«•„

CENSE&
\LlNGEN
MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
|HR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 • 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

In het centrum van het dorp gelegen ruime bovenwoning. Strand en zee op 2 minuten loopafstand.
INDELING:
1e verd.: overloop, woonkamer, eetkamer, keuken, toilet/douche, klein balkon op het noorden,
balkonkast. 2e verd.: overloop, 2 alaapkamers,
toilet, douchekamer, 2e keuken.
3e verd.: slaapkamer, bergruimte
* voorzien van C.V. gas
* huurprijs excl. gas/water/elektra
* waarborgsom 2 maanden
* huurperiode minimaal 1 jaar
* dient opgeknapt te worden
per maand ƒ 1.500,-

Uw
rubrieksadvoilciitii
kunt u zowel schriftelijk al
telefonisch opgeven. Zie voo
het adres en/of telefoonnum
mer de colofon op de adv»
tentiepagina van deze kranl

paviljoen Jeroen 20

Een spannend
contact in de buurt
0906-50.222.04 (1 gpm).

• Zandvoort, Tel: 023-5716994 -

BLOEMSIERKUNST
Haltestraat 65
Zandvoort,
tel. 5712060

J ÖIujjS

Moederdag Menu ƒ 32,50
^V"^
KyrRoyal
l
25
J
X^ O ^/ Cocktail van Hollandse garnalen
\ƒ

WELK VOETTYPE HEEFT U?

***

Gebakken forel met amandeltjes
°1
Gesneden kalfsvlees in een romige champignonsaus
* **
Profiterols
GSWOON DOSN'PCIVnjOgN JSROSN!

0906-Nummers
BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

(09)06-98.50
24 u/pd (1 gpm)
Zie ook Nieuwsnet 9
Kabeltekst pag. 440 en 450
BEL ME THUIS

0906.98.89. Rijpe Sjaan DD
zkt jongens (18) v. Live Seks.
Grijp onder m'n rok. 99 cpm.Hij voelt onder haar rokje: zo
heeft niets aan! Geen 06-kos
50 cpm.! Binnen 5 seconden ten. 00-569004263 (2 5 gpm
vrouwen 30+ direct live aan
Ik ben er
de lijn! 0906-17.22.
ALTIJD VOOR JOU
50 cpm.! Quick Dating. Nu
bellen, direct afspreken.
Bel: 0906-17.33.
ca. 1,05 p/m

(09)06 - 9789

50 cpm.! Thuiscontact: vrouwen (20-59) zoeken een afspraak thuis. 0906-17.44.

0906-96.88

60 cpm.! Wijkdating: vrouwen Ik ga door, waar andere
uit jouw wijk zoeken een af- stoppen! Schaam me ne>
gens voor en wil harde SEKS
spraak! 0906-17.17.
Harriet! 99 cpm. 0906-97.94
Beluister anoniem
Afspreken
in
jouw
advertenties 18+
1
Leuke meiden en jongens u
postcode-gebied
0906-50.15.15.6 (1 gpm).
A'dam e.o. leer je kennen vi;
0906-50.222.04 (1 gpm)
Teleparty. 0906-0990. pm60c
Biseks! Buurvrpuw/buurmeisOntdek de duistere wereld!
je (18)' Spelletjes steeds harSM. Je meesteres LIVE! Zij LIVE! Black, beautiful en ho
der! 99 cpm. 0906-95.26.
wijdt jou in! 99cpm. 0906-9626 Voor de'liefhebber v. zwar';
vrouwen! 99 cpm. 0906-06 O'
Dagelijks seksen hete meis* SEKS ALARMNUMMER *
jes (18) op onze LIVELIJN! De
Snelseks Direct Live 99 cpm. Lokaal tarief! Amsterdam
heetste' 99 cpm. 0906-06.03.
dating: vrouwen uit A'dam'
010-29.46.186.
Dames en heren uit heel
Nederland zoeken 'n vriend
Spannende date?
New*New*New*New*Ne\*
of vriendin, alle leeftijden.
0906-50.15.15.6.
SECRET-PHONE-COMPAN1
(55 cpm). 0906-9876.
Advertenties van
De 1e seksafluisterlijn v. Ho'
vrouwen 18+. (1 gpm).
0906-97.22 Secret!! 99 cprr
Direct contact met
stoute vrouwen
Thuiscontact: vrouwen (20- Wil jij SEKS? Ik ook! Bel m'
0906-50.222.21 (1 gpm.)
59) zoeken een afspraak dan LIVE. Geen 06 op je tel
thuis. 0906-19.19 (60 cpm.). rek. 00-6809950929 (4 gpm
Direct contact met
vrouwen thuis!
Vanavond al een
0906-50.222.21 (1 gpm).
fijne afspraak?
Diverse clubs
0906-50.222.04. (1 gpm).
Direct contact met vrouwen
uit heel je eigen regio? Bel Voor 't echte handwerk bel je
dan DIRECT APART!!
0906-06.30. Zij praten, jij
Luxe privé huis! Topmeisje;
(99 cpm) 0906-909.99.35.
komt! Live + Storiesi 99 cpm.
10-01 u, 7 dgn p.w. Sauna
Dominante en onderdanige Vrouwen 30+ uit A'dam ge- bubbelbaden. Sarphatipa'
vrouwen zoeken SM-contact ven je hun telefoonnummer! 118, A'dam. 020 - 67230&
06-35011076 (80 cpm).
0906-14.44 (60 cpm.)
• Wij behouden ons
Doorgeschakeld
Wil je lekker komen, maar recht voor zonder opgave va
met vrouwen thuis
redenen
teksten te wijzig^
geen 06 op je rek.? Bel dan nu
0906-50.222.21 (1 gpm).
00-569004253 (2,5 gpm).
of niet op te nemen.
VERNIEUWD ca. 1 gpm

0906*0611

Hierboven zief u afbeeldingen van de Platvoet, Holvoet en de
Normale voet. En de houdig die daarbij hoort. Sommige voettypes
kunnen klachten veroorzaken als:
voorvoet- en geiengpijn, hielpijn, zwikken en lage rugklachten.
Komende week kunt u een afspraak maken voor een gratis
voefonderzoek-advies.
Bel voor een afspraak: 023-5715449
Podologisch & orthopedisch voetbedcentrum Zandvoort
Corn. Slegersstraat 2
2042 GP Zandvoort
Tel. 023-5715449

10 mei moederdag
Zeg ket met bloemen,

"erica"
Bloemenmagazijn sinds 1908

Grote Krocht 24 - Zandvoort
Telefoon 023-5712301
Wij verzorgen uw bloemwerk door geheel Nederland

• Zie de colofon voor opga
ve van uw rubieksadvertentie

21
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Roter Actifen: snel actief
bij sterke pijn
Boter is al meer dan 50 jaar aanbieder van een compleet Keuze
mg ibuprofen per
assortiment pijnstillers. Het bekende Hollandse merk Roter Actifen vormt een eigen- dragee en is dus uitstaat in de top 5 van de meest gebruikte pijnstillers in tijdse aanvulling op het be- stekend geschikt
Nederland; een niet mis te verstane positie.
staande assortiment pijnstillers voor de extra sterke
Roter is volop in beweging.
Het logo is gemoderniseerd,
zonder daarbij afbreuk te doen
aan de herkenbaarheid. Zowel
de Roter vitamine C-lijn als de
pijnstillers hebben een nieuwe
verpakking gekregen die past
in deze tijd. Er wordt continue
aan gewerkt om de producten
nog beter af te stemmen op de
wensen van de consument.
Daarbij wordt ook gekeken
naar de ontwikkelingen in de
markt.
Vandaar dat Roter nu komt
met Actifen, een nieuwe pijn-

stiller op basis van ibuprofen.
Vriendelijk
Ibuprofenpreparaten vormen
een segment in opkomst. In
een publicatie in De Telegraaf
van april vorig jaar wordt naar
recent onderzoek verwezen,
waaruit blijkt dat ibuprofen de
meest vriendelijke stof is die
vrij verkrijgbaar is. Ibuprofen
wordt vaak gebruikt bij hevige
pijn. Het grote voordeel van
ibuprofen is dal het naast pijnstillend ook ontstekingsremmend werkt.

Lusteloos? Vermoeid? Prikkelbaar?

UltraVit Multi B, dé oplossing

van Roter dat nu bestaat uit
APC, Paracof en Paracetamol.
Er zijn twee varianten:
Roter Actifen. Dit bevat aoo
mg ibuprofen per dragee. Een
doosje bevat 30 dragees, die wit
van kleur zijn. De adviesconsumentenprijs is fl. 6,25.
Roter Actifen 400 bevat 400

Doe de Nationale
Drukte en &iress(cst!

pijn. De inhoud van
een doosje is 20 dragees (felroze kleur).
De adviesconsumentenprijs is
fl. 6,50.
Omdat je met pijn niet optimaal functioneert, wil je er zo
snel mogelijk vanaf. De twee
varianten van Roter Actifen
bieden dan ook een snelle op-

SlankVitaal afslanktabletten als beste getest
SlankVitaal maakt haar belofte waar. In maart 1998
werden deze afslanktabletten uitgebreid getest door
tientallen lezers van het weekblad Weekend. Het gemiddelde gewichtsverlies bedroeg maar liefst 7,5 kilo in
drie weken. Patty Brard is niet echt verbaasd over dit
spectaculaire resultaat.

Lusteloos? Vermoeid? Prikkelbaar? Soms lukt het
gewoon niet te genieten van alle leuke dingen in het
leven. Zomaar. Zonder reden. Zo lijkt het tenminste.
Want al eet u nog zo bewust en leeft u nog zo gezond, "Met SlankVitaal ben ik vorig
dat vermoeide gevoel blijft maar terugkomen. Een aan- jaar zelf ook in één maand IS
vulling van B-vitaminen is dan geen overbodige luxe.
kilo kwijtgeraakt," zegt de pop-

ulaire TV-presentatrice. "Dat
was nadat een bekend weekblad 'Foei Patty, let op je buikje'
had geschreven. Normaal trek
ik me niets aan van wat de media over me schrijven. Maar nu
vond ik toch dat ik in de tegenaanval moest. Met SlankVitaal
ging het afvallen eigenlijk bijna vanzelf. De kuur is gemakkelijk vol te houden, want je
mag er normaal bij blijven eten.
Dus niemand hoeft met deze
kuur honger te leiden." •

Zo gaan er bijvoorbeeld B-vitaminen verloren als u de voedingsmiddelen waar ze in zitten kookt. Zeg eens
eerlijk.... lukt het u
om altijd even gevarieerd te eten? Verder
zijn er natuurlijk ook
nog perioden in uw
leven waarin u meer
behoefte heeft aan Bvitaminen.
Bijvoorbeeld na ziekte, in stress-situaties, of
als u zware lichamelijke
of geestelijke inspanningen
moet leveren. Ook kinderen
vanaf 12 jaar, die dus nog in
de groei zijn, zwangere vrouwen en oudere mensen hebben
meer B-vitaminen nodig dan
anderen om zich fit te voelen.
Alles wat u nodig heeft
UltraVit Multi B bevat alles
wat uw lichaam nodig heeft
om lichamelijke en geestelijke
vitaliteit te creëren, om de
zuurstofvoorziening op peil te
houden en het zenuwstelsel
goed te laten functioneren. De
hoge concentratiD B-vitaminen
zorgt - samen met een aantal
natuurlijke voedingsstoffen dat u in een mum van tijd

weer het gevoel
heeft dat u de hele wereld aankunt!
UltraVit Multi B
UltraVit Multi B bevat alle belangrijke B-vitaminen en is geschikt voor volwassenen en
voor kinderen vanaf 12 jaar.
Met één capsule per dag zorgt
u dat u niets tekort komt.
In UltraVit Multi B zit geen
suiker, zetmeel, tarwe, lactose,
conserveermiddel, kunstmatige aroma's of kleurstoffen en
is dus hypo-allergeen.
Verkrijgbaar bij drogist en reforrnzaak. ƒ 19,95 voor 2 maanden. Doe jezelf niet tekort!
Wilt u meer weten over deze
B-vitaminen? Bel dan naar het
gratis informatienummer van
Kernpharm: 0800-099 77 73.

drogisterij

TON
GOOSSENS
WINKELCENTRUM NOORD
Zandvoort
tel: 571 2305

Specialist in Homeopathie

Parfumerie - Drogisterij Schoonheidssalon

Topafslanker
De natuurlijke ingrediënten in
SlankVitaal bevorderen de stofwisseling en stimuleren de
•afbraaic van voédings-en-lichaamsvetten. Bovendien bevatten de tabletten ingrediënten die overtollig vocht uit het
lichaam afdrijven. Over één aspect van SlankVitaal waren alIe Weekend-lezers het roerend
eens. Tijdens de kuur voelden
zij zich een stuk fitter en actiever. Logisch, want aan de
slankmakende formule van dit
topproduct is tevens vitamine C
en B-complex toegevoegd. Deze
essentiële voedingsstoffen verhogen de weerstand en maken

veel extra energie vrij.
Keiharde belofte
Tientallen lezers hebben dus
aangetoond, dat SlankVitaal
als één van de weinige afslankers haar belofte waarmaakt.
Gemiddeld vielen zij 7,5 kilo
in twee weken aï. Zonder honger en zonder een lusteloos
gevoel. Het is dus de snelle,
eenvoudige en gezonde methode voor iedereen die nog voor
de zomer bikini-slank wil zijn.
De
afslanktabletten
van
SlankVitaal zijn verkrijgbaar
bij drogist, reformwinkel en
apotheek. Er is een 15 daagse
kuur (5 kilo afvallen) en een
maandkuur (12 kilo afvallen).
Voor meer informatie: (013)
528 49 76.

Gevoelige huid,
irritatie of allergie?
Wie overgevoelig is voor kritische
stoffen , zoals parfums en kleurstoffen, wordt daar dagelijks mee geconfronteerd. Bij huid- en haarverzorging en bij was en afwas.
Daarom is er Mini Risk. Mini en de producten worden contiRisk is ontwikkeld in samen- nue getest.
werking met Astma- en Allergieverenigingen voor mensen Assortiment
met een gevoelige huid of Het assortiment omvat huidmensen die lijden aan astma of crème, shampoo, anti-traneen allergie. Alle producten spirantroller, toüetzeep, waszijn dermatologisch getest en middel geconcentreerd, wasbevatten geen parfums, kleur- verzachter e:i af wasmiddel.
stoffeii, enzymen of andere Mini Risk is verkrijgbaar bij
overbodige toevoegingen. De de allergiespeciaalzaak, drokwalitatief
hoogwaardige gist en apotheek. Voor meer ingrondstoffen worden zorgvul- formatie: Tendem B.V., tel.:
dig geselecteerd op zuiverheid (038) 421 77 47.

« n t>tj rjj Met K.H. 3 lijkt leeftijd

geen rol meer te spelen

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 5716123
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DROGISTERIJ
PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

DRUGSTORE

KERKSTRAAT 31 , ZANDVOORT

TEL: (023) 571 2513

Soms vraag' je je wel eens, al' w:iar je de tijd en moed
vandaan haalt... baan, gosan. hobby's, druk sociaal
leven. Het hoort er allemaal bij en je wilt er eigenlijk
niets van missen. Dat hoeft ook niet als je er maar voor
zorgt dat je lichaam dit moderne tempo kan bijbenen:
wat extra aandacht in situaties viui drukte en stress is
aan te raden.

piinitillind
hoort* verlagend
ontftokingtrcmmend

lossing bij sterke pijn. Roter
en Actifen zijn gedeponeerde
handelsmerken van
NL'Pharma BV, Almere.
Lees voor gebruik de bijsluiter.
Niet te gebruiken door maag-

patiënten of patiënten die antistollingsmiddelen gebruiken.
Verkrijgbaar bij apotheker en
drogist. Voor meer informatie.
NL'Pharma, tel. (036) 549 33 33.

De oplossing voor
zwemmerseczeem
Zwemmerseczeem of voetschimmel is een veelvoorkomend probleem. Recent onderzoek toont aan dat een op de
drie Nederlanders hier wel eens last van heeft gehad.
Vaak begint voetschimmel met roodheid en jeuk. Daarna
kan de huid gaan schilferen en kunnen kloof j es ontstaan.
Hoe onstaat het?
Voetschimmelinfecties worden
overgebracht via huidschilfers
van mensen met voetschimmel.
Die huidschilfers liggen bijvoorbeeld op de vloeren van
zwembaden, sportfaciliteiten,
sauna's en hotelkamers. Mensen in de directe omgeving
kunnen ook een belangrijke infectiebron zijn.
Schimmelsporen
Wie eenmaal last heeft van
voetschimmel, kan door schimmelsporen zichzelf en anderen
opnieuw besmetten. Deze
schimmelsporen zitten in de
kleine huidschilfers die vaak in
sokken en schoenen achterblijven. Ook blootstelling van de
huid aan vocht, verhoogde
transpiratie en verminderde
bloedcirculatie (koude voeten)
spelen een rol, omdat dit de omstandigheden zijn waarin de
schimmel zich het beste vermenigvuldigt. Knellende schoenen, een snee in de huid en
overdadig zeepgebruik, beschadigen het afweermechanisme
van de huid waardoor voetschimmel makkelijker onlstaat.
Canesten derma
Er is een geneesmiddel dat
hiervoor de oplossing biedt:

Canesten derma, verkrijgbaar als crème,
strooipoeder en huidspray. Het
duurt ongeveer één tot vier weken voordat de symptomen (rode
huid, schilfertjes, jeuk, soms
blaasjes en een gezwollen huid)
zijn verdwenen. Voor het beste
resultaat adviseert fabrikant
Bayer om een spray of crème in
combinatie met poeder te gebruiken. De huidspray of crème dient
twee tot drie keer per dag op de
aangedane huid te worden aangebracht, terwijl strooipoeder
wordt gebruikt in sokken en
schoenen om schimmelsporen te
bestrijden. Hiermee wordt herbesmetting voorkomen. Caneslen
derma
(werkzame
stof
Clotrimazol) is verkrijgbaar bij
apotheker en drogist. Niet gebruiken bij overgevoeligheid
voor het werkzame bestanddeel.
Lees voor gebruik eerst de bijsluiter. Voor meer informate:
Bayer B.V., tel. (0297) 280 666.

Nooit meer slapen ?
Vraag nu informatie aan over het herstel
van uw natuurlijk slaaovermoaen.
Bel de Slaap Service Lijn: 0900 - 300 50 20 (sscpm)

Zwarte kumnnel, nieuw middel
tegen allergieën
Als men de lijst van toepassingsmogelijkheden van
zwarte kummel in de verschillende vormen (olie, zaad,
capsules) ziet, schudt men in eerste instantie misschien
ongelovig het hoofd en zegt: "Dat bestaat toch niet!"
Maar de veelzijdigheid van zwarte
kummel berust op het feit dat deze
het immuunsysteem versterkt en
stabiliseert.
Het
helpt bij
de meest
uiteenlopende
ziekten
en klachten die allen lot een
verstoring van het immuunsysteem te herleiden zijn. Lees

Niel meer wakker liggen
van gesnurkt

Jones en met
hem vele
miljoenen
mensen over de gehele wereld.
K.H.3 is verkrijgbaar bij apotheker en drogist. Voor meer
informatie: Bipharma B. V.,
Postbus 151, 1380 AD Weesp,
tel. (0294) 493535.

Vele prijzen
Vanaf begin mei is de
Nationale D r u k t e en
Slresstesl beschikbaar
Die vind je in de supermarkt bij de vitamines
van Santogen; m het rei'oi mschap. Door mee te doen aan de
Nationale Drukte en Stio.sstest
maak je bovendien kans op ve-
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Situaties
In s i t u a t i e s v a n d r u k t e e n
•,t 1 1 is l n u je je lichaam ook
I n ipi u met t ' x l i a v i t a m i n e s en
m u i t i ,den Me! Santogrn bij
l )> p i 11 en Sties.s. cle m u l tl v i t ai i i i ' , i uu i e \ ! i , i niafjno.siiim en
v i l , n n u t l! d i e ,)(.' m i n d e r f > c \nc|'" i n 'iiiiulei prikkelbaar
i i i . i . i l i t i | d e n s die situaties van
d i u i i i < n slie.s.s Voor d r u k k e
i i j d i ' i ' d i i i > ] tot h zijn

Voor moei informatie:
K a n t o r e n ConKumenlenservice,
P o s t b u s -^ f5530 AA Bladel.
t i > l (0197) :}R 18 33.

Alles over hooikoorts
www.gezondheidsnet.nl

JVlerz Special Dragees: De ware
schoonheid komt van binnen
Steeds meer vrouwen zijn zich ervan bewust dat echte
schoonheid van binnen zit. Er g'oed en gezond uitzien,
heeft niet alleen met cosmetica te maken. Als je lekker
in je vel zit, straal je dat uit. Merz Special Dragees zijn
speciaal ontwikkeld voor zo'n stralend uiterlijk.
De waardevolle vitaminen en bouwsloffen stimuleren
de groei van mooi
""~"~
en gezond haar
en zorgen voor
SpK,
een frisse huid en
f,^'
glanzende nagels.
-•- Bij te weinig' ^ ""~~
slaap, slress of een
onregelmalig leven, zijn cosmetica en kapper met voldoen
de om er mooi en zelfvcrzckn cl
uil Ie zien. Enkel als het l i chaam voorzien wordt van votdoende vitaminen en bomvslnl
fen is het in staat om h u K!
haar en nagels te vcrnic-uv.cn
Merz Special Dragees helpi n
daarbij. Na 2 a 3 maanden In
reikl u een optimaal ro.sullaal
Huid, haar en nagels woiclen
als volgi gevoed door Mei /
Special Dragees.
Huid Het Merz-Gist-cxtiail is
zeer vitaminerijk. s t i m u l e c i l
de celopbouw en bevoicleit de
celafvoer. Vitamine D i
belangrijk voor cle s t o l u i s s i
hng van calcium H-C'amteen
houdt de huid zacht, soejj< l en

f i LS Voor bescherming en vitahsei i n g van huidcellen tforgt vitamine
E Vitamine C is
nodig voor de
opbouw van het
bmclweefsel van do
h u i d en het vergroot de natuurlijke weerstand. Aan do
"n liet behoud van
hmduccfse] werkt vitamine Bi 0111 ule\
H a a r V i t a m i n e A. calcium on
M ] ) . ' i i l o t h i ' i i , i < i t zijn bouwsloflen dn bijdragen aan een
k i a i i i t m c haarstructuur en
m\ <. n>le haai !> rooi
Nagels
Uw nagels worden
\• i s l " i l . ' door vitamine B2 en
i i h i i i n -pantothonaat.
Een
i i ' i n l a a n de/e .stoffen m do
' u i d i i i L ' kan leiden tot brokkc'i >i \ in v i n d e r - en toonnag'ols
i , i l Dragees zijn vooi
i ki i j g b i i a r bij ajDou i s t i>n l e f o r m h u i s
i i n f o r m a t 'e bel
a t o Consumenten
, i
0900-101 l O1 fi

er alles over in het boekje:
Zwarte kummel.
Voor de behandeling van allergieén en aandoeningen van
huid en luchtwegen én het immuunsysteem. Verkrijgbaar
bij drogist en reformzaak
Voor informatie: Cunuron B V .
tel (035) 624 02 56

Door veranderingen in onze eet- en leefgewoonten en in
de medische voorzieningen worden we steeds ouder.
Naarmate de jaren vorderen, verandert de functie van
de lichaamscellen. De energievoorziening begint te
haperen, met als gevolg dat we minder gaan presteren.
Als alle lichaamscellen optimaal werken, blijven we in
Porren in de rug? Oordopjes?
goede geestelijke en lichamelijke conditie.
Met een deken op de bank?
't Hoeft niet meer, want nu
Een van de stoffen die de li- heid geis er SnurDim: het nieu- •
chaamscellen helpen om voe- bruikt door
we, homeopatische ge- " • *~ " •
dingsstoffen goed op te nemen, bijvoorbeeld
neesmiddel tegen snurkoverlast.
is procaïne. K.H.3 bevat naast Donald
procaïne de stof haematoporfyrine, die ervoor zorgt dal
procaïne in actieve staat de
bloedbaan bereikt. Procaïne
zou anders in het maagdarmkanaal omgezet worden in een
stof die niet werkzaam is. In deze samenstelling wordt K.H.3
reeds jaren, naar volle tevreden-

Die aandacht begint n a t m n l i , 1
mei inzicht krijgen in hoc i< \\\
elkaar zit on hoe j<> j<> ]i u n
loeft. Daar hooft S a n t o ^ ' n < h
Nationale Drukte r-n SlicssK ,1
vooi' gemaakt. Een h . m d i f i
test die inzicht goei t in je pi i
soonlijkc reacties als de di u i
toeneemt Vul de test in i M
stuur hom op n a a r 8 ; m t o ( > < n
Consumnnton.service Je i : i i j " t
dan een uitgebreid a n t w n o i d
over hot niveau van s i l u . i l u s
van drukte en .stress m je Ie
ven Bovendien k r i j g je een
vergelijking mot het genudd' l
de van Nederland en een
gericht advies met t i p s
voor meer ovenwicht in
deze situaties

SnurDim is makkelijk in hel gebruik: een labiel voor het slapen
gaan, da's alles. Ook is SnurDim heel effectief: binnen 14 dagen
is er al hoorbare verbetering. Een uitkomst als de nachtrust van
anderen wordt verstoord. Maar ook de snurker zelf slaapt lekkerder en rust, beier uit met SnurDim.
Een pakje SnurDim a 20 tabletten is voor ƒ 19.75 bij apotheek,
drogist en reformzaak verkrijgbaar. Lees voor gebruik de bijsluiler. Bel voor informatie TS Products, tel.: (0341) 42 76 26.

deze
Bel voor informatie

023-5
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Whirlpool
combimagnetron
1

vermogen: hetelucht 1500 Watt,
magnetron 1000 Watt en
quart/grill 1000 Walt
• digitale timer * RVS ovenruimte
• inhoud 34 liter
Van 899,-

Severin
barbeque-grill

CQ95
m/mmtëm

Black & Decker
ministofzuiger

29 AIR MILES

2 AIR MILES

• mini accu stofzuiger • gebruiksduur 7,5 minuten
continu • voor/ien van steelhandvat • incl. wandhouder
Van 79,95

•~!

• vermogen: 2000 Watt
• verchroomd grillrooster
• op 2 hoogtes instelbaar
afneembaar grillrooster en
element • geëmailleerd
stalen huis • ook binnen te
gebruiken (waterreservoir)
Van 79,95

Tefal mini-oven

ïill
2 AIR MILES

• inhoud 10 liter • geschikt
voor bakvormen tot 27 cm
• incl. rooster en
ovenschotel met antiaanbaklaag • regelbare
'thermoslaat met l O standen
Van 159,-

4 AIR MILES

Samsung magnetron
met grill

Tefal stoomstrijkijzer
• uniek Tefal Supergliss Actif strijkzool
• uitneembaar anti-kalkslaafje
• mei konlrolelampje en waterniveau-aanduiding
• met spray
Van 69,95

• inhoud 17 liter
vermogen: magnetron 800 Watt
en grill iOOOWati
• elektronische bediening
Van 349,-

IK

lÜi

1 AIR MILE
fff!*-

' •»• J

11AIRMIIES

Personenweegschaal
• mechanisch/analoog • weegvermogcn tol 120 kg
• geheel metalen uitvoering • opstapplateau afgedekt
met kunststof anti-slip mat
Van 29,95

VALKENBERG WIL ALLE
EVEN IETS OP HET HAR

KEN
Braun control
timer body
• losse D-9 serieibody
• past op alle opladers
• met 2 minuten stop
'n go timer
Van 69,95

>im<if ••:',•.

Philips friteuse
• met dubbele anliaanbaklaag • koele wand
• multifunctionele 4-in-l
handgreep • inhoud 2,5 liter
• regelbare thennostaat
• permanent, afwasbaar
anti-reukfilter
Van 179,-

PHILIP5

'•rf.-Jt-~.-Si'M.'ttt*'£.-£f*u\&

\.•£'>--•iWi

5 AIR MILES

p^k

II

'.r '
*.*v*

MCÊ9&
'•mm*A

• inhoud 10-15 koppen •
met anti-chloor/kalkfiller
• zwenkfilter met
overloopbeveiliging
• waterniveauindicator
• druppelstop
• snoeropbergruimle
Van 99,95

• inhoud 2 liter
• inzethakmolen voor
het hakken van kleine
hoeveelheden
• variabele snelheid
• incl. diverse snijplaten
Van 219,-

mi

HBRflun

Braun koffiezetter

Braun
keukenmachine

BRflun

2 AIR MILES r

BRflun

Ü!i

7 AIR MILES

Sun

3 AIR MILES

Philips
elektrische

BRflunl

tandenborstel
• voor het effectief verwijderen van tandplak
• mei rolerend
borsleltje en active lip
Van 99,95

-S

«r

-C

PHILIPS

2 AIR MILES
,T~"\

.CELLENT

- >^ty^>

SPECIALE AKTIEPRIJS
«,-,vy^*^^

X-

>
P

«UIPS.. ;;'

Waterkoker
• 500 Watt • inhoud l liter
• automatische thennostaat
• droogkookbeveiliging
• waterniveau-indicatie
Van 39,95

Ook bij u in de buurt zit een
Valkenberg filiaal, bel voor
het dichtstbijzijnde filiaal:
(0411) 65 06 51.
(7 dagen per week,
24 uur per dag).

Princess koffiezetter en
waterkoker in één
• koffiezetter: voor 10 tot 12 kopjes
• zwenkfilter met druppelstop
1
waterkoker: snoerloos • inhoud 2 liter water
Van 149,-

©PRINCESS'

illi
4 AIR MILES

J
Braun staafmixer
• staafmixer mei krachlige
250 Walt motor
• afneembare plastic
staafmixervoet • l snelheid
Van 59,95

BRflun
1 AIR MILE

* Koop nu, betaal in 1999.
De aktie geldt voor alle artikelen
vanaf f 1.600.-. U bent geen rente
of aanbetaling verschuldigd.
Dus nu genieten van uw aankoop
en pas in 1999 betalen.
Vraag naar de voorwaarden
in onze filialen.
s
ia*
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Oranjestraat boos
op lakse gemeente
ZANDVOORT - De bewoners van de Oranjestraat die
uitkijken op het terrein achter het Kruidvat willen zo snel
mogelijk af van hun huidige uitzicht. Sinds twee jaar
geleden het plan om op die plek winkels en wat seniorenwoningen te bouwen is gesneuveld, blijft het terrein een
bron van zorg. Het wordt door winkeliers gebruikt als
opslagplaats voor vuilcontainers, door jongeren als openbaar toilet en door ratten als snackbar.

Klachten by
officier over
Danslessen'
ZANDVOORT - Burgeneester van der Heijden en
Je Zandvoortse familie
3ruynzeel hebben bij -de of'icier van Justitie een klacht
rigediend naar aanleiding
an kwetsende passages in
ie roman 'Danslessen' van
schrijver Pieter Waterdrinker. 'Danslessen' is een deouutroman waarin de aueur zijn verhaal vertelt, geden vanuit de ogen van de
1-jarige ' hoofdpersoon
Boeb Waterman. De auteur
groeide in de zestiger jaren
in Zandvoort. Zijn boek
s geschreven 'met veel ge•oel voor drama, maar ook
Tiet veel gevoel voor hunor', aldus een aanbeveling
/an zijn zaakwaarnemers. .
Een aantal Zandvoorters, en
mn familie, herkent zich echer in de beschrijvingen. De familie
Bruynzeel
wordt
5.S. Hoezeel genoemd, die in de
Dorlogsjaren heult met de vijand. Ook de bekende Zand'oorter Bertus Balladux is al
ioor veel mensen aangesprocen vanwege zijn 'drankgebruik'. „Hij beschrijft mij als
sen.tempelier heb ik gehoord.
Nou, ik drink graag een borrel,
k houd er een Bourgondische
evensstijl op na. Daar is niets
mis mee." Van der Heijden er;ert zich aan passages waarin
lij op kwetsende manier wordt
«schreven.
De auteur komt overigens
vrijdag 15 mei naar Zandvoort
om in Hotel Hoogland zijn debuut roman te signeren. De signeersessie vindt plaats na een
nterview met het ZFM-cul.uurprogramma 'Voorheen Monopole'. Tussen acht en negen
uur 's avonds.

„Kijk," zegt mevrouw J. de
Vries in het .tegenoverliggende
appartement dat in het veflengde ligt van de ABN/Amrobank.
„Móet je nou eens zien hoe dat
erbij ligt. Af en toe is het net een
vuilnisbelt. Dan staan er weet ik
hoeveel containers. Van de
Hema, bakker Paap, de DekaMarkt en McDonald's heeft er
soms ook een stuk of tien staan.
Op zomeravonden kun je vanaf
het balkon de jongeren al zien
aankomen die de donkere hoeken als plasplaats gebruiken."
„En daar," wijst ze, „is het
sloophout zo op het dak gegooid. Zijn de bakken vol, dan
wordt de troep ernaast neergezet. Ook door vreemden die
even de auto parkeren." De intensieve bevoorrading van de
diverse winkels legt ook een
claim op het woongenot.
Wat de bewoners van de appartementen 'La Grande Caverne' het meest steekt, is de lakse
manier waarop de gemeente
met hun klachten over de 'vuilnisbelt' omgaat. Een brief gestuurd in juli 1996 is door het
hoofd van de Sector Grondzaken, Schoenmakers, wel ontvangen maar nooit afdoende beantwoord. En raadsleden, zo
bleek nog tijdens een uitzending van het Politiek Café, waren niet op de hoogte. Ook achteraf namen ze niet de moeite
zich op de hoogte te stellen en
de kwestie in de gemeenteraad
aan te kaarten. Het bouwterrein
ligt er nog hetzelfde bij.

Rein van der Laan, de eigenaar van de grond en tevens eigenaar van de panden waarin
onder meer de Hema en het
Kruidvat zijn gevestigd, kan de
klachten van de bewoners niet
ontkennen. Hijzelf is al jaren
bezig om zijn bouwplan voor betaalbare seniorenwoningen inclusief een afsluitbare containerruimte en op loopafstand
parkeerplaatsen, te realiseren.
In de loop der jaren is hij echter
gestruikeld
over
ambtelijk
Zandvoort. De kwestie dreigt
zolangzamerhand in een soapserie te ontaarden. Van deiLaan heeft nu zijn hoop gevesZANDVOORT - Twee Zand- tigd op het nieuwe college.
voorters zijn vorige week aanDe strijd tussen Van der Laan
*ehouden in een café aan de en gemeente begon al in 1989
Stationsstraat wegens het vernielen van een autospiegel. De
58-jarige eigenaar van de bewuste auto die geparkeerd
stond aan de Parkveldstraat
loorde omstreeks kwart over
.ien 's avonds een harde klap.
Toen hij ging kijken zag hij dat
de spiegel was vernield. De
mannen vluchtten naar de
Prinsenhpfstraat. Aan de hand
van het signalement kon de politie de twee mannen aanhojaclen.

Vernieling
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toen hij protest aantekende tegen het ontwerp-bestemmingsplan. De toenmalige wethouder
Jongsma van Ruimtelijke Ordening wilde zelf een supermarkt/parkeergarage bouwen, met
daarbovenop appartementen.
De wethouder kreeg een bouwvergunning waarin een bouwhoogte van respectievelijk vijftien, zeven en tieneneenhalvemeter was toegestaan. Voor de
rest van het binnenterrein gold
viereneenhalve meter. Van der
Laans advocaten tekenden bezwaar aan. Ze waarschuwden
dat de in- en afrit van de parkeergarage problemen zou opleveren.
'Dagelijks komen thans twintig vrachtwagens, en op topdagen nog meer, variërend met
een lengte van negen tot achttien meter', meldden ze in hun
bezwaar. 'Daarbij komt dan nog
de aanvoer van de DekaMarkt.'
Van der Laan verwijt het College dat 'er kennelijk zeer intensief overleg is geweest met 'de
heer Jongsma'. Er is 'aan diens
wensen in belangrijke mate en
met voortvarendheid tegemoet
getreden'. Hij wil, net als de
wethouder, bouwen tot tieneneenhalve meter goothoogte.
Het college wijst de bezwaren
echter van de hand en vindt de
geëiste bouwhoogte niet reëel.
Zij vreest visuele hinder omdat
de bebouwing niet aansluit aan
de omgeving van de kerk. Over
de in- en afrit van de parkeergarage meldden Burgemeester en
Wethouders dat in het bestemmingsplan geen bepalingen
zijn opgenomen ten aanzien
van de locatie van de in- of uitrit.

Millenium
promleemloze
overgang
Pagina drie

Fundraister
verzamelt geld
voor 'Unicum'
Pagina vijf
Op het stukje terrein tussen de ingang (links) van de parkeergarage en (rechts) de achterkant van het Kruidvat staan meestal
vuilcontainers. Voor het pandje middenin verleende de gemeente een woonvergunning

Zandvoort kiest eigen eeuwcadeau

ZANDVOORT - Een kinderboerderij, een -cultuurhistorisch
infqrmatiecentrum, een muziektent en
een plan voor het inkleuren
van wijken doormiddel van
groen, planten en bloemen.
Vervolg op pagina 3 De Stichting Viering Millennium Zandvoort heeft deze
vier ideeën gekozen uit zo'n
39 inzendingen. Op 28 mei
mogen Zandvoorters, tijdens de feestelijke presentatieavond, zelf kiezen welk
millenniumcadeau ze willen
hebben.

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

ZANDVOORT - Een 28-jarige
Amsterdammer is vorige week
woensdag aangehouden op de
Zeeweg. Hij stond gesignaleerd
voor een aantal nog niet betaalde boetes en moest hiervoor
zijn rijbewijs inleveren. Toen
de man met auto naar het buveau Zandvoort werd gereden,
bleek zijn auto wel heel erg
goed op de weg te liggen. Dat
kwam door de tien nieuwe trottoirbanden, die hij drie dagen
geleden in Amsterdam gestolen
had. De boetes zijn inmiddels
betaald.

Hond op schoot

Hardrijders
ZANDVOORT - 56 automobiHsten zijn vorige week donderdag bekeurd wegens te hard rijden op de Hofdijkstraat. De
hoogst gemeten snelheid was
87 kilometer terwijl 50 maxiftiaal is toegestaan. Een bestuurder van een zwarte Chrys'er maakte het helemaal bont.
Op de kruising van de Vondellaan haalde hij een haringkar in
door de verkeer.sgeleider links
te passeren. Ook voor deze inhaalmanoeuvre krijgt hij een
boete.

De voetballende moeders van de Zandvoortmccuwen worden ingemaakt door hun zoons
Foto Karin Schut

hadden de dames zich maar
eens flink uitgedost. De bloemetjesjurk was hier en daar
opgevuld met ballons om
meer indruk te maken en aangevuld met handtas en rare
schoenen.
De 8-jarige Thomas Ravestijn en 7-jarige Ben Junior Alferink lagen in een deuk. Net
als overigens de andere voetballertjes en de vaders langs
Het zal je maar gebeuren. Je de kant. „Meestal voetballen
wilt een goeie voetballer wor- we tegen andere F-teams,"
den en ineens komt daar je ei- vertelt Thomas trots. „Als je
gen moeder in een rare bloe- alle krantjes bijhoudt dan zijn
metjesjurk en handtas het veld we eigenlijk best wel goed."
op. Het overkwam de jeugdige
Moeder Ans Kusters heeft
spelers van Zandvoortmeeuwen die zaterdagmorgen een er nog lol om. „We hadden van
vriendschappelijke wedstrijd te voren niet verteld dat we zo
tegen hun eigen moeders speel- raar verkleed het veld op zouden. Voor deze gelegenheid den komen." Thomas: „Ze

Volgens Van Vlisteren, die tot
voorzitter van de stichting is
benoemd, waren zeker 35 van

hadden allemaal van die gekke brilletjes op. Mijn moeder
wilde schieten en ging er zeker twee meter naast." Hélemaal een gek gezicht vond hij
de 'dikke tieten'. „Ze hadden
allemaal ballonnen onder hun
jurk." vertelt hij wijs. Carla,
zijn moeder, zegt hij, vond het
achteraf niet zo leuk dat ze
verloren hadden. „Nou," zegt
Ans Kusters, eniszins relativerend: „dat we met zo'n groot
verschil verloren hebben. Dat
had wel wat minder gekund."
Het enige goaltje dat de
moeders konden maken was
het doelpunt van de moeder
van Riek Bos. Thomas: „Ja,
maar toen was de keeper net
even weg."

met het plan om alle gegevens zen, kunnen 25, vijftig en honvan Zandvoorters 250 jaar lang derd gulden winnen. Er wordt
te bewaren in een stalen koker ook een reis uitgeloot onder de
en deze te begraven. Opmerke- stemmers op het winnende
lijk is het idee om alle wijken plan.
via bloemen, planten en heesters kleur te laten bekennen.
De reden waarom uit alle
De bewoners moeten wel zelf plannen onder meer voor een
het onderhoud ter hand nemen. kinderboerderij is gekozen, is
Het zijn overigens de beden- ingegeven door de educatieve
kers zelf die op donderdag- en opvoedkundige waarde eravond 28 mei hun geesteskind van. „Het gaat niet alleen om
een paar beesten," licht Van
Vlisteren toe. „Kinderen moeten er ook wat leren. Je kunt
met wat elektronica visueel maken dat melk bijvoorbeeld onder de koe vandaan komt en
niet uit een kartonnen pak." De
mooiste locatie zou langs de
mogen toelichten en verdedi- Heijermansweg zijn omdat het
gen. „We doen dat een beetje centraal ligt ten opzichte van
spectaculair," aldus Van Vilste- Noord, het Unicum, een ouderen. „De dorpsomroeper Klaas rencentrum en Bentveld.
Koper zet het in gang. Er is muNa de presentatieavond op
ziek en de Zandvoorters kun- 28 mei in het gebouw de Grote
nen uitleg vragen en hijn me- Krocht krijgen de Zandvoorning geven." De stichting wil de ters nog tot 15 juni de tijd hun
presentatie wat meer luister bij- stem uit te brengen op een, van
zetten en heeft een aantal prijs- de vier plannen. Dat kan via
jes verbonden aan de entree- formulieren en stembussen die
kaartjes. Drie houders van de, overal in de gemeente worden
overigens gratis, entreebewij- neergezet.

39 inzendingen voor
millenniumgeschenk

'Stemmen doen de meesten hier's
als ze op weg zijn naar de markt'
ZANDVOORT - „Komt u
maar. O, u heeft uw kaart
niet bij u. Nou dat geeft niet
hoor. We maken wel een
nieuwe voor 25 gulden,
maar vandaag krijgt u hem
gratis." Met een kwinkslag
worden de kiezers het stembureau in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat binnengehaald.
De medewerkers houden de
stemming er al bijna twaalf
uur in. Hun oranje petten
hebben de kleuren van de
WK maar ook van de WD.

Boetes betalen

ZANDVOORT - De F-jes
van de Zandvoortmeeuwen hadden zaterdagmorgen een makkie toen zij
tegenover hun moeders in
het veld stonden. Zij verbaasden zich er niet over
dat zij met 21-1 wonnen.
„Hadden ze maar niet van
die rare schoenen moeten
aantrekken!"

gulden bijdragen. Als de stichting, hetzij doorgiften of acties,
nog eens een ton bij elkaar weet,
te halen, dan zal de gemeente
dat bedrag verdubbelen. Op
zo'n manier moet er driehonderdduizend gulden op tafel
komen voor het cadeau.

Vier maanden lang heeft de
S.tichting Viering Millennium
Zandvoort (Svmz) zich gebogen
over ideeën en volledig uitge- de 39 inzendingen bruikbaar.
werkte plannen die geschikt Ze voldeden in ieder geval aan
zijn voor het millenniumge- de randvoorwaarden. Zo moet
schenk aan de bevolking. Het het cadeau een paar generaties
idee om Zandvoorters een ca- lang meegaan en financieel uitdeau aan te bieden is afkomstig voerbaar zijn. Er kwam een
van het WTD-raadslid Theo van voorstel om een kunstwerk in
Vlisteren. Met instemming van zee (een neus) te laten drijven,
de gemeenteraad is hiervoor om het mortuarium op te knapeen bedrag van honderddui- pen en het Gasthuisplein in
zend gulden uitgetrokken. De oude glorie te herstellen door
bedoeling is echter dat de bewo- sloop van het Circus. Ook werd
ners zelf ook honderduizend de stichting geconfronteerd

Zoons verslaan moeders

ZANDVOORT - Een 24-jarige
Amsterdamse automobiliste is
vorige week van de weg afgei'aakt omdat haar hond op
schoot sprong. Dat gebeurde op
de Boulevard Barnaart. De
vrouw verloor de macht over
het stuur eTi ramde zeven parkeerpaaltjes. Haar auto werd
Hink beschadigd en moest worden weggesleept.

De laatste
volkszanger:
Fred Piek

Foto Anclre Lieberom

Bouwvakkers, deftige dames,
jongeren, senioren en hondenbezitters komen tegen sluitingstijd nog even hun plicht
doen in 'het gezelligste stembureau van Zandvoort'. Een mevrouw komt schoorvoetend binnen. Ze heeft haar kaart vergeten. „Als u nou zegt waar u
woont," stelt Ge Loogman, de
ex-directeur van de Hannie
Schaftschool. haar gerust, „dan
zoeken wij wel een leuk kaartje
voor u." En tegen een andere
mevrouw: „Ah, u bent verkeerd. U moet tegenover het
Circus zijn. U woont in het centrum."
Loogman houdt de stemming
er al 25 jaar in. „Ik venvacht dat
we de 75 procent wel halen,"
zegt hij optimistisch. Voor 'toezichthouder' Joustra, die een
zak van Ajax-stadionbouwer
Ballast Nedam vol oranje petten heeft gestopt, is de markt
oorzaak van de grote opkomst.
„Een heleboel mensen combineren dat gewoon. Maar er is
ook zo'n veertigtal stemmers
uit Gran Dorado binnen geweest. Ze hebben in hun woonplaats van te voren geregeld dat
ze hier konden stemmen."
Joustra, als promotor voor
het voetballen, heeft elke hon-

derdste stemmer een oranje pet
overhandigd. „Om alvast voor
te bereiden op de WK." Daarnaast zijn de jarigen toegezongen en op een gebakje getracteerd. Voor kinderen die met
hun ouders mee mochten,
kwam de snoeppot tevoorschijn. „Het is een lange zit van
's morgens acht tot 's avonds
acht," legt Joustra uit. „Dan
moetje de stemming er weleen
beetje in houden." En hoewel
de gemeente de medewerkers
van de stembureaus wel van
koffie en broodjes voorziet, is
de pan soep van Loogmans
vrouw meer dan welkom.
Joustra: ,,We stellen de mensen gerust, sommigen staan wat
onwennig tegenover zo'n stcmmachine." En lachend als Loog

Leden stembureau
houden 25 jaar
stemming erin

maakt, is de fractievoorzitter
van de PvdA, Leo Heino. Het
overwinnaarsgevoel dat -Wim
Kok op haast bescheiden wijze
uitstraalt, lijkt ook een beetje
op hem af te stralen. „We are
the champion," zegt hij met
zijn--armen in de lucht.

Uit in Amsterdam
Vragen over de bezorging?
donderdag 9-12 uur

tel. 571.7166
Advertenties:tel.S71.7166
Redactie: tel. 571.8648

Meisje terecht
ZANDVpORT - Een 17-jarig
Duits meisje dat vorige week
dinsdag van haar vakantieadres was weggelopen heeft zich
twee dagen later weer bij de politie in Amsterdam gemeld. Het
meisje logeerde in een bungalowpark en was na een ruzie
met enkele schoolgenoten wéggegaan. Zij nam alleen geld
mee. De vermissing van het
meisje vyerd de volgende dag bij
de politie gemeld. Een intensieve speurtocht, waarbij pok het
Korps Landelijke Politiedienst
vanuit de lucht assistentie verleende, leverde niets op. Pas
donderdag stapte het meisje
zelf naar het politiebureau aan
de Nieuwe Zijds Voorburgwal.
Ze verklaarde eerst via Haarlem naar Amsterdam te zijn gereisd -en was om middernacht
van plan-om terug te gaan naar
Duitsland. Op het Centraal Station was zij echter van haar geld
beroofd door vier knapen. Daarna had ze een tijd door Amsterdam gezworven voordat ze het
politiebureau binnen stapte.

Onder invloed
ZANDVOORT - Eén 51-jarige
automobilist uit Haarlem veroorzaakte een kop/staart-aanrijding. Aanvankelijk dacht de politie dat een losgeraakte slang
van de remleiding de oorzaak
was. De man bleek dronken.

Natuurlijk,

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

13 weken voor maar ƒ 14,00

Nieuwsblad
man weer eens een oud-leerling
uitbundig verwelkomt: „Veel
oud-leerlingen komen hier
stemmen. Maar af en toe gaat
het mis. Dan vliegt hij een wildvreemde om de hals. Meneer, ik
ken u niet. zeggen ze dan."
Zo vrolijk het er op het sternbureau aan toe gaat, zo saai is
het op het gemeentehuis waar
na afloop van het stemmen de
verkiezingsscore via een groot
tv-scherm wordt gevolgd. In
het WD-bolwerk Zandvoort
ziet vooral Dö6-er Man van
Leeuwen met lede ogen toe hoe
zijn partij bakzeil haalt. Wat de
CDA-ers betreft: ook zij hebben
er niet veel hoop op dat de kiezer Zich massaal zal bekeren.
Wie wel een vreugdedansje
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/19,60 D halfjaar/35,40 D jaar/61,75
* Voor poslabonnees gelden andere tarieven.

U kunl uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA „
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 710371 017003
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Een compleet verzorgde begrafenis

FAMILIEBERICHTEN

of crematie voor een éénmalige
12 mei 1998
60 laar getrouwd

Joof)
en

"Riet Zwemmer
, Gelegenheid tot feliciteren op vrijdag

l 5 mei van 16.00 - 18.00 uur
in

afkoopsom van slechts ƒ 3.395,Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerdvan
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
*

iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens

* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

Restaurant/Partyhouse 't BAKEN
Zandvoortselaan 187 - Zandvoort

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

Geheel onverwacht is van ons heengegaan onze
lieve zuster, schoonzuster en tante

Eva Cornelia Paap-Paap
weduwe van Cornelis Willem Paap
op de leeftijd van 79 jaar.
Zandvoort:
A. Koper-Paap
Zandvoort:
G. Paap
E. Paap-Rietveld
Neven en nichten
Zandvoort, 11 mei 1998
Burg. Nawijnlaan 33
Correspondentieadres: G. Paap
Nic. Beetslaan 20,2041 NN Zandvoort
De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag
15 mei a.s. om 14.45 uur in de aula van het crematorium Velsen, Duin en Kruidbergerweg 4 te Driehuis-Westerveld, waarna de crematie zal plaatsvinden aldaar.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Uitvaartcentrum Poststraat 7 te Zandvoort: donderdag

voor meer informatie:

C:

BEL GRATIS 0800 • 022 45 35

SLUITING RAADHUIS I.V.M.
HEMELVAARTSDAG
Op donderdag 21 mei en op vrijdag 22 mei
is hel Raadhuis vanwege Hemelvaartsdag
gesloten
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op donderdag 7 mei vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 19 door B&W genomen
besluiten is op maandag 11 mei vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie
VERBOUWING CENTRALE BALIE
In de periode van 18 tot en met 29 mei wordt
de Centrale Balie m het Raadhuis verbouwd
De verbouwing heeft tot gevolg dat op sommige dagen slechts de helft van de loketten

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direct hulp bij een sterfgeval.

aan de balie kan worden geopend Dit kan een
vertraging in de afgifte van paspoorten betekenen
Op vrijdag 29 mei is de Centrale Balie de
hele dag gesloten.
Geprobeerd wordt de overlast tot een mmimum te beperken
AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen
-Algemene begraaf-14 (gemeente)plaats, Tollenstraat 67 bomen (i.v.m. uitgifte van graven)
De aanvragen liggen gedurende één week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.
VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor
- Hogeweg 37
- 1 boom
- Fazantenstraat 3
- 1 boom
- Julianaweg 2
- 2 bomen
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie. Belangheboenden kunnen tegen dit besluit van 6 weken
na publicatie van oericht een schriftelijk
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank in Haarlem

GEMEENTE

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

14 mei van 14.00 tot 14.30 uur en van 19.00 tot 19.30
uur.
Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats Westerveld.
Vertrek van Uitvaartcentrum Poststraat 7, Zandvoortom 14.10 uu r.

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen (023) 574 01 02.

oe jezelf niet tekort

ADVERTENTIES

BELONING
ƒ 1O.OOO
Voor degene die de informatie levert, die leidt tot het terugkrijgen
van de papieren, die zijn ontvreemd uit de kluis in de woning
van de Weduwe te Zandvoort
Strikte geheimhouding gegarandeerd. Géén inmenging van buitenstaanders.
Brieven onder nr. 796400

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouw- en sloopvergunningen zijn bij het college van
Burgemeester en Wethouders ingediend:
98081B Burg Engelberts-plaatsen dakstraat 32
kapellen
98082M Julianaweg 2
plaatsen dakkapel
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden, kunnen
binnen een termijn van twee weken na publikatie schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus '2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunningen en toestemming bouwvoornemen
97156M Brederodestraat
plaatsen transt h v Nieuw Duynen formatorstation
(06-05-1998)
98029B Teumsbloemlaan 1 bouwen
bijgebouw
(06-05-1998)
98046M Mansstraat 11
plaatsen serre
(06-05-1998)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift.

Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort

M

Fax 023 571 49 24
Telefoon 023 571 77 41

Bestuursverkiezing
Tijdens de ledenraadsvergadering van 26 mei 1998 zal er een
bestuursverkiezing worden gehouden.
Volgens het rooster treden af mevrouw E. H. W. Buijing en mevrouw
mr. l. R. Roselaar-Herlaat. Mevrouw M. J. Herben is tussentijds afgetreden.
Mevrouw E. H. W. Buijing is herverkiesbaar.
Bindende voordracht: het Bestuur stelt voor mevrouw E. H. W. Buijing
en de heren J. J. Gimpel en C. J. van Koningsbruggen te benoemen
als bestuurslid van E M M.
Het doen van een bindende voordracht(en) kan ook geschieden door
leden. Van deze voordracht(en) moet tenminste drie dagen vóór de
vergadering yan de Ledenraad melding zijn gemaakt aan de Ledenraad, door middel van een door tenminste twintig leden ondertekend
voorstel, dat vergezeld dient te gaan van een bereidverklaring van de
voorgestelde kandidaat met handtekening.

HERENWEG 180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

De voordracht(en) vanuit de leden dient naast twintig handtekeningen ook de volledige namen en adressen van de ondertekenaars te
bevatten.
Soms lukt het gewoon niet om te genieten
van alle leuke dingen in het leven. Want al
eet u nog zo bewust en leeft u nog zo
gezond, dat vermoeide gevoel blijft.

NIEUW IN ZANDVOORT
HALTE 7

De ledenraad heeft domicilie ten kantore van de
woningbouwvereniging.

Kortom. Zit u even niet zo lekker in uw vel?
Zorg dan eens extra goed voor uzelf en
bescherm uw lichaam.

HALTE 7
HALTESTRAAT 7
2042 LJ ZANDVOORT
TEL/FAX: 023-5716836

WONINGBOUWVERENIGING E M M

AFSLANKEN

UltraVit Multi B
ƒ19.95 voor 2 maanden

HALTE 7 VOOR EEN LEKKERE KOP KOFFIE
HALTE 7 VOOR EEN SNELLE LUNCH
HALTE 7 VOOR EEN GEVARIEERDE MAALTIJD
HALTE 7 VOOR AL UW BELEGDE BROODJES,
TOSTI'S, UITSMIJTERS EN SOEP

UMrayTt

Voor het voorjaar en de zomer zijn voordelige

Volop Vitaminen en Mineralen

maal 25% korting. Informeer naar de voorwaar-

Zandvoort - Drogisleri| De Gaper Drugstore Kerkstraat 31 • Drogisten] Moerenburg Haltestraat 1

Apex autoretourtarieven beschikbaar met mini-

DAGELIJKS VERS UIT EIGEN KEUKEN

den bij uw reisagent

HAME1UGERS ' KIP-OF HAA5SATÉ ' VLEESSPIES

of bel Stena Line:

====

Stena Line

(0174)315811.

WARM Vi.EES ' BAL GEHAKT • SCHNITZEL ' BIEFSTUK

HEEFT U EEN VERGADERING OF MOET U OVERWERKEN, BEL OF FAX DAN HALTE 7
AAN BEDRIJVEN BEZORGEN WIJ IN OVERLEG
BUITEN HET ZOMERSEIZOEN ZIJN WIJ OP DINSDAG GESLOTEN.

Speciale aanbieding via
Hoek van Holland - Harwich.
3-daags autoretour (max. 6 personen) f 249,-.
Reizen tot en met 31.03.98.

STENA HSS. HOEK VAN HOLLANDHAKWICH IN 3.40 WIR.

PROFITEER NU!

STRANDPAVILJOEN

NIEUWE
ZOMERCOLLECTIE
Aanbieding voorde periode
15 mei t/m 1 juni

met KORTINGEN

Zeewolf filet
in de roomboter gebakken
met maanzaad en geserveerd met
een heerlijke romige mosterdsaus
Keuken geopend van 17.30 tot 21.00 uur

Tot ziens bij
De Wurf fam. Paap
Tel. 5714558
(noordelijke afrit rotonde)

Zandvoorts Nieuwsblad
Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Klein
Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Voor de speciale prijs van ƒ 22,5Q

tot

40%

Fa. Gansner & Co.

via de computer?

Fa. Veldwijk
AKO

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

De Vonk

-l'f&tanlien.
a-/)—rontine'

www. aj-A lanrten. com

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

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

Nieuw in Zandvoort
In- en Verkoop Antiek en Decoraties
Voor kasten, salon- en eettafels in grenen of kersen
en in koloniale stijl
Diverse leuke antieke spullen en verlichting

T.V. DEFEKT ?
Voor reparatie
T.V. of video
Snelle service,
billijke prijs.
Tel. 0255-516561,

Gasthuisplein 6

9-12 uur

Tel.:023-573178
Dagelijks geopend van 12.00-17.00 uur

023-5719567 na 18 u

VEENHUIJSEN ADMINISTRATIEKANTOOR
• Boekhoudingen, loonadministraties
• Belastingzaken, begeleiding, jaarstukken
Dr J.G. Mezgerstraat 62,2041 HC Zandvoort
Tel.: 023-573 09 63
Fax: 023-573 09 64
Mob.: 06-532 55 002

Haltestraat 9, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort

Shell Geerling

In l O weken vele kilo's afslanken door adviezen van
uw persoonlijke internet
diëtiste, wekelijks o.a. een
nieuw, gezond en verantwoord menu: Nederlands,
Marokkaans, Surinaams,
Turks, Indonesisch of
Vegetarisch, voor
Dames en Heren

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2A, Zandvoort

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Station"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

KWEKERIJ VAN KLEEFF
Van Stolbergweg, Zandvoort
Tel. 5717093

ZOMERPLANTEN
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'Millenniumprobleem: verzekeraars moeten uitkijken met rekening' Nieuw Unicum
ZANDVOORT - Op hel
gemeentehuis verwachten
/e geen grote problemen
rnel de computers als 1999
overgaat in het jaar 2000. De
meeste paketlen met datumverwante software zijn
al vervangen. Er is ook al
een nieuw netwerk aangeschaft. Voor de nieuwe telefooncentrale ligt een offerte
gereed.
Tal van bedrijven worstelen
nog met het millenniumprobleem. Volgens C. van der Molen, de systeemmedewerker
van de afdeling Aulomalise-

[Vernielingen
ZANDVOORT - Een 30-jarige
|Zwollenaar is zaterdag bekeurd
ivegens hel vernielen van een
Iplantenbak op hel Badhuis|plein. Dal gebeurde om onge'eer kwart over drie 's nachts.
Bijna twee uur daarna werden
een 19-jarige Amsterdammer
en een 18-jarige Bloemendaler
aangehouden omdat zij in ge/elschap van zeven andere jon;e mannen tegen de lampen
van het Badhuisplein stonden
te Irappen.

Auto weg
ZANDVOORT - Tussen zatcrdagavond zes uur en zondagmorgen twaalf uur is een aulo
gestolen op de Swalueslraat.
[Hel is een rood/blauwe bestelIwagen van hel merk Mercedes
JBenz, type 207-diesel. De wagen
s voorzien van wille rolluiken
en vervoert stucadoorsgereedschap.

Slingerend op weg
ZANDVOORT - Een 30-jarige
Noordwijkerhoulse Irok zondagavond de aandachl van de
ralilie toen zij mei haar bromlets slingerend over het fietspad van de Boulevard Bernaarl
i eed. Bij de ademlesl kwam een
promillage van 0,9 uil de bus.
Ze bleek ook niel in bezil Ie zijn
van een bromfietscerlificaat.
De vrouw kreeg een proces-verbaal.

.
Gele kaart

ZANDVOORT - De politie
leeft aan de uilbaler van een
lorecabedrijf aan hel Kerk)lein de gele kaarl uilgereikl
vegens geluidsoverlast De
*lachl kwam maandagnachl
jrnslreeks half een binnen en'
verd veroorzaakl doordal de
deuren open stonden.

ring, is de gemeente er klaar
voor. „We hebben inderdaad via
de Nederlandse Vereniging
voor Gemeenten (VNG) gehoord dat het zoveel kost. Voor
ons geldt dat niet zo omdat we
nog met pakketten werkten uit
1985. Hier was de beslissing al
genomen om de pakketten te
vervangen. In 1997 zijn we daarmee begonnen; volgend jaar
moet dat proces zijn afgerond."
Ook de hardware is vorig jaar
al vernieuwd. „Toen zijn we al
op Windows 95 overgestapt."
De kosten voor Zand voort zijn
over drie jaar verspreid. Inclusief de automatiseringspakketten voor de kantoren zal het up-

to-dalc maken om en nabij de
één miljoen gulden liggen.
„Misschien zal er een pakketje
op milieugebied sneuvelen,"
verwacht Van der Molen. „Voor
het overige ga ik met een gerust
hart hel millennium in."
H.G. Huppelschoten van het
gelijknamige accountantskantoor wijsl zijn chénlen op de
risico's. Vooral klanlen die werken mei computers van 1995 of
199fi. Zelf heb ik mijn systeem
ook op 31 december 1999 laten
yellcn. Om l minuut voor
twaalf. Het was de vraag oi' hij
zou sloppen of gewoon door zou
gaan. Gelukkig gebeurde het
laatsle."

Assuranliekantoor Dorsman
aan de Passage verwacht ook
geen echle problemen. A. van
der Linden: „Je weel naluurlijk
niel wal er foul kan gaan. Voor
hetzelfde geld kunnen wij el-

Het Zandvoortse vcrzekeringskanloor heeft een gesloten
circuil. „We zijn mei aangeslolen op hel nelwerk van de giole
verzekeraars. Wij hebben harclen software gekocht, bedoeld
voor een zelfstandig werkend

Gemeente verwacht geen problemen
kaar via de telefoon niet meer
bereiken omdat ergens een
paar cijfers niel kloppen. Eigenlijk weel niemand mei zekerheid Ie zeggen hoe het gaal
lopen."

systeem. Dal is een kanl-enklaar programma. Onze soflwareleverancier heefl ons verzekerd dal zijn programma millenniumproof is. Hel enige wal
moeilijkheden kan opleveren is

de aansturing van zo'n pro- zullen verzekeraars wel goed
gramma. Wal in MS-Dos pl'Win- mee omgaan."
dows zil, weet je niel. Die worWaar assuradeurs en klanten
den gemaakt in Amerika."
volgens de verzekeraar wel op
Klanlen mei een levensver/e- moeten lellen, is de rekening.
kenng lopen volgens Van der „De computer kan 2000 als 1900
Linden geen risico om op 31 de- lezen en de conclusie Irekken:
cember 1999 hun vermogen 'Dil is geen lopende rekening.
kwijl Ie raken als hun gegevens Ik hoef geen rekening Ie sluniel meer boven water komen, ren'.
Verzekeringsgeld
is
„ledere verzekerde heefl ccn 'brengschuld'. Als je niel meer
polis. Daarop staat het bedrag belaall, dan ben je ook mcl
waar je na zoveel jaar recht op meer verzekerd. In de eerste
hebt. Als na de eeuwwisseling maanden wordt ei1 wel rekening
ineens blijkt, datje inplaats van mee gehouden. Betaal je een
Iweehonderdduizend
gulden jaar niet meer, dan zal men wel
maar tweehonderd gulden uil- ervan uitgaan dat er opzet m
gekeerd krijgt, dan denk je zelf het spel is."
al: hé, daar klopt iets met. Daar

Hervormd Kerkkoor
bouwt feestje rond
zestigjarig bestaan
ZANDVOORT - De koffie,
glazen fris, wijn, soesjes en
hartige hapjes vinden gretig
aftrek bij de leden van het
Hervormd Kerkkoor, dat
zondagmorgen zijn zestigjarig bestaan vierde in het gemeenschapsgebouw achter
de kerk aan het Kerkplein.
Er is een speech, er zijn
bloemen en de muzikale
toast weerklinkt uit volle
borst: 'Wij leven lang, wij leven lang'.
„Oh, wat aardig," zegt een
koorlid als de New Choir Singers, een jeugdkoor, de voprnamelijk oudere koorleden ieder
een roos aanreiken. De geste
wordl zeer op prijs gesteld en
de koorleden genieten nog
even van hel kopje koffie mei
soesje voordat de huiselijke
phchl weer roept. Het is tenslotle moederdag.
„Ik kan me nog herinneren
dal ik hel koor zeslig jaar geleden nog heb helpen opzellen,"
vertelt de bekende Zandvoorler
Berlus Balledux," die vrolijk
hiep-hiep-hoera zingl als de
muzikale toasl weerklinkt.
„Hel idee kwam van mijn
vriend, Herman Dees. Zijn vader was jarenlang organisl van
de kerk en we hadden nog geen
kerkkoor. Hel waren, in 1938,
allemaal nog jonge mensen die
aan hel koor deelnamen. Voor
het merendeel kerkleden."
De huidige voorziller van het
koor, mevrouw Laslhuis vult
aan. „De oprichling was eigelijk
Ie danken aan hel feit dal er een
nieuw liedboek door de Algemene Synode werd uilgegeven.
De meesle kerkgangers kenden

die psalmen en gezangen niel.
Herman Dees kwam loen op hel
idee om een Oratoriumkoor op
te richten."
„In de loop der jaren hebben
we diverse dirigenten gehad,
zoals Blekkenhorst, Gerard Remer, Piet Kiel en Wim Sevinga.
De huidige dirigent Henk van
Amerom vierl in december alweer zijn dertigjarig jubileum.
Hij is in 1968 gekomen. Ook
bekende vertolkers als To
Kion, Anetle de Labei en Jo
Vincenl hebben hier gezongen.
To Kion is overigens laler mei
Herman Dees gelrouwd."
Met uilzondermg van de oorlogsjaren, loen veel Zandvoorlers werden geëvacueerd, heefl
hel koor een zekere bloei doorgemaakt. Het waren de lijden
dal hel 'Gloria' van Vivaldi en
de 'Mallheus Passion', gedragen door de jonge krachlige
stemmen, veel indruk maakten
op de toehoorders. „In de oorlog zijn we nog wel doorgegaan.
Zij hel mei een klein groepje,"
verlell voorziller Lasthuis.
En wal in de jaren veerlig
niel gebruikelijk was, gebeurde
in latere jaren. Hel Hervormd
Kerkkoor Irad ook gezamenlijk
op mei koren van andere kerken. „Zeslig jaar geleden was
dal inderdaad ondenkbaar,"
merkt ze op. „Hel katholieke
koor bijvoorbeeld beschikt ook
over dertig leden. Samen vormen we nu een machtig koor en
daar zijn we blij mee, het klinkt
heel indrukwekkend."
En hoewel het koor de honderd leden nooit echl heefl gepasseerd zijn de meeste leden
wel erg loegewijd. Vijf leden
zijn volgens de voorzitter al een
halve eeuw' belrokken bij hel

voert actie
ZANDVOORT - Het personeel van het zorgcentrum
Nieuw Unicum heeft gisteren
acties gevoerd voor een betere
CAO-regeling. In eerste instantic is niet gekozen voor een harde actievorm omdat de bewoners daarvan de dupe zouden
wolden. Het werk waarvan het
personeel vindt dat hel gedaan
moei worden, is uilgevoerd. Dal
kon door hel reguliere werk andcrs te organiseren. In de praktijk betekende dal alle lopende,
niel urgente afspraken zijn afge?egd Ook alle piepers bleven
in hel rek staan, met uit/.ondcnng van die afdelingen die zorg
nodig hadden.

Politiek Café
ZANDVOORT - In Dance
Club Yanks wordl dinsdagavond 19 mei, om acht uur, hel
laalsle polilieke café gehouden
van dil seizoen Na een korte
terugblik op de Tweede-Kamerverkiezingen zal hel polilieke
panel uitgebreid ingaan op acluelc zaken. Uilgcnodigd voor
hel panel zijn onder meer P.
Boeve (fractievoorzitter AOVUme 55+), M. Demmers (raadslid GBZ), H. van Gelder (raadshd SP) en onafhankelijk lid D.
de Grebber (inwoner Zandvoorl). De zaal kan vragen stellen of discussieren. Yanks is Ie
vinden aan de Koslerslraal.

Studio 118
ZANDVOORT - Studio 118
Dance Zandvoort houdt de
Iwee-jaarlijkse balleluilvoering
van haar leerlingen op woensdagavond 20 mei. De uilvoering
vindl plaals in de Sladsschouwburg van Velsen, Groeneweg 71
in Umuiden. Aanvang half
achl.

55-plussers

Op de receptie worden voorzitter
kerkkoor. „Een 83-jarige dame,
die eruil ziet als zestig, is nog
steeds actief. Ze wilde opslappen omdal ze de allen niel meer
kon volgen. We hebben haar gevraagd om alsjeblieft Ie blijven
komen. Hel is een enig mens.
Via de tenoren is ze nu naar de
bassen 'afgezakl'," lachl Laslhuis, „maar ze is nog allijd van
de parlij. En dal is belangrijk."
Hel kerkkoor heefl, naast
een kerkelijke funclie, ook een

ZANDVOORT - Ook dil jaar
organiseert hel Aclivileilencenlrum Zandvoort voor alle
55-plussers
zomeraclivileilen
in de periode van 14 juni lol en
mei 24 juli. Er zijn excursies,
lezingen,
doe-middagen,
meeslal afgesloten mei een gezamenlijke maallijd. Er wordl
een beroep gedaan op vrijwilliLasthuis en dirigent Henk van Amerom prijzend toegcsprokc
gers die als gastvrouw of -heer
Foto KüimSchut de deelnemers willen oplrden.
maalschappelijke band. „Hel is wel uil volle borsl 'Wij leven dat ze er niet voor voelen. Nu Opgeven bij Ine Zanlingh, lel.
een gezelligheidskoor; veel ver- lang' moei dal moei niet al te zingen ze te hooi en te gras." 023-571.7113.
jaardagen worden gevierd. We letterlijk worden opgevat geLaslhuis wil niel langer dan
maken overal een feestje van," zien de hoge leeftijd van de vijf jaar verder blikken. De
zegl Laslhuis. „De koorleden koorleden. Jonge koorleden koorleden zullen hun beste
ZANDVOORT - De NZH wijzoeken elkaar ook op builen dienen zich niel aan. „Dominee beenlje voor zeilen als ze zin- zigl
mei de dienslregeling.
het koor om. Velen kennen el- J.A. van Leeuwen leidl een jon- gen in de kerk, bejaardencen- Voor 24
Zandvoort geldl dal de Nikaar vanuil de kerkgemeen- gerenkoor. Hij staat echter op Ira of lijdens christelijke feest- Ieliner87
rijden vanuil
schap en Zandvoorl is een klein het punt Ie vertrekken. Wij dagen. „Maar de loekomsl? Zandvoorl gaal
richling
Haarlem,
dorp. Iedereen kenl mekaar." hebben de jongeren meteen be- Nee daar durf ik niel over_ Ie Schalkwijk, Heemslede,
BenOver de loekomsl van hel naderd. Maar uit hun reacties - praten," aldus de voorziller.'
nebroek Hillegom en Lisse. De
kerkkoor is de voorzitter niel 'dan moet ik me een avond in
lijn vervangl de nachlrillen van
oplimislisch. Hel koor zingl ,de week.vastleggen'"- begrijp ik
lijn 80. De nieuwe dienslregeling voor de regio ligt overigens
vanaf half mei in de winkels.
Voor vijf gulden is het boekje Ie
koop. Voor vragen over verlreklijden en larieven kunnen reizigers ook bellen mei nummer
„Wethouder Van Caspel heeft
0900-9292.
beloofd dat de achtergevel van
ons toenmalige bouwplan kon
worden aangepast aan die van
wethouder Jongsma," meldt hij
de gemeenteraad. De grondeigenaar vindl het van belang dal
evenluele toekomslige bewoners niel tegen de gevel van de
DekaMarkl aankijken. Hij is
hel er nog steeds niel mee eens
dal hel bestemmingsplan pas is
vaslgesleld nadat een 'prominenl dorpspolilicus' zijn bouw
14 t/m 20 mei
heefl kunnen verwezenlijken.
In auguslus 1996 doel hij een
beroep op de Wel Openbaarheid van Bcsluur en eisl de nolulen van de vergadering waarin zijn voorlopig onlwerp van
de zevenlien seniorenwoningen is behandeld.
„Het hoofd van de afdeling
Ruimtelijke
Ontwikkeling, De ontwerpschets van de seniorenwoningcn zoals Van der Lnan
Tekening Wagenaar
P. van Delft, vertelde dat hel voor Ogen heeft
college de brief niel in de raad
ken." Wal de Vereniging van
wilde brengen omdal er teveel afgedaan.
begrolingsslukken
waren."
Inmiddels heefl de onroe- Huiseigenaren 'La Grande CaDaarna weigerde, volgens de- rend-goedeigenaar wel een ver- verne' belrefl: „Ik ben vorig
zelfde ambtenaar, hel college gunning welen te bemachtigen jaar mei Iwee besluursleden crde brief onder de aandachl van voor hel pandje waarin voor- naar loe geweesl en we hebben
de raadsleden Ie brengen om- heen de Wereldwinkel was ge- geen bezwaar tegen hel bouwdal Van der Laan de fraclies zelf vesligd. „Ik ben aan hel over- plan," zegl voorzitter Keur. „We
had benaderd. Hel feil dal nie- wegcn of een renovatie moet dachten nog: nu gaan ze eindcmand daarover vragen had ge- doorzetten of dat ik in deze hjk beginnen. Maar helaas, er
Mcl de stemmen van
sleld, was voor hel college een raadsperiode opnieuw moei gebeurt nog steeds niels."
Robcrt Ten Drink &.
leken dal daarmee de zaak is proberen een bouwplan Ie maWinMon Gcrtchiinmui?

Bus rijdt anders

Van der Laan stuit op ambtelijke muur
VERKIEZINGEN ZANDVOORT^ Dlokaal
Opkomst 72,1%
•Landelijk

50 r-%

Vervolg van voorpagina '

'Deze uitril hoort bij het
bouwplan (van de voormalig
wethouder, red.) aan de Oranjestraal, waarvoor hel College een
30
bouwvergunning heefl afgegeven. Van der Laan vraagt de
l 20
Raad van Slale om schorsing
van hel bouwplan. Maar na een
gesprek mei hel college koml
10
hij hier weer op terug. Omdal
'er een bevredigende regeling is
lussen alle belrokkeCD
AOW Overigen gelroffen
PvdA
WD
CDA' D66
Groen Klein
SP
nen'. Dat was m maart 1990.
Unie 55+
Links
Rechts
In 1996, na zijn aankoop van
hel oude Raadhuis (Kruidval)
aan Raadhuisplein 4, vraagt
Van der Laan toestemming
voor de bouw van zeventien seniorenwoningen en drie winkels. Hij wil de het oude RaadDe Zandvoortse kiezers stemmen landelijk duidelijk anders dan
huis in de bouw integreren binprovinciaal en lokaal. De verkiezing voor de Provinciale Staten
nen de kaders van de commisbrengt niet veel Zandvoorters op de been, slechts zo'n 47 procent. Op sie Welsland en Monumenten.
Eandvoorts
de lokale politici wil nog wel 56 procent van de bevolking zijn stem Archilecl Wagenaar maakl een
uitbrengen. Landelijk ligt dat percentage op 72,2 procent. Voor de voorlopig ontwerp. Om verNieuwsblad
Zandvoorters blijft de VVD favoriet. Zowel bij de gemeenteraads- schillende redenen lukt het
'nafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
verkiczingen (34,8 procent) als bij de Kamerverkiezingen (45,5 pro- Van der Laan niet om zijn
tentveld en Aerdënhout. Verschijnt op
cent). Daarna volgt in Zandvoort de PvdA met voor de Tweede
bouwplan van de grond te krijoensdag. Uitgave Weekmedia BV
Kamer 23,8 procent en voor de gemeenteraad 13,7 procent. Derde gen. Hij tekent op 3 februari
'oofdredacteur: J M. Pekelharmg
partij is D66 met nu 9,6 procent, terwijl de democraten op 4 maart bij van dit jaar bezwaar aan tegen
gcteur/uitgever: C.A. Pelle.
_
de gemeenteraadsverkiezingen slechts 7,8 procent en een zesde plek het bestemmingsplan Cenlrum
•dras: Gasthuisplein 12. Zandvoort Postscoorden. GroenLinks is ten opzichte van de vorige Tweede Kamer- omdal de achtergevel van zijn
is 26, 2040 AA Zandvoort
verkiezingen omhoog gegaan van 2 naar 5,3 procent in Zandvoort. bouwplan nog steeds niet gelijk
antoor geopend: maandag van 13 tot 16
De partij heeft echter geen vertegenwoorigers in de raad. De twee getrokken wordt met die van de
iur, dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag partijen die op 4 maart beter scoorden dan nu zijn CDA en SP
DekaMarkt.
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|an 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, dondervan 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
|ur
factie: (023) 571 8648 Fax. (023)
'73 0497
'ertentieverkoop. (023) 571.7166 FaxI23) 573.0497
•mail wmaveen@perscom.nl
•'icro advertenties: (020) 562.6271 . Fax
Zo'n nchtmaal per jaar
20) 665.6321
verrassen de Ondernemers
'^giokantoor: fiebouw Aemstelstyn, Laan Vereniging Zandvoort (OVZ) en
a
! " de Helende Meesters 421 B, Amstelhet Zandvoorts Nieuwsblad de
!een Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. inwoners van het dorp met een
el (020) 347.3434. Fax: (020) 347.3439
puzzelwedstrijd. Dit maal was
•'icro advertenties: (020) 562.6271 . Fax: de jaarlijkse moederdagviering
~«0) 665 6321
aanleiding voor ccn aantal
mementen (opgave, verhuizing, etc):
ondernemers om prijzen
20)562.6211
beschikbaar te stellen voor de
xinnementspnjzen. ƒ19,60 per kwartaal,
puzzelaars. Zaterdag kregen de
35,40 per half jaar, 61,75 per jaar. Voor
klanten uit banden van het
°stabonnees gelden andere tarieven
promotieteam ccn aardige
°sse nummers ƒ2,-.
attentie in de vorm van een
'agen over bezorging' donderdag tussen
lekker luchtje. Het geurtje werd
uur (023) 571 71 66.
beschikbaar gesteld door

OVZ-team
op pad met
geurtjes

: Robbert Wortel (chef). Frank
lpers (plv.-chef), Monique van Hoogr
aten. Joyce Schreuder.
orrngeving/Systeemredactie. Dick Piet
h
ef), Willem Bleesmg, Hero Blok, Paul
u
sse. Fred Frerejean, Pieter Hendal, Theo
ar
> der Linden, Yvonne Mulder. Andre
'uyfersant.
e
cretanaat/Redactiepromotie. Trudy
teenkamp, Henny Lanser.
Ul

ltlv

ertentieverkoop: R. Post (verkoop), M. Ooslerveld.

an

dvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangebij de Nederlandse Nieuwsbladpers

Parfumerie Moerenburg aan de
Haltcstraat. Lezers die hun
puzzel goed hebben opgelost
kunnen drie prachtige boeketten
van 25 gulden winnen. An Loos
(foto) \<in Blocmcnmagazijn
Erica aan de Grote Krocht Iaat
ze alvast zien aan het
promotieteam. De hoofdprijs,
ccn waardebon van honderd
gulden voor ccn diner voor twee
personen, is deze keer voor
rekening van restaurant/partyhouse 't Baken aan de
Zandvoortselaan
Foto Anclt c Licbci om

Cinema Ciireos

Open dag Stal Naaldenhof
BENTVELD - De Stal do Naaldenhof houdt zondagmiddag
17 mei een open dag op het eigen terrein aan de Dumrooslaan m
Bentveld. Tussen twaalf en vijf uur worden bezoekers in de
gelegenheid gesteld om rond te kijken en vooral kennis Ie maken
mei 'hel Paard'. Voor de eigenaren van de manege, Pluis en
Heleen Lindeman, is hel alweer vijftien jaar geleden dat zij de
manege over namen en uilbouwden lol een 3-slcrren bedrijf. De
bezoekersdag krijgt dan ook een feestelijk linlje. Er vinden demonslralies plaals, wedslrijdcn en een defilé van verschillende
paardenrassen. Een hoefsnnd en dierenaris vertellen over hun
vak, en iedereen die een proefriljp wil maken, krijgt daarvoor de
gelegenheid.

MANi„ the

IRONMASK

GOODWILL
HUNTING

Een goed advies is op Meubelboulevard Amsterdam-Diemen
service van de zaak Of beter
gezegd, alle negen zaken.
Tot ziens!
BAALBERGEN HOUWEUNG INTERIEUR, MIJNDERS
MONDIIHDE8. MONTEL. OASE, VAN REEUWIJK, SLAAP
KAMER CENTRUM, STOK WEUBELCENTER, VAIHAL
Info (020) 6 9 0 9 3 16

2000
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Regie Gul PranMin
Mcl Dcn/il Washington J Deals

NEDERLANDS TOPMERK VRIESKAST

UNIEK MOBILINE
ABONNEMENT
24.95 PERMAAND

3 ruime vriesvakken, snehnvriesschakelaar, apart gedeelte voor ijsblokjes. CFK-vrij. Adviespnjs*699.-

PHILIPS BREEDBEELD
PW6301, 61cmBI Line S,
stereo, teletekst Adv'2095-

1299.-

PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV
PT820, Black-lme S grootbeeld, stereo, TXT Adv'2795 -

debite!'

SAMSUNG CAMERA
VPK60,14xrnotorzoorn '1099-

669.-

• NOKIA GSM-TOESTEL
Compact toestel
HOuurstandby
t.w.v. 699.»

879.-

• STARTERSSET
BESTAANDE UIT:
lederen tas
12/24 Volt snoer
Telefoonhouder

SONY TRAVELLER
TR401.HiFi geluid. Adv'1330 -

SONY STEADY SHOT!
TR620, 15x zoom, 3 projram AE. Adviespnjs" 1 890 -

1679.- ~1 199.-

PHILIPS BREEDBEELD
PW9501, Tvvan 't jaar' 70cm SONY + LCD'SCHERM
Black-hneS,100Hzdigital TRV11, VideoS Camcorscan, stereo, TXT. Adv'3895.- der. Adviespnjs '1980.-

SONYHi-8 HIFI STEREO
TR780, STEADY SHOT,
topklasse camcorder. "2530 -

2649.- ~ 1349.-

PHILIPS 70CM
)CM STEREO
PT4501; Teletekst
lekst Adv'1645
Adv'1645-

SONY DIGITAAL TOP!
DCR; TOPKLASSE! 7,5cm
kleurenscherm. Adv'4400 -

949.-

2879.-

STEREO KLEUREN-TV
1EUREN-TV
Off Ned Philips
iilips garantie.
55cm, teletekst.
kst.Adv'1245.Adv'1245.

VENTILATOREN

Koelt en ontvochtigt. 2200 Watt
koelvermogen, timer, 2 ventilatie snelheden. Service aan
huis. Adviesprijs'1499.-

SONY TOPKLASSE MINI
HIFI SYSTEEM
MET LUIDSPREKERS

399.-

PORTABLEKTV37cm
TV37cm
Otf.Ned Philipsgaranlie.'495.rantie.*495.-

19.-

MHCEX50; Losse componenten,
2x100 Watt, digitale tuner, 40
pre-sets, RDS-eon, dubbel autoreverse cassettedeck, 1-Bit CDspeler met digitale uitgang, 3weg bass-reflex luidsprekers,
afstandbediening. In zilverkleur.
Adviesprijs*1670.-

P
1°

JVC DIGITALE STUNT!
GRDV; Camcorder, 100x
zoom. Adviespri|S'5279.-

©

PHILIPS MATCH-LINE
VR;Turbo-Dnve, stereo, montale, Jog&ShuttleTXT.' 1495 -

979.-

PANASONIC STEREO
HD600; Topper! 4 koppen,
Showview+ PDC. Adv' 1299.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR

789.-

969.-

SONY 55CM
CM STEREO
X2101.Trinitron,
tron, TXT.M440.TXT.'1440.-

379.8 o t e . '

i r

.

BAUKNECHTWASAUTOM.
WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's.' 1349.-

669.-

599.

589.

678.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER
850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs'1435.-

andom pl»V'349.-

SAMSUNG STEREO !
SV125;Videorecordermet l
PDC. Adviesprijs-749.- >

878.

| A E G BOVENLADER
1000 toeren centrifuge. Zulnig, stil en milieuvriendelijk.
l Waterbeveiliging.Adv'1649.SONY LONGPLAY
E260; Showview+POC. *780.-

[ WASDROOG COMBWATE
Wassen en drogen in 1 machine, 10OOtoeren. Adv"1549.3CD-wlsselaar.
Kets.

ShuHleplay

898.-

enrepe

649.-

PANASONIC
<IC63CMTOP
63CM TOP
MD2; HiFi-stereo.TXT.'1399.ereo, TXT.'1399.-

979.-

ARISTONASTEREOKTV
\STEREOKTV
TA4412,63cm,lelelekst'1595.•n.teletekst'1595.-

829.-

ARISTONA
IA63CMKTV
63CM KTV
TA5212; Stereo,
tereo, teletekst,
topBlack-lmeS.Adv'1795.ieS.Adv'1795.-

1099.TV/VIDEO COMBTS1

ARISTONA \
5.1 CM •'KTV V VIDEO
TR42G; Showview, PDC,
TXT,2tuners.AdV1395.-

999.-

SONY COMBO 37CM
KV14V4; Showview, PDC.
Adviesprijs*1220.-\

739.-

PHILIPS KTV/VIDEO
PV172; 37cm, Showview.
Adviesprijs'995.-

179.-

229.-

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitvoering mei vriesvak.

365.

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak. Adv'699.-

375.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak. 140 liter mhoud, CFK-vnj. Adv'729.

425.-

DAEWOO MAGNETRON
KOR610, DIGITAAL 18litermhoud, 800 watt vermogen, auto, programma's "349.-

229.-

SAMSUNG 24 LITER
1000 watt magnetron, 60 minuten timer, automatische
programma's.

299.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Makkelijk te
Vete kookfunkties.'699.-

499.-

WHIRLPOOL AVM
Ruime 3 m 1 combi magnetron. Met hete lucht, grill en
1000 watt magnetron. Dusontdooien, koken, bakken, bradenengratineren Adv'999.-

ELECTROLUX
KOELBOX 12 volt
Ideaal voor op de camping
en in de auto.

BCC speelt reeds _29 «r op

vakkundigenvrlendeliiK

fokWr^sn «W Dienst ,nwk, het

WASDROGERSTUNT!
MettojdkJok en pluizenfilter. *495.-

PHILIPS SHOWVIEW
VR65;-i-PDC,a(sl bed. '745.-

399 • "

fttjjtfm

£& 1^*1

ATAG
FORNUIS

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviespnjs'649.-

'

JVC SHOWVIEW + PDC
A237;Express ProDigi. "714'

digitale tu' Adv' 180.-

SONYVIDEORECORDER
E105; Afstandbediening. '610 -

O"7C
Of O."

CONDENSDROGER

Geenafvoernodigi RVStrommel

FG1;

2-DEURS KOELKAST
CFR; 220 liter netto inhoud, CFK-vnj. Adv'849.-

^1^1 ^B "
BAUKNECHTDROGER
Kreukbescherming. Instelbaar tot 150 minuten. '949.-

PHILIPS VHS-VIDEO
VR161; Afstandbed. '645.-

STUNT1VHS-HQ VIDEO
Met afstandbediening.

BOSCH WASDROGER
Electronische besturing.
Zeer stil. Adviespnjs' 1 099.-

299.-

PTg*i
>J?JB.?

TOK
f «fu.-

699.-

MULTIMEDIAPCSTUNT!
Intel Pentium166MMX,
IBM200Proc Laatste modellen.

[j:J?J^ 1145."
CENTRIFUGE

1699.'
INTEL P200MMX PC
Multimedia PC, 32MB intern,
2.1 GBschijf, CD-Rom. fax/modem, W'95, 1 jr. On-Site garantie en helpdesk. '3799.-

395.-

ZANUSSI 2-DEURS
Z150; Automatische ontdoonng. Adviesprijs"749.-

445.-

BOSCH KOELKAST
180 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv "985.-

625.-

155.-

2169.

IBMAPTIVAE60TOP!
K6-233MMX, 32MB intern,
2.0GB, K56 flex fax/modem, 14" monitor. Adv'3999.-

••

GRUNDIG 37CM + TXT
P730; STUNT' Adv'699.-

KTV37CM+TELETEKST
pT«p^ Q1O

O KJm"

PORTABLE KTV 37CM

Oplaad"*'"

PH»U|P_S.

259.-

798.-

ETNA FORNUIS
Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv*695.-

498.-

398.-

~m 349.-

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik,
"" capaciteit, CFK-vrij.

m 449.-

SPEAKERSETBOWATT

BOSCH VRIESKAST
GSD1300; 3 laden, 11 kg invriescapaciteit. Adv*848.-

PH\UPS'
K200I
Nletalneembaa"»5

m 529.-

PELGRIM KOOKPLAAT
2-delige pannendragers en
sierdeksel. Adviespnjs'490.-

ETNA K O O K P L A A T
2-delige pannendragers.

PT«f«i
lf;ltl*

O1Q
4, ID.

HOLLANDIAKOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat Adv*295.-

158.-

OPZETVRIESKAST
Handig! 50 liter. Adv*595.-

BUBBLEJET STUNT!
JP1 70. Kleurenprinter. '599.-

229.-

ÜZËr

HP INKJETPRINTER
DJ400, Incl sheetfeeder '499 -

BBAMHlSMOERLOZE

289.-

CANON BJC4200
Topklasse'Sjr.garantie '821.-

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS
Gas-elektro fornuis, grill, thermostaaten sierdeksel. "1199.-

LUXE FORNUIS
Gasoven, vonkontstekmg en
ovenlade. Adviespnjs"849.-

90 LITER VRIESKAST
3 vakken. Adviespnjs 698.-

TEFAU
WlAX». >

2479.-

3KNOPSMUIS
IBCCPR/JS:

Gasfornuis
met elektrische
oven, incl.
grill en
sierdeksel.
Adv'1450.-

2800toeren,RVStrommel."249.-

GRUNDIG 63 CM KTV
ST650. Stereo, TXT. Adv' 1 829.-

Lm?

179.-

SHARP MAGNETRON
R2V18; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

WHIRLPOOL AVM260
19 liter inhoud. Eenvoudile bedTening. Adv"599.-

MIELE WASDROGER
Electronischen reverserend.
RVS trommel. Adv'1799.-

t *V^l

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135; Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneembaardraaiplaleau. Adv'279.-

AdViBSP

(U 449.PANASONIC KTV TXT
TX21; 55cm FSQ. Adv'849.-

I
I

1295.-

ARISTONASB25TUR*BO
Super Turbo-Dnve, showview +• |
PDC.afslandbediening. '845.-

GRATIS 3 JAAR

I

845.-

1198.-

V^y^iuwt • •~

549.

ME 449.-

1199.-

W H I R L P O O L KAST
130 liter, met vriesvak. '699.-

AUTOMAAT
BOVENLADER
TL80N;
800 toeren
met regelbare
centnfugesnelheid.
Adv'1099.-

ARISTONA STEREO
SB65; 4 koppen, SHOWVIEW
+PDC. long play.Adv'1095-

PANASONIC Beste Koop!
NVSD200; Showview +• \
PDC. Adviesprijs'649.- j

869.-

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRJES KOMBI
Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar. Maar
liefst 280 liter inhoud, 3 vriesladen. CFK/HRK-vrij.'1849

899.-

WAS-

SONY55CMTELETEKST
MTELETEKST
M21; Hi-BlackTnnitron.
:kTnnitron."990."990.-

549.-

599.-

MIELE VAATWASSER
G570; Topklasse. 6 Programma's. 12 couverts. Waterontharderenwaterstop '2099.-

295.-

GRUNDIG HIFI STEREO
GV6400; 4 koppen,
Showview + PDC. Adv'1159-

795.-

569.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES
ARG647; 156 liter koelen
en 60 litervnezen. Adv'949.-

275.-

JVC HIFI STEREO
J620:Hi-Spec Drive.' 1189.-

GSF341; 3 programma's. Variabele indeling Adv'1099.-

SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000; Met aquastop
en RVS binnenzijde. Lage
verbruikswaarden. '1348.-

145 LITER KOELER
Automatischeontdcoiing. '529

749.-

SONY PORTABLE
'RTABLEKTV
KTV
M1400; Afstandbed.
Adv'550.Jndbed.Adv'550.-

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse. Vol electronische besturing, zuinig,
stil en milieuvriendelijk.
Adviesprijs'2299.-

PHILIPS HIFI STEREO
VR665;Showview+PDC,4koppen, FollowTV, longplay. '1095.-

1299.- ~~ 649.639.
1599.-

SONY 63CM
CM STEREO
X2501; Hi-Black
Black Trinitron,
teletekst, afstt bed. Adv'
1770.'
Adv'1770.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving. *'**
sterren invriescapaciteit.
Adviesprijs 899.'

735.-

BAUKNECHTVAATWASSER

849.-

INDESiïWASAUTOMAAT
WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv'799.-

649

1699.-

469.-

525.-

BOSCH AFWASAUTOM.
SMS1012; RVS interieur.
4sproeiniveaus. Adv' 1179.-

SIEMENS KOEL/VRIES
KG25V03; 240 netto inhoud,
2 vnesladen. Adviespnjs'1348

_ _ _ ^ ^ ^ t m ^ r
febajp ^^B^^^^^^ï^^ClMl l S^

779.-

SONY100HZ
IOOHZSUPER!
SUPER!
E2561; Super Trinitron,
PIP, stereo,
o,TXT.Adv'2970.TXT. Adv'2970.-

230 LITER _
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met automatische onldoonng. Vriesgedeelte met 2 vakken en
**** sterren mvneskapaciteit Adviesprijs'999.-

ZANUSSI WASAUTOM.
FL700; 750 toeren centrifuge. RVS trommel, schokdempers. Adviesprijs'949 -

SONY HIFI STEREO
SONY72CM TRINITRON E705, Super Trilogie, 4 kop[ KVC2981 ;Stereo, TXT. '1 880.- pen,Showview+PDC.'1200-

ISONY BREEDBEELD
28WS1; 70cm SuperTrinitron,
60Wattstereo,teletetet.'2990.-

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk; 4 programma's, 12 couverts. '899.-

MIELE KOELKAST
K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-enHFK-vnj.Adv'1399.-

CALLCENTER
Consumenten Helpdesk voor informatie en
advies. Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app,

SONY HIFI STEREO
E810; 4 koppen Super Trilogie
montage videorecorder. '1550 -

l SONY BREEDBEELD
KV24WS1;SuperTnnrtron,stereo, teletekst. Adv'2440.-

848.-

WHIRLPOOLWASAUTOM.
AWM800,15 programma's Ruime vulopening Milieuvriendeliik Deurbeveiliginq. '1079.-

INDESIT 900 TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
WE900; Instelbare centnfugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfreinigende pomp. Adv'1199-

VERRIJDBARE AIRCO

699.- "2699.-

PHILIPS TELETEKST
TELETEKST
PT156, Afstandbediend.
idbediend."645."645.-

SB/IENSWASVOLAUIDM.
WM20000; RVS trommel en
kuip. Aparte temperatuurre|. Bespaartoets. Adv' 1348

• 1-jarig abonnement
• Bellen In blnnenen buitenland.
• Speciaal
weekend tarief
Voor aanvraag abonnement zlfn vereist;
Goldlge legitimatie, kopie legitimatie en kopie
bankafschrlft (zonder bedrogen)!

Tafel- en statiefmodellen in
diverse maten.

51 CM KTV TELETEKST
70 voorkeuzenders,
Off. Ned.
inders.Off.Ned.
Philips garantie.
ntie. AdV745 -

489.-

"1048.-

tw.v. 149.-

2249.- ~~ 1289.-

PHILIPS BREEDBEELD
| DOLBY PRO LOGIC
PW9611,70cm,100Hzdigital
l scan, stereo, TXT Adv"4595

AEG WASAUTOMAAT
Lavamal617. 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiliging,
zuinig en stil. AEG meerdere
malen best getest! Adv"1449.-

tume huip»»""-

Wletopriangset.
l

• i nrt

i.tïi.

429."

BCC
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

B E T E R EN G O E D K O P E R
BEVERWIJK'
1500m2 Supcrstore Beteren goedkoper!
n
,.*
.ec
Breestraat65
•
,

ZAANDAM
|1500rn2 Superstore Beteren goedkoper!
lu/oo»,iiHAi:R - I..H , m k .. ^ a.n.k\
IWestzijdesS (onder Dirk y.d. Broek)

299."

VRIESKISTEN!
Detopmerken leverbaarm
alle maten en sooiten Er
is al een vrieskist voor:

299.-

dinsdag t/m vrijdag.

ETNA WASEMKAP
AVANCE;3-standen.AdV135 -

78.: «00,0,18 oouur

09.30 ,ot 18.00 uur
. 09.30 ,ot 17.00 uur
DEN HAAG -ZOETERWOUDE- ZOETERMEER KOOPAVONDEN Badhoevedorp Maarssenbroek
' LEiDSCHENDftM
.
Delft en Zoetermeer vrijdag. .. 19.00 ,ot 21.00 uur
HILVERSUM -MAARSSENBROEK
overige filialen donderdag ... 19.00 tot 21.00 uur
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*Van sponsoring worden beide partijen beter'
Riet van Leest zamelt geld in voor Nieuw
Unicum. Dat doet ze al jaren met veel
enthousiasme, al is het inmiddels voor haar
een vak geworden want ze heeft een eigen
fundraisebureau. Ze is zelfs niet te beroerd
om voor een goed doel op de schaatsen te
stappen, terwijl ze in geen jaren op de ijzers
had gestaan. Maar dat was vorig jaar.
Inmiddels heeft ze het alweer druk met een
nieuw project: de Nacht van Zandvoort.

H

ET IS UITERAARD
prachtig dat de overheid ervoor zorgt dat
de
bewoners
van
Nieuw Unicum een zelfstandig
bestaan kunnen leiden, waarbij
het ze op medisch vlak aan
niets ontbreekt. Maar net als iedercen hebben de pakweg 185
lichamelijk gehandicapten ook
behoefte aan allerlei praktische
zaken, als ook de mogelijkheid
om
sociale
contacten te
onderhouden
en zich met
hun licfhebbenjen bezig te
houden.
En
daar is vaak •"-•~•"•"•~~~geen
geld
voor, omdat het overgrote merendeel rond moet zien te komen van een netto inkomen
van zo'n 350 tot 400 gulden.
Gelukkig ziet fundraister
Riet van Leest kans om via de
stichting Vrienden van Nieuw
Unicum heel wat extra geld binnen te slepen, waarmee het bestaan voor de bewoners in niet
geringe mate veraangenaamd
wordt. „Het stoort mij vaak dat
veelal gedacht wordt dat die
mensen daar wel goed zitten,"
geeft zij te kennen in haar riante woning aan de Max Euwestraat.
„Terwijl ze afhankelijk zijn
van een maandelijks bedrag dat
nog lager is dan bijstandsniveau, waarvan ze alle persoonlijke zaken moeten betalen.
Hun kleding bijvoorbeeld, en
de stomerij en kapper, plus hun
rookwaar, borreltjes, abonnementen, cadeautjes... En dan
worden ze ook nog eens geacht
geld opzij te leggen voor de vakantie."
Zij benadrukt dat er op die
manier weinig of geen geld
overschiet om er een normaal
privé-leven op na te houden.
Gezellig eens ergens een pilsje
drinken is voor de meesten al

een zeldzame luxe, terwijl filmen theaterbezoek of nu en dan
een cd'tje kopen in principe helemaal onbetaalbaar is. Riet van
Leest is dan ook blij dat ze er als
professioneel fondswerfster telkens weer in slaagt om soms
aanzienlijke bedragen van bedrijven en particulieren los te
peuteren. Daarmee wordt van
alles bekostigd, variërend van
brillen en muziekinstrumenten

tieve voorzieningen in en om
hel hydrotherapiebad," verlelt
mevrouw Van Leest. „Van de
overheid hadden we namelijk
alleen maar een kale bak met
water gekregen. Op zich waren
we daar geweldig blij mee, maar
onze opzet was om het er wat
gezelliger uit te lalen zien. En
dat is aardig gelukt, want het
bad is nu voorzien van onder
meer onderwaterverlichting en
een jelstream. En tevens hebben we allerlei spelmateriaal
aangeschaft, zoals luchtkussens."
Voor haar persoonlijk was dit
een van de leukste acties waarvoor ze zich heeft ingezet. „Na
eindeloos gepraat en geregel
kreeg ik het voor elkaar om tien
heieluchtballonnen op te laten
stijgen, waarop de naam en het
logo van de sponsors was bevestigd. Jammer genoeg waaide
het op de uitgekozen dag te
hard om die ballonnen hier de
lucht in te sturen, zodat we naar
Hilversum moesten uitwijken.
Maar dat nam
niet weg dat
de actie een
groot
succes
werd en ons
heel wat goede
publiciteit
•"•--- heeft opgeleverd."
Die positieve berichtgeving is
volgens haar essentieel om
haar werk goed te kunnen
doen. „Ja, het is van doorslaand
belang dat je als instelling een
goede naam hebt. Pas als ik aan
de leidinggevenden van bedrijven duidelijk kan maken dat
Nieuw Unicum over een geweldig imago beschikt, lukt het om
ze zover te krijgen de geldbuidel open te trekken. Daarom is
in feite iedereen die er woont en
werkt een geldwerver, door met „Om geld in te kunnen zamelen is het van essentieel belang dat een
z'n allen voor een aanspreken- zegt fundraister Riet van Leest
de indentiteit te zorgen."
Overigens is het volgens haar
absoluut niet zo dat ze bij haar
contacten met het bedrijfsleven
Momenteel is Riet van Leest gaan," verzekert Van Leest.
een smekende houding aan- druk doende om de zogenaam- „Maar ja, omdat er nogal wat
neemt. „Ik heb weieens gehad de Nacht van Zandvoort gestal- personeel mee moet gaan kost
dat een directeur bij de kennis- te te geven, die op 24 juli moet dat hartstikke veel geld. Het is
making tegen me zei: Zo me- plaatsvinden. Als alles zo loopt dus alleen mogelijk als er flink
vrouw, u bent hier dus om mij als zij in gedachten heeft wordt wat extra geld wordt bemachgeld uit de zak te kloppen. Wei- het een groots spektakel, dat tigd."
Voor een groot deel komt dat
nee meneer, antwoordde ik minimaal 40 duizend gulden
daarop, geen sprake van! Ik moet opleveren. Dit bedrag is geld binnen via de bedrijvenkom hier juist om u iets aan te bestemd voor de vaarvakantie loop, die 24 juli op het racecirbieden. Bij sponsoring gaat het van een groep bewoners die cuit zal worden gehouden. Vernamelijk om een zakelijke dermate intensieve verzorging der zal er die dag een wielertransactie waar beide partijen behoeven dat ze er normaal ge- wedstrijd worden verreden met
beter van worden. De bedrijven sproken zelden of nooit tussen- zo'n driehonderd topcoureurs
krijgen zo immers de kans om uit kunnen. „Voor die bewoners en tevens is het de bedoeling
op een sympathieke manier re- is het echt iets heel bijzonders dat de legendarische Solexrace
clame te maken."
om een kleine week op stap te weer in het leven wordt geroe-

en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Zwevend stemhokje in
Tal van kiezers in het stembureau aan het Gasthuisplein wist
woensdagmiddag omstreeks het middaguur nog niet wat ze moesten kiezen. „Wat ik aan het debat van gisteravond heb gehad?
Eigenlijk met veel, ik ben nog steeds zwevend," meldt een mevrouw. Een ander: „Of ik weet wat ik ga stemmen? Laten we het/o
zeggen: Ze mogen van geluk spreken dat het droog is." Een man
vindt het stemmen dit jaar op een examen met meerkeuzevragen
lijken. „Je gokt maar wat en hoopt dat hel goed is."

Weer de boosdoener
Als je veel met gemeentelijke bestuurders te maken hebt, dan kun
je wel eens een tikje wantrouwig worden. Een bewoner van Bouwes Palace ontdekte onlangs dat de verlichting op de parkccrplaats het niet meer deed. Vermoedelijk een wraakactie van de
gemeente dacht hij, omdat de rechter de eigenaren van het gebouw in het gelijk had gesteld inzake het gebruik van de parkeerplaats. Die is niet meer voor buitenstaanders toegankelijk.
De dames van de receptie van Hotel Bouwes keken raar op van het
verhaal. „Nee hoor, de lampen branden gewoon. Als er echt iets
aan de hand zou zijn, dan moesten zij dat toch weten? Zo'n donker
plein valt meteen op." Een medewerker van het nabijgelegen
restaurant had meer sjoege van de zaak. „Vorige week is inderdaad de verlichting een paar keer uit en aan geweest. Maar de
gemeente? Nou nee hoor, ik houd het eerder op het slechte weer."

Levend water
instelling een goede naam heeft,"

Fusie maakt Super veelzijdiger
ZANDVOORT - De versmelImg van de landelijke supermarktketens Super en De Boer
& De Jong heeft ook in Zandvoort zijn sporen nagelaten.
Sinds afgelopen dinsdag heet
de voormalige Supervestiging
in het noordelijke winkelcenIrum voluit Super de Boer. Volgens de bedrijfsleiding biedt de
fusie tevens tal van voordelen
voor de consument. Zo zijn
honderden artikelen blijvend
in prijs verlaagd, terwijl er tientallen nieuwe artikelen van het
huismerk Super worden geïnIroduceerd. Voorts tellen de
versafdelingen nu meer produclen dan voorheen.

Lingeriezaak
Heather vooral
in trek bij heren
ZANDVOORT - Er was een
l tijd dal herenondergoed vrijwel
l uitsluitend door dames werd
l aangeschaft. Kennelijk durfI den mannen het niet aan om
l zelf een speciaalzaak binnen te
l stappen voor één of meer exemplaren van het intieme kledingstuk. Volgens Heather Durrans
is het taboe dat op dit vlak
heerste echter allang doorbroken. „Je kunt wel zeggen dat de
heren aardig geëmancipeerd
zijn. Het merendeel van mijn
klanten bestaat zelfs uit manl nen."
Als eigenares van het in de
Kerkstraat 38 gevestigde winkeltje 'Heather - underwear for
l men and women' profiteert de
van oorsprong Engelse Heather
l gretig van de trend om behoorI lijk wat geld uit te geven aan
comfortabele lingerie. Voor
rninder dan bijna veerlig gulden is er bij haar geen slipje
verkrijgbaar. Dames kunnen
zelfs driehonderd gulden kwijt

zijn aan een kwaliteitscombinatie van eersteklas katoen of microfiber. „Maar daar krijgen ze
dan ook iets heel aparts voor,"
benadrukt de delailliste. „Van
zeer exclusieve merken zoals
Ravage en Lise Charmel."
De nodige ervaring in het vak
deed Heather op in een taxvrije
lingerieshop te Schiphol. Gaandeweg ontwikkelde zij daar de
wens om voor zichzelf te beginnen. „Toen ik van de familie
Drommel, waarmee ik goed bevriend ben, vernam dat hun
voormalige winkeltje in kinderkleding leeg stond, besloot ik
dan ook meteen om mijn kans
te grijpen," vertelt Heather.
„Temeer daar hier in Zandvoort wel overal badkleding
verkocht wordt, maar er wonderlijk genoeg nog geen enkele
in exclusieve underwear gespecialiseerde zaak was." Dat haar
winkeltje in een behoefte voorziet weet ze inmiddels zeker,
want sinds de opening op
18 april hebben al heel wat
klanten de Kerkstraat 38 weten
te vinden.

Uitbreiding
maakt De Bode
beter zichtbaar
ZANDVOORT - Om extra
ruimte zat Frits Beelen van cadeau- en snuisterijwinkel De
Bode niet echt verlegen. Zijn
twee verdiepingen
tellende
zaak aan de Bodeweg 2 strekte
zich reeds uit over ruim
250 vierkante meter. Toch is hij
de koning Ie rijk met de recente
inlijving van de voormalige textielzaak Cosmopolitan in de
Kerkstraat, dat thans integraal
deel uitmaakt van zijn nering.
„Het punt is dal mijn winkel

Foto Karin Schut

pen. Dit alles onder het toepasselijke motto 'snel Nieuw Unicum te hulp'.
Mevrouw Van Leest zegt ervan overtuigd te zijn dat het
evenement minimaal het beoogde bedrag op zal brengen.
„De huidige trend is namelijk
dat bedrijven steeds meer hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door de gezondheidszorg te sponsoren.
En als fundraiser ben ik daar
natuurlijk
ontzettend
blij
mee."
Johan Schaaphok

Dier
van de
IML
Berichten
__
en tips voor
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deze rubriek met
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zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bi| het kantoor op
Gasthuisplem12.Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

voorheen niet zo goed zichtbaar
was voor wie door het centrum
naar het strand liep of weer terug," verduidelijkt Beelen zijn
blijdschap over de uitbreiding.
„In feite moest je mijn zaak
echt weten te vinden, omdat de
ingang in een zijstraatje zat. Nu
heb ik echter ook een gevel aan
één van de drukste winkelstraten en dat is heel goed te merken. Qua extra omzet mag ik
beslist niet klagen."
Het nieuwe deel van zijn verkoopruimte is inmiddels gevuld met hetzelfde soort spullen als waarmee hij de afgelopen vijf jaar naam heeft gemaakt. Die variëren van al dan
niet antieke spiegels, schilderijen en bronzen beelden tol leakhouten tafels, Tiffany-verlichling en decoratie-artikelen.
„Ach, er staal hier eigenlijk Ie
veel om op te noemen," laat
Beelen een nadere opsomming
achterwege. „Ik vind het nu
eenmaal leuk om van alles door
elkaar in huis te hebben."
Uileraard moet hij het in zijn
branche voor een groot deel
van loerislen en dagjesmensen
hebben. „Maar ook echte Zandvoorlers ontvang ik regelmatig,
hoor,"
benadrukl
Beelen.
„Want hoewel ik hele mooie
spullen heb zijn ze absoluut
niet duur en dat weet men hier
Ie waarderen."

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112.
In
andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisarlsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J.
Anderson, B. van Bergen, C.
Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipip-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens
feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De spreckuren van de dienstdoende arts
zijn zowel op zaterdag als zondag van 11.30 tot 12.00 uur en
van 17.00 tol 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uilleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doklersdiensl
0900-1515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
landarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgcvallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en m het weekend te
bereiken via de doklersinformatiedienst: lel. 0900-1515.
Verloskundigen: Mevrouw S.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterslraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561. Vermissingsdicnsl
023-5383361.
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.

Met

oog

Sommige gehandicapten zijn voor hun
nieuwe bril afhankelijk van giften
tot hulpmiddelen die niet door
de Awbz (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) worden gefïnancierd.
„En waar ook heel veel geld
mee gemoeid is, zijn de vergoedingen van reiskosten," vult ze
aan. „De bewoners krijgen weliswaar via de Wet Voorzieningen Gehandicapten een vast
aantal strippen per persoon,
maar dat is echt onvoldoende.
Als je toevallig uit Drenthe
komt, kun je het in de praktijk
wel vergeten om daar je familie
te bezoeken. Er zijn mij op dat
gebied bijzonder schrijnende
gevallen bekend. Zo hadden we
een bewoner wiens moeder op
sterven lag. Vanzelfsprekend
wilde hij die graag eens per
week bezoeken, maar daarvoor
ontbraken hem de middelen.
Godzijdank kon mijn stichting
ervoor zorgen dat hij wél degelijk regelmatig op en neer kon
reizen."
Naast de individuele bijdragen aan de bewoners zien de
Vrienden van Nieuw Unicum
tevens kans om geld bijeen te
sprokkelen voor grote projecten. „Zo hebben we twee jaar
geleden 125 duizend gulden
kunnen besteden voor recrea-

Za n d vo o rt s
Nieuwsblad

Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraal 20, Voor informalie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
minimaal l dag van te voren
opgeven bij het Welzijnscentrum, tel. (023-) 5717373. Voor
de maandag moet men zich op
de vrijdag ervoor opgeven.
50 plus Inlooppunt: Woe 10-12
uur, voor informatie, ontmoeling, leestafel en kopje koffie of
thee. Willemslraat 20, zij-ingang Gemeenschapshuis.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderslraal l,
tel.' 5713459 bgg 023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700. van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat
ZVH). Schriftelijk: Poslbus 287,
2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.

week

Zylvana is een vrouwelijke
Husky-pup. Ze is op zoek naar
een nieuw thuis. Iets afwachtend en terughoudend wacht
ze in haar hok op mensen die
weten hoe het er aan toe kan
gaan met een Husky-pup. Ze
zoekt iemand die het huis niet
zo warm stookt of die veel met
haar naar buiten kan gaan,
want ze is en blijft een poolhond, en om die nou bij een
temperatuur van veertig graden te houden... Zoals het
met veel Husky's gaat, is ze
meer een 'honden-hond' dan
een 'mensen-hond'. Met andere woorden: Zylvana houdt ervan om met een of meerdere
honden te rennen, veel te
doen, gewoon meedoen met de
roedel... Als u de roedelleider
bent waar Zylvana zo hard
naar op zoek is, belt u dan met
het Kennemer Dierentehuis
Zandvoort, Keesomstraat 5,
voor meer informatie over Zylvana. Uiteraard is iedereen
welkom die een andere hond
of kat zoekt. Het telefoonnummer is 023-571.3888.

En nu we het toch over kunst hebben: dat kleine vijvertje tegenover het gemeentehuis heeft toch wel z'n charme. Het is net als de
Amsterdamse grachten; er drijft van alles m. Van patalvorkjes lot
lege luciferdoosjes; herkenbare kunsl dus. Die vierkanle bak doel
overigens denken aan een immens exemplaar dat het aanzichl
van een nieuw gemeentehuis, ook zo'n vierkante doos maar dan in
het midden van het land, moest verfraaien. De loenmalige burgemeesler, Paul Schollen (nu de aanjager van hel Gelredome), had
er zijn zinnen op gezel. Wanl water bracht leven.
Nou, hij heeft het geweten. De zeepbellen schoten langs de gevel
omhoog toen de spuiters in werking werden gezet. Het zeeppoeder was een cadeautje van de kunstminnende bevolking. En op
zomerse dagen bracht het gespelter van de warmgelopen jeugd
ook voldoende leven in de brouwerij. Nee, dan dat dooie, vieze
poellje aan de Swaluestraat... Je zou haast zeggen: wellicht toch
een schoonmaakbeurtje?

indoorO
Licht voor wonen en werken
Jan Rebelstraat 24 '
Amsterdam-Osdorp
Keurenplein
leleloon 020.4109696

.

toonkamers en '
lichtarMes :
ma.-vrij.09.0tt-17.0D
za.10.OQ-16.00

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag:
0000-0700 ZFM Nonslop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
1200-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
1700-2000 ZFMNonstop
20 00-22 00 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
0000-0700 ZFMNonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-11 00 De Watertoren
11 00-12 00 ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
12 00-13 00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorhchter)
1300-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
1700-1800 ZFMNonstop
1800-1900 ZFM Sport
19 00-20 00 v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
20 00-22 00 EurobreaKdown
22 00-24 00 BPM
Zaterdag:
00 00-08 00 ZFM Nonstop
0800-1000 Broekophalen
10 00-12 00 Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Cate Neuf)
1200-1800 Zandvoort op Zaterdag
18 00-19 00 Tussen Pils& Paddock
1900-2000 DeCopuereli
20 00-24 00 De Kustwacht
Zondag:
00 00-09 30 ZFM Nonstop
09 30-10 00 Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
10.00-1200 ZFM Jazz
1200-1700 Zandvoort op Zondag
17 00-19 00 ZFM Magazine
19.00-2400 De Kustwacht

NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/ZFM

Periode: 2 mei tot 8 mei 1998
Ondertrouwd:
Johannes.
Pliilippus, Ignatius, Cornclis
Daniels en Jokobia. Theresa
Kerkmann. Melwin Dröse en
Karin Letter. Ruud Bijl en Monique, Afra, Johanna van
Doorn.
Geboren: Shirlcy Virgmia,
dochter van Geil Jan van Dam
en Cornelia Keur. Sterre, Maike. Louise. dochter van Edwin.
Cornclis Keur en Hillic. Maikc,
Johanna, Louise Visscher. Rianne, dochter van Marcel Keur
en Sandra Draijer.
Overleden: Hebc, Margaretha King. 89. Leenderl Moolenijzcr, 87. Hendrik. Gerard Velünk. 58. Gerritje Maas-Kccsman. 77. Petrus. Franciscus
Schmitz. 86.

-iervormdc Kerk:
Zondag 10.00 uur: SOW, ds J.A. van Selms uit Haarlem.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: SOW in Hervormde Kerk.
Agatha Parochie:
Zaterdag 19.00 uur: paslor D. Duijves.
Zondag 10.30 uur: pastor D. Duijves (Caeciliakoor).
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB:
Zondag 10.30 uur: geen dienst.

Oranjestraat niet blij met terrein tussen DckaMarkt en Kruidvat

Tekening
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Geld verdienen is makkelijker dan je denkt!

ALRAVEN VAN HALL COLLEGE

Het Zandvoorts Nieuwsblad
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Kans op carrière!
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BEZORGERS

Beroepsopleidingen voor iedereen
Studierichting

Je hoeft er niet vroeg voor op te staan
en je zit er ook niet elke dag aan vast.

Bedrijfsadministratie

ERNEST &JULIOGALLO
Gallo is hel grootste wijnhuis ter wereld Opgericht door de
broers Ernest en Julio. De door ons gevoerde wijnen zijn een
witte Sauvignon, een Grenache rosé en een rode Zmlandel.
Allemaal Insse en plezierige wijnen.
PROEFNOTITES:
SAUVIGNON BLANC
kleur: lichl geel, bouquet: talig
mol tonen van cilrus en honing,
smaak: vnj droog heel licht rokeng, aanbevolen bij: visgerechten,
kip, salades en als aperitiet
WHireCRENACHEIrosé)
kleur: rosé, bouquet: kruidig,
«v i smaak: zoetig, vol en pittig
-l aanbevolen bi|: salades, witvlees.
visgerectilen en als apenliel
REDZINFANDEL
kleur: paars rood, bouquet: veel
fruit, smaak: vol, lichte eikenionen,
soepel en aangenaam; aanbevolen
bij; roocMeesgerechten

• bedrijfsadininistratief medewerker (niveau z)
• boekhouding medewerker (niveau 3)
• assistent administrateur (niveau 4)

Een paar uur per week is al genoeg. Wil je dat?

Bel dan ons kantoor:
telefoonnr. O23-5717166

Bel voor meer informatie:
Walravenvan Hall College, O2O-5l6l6l6
POSTBUS 9006,1006 AA AMSTERDAM
l opleidingen cenltum Amsterdam en omstreken

soorten
vleeswaren

VERGELIJK- 4 r, -ff,-

BARE PRIJS l&rrsT

THE FAMOUS
GROUSE WHISKY
0,7 LITER

Zoek uit: Chardonnny, MeriDt,
Sauvignon Blanc, Clnsault,
Caoeniet Sauvignon.

130
soorten
vlees

50

SUNNY BAY
JAMAICA RUM
0,7 LITER

Beroemde wijnmakers uit Frankrijk
hebben zich toegelegd op het maken
van wijn uit één enkel drutvenras,
Cépage genaamd Wij selecteerden
vijl van deze uitmuntende wijnen.
BAIRR ADA VINHO TINTO RESERVA
CAVESMONTEIROS
Uit het hartje van Portugal komt deze
volle rode wijn, die tenminste 2 jaar op
vat heeft genjpt en daarna 1 jaar op fles
De wijn is een bijzonder aangename
verrassing voor iedere wijnliefhebber.

l kilo verse Hollandse

FEIST PORT
ZOEK UIT:
ruby, tawny o) white

0,75 LITER
ELDERS .Mï95~

KIPFILET 12,95
5UTER

4 Amerikaanse

RUNDERHAMBURGERS 6,-

heeft alle dranken!

HAARLEM: Calilornièplem 17 (naast D-reizen) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbensstraat 21 (Bi| Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCKIII fteefl meer ton 50 styren/ea te/ voor oma ovenge vestigingen 0172-447300

Krnrht "ï-7 Openingstijden:- ,-. >„•*
IVrOCni O-/ maandag18t/m vrijdag
varv-„
uu|

BOUCHERIE

Zandvoort
Tel. 571 9067

-°° v >\. . ' >•

zaterdat
van 9.00tôt17.00 uur;5-'!;'

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN,
- • '
' ' '
'

ESTEE LAUDER
Voor u geselecteerd.
Ons geschenk voor u.

Kanjer Postcode Loterij klapper van 1998

Minstens 18,9
miljoen!
De Postcode-Kanjer van minstens 18,9 miljoen gulden is de
klapper van 1998! U spaart nu al voor die prijs, want ieder
lot in de Postcode Loterij is elke maand goed voor l Kanjerpunt. Hoe meer Kanjerpunten u heeft, hoe groter uw aandeel
in de Postcode-Kanjer!

Uitslagen
Postcode Loterij
Record Show
11 mei 1998
De Bingogetallen

eindelijk uw winst. Want als de
Kanjer straks op uw postcode
valt, krijgt u voor elk Kanjerpunt een gelijk aandeel in de
winst.

Zorg dus dat u zoveel mogelijk
Kanjerpunten verzamelt. Dat
kan nu nog, want elk lot in de
Postcode Loterij levert u dit
jaar nog 7 Kanjerpunten op!
Bovendien maakt u zeven
maanden lang kans op de Mega
Jackpot en 400.000 andere
prijzen! Stuur deze bon dus
vandaag nog op voor uw
kansen op al die miljoenen.

getal 1 t/m 22

*

02 44 01 27
22

-20

13

26' 09 V

37

Zwemmen in het geld een droom? Voor u kan het werkelijkheid worden, met de Postcode-Kanjer van 18,9 miljoen!
Afgelopen Nieuwjaarsdag werd
maar dat kan nog meer woreen hele straal in Dordrecht
den! Hoeveel u daarvan wint,
steenrijk met de Postcodebepaalt u zelf.
Kanjer van 1997. Dit jaar kan
het uw beurt zijn want de
Hoe langer u dit jaar meespeelt
opbouw van de Postcodein de Postcode Loterij en hoe
Kanjer 1998 is al begonnen! De meer loten u heeft, hoe meer
Kanjer zal dit jaar minstens
Kanjerpunten u verzamelt. En
18,9 miljoen gulden bevatten.
die Kanjerpunten bepalen uit-

16-17 mei
Braderie
Noorder Boulevard
Rotterdam
17. mei
Voorjaarskermis
Vught
21 mei
Camping
De Bergvennen
Lattrop

04

11

36

40

17 33 * ^

08

Heeft u met bovenstaande
getallen een volle kaart,
dan wint u de
, Thuisbingo van
f 25.000,Overige Bingoprijzen
getal 23 t/m 36
'
06 f 10.000,- 32

' f 20,-

f

Gratis bij aankoop van twee Estée Lauder producten,
waarvan één huidverzorgingsproducl*.
Dit geschenk* bevat alles, wat u nodig heeft
om er op uw mooist uit Ie zien.
* 100%
Time Release Moistunzcr
* Re-Nutriv
All-Day Lipstick

* Compact Disc Eyeshadow Duo
* Gentle Eye Makeup Remover
* White Lincn Brecze
Enu de P.iilum Sprny

* Pure Vclvel
Dramnlic Volume iVUiscnra

* Vergelijkbare waarde ƒ 85,-

D de heer

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
D / 30,- (drie lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,- (één lotnummer)

Postcode:

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blok/etters.
Deelname aan de Nationale Postcode Loterij
houdt in aanvaarding van het reglement, verkrijgbaar bij het secretariaat, tel. 020-677 68 68.

PARFUMERIE MOERENBURG

D mevrouw

f 100,-

19

f 50,- 14

41
07

f 40,- 18

f

25

f 30,- 38

05

f 25,- ' 21

f 6,-;
f5,-

- .

Straatprljs april. *
bekendmaking 11 mei ,
f 5.000,-

693 T XP
Extra Straatprijs
f 25.000,6931 XP 020

Stand Mega Jackpot

4 miljoen

150.98.05

Naam:
Adres:

Plaats:..
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs _ .
lel:
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

Postcode Loterij Record
***•}• 4.^

JÏ**

"*.*fe ÈJ'-X «"

*fSx

1

ï*VtX?J^5''^' *5 ^

fifS8hoWl18Bi«!|
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Datum:
Handtekening:

Haltestraat 1 ,Tel.023-571 6123
Wij zijn weer dagelijks geopend tot 20.00 uur, zondag 18.00 uur
l <<n ty «c hl nk pi r kl.inl /iil.mi; <li> xinirr.Mil stri'kl

30

De BMW
3451 KA 007 in Vleuten '

BON VOOR 18,9 MILJOEN
ÖÖ'Ja, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij en kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle Bingoprijzen.

31 "

28, 39

10 f 1.000,- 43

Postcode Loterij
op lokatie:

12 -•

35

LOTERIJ

Bon uitkni
. ) opsturen naar
Nationalo ostcoda Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

Elke maandag
20.30 uur op RTL 4:
de Postcode Loterij
Record Show
Zetfouten voorbehouden
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Roter Actifen: snel actief
bij sterke pijn

mm \WMOomunntio w, umm mimion

Doe de Nationale
Drukte en Stresstest!

Roter is al meer dan 50 jaar aanbieder van een compleet Keuze
assortiment pijnstillers. Het bekende Hollandse merk Roler Actifen vormt een eigenstaat in de top 5 van de meest gebruikte pijnstillers in tijdse aanvulling op het beNederland; een niet mis te verstane positie.
staande assortiment pijnstillers
Roter is volop in beweging.
Het logo is gemoderniseerd,
zonder daarbij afbreuk te doen
aan de herkenbaarheid. Zowel
de Roter vitamine C-hjn als de
pijnstillers hebben een nieuwe
verpakking gekregen die past
in deze tijd. Er wordt continue
aan gewerkt om de producten
nog beter af te stemmen op de
wensen van de consument.
Daarbij wordt ook gekeken
naar de ontwikkelingen in de
markt.
Vandaar dat Roter nu komt
met Actifen, een nieuwe pijn-

stiller op basis van ibuprofen.
Vriendelijk
Ibuprofenpreparaten vormen
een segment in opkomst. In
een publicatie in De Telegraaf
van april vorig jaar wordt naar
recent onderzoek verwezen,
waaruit blijkt dat ibuprofen de
meest vriendelijke stof is die
vrij verkrijgbaar is. Ibuprofen
wordt vaak gebruikt bij hevige
pijn. Het grote voordeel van
ibuprofen is dat het naast pijnstillend ook ontstekingsremmend werkt.

Lusteloos? Vermoeid? Prikkelbaar?

UltraVit Multi B, dé oplossing
Lusteloos? Vermoeid? Prikkelbaar? Soms lukt het
gewoon niet te genieten van alle leuke dingen in het
leven. Zomaar. Zonder reden. Zo lijkt het tenminste.
Want al eet u nog zo bewust en leeft u nog zo gezond,
dat vermoeide gevoel blijft maar terugkomen. Een aanvulling van B-vitaminen is dan geen overbodige luxe.
Zo gaan er bijvoorbeeld B-vitaminen verloren als u de voedingsmiddelen waar ze in zitten kookt. Zeg eens
eerlijk.... lukt het u
om altijd even gevarieerd te eten? Verder
zijn er natuurlijk ook
nog perioden in uw
leven waarin u meer
behoefte heeft aan Bvitaminen.
Bijvoorbeeld na ziekweer het gevoel
te, in stress-situaties, of
heeft dat u de heals u zware lichamelijke
le wereld aankunt!
of geestelijke inspanningen
moet leveren. Ook kinderen UltraVit Multi B
vanaf 12 jaar, die dus nog in UltraVit Multi B bevat alle bede groei zijn, zwangere vrou- langrijke B-vitaminen enJs gewen en oudere mensen hebben • schikt vooï volwassenen enmeer B-vitaminen nodig dan voor kinderen vanaf 12 jaar.
anderen om zich fit te voelen.
Met één capsule per dag zorgt
u dat u niets tekort komt.
Alles wat u nodig heeft
In UltraVit Multi B zit geen
UltraVit Multi B bevat alles suiker, zetmeel, tarwe, lactose,
wat uw lichaam nodig heeft conserveermiddel, kunstmatiom lichamelijke en geestelijke ge aroma's of kleurstoffen en
vitaliteit te creëren, om de is dus hypo-allergeen.
zuurstofvoorziening op peil te Verkrijgbaar bij drogist en rehouden en het zenuwstelsel formzaak. ƒ 19,95 voor 2 maangoed te laten functioneren. De den. Doe jezelf niet tekort!
hoge concentratie B-vitaminen Wilt u meer weten over deze
zorgt - samen met een aantal B-vitaminen? Bel dan naar het
natuurlijke voedingsstoffen - gratis informatienummer van
dat u in een mum van tijd Kernpharm: 0800-099 77 73.

drogisterij

TON
GOOSSENS
WINKELCENTRUM NOORD
Zandvoort
tel: 571 2305
Specialist in Homeopathie

Parfumerie - Drogisterij Schoonheidssalon

mg ibuprofen per
dragee en is dus uitpijnltillsnd
stekend
geschikt
ItoorUvcrlageild
omftckingiremmcnd
voor de extra sterke
van Roter dat nu bestaat uit pijn. De inhoud van
APC, Paracof en Paracetamol. een doosje is 20 draEr zijn twee varianten:
gees (felroze kleur).
De adviesconsumentenprijs is
Roter Actifen. Dit bevat 200 n. 6,50.
mg ibuprofen per dragee. Een
lossing bij sterke pijn. Roter
doosje bevat 30 dragees, die wil Omdat je met pijn niet opti- en Actifen zijn gedeponeerde
van kleur zijn. De adviesconsu- maal functioneert, wil je er zo handelsmerken van
mentenprijs is fl. 6,25.
snel mogelijk vanaf. De twee NL'Pharma BV, Almere.
varianten van Roter Actifen Lees voor gebruik de bijsluiter.
Roter Actifen 400 bevat 400 bieden dan ook een snelle op- Niet te gebruiken door maag-

DIO

onoaitTtmj ,

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

DRUGSTORE

KERKSTRAAT 31 , ZANDVOORT
TEL: (023) 571 2513

patiénten of patiënten die antistollingsmiddelen gebruiken.
Verkrijgbaar bij apotheker en
drogist. Voor meer informatie:
NL'Pharma, tel. (036) 549 33 33

De oplossing voor
SlankVitaal afslanktabletten als beste getest zwemmerseczeem
SlankVitaal maakt haar belofte waar. In maart 1998
werden deze afslanhtabletten uitgebreid getest door
tientallen lezers van het weekblad Weekend. Het gemiddelde gewichtsverlies bedroeg maar liefst 7,5 kilo in
drie weken. Patty Brard is niet echt verbaasd over dit
spectaculaire resultaat.
"Met SlankVitaal ben ik vorig
jaar zelf ook in één maand 12
kilo kwijtgeraakt," zegt de populaire TV-presentatrice. "Dat
was nadat een bekend weekblad 'Foei Patty, let op je buikje'
had geschreven. Normaal trek
ik me niets aan van wat de media over me schrijven. Maar nu
vond ik toch dat ik in de tegenaanval moest. Met SlankVitaal
ging het afvallen eigenlijk bijna vanzelf. De kuur is gemakkelijk vol té houden, want je
mag er normaal bij blijven eten.
Dus niemand hoeft met deze
kuur honger te leiden."
Topafslanker
De natuurlijke ingrediënten in
SlankVitaal bevorderen de stofwisseling en stimuleren de
afbraak van voedings- en lichaamsvetten. Bovendien bevatten-<de tabletten ingrediënten die overtollig vocht uit het
lichaam afdrijven. Over één aspect van SlankVitaal waren alIe Weekend-lezers het roerend
eens. Tijdens de kuur voelden
zij zich een stuk fitter en actiever. Logisch, want aan de
slankmakende formule van dit
topproduct is tevens vitamine C
en B-complex toegevoegd. Deze
essentiële voedingsstoffen verhogen de weerstand en maken

veel extra energie vrij.
Keiharde belofte
Tientallen lezers hebben dus
aangetoond, dat SlankVitaal
als één van de weinige afslankers haar belofte waarmaakt.
Gemiddeld vielen zij 7,5 kilo
in twee weken-af. Zonder-honger en zonder een .lusteloos
gevoel. Het is dus de snelle,
eenvoudige en gezonde methode voor iedereen die nog voor
de zomer bikini-slank wil zijn.
De afslanktabletten
van
SlankVitaal zijn verkrijgbaar
bij drogist, reformwinkel en
apotbeek. Er is een 15 daagse
kuur (5 kilo afvallen) en een
maandkuur (12 kilo afvallen).
Voor meer informatie: (013)
528 49 76.

Gevoelige huid,
irritatie of allergie?
Wie overgevoelig is voor kritische
stoffen , zoals parfums en kleurstoffen, wordt daar dagelijks mee geconfronteerd. Bij huid- en haarverzorging en Dij was en afwas.
en de producten worden contiDaarom is er Mini Risk. Mini
Risk is ontwikkeld in samen- nue getest.
werking met Astma- en Allergieverenigingen voor mensen Assortiment
met een gevoelige huid of
Het assortiment omvat huidmensen die lijden aan astma of
crème, shampoo, anti-traneen allergie. Alle producten
spirantroller, toiletzeep, waszijn dermatologisch getest en
middel geconcentreerd, wasbevatten geen parfums, kleur- verzachter en afwasmiddel.
stoffen, enzymen of andere Mini Risk is verkrijgbaar bij
overbodige toevoegingen. De de allergiespeciaalzaak, drokwalitatief
hoogwaardige gist en apotheek. Voor meer ingrondstoffen worden zorgvul- formatie: Tendem B.V., tel.:
dig geselecteerd op zuiverheid (038) 421 77 47.

Met K.H. 3 lijkt leeftijd
geen rol meer te spelen
Haltestraat l, Zandvoort, tel. 5716123

Soms vraag' je je wel eens af waar je de tijd en moed
vandaan haalt... baan, gezin, hobby's, druk sociaal
leven. Het hoort er allemaal bij en je wilt er eigenlijk
niets van missen. Dat hoeft ook niet als je er maar voor
zorgt dat je lichaam dit moderne tempo kan bijbenen:
wat extra aandacht in situaties van drukte en stress is
aan te raden.

Zwemmerseczeem of voetschimmel is een veelvoorkomend probleem. Recent onderzoek toont aan dat een op de
drie Nederlanders hier wel eens last van heeft gehad.
Vaak begint voetschimmel met roodheid en jeuk. Daarna
kan de huid gaan schllfereii en kunnen kloofjes ontstaan.
Hoe onstaat het?
Voetschimmelinfecties worden
overgebracht via huidschilfers
van mensen met voetschimmel.
Die huidschilfers liggen bijvoorbeeld op de vloeren van
zwembaden, sportfaciliteiten,
sauna's en hotelkamers. Mensen in de directe omgeving
kunnen ook een belangrijke mfectiebron zijn.
Schimmelsporen
Wie eenmaal last heeft van
voetschimmel, kan door schimmelsporen zichzelf en anderen
opnieuw
besmetten. Deze
schimmelsporen zitten in de
kleine huidschilfers die vaak in
sokken en schoenen achterblijven. Ook blootstelling van de
huid aan vocht, verhoogde
transpiratie en verminderde
bloedcirculatie (koude voeten)
spelen een rol, omdat dit de omstandigheden zijn waarin de
schimmel zich het beste vermenigvuldigt. Knellende schoenen, een snee in de huid en
overdadig zeepgebruik, beschadigen het afweermechanisme
van de huid waardoor voetschimmel makkelijker ontstaat.
Canesten derma
Er is een geneesmiddel dat
hiervoor de oplossing biedt:

Canesten derma, verkrijgbaar als crème,
strooipoéder en huidspray. Het
duurt ongeveer één tot vier weken voordat de symptomen (rode
huid, schilfertjes, jeuk, soms
blaasjes en een gezwollen huid)
zijn verdwenen. Voor het beste
resultaat, adviseert fabrikant
Bayer om een spray of crème in
combinatie met poeder te gebruiken. De huidspray of crème dient
twee tot drie keer per dag op de
aangedane huid te worden aangebracht, terwijl strooipoéder
wordt gebruikt in sokken en
schoenen om schimmelsporen te
bestrijden. Hiermee wordt herbesmetting voorkomen. Canesten
derma
(werkzame
stof
Clotrimazol) is verkrijgbaar bij
apotheker en drogist. Niet gebruiken bij overgevoeligheid
voor het werkzame bestanddeel.
Lees voor gebruik eerst de bijsluiter. Voor meer informate:
Bayer B.V., tel. (0297) 280 666.

Nooit meer slapen ?
Vraag nu informatie aan over het herstel
van uw natuurlijk slaaDvermooen.
Bel de Slaap-Service Lijn: 0900-300 50 20

Zwarte kummel, nieuw middel
tegen allergieën
Als men de lijst van toepassingsmogelijkheden van
zwarte kummel in de verschillende vormen (olie, zaad,
capsules) ziet, schudt men in eerste instantie misschien
ongelovig het hoofd en zegt: "Dat bestaat toch niet!"
Maar de veelzijdigheid van zwarte
kummel berust op het feit dat deze
het immuunsysteem versterkt en
stabiliseert.
Het

helpt bij
de meest
uiteenlopende
ziekten
en klachten die allen tot een
verstoring van het immuunsysteem te herleiden zijn. Lees

er alles over in het boekje:
Zwarte kummel
Voor de behandeling van allergieén en aandoeningen van
huid en luchtwegen én het immuunsysteem. Verkrijgbaar
bij drogist en reformzaak.
Voor informatie: Cumiron B.V.,
tel. (035) 624 02 56.

Door veranderingen in onze eet- en leefgewoonten en in
de medische voorzieningen worden we steeds ouder.
Naarmate de jaren vorderen, verandert de functie van
de lichaamscellen. De energievoorziening begint te
haperen, met als gevolg dat we minder gaan presteren.
Als alle lichaamscellen optimaal werken, blijven we in
goede geestelijke en lichamelijke conditie.
Porren in de rug? Oordopjes?
Met een deken op de bank?
't Hoeft niet meer, want nu
Een van de stoffen die de li- heid geis er SnurDim: het nieuchaamscellen helpen om voe- bruikt door
we, homeopatische ge"
dingsstoffen goed op te nemen, bijvoorbeeld
neesmiddel tegen snurkoverlast.
is procaïne. K.H.3 bevat naast Donald

Niet meer wakker liggen
van gesnurkt

procaïne de stof haematoporfyrine, die ervoor zorgt dat
procaïne in actieve staat de
bloedbaan bereikt. Procaïne
zou anders in het maagdarmkanaal omgezet worden in een
stof die niet werkzaam is. In deze samenstelling wordt K.H.3
reeds jaren, naar volle tevreden-

Jones en met
hem vele
miljoenen
mensen over de gehele wereld.
K.H.3 is verkrijgbaar bij apotheker en drogist. Voor meer
informatie: Bipharma B.V.,
Postbus 151, 1380 AD Weesp,
tel. (0294) 493535.

SnurDim is makkelijk in het gebruik: een tablet voor het slapen
gaan, da's alles. Ook is SnurDim heel effectief: binnen 14 dagen
is er al hoorbare verbetering. Een uitkomst als de nachtrust van
anderen wordt verstoord. Maar ook de snurker zelf slaapt lekkerder en rust beter uit met SnurDim.
Een pakje SnurDim a 20 tabletten is voor ƒ 19.75 bij apotheek,
drogist en reformzaak verkrijgbaar. Lees voor gebruik de bijsluiter. Bel voor informatie TS Products, tel.: (0341) 42 76 26.

Die aandacht begint natuurlijk
mot inzicht krijgen in hoe je in
elkaar zit en hoe je je leven
leeft. Daar heeft Santogen de
Nationale Drukte en Stresstest
voor gemaakt. Een handige
test die inzicht geeft in je persoonhjke reacties als do d r u k
toeneemt. Vul de test m en
stuur hem op naar Santogen
Consumenlenservico. Je krijgt
dan een uitgebreid antwoord
over het niveau van situaties
van drukte en stress m je leven. Bovendien krijg je een
vergelijking met het gemiddelde van Nederland en een
gericht advies met tips
voor meer evenwicht in
deze situaties.
Vele prijzen
Vanaf begin mei is de
Nationale Drukte en
Stresstest beschikbaar.
Die vind je in de supermarkt bij de vitamines
van Santogen; in het reformschap. Door mee te doen aan de
Nationale Drukte en Stresstest
maak je bovendien kans op ve-

le mooie prijzen, waaronder
een compleet verzorgd arrangement naar Thormae 2000.
Situaties
In situaties van drukte en
stress kun je je lichaam ook
helpen met extra vitamines en
mineralen. Met Sanlogon bij
Drukte en Stress, do multivitamme mei extra magnesium en
vitamine B, dioje minder gevoelig en minder prikkelbaar
maakt tijdens die situaties van
drukte en stress. Voor drukke
tijden die er toch zijn.

Voor meer informatie:
Santogen Consumentenservice,
Postbus 23, 5530 AA Bladel.
tel. (0497)38 1833.

Alles over hooikoorts
www.gezondheidsnet.nl

Merz Special Dragees: De ware
schoonheid komt van binnen
Steeds meer vrouwen zijn zich ervan bewust dat echte
schoonheid van binnen zit. Er goed en gezond uitzien,
heeft niet alleen met cosmetica te maken. Als je lekker
in je vel zit, straal je dat uit. Merz Special Dragees zijn
speciaal ontwikkeld voor zo'n stralend uiterlijk.
De waardevolle vitafris. Voor bescherminen en bouw.
mmg' en vitaliseSPÉCIAL
stoffen stimuleren
rmg van huidcelPRASKS
len zorgt vitamine
de groei van mooi
en gezond haar
E. Vitamine C is
en zorgen voor
nodig voor de
opbouw van het
een frisse huid en
bindweefsel van de
glanzende nagels.
Bij
te
weinig
huid en het vergroot de natuurlijslaap, stress of een
onregelmatig leven, zijn coske weerstand. Aan de
metica en kapper niet voldoen- opbouw en het behoud van
de om er mooi en zelfverzekerd huidweefsel werkt vitamine Buit te zien. Enkel als het li- complex.
chaam voorzien wordt van vol- Haar Vitamine A, calcium en
doende vitaminen on bouwstof- D-pantothenaat zijn bouwstoffen is het in staat om huid. fen die bijdragen aan een
haar en nagels te vernieuwen. krachtige haarstructuur en
Merz Special Dragees helpen gezonde haargroei.
daarbij. Na 2 a 3 maanden be- Nagels Uw nagels worden
reikt u een optimaal resultaat. versterkt door vitamine B2 en
calcium-pantothenaat.
Een
Huid, haar en nagels worden tekort aan deze stoffen in de
als volgt gevoed door Merz voeding kan leiden tot brokkelen van vinger- en teennagels.
Special Dragees:
Huid Het Merz-Gist-extract is Merz Special Dragees zijn voor
zeer vitaminerijk, stimuleert ƒ 18.95 verkrijgbaar bij apode celopbouw en bevordert de theek. drogist en reformhuis.
celafvoer. Vitamine D3 is Voor meer informatie: bel
belangrijk voor de stofwisse- Imgroma, afd. Consumenten
ling van calcium. B-Caroteen Service, tel.: 0900-1011015
houdt de huid zacht, soepel en (55 ct/min.).

Wilt u

adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

023-5717166

woensdag 13 mei 1998
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MEER DAN 150 VLOEREN EN MATEN!

Stel, u hoort plotseling dat uw uitlaat een hoop

zeer voordelige nieuwe emddemper van top-

lawaai maakt In dat geval is de kans groot

kwaliteit Hebt u bijvoorbeeld een Golf l of II

dat uw emddemper lek is.

12-22 mm. Massief Deens hardhout parket
* kant en klaar met 6-voudige laklaag,
UV-gehard of olie geïmpregneerd
* 100% verhuisbaar door uniek clipsysteem
* 10 jaar garantie

Een Volkswagen die
goed onderhouden is, zal

niet gauw gaan sputteren of knetteren

gmele nieuwe emddemper

montage, BTW én een |aar garantie.

Volkswagen al wat ouder is, dan kunt u alti|d
bi| uw Volkswagen-dealer terecht voor een

Tarkett Zweeds lamelparket
Leverbaar in dikte van 7-10-14 en 20 mm.
* 10 jaar garantie
* kant en klaar, 6-voudig gelakt en UV-gehard
* gelakt of olie geïmpregneerd
Tarkett Beuken Natuur Budget
Licht Beuken, zonder
noest en vlam
Prijs p.m.2 van

Junckers Sylvaket-Beuken 22 mm
Warm donkerbruin gestoomd Beuken
Prijs p.m.2
van
4457Junckers Eiken Variation plank

betaalt u nu voor een ori-

slechts f 139,-* Dat is inclusief klein materiaal,

Gebeurt dat toch, bijvoorbeeld omdat uw

•POIO T / M M O D E L J A A R 1994 F 159

Junckers Sylvea-hevea 12 mm
Lichtgele houtsoort
met strakke nerf
Prijs p.m2
van
4097-

van zes |aar of ouder, dan

Nieuwe einddemper
al vanaf f 139,-

109.-

van

Junckers Exclusief Parket

Die klinkt weer
als nieuw.

Deko-Marty Kersen rustiek
Breedte 12,5 cm. Warmrood Kersen met
noest en vlam en brede stroken
Prijs p.m2

Tarkett Eiken Natuur
Europees Eiken met noest en mooie
tekening
Q/T95
Prijs p.m2 van 4Q9>
OOi

21 mm

En uiteraard monteren we 'm snel en vak-

Breedte ca. 13 cm. Olie geïmpregneerd.
Licht Amerikaans Eiken plank
Prijs p.m.2
van
--TO'5.~
Eiken plank onbehandeld
Prijs p.m. van

kundig Klinkt goed, toch?

PASSAT T/M M O D E L J A A R 1993 F 789
J E T T A T/M M O D E L J A A R 1992 F 139
PRIJZEN GELDEN T/M 31 DECEMBER 199B

443:-

149.129.-

Deko-Marty
breedstrook lamelparket

Auto Strijder B.V.

Lengte van 42,5 cm tot 266 cm.
* kant en klaar, 6-voudig gelakt en UV-gehard

Burg van Alphenstraat 102 - 2041 KP Zandvoort -Telefoon 023 - 5714565

Deko-Marty Eiken plank
Breedte 18,4 cm (Iengte132- 266 cm) Frans
Eiken planken, geborsteld _-* *
en gerookt.
nH^l
~>
•*! C-'V*
t$& K
Prijs p.m. van *KT*.H i

200 K L E U R E N EN MODELLEN!
Santana massieve kurktegels.
Dessins in moderne stroken, blokpatronen
of romeins klassieke motieven. In Naturel,
Roomwit, Beige, Blauw, Zwart, Geel en
Groen of een samenstelling naar wens.
Mexico Lamellen roomwit
Afm.: 150 x 600 mm met facetkanten
Prijs p.m.2
van

59.'

Mexico Plavuizen crèmegeel
Afm.: 300 x 300 mm met facetkanten
Prijs p.m.2

van

95
95

MEER DAN 150 S O O R T E N !
10 TOT 15 J A A R G A R A N T I E
Nieuwe Collectie Luxfloor Classic
Normaal woongebruik, (HDF kern)
Taberwaarde 9000,10 jaar garantie
Afmeting 1285 x 195 mm, dikte 7,2 mm
Luxfloor Classic
2- en 3 strooks
Eiken en Kersen
Prijs p.m.2
Berken en Beuken
Actieprijs
p.m.2
van
Luxfloor Classic
Maple, Kersen, Eiken, Beuken en Grenen
2- en 3 strooks
én brede stroken.
Introductiepnjs
p.m.2
van 34?*
Collectie 1998
Quick Step Uni clip
Voor zwaar woongebruik, 100% verhuisbaar, niet lijmen! Afmeting 190 x 1200 mm.
Dikte 8 mm. Dessins Beuken
en Eiken 3-strooks. Prijs p.m.2
Collectie 1998 Pergo Orginal
Voor zwaar woongebruik (Per Core 85 kern)
Noordeuropees milieu-kenmerk (ISO 9001)
15 jaar garantie. Afmeting 200 x 1200 mm.
Dikte 8 mm. 24 dessins o.a.
Diamant, Ivoor, Terra, Grenen
Prijs p.m.2

67.-

ALRAVEN VAN HALL COLLEGE
ALRAVEN VAN HALL COLLEGE
O! P S O P L l l UI N G F N
BEROri'SOl'l.fclDINGLN

A D M i N isi RAI 1 1

ADMINISTRATI c

J U R I D I S C H L Di BNSI VLIU EN i NI,

JURIDISCHE DIENSTVERLENING

BEVEILIGING

BEVEI LIGI NG

Kans op carrière

Kans op carrière!\

Beroepsopleidingen voor iedereen

Beroepsopleidingen voor iedereen
Studierichting Beveiliging

studierichting Automatisering

B toezichthouder (imcau i)
• algemeen beveiligingsmedewerkcr (nneau i)
• politie-opleiding

B medewerker beheer informatiesystemen (ni\cau 3)
• applicatiebeheerder(ni>cau4)

Bel voor meer informatie.
Walraven van Hall College, O2O-5l6l6l6
POSTBUS 9006, 1006 AA AMSTERDAM

Bel voor meer informatie:
Walraven van Hall College, O2O-5l6l6l6
POSTBUS 9006,1006 AA AMSTERDAM

Amsterdam, Valschermkade 4, (tussen Carpet-land en Praxis)
tel. 020-6695823.
Amersfoort, Amsterdamseweg 29, (tegenover Gamma)
tel. 033-4651737.
Den Haag, Binckhorstlaan 170, (tegenover McDonald's)
tel. 070-3859735.

*EREEND
r1 l IIdoor.deI.
Erkend
Centrale Branchevereniging Wonen

Aanbiedingen geldig t/m 14 juni 1998 en zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

ftpf IWHC raau oer/ ml v.

AANGEBODEN: VAKANTIEWERK
••••••••••i

Een leuke bijverdienste voor jong en oud (v.a. 15 jaar).
Dagblad De Telegraaf
vraagt met spoed

___. _.__ a IntGrLanden sprelgroep

HRfö^HËWHB
EjinajUBB

r

Het Parool/Weekmedia b.v. is uitgeef ster van het dagblad Het Parool,
alsmede de vijftien nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia
en maakt deel uit van PCM Uitgevers N.V.

BEZORGERS M/V

Huis-aan-huis verspreiding

m Zandvoort
Verdienste v.a ƒ 350,- per 4 weken en diverse extra's, w.o
4x per jaar een bonus van ƒ 72,50 en gratis krant.
Meld je nu aan' tel. na 17 00 uur 023-5635295.

Ten behoeve van de verspreiding van:

Op korte termijn zoeken wij een

Secretaresse
II Nieuwsblad

voor het hoofd advertentieverkoop.

zoeken wij

RENAULT AMSTERDAM

VAKANTIEBEZORG(ST)ERS

(Dealervestiging van de Importeur en grootste
Renaultdelaer van Nederland) zoekt met spoed enthousiaste kandidaten voor de volgende funkties:

met sofinummer
In de maanden juni t/m september gaan veel van de vaste bezorgers van het
Zandvoorts Nieuwsblad op vakantie. Voor
wie dit werk in de eigen omgeving een paar weken wil
overnemen hebben wij een goede beloning.
Goed bevallen ?
Ook na de vakantieperiode kunnen wij uw hulp goed
gebruiken voor een vaste wijk bij u in de buurt.
Vul snel de bon in en stuur deze naar
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,2042 JM Zandvoort
of bel 023-5717166.

Het takenpakket omvat ondermeer:
alle voorkomende secretaresse werkzaamheden,
zoals het verzorgen van de correspondentie, het
bijhouden van agenda, telefoon- en postbehandeling en verrichten van archiefwerkzaamheden;
notuleren van vergaderingen;
het organiseren van bijeenkomsten ten
behoeve van relaties;
het verzorgen van lezersaanbiedingen voor de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia;
het beheren en bewaken van het promotiebudget
van de commercie van Weekmedia.

1ste Monteur Motorvoertuigen m/v.
1ste Schadehersteller m/v
Leerling Magazijnmedewerker m/v
reageer snel, u hoeft alleen de onderstaande coupon in te vullen en naar ons op
te sturen, wij doen de rest!
i

1

In ben geïnteresseerd in uw vacature voorde funktie: 1ste Monlcur/-ste
Schadeherstcller/Leerling Mngaxijnmedewerker *) en wil daar graag meer
over weten.

Voor deze afwisselende functie gelden de volgende
functie-eisen:
opleiding op minimaal HAVO-niveau;
uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
in woord en geschrift;
ervaring met het notuleren van gesprekken en/of
vergaderingen;
enige jaren ervaring met secretaresse
werkzaamheden is noodzakelijk.

Ja, ik wil mij aanmelden voor het bezorgen van het Zandvoorts Nieuwsblad
in de vakantieperiode.

Mijn naam is

Wij bieden een uitstekend pakket van primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Mijn adres is

De aanstelling geschiedt in beginsel voor één jaar.

Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
Mijn leeftijd is

woonplaats

Ik ben beschikbaar van

Plaats:

Mijn telefoonnummer it,
Ik ben daar telefonisch bereikbaar vanaf

postcode

Voor meer informatie omtrent bovenstaande functie
kunt u zich wenden tot Elselme van den Berg,
telefoon 020-562.2297.
uur

') ".troep door wat niet van tocpassingis

jaar
t/m

Knip de coupon uit en stuur deze in een enveloppe naar:
Renault Amsterdam, Antwoordnummer 39331,1090 WC Amsterdam (postzegel is niet nodig)

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de
afdeling P&O van Het Parool/Weekmedia,
Postbus 2104, 1000 CC Amsterdam, ter attentie van
de heer A. Schermer, hoofd P&O, onder vermelding
van vacaturenummer AS/98.05.
De sollicitatietermijn sluit op vrijdag 22 mei 1998.

Amsterdams
Stadsblad
Buitenveldertse
Courant ,
Diemer
Courant

*
>•

de Nieuwe
Bijlmer , -

.

Nieuwsblad
Gaasperdam ,
Amstelueens *
Weekblad
Aalsmeerder
«Courant
Uithoorns^
Courant
de Ronde
Vener
Zandvoorts
Nieuwsblad

s
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Banen- en opleidingenkrant van Weekmedia

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autonjopleidingen die 10 dagen duren. Maak
gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring SPECIALE METHODE.
BB! 0900-8991161
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

MSTERDAMS COLLEGE VOOR

HOTEL EN GASTRONOMIE

Heb jij je opleiding voor volgend
schooljaar al geboekt?
ACHG start de MTRO-ot

Toeristische Infori
,X s **&
*SV"i~- v

Peter
Melk:
„Drogisterij is een
perfecte
plek voor
wie mensen helpen wil"

MBO niveau 3 en 4 ',<
stages in binnen- en
uitstekende
arbeidsmarktperspectieven

1
S-^vJ<

r^-i-r?: '

Informatie-avond:
'
*'^^ .c»,
donderdag 28 mei om 19.00 uur (einde 20.30 uur)
Da Costastraat 64,1053 ZP Amsterdam " "

Bram de
Hollander
Fotografie

Bel voor inlichtingen (020) 5 150 350

'Wie geef je een paracetamol?'

of kijk op internet: http://www.euronet.nl/users/achg

Interesse? Boek snel!
maakt doel uil van /*

E

roglonaaloploidingencentrumamsterdamenomslroken

High Risk Flight Agent
op Schiphol!?

WERK

Ben jij (m/v) geschikt om de specialistische veiligleidscontrples op de „hoge risico vluchten" op
Schiphol uit te voeren?
p.a. de veiligheidsmterviews, de platformbewaking
en het fouilleren en visiteren van passagiers en hun
bagage).

„Drogist is een leuk vak,"
zegt Peter Melk, werkzaam
bij drogisterij De Hoorn
van Amsterdam in de
Dapperbuurt. „Je gaat om
met mensen die problemen
hebben. Als jij er yan
houdt te helpen bij het
oplossen, zitje bij een drogisterij op de perfecte
plek."
Een drogist adviseert mensen die gezondheidsklachten hebben en daarmee
niet naar de dokter gaan.

Je hebt minimaal HAVO/MBO, beheerst de
Nederlandse en Engelse taal zeer goed, woont binnen een straal van 60 km van de luchthaven en bent
lexibel inzetbaar?
Kom dan 25 mei naar onze informatie-avond. Bel
ons voor een uitnodiging op vrijdag 15 mei op nummer 020-4878432.
Schrijven kan natuurlijk ook naar:
Seceurop Nederland Security Check B.V.
T.a.v. Afdeling Personeelszaken
Postbus 9021,1006 AA Amsterdam

8

SECEUROP
NEDERLAND

de krant helpt
u op weg
ZOEKT U
WERK IN DE TECHNIEK?
Wij hebben de banen!

ALRAVEN VAN HALL COLLEGE
B E R O CP SO P L Cl D I N G n N

ADMI NISTRATIE

JURIDISCHE DIENSTVERLENING
BEVEILIGI NG

Startkansopleidingen

en drogist verkoopt van
oudsher drogerijen ofwel
gedroogde kruiden. De
tijden zijn veranderd,
maar een goede drogist
adviseert zijn klanten net
als vroeger welke middelen ze het best tegen specifieke kwalen kunnen
gebruiken.

Connect Technisch Uitzendbureau is voortdurend
op zoek naar vakmensen in zowel de uitvoering
als de werkvoorbereiding en tekenkamer. Voor
uitzend-, project- en vaste contracten. Naast een
goed salaris bieden wij studiemogelijkheden, een
spaarloon- en pensioenregeling.
Meer weten?
Connect Technisch Uitzendbureau,
Rijnstraat 16,1078 RB Amsterdam.
Tel. 020-6720881 - Fax 020-6755091
Internet adres WWW.CU.NL

Ingeschreven bij het arbeidsbureau?
Fulltime beschikbaar?

Kies dan voor een startkansopleiding en

Jongeman
tussen 20 - 30 jaar
voor stoelenverhuur voor het hele seizoen.
Goede arbeidsvoorwaarden.
STRANDPAVILJOEN 21
Tel. 5715524

Informatie en inschrijvingen dagelijks aan het Walraven
\an Hall College, Admiraal de RuytervtCg4io Vraag naar
Klaas van den Henk of Ceha Lieuw,
telefoon 020-6845698 / 6829855.
Walraven van Hall College, Tcrheidcweg 10,
'062 H L Amsterdam, lel. 020-5161616
*<' WvHC maakt tieel u t vutt /

regionaal opleidingen centrum amsterdam en omstreken

ook je middenstandsdiploma haalt, mag je een eigen
drogistcrij beginnen."
Iedereen in een drogisterij
moet in elk geval de nodige
diploma's hebben, anders
mag de winkel niet open.
„Het is zelfs zo dat als een
drogist weggaat en er is
geen vervanger, de drogistenj na een halfjaar dicht
moet. Dat is belangrijk,
want je gaat met de
gezondheid van mensen
onr."
Waarom vindt Melk persoonlijk zijn beroep zo aantrekkelijk? „Het geeft mij
een enorme voldoening om
mensen die al jaren kwakkelen een goed product te
geven, zodat ze dan later
tevreden zeggen: 'dit heb
ik nog nooit meegemaakt'.
Hier gebeurt dat meerdere
keren."
Jan Pieter Nepveu

ALRAVEN VAN HALL COLLEGE
BEROEPSOPLEIDINGEN
ADM I N ISTRATI E

GEMEENTE DIEMEN

JURIDISCHE DIENSTVIRLENING

B nv Li L i G i Nc

De gemeente Diemen is een dynamische gemeente, strategisch gelegen tussen
Amsterdam en het Gooi en uitstekend bereikbaar met alle vormen van vervoer
In de gemeente zijn zeven basisscholen gevestigd, waarvan drie openbaar
Het aantal leerlingen van de openbare basisscholen varieert van 300 tot 450
Bi| het openbaar onderwijs ontstaan met ingang van het schooljaar 1998/1999 de
volgende vacatures

• groepsleraar m/v ADv-vervuiiing

Kans op carrière!
Beroepsopleidingen voor iedereen

studierichting Secretariaat
•
•
•
•

m groepsleraar m/v middenbouw

administratief medewerkei (nncau i)
assistent secretaieise(imc.iii 2)
secretaicsse(m\cau3)
dircctiesccrctai esse/managemcnt assistent (niveau j)

voor 40 uur;
B groepsleraar m/V belast met interne begeleiding
voor 23 uur;

Bel voor meer informatie.
Walraven v,in Hall College. O2O-5l6l6l6
POSTBUS 9006.1006 AA AMSTERDAM

belast met remedial teaching
voor 23 uur;

m groepsleraar m/v middenbouw
voor 23 uur (i. v.m. zwangerschapsverlof aangevuld tot een volledige
baan tot november);

vergroot je kans op een baan.
Per 14 september 1998 start het Walravenvan Hall College
m samenwerking met het arbeidsbureau i-jange
dagopleidingen met drie maanden stage:
-Assistent administrateur
- Boekhoudkundig medewerker
- Commeicieel medewerker banken
- (Directie) secretaresse / managementassistent met
specialisaties
medisch
communicatie/pr
marketing
juridisch
personeelszaken
Opleidingen op mbo-niveau. Praktijk- en beroepsgericht.
Vakbekwame docenten Weinig kosten Persoonlijke
trajectbegeleiding Het behalen van externe diploma's is
mogelijk zoals BKB, PDB, MBA. N1MA PR/A en NEMASmanagement

wel het juiste product
koopt. Waarvoor men het
middel gebruikt en wat
men er mee gaat doen, dat
soort zaken. Je kan met
iedereen zomaar iets
geven. Diabetici bijvoorbeeld, mogen bepaalde producten niet hebben."
Een goede drogist weet
alles van zaken als cpsmetica, geneesmiddelen inclusief de homeopathische
producten, reformartikelen,
scheikunde. Hoe wordt
iemand eigenlijk drogist?
„Door de detailhandelsschool te volgen en stage te
lopen bij een drogisterij.
Eerst moetje een door de
drogisten organisatie
Pharmacon erkend diploma hebben als assistentdrogist. Daarna krijg je het
examen drogist. Bij elkaar
duurt de opleiding ongeveer vijfjaar. Als je dan

voo r 20 u ur;

GEVRAAGD;

Opleiding op havo/vwo-niveau?

koopt, behoort hij oen
advies te geven. Niettemin
zie je steeds meer drogisterijen waar de gevraagde
producten zonder meer
meegegeven worden. „Dat
is iets waar wij fel op tegen
zijn, want je moet doorvragen waarom iemand iets
wil gebruiken. De branche
is druk bezig de boel aan te
scherpen," zegt Melk.
„Daarom zijn er nu om de
vijfjaar herscholingscursussen, die iedereen, die
binnen een drogisterij
werkt, verplicht moet volgen. Een jonge verkoper
leert er de dagelijkse gang
van zaken en de ecnvoudige dingen waar regelmatig
mensen voor komen. Wat is
een paracetamol bijvoorbeeld, wat zit er in en aan
wie geef je dat? Je leert de
juiste vragen stellen, om te
weten te komen of iemand

loodgieters
monteurs
bankwerkers
tekenaars
constructeurs
opzichters

Studeren met behoud van uitkering?
Herintredend?

Hij mag geneesmiddelen
verkopen waar geen doktersrecept voor vereist is.
In De Hoorn yan
Amsterdam ligt de nadruk
op homeopathie, voedingssupplemenlen en vitamines, dat is een keuze.
Melk: „Veel mensen
komen naar ons toe, omdat
zij nergens bij een dokter
terecht kunnen. Hun
klachten lopen uiteen yan
maagpijn, probleemhuid,
blaasproblemen, noem
maar op. De middelen uit
de reguliere geneeskunde
werken soms gewoon niet
meer. Of ze zijn chemisch
en synthetisch, terwijl men
juist wat natuurüjks
zocht."
Geneesmiddelen moeten
achter de toonbank staan,
zodat niemand ze zelf kan
pakken. Wanneer een drogist een geneesmiddel ver-

m groepsleraar m/v middenbouw
ALRAVEN VAN HALL COLLEGE
BEROEPSOPLEIDINGEN

A D M I N ISTRATIE

m groepsleraar m/v onderbouw

JURIDISCHE DIENSTVERLENING

voor 23 uur (in ziektevervanging).

BEVEILIGING

Kans op carrière!
Beroepsopleidingen voor iedereen
Studierichting LogJStJek
• logistiek medewerker-matenal management (niveau 3)
• logistiek medewerket-fysieke distributie (imeau 3)
• medewerker logistiek medewerker-material management
(niveau 4)
• medewerker logistiek medewerker-fysieke distributie
(niveau 4)
Bel voor meer informatie:
Walravenvan Hall College, O2O'5l6l6l6

Informatie:
Gezien de toename van het aantal leerlingen kunnen de vervangmgsuren m de loop van het schooljaar wellicht omgezet worden m vacature-uren
Gevraagd wordt:
• bezit van de vereiste bevoegdheden,
• brede inzetbaarheid;
• goed kunnen functioneren m teamverband,
• bereidheid tot deelname aan na- en bijscholing,
• bereidheid tot deelname aan buitenschoolse activiteiten,
• voor de vacature van intern begeleider strekt ervaring op dat
taakgebied tot aanbeveling
Inlichtingen:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
• de heer Th de Boerdere, bovenschoolse directeur van het
openbaar onderwijs, telefoon 020-6954474 (o b s 't Palet)
dan wel'
• mevrouw S M Rienks, onderwijskundig medewerker van de
afdeling onderwijs, telefoon. 020-6996868, tst 311

POSTBUS 9006,1006 AA AMSTERDAM
tifl IWHCmjjK aeel uit v

A L U A V E N VAN HALL COLLEGE

vaor23 uur (i.v.m. zwangerschapsverlof aangevuld tot een volledige
baan tot december);

J' opleidingen centn

ADVERTEREN 1 ' ZANDVOORT: 020 -571 7166

111 R O t P S O P I I l D l N G L N

ADM i N in RAI 1 1
J U U I D 1 S C I I r Dl L N b T V L R L l N l NG

B l \ l I l I C, I M C.

Heeft u belangstelling voor één

Kans op carrière!

van deze vacatures, stuur dan vóór

Beroepsopleidingen voor iedereen

25 mei a.s. uw sollicitatie naar

studierichting Commerciële
Dienstverlening

het college van burgemeester
en wethouders, ta.v. de heer
M. C.P. G. Hendrikx, hoofd van de
afdeling onderwijs, Postbus 191,
1110 AD Diemen.

•
•
•
•
•

commci eicel administraliefnicdcwei ker (imeau 2)
commcieicel nicdeweikei binnendienst (nneau3)
comme!eicel mcdeueikci banken (m\c.iu 4)
commeiuccl medewerkei \cizckcnngen(imcau4)
assistent maiketmg en communicatie (niveau 4)

Bel voor meer informatieWalraxcn van H.ill College. O2O-5l6l6l6
POSTBUS 9006.1006 AA AMSTERDAM
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houdt CMG Bedrijf sinformatiesystemen
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Welkom bij
CMC in Amstelveen.
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CMG suïts you.

CMC is gevestigd in Amstelveen, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Maastricht, Arnhem en Eindhoven.

De Open Dag vindt plaats op IS mei
tussen 18.00 en 20.30 uur en 16 mei van
f . 10.00 tot 15.00 uur in onze vestiging te
Amstelveen, Laan van Kronenbürg 14. Met
name voor Systeembeheerders, Salarisexperts,
Call Center Specialisten'én'Programmeurs kan
het wel eens een interessante dag worden.;"
Een geruststellende dag ook. Want voor de,,,
serviceverlening aan de financiële wereld,
de transport, handel, industrie, energie,
^ telecommunicatie en de overheid,
hoeft u niét op pad. Maar blijft u,
op uw vaste stek, met vaste
Information Technology
collega's om u heen.

Verhinderd maar wel geïnteresseerd? Schrijf naar CMC Bedrijf sfnformatiesys temen B.V., t.a.v. Wy b re n van der Wal, Directeur, Postbus 91, 1180 AB Amstelveen of bel 020 - 503 300. Internet: www.cmc

Werk bijeen nieuwe Bijenkorf
In september 1998 openen wij ons filiaal in Amstelveen. Een nieuw bijzonder warenhuis dat een unieke manier van
winkelen biedt. Hiervoor zijn wij op zoek naar enthousiaste medewerkers (v/m). Wij nodigen u graag uit te solliciteren.
De Bijenkorf is een dynamische en winstgevende

sentatief, enthousiast en gemotiveerd zijn en van aan-

administratie, personeelszaken, logistiek en de

onderneming die als trendsettend warenhuis haar

pakken weten. Goede beheersing van de Nederlandse

technische dienst.

klanten voortdurend en op hoog niveau wil inspirei
ren op het gebied van mode en lifestyle. Daarbij

.taal, een service gerichte en flexibele instelling

wordt altijd gekozen voor bijzondere kwaliteit en

pre. Werkzaamheden: het bedienen van de kassa,

faciliteiten een vast bruto maandsalaris dat in

een herkenbaar gevoel voor smaak en stijl. Ook

het adviseren van klanten, het verzorgen van de

overeenstemming is met het niveau van de functie

bij de keuze van haar medewerkers hanteert de

afdeling en het aanvullen en omprijzen van goederen.

en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Om u zo

zijn een must. Ervaring in de detailhandel is een

Bijenkorf deze criteria.

De Bijenkorf biedt naast goede opleidings-

goed mogelijk voor te bereiden op uw werkzaamParttime Horecamedewerkers: wij zoeken

heden zult u vanaf l augustus 1998 een uitgebreid

Voor het nieuwe filiaal zijn wij op zoek naar

personen op MAVO/HAVO/MBO-niveau die repre-

opleidingsprogramma doorlopen. Aan deze oplei-

flexibel inzetbare parttime verkoopmedewerkers

sentatief, flexibel, enthousiast en gemotiveerd zijn

ding is een stage in een van onze andere filialen

voor o.a. de afdelingen: dames-, heren- en kinder-

en van aanpakken weten. Goede beheersing van

gekoppeld.

mode, speelgoed, cosmetica, modeaccessoires,

de Nederlandse taal, een servicegerichte en gast-

sport, wonen, kookshop, boeken, cd's en Meester

gerichte instelling zijn een must. Tevens is ervaring

Geïnteresseerd? Voor het aanvragen van een

Banketbakker. Tevens zijn wij op zoek naar onder

in de horeca een pre. Werkzaamheden: het adviseren,

sollicitatieformulier kunt u op werkdagen en zater-

meer horeca-, administratieve-, logistieke- en tech-

informeren en bedienen van gasten en het verzorgen

dag, vanaf donderdag 14 mei t/m woensdag 20 mei

nische dienst medewerkers.

van de afdeling.

tussen. 8.30 - 22.00 uur bellen met 0800 - 022 09 50.

^

Parttime Verkoopmedewerkers: wij zoeken

Overige vacatures: naast de hierboven ge-

personen op MAVO/HAVO/MBO-niveau die repre-

noemde functies zijn er tevens vacatures bij de

f1*
ADVERTEREN? AMSTERDAM: 020 - 562 3076 AMSTELVEEN: 020 - 347 3422
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Strandloop in
erehersteld

11

S\lieu\A/sbla d

Handballers ZVM moeten nog een keer winnen

ZANDVOORT - Op zon- ZANDVOORT - Door een
dag 24 mei aanstaande or- 12-23 nederlaag tegen kamgani.seerl de Kenamju de pioen Meervogels verkeren
26e " Zandvoortse strand- de handballers van ZVMloop. Het wordt een her- Rabobank nog steeds in denieuwde
kennismaking gradatiegevaar. De handbalmet de strandloop die voor sters, die vrij van zorgen
het laatst in 1991 werd ge- zijn verloren eveneens van
houden.
de kampioen. Oriënt bleef
Na zeven jaar keert de Zand- de Zandvoortse vrouwen
voortse strandloop weer terug met 15-18 de baas.
in het evenementencircuit. De
Uit de resterende twee wedstrandloop werd 25 jaar achter- strijd zal het mannenteam van
een georganiseerd door de gro- coach Dirk Berkhout toch nog
te Zandvoortse animators een wedstrijd moeten winnen
Klaas Koper en Dick Castien. In om zich te handhaven in de eer1991 werd er voor de laatste ste klasse. Gezien het vertoonkeer gelopen, maar dit jaar gaat de spel tegen kampioen MeerSportcentrum Kenamju de loop vogels moet dat lukken. Het
nieuw leven inblazen.
jeugdige Zandvoortse team,
Op 24 mei wordt een presta- met routinier Gerard Damhoff
tieloop gehouden van vier en als spelmaker bood vooral in de
tien kilometer. De start van de eerste helft knap tegenspel. In
tien kilometer is op de zuidelij- het Zandvoortse doel verving
ke afgang van de rotonde en Johan Molenaar de geblesseerwel om elf uur. De vier kilome- de Aschwin van der Mije op
ter gaat vijf minuten later op zeer verdienstelijke wijze.
dezelfde plaats van start. InZVM-Rabobank hield in de
schrijven is mogelijk vanaf half beginfase stand, maar m'oest
tien voor de somma van vijf gul- toch toe zien hoe Meervogels
den, in Strandpaviljoen Club steeds meer afstand nam. Bij de
Maritiem bij de rotonde. Net als rust keken de Zandvoorters al
vroeger is deze loop toegarike- tegen een 7-11 achterstand aan.
lijk voor wandelaars. De loop In de tweede helft bleef ZVMgaat in zijn geheel over het Rabo knokken voor een goed
strand.
resultaat, maar Meervogels
Na afloop zal er voor iedere toonde zich een ware kamdeelnemer een aandenken zijn. pioen. Met snel handbal werd
Informatie over de standloop de Zandvoortse verdediging
kan verkregen worden bij uiteen gespeeld en werd de scoSportcentrum Kenamju, tele- re opgevoerd naar 12-23. Doelfoon 5715829.
punten: John Terpstra 3, Edwin
Berkhout 3, Marcel Reumann 2,
Kamiel Doorgeest 2, Peter Pennings l, Arjen Molenaar 1.
„We hebben redelijk partij
gegeven," stelde coach Dirk
ZANDVOORT - Een snel- Berkhout. „Meervogels was
le vlucht vanuit het Belgi- echter duidelijk te sterk voor
sche Niergnies leverde een ons. Het was echter een ingecalzege op voor de duif van culeerde nederlaag. We moeten
Hans Heiligers. Zijn duif ons richten op de laatste twee
vloog met een gemiddelde wedstrijden. Een wedstrijd winsnelheid van ruim honderd nen moet lukken zodat we veilig zijn. Ik blijf graag in deze
kilometer per uur. ,
klasse handballen omdat we op
De duiven van Postduiven dit niveau best uit de voeten
Vereniging Pleines werden met kunnen."
311 andere duiven gelost in
De Zandvoortse vrouwen
Niergnies voor een wedvlucht hebben niets meer te winnen of
over 263 kilometer. Het was
prachtig weer en met een zuidwesten wind werden hoge snelheden gehaald. Op een hoogte
van ongeveer tweehonderd meter stond een harde zuid-westen
wind. De duiven vliegen of zoeken die hoogte op waardoor een
hoge snelheid wordt gehaald en
tevens verbruiken de duiven
dan minder energie. Wel' beZANDVOORT - Vijf spestaat het gevaar dat de duiven lers van de hoofdmacht van
het hok voorbij vliegen en lan- de Chess Society Zandvoort
!
ger ónder weg zijn, hetgeen ook zullen aanstaande zaterdag
dit keer wel gebeurde.
de strijd aangaan om het NeDe duif van Hans Heiligers derlands
snelschaakkamhad daar geen probleem mee en pipenschap voor teams, die
' in de competitie uitkomen
om'vijf over half négeri,wërden in de, eerste klasse.
;
*oTïïÖïven
Voor Chess zullen in de
klokte de winnaar om 11.05.13
Sporthal Beverwijk achter de
uur.
Uitslag: Hans Heiligers l, 8, borden verschijnen, Ben de
12, 21, 22; Rook Driehuizen 2, 3, Vries, Kees Koper, Olaf Cliteur,
5, 6, 18, 23; Combinatie Rom- Jacob de Boer en de dit jaar
kes-Spronk 4, 9, 10, 1 1 , 24; Ruud debuterende Chris van Bockel.
en Theo Sinnige 7, 13, 20; Peter De spelers van Chess verkeren
in' uitstekende
Bol 14, 16; Combinatie Paap- momenteel
Paap 15; Combinatie Koper-Ko- vorm. Zo wist Olaf Cliteur afgeper 17, 25; Combinatie Koop- lopen zaterdag bij het sterk beman-Knegt 19; Hans Gaus 33; zette open snelschaakkamCombinatie Koper-Twins 48; pioenschap van Den Helder
door te dringen tot de finale
Piet La Grouw 73.
tienkamp.

De vis wil
niet bijten
ZANDVOORT - De l eden
van de Zeevis Vereni ging
Zandvoort kwamen l,•weemaal in actie. De strand wedstrijd leverde- niets o]p en
ook de viswedstrijd op de
Noordzee was niet echt goed
maai' werd gewonnen door
Geri'ie Driehuizen.

Duiven vliegen
met hoge snelheid

Strijd om de bal in de damcswcdstrijd tussen ZVM en Oriënt

te verliezen in deze competitie.
Het op bezoek zijnde Oriënt
had aan een punt genoeg om
zich kampioen te noemen en
ging er ook voor. Door het
fraaie weer moest een aantal
Zandvoortse vrouwen werken
zodat ZVM zelfs met een speelster minder aantrad. Toch was

.Chess vol vertrouwen
naar NK-snelschaken

Wisselend succes
voor TC Zandvoort

ZANDVOORT - De tennisteams van TC Zandvoort
opereerden met wisselend
succes. Er vielen nederlagen te noteren, maar ook
werden mooie overwinningen geboekt/
Het tweede
Zandvoortse
team startte goed tegen Lobbelear. Door overwinningen van
Marloes Verkerk en Martine
Bunschoten namen de Zandvoorters een 2-0 voorsprong.
Helaas gingen, 'op het vrouwendubbel na, de overige partijen
verloren waardoor TC Zandvoort tegen een 5-3 nederlaag
opliep.
Het derde teams behaalde
een knappe 6-2 overwinning op
het eerste team van Alkmaar.
In deze wedstrijd zorgden de
mannen voor de meeste punten. Ook het vierde Zandvoortse tennisteam behaalde een
fraaie overwinning. Heerenduinen had niets in te brengen en
ging met lege handen huiswaarts. Het veel te sterke Zandvoortse team won met 8-0.
TC Zandvoort 5 ging tegen
het hoog geplaatste Abcoude
met 6-2 ten onder. Steffan Kok
zorgde voor het eerste Zandvoortse punt door zijn partij
overtuigend te ' winnen. Het
tweede punt behaalde Kok in
de mixed met Isabelle Beukert,
maar meer zat er niet in voor
TC Zandvoort.

Jeugd ZVM sluit
voetbalseizoen af
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen sluit het
voetbalseizoen voor de
jeugd af met de traditionele
sportdag.
Alle C-, D-, E- en F-junioren
loggen een traject af van negen
°P voetbal gebaseerde spelletjes, waaronder ook een strijd
om de strafschoppenbnkaal.
Als doelamn zal -hierbij optreden, Mario Schrader, die het
doel van het eerste team verdedigt. Alle junioren zijn in groepJos onderverdeeld en beginnen
zaterdagmiddag om een uur
aan de spelletjes. Zo rond de
klok van vier uur wordt de
Prijsuitreiking verwacht.

Za n d vo o rt ;s

Aanstaande zaterdag zullen
zo'n zeshonderd schakers richting Beverwijk koersen om in
de bekende sporthal met het
golvende dak te strijden om de
nationale snelschaaktitels in de
diverse
speelsterkte-klassen.
Bij de eerste klassers zal Chess
voor de derde keer vertegenwoordigd zijn. Vorig jaar drong
het Zandvoortse schaakteam
door tot de beste tien en eindig-

de uiteindelijk op een keurige
negende plaats.
• In 1994 kenden de schakers
uit Zandvoorl hun absolute
hoogtepunt op dit toernooi.
Toen zorgden Fred van de Klashorst, Ben de Vries, Olaf Cliteur
en Jacob de Boer voor de nationale titel bij de tweede klassers.
-Dit jaar zal het Zandvoortse
vijftal, waarvan er telkens vier
in actie komen, toch zeker weer
gaan voor een plaats in de top
tien.
De verwachtingen zijn in ieder geval goed, daar Kees Koper op het punt staat de interne
snelschaaktitel met Chess op
zijn naam te schrijven en Ben
de Vries dit zelfde gaat trachten
te doen bij de schaakclub Katwijk. Olaf Cliteur toonde vorige
week vormbehoud in zowel Wageningen als Den helder.
Op bevrijdingsdag wist de
Zandvoorter in Wageningen in
een groep van zo'n zeventig
spelers vijf punten uit acht partijen te scoren, hetgeen goed
was voor een twaalfde plaats.
Afgelopen zaterdag kwam hij
nog wat hoger tijdens de open
snelschaakwedstrijden
van
Den Helder. In een zeer sterk
deelnemersveld plaatste Cliteur zich in de top tien van dit
toernooi.

Foto: Kriek van Clci'f

het verweer erg knap. Tot 8-7
kende het team van de afscheid
nemende coach Joost Berkhout
zelfs een voorsprong. Het niet
kunnen wisselen werd de Zandvoortsen noodlottig en bij de
rust werd al tegen een 9-11 achterstand aan gekeken.
Het moegestreden Zand-

voortse team bleef ook in de
tweede helft fel verzet bieden
maar was kansloos. Oriënt
speelde een sterke wedstrijd en
bouwde de voorsprong gestaag
uit naar een uiteindelijke 15-18
overwinning. Voor Joost Berkhout kwam er na 34-jaar handbal een einde aan zijn coach-

schap. Hij werd in het zonnetje
gezet en mag van de club komend weekend naar Parijs.
„Ik was aangenaam verrast
met dat cadeau. Daar spreekt
toch een stukje waardering
uit," aldus Joost Berkhout.
„Het is nu even over en uit,
even een tijdje wat anders

doen. Wut de wedstrijd betreft
kan ik zeggen dat de speelsters
hun uiterste best hebben geduan. Met een speelster minder
was het echter een te moeilijke
opgaaf. Maar toch heb ik een
leuke wedstrijd gezien, die verdiend gewonnen werd door
Oriënt."

ZANDVOORT - De dames
Meijer en Mens.zorgden bij
de Zandvoortse Bridge Club
voor een aangename yerrassing door in de A-lijn de
overwinning op te eisen.

Verrassend optreden
dames Meijer en Mens

• stra beslag op de tweede stek.
De heren Hogendoorn en Weijcrs gaan hier nog steeds aan de
leiding met een redelijke voorsprong op nummer twee, mevrouw De Vries en de heer Vergeest.

Voor het eerst speelden de da- Van Leeuwen en Van Os weer
mes Meijer en Mens met elkaar eens de beste, zij het dat numen dat leverde meteen een score mer twee, de dames Van den
op van 59 procent. Daarmee Nulft en Scipio, slechts 0,06
verwezen zij de dames Van der procent minder scoorden. Door
Meulen en Spiers, met twee hun goede prestatie hebben de
procent minder, naar de tweede dames Van Os en Van Leeuwen
plaats. De ranglijst wordt, na de leiding overgenomen van
vier wedstrijden in de, laatste het echtpaar Van der Werff, die
competitie, aangevoerd door nu tweede staat.
het echtpaar Hoogendijk, die
mevrouw Molenaar en de heer
Alweer een gelegenheidspaar
Koning voorbij gingen.
liet in de C-lijn niet met zich
In de B-lijn waren de dames spotten. De dames Baard en

ZANDVOORT - Het bestuur van de Zandvoortse
Schaak Club is volop bezig
met de organisatie van het
jaarlijkse Louis Blok Rapidtoernooi. Dit schaaktoernooi wordt gehouden in het
Gemeenschapshuis, aan de
Louis Davidsstraat, op donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag.
Dit toernooi werd in 1980 bij
het vijftig jarig bestaan van de
schaakclub voor het eerst georganiseerd en is niet meer weg te
denken van de schaakkalender
in Nederland. Dit altijd gezellige toernooi zal ook clit keer zo'n
kleine honderd schakers naar

Kleijn scoorden hier 65 procent, royaal voldoende voor de
eerste plaats. Het echtpaar Van
Deursen behoudt de -leiding
met op de tweede plaats de heren Van Gellekom en Verburg.
De vierde wedstrijd voor de
bridgers óp donderdagmiddag
leverde in- de A-lijn' een overwinning op voor,,..de. heren
Hoogendoorn en Van Leeuwen
met 61 procent. Op een achterstand van drie procent legden
de dames Hilverdink en Vool-

Mevrouw De Muinck en de
heer Henrion Verpoorten namen in de B-lijn geen enkel risico en veegden hun tegenstanders van tafel met 71 procent.
Mevrouw De Jong en de heer
Luykx moesten buigen tegen
dit geweld, maar hun score van
zestig procent was toch voldoende voor de tweede plaats.
Deze twee paren nemen na vier
wedstrijden de eerste twee
plaatsen in.

Schaakclub organiseert
Louis Blok Rapidtoernooi

Berkhout telefoon 5715023, Edward Geerts telefoon 5717978 of
Ruud Schiltmeijcr telefoon
5717272. Het inschrijfgeld bedraagt tien gulden per persoon.

Zandvoort trekken. Niet alleen
uit de regio maar uit alle windstreken van Nederland is er
veel belangstelling voor dit
toernooi.
De indeling is in groepen van
zes deelnemers op speelsterkte
met een speeltempo van 25 minuten per deelnemer. Per groep
van zes deelnemers zijn er twee
fraaie bekers te winnen. Voor
de jeugd en in het bijzonder de

In de rapidcompetitie van de
huisschakers zullen speciale Zandvoortse Schaak Club progroepen worden gevormd. longeerdc John Ayrcss zijn tiRond de klok van half elf zullen tel. Na twaalf ronden is Ayress
op Hemelvaartsdag de schaak- onbereikbaar voor de concurklokken in werking worden ge- rentie geworden. Van de elf gesteld en na vijf ronden zal de speelde schaakpartijen zette
prijsuitreiking rond half vijf be- John Ayress er maar liefst neginnen.
gen om in winst, terwijl slechts i
Om deel te nemen kan men twee partijen verloren gingen.
zich op geven tot woensdag- Hans Lindeman werd fraai
avond 20 mei. De inschrijving tweede en Hans Jansen legde
sluit op die dag om zes uur. Op- beslag op een keurige derde
gave kan geschieden bij Jan plaats.

Voor do strand wedstrijd warcn de verwachtingen hooj>' gespannen. Paling en tong zoudon best tot de mogelijkheden
behoren. Met het windje i..n de
rug wierpen de vissers tk? lijn
zo'n honderd tot honderd Iwintig motor de zee in. Echtór de
vis liet het afweten. Na a:(loop
van de wedstrijd kon op een
heerlijk zomers avondje terug
worden gekeken, echter zonder
vis. De tussenstand na vijf keer
vissen vanaf het strand blijft
daardoor ongewijzigd. De ; eerste plaats wordt gedeeld door
Coen Mollenberg en Jochen
Visser, met op een derde plaats
Peer van Warmerdam. Vierde
in de rangschikking is Joop van
Kempen, die achtereenvolgens
wordt gevolgd door WiLlem
Minkman, Klaas Langereis.; Cas
Al, Hans Molenaar, Gerard
Bluijs en Fred Schilpzand. '
Afgelopen zondag werd er gevist op de Noordzee. Vijifentwintig leden vertrokken vanuit IJmuiden naar de wrak'ken
op zee. Door de lage temp'eratuur van het zeewater was het
erg koud midden op zee en vyerdcn de warmtepakken te vóórschijn gehaald. De vissers ,'bezochten zes tot zeven wraktien.
In de morgen was de zee spiegelglad maar in de middag slak
de noord-oosten wind- op j tot
kracht vijf/zes.
Toch werd er wel wat gevarigen. Hans Molenaar haalde een
kabeljauw van maar liefst
centimeter uit het water. E Icht
veel vis was er niet maar de
exemplaren die gevangen
den waren van een behoorli jke
afmeting. De wedstrijd w erd
uiteindelijk gewonnen d oor
Gerrie Driehuizen met 237 c :entimcter vis, terwijl Hans M olenaar goede tweede werd i
153 centimeter vis. Arrjiold
Bluijs ving vier centimeter
minder en legde beslag opi:de
VU Cl *J*T
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Volkers-toernooi f
bij Zandvoort '7? )
^

ZANDVOORT - A anstaande zaterdag orgt miseert Zandvoort '75 het js larlijkse Arend Volkers vc jetbaltoernooi. Dit toern oo-i
wordt gehouden ter hei •innering aan de op jeugd ige
leeftijd overleden Are 2 nd
Volkers.
Volkers heeft zich zeer • verdienstclijk heeft gemaakt \ 'oor
Zandvoort '75. Om een uur
wordt de aftrap verricht van. dit
toernooi waaraan zullen d eelnemen naast de organiserende
vereniging: WA/De Spartaan.
Hoofddorp, HBC en VEW. R ond
de wedstrijden wordt gezoogd
voor een muzikale omlijsning
terwijl levens afscheid wórdt
genomen van de trainer van
Zandvoort '75, Harrv Talsina.

Dernyrace in Amsterdam
AMSTERDAM - Wielerliefhebbers kunnen komende zondag hun hart ophalen
tijdens de Amsterdam RAI
Dernyrace/GP Doeland. Een
hele reeks nationale en internationale toppers verschijnen aan de start, .waaronder de winnaar van vorig
jaar Leon van Bon.
Van Bon is in de RAI niet de
enige renner uit de Rabobankformatie. De nummer vier uit
de vorige maand verreden klassieker Parijs-Roubaix wordt
vergezeld door zijn minstens zo
bekende ploegmaats Michael
Boogerd en Maarten den Bakker. Boogerd won dit seizoen al
de Catalaanse week en Den
Bakker greep net naast de zege

in de Amstel Gold Race.
Meer winnaars zullen acte de
presèncc geven achter de spectaculaire derny's. De Belgische
revelatie Frank Vandonbroucke. zegevierend in Parijs-Nice
en Gcnt-Wcvclgcm, en natuurlijk Franco Ballerini. De Italiaanse geweldenaar was vorige
maand nog veruit de sterkste
op de kasseien in 'De Hel van
het Noorden'. Ook de Belgische
sprinter Torn Steels is aanwczig. De Nederlandse Australië!1
Henk Vogels zal worden gegangmaakt dooi' zijn vader.

lisse zullen een serieuze poging
doen de oveiwinning voor zich
op te, eisen.
De start en finish zijn in de
Wielingenstraat bij de RAI. Het
parcours gaat via de Dicpenbrockstraat en Stadionweg naar
de Apollolaan om langs dezclfde route weer terug te keren op
het Europaplcin. Om elf uur
's morgens start de wielerjeugcl
met een wedstrijd over 25 kilometer. Een uur later komen de
amateurs aan bod voor veertig
kilometers achter de derny. Om
kwart over één begint het eircus ronde de elite-renners. Zij
worden eerst voorgesteld en tekenen dan de presentielijst.

De koers kent ook favorieten
van dichter bij huis. Aad Vicrhouten uit Purmerend. Zwa- Om twee uur klinkt het startnenburger Peter Pictcrs en de schot voor een race over 128 kiAmsterdammer Michel Corne- lometer.

Maarten den Bakker presteerde uitstekend in de
voorjaarsklassieki-rs
Archief'foto Wct-kmedia

Zaalvoetballers productief op eerste dag
ZANDVOORT - De eerste
avond van het 28stc zaalvoetbaltoernooi van Zandvoortmeeuwen zit er op. En
er werd meteen flink gescoord. De zes wedstrijden
leverden een doelpunten
productie op van 51.
Voor de wedstrijden van deze
eerste avond bestond een redelijke belangstelling. De t'oeschouwers kregen een paar
,V^
spannende partijen voorgeZwanenburger Peter Pietcrs geldt, mede door zijn baanvcrlcdcn, als schoteld, maar ook waren er
wedstrijden met een te groot
een specialist achter derny's
Archief foto Wcckmedin krachtsverschil.

Zo was Good Nighl veel te halen om de bakens te verzetsterk voor Sweaters en won met ten. Pas ver in do tweede helft
8-2. Harocamo kende geen par- stelde Corodex do (i--) zege veidon met E & E en won zoals het lig. Spannend was de strijd
wilde met maar liefst 9-1. Dit tuusen hot tweede team van
was de grootste score van de Café de Kater on Café Neuf.
avond. Titelverdediger Maclu Beide teams deden nauwelijks
Auto!s plaatste zich meteen voor elkaar onder maar uitoinweer in het rijtje van de favorie- delijk won De Kater met 2-1.
ten door Bamboeseur met 9-4 Het eerste team van De Kater
van de vloer te spelen.
zorgde eveneens voor een spanDe partij tussen Sesto Senso nende partij. • YB/Superfone
en Corodex was de moeite bood zeer knap tegenspel, maar
waard en kende een wisselend ging toch nipt met 3-2 ten onscoreverloop. Zo nam Scsto der.
Programma woensdagavond:
Senso een 2-0 voorsprong en
moest Corodex alles uit de kast 18.45 uur Williams Pub - K & L:

19.30 uur VS B Bank - Peugeot
Cobussen: 20.15 uur Aurora REA: 21.00 uur HB Alarm Bamboesotir: 21.00 uur 'l Spaghettihuis - JS/Consullancy.
Donderdagavond: 18.45 uur
Klassiek - Webers; 19.30 uur
Bakkerij Paap - Eye Catcher:
20.15 uur EDO/Jacro - Tenson:
21.00 uur Harocamo - Sesto
Senso.
Vrijdagvond: 18,45 uur E & E
- Corodex: 19.30 uur Goei Wit Sack Time; 20.15 uur klentico Chinese Lippies; 21.00 uur
Kroon Vis - H B Alarm: 22.00 uur
Suporcupstrijd Maclu Auto's -

YB/Superfone.
Maandagavond: 18.45 uur Auloboulevard - Café Basta: 10.30
uur Café N e u f - Sweaters: 20.15
uur Rabbcl Boys - Chin Cliin:
21.00 uur Café de Kater - De
Stal: 21.45 uur Café De Kate r 2 Good Night.
Dinsdagavond: 18.45 uur Peugeot Cobussen - 't Spaghellihuis: 19.30 uur VSB Bank JS/Consullancy; 20.15 uur YB/Supcrfone - Bamboeseur: 21.00
uur Maclu Auto's - Donnis Herenkapsalon; 21.45 uur Sabra Bananu.

woensdag 13 mei 1998
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Oproepen - Mededelingen

AMSTERDAM RAI is een onderdeel van de RAI Group.
3e RAI Group is een multimediale communicatie-ondernening die wereldwijd actief is op het gebied van beurzen en
O.a. antieke meubelen, klokken, schilderijen, tapijten,
entoonslellingen, vakbladen, marketingcommunicatie, di- reel
kleingoed enz. enz. Op maandag 18 en dinsdag 19 mei,
ect-marketing, evenementen-organisatie, catering, telemar- aanvang
19.30 uur. Kijkdagen vrijdag 15 mei van 14.00-21.00
meting en digitale communicatie. Dankzij de inzet en het uur, zaterdag
16 en zondag 17 mei van 10.00-16.00 uur.
athousiasme van onze medewerkers, creëren wij 'always the Spinnerij 33, bedr.terr.
Legmeer, Amstelveen, 020-6473004.
deal business climate' voor onze relaties.
..Campagne en Country"
De afdeling Catalogi/RICH/Applicatiebeheer verzorgt onder meubels. Eigen import. KerOnderhoud,
meer de produktie van catalogi van 30 beurzen en tentoon- enhouten eiken tafels en
reparatie,
stellingen. Tevens beheert zij het RAI Info Channel (RICH), asten. De grootste voorraad
doe-het-zelf
3en intern teletekstsysteem, en het centrale adressenbe- h. Gooi. „OVER-GOOI" ANitand van Amsterdam RAI.
IQUES. Expositie/magazijn:
immaweg 63, Kortenhoef. Bel Karmijn voor: schilderVoor deze afdeling zijn wij op zoek naar enthousiaste
~el. 035-6563129/6235234.
werk, kleine verbouwingen.
Gespecialiseerd op het deco'
ratiegebied (muren). Tel.
Woninginrichting
020-6364910 of 06-51152427.
minimaal voor 3 dagen (= 24 uur) per week

Parttime medewerk(st)ers

Functie-omschrijving:
postbehandeling;
invoer van gegevens in databases;
telefonische contacten met exposanten;
controleren van bestanden.

Voor deze functie, vragen wij:
opleiding op HAVO/MEAO niveau;
typediploma;
kennis van WP en Word;
goede kennis van de Nederlandse taal;
accuratesse en flexibiliteit.

Wij bieden:
Ma een inwerkperiode een zelfstandige baan;
werken in een collegiaal team;
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

nteresse?
U kunt uw sollicitatiebrief voorzien van cv, binnen 10 dagen,
ichten aan Amsterdam RAI BV, t.a.v. mevrouw N.C. HummelSimoons, Postbus 77777, 1070 MS Amsterdam.
Wilt u in uw brief vermelden hoeveel en op welke dagen u wilt
«erken.

AMSTERDAM RAI

• C ie redactie van Weekmedia is, voor een verhaal, op zoek
nai ir mensen die souvenirs, krantenknipsels of andere hebbedin getjes van het WK VOETBAL verzamelen. Reacties: Frank
Kui jpers/Robbert Wortel, 020-3473400.
DA MES/HEREN gevraagd, 20-45 jaar, voor diverse marktonc Jerzoeken. U krijgt hier een vergoeding voor.
Inlic :htingen, telefoon: 020-6654447.

(Para)medisch personeel gevraagd
STICHTING BEJAARDENZORG AMSTELVEEN

De Stichting Bejaardenzorg Amstelveen exploiteert 2 verzor
gingshuizen in Amstelveen, te weten: DE OLMENHOF (97
bewoners) en 't HUIS AAN DE POEL (150 bewoners),
VWO MARKTONDERZOEK zoekt in Amsterdam e.o.
ma "'nen die in duurdere automerken rijden, voor een kort alsmede 29 aanleunwoningen.
marktonderzoek, tegen financiële vergoeding, over
Voor 't Huis aan de Poel zoeken wij voor een afdeling
NOG MEER COMFORT TIJDENS HET AUTORIJDEN.
Bent u geïnteresseerd? Belt u dan voor inlichtingen met groepsverzorging psychogeriatrie waar 12 bewoners worden
verzorgd, een
025'-3815036 (ook 's avonds bereikbaar). Vraagt u naar
Rol :iert Verhoeven.

medewerker
• groepsverzorging
psychogeriatrie m/v

• E .ir is om gewed,
toe h gered!

Verkoop 2e hands kleding.
Restaurant 'De Vuurboet',
ing. om de hoek Brugstr.,
2e deur links, elke wo. en do.
• Jorky,
we bullen je nooit vergeten!!! open van 13.30 tot 16.00 uur.
(voor 30 uur per week verspreid over 4 a 5 dagen)
Wendy: 023-5730283.
lOj'anje comité bedankt!
Fam. Huygen. • Voor een ouwe-PTT-er, nog-VEREISTEN:
even en dan ben je AOW-er. aantoonbare kennis van activiteiten-begeleiding/inrichtings; • Toet Toet Toet,
N.J. werk op MBO-niveau;
- recente werkervaring in deze richting;
wat een grijze snoet!
- bereidheid tot het werken op afwijkende uren.
'•
Je monteur

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

• Uitslapen is er zondag's
Inschaling conform CAO-verzorgingshuizen, schaal 6 (maxiniet' bij, dankzij mijn zus en
maal ƒ3.528,- bruto per maand op fulltime basis).
mij.}
K.K.
INLICHTINGEN: op. werkdagen tussen 14.00-16.00 uur-bij de
• IfJw particuliere Micro bon
heer Wolff, hoofd bewonerszorg, telefoon 020 • 641 9351.
per j post verstuurd bereikt
orisi) pas over 3 a 4 dagen.
Opdrachten die te laat
• Wij behouden ons het3rieven binnen 10 dagen richten aan: Stichting Bejaarden
bin.rjiepkomen worden
recht voor zonder opgave van zorg Amstelveen, t.a.v. de directie, Populierenlaan 21,
aut omatisch de week
redenen teksten te wijzigen 1185 SE Amstelveen.
daarop geplaatst.
of niet op te nemen.

Technisch personeel gevraagd
Uitgaan
AANNEMINGSBEDRIJF TE AMSTERDAM
zoekt een
Nederlands Grootste
VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
18-19 april, 9.00-17.00 uur
Org. v. Aerle 0492-525483.

ri

calculator/werkvoorbereider m/v
met ruime ervaring
FUNCTIE-INHOUD:.
* Het voorbereiden en calculeren van de uit te voeren
werkzaamheden, alsmede het inkopen daarvan.
* Het onderhouden van contacten met opdrachtgevers,
onderaannemers en leveranciers.
* Het bewaken van de voortgang en kostenontwikkeling.

Elke donderdag dansen en
ontmoeten v. alleengaanden
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieuwelaan 34A Osdorp, v.a. 20 u.

Felicitaties

FUNCTIE-EISEN:
Goede contactuele eigenschappen en klantgericht denken
Goede kennis van de Nederlandse taal in woord en
B i j Hans Botje, je kon het
• Hoera, 50 jaar is ons Botje geschrift.
W 4'ten. Abraham is je niet
't Krotje.
* Bekend zijn 'met het geautomatiseerd calculeren.
V( sjrgeten. Van harte. C.C.
* Bekend zijn met restauratie, renovatie en verbouw.
l Ons Botje 50 jaar!!!
" Woonachtig in Amsterdam of directe omgeving.
• h lans Botje, wij schrokken
J., N., J., R.
" In het bezit zijn van rijbewijs B.
on; i een rotje. Het is toch niet
Wij zijn de gelukkige oma en
wa ar?! Nu al 50 jaar!?
opa van Carsten en broertje Uw sollicitatie vergezeld van een CV kunt u binnen 14 dagen
Hans Kerkman 50 jaar!!! van Leah.
richten aan nummer 714-20060 v.d. blad.
Van harte gefeliciteerd!
Henny en Frits Hage.
Charles en Corry.

r

Horecapersoneel gevraagd

Markten/braderieen
KOFFIECLUB/LUNCHROOM PRIET PRAAT
vraagt

VLOOIENMARKTEN
21, 22, 23 en 24 mei Maliveld te Den Haag.
31 mei en 1 juni (buitenmarkt) Emergohal,
Langs de Akker te Amstelveen.
ORG. HENSEN, tel. 023 • 5402334.

G fiOTE VLOOIENMARKT
A'd am-Osdorp, zondag 17
mei , 10-17 uur, sporthal Ookme' sr, Dr. Meurelaan 4.
Mid land BV 033-4751167.
VLOOIENMARKT: 6 en 7 juni
Jas i o Edenhal Amsterdam.
048 1-422112.

Een pruik als het
nodig is!

Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Ge» /r. hulp in de huish., 1 ochten j ol middag per week, ± 4
uur1. Telefoon 023-5714139.
Wi<3 wil mij helpen 1x p.w. het
huis door te werken? Thorbe<: kestraat 30, 023-5714628.

voor bediening * afwas.
Tel.: 023-5712690 (overdag), 023-5715505 (na 19.00 uur).
Gevr. meisje voor de bediening, + 18 jr. Rest. Harocamo,
Kerkstraat 14, Zandvoort.
Telefoon: 023-5712102.

Divers personeel
gevraagd

Vrijwilligers gevraagd

Vloo ienmarkt Hemelvaartsdag; 21 mei. Sporthal Zeeburg
A'da m. 020-6425871.

ON' fSPANNEN BEVALLEN?
M; aak gebruik van hypnotherapie. Sessies ook
's a vonds of in het weekend.
Bc i l voor info: 020-6429613.

PAR^IMERS

• Zie de colofon voor opga Tuinman voor eenvoudige
ve van uw rubieksadvertentie werkzaamheden. 5731364

HUMANITAS Amsterdam zoekt:
bezoek aan

Therapieën

huis of in

het
ziekenhuis
ziekenfondsleverancier

Dus . . . maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

kader vrijwilligers m/v
als coördinator voor onze projecten Ouderenzorg en Welzijn
VEREIST IS:
- een praktische instelling;
- goede contactuele eigenschappen;
- ervaring met werken in teamverband;
- beschikbaarheid van gemiddeld 3 dagdelen per week.

CHARLOTTE COIFFURES
GEBODEN WORDT:
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
heren(mqat)werken
Dinsdcos a

""

TOP

Heemstedesiraal 28
b. h. Hoofddorpplein.
Amsterdam.

Kunst en antiek

- zinvol werk in prettige omgeving;
-gedegen ondersteuning w.o.;
- training, coaching en begeleiding.
Inlichtingen: 020-5231100.
HUMANITAS STAAT VOOR ZORG VOOR EEN ANDER

DE KLUSSENBUS
Eetk. stel Japans zw. gelakt. Voor iedere klus, bellen dus.
" . ronde taf. m. 2 ext. bladen
Tel.: 023 -.. 5713780.
4 st. oud-roze zit., i.z.g.'st.
Echte
vakman zkt schilderInden), ƒ450. 023-5714264.
werk, binnen en buiten, .gd
Vlet sp. t.k. aangeb. 2 hang- werk, betaalb. pr. 6202765.
<lokken, Zaans/Hollands + 2
grootm. stoelen v. 1904 (ei- SCHILDER heeft nog tijd v.
<en), pr. n.o.t.k. 023-5714264. binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
prijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 5719800.

Hobby's en
verzamelingen

Te koop: grote doos met 29
nst. boeken met postzegels,
prijs /175. 023-5717193.
Verzamelaar zoekt borden
gemaakt t. h. van bevrijding
" mei 1945. 023-5717357.

Avontuurlijk vakantie vieren in
ATTRACTIEPARK SLAGHARE
Ja, reserveer snel voor een 3-daags weekend-arrangement:
*2 overnachtingen in een gezellig vakantiehuisje met TV.

•k 3 dagen lang gratis gebruik maken van de vele nieuwe en
geweldige attracties zoals The Eagle, de wildwaterbaan, de
looping star, de spannende wild west shows, lekker verwarmd

WEEKEND
LAST MINUTE

zwemmen in het unieke Bergbad en nog véél meer.
*genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's.

* Dat is een belevenis voor de kinderen én voor u!

f 298,-

i

per yafeantiehuisje max. 6 pers.
Geldig voor de data:

SLAGHAREN, DAAR GENIET IE NOG 'T MEEST
RESERVEER SNEL: 0523-683000 TOT 20.00 UUR
Sta jij met beide benen op de
grond? Heb je een opgéruimd karater en houd je net
als ik ook van kids en katten?
Dan is deze spontane, eerlij<e, betrouwbare, 36-jarige
vrouw, waarschijnlijk op zoek
naar jou! Grijp dus nu je kans.
Boxnummer 945076.

Voor al uw stucadoorswerk, Vrouw, rijp van lichaam, geest
vrijbl. prijsopg. 020-6120683. en leeftijd, met gevoel voor
erotiek en gevoel voor ambiance. Bent u een heer, met
<inder/baby-artikelen body en brains, op zoek naar
een echte minnares?
Dit bericht is speciaal voor u
Babykleren, babyskipakken, bedoeld. Ik verwacht een
MaxiCosi, speelgoed, alles in passende reactie. Boxnumgoede staat. 023-5731919.
mer 444350.

vr 12 - za 13 - zo 14 juni
vr 19 - za 20 - zo 21 juni
vr 26 - za 27 - zo 28 juni
Aankomst 14.00 uur; vertrek 19.00 uur.

Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden

TE HUUR
BENEDENWONING
2 kamers, keuken, douche.
ƒ900 per maand, 3 maanden borg.
Br. o. ni. 762-20094 v.d. blad.
Per direct te huur: bedrijfsruimte, ± 50 m2, incl. licht,
water, huurprijs ƒ500 excl.
BTW. Telefoon: 06-5319661.

0906-Nummers

Een spannend
contact in de buurt
0906-50.222.04 (1 gpm).
Geen 06 op je rek.-wel 100%
LIVE met lekkere hete meiden! Bel 00-6835259 (4gpm).
Ik ben er
ALTIJD VOOR JOU

(09)06 - 9789
ca. 1,05 p/m

Ik ga door, waar anderen
stoppen! Schaam me nergens voor en wil harde SEKS'
Harriet! 99 cpm. 0906-97.94.

0906.98.89. Rijpe Sjaan DD Leuke meiden en jongens uit
zkt jongens (18) v. Live Seks. A'dam e.o. leer je kennen via
Grijp onder m'n rok. 99 cpm. Teleparty, 0906-0990. pm60c.
Te koop
gevraagd
50 cpm.! Binnen 5 seconden LIVE! Black, beautiful en hot!
Mode
Verhuizingen
vrouwen 30+ direct live aan Voor de liefhebber v. zwarte
diversen
de lijn! 0906-17.22.
vrouwen! 99 cpm. 0906-06.01.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en • Te koop gevraagd: pape- 50 cpm.! Quick Dating. Nu Lokaal tarief! Amsterdam
kamerverhuizingen/transport. gaaienkooi. 023-5717269.
bellen, direct afspreken.
dating: vrouwen uit A'dam!
Vondellaan 7
Voll. verz. Dag-nachtservice.
Bel: 0906-17.33.
010-29.46',186.
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
020-6424800 of 06-54304111.
50
cpm.!
Thuiscontact:
vrouWij halen uw was op'en brengen het dezelfde dag gestreken
New*New*New*New*New
Onroerend goed
wen (20-59) zoeken een af- SECRET-PHONE-COMPANY
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerken
woonruimte
spraak thuis. 0906-17.44.
zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
MuzièkDe 1e seksafluisterlijn v. Holl.
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-52502188.
te huur gevraagd
instrumenten
60 cpm.! Wijkdating: vrouwen 0906-97.22 Secret!! 99 cpm.
uit jouw wijk zoeken een af- Ontdek de duistere wereld!
Bloemen, planten en tuinartikelen
SM. Je meesteres LIVE! Zij
Heeft u een kamer te huur? spraak! 0906-17.17.
wijdt jou in! 99cpm. 0906-9626
KBT bemiddelt hierin gratis
Afspreken in jouw
voor u: 024-3777807.
postcode-gebied: •
' SEKS ALARMNUMMER '
0906-50.222.04. (1 gpm)
Snelseks Direct Live 99 cpm.
Financiën en
BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
handelszaken
5 m3
ƒ 225,- U kunt bij ons al v.a. ƒ270,Spannende date?
GEHEEL PRIVÉ
10 m3
ƒ325,voor
het
eerste
half
jaar• 0906-50.15.15.6. .
15 m3
ƒ400,een goede piano huren.
Advertenties van
24 u/pd (1 gpm)
vrouwen 18+. (1 gpm).
Ter plaatse afgeleverd in en om Amsterdam (vanaf 1 m3).
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
Zie ook Nieuwsnet 9
VAN KERKWIJK
blijft toch goedkoper!
Kabeltekst pag. 440 en 450 Thuiscontact: vrouwen (20Amsterdamseweg 202 •
59) zoeken een afspraak
Bel nu: 023 - 5714534.
AMSTELVEEN
BEL ME THUIS
thuis. 0906-19.19 (60 cpm.).
020 - 6413187
Vanavond al een
Auto's en
fijne afspraak?
VERNIEUWD ca. 1 gpm
auto-accessoires
Te koop
0906-50.222.04 (1 gpm).
Beluister
anoniem
aangeboden
Voor 't echte handwerk bel je
• advertenties 18+
Auto-demontagebedrijf
diversen
Kennismaking
0906-06.30. Zij praten, jij
0906-50.15.15.6 (1 gpm).
STRIJDONK, RDW/ARN erk.,
komt! Live + Stories! 99 cpm.
lid Stiba. Inkoop sloop/scha- Siseks! Buurvrouw/buurmeise
(18)!
Spelletjes
steeds
harVrouwen
30+ uit A'dam ge3
+
2-zits
bank
met
gr./zw.
de-auto's.
Gratis
gehaald.
TeREAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
ven je hun telefoonnummer!
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, tweedstof + taf. 170x85 cm vens verkoop oude en nieuwe der! 99 cpm. 0906-95.26.
met laden + krantenbak (ei- onderdelen.
Meteorenweg Dagelijks seksen hete meis- 0906-14.44 (60 cpm.)
7 dagen per week. Wat moet u doen?
ken honingkl.), Oisterwijk, 381, A'dam, 020-6319802.
1. Kies een leuke advertentie.
jes (18) op onze LIVELIJN! De Wil je lekker komen, maar
2. Bel met 0906-50.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4. i.z.g.st., ƒ500. 023-5714264. Gevr. loop- en sloopauto's, heetste! 99 cpm. 0906-06.03.' geen 06 op je rek.? Bel dan nu
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
00-569004253 (2,5 gpm).
Te koop: 2-pits gasstel, hoge prijs, gratis gehaald. Dames'en heren uit heel
van uw keuze.
ƒ 15; grasmaaier ƒ40.
RDW-vrijwaring. 023-5333742. Nederland zoeken 'n vriend Wil jij eens LIVE horen wat
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Telefoon: 023-5717707.
of vriendin, alle leeftijden.
hete meiden doen?. Zonder
Reageren op advertenties met boxnummer?
06? Bel 00-68260422 (4gpm).
Te koop: brommer Puch, ± WIKA AUTOGLAS (55 cpm). 0906-9876.
Sinds 1954.
ƒ 1300 + 2 boxen Mitsubishi,
Direct contact met
Wil jij SEKS? Ik ook! Bel me
Autoruiten en kentekenplaten
± ƒ50. 023-5716881.
stoute vrouwen
dan LIVE. Geen 06 op je tel.Lijsterstraat 18.
0906-50.222.21 (1 gpm.)
rek. 00-6809950929 (4 gpm.)
Tel. + fax: 023 - 5731613.
Onroerend
Hieronder vindt u een kleine selectie van de
Direct contact met
Rubrieksadvertentie? Zie
honderden.aanwezige advertenties.
vrouwen thuis!
voor adres en/of telefoonnr.
goed te koop
Rijles auto's
0906-50.222.21
(1
gpm).
de
colofon in deze krant.
A'dam: ik ben een opgewon- Ik houd van het leven en geaangeboden
en motoren
den studente van 23 en zoek niet van alles om me heen. Ik
Direct contact met vrouwen
via deze weg een spannend sen een leuke, sportieve, inuit heel je eigen regio? Bel
Diverse clubs
MUIDEN-MARIAHOEVE
Alblas Verkeersscholen
vriendje. Mijn naam is Bianca telligente vrouw van 45 jaar
dan DIRECT APART!!
en zie er lekker uit. Ben jij die en via deze weg op zoek naar Een schitterend verb. eeng.
(99 cpm) 0906-909.99.35.
Luxe privé huis! Topmeisjes.
energieke, vlotte en (liefst) een eerlijke, oprechte man won., vraagpr. ƒ385.000 k.k.
Dominante en onderdanige 10-01 u, 7 dgn p.w. Sauna +
UW RIJBEWIJS
best aantrekkelijke kerel, laat rond de 48 jaar. Ben jij dat en Evers Vastgoed, 020-6971496
Nieuwkoop, 0172-40.83.61. vrouwen zoeken SM-contact bubbelbaden. Sarphatipark
www.xs4all.nl/-eversog
mij niet in de kou! Boxnum- wil je meer weten? Groetjes.
06-35011076 (80 cpm).
118, A'dam. 020 • 6723022.
mer 970739.
Boxnummer 885678.
Voor auto/motorrijles in
Doorgeschakeld
Amsterdam
e.o.
is
een
gratis
• Reflectanten op advertenBen jij een goed uitziende Ik: spontaan, chauffeur, eerDiversen
met vrouwen thuis
infogids verkrijgbaar.
ties onder nummer gelieven
man van goed niveau en heb lijk, trouw, 25, goed uitziend.
0906-50.222.21 (1 gpm).
Tel. 020-4205386.
je stijl en persoonlijkheid in Hobby's: sporten, vakantie,
ervoor te zorgen dat het nummer in de linker-bovenhoek
huis? Reageer! Ik ben een uitgaan, romantisch eten. Jij: Mr. LAMA, medium, heeft al
velen
geholpen
met
probl.,
vrouwelijke vrouw van 55 en ief, spontaan, eerlijk, tussen
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
1.60 lang. Ik heb bruine ogen, de 20 en 30 jaar. Denk jij dat zoals relatieherstel, geluk,
halflang krullend donker haar ie mij aankan? Groetjes van bescherming, examen, zaken
wordt aan:-Weekmedia, Postenz.
Ook
u
kan.hij
helpen.
bus 156, 1000 AD Amsteren een zelfstandig beroep. Richard. Boxnummer 215416.
Bet.
na
result.
Alleen
serieuze
Boxnummer 976936.
dam. Dit voorkomt vertraging
Ik zou graag in contact willen klanten. 020-6684461.
in de behandeling.
Ben jij die spontane vent, tus- *omen met leuke mensen
sen de 37 en 43 jaar jong? voor een lief en romantisch
Ben je verder ook nog ro- contact met spanning. Ik ben
buust, breedgeschouderd en een knappe, bi-seksuele
romantisch (uit en thuis)? vrouw en zou je erg graag
Zoek je een leuke, romanti- willen leren kennen. Vertel
sche, vaste relatie, om leuke even kort hoe je eruit ziet en
avonden bij kaarslicht door te waar je gek op bent. Boxnumbrengen? Bel dan! Boxnum- mer 905029.
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolCoupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
mer 981503.
gende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
(frankeren als brief) met ver- , NUMMER KOSTEN
Je bent tussen de 20 en 30
Zundvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
melding van uw postcode nuar F y.'W (ICL. BTW)
Dames opgelet! Stoer, geen jaar. Ik ben 21 en slank. Jij
EXTRA
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgcmacho. Donker haar, niet bent intelligent en spontaan.
ons kantoor:
(u iliviit er rekening
kaal. Lang, niet te lang. Kort- Je woont in de omgeving van
gcven • maximaal 3 regels • alleen voor particulier
Micro's. Wceknicdia, Postbus mee te houden dal hij
om: mannelijke man zoekt Amsterdam. Ik ben Linda,
gebruik • het aangebodene mag niet boven
156,1000 AD Amsterdam.
uw opjjave de renel
een vrouwelijk vrouw. Doel: 1.70 m en in het bezit van lang
f 300.- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangcboFax: 020-6656321.
hr.o.nr.... lm r. v.d. blad
rood
haar.en
blauwe
ogen.
touwtje springen tot dansen
den.
als l re)>el hij uw (ekst
Boxnummer
941191.
en alles wat daar tussen zit.
gerekend wordt).
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en •
Qf afgegeven bij:
Grijp snel je kans, voordat het Naam: Anja. Lengte: 1.72 m.
voor iedere letter, punt. komma of cijfer één vakje.
- Kantoor Zandvoorts
Wij zijn niet aansprate laat is. Boxnummer 208704. Gewicht: 62 kg. Uiterlijk:
Laat na ieder vyoord, punt of komma een vakje vrij.
Nieuwsblad
kelijk Mor louten outDe man voor wie ik deze ad- grijs/blauwe ogen, donkerSchrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Gasthuisplein 12.
staan door onduidelijk
vertentie heb ingesproken is blond haar. Ben jij die eerlijke,
handschrift.
2041 JMZandvooiï
Indien uw advertentie een betaalde Micro is. kunt u
betrouwbare, sportieve, leuke
stoer, mannelijk en sexy.
bij
uw
tekst
een
gegarandeerde
(giro)bclnulchcquc
bijHij heeft fantasie en houdt man tussen de 25 en 32 jaar?
\'l\ heliouden ons het
Gratis Micro's en betaalde
sluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
van spanning en uitdaging. Aarzel dan niet, maar bel! Ik
Micro's moeten worden inacle- n'd" vo"r '•<""lt'r
Hij bezit humor en stijl en is wacht op jouw reactie. Boxvcrd aan de balie van ons kan- "™"1
."* «?™.of
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
teksten ™"
te wijzigen
niet bang zich bloot te geven. nummer 907017.
toor lot uiterlijk niaandau
niet op te nemen.
opgegeven.
Hij is enorm gebonden in gi16.00 uur.
gantische vrijheid. Boxnum- Nrd Holl.: gebonden vrouw,
30 jaar, goed uitziend en mooi
mer 404418.
slank. Ik zoek een spannende
Haarlem: wij zijn twee lekkere manier om mijn liefdesleven
vriendinnen van 19 en 21 jaar, weer wat op te vijzelen. Als jij
Chantal en Naomie. Wij zijn begrijpt wat ik bedoel, dan
t/m 3 regels ƒ 5,60
op zoek naar twee gezellige, voelen we elkaar nu al perfect
t/m 4 regels ƒ 7,47
spontane en wie weet hele aan. Laat me snel meer wespannende vrienden om lek- ten. Boxnummer 906208.
t/m 5 regels ƒ 9,34
ker mee af te spreken en uit Reageren op advertenties
t/m 6 regels ƒ 1 1 ,21
onze bol te gaan. Een pilsje is
met boxnummer?
duurder dan reageren, dus...
t/m 7 regels ƒ 13,08
Boxnummer 906358.
t/m 8 regels ƒ 14,95

Monet Strijkservice

1e klas tuinaarde/bestratingszand

PIANO
SPELEN

0906*0611

Autoverzekering

(09)06-98.50

Jaap Bakker BV

0906-96.88

Heining 16 te Amsterdam
Tel. 020-4975821

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

in 5 dagen

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

vóór de particulier:
3 regels gratis

Hallo! Met Samantha! Ik ben
half Spaans, half Nederlands,
ben een klein beetje ondeugend, maar daarentegen ook
erg lief. Wat ik zoek? Een echte man. Ben jij dat? Nou, wie
weet, niet geschoten is nooit
raak! Boxnummer 495126.

Hoe zie ik eruit? Donkerblond
Humanitas Amsterdam zoekt vrijwilligers voor de volgende haar, bruine ogen, 1.83 lang.
projecten:
Ik luister al 60 jaar naar de
naam Ton. Ik ben een onge• ANNULERINGEN van ad- Praatlijn voor ouderen (dagelijks van 21.00 tot 01.00 uur) bonden man en zie er goed
vertentie-opdrachten kunt u - Vriendschappelijk huisbezoek.
uit. Via deze weg zoek ik een
:• 'A'ij behouden ons het UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
jonge, slanke en aantrekkelij
ree f U voor zonder opgave van richten aan Micro's Weekme Bent u geïnteresseerd in waardevol en nuttig werk, bel ons ke vrouw voor een serieuze
reconen teksten te wijzigen dia, Postbus 156, 1000 AD 020-5231100. Wij hebben u nodig, ook als u maar enige uren relatie. Groetjes.
of ni(jt op te nemen.
Amsterdam
per maand beschikbaar bent.
Boxnummer 252002.
Tel.020-0157107

12

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

Hieronder vindt u- een kleine
selectie van de honderden
aanwezige advertenties.
Samen met mijn 2 kids woon
ik in het midden van het land.
Hoe- ik eruit zie? Donkerblonde haren, blauwe ogen en
een slank postuur. Ik luister al
29 jaar naar de naam Edith en
hoe heet jij? Wil jij samen met
mij een gezellig avondje uit?
Boxnummer 377518.
• pubrieksadvertentie opgeven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant.

t/m 9 regels ƒ 16,81
t/m 10 regels ƒ 18,68

Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tol 'een maximum van één advertentie
per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen Ie zamen niet boven f300.-) kunt u niet gratis advcrteren. Alle prijzen zijn incl. 17.5* BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15

woensdag 13 mei 1998

1-15

Oranjeroute: een vorstelijke rit door Duitsland
„We vergelijken ons wel eens met Rome. Ook Siegen is op
zeven heuvels gebouwd," zegt de gids trots. Daarmee
houdt de vergelijking met de eeuwige stad op. Maar daar
zijn we tenslotte ook niet voor naar Siegen gekomen. De
reden dat we hier zijn is dat de stad deel uitmaakt van
de Oranjeroute, een initiatief van het Duitse
verkeersbureau en de deelstaten Brandenburg, SachsenAnhalt, Ilheinland-Pf'alz, Hessen en NordrheinWestfalen.

W

IE DE AAN deze
route
gelegen
plaatsen en stadjes
bezoek, treedt in
de voetsporen van de Oranjes.
Je boeft geen diepgaande interesse voor de voorvaderen van
onze vorstin te hebben, om op
de Oranjeroute te beseffen dat
een groot deel van onze vaderlandse geschiedenis is verweven met de plaatsen die op deze
reis worden aangedaan.

kroond. Braunfels zou getekend kunnen zijn door Anton
Pieck. Dat deze elfduizend inwoners tellende stad dan ook
wereldwijd, zelfs tot in Texas,
zo'n elf zusterstadjes telt die
onderling veel uitwisseling
hebben op cultureel gebied,
verbaast me niet. Ook Goethe
kwam hier graag, zegt de gids,
Nassau gevierd. De plaats is een opmerking die ik inmidtrouwens een goede uitvalsba- dels wantrouwig tot me neem,
sis voor paardrijden, kanovaren want we horen het die week
op de Lahn en voor fietsen (er is overal en als het waar is moet
een 20 kilometer lang fietspad Goethe geen dag thuis zijn geweest.
naar Koblenz).

Gratis!/
dagje
Amsterdam
^wereldstad
Naast 725.000 inwoners, 140
nationaliteiten, 90 eilandjes,
2.0 miljoen vierkante meter
water, 13 ha, groen, 9.100
bomen, 75 km
oevervoorziening', 1.200
bruggen, 85.000 stuks
straatmeubilair, 12 torens, 7ö
gedenktekens, 74
speelplaatsen, 11
schuilkelders en 36 urinoirs,
heeft onze hoofdstad vijftig
gratis activiteiten en
attracties! Amsterdam
Wereldstad zet er wekelijks
vijf van voor u op een rij. Dit is
de derde serie van vijf.

In Diez zien we slot OranienDillenburg, ook Oranjeroute,
stein, in 1672-1984 gebouwd spreekt tot de verbeelding van
door de uit Frankrijk afkomsti- elke Nederlander. Hier werd
ge Nederlandse architect Da- Graf Wilhelm von Nassau-Dilniel Marot. Hij bouwde ook lenburg geboren, beter bekend
'ons' paleis Het Loo en ontwierp als Willem van Oranje ofwel
de tuinen bij Slot Zeist en wie Willem de Zwijger. Het Oranje
Amalia van Solms, Juliana goed kijkt ziet gelijkenis. Elke Nassau Museum (met weer een
van Stolberg, Waldeck-Pyr- toerist die hier komt, moet zich stamboom) en de naar hem gemont, Von Lippe-Biesterfeld, melden bij de wachtpost. Niet noemde, van 1872 tot 1875 gede vier vrouwen van Willem zo verwonderlijk, want kasteel bouwde Wilhelmsturm, ofwel
van Oranje. We dreunden de en aangrenzend Oranienmu- de Willemtoren, alsmede de onnamen op school braaf op en ze seum herbergen nu de 34-e deraardse kazematten, trekken
liggen voor altijd in ons geheu- Pantserbrigade van de Bundes- jaarlijks veel bezoekers, waargen verankerd. Op de Oranje- wehr.
onder een groot aantal Neder- Toeristen die Slot Oranicnstcin
route komen ze weer tot leven
Ooit woonde hier Prins Wil- landers. Liefhebbers van ker- in Die/ willen bezoeken moeten
en krijgen ze gestalte in de tien- lem de Zesde en de prachtig ken en koetsen kunnen hun zich eerst melden bij de
tallen schilderijen, plaquettes beschilderde
stucprnamenten hart ophalen in de Evangeli- wachtpost
en beelden die met kwistige moeten getuige zijn geweest sche kerk met een fraai orgel en
hand op de route zijn rondge- van heftige taferelen. Hier werd in het koetsenmuseum.
strooid.
namelijk in opdracht van NapoToeristisch gezien is de Oran- leon in 1815 het Huis van OranEn dan naar Siegen, de twee- had herdersuurtjes met Anna,
jeroute ook zeker interessant, je ontbonden. Het kwam later lingstad van Rijnsburg. Het een daad die hem later in het
want hij voert door een gebied allemaal weer goed en in een Zuidhollandse
bloemendorp gevang zou brengen. Ook met
met landschappelijk veel varia- van de zalen zien we foto's van schenkt de stad dan ook jaar- Anna liep het niet goed af, ze
tie
en
. lijks
zestig- werd krankzinnig en is in 1577
bezienswaarduizend tul- op 33-jarige leeftijd gestorven.
digheden. Een
pen, die, als
Vergeet in Siegen niet de zesstreek ook, die
we er zijn, een hoekige Nicolaikerk te bezoeje in enkele
vleugje Hol- ken, waar in 1560 de hier gebouren kunt be- ---land in het ren graaf Willem Lodewijk, lareiken. Voor
stadspark
ter ondermeer stadhouder van
reizigers per auto en trein, zijn toen nog Koningin Juliana. en brengen. Siegen maakte Bis- Friesland, in bijzijn van Willem
er deze zomer veel aantrekke- Prins Bernhard, die in 1971 hier marck ereburger en verder de Zwijger werd gedoopt. Op de
lijke aanbiedingen.
op bezoek waren.
kreeg de plaats ook bekendheid zondagmiddagen om vier uur,
Je kan de route in elke deeldoor Jan Rubens die hier ver- vinden van mei tot september
nemende plaats beginnen. Wij
Braunfels aan de Lahn, bleef. Als Calvinist gevlucht uit in de slottuin van het Oberes
starten in Nassau, waar in het slechts twee uur autorijden België, maakte hij er geschiede- Schloss concerten plaats. Sla
stamslot van de Oranjes de vanuit Arnhem, maakt ook deel nis. Niet zozeer als vader van de ook het Siegerlandmuseum
stamboom van het huis Nassau uit van de Oranjeroute. De later zo beroemde schilder Pe- niet over waar een schitterende
is te zien, in 1146 begonnen bij Oranjes zijn hier vertegenwoor- ter Paul die in 1577 in Siegen collectie van Rubens en zijn
Walram van Laurenburg. Wie digd door Amalia van Solms- werd geboren, maar als ontrou- leerlingen is ondergebracht.
deze zomer op 11 en 12 juli in Braunfels, wier enige zoon, we echtgenoot die Anna van
Bad Pyrmont, onze volgende
Nassau is, boft, want dan wor- stadhouder Willem II, na zijn Saksen, de echtgenote van Wil- pleisterplaats, noemt zich het
den de feestelijkheden rom- huwelijk met Maria Stuart tot lem de Zwijger troostte. Willem kuuroord met Oranjetraditie.
dom het 650-jarig bestaan van koning van Engeland werd ge- vocht in Holland en Rubens Dit vanwege het feit dat Emma
van Waldeck-Pyrmpnt hier in
het slot ten huwelijk werd gevraagd door de al bejaarde Koning Willem III. We zien er de
rode sofa, waarop dit verzoek
zou zijn gedaan. Bad Pyrmont
was destijds een oord voor de
toenmalige jetset; tsaren, prinsen en andere adellijke families
zochten er vertier. Alfred Lortzing componeerde er zijn Tsar
und Zimmermann als hommage aan Tsaar Peter de Grote en
wij drinken er een bekertje met
niet al te smakelijk zwavelhoudend water in de Hyliger Born,
een bron die ons schoonheid en
kracht belooft.

11. Gratis attractie: de Mtigore Brug, één van de beroemdste bruggen van Nederland.
Deze dubbele ophaalbrug over
de Amstel tussen Keizersgracht en Prinsengracht, was
eeuwen geleden zó smal, dat
twee voetgangers elkaar nauwelijks konden passeren, 's
Avonds is de brug sprookjesachtig verlicht en heet dan ook
wel 'Brug der Verliefden'.
12. Gratis te bezichtigen (do
buitenkant): het smalste huis
ter wereld, slechts één meter
breed. De mensen die hier wonen hoeven echter niet rechtop
te slapen, want achter deze gevel loopt het huis )Singel 7)
breder uit.

Vooral Dillenburg spreekt tot
de verbeelding van Nederlander

13. Gratis te beluisteren: concerten op carillons uit de Gouden Eeuw. Amsterdam is de
stad met de meeste carillons
ter wereld, in totaal negen.
Soms ook wel oneerbieding
'rammelaars voor volwassenen'
genoemd. Ieder kwartier
strooien deze klokken hun
'bronzen' klanken over de stad.
Daarnaast worden wekelijks
concerten gegeven. Munttoren,
Muntplein 1: vr 12-13 uur;
Oude Kerk, Oude Kerksplein
23: za 16-17 uur; Paleis op de
Dam: elk uur; Westerkerk,
Prinsengracht 279: di 12-13
uur; Zuiderkerktoren, Zandstraat 17: do 12-13 uur.
14. Gratis te beluisteren en te
bekijken op diverse locaties:
draaiorgels op straat. Deze
kleurrijke muziekinstrumenten zijn voor buitenlandse toeristen één van dé herkenningspunten van Amsterdam. Toch
vond je ze vroeger juist niet
hier, maar in Frankrijk en Italië.

Manipulerende lingerie

15. Gratis te bekijken: grootste barometer van Nederland,
Wilhelmsturm Dillenburg, waar Willem van Oranje is geboren, trekt jaarlijks vele Nederlandse
ledere dag kun je aan de kleur
In Detmold krijgen we een bezoekers
van de daklijst zien of het zonrondleiding van dr. Armin
nig, regenachtig of 'neutraal'
Prinz zur Lippe, een 74-jarige alter'. En met deze huiselijke Steuber de sterren van de he- voldoende andersoortig vertier weer wordt. Te zien aan de buineef van prins Bernhard. Op af- opmerking nemen we afscheid mel kookt.
voor jong en oud, dat een korter tenkant van Hotel Okura Amspraak is hij graag bereid groe- om ons in Speisekeller RosenNaast de hier genoemde of langer verblijf de moeite sterdam, Ferdinand Bolstraat
pen rond te leiden door een deel tal tegoed te doen aan een plaatsen in de Oranjeroute waard maakt.
333.
van zijn paleis. In een hoekje mooie lunch. Over eten gespro- staan ook Potsdam, Oranienzien we nog een jeugdportret ken: het moet ons van het hart, burg, Oranienbaum, AnhaltLeni Paul Voor moer informatie, data, openingstijden, enz., kunt u het toerisvan 'onze' prins hangen en hij dat we een vooroordeel hadden Wittenberg, Dessau en Krefeld
tisch informatienummer van VW
vertelt dat regelmatig Neder- ten aanzien van de Duitse keu- op de lijst van steden waar men Voor nadere informatie over de Oran- Amsterdam
bellen: 0900-400.40.40 (l
landse groepen zijn vorstelijke ken. Sauerkraut mit Eisbein, in het spoor van de Oranjes in jcroute kunt u bellen met het Duits gulden per minuut).
Uoogoorddrecf 76,
residentie, met veel fraaie veel vet en room, zo meenden Duitsland kan treden. Naast Verkeersburo,
2202 BG A'dam-Zuidoost, telefoon
kunstschatten, komen bezoe- we, maar dat is in het algemeen historisch belangwekkende za- (020) 697.8066.
ken. Het moet wel van tevoren verleden tijd. Een hoogtepunt ken bieden alle plaatsen ook
In Koninklijk Theater Coiré staat van domnderdag
worden aangemeld.
op deze reis was de keuken in
28 tot en met zaterdag 30 mei songwriter Lorry
Nee, de familie ziet elkaar het vierhonderd jaar oude
Hart centraal in de musical
niet zo veel, zegt hij desge- Landhotel Siebelnhof in Hilvraagd. Ach, 'mr werden Alle chenbach. waar maïtre Erich W.

'Larry, this funny
world'

ADVERTENTIES

Volgende weeK

- D e
Jööodschappen

Folo: Jan Swinkcls

Jvrant
voor nieuwe produkten en acties

PSP B0505
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Van de borsten gaan we naar de buikomvang,
want ook daar kan volgens de fabrikanten mee
'gevarieerd' worden. Ideaal voor onder een strakke broek zijn de shape-slips, die de buik licht tot
sterk kunnen corrigeren. En bij wie de heup-en
bilomvang ook niet naar tevredenheid is. bestaan er zogenaamde gladde, elastische onderrokjes: slimskirts.
We zijn er nog niet. Ook bij de beenmode gaan
Dunnere benen, vollere borsten, een smallere de ontwikkelingen nog veel verder met massagetaille, slanke heupen. Ook al heb je het niet, en push-op panty's.
binnen bepaalde marges, is alles mogelijk. Het
En hoe zit het bij de heren? Zij zijn blijkbaar
lijkt er op dat de ietwat manipulerende lingerie
van nu helpt bij het zoeken naar de ideale maten. heel tevreden over hun uiterlijk. Oh ja, er is toch
Een echte topper in de collectie is de T-shirt- wel iets: de mannelijke vormen moeten juist
bcha. Deze opvolger van de push-up beha is een geaccentueerd worden. Geen specifieke 'shapezogenaamde super-shaper. Deze beha geeft het wear' in de ondermode, maar wel accentuering
dccollcté een subtiele 'lift'. Voor degene die juist van het manlijke door gebruik te maken van
meer dan genoeg aan haar eigen cupmaat heeft, asymmetrische lijnen, brede banden en grafibestaat er de splinternieuwe tegenhanger va:i de sche dessins.
T-shirtbeha, de 'minimizer': een beha die de cup
Trudy Steenkamp
-uiteraard voor het oog - verkleint.
HAPEWEAR' IS DE nieuwe trend op
het gebied van ondermode voor
vrouwen. We moeten er blijkbaar
volgens de modefabrikanten aan geloven. Onder het motto 'kleine correcties met
grote gevolgen, de natuur kan niet alles' introduceren zij de nieuwe collectie op .het gebied van
lingerie.
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l struik: G re- VERTICAAL: l tapperij; 2 getij:
denaar; 12 drank: 13 mcstvocht: 3 visgerei: 4 sportploeg; 5 druk14 eenv. heer: 16 knaagdier: 18 fout; 7 kleur: 8 advies: 9 priem:
knaagdier: l!) voormiddag; 20 10 karaat: 11 lekkernij; 15 uitbroodje: 22 kruiderij: 24 slee: 25 gest. vogel; 17 Noorse goden: 18
azijn: 27 rij: 28 wreed heerser: kol: 19 weg: 21 pi. in Z.-Amcri29 boekvorm: 31 muurholte: 32 ka; 23 wasbak; 24 verlegen: 26
handclstcrnr. 33 overal: 35 pijn- hoenderachtige: 28 op geen enlijke: 36 traliehek: 37 hoop: 39 kele plaats; 30 Eur. taal: 32 pelsmand: 41 gast: 44 nicvers: 4G dier; 34 buisstukje; 35 groot wavissersplaats; 48 gezicht: 50 zui- ter: 38 spotprent; 39 warboel; 40
ver: 51 scheik. element; 53 ont- voerbak; 42 larve; 43 pi. in Amespanning: 54 ontploffingsmid- rika: 45 Russ. rivier: 46 grafdel: 55 handvat: 57 bevel: 58 on- vaas; 47 levensonderhoud; 49
der andere: 59 kledingstuk: 60 onbep. vnvv.: 51 oma (Fries); 52
groei: 62 stannuin; 63 ladder; 64 pachter: 55 kras: 56 bijb. Tig.; 59
gelijk: 66 aantekeningen: 67 ruw; 61 belemmering; 63 motorrace: 65 tegenwoordig.
sleutelbloem.
Oplossing vorige week:
VUURSTEENGEWEER

De musical schetst een fascinerend beeld van de
muziek en het bewogen leven von deze legendoiische songwiitei. laiiy Hart wos een tijdgenoot
von Cole Pottei en Geoige Geishwin en minstens
even beroemd, succesvol en kleurrijk. De somenwetking met Richard Rodgers leverde meer don
vijfhonderd liedjes op, wooivon er nog zo'n 75
regelmatig gespeeld worden zoals My Funny
Volentine, The lody is a Tromp en Manhattan.
Een poot üontol is Ie horen in deze musical.
[y\ 'A.vöt gespeeld door Lou londré, de overige
".•"bollen door Joke de Kruijff, Sylvia de Leur,
;;: von dw Mey, Fred Buttei en Ad Femhout. De
;ast wordt begeleid door een zeskoppig orkest
onder leiding von slagwerker Anton Burger.
Aanvongstijd ocht uur 's avonds,
lezers krijgen tegen inlevering von onderstaande
bon bij de kassa von Carré een korting van tien
gulden per persoon op de normole toegongsprijzen von 65,55, 45 en 30 gulden. De korting is
geldig op alle rangen (niet in combinatie met
andere oanbiedingen). Kaartverkoop en reserveren oon de kosso von Carré, telefoon (020)
622.5225 (dagelijks van tien tot zeven uur,
zondog von één tot zeven uur).

O

De allernieuwste regel van het huis:
^1

De grootste keus en direct
Houdt u van zacht, dan heeft Carpet-land voor u de grootste keus in vloerbedekking. Maar de liefhebbers van hard zijn bij ons voortaan ook op het juiste adres. Carpet-land introduceert parket en
laminaat en pakt meteen groot uit. In elk filiaal kunt u voortaan kiezen uit maar liefst 100 stalen van
l m2! Dat is prettig. U kunt direct aan de slag, want we hebben heel veel in voorraad. Dat is handig.
Bovendien hebben we voor u een gratis leg-instruktie op video. Dat is praktisch. En al dat parket en
laminaat is direct vertrouwd voordelig*. Dat is Carpet-land!

Luxfloor laminaat

m
M/

Taberwaarde 9000. Voor zwaar
woongebruik. Beuken en Berken.
10 jaar garantie. Per m2 van 2.7j95

^

9

f

f\

/VT™

Perm2van.y4,

10 jaar garantie.

Ipowood 14 mm.lamelparket
Toplaag 3,8 mm. op een vuren onderlaag en panelen
Per m2 vanaf

van 219 cm. lang! Diverse houtsoorten.

HDF kern met gefineerd edelhout.
Dikte 7 mm. 5-voudig gelakt en
^s^
gehard. In Eiken en Beuken.
^C|i /*"} l
Per m2 van 5,9^95
^
^ ")
~)

Ipokett 7,2 mm. kwaliteitslaminaat
Taberwaarde 10500. Voor zwaar woongebruik.

Kant en klaar gelakt. Eiken robuust.

3Floor fineerparket

n

Harriswood 14 mm.lamelparket
Toplaag 3,6 mm. met een tussenlaag van grenen.

tf'i'JJi'iJ: .'H'r,.ïtJ; r-

t"y }~ j-fi. $ /*"'" .

74,95
69,95

Luxfloor laminaat
Vele exclusieve dessins, o.a. marmer,graniet en wit beuken.
Per m2 van

l O jaar garantie.

s95

39,

Frisé tapijt

Sterk vinyl

Jute rug. In fraaie kleuren.
Breedte 400 cm.
Gelegd van J49",- voor

Brede plankenvloer in makkelijke en
sterke vinyl uitvoering. Breedte 400 cm.
Per str. meter van 7-7j>rvoor

Fijn bouclé tapijt

Prima vinyl

Naaldvilt tapijttegels

Jute rug. In verschillende kleuren.
Breedte 400 cm.
Per str. meter vnn J7-7,w voor

Moderne structuur en dessin, in twee
kleuren. Breedte 200 cm.
Per str. meter van

Bitumen rug. In diverse kleuren.
50 x SO cm.
Per tegel van ^j'

* Dezelfde kwaliteit elders goedkoper?
Dan betaalt Carpet-land het verschil terug.

Bel voor dichtstbijzijnde filiaal en meer informatie

(020) 35 55 944.

Aanbiedingen gelden tot 15 juni 1998 en zolang de voorraad
strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Pergo Family 8 mm. laminaat

S6,9S

In 2-strooks en brede delen. In 6 populaire dessins
waaronder Eiken, Beuken en Grenen, l O jaar garantie. Per m2

95

Taberwaarde 9000. Voor zwaar woongebruik.

29;

95

Nieuwe dessins, o.a. donker Beuken, Kersen en Maple.
l O jaar garantie.

Per m2 van 3-9,

"r
l .

Naaldvilttapijt

59»

49,9S

FT"

Latex rug mee mooie structuur van fijne
rib. In diverse kleuren. Breedte 400 cm.
Per str. meter vanJJ^,*5 voor

95

Per m2 van.5-7,

10 jaar garantie.

Luxfloor laminaat

Taberwaarde 9000. Voor zwaar woongebruik.

ZACHTE VMENDENP
9S

In o.a. Peren, Kersen en Beuken landhuisdelen.

WK-voetbal kleedjes

95

59,
3 95
9

Rond, doorsnede 90 cm.
Rechthoek, 80 x 110 cm.
Van,65',-voor

Gordijn stoffen
Met vrolijke kinderdessins in eigentijdse
kleuren. 100% katoen. Breedte 140 cm.
Per meter van J9j9!rvoor

13,-

van

woensdag
donderdag
en v r i j d a g
open van
9.00-21.00

maandag
en dinsdag
open van
9.00-18.00
zaterdag
open van
R 9.00-17.00

TELECOM

ALLE TELECOM PRIJZEN ZIJN EX. BTW

SONY.

PHILIPS
1

TELECOM

FltüiiBel Ecoiiomy: vooral boroikbaar zijn.

Een abonnementsvorm met een zeer aantrekkelijk abonnementstarief. Geschikt voor de gebruiker die vooral mobiel
bereikbaar wil zijn, maar zelf relatief weinig belt.
'-'•';'.

MAATWERK VOOR DE
8V10BGELE BELLER

i FlexiBel Proiiiiiuii: regelmatig bollen.

Naast een aantrekkelijk abonnementstarief, biedt deze
abonnementsvorm een scherp geprijsd piek/daltarief. Zeer
geschikt voor de gebruiker die regelmatig zelf belt. . '
Aantrekkelijk tot gemiddeld twee gesprekken per dag.
; FU'xSBol Allrouiid: veel bellen.

KPN Telecom introduceert FlexiBel; het mobiele abonnement
waarmee de gebruiker altijd goed zit. Het is namelijk het eerste
mobiele abonnement dat zich aanpast aan het belgedrag van de
mobiele beller. Zo kiest u in een keer voor het beste, welk Flexibel
abonnement u ook kiest.

GSM TELEFOON+FLEXIBEL PREMIUM
1 JAAR LANG GEEN ABONNEMENTSKOSTEN
+2 VOORDEELNUMMERS

+

)

ZÉÉR LAGE BELKOSTEN

De ideale abonnementsvorm voor de intensief mobiele '
beller. Naasteen aantrekkelijk piektarief heeft deze abonnementsvorm professionele extra's. Zo zijn bijvoorbeeld
DuoCard en VoiceDialling gratis.
: /'

PIEK: f 0.75
DAL:f0.30

Vooral bereikbaar -zijn: Floxiüol Economy

bedrag:"
ékstarieven: ƒ 1,10
ƒ 0,30

FlRST
CHOICE

Regelmatig bellen: FlexiBel Premium
/iaandbédrag:
ƒ4
pesprekstarieven: ƒ 0,7

Veel bellen: FlexiBel AtlroUnd

prèkstarieven: ƒ
ƒ

Inummers ƒ

'GEDURENDE HET EERSTE JAAR.

DE FLEXIBEL EXTRA'S

y j-

PHILIPS DIGA

SONY CMDX-1000

Moderne, krachtige mobiele telefoon met veel mogelijkheden en een modern elegant design. Een standbytijd van 85 uur of gesprekstijd van 2 uur en de mogelijkheid om de toetsen te personaliseren, maakt de
PHILIPS DIGA tot een ideale partner.

De CMDX-1000 is een lichte (235 gram) compacte
telefoon waarin al het goede is gecombineerd: Jog
Dial, POP-UP en een Lithium-lon accu voor 80 uur
standby-tijd en 10 uur gesprekstijd.
Piekuren: maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tol 20.00 uur en in het weekend.
Daluren: maandag t/m vrijdag van 20.00 uur tot 08.00 uur en in het weekend.

Alle prijzen op deze pagina zijn ex. 17,5% btw. *FlexiBel aanbiedingen geldig t/m 30 mei zolang de voorraad strekt, exclusief aansluitkosten ad. 92,50 ex. btw.

-Blijvend de juiste keuze, zonder omkijken: elke zes maanden
krijgt u automatisch advies op basis van uw werkelijke beige
drag en kunt u gratis overstappen binnen FlexiBel.
•Voordeelnummers: bellen in piekuren met 33% korting naar
twee telefoonnummers van uw keuze.
•Gratis 777 & Servicelijn: alle informatie en antwoord op uw
vragen over FlexiBel

flexiBel Premium ACTIE.
. Eén jaar geen abonnementskosten waarvan u
4 maanden door KPN TELECOM wordt aangeboden en 8
maanden door RAF.
^Si.•; ;S iS ^GEDURENDE HET EERSTE JMR.

r.
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DE SONY DIGITAL VIDEO CAMCORDERS COMBINEREN ULTIEM GEBRUIKSGEMAK MET DE MOOISTE BEELDEN, DIE U OOIT
ZAG. BOVENDIEN KUNT U UW BEELDEN NU ZONDER VERLIES IN KWALITEIT VERDER MONTEREN EN BEWERKEN. ZOWEL
MET DE DIGITALE VIDEORECORDER DHR-1000 OF ZELF DIRECT MET UW EIGEN COMPUTER. DIGITAL VIDEO IS HET PERFECTE FORMAAT VOOR ELKE HOBBYIST EN SEMI-PROF.
METGOLCARD
VOORDEEL!

Een beperkt aantal personen krijgt bij aankoop van een
DCR-PC10 of DCR-TRV9 de unieke mogelijkheid om een
gratis camcorder-cursus te volgen bij het NOB. Op deze
volledig verzorgde dag wordt u onder begeleiding van
Field Operations de fijne kneepjes van het videofilmen
bijgebracht en kunt u rekenen op talloze praktische tips.
De cursus is inclusief lunch en diner. IVIaar let op, het
aantal plaatsen is beperkt -^ .'•• •''•>;:M.:v:.^'-::^'-;:^';v
Nederlands
l
dus zorg dat u erbij bent.
OmroopprcKtuktle
Radrijf
nv
Vraag naarde voor:
waarden in de winkel.,

k\ \,iA
\\

•%&•&•£

MET

GOLDCARD
VOORDEEL!
.

*iCarl2^^

i^^j^\^\^M 12/16 bit Hifi •:.'•: ï^
elir|ram^ilj^

SONY.

|é|^ppjt;pi^
è'ye-scih^

l DVP-S715
l "STATE OF THE ART" DVD-SPELER

SONY DCR-TRV 7
DIGITALE LCD CAMCORDER

fe ;> Weergave van DVD video/audio CD/Vidéo CD • Dubbel
p .optischaftastelement• BMC-lademetresonaritiedem-:„
H ping, aluminium frontpaneel en excentrisch geplaatste
f1":: steunvoetjes • Ook leverbaar in zwartei behuizing* -ry 7 •
l
Volledig gescheiden audïo- en videocircuit
;

Digititale Handycam Vision met groot 4 inch LCD scherm
en LCD kleurenzoeker. Hoog oplossend vermogen van
maar liefst 500 lijnen en Digitaal PCM stereo geluidsregistratie. Met vernieuwde Super Electronic Steadyshot.
Uniek is de digitale (IEEE1394) uitgang en Laserlink
voor kabelloze signaaloverdracht.

l \ DÉ VOORDELEN VAN DVD:

NORMALE PRIJS 4999,-

f *Een volledige bioscoopfilm op één enkel handig schijfje
p; *Digitalestereo-ensurround-sound
p • Een ruime keuze uit talen en ondertitels
v.

SONY DCR-TRV9
• Digital Video • 9cm kleurenscherm met 180.000 pixels • LaserLink •
NightShot • Kleurenzoeker • Super Electronisch SteadyShot • Digital PCM
12/16 bit Hifi- stereo geluid • Audio dubbing • Datacode & tijdcode*
Fotomode • Handmatige focusring • Fader • 15x optische zoom/60x digitale zoom • 1/3 inch CCD-chip • Program AE • 8 verschillende beeldeffecten • Index titler in kleur • iLink • Afstandsbediening • InfoLithium batterij systeem • Stamina 8 uur met uitgeschakeld scherm en 6 uur met
ingeschakeld scherm (NP-F950)

VRAAG IN BE'
WINKEL NAAR
HET^EXTRA M ?
IÏOLDCARP4.
VOORDEELL n

RAF BËSTELLUN:
,- ,

, ,'-'

:(020) 5411300

-

DE OPENINGSTIJDEN ZIJN*:
Maandag van 11.0Ö-J8.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 9.30-18.00 uur.
Zaterdag-yan 9,00'-17-.OÖ uur;.Amsterdamx Hilversum en Letystadrdonderdag koopavond.
Emmeloord en Kampen; vrijdag .kobpavond.

.

voor directe, verzending dpor heel Nederland.
E-mail adres:info@RAF.NL
Internet adres: WWW.RAF.NL
Zclloulen voorbehouden, prl|:en en alneeldlngen kunnen alwljken. Hlcmicc vervallen alle vorige aanbiedingen.

RAF
AMSTERDAM

HIFI STEREO

SONY DIGITAL MAVICA

*RAF/Fokko Dijkstra Emmeloord heelt afwijkende openingslijden!

?RAF/FOKKO DIJKSTRA
I EMMELOORD

PERSONALAUDIO-CARHIFI

;|s§l|iMï
s«:as&«!s*lÉilëiiP4)Efe IïQjlJHk.l^

COIVIPUTER-TELECOIVI

^PROFESSIONAL

DIGITAL MUSIC

SERVICE-CENTER
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Laat u verrassen op ons verjaardagsfeest,

Chrysler Stratus Pacifica.

ALRAVEN VAN HALL COLLEGE
B£ROEP50I'1.ÏIDINCEN

ADMINISTRATIE

C H K Y S I. i; K

| u R i p i sc 1 1 E D I E N S T V E R L E N I N G

Chrysler geïntroduceerd in Nederland. Om dal ie vieren geven

BEVEI LIGI NC

we de Sirnms lijdelijk iets extra's mee. Wal ie denken van

S T k A T U S.

Tien jaar geleden werd

slijlvolle aluminium velgen en CD-spcler for frcc op de speciale,

Kans op carrière

luxe Siratus Pacifica? H n op de 2.0i 1.1- automaat standaard de
Aulosiick. Terwijl de Stratus normaal al bijzonder comfortabel

Beroepsopleidingen voor iedereen

is uitgerust mei o.a. airco, iwee airbags en elektrisch bedien-

Studierichting

bare ramen. Bij de Chrysler dealer hoorl u er meer over.

Dienstverlening

Daar vindt u overigens nog veel meer feestelijke modellen.
T H I:

() l:

S l' l R l T

A M I: R I C A

ON

W H l! l! l. S .

• sociaal juridisch medewerker-sociale zekerheid
(niveau 4)

• sociaal juridisch medewerker-arbeidsvoorziening
en personeelswerk (niveau 4)
• administratief juridisch medewerker-openbaar
bes tuur (niveau 4)
• sociaal dienstverlener (niveau 4)

Chrysler
(

' aclie loopt zolang de v o o r r a a d sutki. C h r y s l e r S i r a i u s v a n a f ƒ 4'),y J5,-. l'rijs i n c l u s i e f BTW, af importeur, e x c l . k o s t e n rijklanr maken en verwijdcrinnsnijdranc. l-ease vanal ƒ 1 . 1 8 7 , - per maand (excl. BTW en brandstol).
A f o e b c c l d Chrysler Slralus 2,5 LX v a n a f ƒ 72.99(1,.. V o o r meer i n f o r m a t i e M Clirysler Lease: 03-I7- 367850 of Chrysler Nederland Ü.V.: 0 3 4 7 - 3Ci34()0. Wijziiiiniii'n voorbehouden. Op Internet: litlp://www.chrysler.nl

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

Bel voor meer informatie:
Walravcn van Hall College, O2O-5l6l6l6
POSTBUS 9006, 1006 AA AMSTERDAM
-

ec/ uil van /~ regio uf opleidingen centrum jinsterdjm c

thuiszorg

ffAff/r/^3A/r>

6-DAAGSE

Thuiszorg Kennemertand Zuid verleent huishoudelijke, verzorgende en verplegende
diensten waardoor klanten zo lang en zo optimaal mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Uitgangspunten van ome organisatie zijn
respect voor de eigen leefsfeer van de klant
en professionaliteit van de dienstverlening.
De organisatie is voornamelijk werkzaam in
de gemeenten .Bennebroek, Bloemendaal,
Heemstede en Zandvoort. Er wordt nauw samengewerkt met andere zorgaanbieders in
het werkgebied.

W

In het werkgebied verlenen ruim 800 medewerkers, waarvan 400 alphamedewerkers,
jaarlijks zorg aan circa 2.300 klanten.
•Uwilt: •
* zinvol werk dat bij u past?
*een leuke (belastingvrije) bijverdienste?
*• werken in of dicht bij uw woonplaats?
*werktijden in overles regelen, bijvoorbeeld omdat u schoolgaande kinderen
• hebt? ' , '
•k sociaal contact?
Dat kan allemaal, als u gaat werken als

ALPHAMEDEWERKER
Een alphamedewerker helpt oudere en/of zieke mensen bij huishoudelijke werkzaamheden die zij niet zelf kunnen doen.
Als alphamedewerker bent u in dienst van de klant en werkt u
minimaal 3 uur per 14 dagen en maximaal 12 uur per week. Op
dit moment zijn er plaatsingsmogelijkheden in het hele werkgebied.
Wij willen:
•*• gemotiveerde mensen
* met ervaring in de (eigen) huishouding
* en belangstelling voor mensen
Het salaris is ƒ 15,36 netto per uur voor 23-jarigen en ouder
Er geldt een minimum leeftijd van 18jaar.
Belangrijk!
Een alphamedewerker kan tot een bedrag van ƒ 8.617,- per jaar
belastingvrij verdienen (mits dit het enige inkomen is), terwijl de
partner de dubbele belastingaftrek behoudt.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Alphahulp, 's morgens tussen 08.30 en 12.30 uur.

STICHTING THUISZORG KENNEMERLAND ZUID

2 |A AR

KORTING

Op overige maten 20% Prijzenslag korting'

KORTING

Van Lennepweg 1,2111 HTAerdenhout.
Telefoon 023-5213421.

KANSEN KRIJG JE NIET,
DIE KOETSTE CREËREN

Op overige maten 10% Prijzenslag kortingl

KORTING

OP CONTINENTAL BANDEN l

'

185/60 R M T 031 P* | J j : |JQ9.-

WEESPERPLEIN 8,

0p overige malen 10% Prijzenslag koning! |

»

AUTO'S MET KATALYSATOR *Complwc syslcmen vanaf de kal

KORTING:

020^5236311;^ ^

BANDEN
l SUPER VOORDELIG l

HÈAÖDEÉLTIJDSTUDIES
«Coramerct^Bcinomie (CE)
,,,""• Economiach-ting^ïstisch (EL) ,
"^ s ,
'*Maaageirant Economie en Recht (MER)' - "' .
'• Internationaal Management (JM) '
v'''~
',
v« International Management-EnglishStream(TM-ES)
:

"W.jj;<V -;-'-,, ,

185/60 R» H KMO da«o P.n I T - 1119.Op overige maten 10% Prijzenslag korting! |

KORTING

/.^

ll95/60R14HP500lloTasa

ll95/65R15Vp6doo

PRIJZEN PER SET <2 STUKS)

Dedeelöjdopleldingeiiajn opgebouwd uitmodulen, . <
Ubepaaltuweigenstudietempo.zodathetaansluitbij <
uwbcagheden overdag. Bij een normaal studietempo
volgtutwéeïesavondenperweekUkuntechtErinéèi' '_ /
of mindermödulen volgen gedurende een fesperiode.

ACCU'S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.

A M S,T E R D A.M"
HOGESCHOOL VOOR
ECONOMISCHE STUDIES
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naam

voorletters _

HTWINNY LOAD|-

FIETS-

DRAGER
Geschikt voor
2 fietsen
incl. montage,
verlichting,
slot en riemen.

_m/v

adres
postcode/woonplaats
telefoon (overdag)

. telefoon davonds).

Stuur deze bon naar: Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam,
Antwoordnummer 10751,1000 RA Amsterdam (telefoon 020-523 63 11)

Geopend: ma. l/m vr. 08.00 -17.30 uur.
za. 08.00-17.00 uur.
Aanbiedingen zijn uitsluitend geldig van maandag 11
t/m Zaterdag 16 mei 1998. Prijzen inclusief montage,
garantie én btw. Bandenprijzen excl. balanceren, ventielen en verwijderingsbijdrage. Deze aanbiedingen zijn
niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.

NIEUW: ALMERE-STAD, Randstad 22 nr. 39,036-5303222
Amstelveen Amsterdamseweg 488, 020-6435544. Amstelveen (R) Bouwerij 48, 020-6414022. A'dam-ZO (A/R) Lemelerbergweg 55,
020-6911211. A'dam-ZO (A/R) Spaklerweg 44D, 020-6682998. Bijlmermoer (R) Karspeldrecf l, Parkeergarage Kleiburg, 020-6907768.
Almere-Buiten (A/R) (Doe Mere) Montrealstraat 31.036-5329260. Almore-Stad (A/R) Randstad 22 nr. 39, 036-5303222. Almere-Stad (A/R)
Vlaardingenstraat 2, 036-5345540. Haarlem Amsterdamsevaarc 16/18, 023-5354775. Haarlem (A/R) Leidscvaart 254, 023-5325303. Haarlem
Schalkwijkerscraat 151,023-5351844. Hoofddorp (R) Hoofdweg 662.023-56l5784. 1 Zaandam (A/R) P. Ghi|senlaan 7 A, 075-6701854. Zaandam
Vinkcnura.lt 40. 075-6177439.
(A/R) Ook APK en Remservke In deze vestiging. (R) Ook Remscrvice.

BEL UW DICHTSTBIJZIJNDE KWIK-FIT DIRECT: 0900-8698 V/S

GRATIS MONTAGE
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Ombudslijn

Nubira Wagon voor het snelle gezin

De Nederlandse Dealer Associatie (NDA) is gestart met een Auto
Ombudslijn. Het is een telefoonnummer, waar automobilisten met
vragen of klachten terecht kunnen. Specialisten van de ANWB en de
Bovag zullen antwoord geven en Indien nodig zorgen voor bemiddeling. Lukt dit laatste niet dan krijgt de beller twee oplossingen aangeboden: het voorleggen van de klacht bij de Stichting
Geschillencommissies in Den Haag of de rechter. De Auto
Ombudslijn is ingesteld om een snelle en vooral soepele oplossing te
vinden voor onverhoopte problemen met service. Het nummer van de
lijn luidt: 0900-2886662 (44 cent per minuut).

Voor weinig in nieuwe Daihatsu
Voor 271 gulden in de maand is het mogelijk elke drie jaar een nieuwe Daihatsu te rijden. Dat kan dankzij het Daihatsu Golden Car
Plan, waarmee de dealers sinds kort zijn gaan werken. Het is een
zeer gunstige financieringsregeling, waarbij vooraf wordt afgesprokeh hoeveel de gebruiker na drie jaar toebetaald op een nieuwe
Daihatsu. Daarvoor kan de waarde van de op dat moment in te ruilen auto worden gebruikt. De 271 gulden per maand is gebaseerd op
een Cuore Casual van ƒ 15.495,-. De Move zou uitkomen op 340
gulden in de maand en de Applause op 625 gulden. De genoemde
bedragen kunnen zelfs nog lager uitpakken als nu al het bedrag van
een inruilauto van de aankoopsom wordt afgetrokken.

E DAEWOO NUBIRA WAGON 2.0 is de ideale gezinsauto. Zonder twijfel durven we dat te stellen. De
bezoekers van de jaarlijkse Negen Maanden Beurs en
=n vakjury verkozen de riante Nubira immers boven zijn
assegenoten. Zij sloegen de auto hoog aan vanwege zijn
Dortreffelijke remmen en de vanaf de bestuurdersplaats
vergrendelen deuren en ramen.
et juryrapport repte er weliswaar
et over, maar het riante motorrmogen van de Nubira 2.0 is
jslist een opvallende eigenhap. Daarmee is de auto de
eale kameraad voor families
et haast. De
:celeratie cijfers
ggen voldoeni: nul tot honrd in 9 seconsn! Bij zulke
estaties denk
niet aan een gezinsauto maar
an een verkapte sportwagen. De
psnelheid bedraagt 185 kilomer per uur.

het merk in korte tijd een zeer
herkenbaar gezicht gegeven.
Rijden met de Daewoo gezinssprinter is een heerlijke bezigheid. De auto gaat stevig bochtenwerk niet uit
de weg. Wie lekker aan het sturen is vergeet
gemakkelijk dat
de Wagon ook
nog een fikse
achterpartij heeft. Eenmaal bij de
supermarkt aangekomen maken
we dankbaar gebruik van de riante laadruimte. De volgende stop
is het tuincentrum. Geen paniek.
We klappen beide delen van de
achterbank neer en laden vrolijk
verder. Onder het afdekmechanisme meet de auto zo'n 550 liter
bagageruimte. Met de bank neer
verdubbelt dat eenvoudig. De al

test

e Daewoo verdient eigenlijk een
Dzichtige kleur. Dan komen de
nen van de vijfdeurs carrosserie
aai tot uiting. Kenmerkend is de
htmetalen grille. Deze prijkt op
Ie Daewoo modellen en heeft

Suzuki verder met Amsterdam Admirals
Voor de derde keer weet het American football-team Amsterdam
Admirals zich een wedstrijdseizoen lang gesteund door Suzuki. De
merknaam staat op de shirts en de helmen van de spelers.
Bovendien krijgen de Admirals een flink aantal nieuwe Suzuki's ter
beschikking^ Dat zijn een Baleno Estate, twee maal een Vitara
Villager en zeven maal een Wagon R-K De volgende wedstrijden van
de Amsterdam Admirals zijn op 23 mei, tegen Barcelona Dragons,
en op 30 mei, tegen Rhein Fire.

De Daewoo Nubira Wagon is zeer fraai vormgegeven.
eerder genoemde forse prestaties
hebben ook een keerzijde. Wie
het motorvermogen keer op keer
aanspreekt krijgt te maken met
een stevig benzineverbruik. Een
gemiddelde van zo', 9,5 liter per
honderd kilometer (1 op 10,5) is
goed haalbaar, maar wie regelmatig het onderste uit de kan
haalt zal een flink stuk duurder
uitkomen. Zelfbeheersing voorkomt vervelende verrassingen bij
de pomp.
De Nubira Wagon is duidelijk een
auto met twee gezichten. .

Enerzijds is het een zeer sportieve rakker waarmee de dito ingestelde vader of moeder zich heerlijk kan uitleven. Anderzijds is het
een veilige gezinsauto met ondermeer standaard twee airbags en
een anti-blokkeerremsysteem.
Nog een sterk punt van de
Daewoo Nubira Wagon is zijn
scherpe prijs.
Wij reden weliswaar in de meest
luxe en sterkst gemotoriseerde
versie ter waarde van 41.995 gulden, maar er is al een Nubira
Wagon vanaf 34.995.

SPECIFICATIES
Daewoo Nubira Wagon 2.0:
Motortype:
viercilinder motor
Cilinderinhoud: 1.998.cm3
Vermogen:
98 kW/133 pk
bij 5.400 t.p,m.
Max. koppel:
184 Nm
bij 4.400 t.p.m.
Acceleratie:
9,0 sec van
0-100 km/uur.
• Topsnelheid:
185 km/uur.
Gem. verbruik: 9,5 ltr/100 km.
Prijs:

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING

Kroon op Ka

ABS
Twee airbags
Airconditioning.
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch be'diende zijruiten
Elektrisch verstelbare spiegels
Achterbank neerklapbaar
Getint glas

.

De Ford Ka heeft een aparte vormgeving. Die heeft al een aantal
prijzen opgeleverd. De volgende kan in de kast worden bijgezet. Dit
keer is de auto bekroond door de Stichting Goed Industrieel
Ontwerp. De Ford Ka was één van de 163 produkten dje een deskundige jury onder de loep heeft genomen. Daarbij is gekeken naar
functionaliteit, ergonomie, vormgeving, originaliteit en milieu-aspecten. Ford heeft de compacte auto ontworpen naar een nieuwe filosofie in vormgeving 'New Edge Design'. Ook de sportieve Puma is op
dezelfde manier ontworpen, evenals de later dit jaar te presenteren
coupé Cougar. In de toekomst volgt nog een model, de Focus.

ƒ41.995-

Jaguar XKR is koning

E LEEUW, tot dusver koning van het dierenrijk, is
onttroond. Zijn troonopvolger: de Jaguar. Woorden
schieten te kort om de kwaliteiten van dit nobele
roofdier te beschrijven. Met de Jaguar XKR komt perfectie
akelig dichtbij.

D
over levert van de 200-serie nu een snelle turbodiesel versie.

Snelle Rover 200 diesel

D

E KRACHTIGE 2,0 liter
turbodiesel van de
Rover 600 en 400 daalt
f naar de 200-serie. Een
chtvoetige carrosserie
ecombineerd met een dijk
an een motor van 105 pk:
et resultaat laat zich
aden. Dit moet een heel
appe diesel zijn.
e cijfers spreken voor zich. In
),4 seconden sprint de Rover
00 TDic van nul naar honderd

kilometer per uur. Aan de andere
kant is het brandstofverbruik heel
laag en daarom draait het bij een'
diesel toch primair. Volgens de
fabrieksopgave bedraagt het verbruik bij 90 km/uur constant
slechts vier liter over honderd
kilometer.
Overigens is de benaming TDic
voorbehouden voor de sportief
uitgevoerde versies van de turbodiesels in de 200-serie. Deze is
verkrijgbaar als drie- en vijfdeurs.

Verder is er nog een vijfdeurs 220
SDi Luxe. Airconditioning is standaard evenals lichtmetalen velgen en mistlampen voor. De SD.i
heeft een extra chique interieur,
en twee airbags.
Dan de prijzen. De driedeurs
TDic komt op 37.990 gulden. De
versie met twee portieren erbij
vergt duizend gulden extra en de
SDi kost 39.990 gulden. Allemaal
dus nog net onder de veertig
mille.

De XK8, die in 1996 voor het
eerst zijn klauwen uitsloeg, heeft
inmiddels een grote schare
bewonderaars om zich heen verzameld. De'wagen is sportief,
comfortabel, bloedmooi en bijzonder luxueus. De clientèle van
Jaguar bespeurde echter één
zwakte: de XK8 kwam wat kracht
tekort, zo'n vijftig pk, om zich te
kunnen meten met 's werelds topsportwagens.
De oplossing lag voor de hand.
Jaguar lepelde de V8 met supercharger, die al bekend was van
de XJR sedan, in de XK8. De
XKR was geboren. En overtrof de
behoefte van de klanten, want hij
levert geen vijftig, maar tachtig pk
meer dan de 'gewone' V8.
Daarmee brengt de XKR een
adembenemende 370 pk/276 kW
op de weg! Het koppel is met 525

tfolvo S80 als nieuwe topper
ET merk Volvo schudt een vergeeld imago van zich
af. Tot aan de eeuwwisseling heeft topman
Johansson een reeks sprankelende modellen
beloofd. In navolging van de S40/V40 en de S70/V70 onthullen de Zweden binnenkort een nieuw model: de S80.

H

Het is een sedan van groot formaat. Een vierdeurs die bedoeld is als
exclusieve en zeer luxe topper van het Volvo gamma. "Het is een zeer
opwindende auto, niet in de laatste plaats als het gaat om veiligheid
en design", schetst Hans Wikman, projectleider van de Volvo S80.
De S80 is de eerste van een complete generatie. De auto is ontwikkeld op basis van een totaal nieuw platform, zeg maar de basis van de
totale constructie. In tegenstelling tot de al wat.oudere 90-serie krijgt
de S80 voorwielaandrijving, net zoals bij de 70-serie.
Op het gebied van veiligheid loopt Volvo voorop. Zo is een WHIPS ontwikkeld. Het is de afkorting van Whiplash Protection System. De constructie moet de kans op nekletsel (whiplash) als gevolg van een aanrijding verkleinen. Ook standaard zijn de zogenaamde Inflatable
Curtains, een airbagsysteem dat het hoofd beschermt bij zijdelingse
botsingen.
Foto's heeft Volvo nog niet. Heel geheimzinnig is eerst een plaatje van
de type-aanduiding op de achterkant verspreid. De reden is simpel.
Pas op 28 mei glijdt het doek van de auto in het Zweedse Gothenburg
in het hoofdkwartier van Volvo.
Slechts een foto van de type-aanduiding van de nieuwe Volvo is
vrijgegeven. De onthulling is op 28 mei.

Nm zo mogelijk nóg indrukwekkender. Ter vergelijking: een
Porsche 911 Carrera komt tot
350 Nm....
Die duizelingwekkende cijfers vereisten een flink aantal aanpassingen aan de Jaguar. De auto heeft
een sterkere (automatische) versnellingsbak en een aangepast
onderstel, alsmede koelsleuven
in de motorkap en een bescheiden achterspoiler. De.wielmaat
groeide van 17 tot een reusachtige 18 inch.
Het rijden: fenomenaal. Deze
XKR verenigt al het goede van
autorijden in zich. Hij is heerlijk
rustig te rijden en biedt dan veel .
comfort. Vooral de cabriolet is (bij
mooi weer) erg rustgevend, mede
dankzij het interieur, dat tot de
mooiste van de autowereld gerekend mag worden. Als je het gaspedaal in het tapijt trapt laat de
roofkat zijn andere gezicht zien.
Weg is het leer en hout om je
heen, weg is de beschaafde toermachine. Plotseling rij je in een
volbloed sportwagen. De acceleratie is enorm, op welke snelheid
en in welke versnelling dan ook.
De besturing, die.ook is gewijzigd
ten opzichte van de XK8, geeft
alle informatie over het wegdek

De nieuwe koning der dieren....
die je nodig hebt om op het
scherp van de snede te rijden.
Hel sportiviteitsgehalte van, bijvoorbeeld, de.,eerder genoemde
Porsche 911 haalt de 'Jag' niet,
maar het scheelt bijzonder weinig. Het is een all-rounder in optima forma.
Na een dag sturen in de XKR
ben je zó onder de indruk, dat de
prijs niet eens zo hard aankomt:
224.250 gulden voor de coupé en
251.600 gulden voor de cabriolet.
Best concurrerende prijzen.
Alstublieft, welke miljonair
schenkt ons dat bedrag? Onze
eeuwige dank zal zijn deel zijn

Autoverkopen zitten
sterk in de lift
n de eerste maanden van
dit jaar zijn meer auto's
verkocht dan in dezelfde
periode van 1997. In totaal
zijn er 167.778 nieuwe
auto's op kenteken gezet.
Dat betekent een stijging
van meer dan zes procent.

I

Bij de bestelauto's is de groei
zelfs veertien procent.
Stationwagens zijn razend popu-

lair. In tien jaar tijd is de verkoop
in'deze categorie verdrievoudigd
van 6.2 naar 20.4 procent.
Eén op de vijf auto's is van
Japanse merken en zeven procent van de kopers kiest voor een
warmbloedige Italiaan. Overigens
was het aandeel Japanse auto's
een aantal jaren geleden nog 27
piocent. De verkoop van occasions is gestegen met 2,5 procent.

Nissan steunt Circuit Park Zandvoort
ISSAN EN Circuit Park
Zandvoort tekenden
onlangs een uitgebreide sponsorovereenkomst.
Nissan gaat de uitbreiding
van het circuit steunen en
stelt bovendien twaalf splinternieuwe Nissans Pickup
ter beschikking aan het
nationale racecentrum.

N

"Nissan is volop actief in diverse
takken van autosport van rally's
tot de 24 uur van Le Mans", vertelt Paul Ferber, president van
Nissan Motor Nederland. "Het
racecircuit van Zandvoort zien we
als de broedplaats van de

Nederlandse autosport. We
mogen en willen'er niet ontbreken", benadrukt hij.
Circuit Park Zandvoort krijgt nog
dil jaar een nieuwe tribune.
Volgend jaar wordt de langverwachte en fel bevochten verlengde baan in gebruik genomen.
Ferber: "We zijn al jaren een
vaste partner van Zandvoort. De
uitbreiding maakt het circuit extra
aantrekkelijk.
Met veel plezier leveren we een
bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de nationale autosport."

Nieuwe Nissans Pickup voor het circuit van Zandvoort.
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: Alles' wat ü wilt weten om goed en voo^
De'BóodschappenBeürs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten.

Uw eigen recept in De BoodschappenBeurs? Dat kan! Pak
snel een pen of potlood en zet
uw favoriete recept op papier.
Het mag een hoofdgerecht,
maar ook een toetje, taart of
voorgerecht zijn. Het recept
mag niet meer dan 10 regels
omvatten. Lekker en toch gemakkelijk te bereiden!

MARIO'S RECEPT

De origineelste inzending
wordt in De BoodschappenBeurs gepubliceerd. Bovendien ligt voor deze inzender
een schitterende Tefal Comfort Line barbecue klaar.
Door het hoge vermogen,
het stevige onderstel en het
windscherm is deze moderne
barbecue van Tefal ideaal voor
buiten. Dankzij hetwaterreservoir is hij ook binnen te gebruiken. De regelbare thermostaat
verzekert u altijd van het beste
resultaat. Het makkelijk te demonteren onderstel bevat een
handig opbergrek voor extra
gebruiksgemak.

OMROEP,

Preiflensjes met kaas

Calumba: drie exotische
vruchtendranken
Calumba, dat is de naam van een
compleet nieuw laagalcoholische
vruchtenlikeur (13%). Calumba is
er in drie varianten. Calumba
Passion met dé verrassende
smaak van passievrucht, mango
en sinaasappel.
Calumba Tropical met de tropische smaak van limoen, sinaasappel, banaan en mango. En
Calumba sunset met de frisse
smaak van de wilde 'Key-limoen'
die uitsluitend voorkomt op de
gelijknamige eilandengroep voor
de kust van Florida.Calumba is

gekoeld heerlijk puur te drinken,
maar ook heel verfrissend met ijs
of in een mix met jus d'orange,
andere vruchtensappen of bronwater. Verras uw vrienden eens
met een Calumba-drink.
Gegarandeerd dat u ze in zomerse sferen brengtWie nu bij
slijter of supermarkt een fles
Calumba koopt, krijgt bovendien
een kortingsbon op de nieuwe
badmodecollectie bij Hunkemöller.
zo lust je er nog wel eentje.

Boerenmetworstjes van Stegemann

« De 'Originele Overijsselse'
Mild gekruid en met een natuurlijke zachte smaak.

PORTIE VITAMINEN

woensdag tussen 16.00 en 24.00 uur
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Stegeman, het vertrouwde
merk voor de lekkerste droge
worst, heeft een smakelijke verrassing. Want sinds kort is het
assortiment uitgebreid met drie
nieuwe Boerenmetworstjes.
De Boerenmetworsties zijn bereid volgens authentiek regionale receptuur. U kunt kiezen uit:

AMERSFOORT

Voor wie zijn tafelgenoten
eens wil verrassen, is het goed
om te weten datje ook met alledaagse ingrediënten heel bijzondere gerechten kunt maken. Wat dacht u bijvoorbeeld
van bier, kaas en prei gecombineerd met dunne pannenkoekjes? U maakt er met
weinig moeite een heerlijk
voorgerecht van dat u ook als
tussendoortje op tafel kunt
zetten.

stuur uw Klik Klak Klaar
recept in een gefrankeerde
envelop naar:
oe BoodschappenBeurs,
Klik Klak Klaarrecept, Postbus
1980,3000 BZ Rotterdam. '

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

• De kruidige Groningse
Een pittige borrelsnack, licht gekruid met kruidnagelen.
• De krachtige Drentse
Een hartige verrassing met een .
stevige 'Bite'.
Stegeman Boerenmetworstjes
zijn per twee stuks verpakt in een
handige duo-verpakking, waarin ze elk apart te openen zijn. Zo
blijven de worstjes lekker vers,
ook als u er maar van eentje wilt
genieten!

Voorvbijgerecht voor
4 personen
donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

ingrediënten:
400 gr. prei; 200 gr. zelfrijzend
bakmeel; 300 ml. bier; 75 gr.
roomkaas (bv. Mascarpone);
75 gr. romige blauwschimmelkaas; 40 gr. geraspte Chaddar;
3 eieren; boter: olie; zout;
peper.
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Bereiding (flensjes): Snij de
prei in fijne stukjes en bak
deze zo'n twee minuten in de
koekenpan in beetje boter of
olie (niet f ruiten!). Doe 300 ml.
water in een beslagkom. Voeg
hier de prei, het meel, twee
eieren (eerst klutsen!), het bier
en wat zout toe. Meng het
geheel tot -een beslag. Doe
telkens drie eetlepels beslag in
een koekenpan met hete olie.
Bak zo 8 flensjes en laat
deze-af koelen.
Bereiding (vulling): Meng
de roomkaas met de blauwschimmelkaas en roer er een ei
doorheen. Voeg naar smaak
wat peper en zout toe. Bestrijk
telkens een flensje met het
kaasmengsel en leg er een
flensje bovenop tot de flensjes
op zijn (het bovenste flensje
dus niet bestrijkenD.Leg de gestapelde flensjes vervolgens op
een bakplaat. Bestrooi ze met
Chaddarkaas. Zet het geheel
even onder de grill om de kaas
te laten smelten. Snij de 'taart'
in vier stukken en serveer deze
elk op een bordje.

OM
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woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45 en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur

Poly Color
zomervoordeel
Natuurlijk wilt u met schitterend gekleurd haar de
zomer in. Met Poly Color van Schwarzkopf
lukt dat gegarandeert Kennis maken met
Poly Color van Schwarzkopf is nu bovendien
extra aantrekkelijk. Want bij aankoop van
onderstaande producten krijgt u een bedrag
terug op bank of giro. Is dat géén zomervoordeel?

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

Poly Brillance: schitterende modekleuren,
die lang houden. Nu metfl. 5,- korting op bank
of giro.
Poly crème haarverf: de enige haarkleuring
die 100% grjjsdekking garandeert. Nu met
fl. 5,-korting op bank of giro.
Poly Country Colors: De haarkleuring met
de verzorging uit de natuur die langzaam uit
het haar verdwijnt. Deze milde kleuring zonder
ammonia geeft dus geen uitgroei..Nu met
fl. 5,-korting op bank of giro.
Poly Vital Colors: de actief verzorgende crèmekleuring met natuurlijke verzorging van
abrikozenolie en amandelproteïnen.
Poly Vital Color is langdurig houdbaar en
dekt grijze haren perfect af. •
Nu met fl. 7,- (+porto) retour op bank of giro.

Eet smakelijk!
Wilt u zelf zien hoe onze kc
Mario preïf lensjes met ka?
bereidt, kijk dan naar D:
BoodscnappenBeurs.

-^

donderdag 16.30 en 00.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

Kijk snel op de actieformulier bij drogist en warenhuis!

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

mee geeft u aan
en smaak vari v
iBbuquetzftln *

y

ngetee,d

lgens
g een eeuwenoud

Zuivel Joekels
van Karvan Cévitam

Klik - klak • klaar - recept

Zalmtaart

Zuivel Joekels: de lekkerste zui- Lekker uitdelen.
velijsjes om zelf in te vriezen.
Omdat u Zuivel Joekels thuis pas
In Zuivel Joekels - het nieuwste in hoeft te vriezen, zijn ze ideaal
invriesijsje van Karvan Cévitam - om een voorraadje van in huis te
vind je het lekkere en gezonde van hebben.
zuivel en fruit. Ze zitten dan ook
boordevol fruit en rozenbottels
U heeft dan altijd een heerlijke
voor de vitamine C net als in de an- traktatie voor uw kinderen bij de
dere Joekels. zuivel Joekels sma- hand. In elke doos zitten acht ijsken heerlijk: fris als een waterijsje, jes in vierfruitige smaken: aardbei,
f ruitig als een vruchten ijsje en ro- banaan, kers en perzik. Puur namig als een roomüsje!
tuur en heerlijk verfrissend!

Benodigheden:
• 1 pak bladerdeeg
• 2 blikjes zalm
• 3 eieren
• 1/8 liter slagroom
• 4 schijven ananas
• 1 ons roomkaas
• peterselie
Bereiding:
Zalm laten uitlekken en graten
verwijderen. Eieren en slagroom loskloppen. De in stukjes
gesneden ananas, kleine blokjes kaas, zalm en de peterselie
hierin toevoegen.-De ingevette taartvorm bekleden met
bladerdeeg (gaatjes prikken in
de bodem) Zalmmengsel verdelen over de taartvorm en de
taart 30 minuten bakken in
een voorverwarmde oven op
225 graden.

Slank vandaag

SUGGESTIE
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Eet smakelijk!
Dit recept is ingezonden
door Mevr. Kroeskamp uit
Almelo.

Het Boodschappenspel

En de
winnaar is...
dhr./mevr. van Bergem
Dankzij de deelname aan
het Boodschappenspel heeft
dhr./mevr. van Bergem de
eerste prijs gewonnen en mag
nu aan de slag met zo'n praktische Rowenta stofzuigerset. De winnaars van het handige Rowenta Surfline DE303 stoomstrijkijzer krijgen
hun prijs zo snel mogelijk toegezbnden.
Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

weer een speciale
uitgave van
Vrouw vandaag!
Nu overal te koop voor
maar f l 2.95!
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Laat kaas
temperaturen
Een stukje kaas bij de borrel of
zo maar tussendoor. In veel
gezinnen is het een geliefde
traktatie. Om er optimaal van te
kunnen genieten, doet u er
goed aan kaas liefst verpakt, op
een droge, koele plaats (zo'n 12
graden Celcius) te bewaren.Vaak zult u kaas in de koelkast bewaren.
Eigenlijk is het daar iets te
koud. Dat is geen probleem zolang u eraan denktde kaas voor
gebruik eerst op (kamer)temperatuur te laten komen. Dit
komt de smaak en geur ten
goede.
Bovendien zijn voorgesneden
plakken kaas zo gemakkelijker
van elkaar los te halen.Kaas
kunt u behoorlijk lang bewaren.

Geef u op als abonnee en profiteer van deze
speciale kennismakingskorting!

Ibulsklem en geïntegreerde]
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Slank Vandaag is een speciale dieetuitgave van het weekblad Vrouw Vandaag. U vindt in Slank Vandaag alles voor
uw.slanke lijn.
Met:

Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:

2. Welk vruchtensap bevat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitaminen?

Surfline DE-303
Stoomsfllklizer

2. Wie is de fabrikant van de nieuwe Boerenmetworstjes?

• Dieetrecepten, Mode, Slanktips,
Trucjes en adviezen van de deskundigen zoals de sportleraar en de
diëtiste. En nog veel meer!
Slank Vandaag ligt nu in de
winkel voor maar fl. 2,95.
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Naam:....

Postcode:

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken.)
Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van
uw naam, adres, postcode en woonplaats) naar:

De winnaars ontvangen
schriftelijk bericht.

Alléén deze week, tot 20 mei,
kunt u Slank vandaag mét Vrouw
Vandaag samen kopen voor

maar fl. 3,95!
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Ik ontvang voor de betaling van het abonnementsgeld p
een acceptgiro •;• '• . /V..'.,"'' •••';." ' : ' . • ' • '
'• .• ''•"' •; :. tfl
...........

~..„.:.......„..............
—

.....Nr:.
.„„.Plaats:-.„

Telefoon:»................»»...»

0909-50.220.05

Het Boodschappenspel

»§»!

Handtekening:.....;...

Straèt:.

De BoodschappenLijn

Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam

Geef hier aan hoe u uw abonnementsgeld wilt betalen:
O
Ik machtig Medianet/Media Expresse het abonnement
automatisch van mijn rekening af te schrijven.

Geboortedatum:

en bel uw antwoorden door naar.-

(100 cnt/m)

Grote 'onaangebroken' Nederlandse kazen wel tot een
halfjaar. Stukken kaas blijven 2
tot 3 weken na aankoop goed.
Gesneden kaas (plakken) tot 2
weken.

. ik abonneer mij tot wederopzegging, maar voor
;
tenminste een half jaar op Vrouw Vandaag en
betaal slechts fl. 38,- (als welkomstcadeau ontvangt
SWI» u de eerste 10 nummers voor slechts fl. lp,-)

. Stuur deze bon In een open envelop
zonder postiegcl naar Media Expresse, > s' Antwoordnummer 50.200, 2000 VK Haariem
ofbelgratt$0800-OïI4Iï2.Danontvangtu „ „
bmnendria weken uw eei^yrouwvamlaig.|&{
!öé^anb)Öing;ts;g'acng:tPRIIffii3i9a|yr<S®
!
«^n'da'ae»kbst!bijiMëaia';B^nlse
^^W;95|§«
'<lK;'dé 'vinnKël '^i^f^^!^ss^»m»affs!mêsm'MiSg&.
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Zandvoorts
Nieuwsblad

't Is Prijs bij de

HEMA
Zie onze advertentie elders
in deze krant

Vijf gewonden
ZANDVOORT - Bij een aanrijding pp de' Boulevard Barnaart zijn maandagmiddag vijf
mensen gewond geraakt. Een
23-jarige Amsterdamse autotnobilist botste tegen de achterkant van de auto van een
Haarlemmer die voorgesorteerd stond om een parkeerplaats op te rijden. Een tweede
auto botste daar weer bovenop. De bestuurders en twee inzittenden raakten gewond. De
drie auto's waren totaal vernield.

Vroege inktzwam laat boom met rust

ZANDVOORT - Een 50-jarige Utrechter heeft donderdagmorgen de bedrijfsleider van
de Hema een klap verkocht.
De bedrijfsleider sprak de man
aan, omdat deze beveiligingsstrips van spullen afhaalde.
Personeelsleden van de Hema
hebben de Utrechter vervolgens overmeesterd en aan de
politie overgedragen.

Hond bijt trimster

ZANDVOORT - Tijdens het
trimmen is een 50-jarige Zandvoortse woensdag in haar bil
en arm gebeten door een zwarte langharige hond. Zij liep met
een groepje in het duingebied
achter het Kennemer Dierentehuis. Volgens een medewerker van het dierenasiel is het
geen hond uit het asiel. De
politie heeft daar een onderzoek naar ingesteld.
Een raar verschijnsel, paddestoelen in mei. Normaal gesproken groeien paddestoelen in de herfst. Deze inktzwammen prijken echter sinds
kort onder een boom in de Kostverlorenstraat. Volgens 'groenambtenaar' Rob Bockelman komt het wel vaker voor dat zwammen op
vreemde ogenblikken opduiken. „Meestal betekent dat het einde van de boom waar ze zich aan vastkleven. Maar in dit geval zijn de
zwammen volkomen onschuldig want ze staan los van de boom. Omdat het, ondanks het mooie weer, 's nachts redelijk vochtig is geweest,
konden de inktzwammen groeien. Maar erg lang zullen ze niet meer blijven staan, ik geef ze hooguit nog een paar weken"
Foto Karin Schut

Personeel Nieuw Unicum
ziet af van verdere acties

De landelijke werkgeversorganisatie en de vakbonden
hebben namelijk inmiddels
overeenstemming bereikt voor
een eenjarige cao voor het ziekenhuiswezen. Alleen is nog
onduidelijk wie de kosten gaat
betalen.
De verzorgers van de gehandicapten krijgen er structureel
3,6 procent bij. Hun eindejaarsuitkering gaat met 0,75 procent omhoog. Het zakgeld voor
leerlingen stijgt van vierhonderd naar zevenhonderd gulden per maand. Actieleider
Preijde vindt het echter jammer dat er aan.de werkdruk, de
werklast en het verbeteren van.
het imago van ziekenverzorgers' nauwelijks iets gedaan
wordt.
Als de werkgevers en vakbonden het niet eens waren geworden, hadden er vanaf 12
mei diverse acties plaatsgevonden. Die acties waren hard
nodig, volgens het spontaan
geformeerde
actiecomité.
„Binnen Nieuw Unicum wonen
178 bewoners met een lichamelijke handicap. Zo veel als
ADVERTENTIE

mogelijk wordt geprobeerd
hen een eigen leven te laten
leiden. Haaks op de aantrekkende economie en toenemende welvaart moet er echter
steeds meer met minder geld
gedaan worden," schrijft het
comité in een begeleidende
brief.
Zondagsdiensten
hadden
dan ook geen zin, omdat er
geen verschil meer tussen de
bezetting op zondagen en
doordeweekse dagen is volgens de actievoerders. De bewoners hun wekelijkse douchebeurt ontzeggen, wilden zij
evenmin. De actievoerders kozen er daarom voor om tussen
kwart over zeven en één uur op
de woonafdelingeri de bewoners de hulp te geven die ze
eigenlijk verdienen. Daarvoor
zou het personeel van alle andere afdelingen- ingezet worden. De directie en het bewonerscomité stonden volgens
Preijde achter de acties.
Hij betreurt het niet dat de
acties niet doorgegaan zijn.
„Ach, we waren wel st.rijdlustig, maar het is goed dat de
werkgevers en de vakbonden
er toch uitgekomen zijn. In elk
geval hebben we het draaiboek
voor volgend jaar nu ai klaar,
mochten de onderhandelingen
dan weer stuklopen."

Dieven gepakt
ZANDVOORT - De politie
heeft twee winkeldieven aangehouden die maandagmiddag kleding wegnamen bij een
kledingwinkel in de Haltestraat. Het gaat om een 29-jarir
ge Haarlemmer en een 45-jarige man zonder vaste woon- of
verblijfplaats. Een getuige zag
de twee mannen T-shirts van
een kledingrek buiten wegpakken. Ze sprak de mannen aan
en en nam de T-shirts van hen
af. Bovendien waarschuwde ze
de winkeleigenaar, die de politie belde. De politie hield de
zwerver in de Zeestraat aan; de
Haarlemmer werd in een trein
op het station gepakt.

Voetganger gewond
ZANDVOORT - Een Zandvoortse voetganger is maandagmiddag op de Zandvoortselaan door een 85-jarige
Zandvoortse automobiüste geschept. De man stak plotseling
de weg over. Hij liep een hoofdwond over.

Arrestatie inbreker
ZANDVOORT - De inbraak
in een tuinhuis aan de Tolweg
op 23 maart is onlangs opgelost. De politie van Zeist heeft
de inbreker aangehouden. De
verdachte, een 28-jarige Amsterdammer, heeft inmiddels
bekend dat hij de buit ver'kocht heeft in ruil voor cocaïne.

ADVERTENTIE
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Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 571716e

Waterstanden
Datum HW LW HW LW
20 mei
21 mei
22 mei
23 mei
24 mei
25 mei
26 mei
27 mei
28 mei

11.15
12.26
00.56
01.55
02.52
03.37
04.23
05.08
05.52

06.20 23.45 18.55
07.25 --.-- 20.45'
08.44,13.25 21.44
09.55 14.25 22.40
10.44 15.16 23.04
11.24 16.02 00.55
--.-- 16.49 12.14
00.39 17.36 13.20
01.36 18.26 14.05

Maanstand: .
NM ma. 25 mei 21.22 u.
Hoogwater ma 25 mei 16.02 uur.
NAP +113 cm.
Laagwater za 23 mei 09.55 uur.
NAP -90 cm.

De werkgroep heeft na acht
bijeenkomsten een klein rappprt ('Waar een wil is, is een
weg .... naar Zandvoort aan
Zee') samengesteld, dat onlangs aan de nieuwe wethouder Toerisme
(Hans Hogendoorn) aangeboden is. In
de werkgroep
zitten onder
andere vertegenwoordi„________
gers van de Stichting Zandvoort Promotie, de VW, Gran
Dorado en de Ondernemers
Vereniging Zandvoort. Hun
aanbevelingen borduren voort
op eerdere toeristische nota's.
Daarom zijn er in het nieuwste
rapport ook enkele ideeën te
vinden die eerder geopperd
zijn.
Nieuw is het idee voor een
multifunctioneel stadion bij
het circuit. Diverse politieke
partijen hebben in hun verkiezingsprogramma wel gesproken over een multifunctioneel
centrum om het huidige Gemeenschapshuis, het.theatergebóuw De Krocht en zelfs de
bibliotheek en de Mariaschool
plus de Hannie Schaftschool in
onder te brengen. Over een
multifunctioneel • stadion is
echter nog niet eerder gesproken.
Ook nieuw zijn de videoschermen op het Raadhuisplein en het station plus de
golfbaan bij het circuit. Die
golfbaan is overigens door diverse politieke partijen ook al
vlak voor de verkiezingen naar
voren geschoven. De werkgroep stelt verder voor om een
systeem te ontwikkelen waarbij toeristen via Internet een
hotel kunnen reserveren.
Bovendien spreekt de werkgroep zich voor het eerst na-

drukkelijk uit voor het opdelen
van de twee tperistenseizoenen (zomer en winter) in zeven
losse stukjes. Voor elk deel van
het jaar moet de gemeente beleid ontwikkelen volgens de
werkgroep. De toeristische
sector moet daarnaast voor zeven seizoenen aparte evenementen en arrangementen
verzinnen. Die moeten echter
wel samen in een folder aan de
toerist gepresenteerd worden,
zodat de toerist nog eens terugkomt. Vooral de activiteiten van september tot en met
juni moeten extra aandacht
krijgen.
De
promotieboodschap
moet altijd verwijzen naar de
zee volgens de werkgroep. De
werkgroep vindt dat daarmee
Zandvoort zich onderscheidt
van de concurrent, die zij meer
ziet in Amsterdam dan in andere badplaatsen. Voor het
verzinnen van slogans voor het
prpmotiemateriaal stelt
de werkgroep
voor om een
professioneel
bureau in te
schakelen. Als
het aan de
werkgroep ligt, stelt de gemeente vijf ton beschikbaar
voor promotie.
Verder moet de gemeente
geld stoppen in een fonds voor
grote investeringen volgens de
werkgroep. Hiermee neemt de
werkgroep een oude aanbeveling van het Ondernemers
Platform Zandvoort over. In
het meest recente rapport
stelt de werkgroep het gemeentebestuur opnieuw verantwoordelijk voor de economie van Zandvoort, het toerisme. Dat heeft ook consequenties volgens dé werkgroep.
„Een gezonde economie met
de bijbehorende weizijns- en
werkgelegenheidseffecten is
niet mogelijk zonder investeringen op niveau. Hét gaat
daarbij om tijd en geld."
De werkgroep vindt wel dat
ook ondernemers in het toerisme moeten investeren. Zij
klaagt overigens dat dit vaak
op de schouders van een kleine
groep ondernemers neerkomt,
omdat het organiseren van bijvoorbeeld festivals vrijwillig
gebeurt.
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Senioren
verbazen zich in
Brandenburg
pagina 3

Jaap en Riek
zijn 60 jaar
bij elkaar
pagina 5

Robin Castien
maakt weer
meeste goals

nieuwe en oude
ideeën in rapport

Fout parkeren

ZANDVOORT - Stakingen
of stiptheidsacties zijn voorlopig niet te verwachten in
Nieuw Unicum. Het persqneel van de instelling voor lichamelijk
gehandicapten
aan de Zandvoortselaan
heeft volgens actieleider Stef
Preijde de spandoeken weer
in de kast gelegd.

'Stadion trekt
extra mensen'
ZANDVOORT - Start een
onderzoek naar een multifunctioneel stadion bij het
circuit, hou geld gereed voor
diepte-investeringen,
stel
jaarlijks vijf ton beschikbaar
voor promotie, zet een muziektent op het Raadhuisplein, verlicht de zee 's
avonds en plaats op het station en het Raadhuisplein videoschermen met doorlopende
toeristische
informatie en maak een brochure over de zeven seizoenen van Zandvoort. Dat zijn
de opvallendste aanbevelingeri van de werkgroep Marketing en Promotie om het"
toerisme te stimuleren.

Dief slaat

ZANDVOORT - De politie
heeft 59 bekeuringen uitgedeeld aan motorrijders die
donderdagmiddag op het
voetpad op de boulevard en de
strandafgangen parkeerden.

Los nummer 2 gulden

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
58-e jaargang nummer 21, oplage 5.425

Woensdag 20 mei 1998
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Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op page
'

Donderdag 21 mei is
voordeeldag bij Santana.
Je krijgt dan maar liefst
10% kassakorting*
op een parket-, laminaatof kurkvloer van je keuze.
Kom. met Hemelvaart
dus naar Santana als je
honderden guldens
wilt besparen.
Je bent van harte welkom
van 10.00:17.00 uu r.
'Tot donderdag!

'niet in combinatie met andere kortingsrcgclingen

Amsterdam, Valschermkade 4,
(tussen Carpet-land en Praxis)
tel. 020-669 58 23.
Ook In Amersfoort en Den Haag.

Fietsers kunnen nu al over
nieuw pad langs de Zeeweg
ZANDVOORT - Fietsers
die de route langs de Zeeweg
willen nemen, kunnen vanaf
vandaag weer over het fietspad rijden. Het nieuwe fietspad is zo goed als klaar. De
laatste werkzaamheden vinden maandag plaats. Daarmee lopen de aannemers ongeveer een week voor op hun
planning.
Het nieuwe fietspad is twee
keer zo breed geworden, zodat
er nu in twee richtingen verkeer overheen kan rijden. Het
pad aan de zuidkant van de
Zeeweg blijft wel bestaan.
In totaal heeft het vervangen
van het hobbelige, oude tegelpad 2,1 miljoen gulden gekost.
Elke (strekkende) meter is vijfhonderd gulden waard. De

kosten zijn zo hoog, omdat de
provincie, de eigenaar van het
pad, gekozen heeft voor beton
in plaats van tegels. Dat is volgens opzichter I. Said van de
provincie beter bestand tegen
de wortels van de bomen en
struiken langs het pad.
Het pad bestaat uit een lange strook beton, in plaats van
losse platen. Om de paar meter zitten er groeven in om het
krimpen en uitzetten van het
beton op te vangen. Het is
16 centimeter dik en op de
kruispunten twintig centimeter. „Het is oersterk," zegt uitvoerder F. Cleijs van Maasroute, het bedrijf dat het beton
heeft gestort. „Over vijftig jaar
ligt het er nog zo bij." Onderde
betonlaag ligt een verharding
om verzakken te voorkomen.

pagina 9
Vragen over de bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties:tel.571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Mededeling
In verband met Pinksteren verzoeken wij u kopij voor de redactie zo
vroeg mogelijk aan te leveren. Tekst
dien) uiterlijk op dinsdagmorgen
2 juni om 9 uur in ons bezit te zijn.
Advertenties moeten uiterlijk op
vrijdag 28 mei om 16 uur gereserveerd zijn. Ook uw zettekst
moet dan in ons bezit zijn. Compleet
materiaal dient uiterlijk dinsdag 2
juni om 11 uur in ons bezil te zijn
(mits gereserveerd).

De muziektent op het Raadhuisplein, het verlichten van
de vloedlijn, het verbeteren
van de entree van Zandvoort
en betere bewegwijzering zijn
oude ideeën.

Redactie en commercie Weekmedia

ADVERTENTIE

Liever breien dan over
'goede oude tijd' praten

icatesse

a la van der Horst

De avond smaakt naar meer aan een tafel van

ZANDVOORT - Iemand
roept een nummer af en
veertig dames met . grijs
haar turen gespannen op
een blaadje. Zo af en toe
veert er één verheugd op.
Bingo! Het aloude spel is
nog altijd een succes, ook
donderdag tijdens de feestdag van het Rode Kruis.
Normaal gesproken biedt
het Rode Kruis de dames, die
de hele winter breien, borduren of naaien voor deze organisatie, een bustocht aan.
„Maar dit. jaar hebben we
voor een feestelijke bijeenkomst in ons eigen gebouw in
de Nicolaas Beetslaan gekozen," vertelt Elly Keur van
het Rode Kruis. „Zo'n bustocht is erg prijzig en we wilden bovendien weer eens wat
anders." Daarom schotelt het
Rode Kruis de handwerksters koffie met gebak, dia's
van oud-Zandvoort. een koud
buffet en bingo'voor.
Erg lijken de meeste dames
dat niet te vinden. „Een enige
dag," zegt mevrouw Koper.
„Eerlijk gezegd ben ik wel blij
dat ik met dit warme weer
geen bus in hoef. Bovendien
is het best lastig als je, net als
ik, niet meer zo goed loopt
om pp pad te gaan. Nee hoor,
ik vind het wel best." De 96jarige zegt het op vastberaden toon. Ze zit al jaren op de
Welfareclub van het Rode
Kruis, waarvan de producten
eens in de zoveel tijd verkocht worden. Handwerken
is voor haar geen opgave,
maar een hobby die uit haar
loopbaan voortvloeit. Ze
heeft in de Tramstraat (tegenwoordig de Louis Davidsstraat) namelijk een eigen
modevakschool, gehad. „Ik
heb heel wat bruidsjurken gemaakt." Tegenwoordig concentreert ze zich vooral op
gebreide truitjes en poppen.
Ze heeft erg genoten van de

Co van der Horst. Neem bijvoorbeeld deze
kersenhouten Cassina-tafel, ontworpen door
Frank Lloyd Wright. De perfecte symbiose
van schoonheid en functionaliteit.

Ook in ons wooncentrum: Mare Smittiuis Keukenarchilectuur, SanitairStudio B.A.D., Solidwood Plankenvloeren &
Parquet plancher*. Boley open haarden en Reni Art Gallery

Binderij 2 Amstelveen, 020-6412505. Maandag
tot 13.00 uur gesloten. Donderdag koopavond.

co van derlhorst

Geen bustocht nianr bingo voor de Welfarcdamcs dit jaar
Foto Karin Schut

dia's die Ab Bos eerder op de
dag vertoond heeft in het
Rode Kruisgebouw, vertelt
ze. „Ik herkende mijn grootvader en grootmoeder, die in
de deuropening van het huidige museum op het Gasthuisplein stonden. Toen de
foto gemaakt werd. woonden
daar nog mensen."
Niettemin is keuvelen over
'de goede oude tijd' volgens
haar onzin. „Zo'n leuke tijd
was het helemaal niet. Er was
heel veel armoede in Zandvoort. En wat dacht je van de
vrouwen, die moesten de
eindjes aan elkaar knopen.
Veel mannen hadden hun
loon al opgemaakt voordat ze
het thuisgebracht hadden.
Gelukkig deed mijn vader dat
wel anders."
Mevrouw d'Hont vindt echter dat de mensen vroeger
wel wat meer tevreden waren. Zelf is ze trouwens ook
tevreden. „Dit is een leuke
dag," zegt ze. „Aan de bingo
doe ik meer mee vanwege de
spanning dan de prijzen. Alhoewel mevrouw Koper en ik
wel vaak wat winnen."

Winnen is voor de 101-jarige mevrouw Molenaar meestal niet weggelegd, zegt ze.
Toch vindt ze de dag „wel
aardig." Het liefste breit ze
voor het Rode Kruis. Haar
buurvrouw, mevrouw Fritz
geniet van het pianospel tijdens de feestdag. „Zo'n dagje
hier is wat rustiger dan een
bustocht. Daar hou ik wel
van."
Gezelligheid, dat heeft mevrouw Lebesque doen besluiten om haar aanleunwoning
een dagje te verruilen voor
het Rode Kruisgebouw. „Dit
is zo'n gezellige club mensen,
zowel de andere dames als de
vrijwilligers die er altijd bij
zijn. Ik woon pas sinds kort in
Zandvoort. Eigenlijk kom ik
uit Limburg. Daar heb ik 27
jaar met de Welfaïe meegedaan. Toen ik op de menulijst
van het Huis in de Duinen
over het Zandvoortse Welfare
las, ben ik natuurlijk even
gaan kijken. En ik ben meteen gebleven, al kan ik vanwege de reuma niet zo veel
meer handwerken. Maar dat
geeft niet."

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat zich in

mijn omjjevinp;
omgeving afspeelt. Ter kkennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
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SPAARNE ZIEKENHUIS

FAMILIEBERICHTEN
Beclroekl, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons is geweest, geven wij u kennis, dat geheel onverwacht op 76-jarige leeftijd van ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Maria Johanna
Hildering-van Zanten
weduwe van Hendrik Luitsen Hildering
Yvonne en Jan
Alexander en Daniëlle
,
Josien
Henny en Diana
13 mei 1998
Thorbeckestraat 40, Zandvoort
Correspondentieadres:
Yvonne Hildering
Oosterslraat 7
20.12 VK Zandvoort
De begrafenis heeft maandag 18 mei plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

Du holde Kunst
ich danke dir...
Fr. Schubert
Van ons ging heen onze moeder en oma

Geertruida Adriana van Staveren
Trudy/ Truus
•fr 14 maart 1930
f 14 mei 1998
Muziek was haar leven!
Nicoline en Roland
Jacob en Sandra
Lenneke en Jan
Mandy, Marcel
Correspondentieadres:
N. S. van Duijn
Burg. Engelbertsstraat 18
2042 KN Zandvoort
De begrafenis heeft heden 20 mei op de algemene
begraafplaats te Zandvoort plaatsgevonden.

Vrijdag 22 mei 1998 zijn van het Spaarne
Ziekenhuis locatie Haarlem en Heemstede de
volgende afdelingen gesloten:
• poliklinieken
• laboratoria
• röntgenafdelingen
• nucleaire geneeskunde
Voor spoedgevallen kunt u terecht bij de afdeling Spoedeisende Hulp van zowel locatie
Haarlem als Heemstede.

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975
100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

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

Klaus en Paulien
gefeliciteerd met jullie zoon

Rob, Charlotte, Petra
Guido, Conny en Bart

De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30-20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen (023) 574 01 02.

Nieuw in Zandvoort
In- en Verkoop Antiek en Decoraties
Voor kasten, salon- en eettafels in grenen of kersen
en in koloniale stijl
Diverse leuke antieke spullen en verlichting
Gasthuisplein 6
Tel.:023-573178
Dagelijks geopend van 12.00-17.00 uur

NATUURSTEENBEDR1JF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

ADVERTENTIES

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

SLUITING RAADHUIS I.V.M.
HEMELVAARTSDAG

Op donderdag 21 mei en op vrijdag 22 mei
is het Raadhuis vanwege Hemelvaartsdag
gesloten

OPENBARE RAADSVERGADERING

De gemeenteraad vergadert dinsdag 26 mei
1998 in het openbaar De vergadering wordt
gehouden in de raadzaal m het Raadhuis vanaf
20.00 uur. Op de agenda staat (onder voorbehoud)
- benoemen van leden van diverse naamloze vennootschappen, publiek- en
privaatrechtelijke organen;
- aanschaf en plaatsing stand-alone
urinoir in het centrum;
- aanvullend krediet voor de ondernemingsraad;
- aanpassing van de organisatie en regelgeving van de regionale woonruimteverdeling;
- aanpassing van het convenant en de
huisvestingsverordening;
- optierecht Burgemeester Nawijnlaan;
- verkoop grond Pakveldstraat/Prinsenhofstraat;
- verhuren openbare toiletten in gebouw
"De Rotonde";
- voorbereidingsbesluit perceel Zandvoortselaein 303;
- voorbereidingsbesluit perceel Martinus
Nijhoffstraat 53;
- voorbereidingsbesluit perceel Brederodestraat41;
- voorbereidingsbesluit perceel Kostverlorenstraat 118;
- voorbereidingsbesluit perceel BilderdijkstraatS, 10 en 12;
- voorbereidingsbesluit perceel Emmaweg 4;
- voorbereidingsbesluit Bodaanstichting;
- onttrekken aan openbaar verkeer van
perceelsgedeelte aan de Prinsenhofstraat;
- overgangsregeling overeenkomst Casino
Zandvoort.
N B ! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden BIJ

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Zandvoorts Vrouwenkoor
Zandvoorts Mannenkoor
Cecilia Koor, Koor voor Anker
Familie, alle vrienden en bekenden,
Hartelijk bedankt
Betsie - Jan

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 11 rnei vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 20 door B&W genomen
besluiten is op maandag 18 mei vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

VERVANGENDE DAGEN
OPHALEN HUISVUIL L V.M.
HEMELVAARTSDAG

Op Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei 1998,
wordt het huisvuil niet opgehaald. Hiervoor
zijn vervangende dagen aangewezen
Men wordt verzocht het huisvuil op vrijdag
22 mei aan te bieden. De cocons worden op
woensdag 20 mei geleegd

VERBOUWING CENTRALE BALIE

In de periode van 18 tot en met 29 mei wordt
de Centrale Balie in het Raadhuis verbouwd.
De verbouwing heeft tot gevolg dat op sommige dagen slechts de helft van de loketten
aan de balie kan worden geopend Dit kan
een vertraging m de afgifte van .paspoorten
betekenen
Op vrijdag 29 mei is de Centrale Balie de
hele dag gesloten.
Geprobeerd wordt de overlast tot een mimmum te beperken.

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor1
- Zr. Dina Brondersstraat 3 5 - 1 boom
- Flemingstraat 350
- 1 boom

De bij de verlening behorende stukken liggen
• ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken
na publicatie van bericht een schriftelijk
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank in Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
"BOULEVARD ZUID"

Overeenkomstig het bepaalde m de inspraakverordening ligt voor een ieder ter inzage het

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

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

het bureau Voorlichting (023) 574 01 62, kunt
u terecht voor nadere informatie over de agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijd
exemplaren van de agenda beschikbaar De
agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten
liggen ter inzage bij de Centrale Balie en zijn
conform de Legesverordening tegen betaling
algemeen verkrijgbaar

GEMEENTE

Privé:
Kostverloren straat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

voorontwerpbestemmingsplan
Zuid".

"Boulevard

Het plangebied ligt ten zuiden van de kern van
Zandvoort Het plangebied van het bestemmmgsplan wordt begrensd door het strand
aan de westzijde, door de Thorbeckestraat
aan de noordzijde, door de Mansstraat, het
Ir. G Friedhoffplem en het terrein van het
dumwaterleidingbednjf aan de oostzijde en
door het appartementencomplex aan de
zuidzijde
Tot dusverre is er geen geldend bestemmingsplan voor dit plangebied aanwezig In het
kader van de Wederopbouwwet was weliswaar een regeling opgesteld, doch met het
vervallen van deze wet verviel ook de daarop
gebaseerde juridische regeling Aanleidingen
tot het opstellen van een bestemmingsplan
voor dit plangebied zijn'
het behouden van de specifieke karakteristiek
van de woonbuurt;
het reguleren van de uitbreidmgsmogelijkheden bij bestaande woningen in het gebied,
bescherming van het duinlandschap,
mogelijkheden bieden voor verbetering van de
fietsinfrastructuur, zoals de aansluiting met het
regionale fietspad richting Noordwijk,
het zoveel mogelijk behouden van het aantal
parkeerplaatsen in het gebied;
de doelstellingen van de Structuurschets Zandvoort 1996, zoals verbetering van de ruimte en
indeling van het Friedhoffplem en aandacht
voor natuureducatie door het t z t realiseren
van een maritiem/natuureducatiefcentrum
Het plan bestaande uit plankaart, toelichting
en voorschriften ligt met ingang van 22 mei
1998 gedurende 4 weken ter inzage bij de
Centrale Balie. Het voorontwerpbestemmmgspjan ligt eveneens ter inzage bij de openbare
bibliotheek, Prinsesseweg 34
Voorts zal op donderdag 28 mei 1998 om
19.30 uur m de raadskamer van het Raadhuis
een gecorribineerde voorhchtings- en inspraakavond worden gehouden Het plan zal dan
worden gepresenteerd en van de zijde van het
college zal er een toelichting op worden gegeven. Voorts bestaat er dan de. gelegenheid tot
het geven van mondelinge reacties
Gedurende de termijn van de termzagelegging
kunnen schriftelijk gemotiveerde reacties worden gestuurd aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN
97179B Mansstraat 5 vergroten woning
.(14-05-1998)
97182B Tollensstraat 2 vernieuwen woning
(14-05-1998)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarfem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift

Een kopie van uwgetuigschrift
getuigt net zo goed!
Hou het origineel dus altijd zelf, als u
solliciteert. Raakt dat weg, dan kunnen wij
weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

itvaartcentrum Haarlem
00 jaar een oerdegelijke
Nederlandse onderneming
voor uitvaartverzorging
Uitvaartcentrum Haarlem is een puur Hollandse
onderneming die al 100 jaar bestaat. Met oog voor
details en tradities.Wij verzorgen begrafenissen en
crematies voor alle gezindten, met goed opgeleide
mensen, een modern ingericht uitvaartcentrum,
24 uurs dag- en nacht uitvaartzorg-alarmdienst en
speciale vervoer- en verzorgingsdiensten.
^
Ook voor uitvaartverzekeringen tegen de
^ \
laagst mogelijke premie (NIVO-polis en
|
UZET-polis) kunt u bij Uitvaartcentrum
Haarlem terecht.
Ons uitvaartcentrum is altijd bereikbaar
voor directe hulp bij een sterfgeval.
Onze medewerkers zijn daarom op alle dagen
van de week 24 uur per dag beschikbaar om u bij
een overlijden met raad en daad ter zijde te staan.
Dat is Uitvaartcentrum Haarlem ten voeten uit,
nu al een eeuw lang.

osoo-022 45 35

PROVINCIE

Noorc/JTFof/and

KENNISGEVING

ONTWERP-STREEKPLAN KENNEMERLAND EN INTEGRALE EFFECT
RAPPORTAGE BEDRIJVENTERREIN WIJKERMEERPOLDER
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het ontwerp-streekplan
Kennemerland vastgesteld. Dit plan is een partiële herziening van het streekplan
Amsterdam Noordzeekanaalgebied (l987) voor IJmond en Zuid-Kennemerland. In
het ontwerp-streekplan doen Gedeputeerde Staten voorstellen voor de ruimtelijke
inrichting van deze twee regio's voor de periode 1998-2010. De hoofdthema's van
het streekplan zijn de kwaliteit van het woon- en leefklimaat, de samenhang in de
groene ruimte, de inpassing van het cultuurhistorisch erfgoed, de versterking van de
economische potenties, de kwaliteit van het milieu en de mobiliteit en bereikbaarheid. Daarnaast wordt in het streekplan veel aandacht besteed aan de verhoging van
de uitvoerbaarheid van de plannen.
Een belangrijk onderdeel van de besluitvorming heeft betrekking op het voorgenomen plan om in de Wijkermeerpolder (een gebied met een grootte van ca 400.ha
op het grondgebied van Beverwijk en Zaanstad) een haven- en industriegebied te
ontwikkelen. Hiervoor is een Integrale Effect Rapportage (IER) Bedrijventerrein
Wijkermeerpolder, inclusief een Milieu Effect Rapport, opgesteld die tegelijkertijd
met het ontwerp-streekplan ter visie wordt gelegd. In de rapportage wordt niet
alleen ingegaan op de milieu-effecten, maar ook op de effecten voor de landbouw
en de economie. In de IER worden diverse inrichtingsmodellen met elkaar vergeleken die worden getoetst aan een aantal minimumeisen die de provincie als bevoegd
gezag in de Richtlijnen voor de Integrale Effect Rapportage Bedrijventerrein
Wijkermeerpolder (vastgesteld december 1997) heeft geformuleerd.
Het streekplan zal op 14 december 1998 door Provinciale Staten van Noord-Holland
worden vastgesteld. De IER wordt niet vastgesteld, maar dient voor een zorgvuldige
besluitvorming over de Wijkermeerpolder in het streekplan.
Uw reacties
Het ontwerp-streekplan en de Integrale Effect Rapportage liggen vanaf 25 mei tot
en met 20 juli 1998 ter inzage. Tijdens deze periode kan een ieder zijn of haar
zienswijze op het streekplan en / of op de IER schriftelijk uiterlijk tot en met 20 juli
indienen bij: Provinciale Staten van Noord-Holland, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.

Uw zienswijze op het ontwerp-streekplan zal worden betrokken bij de besluitvorming over het streekplan door Provinciale Staten op 14 december 1998. Daaraan
voorafgaand zal de statencommissie ROV op 28 september (middag en avond)
hoorzittingen over het ontwerp-streekplan houden. Hier kunt u uw reactie mondeling nader toelichten. Over de hoorzittingen komt nog een advertentie in dit blad
met meer informatie.
b. IER bedrijventerrein Wijkermeerpolder
Oe Integrale Effect Rapportage en de bijbehorende deelrapporten liggen tijdens
kantooruren ter inzage in het provinciekantoor (bibliotheek), Houtplein 33 te
Haarlem, in de gemeentehuizen van Beverwijk en Zaanstad,.alsmede van Amsterdam,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk en Velsen, op de hulpsecretarie van
Krommenie, de openbare bibliotheken van Zaanstad en Beverwijk en de dependancebibliotheek te Krommenie. Verder ligt de IER ter inzage bij de Dienst Milieubeheer
van de gemeente Zaanstad. Bovendien liggen de stukken na kantooruren ter inzage
in het stadhuis van Zaanstad (17.00 tot 20.00 uur) en kunnen de stukken bij het
gemeentehuis van Beverwijk desgevraagd ook gedurende drie aaneengesloten uren
buiten de kantooruren worden ingezien (tel. 0251 25 64 31).
Ook bij de schriftelijke reactie op de IER dient u zich te beperken tot de vraag of
de gegevens in de rapportage juist en volledig zijn. Bij het beoordelen van de volledigheid zijn bepalend:
- de destijds door de provincie, na inspraak, vastgestelde richtlijnen voor het IER.
Met het oog hierop zijn de richtlijnen tevens ter inzage gelegd.
- de toepasselijke bepalingen die zijn gesteld bij of krachtens de Wet milieubeheer.
De gemaakte opmerkingen naar aanleiding van de ter inzagelegging van de
Startnotitie IER Bedrijventerrein Wijkermeerpolder (mei 1997) zijn eveneens bij de
stukken gevoegd.
Méér informatie

U wordt verzocht in de reactie te vermelden of u reageert op het ontwerp-streekplan of op de Integrale Effect Rapportage Bedrijventerrein Wijkermeerpolder.
Daarnaast verzoekt het provinciaal bestuur u, indien dit mogelijk is, in de reactie
aan te geven of op de met het milieu (in ruime zin) samenhangende aspecten van de
IER wordt gereageerd of uitsluitend op andere onderdelen daarvan. Indien u op de
IER reageert kunt u tegeli|kertijd schriftelijk verzoeken om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Mondelinge reactie op de IER
Behalve schriftelijk kunt u ook mondeling op de IER Bedrijventerrein Wijkermeerpolder reageren. De Wet milieubeheer (artikel 7.24) voorziet in deze mogelijkheid.
Hiertoe zal op dinsdag 9 juni 1998 om 20.00 uur in Het Wapen van Assendelft,
Dorpsstraat 533 te Assendelft een openbare hoorzitting gehouden worden, waarop
u mondeling reacties op het IER, maar niet op het ontwerp-streekplan, kunt inbrengen. Bij uw reactie op de IER dient u zich te beperken tot de vraag of de gegevens
in de rapportage juist en volledig zijn. Als u mondeling wilt reageren, verzoeken wij
u vriendelijk dat vóór 9 juni telefonisch te melden bij mevr. B. Stoete,
tel. 023 5I44570.
Gang van zaken

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 201 1 KW Haarlem.

Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
Heemskerk, Heemstede, Uitjfeest, Velsen, Zaanstad en Zandvoort en in de openbare
bibliotheken van deze gemeenten. Verder ligt het ontwerp-streekplan ter inzage in
de gemeentehuizen van alle aan het streekplangebied grenzende gemeenten en in
het provinciekantoor van de provincie Zuid-Holland.

a. ontwerp-streekplan Kennemerland
Het ontwerp-streekplan ligt tijdens kantooruren ter inzage in de bibliotheek van het
provinciekantoor, Houtplein 33 te Haarlem, in de gemeentehuizen van Bennebroek,

a. het ontwerp-streekplan Kennemerland
Er worden twee informatieavonden over het ontwerp-streekplan gehouden waar
de provincie een toelichting geeft op het ontwerp-streekplan. Deze avonden zijn
voor een ieder vrij toegankelijk. De eerste informatieavond is op 3 juni in Hotel
Die Raeckse, Raaks l - 3 te Haarlem. De tweede informatieavond is op 4 juni in
Ontvapgstcentrum De Schouw, Bleyenhoevelaan 2, te Velsen-Noord. Beide avonden beginnen om 20.00 uur; de toegang is vanaf 19.30 uur.
Een exemplaar van het ontwerp-streekplan kan worden aangevraagd bij het servicepunt van het Facilitair Bedrijf van de provincie Noord-Holland, tel. 023 5I4 43 00
/S 14 42 45. De kosten van het ontwerp-streekplan bedragen fl. 81,- (inclusief
verzendkosten).
Een samenvatting van het ontwerp-streekplan Kennemerland is gratis verkrijgbaar
bij het buro Communicatie van de provincie Noord-Holland, tel. 023 5I4 44 52.
Informatie over het streekplan is verder in te winnen bij het projectsecretariaat
streekplan Kennemerland, tel. 023 5I4 33 69.
b. de Integrale Effect Rapportage Bedrijventerrein Wijkermeerpolder
Het hoofdrapport van de IER is voor een bedrag van fl. 60,- (inclusief verzendkosten)
verkrijgbaar bij het servicepunt van het Facilitair Bedrijf van de provincie
Noord-Holland, tel. 023 5I4 43 00 / 514 42 45. Een samenvatting is gratis verkrijgbaar bij het buro Communicatie van de provincie Noord-Holland, tel. 023 5I4 44 52.
Inhoudelijke informatie over de IER is in te winnen bij de heren G. Keet
(tel. 020 523 87 54) en H. Steenbergen (tel. 023 SI4 31 23).
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Pryswinnaars
moederdagpuzzel
ZANDVOORT - Het Zandvoorts Nieuwsblad en de Ondernemers Vereniging Zandvoort hebben uit de vele inzendingen voor de moederdagpuzzel vier winnaars getrokken. M. Wiersma krijgt de
hoofdprijs, een waardebon van
honderd gulden voor ee'n etentje bij restaurant/partyhouse
't Baken op de Zandvoortselaan. Een bloemenbon ter
waarde van 25 gulden gaat
naar G. van de Ham, M. van
der Meij en J. Zwemmer.
Zeven inzenders verdienen
een eervolle vermelding omdat
zij een bijzondere kaart instuurden:
Mimi
Gude,
D. Noortman, J. Brune, T. Brune, W. Keur, T. Hartman en
W. Paap.
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'Deze Oostduitsers waren eigenlijk best tevreden'
ZANDVOORT - „We hopen op blijvend contact met
de Brandenburgse senioren," zegt Rien Couvreur. Samen met negen andere
Zandvqortse 55-plussers is
hij vorige week naar Brandenburg, een stad in het
voormalige Oost-Duitsland,
geweest voor de eerste culturele uitwisseling van de Europaische Staatsburger Akademie en de Stichting Nederlands Duitse Dialoog. In oktotaer brengen de Branden-

taurgers een tegenbezoek.
De reis naar Duitsland is een
succes geworden volgens Couvreur. De Zandvoorters hebben volop de gelegenheid gekregen om Brandenburg en
omgeving te zien, maar ook om
met de Duitsers te praten over
hen tijdens en na het communistische regime.
„Ze waren eigenlijk helemaal
niet ontevreden over die tijd,"
vertelt Couvreur. „Al konden

Genootschap

ZANDVOORT - Tijdens de
vergadering van het Genootschap Oud Zandvoort is Ger
Cense herbenoemd als voorzitter. P.L.A. Bluijs en J. Kerkman zijn benoemd tot nieuwe
bestuursleden. C. Wester is afgetreden. Hij blijft nog wel adviseur van het bestuur als het
gaat om contacten met de gemeente.

Mensen in Nood

ZANDVOORT - De kledingactie van de Stichting Mensen in Nood heeft 3,5 ton kleding opgebracht in Zandvoort.
De Stichting Mensen in Nood
is erg blij met dit resultaat en
dankt'niet alleen de gulle gevers, maar ook de vrijwilligers
die bij de inzamelpunten hebben gestaan plus degenen die
geholpen hebben met inladen
in de vrachtwagen. De volgende inzameling vindt in november plaats.

Skeeleren

ZANDVOORT - Skeeler- en
skateliefhebbers hebben zich
vast weieens afgevraagd hoe
een tochtje over het asfalt van
het circuit zou zijn. Sinds
maandag is het inderdaad mogelijk om de tarzanbocht op
acht of tien wieltjes uit te proberen. Bovendien kunnen
mensen leren skeeleren en skaten op het circuit.
Sportacademie Nauwelaerts
de Agé geeft de hele zomer
lang elke maandag en dinsdagavond les op het circuit. Er zijn
diverse soorten
cursussen
(vanaf 135 gulden voor vijf lessen). Vrijrijden is eveneens
mogelijk (vijftien gulden exclusief materiaal, 25 gulden inclusief materiaal). Meer informatie: 525.3256.

ze dan niet naar het Westen
reizen, ze mochten wel naar
Bulgarije of andere Oostbloklanden op vakantie. Hun loon
bedroeg gemiddeld 1500 Ostmark en daarvan konden ze
met gemak in hun levensonderhoud voorzien. Een hard
broodje kostte bijvoorbeeld
maar zeven Ostpfennig."
„Maar," relativeert hij, „misschien hebben we wel een eenzijdig beeld gekregen, want de
mensen die wij gesproken hebben, hadden een goede baan in
het onderwijs of ze werkten als
arts. Ze waren ook nogal pro
PDS, de ex-communistische
partij die zich tegenwoordig
socialistisch noemt. In Brandenburg heeft deze partij
21 procent van de stemmen.
We werden dan ook ontvangen
door de wethouder van deze
partij."

De ontvangst heeft bij de
Zandvoortse groep veel indruk
gemaakt, vertelt Couvreur.
Naast wethouder Maiwald begroette ook een speciaal daarvoor aangestelde pr-functionaris de gasten. „Die heeft Zandvoort niet," merkt Couvreur
kritisch op. Verbaasd keken de
Zandvoorters toe hoe bij de
ontvangst een als Bismarck
verklede Duitser met een sabel
de consumpties op een houten
plank met een kaarsje rondbracht. „Wel erg typisch Duits;
dat stuitte me een beetje tegen
Slechts enkele gebouwen worden gerestaureerd, maar vele panden de borst," bekent Couvreur.
zien er ruim vijftig jaar na de oorlog nog altijd slecht uit
In Brandenburg zijn de spoFoto R Couvreui' ren van de Tweede WereldoorZANDVOORT - Wie vrijdagavond verwachtte dat
een woedende menigte de
schrijver Pieter Waterdrinker (alias Pieter van der
Sloot) zou aanvallen over
zijn omstreden boek 'Danslessen', kwam bedrogen uit.
Waterdrinker kon zonder
problemen zijn boek signeren en zich laten interviewen
door de lokale radio in Hotel
Hoogland. .
„Als ik hem zou zien, zou ik
hem in elkaar slaan. Daarom
ga ik maar niet naar het hotel.
Bovendien zou het maar extra
publiciteit geven en dat gun ik
die man niet," zei R. Bruynzeel

log nog volop te zien. „Heel
wat gebouwen en kerken zijn
nog ruines. Er is geen geld om
ze op te knappen, ook niet nu
Oost- en West-Duitsland in elkaar opgegaan zijn. In tien jaar
tijd is er nog niet zo veel veranderd; al zie je hier en daar wel
steigers tegen gebouwen
staan. De molens draaien langzaam. Ook het teruggeven van
huizen aan de vroegere eigenaren duurt lang. Velen zijn in
1945 gevlucht of hebben de
oorlog niet overleefd, zoals
veel joodse inwoners."

Hoe Zandvoort en de rest
van Nederland toeristen probeert te lokken, kunnen de
Brandenburgers in oktober
zelf komen zien. Van 19 tot en
met 25 oktober logeren ze hier.
De Zandvoortse groep wil hen
meenemen naar Haarlem en
Amsterdam. Bovendien heeft
de groep gevraagd of burgemeester Van der Heijden de
Duitsers op het raadhuis wil
ontvangen.
Het doel van het uitwisselingsproject is volgens Cou-

Sommige Brandenburgers
zijn na de hereniging tussen
Oost- en West-Duitsland met
een hotel begonnen of proberen op een andere manier geld
te verdienen in de toeristische
sector. Zo is er bijvoorbeeld
een stoomboot tot rondvaartboot verbouwd. „Maar veel Westduitsers komen er niet en je ziet er evenmin veel toeristen uit andere
Westeuropese landen. Terwijl
toeristen wel trekken naar
Berlijn, dat er dichtbij ligt en
waar we ook geweest zijn. Ik
zou mensen eerder aanraden
een betaalbaar hotel in Brandenburg te nemen en dan met
de trein naar Berlijn te gaan.
Voor 22 mark mag je gebruik
maken van de trein, de bus en
de metro op het hele traject.
We hebben voor dat geld een
rondtocht door Berlijn gemaakt en zijn ook nog in het bij Een man verkleed als Bismarck ontving de Zandvoorters in
Berlijn gelegen historische Brandenburg
plaatsje Potsdam geweest."
Foto H Couvieut

Waterdrinker kan boek rustig signeren
donderdag. Hij verwijt de
schrijver dat deze met de
naam S. Heilzeel, zoals Waterdrinker een winkelier in het
boek noemt, zijn vader een
NSB-verleden aanwrijft. Daarom wil hij Waterdrinker aanklagen.
Bruynzeel is niet de enige die
boos op de schrijver is. Ook
burgemeester Van der Heijden, Bertus Balledux en Peter
Ingwersen voelen zich gekwetst. Waterdrinker vindt de
reacties van Bruynzeel, Ingwersen en Balledux overdre-

ven. „Drie grieven vind ik niet
relevant. Dat ze zichzelf erin
herkennen is hun probleem."
Hij neemt alleen de klacht van
burgemeester Van der Heijden
serieus.
De burgemeester heeft inmiddels aangifte bij de politie
gedaan wegens discriminatie.
Waterdrinker laat in het boek
een anonieme oudere Zandvoorter als reactie op een
schaatswedstrijd over de sloop
van het oude postkantoor in
de Haltestraat zeggen: „Maar
ja, wat wil je ook met zo'n jood-

vreur niet alleen maar vakantie vieren. „Het is een culturele
uitwisseling om begrip te kweken voor hun situatie en omgekeerd voor onze situatie. De
Europaische
Staatsburger
Akademie heeft dit project als
proef genomen voor uitwisselingen met andere landen. En
wat de Brandenburgers betreft, ik hoop dat er ook blijvend contact is na het tegenbezoek. Misschien niet meer
officieel met de hele groep,
maar hopelijk wel individueel."

je aan het hoofd." Bovendien
beschrijft Waterdrinker ' de
burgemeester als 'gnoomachtige gestalte'.
„Ik heb de burgemeester gesproken en ik ben ook verhoord door de politie. Jammer
geno.eg heb ik de burgemeester niet kunnen overtuigen van
mijn goede bedoelingen. Hij
verwart een uiting van een persoon in mijn boek met mijn
mening. Ik ben de laatste die
wil discrimineren. Jammer dat
het zo gelopen is. Ik denk ook
dat de burgemeester nu bang

Ehbo-post weer open

is dat hij niet meer terugkan
zonder gezichtsverlies te lijden."
Waterdrinker zegt dat hij
daarnaast teleurgesteld is dat
diverse kranten en omroepen
op de negatieve reacties zijn
gedoken. „Ik ben vanuit Moskou, waar ik werk, naar Zandvoort gekomen. ledere schrijver vindt het leuk om reacties
te krijgen, maar dit had ik toch
niet verwacht. Dit is niet leuk."
Vrijdagavond reageerde hij
zelfs tamelijk geïrriteerd op
vragen. Dat hij misschien van

te voren had kunnen bedenken
dat er commotie over het boek
zou komen en dat het wellicht
verstandiger was geweest om
bijvoorbeeld de burgemeester
anders af te schilderen, ontkent hij. „Dat ik de burgemeester heb genoemd, heb ik niet
voor niets gedaan. Ik wilde
aangeven dat het anti-semitisme nog steeds leeft. Wordt de
burgemeester ook voor gek gezet? Ach, ik heb gewoon de democratie in Zandvoort op de
hak genomen. Daarom heb ik
een absurde scène verzonnen
waarin twee wethouders tegen
elkaar schaatsen om over het
lot van het postkantoor te beslissen."

Twee evenementen voor
fans van oude auto's
ZANDVOORT - Oude auto's zijn in. Zowel dit weekend als
volgend weekend zijn ze te gast in Zandvoort. Op 23 en
24 mei vindt voor de 22-e keer de Historische Zandvoort
Trophy op het circuit plaats. Een week later, op 28 mei,
houdt de Rotaryclub Heemstede/Bennebroek vanaf het casino een toertocht in oldtimers.
*
De legendarische coureur 28 mei is totaal anders. Daar
Stirling Moss doet mee aan het kunnen particulieren voor vijfHistorisch Kampioenschap op honderd gulden aan meedoen.
het circuit. Tijdens het evene- De opbrengst gaat naar de 50ment op het circuit staat bo- jarige Nederlandse Kankerbevendien het 50-jarig jubileum strij ding/Koningin Wilhelmina
van Porche centraal. Ex-Por- Fonds en naar Haarlemse
checoureur Gijs van Lennep zwerfjongeren. De auto's staan
rijdt zondag een demonstra- tussen twaalf en een uur bij het
tierit in een Mobil Porche GT2. casino. Daar keren ze na een
Ook de nieuwe cabriolet Por- dag rondrijden in de omgeving
che wordt getoond. Verder zijn ook weer terug.
er behalve de race met oude
auto's ook andere wedstrijden.
Wie wil meerijden in bijvoorZaterdag zijn de trainingen beeld een Ford Lincoln uit
van tien tot vier. Om vier uur is 1929 of een Mercedes Benz uit
de eerste race. Zondag starten 1957 kan zich opgeven bij
de races om twaalf uur. Ze du- B. Cordemeyer. Postbus 3223,
ren tot ongeveer zes uur.
2001 DE Haarlem, telefoonDe opzet van de rit met oude nummer: 023-534.0100 (overauto's van de Rotaryclub op dag), 023-544.0405 ('s avonds).

Dansen

ZANDVOORT - Dance Club
Yanks organiseert twee feesten. Op donderdag 21 mei is er
een Victory Party en op zondag
31 mei een Pinksterparty. Voor
de Victory Party is de zaal omgetoverd tot fabriekshal. Dj
Patrick zorgt voor de mellow
en dance, Dave voor een lichtshow. Tijdens de Pinksterparty draait Dj Alex (vroegere dj
van de Bios) electric-spul en
pop uit de jaren negentig. Bovendien is er een speciaal optreden.
Beide feesten beginnen om
22 uur, de entree is gratis. De
ingang zit aan de Kosterstraat.
In de toekomst zijn de feesten
van Yanks overigens alleen
toegankelijk voor Yanksleden
die een pasje hebben. De pas is
tot en met 31 mei verkrijgbaar
voor iedereen vanaf achttien
Ijaar. De hele zomer is Yanks
Dance Club ook op zondag geopend. •

Zandvoorts
Nieuwsblad

Kaandorp viert
priesterjubileum
ZANDVOORT - Pastoor
H.J. Kaandorp is vijftig jaar
priester. Op zondag 24 mei is
er daarom een bijzondere vienng m de Agatha Kerk aan de
Grote Krocht in Zandvoort.
Kaandorp was twintig jaar
lang pastoor van de Agatha
Parochie. Tien jaar geleden
ging hij met emiraat. Hij was
een van de grondleggers van
de samenwerking (oecumene)
met andere kerken.
De viering begint om half elf.
De voorgangers zijn behalve
Kaandorp zelf ook monseigneur H. Kuipers D. Duijves,
C. van Polvliet en J. van deiMeer. Na afloop van de dienst
(om een uur) kan men dejubilaris de hand schudden.

Kruiden

KENNEMERDUINEN - Op
zondag 24 mei is er een IVNexcursie over geneeskrachtige
en eetbare kruiden in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland dat ten noorden van
Zandvoort ligt. De excursie
start om elf uur op de parkeerplaats bij de Duinlustweg in
Overveen. Van te voren opgeven hoeft niet. De wandeling
duurt twee uur. Meer informatie bij J. Hartog, 528.8620.

Ten val

ZANDVOORT - Op de Boulevart Barnaart is vrijdag om
half zes een zeventienjarige
Haarlemmer met zijn fiets gevallen doordat hij moest uitwijken voor een groepje fietsers dat in tegenovergestelde
richting op het fietspad aan
kwamen rijden. Door de val
kwam het stuur in zijn buik,
waardoor hij een maagperforatie opliep. Het groepje is doorgereden zonder zich om dejongen te bekommeren. Daarom
is de politie op zoek naar getuigen. Zij kunnen zich melden
via telefoonnummer 571.3043.

Horlogedieven

ZANDVOORT - Drie jongens hebben vrijdgavond op
het fietspad ten zuiden van de
Zeeweg een gouden horloge
van de pols van een veertienjarige fietser gerukt. Het horloge
was vijfhonderd gulden waard.
De drie jongens spraken de
fietser aan. Zij reden met zijn
drieën op een brommer net als
de fietser in de richting van
Overveen. Ze pakten zijn arm
vast, rukten het horloge eraf en
reden snel weg.

Te veel op

ZANDVOORT - Diverse automobilisten en twee bromfietsers zijn dit weekend aangehouden wegens rijden onder
invloed. Een bromfietser negeerde zelfs een stopteken en
reed bijna een agente omver.
Pas na een achtervolging door
Bentveld en Aerdenhout kreeg
de politie hem te pakken in Vogelenzang. Hij bleek 1,2 promille alcohol in zijn bloed te
hebben. Zijn brommer en zijn
rijbewijs zijn in beslag genomen. De andere bromfietser
kreeg voor 490 gulden aan bekeuringen, omdat hij onder invloed van drank was, geen
bromfietscertificaat had, hij
zonder licht reed en noch hij
noch zijn passagier een helm
droegen.
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Burgemeester Van der Heijden (rechts) heeft zaterdagmorgen samen met wethouder Herben (niet op de foto) de Ehbo-post op de Rotonde
geopend. Zij kregen een demonstratie van de reddingsbrigade voorgeschoteld. Lia Sol (met de portofoon in haar hand) en Elly Keur (naast
haar) begeleidden als Ehbo'sters deze 'reddingsactie'
• Foto Andic Licbi-iom
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Hemelvaartsdag open.

8AAIBERGEN, HOUWEIM INTERIEUR. WUNDERS

We t r e k k e n vier d a g e n
h a r d van leer
met k o r t i n g e n van
10, 20, 30 en 40%.

Neem deze fauteuil 5470 GcUci lanif iu cogiiacklem ig leder f 2.080,Tijdens tff t-Diiys f 1.350,-

Neem ticzc]a\naica H.F. Stylc (J- + 2'/.-zia) f S..5.V5,Tydens de i-Dnys f 5.750,-

Montis, Leolux, RolfBenz, deSede, H.F. Stylc, Gelderland, D wiet, Molinari, Jori, Label
Ah u hier niet van profiteert bent u «tl erg runllt'frs. 'I ijtlens de thiqtic, c\tliisif\c Vonnlccb ictxUapse kunt 11 supcrxnntdclig
«lagen hij Mondilcdcr Stoutvnhtfk Wclkiim op ilonilcnl.ig 21, \ri)d.ig 22. /.itt-rdag 2.? en 7ondag 24 mei.
Openingstijden: hemelvaartsdag van 10.00 tot 17.00 uur, \ri|d.ig 10.01) tot 22.00 uur, 7.itcrdag 10.00 tut 17.00 uur, /omlag
10.00 tot 17 00 uur (alleen Soesterbeig).
Nu ook in Diemen!
Dicmcn, Smip 7 (Muilxllumlo.ml Dn. mui), r

Show, show, show en nog
eens show. Komt dat zien,
Hemelvaartsdag van 10 tot
17 uur op Meubelboulevard
Amsterdam-Diemen.

mondileder

stoutenbeek

Wij komen graag bii u thuis.
Aimtilil.iin.iMig S] 11 kliloim ((i:il) 00087 S') Sontcrbcrg, \i>«.rsliuirlu\lmt "h leliliion (IH16) IS 20
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SMILLA'S SENSE
OF SNOW
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't Is pri/s
bij de
HEMA
721 aanbiedingen
ZONNEBRANDARTIKELEN
2.25-9.25

Burg. van Alpenstraat 59/11
Goed onderh., leuk tweekam.app. op de 3e
etage met parkeergelegenheid op eigen terrein. Ind.: hal; keuken met inb.app.; balkon;
wponkamer met houten vloer; slaapkamer;
toilet; badkamer met douche en wastafelmeubel. Het app. is deels v.v. kunststof kozijnen
met dubb. glas.
Vr.pr. ƒ 205.000,- k.k.

Philips
odel met
*i/2 jaar
nement

OPEN HUIS
Gonst. Huygenstraat 6, vrijdag 22 mei van
16.00 tot 18.00 uur. Uitst. onderh. sfeervol
woonh. met tuin. Grotend, v.v. kunstst. kozijnen en dubb. glas. Ind.: woonk. met eiken parketvl. en open haard; open keuken; bijkeuken;
1e et.: 2 si.k.; nieuwe luxe badkam. met ligbad, douche, toilet en wastafelmeubel; 2e et.:
slaapk. met dakkapel en wastafel. Deze wonmg is een bezichtiging waard.
Vr.pr. ƒ 359.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen
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Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur
TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
~\'/~
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
\—A l • Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars
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Tel. (023) 536 60 88
Stresemannlaan 62-Haarlem
Buslijn 71-72-Schalkwijk
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ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Het hoogheemraadschap Amstel. Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor het waterkwantiteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbeheer m het zuidoostelijk deel
van de provincie Noord Holland het noordwestelijk deel van de provincie Utreclit
en een klem deel van de provincie Zuid Holland De werkzaamheden voor het
hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolenng
(DWR) die gevestigd is m Amsterdam en Hilversum

Vaststelling verordeningen

Ook bij ons
is h0t voorjoor
uueer gestort!
Je ziet het aan de zonnige
kleuren.
Wiltu2-4of 6 kleuren?
Nou alles kan,
van blond, rood tot zwart.
COIFFEURS
international
galerij kerkstraat 22, zandvoort
tel. 023-5714040
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Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
heeft op 7 mei jt de volgende verordeningen vastgesteld
• Archiefverordening hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Hierin staan regels voor het beheer van archiefstukken van het hoogheem
raadschap en het verstrekken van afschriften uit de archieven m de archief
bewaarplaats
• Wijziging Precano- en rechte n verorden mg Amstel, Gooi en Vecht
De verordening is aangepast aan de,derde tranche van de Algemene wel
bestuursrecht en de daarbij behorende aanpassingswetgeving
• Wijziging Verordening verontreinigingsheffing Amstel, Gooi en Vecht 1997
De bij de verordening behorende bijlage l en de toelichting zijn op een
aantal technische punten, met name taalkundig, aangepast
Inzien van de verordeningen
U kunt de verordeningen tot en met i september 1998 op werkdagen van 9 oo
uur tot i6 oo uur inzien bij de vestigingen van het hoogheemraadschap aan de
Larenseweg 30 te Hilversum en de Spaklerweg 18 te Amsterdam
Inlichtingen en aanvragen verordeningen
Tegen betaling ztjn afschriften van de besluiten of verordeningen verkrijgbaar
Afschriften kosten ƒ o 50 per bladzijde meteen minimum van ƒ 2,50
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer W B ten Haaf, afdeling
Beleidsadvies &. juridische zaken DWR, tel 035 647 78 45

(WARE GROOTTE, 18 MM DUN)
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ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:
Hilversum 20 men 998

Jf^f H l

Haarlem*, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

OPENINGSTIJDEN

dinsdag t/m donderdag 8 30 -17 30 uur
vrijdag 8 30-21 00 uur, zaterdag 8 30-14 00 uur

'Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. •*Audio, video, hifi.
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soorten
vlees

soorten
vleeswaren

BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:

Ei Is een nieuwe
eflicienle manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
nifinncn via de
Contactlijn. Op de
Contacllijn 0906-

U bent de eerste die uw foto's ziet
dus ook voor uw fotowerk naar

vers gebraden
SPARE RIBS heel kilo 19^14,95

de Gaper Drugstore.
Sterk in perfect fotowerk

501515.6 kunt u

anoniem luisteien
naar talloze serieus
ingesproken adverteiHics van legers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken
U kunt als le^er van
één van de nieuwsen liuis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
icageren op de ingesproken advertenties door een
leuke icactie m te spreken

BUDGET
KLEURENFOTO'S
van kleinbeeld kleurenfilms

DUITSE BIEFSTUKJES
ARDENNER HAM

«mof

4 stuks O."

'

100 gram 3,49

BOUCHERIE

ftrnto KVnrht *ï-7 Openingstijden:
la lOie IVrOC n l O- f maandag t/m vrijdag van

Zandvoort

T_I c-n r\ne?-r
T©!. 5719067

9

-°°tot 19-°°uur-

zaterdag
van 9.00 tot 17.00 uur

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

DE CONTACTLIJN

ff^Sffl

Vraag ook naar de

PRESTIGE-FOTO
met nieuwe film voor slechts f J,"
r

^h

'

(oiol
DRUGSTORE

DROGISTERI.I & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 -2042 JD ZANDVOORT
TEL 023-5712513. SPAAR ONZE KASSAHONNEN
P. OLIESLAGERS

Uiteraard kunt via 0906-501515 6 ook /.elf iinoniem. een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnumilicr en PIN-code van de
beleomputer. Hiermee kunt u later de icacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingcsproken advertentie ook nog plaatsen in ome krant
Probeer hel direct. Veel mensen hebben op de/e
wl|/c al binnen een of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen f 1,00 gpm)

KAPOT
STOPLICHT EIST
MENSENLEVENS.
Als elektronische verkeersagenten bewaken stoplichten de veiligheid op onze kruispunten.
Soms gaat er wel eens één stuk zonder
dat het meteen wordt opgemerkt. Dat levert levensgevaarlijke situaties op. Zo gevaarlijk dat sommigen
onder ons het niet meer kunnen navertellen.
Elke tip over een kapot stoplicht is weikom bij de politie. Het is een kleine moeite en u
kunt er grote ongelukken mee voorkomen.
De maatschappij moet alles doen voor
onze veiligheid, vinden we allemaal. Maar wie is
die maatschappij? Dat zijn wij. Dat ben jij.
DE MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JIJ,
D U Is o e n p u b l i c a t i e v a n d e S t i c h t i n g I d e ë l e R e c l a m e
t e l e f o o n 0800-0013, I n t e r n e t http://vvww.riv net /slre
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Jaap de Muinck is na 60 jaar nog gek op Riek

en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Groeispurt houdt aan
Het gaat goed met het Genootschap Oud Zandvoort. Deze
historische club was al de grootste vereniging van Zandvoort
(meer dan elfhonderd leden) en volgeiio de Klink zijn er weer
zestig nieuwe leden in een paar maanden tijd bijgekomen. „Een
ledenstop wordt niet overwogen," merkt redacteur Maarten
Weber op.

De waarheid over een steen

D

RIE KEER EEN kort
tikje op het plafond.
Halverwege het gesprek springt Jaap de
Muinck van de beige veloursbank in de Zuster Dina Bronderstraat meteen op zodra hij
het hoort. „Dat is het sein. Ik
moet even naar boven, mijn
vrouw helpen."

Nog meer nieuws uit de Klink: Acht jaar geleden vroeg Bram
Stijnen zich in de rubriek 'Met oog en oor' m onze krant af wie de
illustere D. Driehuizen Dz was, die op 3 augustus 1909 een eerste
steen had gelegd. Rien van Oostrum had deze steen onder het
zand aan de rand van zijn tuin (Kostverlorenstraat 127) gevonden. Reacties kwamen er volgens De Klink destijds nauwelijks
op. Acht jaar later heeft Ria van Oostrum deze vraag opnieuw
gesteld, nu aan het Genootschap. En wat blijkt: D. Driehuizen
Dz is een broer van mevrouw Peper-Dnehuizen die ook in de
Kostverlorenstraat, maar dan op 129 heeft gewoond. De steen
hoort echter bij Hogeweg 17. Mevrouw Peper-Driehuizen heeft
in 1943, toen Hogeweg 17 werd gesloopt, de steen in haar tuin
begraven om hem te redden. Genootschapsvoorzitter Ger Cense spoorde een Haagse nicht van de bekende Zandvoorter Leen
Driehuizen op, die de dochtervan D. Driehuizen Dz bleek te zijn.
Ria van Oostrum heeft volgens De Klink inmiddels aangeboden
om de steen aan haar af te staan. Leuk detail in het verhaal:
Kostverlorenstraat 129 was dertig jaar het eerste huis dat Cense
als makelaar in de verkoop kreeg.
.f

Riek en Jaap de Muinck vierden vrijdag hun diamanten bruiloft

ontschuldigend lachje.
Zijn naam klinkt fans van
Zandvoortmeeuwen en oudere
Zandvoorters ongetwijfeld bekend in de oren, vermoedt hij.
Veertig jaar voetbalde hij namelijk als links-binnen, 47 jaar
is hij bestuurslid van de vereniging Onderling Hulpbetoon
(vroeger een vakvereniging, nu
eigenaar van het opbaarfientrum in de Poststraat) envvijftig jaar werkte hij bij het gasen waterbedrijf van de geDe verbondenheid
met meente.
Zandvoort is groot. Dat blijkt
Hij begon bij de gemeente
alleen al uit de oer-Zandvoortse achternaam van Riek: als jongste bediende, fittersZwemmer. Om haar familie jongen heette dat. Later is hij
van de andere Zwemmers te opgeklommen tot hoofd van
onderscheiden hebben haar de verbruikersadministratie.
dorpsgenoten haar overgroot- Dat hij een goed geheugen had
ouders lang geleden al de bij- (en heeft), kwam hem bij de
naam 'De Grutter' gegeven. gemeente goed van pas. „Ik zal
Jaap is een zoon van Koosje u vertellen, ik kende heel
'de Kouwe' (Keur). „Waarom Zandvoort uit mijn hoofd toen
ze onze families juist die bijna- ik het geld voor het gas en wamen hebben gegeven, weet ik ter bij de mensen zelf moest
niet," bekent hij met een ver- ophalen. En ook later hoor,

Gastverblijven zijn
totaal volgeboekt
op Hemelvaartdag
ZANDVOORT - Het valt
niet te hopen dat zich vandaag of morgen nog toeristen
in Zandvoort aandienen die
niet reeds van een pensionof hotelkamer verzekerd zijn.
Tijdens Hemelvaart en de
dagen daarna is alle beschikbare gastruimte namelijk tot
het laatste bed bezet. Het
mooie weer van de laatste
weken heeft ertoe bijgedragen dat een ongekende
stroom buitenlanders al in
een vroeg stadium een tijdelijk onderkomen hebben geboekt.
Dat er in Zandvoort dezer
dagen geen logeerbed meer te
vinden valt, verbaast Ina Havinga van Pension 't Zeehuis
geenszins. „Eigenlijk zitten we
hier altijd vol met dat soort
dagen, tenzij het echt heel erg
slecht weer is. De enige feestclag die weieens wat minder
drukte geeft is Eerste Kerstdag." Uiteraard is ze blij dat

Met

oog

VVat is het geheim van zestig
jaar bij elkaar blijven? Ver'clraagzaamheid, zegt Jaap
de Muinck. „Als we een meiiingsverschil hebben - en
dat komt echt weieens voor,
dan komen we er altijd uit.
[K ben bovendien nog steeds
gek op haar. Voor mij blijft
ze altijd nummer één, ook al
is ze ziek. Ik heb alles voor
haar over." AJ zestig jaar. De
voormalige voetballer en genieente-ambtenaar Jaap de
Muinck (84 jaar) en Riek
/wemmer (83 jaar) trouwclen op 12 mei 1938. Vrijdag
vierden ze hun diamanten
bruiloft samen met familie
en bekenden.

Hij verzorgt zijn vrouw al
dertien jaar. „Ik kook, ik bak,
ik braad en mijn dochters en
kleindochters maken zo af en
toe het hele huis schoon," vertelt de 84-jarige. Zijn vrouw
heeft Parkinson en rust veel,
temeer daar ze op 29 april haar
heup gekneusd heeft. „Ze wilde het deurtje van de televisiekast opendoen. Voordat ik het
wist, lag ze op de grond. De
dokter dacht eerst nog dat
haar heup gebroken was."
Vanwege de pijn en haar ziekte
laat ze dan ook liever haar man
het woord doen.
„Mijn vrouw borduurde
vroeger veel, maar dat kan ze
helaas niet meer. Nu beleeft ze
onder andere veel plezier aan
onze twee achterkleinkinderen, Kristie en Davy. Gek is ze
ermee. Ze noemen haar 'omi',
want een 'oma' hebben ze natuurlijk al." Het echtpaar De
Muinck heeft behalve twee
achterkleinkinderen ook vijf
kleinkinderen en drie kinderen. Ze wonen allemaal in
Zandvoort.

Zandvoorts
Nieuwsblad

haar vijf kamers geen moment
onbezet blijven, maar als een
top tij d voor de omzet beschouwt' ze deze piek niet
„Nee hoor, dat het Hemelvaartsdag is, betekent nog niet
dat de tarieven ook vanzelf
omhoog gaan. Die zijn precies
dezelfde als in de rest van het
hoogseizoen."
In haar gastenverbüjf aan de
J.G. Metzerstraat 36 logeren
sinds jaar en dag voornamelijk
Duitsers. „En daar zitten behporlijk wat vaste bezoekers
bij," vertelt Ina, „die.kennelijk
graag elk jaar een poosje in
mijn pension willen doorbrengen. Kennelijk kunnen ze niet
genoeg krijgen van de sfeer
hier in Zandvoort, met de zee <
en het strand en alles er omheen. Maar wat natuurlijk zeker meespeelt is dat 't Zeehuis
redelijk goedkoop is. Met Pinksteren ben ik dan ook al hélemaal volgeboekt. Bovendien
heb ik alweer een heleboel re-

toen ik kassier werd. Na de
oorlog heb ik daarmee ene mevrouw Van Rongen nog verbaasd. Ik kon haar precies zeggen dat ze op de Zandvoortselaan, de Kostverlorenstraat en
in het Oranje Hotel had gewoond."

Mijn naam streepte hij aan, ik
was jong genoeg om naar
Duitsland te sturen. Die officier liet zich daarnaast ontvallen dat hij een gasfornuis met
een kapotte brander had.
Onze directeur stelde voor dat
een van ons het fornuis zou

door iemand anders. Ik 'had
een rotgevoel. Ze was toen al in
de vijftig. Ik zag haar weggaan,
maar ik wist niet of ik haar ooit
nog zou terugzien."
Op de televisiekast staat een
gekopieerde foto van vader en
moeder De Muinck. Ook de
trouwfoto's van de kinderen en
van het echtpaar Jaap en Riek
sieren de kast. „Haar kanten
jurk heeft mevrouw Loos gemaakt. We konden ons dat
toen gelukkig permitteren.
Beiden hadden we al een baan.
Mijn vrouw werkte als dienstbode bij kapitein Haasters, die
maken in ruil voor het schrap- in het begin van de oorlog verpen van mijn naam." Met na- ongelukt is."
druk: „Maar ik ben geen
NSB'er, hoor."
Jaap en Riek de Muinck
De moeder van Jaap moest maakten 64 jaar geleden met
m de oorlog Zandvoort wél ver- elkaar kennis. „Hoe we elkaar
laten. „Half Zandvoort. moest hebben ontmoet?" Hij lacht en
evacueren in 1943. Mijn moe- kleurt ^een beetje in zijn geder ging terug naar Groningen, zicht. „Ik ging altijd met twee
waar mijn vader geboren is. Hij kameraden biljarten. Op een
was inmiddels overleden en zij keer kwamen er twee meisjes
werd daarom weggebracht aanlopen in de Haltestraat.

'Ik kook, ik bak, ik braad,
maar schoonmaken doen anderen'
Zijn betrekking bij de gemeente had als voordeel dat
zijn vrouw hem tijdens de oorlog niet hoefde te missen. Veel
andere jongens moesten wel
naar Duitsland om te werken,
maar door een slimme zet van
de toenmalige directeur van
het gas- en waterbedrijf bleef
dat Jaap de Muinck bespaard.
„Er kwam een Duitse officier
de boekhouding inspecteren.

WEEKENDDIENSTEN
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Berichten
en tips voor
deze rubriek met
JiJ1zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497 .

e

serveringen voor de zomer. Pas
in de herfst verwacht ik het
wat minder druk te krijgen."
„Ja, we boffen ditmaal flink
met het prachtige weer,"
juicht eigenaar Floris Faber
van Hotel Hoogland. „Drie weken geleden zat ik al tjokvol.
Rond Hemelvaart heb ik zelfs
uitsluitend
arrangementen
van minimaal vier nachten gereseryeerd. Natuurlijk worden
we hier overspoeld met aanvragen voor slechts één of twee
dagen, maar liever-koekjes
worden nu eenmaal niet gebakken. Ik pik er alleen de
meerdaagde boekingen uit,
want dan weet ik tenminste zeker dat ik de hele week een
volle bak heb."
In het 27 kamers bevattende
hotel aan de Westerparkstraat 5 herbergt Faber dit
keer een keur aan nationaliteiten. „De hoofdmoot bestaat
uit Duitsers," vertelt de gastheer. „Maai- er zijn ook nogal
wat Italianen bij. Verder heb ik
drie kamers met Amerikanen
<?n tevens mensen uit Frankrijk, Thailand en zelfs iemand
uit Singapore. Die Singaporees is speciaal hier naartoe
gevlogen voor de bloembollen." Erg verstandig lijkt dat
niet, daar de Keukenhof inmiddels al zo goed als uitgebloeid is. „Maar dat maakt
nauwelijks iets uit," werpt Faber tegen. „Hij is open, en daar
gaat het om."
Ook Henriette Banning van
het in de Brederodestraat 61
gevestigde Pension Banning
benadrukt het enorme belang
van de Keukenhof. „Die is in
deze tijd van het jaar inderdaad een trekker van jewelste.
En het is er ook prachtig, hoor,
zoals ik onlangs met eigen
ogen heb gezien. Op die plek
kom je er wel achter hoeveel
ons land toch eigenlijk allemaal te bieden heeft. Goed, ik
geef toe dat de bollen drie weken geleden op hun mooist waren, toen er nog bloesem was.
Sommige pensions laten duidelijk merken dat ze openstaan voor
Maar ook nu is er gelukkig nog
Jfiisten uit allerlei landen. Duitsers en andere Europeanen bezoeken een heleboel waarvan intens te
^andvoort het meest, maar er logeren ook mensen uit Thailand en genieten valt."
^'tigapore de komende dageii in het dorp
Johan Schaaphok
I'oto Alchicf Wcckmctlia

Foto Kaï in Schut

Met Riek maakte ik een afspraak en het gevoel voor haar
is nooit meer overgegaan. Ze
was een mooie vrouw, een slanke den. Thuis had ze het niet
zo fijn en mijn familie en ik
hebben geprobeerd haar zo
prettig mogelijk op te vangen.
Nog steeds ben ik dol op haar.
Ze is mijn nummer één."
Vanwege het feest heeft ze
vrijdagmiddag een mooie jurk
aangetrokken. Veel familieleden, vrienden en bekenden bezochten de receptie. Een paar
dagen daarvoor brachten burgemeester Van der Heijden en
zijn vrouw een bezoek aan het
echtpaar De Muinck. „Bovendien," zegt Jaap de Muinck
terwijl hij opstaat en naar de
kaarten en brieven loopt,
„hebben we een brief van de
secretaresse van koningin Beatrix en prins Claus gekregen.
Daar zijn we verguld mee,
hoor."

Love parade

Bewoners van de Prinsesseweg, winkeliers in de Kerkstraat en
badgasten wisten niet wat ze zagen donderdagmiddag: een
bonte stoet transseksuelen en it-girls passeerde het dorp. Zandvoort leek volgens Jan Boelen, leraar van de Gertenbach mavo,
even te behoren tot het rijtje illustere wereldsteden Berlijn,
Rotterdam en San Fransisco. Maar wie goed keek, ontdekte de
leerkrachten van de Gertenbach. Zij waren door de examenkandidaten op initiatief van Carly Meijer, Feikje Bol en Sonja Pellerin tot 'slachtoffer' gemaakt voor de jaarlijkse examenstunt. Na
de parade door het dorp volgden sport en spel op het strand bij
de reddingspost Piet Oud. De docenten moesten onder andere
een diepe kuil graven (waarbij sommige leraren vergenoegd
toekeken) en roeien in een reddingsboot. Uiteraard hielden ze
het daarbij niet droog. Volgens Jan Boelen viel het trouwens wel
Monique van Hoogstraten een beetje tegen om in het koude water (12 graden) tegen de
wind in terug te zwemmen.

Dier
van de
week

POLITIE: Alarmnummer 112. Dieren: Vereniging v.h. welzijn
In andere gevallen: tel. (023-) der dieren (023-) 5714561, Ver5713043.
missingsdienst 023-5383361,
BRANDWEER,: Alarmnummer Asiel Zandvoort (tevens pen112. In andere gevallen sion) (023-) 5713888. Stichting
023-5159500 of - voor info over- Regionale Dierenambulance:
dag - (023-) 5740260.
023-5363476 of alarmnummer
AMBULANCE: Alarmnummer 023-5334323 (24 uur per dag).
112. Anders: tel. 023-5319191 SOS Telefonische Hulpdienst
(ongevalllen), Centrale Post Haarlem e.o.: 023 - 5471471,
Ambulancevervoer (CPA) dag en nacht bereikbaar voor
een gesprek van mens tot
Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende mens.
huisartsen hebben een geza- Welztjnscentrum Zandvoort: Groot, drie kleuren, veel haar
menlijke
waarnemingsrege- Willemstraat 20, Voor informa- en een lobbes om te zien. Voor
ling: J. Anderson, B. van Ber- tie, advies en hulp tel. (023-) Dylan, een anderhalfjaar oude
gen, C. Jagtenberg, Hermans, 5717373, op alle werkdagen van Berner Sennenhond, zoekt het
P. Paardekooper, H. Scipio- 9.00-17.00 uur. Schriftelijk: Kennemer Dierentehuis een
-Blume, F. Weenink. Informa- Postbus 100, 2040 AC Zand- nieuwe baas of bazin Dylan is
tie daarover tijdens weekend, voort.
lief tegen andere honden en
avond/nacht vanaf 16.30 uur, Belbus: De bus rijdt ma t/m za heeft een vrolijk karakter. In
én tijdens feestdagen via tele- van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+, het Kennemer Dierentehuis
foonnummer (023-)' 5730500. svp 24 uur van te voren opge- logeren ook twaalf puppy's die
De spreekuren van de dienst- ven bij het Welzijnscentrum, pas een paar dagen oud zijn en
doende arts zijn zowel op za- tel. (023-) 5717373. Voor de melk nodig hebben. Voor de
terdag als zondag van 11.30 tot maandag moet men zich op de medewerkers en vrijwilligers
12.ÜO uur en van 17.00 tot 17.30 vrijdag ervoor opgeven.
van het dierenasiel is het bijna
uur. Een afspraak is niet nodig. 50 plus Inlooppunt: Woe 10-12 ondoenlijk om deze hulpeloze
Gezondheidscentrum (tel. uur, voor informatie, ontmoe- hondjes allemaal tegelijk te
5716364):
uitleenmagazijn: ting, leestafel en kopje koffie of voeden. En toch moeten ze
13.00-14.30 weekdag., spoedge- thee. Willemstraat 20, zij-in- heel wat keren per dag de fles
vallen za en zon: doktersdienst gang Gemeenschapshuis.
krijgen. Daaromis het dierena09-001515.
Telef. meldpunt Ouderen Mis- siel 1met spoed op zoek naar
Tandarts: Hiervoor de eigen handeling: 023-5159700, van hulp
Telefoonnummer
08.30 tot 17.00 uur.
tandarts bellen.
5713888, Keesomstraat 5. Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B. A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- Periode: 9-15 mei 1998
ningstijden informatie over de In ondertrouw: Mike Wilfred
regeling via tel.nr. (023-) Kamphuis en Jeanine Terol.
5713073.
Partnerschap: Eduard Jan
Wijkverpleging: Voor spoedge- Scheltens en Bernhard Maria
vallen is het Kruiswerk Zuid- Mooijekind.
-Kennemerland 's avonds, 's Geboren: Lotte, dochter van
nachts en in het weekend te Martinus Johannes Faber en
bereiken via de doktersinfor- Patricia Lucia Maria van Dam.
matiedienst: tel. 09-001515.
Femke Eva, dochter van AnVerloskundigen: Mevrouw S. toon Heevel en Mieke ReinNaron-Ngo Tjeck en/of mevr. bergen.
A.C.M. Gombert en/of P. J. van Overleden: Anna Maria Charder Deijl, Kochstraat 6A, lotte Boeziek, 87 jaar. Jietske
Zandvoort, tel. (023-) 5714437. Lathouwers-Drewes, 89 jaar.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Eva Cornelia Paap-Paap, 79
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, jaar. Maria Johanna Hilderingtel. (023-) 5715847.
van Zanten, 76 jaar.

Ouderen met geheimen
De Wet Openbaarheid van Bestuur is ooit opgesteld met de
gedachte dat de burger recht heeft om te weten wat er met zijn
geld gebeurt. De seniorenraad, een door de gemeenteraad benoemd adviesorgaan, begrijpt deze wet echter nog altijd niet. De
helft van de vergaderingen vindt plaats achter gesloten deuren.
Vergaderingen die wel openbaar zijn, kenmerken zich echter
alsnog door geheimzinnigheid. Zoals de vergadering van maandag. De agenda vermeldde het puntje 'Beleidsvisie seniorenraad, reactie van de leden hierop'. Dat het Zandvoorts Nieuwsblad enkele dagen van te voren om een exemplaar van deze
beleidsvisie vroeg, vond de vice-voorzitster van de seniorenraad
maar raar. Zelfs praten als brugman hielp niet, luisteren naar de
discussie was wel toegestaan maar weten waarover de discussie
ging, blijkbaar niet. In augustus komt de seniorenraad met een
officieel standpunt naar buiten over de beleidsvisie. Pas dan kan
de pers en dus de rest van de Zandvoorters. die de seniorenraad
notabene zelf betalen, horen wat het nu zo angstvallig geheimgehouden beleid van de seniorenraad gaat worden. Overigens
bestaat de seniorenraad dan inmiddels al anderhalfjaar. Tot die
tijd heeft de raad dan blijkbaar zonder beleid gefunctioneerd.

Fotomodel
Twee dames die de hond van het winkeltje De Bode vorige week
in de krant zagen staan, waren daar zo van onder de indruk dat
ze allebei een extra krantje hebben gekocht. Ze zijn verknocht
aan het dier. De hond krijgt altijd een aai en een hondenkoekje
van hen.

Vals gezang
Sinds vorig jaar is live muziek op straat toegestaan. En dat
hebben ze bij de Hema nu geweten ook. Vorige week stond er
een Zuid-Amerikaans bandje op het Raadhuisplein. De reacties
van de klanten waren positief, maar de Hemamedewerkers die
aan de kassa zaten, klonken minder enthousiast. Vooral toen het
bandje nog vals begon te zingen ook

Burg. stand

KERKDIENSTEN
Hervormde Kerk: Hemelvaartsdag 10.00 uur: SOW in Ger. Kerk.
Zondag 10.00 uur: ds J. van Leeuwen.
Gereformeerde Kerk: Hemelvaartsdag 10.00 uur: SOW, ds Van
de Vate. Zondag 10.00 uur: dr Brinkman uit De Bilt.
Agatha Parochie: Hemelvaartsdag 10.00 uur: in de Antonius en
Paulus Kerk (Sparrenlaan 9 in Aerdenhout). Zaterdag 19.00 uur:
pastor D. Duijves. Zondag 10.30 uur: jubileum pastor Kaandorp. De waarheid over de steen van Driehuizen is bovengekomen: het was een ontvoeringsaclie met goede
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB:
bedoelingen
Zondag 10.30 uur:J. Brostrom-Bruin uit Boskoop.
lllusti.itip M.iic (k' Boei
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VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
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EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

f'
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Verhuizingen
WEKELIJKS EUROPA

ERKENDE
VERHUIZERS

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

KWEKERIJ

VAN KLEEFF
Van Stolbergweg, Zandvoort
Tel.: 5717093

HOGEWEG 67 RD
Leuke, lichte bovenwoning, gelegen in centrum dorp, op loopafstand van zee.
INDELING:
entree, trap, hal, woonkamer, zitgedeelte met
eetgedeelte, achterslaapkamer met openslaande deuren naar balkon, keuken, badkamer met douche en toilet.
' woonkamer met fraaie parketvloer
* keuken met gasfornuis, koelkast en aansluiting wasmachine
* badkamer met nieuw tegelwerk
* gedeeltelijk v.v. dubbel glas
* balkon over de hele breedte van de woning
•* c.v. gas moederhaard .

ƒ198.000,-

ZOMERPLANTEN

TROMSTRAAT7/2
4-kamerhoekflat, verbouwd tot 3 kamers met
zeezicht.
' •
INDELING:
entree/hal, L-vor'mige woonkamer, keuken, 2
slaapkamers, badkamer met douche, apart
toilet, 2 balkons
* berging op de begane grond
* flat met veel vaste kasten
* gedeeltel. v.v. dubbele beglazing
* garage in het gebouw'
* servicekosten ca. ƒ 340,- p.m. incl. voorschot
stookkosten en ƒ 29,- p.m. voor garage.

OOSTERPARKSTRAAT53
Van binnen geheel gerenoveerd woonhuis
met plaats achter met schuur en achterom.
Vlakbij zee gelegen.
INDELING:
beg.grond: entree/hal, L-vormige woonkamer
met open haard en luxe open keuken.
1e verd.: 3 slaapkamers, nette badkamer
(roze) met ligbad en toilet.
" woonkamer met parketvloer
* schuifpui naar plaats achter met vrijstaand
stenen schuur en achterom
* voor- en achtergevel vernieuwd
* het platte dak is volgens opgave verkoper
ca. 10 jaar oud
* ged. voorzien van dubbel glas
ƒ 369.000,-

BURG.V. ALPHENSTRAAT.61/8
4-kamerflat, verbouwd tot'3 kamers pp
2e verd. in gebouw Sandhorst, met lift
INDELING:
entree/gang, modern toilet, sfeervolle woonkamer, moderne luxe keuken met app.,
moderne badkamer met bad en wastafel,
2 slaapkamers, 2 balkons.
* berging op de begane grond
* kunststof kozijnen (op één na)
* dubbel glas
* zeer verzorgd appartement
* uitzicht duinen en zee
*servicekosten ƒ 440,- incl. voorschot verwarming

ƒ 298.000,-

Als niets meer helpt
om uw huis gunstig te
vertonen

Hemelvaartsdag zijn wij geopend

• •-«

ENGELBERTSTRAAT30
Zeer royaal woonhuis met achtertuin gelegen
centrum dorp, vlakbij zee.
INDELING:
sout.: toilet, bijkeuken, ruime slaapkamer, bergkamer.
beg.grond: entree/hal, gang, toilet, kamer-en-suite met parket, keuken, balkon.
1e verd.: 3 slaapkamers, douchekamer
2e verd.: vaste trap naar zolderkam. met dakkapel en zolderberging.
" stenen schuur
* hele souterrain is betegeld
' ged. voorzien van dubbel glas
" gaskachelverwarming
* grbndopp.: 149 m'

Prijzenpakket
WK-actie
Weekmedia

JMm
4}
es-

ƒ 495.000,-

jrfe„ct
lt J

Op de woensdagen 3 en 17 juni en 1 juli 1998 zal
Weekmedia in al haar-kranten een speciaal katern hierover
brengen met daarin onder meer een prijsvraag voor onze
lezers.

Het prijzenpakket
* een breedbeeld TV t.w.v. ƒ 3000,-.
aangeboden door BCC
* Waterbed t.w.v. ƒ 2495,aangebodcn door Het Bed

is er altijd nog Cense & van Lingen!
BURG.VAN FENEMAPLEIN 4/1
Hoekappartement op 1e verdieping in flatgebouwaan zee.
INDELING:
entree/ruime hal, L-vormige woonkamer met
open woonkeuken en open haard, 3 slaapkamers, moderne badkamer met douche en
aansluiting voor wasmachine, balkon op het
westen en balkon op het oosten.
* berging op de begane grond
. * plavuizen vloeren in haC woonkamer en keuken
* zijramen met kunststof kozijnen en dubbel
glas
' servicekosten ƒ 493,- per maand incl. stookkosten en warm water
ƒ 265.000,-

CENSE&
NVM

.MAKELAAR

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5 715 715 • FAX 023-5715747
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Donker op zolder
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NIEUWE
ZOMERCOLLECTIE
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Dakkapellen in alle soorten en maten
' Traditionele constructies.
zeer goed geïsoleerd.
1
Van onderhoudsarm en
degelijk materiaal.
' In één dag geplaatst
d.m.v. prefab elementen.
1
Dubbel glas
van binnenuit te reinigen.
1
Verzorgen van melding
of bouwvergunning.
• Doorlopende garantie
en financiering mogelijk.
p
Aantrekkelijke project kortingen

met KORTINGEN
tot

Rijk aan Ruimte met Ruiter
vraag naar onze documentatie, bel: 07Z-50ZZ700, fax: 072-5021730
of post de bon zonder postzegel naar:
Antwoordnummer 1751, l 620 WK URSEM.
Stuur mij uw documentatie:

Naam:

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

»..

Adres: .......... , .............................................. ....

Woonplaats:

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

Telefoon:

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

Ruiter]
DAKKAPELLEN

c showroom, opcmn juijdcn: mi-vr.: 9.00- 1 7.30 u. n.: 10.00- H.OO <J..3drey.Ni|verheidnenein H. l64SVXUr>em

40%

\LlNGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

Doe mee en maak kans OP een mooie oriis

.

**,* A-

B/ o»0

osdorp

* waardebonnen t.w.v. ƒ 1000,aangeboden door Santana

_y.;;/-.', - • ' . . • . , . - . .

ƒ 449.000,-

)^5*

Van 10 juni t/m 12 juli vinden de wereldkampioenschappen voetbal plaats.

*Tuinset t.w.v. ƒ 1100,aangebodcn door Tuincentrum Osdorp

„VAN LENNEPWEG 65/16
Royaal woonhuis met.tuin op het zuiden met achterom, houten schuur.
INDELING:
beg.gr.: entree, hal, toilet, ruime woonkamer met
balkon op het zuiden, open keuken met apparatuur.
Sout.: (tuinniyeau) 1 grote ruimte met deur naar
tuin. Aansluiting voor wasmachine en droger
1e verd.: 1 grote slaapkamer (v.h. 2 kamers, studeerkamer, badkamer m. ligbad, dubb. wastafel
en 2e toilet.
*bouwjaar 1991
* gelegen in kindvriendelijke buurt
* op loopafstand van het strand
* c.v. gas
* grondopp. 95 m!

NIEUWSTRAAT 5
Zeer nette hoekwoning met betegelde plaats, gelegen in centrum dorp.
INDELING: •
beg.grond: entree/hal, L-vormige woonkamer,
ruime nette keuken, douche/toilet.
1 e verd.: 3 slaapkamers.
" betegelde plaats met vrijstaande stenen schuur
* met achterom
* plafonds zijn deels zachtboard en deels
schroten
* gaskachelverwarming
* grondopp.: 81 nf
* oplevering voorjaar 1999
ƒ 279.000,-
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Renault Clio 1.2: Gewaagd modern

Daihatsu Golden Car Plan
Voor 271 gulden in de maand is het mogelijk elke drie jaar een
nieuwe Daihatsu te rijden. Dat kan dankzij het Daihatsu Golden
Car PJan, waarmee de dealers sinds kort zijn gaan werken. Het is
een zeer gunstige financieringsregeling, waarbij vooraf wordt afgesproken hoeveel de gebruiker na drie jaar toebetaald op een nieuwe Daihatsu. Daarvoor kan de waarde van de op dat moment in te
ruilen auto worden gebruikt. De 271 gulden per maand is gebaseerd op een Cuore Casual van ƒ 15.495,-. De Move zou uitkomen
op 340 gulden in de maand en de Applause op 625 gulden. De
genoemde bedragen kunnen zelfs nog lager uitpakken als nu al het
bedrag van een inruilauto van de aankoopsom wordt afgetrokken.

Ombudslijn
De Nederlandse Dealer Associatie (NDA) is gestart met een Auto
Ombudslijn. Het is een telefoonnummer, waar automobilisten met
vragen of klachten terecht kunnen. Specialisten van de ANWB en
de Bovag zullen antwoord geven en indien nodig zorgen voor
bemiddeling. Lukt dit-laatste niet dan krijgt de beller twee oplossingen aangeboden: het voorleggen van de klacht bij de Stichting
Geschillencommissies in Den Haag of de rechter. De Auto
Ombudslijn is ingesteld om een snelle en vooral soepele oplossing
te vinden voor onverhoopte problemen met service. Het nummer
van de lijn luidt: 0900-2886662 (44 cent per minuut).

Door Stëf Stienstra

A RUIM 7 JAAR HEEFT Renault de Clio vervangen.
Het resultaat is een gewaagd modern vormgegeven
auto. Met zijn bolle achterruit en grote koplampen
heeft de auto een duidelijk eigen gezicht. Tegelijk voelt de
nieuwe Clio een stuk volwassener aan dan zijn voorganger. Dit komt door de goede wegligging en de uitrusting
die volgens Renault nieuwe maatstaven zet in de compacte klasse.

N

De Clio rijdt fantastisch. De
Franse dondersteen haalt met de
(basis) 1,2 liter benzinemotor van

SPECIFICATIES
RENAULT CLIO
Motortype:

Cilinderinhoud
1,149cm3
Vermogen
43 kW/60 pk bij
5,250 t.p.m.
Max. koppel
93 Nm bij
2.500 t.p.m.
15 sec van
Acceleratie
O tot 100 km/h
Topsnelheid 160 km/h
Gem. verbruik 6,2 ltr/100 km"
Prijs

f 22.495

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
* . '
*
*
Airbag
,
,•'•'•
Getint glas " , ; • _ ! ,
Van. binnenuitverstelbarebutenspiegels .

60 pk gemakkelijk 160 km/h. Na
enig aandringen kregen wij zelfs
180 km/h op de teller. Hij is dus
verrassend vlot. Bij dit hoge
tempo verbrandt de motor 1 liter
brandstof op 12,5 kilometer. Bij
normale snelheden is een keurig
verbruik van 1 op 15 met gemak
te halen.
De wegligging is ongekend voor
dit formaat auto.
Tot zeer hoge
,1-11
snelheden blijft de
Clio goed handelbaar en is hij de
rust zelve. Windgeruis komt niet
voor in het woordenboek van de
nieuwe Clio. Alleen als je het
uiterste van de motor vergt is aan
het geluidsniveau te merken dat
het dan een bescheiden 1,2 liter .
betreft.
De auto is moeiteloos in het rechte spoor te houden en dat maakt
..de.Clio-een uiterst goede begeleider op langere-tochten. Iets dat
lang niet alle kleine concurrenten

Nissan voor Jan Lammere

.- -x,-2r- ^ - --*~-~r^i-~>-*•
kunnen zeggen.
Auto's uit de compacte klasse
moeten vooral praktisch zijn. De
door ons geteste 5-deurs uitvoering heeft
alles om uit te
groeien tot een
succesnummer. Door het grote
glasoppervlak is de auto goed te
overzien. Bovendien is door de
rechte achterruit fileparkeren tussen auto's of paaltjes een-fluitje
van een cent. Ook de neerklapbare achterbank en de lage tildrempel bewijzen hun nut bij het
vervoeren van de fiets van een
onfortuinlijke stadsgenoot.
Als je achter het stuur van de

Clio plaatsneemt, valt meteen de.
hoge zit op. Dit geeft de bestuurder meer overzicht en is handig
voor langere mensen doordat de
bovenbenen meer steun krijgen.
Op het gebied van veiligheid
staat de nieuwe Clio zijn mannetje. Renault gaat er - terecht prat op dat bij botsproeven met
andere auto's tot 100 km/h de
passagiersruimte niet vervormt.
Af fabriek is de auto uitgerust mét
een bestuurdersairbag, gordelspanners en nieuwe veiligheidshoofdsteunen. Deze hebben een
groter oppervlak en zijn voorzien
van gebogen stangen om de
afstand tot het hoofd te verkleinen. De prijzen van de Clio zijn
iets gestegen en beginnen bij
22.495 gulden.

Wagon 1.8 G LX
en vrije tijd

Mazda
Voor

Z

AKEN GAAN VOOR het meisje, maar bij de Mazda 626
Wagon vallen werk en vrije tijd goed te combineren.
Dankzij zijn niet al te schreeuwerige uiterlijk kom je
overal representatief voor de dag. Het ruime en slim ingerichte interieur is daarnaast een uitstekende steun en toeverlaat bij weekend-activitëiten.

De 626 wagon is aanzienlijk ruimer dan zijn hatchback- en
sedan-broertjes.
Hij is 4.660 mm
lang, 1.515 mm
jhoog en 1.710
mm breed. Met
deze maten is de
stationwagen precies 8,5 centimster langer en hoger dan de

SPECIFICATIES
Mazda 626 GLX Wagon:,
Viercilinder met
16 kleppen,
Cilinderinhoud: 1.840 cm3
Vermogen: • 66 kW/90 pk
bij 5.000 t.p.m.
. koppel: 145 Nm
bij 2.500 t.p.m.
12,6 sec van
Acceleratie:
0-100 km/uur.
Topsnelheid: . 180 km/uür.
. verbruik: 7,6 ltr/100 km.
Motortype:

'rijs:

/4l!ó95,-

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
vergrendeling
Stüurbekrachtiging.
^ektrisch bediende zijruiten
Spiegels binnenuit verstelbaar
Stuur verstelbaar .
Achterbank neerkiapbaar
Getint glas
Airbag (2x)

De voorstoelen van de nieuwe
626 zijn ten opzichte van het vori:
ge model verhoogd. Wie lang is,
zal dit onmiddellijk waarderen.
Een bijkomend voordeel is dat de
achterpassagiers onder de hoger

Vier airbags en airco
OYAL CLASS staat bij
de Mitsubishi Carisma
yoor vier airbags en
airconditioning. Maximale
veiligheid en comfort zijn
gegarandeerd. Het is dus
goed toeven in dit actiemodel.'Te meer omdat de auto
over nog veel meer luxe
extra's beschikt.

R

De Carisma is één van de meeste succesvolle modellen van dit
moment. De in Nederland bij
NedCar gebouwde auto valt in de
smaak. Vorig jaar was het al het
best verkochte Japanse model.
Dat succes lijkt te sneuvelen,
want in het eerste kwartaal van
dit jaar zijn er al 2.375 Carisma's
verkocht tegen 1.254 in dezelfde
periode 1997.

Het is genieten in de Mitsubishi Carisma Royal Class.
uit de uitrusting.
Het pakket extra's van de Royal
Class heeft een waarde van
4.600 gulden. De Mitsubishidealer brengt daarvoor echter
1.735 gulden in rekening, waar-

mee de Carisma Royal Class op
een prijs komt van 39.225 gulden. Deze geldt voor de versie
met 1,6 liter motor van 100 pk. Er
is ook nog te kiezen uit twee
andere krachtbronnen: de 1,9 liter
turbodiesel of de 1,8 liter GDI,

welke dankzij de innovatieve
directe brandstofinspuiting krachtig en zuinig is. Het is een populaire motor. Meer dan de helft van
de in Nederland verkochte
Carisma's heeft deze GDI krachtbron.

Honda presenteert Capa

twee andere modellen van de
626. Vooral de grotere hoogte
schept ruimte.
De wielbasis is
bovendien zes
centimeter vergroot en meet
nu 2,67 meter
en dat vertaalt zich in .extra ruimte voor de voeten achterin. 428
liter kan er in de laadbak. De
inhoud groeit uit tot 1.374 liter
door de achterbankleuning neer
te klappen. De bagageruimte in
de 626 wagon is af te dekken
met een rolhoes die het zicht op
de bagage ontneemt.
De Mazda 626 hatchback en
sedan zijn al een vertrouwd beeld
op straat. Velen zullen de stationwagon, die sinds enige tijd ook
verkrijgbaar is, snel in hun.harten
sluiten. De uitrusting van'de
wagon is gelijk aan die van de
hatchback en de sedan. De GLXversie heeft een rechter voorstoel
met een bijzondere constructie.
Deze kan worden omgeklapt tot
handig tafeltje. En dit schept
extra ruimte, wat weer van pas
kan komen bij vervoer van lange
van lange voorwerpen.

De markant vormgegeven Clio

De Royal Class heeft twee airbags voorin en twee airbags aan
de zijkant in de stoelleuningen.
Airconditioning zorgt voor een
aangenaam klimaat. Elektrisch
bediende ramen voor en buitenspiegels zijn érg gemakkelijk. Alle
Carisma's zijn standaard al toegerust met centrale vergrendeling, getint glas en hoofdsteunen
achterin. Het is slechts een greep

Door Wim Otten

De ene na de andere topsporter gaat voor de bijl voor Nissan. Na
Raymond van Barneveld kruipt ook coureur Jan Lammers achter
het stuur van een Nissan. Jan is sinds kort in het bezit van een wel
heel bijzondere Primera GT. De auto is uitgevoerd in de kleur
Mystiek groen. ".De fint heeft een magnifiek effect", aldus een
enthousiaste Jan Lammers. "De ene keer lijkt de auto groen, de
volgende keer weer donkerblauw, zilver of paars. Het lijkt wel een
toverbal." Tijdens de 24 uur van Le Mans op 6 en 7 juni verruilt
Lammers eventjes het stuur van zijn kleurrijke Primera GT voor dat
van een R390 GT1, ook van Nissan.

OMPACTE AUTO'S
met verrassend veel
ruimte zijn de nieuwe
trend in Azië. Honda sluit
zich hierbij aan met de
Capa. Het is een nieuw
model dat met zijn vorm en
uiterlijk naadloos kan aansluiten bij het groeiende
legioen van kleine ruimtewagens zoals de Daihatsu
Move, Suzuki Wagon R+ en
de Hyundai Atos.

C
De 626 Wagon is aanzienlijk ruimer dan zijn Hatchback- en
Sedan-broertjes.
geplaatste stoelen hun voeten
beter kwijt kunnen. Ook de achterbank staat hoger waardoor het
in- en uitstappen achterin gemakkelijker gaat.
Rijden doet de stationwagen van
Mazda als de beste. We hadden
niet anders verwacht, want het is
al jaren de kracht van de 626. Bij
het nieuwe model is de koersvastheid en het comfort alleen
maar op een nog hoger niveau
gebracht. De door ons gereden
1.8 is bovendien lekker stil.
Motor- en rijgeluiden blijven op
de achfergrond. De vormgeving
van de stationwagen is niet al te
uitbundig. Dat betekent dat je met
deze auto overal goed voor de

dag kunt komen en bovendien in
lengte van jaren, want dergelijk
design is niet aan mode-invloeden onderhevig.
Rond mei komt de nieuw ontwikkelde direct ingespoten turbodiesel. Deze is goed voor 100 pk (74
kW). Als basismotor biedt Mazda
een 90 pk (66 kW) sterke 1.8 liter
viercilinder zestienklepper aan. •
De twee andere benzinemotoren
zijn 2.0 liter viercilinder zestienkleppers: een 115 pk (85 kW)
sterke variant en een High
Performance-versie van 136 pk
(100 kW). Beide motoren zijn verkrijgbaar met een handgeschakelde transmissie of een automatische transmissie.

Tijdens de Tokyo Motor Show
eind vorig jaar toonde Honda al
een prototype onder de benaming
J-MV. De Capa is het productiemodel. Onder de korte neus huist
een 1,5 liter VTEC motor (98 pk),
die is gekoppeld aan een automaat. Het is een continu variabele transmissie. Opvallend is de volledig vlakke
vloer van voor naar achteren.
Stoelrails zijn in de vloer verwerkt. Ook zijn er twee opbergvakken onder de vloer. Door het
ontbreken van een verhoging of
uitstulping in de bodem is er veel
voetenruimte. Drie volwassenen
kunnen achterin prima naast

De Capa heeft vier grote portieren, een achterklep en in vergelijking met menig andere auto een
hoge zitpositie.
elkaar zitten. De Capa is dus een
vijfpersoons auto. En mocht er
een knellend ruimteprobleem zijn:
de achterbank is over een
afstand van' 25 centimeier te verstellen.
Het interieur meet in de lengte
1,75 meter en in de hoogte 1,24
meter. Dat zijn forse maten. De

Capa heeft vier grote portieren,
een achterklep en in vergelijking
met'menig andere auto een hoge
zitpositie.
De Capa is van allerlei gemakken
voorzien. De veiligheid is gediend
door abs en twee airbags. De
automaat maakt schakelen met
de hand overbodig, maar met

twee toetsen op het stuurwiel is
wel enige invloed op het schakelgedrag uit te oefenen. Er is te
kiezen uit een sportief programma of een economische programma.
In Japan is de Capa al bij de
dealers. In Europa moeten we
nog even wachten.
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D Stuur mij 5 weken Het Parool voor slechts ƒ 25,-.
Ik beslis daarna pas of ik abonnee word.
D !k wil direct een abonnement en ontvang daarom twee weken lang Het Parool gratis.(V)
Aansluitend neem ik een maandabonnement en betaal:
D ƒ 35,50 bij automatische'betaling of

D ƒ 38,- bij betaling per acceptgiro

óf een kwartaalabonnement voor:
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Winst TC
Zandvoort
lijkt niet
genoeg voor
de titel
ZANDVOORT - Ondanks
een fraaie 6^2 overwinning
lijkt het tweede team van TC
Zandvoort naast het kampioenschap te grüpen. Met nog
twee wedstrijden te gaan
heeft het Zandvoortse tennisteam een achterstand van
vier punten op koploper Lobbelaer en dat lijkt te veel.
Het tweede team van TC
Zandvoort kwam sterk uit de
startblokken tegen BLTV.
Martine Bunschoten en Kim
Kilsdonk waren snel klaar met
hun partij en bezorgden de
Zandvoorters een 2-0 voorsprong. Bij de mannen werden
de punten gedeeld. Joris Onverwagt moest alle zeilen bijzetten maar won toch met 6-4
en 7-6, maar het Zandvoortse
talent Diederik de Groot leed
een nipte nederlaag met 3-6, 67.
Het vrouwendubbel Bunschoten en Kilsdonk maakten
er een spannende partij van. De
partij zou ruim twee uur in beslag nemen met uiteindelijk TC
Zandvoort als overwinnaar, 5-7,
6-1, 7-5. De mannen Onverwagt
en De Groot kende weinig problemen met hun oppenenten
en wonnen gemakkelijk met
zeer goed spel, 6-2, 6-4. De
mixed-dubbels werden gedeeld. Beide partijen leverden
spectaculair tennis ap met een
overwining voor Kilsdonk en
Onverwacht, maar een nederlaag voor Bunschoten en De
Groot.
Het derde Zandvoortse team
was niet opgewassen tegen de
reserves van Halfweg. Het
Zandvoortse team
boekte
slechts twee overwinning waardoor een 6-2 nederlaag in de
boeken werd ' geschreven.
Slechts Michel van de Sanden
won zijn partij en deed dat later
op de dag in het dubbel met
Sander van Gelder.
Voor het vierde Zandvoortse
eam vervulde Simon Bond een'
loofdrol. Mede door zyn drie
overwinning boekte Zandvoort
en 5-3 overwinning op het eerte team van NWLT. Voor TC
Zandvoort 5 breken moeilijke
ijden aan. Door met 6-2 te verezen van het eerste .team van
ASVU is de TC Zandvoort. in
legradatie gevaar geraakt.
Zondag moet gewonnen worlen van het op bezoek komende Leidsche Hout om degradaie te voorkomen.
Stefan Kok zorgde voor -het
:nige lichtpuntje door zijn encelspèl te winnen en samen
met Arno van Dijk de dubbel
zegevierend af te sluiten.

woensdag 20 mei 1998

Chess-team scoort knap in NK snelschaak Zwaar
weekend
Pleines duiven

ZANDVOORT - Het vijftal van de
Chess Society Zandvoort heeft bij
het Nederlands kampioenschap
snelschaak voor clubteams beslag
gelegd op een verdienstelijke zevende plaats in de eerste klasse. Dit
was voor Chess de beste prestatie
tot nu toe.

Het team betaande uit Ben de
Vries, Olaf Cliteur, Jacob de Boer,
Chris van Bockel en Kees Koper had
zelfs lange tijd uitzicht op een nog
betere klassering, doch een 0-4 nederlaag in de voorlaatste ronde tegen de
uiteindelijke nummer twee Meppel,
deed het Zandvoortse team enigszins
terugvallen.
Chess had in een volle Beverwijkse

sporthal de luxe van een extra speler.
Het is namelijk bij het nationaal kampioenschap toegestaan een speler telkens aan de kant te laten staan.
Chess startte niet echt overtuigend in
de finale groep van zestien teams,
maar wist toch nipt te winnen van het
derde team van Purmerend, 2,5-1,5.
In de tweede^ ronde werd een knap
resultaat neergezet door Bloemendaal 2, in de competitie overtuigend
kwampioen, op 2-2 te houden. Dit
kwam mede door de fraaie overwinning van Ben de Vries.
In de derde ronde vielen de schakers uit Zandvoort even terug door
met 1-3 van de uiteindelijke kampioen Bunschoten te verliezen. Opmerkelijk was wel dat de winstpartij

van Kees Koper het enige verliespunt
betekende voor de landskampioen in
de eerste klasse. In de vierde ronde
werd het Amsterdames PCB met 2,51,5 verslagen, terwijl de ronde daarna
het Hilversumse HSG er met dezelfde
cijfers aan moest geloven.

Ondanks drie overwinningen en
een gelijkspel stond Chess niet hoog
op de ranglijst daar er gekeken wordt
naar taordpunten en niet naar matchpunten zoals in de normale cpmpetitie. De Zandvoortse delegatie bleef
echter presteren en zette koers omhoog. Eerst werd De Kentering uit
Rosmalen met 2,5-1,5 verslagen en de
ronde daarna moest Ivoren Toren uit
Rotterdam, die tot op dat moment de

tweede plaats innam, zelfs met 3-1 in ning, totaal instortte.
het stof happen.
De Boer, Van Bockel en Koper hielden met goed spel de Zandvoorters in
Nadat in ronde acht Promotie uit de race om het beter te doen dan
Zoetermeer met dezelfde cijfers ver- vorig jaar toen een negende plaats
slagen werd, kwam het erepodium werd ingenomen. In de voorlaatste
even in zicht, daar de vierde positie ronde leken de Zandvoorters ook dat
werd ingenomen. De kentering kwam niet te halen toen onnodig met 0-4
toen bij de schakers van Chess. Eerst van Meppel werd verloren. In de slotwerd nipt met 1,5-2,5 verloren van ronde kwam echter alles nog goed
Krommenie en vervolgens volgden daar het sterke MSC uit Den Helder
maar liefst vier remises tegen respec- met 2,5-1,5 terug gewezen werd.
tievelijk Leiderdorp, AAS uit AlkHet leverde Chess uiteindelijk een
maar, Castricum en het Leidse LSG. zeer verdienstelijke zevende plaats
De Chess Society Zandvoort had de op. Een knap resultaat, zeker gezien
pech dat Olaf Cliteur, in tegenstelling het feit dat er slechts drie van de
tot in de gewone competitie, slechts vijftien partijen verloren gingen en
enkele goede partijen speelde en dat wel tegen de nummers l tot en met 3
ook Ben de Vries, na een sterke ope- van de eindrangschikking.

Robin Castien beste schutter
ZANDVOORT - Voor de
tweede keer in successie
werd Robin Castien onbedreigd winnaar van de 'gouden schoen'. Deze schoen
ging naar de meest scorende
voetballer van het seizoen
1997/1998. Vanaf de start van
de competitie nam de 26 jarige spits van Zandvoort'75 de
leiding en die is niet meer in
gevaar gekomen. Rotain Castien scoorde dit seizoen 22
doelpunten en leek het record van Paul Longayroux
(25 stuks) te gaan breken.
„Het scoren ging mij gemakkelijk af en er werd ook beter
gevoetbald dan vorig jaar,"
vond Castien. „Ik heb dit sei-

zoen zes wedstrijden gemist
anders had ik het record wel
kunnen breken. Dat was jammer."
Of de Zandvoortse spits volgend jaar wederom kandidaat
voor de overwinning is, moet
worden betwijfeld want hij
speelt met de gedachte Zandvoort'75 te. gaan verlaten. „Ik
denk dat de kans klein is dat ik
hier blijf. Ik had hier wel willen
blijven als er versterkingen waren gekomen. Met de fusie in
het vooruitzicht had ik gehoopt dat Pieter Keur. en Paul
Longayroux zouden komen,
want dan speel je volgend jaar
zo in de eerste klasse.

Zwemsters Zeeschuimers
behalen goede resultaten
ZANDVOORT - De synchroonzwemsters van de
Zwernvereniging .De Zeeschuimers behaalden * zeer
goede resultaten. Bij uitvoeringswedstrijden van de
Noord-Hollandse
verenigingscompetitie vielen vele
Zandvoortse
kunstzwemsters in de prijzen.
In categorie vijf zwom Beryl
Valpoort, die voor het eerst
een solo zwom, zeer geroutineerd naar een tweede plaats.
Een knappe prestatie waarmee zij niet alleen zichzelf
maar ook haar trainsters verraste. Zij presenteerde aan het
talrijke publiek en goed uitgevoerde solo op muziek van
Star Wars. Ook Nathalie Munnikes en Gabriella Munier waren als duet volkomen nieuw.
Op muziek van Solid Harmonie zwommen zij zeer,,synr.
chroon naar een prachtige derde plaats. Met de ploeg bestaande uit Shanita Doerga,
Mariel van der Meer, Nathalie
Munnikes, Gabriella Munier
en Beryl Valpoort werd beslag
gelegd op een tweede plaats.
In de zwaardere categorie
zes was Esther Koomen met
haar solo op muziek van Sun
Set Boulevard een klasse
apart. Met bijna zeven volle
wedstrijdpunten verschil was

zij onbereikbaar voor de concurrentie. In de daarop volgende duettenstrijd was Esther
samen met Sandra Beugel wederom duidelijk de beste.
In de zwaarste categorie zeven, waarin de senioren zijn
ondergebracht, wist Tamara
van Rhee door te dringen tot
het ereplatform waar zij een
zeer eervolle derde plaats behaalde. Samen met Wendy van
den Broek kwamen zij in de
duettenstrijd tot een verdienstelijke vierde plek. De ploeg
van De Zeeschuimers met Tamara van Rhee, Wendy van
den Broek, Ditte Valk, Sandra
Beugel en Esther Koomen
pakte op kleine afstand van
winnaar HPC uit Heemstede,
een mooie tweede plaats.
Zondag aanstaande zullen
de jongste synchroonzwemsters van De Zeeschuimers
., met, uityperingen in. actie komen. In zwembad de Watering
in Wormerveer wordt dan gestreden om de beste plaatsen
in de categorie 1-4. De Zandvoortse deelneemsters Shanita Doerga, Simone Sindorf,
Astrid Koomen, Kimberley
Buyen, Martina Rutgers, Mariette Godschalx, Lindsey Verschoor en Anita en Melissa
Daane zullen er alles aan doen
om in de prijzen te vallen.

ZANDVOORT - Voor de
duivenliefhebbers van Pleines was het een druk weekend met twee wedvluchten
op het programma. Voor de
combinatie Romkes-Spronk
en voor Hans Heiligers werden het succesvolle vluchten.
De laatste vitessevlucht vanuit het Belgische Houdeng
ging over een afstand van 210
kilometer. De duiven werden
om half acht gelost, met warm
weer en een oost-noordoosten
wind. De duif van de combinatie Romkes-Spronk trok met
een snelheid van 1235,77 de
overwinning naar zich toe. De
eerste fondvlucht vanuit het
Franse Etampes ging over een
afstand van maar liefst 460 kilometer. Ondanks het mooie
weer werd het een zware en
lange rit voor de duiven. De 219
duiven werden om zeven uur
gelost en de eerste duif van
Hans Heiligers werd geklokt
om vier minuten over twee uur.
Uitslag Houdeng: Combinatie Romkes-Spronk l, 4, 5, 13,
15, 17, 24; Hans Heiligers 2, 22,
25; Hans Gaus 3, 9; Combinatie
Koper-Koper 6; Ruud en Theo
Sinnige 7,14,19; Rook Driehuizen 8, 23; Combinatie PaapPaap 10, 12, 18; Combinatie
Koopman-Knegt 11; Piet La
Grouw 16; Peter Bol 20, 21.
Uitslag Etampes: Hans Heiligers l, 6,12; Combinatie PaapPaap 2, 8, 10, 17, 25; Combinatie Spronk-Romkes 3, 4, 7, 8;
Combinatie Koper-Twins 5,24;
Peter Bol 9,15, 23; Combinatie
Koopman-Knegt 11; Combinatie Koper-Koper 13; Rook
Driehuizen 14, 19; Hans Gaus
16, 22; Ruud en Theo Sinnige
20, 21; Anneke van Bockhoven
39.

Zonen Roy (11 maanden) en Nigcl (2 jaar en 8 maanden) flankeren de schoen en schutter Robin Castien
Foto: Kriek van Clcef

Bridgers in beslissende fase
ZANDVOORT - Met nog
een wedstrijd te gaan is de
strijd om de eindoverwinning
bij de Zandvoortse Bridge
Club in een belissende fase
beland. Enige paren hebben
uitzicht op de eindzege.
In de A-lijn wonnen mevrouw Kinkhouwers en de heer
Heidoorn met een score van 61
procent. Mevrouw Molenaar
en de heer Koning herstelden
zich van het slechte, resultaat
van de vorige wedstrijd door
met 58 procent op de tweede
plaats te eindigen. Zij namen
door dit goede resultaat de
koppositie weer in handen. De
heren Emmen en Van der Meulen hebben zich intussen genestejd op een tweede plaats.
De neren Overzier en Van de
Staak, gedegradeerd, uit de Alijn, vonden dat zij maar eens
orde op zaken moesten stellen.
In de B-lijn scoorden zij 67 pro-

Janna Pennings stopt ermee

cent, hetgeen goed genoeg was
voor de overwinning en bovendien is er weer kansen op promotie naar de hoogste lijn. Het
echtpaar Kerkman had ook
een goede avond en met zestig
procent legden zij beslag op de
tweede plaats. De strijd om de
eerste plaats gaat tussen het
echtpaar Van der Werff en de
dames Van Leeuwen en Van
Os. Zij ontlopen elkaar maar
een procent.
De zege in de C-lijn was met
62 procent voor de heren Van
Gellekom en Verburg. Op een
afstand van een overslagje
greep het echtpaar Van der
Moolen de tweede plaats. Met
nog een wedstrijd voor de boeg
staan de heren Van Gellekom
en Verburg op de hoogste
plaats gevolgd op de tweede
plek door de dames Eijkelboom en de Fost.
In de competitie op donderdagmiddag haalden in de A-

lijn de heren Hogendoorn en
Vergeest fors uit. Met een
fraaie score van 74 procent waren zij veruit de sterksten. Op
een achterstand van veertien
procent waren de dames Boon
en Koning goed voor de tweede plaats. De ranglijst wordt
aangevoerd door de heren Hogendoorn en Weijers met een
redelijke voorsprong op nummer twee, mevrouw De Vries
en de heer Vergeest.

ZANDVOORT - Het zaalvoetbaltoernooi van Zandvoortmeeuwen draait op volle toeren. De strijd verloopt
vlot met hier en daar te veel
krachtsyerschil maar ook
wedstrijden die zinderen van
de spanning.

Zaalvoetbaltoernooi
draait op volle toeren

Zo heeft in de hoofdklasse
HB Alarm het volle pond gehaald na twee wedstrijden,
maar de zeges waren minimaal. Eerst won HB Alarm
met 5-4 van Bamboeseur om
vervolgens Kroon Vis met 4-2
te verschalken. HB^gaat aan de
leiding maar moet Dennis Herenkapsalon naast zich dulden. Dit team won ook tweemaal en wel met 6-2 van Kroon
Vis en 6-4 van The Redlight
Bar.
Bij de recreanten ging Rabbel Boys vlot van start met een
5-0 overwinning op Café Basta.
De start van VSB Bank verliep
nog beter. Peugeot Cobussen
was geen partij en werd met
10-0 aan de kant gezet door de
VSB. Ook Eye Catcher scoorde

ZANDVOORT - Na ruim
veertig jaar handbal zet Jania Pennings een punt achter
iet drukke handballeven bij
ZVM-Rabobank. Zondag
werd op grootste wijze afscheid genomen van Janna
!56), na-het zoveelste behaalde kampioenschap.
Als 12-jarige handbalster
ïieldde zij zich bij de club en
aehoudens een onderbreking
van drie jaar, toen ze elders in
de regio hogerop ging spelen,
was zy betrokken bij de Zandvoortse handbalvereniging.
Eerst als speelster en de laatste twintig jaar als trainster en
coach van de club. „Tot mijn
36e heb ik in gehandbald,
maar door blessures moest'ik
daarmee stoppen," vertelt het
verenigingsmens, zoals zij zich
zelf kwalificeert.'„De toenma%e voorzitter Jaap Brugman
vroeg mij toen om teams te
ïaan trainen en coachen. Ik
deed al wat by de jeugd maar
toen ik in 1981 mijn trainersdiPloma heb gehaald ben ik het
eerste damesteam gaan traien en coachen."
Toen was het niet even de
kat uit de boom Idjken, maar
meteen ging zij er tegen aan.
Er moest gewonnen worden
«i er moest met inzet gehandoald worden. Zij kreeg het in
degradatie verkerende team
op de rails en boekte vele successen. „In het begin was het
{jog wel even moeilijk want ik
had met verschillende dames
gespeeld en die moest ik nu
coachen. Gelukkig liep het
Soed want we degradeerden
liet en later werden we kam'Pioen en promoveerden we
{jaar de divisie. Dat was wel
jiet grootste succes, het spe|len in de divisie."
„De laatste vijfjaar heb ik
derde dames team geen ook daar ging het
erg goed. Nu zijn we voor
derde keer kampioen gegorden. Deze dames hoefje
*"et veel te vertellen, want als
speelsters van het eerste
hebben ze het wel door.
dit team zitten speelsters

Zandvoorts
IMieuwsblad

De eerste plaats in de B-lijn
was gewoontegetrouw voor
mevrouw De Muinck en de
heer Henrion Verpoorten.
Deze keer behaalden zij 67 procent. De dames Nijsen en Van
der Storm scoorden zestig procent, wat voldoende was voor
de tweede plaats. Mevrouw De
Muinck en de heer Henrion
Verpoorten zijn de virtuele Bkampioenen.
Als afwisseling op de interne

en lustig op los en had met
Sabra geen moeite, 8-1. Bakkerij Paap zorgde voor een aardige verrassing door Banana met
5-1 te verslaan.
In Amiga poule B gaat het
met Harocamo erg voor de
wind. Na twee wedstrijden
heeft dit team al 21 doelpunten
gescoord. In een zeer doelpuntrijk duel bleef Harocamo
met 12-7 Sesto Senso de baas.
In deze poule doet Corodex
het goed met eveneens twee
zeges. E & E bleek niet in staat
het Corodex lastig te maken en
verloor met 5-1.

parencompetitie zijn op vier
zaterdagen voor de liefhebbers
wedstrijden voor viertallen gehouden. Hieraan deden tien
viertallen mee. De laatste wedstrijd werd afgelopen zaterdag
gehouden in Strandpaviljoen
Jantje. Op een zonovergoten
strand werd het een zeer geanimeerde en spannende ontmoeting, die hetzij onder de
parasols, hetzij in de zon werd
gespeeld, afhankelijk van ieders voorkeur. Af en toe werden wat kaarten van tafel geblazen, maar dat hoort bij een
buitenwedstrijd.
Nadat de laatste kaart was
gelegd, bleek dat het viertal,
bestaande uit het echtpaar
Van der Meulen en de heren
Emmen en Koning, als kampioen kon worden gehuldigd.
Dankzij twee sterke laatste
ronden eindigden de echtparen Groenewoud en Hoogendijk op de tweede plaats.

Ruigroktoernooi

ZANDVOORT - Op de voetbalvelden van Zandvoort'75
wordt zaterdag en zondag voor
de zevende keer het Piet Ruigroktoernooi gespeeld. De
wedstrijden beginnen zowel op
zaterdag als op zondag 's morgens om tien uur. Piet Ruigrok
is een van de oprichters van
Zandvoort'75 en al jaren
bestuurslid.
Naast het organiserende
Zandvoort'75 verschijnen op
de velden de volgende verenigingen: Wilhelmina uit Den
Bosch, TUS uit Odendorf, Alliance uit Haarlem, Spero uit
Eist, DSO uit Zoetermeer,
RKDVC uit Drunen, SC Nederhorst en het vijfde en zesde
team van Zandvoort'75. Tevens wordt op zaterdagmorgen een toernooi voor F-pupillen gehouden. De aanvang is
elf uur en aan dit toernooi
doen mee Wilhelmina uit Den
Bosch, TUS uit Odendorf,
KHFC uit Haarlem en hét
Zanövoortse Zandvoortmeeuwen.
Wit; 19.30 uur Williams Pub Tenson; 20.15 uur Sack Time Klassiek; 21.00 uur HB Alarm Redlight Bar; 21.45 uur Kroon
Vis - De Kater; 22.30 uur EDO K & L.

Maandagavond: 18.45 uur E
& E - Sesto Senso; 19.30 uur
Chinese Lippies - Aurora; 20.15
uur Harocamo - Corodex; 21.00
uur YB/Superfone - De Stal;
21.45 uur REA - Identico.
Dinsdagavond: 18.45 uur Banana - Eye Catcher; 19.30 uur
Rabbel Boys - Autoboulevard;
20.15 uur Bakkerij Paap - Sabra; 21.00 uur Maclu Auto's Programma
woensdag- HB Alarm: 21.45 uur Chin Chin
avond: 18.45 uur Webers - Geel - Café Basta.

wijl Klassiek tegenstander Webers vloerde met 8-3. In poule
A startte Identico sterk door
Chinese Lippies met 5-1 van
zich af te schudden. Veel spanning was er tussen EDO en
Tenson, een wedstrijd die uiteindelijk onbeslist eindigde. 55.

ZVM-jeugd naar Landgraaf

Sack Time en Klassiek hebben voor een fraaie overwinning gezorgd in poule G. Sack
Time kende geen pardon met
Geel Wit en won met 5-0, ter-

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag:
00.00-07.00 ZFM Nonstop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-12.00 De Watertoren
12.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-20.00 ZFM Nonstop
20.00-22.00 De Kustwacht
22.00-24.00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00.00-07.00 ZFM Nonstop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-11.00 De Watertoren
'
11.00-12.00 ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
1 2.00-1 3.00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
13.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-18.00 ZFM Nonstop
18.00-19.00 ZFM Sport
19.00-20.00 v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
20.00-22.00 Eurobreakdown
22.00-24.00 BPM

die ik als kind al trainde en dat
is toch wel heel erg leuk. Maar
goed, op een gegeven moment
vond ik het wel genoeg. Men
noemde mij al het monument
van de vereniging, maar na
twee maanden na denken stop
ik er nu maar mee. Aan alles

komt een eind. Ik zal het wel
heel erg missen; maar ik kom
zeker nog wel kijken bij mijn
cluppie."
En dat de uit een handbalfamilie stammende Janna Pennings nog vele keren langs de
lijn zal staan staat buiten kijf.

Dochter Diana speelt in het
eerste en zoon Peter doet dat
bij het mannenteam, dus kijken is er nog zeker wel bij. Dat
doet zij dan met man Willem.
die na vele jaren liet scheidsrechteren voor gezien houdt.

Zaterdag:
00.00-05.00
08.00-10.00
10.00-1 2.00
12.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-24.00

ZFM Nonstop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & PaddocR
DeCoquereli
De Kustwacht

Zondag:
00.00-09.30
09.30-1 0.00
10.00-12.00
12.00-17.00
17.00-19.00
19.00-24.00

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

NU OOK OP INTERNET- HTTP:/7SURF.TO/ZFM

Dc-F-jeugd van Zandvoortmccuwcn wacht een mooi
locrnooiwcekcnd

ZANDVOORT - De jongste jeugd van Zandvoortmeeuwen gaat zich komend
weekend vermaken in het
Limburgse Landgraaf. De Fjunioren doen daar mee aan
gigantisch
internationaal
toernooi met zo'n driehonderd verenigingen.
De grote regelaar van dit gebeuren, jeugd-coordinator Ben
Alferink is er alles aan gelegen
om van dit evenement een onvergetelijke gebeui'tenis te maken, voor de E- en F-junioren
van De Meeuwen. Aan de organisatie van dit weekend heeft
hij veel tijd en inspanning gespendeerd. Er moest een bus
geregeld worden en bovendien
is het verblijf in Limburg"aar-

dig in de papieren gelopen.
..Vroeger hebben we ook al aan
dit toernooi meegedaan en ik
vond het leuk om weereens
aan zo'n evenement deel te nemen." aldus Alferink. ,,Het is
een kostbare zaak en gelukkig
heb ik veel sponsors kunnen
aantrekken. Want anders is
het absoluut niet meer mogelijk zo iets dergelijks op te zetten. Spontaan hebben HBR.
Expron, Bibi for.Shoes. HB.
Vlaams Friteshuis en Bakels
en Jonker er voor gezorgd dat
dit allemaal door kan gaan.
Bovendien zorgt Diesel Jeans
voor een prachtige uniforme
kleding waardoor we er tijdens
het tpernooi zeer fraai bijlopen."

edia
Banen- en opleidingenkrant van Weekmedia

f
Shenzhou Open University of TCM
Opleidingen
ACUPUNCTUUR
CHINESE KRUIDENGENEESKUNDE
Gcldcrsekadc 67-73,

TUINA THERAPIE
HBO-MEDISCHE BASISKENNIS

1011 EK Amsterdam,
The Nethcrl.lnds
Tel. OIO - 623 50 60
Fax 020 - 623 36 36

alle opleidingen worden gegeven door gekwalificeerde
artsen en zeerervaren specialisten
gedegen theoretische en praktische training

E-mailinfo@cmc-amsterd3m nl
Website:
http1//www.cmc-amiterdam nl

stages m eigen kliniek
authentieke Chinese universiteit

Vraag een S.O.U.-brochure aan!
Gerrit van
der
Linden:
„Als
torenkraanmachinist zit
ie op alle

hoogtes"

AMSTERDAMS COLLEGE VOOR

HOTEL EN GASTRONOMIE

Heb jij je opleiding voor volgend
schooljaar al geboekt?

Foto:Jaap
Maars

'Je moet gewoon rustig blijven'

ACHG start de MTRO-opleidi

n Amsterdam verrijzen
tal van nieuwe gebouwen
en wordt de skyline op
sommige plekken gedomineerd door hoge torenkranen. Een torenkraanmachinist heeft een
prachtig uitzicht, maar
niet veel tijd om daar
van te genieten.

Toeristische
• MBO niveau 3 en 4
• stages in binnen- en buiterilalrift
• uitstekende
A ^.*,^arbeidsmarktperspectieven^!^
Informatie-avond:
' v », ^
donderdag 28 mei om 19.OO uur (einde 20.30 uur)
Da Costastraat 64, 1053 ZP Amsterdam

A

Bel voor inlichtingen (020) 5 150 350
of kijk op internet: http://www.euronet.nl/users/achg

Interesse? Boek snel!
maakt deel uit van X' reaionaalopteidingencenlmmamsterdamGnomstrokon

in de ogen van Van deiLinden bescheiden, toch
nog altijd zo'n dertig meter
hoog. De hoogte is aan te
passen en afhankelijk van
het gebouw waaraan
gewerkt wordt. ,,Als torenkraanmachinist zit je op
alle hoogtes. ledere kraan
heeft een maximum hoogte
dat hij vrij mag staan. Voor
de meeste is dat zeventig
meter. Daarboven worden
Tientallen torenkranen
ze verankerd aan een gevel
steken hoog uit boven de
en dan is de hoogte onbedaken van Amsterdam.
perkt. Kijk maar in
„Soms heb ik eyen tien
minuten dat ik in de rond- Amerika, daar worden
te kan kijken en dan zie ik gebouwen neergezet van
dertig collega's staan," zegt meer dan tweehonderd
Gerrit van der Linden. Hij meter."
De torenkraan verzorgt
is torenkraanmachinist en
werkt momenteel in dienst het tilwerk op de bouwvan Ballast Nedam aan een plaats en kan gewichten
van twaalf ton dragen. „De
nieuwe Montessorischool
dingen worden beneden
in Amsterdam Oost.
vastgebonden en dan hijs
Zijn hijskraan is, hoewel

ik ze omhoog, zodat er
niets over trapjes hoeft."
Een torenkraanmachinist
zit op eenzame hoogte en is
daardoor afhankelijk van
de mensen beneden. Die
moeten alles goed vastmaken en duidelijk aangeven
wat de bedoeling is. Maar
daar schort het wel eens
aan en wat kun je dan nog
doen? „Dan dreig ik dat ik
naar beneden kom en het
zelf wel vast maak," zegt
Van der Linden.
In elk geval laat hij zich
nooit opjagen. „Je moet
altijd rustig blijven. Ik heb
een giek van zestig meter.
Die vangt flinke wind en
gaat dan helemaal heen en
weer. In de bouwput hebben ze daar geen erg in en
zijn ze meteen kwaad als ik
vijf centimeter te ver naar
rechts of links zit."

Toiletdame
ALRAVEN VAN HALL COLLEGE

DROGISTERTJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK

Voor info

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513

STRANDPAVILJOEN 21

Tel. 5715524

vraagt met spoed
gemotiveerde

BIJRIJDERS

CHAUFFEURS
Je bent verantwoordelijk voor het bij onze klanten thuis
afleveren van wasautomaten, kleuren-tv's, koelkasten enz.
Je beschikt over een klantvriendelijke instelling, gevoel voor
service, je bent een vakman op de weg en beschikt over
groot-rijbewijs B-C. Je rijdt met de nieuwste Mercedes-Benz
vrachtauto's. Een gedegen inwerkperiode
en een
rijvaardigheidstest zijn vanzelfsprekend.

Studeren met behoud van uitkering?

die eindexamen hebben gedaan,

Bel voor meer info 023-57] 2513
vragen naar dhr. of mevr. Olieslagers

In verband met uitbreiding van onze Expeditie vragen wij voor ons Centrale Magazijn te Amstelveen:

BETER EN GOEDKOPER!

Startkansopleidingen

medewerksters
voor seizoenwerk in onze
Drogistérij-Parfumeriezaak

BEROEPSOPLEIDINGEN

ADMINISTRATIE
JURIDISCHE DIENSTVERLENING
BEVEILIGING

moet eerst een voorlopig
hijsbewijs halen, waaruit •
blijkt dat je aanleg hebt.
Vervolgens krijg je theorie
op school. „Daar leren ze je
alles over zaken als elektriciteit, wiskunde en soortelijke gewichten," weet Van
der Linden. Maar onder de
knie krijg je het vak pas
echt in de praktijk.
Wat is het meest moeilijke
van dit wei'k? Van der
Linden: „Je moet rustig
blijven en nooit je hoofd
verliezen. Je bent verantwoordelijk en als er wat
gebeurt, maakt niet uit
wat: jiij bent de schuldige.
Als er een boutje naar
beneden valt, zie je iedereen naar boven kijke'n.
Zelfs als iemand beneden
het uit handen had laten
vallen, kijken ze jou aan."
Jan Pieter Nepveu

DE GROOTSTE ENGOEDKOOPSTE
ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD!

gevraagd
DRUGSTORE

Het werk op de bouwplaats start om zeven uur 's
ochtends. Voor een kraanmachinist komt daar een
kwartiertje klimmen bij.
Dus om kwart voor zeven
klimt Van der Linden met
zijn boterhammen en een
thermoskan koffie naar
boven. Op drukke dagen
komt hij pas om half vier
weer uit zijn cabine.
„Dan ben ik constant
bezig geweest en heb een
boterhammetje gegeten op
schoot. Ik zorg er voor dat
ik alles boven heb. Vroeger
had ik ook een koffiezetapparaat, maar dat is nu
kapot. En de radio staat
dag en nacht aan, op radio
twee. Daar hoor je de oude
deejays en dat is wel gezellig."
De opleiding tot kraanmachinist duurt twee jaar. Je

Herintredend"?

Voor onze afdeling klanlenexpeditie zoeken wij medewerkers
voor het afleveren van o.a. wasautomaten, drogers,
koelkasten, fornuizen, kleuren-tv's e.d.

Opleiding op havo/vwo-niveau?

Je huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.
En de m,ikpttiijr weel v,in
w.inien en kranten

Ingeschreven bij het arbeidsbureau?

Voor beide funkties geldt: Je beschikt over enthousiasme, doorzettingsvermogen en een klantvriendelijke Instelling. Je leeftijd
ligt tussen de 18 en 25 jaar, een werkweek van 38 uur en van dinsdag t/m zaterdag.

Fulltime beschikbaar?

Wij bieden een goed salaris, prima sekundaire arbeidsvoorwaarden in een plezierige werksfeer met regelmatig doorgroeimogelijkheden in een modern en dynamisch bedrijf.
Ben je geïnteresseerd en op zoek naar een afwisselende baan, schrijf dan een brief met CV aan:
BCC (elektro-speciaalzaken) B.V., Postbus 9057 1180 MB Amstelveen t.a.v. Personeelszaken.

Kies dan voor een startkansopleiding en
vergroot je kans op een baan.

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou m de buurt aulorppleidingen die 10 dagen duren. Maak
gebruik van onze meer dan 30-|arige ervaring SPECIALE METHODE.

Bel 0900-8991161
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Geld verdienen is makkelijker dan je denkt!

Het Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt

BEZORGERS
Je hoeft er niet vroeg voor op te- staan
en je zit er ook niet elke dag aan vast.
Een paar uur per week is al genoeg. Wil je dat?

Bel dan ons kantoor:
telefoonnr. O23-5717166

Per 14 september 1998 start het Walraven van Hall College
in samenwerking met het arbeidsbureau i-jarige
dagopleidingen met drie maanden stage:
_ Assistent administrateur
• Boekhoudkundig medewerker
• Commercieel medewerker banken
• (Directie) secretaresse / managementassistent met
specialisaties:
medisch
commumcatie/pr
marketing
juridisch
personeelszaken
Opleidingen op mbo-mveau. Praktijk- en beroepsgericht.
Vakbekwame docenten. Weinig kosten. Persoonlijke
trajectbegeleiding. Het behalen van externe diploma's is
mogelijk zoals BKB, PDB, MBA, NIMA PR/A en NEMASmanagement.
Informatie en inschrijvingen dagelijks aan het Walraven
van Hall College, Admiraal de Ruyterweg4io. Vraag naar
Klaas van den HerikofCelia Lieuw,
telefoon 020-6845698 / 6829855.
Voorlichtingsbijeenkomsten: donderdag 28 mei om 13.30
uur en maandag 8 juni 19 30 uur op de Admiraal de
Ruyterweg4io.
Walraven van Hall College, Terheideweg 10,
1062 HL Amsterdam, tel.: 020-5161616
'-^IER
/iet WuHC mja*F deel uit van f_

ld' optpiainarn centn.

BCC (elektro-speciaalzaken) B.V. is een toonaangevende detailhandelsonderneming op het gebied van Hi-Fi, video, TV, wasautomaten, koelkasten,
magnetrons, etc. met momenteel 19 vestigingen in de randstad. Daarmee is zij één van de grootste ondernemingen in de branche. Goed opgeleide
medewerkers, moderne bedrijfsvoering, sterke klant- en servicegerichtheid, uitstekende produktkennis/ -voorlichting en sterk konkurrerende prijzen zijn
reeds jaren de basis voor onze succesformule. Daarnaast vormen een open en eerlijke werkomgeving de andere pijlers binnen onze onderneming.

AI werkende het beroep van Verzorgende Ieren?
(voorheen ziekenverzorgende)
De Buitenhof biedt twee opleidingsmogclijkheden:
1. de opleiding verzorgende IG : een fulltime opleiding, start in april en september,
eerst 7 maanden naar school, daarna 2Vz jaar werken en leren.
2. de opleiding Verzorgende Algemeen : een parttime opleiding, start in februari/maart en
september. Tijdens het praktijkdeel van deze 3-jarige opleiding werkje in
De Buitenhof en ga je l dag per week naar school. (Heb je het diploma helpende
dan kun je een halfjaar vrijstelling krijgen)
Het theorie-gedeelte van de opleiding wordt verzorgd door de Amsterdamse School voor
Gezondheidszorg,
Met een MAVO-diploma of een diploma VBO (2 x C-niveau, 4 x B-niveau) kun je aan deze
opleidingen beginnen.
In het beroep van verzorgende begeleid en verzorg je bewoners die dat, geheel of gedeeltelijk,
niet meer zelf kunnen. Belangrijk in het uitvoeren van het beroep is datje respect toont voor
datgene wat de bewoner wil. Je moet goed kunnen samenwerken met anderen. Verzorgen is
immers werk datje doet in teamverband. Daarnaast zijn initiatief, doorzettingsvermogen en de
bereidheid om, samen met de bewoner, diens familie en je collega's, oplossingen te bedenken
voor een optimale zorgverlening van groot belang.
Belangstelling ?
schrijf dan een brief- met een korte motivatie van je keuze voor dit beroep aan: Zorgcentrum De Buitenhof, Nieuw Herlaer 2,1083 BD Amsterdam.;
Voor informatie kun je bellen: Afdeling Personeel &0rganisatie,
Rob Michielsen (coördinator opleidingen): 020-6442044.

ADVERTEREN? ZANDVOORT: 020 -571 7166

Zorgcentrum De Buitenhof in
Amsterdam-Buitcnveldcrt maakt deel
uit van de Stichting Amstelhuizen en
biedt huisvesting, verzorging en
verpleging aan ca. 300 bewoners.
In het dienstencentrum wordt
begeleiding opvang en verzorging
geboden aan ca. 45, nog thuiswonende,
bezoekers met verschijnselen van
beginnende dementie.
Er werken ca. 350 medewerkers.
In De Buitenhof werk je in zogeheten
"multi-disciplinaire teams. D.w.z. dat
in het team behalve de verzorgenden
ook de arts, fysiotherapeut of
maatschappelijk werkende je collega is.
Elk team levert zorg aan ongeveer 100
bewoners.

ZORGCENTRUM D£ B U I T E N H O P

•Woensdag 20 mei 1998
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ADVERTENTIE

"WANNEER ZAG u VOOR

Gemaal Halfweg weer onder stoom

«T GROTE WITTE DOEK?
';•
Reserveren? Bel:
O9OO.2O2 53 5O

Halverwege
Amsterdam
en
.••••••••••i
Haarlem staat
stoomgemaal
Halfweg. Gebouwd in
'ietsroute 'in
1853 is dit het oudste
je sporen van
nog werkende
stoomgemaal ter
„eeghwater'
wereld. In vol bedrijf
kon het per seconde
Tot oktober hebben de
rW's en musea in De Rijp, de 25 duizend liter
hermer en de Beemster de
overtollig water uit
etsroute 'In de sporen van
de Ringvaart van de
an Adriaanszoon Leeghwa•r' beschikbaar. Leeghwater Haarlemmermeer ,
cfde in de zeventiende eeuw
n was de drooglegger van on- malen. Sinds 1977
er andere de Schermer en de draaien de
Beemster. Bovendien was hij schepraderen alleen
e architect van het fraaie renog tijdens de
aissance raadhuisje in De
lijp. De dertig kilometer lan- speciale draaidagen
e fietstocht voert behalve
die de Stichting
mgs dit raadhuis, ook langs
Vrienden
e Schermermolens, de karakmstieke zeventiende eeuwse Stoomgemaal
tolpboerderijen, bijzondere
Halfweg ook deze
erken en door veel idyllisch
zomer weer
Hollands polderlandschap.
'erder zijn alle musea, zeker organiseert.
Int Amsterdam, p*n Haag.
Cronlnamn, Mammtricht,
Hottmralmm of utrmcht.

Stront
EN IMMENSE vogelkolonie. Overal barst hol
van het leven. Blauwe
reigers scheren laag over,
knokken elkaar uit bomen. De
jongen roepen vanaf tientallen
nesten tegelijk om eten. Al en
toe zie je kleinere reigertjes>
zitten. Ook blauw, maar gpdrongen en schuwer. Dat zijn
de kwakken, of nachtreigertjes. Hun nesten hebben ze U>gen de stammen van grote wilgen gedrukt. Dat valt mindoi
op.

E

i het weekend, geopend. In
ie Rijp laat het museum 'In 't
louten Huis' de geschiedenis
an de walvisvaart, vóór de
rooglegging, zien. In de Mueummolen in Schermerhorn
s de werking van de watermo-

n zichtbaar en in Midden
Beemster ademt de pastorie
an schrijfster Betje Wolff nog
teeds de sfeer van vroeger.
)e roulekaart met beschrijving: kost
ijl' gulden, inclusief korting: toegang
uisea. Tel. VW Grafl-De Rijp: 029971.979. Info Schermer: 072-502.1519.
order te verkrijgen bij de VW's
.Ikmaar, Purmercnd, Midden
i'emster en de drie genoemde muca.

ADVERTENTIE
W
NEEM EENS PLAATS
M
INÉÉN VAN DE
'.
{76PATHE BIOSCOOPZALEN!
!?/' Reserveren? Bel: '
i|O9OO.2O253 5O
iÉn.
soct/pm
. . .
•
I {; ^ ^
in: Ammtfrdmm, D*n Hmm
ttcrdmm of Utr+cht.

(inderexcursie
naar verdwenen
dorp in duinen
Speciaal voorkinderen uit
, roep zeven en acht van de
sasisschool, organiseert
Staatsbosbeheer in mei en
uni (op afspraak) een excurdoor de Westerduinen op
Texel.
De boswachter van StaatsJosbeheer kan spannend verellen over het verdwenen
Jorp De Westen, waar de duilen naar zijn genoemd, en de
ichreeuwerige meeuwenkolone. Bovendien weet hij ook
eel veel over alle planten en
Jieren die leven in de duinen.
3e excursie is ook geschikt
'oor schoolklassen en ouders
nogen mee.
r

•tart: beschrijving bij aanmelding,
l uur. Duur: twee uur. Kosten: 7.50
nilclen (volwassenen), 4 gulden (kinleren t/m 12 jaar). Tip: laarzen en
crrekijker meenemen. Aanmelden
'n inlichtingen: EcoMarc, tel. 0222117.741.

ADVERTENTIE
•'• '
IN
EEN
PATHÈ BIOSCOOP
'BENT U BETER UIT!
X' Reserveren?. Bel:
O9O0.2O2 53 SO

Disney-expositie
gaatvooral
over eenden
.Voor liefhebbers van Disney'êxiren is een bezoek aan de
Disney-expositie in het Mu>eum van de Twintigste eeuw
"i Hoorn de moeite waard. De
tentoonstelling is gebaseerd
°P
alle mogelijke Disney-figul(
?n, maar vooral eenden. De
enloonstelling heet dan ook
Overal is Duckstad'.
Voor een groot gedeelte beb
Uat de expositie uit Disney'•'Qorwerpen die in de loop der
laren
in de verkoop zijn ge!3
i'acht.""Ruim vierduizend keu.1-, bad- en slaapkamerartiwlen worden getoond.
"''t Museum van de Twintigste
''''uw, Bicrkadc 4 en 4a, is geopend
"P dinsdag tot en met zondag van 10'' uur.

ADVERTENTIE

Reserveren? Bel:
O9OO.2O2
53 SO
_
BOct/pm
•^

in: Ammtordnm, D*n famnfj,
Gronl

Stoomgemaal Halfweg is het oudste nog werkende stoomgemaal ter wereld

O

UDE TIJDEN herleven, wanneer de
stoommachine van
gemaal Halfweg begint te sissen. Op de draaidagen gaat het museum om tien
uur open en tegen twaalven
brengen vrijwilligers van de
Stichting Vrienden Stoomgemaal Halfweg de 500 pk sterke
machine op stoom. „We maken
stoom onder een bepaalde
druk, we kunnen gaan tot zestien bar, zestien kilogram per
vierkante centimeter, en dat is
nogal wat," zegt Arie Molijn
(61), conservator van het

grote tandwielen wordt kracht
gezet op zes schepraderen die
het water uit de Ringvaart malen. Raakt daardoor de waterhuishouding in de omgeving
niet in de war? Molijn legt uit
dat daar geen sprake van is
sinds - er een dijk is weggehaald: „We verplaatsen nu gewoon water rondom het gemaal."
Als er bij stoommachines
iets misloopt, gaat dat doorgaans gepaard met angstaanjagend gesis en lawaai. Het
personeel moet daarom goed
geïnstrueerd
zijn en valt
onder " de
en
stoqmwet.
Molijn: „Zo'n
van
het
stoomketel
stoomgemaal.
onder
hoge
Stoomgedruk is een
maal Halfweg
beschikt over
bom. Als de
een complete
ketel zonder
water komt te
installatie,
staan, wordt
bestaande uit
een kolenge- ----het gevaarlijk
stookte stoomketel, stoomma- want dan kan hij in elkaar zakchine en zes enorme schepra- ken."
deren. In het ketelhuis staan Vandaar dat de installatie
voor de kenners - twee grote tweejaarlijks gekeurd moet
Badcock en Wilcox stoomke- worden en verschillende veiligtels. Eentje doet het niet meer heidsvoorzieningen heeft, zoen is opengewerkt, zodat je als een veiligheidsklep en een
hem ook van binnen goed kunt fluit met loden prop. „Doordat
bekijken. De andere is tijdens die prop normaal in het water
draaidagen in bedrijf.
zit, blijft hij heel. Zodra de keDeze ketel heeft een waterin- tel leeg is, wordt hij ontzettend
houd van zevenduizend liter heet en gaat het lood smelten.
en geeft een stoomproductie Dan gaat de fluit fluiten en
van drie ton per uur, waarmee weet de stoker dat hij geen waeen gelijkstroomstoommachi- ter meer heeft en het beste
ne wordt aangedreven. Via maar kan wegrennen."

'Gaat de ketel
fluiten dan moet

dat hij wegkomt'

Op dagen dat het gemaal
open is maar niet draait, krijgen de bezoekers een rondleiding en kan er een film bekeken worden. Zo krijgen zij een
beeld van de techniek en van
de waterhuishouding in Nederland. Verder is er in het gemaal een doorlopende expositie van A meetinstrumenten.
Daarmee werden vroeger dingen als de waterstand voor en
achter het gemaal, de stoomdruk en de water- en stoomtemperatuur gemeten.
De instandhouding van het
gemaal is geheel in handen van vrijwilligers, in

opleidingen te beginnen om er
voor te zorgen dat de kennis
wordt overgedragen, maar het
stuit altijd weer op geldgebrek."
Het museum is tot en met
september geopend op woensen donderdagen van één tot
vier uur, 's zaterdags van tien
tot vier uur. De draaidagen zijn
op zondag 21 juni, 19 juli en 16
augustus. Op deze draaidagen
gaat het museum om tien uur
's morgens open. .Om kwart
voor twaalf wordt de stoommachine gestart, die vervolgens
tot
vier uur 's
middags blijft
draaien. Zondag 13 september neemt
het
gemaal
deel aan de
Open Monumentendag.
Het seizoen
wordt op zaterdag 3 oktober
afgesloten met een nostalgische avond van zeven tot tien
uur. Dan brandt de petroleumverlichting en lopen de medewerkers in kleding uit de vorige
eeuw.

'Wij krijgen hier
kinderen die nog
nooit kolen
hebben gezien'

Wat
• drijft
hen? Molijn
lacht.
„Dat
heb ik nooit
begrepen.
Waarom
ik
het zelf doe
begrijp ik eigenlijk ook niet,
maar je wilt natuurlijk allemaal graag dat dit in stand
blijft en wordt doorgeven aan
het nageslacht. Wij krijgen hier
kinderen die nog nooit kolen
hebben gezien. Die geven we
dan een plastic zakje met kolen mee."
„En ook de stoomervaring,
zoals we die nodig hebben om
het museum draaiend te nouden, sterft uit. Het is belangrijk
dat de kennis van nu overgedragen wordt op de jongeren.
Ik ben al vaak bezig geweest

Jan Pieter Nepveu
Stoomgemaal Halfweg, Haarlemmermeerstraat 4, Halfweg, telefoon 020497.4396.
Het Stoomgemaal is ook te bezoeken
op Internet: littp:/Avww/rcz.com/stoomgemaal.iialfweg.

De stront vliegt om je oren
Overal is herrie. Die neemt
nog toe als een paar ooievaarb
aan komen vliegen. Eentje
vliegt naar zijn nest, hoog in
een populier. Een ander gaat
even de buren pesten, die op
een gebouw verderop hun nest
hebben gemaakt. Met flink
klepperen weten zij hem af te
houden.
Een beeld van lang vervlogen tijden? Een beschrijving
van de Donaudelta? Welnee
Kijk maar eens verder om je
heen: overal staan mensen.
Een paar hebben een verrekijFoto Stichting Vi lenden Stoom^eiruuil
ker en maken aantekeningen
De rest is gewapend met kinderwagens en suikerspinnen,
want we staan hier gewoon m
Artis, bijna in het centrum van
de stad. Maar de vogels waar
het hier om gaat zijn wel degelijk wild. Net als die enkele wilde aalscholver die stiekem
Staatsbosbeheer nodigt be- het havenpaviljoen klaar
langstellenden uit voor een
staan. Op 23 juni gaat men per tussen zijn kortgewiekte
wandeling door rietvelden en boot naar het beginpunt.
soortgenoten is gaan zitten
Kosten: 30 gulden p.p. De lunch
Zo'n ervaring van een gemoerasbos, over trilveen,
pin ongeveer twee uur gehou- mengde kolonie grote, wilde
planken en vlonders. De wan- wordt
dcn.
Tij):
lange
broek
en
laarzen
of
deling gaat door het oer-hol- waterdichte hoge schoenen noodza- visetende vogels is uniek. Nerlandse natuurgebied Ham en kclijk. Aanmelden en inlichtingen: gens in Nederland kan je zo
havenpaviljoen De Swaen, tel. 0251- makkelijk tussen de reigers,
Crommenije, dat normaal is
ooievaars en kwakken staan.
afgesloten voor publiek. Bos- 313.937.
Zie je van zo dichtbij kleppewachter Ab van Dorp vertelt u
ADVERTENTIES
rende ooievaars, vechtende
onderweg over ontstaan en
beheer, over tratelaars en zonreigers en baltsende aalscholvers. Zelfs in de Donaudelta
nedauw en over de vele moeIN EEN
ras- en rietvogels. Voor vertrek
moet je goed zoeken voor je
F>ATHE BIOSCOOP
BENT U BETER UIT!
zo'n kolonie te pakken hebt.
is er koffie en Uitgeesterkoek
Reserveren? Bel:
en als u moe en hongerig teEn dan vliegt alles nog weg
O9OO.2O2 53 SO
ook, want in die landen zijn
rugkomt staat een heerlijke
vogels niet veel goeds van
lunch klaar.
In: Ammtmrdmm, Dmn Hmmg,
Groningen, MmmmtricM,
mensen gewend.
Wandelingen worden gehouRof««rtfjim of Utrmcht.
den op 26 mei, 9 en 23 juni. De
Nee, om echte wilde natuur
start is om negen uur 's morgens bij havenpaviljoen De
goed te zien moet je in de stail
wezen. Alleen jammer datje er
Swaen, Lagendijk 41 in Uitin dit geval voor moet betalen.
geest. De bedoeling is dat
Het kost minder dan een reis
deelnemers op 26 mei en 9 juni
naar Roemenie, maar toch.
per fiets naar het beginpunt
van de wandeling gaan. Wel
Gelukkig zijn de reigers in het
Amsterdamse Bos gratis.
zelf een fiets meenemen, hoeMaar die bouwen hun nest wel
wel er ook enkele fietsen bij
Met alle nieuwtjes,
een stuk hoger in de bomen.
Alles heeft zijn prijs.
akties en ideeën om

Wandelen door rietland,
moeras en over trilveen

De
Boodschappen

Beurs

goed en voordelig
boodschappen te doen.
VOLGENDE WEEK IN
DEZE KRANT!

NAAR DE FILM
INEEN
PATHÉ BlOSfSOOP'
Reserveren? Bel:
O9OO.2O2 53 5O
lm Mmmtmrdmm, DmnHmmg,
Gronlngmn, MmM*tricht,
f Utrmcht. .

Retnco Daalder

Energiebedrijf toont geschiedenis gas en licht
Op het terrein van de vroegere Zuidergasfabriek aan
de hoofdstedelijke Spaklerweg bevindt zich het
bedrijfsmuseum van het Energiebedrijf. In het oude
regulateursgebpuw kan men voorwerpen, foto's en
posters zien, die samen een verbazingwekkend beeld
geven van ruim een eeuw gas en elektriciteit in
Amsterdam. Wie weet bijvoorbeeld dat het
gasleidingnet ooit opgebouwd werd met
kanonslopen?

H

ET ENERGIEBEDRIJF is altijd zuinig
op zijn spullen geweest. „Wij hebben nooit dingen weggegooid, maar alles op
zolders en in kelders bewaard,
omdat we het ooit weer nodig
konden hebben," zegt de beheerder van het Bediïjfsmuseum ENW Amsterdam NV,
Henk Smit.
De spaarzaamheid heeft na
honderd jaar
geleid tot een
grote bedrijfshistorische collectie,
die in 1987
een onderkomen heeft gekregen in het
oude regulateursgebouw
van de Zuidergasfabriek. Dit
pand, waar
vroeger de
gasdruk geregeld werd,
stamt uit
1911 en is een
bezienswaardigheid op
zich vanwege
zijn zogenaamde plofdak.
Smit: „Een
constructie,
die er voor moest zorgen dat
bij een gasexplosie het dak er
zou afvliegen, maar de muren
bleven staan."

De museumcollectie laat
zien hoe gas en elektriciteit
door de jaren heen geproduceerd, gedistribueerd en gebruikt werden. Zo zijn er de
gasbrandertjes, die men begin
deze eeuw thuis aan de gasleiding bevestigde, liefst op een
brandbare houten plaat. ..Levensgevaarlijke dingen, als er
een grote pan op stond waaide de vlam naar de plank en
de gastoevoer."
In vitrines
staat een aantal voprwerpen die zonder hulp
moeilijk thuis
zijn te brengen, zoals een
elektrische
dassenpers
en een apparaatje waarmee men ny;
3 lonkousen
kon repareren. „Mensen
vonden in het
begin van
deze eeuw
heel veel gekke dingen uit,
als het maar
elektrisch
was," zegt
Smit. Hij
loopt naar
een nauwelijks als zodanig te
herkennen radio, het eerste
type dat door Philips na de
Tweede Wereldoorlog gepro-

P&P B0605

In het oude rcgulateursgebomv kan men voorwerpen. Foto's en posters zien, die samen een beeld geien
van ruim een eeuw gas en elektriciteit

duceerd werd.
„Philips was door materiaalschaarste gedwongen een radio te ontwikkelen, die bestond uit één grote buis. Dat
werd een heel goed radiootje."
Smit steekt een stekker in het
stopcontact en zet een knopje
om. De radio moet even op
temperatuur komen en dan
weerklinkt uit het antieke apparaat een zeer moderne discussie van Talkradio.
Tot 1959 moesten consumenten van gas en licht speciale penningen kopen, die zij
thuis m een muntmeter kónden doen om energie te krijgen. Het museum toont de
machine, waarmee de gasmunten toentertijd handmatig werden geslagen. Daarvoor

had het Energiebedrijf twee
mensen in vaste dienst.
Bijzonder is de ijktafel.
waarmee het Energiebedrijf
via een ingenieus systeem de
kwaliteit van steenkolengas
kon meten, door de lichtopbrengst te vergelijken met die
van een parlementskaars. De
eenheid van lichtsterkte is nog
lange tijd een kaars geweest.
Smit: „Als oude mensen bij de
verlichtingswinkel een lamp
kochten, dan zeiden ze dat ze
een lamp moesten hebben van
veertig of vijftig kaars. Dat
was dan gewoon veertig of vijftig watt."
Het museum biedt eveneens
een blik op de ontwikkeling
van het Amsterdamse gasleidingnet. Halverwege de vorige

eeuw legde een Engels bedrijf
metalen pijpen in de grond.
Een voorbeeld daarvan ligt in
het museum en blijkt een
oude kanonsloop te zijn Het
eerste gasleidingnet was namelijk opgebouwd met dit aan
elkaar gesmede oorlogstuig.
Smit ziet ten minste één voordeel. „Er was nooit onduidelijkheid over de lengte van een
gaspijp: dat was gewoon de
lengte van een kanonsloop."
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Welk woord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: l cannabis; 6 wetenschap: 11 aarde; 13
ruw; 14 nummer. 16 doelpunt:
17 mestvocht: 18 lidw.: 19 lijm:
21 kenmerkend: 23 opschudding; 24 zwijn; 26 verkoopplaats; 27 gast; 28 ber. huid: 30
sluis: 31 touw: 32 spelleiding:
34 met elkaar: 35 bijb. fig.: 36
morsdoek: 37 doopvader: 40
stormram; 43 vaal; 44 kledingstuk: 46 reeks; 48 verbond. 49
J.P.N. • harde wind: 51 jong mens: 52
vrg. koningin; 53 werkplaats:
55 pi. o.d Veluwe: 56 meterton:
57 wond: 58 uniek: 60 suo loco:
HcdrüfMiiusctiin KN\V Amsterdam
NV, Spaklcnvcp 20. Amsterdam, tc- 61 te kennen geven; 62 meetk.
Icfoon 020-597.8107. Geopend: op af- fig.; 64 metaalsoort; 65 verstelspraak (t\u'r «eken v.m tevoren)
maandag t/m vri.id.iR van negen tot len
vier uur. gratis toegang.
VERTICAAL: l visgerei: 2 bij-

beldeel: 3 zelfkant: 4 bij\v. 3
vaartuig: 6 dagblad: 7 veih
huid; 8 keurig; 9 nepdyne: 10
buigzaam: 12 spoedig: 13 oplettend; 15 dief. 18 wapen: 20
honingdrank: 22 kist. 23 kh"
dingstuk; 25 zeilwedstrijd, 27
Brussels bier: 29 heester, 31
lichtje: 33 voordat: 34 groente.
37 vloerlijst: 38 echtgenoot. .19
schoendèel:41 Canad meer. 4'!
sedert: 43 vleien. 44 kei. 43
kers: 47 adellijken: 49 handvat
50 vermoeden; 53 hoekpilaat.
54 pi. a d. Oostzee. 57 baardje.
59 meisjesnaam: 61 dreumes.
63 vr. maat
Oplossing vorige week
VLUCHTNABOOTSEK
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Banen- en opleidingenkrant van Weekmedia

Bipharma

Gevraagd

medewerker

w~ J

WERKEND AAN EEM GEZONDE TOEKOMST

voor

alle schoonmaak- en
glazenwassen/werkzaamheden
±21 jaar
tel.: 5714764

De Bipharma Groep houdt zich bezig met import, distributie, marketing en produktie van geneesmiddelen,
persoonlijke verzorgingsprodukten en andere produkten bestemd voor apotheek, drogist alsmede diagnostica (tests) voor ziekenhuizen, bloedbanken, etc. Het bedrijf brengt een hoogwaardig assortiment „eigen" produkten op de markt en vertegenwoordigt daarnaast een aantal vooraanstaande internationale producenten.
Ter versterking van onze afdelingen Marketing en Verkoop zijn wij op zoek naar
Commercieel talent voor de volgende functies:

l* n i i » * * _

medewerker verkoop (M/V)

nW

i S ü U W I IÖA

zoekt ALLROUND SCHILDERS
ALLROUND TIMMERLIEDEN
GEVELMONTEURS
HANDIGE JONGENS

Voor deze functie zoeken wij iemand met een opleiding op MEAO niveau of bijvoorbeeld apothekersassistent,
die kennis heeft van Word en Excel, een prettige telefoonstem en commerciële vaardigheden en die een leuke functie met toekomstperspectief zoekt binnen een klein team. De werkzaamheden bestaan uit het onderhouden van contact met onze klanten (apothekers en groothandels), het verwerken van binnenkomende bestellingen, het verzorgen en ondersteunen van acties, mailings, offertes, etc., factureren, archiveren en verlenen van service.
Als je belangstelling hebt voor deze functie, stuur dan een korte brief met curriculum vitae, naar onderstaand
adres of neem eerst telefonisch contact op met mevrouw C. van Koningsveld op onderstaand telefoonnummer.

tel.:075-6217726

'•^to'^
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ZOEKT U
WERK IN DE TECHNIEK?
Wij hebben de banen!

Opleiding Ziehenvetzu^"-=
,

"

loodgieters
monteurs
bankwerkers
tekenaars
constructeurs
opzichters

Connect Technisch Uitzendbureau is voortdurend
op zoek naar vakmensen in zowel de uitvoering
als de werkvoorbereiding en tekenkamer. Voor
uitzend-, project- en vaste contracten. Naast een
goed salaris bieden wij studiemogelijkheden, een
spaarloon- en pensioenregeling.
Meer. weten?
Connect Technisch Uitzendbureau,
Rijnstraat 16,1078 RB Amsterdam.
Tel. 020-6720881 - Fax 020-6755091
Internet adres WWW.CU.NL

^.nnleidinaenishrtmogelull^^g.

Met een «n-

voor3juni

marketing-assistent (M/V)
Voor deze functie zoeken wij iemand met een opleiding op minimaal MEAO-niveau, die affiniteit met marketing heeft, en die naast het verrichten van secretariële taken ondersteuning zal verlenen aan twee productmanagers en de commercieel directeur. Voor deze functie is het van belang datje een goede kennis van Word
en Excel hebt, de Nederlandse taal goed beheerst en dat je het leuk vindt om als duizendpoot van de afdeling
te functioneren.
Heb je belangstelling voor deze functie, stuur dan je brief met curriculum vitae naar onderstaand adres of neem
eerst contact op met de heer G. Meijer, commercieel directeur, op onderstaand telefoonnummer.

produkt-manager OTC (M/V)
<
Voor deze functie zijn wij op zoek naar iemand met een opleiding op minimaal HEAO-niveau, met als hoofdrichting marketing, of iemand met minimaal NIMA A. Kennisvan Word en Excel is een must, evenals een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Het spreekt voor zich dat je beschikt over uitstekende communicatieve en commerciële vaardigheden.
Ervaring in een soortgelijke functie is een pré. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het maken van
marketing plannen, verzorgen van promotie, onderhouden van contacten met afnemers, etc.
Indien je geïnteresseerd bent in deze functie, zend dan je curriculum vitae naar onderstaand adres of neem
eerst telefonisch contact op met de heer G. Meijer, commercieel directeur op onderstaand telefoonnummer.
Voor alle functies geldt, datje woonachtig moet zijn in de omgeving van Weesp.

"'

Solliciteer niet naar
moeilijkheden!

H^fe
w

Brieven kunnen worden gericht aan mevrouw Mr. C. H. Mastenbroek, afdeling personeelszaken, Postbus 151,
1380 AD Weesp. Telefonisch contact kan worden opgenomen op telefoonnummer: 0294493535.

Sluit geen originele getuigschriften bij
uw sollicitatie. Soms komen ze niet terug.
Kn dat terwijl heel veel boekhandels
voor een paar dubbeltjes uw getuigschrift
kopieren!

labitha
Jan Bonqastraat 5, 1067 HZ Amsterdam TeleFoon: 020 - 611 00 11

Uitslagen
Postcode Loterij
Record Show
18 mei 1998

Postcode Loterij helpt Novib!
ALS JE OM MENSEN GEEFT,
GEEF JE AAN

HET

N E D E R L A N D S E RODE KRUIS.

Samen in actie
tegen kinderarbeid
Kinderen moeten niet werken. Kinderen horen op school.
Dus moet er overal ter wereld een eind komen aan kinderarbeid. Die boodschap brengen de deelnemers aan de
Wereldmars tegen Kinderarbeid die donderdag 21 mei
ons land binnenkomt.

Novib is een van de goede
doelen van de Nationale
Postcode Loterij. Door mee te
spelen maakt u kans op meer
dan 400.000 geldprijzen per
maand. En wat belangrijker
is: u werkt ook mee aan een
betere wereld voor mens en
dier. Een wereld zonder kinderarbeid. Mede dankzij het
s.
werk van Novib.
er

STEUN ONZE STRIJD TEGEN E E N Z A A M H E I D .

GIRO 6868
Samen met Novib en vele andere organisaties helpt de
Postcode Loterij mee aan een wereld zonder kinderarbeid.

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

'•§•

donderdag 21 mei ontvangen
in het Zuiderpark in Den
Haag. U bent daar natuurlijk
van harte welkom. Vier dagen
lang lopen de kinderen door
Nederland. Zij verlaten ons
land weer op zondag 24 mei
via het Drielandenpunt in
Vaals.

Novib is een van de tientallen
organisaties uit de hele wereld
die meewerken aan de
Wereldmars die op 17 januari
in de Filippijnen begon. De
deelnemers zullen in totaal

80.000 kilometer afleggen
door alle werelddelen.
De internationale groep
'demonstranten, die bestaat
uit 25 kinderen en begeleiders
uit de hele wereld, wordt op

Speel mee én help mee! Dat
kan al voor een tientje per
maand. Vul vandaag nog de
bon op deze pagina in en
stuur hem op. Speelt u al mee,
dan kunt u met de bon extra
loten bestellen.
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De Bingogetallen
getal 1 t/m 22
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Heeft u met bovenstaande
getallen een volle kaart,
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Overige Bingoprijzen
getal 23 t/m 36 :
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Straatprijs april
bekendmaking 18 mei
f 5.000,s
7204 HC

Extra Straatprijs
f 25.000.7204 HC 012
De BMW .

"Dit is mijn laatste seizoen als actief voetballer. Ik zal mijn uiterste
best doen om FC Groningen in de PTT Telecompetitie te houden.
Makkelijk zal dat niet worden, maar ik heb goede hoop!
NSF En natuurlijk volgt straks het WK Voetbal m Frankrijk, ik zal het'op
de voet volgen, want Nederland heeft een kans om ver te komen.
Vooral als het klikt tussen de spelers en het zit in het begin wat mee, dan kan
een team groeien tijdens zo'n toernooi. In 1988 heb ik dat zelf van dichtbij
mogen meemaken. Nadat we in Hamburg van Duitsland wonnen, volgde in
Munchen de finale ledereen heeft dat wonderschone doelpunt van Marco van
Basten tegen de Sovjet-Ume nog op z'n netvlies staan. Het is een onbeschnjflijk gevoel om als Europees Kampioen met die schaal m je handen te staan.
Daarom hoop ik voor de huidige generatie topvoetballers, dat zij dat ook ooit
mogen meemaken.
Na de zomer ga ik mij richten op de volgende stap: jeugdtrainer worden
bij PSV. Zelf begon ik als jeugdspelertje bij de vv Helpman, m Groningen,
(eugdbegeleidmg is heel belangrijk, maar ook heel dankbaar. Amateurclubs
hebben het financieel niet gemakkelijk. Daarom steun ik het initiatief om met
de Actie Sportkas sportclubs financieel te helpen. Zelf ben ik een liefhebber
van spelletjes als "De Bal is Zoek 1 " En door aan de prijsvraag m dit dagblad
deel te nemen steun ik tegelijk een sportclub. U toch ook?"
Erwin Koeman 31 mterlands,
35 jaar, 1988 Europees Kampioen met
Oranje speelt nu bij FC Groningen
eerder bij KV Mechelen en PSV

4033 EV 001 in Lienden

BON VOOR 18,9 MILJOEN
ffl'Ja, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij en kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle Bingoprijzen.

D de heer

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,- (één lotnummer)

Postcode:.

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters.
Deelname aan de Nationale Postcode Loterij
houdt in aanvaarding van het reglement, verkrijgbaar bil het secretariaat, tel. 020-677 68 68.

D mevrouw

Stand Mega Jackpot

4 miljoen , :

150.98.05

Naam:.
Adres:.

Plaats:
(Post)banknummer:
l L
Bel mij bij een prijs
Tel: _._
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:

Sport ka s

* Elke maandag
20.30 uur op RTL 4:
de Postcode Loterij
Record Show

NATIONALE

In Sarne.mvwfcJn£. me-t
L O T E R l J

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

<ft>

Zetfouten voorbehouden

11-17

woensdag 20 mei 1998

11-17

De Vlaamse held komt
Er komt weer eens ecu Vlaamse cabaretier deze kant op. De
recensenten noemden hem al 'een prettig' theaterbeest' met
een 'fijn gevoel voor humor' en 'een charisma waarvoor je
door de knieën gaat.' Reden om Geert Hautekiet op te
zoeken.

Troubadour
'Als ik huil, dan huilt de
zee en als ik lach, dan
lacht de zee met mij
mee'. Zingt de jonge gitarist/zanger Kurt Efting,
die de tedere gevoelens
voor zijn lief, zijn onzekerheid en zijn tranen
met prachtige gitaarklanken omlijst. Ideale
stuff voor verliefde stelletjes en dromerige types.
Op zijn eerste cd Alles
verandert, die vorig jaar
in het Plein Theater werd
opgenomen ('Ik stap in
de auto, ik stap in de
trein, ik ga onderweg
naar Marjolein') tuimelt
hij van verliefdheid in afscheid. Kurt heeft het er
maar druk mee. Maar
deksels, wat een mooie
liedjes komen er uit
voort.
Nu nog een leuke band,
want de met elektrische
gitaar opgestuwde nummers klinken behoorlijk
goed, en Guus Meeuwis
mag wel oppassen. Zaterdag 23 mei treedt Efting samen met Donny
van der Linde in het
Pleintheater op. Reserveren: 693.3380.

EERT HAUTEKIET
woont m Antwerpen
en om elkaar een
beetje tegemoet te
komen spreken wij af op het
station van Breda. „Met dit
mooie weer schrijf ik vooral 's
nachts. Bovendien wordt mijn
huis verbouwd. Wat een ramp
is dat. Maar ik had het geluk
dat ik het huis, waar ik al sinds
mijn studietijd een verdieping
huur, voor een schappelijke
prijs kon kopen. Zo'n prachtig
huis van vijf verdiepingen, met
beelden en marmer aan de muren. Niet dat ik geld heb, maar
dit kon ik niet laten lopen, (lachend) Ik moet nu dus wel
gaan werken."
Dat brengt ons meteen op
zijn programma De Held. „Bij
helden denk ik niet aan heldendom, want daar ben ik niet
in geïnteresseerd. Ik hou meer
van die kleine verhaaltjes die je
elke dag hoort als je aan de
toog staat of over straat wandelt."
Als voorbeeld noemde hij
het praatje dat hij met een
Antwerpse
brandweerman
maakte. „Eén dag voor zijn
pensioen moest hij bij een chemisch bedrijf een brand blussen. Sindsdien sterft de ene
collega na de andere aan kanker, en weet hij dat het binnenkort ook zijn beurt is. Dat vind

G

Tibet
Elk yoorjaar ondernemen vier nomaden onder
extreem barre omstandigheden een reis naar de
zoutmeren van de Himalaya. Daar bepakken zij
hun dieren met zout, het
'witte goud', dat een belangrijk ruilmiddel is.
De Zwitserse cineaste
Ulrike Koch werkte acht
jaar aan een film over
deze 'zoutmannen'. Zij
werd steeds gedwarsboomd door de Chinese
autoriteiten. Uiteindelijk
nam zij de film met een
kleine digitale camara op
en smokkelde die het
land uit. De film wordt
vanaf 28 mei in Rialto
vertoond, maar zondag
24 mei komt de regiseusse al naar Rialto om een
toelichting te geven.
Aanvang half negen. Reserveren: 675.3994.

ik echt een heldenverhaal."
De verslaggever vindt van
niet, dus legt hij het maar even
uit. „In het klassieke systeem
heb je een boodschapper, een
oud vrouwtje of een kikker, die
de held een onoverkomelijke
opdracht geeft. Zo'n held moet
de meest ellendige toetsen
doorstaan en door de onderwereld kruipen, om gelouterd
terug te keren. Of niet gelouterd, zoals die brandweerman,
en dan ben je een anti-held.
Dat laatste komt vaker voor."
De Held is het tweede programma waarmee Geert door
het land trekt. „In Vlaanderen
moest ik in het begin een zaaltje afhuren, want wij hebben
niet zo'n leuk circuit van kleine
zaaltjes als in Nederland. Als ik
nu in Vlaanderen optreed, is
dat m bakken waar vier- of vijfhonderd man in kunnen. Waarmee ik niet wil zeggen dat ze er
ook allemaal zitten!"
„Of ik dit altijd heb willen
worden? Ja, maar het is wel
een vak van extremen. Het ene
moment sta je voor 150 man
die je op handen dragen en het
volgende moment rij je eenzaam naar huis, om als een
miezerige kikker de deur open
te maken."
„Ik had het laatst weer op de
première. Was een enorm
feest, maar omdat mijn techni-

cus last van zijn rug had, zei ik:
ik help je straks wel bij het inladen. Toen ik buiten kwam, was
iedereen al verdwenen. Hij
ook. Daar sta je dan, dacht ik,
de held van de avond. Schitterend gevoel hoor, want als ik
schrijf zoek ik juist die eenzaamheid op. En als ik aan de
toog zit, kan ik echt genieten.
Je hebt ook van die artiesten
die pas gelukkig zijn als iemand ze aanspreekt."
Als wij vragen of er nog verschil is tussen optreden in
Vlaanderen en Nederland, zegt
hij: „In Nederland lachen ze
liever, m Vlaanderen luisteren
ze meer." Hij vindt het allebei
leuk. „Ik speel graag,op het
grensgebied."
Om er na enig doorvragen
aan toe te voegen: „Als ik met
Nederlandse collega's praat,
zeggen ze wel eens: het was
een slechte voorstelling, want
er werd niet gelachen. Maar je
hebt ook mensen die liever
gniffelen en toch intens genieten. Waarom moetje altijd bulderen."
En dat ons cabaret-van-hetgeheven-vingertje niet zo aanslaat in België, daar heeft hij
ook wel een verklaring voor.
„Ik pik het niet als iemand mij
komt vertellen hoe ik moet leven; dat maak ik zelf wel uit.
Wat heeft het nou voor zin om
te roepen: 'Ik ben tegen racisme'. Wie bereik je daar nou
mee? Ik bedoel, bij ons lopen
de kerken al leeg, moet ik dan
hetzelfde met de theaters gaan
doen?"
„Ik verpak zo'n boodschap

Chantant
In 1987 begon café Kapitein Zeppos met het organiseren van een café-chantant in de geest van het
variété uit vervlogenjaren.
De hoogtepunten van het
afgelopen seizoen worden
zondag 24 mei in Paradiso
uitgevoerd. De nummers
worden begeleid door een
orkest onder leiding van
Jan Robijns.

j
\

Rock en jazz

„In Nederland
lachen ze liever,
in Vlaanderen
luisteren ze
meer"
Foto Jcan
Goclecharle

liever, dan komt het beter
over." Als voorbeeld citeert hij
een stukje uit zijn vorige programma: 'Ikheb de krullen van
een jood, de ziel van een zigeuner, ik hou van muntthee zoals

elke Marokkaan, ik heb wat
vrouwelijke hormonen en de
penis als van een neger. En
daar trek ik zo nu en dan aan'.
„Ja, in Bellevue sluiten wij
ons seizoen af," besluit hij,

„dus wij hebben zin om ons
eens lekker te amuseren."
Arnoud van Soest
Geert llautelticl, De Held, tot en met
23 mei in de kleine zaal van Bellevue.
Reserveren: 530.5301.
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'Je mag het ook een hoop onzin noemen

Paradiso biedt de volgende concerten aan: Blof
(donderdag), P Punk Party (zaterdag), Cradle of
Pilth (maandag), Linton
Kwesi Johnson (dinsdag)
en 16 Horsepower (dinsdag).
In de Melkweg treden
op Acid Lab (donderdag),
Soulfly (zaterdag), Pitchshifter (zaterdag), Grandaddy (dinsdag), The
Bluetones (woensdag).
Zondag viert Boudisque
haar dertigste verjaardag
met optredens van onder
meer Our Lady Peace,
Torn Hulkenborg en Capricorn.
In Winston Kingdom,
Warmoesstraat 127, spelen woensdag 20 mei
bands als Old Skool en
Brandend Zaad, G.HH. en
Asmodeus spelen vrijdag
en Munzruh! wordt zondag verwacht. OCCI aan
de Amstelveenseweg 134
krijgt vrijdag Excathedra
(skapunk) op bezoek.
Aanvang half tien. En Rudolph Dancer (stoere jongens-metal) spelen 22 mei
om tien uur het AMP
(KNSM-eiland) plat.

Op Drift
Over humor moet je niet praten. En je moet het zeker niet gaan
uitleggen. Maar ja, dan zou t\vee_derde van deze pagina leeg
blijven. Dus toch maar een interview met Ronald Snijders van
N'mbusi, een vijftal jongens dat absurd theater met popmuziek
combineert.
IJKEN of de vloer
het houdt' heet de
voorstelling van
N'mbusi, die in
1996 de tweede prijs op het
Amsterdams Kleinkunst Festival won. Het vijftal houdt
vooral van absurde humor,
legt Ronald Snijders uit, die
wij spreken op het terras van
de nieuwe Theaterschool.

'K

Flamenco
Zondag 24 mei vindt in
het Werktheater aan de
Oostenburgergracht 75
(bij de Molen) een flamenco-festival voor amateurdans plaats. Na afloop is er een Sevillanafeest. Informatie:
664.9006.

Zondag
In het Rijksmuseum
zijn momenteel foto's te
zien van Catrien Ariens,
die het zondagsgevoel in
beeld bracht. De fotografe ging gedurende een
jaar 's zondags op pad en
fotografeerde hoe Nederlanders deze rustdag
doorbrengen. De foto's
waren ook al in het NRC
Handelsblad te zien.

ADVERTENTIES

Ronald Snijders (tweede van rechts): „Complete onzin, maar wel zo heerlijk"

„Absurditeit keert de werkelijkheid om en dat vind ik interessanter dan de werkeh'jkheid. Wij hebben bijvoorbeeld
een scène waarin iemand een
boekleest. Krijg je de volgende
dialoog. 'Wat ben je aan het
doen?' 'Ik ben een boek aan
het lezen'. Wordt die ander
vreselijk kwaad: 'En dat zouden we niet meer doen!'
Ronald gniffelt. „Ja, dat had
ik op de middelbare school al.
Als ik iemand tegen een ander
hoorde zeggen: wat een leuke
jas heb jij, verzon ik al wat die
ander zou moeten zeggen: 'Jij
moet je bek houden!' Iets volstrekt pnschuldigs dus heel negatief interpreteren. Dat soort
zinnetjes, die als een rechtse
directe op je af komen, zitten
er wel meer in de voorstelling."
N'mbusi is begonnen als

bluesband, maar groeide gaandeweg uit tot een cabaretgroep, vertelt Ronald. „Onze
sketches zijn nogal absurd en
surrealistisch, maar in de liedjes zijn wij wat persoonlijker.
Zo zit er een liedje over eenzaamheid bij. Iedereen is wel
eens eenzaam en het lijkt mij
aardigerom dat gevoel met de
zaal te delen; dan wordt het
draaglijker. Ik hou ook het
meest van liedjes waarbij ik
denk: hé, dat gaat over mij.
Hoef ik het tenminste zelf niet
meer te schrijven."
En waar die absurde humor
vandaan komt, daar -maakt
Ronald Snijders geen geheim
van. Ze zijn allemaal grote fans
van Monty Python. „Monty Python nam een absurd gegeven
bij de kop en werkte dat logisch en consequent uit."
„Eén van de mooiste sketches vind ik dat ze op expeditie gaan naar Lake Pahoe. Dat
ligt in Lincoln Avenue 12a. Verwarring alom, want Lincoln
Avenue klinkt als een gewone
straat. 'Ja natuurlijk is dat een
gewone straat', krijgen ze te
horen. 'Ken jij dan gewone
straten met een meer erin?'
Enfin, ze komen bij 12a aan,
wordt er open gedaan door

Terry Jones, als kijvende
vrouw. 'Oh 12a, dat is in de
kelder!' Complete onzin dus,
maar wel zo heerlijk."
Waarna hij nog een voorbeeld uit het eigen programma
geeft, want als er iets is dat de
jongens van N'mbusi graag
doen, dan is het wel verwarring
stichten. „Er is een scène
waarin twee van ons over de
bank heen kruipen. Een hele
onduidelijke en vage scène.
Komt er iemand bijstaan: 'Hallo jongens, wat zijn we aan het
doen'. 'Gewoon even gezellig
met de bank', zeggen ze dan.
Daar wordt dan vaak om gelachen, want het publiek
denkt: 'ik begrijp er niks van',
maar het was ook met om te
begrijpen. Een hele opluchting
dus, want in deze tijd van exploderende media - vroeger
had je twee televisienetten, nu
heb je er twintig - ben je constant op zoek naar aanknopingspunten, naar iets wat je
herkent. En dat niet-begrijpen
van de wereld, daar spelen wij
graag mee "
Of het een beetje overgekomen is, wil hij weten, als wij
afscheid nemen. „Je mag het
ook een hoop onzin noemen,
want dat is het ook."
Arnoud van Soest
N'mbusi speelt van 2G tot en met 30
mei in Theater Bellevue. Reserveren:
530.5301.

RHYTHM
FESTIVAL
VERSLAG VAN
HET JAARLIJKS
FESTIVAL OP HET
TERREIN VAN DE
WESTERGASFABRIEK

ZONDAG DEEL 1

liepen film en
werkelijkheid door elkaar7
Na de zeer succesvolle thriller Wie vermoordde Mary Rogers? is theatergroep Orkater komende weken in de Stadsschouwburg- te zien met deel twee van deze Amerikaanse
trilogie. Ging het bij Mary Rogers om thrillerschrijver Edgar Allen Poe, in De formidabele Yankee worden de laatste
jaren van de excentrieke miljonair Howard Hughes belicht.

19.00/21.00/23.00

OWARD HUGHES hij overleed in 1976 was eens de rijkste
man van Amerika, hij
vestigde snelheidsrecords in
zelfontworpen
vliegtuigen,
produceerde films en had affaires met filmsterren als Ava

H

2' Pinksterdag maandag 1 juni 10:00 - 20:00 uur Zeeburgereiland
Ontdek de* nieuwe wijk IJburg •

Zweefmolen

Boottochten

Kinderfeest

Expositie
f

f

Surfen en Zeilen

1

:•'

Muziek en Theater

Informatiemarkt

ism De Parade

Natuurwandeling

Tijdens IJburg Open '98 kunt u alles te weten komen over de nieuwe wijk IJburg.
Bezoek de tentoonstelling en de doorlopende filmvoorstellingen. Maal< de oversteek
naar het proefeiland IJburg en het natuurgebied IJdoorn. En praat mee in workshops
over wonen op IJburg.-natuur en milieu. IJburg Open '98 is ook een dag gezelligheid,
muziek, theater en sport aan het IJmeer.
IJburg Open 98 wordt mede mogelijk gemaild door
Energie Noord Wesl
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e^fl Gomoonlowatorleidingon
^^ Amsterdam

GRATIS TOEGANG GRATIS PENDELBUS vanaf CS (achterkant station, t o steiger 8)
Auto AIO, afslag Zeeburg (S114) Meer informatie ATS TXT 308 of (020) 621 4 l 70

Gardner, Ginger Rogers en
Rita Hayworth.
Maar toen ging het mis. De
laatste kwart eeuw van zijn leven bracht hij in volstrekte afzondering door, waardoor een
stroom van geruchten op gang
kwam. Dat hij bijvoorbeeld al
lang dood was.
Hughes leed aan dwangneuroses en had een panische
angst voor bacterieen. Hij liet
zich alles alleen in Kleenex
aanreiken. In het toneelstuk
zit bijvoorbeeld een scène
waarin Hughes helemaal gek
wordt omdat een oude vriend,
die langskomt, hem plotseling
aanraakt. Gevraagd naar wat
hem in de figuur" Hughes het
meest fascineert, zegt regisseur Willem van de Sande Bakhuyzen: „Zijn binnenwereld.
Op het toneel lopen realiteit en
wat zich in zijn hoofd afspeelt
dan ook door elkaar. Sowieso
vind ik alles wat zich in het
onderbewuste afspeelt fascinercnd. Want wij zijn ons denken niet. Dat denken wij wel,
maai- wij zijn het niet."
„Wat me in Howard Hughes
ook trof, is dat hij de rijkste
man ter wereld was, maar dat
niemand tegen hem dorst te
zeggen dat hij zich moest laten
behandelen voor zijn dwangneuroses. Hij had niet alleen
smetvrees. maar kon ook een
dag lang een stapeltje kranten
verplaatsen. Verder liet hij zijn
haar en nagels groeien, en op

Popprijs
De spanning van de Amsterdamse Popprijs wordt
schier ondraaglijk. Op 22
mei mei vindt in Arena
(vlakbij het OLVG) de eerste halve finale plaats, met
optredens van Super Tune
Cowboys (psychedelische
fakirfunk), Zaphod (dance), Motherfed (vette
beats), Triplex (zweeft
tussen Earring en Boudewijn de Groot), Zea (experimenteel) en Pharmacy
(dromerig en swingend).
Aanvang negen uur.

Comedy
Comedy Club Toomler,
naast het Hilton, biedt
donderdag optredens van
Idse de Pree en Nico van
der Knaap, vrijdag komen
Rob Janssen en Sander
van Opzeeland en zaterdag is het de beurt aan
Mare Scheepmaker en Jan
Jaap van der Wal. Reserveren: 670.7400.

'Larry, this funny
world'

Folo Jon Swmkels

21.00 -21.30 UUR
MAANDAG DEEL 2

In de Marmeren Hal van
het Tropeninstituut vindt
zondag 24 mei de finale
plaats van een reeks programma's rond gevluchte
kunstenaars: Muziek op
Drift. De finale begint om
drie uur en bestaat uit discussies, entr'acts en muziek.

In Komnkli|k Theotei Cotré staat van donderdag 28 tal en met zaterdag 30 mei
songwriter Larry Hort centraal m ae musical '

DRUM 'Bij Howard Hughes

Workshops

j
i
j

Peter Blok speelt Howard
Hughes
Folo Bcn\jnDiun

het laatst was hij bijna doof.
Maai- ook daar wou hij niets
aan laten doen. Hij had zich
omringd met mensen die afhankelijk van hem waren."
Maar begrijpen hoe het met
Hughes zo ver heeft kunnen
komen, doet de regisseur niet.
„In Amsterdam lopen ook
mensen op straat die niet meer
in de alledaagse werkelijkheid
functioneren en in het Vondelpark slapen. Begrijp ik soms
ook niet. Maar ik heb me niet
te veel verdiept in waarom
Hughes zo geworden is. Ik heb
het gewoon geaccepteerd en
ben ermee aan de slag gegaan.
Je kunt zeggen dat hij een zeer
grote moederbinding had,
maar ja, die hebben er wel
meer." Dat de voorstelling wel
wat van film weg heeft, is niet
helemaal verwonderlijk. „Dat
komt deels door het plankier,
dat midden over het toneel
loopt, waardoor het lijkt alsof

Willem van de Sande Bakhuvzen: 'Het onderbewust is fasinerend'

je door een camera kijkt, maar
ook omdat Hughes drie films
per dag zag. Op het laatst wist
hij niet meer wat echt was en
wat niet; het ging door elkaar
lopen. Vandaar dat in het stuk
een vrouw voorkomt die poses
uit films aanneemt en als een
filmster gekleed gaat."
Willem van de Sande Bakhuyzen werkt zowel voor film
als voor theater. Zo regisseert
hij afleveringen van de tv-sene
Oud Geld. „Het verschil? Bij
acteurs in het theater werk je
naar een herhaalbare vorm. De
vorm moet zo sterk zijn dat
een acteur, als hij een keer een
slechte avond heeft, niet onderuit gaat. Bij film ligt dat anders. Daar werkje toe naar een
eenmalige topprestatie. Bij
film repeteer je ook nooit vol

gas, zoals in het theater, want
als dat tot een mooie en bijzondere scène leidt, en er draait
geen camera mee. dan ben je
mooi de lul. Zo'n tweede kans
krijg je met meer."

Ui.imdoHolUmdei I'ulogidfic

De Formidabele Yankee wordt gespccld door I'eter Blok, Gijs Scholten van Aschat, I'or^y Fransscn en
zangeres Boatrico van der Poel.
StadsschowlnirK. 25 tot en met 30
mei en van l tot en met 4 juni. Reservcrcn: «24.2311.

ADVERTENTIE

GOLFBAAN SLOTEN
9 holes golfbaan, par 3 en par 4
oefenbaan, 16 afslagplaatsen waarvan 2 overdekt
oefengreen
oefenbunker
golflessen
opleiding voor het golfvaardigheidsbewijs
zeer aantrekkelijke tarieven!
kennismakingsles 10% korting

Sloterweg 1045 Amsterdam, tel. 6142402

De musicol schetst een fascinerend beeld «on de
muziek en het bewogen leven van deze legendarische songwnter Larry Hart was een tijgenoot
van Cole Portei en George Gershwin en minstens
even beroemd, succesvol en kleuni|k De samen
werking met Richord Rodgers leveide meer dan
vi|fhondeid lied|es op, waarvan er nog zo'n 75
regelmatig gespeeld worden zoals My Funny
Volenfine, The lady is o Tramp en Manhattan
Een groot oantol is te horen in deze musical
lany wo dl gespeeld door Lou Landre, de overige
hoofdrollen dooi Joke de Krui|ff, Sylvia de leur,
Jet van der Mey, Fred Butter en Ad Femhoul De
cast wordt begeleid door een zeskoppig oikest
onder leiding van slagwerker Anton Burger
Aanvangstijd ocht uur 's avonds
lezers knigen tegen inlevering van onderstaande
bon i»| de kassa van Carré een korting van tien
gulden per persoon op de normale toegangspni
zen von 65, 55,45 en 30 gulden De korting is
geldig op alle longen (niet in combinatie met
andere aanbiedingen) Kaortveikoop en leserve
ren aan de kassa von Carré, telefoon (020)
622 5225 (dageli|ks van tien tot zeven uui,
zondag von een tot zeven uui)
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PHILIPS 82CM BREEDBEELD KLEUREN-TV
32PW6302, Super grootbeeld 82cm Black Line S beeldbuis, CCT
teletekst voor het snel opvragen van de geheugenpagina's, 100 voorkeuzezenders, 50 Watt stereo geluid, camcorder- en hoofdtelefoon aansluitmg aan de voorzijde Adviespnjs'3295 -<<\

SAMSUNG CAMERA
PHILIPS BREEDBEELD
PW6301 61cmBI Line S,
l stereo teletekst Adv'2095 -

AEG WASAUTOMAAT

VPK60 14xmolorzoom '1099-

669.SONY T R A V E L L E R

1299.PHILIPS MATCHLINE

TR401 HiFi geluid Adv'1330-

PT820 Black line S grootbeeld stereo TXT Adv'2795 -

SONY STEADY SHOT!

_ AA

~1048.SIEMENSWASUOLAUTOM.

879.-

100 Hz KLEUREN-TV

TR620 15x zoom 3 proiramAE Adviespri|S'1890 -

SONY CAMCORDER STEADY SHOT

PW9501 Tvvan tjaari70cm
Black ImeS lOOHzdigital
scan stereo TXT Adv"3895 -

TRV11 VideoB Camcorder Adviespnjs '1980 -

CCDTR620, 15x motorzoom, 30x digitale
zoom, 3 standen program AE, LCD-indicator,
verlichte bedieningstoetsen, inclusief
accessoires
en
afstandbediening
Adviespnjs* 1890 -

2249.-

1289.-

1679.PHILIPS BREEDBEELD ~ 1199.SONY +LCD SCHERM
PHILIPS BREEDBEELD
DOLBY PRO LOGIC

PW9611,70cm lOOHzdigital
| scan stereo TXT Adv'4595 -

1349.2649.SONY DIGITAAL TOP!
PHILIPS 70CM STEREO
PT4501 Teletekst Adv'1645

WM20000 RVS trommel en
kuip Aparte temperatuurregeling Bespaartoets Adv' 1348 -

AWM800,15 programma s Ruime vulopening Miheuvriendeliik Deurbeveiligmg '1079-

INDESIT 900 TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

WHIRLPOOL COMBI MAGNETRON
AVM537, Ruime 'alles in 1" magnetron met hete lucht oven, dus
snel koken, bakken, braden en grillen Adviespnjs"999 -

WE900, Instelbare centrifugegang regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfreinigende pomp Adv'1199

DCR TOPKLASSE'7,5cm
kleurenscherm Adv'4400 -

949.-

2879.-

Off Ned Philips garantie
55cm teletekst Adv'1245 -

GRDV, Camcorder, 100x
zoom Adviespnjs"5279 -

LUXE VAATWASSER
230
.. _
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met automatische ontdooiing Vriesgedeelte met 2 vakken en
*•** sterren invrieskapaciteit Adviespnjs'999 -

469.848.ZANUSSI KOEL/VRIES
WHIRLPOOLWASAUTOM.

SONY HI-B HIFI STER'EO

TR780 STEADY SHOT,
topklasse camcorder '2530 -

Lavamal617 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiligmg,
zuinig en stil AEG meerdere
malen best gelestl Adv'1449 -

578.-

Italiaansevormgeving ****
sterren mvnescapaciteit
Adviespri|s 899

569.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse Vol electronische besturing, zuinig,
stil en milieuvriendelijk
Adviesprijs'2299

PHILIPS MATCH-LINE
VR Turbo-Dnve stereo montaJog&ShuttleTXT '1495

979.399.PANASONIC STEREO
l PORTABLEKTV37cm

PHILIPS HIFI STEREO
VIDEORECORDER
VR665, 4 videokoppen,
Showview, PDC, slow motion,
perfect stilstaand beeld, long
play, Instant View en On
Screen Display informatie m
het Nederlands
Adviespnjs* 1095-'

HD600, Topper i 4 koppen,
Showview+PDC Adv'1299 -

789
SONY HIFI STEREO
E810,4 koppen Super Trilogie
ivideorecorder'1550

779.SONY HIFI STEREO
SONY 72CM TRINITRON
KVC2981, Stereo TXT '1880-

1149.-

ISONY BREEDBEE'LD
KV24WS1, Super Tnnitron.ste| reo, teletekst Adv'2440 -

599.-

MIELE KOELKAST

K1321S 270 liter inhoud
CFK-enHFK-vnj Adv'1399-

[SONY 100HZSUPER!

E2561, Super Trinitron,
l PIP.stereo.TXT Adv'2970 -

1699.ISONY63CM STEREO
X2501, Hi-Black Trinitron,
teletekst, afst bed Adv'1770-

l 020 - 6474939
74939 |

BAUKNECHTWASAUTOM.

Type KE3100, Digitaal
gescheiden regelbaar Maar
liefst 280 liter inhoud 3vnesladen CFK/HFK-vrij '1849-

WA8214 Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiligmg,
bespaarprogramma's "1349 -

1199.-

669.INDESFTWASAUTOMAAT

^^H|^|^|^|^r ^B^^^ ^^^^% E f l |Cl

WN400, 10 programma's
4,5 kg inhoud Adv'799 -

649.-

VRS65 Showview+PDC 4kopFoltowTV.Iongplay "1095 -

179.-

SHARP MAGNETRON
R2V18, 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

179.-

229.-

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitvoenng met vriesvak

295.-

KOR610 DIGITAAL 18 liter mhoud 800 watt vermoi.aulo programma s '349

229.-

SAMSUNG 24 LITER
1000 watt magnetron 60 minuten timer, automatische
programma's

299.-

WHIRLPOOL KAST
WASAUTOMAAT
BOVENLA.DER

J620, Hi-Spec Drive '1189-

nog a*id gratis

TL80N,
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid
Adv'1099 -

GV6400, 4 koppen,
Showview+PDC Adv'1159-

599.-

ARISTONA STEREO

678.-

SB65 4koppen,SHOWVIEW
PDC long play Adv'1095.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

850 toeren Slechts 40 cm
breed Adviesprijs'1435 -

SV125 Videorecorder met
PDC Adviespri|s'749 -

878.-

130 liter, met vriesvak "699 -

365.-

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak Adv"699 -

375.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak 140 liter mhoud, CFK-vnj Adv'729

425.-

SHARP HETE-LUCHTl
COMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron
24 liter inhoud Makkelijk te
reinigen Vetekookfunktes '699 -

499.-

WHIRLPOOLAVM"

Ruime 3 in 1 combi magne
tron Met hete lucht, grill en
1000watt magnetron Dusont
dooien koken, bakken, bra- |
denengratmeren Adv"999

549.-

ELECTROLUX
KOELBOX 12 volt

Ideaal voor op de camping
en m de auto

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge Zuinig, stil en milieuvriendelijk
Waterbeveiligmg Adv*1649-

l M21 Hi-BlackTnmtron "990 -

~ 379.-

1295.-

DAEWOO MAGNETRON

Automatischeontdooung '529 -

I SONY55CMTELETEKST

M1400,Afstandbed Adv"550-

G570 Topklasse 6 Programma's 12couverts Waterontharderen waterstop '2099

19 liter inhoud Eenvoud^
ge bediening Adv'599

145 LITER KOELER

749.-

549.l SONY PORTABLE KTV

845.-

MIELE VAATWASSER

WHIRLPOOL AVM260

275.-

PHILIPS HIFI STEREO

589.969.SAMSUNG STEREO !
SONY 55CM STEREO
X2101 Trinitron, TXT "1440-

SN23000 Met aquastop j
en RVS binnenzijde Lage
verbruikswaarden "1348-

869.-

FL700, 750 toeren centrifuge RVS trommel, schokdempers Adviespnjs'949 -

l SONY BREEDBEELD JVC HIFI STEREO
28WS1,70cm SuperTnnitron,
| SOWattstereo teletekst '2990-

795,

SIEMENS AFWASAUTOM.

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
BOSCH
M6135, Supersnel verwarELECTRONISCHE
men en ontdooien Uitneem
KOEL/VRIES KOMBI baardraaiplateau Adv'279 - [

899.ZANUSSI WASAUTOM.

E705 Super Trilogie 4 koppen Showview+PDC "1200

1299.- ~ 649.639.1599.- GRUNDIG HIFI
STEREO

GSF341,3 programma s Variabele indeling Adv'1099-

KG25V03,240 netto inhoud,
2vnesladen Adviespnjs'1348-

70voorkeuzenders,0rf Ned
Philips garantie Adv'745 -

319.-

735.-

BAUKNECHTVAATWASSER

SIEMENS KOEL/VRIES

699.- ~ 2699.-

| Off Ned Philipsgaranlie '495 -

SMS1012, RVS interieur
4 sproeiniveaus Adv'1179-

849.-

51CMKTVTELETEKST

| PT156 Afstandbediend '645-

525.-

BOSCH AFWASAUTOM.

ARG647, 156 liter koelen
en 60 liter vriezen Adv'949-

STEREO KLEUREN-TV JVC DIGITALE STUNT!

~~>
489.PHILIPS TELETEKST

Nederlands topmerk, 4 pro- j
gramma's' 12 couverts '899-

INDESJT INBOUW

1198.WASOROOG COMBNATE

SONY LONGPLAY
E260, Showview+PDC "780 -

269.-

Wassen en drogen in 1 machine 1000toeren Adv"1549-

\BCCl
\PRIJSi

WASDROGER STUNT!

INBOUW VAATWASSER
Volledig integreerbaar,!
4 programma's en aqua-l
stop. Advlesprijs. '1299.-1

PANASONIC Beste Koop!
NVSD200, Showview +
PDC Adviesprijs'649

ARISTONASB25TURBO
Super Turbo-Dnve, showview +
PDC afslandbediemng "845 :

\ i:H&

EsSHft

i\.oiii •"va.t-.e \
demonstraue.

449."

PANASONIC KTV TXT PHILIPS SHOWVIEW

| TX21 55cm FSQ Adv'849 -

' 649.l PANASONIC 63CWTOP
MD2 HiFi-stereo,TXT '1399-

Meltjdkloken pluizenfilter '495-

VR165 +PDC,afst bed "745 -

OCK
JLUU."

JVC SHOWVIEW + PDC

Links- en rechtsdraaiende
trommel Adviespnjs"649 -

A237 Express ProDigi "714 -

> 979.-

375.-

CONDENSDROGER
1

Geenafvernodig RVStrommd

E105 Afstandbediening "610-

~ 829.-

l ARISTONA 63CM KTV PHILIPS VHS-VIDEO
TA5212, Stereo, teletekst,
topBlack-lmeS Adv'1795 -

"1099.TV/VIDEO COMBI'S

BAUKNECHT DROGER
Kreukbeschermmg Instelbaartot 150 minuten "949 -

VR161 Afstandbed '645-

STUNTIVHS-HQ VIDEO

~~

Met afstandbediening

SOfMMHiFiSET

UNIEK MOBILINE
ABONNEMENT 14,95 PER MAAND*
Ericsson GA-628

«sas? v ««i H *-«w,

' Ziticinpacl
' BJiiiitslartï

*ARISTONA

\

£|51CM KTV / VIDEO

ff ITR426; Showview, PDC,
!K l TXT, 2 tuners. AdvM 395.-

1

999.-

SONY COMBO 37CWI
KV14V4; Showview, PDC,
Adv!esprlis*1220.-

739.-

PHILIPS~KTV/VIDEO
PV172; 37 cm, Showview.
>
| PDC Adviesprijs '995.-

MULTIMEDIAPC STUNT!
Intel Pentium166MMX,
IBM200Proc Laatste modellen

1699.-

INTEL P200MMX PC

BAUKNECHT VRIESKAST
GKC1311,107 liter netto
inhood,3ladeoeo1extravak
Adviesprijs*799-

595.-

BOSCH WASDROGER
Electronische besturing
Zeer stil Adviespnjs'1099 -

ST650 Stereo TXT Adv'1829-

CFR, 220 liter netto mhoud, CFK-vnj Adv*849

395.-

' >

445.-

BOSCH KOELKAST
180 liter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv "985 -

625.-

90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviesprijs 698 -

349.-

IBMAPTIVAE60TOP!
K6 233MMX,32MB intern,
2 OGB K56 flex fax/modem, 14" monitor Adv'3999 -

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik,
*"* capaciteit, CFK-vnj

Gas elektra fornuis met grill
en sierdeksel Adv"695 -

> 498.-

449.-

PELGRIM KOOKPLAAT |
2-dehge pannendragers en
sierdeksel Adviespnjs"490 -

278.-

ETNA K O O K P L A A T )

2-delige pannendragers

BOSCH VRIESKAST HOLLANDIAKOOKPLAAT |
GSD1300,3laden, 11kgm-

ï
BCCPR/JS

vnescapaciteit Adv*848

OPZETVRIESKAST

Handig'50 hier Adv"595 •

JP170 Kleurenprinter '599 -

299.-

229.-

KTV37CM+TELETEKST HP INKJETPRINTER

BCCPRÜ3K

DJ400 Incl sheetteeder '499 -

gPORTABLEKTV37CM CANON BJC4200

Topklasse'3jr garantie '821 -

429.-

Meer budget door de gratis
BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

EN GOEDK
KO
PP E R
BCC BETER E
HAARLEM

Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rlvièradreef 37 (Superstore)

BEVERWIJK
1500m2 Superstore Beter en goedkoper!
a
,. ,4 cc
'
BreestraatBS

ATAG WASEMKAP

VRIESKISTEN!

De (opmerken leverbaar m
alle maten en soorten Er
is al een vrieskist voor

289.-

KLANTENKAART

4 pitsgaskookplaat Adv'295 -

529.-

GRUNDIG 37CM + TXT BCC PRIJS
P730 STUNT' Adv'699 BUBBLEJET STUNT!

259.-

798.-

ETNA FORNUIS

398.-

2800toeren,RVStrommel "249-

2169.-

Gas-elektrofornuis grill thermostaat en sierdeksel "1199- j

Gasoven, vonkontstekmg en
ovenlade Adviesprijs'849 -

Voor aanvraag'abonnementën'zljn vereist:" Geldige
kopie legitimatie en kopie bankafschrlft (zonder bedragen)! l

Multimedia PC, 32MB intern,
2 1GBschi|f,CD Rom fax/modem W 95, 1 jr On-Site garantie en helpdesk '3799 -

948.-

LUXE FORNUIS

CENTRIFUGE

^pw»"-^ debitel

Gasfornuis
met elektrische
oven, i nel
grill en
sierdeksel
Adv'1450-

ZANUSSI 2-DEURS PELGRIM
Z150, Automatische ontHETE-LUCHT FORNUIS
doonng Advlespnjs"749 -

Electronisch en reverserend
RVS trommel Adv'1799-

|ê GRUNDIG 63 CM KTV BCCPRWS
L
'

2-DEURS KOELKAST

9

Tuoer, ID'Sper, casseitedeck, luiüsölêrs
iening Adviespnis'440-

QOOOOOC

FG1,

MIELE WASDROGER

1 JatnabowiMl
' sBellenttMlmt>tBiliriil
m binnen en butalanil T-I-^IIII— j u-j. i

849.-

ATAG
FORNUIS

ZANUSSIWASDROGER

l ARISTONA STEREO KTV SONYVIDEORECORDER
TA4412 63cm,teletekst*1595-

PRIJSt

.--.I«EW™OJJUPEW.

299.0

ETNA WASEMKAP
AVANCE 3 standen Adv'135

78.-

^ ..;..:^*^^,

IN ut HMnua>i AU
dinsdag t/m vrijdag
09.30 tot 18.00 uur
Zaterda
l ZAANDAM
l
J|^lJK"lAAlS-"DE^KFT*AR
9
09.30 tot 17.00 uur
11 SOOm* Superstore Beter en goedkoper! l DEN HAAG - ZOETÉRWOUDE - ZOETERMEER KOOP* VONDEN Badhoevcdorp Maarssenbroek
lw„ct,nH.<;c. ,„„rf„n!ri,urf nrn.i,\
l
LEIDSCHENDAM
,Delften Zoetermeervn dag. . . 19.00 tot 21.00 uur
l Westzijde 55 (ond.r Dirk v.d. Broek)
l
HILVERSUM-MAARSSENiROEK
overige filiilen donderdag ... 19.00 tot 21.00 uur
AMS
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Reagepen op advertenties met boxnummer?

Divers personeel gevraagd

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

\ l l l M) l l l l v i l I I l il H s k III 1114*1! \V 011 11 11 ^1 /l t O \ ( l l O l - U»

Ininiiu ti Int i ilti m J i M i s t It lln ^lonlli n
l'.it tu iiln 11 n v - 1 uij/( n \MJ na u 4(1 t|« (iiili IHHI op <l<
[Mfïin.i M K ItO'S'
l'Iiiatsuifi i s iiu^t lijk il) <li \ u l^t i nlr 1 1 1 1 ) 11

/ Y N W O O i r i S M I l \\SIil M) /l» -,t|><i i m l l u m h ,
Sluitingstijd nu.nul.i,; 17 00 mn
U K u n l nu n k>l u h foniM h n p n i \ < n OJ (1717106 ui

,ifjj \ • n//i mi) u .LUI
*

/.MI.K.

s YtimsM.ul <.dstliiii-|>l<iii IJ J O U I M

/limUtmi l

l'l.iiit^in^ is iMik iintn( lijk ui ()i \«!»< IH!< < ntiiliinjlii

\\ 2 X.imUooi K Nu II\VS|)|.H|. \iush h t i ns \\ 11 khla<l
lltlllMMMSI < IHIttlIll. t\t

Hoilllf

\tllll

\illsillll nl< |

( o i i t i i i i l >ill< « d i l i i s \iin I x l \ i i i - > h i ( l a i i H Sinds
lil.i.l /Y)<)!l|in n i i l l i M H h t
Miiilin^slijd iii.i.iiMl.i^ H 0(1 U M I
~k

Info) in. ilit OM<I <m/< OMII^I ii.utlM IvKi lijUi «iihri
U nliM oiiilHiiiilu s ui di Mui (t'1» /ijn op iiiiii\ i tiiifi <>{>
(>ii/i kiinloH M \ < t ki ij^b.i.u

1e Vont l)i it \< n onili i ininiiiH i uonll l 11 ^i l i \ti.i in
1 1 k< IIIIIJÏ fit l»l <l( t i l dlsllll til / I S "ÏO • I l l l l l kosll 11

Tfc 11 ij iiltialsin^ ui ili Mi 11 o's \%onli n £*< M IK wijsn iiinlll( I s \ t l si UMI f|

()|l \ t l /(H k H O I (l t .1.111 , l ( K l l t« 1*1

ilt i s liiiilMi li< l \ ( i sp 11 i<liM^s r < hu 'l < < n k i uil M i
Sllllllfl
l.t.ulil

lllt l \(NH

Uil |M IJ/HUM l

17 V/f

\\»l l l l

f (t 10

III

l ( k( M l l i ^

\y

lt'I\\

11 knul tli h ks| \ tin nu MM 10 .»!\< i U nlii < oiiiliin.iln* V
l< l< foniM h 0(1^1 \ < n

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
(dil nuninu i is nu l \ooi In/oi^kl.i< hit n) of/ui(l< n iiiin
MirrnV \\ rrlviiM (ha

l'oslhii-. 156- 1000 Al) Aiiisirnl.ini
Oolv \(MU rt'.U tU'h 1111 l 1)1 U illllMimrl

D<

sliiihn^stijili n # lili n v ooi

pl.i.ilsm^ in ilt /i !(*<!<

\\ c ck

Vooi ili IM l.ilnifi <ml\.ni£l il < 1*11 .111 < pl^uok.iai l

Oproepen - Mededelingen

A'dam Wat ik zoek is een
leuke, dominante knuffelbeer
in de Randstad Ik wil eigenlijk
VNV is een eigentijdse, professionele en succesvolle dienst graag de touwtjes in eigen
verlener, die gespecialiseerd is in het detacheren van onder hand houden maar wil nu
andere receptionistes en telefonistes Onze klanten zijn
eens wat anders erva,ren Je
gerenommeerde (internationale) bedrijven en instellingen die moet verzorgd zijn en niet te
'epresentativiteit en professionaliteit belangrijk vinden
mager Ook ik ben niet al te
VNV onderscheidt zich door haar personeelsbeleid, sterke mager Boxnummer 917521
servicegenchtheid en hoge kwaliteit van de dienstverlening
VNV heeft regiokantoren in o a Amsterdam. Den Bosch, Den Als ik de eerste stap neem,
durf jij dan de tweede stap1 te
Haag, Rotterdam en Zeist
nemen'? Mijn naam is Ben Ik
Wegens sterke groei van onze activiteiten zijn wij voor de ben 55 1 75 lang en weeg 80
p
kg Ben jij woonachtig in de
egio Amsterdam/Hoofddorp op zoek naar
omgeving van Noord Holland
en houd je ook van fietsen,
wandelen
en sporten? Grijp je
kans nu1 Boxnummer 200378
(afroep parttime, fulltime)
Als ik de eerste stap neem,
' Wij nodigen ook speciaal
durf jij dan de tweede stap te
herintreders en studenten uit te reageren
nemen'?'? Wat ik zoek? Een
11
spontane vent
Ben jij flexi
en
bel? Reageer11 Ik weet wat ik
1
wil Mijn naam is Janny en hoe
heet jij? Wil jij samen met mij
genieten van het leven? Box
nummer 944534
(fulltime)
Als je werkelijk iets anders wil
omdat je nieuwsgierig bent of
n deze functie
Geeft u leiding aan een groep receptionistes/telefonistes omdat je bent uitgekeken op
Verricht u receptionele en administratieve werkzaamheden het alledaagse, dafi moet je
eens contact opnemen met
Verzorgt u de dienstroosters
Bent u het aanspreekpunt voor opdrachtgever(s), medewer mij' Ik ben Angehque 42 jaar,
1 65 lang en heb 2 kinderen,
kers en VNV
bruine haren en bruine ogen1
Boxnummer 971318
Voor beide functies geldt
U heeft gevoel voor service en uitstekende contactuele Belangrijk eerlijkheid en be
vaardigheden
trouwbaarheid Samen met
U heeft een representatief voorkomen en een goede
mijn 2 zoontjes van 6 woon ik
telefoonstem
m de omgeving van Amster
U heeft een flexibele instelling ten aanzien van de
dam Mijn naam is Trudy en
werktijden
hoe heet jij? Ik ben een moe
U heeft een goede mondelinge beheersing van de Neder der van 39 jaar Wil jij mij beter
landse en Engelse taal (Duits en Frans is een pre)
leren kennen tijdens een
U heeft een opleiding op havo/mbo niveau en relevante date? Boxnummer 902633
werkervaring
Reageren op advertenties
U bent woonachtig m de omgeving van Amsterdam/
met boxnummer?
Hoofddorp

RECEPTIONISTES/TELEFONISTES (m/v)*

HOOFD
RECEPTIONISTES/TELEFONISTES (m/v)

Wereld Kampioenschap Voetbal

Voor de functie van hoofd receptioniste/telefoniste geldt
bovendien
U heeft ruime ervaring als receptioniste/telefoniste en
Souvenirs, krantenknipsels en ontelbaar veel andere hebbe- ervaring met automatisering en administratie
dingetjes, er is veel te verzamelen rondom het WK VOETBAL U heeft leidinggevende capaciteiten u bent diplomatiek en
De REDACTIE van Weekmedia zoekt mensen voor een inter
een krachtige persoonlijkheid
view over hun verzameling en hun passie voor Oranje Reac
ties Frank Kuijpers/Robbert Wortel, 0203473400
Wij bieden voor beide functies
HEREN gevraagd, 18 30 jaar, die shag roken en mee willen Een leuke, uitdagende functie met veel afwisseling
doen aan een marktonderzoek Je krijgt hier een vergoeding Een aantrekkelijke werkomgeving
Een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden
voor Inl 0206654447
Functiegerichte trainingen
Gezocht kandidaten voor gra- Opsporing verzocht Wie ver Een uitgebreide inwerkpenode
tis theorie opleiding motorrij strekt ons nadere informatie
bewijs + 1 gratis motornjles over Dolf Brouwers (Sjef van Past u in bovenstaand profiel en voelt u zich aangetrokken tot
Verkeersschool Nelen Am- Oekel)? Overleden dinsdag het werken in de dienstverlening'' Stuur dan binnen 10 dagen
sterdam Tel 0206633773
23 september 1997
uw brief met motivatie, CV en pasfoto aan VNV Services B V ,
OBOGTANG, Burgemeester Keienbergweg 50, 1101 GC Amsterdam, t a v mevrouw
Brugplein 8, 2351 NM Leider- T van Putten Graag duidelijk in de brief vermelden naar
Felicitaties
dorp, tel 071 5411251
welke functie u solliciteert en of u fulltime, parttime of op
• Uw particuliere Micro bonafroepbasis wilt werken
• 1938 1998, Wim van harte per post verstuurd bereikt
SCHOOLVERLATERS!
gefeliciteerd Het woensdag ons pas over 3 a 4 dagen
e a werkzoekenden
ochtend clubje Liefs
Opdrachten die te laat
opgelet1
binnenkomen worden
Reclame
en
promotiebureau
opent nieuwe afdeling en zoekt
• 21 mei, het is echt waar, automatisch de week
enthousiaste en leergierige medewerkers voor verkoop, mar
Wim wordt 60 jaar Ga zo daarop geplaatst
ketmg, promotie, pr, distrubutie, reclame en management
door, je fans
Affiniteit met de horeca en verkoop
is een pre
Informeer ook naar vakantiewerk1 Bel nu voor een afspraak
• Anton en Gerda, van harte
gefeliciteerd met jullie 45-jarig
Triple Dutch Advertising 020 6695500 of b g g 020 6154395
en vragen naar mevr van de Heuvel
huwelijk Herman en Ger

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

• Hoera Wim 60 jaar1 Een fijn
feest gewenst Groetjes
Bert en Maaike Boussa
• Ja, het is waar, Anton en
Gerda 45 jaar een paar Van • Wij behouden ons het
harte gefeliciteerd, tante Nel recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
• Op Hemelvaart, het is waar, of niet op te nemen
Wim wordt zestig jaar Van
Mode
harte gefeliciteerd, Nico
Markten/braderieën
• Wim, gefeliciteerd met je
60 ste verjaardag
Oma Leijenhorst en Truus
Openlucht VLOOIENMARKT
Vondellaan 7
• Wim, van harte gefelici- Amstelveen Centrum, don
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
derdag
21
mei
Hemelvaarts
teerd, tot zaterdag op je
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
dag, 9 -17 uur Parkeerterrein weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk
feest Beso Beso N
Burgemeester Haspelslaan zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot
• Wim wij dachten dat je 50 Inlichtingen Midland B V ,
17 00 uur Voor info 023 5717177 of 0652502188
werd, ook Nico gefeliciteerd 0334751167
Het clubje uit Tunesië
VLOOIENMARKT 6 en 7 juni
MuziekOnderhoud,
Jaap Edenhal Amsterdam
0481-422112
Uitgaan
instrumenten
reparatie,

Tel. 5713529

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

Monet Strijkservice

Vlooienmarkt Hemelvaartsdoe-het-zelf
Hemelvaartsdag dansen en dag 21 mei, 10 17 u , Sporthal • Z g a n akoestische gitaar
ontmoeten v alleengaanden Zeeburg A'dam, afslag S114 met hoes vraagprijs ƒ225
v a 30jr 'De Ossestal', Nieu Tel 0206425871
DE KLUSSENBUS
Tel 0235713094
welaan 34A, Osdorp, v/a 20 u
Voor iedere klus, bellen dus
Tel 023 5713780

Kunst en antiek
.Campagne en Country'
meubels Eigen impor.t Ker
senhouten eiken tafels en
kasten De grootste voorraad
i h Gooi OVER GOOI' ANTIQUES Expositie/magazijn
Emmaweg 63 Kortenhoef
Tel 0356563129/6235234

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Te koop

aangeboden
diversen

Wil jij eens LIVE horen wat
Thuiscontact vrouwen (20 hete meiden doen' Zonder
59) zoeken een afspraak 06? Bel 00 68260422 (4gpm)
thuis 0906-19 19 (60 cpm )
bouwjaar 1987
Wil jij SEKS? Ik ook' Bel me
Telefoon na 18 00 uur 0299 653895
Vanavond al een
dan LIVE Geen 06 op je tel
fijne afspraak?
rek 00 6809950929 (4 gpm )
Voor een perfecte SAAB
CITROEN besteleend b j 76
09065022204 (1 gpm)
beige, Diane 83 rood Eend 89
SAAB SERVICE
Mehari 81 2 + 2 alle met APK Voor t echte handwerk bel je Dagelijks seksen hete meis
MOLENAAR
09060630 Zij praten jij jes (18) op onze LIVELIJN' De
Ad v d Horst 0492 464914
komt1 Live + Stones1 99 cpm heetste' 99 cpm 0906 06 03
Gevr loop en sloopauto s
Rep onderhoud, APK
Direct contact mei
hoge prijs gratis gehaald Vrouwen 30+ uit A dam ge1
Eigen revisie afdeling
stoute vrouwen
RDW vrijwaring 023 5333742 ven je hun telefoonnummer
motoren/versn bak
09065022221 (1 gpm)
0906-1444 (60 cpm)
Verkoop nw/gebr ond
T k aangeb VW Polo 1300
ROYAL CLASS SAAB
juni 95 met open dakje
Tel 0235714934
Hoofddorp 023 5614097
Auto demontagebedrijf
STRIJDONK, RDW/ARN erk
Sinds 1954
id Stiba Inkoop sloop/scha Autoruiten en kentekenplaten
de auto s Gratis gehaald Te
Lijsterstraat 18
vens verkoop oude en nieuwe Tel + fax 023 5731613
onderdelen
Meteorenweg
381 Adam 0206319802

Citroen CX 25 GTI automaat,

Ben een beetje vreemd maar
wel lekker' Ik heet Donna
heel gezellig, 28 jaar, lange
donkere pijpenkrullen Groe
ne ogen 1 70 lang 64 kg
Hou je net als ik van iets wilds
en ondeugends met lekker
drankje Ben zeer de moeite
waard dus bel me1 Boxnum
mer 920273
Bos/strandwandelingen, bio
scoop, winkelen gezelligheid
uit en thuis enz1 Ik ben Jan,
37, 1 88, heb een normaal
postuur, blauw grijze ogen,
donker haar en een snorretje
Ik ben geen bartype en op
zoek naar een vrouw tot 42
jaar1 Boxnummer 323266
Deze advertentie moet elke
ongehuwde maar ook gehuw
de man aanspreken In voor
alles, niet verlegen en zie er
goddelijk uit Je moet veel
energie hebben om me aan
te kunnen Durf jij de uitda
ging aan en spreekt dit je aan
dan hoor ik het wel1 Boxnum
mer 933629

Vaar/surfsport
Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

Voor auto/motornjles m
Amsterdam e o is een gratis
nfogids verkrijgbaar
Tel 0204205386

Vakantie
Binnenland

Uw bijdrage
De werkzaamheden bestaan uit het met Word 7 O vervaar
digen van documenten het assisteren bij de uitbouw van de
bedrijfsbibliotheek, het vervangen van de receptionistes en
het assisteren bij de overige afdelmgstaken

Uw profiel
U bent flexibel en bereid incidenteel langer dan de gevraagde
4 uur per dag te werken U bent in het bezit van een meao of
havo diploma en heeft kennis van kantoorautomatisering (MS
Office)

Inlichtingen en sollicitaties
Herkent u zich in het bovenstaande profiel? Richt dan uw
brief met curriculum vitae aan NV Nutsbedrijf Haarlemmer
Tieer t a v de heer J G Snel, hoofd Personele Zaken a i,
Postbus 90,2130 AB Hoofddorp Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de heer L Derks hoofd Facilitaire
Zaken tel (023) 569 11 40,
REGENT BEVEILIGINGEN
zoekt voor de- verkoop van
Verhuizingen
alarmsystemen aan particu
teren m de regio Amsterdam
3 ADVISEURS M/V Bel voor X Y Z B V verhuizingen en
'nfo naar Nick Meulendijk, tus kamerverhuizingen/ transport
sen 1500 2100 uur, tel Voll verz' Dag nachtservice
030 6081878
020 6424800 of 0654304111

2 dagen
Londen

Mr LAMA medium heeft al
velen geholpen met probl,
zoals relatieherstel, geluk
bescherming examen, zaken
enz Ook u kan hij helpen
Bet na result Alleen serieuze
klanten 0206684461

Een aantrekkelijke, Hindoe
staanse vrouw, dat ben ik1 Ik
ben m het bezit van donkere
haren, bruine ogen en een
lachebekkie Ben jij die lieve,
eerlijke, aantrekkelijke man
tussen de 29 en 35 en 1 90
lang? Reageer op mijn box
nummer 988121

BIG BEN TOURS

Diverse clubs

O n b e t w i s t de s p e c i a l i s t II
l dag Londen v a 149,- 3 dagen Londen v a 250,-

Ommen vrijstaande zomer
huisjes te huur uniek gelegen
in de bossen, lage prijzen Luxe privé huisi Topmeisjes
Tel 0529452277
10 01 u, 7 dgn p w Sauna +
bubbelbaden
Sarphatipark
Uw
rubneksadvertentip 118 Adam 020 6723022
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven Zie vooi • Wij behouden ons het
Hoe zie ik eruit? Ik heb een het adres en/of telefoonniim recht voor zonder opgave van
slank postuur halflang don- mer de colofon op do advoi redenen teksten te wijzigen
ker haar en groene ogen Een tentiepagina van de?c kranl of niet op te nemen
Hieronder vindt u een kleine 24 jarige jongedame, dat ben
selectie van de honderden iki Ik ben woonachtig m de
Randstad en ik houd o a van
0906-Nummers
aanwezige advertenties
uitgaan en muziek Via deze
Strandwandelingen, jazz mu weg wil ik met jou in contact
ziek antiekbeurzen terrasje komeni Boxnummer 301152
09069889 Rijpe Sjaan DD
Direct contact met
pikken winkelen, bioscoop,
zkt jongens (18) v Live Seks
vrouwen
thuis'
oude steden bezoeken Daar Hoe zie ik eruit? Donkerblond
Grijp onder m n rok 99 cpm
09065022221
(1
gpm)
houd ik van' Ben jij tussen de haar, blauwe ogen 1 88 lang
40 en 50 jaar? Neem dan con- Vrolijk 21 jaar, ondernemend, Dominante en onderdanige 10 jr TOPSEKSi Sabnna's
tact op met Francis 45+
Ik leuk, dat alles ben ik' Ik hou vrouwen zoeken SM contact sekspaleis, live seks dating,
story s Nu m mei SOcpm
wacht op jouw reactie1 Box- van kletsen en via deze weg 0635011076 (80 cpm)
Geen 06 maar 0906 32032525
nummer 908337
ben ik op zoek naar een leu
Doorgeschakeld
jonge meid Heb jij inte-1
50 cpm ' Binnen 5 seconden
Via deze weg ben ik op zoek ke,
met vrouwen thuis
Laat wat van je horen
vrouwen 30+ direct live aan
naar een goed uitziende man resse?
09065022221 (1 gpm)
Boxnummer
270820
de hjni 0906-1722
Ben je van enig niveau en
Een
spannend
integer? Heb je stijl en per Ik ben een 38 jarige gebon
50 cpm i Quick Dating Nu
11
contact
in
de
buurt
soonlijkheid? Reageer
Ik den vrouw Ik zou via deze lijn
bellen, direct afspreken
09065022204 (1 gpm)
ben een vrouwelijke vrouw graag m contact willen komen
Bel 0906-1733
van 55 jaar en heb een zelf met man voor erotisch ge- Geen 06 op je rek wel 100%
standig beroep Wil je meer sprekje via de telefoon en LIVE met lekkere hete mei 50 cpm i Thuiscontact vrouweten? Bel nu11 Boxnummer eventueel wat meer als het deni Bel 00 6835259 (4gpm) wen (2059) zoeken een af
spraak thuis 0906-17 44
klikt Laat even wat ondeu392610
Ik ben er
achter op mijn1 box,
60
cpm ' Wijkdatmg vrouwen
Waar ik van houd?? Zwem gends
ALTIJD VOOR JOU
met telefoonnr graag Boxuit jouw wijk Hoeken een af
men, Strandwandelingen en nummer 980322
spraak' 0906-17 17
kinderen Ik ben Nanette, 29
ca 1,05 p/m
jaar en 1 60 lang Ik heb_kort Ik ben een blonde meid uit
Afspreken- in jouw 1
blond haar en ben via deze Hoofddorp en zoek jou Ik Ik ga door waar anderen
postcode-gebied
weg op zoek naar een leuke ben 25 jaar m voor alles, on- stoppeni Schaam me ner- 0906
50 222 04 (1 gpm)
man tussen de 29 en 33 jaar deugend en lekker slank gens voor en wil harde SEKS'
jong Ben
jij
dat
misschien?
Hoewel
ik
er
zelf
mooi
uitzie,
Harneti 99 cpm 0906 97 94
BEL DAMES THUIS
Reageer1 Boxnummer 940837 heb ik voor jou geen speciale
In heel Nederland
LIVEi Black beautiful en hot'
eisen
als
je
maar
weet
waar
• Reflectanten op adverten vrouwen van houden dan is Voor de liefhebber v zwarte
GEHEEL PRIVÉ
ties onder nummer gelieven dat genoeg
Boxnummer vrouwen 199 cpm 09060601
ervoor te zorgen dat het num 982324
Lokaal tarief' Amsterdam
24 u/pd (1 gpm)
mer in de linkerbovenhoek
dating vrouwen uit A'dami
Zie ook Nieuwsnet 9
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
0102946186
Kabeltekst pag 440 en 450
Onroerend goed
wordt aan Weekmedia, Post
New* New * New* New * New
en
woonruimte
bus 156, 1000 AD Amster
BEL ME THUIS
SECRET PHONE COMPANY
dam Dit voorkomt vertraging
te huur
De
1e
seksafluisterlijn
v
Holl
in de behandeling
aangeboden
0906 97 22 Secret» 99 cpm
VERNIEUWD ca 1 gpm
Ontdek
de duistere wereld'
Financien en
Beluister anoniem
SM Je meesteres LIVE' Zij
Kleine parterre flat met terras wijdt
advertenties 18+
handelszaken
jou in' 99cpm 0906 9626
zeezijde voor starters ƒ 900,
09065015156 (1 gpm)
* SEKS ALARMNUMMER *
p m Tel 0235718405
1
Snelseks Direct Live 99 cpm Biseks Buurvrouw/buurmeis
P-er direct te huur bedrijfsje
(18)i
Spelletjes steeds har
ruimte, ± 50 m2, mcl licht,
V A ƒ75 • DORSMAN
deri 99 cpm 0906 95 26
water, huurprijs ƒ500 excl
blijft toch goedkoper'
BTW Telefoon 0653196661
Bel nu 023 5714534
• Rubrieksadvertentie? Zie T h aangeboden kamer, 1
voor adres en/of telefoonnr pers,
ƒ 600
mcl
Tel
de colofon m deze krant
023 5738090

Fa. Gansner & Co.

0906-50,15.15.6
(1 gpm)

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Zand voorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein

(09)06 - 9789

Super Noord

Celsmsstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort
Hallestraat 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort

Pasteurstraat 2, Zandvoort

T. Goossens

Vondellaan 60, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt) *

Hogeweg 2, Zandvoort

Shell Geerling

0906-96.88

Autoverzekering

Kerkstraat 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

(09)06-98.50

A

DeVonk

Vondellaan 2 , Zandvoort

BP Lehman
Circus Zandvoort

v. Lennepweg 4, Zandvoort
Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Station"

Restauratie

0906*0611

Stationsplein 6, Zandvoort

voor de particulier:
3 regels gratis

Beter onder dak bij de
GRATIS MICRO's worden geplaatst ondci de na\olgende vootwaaiden • geabonneeid /ijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» m/enden uitsluitend \ i a de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor /ijn opgegeven • maximaal 3 icgels • aJleen \ooi partiuiliei
gebruik • het aangebodene mag met bo\en
l 300.- uitkomen • bijv huisraad te koop aangcboden
Gebunk bij het invullen van uw tekst de coupon en
\ooi iedere lettei. punt. komma ot ujlei een vakje
Laat na ieder \\ooid. p'int of komma een \akje MIJ
Schiijf pei icgel hele wooiden ol letteigicpen

1e klas tuinaarde/bestratmgszand

5 m3
10 m3
15 m3

Gratis M I L I O s en betaalde
Miuo s moeten vvoidcn inaclc
\ e i d aan de balie van ons kan
tooi tot uiteilijk niaandas.
löOOuui

t

Heining 16 te Amsterdam
Tel. 0204975821

BRI1AEÏS ONDl-R
NUMMER kOSIEN
F 9.99 ([CL. B I M)

I:M RA

(u dient IT rekening
mei' ti' houden dat hi|
uw (ip|id\ i' de n'Kt'l
br.o n r... hu r. \.d. blad
.lis l n. gel l»l uw ti'Ksl
gerekend wordt)
\\i| /i)n niel a.mspr.iKllljk \O'ir IÏHltl'11 ( I l l t -

M.I.1M door nndiiidilijk
li.indsihrill.
\\i\ bi'hnudi'n ons hel
""r ""1jklr
o|>}MM \.in reduien
tiksten Ie wi|/ij>un ol
inc't op Ie lumi'ii.

mht %

.
t/m 3 regels ƒ 5 60

Avontuurlijk wigwammen bii
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN

SLAGHAREN, DAAR GENIET IE NOG T MEEST
RESERVEER SNEL: 0523-683000 TOT 20.00 UUR

Ol algegeven bij
- Kantoor Zund\oorts
Nieuw sblad
Gasthuisplein 12
2041 JMZamhooit

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch «orden
opgege^ en.

Jaap Bakker BV

Ja, reserveer snel voor een 3-daags weekend-arrangement:
•k 2 overnachtingen m een compleet ingerichte wigwam.
* Elke wigwam is voorzien van water, elektra, verwarming,
kookgelegenheid, koelkast en TV. Bovendien beschikt u over
een eigen sanitaire unit met toilet, douche en wastafel.
*3 dagen lang gratis gebruik maken van de vele nieuwe en
geweldige attracties zoals The Eagle, de wildwaterbaan, de
looping star, de spannende wild west shows, het circus, lekker
verwarmd zwemmen in het unieke Bergbad en nog véél meer.
*genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's.
* Dat is een belevenis voor de kinderen én voor u !

Coupon uitknippen en opstuicn
(Irankeicn als bnel) met \eimelding \an uw postcode naai
ons kantooi
Micro's Weekmedia. Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.

Indien uw ad\eilentie een betaalde Micio is. kunt u
bij im tekst een gegjiandeerde (gjio)betaali.heque bijsluilen ol u ontvangt \an ons een acLeptgiiokaait

ƒ225,
ƒ325,
ƒ400,

NV Nutsbedrijf Haarlemmermeer, een regionaal georiënteerd REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE-?
Ter plaatse afgeleverd in en om Amsterdam (vanaf 1 m3)
energiedistributiebedrijf zoekt
Dat kan nu heel simpel snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week Wat moet u doen?
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 0906 50 15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze
voor elk 4 uur per dag De functie wordt m wisseldienst 4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
ingevuld

twee medewerkers Facilitaire Zaken (v/m)
(20 uur per week)

Diversen

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop 0172408361

Dit gewillig meisje zoekt voor
vanavond of aanstaande
weekend een spannende
date' Ik ben erg toe aan een
afspraakje en zoek daarom
een zeer lieve man Ik ben
een tikkeltje dominant en wil
snel reacties ontvangen van
jou1 Boxnummer 983445

Van Paroi-, welpii we dllcrn IIOP je 'l M hnjft m Londen
komen WB jl meer clan 80 jaar Vandaar dal u o do dikste
7omergids on de irherjisti' tarieven hebben i n een grote
keus bieden uit hotels, arrangementen en musicals U
vaart met do Stona HSS van Hoek van Holland naar
Harwirh en de Stena HSS Expres
brengt u in l 10 uur rechtstreeks
naar hart|e Londen Informeer bij
uw reisagent of bel Big Ben Tours
a 199,(0174) 31"5 OJ1

T k nieuwe stalen roeiboten
4 mtr lang met roeispanen
ƒ1150 Tel 0355823978

in 5 dagen

SCHILDER heeft nog tijd v
binnen en buitenwerk Vnjbl
prijsopgave
Bellen na 18 00 uur 5719800

Kennismaking

We weten niets
van Pareis maar
alles van Londen.

WIKA AUTOGLAS

THEO RIETVELD VASTGOED,
VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 020 6418541
Huishoudelijke hulp gezocht
Voor al uw stucadoorswerk, Altijd de beste condities de voordeligste tarieven Wedden?
voor 1 middag per 14 dagen T k t e a b Atag elektrische vnjbl pnjsopg 0206120683
inbouw
oven
met
grill
en
gein
Tel 0235717005
• ANNULERINGEN van ad
tegreerde gas kookplaat
Bloemen, planten en tuinartikelen
vertentie opdrachten kunt u
Huishoudelijke
hulp
ge Tel 0235712513
vraagd, 1x per 14 dagen
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
T k trouwjurk kleur wit
richten aan Micro s Weekme
Tel 0235717383
mt 38 Tel 0235717890 of dia, Postbus 156 1000 AD
0651980817
Amsterdam

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Wil je lekker komen, maar
geen 06 op je rek ? Bel dan nu
00 569004253 (2 5 gpm)

Te koop

Hieronder vindl u een kleine selectie van de
honderden aanwezige advertenties

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Spannende date?
0906 50 15 15 6
Advertenties van
vrouwen !fl+ (1 qpm)

Auto's en auto-accessoires

•

t/m 4 regels ƒ 7 47
t/m 5 regels ƒ 9 34
t/m 6 regels ƒ 1 1 2 1
t/m 7 regels ƒ 13 08
t/m 8 regels ƒ 14 95
t/m 9 regels ƒ 16 81
t/m 10 regels ƒ 1868

WEEKEND
LAST MINUTE

Wilt u ook naam. adies woonplaats volledig invullen andcis kunnen vvi| uw aiheitentie helaas met opnemen
Vooi de paitiuiliet maximaal l icgels giatis. niet vooi de /akclijke maikl. tot een maximum van een adveitemie
pei week Ook ?ondei vcimelding viaagpnjs (ailikelen te /amen mei boven l ^00-) kunt u met giatis advciteicn Alle piijxen /ijn inc.1 17 Sfr BTW

3 dagen f 298,-

per wigwam max. 6 pers.

Naam

Geldig voor de data

Adics

VR 19 - ZA 20 - ZO 21 JUNI
VR 26 - ZA 27 - ZO 28 JUNI
VR 3 - ZA 4 - ZO 5 JULI
Aankomst 12 00 uur, vertrek 19 00 uur

Postcode

,

Tclcloon
!

S v p m iiibnek

Plaats

HET IS PAS EEN TIENTAL JAREN GELEDEN DAT IEDEREEN HET HAD OVER EEN KLEIN Z!L-

HIFI

DIGITAL MUSIC

VEREN SCHIJFJE DAT RUIM EEN UUR DIGITAAL VASTGELEGD GELUID KON BEVATTEN: DE
COMPACT DISC. INMIDDELS WETEN WE NIET BETER, EN IS HET MAAR VREEMD ALS WE
NOG EENS ZO'N GROTE ZWARTE VINYL LANGSPEELPLAAT VASTHOUDEN. EIGENLIJK LEVEN
WE ALS WE HET OVER VIDEO HEBBEN NOG IN HET TIJDPERK VAN DE LANGSPEELPLAAT.

Panasonic

i».

BEELD VOOR IN DE HUISKAMER STAAT OP EEN CASSETTE VAN SIGARENKISTFORMAAT OF
OP EEN LASER-DISC VAN 30 CM DOORSNEE.

VORIG JAAR IS IN DE VERENIGDE STATEN DE

DENON
:-.«!*. c 3

DOORBRAAK OP VIDEO GEÏNTRODUCEERD, DE
DVD. EN HET SUCCES VAN DEZE' DIGITAL
VERSATILE DISC OVERTREFT DE STOUTSTE VER-

00 e

060

sas

WAJHTINGEN. WAT WIL JE MET EEN SCHIJI
DAT ER UIT ZIET ALS EEN CD, MAAR MET Gt
EEN SPEELFILM VAN TWEE UUR LENGTE
',-•
•
:
. •.**•ibi/iXt
BEVATTEN, PLUS 6 KANALEN DIGITAAL SURROUND GELUID, PLUS GELUID IN 2 KANALEN
STEREO, PLUS KEUZE UIT S TALEN ONDERTITE

PIOMEER

'

LING, EN GA ZO MAAR DOOR. JE KUNT ER ZELFS
GEWOON JE AUDIO CD'S IN AFDRAAIEN MET EEN
V

"^RBLUFFENDE GELUIDSKWALITEIT.

SO3NTY.

.
.-» »_»^,

.-

IIMEHR

•• •>

O

>

HZ!

t

|

K • O

m&$S5&i

SALMI

o o-

II
^^^a»--^

Panasonic

U "

nO
^««rra3^^

m

SO3STK

RAF DIGITAL MUSIC
HEEFT RUIM
750 DVD-TITELS
OP VOORRAAD!

PHILIPS DVD 930

„i

"v V-

":• voorNdirecteVerzendifig5oor. heel. Nederland;-* 'j
E-mail adres:info@RAF.NL
Internet adres: WWW.RAF.NL
Zelloulen voorbehouden, prl|zen en albeeldlngen kunnen afwijken. Hiermee vervallen alle vorige aanbiedingen.

te
P

"RAF HILA/ERSUIVI
PERSONAL AUDIO-CAR HIFI

COMPUTER-TELECOIVI

AV-PROFESSIONAL

RAF/FOKKO DIJKSTRA
LELYSTAD
DIGITAL MUSIC

KOOPJESWINKEL

SERVIGE-CENTËR

Op 10 juni, 8 juli en
5 augustus
verschijnt bij het
Zandvoorts Nieuwsblad de

S|S

Nieuwsblad

zomerkrant

Nadere informatie bij
Margo Oosterveld, tel. 023-5717166

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
58-e jaargang nummer 22, oplage 5.425

Woensdag 27 mei 1998

Los nummer 2 gulden

Editie 17

'Maak weg
snel veiliger'

Vyftien schilders, 48 lakens

ZANDVOORT-De gemeente moet haast maken met het
verbeteren van de verkeersveiligheid van de Zandvoortselaan. Dat vinden Jacob
Ovadia en Marijke Habermehl. Zij worden volgens de
nieuwe verkeerswethouder
Hans Hogendoorn van het
CDA op hun wenken bedient: op l juli presenteert hij
een voorstel over verkeersmaatregelen
op
de
invalsweg.
„Ik ben het spuugzat," zegt
Habermehl, die regelmatig op
haar kleinzoon past die aan de
Zandvoprtselaan woont. „Op
18 mei is een meneer die zijn
hond uitliet op het zebrapad
aangereden voor het Huis in de
Duinen. Ik hoorde de banden
piepen en de politie heeft later
uitgebreid de
remsporen
onderzocht.
Maar
daar
gaat het niet
om. Het gaat
om de verkeersveiligheid. Auto's, -----bromfietsers,
ze rijden allemaal veel te hard.
De gemeente moet wat doen
aan de Zandvoortselaan. Zo
kan het niet langer. Dat er
geen geld zou zijn, is gelul. De
gemeente heeft geld genoeg."
Ook Ovadia vindt dat de gemeenteraad deze zomer nog
een knoop moet doorhakken.
Hij woont zelf aan de Zandvoortselaan, is lid van het bewonerscomité en heeft op de
verkiezingslijst van de VVD gestaan. Gaat hij druk uitoefenen via zijn partij, die ook in
het college van burgemeester
en wethouders zit? „Ik heb het
gevoel dat er wel wat gaat komen binnenkort en dat is zeker
ook nodig nu er onlangs een
ongeluk is gebeurd."
Ovadia's gevoel klopt volgens wethouder Hogendoorn.
Hij is bezig met het voorbereiden van een voorstel over verkeersmaatregelen op de Zandvoortselaan. Wat hij precies
aan de commissie Ruimtelijke
Ordening en de bewoners
voorlegt op l juli, wil hij nog

DEZE WEEK
18 PAGINA'S

Kaanddorp
is 50 jaar
priester

niet zeggen omdat hij dat nog
niet met de andere leden van
het college heeft besproken.
Wel geeft hij toe dat hij zijn
voorstel baseert op een rapport van het adviesbureau
Goudappel Coffeng.
Dit adviesbureau somt in
dat rapport diverse mogelijkheden op, variërend van een
rotonde bij Huis in de Duinen
tot en met het omleiden van
het verkeer via de Herman
Heijermanswëg en de oude
trambaan,
Bij de gemeente zijn echter
in februari ruim tweehonderd
bezwaarschriften binnengekomen van mensen die protesteren tegen een weg langs of op
de oude trambaan. De voormalige trambaan is nu alleen
in gebruik als fietspad. Vooral
bewoners van de Kennemerweg willen niet dat er auto's op
of naast de
trambaan
gaan rijden.
„Ik zal rekening houden
met die bezwaren, maar
hoe ik dat
doe, kan ik
nog niet vertellen," zegt Hogendoorn.
Ovadia vindt dat het bezwaar van de bewoners van de
Kennemerweg niet opweegt
tegen de verkeersonveiligheid
op de Zandvoortselaan. „Ik begrijp de bezwaren wel. Maar
als de Zandvoortselaan verbetert, hebben 16 duizend Zandvoorters en een heleboel toeristen er wat aan." Hij heeft
geen voorkeur voor specifieke
maatregelen. „Versmallingen
of een rotonde vind ik ook
goed. Drempels of camera's lijken me geen goed idee."
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Danseresjes
als hippe
Teletubbies

Ongeluk schokt
bewoners van
Zandvoortselaan

„-•-<

Marjan Meijer, Paola van der Drift en Victor Bol beschilderden samen met twaalf andere Zandvoortse kunstenaars dit weekend lakens voor het jubileum van
oneelvereniging Wim Hildering en folklorevcreniging De Wurf
Foto Karin Schut

Duitsers
mishandeld
ZANDVOORT - Een groep
van ongeveer tien Nederlandse
nannen heeft vrijdagavond
•ond tien voor negen in de Hal•estraat twee jongemannen uit
Düsseldorf mishandeld. De
oudste, een 25-jarige Duitser,
iep een gebroken sleutelbeen
en een gekneusde schouder
op. De jongste, een 24-jarige
Duitser, had na afloop een gecompliceerde
duimbreuk.
daarom de Nederlanders de
Duitsers in elkaar sloegen, is
liet bekend.

Boze klant

ZANDVOORT - De politie
beeft vrijdagnacht rond drie
uur een 26-jarige man uit Eist
aangehouden. De man wordt
arvan verdacht dat hij de glasen deur van een grillroom in
de Haltestraat heeft vernield.
Hij was volgens de politie boos
omdat hij niet meer geholpen
werd.

ZANDVOORT - „We hebben ons uit de naad gewerkt, maar
het was wel heel inspirerend en de sfeer was ontzettend
goed," zegt Paola van der Drift. Zij is een van de vijftien leden
van de Beeldend Kunstenaars Groep Zandvoort die van
vrijdagmiddag tot en met zondagav9nd in de remise 48
lakens hebben beschilderd voor de jubileumvoorstelling van
toneelvereniging Wim Hildering en folklorevereniging De
Wurf.
De schilderijen komen op 27 en 28 juni te hangen bij de entree
naar het podium achter de Hannie Schaftschool en de Mariaschool. Daar treden de vijftigjarige verenigingen in de buitenlucht op. „Onze schilderijen zullen de mensen naar het podium
lokken," legt Van der Drift uit.
Elke kunstenaar kreeg de gelegenheid een eigen invulling te
geven aan het toneelstuk, dat over het vissersverleden van
Zandvoort gaat. In de remise verschenen dit weekend dan ook
de meest uiteenlopende afbeeldingen. Van der Drift koos bijvoorbeeld voor een scène waarin tot uitdrukking komt dat vissersvrouwen treuren om een verdronken zeeman. „Geschilderd
a la de Haagse School," vertelt ze. Victor Bol maakte een puzzel
waarin de zee te herkennen viel en Marjan Meijer schilderde
harten, haar handelsmerk. Gezamenlijk zette de kunstenaarsgroep een gedicht op doek.
De schilders kregen gezelschap van leden van De Wurf, die hen
vermaakten met volksdansen en gezang. Bovendien kwamen
ook de wethouders en burgemeester Van der Heijden even
kijken.
Voor de schilderijen is heel wat materiaal gebruikt: 48 lakens
en ongeveer zestig potten verf. Pieter Joustra, voorzitter van
toneelvereniging Wim Hildering, heeft de lakens geregeld via een
ziekenhuis. De dames van De Wurf hebben voor elke kunstenaar
drie lakens aan elkaar gestikt. Als het aan Joustra ligt, worden
de doeken trouwens na de voorstellingen geveild aan Zandvoorters en badgasten.

&uto-inbraken

ZANDVOORT - Dit weeknd zijn diverse auto-inbraken
;epleegd in Zandvoort, Benteld en Overveen. Op het par:eerterrein van de tennisvereiging aan de Zeeweg werden
wee auto's opengebroken. In
[Bentveld op de Duinrooslaan
gebeurde het één keer en op de
Brederodestraat eveneens één
keer. De politie heeft echter
ook een 21-jarige Amsterdammer aangehouden in de Stationsstraat die ervan verdacht
wordt dat hij zondag in auto's
ingebroken heeft.

Mededeling
In verband mol Pinksteren verzoeken wij u kopij voor de redactie 20
vroeg mogelijk aan Ie leveren. Tekst
dienl uilerlijk op dinsdagmorgen
2 juni om 9 uur in ons bezil Ie zijn.
Advertenties moeten uilerlijk op
vrijdag 29 mei om 16 uur geresorveerd zijn. Ook uw zelteksl
nioet dan in ons bezit zijn. Compleet
materiaal dient uilerlijk dinsdag 2
juni om 11 uur in ons bezil Ie zijn
(mits gereserveerd).
Redactie en commercie Weekmedia

Waterstanden
Datum HW LW HW LW
27 mei 05.08 00.39 17.36 13.20
28 mei 05.52 01.36 18.26 14.05
29 mei 06.37 02.25 19.08 15.05
30 mei 07.26 03.09 19.54 15.55
31 mei 08.15 04.00 19.55 16.45
UI jun 09.16 04.45 21.50 17.30
02 jun 10.26 05.50 22.45 18.20
03 jun 10.04 05.24 22.45 18.35
°4 jun " 06.24 --.-- 19.25
Maanstand:
EK di. 02 jun 03.35 u.
Hoogwater vr 29 mei 07.37 uur.
NAP +113 cm.
Laagwater za 30 mei 02.09 uur.
-99 cm.

ADVERTENTIE

Sanders

ME U B E L S T A D
2ePINKSTERDAG
Overtoom 557
Tel. 6184733

geopend van 10.00-77.00 uur
Gratis parkeren in
EIGEN PARKEER-

Treinreizigers moeten
weer hollen in Haarlem
ZANDVOORT - „Vervelend," zegt Ruud Schiltmeijer, voormalig bestuurslid van
reizigersorganisatie Rover,
over de- nieuwe- dienstregeling van de Nederlandse
Spoorwegen. De NS hebben
de omslachtige overstap op
station Haarlem sinds zondag weer ingevoerd.
Twee jaar geleden moesten
treinreizigers ook van het ene
naar het andere perron rennen. Dat leidde tot zoveel commotie dat de NS de treinen op
een spoor dichterbij de
Strandsprintèr lieten stoppen.
De passagiers die van Zandvoort naar Amsterdam reizen
hebben te kampen met de lastigste overstap. Zij moeten van
spoor 4 naar l of 8 rennen. Dat
betekent honderd meter naar
de trap lopen, naar beneden
gaan, de hal door wandelen en
de trap weer op lopen. Ze hebben daar in het ene geval negen en in het andere geval dertien minuten de tijd voor als de
trein op tijd is.
Wie van Zandvoort naar Amsterdam reist, heeft het makkelijker. Er zijn twee stoptreinen vanuit Amsterdam die aan
de andere kant van het perron
stoppen (op spoor 3 en 6). De
derde trein stopt op spoor 8.
De kortste overstaptyd is in
principe zes minuten. Als de
trein vertraging heeft, wacht
de Strandsprintèr volgens NS-

woordvoerder H. Wind nog
maar twee minuten extra.
Klachten heeft hij na drie dagen nog niet gekregen. Volgens
Schiltmeijer komen die echter
ongetwijfeld. Met de nieuwe
dienstregeling is de verbinding
Amsterdam-Zandvoort nog.
slechter geworden dan deze al
was, meent hij. „Dat de intercity naar het Zuiden nooit meer
terugkomt, was al erg. Maar
daar ben ik nu wel aan gewend
en daar heb ik me bij neergelegd. Maar deze overstapregeling is een brok ellende. Vooral
voormensen die moeilijk lopen
of die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten. Zij moeten eerst
de lift zien te vinden die aan
het einde van het perron zit.
Nee, het is geen verbetering
voor forensen en toeristen. Ik
hoop, gok en verwacht dat de
NS ook deze keer de klok terugdraaien."
Overstappen op de trein van
Lovers, die nu op spoor 7
(vlakbij de Strandsprintèr)
stopt, is volgens Schiltmeijer
geen alternatief voor forensen.
„De meesten hebben al een
abonnement van de NS. Hun
werkgever koopt die collectief
in bij de NS. Anders zou je
twee abonnementen moeten
nemen, een van Lovers en een
van de NS."
Om het leed voor toeristen
te verzachten zetten de NS in
de zomer wel rechtstreekse
treinen in.

ZANDVOORT - Automobilisten kunnen voortaan alleen nog via de Engelbertsstraat en de ingang tegenover Dirk van den Broek rrjden als ze naar het openbare
parkeerterrein op het Van
Fenemaplein willen. De
doorgang onder de zijvleugel
van het Palacegebouw wordt
volgens bewoner T. Hendriks
een dezer dagen afgesloten
met paaltjes.
Het parkeerterrein bij het
Palacegebouw is al enige tijd
afgesloten met slagbomen. De
Vereniging van Eigenaren van
het gebouw, waarin de directie
van het hotel en de bewoners
van de appartementen zitten,

ZANDVOORT - Vaak gebeurt het niet dat Zandvoorters
enthousiast over de gemeente praten. Maar de meeste
bewoners van het eerste deel van de Diaconiehuisstraat
zijn erg lovend over de manier waarop de gemeente het
plaveisel en de inrichting van hun straatje aan heeft gepakt.
De Waalklinkertjes liggen
keurig in het gelid. In de
bloemblakken bloeien viooltjes en de families Wetering en
Baan hebben een paar
boompjes in zelfgemaakte
houten bakken neergezet.
„We spreken al over de 'Diaconiehuis Avenue' en bijna
hadden we onze straat om willen dopen in Van der Hejjdenlaan, om de burgemeester te
eren," grapt Eugène Baan.
„Er is bovendien onderling
meer contact gekomen. We
zitten vaak buiten te kletsen
tegenwoordig. Zeker als
het
mooi
weer is."
Drie bewoners hebben
zichzelf bovendien op- gelegd dat ze
op het Zwarte Veldje parkeren in plaats van voor de deur,
zodat de kinderen meer speelruimte hebben. Die genieten
ervan, vertellen ze. „We skateboarden veel en we kunnen nu
ook makkelijker met de bal
oyergooien. De auto's rijden
niet meer zo hard," zegt de
negenjarige Amy Schreuder.
Patrick Popelier (twaalf jaar)

J, Warmerdam
over 'zijn'
duingebied
pagina 5
Vragen over de bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties:tel.571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Habermehl pleit voor een rotonde bij Huis in de Duinen. Ze
is geen voorstander van het
omleiden van autoverkeer via
de trambaan. Het belangrijkste is volgens haar echter dat
er snel schot in de zaak komt,
die al jaren speelt. „Anders nemen we een bulldozer en gooien de fonteinen van de gemeente dicht. Dan dempen wij
de put voordat het kalf verdronken is."

ADVERTENTIE

Sluiproute onder vleugel van
Palace verdwijnt binnenkort

Bewoners genieten van groene en veilige straat
Sinds kort is hun straat een
stuk gezelliger geworden, vinden de bewoners van die Diaconiehuisstraat. De gemeente
heeft de klinkers opnieuw gelegd, bloembakken neergezet
en de moderne lantaarnpalen
vervangen door ouderwetse.
Er parkeren nauwelijks nog
auto's in de straat en kinderen
kunnen zonder gevaar buiten
spelen, want de Diaconiehuisstraat is een woonerf geworden.
,,Om de haverklap horen we
van anderen dat het hier zo
leuk geworden is. Nou,
de mensen
hebben gelijk
hoor," zegt
Hannie van
de Wetering,
die in 1978
^^
voor het eerst ----brieven naar de gemeente
schreef. Ze kreeg echter jarenlang te horen dat e"r geen geld
was. Vier jaar geleden voerde
ze de druk weer op, nu geholpen door een paar buren. Begin dit jaar was het zover: de
gemeente liet kabels in de
grond leggen en besloot ook
de bovengrondse voorzieningen aan te pakken.

pagina 3

Als u binnen nu en twee'jaar
een nieuwe keuken nodig heeft,
doet Hans Verkerk u deze week
een spectaculair Half Geld!
• aanbod! De nieuwste Kroon
keukens van 1998 worden u Ier
introductie voor de helft van de'
door de leverancier aanbevolen
adviesprijs aangeboden! Kom'
nu snel echt geld verdienen énvraag naar de snelle beslisserskorting.
Ontdek
waarom
150.000 tevreden keukenkopers,
u voorgingen. Wij garanderen u
de beste keuken en het beste
ontwerp voor de beste prijs!

had al eerder het parkeerterrein en de doorgang willen afsluiten, maar de gemeente lag
dwars. Volgens de gemeente
behoorde het terrein tot de
openbare weg. De Vereniging
van Eigenaren heeft het terrein echter gepacht. De rechter gaf tijdens een kort geding
vorig jaar de Vereniging van Eigenaren gelijk.
De hoteldirectie betaalt de
kosten van de slagbomen, de
paaltjes en een rotonde die
voor het hotel ligt, zodat hotelgasten hun auto even voor de
deur kunnen neerzetten en
vervolgens kunnen draaien als
er geen plaats meer in het hotel is. Ze kunnen pas het parkeerterrein op als ze een pasje
hebben gekregen bij de receptie van het hotel. De bewoners
krijgen twee van die pasjes per
appartement. Ook de politie
en de brandweer ontvangen
een pasje.

' DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVÓND

mmmm
AMSTELVEEN

>:

BINDERIJ 14a - 020-6402227, J.
INDUSTRIETERREIN BOVENKERK. BIJ A&P

OOSTZAAN
ZUIDEINDE 39 - 07576845287 :'
ZAANDAM'
ZUIDDIJK 126- 075-6164109 ,

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

Nieuwsblad
Naam: (m/v)
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Adres:
l l l l l l l l l | l l | | | | LJ
Postcode/Plaats:
[ l l l l l l l l l l

'We zeggen al:
Diaconiehuis
Avenue'

Telefoon:

| | | | l | l J | | 11™«*M*™* | KI

Giro/Uanknr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19.60 d halfjaar ƒ 35.40 D jaar ƒ 61,75
De opknapbeurt van de Diaconiehuisstraat heeft de bewoners bij elkaar gebracht

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

Foto Andrö Lioborom

vindt het leuk dat de straat
kleurrijker is geworden. Zelfs
puber Jaap Baan (vijftien
jaar) knikt goedkeurend,
„Maar ik hecht er niet zo veel

waarde aan hoe een straat eruit ziet."
De enige klacht die Hannie
van de Wetering en Eugene
Baan nog hebben is dat som-

mige automobilisten tegen
het verkeer in rijden. „De Diaconiehuisstraat is namelijk
een
eenrichtingsstraat,"
meldt Baan ten overvloede.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia. Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 7 1 0 3 7 1 017003
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FAMILIEBERICHTEN

Een compleet verzorgde begrafenis
OPENINGSTIJDEN CEN-

Op 19 mei 1998 ging onverwacht van ons heen ons
kleine dappere Kereltje Donny

Dohny Jacobus Leendert Koper
* 19 mei 1998

119 mei 1998

zoon van Marjolein en Wil
De begrafenis heeft reeds plaatsgevonden.

Met al onze liefde keken wij uit naar je geboorte.
Tot ons grote verdriet kon je maar even bij ons zijn,
maar altijd zal je in onze harten met liefde voortle-

ven,
Onze kleinzoon en neefje

Donny Jacobus Leendert Koper
•fr 19 mei 1998

of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van slechts ƒ 3.395,Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ 5.500,-

119 mei 1998

Oma en Opa Paap
Leendert en Mascha
Paula

"Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uitvaartverzekering moetje hebben. Voordat
bedrag wil je toch zeker niet van je
kinderen afliankelijk zijn!"

Oma en Opa Koper
Paul en Patricia
Bryan
Kelly
Op deze manier willen wij u bedanken voor uw medeleven bij het overlijden van ons zoontje.
Geboren en overleden 19-5-1998

Lieve Marjolein
Even heb ik gedacht dat ik jou ook kwijt zou raken.
Die gedachten deden mij verschrikkelijk veel pijn.
Dankzij je vechtlust heb je het gered, waar ik je zo
dankbaar voor ben.
Lieverd, ik zou me geen leven voor kunnen stellen
zonder jou.
Liefs Wil

ENIGE KENNISGEVING
Geheel onverwacht is vredig ingeslapen onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Johanna Hendrika
Pieters-van Aart

voor meer informatie:

BEL GRATIS 0800-022 45 35

i„„ '

Dag en nacht bereikbaar voor
het, verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direct hulp bij een sterfgeval.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

DOKTERSBERICHTEN

(J J J uitvaartverzorging
kennemerland bv

E I G E N T I J D S
VAKMANSCHAP

2101 MV HEEMSTEDE

Burger Belangen
Bentveld-Zandvoort

Adviesburo
Ter behartiging van de belangen van
burgers in Zandvoort en Bentveld
tegenover de lokale overheid.

LAAT ZE OP TIJD REPAREREN!

J. Campen&Zn.
Corn. Slegersstraat 2
Tel. 5715449

F. B. Weenink
huisarts
van 2/6 t/m 21/6
voor waarneming

J. G. Anderson
Kostverlorenstraat 116/118
tel. 5712058
of

huisartsenpraktijk Noord
Dr. Scipio/v. Bergen
tel. 5719507
na 17.00 uur en weekenden en
vrijdagmiddag na 16.30 uur 5730500

doktersdienst 09001515

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

De eerstvolgende commissievergaderingen zijn:
- dinsdag 2 juni 1998, 2000 uur, commissie
Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 3 juni 1998, 19.00 uur, commissie
Bestuurlijke Zaken
- woensdag 3 juni 1998, 20.30 uur, commissie
Ruimtelijke Ordening
- donderdag 4 juni 1998, 19.00 uur, comrnissie Toerisme, Economie & Verkeer
- donderdag 4 juni 1998, 20 30 uur, commissie Financien
De commissievergaderingen worden gehouden m de commissiekamer m het Raadhuis
(ingang Haltestraat)
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter
inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat)
BIJ net bureau Voorlichting kunt u terecht voor
nadere informatie over de punten die op de
agenda staan Telefoon (023) 574 01 62.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een onderwerp dat
op de agenda staat het woord te voeren

Op 14 april is voor de periode 1998 - 2002 een
nieuw college van Burgemeester en Wethouders aangetreden. De Burgemeester en de vier
Wethouders hebben op 15 april de taken verdeeld Hieronder volgt de portefeuilleverdeImg Deze is ook van belang m verband met
het nieuw ingevoerde spreekuur
Burgemeester M.R. van der Heijden:
- Bestuurlijke coördinatie
- Brandweer & ambulance
- Integraal Veiligheidsbeleid
- Communicatie & participatie
- Representatie
- Informatievoorziening & automatisering
- Openbare orde & veiligheid
- Juridische zaken
- Burgerzaken
- Externe betrekkingen
- Mediabeleid

HERENWEG180

Br.o.nr. 8OOO26 bur. v.d. blad

Afwezig

Op maandag 1 juni 1998, Tweede Pmksterdag,
is het Raadhuis m verband met deze feestdag
gesloten

BURGEMEESTER & WETHOUDERS

Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden
van mijn vrouw, moeder en oma
zeggen wij u langs deze weg onze welgemeende dank.
Uit aller naam:
Jan Maas

TWEEDE PINKSTERDAG
RAADHUIS GESLOTEN

PORTEFEUILLEVERDELING

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Gerrit Maas-Keesman

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag
kan men voor een beperkt aantal zaken
terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen (023) 574 01 02.

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

weduwe van Jan Johannes Pieters
Zandvoort
Breda
20 mei 1998
14 maart 1916
John
Puck
Jenny
Claudia
De crematie heeft inmiddels in besloten kring
plaatsgevonden.

TRALE BALIE/CENTRAAL

Op 10 juni, 8 juli en
5 augustus
verschijnt bij het
Zandvoorts Nieuwsblad de

zomerkrant
Nadere informatie bij
Margo Oosterveld, tel. 023-5717166

Wethouder A. Van Marie (eerste locoBurgemeester):
- Algemeen financieel beleid
- Tarievenbeleid
- strandpachten
- parkeerterreinen
- visventers
- standplaatsvergunningen
- marktwezen
- kermisexploitatie
- Gemeentebegroting & -rekening
- Gemeentegaranties
- Nutsvoorzieningen
- PWN
- ENW
-EZK
- Casema
Wethouder mevrouw M.J. Herben (tweede loco-Burgemeester):
- Ruimtelijke Ordening & planologie
- Bouwzaken
- Aanleg en onderhoud wegen
- Duin S openbaar groen
- Onderhoud sportaccommodaties
- Strand
- Woningbouw
- Milieu (mcl Afvalverwijdering)
- Riolering
- Grondbeleid
- Gemeentelijke gebouwen
- Volkshuisvesting
- woonruimteverdeling
- woningbehoefte-onderzoek
- woningcontingenten
Wethouder J. Hogendoorn (derde locoBurgemeester):'
- Economische zaken
- Openbaar vervoer (lokaal en regionaal)
- Parkeerbeleid
- Personeel & Organisatie

ADVERTENTIES

- Toerisme & recreatie
- Verkeer (lokaal en gewestelijk)
- Circuit
Wethouder C. Oderkerk (vierde locoBurgemeester):
- Cultuur & monumentenzorg
- Ouderenbeleid
- Sociale werkgelegenheid
- Sport
- Volksgezondheid
- Onderwijs & Volwasseneneducatie
- Jongerenbeleid
- Sociale Zaken & maatschappelijke dienstverlening
- Minderhedenbeleid, w.o asielzoekers
- Woonwagenzaken
- Emancipatie

KENNISGEVING

Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 18 mei vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 21 door B&W genomen
besluiten is op maandag 25 mei vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.

OPHAALDAG HUISVUIL
GEWIJZIGD I.V.M. TWEEDE
PINKSTERDAG

Op maandag 1 juni 1998 wordt er geen huisvuil ingezameld omdat het dan Tweede Pinksterdag is
Men wordt verzocht het huisvuil op dinsdag 2 juni aan te bieden. Op die dag
worden ook de cocons geleegd.

VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag
4 juni 1998 om 15.30 uur. De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluëstraat 2, Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon (023) 574 01 00

VERBOUWING CENTRALE BALIE
In de periode van 18 tot en met 29 mei wordt
de Centrale Balie m het Raadhuis verbouwd
De verbouwing heeft tot gevolg dat op sommige dagen slechts de helft van de loketten
aan de balie kan worden geopend Dit kan een
vertraging in de afgifte van paspoorten betekenen.
Op vrijdag 29 mei is de Centrale Balie de
hele dag gesloten.
Geprobeerd wordt de overlast tot een minimum te beperken

TERRASSEN- EN UITSTALLINGENBELEID VOOR DE KERKSTRAAT
EN HET KERKPLEIN
De gemeente Zandvoort is voornemens een
nieuw terrassen- en uitstallmgenbeleid vast te
stellen waarin rekening wordt gehouden met
de specifieke situatie die is ontstaan m de
Kerkstraat en het Kerkplein na herinrichting
van beide locaties
In het beleid geeft het college van Burgemeester en Wethouders aan onder welke voorwaarden vergunning zal worden afgegeven voor
een terras of een uitstalling
Alvorens het college het beleid definitief vaststelt, worden belanghebbenden m de gelegenheid gesteld binnen vier weken na publicatie van dit bericht hun zienswijze omtrent het
beleid mondeling kenbaar te maken bij de
afdeling Bestuur- en Managementondersteuning, tel (023) 574 01 00, of dit schriftelijk
kenbaar te maken aan Burgemeester en Wéthouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort
Gedurende bovengenoemde periode ligt het
conceptbeleid ter inzage by de Centrale Balie
in het Raadhuis.
Tevens nodigt het college alle belanghebbenden uit om een informatiebijeenkomst bij te wonen op woensdag 3 juni
1998 om 19.00 uur in de Raadzaal van
het Raadhuis (ingang Haltestraat)
Tijdens deze bijeenkomst, die wordt voorgezeten door de verantwoordelijk wethouder, de
heer J Hogendoorn, wordt het beleid uiteengezet waarna er gelegenheid is voor het stellen
van vragen of het maken van opmerkingen

VERKEERSBESLUIT
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
30 mei 1995 no. 72, tot machtiging van het
college van Burgemeester en Wethouders tot
het nemen van besluiten als bedoeld in artikel
18 van de Wegenverkeerswet 1995, het
bepaalde m de Wegenverkeerswet en het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990, hebben Burgemeester en Wethouders
besloten tot
- het aanleggen van een gereserveerde
invalidenparkeerplaats op de De Ruyterstraatth.v. percelen 18/20;
- het aanleggen van een gereserveerde
invalidenparkeerplaats in de Diaconiedwarsstraat t.h.v. de zijingang van de
Hulsmanhofflat.

Tegen het besluit kan door belanghebbenden
binnen zes weken na publicatie schriftelijk
bezwaar worden gemaakt by Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten naam, adres, dagtekenmg, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden
van het bezwaar

VERLEENDE KAPVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunnmg verleend voor.
- Duindoornlaan 2 2 - 7 bomen
De bij de verlening behorende stukken liggen ter
inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden
kunnen tegen dit besluit van 6 weken na pubhcatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift
indienen bij Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank m Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

VOORNEMEN OM BOUWTOESTEMMING/BOUWVERGUNNING TE VERLENEN

Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 18A van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening in te stemmen met de melding voor.
- het plaatsen van een tumhuisje op het perceel Quarles van Uffordlaan 1,

en om met toepassing van artikel 2.5 29 van
de Bouwverordening en artikel 50 lid 5 van de ,
Woningwet bouwvergunning te verlenen
voor:
- het vergroten van een woning op het perceel
Burgemeester Engelbertsstraat 78.
De bouwplannen liggen met ingang van 29
mei 1998 gedurende 14 dagen ter inzage bij
de Centrale Balie Gedurende deze termijn kan
een ieder tegen voormelde bouwplannen
schriftelijk bedenkingen kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouw- en sloopvergunningen zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
98084B Zandvoortselaan 355 uitbreiden
woning
98085B Zandvoortselaan 355a uitbreiden
woning
98086B Zandvoortselaan 355a uitbreiden
winkel
98087S Zandvoortselaan 355 gedeeltelijk
slopen woning
98088S Zandvoortselaan 355a gedeeltelijk
slopen winkel
98089B Wilhelmmaweg 33
vergroten
woning
98090B Kennemerweg 1
vergroten
woning
98091B Reinwardtstraat 3
plaatsen erfafscheiding
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken. Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunningen en
toestemming bouwvoornemen
97130B Secr. Bosman- veranderen loods m
straat 10
appartementen
(20-05-1998)
98027M Max Euweplaatsen dakkapel
straat 34
(15-05-1998)
98032B Fahrenheitveranderen woning
straat 45
(15-05-1998)
98033B Raadhuisplein 6 veranderen bankgebouw (14-05-1998)
98043B Dr C A Gerke- vergroten woning
straat 34
(15-05-1998)
98047B Paradijsweg 11a veranderen woning
(15-05-1998)
98049B Emmaweg 31
vergroten woning
(15-05-1998)
98052B Teunisbloemlaan 7 uitbreiden woning
(15-05-1998)
98073B Bentveldsduin 44 veranderen woning
(14-05-1998)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen mdienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend by de president van de
rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift.
,

HOERA, HOERA
Vrijdag 29 mei wordt mijn kleindochter

öhirby Leuven
twee ja a r.
Gefeliciteerd.
Liefs oma Leida Palman

"°it is mijn laatste seizoen als actief voetballer. Ik zal mijn uiterste
best doen om FC Groningen in de PTT Telecompetitie te houden.
Makkelijk zal dat niet worden, maar ik heb goede hoop!
En natuurlijk volgt straks het WK Voetbal in Frankrijk, ik zal het op
de voet volgen, want Nederland heeft een kans om ver te komen.
Vooral als het klikt tussen de spelers en het zit in het begin wat mee, dan kan
een team groeien tijdens zo'n toernooi. In 1988 heb ik dat zelf van dichtbij
mogen meemaken. Nadat we in Hamburg van Duitsland wonnen, volgde in
Munchen de finale. Iedereen heeft dat wonderschone doelpunt van Marco van
Basten tegen de Sovjet-Unie nog op z'n netvlies staan. Het is een onfaeschrijflijk gevoel om als Europees Kampioen met die schaal in je handen te staan.
Daarom hoop ik voor de huidige generatie topvoetballers, dat zij dat ook ooit
mogen meemaken.

De gezelligste bruine kroeg aan de Nederlandse kust.
- Dineren b[j kaarslicht In ons eetcafé, of bU mooi weer op net (verwarmde)
terras,
- Regelmatig live muziek by de zondagmiddagborrel.
- Weekschotel:

HOERA

l

Victoria baars in
saffraansaus: ƒ 10,50

Na de zomer ga ik mij richten op de volgende stap: jeugdtrainer worden
bij PSV. Zelf begon ik als jeugdspelertje bij de w Helpman, in Groningen.
Jeugdbegeleiding is heel belangrijk, maar ook heel dankbaar. Amateurclubs
hebben het financieel niet gemakkelijk. Daarom steun ik het initiatief om met
de Actie Sportkas sportclubs financieel te helpen. Zelf ben ik een liefhebber
van spelletjes als "De Bal is Zoek!". En door aan de prijsvraag in dit dagblad
deel te nemen steun ik tegelijk een sportclub. U toch ook?"

- Heerlykezomertnenukaart,meto.a.
5alade Nicoise: ƒ 1650
Krokant gebakken slibtongetjes: ƒ 27,50
Spareribs met diverse sausjes: ƒ 2050

Al onze gerechten worden geserveerd met salade en frites.

DIRK JAN
50 JAAR
gefeliciteerd van one allemaal

- Uitgebreide wünkaart,
- HuiswUnCuveeDuboeuf Kougeen Blanc: ƒ 19,75

Het Wapen, waar gezellige mensen elkaar ontmoeten.

Erwin Koeman 31 interlands,
35 jaar, 1988: Europees Kampioen met
Oranje speelt nu bij FC Groningen
eerder bij KV Mechelen en-PSV
Foto: Voetbal Internatlonal/Kc» van Hoogdalem

Gasthuisplein 10,2042 JM Zandwort.
Voor reserveringen: 023-5714630.

In same.nwe-KfcjMiE. we--/'
vw rc-iiotiafe- dagblad
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„Een overweldigend feest was het," zegt pastoor Henk
Kaandorp. Zondag vierde de 76-jarige in de Agatha Kerk
dat hij vijftig jaar priester is. „Ik ben eigenlijk al tien jaar
weg uit de Agatha, maar toch zat de kerk stampvol met
ZANDVOORT - Volgens mensen uit Zandvoort. Dat heeft me erg getroffen."
wethouder Hogendoorn gaan
de burgemeesters van ZuidKennemerland gezamenlijk
ORGVULDIG
ZIJN teerden ook hervormden en
een tarief naar de katainetsinwoorden (kiezend, be- gereformeerden de katholieke
formateurs sturen over een
dachtzaam, mét een si- pastoor. Onder zijn vrienden
vliegveld in zee. Burgemeester
gaartje waar hij zo af en telt hij onder andere dominee
Van der Heijden heeft daar- toe een trekje van neemt, kijkt Mataheru („met hem heb ik
over volgens Hogendoorn in de hij maandagmorgen terug op een vriendschap opgebouwd
Kring Algemene Zaken van het zijn jubileumfeest. „De harte- die nooit kapot gaat") en dogewest Zuid-Kennemerland lijkheid en spontaniteit van minee Van Leeuwen, de huidigesproken.
het parochiebestuur, de ver- ge dominee van de Hervormde
" De brief naar Den Haag is sieringen in de kerk en de uit- Kerk.
een reactie op de lobby van de stekende gezangen van het
Het tekent hem; hij is ervan
provincie Noord-Holland om Caeciliakoor... ik had het niet overtuigd dat samenwerken
alle start- en landingsbanen mooier kunnen dromen. Als ik meer zin heeft dan elkaar bevan Schiphol te verplaatsen droom gaat er namelijk meest- strijden. „Vroeger oordeelden
naar een vliegeiland voor de al iets fout. Maar in dit geval de kerken alleen over elkaar;
kust. De provincie ziet daar- heb ik er gelukkig niet op die nu praten we gelukkig met elvoor twee locaties: of ter hoog- manier over gedroomd. Zater- kaar, bijvoorbeeld in de Lokale
te van Langevelderslag of bij dagnacht heb ik heerlijk gesla- Raad van Kerken die in ZandIJmuiden. Voor het lobbyen pen."
voort bestaat. Daar komen
heeft de provincie zelfs een
goede zaken uit, zoals de ontkleurenfolder opgesteld.
Henk Kaandorp wilde zijn moetingsdag voor ouderen."
„We kunnen dat niet op ons vijftigjarig priesterschap niet
„Een kerk," vervolgt hij, „is
laten zitten," aldus Hogen- in stilte voorbij laten gaan. Hij niet alleen maar een kerkgetlooni. De gemeente Zand- organiseerde voor zijn uitge- meenschap die op zondag bij
voort is namelijk een van de breide familie een diner en zijn elkaar komt, maar moet ook
gemeenten die inmiddels te- tachtig nichten en neven trak- iets uitstralen. Respect voor
gen een vliegeiland voor de teerde hij 's avonds op een reu- elkaar is van groot belang. Ik
kust is. Niet duidelijk is win- nie.
heb altijd gezegd: het gaat er
neer de brief van de gewestgeMaar voor de Zandvoorters niet alleen om in de katholieke
meenten de deur uitgaat. Vol- was er een speciale kerkdienst kerk om het clubje bij elkaar te
gens Hogendoorn zal dat op met receptie na afloop in de houden, maar om daadwerkekorte termijn zijn.
Agatha Kerk. Kaandorp is in lijk in de Zandvoortse gemeendeze kerk ruim twintig jaar schap iets te betekenen."
Dat de drie kerkbesturen in
pastoor geweest (van 1967 tot
Ecoteam praat
en met 1988). Hij woont tegen- Zandvoort met elkaar fuseren,
woordig in Heemstede, maar ziet Kaandorp echter nog niet
over afval
hij preekt nog wel vier keer per gebeuren. „Op zich zijn we al
een heel eind als we ons bij
ZANDVOORT - Afval is het jaar in Zandvoort.
eerste onderwerp waarmee het
„Ik hoef nu niet meer per se, elkaar thuis voelen. Ieder heeft
nieuwe ecoteam aan de slag maar ik heb het geluk dat ik zo zijn eigen tradities; al zie ik
gaat. Het team, dat nu ruim nog wel mag voorgaan. Artsen wel dat de kerken dingen van
een maand bestaat, wisselt mogen na hun pensionering elkaar overnemen."
donderdagavond tips uit over hun vak niet meer uitoefenen.
De veranderende rol van de
liet beperken van de hoeveel- Ik nog wel en dat doe ik dan kerken heeft Kaandorp ook in
heid afval thuis. Bovendien ook graag. Meestal leid ik dien- zijn eigen loopbaan van dichtvertellen de leden van het sten in kloostergemeenschap- bij meegemaakt. „Of ik eraan
team elkaar wat ze gaan doen pen. Ik ben blij dat ik het nog moest wennen? Nee, ik heb er
om de komende maanden hun kan. Vijf jaar geleden heb ik nooit moeite mee gehad. Ik
afvalberg te verkleinen.
een zware keeloperatie onder- ben geen star figuur. KernzaHet is de bedoeling dat het gaan. Gelukkig gaat het goed ken gaat het mij om, kunnen
ecoteam elke maand een an- met me; ik heb alleen een wat
der thema behandelt. Mee- zwaardere stem gekregen."
doen met het team kost 35 gulDe dienst, die hij zelf samenden per huishouden. Op dit gesteld had en waarbij pastoor
moment zitten in het team: Dick Duijves preekte, trok al
Han van Leeuwen, Hans Sand- veel mensen, maar de receptie
bergen, Ria van Kooten, Jaap nog meer. „Ik heb vijf kwartier
Hoogendijk, Erna Meijer en lang heel wat handen ge- relativeren. Wat niet zo beKristi Gansner.
s^liud," grinnikt hij. „Gelukkig langrijk is overslaan en eruit
heb ik een goed geheugen. Veel halen wat mensen aanspreekt
mensen kende ik nog bij naam in het geloof. Ik hou er meer
Welzijnscentrum
en ik geloof dat ze dat erg van om met mensen in gesprek
te gaan dan tegen ze te prewaarderen."
krijgt geld
Opmerkelijk genoeg felici- ken."
ZANDVOORT - Het Juliana
Welzijnsfonds schenkt 18 duizend gulden aan het Weizijnscentrum. Dat gebruikt het
Welzijnscentrum voor het opzetten van een nieuw project
waarbij vrouwen van 55-plus
thuis bezocht worden.
Elk jaar verstrekt het Juliana
Welzijnsfonds 20 miljoen gultact gehad met een journalist
den aan allerlei projecten, zo- Annelies van Kooten, viceals buurtverenigingen, projec- voorzitter van de seniorenvan het Zandvoorts Nieuwsten voor buitenlanders, socïé-' raad, reageert op een ironisch blad, dus ook niet over de beteiten voor ouderen en opvang stukje uit de rubriek 'Met oog leidsvisie van de seniorenraad.
en oor' (Zandvoorts Nieuws- De seniorenraad is in mei 1997
van verslaafden.
geïnstalleerd en functioneert
Het project van het Weizijns- blad van woensdag 20 mei).
centrum is bedoeld om te Het stukje droeg de kop: 'Ou- derhalve eenjaar. Geen beleid
op papier wil nog niet zeggen
voorkomen dat oudere vrou- deren met geheimen'.
dat er geen beleid is. Wel is onwen in een isolement raken. Zij
krijgen, als ze dat willen, een
Tot mijn verbazing las ik een langs de behoefte ontstaan
keer bezoek van een daarvoor sterk gekleurd negatief artikel om een eigen, helder geformuopgeleide vrijwilliger van het over de seniorenraad dat bo- leerde visie te ontwikkelen die
Welzijnscentrum. Die praat vendien veel onjuistheden be- leidraad zal zijn voor het functioneren van de seniorenraad.
met hen over de voorzieningen vat. Allereerst zou de viceen activiteiten voor ouderen in voorzitter het maar raar heb- Om tot een gezamenlijke visie
Zandvoort.
ben gevonden dat het Zand- te komen is het niet meer dan
vanzelfsprekend dat daar een
voorts Nieuwsblad om een
aantal interne vergaderingen
exemplaar vroeg van de beRadio over haring
leidsvisie van de seniorenraad. aan vooraf gaan.
In eerste instantie waren wij
ZANDVOORT - Jaap Kroon Vervolgens wordt de geheimis zaterdag te gast in het radio- zinnigheid van de seniorenvan plan de eerste opzet van
programma De Coquerell van raad aan de kaak gesteld: 'De de beleidsvisie in de openbare
de lokale zender ZFM. Elisa- helft van de vergaderingen ge- vergadering van 18 mei te bebeth Burkhard praat met hem schiedt achter gesloten deu- spreken. De geïnteresseerden
over de nieuwe haring. Het ren' en 'angstvallig wordt het op de publieke tribune zouden
programma is tussen zeven en beleid van de seniorenraad ge- ter plekke een exemplaar ontacht uur op de kabel te beluis- heim gehouden'. Last but not yangen. Van geheimzinnigheid
teren op 105.0 FM en via de least wordt gesuggereerd dat is dan ook geen sprake. Naderhand hebben wij echter de
ether op 106.9.
de raad blijkbaar anderhalf
jaar gefunctioneerd zou heb- procedure gewijzigd en zijn de
belangstellenden op 18 mei
ben zonder beleid.
geïnformeerd over de achterNu even de feiten: ik heb
nooit, waarover dan ook, con- grond van de procedure van

Brief tegen
vliegeiland

Vijf kwartier handen schudden

Instuif

Pastoor Kaandorp kreeg zondag vele geschenken, omdat hij vijftig jaar priester is
Foto Kui m Sthut

Toen hij in 1948 in De Where,
een klein dorpje in West-Friesland, begon als kapelaan, had
een priester een hele andere
positie dan tegenwoordig. „De
pastoor zei wat de parochia-

'Priesters staan niet meer met hun rug
naar de mensen, maar tussen hen in'
nen moesten doen en ze deden
het. Maar de tijd dat de mensen zelf geen gewetensbeslissingen namen, is voorbij. Priesters staan niet meer met hun
rug naar de mensen, maar tussen hen in. Dat zie ik als winst
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de besluitvorming. Wederom:
geen sprake van geheimzinnigheid of beslotenheid.
Integendeel, toen een van de
mensen op de publieke tribune voorstelde om relevante
(ouderen-)organisaties het
concept van de beleidsvisie
toe te sturen voor de vergadering van de seniorenraad
waarin de openbare discussie
zou plaatsvinden, werd dit
verzoek gehonoreerd.
Mevrouw Van Hoogstraten,
ik betreur uw wijze van rapportage en vraag me af wat de
achtergrond is van de 'toon'
van uw artikel. Het lijkt me de
hoogste tijd om kennis met elkaar te maken. Ik sta open
voor een gesprek met u.
Annelies van Kooten,
vicc-voorzitter seniorenraad
Zandvoort

Naschrift redactie: Redactrice
Monique van Hoogstraten
heeft gesproken met de secretaris van de seniorenraad.
Deze heeft, na contact met
vice-voorzitter Annelies van
Kooten, te kennen gegeven dat
de beleidsvisie pas in augustus beschikbaar zou zijn, der-

Verrassing van 'Teletubbies'
ZANDVOORT - In een
bomvolle Schouwburg Velsen voerden de leerlingen
van de Zandvoorts-Heemsteedse balletschool Studio
Dancel18 woensdagavond
de voorstelling 'Surprise Surprise' op. Een betere titel
hadden de docenten Conny
Lodewijk en Rachel Manuputhy niet kunnen bedenken. De vo9rstelling bracht
veel verrassingen.
Teletubbies,
konijntjes,
schattige muisjes en zelfs een
leeuw voerden voor de pauze
de boventoon. Geïnspireerd
door de Engelse televisieserie
'Teletubbies' toonden vier
meisjes een speciaal gearrangeerd ballet.
Op muziek van onder andere
Vivaldi, Paula Abdul en Janet
Jackson dansten de jongste
leerlingen van Conny Lodewijk
er vrolijk op los. Op het ppdium was het, mede dankzij de
kleurrijke kleding, één groot
feest. Dat werd opgedragen
aan de jarigen in de zaal. Kleine muisjes dansten onder leiding van hoofdmuis Rachel
Manuputhy
rondom een
enorm stuk kaas hun muizendans. Samen met Jasmijn
Prins als fee lieten de balletdanseressen een knuffeldans
zien. Het was een compleet
feest met hoedjes, feestpakjes
en een partygirl. Ze aten op de
klanken van Ludwig van Beethoven al dansend de spekjes
van eikaars tutu's op. Tijdens
de finale voor de pauze kwamen alle meisjes op toneel om
ter afsluiting 'Barbie GM' te
dansen.
Gastoptredens
zorgden
eveneens voor verrassingen.

van alle veranderingen binnen
de roomskatholieke kerk."
Een andere belangrijke verandering is de taal van de katholieke diensten: geen latijn
meer maar hoofdzakelijk Nederlands. „Dat mensen in hun
eigen taal worden aangesproken is een voordeel. Natuurlijk
stuitte juist dat destijds sommigen wel tegen de borst. Logisch. Naar alle geluiden moet
je luisteren, vind ik. Daarom
hebben we, toen ik net bij de
Agatha Parochie hoorde, twee
jaar lang met 25 mensen besproken wat en hoe we alle veranderingen vorm gingen geven."
De gelovigen zijn daardoor

Meningen

'Seniorenraad doet niet geheimzinnig'

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur J.M. Pekelhanng.
Directeur/uitgever C.A. Pelle

halve anderhalfjaar na oprichting van de raad en drie
maanden nadat het stuk voor
het eerst is besproken.

Oranjestraat
E. Keur reageert op het artikel
'Oranjestraat boos op lakse
gemeente'
(Zandvoorts
Nieuwsblad 13 mei). Volgens
de voorzitter van de vereniging van eigenaren van Residence La Grande Caverne is er
een misverstand ontstaan
over het bouwplan voor de
Oranjestraat.

In het Zandvoorts Nieuwsblad staat dat wij geen bezwaar hebben tegen het bouwplan. Dat is volkomen juist, temeer daar ik dat inderdaad tegenover journaliste Joyce

wel meer betrokken geraakt
bij hun kerk, vindt Kaandorp.
Al zijn het er wel wat minder
dan vroeger. Droeg hij in de
jaren zestig nog missen op
voor duizend mensen, nu zitten er hooguit driehonderd parochianen regelmatig in de
Agathakerk. De ontkerkelijking heeft ook in Zandvoort
toegeslagen. „Maar er zijn wel
honderd mensen die in werkgroepen of in het parochiebestuur zitten. Dat is dus de andere kant."
Hij vindt het verontrustend
dat er de laatste jaren steeds
meer geluiden klinken om de
veranderingen tegen te houden of zelfs terug te draaien.

College heeft 138 voornemens
ZANDVOORT - Als het aan
de vier nieuwe wethouders
en de burgemeester ligt, gaat
de gemeente klantgerichter
werken. Dat schrijft het college van Burgemeester en
Wethouders in het nieuwe
(concept) beleidsplan voor
de komende vier jaar. Daarin
staan bovendien de 138 beleidsvoornemens voor 1998
tot en met 2002. De gemeenteraadsleden praten volgende week over het nieuwe beleid.

Yvana, Snimuithn. CharloUe en Anncmiek traden tijdens de
voorstelling van Dance Studio 118 op als Teletubbies (personages
uit een Engelse kinderscrie die vanaf september op de Nederlandse
tv te zien is)
Foto Simun Pot

maar Dance Studio 118 heeft
woensdagavond bewezen dat
het ook op het toneel kan op
de muziek van popster Anouk.
Monique van de Werff viel als
vampier hierbij op door haar
sierlijkheid, die de ietwat macabere dans toch tot een boeiend schouwspel maakte.
Op het nummer 'Teil him'
van Streisand/Dion lieten Diana Bruynzeel en Rachel Manuputhy zien hoe professioneel
amateurballet kan zijn. Ter afsluiting van de avond brachten
Remy Ravensteyn en Miranda
Verburg, Nederlands Kampioen Latin Dance, een tropische verrassing: swingend en
meeslepend.
Marianne Clark

ZANDVOORT - Op woensdag 27 mei vindt de laatste mstuif van het seizoen plaats m
het
Activiteitencentrum
CtStekkie). De instuif is bedoeld voor kinderen tussen de
vijf en tien jaar. Zij krijgen
woensdagmiddag de gelegenheid om circusacts te leren, zoals jongleren. De kinderen oefenen vanaf half twee. Om
kwart over drie laten ze hun
kunsten zien aan hun ouders
en andere belangstellenden.
Er kunnen maximaal 25 kinderen meedoen. Deelname kost
twee gulden per kind. Wie
meer informatie wil, kan terecht in het Activiteitencentrum (Celsiusstraat 190, tel.
571.7113).

Het liefste zou hij ook zien dat
het celibaat werd afgeschaft; al
drukt hij zich daarover voorzichtig uit. „Ooit, in de vijfde of
zesde eeuw na Christus is afgesproken dat geestelijken met
mochten trouwen, maar wezenlijke argumenten zijn daarvoor niet terug te vinden in de
bijbel. Dat ik iets mis, is duidelijk. Maar spijt van mijn beslissing om priester te worden,
heb ik niet. Ik wist het in de
zesde klas van de lagere school
al. Er was geen pressie van huis
uit. Ik was gewoon een vroom Milleimiiun
ZANDVOORT - De Stichjochie." Hij lacht: „Nee, ik was
geen brave Hendrik heb ik zon- ting Millenniumcadeau deelt
prijzen uit. Iedereen die mordag gehoord."
Monique van Hoog-straten genavond vanaf acht uur in de
Krocht is om te horen wat de
vier cadeaus inhouden die de
Zandvoortse bevolking kan
kiezen, maakt kans op waardebonnen. Onder de inzenders
van het winnende idee worden
De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die bovendien een reischeque van
1000 gulden, een waardebon
recentelijk m de krant hebben gestaan. De redactie behoudt
zich het recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven van 500 gulden en een dinerdie langer zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort. Ano- bon van 100 gulden verloot.
nieme brieven plaatsen we met. Stuur uw brief naar het Zand- Maar dat wordt pas bekend als
voorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort of lever uw in het jaar 2000 het geschenk er
brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort. is. De millenniumpresentatie
begint om acht uur en duurt
Schreuder van het Zandvoorts het voormalige Badhuis waren tot half elf. Milly Zantvoort
Nieuwsblad verklaard heb.
appartementen geprojecteerd. zorgt voor de muzikale omlijsHet probleem doet zich echTegen het bouwplan dat in ting.
ter voor, dat het door de krant het Zandvoorts Nieuwsblad
afgedrukte bouwplan bij ons wordt besproken zullen wij
volledig onbekend is. Het echter wel bezwaar maken
bouwplan dat onze vereniging voor wat betreft de hoogte. Jongerenfeest
gezien heeft en geen bezwaar Daarmee ondersteunen we het
ZANDVOORT - Vrijdagtegen heeft, is anders. Wij heb- bezwaar van de gemeente.
avond vindt voor het eerst een
ben een plan ingezien, dat
Vermoedelijk hebben de Jongerenfeest plaats in Activineerkomt op de volledige reno- journaliste en ik langs elkaar teitencentrum Zandvoort. Een
vatie van het huidige pand, in- heen gepraat, hetgeen natuur- groep jongeren organiseert
clusief de wereldwinkel. De we- lijk mogelijk is, daar het een deze 'First Night Party' met
reldwinkel was in dat plan telefonisch interview betrof.
top 40 muziek, R en B, Hiphop
voorzien van dubbele deuren
De zaal, die in zwart en wit
aan de straatzijde, pp de eerE. Keur aangekleed is, gaat open om
Zandvoort negen uur. Het feest duurt tot
ste en tweede verdieping van
een uur.

Verder is het college van plan
om:
• vanaf december te onderzoeken of de activiteiten van het
Gemeenschapshuis,
De
Krocht, de voormalige Mariaschool, bibliotheek en het Activiteitencentrum in een multifunctioneel gebouw in het centrum ondergebracht kunnen
worden.

• volgend jaar te onderzoeken
of er een ambulance permanent in Zandvoort kan komen.
• vanaf volgend jaar het leven
in Zandvoort-Noord leuker te
maken (minimaal 50.000 gulden).
• te onderzoeken welke woonwensen Zandvoorters hebben.
• elk jaar 50.000 gulden voor
monumenten uit te geven.
• elk jaar 25.000 gulden extra
uit te geven aan culturele activiteiten.
• de vrijwillige politie uit te
breiden en Zandvoort veiliger
te maken (150.000 gulden per
jaar).

• gezinnen meer en alleenstaanden minder te laten betalen aan het verwerken van hun
afval en rioolwater.
• extra geld voor promotie van
Een van de belangrijkste on- de Gertenbach Mavo uit te gederdelen voor veel burgers zijn ven.
de passages over het verkeer.
Daarvoor wil het college in totaal 150.000 gulden extra uittrekken. De wethouders Hogendoorn en Herben beloven
dat ze voor dat geld onder anZANDVOORT - Het casino sino 1.25 gulden per bezoeker.
dere in november van dit jaar moet
de komende vijfjaar een Het kwartje dat het casino nu
de uitgangspunten voor een
per bezoeker betalen minder hoeft af te dragen, mag
verkeers- en parkeerplan pre- gulden
de gemeente. Mogelijkhe- het casino van de gemeentesenteren. De Zandvoortselaan, aan
om over dit bedrag te on- raad gebruiken om evenemenHaarlemmerstraat en Zuid- den
zijn er niet. Dat ten te organiseren.
buurt krijgen daarbij voorrang. derhandelen,
de gemeenteraad gisterHet vervangen van het riool heeft
GBZ, SP en D66 vinden het
besloten. Gemeente
in de Haarlemmerstraat, wat avond
Zandvoort. de Soci- niet verstandig om het casino
tegelijkertijd moet gebeuren Belangen
Partij en D66 stern- voor een voldongen feit te zetmet het veiliger maken van de alistische
den
tegen.
vinden dat wét- ten. Huub van Gelder (SP)
straat, staat niet in het be- houder VanZij
Marie
onder- waarschuwde onder andere
leidsplan apart genoemd. Vol- handelingsruimte meer
moet krij- dat het casino weieens een jugens wethouder Hogendoorn gen.
ridisch gevecht over de bijdramaakt het college pas na de
Tot nog toe betaalde het ca- ge zou kunnen gaan voeren.
zomer bekend of voor het riool
al in 1999 geld gereserveerd
wordt
ADVERTENTIE
Camera's moeten vanaf eind
volgend jaar in de Haarlemmerstraat. Zandvoortselaan.
Frans Zwaanstraat en NoordBoulevard de snelheid van de
automobilisten controleren.
Per wijk willen de wethouders het parkeerbeleid bepalen en bewoners hoeven alleen
de kostprijs van een abonneTweede Pinksterdag bent u
ment of vergunning te betalen.
van 10 tot 17 uur welkom op
De parkeerwachters worden
Meubelboulevard Amsterdambetaald uit de opbrengsten
Diemen. Je weet niet wat je ziet!
van de parkeermeters. Een
nieuwe weg die Nieuw-Noord
BAALBERGEN HOUWEUNG INTERIEUR, MIJNOERS
moet ontsluiten en een onderMONDIIEDER, MOIITÈI. OASE, VAN REEUWUK, ilAAP
zoek naar een tunnel onder de
KAMER CENTRUM STOK MEUBELCENTER, VAtHAl
Haringbuys bij Heemstede,
twee verkiezingsitems, staan
ook in het beleidsplan.

Casino betaalt piek per gast

zoals clown Rigolo die heel wat
lachsalvo's oogstte. Groot was
het applaus voor de talentvolle
Alain Clark die samen met Ino
Beaumont
adembenemend
zijn eigen werk ten gehore
bracht.
Na de pauze gingen de allerkleinsten naar huis en werd de
confetti door een dansende
schoonmaakploeg van het toneel geveegd. Het doek ging
open voor ballet op yolwassenenniveau met als uitschieter
'de vier solo's van Mozart'. Rosalinda Bruynzeel, Monique
van de Werff, Manon Seitz en
Celine Bent brachten dit stuk
voortreffelijke wijze. Het ballet
leek op het eind samen te
smelten tot één geheel.
Dansen op tafels gebeurt
meestal alleen in kroegen,

Thrillers
ZANDVOORT - Filmclub Himon van Collem draait m mei
en juni elke woensdagavond ;\\
lerlei soorten thrillers. Vanavond is 'Sinilla's sense oi
snow' te zien en op 3 juni wordt
'The fan' vertoond. De voorstellingen vinden plaats in hel
Circus en beginnen om acht
uur. Thys Ockersen houdt voor
de voorstelling een korle mleidmg. Leden en met-leden zi]n
welkom.
In 'Smilla's sense of snow'
onderzoekt Julia Ormond hoe
een kleine jongen van haar dak
gevallen is. Ze komt daaibij
opmerkelijke zaken tpgpn,
want eigenlijk is het een zouktocht naar haar eigen afkomst
en identiteit. De film is geregisseerd door Bille August (bekend van 'House of the spirits').
Een psychotische Robert de
Niro terroriseert zijn spoitidool m 'The fan'. Om dicht bi)
zijn grote voorbeeld te zijn
schrikt hij niet terug voor gewelcl Wesley Snipes speelt de
sporter, die zo bewonderd
wordt Tony Scott regiseerdo
'The fan'.

Z
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ANTARIS

formatie
Geneesmiddelen^

Het Zorgcentrum Leo Polakhuis en liet Centrum voor senioren De Drie Hoven zijn
per l januari l 998 gefuseerd tot de stichting ANTARIS een organisatie met ruim 600
\eizoigings en verpleeghuisplaatsen en ruim 700 medewei kers Binnen ANTARIS vindt
de multidisciplinaire zorg en dienstverlening aan cliënten en bewoners plaats m vier dl
\isies Zorg t w twee divisies somatiek een divisie geestelijke gezondheidszorg en een
diusie scmi en extramurale zorg Daarnaast zijn er een drietal ondersteunende dien
Men

In het Leo Polakhuis. divisie Somatiek, hebben wij vacatures
De divisie is door de fusie, een verbouwing en een nieuwe methode
van zorgverlening volop m beweging Dit biedt medewerkers uiteraard
veel uitdaging
De divisie is onderverdeeld m vier afdelingen De leiding over de afdeling ligt m handen van de afdelingsmanager zorg In het kader van
de nieuwe methode van zorgverlening is de functie van zorgcoordinator ontstaan
Wij zijn zowel ten behoeve van bewoners van het verpleeghuis als het
verzorgingshuis op zoek naar enkele doortastende kandidaten voor
de functie van

A

ZORGCOÖRDINATOR m/v

fulltime en parttime
De zorgcoordmator levert een belangrijke bijdrage aan een goede
kwaliteit van zorg t b v de individuele bewoner door middel van het
organiseren en coördineren van de multidisciplinaire zorgverlening
Kerntaken:
O organiseren en coördineren van de individuele multidisciplinaire
zorgverlening,
O zorgdragen voor een juist gebruik van zorgdossier en zorgplan,
O bewaken van de gestructureerde- en de incidentele evaluatie van
het zorgplan,
O eerste contactpersoon zijn voor zowel de zorgvrager, diens familie/relatie en de bij de zorgverlening betrokken disciplines,
O participeren m de dagelijkse werkzaamheden m de zorgverlening
O planmatig begeleiden, stimuleren en/of assisteren bij dezorgverlenmg
Profiel:
U beschikt over kennis op minimaal MBO-niveau (b v ziekenverzorgende), aangevuld met minimaal 2 jaar werkervaring m de zorgverlenmg U bent bereid opleidingen te volgen die voor de uitoefening van
de functie noodzakelijk geacht worden Zorgcoordmatoren hebben
overigens zicht op de werkzaamheden van alle bij de zorgverlening betrokken disciplines en hebben kennis van en inzicht m het werken met
zorgverlening vanuit een chenteenchte houding U bent zelfstandig,
flexibel en uiteraard beschikt u over de benodigde communicatieve
en sociale vaardigheden U werkt voornamelijk dagdiensten.
Salariëring:
Salaris volgens FWC 40

B

ZIEKENVERZORGENDE m/v

fulltime en parttime
Kerntaken:
Vanuit multidisciplinair samengestelde teams, de bewoners verzorgen, verplegen en begeleiden U werkt cliëntgericht, naar aanleiding
van zorgplannen De ziekenverzorgende is mede verantwoordelijk
voor een goed woon- en leefklimaat en begeleidt tevens leerlingen en
stagiaires
Profiel:
U beschikt over een diploma ziekenverzorgende of MBO-VP U bent
m staat zelfstandig binnen een multidisciplinair team te werken U
heeft affiniteit met de oudere mens en u bent m staat cliëntgericht te
werken U ziet het als uitdaging om m een m ontwikkeling zijnde organisatie te werken
U bent bereid alle diensten volgens rooster te werken
Salaris:
Salaris volgens FCW 35

c

'Gerda
Filippo
kwam na
na jarenlang zonder werk
te hebben
ezeten bij
ob
Training
Consultancy
terecht en
loopt
sinds
maart
stage als
assistentdrogist'

3

FotorJaap
Maars

'We kruipen in huid van werkloze'
E

„Zonde," vindt directeur
Tomasowa van Job
Training Consultancy
(JTC), sinds acht jaar actief
in Amsterdam. „We hebben
in Nederland een paar honderdduizend mensen zonder werk, die met een
goede vakopleiding zo aan
de slag kunnen."
JTC heeft als doelgroep
langdurig werklozen: offïcieel iedereen die minimaal
een jaar werkloos is.
Tomasowa krijgt m de
praktijk de langduriger
werklozen, mensen die drie
tot vijfjaar zonder betaald
werk zitten. „En er zijn
banen zat. En dan bedoel
Twintig jaar later, april
1998, schreeuwen werkge- ik niet dat iedere werkloze
wel als schoonmaker aan
vers uit het midden- en
de slag kan, al is dat ook
kleinbedrijf in de media
moord en brand. Ze zitten prima werk. Maar als mensen meer kunnen, kunnen
met honderdduizend
onvervulde vacatures. We ze de opleiding volgen die
bij hen past. Met garantie
moeten weer terug naar
een veertigurige werkweek op werk door de werkgeen er moeten werklozen uit ver."
JTC werkt samen met het
Duitsland komen.

en aannemer krijgt een
budget van drie miljoen
gulden om in Ede een
wijk op te knappen.
Gemeente en buurtbewoners stellen als voorwaarde, dat de aannemer
werklozen uit de wijk
inzet. Want daar zitten
zoals overal in Nederland
veel mensen zonder
baan. Die dienen wel
eerst geselecteerd en
opgeleid te worden, tot
timmerman of metselaar.
Het is 1978, Job Training
Consultancy is geboren.

door werkgevers in het
midden- en kleinbedrijf
opgezette Dienstencentrum
Midden en Kleinbedrijf.
„Wij doen de werving en
selectie van langdurig
werklozen en bieden hen
een basisopleiding. Het
DMK betaalt en verzorgt
daarna een vakopleiding en
biedt de werkloze vervolgens een arbeidscontract
van minimaal 32 uur aan
bij een werkgever."
Voorbeelden? „Er loopt
sinds twee jaar een opleiding voor reisleiders. Die
mensen werken inmiddels
in het buitenland.
Momenteel doen twaalf
cursisten een opleiding
voor assistent-drogist en er
is nog niemand afgevallen.
Die mensen lopen nu
stage."
Job Training Consultancy
beroept zich op een individuele begeleiding van elke
kandidaat. „Ik denk dat wij
daar in '78 als eerste in

BEWIJS IN 10 DAGEN

Bram Couvreur

zoekt ambitieuze jonge

Ook bij jou in de buurt autonjopleidingen die 10 dagen duren. Maak
gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring SPECIALE METHODE.

verkoopmedewerkers/sters

Bel 0900-8991161
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

voor fulltime en parttime.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

fulltime en partttime

De eerste selectiegesprekken vinden plaats op vrijdag l 2 juni a s

Directeur Tomasowa denkt
dat ook conditie als sneeuw
voor de zon verdwijnt als je
een jaar stil zit. Kandidaten
gaan met mensen van JTC
sporten en werken een conditieprogramma af. „Na
een jaar heb je een leuke
baan, geld, een prima lichamelijke conditie en toekomstperspectief. Het is
een film waarin je zelf de
hoofdrol speelt. Je krijgt
nieuwe contacten, je telt
weer mee."
Een werkloze kan een uitkering tijdens de opleiding
doorbetaald krijgen, want
JTC werkt ook samen met
de gemeente, de arbeidsbureaus en de sociale dienst.
„Natuurlijk werkt de sociale dienst mee. Het is simpel: iemand met een uitkering die de overheid geld
kost, verandert in iemand
met een baan die belasting
betaalt."

SANDERS MEUBELSTAD AMSTERDAM

AFDELINGSASSISTENT/
BEJAARDENHELPENDE m/v

Kerntaken:
U assisteert bij het verlenen van basiszorg aan bewoners op een afdelmg, u heeft huishoudelijke taken en taken t b v de maaltijden
Verder bent u medeverantwoordelijk voor een goed woon- en leefkhmaat
Profiel:
U heeft een centificaat afdelmgsassistent, diploma bejaardenhelpende of een gelijkwaardig diploma op het 2e deskundigheidsniveau
Daarnaast heeft u ervaring m het verlenen van basiszorg aan bewoners Uiteraard heeft u affiniteit met de oudere mens en u bent m staat
bewonersgencht te werken U bent bereid alle diensten volgens rooster te werken
Salaris:
Salaris volgens FWG 25
Arbeidsvoorwaarden voor de functies A, B en C:
Het gaat om dienstverbanden voor onbepaalde tijd
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Ziekenhuiswezen
Informatie:
Voor nadere informatie over bovengenoemde vacatures kunt u contact opnemen met mw C Blom of mw R Cruber (bijvoorkeur tussen
9 00 uur en l 2 00 uur), afdelingsmanagers zorg Tel 61 9 53 33
Solliciteren:
Uw sol/icitatiebnefkunt u lichten aan het Leo Polakhuis,
tav mw A Rensen. dienst PO & O
Ookmeeiweg 268,
1069 MZ AMSTERDAM

Nederland mee begonnen.
We kruipen in de huid van
de werkzoekende, denken
met hen mee. Als je na een
jaar ineens een baan hebt,
krijg je tevens plotseling
een gestructureerd leven.
Je moet elke dag op vaste
tijden opstaan. Als je na
een jaar uit Indonesië
terugkomt in Nederland
moet je ook wennen."
„We hebben mensen, die
twintig jaar geleden voor
het laatst rekenen hebben
gehad. En dat moetje als
verkoper wel kunnen. Taal
en rekenen kunnen wégzakken als je zonder baan
zit. Je krijgt bij ons daarom
eerst een basisopleiding.
Ook een doctorandus, want
die moet na vijfjaar zonder
baan aan collega's wennen." De hoog opgeleide
krijgt geen rekenles maar
een rollenspel, waarin met
werkgever een werksituatie
wordt nagespeeld.
En een conditietest.

Wij vragen:
- Enthousiaste verkopers/sters die onze klanten goed
kunnen adviseren bij de inrichting van hun woning.
- Flexibel inzetbaar zijn.
- Opleiding minimaal MDS.
- Kennis van woninginrichting is niet vereist maar wel een
pre.
- Leeftijd 20-30 jaar.
Wij bieden:
- Een baan in een enthousiast team.
- Reële carrière mogelijkheden.
- Salariëring en secundaire arbeidvoorwaarden zijn conform de funktie.

TERUG VOOR DE KLAS?

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan:

Sanders
MEUBELSTAD

NASCHOLINGSCURSUS VOOR HERINTREDERS

voor een vervolgcursus op het gebied van-

IN HET BASISONDERWIJS

• werken in de

Het tekort aan leraren basisonderwijs en

• informatie- en

speciaal onderwijs neemt enorm loe

• verschillende vakgebieden

onderbouw/bovenbouw
communicatietechnologie

t.a.v. dhr. A. A. Schilperoort
Overtoom 557
1054 LK Amsterdam

Voor info. kunt u bellen:
020-6184733

De PABO/H og es c h ooi Haarlem verzorgt een
cursus voor mensen mei een onderwijsbe-

Aan het eind van de cursus wordt een

voegdheid die na lange afwezigheid hun werk

certificaat uitgereikt De kosten voor de cursus

als leerkracht in het basisonderwijs/speciaal

bedragen ƒ 12O,-

ZOEKT U

onderwijs willen hervatten
Tevens verzorgt de PABO een Iweetal

f* 11 «* _
1'UU Y Y I I A

Er is een basiscursus waarin met name

post-initiële opleidingen

aandacht wordt besteed aan

• motorisch remedial teaching

• de uitgangspunten en de ontwikkeling van

• specialist NT2 en interculturele communicatie

het basisonderwijs/speciaal onderwijs In de
Informatie

afgelopen 1O jaar

zoekt ALLROUND SCHILDERS
ALLROUND TIMMERLIEDEN
GEVELMONTEURS
HANDIGE JONGENS
tel.:075-6217726

• nieuwe methoden en nieuwe vakgebieden

PABO Hogeschool Haarlem

• schoolorganisatie/vergadertechnieken

De heer AM van Rijn

• sollicitatie-vaardigheden

Bijdorplaan 75

Deze cursus omvat 12 theonebijeenkornsten van

2O15 CG Haarlem

3.5 uur (dinsdagochtend) en 1O dagdelen stage

tel O23 - 541 21 12

De cursus begint in september 1998
Na de basiscursus zijn er keuzemogelijkheden

H O G E S C H O O L

ADVERTEREN? ZANDVOORT: 020 -571 7166

H A A R L E M

WERK IN DE TECHNIEK?
Wij hebben de banen!

loodgieters
monteurs
bankwerkers
tekenaars
constructeurs
opzichters

Connect Technisch Uitzendbureau is voortdurend
op zoek naar vakmensen in zowel de uitvoering
als de werkvoorbereiding en tekenkamer. Voor
uitzend-, project- en vaste contracten. Naast een
goed salaris bieden wij studiemogelijkheden, een
spaarloon- en pensioenregeling.
Meer weten?
Connect Technisch Uitzendbureau,
Rijnstraat 16,1078 RB Amsterdam.
Tel. 020-6720881 - Fax 020-6755091
Internet adres WWW.CU.NL
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'Ik geniet van elke
stap in duingebied'
O

P ZONDAG TROK
mijn vader altijd de
duinen in," herinnert Jan Warmerdam zich met weemoed. „En
dan liep altijd een hele groep
kinderen uit de buurt mee.
Waar het ons natuurlijk vooral
om ging was het voetballen en
het schelpen zoeken. Maar onderweg luisterden we ook
graag naar mijn vader, die van
alles vertelde over de bomen
en de vogels en wat we verder
zoal tegenkwamen. De liefde
voor alles wat groeit en bloeit
fs me zodoende al heel jong bijgebracht." Hij onderbreekt
pijn verhaal om enthousiast te
wijzen op enige vage afdrukken in de rulle grond. Deze duiden er volgens hem onmiskenbaar pp dat er zojuist een damliert is voorbij getrippeld.
Spontaan grijpt hij de gelegenheid aan om het spoor te
volgen, rechtstreeks naar de
top van de Stokmansberg. Het
gezochte damhert is daar hèlaas niet te vinden, maar wel
kan er naar hartelust worden
genoten van het weidse uitzicht over Zandvoort en verre
omgeving. „Toen ik hier nog
werkte, kwam ik vaak op deze
plek om even uit te rusten of
om een hapje te eten," vertelt
Warmerdam. „En dan voelde
ik me als God in Frankrijk. Als
het helder weer is kun je vanaf
dit punt zo geweldig veel zien."
Nadat hij begin jaren zeventig uit de van zijn vader overgenomen melkhandel stapte
leerde Warmerdam, als professioneel medewerker van het
natuur- en terreinbeheer, het
duingebied letterlijk tot in alle
details kennen. In totaal heeft
hij er 23 jaar in dienst van de
gemeente Amsterdam zijn
brood verdient, tot hij vier jaar
geleden met de VUT ging. „Het
was vaak zware arbeid, die ik
hier moest verrichten," memoreert de geboren en getogen
Zandvoorter. „Het was bijvoorbeeld een heel karwei om
het stugge helmgras af te steken, op de duinreep bij de zee.
En ook het planten ervan heeft
me heel wat zweetdruppeltjes
'gekost."
' Daar stonden echter tal van
aansprekende klusjes tegenover. „In de loop der jaren heb
ik onder meer duizenden
boompjes geplant," meldt

„In juni is het hier op z'n
allermooist," stelt Jan
Warmerdam vast temidden
van zijn geliefde
Waterleidingduinen. „Dan
staat alles in bloei, en zijn er
zóveel kleuren
vertegenwoordigd... Maar in
elke tijd van het jaar zie ik
hier ontzettend veel dat de
moeite waard is, hoor. Zelfs
in de winter kan ik hier vol
genot de hele dag
rondstruinen." Als geen
ander weet hij de weg in het
uitgestrekte natuurgebied,
waar hij regelmatig
rondleidingen verzorgd voor
groepjes belangstellenden.
De thans 64-jarige bewoner
van de Oosterparkstraat is er
dan ook vanaf zijn vroege
jeugd kind aan huis.

Het bedrijfsresultaat van het
filiaal in Zandvoort is relatief
klein; alleen de casino's in
Eindhoven en op Schiphol maken minder winst. Schiphol
maakt zelfs een miljoen verlies
(in 1996 nog 2,1 miljoen gulden
verlies). Eindhoven
heeft
slechter gedraaid dan Zandvoort; de winst daalde met vyf
ton van 4,2 miljoen gulden
naar 3,7 miljoen gulden.
Het aantal casinobezoekers
stijgt. In 1997 hebben in totaal
bijna vyf miljoen mensen Casino Holland bezocht, honderdduizend meer dan het jaar ervoor. In Zandvoort begroette
het casino 318 duizend gasten,
bijna tienduizend meer dan in
1996. Alleen in Breda was de
stijging van het aantal bezoekers groter.
Volgens het jaarverslag verandert de leefstijl van de bezoekers. Ze hebben minder
tijd, verlangen meer luxe en
comfort en stellen hoge eisen
aan de veiligheid van hun omgeving. In 1997 heeft Holland
Casino zich die veranderingen
aangetrokken volgens het jaarverslag. Daarom is er meer entertainment en is het budget
voor pr omhoog gegaan. Dit
leidde volgens het jaarverslag
tot meer bezoekers; de bezoekers bleven ook langer. Het casino is overigens inmiddels begonnen met een busverbinding
tussen Utrecht en Zandvoort
om de bezoekers van buiten
aan te voeren.

Kinderfeestjes

ZANDVOORT - Het verzinnen van een origineel kinderfeestje valt soms niet mee.
Daarom heeft Phia DamsmaScheffer voor uitgeverij De
Toorts uit Haarlem de gids
'Stralende kinderogen' samengesteld met ruim honderd
ideeën voor kinderfeestjes buiten de deur.
De activiteiten kunnen allemaal in Noord- en Zuid-Hol'and geboekt worden, naam en
telefoonnummer staan in de
Eids. Het boekje 'Stralende
kinderogen' is voor 19,50 guloen te koop bij de boekhandel
en bij Uitgever;) De Toorts, tel.
553.2920.
Ook twee suggesties voor
Zandvoort zijn in het boekje
terug te vinden: het Circus
heeft een drie uur durend proSi'amma met spelletjes zoals

oog

en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Weersvoorspellingen
Het zou slecht weer zijn zondag in het hele land en misschien
kon er 's middags een zonnetje aan de kust verschijnen. En ja
hoor, het was prachtig weer m Zandvoort. 's Morgens vroeg al
Maar niemand wist het m de rest van het land, waar het inderdaad niet zo lekker weer was
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Straatvertier
Tattoeeren, sieraden verkopen, gitaar spelen: van de gemeente
mag het tegenwoordig weer op straat en daar maken sommige
mensen meteen gebruik van Vooral op het Badhuisplein duiken
ze op, de handelaren en muzikanten. Maar ook bi] de ingang van
de Albert Heijn op de Grote Krocht zat maandag een gitarist te
tokkelen. Het wachten is nu nog op straattheatermakers, die
toeristen en inwoners op de hak nemen.

Er zijn diverse mensen die de Waterleiclingduinen op hun duimpje kennen. Jan Warmerdam is een van
hen

Warmerdam trots. „En die heb
ik tot hele bossen zien uitdijen.
Later heb ik zelfs alweer meegeholpen om die uit te dunnen,
zodat de overblijvers genoeg
ruimte hielden om door te
groeien." Door dagelijks het
duingebied te doorkruisen
bleef uiteindelijk geen enkel
plekje voor hem onbekend. En
nog altijd weet hij er feilloos
zijn weg te vinden, zowel op de
pflden als daarbuiten.
„Als ze me hier geblinddoekt
•naar een willekeurige plek zouden brengen zou ik aan één
blik genoeg hebben om precies
te vertellen waar we zijn," verzekert Warmendam. „Ik hoef
maar naar een boom te kijken
om exact te weten welke plek
het is. Elke boom is namelijk
weer anders en als ik er één
keer naar gekeken heb zet zich
die aanblik onwrikbaar in mijn
geheugen vast. Gek genoeg
vergeet ik van alles, zoals tele-

Casino maakt 4,6 miljoen
gulden winst per jaar
ZANDVOORT - De Zandvoortse afdeling van Holland
Casino heeft 2,1 miljoen gulden meer winst in 1997 gemaakt dan het jaar ervoor.
De winst steeg van 2,5 rniljoen naar 4,6 miljoen gulden.
De totale winst van Holland
Casino bedraagt 140,2 miljoen gulden. Dat blijkt uit het
jaarverslag van het bedrijf.

Met

foonnummers en verjaardagen. Kennelijk interesseren die
me niet genoeg. Maar het uiterlijk van wat hier allemaal
groeit, onthou ik zonder enig
probleem."
Als een echte natuurkenner
wil hij zich niet presenteren.
„Van de Latijnse namen heb ik
bijvoorbeeld geen verstand.
En ook weet ik niet alle vogels
te herkennen, zoals de echte

vaart als je door dit gebied
struint. Al die kleurschakeringen vind ik bijvoorbeeld heerlijk om van te genieten. En wat
ik ook prachtig vind is om onderweg te kijken wat je tegenkomt. Zo is het in oktober altijd weer een uitdaging om de
geweien te vinden die de reeen
in de herfst afwerpen."
Zijn liefde voor de duinen
deelt Warmerdam graag met

'Een milieufreak ben ik niet, maar de
vergrassing zie ik met lede ogen aan'
vogelaars dat wel kunnen. Mijn
specialiteit zijn meer de bomen en de planten, al moet het
al heel gek lopen als ik hier een
vogel zie vliegen en niet weet
wat het er voor eentje is. Het
gaat me echter meer om de natuur als geheel, zoals je die er-

m

Berichten
ballen gooien in vuilnisbakken en
tips voor
of skiën op een videoscherm, deze
n a die
rubriek met
een kinderfilm, ijsje en een fri- zakennieuws
kunt u sturen naar de
tesmaaltijd (voor dat laatste redactie van het
Nieuwsblad,
moet extra betaald worden). Postbus 26, 2040Zandvoorts
Zandvoort,
Het Circus zit op het Gasthuis- of inleveren bij hetAA
kantoor op
plein, tel. 571.8686.
Gasthuisplein12 Tel 023-5718648,
In zwembad Sprenkelveld of Faxen 023-5730497
(Nieuw Unicum) laat Kras
Sport kinderen een uur lang in
het water spelen met ballen en
andere materialen onder toeZANDVOORT - De nieuwe
zicht van een badmeester of
badjuf. Informatie is verkrijg- benzinepomp van Gulf is
baar bij Kras Sport: tel. maandag open gegaan. De
benzinepomp, waar klanten
537.9944.
bediend worden, zit op het
parkeerterrein van het Palace
Gebouw (het Fenemaplein).
ZANDVOORT - De Dutch De pomp is in de zomer tot elf
Racing School organiseert op uur 's avonds geopend en in de
woensdag 17 juni pp het circuit winter tot zeven uur.
een rijvaardigheidsdag voor
vrouwen. De cursusdag, die
van negen tot vijf uur duurt,
ZANDVOORT - Rob Slotekost 285 gulden. Belangstellenden kunnen zich inschrijven makers Anti-Slipschool heeft
via telefoonnummer 574.0790. maandagmiddag zes nieuwe
De vrouwen krijgen een bot- Opel Astra's gekregen van Van
singsvermijdingstest, een sla- Lent Opel Heemstede-Zandlomtraining om de stuurvaar- voort. Het gaat volgens
digheid te bevorderen, slip- en T. Zwaanenburg van de Antiantislipoefeningen, een abs- Slipschool om zes volledig verremproef, informatie over nieuwde auto's. „Ze zijn robochten, remmen en schake- buuster en veiliger. Zo zit er
len, een lunch met koffie of bijvoorbeeld standaard het
thee en cake en een deelname- anti-blokkeerremsysteem
certificaat. Mercedes Benz (abs) op en is de auto stanheeft voor deze dag diverse au- daard uitgerust met twee airto's in de A-klasse beschikbaar bags. Dat de auto veiliger is,
gesteld. Liefhebbers mogen juichen we van harte toe. Wij
overigens ook een rondje in zijn immers dagelijks met veieen echte Formule I-wagen ligheid bezig." De auto's zijn
meteen al in gebruik genomen.
maken op het circuit.

Gulfpomp open

Rij dag voor dames

Nieuwe Opeis

anderen. Al dik twintig jaar
leidt hij op verzoek van de Koninklijke Maatschappij voor
Tuinbouw en Plantkunde regelmatig groepjes huisvrouwen, scholieren en padvinders
rond in het 3600 hectare omvattende gebied. Van onafge-

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer 112. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA)
Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J
Anderson, B. van Bergen, C.
Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blume, F.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens
feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De spreekuren van de dienstdoende arts
zijn zowel op zaterdag als zondag van 11.30 tot 12.00 uur en
van 17.00 tot 17.30 uur. Een
afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum (tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst 0900-1515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W. Neutel, tel. (023-)
5713073, openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging1: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk
Zuid-Kennemerland
's
avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de
doktersinformatiedienst: tel.
0900-1515.
Verloskundigen: Mevrouw S.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P. J. van
der Deijl, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort,
tel. (023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst 023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst

I'oto Kaï in Schut

broken marsen is daarbij geen
sprake, want als gids houdt
Warmerdam om de haverklap
stil bij alles wat hij de moeite
waard acht. Voor zijn echtgenote, die ook graag wandelt, is
dat niet echt een leuke gewoonte. „Als je na elke paar
meter weer moet stoppen om
je voorover te bukken naar een
of ander plantje raak je natuurlijk binnen de kortste keren uit
je ritme," spreekt mevrouw
Warmerdam uit ervaring.
„Wanneer we er samen op
uit gaan, spreken we dan ook
van te voren af om flink door te
lopen. Maar zelfs dan moet ik
hem nog echt meetrekken,
hoor, als hij weer eens iets ziet
dat nader bekeken moet worden." Haar man haakt hierop
in door te bekennen dat hij eigenlijk het liefst in zijn eentje
door de duinen trekt. „Want
dan kan ik lopen wat ik wil en
ervaar ik een stukje vrijheid

Haarlem e.o.: 023 - 5471471,
dag en nacht bereikbaar voor
een gesprek van mens tot
mens_.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
minimaal l dag van te voren
opgeven bij het Welzijnscentrum, tel. (023-) 5717373. Voor
de maandag moet men zich op
de vrijdag ervoor opgeven.
50 plus Inlooppunt: Woe 10-12
uur, voor informatie, ontmoeting, leestafel en kopje koffie of
thee. Willemstraat 20, zij-ingang Gemeenschapshuis.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l,
tel. 5713459 bgg 023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Ge•weld: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+ donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.

Burgerlijke stand
Periode: 16-29 mei 1998
In ondertrouw: Jacobus Marcus Margaretha Castien en
Therèse van der Lee.
Getrouwd: Martin de Jonge en
Fabienne Philippine Lablans.
Maurice Harm te Paske en Nicole Jacobs.
Partnerschap: Emmerentiana
Maria Mettes en Yvonne Anne
Meijer.
Geboren: Jessin Cornelis Ingen, zoon van Cornelis Hendrik Ingen Verveer en Marcelle
Leontme Jacoba Wisse. Jamie.
dochter van Daniel Broodbakker en Elisabeth de Kruiter.
Damian Jesaja, zoon van Klaus
Kaufeld en Paulien Diana
Gude.
Overleden: Ronald Segaar
(56). Geertruida Adriana van
Staveren (68). Johanna Hendrika Pieters-van Aart (82).
Christina Maria Beick Beelenkamp-van Helvoirt Pel (95).
Grietje Winkel (91)

Hervormde Kerk: Zondag 10.00 uur: SOW in Gereformeerde
Kerk.
Gereformeerde Kerk: Zondag 10.00 uur: SOW. ds Van de Vate
en ds Van Leeuwen met Hervormd Kerkkoor.
Tonny Zwaanenburg van Rob Slotcmakcrs Anti-Slipschool heeft
Agatha Parochie: Zaterdag 22.00 uur: pastor C. van Polvliet.
maandag uit handen van Coen van der Vorm (Opel Van Lent) de Zondag 10.30 uur: pastor C. van Polvliet (met Caeciliakoor).
sleutels gekregen van zes nieuwe Opel Astra's
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB:
foto Chns Sthotanus Zondag 10.30 uur: dienst verzorgd door eigen leden.

dat ik altijd weer heerlijk vind.
Heuvel op, heuvel af en genieten van elke stap die ik zet...
Dat blijft voor mij eeuwig een
grandioze ervaring."
Minder geestdriftig is hij
over de milieuvervuiling, die
zijn geliefde terrein al aardig
heeft aangetast. „Zo zie ik de
toenemende vergrassing, als
gevolg van de zure regen, met
lede ogen aan. Niet dat ik een
milieufreak ben hoor, verre van
dat Van mij mogen ze Schiphol bijvoorbeeld best uitbreiden. Je moet toch ook kunnen
leven, nietwaar, en van tijd tot
tijd eens per vliegtuig op vakantie gaan. Maar toch vraag
ik me weieens af waar we eigenlijk mee bezig zijn. Dat
denk ik: onze lieve heer heeft
er niet voor niets iets prachtigs
van gemaakt. Laten we daar
dan ook zo zuinig mogelijk op
zijn."

Twaalf keer waf
Dat er pups in het Kennemer Dierentehuis logeren, gebeurt
normaal gesproken met zo vaak Toevallig echter heeft het asiel
nu al voor de derde keer in een paar maanden jonge hondjes En
opnieuw is er een probleem ontstaan wat betreft het voeden van
deze dieren. Twaalf bekjes tegelijk met melk vullen, is voor de
medewerkers van het asiel niet te doen. Doordat bovendien veel
vrijwilligers op vakantie zijn, is de druk in het Kennemer Dierentehuis hoog. Wie helpt ze uit de brand? Telefoonnummer
571.3888. Overigens zijn de dieren nu nog te jong voor een nieuwe
baas of bazin, maar over een week of zeven zijn ze zeker toe aan
een andere onderkomen.

Het is waar

Een opmerkelijk tafereeltje bij het kunstwerk voor het nieuwe
deel van het raadhuis: een man op een fiets, woest wit haar,
fototoestel in de aanslag. Van alle kanten zet hij de meeuwen, die
Johan Schaaphok door sommigen ook wel zeeleeuwtjes genoemd worden, op de
gevoelige plaat. „Of hij het mooi vindt," vraag ik. „Daar gaat het
niet om," zegt hij. „Ik fotografeer het kunstwerk voor een dame
in een rolstoel die graag naar kunst kijkt maar er zelf niet meer
op uit kan." Hij slikt en vervolgt dan heftig: „Maar 's nachts
wordt ze weieens wakker en dan is ze boos. Want al die kunst
kost zo veel en zij heeft zo weinig. Kunt u zich dat voorstellen?
Heeft dit 127 duizend gulden gekost? Het is toch niet waar?" Het
is wel waai-.

Dylan
nog steeds
op zoek

ADVERTENTIE

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag'
00 00-0/00 ZFM Nonstop
07 00 09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
12 00 15 00 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
1700-2000 ZFM Nonstop
2000-2200 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed

Dylan, de hond die vorige week
ook al in de krant stond, zoekl
nog altijd een nieuwe baas of bazin. Groot, drie kleuren, veel
haar en een lobbes om te zien.
Dylan is een anderhalf iaar oude
Berner Sennenboncl. Hij is lief
tegen andere honden en heeft een
vrolijk karakter. In een gezin dat
graag met hem wandelt en
speelt, komt hij goed tot zijn
recht want het is een leuk dier.
De medewerkers van het Kcnnemcr Dierentehuis vinden hem
dan ook erg aardig en be\elen
hem extra aan. Wie meer informatic over Dylan wil of o\er andcrc honden kan terecht in het
Kennemer Dierentehuis, Kcesomstraat 5. telefoonnummer
571.3888.

Vrijdag:
00 00-07 00
07 00-09 00
09 00-1 1 00
1 1 00-12 00
12 00-13 00
1300-1500
1500-1700
1700-1800
1800-1900
19 00-20 00
20 00-22 00
2200-2400

ZFM Nonslop
Goedemorgen Zandvoorl
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
DeKusIwachl
ZFM Nonstop
ZFM Sport
v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag:
00 00-08 00 ZFM Nonslop
0800-1000 Broekophalen
10 00-12 00 Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
1 2 00-1 8 00 Zandvoort op Zaterdag
1800-1900 Tussen Pits & Paddock
1900-2000 DeCoquereli
20 00-24 00 De Kustwacht
Zondag:
00 00-09 30 ZFM Nonslop
09 30-10 00 Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
1000-1200 ZFM Jazz
1200-1700 Zandvoort op Zondag
1 7 00-1 9 00 ZFM Magazine
19 00-24 00 De Kustwacht
NU OOK OP INTERNET -HTTP://SURF.TOyZFM
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Houdt u van zacht, dan heeft Carpet-land voor u de grootste keus in vloerbedekking. Maar de liefhebbers van hard zijn bij ons voortaan ook op het juiste adres. Carpet-land heeft nu ook een grote
collectie in parket en laminaat. In elk filiaal kunt u voortaan kiezen uit maar liefst 100 stalen van l m2! '\
Dat is prettig. U kunt direct aan de slag, want we hebben heel veel in voorraad. Dat is handig.
Bovendien hebben we voor u een gratis leg-instructie op video. Dat is praktisch. En al dat parket en
laminaat is direct vertrouwd voordelig*. Dat isCarpet-land!

Luxfloor laminaat
Taberwaarde 9000. Voor zwaar
woongebruik. Beuken en Berken.
Per m2 van 27,95'

Harriswood 14 m m. lamelparket

Ipokett 8 mm. kwaliteitslaminaat

Toplaag 3,6 mm. met een tussenlaag van grenen.

Taberwaarde 10500. Voor zwaar woongebruik.

Kanten klaar gelakt. Eiken robuust.

In o.a. Peren, Kersen en Beuken landhuisdelen.

Pergo Family 7 mm. laminaat

Toplaag 3,8 mm. op een vuren onderlaag en panelen
Per m2 vanaf

van 219 cm. lang! Diverse houtsoorten.

3E||£||

95
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Per m2 •P^J^

waaronder Eiken, Beuken en Grenen.

Luxfloor laminaat

Luxfloor laminaat
Taberwaarde 9000. Voor zwaar woongebruik.

Vele exclusieve dessins, o.a. marmer,graniet en wit beuken.

Nieuwe dessins, o.a. donker Beuken, Kersen en Maple. .

Perm>van^OJWi'

•-tr-«> '•!
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Per m2 van.
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Naaldvilttapijt

Frisé tapijt

Sterk vinyl

Latex rug met mooie structuur van fijne
rib. In diverse kleuren. Breedte 400 cm.
Per str. meter van 3J7/5 voor

95
l

Jute rug. In fraaie kleuren.
Breedte 400 cm.
H H {\
Gelegd van t^-f,- voor B H -JF^

Brede plankenvloer in makkelijke en
sterke vinyl uitvoering. Breedte 400 cm.
Per str. meter van

Fijn bouclé tapijt

Prima vinyl

Naaldvilt tapijttegels

Jute rug. In verschillende kleuren.
Breedte 400 cm.
Per str. meter van 717j's voor

95
b

Moderne structuur en dessin, in twee
kleuren. Breedte 200 cm.
Per str. meter van I2^s'voor

Bitumen rug. In diverse kleuren.
50 x 50 cm.
Per tegel van

Aanbiedingen gelden tot 15 juni 1998 en zolang de voorraad
strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

In 2-strooks en brede delen. In 6 populaire dessins

Taberwaarde 9000. Voor zwaar woongebruik.

DE ZACHTE VKIE

Bel voor dichtstbijzijnde filiaal en meer informatie
(020) 35 55 944.

95

Per m! van

Ipowood 14 mm. lamelparket

HDF kern met gefineerd edelhout.
Dikte 7 mm. 5-voudig gelakt en
gehard. In Eiken en Beuken.
Per m2 van 59,95"

i
* Dezelfde kwaliteit elders goedkoper?
Dan betaalt Carpet-land het verschil terug.

,s«^jnknr->arn»i>°r','.«itó.',kii':-^,v,=<2^

Per m2 van 9-4?5'

3Floor fineerparket

l

95

WK-voetbalkleedjes

9Ï

S9,

Rond, doorsnede 90 cm.
Rechthoek, 80 x l 10 cm.
Van ÓiS - voor

Gordijnstoffen

3

95
9

Met vrolijke kinderdessins in eigentijdse
kleuren. 100% katoen. Breedte 140 cm.
Per meter van

13,woensdag
donderdag
•\ en vrijdag
o p e n van
9.00-21.00

m aa n d ag
en dinsdag
open van
9.00-18.00
zaterdag

open 9.oo"i7.oö
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ALRAVEN VAN HALL COLLEGE

ZORGCENTRUM D E

BEROEPSOPLEIDINGEN

BUITENHOF

ADMINISTRATIE

LIEVER EEN BAAN MET INHOUD IN DE OUDERENZORG?
KlES DAN VOOR WERKEN IN DE BUITENHOF.
'iOe Buitenhof in Amsterdam-Buitenveldert is een
gecombineerd verpleegen verzorgingshuis met
'ongeveer 300 bewoners
en 350 medewerkers
en maakt onderdeel uit
van de Stichting Amstelhuizen.
In De Buitenhof wonen
ouderen die in verschillende mate zorg ontvangen, hetzij in een eigen
appartement, hetzij op
één van de afdelingen.
Daarnaast worden dagopvang en dagbehandeling
geboden aan oudere
buurtbewoners.
De Buitenhof bestaat uit
drie multidisciplinaire
zorgeenheden.
De bewoners van Zorgeenheid l hebben
verschillende psychogeriatrische indicaties,
en er is een Dienstencentrum waar dagelijks
zo'n veertig bezoekers
met eveneens een psychogeriatrische indicatie
naar toe komen.
Op Zorgeenheid 2 en 3
wonen bewoners met
een verzorgingshuis- v
of substitutie indicatie,
en bewoners met een
somatische verpleeghuisindicatie.

Toiletdame
gevraagd

Wij hebben vacatures voor

JURIDISCH c DIENSTVERLENING

B r v i: i u c i N c

Startkansopleidingen

gediplomeerd
verzorgenden (m/v)

Studeren mei behoud van uitkering?

part-time en full-time

Herintredend?

Meer dan zorg alleen
Als gediplomeerd verzorgende staat u dagelijks dichtbij onze bewoners: niet alleen met betrekking tot hun
verzorging maar ook bij de individuele begeleiding
van de bewoner en zijn of haar familieleden. Onder
het motto 'Samen Beter' draagt u binnen het team
actief bij het verbeteren van de zorg voor bewoners.

Opleiding op havo/vwo-niveau?
Ingeschreven bij het arbeidsbureau?
Fulltime beschikbaar?

Kies dan voor een startkansopleiding en
Meer dan diploma alleen
U bent in het bezit van het diploma Ziekenverzorgende/Bejaardenverzorgende of MDGO/V.
U heeft ervaring als gediplomeerd verzorgende en u
speelt op inventieve wijze in op de behoeften van
onze bewoners.
Meer dan salaris alleen
Een full-time dienstverband is 36 uur per week.
Maar u kunt in De Buitenhof ook part-time aan de
slag, vanaf 12 uur per week.
De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAOZiekenhuiswezen. Het salaris is gebaseerd op FWGfunctiegroep 35 en bedraagt maximaal ƒ 3857,- bruto
per maand bij een full-time dienstverband.
De Buitenhof is gemakkelijk met het openbaar
•vervoer te bereiken en er is voor de deur voldoende
parkeergelegenheid.
Geïnteresseerd?
Als u meer wilt weten over deze functies kunt u contact opnemen met Nelly Zwiers of Eva Beltman van
de afdeling Personeel & Organisatie, 020 - 644 20 44.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen twee weken
richten aan: Zorgcentrum De Buitenhof, afdeling
Personeel & Organisatie t.a.v. Eva Beltman, Nieuw
Herlaer 2, 1083 BD Amsterdam.

J

vergroot je kans op een baan.
Per 14 september 1998 start het Walraven van Hall College
in samenwerking met het arbeidsbureau i-jarige
dagopleidingen met drie maanden stage:
. Assistent administrateur
- Boekhoudkundig medewerker
- Commercieel medewerker banken
- (Directie) secretaresse / managementassistent met
specialisaties:
medisch
communicatie/pr
marketing
juridisch
personeelszaken
Opleidingen op mbo-niveau. Praktijk- en beroepsgericht.
Vakbekwame docenten. Weinig kosten. Persoonlijke
trajectbegeleiding. Het behalen van externe diploma's is
mogelijkzoals BKB, PDB, MBA, NIMA PR/Aen NEMASmanagement.
Informatie en inschrijvingen dagelijks aan het Walraven
van Hall College, Admiraal de Ruyterweg 410. Vraag naar
Klaas van den Herik of Celia Lieuw,
telefoon 020-6845698 / 6829855.
Voorlichtingsbijeenkomsten: donderdag 28 mei om 13.30
uur en maandag 8 juni 19.30 uur op de Admiraal de
Ruyterweg 410.
Walraven van Hall College, Terheideweg 10,
1062 HLAmsterdam, tel.: 020-5161616
het WvHCm^kt deel wt van

STRANDPAVILJOEN 21

Tel. 5715524

Keesing Mediaproducties B.V.

JURIDISCHE DIENSTVERLENING

onderdeel van Interpublishing, uitgever van diverse
vooraanstaande vaktijdschriften en Denksport puzzelbladen, heeft op korte termijn een vacature voor

BEVEILIGING

Grijp uw kans!
Beroepsopleidingen
Bedrijfsadministratie, Commerciële Dienstverlening,
Automatisering, Logistiek, Secretariaat, Juridische
Dienstverlening, Beveiliging
Wij hebben een opleiding die bij u past!
• opleidingen na MAVO of VBO
• verkorte trajecten voor Havisten
• combinaties van werken en leren
• zowel voor jongeren als voor volwassenen
• avondopleidingen
Vraag één of meer van onze brochures aan:

de krant helpt
u op weg

ven hangen'

OJitzendchauf
feurs vinden altijd
werk'
Foto:Jaap
Maars

*Voor chauffeurs is volop werk'
inds een paar jaar bemiddelen
uitzendbureaus chauffeurs in
het beroepsgoederenvervoer.
Daarmee is de spreekwoordelijke vrijheid van chauffeurs
nog wat groter geworden. Rien
Prins (49) werkt yia het uitzendbureau EPS en wisselt
een Amsterdamse stadsbus af
met een tankauto op Schiphol.

regionaal oplettlingen centfui

ADM INISTRATI E

De arbeidsmarkt biedt mogelijkheden:

WERK

bij één

soort
auto blij-

>>LRAVEN VAN HALL COLLEGE
DEI'SOI'LEIDI NCEN

Voor info:

Chauffeur
Rien
Prins: 'Je
moet niet

Centraal adres
Walraven van Hall College, Terheideweg 10,
1062 HLAmsterdam, tel.: 020-5161616

een

FULLTIME DRUKKER (m/v)
Binnen de drukkerij, bestaande uit acht man, wordt
zowel met een vellenpers als met een tweetal rotatiepersen gewerkt. Van de nieuwe medewerker verwachten we ervaring op tenminste één van de twee
vakgebieden. De bedoeling is dat de nieuwe drukker
na een inwerkperiode op de beide persen inzetbaar

is.

Prins rijdt in een tankauto over
het terrein van Schiphol en zorgt
met zijn collega's voor het onderhoud van machines op het vliegveld. Het gaat om lopende banden, trekkers, generatoren, en de
lokale NZH bussen. „Wij vullen
alle apparaten rondom de vliegtuigen met diesel en houden
urenstanden en oliepeil bij."
Prins heeft vroeger jarenlang op
de grote weg gezeten en vervoerde bloemen, groente en fruit.
Ook heeft hij vaak in tankwagens gereden. Op die manier
heeft hij veel landen van Europa
gezien: Duitsland, Frankrijk,
Zwitserland, Italië, Finland,
Oostenrijk, Denemarken.
Maar tegenwoordig blijft hij

graag dichter bij huis. „Het werk
was niet interessant meer. Je
wist niet waar je aan toe was. In
het begin was ik een week van
huis, later werden het twee
weken, toen drie. Dan is het niet
leuk meer en toen heb ik een
stapje terug gedaan."
Prins werkt nu 's morgens van
zes tot elf op Schiphol, 's
Middags doet hij als het zo uitkomt via EPS een busdienst bij
het gemeentevervoerbedrijf.
„Eigenlijk was ik dat niet van
plan, want ik heb vroeger ook al
een jaar of tien op de bus gezeten. Maar ik heb het gedaan
onder het voorbehoud dat ik
daarna weer op de vrachtwagen
wilde. Toch bevalt die bus
behoorlijk. Je hebt vrij regelmatige diensten."
Al met al heeft het werken via
een uitzendbureau voordelen
voor een chauffeur. Hij kan zelf
bepalen wanneer hij werkt. „Wil
ik veel werken, dan werk ik veel.
Wil ik weinig werken, dan werk
ik weinig. In de wintermaanden
werk ik vrij veel en in de zomermaanden kan ik me beperken
tot drie of vier dagen. Dat kan

Heeft u belangstelling voor deze functie? Stuur dan
binnen 10 dagen uw relevante gegevens naar:
Keesing Mediaproducties B.V.
t.a.v. Mw. J. A. Simons, Manager personeelszaken
Postbus 1118
1000 BC Amsterdam
Keesing is gevestigd in Amsterdam Zuidoost.

Een kopie van uwgetuigschrift
getuigt net zo goed!
Hou het origineel dus altijd zelf, als u
solliciteert. Raakt dat weg, dan kunnen wij
weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

Als je kiest voor een vak of opleiding, clan wil je - terecht - The Best Of The Best'. Het gaat immers om je toekomst
en met zoiets belangrijks neem je geen genoegen met minder. Zo denken we er bij Bernardus ook over.

Het Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt

BEZORGERS
Je hoeft er niet vroeg voor op te staan
en je zit er ook niet elke dag aan vast.
Een paar uur per week is al genoeg. Wil je dat?

Bel dan ons kantoor:
telefoonnr. O23-5717166

Toch is het volgens Prins altijd
verstandig om ervaring op te
doen op meerdere soorten auto's.
„Je moet niet bij een blijven
hangen. Als je alleen op een bus
blijft zitten bijvoorbeeld, dan
heb je als daar geen werk meer
is, niks meer. Je moet meerdere
kanten op kunnen."
Gaat na al die jaren op de grote
weg, binnen de hekken van
Schiphol het bloed niet kriebelen?',Af een toe wel, erkent Prins.
Maai- ook op Schiphol heb je in
zekere zin alle vrijheid. „Je hoeft
alleen je werk te doen en er is
niemand die op je let en zegt wat
er moet geboren. Er is een standaardlijst die je moet aflopen.
Als dat goed gebeurt, heb je van
niemand last. Met mooi zonnig
weer ga je bij wijze van spreken
een halfuurtje buiten zitten, als
je werk maar gebeurt. Dat is de
vrijheid die je hebt."
Jan Pieter Nepvcu

Het merendeel van de werkzaamheden wordt op dit
moment in dagdienst verricht, waarbij diensten worden gedraaid van vier dagen van negen uur. Het
komt ook regelmatig voor dat we in tweeploegendienst werken.

Bernardus, de allerbeste keus voor VBO'ers
die 'n goed vak willen leren
Geld verdienen is makkelijker dan je denkt!

iedereen, tenminste als je het
financieel kunt rondbreien."
Het is een luxe positie waarin
chauffeurs nu verkeren want
voor hen is er blijkbaar werk
genoeg.

Bernardus is een modern r.-k. zorgcentrum voor ongeveer 300 bejaarde bewoners, in liet hartje van Amsterdam,
vlakbij hel Leklseplein. Ook onze bewoners eisen de allerbeste zorg en aandacht, en die krijgen ze.
Want dal is nou net één van de vele dingen waar we heel goed in zijn.
We verstaan ons vak. en jonge mensen die bij ons de (fulltime)

opleiding tot verzorgende IG
volgen, groeien al snel uit tot ware vakmensen. Vakmensen die veel in hun mars hebben, en dat in de praktijk
ook kunnen waarmaken. Die straks uitmuntende zorg kunnen bieden, snel op allerlei situaties kunnen inspelen
en 100% inzet tonen. Schrik je daar niet voor terug, dan ben je bij Bernardus in goed gezelschap.
Heb je je VBO-diploma met twee vakken op C-niveau (waaronder Nederlands) en zoek je je toekomst in de zorg?
Dan hoefje echt niet verder te kijken, want Bernardus heeft je alles te bieden (ook woonruimte).
Kom vrijdag 5 juni a.s. naar onze informatiemiddag van 13.30 -16.00 uur. Ook partners en/of ouders zijn welkom.
Alle bezoekers krijgen na afloop van de middag een kleine attentie.
De eerstvolgende curstisgroep start in augustus a.s.
Heb je interesse, en wil je nog meer weten, zien we je graag op 5 juni a.s.
r k zorgcentrum

e r n a r cl u .s

Ons telefoonnummer is (020) 623 81 31.
Ons adres is:
R.-k. zorgcentrum Bernardus
Nieuwe Passeerdersstraat 2
1016 XP Amsterdam

ADVERTEREN'? ZANDVOORT: 020 -571 7166

J

VLRAVEN VAN HALL COLLEGE

OEl'SOPLEIUINGCN

ADMINISTRATIE
JURIDISCHE DIENSTVERLENING
BEVEILIGING

MEAO heeft een nieuwe naam:
Walraven van Hall College,
Beroepsopleidingen: Administratie, •
Juridische Dienstverlening, Beveiliging
Beroepsopleidingen voor: .
Bedrijfsadministratie
Commerciële Dienstverlening
Automatisering
Logistiek
Secretariaat
Juridische Dienstverlening
Beveiliging
Opleidingen op diverse niveau's.
Opleidingen volgens verschillende leerwegen:
•werken en leren
• stage en school
Centraal adres
Walraven van Hall College, Terheideweg 10,
1062 HL Amsterd.im.tel.: 020-5161616
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Vtow Expert
gaat mets te ver
Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa.
Gratis Expert All-Risks-Garantie
(bij aankopen boven 490,-).
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Gratis Geluidsgarantie.
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Gratis Video-onderhoud,
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Gratis Omruilgarantie.
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Modern betaalgemak
met o.a. de Expert Creditcard.
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Scoren doe je bij Expert
UIT ONZE
TV-RECLAME

SONYMDSJE520MINIDISC

"r

"SSI
NOKIA
63 CM GROOTBEELD
STEREO-TV
Schitterende vormgeving.
63 cm (eff. 59 cm) beeldbuis. Stereo. Automatische
zenderinstellingen
-sortering. Laag stroomverbruik in standby-stand.
Teletekst en afstandsbediening.VAN^^T-

S <=> U U CJ
JLJL-L

!.
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)

ƒ minidisc deck voor afspelen en
\ opn.emenmetCD-kwaliteit.
>' Met edit-functies en Jog Diaivoor
optimaal bedieningsgemak.
Incl. afstandsbediening.

ri.

SLECHTS 99,

NIEUWSTE MODEL! Fu| size 43cm

UIT ONZE
TV-RECLAME

UIT ONZE
TV-RECLAME
WHIRLPOOL
1200 TOEREN
WASAUTOMAAT
EXCLUSIEF BIJ EXPERT! Vele
programma's, regelbare thermostaat,
extra toetsen voor 1/2 lading en energieprogramma. 1200 toeren. De beste wasresultaten met de laagste verbruikswaarden. MET GRATIS 2 PAKKEN ARIEL.
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ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

Haarlem*, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
*Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. **Audio, video, hifi.
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onda Civic Aero deck:
Geslaagde creatie

Formule 1 tweezitter
MacLaren heeft een Formule 1 auto voor twee inzittenden
gemaakt. Mensen die nog nooit in zo'n bolide hebben gezeten,
kunnen zo de sensatie van de snelheid proeven. De coureur zit
voorin en daarachter is een stoeltje voor de passagier. Met behulp
van een radio kunnen de twee met elkaar praten. In de loop van dit
jaar is de eerste rit met deze auto. Het passagiersplek zal per
opbod worden verkocht aan een krant-, radio- of televisiezender.
De opbrengst komt ten goede aan een goed doel, dat MacLaren
nog zal bepalen. De speciale Formule 1 auto voldoet aan alle veiligheidseisen die de internationale autosportfederatie FIA stelt. Dat
betekent dat hij kreukelzones heeft en hoofdbescherming voor
zowel coureur als passagier.

Toyota naar Le Mans
De Japanse merken rukken op naar Le Mans. Was het Nissan dat
vorig jaar al aanwezig was bij deze fameuze 24-uurs race begin
juni, nu meldt ook Toyota zich aan de start. Drie nieuwe GT-1 racewagens zijn ingeschreven. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor deze
lange afstandswedstrijd, waarbij het op snelheid en uithoudingsvermogen van zowel mens als machine aankomt. Achter het stuur
kruipen bij toerbeurt ervaren coureurs, die elk hun sporen in de
Formule 1 al hebben staan. Dat zijn Martin Brundle, Ukyo
Katayama en Thierry Boutsen. Le Mans is in het weekeinde van 6
en 7 juni.

|| ONDA IS BIJ DE VORMGEVING van de Civic Aero
p4 deck weinig afgeweken van de eerste ontwerpschetI l sen. Latere studies laten auto's zien, die enigszins op
ie Nissan Alrnera en op de Shuttle uit eigen huis lijken,
l/laar kennelijk zat het naar het oordeel van Honda meteen
[oed en dus is de keuze voor het oorspronkelijk ontwerp
lemaakt, behoudens een enkele wijziging.
3e lage daklijn van de eerste
chets heeft het niet gehaald. De
Honda heeft tusen de tekentafel
n de fabricage
ets van zijn
nelle uiterlijk
noeten prijsgeen in ruil voor meer hoofdruimte.
vlet name achterin. Doordat de
Jaklijn tamelijk ver doorloopt, is
iet hier goed toeven. In de auto
Jie wij testen, de 1 Al S, ontbreen hoofdsteunen achterin en dat
s jammer. Andere zaken die wij
nissen zijn elektrisch te bedienen
witenspiegels en voorportierranen.
3oed nieuws is een in hoogte

verstelbare bestuurdersstoel en
een dito te verstellen stuurwiel.
Zo valt een perfecte zit achter
het stuur te verkrijgen. Airbags
voor de bestuurder en de voorpassagier zijn standaard. Het
dashboard is doelmatig en compleet. Een houtstrip geeft het
extra cachet.
Auto's als de Civic Aero deck zijn
bedoeld om een surplus aan
lading mee te nemen ten opzichte van bijvoorbeeld sedanversies.
Dat dit niet gebeurt, ligt voor een
groot .deel aan het lifestyl-karakter dat momenteel aan combi's
kleeft. De bezitter van een sta-

Zelf een auto bouwen
De Spykerhal van het Autotron staat op zaterdag 6 en zondag 7
juni in het teken van kit-cars en kopieën van fameuze sportauto's.
Het bouwen van een kit-car is een vak apart. De makers gebruiken
een bestaand chassis waarop ze een carrosserie plaatsen die door
een fabrikant is ontworpen. Er zijn echter ook creatievelingen die
naar eigen inzicht een koets ontwerpen. Autotron toont de bezoekers tevens een groot,aantal replica's van Super Sevens en
Cobra's.

De Honda Civic Aero deck is sportief en elegant tegelijk
tionwagon maakt tegenwoordig
een statement met-zijn auto. Hij
is succesvol in zijn carrière en
avontuurlijk in zijn vrije tijd. De

combi-rijder is ook nog eens een
echte family-man. Wie kiest voor
de Civic Aero deck, draagt dit
allemaal uit.

Meesterlijke motoren
voor Alfa 145/146

T

Het gaat om 1,8 en 2,0 liter krachtbronnen.
Ze zijn voor het eerst aan het werk zijn gezet
n de vorig jaar gelanceerde Alfa 156. De 145
Quadrifoglio is de meest sportieve uitvoering

die nu is toegerust met de verfijnde 2,0 liter
motor. Hij levert 155 pk. We rijden met de
ramen open, want het is heet. Het wordt echter nog warmer, want de motor gunt je geen
rust. Achter een vrachtwagen blijven hangen
lukt gewoon niet. De auto daagt je continu uit
en de Alfa motor knort aldoor: "passeren, passeren."
Hoe meer toeren, hoe energieker de Twin
Spark wordt. Boven de 4000 omwentelingen
is hij ongemeen agressief. Maar met evenveel
gemak reageert de motor soepel bij lage toeren, rustig keuvelend door de stad. Deze Alfa
is echt af. En dat geldt ook voor de 1,8 versie.

144 paardenkrachten levert deze krachtbron.
Hij is een tikkeltje minder fel, maar daarvan
merk je echt heel weinig.
De Alfa's 145 en 146 bieden dus meer kracht,
maar de prijzen van de 1.8 en 2.0 versies zijn
gelijk gebleven. De 145 Q 2.0 kost 46.250
gulden en de 1.8 komt op 38.950 gulden. Dat
is inclusief twee airbags, centrale vergrendeling, elektrisch bedienbare ramen en stuurbekrachtiging. Naast nog een groot aantal andere zaken. Aan luxe is er geen gebrek.
Overigens is er al een even rijkelijk uitgeruste
Alfa 145 voor 33.500 gulden. Dat is de 1.4
Junior met een motor van 103 pk.

Rover valt in de prijzen
D

E BRITSE OVERHEID
heeft onlangs de prestigieuze '1998
Queen's Award for Export
Achievement' toegekend
aan de Rover Group. Deze
onderscheiding is gegeven
omdat de maker van de
werken Rover, MG, Land
Rover en Mini bijzonder
succesvol is met de export
van zijn producten.
'n de afgelopen vier jaar is Rover
enorm gegroeid. Er is een recordniveau aan investeringen
9epleegd om de productie op topn
iveau te brengen. Niet eerder
heeft de fabrikant zoveel nieuwe
banen gecreëerd en zijn er
zoveel nieuwe fabrieken en facilitfii
ten gebouwd.
n de totale productie van de
Qroep gaat 56 procent naar het
buitenland. De toename van ver^open buiten Engeland is fors.
Deze is van 219 voertuigen in
1
994 naar 290.000 in 1998
Qestegen. Daarmee is Rover als
Qeheel de op een na grootste
s
xporteur van duurzame goede-

Mocht de Civic-rijder echter
gewoon een boel spullen willen
vervoeren, dan kan dit ook.
Honda heeft de Aero deck van
een zeer ruime kofferbak voorzien. Het laadvolume bedraagt
410 liter. Met de achterbank neer
is het volume uit te breiden tot
meer dan het dubbele: 830 liter.
Het is een zeer bruikbare bagageruimte dankzij een grote achterklep, die tot in de bumper
doorloopt. Dit garandeert een
lage tildrempei.

voorwielen rechtdoor. De 1,4 liter
viercilinder motor (90 pk) moet op
toeren worden gehouden. De
krachtbron heeft helaas de neiging om vanaf zo'n 140 kilometer
per uur een doordringende motordreun voort te brengen. Als
Honda nog wat meer werk maakt
van de geluidsisolatie in het interieur en de standaarduitrusting
een tik opwaardeert, is de Aero
deck helemaal voor de bakker!

De afwerking van de bagageruimte zal ons lang heugen. Bij het
openen van de achterklep valt
het oog als eerste op een keurige
afdekhoes die allerhande zaken
in de volledig met stof beklede
kofferbak aan het oog van
nieuwsgierigen onttrekt. Met
behulp van vier verchroomde
bevestigingsogen in de hoeken
van de bagageruimte kunnen losliggende spullen prima worden
vastgesnoerd.

SPECIFICATIES
Honda Civic Aero deck 1.41 S:

Aan beide zijden van de auto zitten opbergvakken naast de wielkasten, die door keurige kleppen
zijn afgeschermd. Door deze
kleppen te verwijderen vergroot
de Aero deck-bezitter de breedte
van'de kofferruimte.

De nieuwe 1,8 en 2,0 liter motoren voor de Alfa's 145 en 146 zijn juweeltjes van souplesse.
WEE BOUGIES EN vier kleppen
per cilinder zijn de technische
eigenschappen van twee nieuwe
motoren voor de Alfa's 145 en 146. En
verder zijn nog verstelbare nokkenassen gemonteerd. Fraaie constructies
die stuk voor stuk voor een brok energie en levendigheid zorgen en dat is
goed te merken als we met de Alfa's
rijden.

Op beide dagen is er een deskundige jury aanwezig, die de mooiste replica's en kit-cars zal aanwijzen, want ook dit jaar wordt de
verkiezing van de mooiste Kit-Car & Replica gehouden. Bezitters
van kit-cars en replica's die met hun pronkjuweel naar Autopretpark
Autotron komen, hebben gratis toegang (maximaal twee personen)
en kunnen op gereserveerde plaatsen parkeren.
Kit-Car & Replica '98 is zaterdag 6 en zondag 7 juni geopend van
10.00 uur tot 17.00 uur. De toegangsprijs bedraagt (inclusief attractiepark) ƒ 19,50 en ƒ 17,50 voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Honda zet met de Civic Aero
deck een goed rijdende auto
neer. De doublé wishbone wielophanging rondom zorgt voor veel
stabiliteit. Alleen door extreem
hard een bocht in te sturen, is
onderstuur te provoceren. De
Aero deck schaatst dan met zijn

Motortype:

viercilinder
in lijn
Cilinderinhoud: 1.396 cm3
Vermogen:
66kW/90pk
bij 6.400 t.p.m.
120 Nm
Max. koppel:
bij 4.800 t.p.m.
Acceleratie:
13,9 sec van
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
172 km/uur.
Geni. verbruik: 7,7ltr/100km.
Prijs:
ƒ 34.990,BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Spiegels van binnenuit verstelbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
Airbag
Passagiersairbag
Toerenteller

Citroen Saxo aangepast
Citroen heeft zijn kleine Saxo een paar goedbedoelde klopjes
gegeven. Aan de uitrusting van de SX zijn elektrisch bediende
ramen voorin en afstandsbediening van de centrale portiervergrendeling toegevoegd. De stuurbekrachting is geschrapt. In ruif daarvoor gaat de prijs omlaag, maar de bekrachtiging is wel als optie
verkrijgbaar. De VTS en de.Exclusive krijgen standaard metallic
lak. Verder heeft Citroen een aantal nieuwe kleuren beschikbaar.

Voordelig via Kanaaltunnel
Eurotunnel Medereizigers tot en met 30 juni een voordelig retour
door de Kanaaltunnel pe.r Shuttle trein. Een driedaags retour kost
195 gulden/'jongeach't'het aantal inzittenden in de auto. Ook voor
meerdaagse reizen zijn er interessante prijzen. Voor informatie en
reserveringen is te bellen met 020-5040540.

Meer leasewagens
Het gaat goed met de economie en dat betekent dat bedrijven
meer mobiel zijn. Dat vertaalt zich direct weer in een toename van
het aantal ingezette leasewagens. Uit de recent bekend gemaakte
cijfers van Bovag en VNA blijkt dat in 1997 een groei is geboekt
van negen procent van 406.000 geleaste auto's tot 442.000. De
verwachting is dat deze stijging dit jaar doorgaat.

Zestig jaar botsen
Audi botst-wat af. Al zestig jaar voert het merk botsproeven uit om
de veiligheid van zijn modellen te verhogen. Sinds 1938 worden
frontale aanrijdingen, een zijdelingse botsingen gesimuleerd. Toen
had Audi de beschikking over een eigen testcentrum, het Main Test
Centre. Het ging er allemaal nogal primitief aan toe. Voor zijdelingse sterkteproeven werd een metalen frame gebruikt met daarop
een boomstam gemonteerd, welke de auto in de flank ramde.
Een rolproef bestond uit het van een berg duwen van een voertuig.
Vandaag de dag gaat dat wel anders. De modernste installaties zijn
daarvoor ontwikkeld. Dummypoppen zijn vol gepakt met sensors
die elke vertraging en kracht op het lichaam registreren en doorgeven aan een computer. Deze berekent bliksemsnel of veranderingen aan de auto nodig zijn om de veiligheid optimaal te maken.

Mini Lapagayo voor snelle beslissers

H

IJ IS KLEIN EN hij is
leuk: de Mini
Lapagayo. De naam
voor deze uitvoering van de
legendarische kleine Brit is
geleend van een modemerk
dat zich richt op dames-,
kinder- en babykleding. En
het is een bijzonder exemplaar, want van deze Mini
komen er slechts twintig
naar Nederland. Wie hem
wil hebben, moet dus snel
beslissen.

De Lapagayo is snel te herkennen. De stijl van de kleding is
doorgetrokken in deze auto. Het
Nederlandse modemerk is in tien
jaar tijd razend populair geworden met eigentijdse kwaliteitskleding, waarbij creatief gebruik
wordt gemaakt van kleur en stijl.

De dynamische Rover 200 heeft sterk bijgedragen aan het succes met de export.
ren van Groot-Brittanië.
Rover heeft dertig nieuwe markten aangeboord. Met name in
Japan en in Amerika heeft het
merk een succesvolle entree
gemaakt. Topman Walter
Hasselkus is blij met de onder-

scheiding. "De Queen's Award is
een fantastische erkenning van
onze vooruitgang. Het is de
bekroning voor de indrukwekkende inzet van alle mensen die
betrokken zijn bij de Rover
Group, vooral ook van hen die
actief zijn in de internationale ver-

kooporganisatie en bij de verschillende importeurs."
Hasselkus heeft de vooruitgang
van de laatste jaren meegemaakt. Hij is aangesteld als topman, kort nadat BMW de Rover
Group had overgenomen.

De Lapagayo is gebaseerd op de
Mini Cooper. De kleur van dit
model is blauw: Tahiti Blue. De
stoelen zijn bekleed met eveneens blauw leer en geei alcantara. Een elektrisch te bedienen
vouw/zonnedak en lichtmetalen
velgen behoren eveneens tot het
pakket extra's. De pookknop en
het dashboard zijn uitgevoerd in
wortelnotenhout.
De prijs van deze Mini is 27.990
gulden. Daarvoor krijgt de koper
ook een kledingbon. paraplu en
een poloshirt van Lapagayo.

Gebaseerd op de Mini Cooper heeft Rover een speciale uitvoering Lapagayo ontwikkeld.
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Uitslagen
Postcode Loterij
Record Show

Deze maand 10.000 extra prijzen!

ega Jackpot nu
5 miljoen!
De Mega Jackpot van de
Postcode Loterij staat
de komende maand op
5 miljoen gulden, want
de Jackpot viel op een
niet verkocht lot in
Heerlen.
In de trekking van mei
vielen ruim 10.000
postcodes in de prijzen.
Op postcode 6922 NH
in Duiven was het feest
met de Maandprijs van
een ton.
Op deze pagina staan ze
allemaal! Zoek dus snel uw
postcode op en kijk of u
ook m de prijzen bent
gevallen! Maar let op, want
er zijn nog meer prijzen te
winnen in de Postcode
Loterij. Deze maand zitten
er bijvoorbeeld als extra
pnjs 2 toegangskaarten
voor Miss Saigon in de
trekking.

In de Postcode Loterij
Record Show maakt u bovendien elke week kans op
ruim 60.000 bingopnjzen.

25 mei 1998
Da Bingogetallen
getal 1 t/m 22

De BMW

Meespelen in de Postcode
Loterij doet u ook om
mens en natuur een handje
te helpen. Want de hele
netto-opbrengst van de
Postcode Loterij - in 1997
meer dan 250 miljoen gulden - gaal naar organisaties
die werken voor een schonere, betere wereld. Zoals
bijvoorbeeld Unicef en
Natuurmonumenten.
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3766 EX 017 in Soest

Heeft u met bovenstaande
getallen een volle kaart,

Stand Mega Jackpot

dan wint u de
Thuisbingo van

5 miljoen

f 25.000,-

Meehelpen aan goede doelen en bovendien fantastische prijzen winnen. Kan
het mooier? Natuurlijk
niet. Vul daarom direct de
bon op deze pagina in om
mee te spelen.
Voor slechts één tientje in de
maand maakt u al kans op
prijzen tot 18,9 miljoen!

•iiPitslag trekking: mei';1 998 : - ' : f
'ffifyffi^-. ?.'•:: ':. : '••••-••:':,• -•}, - : •
£ct;/vV-:kV;:.-.*'.Y •••..-. -v;-. •;-. , ,•'.;•• •

" '•
-••'.' • ^^
• . . • - . - • . -

.

.

•

•.

.
• . -

-

^^

' • . - • . , , '
'
.

.

• - . • • " . •
. . • • ; • - . . •

'

"

•

!•
• .-

"••
i
Notaris van Os in Anisterdam heeft de tre kking van mei verricl it. Van de winnende otnummers zijn de Ie atste drie cijfers weg gelaten, want iede- I
re deelne mer in dezelfde poste ode wint -tot 5.000clulden - dezelfde prij >. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk.
Daarom zijn b ij de tientjesprijzen o ok de letters weggeUiten. Prijzen boven 1.000 gulden worden b elast met 25% kanss Delbelasting,
Maxima al 499 loten per post code. Prijzen worden automatisch op uw r ekening overgemaakt. Zetfouten voorbeh ouden.

1001 AG 100,- 2231
70,- 3371 EN 700,- 4506
70,25,- 3405
25,1010
70,- 2266 BL
70,- 4531 HX
1013 GG 700,- 2267
50,- 4543 BT
50,70,- 3437 XM
101 S A N 700,- 2313 DX
25,- 3451 KA 500,- 4574
70,1015JK 1000,- 2o32 RM
*o,- 3481 GV
25,- 4623
70,101 6 TE
50,- 2343 GG
50,- 3533 BW
50,1021 HL
50,- 2351 AB
50,- 3554 GK
25,1025GZ
50,- 2402
70,- 3581
70,1032
70,- 2406 JZ
25,- 3601 CM
25,1032 HD
50,- 2508 CM
25,- 3645
70,1035 JA
25,- 2512 DD 7000,- 3730
70,1052 JH
50,- 2515 PH 7000,- 3731 KA
50,1063 KA
50,- 2525
50,70,- 3739 KL
1067 KV
50,- 2525 TA
50,- 3741
70,1091
70,- 2544 SE
25,- 3771
70,1095JB
25,- 2545 JZ
25,- 3791
70,1103 KD
50,- 2551 SR
25,25,- 3811 WN 700,- 4631 BC
1112 KE 700,- 2553 HG
50,- 3881 LM
25,- 4631 LL
25,1120
70,- 2563 RP
50,- 4631 NR
50,50,- 3882 SH
1127
70,- 2565 JS
500,- 4128 SM
25,- 4645 HT
50,1132
70,- 2573
70,- 4140
70,- 4702 NC
25,,
,
1165 LS 7000,- 2651 MV
25,1186 XT
50,- 2675 ZW
50,1188 JM 7000,- 2678 XM 700,1189
70,- 2681 GT 700,1222 RB
50,- 2700
70,1231 PS
25,- 2901 ES
50,1352 GH 500,- 2923 EC
50,1484
70,- 2951 AZ
25,- |
1503 HN
25,- 301 2 XD
50,1508 AA
50,- 3015 EJ
25,1602
10,- 3023 TP 500,1606 CD
25,- 3038
70,1625 BM 100,- 3051 EN
25,1741
10,- 3062 ZP
25,1768
10,- 3069 HD 700,1785 LG
25,- 3069 VR
25,1788 TG
25,- 3073 HC
50,181 6 XL 700,- 3076
70,1825 BW
50,- 3076 AS
25,- Alle winnaars krijgen hun prijs
1851 CE
25,- 3082 GD
50,deze maand thuisgestuurd
1871 EW 700,- 3121 AL
700,1901 DP
50,- 3135
25,- 4703 U 7000,70,- 4201 JE
1902 PX 700,- 3137 EA 700,- 4204
70,70,- 4711
1906 XE
50,- 3161 LA
70,50,- 4205 RN 100,- 4725
1926
70,- 3193 PB
50,- 4207
70,70,- 4854
1947 ZA
25,- 3194VM
25,- 4211 CX 500,- 4881 CC
50,50,1974
70,- 321 8 AD 500,- 4265
70,- 4907 AE
1974 LM
25,- 3221 VS
50,70,- 5017 GL
700,- 4286
1985 CN
25,5037 CR 7000,5041 KG
50,1991 CT 7000,5046 DZ
700,2011
10,5104 KH
25,2013
10,2021 BD
25,5111 XK
50,2026 BG .500,5150
70,2036 NR
25,5160
70,2042 KG
25,5211 NB
50,2101 WT
25,5213 AS
25,en voor iedere deelnemer in
2114 CH
50,5261 AJ
500,de postcode 6922 NH een
2116
70,5266
70,troostprijs v a n ƒ 1.000,2130
10,5271 SH 700,2131 MD 700,5306
70,2171 VB
100,- 3247
50,- 5345 KT 500,70,- 4307 CB
2211 JH 500,- 3286 AK
50,- 4339 BJ
700,- 5348 AC
50,2211 RW
50,- 3295 GH 700,- 4356 EA
25,- 5382 JP
25,50,- 5384 CT
2224 HB 700,- 3311 BZ
25,- 4444 AC
700,2230
70,- 331 9 AD 700,- 4461 LW
50,- 5614 GP
50,="" ™°" '
""""'
'

5616
5616
5621
5624
5626

BM
KD
HN
ED

50,50,700,50,70,-

6988 AE
7006
7021 BW
7036 AK
7040

500,70,50,50,70,-

Me<ja Jack:pof
4 miljoen
64'15 GK;!77
5643
5663
5666
5735
5738
5741
5815
5845
5862
5995
6011
6015
6051
6071
6083
6092
6095
6102
6114
6114
6136
6161
6191
6211
6215
6216
6221
6231
6342
6370
6417
6417
6451
6524
6531
6545
6590
6596
6658
6662
6668
6669
6717
6741
6826
6835
6851
6871
6871
6904
6904

HK
RG
KD
RL
DL

M9ss|
Saigon l

10.000
Extra Prijzen

2 toegangskaarten
voor Mïss Saigon

Maan dprijs
f 100 .OOO,6922 l\JH093

lt

D de heer

;
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RC

AN

BC
HR
KC
AB
ES
GJ
ED
XJ

AA
AX
GT
LE
KX
JM
XC
EK
SP
BK
AL

CE
NJ
XT
JV
MN

BON VOOR 18,9 MILJOEN

| ffi"Ja, ik wil meedoen aan de Nationa le
Postcode Loterij en kans maken op de
i Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle Bingopnjzen.

1

ET
AA
PS

25,- 7041
50,- 7041
70,- 7064
50,- 7130
50,- 7131
25,- 7141
70,- 7242
50,- 7311
500,- 7312
25,- 7316
70,- 7323
25,- 7327
70,- 7333
25,- 7364
70,- 7411
70,- 7412
70,- 7439
500,- 7451
70,- 7461
50,- 7481
700,- 7481
70,- 7491
50,- 7545
7000,- 7552
500,- 7557
500,- 7574
25,- 7575
70,- 7581
70,- 7582
70,- 7621
700,- 7627
25,- 7671
50,- 7688
50,- 7722
7000,- 7751
25,- 7815
70,- 7872
70,- 7887
25,- 7887
70,- 7891
70,- 7908
50,- 7985
50,- 8015
50,- 8033
700,- 8042
70,- 8051
25,- 8051
700,- 8064
700,- 8223
25,- 8233
500,- 8251
i

Ik machtig u hierbij tot wederopzeggir'9
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven
D / 40,- (vier lotnummers)
U ƒ 30,- (drie lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,- (één lotnummer)
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen
in b/okleners
Deelname aan de Nationale Postcode Loterij
houdt in aanvaarding van het reglement, verknigbaar bij het secretariaat, tel 020-677 68 6i?

D mevrouw

15098.06

Naam;

f 20,-

41 f 1.000,- 34

f 10,-

13

f 50,- 04

f 8,-

Postcode:

25

f 40,- 28

f 7,-

Plaats:

26

f 30,- 09

f 6,-

(Post)banknummer:
Bel mij bij een p riis
Tel:
boven ƒ 10.000,
Geboortedatum
(dag-maand-jaa r)
l i

22

f 25,- 11

f5,-

Thuisbïngo
f 25.000,-

i l

De Thuisbingowinnaars van

Datum:

mei

«*

/

Ü I O T E F U J B SS£ Ie Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503. 1100 VM Amsterdam.

}
,

D

|

1394 CS 002 1624 EE 005
3823 KE 001 21 62 GW 002
2225 NH 120 2182 VB 005

,,, iir

Prijzenpakket
WK-actie
Weekmedia
'<* "*4

Heel iKtrteliik dank uoor de geweldige
auond. En de kudô's.

Toon Lavertu

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

®e nozewoKSJi
Nieuw in Zandvoort

Adres'

(nippen en in een envelop {zonder postzegel) opsturen naar

Plaatselijke
Commissie en Bemanning
Mr. R. v.cl. 1 leyclen

Zetfouten

f 9,-

i i

Bedankt
Station K.N.R.M.
ZANDVOORT

vooctwhouden

35 1 10.000,- 03

^"*

FishPoiht Kerkplein 1, Zandvoort Tel: 023 571 37 37, Ronald Drommel & medevverkers

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

f 100,- 37

I~L_U l~l

v vnvf-MVH, (*i vs

— - er weer !!!
Hollandse Nieuwe

700,500,50,70,HV
50,RG 700,NL 700,70,70,EM
25,70,JK
50,PE
50,70,VB
50,LN
50,70,AN
25,CD
25,CL 700,70,70,MD
25,CW 700,BA
50,PS
50,DR
50,EH
25,HA 700,70,LL
25,TK
700,AH
50,TJ
700,RR
50,AK
50,MA 700,AZ
25,70,70,70,WE
50,AP 700,LM 700,CA
50,70,PL
50,TL
50,70,NC 500,LE
50,JW
25,AB
50,AE
50,HL
50,70,PV
50,-

36

M NATIONALE •
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700,50,50,70,BM
25,ZR
25,EH
25,NH
25,GT
50,DK 700,EW
50,DD
50,ZC
50,CA 700,CL
50.70,70,SL
25,BE 700,70,PT
50,AM
25,KL
50,HK
25,RC
50,70,70,GS
25,CB 700,70,M B 500,70,70,70,DJ
50,GR
50,70,AB
50,BN
50,KL 500,NB 700,70,BK
25,70,MK
25,BH
25,PR 700,DV
25,70,70,JP
25,-

,yr *.vu; *

^..

EE
DZ
VK

Ï^BSS^^H

Handtekening:
\

VA
ZV
GZ

8252
8256
8261
8321
8321
8321
8334
8412
8439
8441
8494
8501
8531
8582
8604
8615
8636
8723
8748
8748
8755
8802
8802
8933
9051
9051
9074
9076
9111
9124
9132
9201
9271
9304
9351
9363
9403
9404
9436
9439
9491
9501
9514
9641
9673
9699
9711
9712
9716
9717
9728
9737
9746
9765
9801
9951
9953

»r'

In- en Verkoop Antiek en Decoraties

Voor kasten, salon- en eettafels in grenen of kersen
en in koloniale stijl
Diverse leuke antieke spullen en verlichting
Ga&thmsplcin 6
Tel.:023-573178
Dagelijks geopend van 12.00-17.00 uur

'

^J

Van 10 juni t/m 12 juli vinden de wereldkampioenschappen voetbal plaats.
Op de woensdagen 3 en 17 juni en 1 juli 1998 zal
Weekmedia in al haar kranten een speciaal katern hierover
brengen met daarin onder meer een prijsvraag voor onze
lezers.

II Het prijzenpakket l
* een breedbeeld TV t.w.v. ƒ 3000,-.
aangeboden door BCC

"»i p / y
^tV»^

* Waterbed t.w v. f 2495 -

&£&

aangeboden door Het Bed

DL.U

* Tuinset t.w.v. ƒ11 00,aangeboden door Tuincentrum Osdorp

OXOÓrp

* waardebonnen t.w.v. ƒ 1000,aangeboden door Santana

KMH
^j?~2p

* Plaque d'Or 24 karaats manchetknopen
t.w.v. ƒ 200,aangeboden door L'Homme du Monde
,-EE • • :

^

"DE MAATSCHAPPIJ ZOU VEEL MEER
MOETEN DOEN VOOR OUDEREN".
Dnt klopt (ifl rnRftr DR Krijncn oud^rAn hpt rpspprt rlat
ze verdienen' Kunnen ze veilig over straat' Hebben 7e altijd een

1 PE MAATSCHAPPIJ DAT BEN JIJ W~*«L»^^^3

zitplaats in de tram? De maatschappij moet veel meer doen voor
ouderen. Maar wie is die maatschappij? Dat zijn wij. Dat ben jij.

DU Is een p u b l i c a t i e van de S t i c h t i n g I d e ë l e R e c l a m e oiDE

t c i e i o o n : 0 9 0 0 - 0 0 1 3 , i n t e r n e t : h t t p : / / w w w . r i v . n e t / s i r e ölnt
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Windsurftop in
actie voor kust
van Zandvoort
ZANDVOORT - Tijdens
het Pinksterweekend komt
de nationale windsurftop
laar de Zandvoortse kust.
3ier wordt de strijd vervolgt om het O'Neill Nederandskampioenschap windsurfen.
Het Nederlands kampioenschap bestaat uit een serie wedstrijden, die in verschillende
custplaatsen wordt gehouden.
Zo staat komend weekend de
Nederlandse top aan de Zandvoortse kust. In het tussen
klassement staat Ben van der
Steen uit Hooge Zwaluwe aan

kop.
De wedstrijden starten zaterdagochtend om half elf en het
evenement eindigt op tweede
rïnksterdag, laat in de middag.
}e grote finale om dit kampioenschap wordt op 19 en 20 september gehouden voor de kust
van Scheveningen.

Snelste duif is
van Koper-Twins
ZANDVOORT - De eerste
midfpndvlucht leverde een
mooie overwinning op voor
de duif van de Combinatie
loper-Twins. De duiven
van Postduiven Vereniging
Pleines vlogen een wedstrijd vanuit het Frans Peronne over een afstand van
295 kilometer.
Het was zwaar bewolkt en er
stond een wind die schommelde tussen zuid-west en noordwest. De 179 duiven, die in concour waren, werden 's morgens
om half acht gelost en met een
snelheid van 1277,06 werd de
winnaar om 11.21.03 geklokt op
de duiventuin van de vereniging. Dat bleek de duif te zijn
van de Combinatie KoperTwins. Goede tweede werd de
Combinatie Romkes-Spronk.
Totaal uitslag: Combinatie
ïoper-Twins 1; Combinatie
Romkes-Spronk 2, 3, 11, 12, 22;
Gerrie Harteveld 4; Rook Driehuizen 5, 8, 9, 17,18, 21; Combinatie Paap-Paap 6, 23; Combinatie Koper-Koper 7, 10, 13;
Hans Gaus 14, 15; Hans Heili*ers 16, 24, 25; Combinatie
Koopman-Knegt 19, 20; Piet La
ïrouw 27; Ruud en Theo Sinnige 28; Anneke van Bockhoven
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Olaf Cliteur niet op dreef in Blok-toernooi

ZANDVOORT - Het traditionele Louis Blok Schaaktoernooi leverde een fraaie overwinning op voor de Amsterdammer Leonardo van Manen. In deze hoogste groep viel
plaatsgenoot Olaf Cliteur wat tegen met slechts twee wedstrijdpunten, hetgeen hem een plaats in de middenmoot
opleverde.
Zo'n zestig schakers hadden
Donderdagavond spelen de
zich gemeld voor dit toernooi leden van de Zandvoortse
dat voor de achttiende keer Schaak Club de laatste wedwerd gehouden. De opkomst strijd van het seizoen. Dat
was iets minder dan in andere wordt een ronde om het interne
jaren, maar toch keken de orga- snelschaakkampioenschap. Er
nisatoren van de Zandvoortse zullen zo'n tien partijen geSchaak Club, Ruud Schiltmeij- speeld worden. De beslissing
er en Martien Bijlsma, met ge- zal vermoedelijk vallen in het
noegen terug op een geslaagd voordeel van John Ayress of de
evenement. Beide organisato- regerend kampioen Hans Janren spraken hun dank uit naar sen.
de Zandvoortse schaakvereniging Chess Society voor het tae- oor John Ayress bestaat de moschikbaar stellen van schaak- gelijkheid om naast het clubmateriaal. Een evenement dat kampioenschap en de rapidtiniet meer weg te denken is van tel ook de zege bij het snelschade Nederlandse schaakkalen- ken te pakken. Drie titels in een
der.
schaakseizoen zou een clutarecord betekenen bij de Zandchakers uit alle windstreken voortse Schaak Club.
waren naar het Zandvoortse
Het bestuur van de schaakGemeenschapshuis gekomen club gaat zich nu reeds opmaom het schaakspel te beoefe- ken voor het tweede toernooi
nen. In het voornamelijk
man- van dit seizoen, het zogenaamnengeweld hadden1 zich toch de
'strandschaaktoernooi'.
nog vier dames aangemeld, Voor de derde keer zal dit evemaar niemand van de dames nement plaatsvinden bij de
viel in de prijzen. Toernooiwin- strandtent van Sheila en Gert
naar werd Leonardo van Ma- Toonen, Take Five aan de Zuidnen, die slechts een half puntje taoulevard. Vorig jaar trok dit
liet liggen en wel tegen de Haar- toernooi 72 deelnemers en de
lemmer Rob Mol.
schaakclub rekent ook dit jaar
In die hoogste groep kwam op zo'n deelname. Het schaak ook Olaf Cliteur uit en hij feest wordt gehouden op zaterscoorde twee wedstrijdpunten dag 15 augustus en is niet alleen
waarmee hij een middenmoot- voor clubschakers maar ook
positie innam. John Ayress voor de huisschakers en de
kwam in de derde groep niet jeugd. Voor deze groepen worverder dan een zesde plaats. In den speciale klassen gemaakt.
de vijfde groep deed Hans Jansen het goed met een derde
Inlichtingen over het schaplaats terwijl Edward Geerts ken zijn te verkrijgen bij Jan
vijfde werd. Ook John Atkinson Berkhout, telefoon 5715023,
had het moeilijk en scoorde een Edward
Geerts, telefoon
vijfde plaats in de achtste 5717978 en Ruud Schiltmeijer,
groep.
telefoon 5717272.

Autoraces op circuit

ZANDVOORT - Na de
succesvolle Paasraces op
het Circuit Park Zandvoort
volgt op tweede Pinksterdag
voor vele klassen de tweede
ronde van de diverse nationale kampioenschappen.
De belangrijkste nationale raceklassen verschijnen aan de
start, terwijl vele buitenlandse
rijders cachet geven aan de
46.
spectaculaire Ferrari-Porsche
Challenge. Het Auto Trader
Dutch bleek tijdens de Paasraces een volwassen klasse te zijn
geworden, terwijl ook de merkenraces van de Pearle Citroen
Saxo Cup en de Marlboro Elf
Renault Megane Trophy het
aanzien waard waren. Spanning is er eveneens te verwachZANDVOORT - Afgelo- ten in de strijd van de Formule
pen zaterdag is Zandvoorter Ford- en de Formule ArcobaleFerry Paap geslaagd voor no-coureurs.
het erkende diploma Thai/kickboxing-instructuur.
Samen met nog zestien andere cursisten mocht de toebomstige Afafa-vechtsport
instructeur het fel begeerde
bewijs van bekwaamheid in
ontvangst nemen.

Ferry Paap
instructeur
Thai/kickboxen

De coureurs in de Formule
Ford Zetec-klasse strijden tijdens de Pinksterraces op drie
fronten. De eerste race van de
Pearle Citroen Saxo Cup was er
een om in te lijsten. Het verschil op de finishstreep tussen
de nummers een en twee was
een duizendste van een seconde. Ook de zesendertig coureurs in de Marlboro Elf Renault Megane Trophy maakten
er tijdens de Paasraces een
waar spektakel van.
Toen trok Sebastiaan Bleekemolen de overwinning naar
zich toe. Dat wil echter niet zeggen dat hij zonder meer de favoriet is voor de race van aanstande maandag. De concurrenten
liggen namelijk op de loer. Zoals Phil Bastiaans, Bleekemolen senior, Bas van Vliet en de
Zandvoorters Fred Hehl en Dillon Koster.

Gansner en Slot
halen de limiet
Zo'n zestig schakers kwamen in actie in het Gemeenschapshuis
Kolo Enck van Cleef

Beslissende fase zaalvoetbalstrijd
ZANDVOORT - Na de eer- perfone. In de diverse amiga
ste twee weken in het zaal- klassen wordt hevig strijd gelevoetbaltoernooi van Zand- verd. Zo gaven Sabra en Banavoortmeeuwen stijgt de na elkaar geen duimbreed toe
spanning. De teams zijn in en besloten de wedstrijd met
een beslissende fase wat een 2-2 stand. Eveneens spanplaatsing betreft voor een fi- ning en sensatie in de strijd tusWebers en Geel Wit. Het
nalepoule of het spelen van sen
schoonmaakbedrijf bleef nipt
de play-offs.
met 3-2 aan de goede kant van
Voor de vier play-off plaatsen de score. Sack Time en Klasin de Forza klasse komen nog siek maakten er ook een spanwel zes teams in aanmerking. nend en doelpuntrijk potje
HB Alarm voert nog steeds de voetbal van. Klassiek hield het
ranglijst aan, maar kwam in het hoofd koel en won met 6-4.
treffen tegen De Kater niet verPeugeot Cotaussen zal het een
der dan een 4-4 gelijkspel. HB klasse lager moeten proberen
Alarm won eerder deze week aangezien kansloos met 5-0
gedecideerd met 3-0 van The werd verloren van 't SpaghettiRedlight Bar. De Kater dat huis. Dat geldt ook voor
eerst De Stal met 5-2 van zich af JS/Consultancy dat geen vuist
hield is nog volledig in de race. kon maken tegen VSB Bank en
Titelverdediger Maclu Auto's met 9-1 onderuit ging. De Wilverkeek zich tegen Dennis kap- liams Pub kan het ook wel versalon, hetgeen slechts een 2-2 geten. Tenson was duidelijk
gelijkspel opleverde. Beide een maatje te groot en won zoteams zijn echter belangrijke als het wilde met 8-3.
kandidaten voor de play-offs.
Verrassend was het optreden
In die strijd om een plaats bij van E&E. Dit team had het zoet
de beste vier maakte YB/Su- van een overwinning nog niet
perfone een lelijke misstap geproefd, maar in de derde
door kansloos te verliezen van wedstrijd werd dat anders. Na
het nog puntloze De Stal, 3-8. een sensationeel scoreverloop
Bamboeseur lijkt de zwakke werd Sesto Senso met 9-7 terugschakel in deze afdeling gezien gewezen. De Chinese Lippies
de 10-0 nederlaag tegen YB/Su- behaalden het eerste punt door

Nieuwe trainer
ZANDVOORT - Joup Blom is
de nieuwe trainer van voetbalvereniging TZB. Hij volgt WilKoning op, die zelf weer
'<aat voetballen. Blom heeft
gevoetbald bij Ons Geuit Haarlem en zes jaar
Renova (nu United). Hij
Woont sinds een paar jaar in
Bentveld. Blom begint na de zoals trainer.

ZANDVOORT - Onder
leiding van organisator
Ruud Luttik heeft de Kenamju de strandloop wwer
van stal gehaald. Een echt
groot succes werd het niet,
maar Luttik is zeker niet teneergeslagen, en gaat de
zaak volgend jaar grootser
aanpakken.

Zo'n veertig deelnemers hadden zich gemeld voor de vieren tien kilometer prestatieloop
op het Zandvoortse strand. Het
ging niet om de snelheid maar
om het deelnemen en uitlopen
van de loop. De deelnemers liepen zonder problemen de door
hen gekozen afstand op het lege
De veertig deelnemers gaan van start voor de vier- of tien en kille strand. Bij de finish
kilometerloop
stond een verfrissing klaar en
foto Enck van Cleef tevens werden alle deelnemers

Koplopers geven geen
krimp in bridgestrijd
ZANDVOORT - De laatste wedstrijd bij de Zandvoortse
Bridge Club werd besloten met een overwinning van meyrouw Molenaar en de heer Koning. Dit paar eindigde ook
in de totaalstand op de eerste plaats.
Met een score van 65 procent
bleven mevrouw Molenaar en
de heer Koning de heren E trimen en Van der Meulen negen
procent voor. Dat was ruim genoeg voor de eindoverwinning.
De heren Emmen en Van der
Meulen moesten nu genoegen
nemen met een tweede plaats.
Vier paren degradeerden naar
de B-lijn.
De B-lijn werd met zestig procent gewonnen door de dames
Rudolphus en Slegers. In de
eindstand namen de dames
Van Leeuwen en Van Os, de
heer en mevrouw Van der
Werff, de heren Overzier en
Van der Staak en de dames Heidoorn en De Leeuw de eerste
vier plaatsen in en pro moveerden daardoor naar de A-lijn.
In de C-lijn stelden de dames
Eikelboom em De Post met een
score van 64 procent de zege
veilig en werden daardoor zeker van promotie naar de Blijn. Zij worden vergezeld door
de heren Van Gellekom en Verburg, de heer en mevrouw Van
der Moolen en de heren Hoogland en Van Leeuwen.

De A-lijn van de competitie
op donderdagmiddag leverde
dit keer een overwinning op
voor mevrouw Lemmens en de
heer Veldhuizen. Met een score
van 59 procent konden zij de
leiderspositie van de heren Hogendoorn en Weijers niet meer
bedreigen, maar zij stegen hiermee in de eindrangschikking
naar de tweede plaats.
De B-lijn werd met een prachtige 69 procent score gewonnen
door mevrouw Nijsen, die met
diverse partners speelde. Zij
steeg hiermee, achter de paren
mevrouw De Muinck en de heer
Henrion Verpoorten en de heer
en mevrouw Effern, naar de
derde plaats. Deze paren promoveerden naar de A-lijn.
Volgende week worden op
woensdag en donderdag de normale competities beëindigd
met een slotdrive, waarbij tevens de kampioenen worden
gehuldigd. Vanaf 3 juni tot en
met 26 augustus is er iedere
woensdagavond bridgen voor
leden en niet-leden met prijzen.
De toegang is vrij en het spel
begint om kwart voor acht.

Jaymie Heesemans
tekent bij Haarlem
ZANDVOORT - De 18-jarige Jaymie Heesemans
heeft een contract afgesloten met de profvoetbaclub
Haarlem. Door zijn goede
spel van het laatste jaar
bood de FC Haarlem het
jonge Zandvoortse talent
een vierjarie contract aan,
dat door Heesemans werd
geaccepteerd.
Jaymie Heesemans komt
voort uit de jeugd van Zandvoortmeeuwen. Zijn voetbalcapaciteiten bleven niet onopgemerkt want vervolgens zag Ajax
wel wat m Heesemans. Na drie
jaar Ajax ging de Zandvoorter
naar Telstar om na een jaar
over te gaan naar Haarlem. In
de jeugd speelde Jaymie Heesemans zijn partij lekker mee
met als gevolg de aanbieding
van een semi-profcontract. De
linkerspits was vooral in de
tweede helft van de competitie
op dreef en scoorde onder meer
een fraaie treffer tegen de sterke jeugd van Peyenoord.

Strandloop trekt weinig deelnemers

Ferry Paap is hiermee de eerste Zandvoorter die in het bezit
is van het erkende diploma. De
Zandvoortse sportvereniging
Afafa beschikt hiermee, naast
de eveneens gediplomeerde
Haarlemmer, Mike Huisman,
over een sterk kader. Alvorens
Paap zich Muay Thai/kickboxing-instructeur mocht noemen, werd hij op kritische wijze theoretisch, methodisch-didactisch en praktisch getoetst
door de Nederlandse examencommissie van de overkoepelende World Muay Thai Council.
Het bestuur van Afafa, die
voor Ferry Paap de cursus bekostigd heeft, was over het resultaat bijzonder tevreden.
Eind vorig jaar bracht Af af a-lid
Peter Koopman op uitnodiging
van de World Muay Thai Council, als voorzitter van de Nederlandse Kickboxingbond, een
bezoek aan Thailand. „Het is
voor ons westerlingen onvooritelbaar hoe populair deze
sport in Thailand is," aldus
Koopman.
„Dagelijks is de sport te zien
op de televisie. Het wordt daar
gezien als een belangrijk onderdeel van de Thaise cultuur- Er
wordt op dit moment door de
Thaise regering dan ook van alles aan gedaan om het imago
van de sport/kunst te verbeteren. Het is de hoogste tijd dat
het Muay Thai/Kickboxing van
het stigma geweldadig afkomt.
Het kan namelijk een heel leuk,
aantrekkelijk en functioneel
spel zijn. Dit begint met deskundige instructeurs. Van onze
kant proberen wij een bijdrage
te leveren in het verbeteren van
de bekwaamheid van de instructeurs maar uiteindelijk
zijn ook de sporters zelf verantwoordelijk. Zij dienen zelf te
controleren of de trainer van
wie zij les krijgen hiervoor wel
bevoegd is."

Zandvoorts
Nieuwsblad

voor hun inspanning beloond
met een vaantje.
„Het was sinds 1991, toen
Klaas Koper en Dick Castien de
loop organiseerden, dat de Kenamju het weer op gepakt
heeft," stelde Ruud Luttik.
„Het begin is er weer, maar de
opkomst viel tegen. Ik had op
meer deelname gehoopt, maar
het wil niet zeggen dat we niet
doorgaan. Ik vind dat een
strandloop gewoon bij Zandvoort hoort. Volgend jaar moeten we het anders aanpakken.
Nog meer publiciteit moet er in
de regio gemaakt worden en
dan denk ik dat het wel weer
goed komt. Het is een goed initiatief en door de matige opkomst moeten we ons niet laten
weerhouden om het volgend
jaar opnieuw te proberen."

Aurora op een 4-4 gelijkspel te
houden. Harocamo mag zich
poule winnaar noemen. Concurrent Corodex werd ecnvoudig met 9-4 geklopt. Ook Identico zorgde voor een ruime overwinning en mag zich gaan opmaken voor de strijd in een hogere poule. REA werd met 2-8
opzij gezet.
Programma woensdagavond:
18,45 uur EDO - Williams Pub,
19.30 uur Sack Time - Webers,
20.15 uur K&L - Tenson, 21.00
uur De Kater - Redlight Bar,

21.45 uur Dennis - Bamboeseur.
Donderdagavond: 18.45 uur
Café Neuf - Good Night, 19.30
uur Klassiek - Geel Wit, 20.15
uur De Kater 2 - Sweaters, 21.00
uur Kroon Vis - YB/Superfone,
21.45 uur JS/Consultancy - Peugeot Cotaussen.
Vrijdagavond: 18.45 uur Identico - Aurora, 19.30 uur VSB
Bank - 't Spaghettihuis, 20.15
uur Kroon Vis - De Kater, 21.00
uur De Stal - Maclu, 21.45 uur
Chinese Lippies - REA, 22.30
uur Redlight Bar - Bamboeseur.

Onnodige nederlaag van
reserves Chess Society
ZANDVOORT - Het tweede achttal van Chess Society
Zandvoort heeft een onnodige nederlaag geleden tegen het
vierde team van het Hillegomse De Uil. De 5-3 nederlaag
kwam tot stand doordat teamleider Olaf Cliteur niet kon
beschikken over Wim Brugman en Hans Drost.
Door deze nederlaag mist
Chess Society de tweede plaats
op de ranglijst, die binnen
handbereik was. Het zat teamleider Olaf Cliteur niet mee in
de aanloop van de laatste wedstrijd van het seizoen. Maar
liefst vijf spelers konden niet
aantreden op de wedstrijddatum, die overigens aan de late
kant was vastgesteld. Simon
Bisma en Peter Kuhn konden
hun partijen vooruit spelen,
hetgeen een 1,5-0,5 voorsprong
opleverde. Toen echter Hans
Drost, Wim Brugman en Caroline Stamdejonge afhaakten,
wist Cliteur dat het een kansloze expeditie zou worden. Gelukkig bleek Ton Marquenie wel
beschikbaar.
Desondanks
moest Chess een bord open laten, waardoor de voorsprong
verloren ging.
Ook Ton Marquenie kon zijn
goede resultaat van de vorige
ronde niet herhalen en verloor
van Van Lierop. Verder hielden
de Zandvoorters goed stand, al
was het niet duidelijk waar de
opgelopen achterstand terugverdiend kon worden. Jaap
Bouma, Peter van de Beek en
Jean Paul Westerveld leken m

de remise-banen geleid te worden, terwijl Boudewijn Eysvogel zelfs tegen een pion achterstand was aangelopen. Zoals
verwacht eindigde de partijen
van Westerveld en Van de Beek
in een puntendeling, waarme
de stand op 3,5-2,5 voor De Uil
kwam.
Jaap Bouma zette nog even
alle zeilen bij om op een creatieve manier het volle punt binnen
te halen, doch hij slaagde daar
slechts voor de helft in, daar
zijn opponent telkens de correcte verdediging vond. Bij de
4-3 achterstand was het aan
Boudewijn Eysvogel om een
verloren stelling nog in winst
om te zetten. Dit lukte echter
niet, waarmee de eindstand op
5-3 werd bepaald voor De Uil.
Chess eindigde door dit resultaat op een vijfde plaats.
„Op zich jammer, datje door
gebrek aan spelers tegen een
nederlaag aanloopt. Aan de andere kan geef ik eerlijk toe, dat
de wedstrijd ook wel heel laat
m het seizoen verspeeld moest
worden. Met horecamensen
weet je dan, dat je problemen
krijgt, aldus Olaf Cliteur, die
verder tevreden terug kijkt op
het afgelopen seizoen.

(ADVERTENTIE)

Maak een leerzaam uitstapje
naar Mondileder Stoutenbeek.
Nu ook in Diemenl
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maakt kennis met de grote,
Europese meubelontwerpers
en -makers. Rolf Benz bijvoorbeeld
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Gerard Slot en Kristi Gansner besloten begin dit jaar om
deel te nemen aan deze zware
loop die normaal in het najaar
plaatsvindt. De Zeven Heuvelenloop is een loop van 15 kilometer door het heuvelachtige
landschap van Nijmegen en
omgeving. Voor het eerst dit
jaar werd de loop nu al gehouden en ondanks dat de voorbereiding voor Slot en Gansner
niet lang was lieten zij zich niet
uit het veld slaan. Met harde
trainingen in de waterleidingduinen werd de conditie opgebouwd.
Het doel van beiden was om
de 15 kilometer lange loop binnen de negentig minuten af te
leggen. Beiden hebben de limiet ruimschoots gehaald.
Kristi Gansner kwam na een
uur en 24 minuten over de finish en Gerard Slot finishte
twee minuten later in een uur
26 minuten.
(ADVERTENTIE)

WAT EEN ELLENDE!!!
Et n olietank in de [rond?
Tankkeuring?
Bodemverontrelnlf!n[7
Schone grondverklarinfl
Heeft u.of krijp u met bovenstaande aken te
rrukcn Geen paniek, wij helpen u professtónccl en zijn gecertificeerd.Vraaj vrijblijvende
analyse en/of prijsoppve.

DHamer
•• Installatietechniek bv

Bolstoen 36a, 1046 AV Amsterdam
020-6116050
pomp/tankinstallaties/mïlieu
Tevens geven wij gratis advies betreffende bovenen ondergrondse tankinstallaües. om vastte stel-'len of uw Installatie nog voldoet aan de huidige,
wettelijke milieu-dien.
•

O SS organiseert
gymwedstrijden
ZANDVOORT - De gymnastiekvereniging
OSS
houdt op zaterdag 6 juni onderlinge wedstrijden in de
Van Pageehal aan de Flemingstraat.
Op die zaterdag zal het weer
een drukte van belang zijn in de
Van Pageehal. Zo'n negentig
kinderen m de leeftijd van zes
tot vijftien jaar zetten dan hun
beste beentje voor tijdens de diverse onderdelen van het gymnastiek. De wedstrijden beginnen 's morgens om negen uur
en de prijsuitreiking is 's
middags om een uur.

WK voetbal
op het strand

Tweedepinksterdaggeopend van 10.00 tot 17*00 um\
l),

ZANDVOORT - De Zeven
Heuvelenlopp in Nijmegen
is door Kristi Gansner en
Gerard Slot met goed gevolg
afgelegd. De twee Zandvoortse deelnemers liepen
de 15 zware kilometers binnen anderhalf uur.

ÖM/WW^llMV'V'I»
Wij komen graag bij U thuis.

ZANDVOORT - Strandpaviljoen Par Out (paviljoen?)
springt in op het wereldkampioenschap voetbal. Op 20 juni
vindt het Big Star WK Voetbal
Beach toernooi plaats. Het is de
bedoeling dat 32 teams uit de
regio meedoen aan het toernooi.
Elk team (van vier personen)
vertegenwoordigt een land dat
ook op het echte WK meespeelt. De prijs voor het wmnende team is een waardebon
van duizend gulden voor de
club, te besteden aan voetbalspullen. Een bekende voetballer reikt de prijs uit.
De aftrap is om tien uur.
Deelnemers en toeschouwers
krijgen tijdens het toernooi ook
de kans om te klimmen op een
klimwand. Bovendien is er de
hele dag muziek te horen, 's
Avonds staat er een televisiescherm voor de wedstrijd Nederland tegen Zuid-Korea op
het echte WK.
Deelnemers kunnen zich
aanmelden bij Music Trends
Events: 020-420.5755.
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Avontuurlijk vakantie vieren in
ATTRACTIEPARK SLAGHARE

Markten/braderieen

VLOOIENMARKTEN
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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31 mei en 1 juni (buitenmarkt) Emergohal,
Langs de Akker te Amstelveen
6 en 7 juni Olympisch stadion te A dam
ORG MENSEN, lel 023 5402334
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met werktijden op ma t/m vr 08 30 tot 13 30 of tot 15 30 uur
De werkzaamheden bestaan uit bloedafname poliklinisch en
aan huis, en eenvoudige administratieve werk?aamheden

m ili/i Ilili

Geldig voor de data
Aanstelling geschiedt in eerste instantie op basis van een
jaarcontract

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

hulpkrachten v/m

Ben jij die scholier/student die
in de omgeving van A dam
Beeld en geluid
een bijverdienste (h a h ver
Voor deze functies zoeken wij enthousiaste mensen, die koop)
zoekt,
bel
dan
graag in een supermarktbedrijf willen werken en een oplei- 020 6953002 of 074 2433428 • T k tv 12 kan Anstona met
ding hebben op minimaal mavo niveau en de leeftijd hebben
afslandbed ƒ 75 video Errps
vanaf 17 jaar Uitgezonderd voor de functie van hulpkracht
ƒ25 Tel 0235712649
Werkervaring in de winkel is een voordeel Contracturen en
Kunst en antiek
werktijden in overleg

voor diverse afdelingen

Verhuizingen

I.v.m. de komende feestdagen
: ; • ! ; : moet Uw micro-advertentie
a.s. vrijdag uiterlijk om 16.00 uur
binhen zijn voor plaatsing in de krant

De arbeidvoorwaarden van DekaMarkt zijn geregeld per „Campagne en Country
CAO Daarnaast biedt DekaMarkt een prima studiekostenre- meubels Eigen import Ker
X Y Z B V verhuizingenen
gelmg en 10 procent korting op aankopen in onze filialen senhouten eiken tafels en kamerverhui7ingen/ transport
kasten De grootste voorraad Voll verz Dag nachtservice
i h Gooi „OVER GOOI AN 020 6424800 of 0654304111
TIQUES Expositie/magazijn
Bel telefoonnummer 023 5730665 en vraag naar mevrouw Emmaweg 63 Kortenhoef
M H H Juffermans, de bedrijfsleider Even de winkel inlopen Tel 0356563129/6235234
Massage
kan natuurlijk ook
*Veilinggebouw Amstelveen*
Heden INBRENG Spinnerij
WELZIJNSMASSAGE
Commercieel en administratief
33, Amstelveen, 020 6473004
Bel Marael 020 6966644

Interesse?

personeel gevraagd

Mode

;v j van volgende week woensdag.
Je bent commercieel, een doorzetter en wilt iets bereiken'
Gez per direct

enthousiaste en gemotiveerde mensen

Oproepen - Mededelingen
• Bedankt Ome Pim voor het
fantastische diner Bets en
Diny

fen pruik als het
nodig is!

voor betaalde opleiding tot de functie spaaradv
Wij bieden basissal + provisieregelmg
+ bonus en baangarantie1
Inl dag 09 00 20 00 uur tel 0756148803/6148804

• Maaike Bert Leny, Ed
Nico Wim Carola en de rest,
veel plezier in Tunesië

(Para)medisch personeel gevraagd

B Nico weer de eerste golf
prijs 21/5 ga zo door Golfers
van Sonderland

DE NASSAU-APOTHEEK

Dus . . . maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in

Bel voor informatie mw T v Kesteren, apotheker, of schrijf
naar de
MASSAU-APOTHEEK Nassaukade 125 1052 ED Amster
dam, tel 020 6844503

Horecapersoneel gevraagd

Dinsdags gesloten

Heemsledeslraal 28
bh Hoolddorpple
Amsterdam

Tel 020-0157107
Uitgaan

n Wie wil er voor mij tegen
verg (gelezen) HD s bewa
ren? Tel 023 5715884
Do 28 mei PINKSTERBAL/
• Wie wil mijn permanent mo DANSEN/ONTMOETEN v al
del zijn voor mijn examen op eengaanden Extra hapjes
De Ossestal, Nieuwelaan 34,
18 juni Tel 0235715578
Osdorp 20 uur 0651897194
B Wim je receptie & diner
was heel gezellig goed ver
Felicitaties
zorgd Je fans

WERKEN IN EEN PRETTIGE SFEER????
Eurest Nederland B V is een van de meest vooraanstaande
cateraars van Nederland en beheert en exploiteert bedrijfsrestaurants, voedingsdiensten van instellingen en commer
ciele restaurants Verspreid over zo'n 650 locaties werken
ongeveer 4 500 medewerkers aan zo hoog mogelijke kwaliteit
en service Eurest Nederland B V is voor haar opdrachtge
vers m de regio Amsterdam op korte termijn op zoek naar

Wil graag op huis en/of op 1928 1998 1/6 moeder Bets 20 CATERINGMEDEWERK(ST)ERS-B m/v
dieren passen Woon zelf in 70 Tot zond op het feest
Brabant maar houd erg van .iets Nico Wim, Beso
U zult voor minimaal 20 uur per week ingezet worden binnen
zee en strand Ref aanwezig
de restauratieve diensten van Eurest in Amsterdam en om
Lieve Oma/Omi Zonneveld, streken
Tel 0736217741
gefeliciteerd met 70 jaar Van
al je 10 kleinkinderen
Uw werkterrein beslaat vergader en roomservice, de berei
Verloren en
Lieve Oma/Omi doet u ook ding en uitgifte van lunches in het personeelsrestaurant en
gevonden
uw speelkleren aan op 1 juni het incidenteel mede verzorgen van recepties en partijen
Daarnaast horen ook opruim en schoonmaakwerkzaamhe
Wij hebben er zin m
den tot uw taak
B Verloren bij postbezorgen
Man het wordt een gezelli
gouden armband met hartje ge dag op 1 juni want dan
Voor deze functies zoeken wij representatieve mensen met
afgeven Postkantoor svp
ijaan we Je kinderen
gevoel voor service en dienstverlening die graag willen
werken binnen de catering

MATRASSEN

10 CATERINGBEHEERDERS M/V

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

U werkt zelfstandig als kleine ondernemer en bent emdver
antwoordehjik voor verzorging van de gasten' in het perso
neelsrestaurant U geeft leiding aan een klein team van
medewerk(st)ers en verzorgt de vestigingsadministratie

Maat en
SG
dikte
25
80x190x14 99
80x200x14 105
90x190x14 110
90x200x14 115
120x190x14 155
130x190x14 165
140x190x14 180
140x200x14 190
160x200x14 200
130x200x14 230200x200x14 255-

SG
30
125
130
140
150
190200
225
230
255
290330

SG
35
140
150
155
165
215
230
245
255
290
325
365

LET OP!!
SPECIALE AKTIE
Fabriekswinkel

SG
40
160
165
175
185
225
245
265
270
305
350
390

SG
45
180
190
200
215
255
280
300
315
345
380
425

pocket
damast
275
280285 290 375
395 425
450
495
525 540

pocket Latex
baditol 14 cm
350
260
355- 270
360
290
365
320
425
390 430 - 425
525 - 465
550 - 499
570 - 605
625 - 699
640
790

Alle afwijkende
maten mogelijk

GRANDIOZE SPECIALE
AANBIEDING
ALLÉÉN BIJ ONS
KWALITEITSMATRASSEN
SG35 90x200 16 cm dik

ƒ98,Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulmdeweg509
Van Woustraat 96

SCHILDER heeft nog tijd v
binnen en buitenwerk Vrijbl
prijsopgave
Bellen na 18 00 uur 5719800

Aankomst 14 00 uur, vertrek 10 00 uur

Te huur m centr bovenwo
ning voor 1 pers boven disco
Auto's en
theek, gemeub, eigen wc
auto-accessoires
douche, keuken, geen dieren
ƒ800, p m incl + 1 mnd
Auto demontagebedrijf
U kunt bij ons al va ƒ270,- borg Tel 0653344660
voor het eerste half jaar
STRIJDONK, RDW/ARN erk
Onroerend goed
een goede piano huren
lid Stiba Inkoop sloop/scha
de auto s Gratis gehaald Te
en woonruimte
vens verkoop oude en nieuwe
VAN KERKWIJK
te huur gevraagd
onderdelen
Meteorenweg
Amsterdamseweg 202
381 A dam, 020 6319802
AMSTELVEEN
Heeft u een kamer te huur? Gevr loop en sloopauto's
020 - 6413187
KBT bemiddelt hierin gratis hoge prijs, gratis gehaald
voor u 024-3777807
RDW-vnjwaring 023-5333742

PIANO
SPELEN

Onroerend
goed te koop
aangeboden

Voor al uw stucadoorswerk,
vrijbl pnjsopg 0206120683

Rijles auto's
en motoren

WIKA AUTOGLAS

Alblas Verkeersscholen

Sinds 1954
Autoruiten en kentekenplaten
Lijsterstraat 18
Tel H- fax 023 • 5731613

Eengez won Gein lll
J Krusestraat 106, A dam
• ANNULERINGEN van adUW RIJBEWIJS
vertentie opdrachten kunt u Evers Vastgoed, 020 6971496
Nieuwkoop, 0172 40 83 61
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
Voor auto/motorrijles in
richten aan Micro's WeekmeOnroerende
Amsterdam e o is een gratis
dia, Postbus 156, 1000 AD
goederen te koop
mfogids verkrijgbaar
Amsterdam
gevraagd
Tel 0204205386

Hobby's en
verzamelingen
Ik bied gemiddeld ƒ 500 voor
elk gaaf emaille reclamebord
met een mooie afbeelding
Telefoon 0793612995

Muziekinstrumenten

Monet Stnjkservice

Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken wij doen het graag voor u
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk • Mengpaneel ETP-systems
zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot 5 kan + 2x5 bands equal
over uitgang ƒ300 5715808
1700 uur Voor info 0235717177 of 0652502188

in 5 dagen

Bloemen, planten en tuinartikelen

Te koop gevraagd garage
Tel 0235715884

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
mer in de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld

1e klas tuinaarde/bestratingszand
3

5m
10 m3
15 m3

ƒ225
ƒ325
ƒ400

Ter plaatse afgeleverd in en om Amsterdam (vanaf 1 m3)
Div kamers en app v a ƒ 275
p m tevens voor div relaties
kamers en app te huur gevraagd Inl B H D Bemidde
hng Tel 0318561100 (ma •
vr tussen 0900 1800 uur)

Jaap Bakker BV
Heining 16 te Amsterdam
Tel. 020-4975821

voor de particulier
3 regels gratis

voor 32 en 36 uur
leverancier

• Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen
Opdrachten die te laat
binnenkomen worden
automatisch de week
daarop geplaatst

Tel. 5713529

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus
Tel 023 • 5713780

* ma 6 - di 7 - wo 8 juli
* -wo 8 - do 9 - vr 1O juli
* vr 1O - za I I - zo 12 juli

2 apothekersassistenten m/v

H Tmy & Evert, bedankt voor
het mooie bloemstuk
Liefs Wim

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

SLAGHAREN, DAAR GENIET JE NOG 'T MEEST
RESERVEER SNEL: 0523-683000 TOT 20.00 UUR

s een kleine levendige apotheek aan de rand van het
centrum van Amsterdam Ter versterking van ons team
zoeken wij

• Nico wij waren trots op je
21/5 ga zo door Het woens
dagochtend clubje

f 298,-

per vakantiehuisje
type Buffalo, max. 6 pers.

caissière(s) v/m

winkelmedewerker(s) v/m

LAST MINUTE
5 DAGEN

Wij vragen hiervoor flexibel inzetbare gediplomeerde ver
pleegkundigen en/of doktersassibtonten mei enige jaren
werkervaring, die in het bezit zijn van een rijbewijs B

De salariëring is volgens functiegroep 30 van de salaris
DekaMarkt is met 60 supermarkten, 24 slijterijen, 4 drogistenj structuur CAO Ziekenhuiswezen inschaling is afhankelijk van
en, een aantal productiebedrijven en twee distributiecentra leeftijd en werkervaring
een gezichtsbepalend supermarktbedrijf m de regio Noord
Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de hoofdverpleeg
en Zuid Holland en Flevoland
Onderhoud,
kundigen van de afname en trombosedienst lel
reparatie,
Voor ons liliaal Oranjestraat te Zandvoort zijn wij op zoek naar 0205875755/756 (tussen 1500 1700 uur)
doe-het-zelf
kandidaten voor de volgende functies
Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 2 weken richten aan
mevrouw S Koenes Meier personeelsfunctionaris van de
Stichting Atal J Tooropstr 138 1061 AD AMSTERDAM
Bel Karmijn voor schilderwerk kleine verbouwingen
Gespecialiseerd op het deco
ratiegebied (muren)
Tel
kaas, brood en vleeswaren
0206364910 of 0651152427

boetiekmedewerker(s) v/m

Mli I.MI/I n, M! 17 ">'/ \',\\\
l

Winkelpersoneel gevraagd
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• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
ot niet op te nemen

MEDEWERKERS
AFNAME- EN TROMBOSEDIENST M/V

IHII.UI.
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VLOOIENMARKT 6 en 7 juni
Jaap Edenhal Amsterdam
0481 422112
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GROTE
PINKSTERVLOOIENMARKT
Amstelveen Oost 1e Pink
sterdag 10 17 uur Escapadehal (Escapade 1) Midland BV
0334751167

Ja, reserveer snel voor een 3-daags vakantie-arrangement:
•*• 2 overnachtingen in een gezellig vakantiehuisje met TV.
* 3 dagen lang gratis gebruik maken van de vele nieuwe en
geweldige attracties zoals The Eagle, de wildwaterbaan, de
looping star, de spannende wild west shows, lekker verwarmd
zwemmen m het unieke Bergbad en nog véél meer.
*genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's.
* Dat is een belevenis voor de kinderen én voor u!

Wij hebben op korte termijn plaats voor parttime

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Zuid

Tel. D20-6324959
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 020-4703049

Voor deze functies zijn we op zoek naar mensen met goede
organisatorische eigenschappen, die op niveau service kun
nen verlenen, behoorlijke catering of horeca ervaring en
goede vakkennis is noodzakelijk Er zijn zowel fulltime als
parttime mogelijkheden

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

Coupon uitknippen en opsuuen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156, lOOOADAmslcrcLim.
Fax: 020-6656321.
Of afgegeven bij'
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gaslhuisplem \2.
2041 J M /.andvoorl

KiN ONDER
N U M M KR KOSTEN
F 9,99 (ICL. BTW)
EXTRA
(u dien! IT rekening
IIHT li- houden dal hij
n\\ <>i)»;ne <k' regel
hr.o.nr. ... hu r. \.d. blad
;ils l regel bij m\ tekst
gerekend nordt).
Wij / i j n niet aansprukelijk \o'>r fouten onlstaan door onduidelijk
liandsflirin.

Gratis Miei o's en betaalde
Wij behouden ons hel
Micro's moeten worden nmele- rcc'lt \ < > < > r / o n d e r
vcrd aan de balie van ons kan- '/'f 'u' }™ ™<\™™
. . •. ,..,
,
toor tol u . l e . l . i k maandag
16.00 uur.

lekslen (e \M /luen ol
„iet op Ie nene,,.

.

t/m 3 regels ƒ 5,60
t/m 4 regels ƒ 7,47
t/m 5 regels ƒ 9,34
t/m 6 regels ƒ 11,21
t/m 7 regels/ 13,08
t/m 8 regels ƒ 14,95

.„

-

t/m 9 regels ƒ 16,81
t/m 10 regels ƒ 18,68

VAKANTIEMEDEWERKERS M/V
Voor de vakantieperiode zijn we op zoek naar vakantiekrach
ten die minstens drie weken aaneengesloten inzetbaar zijn
voor onze bedrijfsrestaurants bij de voorbereiding en uitgifte
van de lunch schoonmaak en opruimwerkzaarnheden
Heeft u belangstelling voor een van de functies, dan vragen
wij u TELEFONISCH te reageren op telefoonnummer
020 5643700 t a v de afdeling personeelsbeheer
Uiteraard kunt u ook schriftelijk reageren naar
EUREST NEDERLAND B V
t a v de heer R Dammers
Postbus 22875
1100 DJ AMSTERDAM

Wilt u ook naam. adies, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas mei opnemen
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niel voor de zakelijke markt, lot een m a x i m u m van één advertentie
per weck. Ook /onder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen mei boven f300.-) k u n t u met m a i i s ad\erteren. Alle pi ijzen /ijn incl. 17.5% BTW.

Naam:
Adres:

Divers personeel gevraagd

Postcode:
Quality Promotions
zoekt met spoed ENQUETEURS M/V
voor onafhankelijke assurantiekantoren
Flexibiliteit doorzettingsvermogen en goede kennis
van Nederlands m woord en geschrift zijn een pre
Ervaring niet vereist Reacties tel 020 4933696

Telefoon:
S.v.p. in lubnek

Plaats:

woensdag 27 mei 1998

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

1-15

S pa ar n wo u de
biedt zowel
spektakel
als stilte

wereldstad

Wie zich wil ontspannen in een landelijke omgeving, kan
ten westen van Amsterdam terecht in recreatiegebied
Spaarnwoude. Sportieve recreanten vinden hier tal van
voorzieningen. Bovendien worden er regelmatig grote
evenementen en muziekfestivals gehouden. Het beherende
recreatieschap Spaarnwoude probeert daarnaast de stilte
en natuur te waarborgen.
NGEVEER TWEE miljoen mensen per jaar
gaan naar recreatiegebied Spaarnwoude. Maar het
recreatieschap Spaarnwoude
wil meer en mikt op drie miljoen bezoekers in 2005 „Dat
hoeft geen gevolgen te hebben
voor mensen die hier komen
voor rust en natuur," zegt
woordvoerster Marijke van der
Weijden van het Recreatieschap
Spaarnwoude is groot, bijna

Behalve fietsers, wandelaars, zwemmers, ruiters, vissers, skiers en golfers, komen kampeerders en
surfers in Spaarnwoude volop nan hun trekken
foto S Roei caticschap Spaai nu oude

drieduizend hectare, en men
hoeft natuurlijk niet allemaal
tegelijk te komen „Het blijkt
mogelijk om lawaaisporten en
stilterecreatie in hetzelfde gebied te oigamseren Alleen
met op dezelfde dag, maar dat
is een kwestie van plannen
Bijvoorbeeld 65-plussers zijn
niet afhankelijk van de weekemden, wanneer we evenementen organiseren, maar
kunnen ook door de week komen," zegt Van der Weijden
Fietsers, wandelaars, zwemmers, kampeerders, watersporters, ruiters, vissers, skiers
en golfers; in Spaarnwoude komen zij aan hun trekken Ook
aan de bergbeklimmers in dit
poldeiland is gedacht Zij kunnen beschikken over een hoge
en realistische rotswand Van
der Weijden' „Die bestaat uit
afgietsels van rotsen m de Ardennen "
Met mooi weer zitten veel
terreinen vol met mensen die
picknicken en barbecuen ,,Gezmnen zetten hun tent op een
van de kampeerterreinen en
vermaken zich de hele dag met
balspelen en koffiedrinken Je
hebt ook de actieve mensen
die komen om te sporten "
Steeds meer staat de natuur
in de belangstelling „De mensen die hier komen vinden het
prachtig en genieten er van,"
zegt Van der Weijden „Dit is
een natuur en recreatiegebied" Spaarnwoude wordt
aangedaan door water- en weidevogels als kieviten, grutto's,
scholeksters, goudplevieien en
Smienten En ook de veldleeuwerik zingt er zijn lied
Doordat de bemesting er is

Naast 725.000 inwoners, 140
nationaliteiten, 90 eilandjes.
2.0 miljoen vierkante meter
water, 13 ha, groen, 9.100
bomen, 75 km
oevervoorziening, 1.200
bruggen, 85.000 stuks
straatincubilair, 12 torens,
7G gedenktekens, 74
speelplaatsen, 11
schuilkelders en 3(5 urinoirs
heeft onze hoofdstad vijftia
gratis activiteiten en
attracties! Amsterdam
Wereldstad zet er wekelijks
vijf van voor u op een rij.
Deze week de vierde
aflevering.

Nu al komen /o'n twee miljoen mensen per jaar naar recreatiegebied Sp.iaiimoudc
I otn K< LH i Ut se h ip Sp.i n muuult

afgenomen, krijgen m Spaainwoude bijzondere kruiden
weei en kans Planlenhefhebtaers kunnen hun hart ophalen
aan herfstleeuwentand, schei pe boterbloem, lode klaver en
de smalle weegbree De aandacht voor de groene omgeving weipt zijn vruchten af Ei
is een defosfatenngsinstallatie
geplaatst en de watei kwaliteit
in het gebied is de laatste jaren
duidelijk toegenomen, goed

voor floia en fauna, en vooi
zwemmers en visseis
Midden m het gebied staat
boerdenj Zorgvnj De boeidenj is gi atis toegankelijk Je kan
er zien hoe het is om koeien en
schapen te houden In wisselende tentoonstellingen wordt
ingegaan op verschillende aspecten van de natuur Momenteel is er een educatieve foto
expositie, waarin de blauwe
reiger centraal staat

Bossen en weiden wolden
taegiaasd door Fianse koeien
Het is de bedoeling om m de
toekomst schapen m te metten
op sommige biede wegbeimen Maaien is dan niet meer
nodig en ze geven de omgeving
een landelijk aanzien Misschien kunnen loslopende
1G. Gratis show dag en
schapen haastige automobilis- nacht levende standbeelder
teii dwingen om eens lustig en honderden duiven op do
van het gi oene reet eatiegebied Dam.
te genieten
17. Met twintigduizend an
deren gratis Prinsengrachtconcert op 22 augustus 1998
Een van de meest sfeervolk
evenementen Romantisch
luisteren naar een klassiek
concert, terwijl het langzaam donker wordt en de
schijnwerpers voor een
uniek decor zorgen Het eve
nement vindt plaats tegenover hotel Puhtzer, Prinsengracht 315-331

Bij powerboatraces draait
alles puur om snelheid

18. Gratis bloemenpracht
bewonderen, in geuren en
kleuren het Bloemencoiso
Aalsmeer brengt op de eerste zaterdag van september
(dat is dit jaar op 5 septem
ber) twintig gigantische
praalwagens naar Amsterdam, met een defilé op de
Dam om klokslag vier uur
19. Gratis concert, regelmatig op vrijdag in muziekcentrum De Ijsbreker,
Weesperzijde 23 Gebouwd
door dezelfde architect als
het Concertgebouw, maar
wel iets kleiner en met een
veel lagere drempel, gelukkig
20. Gratis reizen van land
naar land- Albert Cuyp, de
giootste dagmarkt van Nederland, met de meest exoti
sche kraampjes vol kruiden
groenten, vis en kleding De
markt is te vinden (hoe
raadt u het) in de Albert
Cuypstraat en is geopend or
maandag tot en met zateidag van half tien tot vijf uui

Bij de races
halen de
modelbotcn
wel tachtig
kilometer per
uur

Voor meel informatie, data. opemiiKstijdeii, civ/ , kunt u het toei istiscli informatienummer \an VW
Amsterdam bellen 0900-400.40 10 (
gulden per minuut).

Tijdens het Pinksterweekend houdt de Kennemer Model
Boot Club, in samenwerking met Modelbouw Vereniging
Woubrugge, powerboatraces in Recreatiegebied
Spaarnwoude. Een powerboat is een modelspecdboot met
een brandstofmotor. Er zijn vier klasssen: 3,5 cc, 7,5 cc, 15
cc en 35 cc. Het gaat niet om modellen van bestaande
schepen, al zitten er volgens kenners wel pronkstukjes
tussen. Bij powerboal races draait alles puur om de
snelheid.
LS JE bijvoorbeeld start is het meteen een spektapraat over de 15 cc kel
klasse, de Foimule I
„De boten liggen op de kant
binnen de modelbotenweield, Pas na het fluitsignaal mogen
dan hebben we het toch al de deelnemers ze starten Ze
gauw over snelheden van tach- gooien hun speedboten m het
tig kilometer per uui," zegt or- watei en dan is het zo snel mogamsator Geit-Jan van Eer- gelijk wegwezen Als er twaalf
den, die zelf achttien jaai m- van start gaan. kan dat wel
ternationale wedstrijden heeft eens wat rommelig worden."
gevaren en vijf keer heeft mee- zegt Van Beiden met enig gegedaan aan de wereldkampi- voel voor understatement De
oenschappen
wedstrijd bij Spaarnwoude
langs een vliegeihjn omhoog
In Spaarnwoude moeten de geldt als een van de laatste
en zwever vervolgens aan een deelnemers hun boten om vijf tests voor het wereldkampiparachuutje
naai bene- boeien heen sturen Vanaf de _____________
oenschapmFiankri)k
Ei doen
dan ook
een
den
Zatei-weei_________
dag- en zonwereldkamADVERTENTIE.
pioen
en
dagavond
wordt er m
meerdere exhet
donker
j werelkampigevliegerd tijoenen
aan
dens het zomee In totaal
binden ongegenaamde
nachtvliegeveei tweehonren Lamdeid deelnepions en kleimeis uit acht
ne rode lampverschillende
jes hoog in de
landen
bi)
lucht, zullen
Spaamwoude
In het donker zijn Wij op ons best.
de nacht bede stnjd met
toveren
elkaar aan
Het
Amsterdams
De wedstnjVliegerfeest
den wolden
wordt geliouhet hele Pinkden op de velsteiweekemden van recrede gehouden
atiegebied
m
modelSpaarnwouspeedbootvijde-Houtrak.
ver De Ven m
zaterdag 30
Spaamwoude
en zondag 31
| (deel 'Oosteimei van l O 00
| bioek') Zatot 01 00 uur.
i terdag 30 en
maandag
l
zondag 31 mei
lum van 10 00
zi)n de kwalifitot 17 00 uur
caties
en
PXVTI-IE
Toegang is
maandag
l
gratis en voor
]um volgen de
zes
gulden
voor reserveringen:
finales
Er
Nationale Pathé Bioscoopreserveringslijn 0900.202 53 50 soct/pm
per peisoon
woi dt
van
Raadpleeg d« plaatselijke bioscoopagenda voor het filmaanbod.
per nacht kan
tien tot vijf
Pathé. bioscopen in Amsterdam: Alfa,- Bellevue Cinerama / Calypso. Cinema, City en Tuschinski.
je op het teruui uur gevaU vindt alle adressen van Pathé Cinemas in de GOUDEN GIDS.
rein kampeicn en de entiee is gratis
ren.

'Heel vliegerend
Nederland komt'
Met Pinksteren is de natuur
in Spaarnwoude decor van
het vijftiende Amsterdamse
Vliegerfeest. Dau Kullen jong
en oud, beginners en
professionals, drie dagen naar
hartelust kunnen vliegeren op
het evciiemententerrein van
het recreatiegebied.
R KOMEN beroemde
deelnemers uit binnenen buitenland - dit jaar
onder andere de Deen Jmgen
Muller Hansen. een begiip m
de wereld van vliegeraars maar uitgangspunt van het
festival blijft zoals elk jaar dat
het door alle bezoekers gedragen wordt

E

Bezoekers kunnen tijdens het Vliegerfeest getuigen /nu \an het
traditionele beer-springen. Meegebrachte teddyberen klimmen
langs een vlicgerlijn omhoog en zweven icrvolgens aan een
parachuutje weer naar beneden
ADVERTENTIE

TV
_
JJe
JSoodschappen
Beurs
voor nieuwe producten en acties

Het Vlieger Genootschap,
dat het festijn organiseert, verwacht minstens vier- a vi]fhonderd vliegeraars en niet mooi
weer zeker zo'n zevenduizend
toeschouwers „De hele kei n
van vliegerend Nederland
komt en veel mensen uit Denemarken, Duitsland en Frankrij k, die blijven allemaal due
dagen kampeien." zegt Martijn de Vries van het Vlieger
Genootschap.
Je kunt tijdens het Vliegerfeest onder meer zien hoe een
enorme oktopus-vheger met
een lengte van 42 metei opgelaten wordt Ook kun je getuige zijn van het al bijna traditionele beer-springen Meegebiachte teddyberen klimmen

P&P B0705
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39
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Welk woord komt er in het balkje;
HORIZONTAAL l s ü a n d . 4 sponng 3 hoeveelheid 4 n\ n
hemelgeest 8 vcelkleung 11 Spanje 5 bijbeldeel 6 daai
pi in N Brabant 13 pook 15 spies 8 viuchtje, 9ooster-leng
geieccl 17ple/,iei ISmuuihol- te. 10 kunstgieep. 12 laiiks l
tc lOtegonwooidig 20etenbe- spleet. 16 panel 19 telwoorc
iciclei 22 manl diei 24 god- 21 heks 23 vogel 24 vlakte
heid 25 dioog 26 damp. 28 maat 25 baaiclje. 27 giootva
dagdeel 30 wild 32 houtpap der, 29 Vei Staten. 31 Ucdeli
33 pi in Dienthe. 35 knaagcliei 32 aimzahg 33 viucht 34 ijvi
37 vooiz 38 bei g. 40 bejaaid ng. 36 projectiel. 39 gesteentf
42 achtei 43 pi o d Veluwc. 44 41 nachtvogel 46 eik-een ^
maand 45 vogelpioduct 47 bron 48 pijn. 50 bei g. 51 Eui i
vrag vnw 49 gioonte 51 hdw , vier 53kathediaal 55tijdieki
52 toespiaak. 54 taille. 57 ent nmg. 56 bediukt 58 nakioost
59 wapen 61 kooidans 62 m- 60 bloenvijze 62 morsdoek (>
sect. 63 watei m Ut i echt. 64 paradijs. 65 decin. 67 ontsk
familielid 66 kluit 68 knaag- ten, 69 pi i d Betuwe. 71 giona
diei. 70 titel 71 uitioep. 72 am- soort 73 scheepsvloei. 75 vc
fibie 74 bolgewas 75 melkwiin gel. 76 zangnoot 77 zane,nooi
77 handelsteim 79 voorz 80 78 tegenovci
Oplossing vorige week
duivel. 81 gioentc
VERTICAAL l vogel 2 aan- PAS S E KM E ET K UN D E
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KWEKERIJ VAN KLEEFF
Personeelsadvertenties worden gelezen in de
nieuwsbladen van Weekmedia. Met een bereik
van ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt het voor de hand
dat de personeels- en opleidingenadvertenties
goed gelezen worden.

Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 5717093
BOKMA
JONGE JENEVER

Groot assortiment

Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving ons kantoor.
De uitgebreide folder en advertentie-tarieven
liggen voor u klaar.

DUJARDIN
VIEUX EXTRA

geraniums hangend en staand
Oostenrijkse hang-geraniums
Speciale mest voor
geraniums
en bloeiende zomerplanten

Amsterdam 020-562.3076
Amstelveen 020-347.3422
Zandvoort 023-571.7166

Speciaal mengsel
voor het vullen van
plantenbakken

PASSOA
Exotische LIKEUR

p.zak

PERRIER
BRONWATER

Potterie
Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

-IPRIMEURWIJNUITZUID-AFRIKA!
OUDE PLANTERSBOSCH
STEEN of CINSAUT

ROSE D'AN JOU
LESFONTAINES •
ELDERS&95'
Deze zachle
De niDuwe oogst 1998 is binnen.
rosé is liuilig
Evenals hel afgelopen jaar biengon en heelt een lid»
we deze schilteicnde wille (Steen)
. Heerlijk
in de unieke blauwe lies. Dit jaar
bij salades o!
gekoeld als
brengen wij er ook een Iruilige
aperitief.
rode primeurwijn (Cinsaul) bij.

Vroege Vogels
van 07.00 tot 1 0.00 uur precies krijgt u
10% K i s : '

DE CONTACTLIJN
Kr is een nieuwe efficiënte mnnier om
snel In contact te komen niet leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Comaetlijn. Op de Contactlijn 09065015 15.G kunt u anoniem luisteren
naar iallo/.e serieus ingesproken
advertenties van lezers die een serieuxe partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.

op alle tuin- en zomerplanten.
Alleen op zaterdagochtend met Luilak.

PROEFNOTITIES;
STEEN kleur: licht stroge
bouquet: tropisch Iruit;
smaak: levendig en Iruitig;
aanbevolen bij: salades,
patés en visgerechlen.
CINSAUT kleur: paarsrood;
bouquot: iris; smaak; Iruitig
en charmant: aanbevolen
bij; vleesgerechten.

DOMAINE DE LISCHETTO
CHARDONNAY
Deze helder geel
gelmtc wijn is
zuiver. Iris er)
heen ook iels
boler-achtigs
wal harakterisliekisvoorChardonnay-wiinen

ELDERS.&95

CASTILLO DON SOLIS
VALDEPENAS GRAN RESERVA
Acht jaar op
ELDERS 15^5
eikenhouten
vaien. Prachtig
donker rood,
heerlijk rijk en
rond- Volle
aldfonk met
veel rijp Iruit.

U k u n t als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-liuisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6
ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt nadat u
de advertentie heef l ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code
van de belcompuler. Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door

DESPERADOS
bier met tequila

u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen in onze krant.

FLES 33 CL.
ELDERS^ôS'

Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen. n.OOgpm)

heeft alle dranken!
HAARLEM: Calilorniëplein 17 {naast D-reizen) <
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstiaat 21 (Bij Diik v/d Broek Supermarkt)
D/flCK'" tKell meer dan 50 s/ijfe/ven, bel voor onze overige vestigingen: o 172 • 4 J 7 300
behouden!

HOE VERKOOP JE
EEN PAS VOLTOOID
SCHILDERIJ

Voor het voorjaar en de zomer zijn voordelige
Apex autoretourtarieven beschikbaar met minimaal 25% korting. Informeer naar de voorvvaarden bij uw reisagent

adverteer in de krant

of bel Stena Line:
(0174)315811.

^"' *

Stena Line

ALS JE OM MENSEN GEEFT,

STENA HSS. HOEK VAN HOLLANDHARWICH IN 3.40 UUR.

HET

N E D E R L A N D S E RODE KRUIS.

MEPHISTO
Zin in plezier!

STEUN ONZE STRIJD TEGEN EENZAAMHEID.

GIRO 6868
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

U kunt bij ons terecht voor
het totale assortiment
Mephisto's.
Wandel-, berg- en bootschoenen
en sandalen in een fleurig
lente/zomerpalet.
Wanneer kwaliteit, comfort en pasvorm voor u belangrijk zijn dan zult
u bij ons zeker slagen!

•§•

i

** ^," * ^ ^

50 - V "
soorten
vleeswaren

Speciale aanbieding via
Hoek van Holland - Harvvich.
3-daags autoretour (max. 6 personen) f 249,-.
Reizen tot en met 31.03.98.

GEEF JE AAN

r:

Mephisto A'dam, Bilderdijkstraat 59
tel. 020-6120774

soorten
vlees .

Vers mager Rimdergehakt
Malse rundersukadelappen
Lange Gelderse
varkenshaas
wio. 32^0
Vers gebraden rosbief
ioogr.
Vers gebraden fricandeau 100gr

9,95
14,95
19,95

2,75
1,98

Grote Krocht 5-7 SSSB±Si
maandag t/m vrijdag van
9.00 tot i 8.00 uur, '•
Zandvoort
zaterdag / • ~
"...
Tel. 5719067
van 9.00 tot 17-.00 uur .

BOUCHERIE
AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGGRIJ

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN,

Laat u verrassen op ons verjaardagsfeest.

Zandvoorts Nieuwsblad

Chrysler Voyager Pacifica,

C H R \ S 1. i: K

V o V A C', i; R .

Tien jaar geleden \vcrd

Chrysler geïntroduceerd in Nederland. Om dnt te vieren krijgt
u tijdelijk

Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Vel d wij k
AKO

noy

meer Voyager voor

uw yeld. Wat

de speciale Voyager l'acifica? Terwijl de Voyager van huis uit
al heel compleet K uitgerust, met o.n. twee airbags, portierdwarsbalken, elektrisch bedienbare buitcnspicgcls en stuur-

Haltestraat 9, Zandvoort

bekrachtiging. De Chrysler dealer helpt u graag verder. Daar

Haltestraat 22, Zandvoort

vindt u overigens nog vee! meer leestelijke modellen. T H F

Kerkplein 11, Zandvoort

S l' l K l T

oi-

A M !•: R l i: A

O N ' W H i: i-: i. s .

Bruna Balkanende Grote Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

G ra n Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerling
DeVonk

te

denken van airco o( een iweczilsbank nf Quad seats for free op

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2 A , Zandvoort

Clirysler
1-e.ise v a n a l ƒ I . 2 1 ) ' ) , -

De .iclte loopl nol.in^ de VOOIT.I.TI! s l i e k t . C l i i y s l e i V o y . i ^ c r v.innl f 5(). 1 ) U 0,.
l ' t i | s tin.lu'.ie! 1!T\V'. al ini]ioT l e u r , c x t . 1 k n v t c n mkl.T.ii m n k c n en v c r u - i ulcl i n f i s b i j i l i n ^ e .
per m a.nul l e x e l . BTW en liraiulslnl l . A l ) i e h e e l d C M i i v v l e r Vovcim-l 2.4 SI: v o n a l ƒ ( | 0 . ' ) ' J 5 . - , i o o l r , i i _ k n i e l sl.uulaai cl. Hel aanhiitl is van IOCP.T.MUU op tk' V n y a i s e r 2 . 4 1 en is per t y p e v a M x e M e l d .
V o o r m e e r i n l o r m a l i e hel Cluy.ler L e a s e : 1 ) 3 4 7 . 3 6 7 8 5 ( 1 ui C l i r v s l e t N e d e r l a n d li.V : 1 1 3 4 7 - 3 ( > 3 - ) 0 ( l W i i z i u m K e n V I M I I • h e h i i u d e n . Op Internet: hllp://www.chryslcr.nl

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

CHRYSLER HEEMSTEDE

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Statjon"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
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Bluescafé Maloe Melo is tot in Baltimore bekend

D

E LAATSTE tijd
ging in muzikancenkringen het gerucht als zou eigenaar Jur Scherpenzeel,
door
financiële zorgen gekweld, de
handdoek in de ring gooien. Is
wat overdreven, zo blijkt als
wij het bluescafé aan de Lijnbaansgracht binnenstappen,
alwaar wij hartelijk worden
ontvangen door de met forse
bakkebaarden getooide muzikant/bareigenaar. Maar dat
het een helse toer is om een
café, waar elke avond levende
muziek wordt gespeeld, draaiende te houden, dat klopt.
. „Maloe Melo zat eerst in het
pand hiernaast," legt Scherpenzaal desgevraagd
uit.
„Maar in 1991 gooide de huisbaas me eruit omdat hij die
ruimte zelf nodig had. Ik had
er de buik vol van dat ik er
daar was uitgeknald - ik heb
nog tweeëneenhalf jaar geprocedeerd, maar tevergeefs want na zeven jaar hard werken (ik was net schuldenvrij en
had pas de boel gei'soleerd),
stond ik zonder één cent op
straat."
; „Toen deze plek vrijkwam,
waar vroeger jazz-café De
Kroeg zat, vroeg de brouwerij
óf ik het wilde proberen. Pleuren wij die hele tent vol met
drank en los jij dat later af,
zeiden ze."
„Ik heb nog even getwijfeld,
want vroeger zaten hier drie
muziekcafés naast elkaar - als
er in de ene tent niets te doen
was, ging je naar de ander -,
maar nu moest ik de kar alleen
trekken. Maar ja, ik ben gek op
muziek, dus heb ik het toch
maar gedaan. Dat was ook één
van de redenen waarom ik destij ds een bluesclub ben begonnen. Ik ben zelf muzikant,
maar ik was er zo strontziek
van om steeds maar weer
bandjes te moeten versturen
om aan optredens te korr.en,
dat een eigen café me wel aardig leek. Kon ik elke avond uit
in mijn eigen tent en kon ik
mezelf af en toe op de speellijst
zetten."'

Aan de gevel hangt een
groot plakkaat: Home of
the Blues. Bestaat er
tenminste geen twijfel
over wat je binnen kunt
verwachten. Maloe Melo
is het enige echte
bluescafé dat de
hoofdstad kent, met elke
avond levende muziek.
En een faam die
inmiddels tot in Amerika
is doorgedrongen.
„Het scheelt ook dat ik de
meeste bandjes persoonlijk
ken, zoals Hans Waterman, die
vroeger bij Cuby and the Blizzards heeft gespeeld. Of Wendy Sheridan, die zangeres bij
de Amerikaanse bluesrockband The Smithereens was. Zij
leidt nu de supersessie op zondagavond, waar alleen goede
muzikanten spelen. Die jongens van Labyrinto (mix van
latin en metal) doen er ook regelmatig aan mee."
Jur haalt er even het gastenboek bij en meldt niet zonder
trots dat Maloe Melo ook in
Amerika, het land van de
blues, bekendheid
geniet.
„Kijk, dit is het blaadje van de
Baltimore Blues Society. Sta
ik als Jan Lul toch maar even
mooi in met mijn kop. 'It's a
home away from home', schrijven ze. Leuk toch."
Maar als wij terloops het
mooie weer van de laatste tijd
aanstippen, zucht hij even. „Ik
hoop niet dat het zo'n warme
zomer wordt, want dan gaan
de mensen liever naar het terras. Nee, wat dat betreft zijn
de muzikanten trouwer. Neem
nou die Elvis-avond. Dan hebben we zeventig bekende muzikanten in huis. Die lui komen
alleen voor een gratis slok. En
omdat ze het leuk vinden om
andere muzikanten weer eens
t? zien. Maar het publiek gaat
je pas missen als de tent wordt
gesloten."
„Kijk, muzikanten zat, dat is
het probleem niet, maar je
moet ze wel iets betalen, net

als het personeel. Ik doe hier
trouwens het meeste zelf: ik
ben de baas, de schoonmaker
en de geluidsman."
„Paradiso en de Melkweg
hebben het wat dat betreft een
stuk makkelijker. Die krijgen
subsidie en om twaalf uur beginnen ze met een houseparty,
want daar wordt goed op verdiend. Nee, wij krijgen geen
subsidie, terwijl wij voor veel
Nederlandse bandjes toch een
opstap zijn naar de grote podia. Dat leer je niet op een zolderkamer."
„Maar ach, laat ik niet klagen, want onze club wordt op
Internet regelmatig genoemd
en wij krijgen steeds meer topbands die het leuk vinden om
tussen de festivals door even
hier te spelen. Neem nou Big
Joe Louis, die in Engeland tot
de beste bluesman is gekroond. Als die naar Amsterdam komt, kan-ie ook naar de
hoeren, of de kroeg induiken,
maar hij vindt het leuker om
bij ons te spelen. Want hier sta
je dicht op het publiek, heb je
nog die echte clubsfeer. Daar
kicken ze op."
„En laatst stapten Paul Rishell en Annie Rainers, een
Amerikaans duo dat de deltablues speelt en in Amerika verschillende malen de gezaghebbende W.C. Handy Trophee in
de wacht heeft gesleept, op
donderdag binnen. Dan hebben wij hier een jamsessie. Zij
stapten zó het podium op. Ik
hoorde natuurlijk meteen dat
het topmuzikanten waren,
maar na afloop drong het pas Jur Schcrpcnzeel: 'Elke avond uit in mijn eigen tent'
tot me door wie ik in huis had.
Ik had wel cd's van ze staan,
maar ik had ze nog nooit gezien. Toch leuk hè, dat die hier
even komen binnenwandelen."
Arnoud van Soest
Maloe Melo, Lijnbaansgracht 163,
is elke avond vanaf negen uur geopcncl. Woensdag, vrijdag en zatcrdag spelen er bands, op de andere
avonden zijn er bluesscssies. Marcel
Scherpenzeel, zoon va» Jur, die met
zijn band een Rory Gallaghcr-achtige
blues speelt, treedt 9 juni in Paradiso
op tijdens een tribute voor de ovcrleden bluesmuzikant Lester Butler.

De laatste halve finale
van de Amsterdamse Popprijs wordt 29 mei in de
Arena (vlakbij OLVG) gestreden. Vanaf negen uur
treden aan: Luna D'Oro,
Lemon, Redivider, Chipolata, Ablas Solo & Exile
Vibrationen Driftwood.

Latin
Orlando Poleo y su Chaworo, één van 's werelds
beste congaspelers, speelt
zaterdag in Paradiso. Later op de avond brengt
zangeres Viviani Godoy
een mix van samba, samba-reggae en bossa nova.

Scène uit TV 8
Bram do Hollander Fotografie

Benefiet
La Passione, dat bestaat
uit Vincent de Lange (gitaar en zang) en Jan-Paul
van Spaandonck (cello)
zingt 27 mei Napolitaanse
liederen in de Engelse
Kerk op het Begijnhof. Rachel-Ann Morgan en Marianne Blok zingen en
schrijvers Lennaert Nijgh
en Geerten Meijsing lezen
voor uit eigen werk. De opbrengst van het concert
gaat naar het door een
modderramp getroffen
Napels.

Berbers
In Paradiso vindt maandag l juni een Marokkaans/berbers muziekfestival plaats met optredens
van Thaziri, Orkestra Borgone, Tamount en zanger
Izri.

Marokkaans theater:
kritisch en amusant
TV8, zo heet de nieuwste voorstelling van de van oorsprong
Marokkaanse regisseur/acteur
Kace Missaoui, die binnenkort
in Amsterdam is te zien. Missaoui speelt het stuk samen
met Perla Thissen, die onder
meer in de tv-serie Medisch
Centrum West was te zien.
HEATERMAKER Kace
Missaoui kwam in 1993
van Marokko naar N'ederland en ontdekte dat er in
Nederland weinig gebeurde op
het gebied van professioneel
migrantentheater. Hij richtte

T

ADVERTENTIE

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag:
00.00-07700 ZFM Nonstop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-12.00 De Watertoren
12.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-20.00 ZFM Nonstop
20.00-22.00 De Kustwacht
22.00-24.00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00.00-07.00
07.00-09.00
09.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-22.00
22.00-24.00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voorde senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Sport
v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag:
00.00-0&00
08.00-10.00
10.00-12.00
12.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-24.00

ZFM Nonstop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & Paddock
DeCoquereli
De Kustwacht

Zondag:
00.00-09.30
09.30-10.00
10.00-12.00
12.00-17.00
17.00-19.00
19.00-24.00

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht
NU OOK OP INTERNET • HTTP://SURF.TO/ZFM

een eigen gezelschap op
(Theater Chourrouk) en stelt
daarmee de problemen die migranten ondervinden aan de
de orde. Maar dan wel kritisch,
amusant, met muziek en dans.
TV8 gaat over een Marokkaans echtpaar dat al jaren in
Nederland woont. De vrouw
wil zich beter voordoen dan zij
feitelijk is en werkt zich daardoor in de problemen. Op 27 en
28 mei spelen zij in Theater
Cosmic (reserveren: 622.9958)
en op 11 juni in het Muiderpoorttheater
(reserveren:
668.1313).

De choreografen Lara
Barsacq, Moos d'Herripon
en Jordis Jakubcsick laten
van 28 tot en met 31 mei
hun nieuwste werk zien in
de DWA-studio in de Arie
Biemondstraat 107. Reserveren: 689.1789.

Cabaret
De vier finalisten van
het Amsterdams Kleinkunstfestival treden van 2
tot en met 6 juni in de kleine zaal van Theater Bellevue op. Reserveren:
530.5301.

Sonetten
Dans, poëzie en levende
muziek komen samen in
'Sonetos del amor oscuro'
van Federico Garcia Lorca. die theatergroep Laan
van Poot op 29 mei speelt
in Theater Zuider Amstelkanaal. Reserveren:
675.0613.

Shopping
Junkfood uit de magnetron, uitgaan, sex en verdovende middelen, dat is
het waar de drie twintigers in het theaterstuk
Shopping & Fucking zich
mee bezighouden. Theatergroep Trust speelt het
komende weken. Reserveren: 520.5320.
lïram de] lollandi'rFotn^rafie

Peter Smit schildert het
romantische Vondelpark

Als de zomer weer eens ongenadig toeslaat, zoeken
veel stedelingen verpozing
in het Vondelpark. Schilder
Peter Smit mag die tafereeltjes graag vastleggen en het
resultaat daarvan is komende week in een Amsterdamse galerie te zien.

pauze houden, toeristen." ;
„Nee, die skaters schilder ik
zelden. Niet omdat ze te snel
gaan, maar omdat ik meer met
die rust bezig ben. En kleuren,
daar ben ik ook gek op: gele
jurkjes, rode shirts. Vind ik zo
feestelijk. Minder leuk vind ik
de rotzooi die mensen soms
achterlaten. Nemen ze een
doos bier mee en dan laten ze
de doos staan. Pleur maar
neer, weet je wel. Een ander
ruimt het wel op."
„Maar goed, als ik schilder,
probeer ik vooral het licht te
vangen. Dat doe je door bepaalde delen van het schilderij
iets donkerder te maken. Maar
je moet wel goed opletten. Als
je te lang wacht, is de zon al
achter de bomen verdwenen,
dus als de zon helder op de
paadjes en het gras schijnt,
dan moet je toeslaan. Vandaar
dat ik ook nooit midden op de

dag schilder, als de zon loodrecht aan de hemel staat. Dan
heb je weinig schaduw. En
door die schaduw kun je juist
het licht accentueren."
„Of ik wel eens iets grappigs
meemaak? Ach, als ik op het
terras aan het schilderen ben,
en er zit een mooi meisje buiten mijn gezichtsveld, dan
vraag ik wel eens of ze een metertje wil opschuiven. Willen ze
vaak wel, maar het moet niet
te lang duren. Na vijf minuten
vragen ze: is het al klaar? Het
leukste is natuurlijk als je mensen kunt betrappen, als ze niet
in de gaten hebben dat ze worden geschilderd. Daarom
schilder ik graag kinderen op
het strand. Die zijn nog zo onbevangen, gaan nog helemaal
op in het zandkasteel de.t ze
aan het bouwen zijn."
„Maar minder leuk was die

A, IK SCHILDER ter
plekke, met olieverf op
het doek, want dan kan
ik de sfeer van het licht
beter pakken. Of mensen wel
eens wat tegen me roepen? Ja,
hé Rembrandt, bijvoorbeeld.
Maar daar reageer ik niet op,
anders raak ik uit mijn concentratie. Soms, als ik op het terras schilder en er aan de lopende band grapjes worden gemaakt, zet ik mijn walkman
op. Maar ja, dan hoor je de vogelgeluiden en het geroezemoes weer niet, en dat is wel
essentieel als je de sfeer wilt
vastleggen."
„Ik schilder graag in het
Vondelpark, want het is schilderachtig en romantisch. Dat
komt vooral door de manier
waarop de paadjes door het
park slingeren, er zit haast
geen recht stukje bij. Het is een
park in Engelse landschapsstijl, met veel oude bomen. Ik
schilder die bomen altijd met
een ijscokarretje erbij, of met
mensen die op een bankje zitten. Meer als decor, ik verdiep
me niet zo in de mensen. Maar
als ik op het terras van het
Filmmuseum schilder, en er zit
een groepje jongens te tanken,
dan valt het me wel eens op
dat die ene jongen na drie uur
nog steeds aan het woord is.
En dan ben ik al weer een schilderij verder."
„Maar ik vind het vooral een
feestelijk park, omdat er zo'n
ontspannen sfeer hangt. Niet
dat er complete rust heerst,
want dan moetje naar het Amsterdamse Bos. Het is meer
een verlengstuk van de straat:
mensen die hun hond uitlaten,
ambtenaren die hun middag- Peter Smit: „Was ik toch bijna in elkaar gerost zeg"

J

Popprijs

Dans

hond, die tegen me aan begon
te piesen. Hij vond die terpentine blijkbaar een prikkelende
lucht. Ik schrok, want het was
een kalf van een beest en in een
reflex schopte ik om me heen.
Het volgende moment had ik
de eigenaar in mijn nek. 'Wil je
mijn hond niet schoppen',
brieste hij. 'Sorry', zei ik. 'Dat
wilde ik niet, maar ik schrok
toen hij tegen me aan pieste'.
'Zal ik jou eens in mekaar
timmeren', begon hij, waarop
ik mezelf hoorde zeggen: 'Nee,
nou even niet, ik ben aan het
schilderen'. Gelukkig taaide
hij af. Was ik toch bijna in elkaar gerost zeg."
De Vondelpark-schilderijen van Pcter Smit /.ijn tot en met .'il mei, in de
middaguren, bij Galerie Siau aan de
Keizersgracht 267 te zien. De schilderijen die hij op straat maakte, worden van 21 juni tot en met 23 auguslus getoond bij Galerie De Garage,
Prins Hcndriklaan 7 in Bergen.

T

EN BEWIJZE daarvan
schuiven wij een videoband in de recorder
met tv-opnamen die
twee jaar geleden zijn gemaakt
tijden het Duitse Bizarre-festival. Die naam slaat niet noodzakelijkerwijs op de muziek
die daar wordt gemaakt, maar
een beetje bizar ziet de band
er wel uit. De drummer en de
bassist dragen het haar tot op
hun spijkerbroek en de zanger
ziet er als een schooier uit, met
slobbertrui, trainingsbroek en
een licht slissende stem, omdat hij een voortand mist.
Maar wat een passie, wat
een gedrevenheid, zoals je die
alleen bij types als Nick Gave
aantreft. Een mysterieus geluid zwelt aan, de drummer zet
de trein in beweging, gitaren

Want New Model Army op dezelfde dag dat Sepultura
scheuren de lucht open en alsof dat al niet erg genoeg is, wordt wat weinig op de radio (populaire rockgroep, die inspuwt zanger Justin Sullivan - gedraaid, maar heeft in de zes- middels ontbonden is, AvS)
rauwe stem, vuurspuwende tien jaar van zijn bestaan wel daar een openluchtconcert
ogen - zijn profetische teksten een trouwe schare volgelingen gaf. Na afloop kwamen twee
de microfoon in: 'Take me opgebouwd, tot aan Brazilië leden van de band naar ons
toe. 'We are so thrilled to meet
back to the white light'. De uit aan toe.
In een op Internet gepubli- you', zeiden ze. Was wel een
duizenden festivalgangers bestaande meute veert op en op- ceerd interview vertelt zanger beetje bizar, want zij hadden
merkelijk veel fans kunnen de Justin daarover: 'Wij speelden net voor veertigduizend man
tekst letterlijk meezingen.
in een kleine club in Sao Paulo, gespeeld, en wij waren de nobody's uit Europa'.
John van Luyn. die de band
zaterdag naar De Melkweg
haalt, beaamt dat de groep
een cultstatus heeft. „Ik vond
ze vroeger ook te gek, maar de
laatste tien jaar hebben ze de
ene kutplaat na de andere gemaakt. Maar ja, wat doet het
er toe. The Stones hebben de
laatste jaren ook weinig goeds
gemaakt. Maar live is New Model Army ontzettend goed. Ze
hebben een keer pp Pinkpop
gespeeld en dankzij hen zat de
camping vol." Dat De Melkweg de groep in huis haalt,
heeft vooral een pragmatische
reden: „Ik kreeg ze aangeboden. En als ik niet. toehap,
gaan ze naar de buren. Want
geheid dat het hier straks
bommetje vol zit."
New Model Army: live-repulatic
De videoband is inmiddels

Rock en jazz
De Melkweg biedt optredens aan van The Bluetones (woensdag 27 mei),
Masters of Reality en Siverbullit (donderdag), een
HQ-Party met Choci en
veel dansmuziek (vrijdag).
Paradiso krijgt bezoek
van 16 Horsepower (27
mei), Claw Boys Claw (covers Iggy Pop), Cornelis
(Japan), Arab Strap (UK),
Solex (Nederland) en Unwound (USA) komen vrijdag, Normaal speelt zaterdag.
Winston Kingdom, Warmoesstraat 127, heeft
Prince Abooboo (donderdag) en Yellow Cookie
(vrijdag) in de aanbieding.
Fra Fra Big Band presenteert zaterdag 30 mei zijn
nieuwe cd in het Bimhuis,
Oude Schans 73.

Klassiek
Toonkunstkoor Amsterdam geeft op 2 juni een
concert in het Concertgebouw. Ook het orgel wordt
bespeeld.
In de Waalse Kerk, Oudezijds Achterburgwal
159, wordt zaterdag om
over kwart over acht muziek van Stravinsky uitgevoerd.
Het Amsterdams Bach
Consort speelt 31 mei om
half vijf in de Oosterkerk
werk van Henry Purcell.

ADVERTENTIES

KIJK!
ATS
TEXT

New Model Army: wereldband, maar niet in Nederland
Een kleine waarschuwing is
hier wel op zijn plaats, pit
wordt weer zo'n stukkie
over een wereldband waar u
vast nog nooit van gehoord
hebt: New Model Army. Sorry, moet even, want NMA
maakt opwindende rockinuziek. En zaterdag doen ze de
Melkweg aan.

Passionata
Una Donna Passionata,
zo heet het avondvullende
vierluik met werk van de
Italiaanse schrijfster Dacia Maraini, die tot en met
30 mei en van 2 tot en met
6 juni in De Engelenbak is
te zien. Reserveren:
626.6866.

bij het einde van het concert
aangeland als 'Here conies the
war' wordt ingezet. Mysterieuze klanken, voortjagende ritmes en melodieus scheurende
gitaren doen hun werk. Het
volglicht - de duisternis is inmiddels ingetreden - scheert
over een uitzinnige menigte.
En hoewel de Melkweg een
club is en geen festival, zal
NMA zaterdag ook wel een
sprankje enthousiasme losslaan.

PAGINA
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Arnoud van Soest
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GOLFBAAN SLOTEN
*
•*•
*•
*
*
*
*
•*•

9 holes golfbaan, par 3 en par 4
oefenbaan, 16 afslagplaatsen waarvan 2 overdekt
oefengreen
oefenbunker
golflessen
opleiding voor het golfvaardigheidsbewijs
zeer aantrekkelijke tarieven!
kennismakingsles 10% korting

Sloterweg 1045 Amsterdam, tel. 6142402

woensdag 27 mei 1998

Weekmedia 17

Te koop
aangeboden
diversen

16

Financien en
handelszaken

• Computerscanner Realistic
2020 met basis antenne en
kabel/ 275 0235717357

V;g

Autoverzekering
VA ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 023 5714534

Kennismaking
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE'?
Dat kan nu heel simpel snel en discreet 24 uur per dag
7 dagen per week Wat moet u doen?
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 0906 50 15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie

ersoonli

Reageren op advertenties met boxnummer''

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

Brugman
c?

rr»

Irenlo

Hieronder vindt u een klpine selectie van de
honderden aanwezige advertenties
Als je werkelijk iets anders wil
omdat je bent uitgekeken op
het alledaagse dan moet je
eens contact met mij zoeken1
Ben jij een leuke knappe en
aantrekkelijke jongeman7 Ik
ben 22 jaar Wil je meer we
ten dan moet je reageren1
Boxnummer 397158
Als je werkelijk iets anders wil
omdat je bent uitgekeken op
het alledaagse dan moet je
eens contact opnemen met
mij' Ik ben Irene 29 jaar ge
zet en houd van dieren en
lachen Ben jij tussen de 30
en 35 jaar spontaan en houdt
je van stappen9 Boxnummer
982965
Als je mijn advertentie hebt
gehoord dan druk je zeker op
de 2 van je telefoon Waar
om? Natuurlijk om je reactie
aan mij in te spreken Ik ben
een echt bloedmooie vrouw
en ook nog leuk op de koop
toe Ik wil afspreken om con
tact te hebben Boxnummer
978405
Denk jij alleen is maar alleen
elke keer onthou met ons
tweeen kunnen we veel meer
Ik ben Gerne 36 1 68 70 kg
krullend haar slanke taille
bolle billen en flinke bovenbe
nen een goed figuur Regio
Den Haag Ik heb veel fanta
sie
horen?
Boxnummer
264681

_

Reageren op advertenties
met boxnummer?

0906-50.15156
(1 gpm)
Hieronder vindt u een kleine
selectie van de honderden
aanwezige advertenties
Wandelen met de hond ge
zelligheid stoeien natuur
Daar houd ik van' Wie ben ik?
Iris 35 jaar 1 62 lang klein
van stuk flink van karakter en
woonachtig in het Midden
van het land' Spreekt dit alles
jou aan? Reageer dan op mijn
boxnummer 210980

Brugman
Ravenna
Afmeting 250 x 225 cm.
Compleet met
inbouwapparatuur.
Inclusief inductiekookplaat

Welke blonde spannende
man uit Noord Holland wil
met me daten? Ik ben een 22
jarige lekkere blonde meid
en heb zin in een date Ik heb
nog even de tijd voor ik op
vakantie ga dus wie weet
kunnen we nog wat afspre
ken Ben je vrolijk en lief?
Boxnummer 375381
üevp slanke dames11 Rea
geer op mijn advertentie1 Ben
jij tussen de 50 en 55 jaar en
wil je samen met mij een nieu
we relatie opbouwen? Bel
me1 Mijn naam is Joost Grijp
je kans voordat het te laat is1
Boxnummer 301052

Teuco Relax 2000
Multifunctionele douchecabine mei /ijdouche,
hoofd douche, nek-,
schoudei- en voetmassage.
Met Tiuks stoombdd,
kruidenstoombad, hetelucht functie, veihchting,
radio- en comjjuterbedieningspaneel.
Inclusief
plaatsing!

Diversen

1

Doorbreek de sleur Spring uit
de band1 Neem contact op
met Wil1 Hoe zie ik eruit? Kort
donker haar
groen grijze
ogen 1 67 lang Ik ben 44 jaar
jong weeg 60 kg en ben sa
men met mijn zoon van 9 jaar
woonachtig in het Midden
van het land' Boxnummer
817606
Gezellige dingen houd jij
daar ook van? Ik zie er goed
uit en jij bent een leuke spon
tane dame1 Ik ben in het bezit
van blonde haren blauwe
ogen en een ondeugend kop
pie1 Zoek jij een spontane
man van 30 jr' Dan zit je bij
mij
goed1
Boxnummer
263649
Ik ben 38 jaar en heb kort
blond haar Ik ben voor niets
en niemand bang Ik ben 1 68
lang' Ik ben open eerlijk en
oprecht Dat is iets waar ik
voor vecht1 Ik houd van alle
leuke dingen in het leven Mis
schien kan ik jou de liefde
geven' Linda"
Boxnummer 959582
Ik ben een charmante vrouw
van 50+ Ik heb donker haar
en bruine ogen Ik zoek een
vriend die wijs en geduldig is
Ik houd van muziek lezen
schilderen strand film en
veel meer1 Ik vraag veel maar
ik heb ook veel te bieden
Boxnummer 362741

Afmeting285 cm.
Compleet met
nbouwapparatuur.
Inclusief mduetiekookpldiil

Mr LAMA medium heeft al
velen geholpen met probl
zoals relatieherstel geluk
bescherming examen zaken
enz Ook u kan hij helpen
Bet na result Alleen serieuze
klanten 0206684461

Brugman badineunel Cameleon
Levei baar in, dn erse
gelakte fi ontkleuren
m combinatie met
een lu\e mai meren
wastafelblad.
Breedte

0906-Nummers
09069889 Rijpe Sjaan DD
zkt jongens (18) v Live Seks
Grijp onder m n rok 99 cpm

130 cm.

50 cpm i Binnen 5 seconden
vrouwen 30+ direct live aan
de lijn' 0906-17 22

J

|
|
|
| Bitiginan badkamer Jersey Luxe witte l^adkanier.

^

__

r**-*! Bestaande uit: ligbud met douchevlak, badscheidingswand, functioneel badmeubel
. 1 125 cm met wastafel, wandclqsetcombinatie en kranen. Met gratis whirlpoolsysteem.

50 cpm i Quick Datmg Nu
bellen direct afspreken
Bel 0906-1733
50 cpm i Thuiscontact vrou
wen (2059) zoeken een af
spraak thuis 0906-1744

Filialen Amsterdam, Hoofddorp
en Zoeterwoude
e

60 cpm ' Wijkdatmg vrouwen
uit jouw wijk zoeken een af
spraak' 0906-17 17

2 Piiiksterdag geopend
van 11.00 tot 17.00 uur

KEUKENS & BADKAMERS

Afspreken m jouw
postcode gebied
09065022204 (1 gpm)

DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:
AMSTERDAM. Stadhouderskade 74.020-6752956. HOOFDDORP". Ki tnsweg 785 C. 020-6533462
ZAANDAM". Pielci Ghijsenlaan 11/Pi o\ innalcweg. 075-6157867 ZOETERWOUDE". Hoge Rijndyk 195.071-5892086

BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

(09)06-9850

' ook Badkaniei slum room. 0\ n ige adt essen \ indt u in de Gouden Gids.

24 u/pd (1 gpm)
Zie ook Nieuwsnet 9
Kabeltekst pag 440 en 450

Ik ben 45 jr en heb halflang
krullend donkerblond haar Ik
BEL ME THUIS
heb maatje 36 van kleding en
zoek een sympathieke en lie
ve man in omgeving van
VERNIEUWD ca 1 gpm
Noordwijk Ikzelf ben een rus
Beluister anoniem
tig type en hou van wandelen
advertenties 18+
en zo nu en dan eens gezellig
09065015156 (1 gpm)
uitgaan bel je eens?
Boxnummer 958902
Biseks' Buurvrouw/buurmeis
Ik heb geen baard/bril/snor' je (18)i Spelletjes steeds har
Wat heb ik wel? Donkerblon der' 99 cpm 0906 95 26
de haren bruine ogon en een Dagelijks seksen hete meis
slank postuur Ik ben Michel jes (18) op onze LIVELIJN' De
21 jaar jong en weeg 68 kg heetste1 99 cpm 0906 06 03
Ben jij een leuke meid en wil
Direct contact met
je mij beter leren kennen tij
stoute vrouwen
dens een leuk avondje uit?
09065022221 (1 gpm)
Boxnummer 362673

_

Bi ugman installatieplan \ooi de
(nnipli te msUÜutie % an mv budkann i

Inbouwapparatuui binnen 48 uui gele\eicl

0906-9688

Direct contact met
Ik zit lekker in mijn vel1 Ik ben
vrouwen thuis1
woonachtig in Amsterdam1 Ik
09065022221 (1 gpm)
ben 44 jaar jong en klein' Ik
ben 1 46 kort weeg 40 kg en Dominante en onderdanige
heb donker kort haar Wat vrouwen zoeken SM contact
zoek ik? Een maatje van on 0635011076 (80 cpm)
goveer dezelfde leeftijd Heb
Doorgeschakeld
jij interesse? Laat t me we
met vrouwen thuis
ten' Boxnummer 988459
09065022221 (1 gpm)
Jij weet wat je wil1 Ik ben een
Een spannend
eenvoudige steenbok Niet Ie
contact in de buurt
lijk en niet rijk Ben jij respect
09065022204 (1 gpm)
vol en aardig? Dan wil ik jou
graag beter leren kennen tij
Ik ben er
dens een gezellige afspraak
ALTIJD VOOR JOU
Bel snel anders doet een an
der het wel'
Boxnummer 916352
ca 1 05 p/m
Kom jij net als ik uit de regio Ik ga door waar anderen
van Den Haag? Ik zoek een stoppen' Schaam me ner
lieve jongeman die het leuk gens voor en wil harde SEKS1
vindt om een erotisch contact Harneti 99 cpm 0906 97 94
via de telefoon te hebben met
m ij Ik ben een slanke meid LIVE' Black beautiful en hot'
van 20 met bruin haar en krul Voor de 1liefhebber v zwarte
len Ik zou het leuk vinden iets vrouwen 99 cpm 09060601
te horen Boxnummer 821321 Lokaal tarief 1 Amsterdam
1
Omg A dam 26 donkerbl daling vrouwen uit A dam
0102946186
1 70 60 kg bruine ogen Ik
ben niet op zoek naar relatie New*New*New*New*New
maar blind date Lief meisje SECRET PHONE COMPANY
trefw New Age reizen ie De 1e seksafluisterlijn v Holl
vensgenieter en ruim den 0906 97 22 Secret" 99 cpm
kend Heb jij leuk koppie hu
1
mor ben je een kletser met Ontdek de duistere wereld
SM
Je
meesteres
LIVE'
Zij
beetje een tintje? Boxnum
wijdt jou in199cpm 0906 9626
mer 926601

(09)06 - 9789

* SEKS ALARMNUMMER '
Snelseks Direct Live 99 cpm

0906*0611

Spannende date?
09065015156
Advertenties van
vrouwen 18+ (1 gpm)
Thuiscontact vrouwen (20
59) zoeken een afspraak
thuis 0906-19 19 (60 cpm )
Vanavond al een
fijne afspraak'
09065022204 (1 gpm)

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe crCicicnte manier
om snel In contacl ie komen met
leuke meisjes v i ouwen en mannen
v i n de Conlaetlijn Op clc Contaetlijn
0906 501515 6 kunt n inoniem
lulsteien mai tallo/e serieus inge
sproken adveilenties van Ic/eis die
een serieu/e pailncr ol gewoon een
\ nend of v nenclin /ocken

Voor t echte handwerk bel je
09060630 Zij praten jij
komt1 Live + Stones' 99 cpm

U kunt als Ie/er van een van de
nieuws en huis aan huisbladen v a n
Weekmedia dn eet icagcrcn op de
ingesproken advertenties door een
leuke leaetic in te spieken

Vrouwen 30+ uit Adam ge
ven je hun telefoonnummer!
0906-14 44 (60 cpm )

Uitcraaid kunt vn 0906 501515 6 ook /elf anoniem
een giatis eontacladveitentie plaatsen U krijgt

nadat u de advcitcntic heeft inge
sproken automatisch een bo\num
mer en PIN code \an de belcompu

ter
Hicimee kunt u later de reacties op
uvv eigen nummci beluisteien
Vooi nog meer icacties kunt u de
dooi u ingesproken advertentie ook
nog plaatsen in on/e krant

ALS JE OM MENSEN GEEFT,
G E E F JE AAN

N E D E R L A N D S E RODE KRUIS.

Piobeer het direct Veel mensen heb
ben op de/e wij/e al binnen etn of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen

(l 00 gpm)

STEUN ONZE STRIJD TEGEN E E N Z A A M H E I D .

Wil je lekker komen maar
geen 06 op je rek "> Bel dan nu
00 569004253 (2 5 gpm)

GIRO 6868

Diverse clubs
1

Luxe privé huis Topmeisjes
10 01 u 7 dgn p w Sauna +
bubbelbaden Sarphatipark
118 Adam 020 6723022
Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

HET

ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

UNIEK MOBILINE
ABONNEMENT ,
UI PER MAAND
debitel' f

NEDERLANDS TOPMERK VRiESKAST

3 ruime vriesvakken, snelmvriesschakelaar, apart gedeelte voor i|sblokjes CFK-vri| Adviespnjs'699 .

SAMSUNG CAMERA
PHILIPS BREEDBEELD
PW6301 61cmBI Line S,
l stereo teletekst Adv'2095 -

VPK60 I4xmotorzoom "1099

639.SONY TRAVELLER

1299.PHILIPS MATCHLINE

TR401 HiR geluid Adv'1330-

PT820 Black line S grootbeeld stereo.TXT Adv'2795-

SONY STEADY SHOT!

100 Hz KLEUREN-TV

1679.

879.-

TR620 15x zoom 3 pro
gram AE Adviespnjs'1890

SONY + LCD SCHERM
TRV11 VideoB Camcorder Adviesprijs '1980 -

~~ 1289.-

PHILIPS BREEDBEELD SONY Hi-8 HIFI STEREO
DOLBY PRO LOGIC TR780 STEADY SHOT

PW9611,70cm, 100 Hz digital
scan stereo. TXT Adv*4595-

topklasse camcorder '2530 -

1349.2479.
SONY DIGITAAL TOP!
PHILIPS 70CM STEREO

DCR TOPKLASSE'7,5cm
| PT4501 Teletekst Adv'1645- kleurenscherm Adv'4400 -

949.-

2879.-

Off Ned Philips
'hihps garantie
ekst AdV1245 55cm teletekst

GRDV, Camcorder, 100x
zoom Adviespnjs'5279 -

MHCEX50 Losse componenten,
2x100 Watt, digitale tuner 40
pre-sets, RDS-eon dubbel auto
reverse cassettedeck, 1-Bit CD
speler met digitale uitgang 3
weg bass reflex luidsprekers
afstandbediening In zilverkleur
Adviespri)S*1670-

Off Ned Philipsgarantie '495 -

119.-

PHILIPS MATCH-LINE

CAU CENTER

VR,Turbo-Dnve stereo monta
ie Jog&ShuttleTXT '1495 -

Consumenten Helpdesk voor informatie en
advies Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app

979.PANASONIC STEREO

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
IO2O - 6474939 j

HD600 Topper! 4 koppen
Showview+PDC Adv'1299 -

739.SONY HIFI STEREO

SONY 72CM TRINITRON

1149
SONY BREEDBEELD

PHILIPSHIFI STEREO

KV24WS1 SuperTnnitron stereo teletekst Adv"2440

1599.-

|SONY 100HZSUPER!
E2561 Super Trinitron
l PIP stereo TXT Adv'2970

1699.SONY 63CM STEREO
X2501 Hi-Black Trinitron
teletekst afst bed Adv*1770 -

379,. kleurcn-w s

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse Vol electro
msche besturing zuinig
stil en milieuvriendelijk
Adviespnjs'2299

599.-

MIELE KOELKAST

K1321S 270 liter inhoud
CFK enHFKvnj Adv'1399

SMS1012 RVS interieur
4sproemiveaus Adv 1179

735.-

BAUW4ECHTVAATWASSER
GSF341 3 programma s Va
riabele indeling Adv'1099

795.-

SIEMENSAFWASAHTOM

SN23000 Met aquastop
en RVS binnenzijde Lage
verbruikswaarden '1348

845.-

MIELE VAATWASSER
G570 Topklasse 6 Program
ma s 12couverts Wateronl
harder en waterstop '2099

1295.-

869.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
BOSCH
M6135 Supersnel verwar
ELECTRONISCHE
men en ontdooien Uitneem
KOEL/VRIES KOMBI baardraaiplaleau Adv'279

BAUKNECHTWASAUTOM.

Type KE3100 Digitaal
gescheiden regelbaar Maar
liefst 280 liter inhoud 3 vries
laden CFK/HFK vrij '1849

WA8214 Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiligmg
bespaarprogramma s '1349

1199.-

669.-

179.SHARP MAGNETRON

R2V18 15 hter inhoud
5 standen en kookboek

179.-

19 liter inhoud Eenvoudi
e bediening Adv 599

229.-

DAEWOO MAGNETRON
1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak

Automatischeontdoonng '529 -

295.-

KOR610 DIGITAAL 18lilerm
houd 800 watt vermo
gen auto programma s '349

229.-

SAMSUNG 24 LITER
1000 watt magnetron 60 mi
nuten timer automatische
programma s

299.-

WHIRLPOOL KAST
WASAUTOMAAT
BOVENLADER

J620 Hl Spec Drive "1189-

irtikelen nog

GRUNDIG HIFI STEREO

TL80N
800 toeren
met regelbare
centrifuge
snelheid
Adv'1099

GV6400
4 koppen,
Showview+PDC Adv'1159-

599.-

ARISTONA STEREO

678.-

SB65,4 koppen SHOWVIEW
+ PDC longplay Adv"1095 -

WHIRLPOOL
BOVENLADER

850 toeren Slechts 40 cm
breed Adviesprijs'1435

SV125 Videorecorder met
PDC Adviesprijs"749 -

pffijj 0*70
Irtjfo? O/O-"
AEG BOVENLADER

i

W !*•'!

WHIRLPOOL AVM260

145 LITER KOELER

VR665 Showview+PDC 4koppen FdtowTV longplay "1095-

130 liter met vriesvak '699-

365.-

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak

Adv'699

375.SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak 140 liter mhoud CFK vrij Adv'729 -

425.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron
24 liter inhoud Makkelijk te
reinigen Vetekookfunkles '699

499.-

WHIRLPOOL AVM

Ruime 3 in 1 combi magne
tron Met hete lucht grill en
1000wattmagnetron Dusont
dooien koken bakken bra
denengratmeren Adv'999

ELECTROLUX
KOELBOX 12 volt

Ideaal voor op de camping
en m de auto

1000 toeren centrifuge Zuinig stil en milieuvriendelijk
Waterbeveiligmg Adv'1649 -

M21 Hl BlackTnnitron "990

M1400 Afstandbed Adv"550 -

525.-

BOSCHAFWASAUTOM

ARG647 156 liter koelen
en 60 liter vriezen Adv'949

275.-

699

549.-

569.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

Nederlands lopmerk 4 pro
rammas 12couverts '899

KG25V03 240 netlo inhoud
2vnesladen Adviespnjs'1348-

629.-

629.-

Italiaanse vormgeving ***"
sterren mvriescapaciteit
Adylesprijs 899

849.SIEMENS KOEL/VRIES

10 programma s

SONY55CMTELETEKST

SONYPORTABLEKTV

578.-

datINDESITWASAUTOMAAT

589.969.SAMSUNG STEREO !
SONY 55CM STEREO
X2101 Trinitron TXT "1440-

AWM800 15 programma s Rui
me vulopenmg Milieuvnen
delijk Deurbeveiliging '1079

~~

1299.- ~~ 649.SONY BREEDBEELD JVC HIFI STEREO
28WS1 70cmSuperTnnitron,
l GOWattstereo teletekst "2990 -

Koelgedeelte met auto
matische ontdooiing Vries
gedeelte met 2 vakken en
""•" sterren invrieskapa
citeit Adviespnjs'999

FL700 750 toeren centri
fuge RVS trommel schok
dempers Adviespnjs'949

779.SONY HIFI STEREO

KVC2981, Stereo TXT '1880 -

230 LITER _
KOEL/VRIES KOMBI

ZANUSSI WASAUTOM.

E810,4 koppen Super Trilogie
montagevideorecorder "1550

E705, Super Trilogie 4 kopm Showview+PDC '1200-

LUXE VAATWASSER

469.848.ZANUSSI KOEL/VRIES
WHIRLPOaWASAlïïDM.

WE900 Instelbare centrifugegang regelbare thermo
staat RVS trommel zellrei
nigende pomp Adv'1199

SONY TOPKLASSE MINI
HIFI SYSTEEM
MET LUIDSPREKERS

51 CM KTV TELETEKST
70voorkeuzenders
:enders Off Ned
Philips garantie
antie Adv'745

389.PORTABLE KTV37cm

WM20000 RVS trommel en
kuip Aparte temperatuurre
Bespaartoets Adv' 1348

INDESIT 900 TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

Koelt en ontvochtigt 2200 Watt
koelvermogen, timer, 2 ventilatie snelheden Service aan
huis Adviespnjs*1499 -

699.- ~2699./TELETEKST

PT156 Afstandbediend
mdbediend '645
"645--

SEMENSWASVOLAUTOM.

VERRIJDBARE AIRCO

STEREO KLEUREN-TV JVC DIGITALE STUNT!

489.PHILIPS TELETEKST
TELETEKST

Lavamat617 1000 loeren
centrifuge waterbeveiligmg
zuinig en stil AEG meerdere
malen best getest1 Adv' 1 449 -

• 1-jarig abonnement
• Bellen in blnnei
en buitenland.
• Speciaal
weekend tarief
Voor aanvraag abonnement zlin vereist
Geldige legitimatie, kopie legitimatie en kopie
bankafschrllt (ronder bedragen)!

PHILIPS BREEDBEELD
PW9501 Tv van tjaar!70cm
Black-lmeS,100Hzdigital
scan stereo TXT Adv'3895 -

AEG WASAUTOMAAT

• NOKIA GSM-TOESTEL
Compact toestel
110 uurstandby
t w v. 699 •
• STARTERSSET
BESTAANDE UIT:
lederen tas
12/24 Volt snoer
Telefoonhouder
tw.v. 149-

Pffifr 11QÖ _

SONY LONGPLAY

LrJfe?

E260 Showview-rPDC V80-

l KfOa

WASDROOG COMBNATE
Wassen en drogen m 1 macnme 1000toeren Adv"1549-

PANASONIC Beste Koop!
NVSD200, Showview
PDC Adviespnjs*649 -

•tic andere

ARISTONASB25TURBO
Super Turbo-Dnve showview +
PDC alstandbedienmg "845 -

449.

WASDROGER STUNT!

PANASONIC KTV TXT PHILIPS SHOWVIEW

TX21 55cm FSQ Adv"849 -

649.
PANASONIC 63CM TOP

Mettjdklokenpluizenfilter "495

VR165 +PDC.alsl bed "745 -

265.-

ZANUSSIWASDROGER

JVC SHOWVIEW + PDC

MD2 HiFi stereo TXT "1399 - A237. Express ProDigi "714-

979.-

~~
375.CONDENSDROGER

ARISTONA STEREO KTV SONYVIDEORECORDER

Geenafyoernodig1 RVStrommel

| TA4412 63cm teletekst* 1595- E105 Afslandbedienmg "610 -

829.-

I ARISTONA 63CM KTV PHILIPS VHS-VIDEO
TA5212, Stereo, teletekst
top Black line S Adv" 1795-

1099.-

Kreukbeschermmg Instel
baar tot 150 minuten '949

STUNT! VHS-HQ VIDEO

595.BOSCH WASDROGER

~~ 299.-

I

ARISTONA
51CM KTV / VIDEO
TR426; Showview, PDC,
TXT, 2 tuners. Ad V1395.-

MULTIMEDIA PCSTUNT!
Intel Pentium166MMX,
IBM200Proc Laatste modellen

1599.BCCl
INTEL P200MMX PC
\ PRIJS t
Multimedia PC 32MB intern
SONY COMBO 37CM 2 1GB schijf, CD Rom fax/mo

979.-

l KV14V4; Showview, PDC.
|Advlespri|s*1220.-

dem W 95, 1 jr On-Site garantie en helpdesk "3799 -

739.-

2169.-

PR/J

BAUKNECHT DROGER

VR161 Afslandbed "645-

l TV/VIDEO COMBI'S l Met afstandbediening

SONY COMPO MET CD-SPELER
CFD6,
AM/FM tuner,
cassettedeck,
IBitCD-speler
Adviespnis *350 -

•i

Het voordeligste abonnement van Nederland.
MOBILINE 14,95 p. mnd* rjebitel'
DE GSM-Topper v/h jaar
NOKIA 5110

* 270 uur stand-by
*170 gram
Nu Inclusief gratis extra
gekleurd frontje
1 jarig abonnement
bellen In binnen- en buitenland
speciaal weekend tarief
voor aanvraag abonnementen zijn vereist: Geldige legitimatïëj
kopie legitimatie en kopie bank afschrift (zonder bedragen)!

PHILIPS 1200 WATT STOFZUIGER

CFR 220 liter netto m
houd CFK-vnj Adv'849 -

395.445.-

BOSCH KOELKAST
180 liter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv '985 -

625.-

948.-

Gas elektrofornuis grill ther
mostaatensierdeksel '1199

798

ETNA FORNUIS

Gas elektrofornuis mei grill
en sierdeksel Adv'695

498.-

LUXE FORNUIS

m

Gasoven vonkontstekingcn
ovenlade Adviespnjs'849

CENTRIFUGE

398.-

2800toeren RVStnommel '249 -

Adviesprijs *350
90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviesprijs 698 -

349.-

IBMAPTIVAE60TOP!

W H I R L P O O L KAST
Gunstig energie verbruik
•"• capaciteit CFK-vnj

699.-

FG1
Gasfornuis
met elektrische
oven mcl
grill en
sierdeksel
Adv"1450

ZANUSSI 2-DEURS PELGRIM
Z150 Automatische ont- HETE-LUCHT FORNUIS
dooung Adviespnjs'749 -

Electronisch en reverserend
RVS trommel Adv'1799

K6-233MMX, 32MB intern
2 OGB K56 flex fax/moPV172; 37 cm, Showview.
+ PDC Adviesprijs '995.- .' dem 14"monilor Adv*3999 -

PELGRIM KOOKPLAAT
2 deligepannendragersen
sierdeksel Adviespnjs'490

278.-

ETNA KOOKPLAAT

2 delige pannendragers

449.- ~~ 218.

l PRIJS l
GRUNDIG 63 CM KTV

BOSCH VRIESKAST HOLLANDIAKOOKPLAAT
GSD1300 3 laden 11 kg m

ST650 Stereo TXT Adv"1829-

vnescapaciteit Adv"848

529.-

GRUNDIG37CM + TXT

4 pilsgaskookplaat Adv'295

158.-

OPZETVRIESKAST

P730 STUNT' Adv'699 -

Handig'50 liter Adv'595

299.-

KTV37CM+TELETEKST HP INKJETPRINTER

VRIESKISTEN!

DJ400 Incl sheetfeeder "499 -

289.-

'

^PORTABLEKTV37CM CANON BJC4200

259.-

2-DEURS KOELKAST

MIELE WASDROGER

5 Filtersysteem
Draaitop
en rolsnoer

•
BHRun

BRRun

Electromsche besturing
Zeerslil Adviespnjs"1099 -

TCX519, Regelbare

PHILIPS KTV/VIDEO

IBCO

ATAG
FORNUIS

Links- en rechtsdraaiende
trommel Adviesprijs"649

Topklassel3jr garantie "821 -

;

: üftMfflSÈt """"

Detopmerken leverbaann
alle maten en soorten Er
is al een vrieskist voor

299.-

419.-

KLANTENKAART

' Meer budget door de gratis
BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

E.N
I JK
IV
n
B C C B E T Eli
ERE
N U
G iOUECD
OUPrECR
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

BEVERWIJK
j ZAANDAM
1500m2 Superster* Beter en goedkoper! 11 SOOmZ Superstore Beter en goedkoper!
n,..«..,„.
cc'
'lIWestzijfleSS
WBetoliri» w ' fe
nrf.r nirkt.ii Hm.i,\
Breestraat 65
(onder
Dirk v.d. Broek)

OPENINGSTIJDEN
l
IM np nAwnÖTAn
in uc MMraua l AU
l AMSTERDAM^ AM|TELVEEN - *U«M.**«
l DEN HAAG - ZOETËIWOUDE - ZOETERMEER
. LEIDSCHENDAM
ll
HILVERSUM
- MAARSSENIROEK .

ETNA WASEMKAP
AVANCE 3 standen Adv 135

78.-

maandagmiddag
13.00 tot 11.00 uur
dinsdag t/m vrijdag
09.30 tot 11.00 uur
zaterdag
09.30 tot 17.00 uur
KOOKAVONDEN Badhotvedorp Maarssepbroek
Delft
en fiiiai.n
Zoetermeer
vrijdag. . .19.00
uur
nu.rin.
rinnrt.rri^n
i«nn tot
int 21.00
91 nn'inir

:

ï<

Alles'wat u wilt weten"om goed en voordelig boodschappen te doen: Dat vindt; ü;ln;
De BoodschappenBeurs, Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten.
Uw eigen recept in De BoodschappenBeurs? Dat kan! Pak
snel een pen of potlood en zet
uw favoriete recept op papier.
Het mag een hoofdgerecht,
maar ook een toetje, taart of
voorgerecht zijn. Het recept
mag niet meer dan 10 regels
omvatten. Lekker en toch gemakkelijk te bereiden!

MARIO'S RECEPT

Sukiyaki
de Qosterse

Conme • keuken bij uitstek -

okkerelpakketn selectlon

range. Daarmee t^akt asrvBI «VB
Dé BoodschappenBeurs,
Klik Klak Klaarrecept, Postbus
1980, 3000 BZ Rotterdam.

^

kteBJ|

ingrediënten: 400 gr. biefstuk of rosbief; 150 gr. taugé;
150 gr. peulen of boontjes;
2 eetl. olie; 1 pak Conimex
Sukiyaki (dit bevat alle andere
ingrediënten die u nodig
heeft).

Nieuw van HAK: HAK Roomspinazie
Hak heeft haar eerste klas spinazie verrijkt met een saus van
echte room. De Roomspinazie smaakt heerlijk zacht, is gezond,
niet vet en bevat geen conserveringsmiddelen en kleurstoffen.
De roomsaus zorgt voor extra variatie en smaak. Roomspinazie
is eenvoudig te bereiden: even opwarmen en het product is
klaar voor gebruik. En kan voor openen gewoon in het
keukenkastje worden bewaard. De Roomspinazie is verkrijgbaar
in een 370 ml pot a f 1.1,79 in de winkel.
Menusuggestie: U kunt met HAK Roomspinazie snel en gemakkelijk variatie aanbrengen in de gewone maaltijd of in speciale gerechten. Probeer eens het onderstaande recept:
Ingrediënten: 1 pot HAK Roomspinazie (370 ml); 175 gr.
geraspte oude kaas; 125 gr. salami in blokjes; 100 gr. gehakte
cashewnoten; 4 eieren; 1,75 dl melk; 5 plakjes bladerdeeg;
1 springvorm (ca. 26 cm. doorsnede).
Bereiding: Verwarm de oven voor op 200 graden. Bekleed
de springvorm met de plakjes bladerdeeg. Meng vervolgens de
HAK Roomspinazie, kaas, salami, cashewnoten, eieren en de
melk goed door elkaar. Schenk dit mengsel over de bladerdeegplakjes. Schuif deze taart één richel onder het midden van
de oven en bak hem dan in ongeveer 45 minuten goudbruin
en gaar.
Eet smakelijk!

Benodigheden:
• 1 pakje bladerdeeg
• 1 pak diepvriesspinazie
• 1 eigeel
• 1 pakje magere spek
• 1 zakje geraspte kaas

Eet smakefijk!
Dit recept is ingezonden
door Mevr. Valen uit Arnhem.

Het Boodschappenspel

En de
winnaar is...
mevr. A. ümbach
Dankzij de deelname aan
het Boodschappenspel heeft
mevr. Limbach uit Apeldoorn de eerste prijs gewonnen en mag nu aan de slag met
zo'n praktische Rowenta
stofzuigerset. De winnaars
van het handige Rowenta
Surf line DE-303 stoomstrijkijzer krijgen hun prijs zo snel
mogelijk toegezonden.
Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

OMROEP,

Tips: Vraag de slager om het
vlees in dunne plakken te snijden op de snijmachine. Probeer ook eens andere groente
zoals lente-ui of paddestoelen.
Eet smakelijk!
Wilt u zelf zien hoe onze
kok Mario Sukiyaki bereidt,
kijk dan naar De BoodschappenBeurs

.i Venal
woensdag tussen 16.00 en 24.00 uur

Venal helpt je weer op de been
Veel mensen klagen over hun
benen. Vooral als ze zwaar belast
worden door veel te staan, overgewicht of te weinig beweging.
Door diverse oorzaken kunnen
onze bloedvaten verslappen,
waardoor het bloed onvoldoende
wordt rondgepompt en de conditie van onze benen terugloopt.
De belangrijkste problemen zijn
pijnlijke, zware of vermoeide
benen; opgezette aderen,
zichtbare blauwe haarvaatjes
en dichtslibbende bloedvaten.

Venal capsules en Venal
beencrème bevatten een combinatie van natuurlijke extracten
(muizedoorn, paardekastanje, toverhazelaar, kamille, wijnruiten vitamine B1 en C) die de bloeddoorstroming in de benen verbetert en de bloedvaten elastisch
houdt. Venal capsules zorgen
voor een betere doorbloeding
van binnenuit, terwijl Venal beencrème uitwendig zorgt voor
mooie, gladde benen zonder
blauwe haarvaatjes.

r STADSOMROEP ^
u r e E c

H i

V

^

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

Venal voor mooie en onvermoeibare benen!
woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45 en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur

JMb

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag-17.50 en 23.50 uur

Boerenmetworstjes van Stegeman
Stegeman, het vertrouwde
merk voor de lekkerste droge
worst, heeft een smakelijke verrassing. Want sinds kort is het
assortiment uitgebreid met drie
nieuwe Boerenmetworstjes.
De Boerenmetworstjes zijn bereid volgens authentiek regionale receptuur. U kunt kiezen uit:
• De 'originele Overijsselse'
Mild gekruid en met een natuurlijke zachte smaak.

• De kruidige Groningse
Een pittige borrelsnack, licht gekruid met kruidnagelen.
• De krachtige Drentse
Een hartige verrassing met een
stevige 'Bite'.
Stegeman Boerenmetworstjes
zijn per twee stuks verpakt in een
handige duo-verpakking, waarin ze elk apart te openen zijn. Zo
blijven de worstjes lekker vers,
ook als u er maar van eentje wilt
genieten!

donderdag 16.30 en 24.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

Ja, want nieuwe
Huggies0 Air Dry*
luiers hebben een
luchtdoorlatende bui- •
tenlaag. Deze nieuwe
buitenlaag laat wel
lucht door, maar geen
vloeistof.
Iedereen
weet dat een droog
huidje een gezond
huidje is en Nieuwe
Huggies* Air Dry*
luiers bieden de klein-'
tjes
onovertroffen
droogheid.
Of het nu droogheid,
pasvorm of zachtheid
is, Huggies0 Air Dry* luiers bieden een echte
oplossing.
Huggies: er is geen drogere luier.

Bereiding:
De spinazie laten ontdooien
en uit laten lekken in een zeef.
Spekjes bakken. Geraspte kaas
en de spekjes door de spinazie
roeren, eventueel nog iets •
zout naar smaak en wat paneermeel tegen het vocht toevoegen. Bakplaat invetten.
Plakjes bladerdeeg ontdooien, spinaziemix erop, leuk
dichtvöuwen, besmeren met
het eigeel. Half uurtje in de
oven op 180°.

Bereiding: Snijd het vlees in
dunne plakken en leg dit 15 minuten in de Sukiyaki Marinade.
Kook de rijst in ruim water in 10
minuten gaar. Maak de groente schoon en snijd de peulen of
boontjes in kleinere stukken.
Giet de rijst af en laat deze nog
vijf minuten staan met het deksel op de pan.
Roerbak het vlees in 2 eetl.
olie op een hoog vuur tot het
vocht verdampt is. Roerbak
dan de groente mee en blus
het geheel na 3 minuten af met
200 ml. water. Voeg de Sukiyaki
Sausmix toe en breng het
geheel snel aan de kook. Voeg
als laatste de Mirin toe.
Serveerde rijsten de Sukiyaki
in aparte schalen.

Kunnen Huggies luiers
werkelijk volledig ademen?

Spinazie
gebakjes

Van de Aziatische keukens is
de Japanse keuken in Nederland het minst bekend. Dat is
jammer, want de Japanse keuken kent talloze heerlijke gerechten. Sukiyaki bijvoorbeeld.
Een heerlijk roerbakgerecht
met gemarineerde biefstuk of
rosbief en verse groente. Met
het Sukiyaki kokkerelpakketvan
Conimex Asian Selection maakt
u het snel en gemakkelijk klaar.
Hoofdgerecht voor
2/3 personen

De origineelste inzending
wordt in De BoodschappenBeurs gepubliceerd. Bovendien ligt voor deze inzender
een schitterende Tefal Comfort Line barbecue klaar.

\Klik • klak - klaar - recept

•Venal'i

AMERSFOORT

Stuur uw Klik Klak Klaar
recept in een gefrankeerde
envelop naar:

Door het hoge vermogen,
het stevige onderstel en het
windscherm is deze moderne
barbecue van Tefal ideaal voor
buiten. Dankzij het waterreservoir is hij ook binnen te gebruiken. De regelbare thermostaat
verzekert u altijd van het beste
resultaat. Het makkelijk te demonteren onderstel bevat een
handig opbergrek voor extra
gebruiksgemak.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Kent u vrouw vandaag al?

SUGGESTIE

ACTIE
U ontvang de eerste
10 nummers voor
maar fl. 10,-!

Aspergetijd!
Ze zijn er weer: Hollandse
asperges. Dagelijks worden ze
vers gestoken. Zodat u er lekkervan kunt genieten. Tot half
juni kunt u kiezen uit zowel
witte als groene asperges.
Beide zijn gemakkelijk te bereiden.
Witte asperges moet u
schillen vanaf iets onder het
kopje naar de voet. De onderste twee tot drie centimeter
kunt er het beste van afsnijden. Dat kan houtachtig zijn.
Kook asperges in ruim water
met wat zout. Houdt afhankelijk van de dikte een kooktijd
van 20 tot 30 minuten aan. Pas
op dat ze niet te zacht worden: u moet er gemakkelijk
een vork doorheen kunnen
steken, maar de asperges
moeten wel hun 'beet' behouden.
Groene asperges zijn wat
pittiger van smaak. U hoeft ze
niet te schillen. Wel moet u
weer het onderste stuk wégsnijden. Groene asperges zijn
sneller gaar dan witte: 15 tot
20 minuten kooktijd is voldoende.

Het Boodschappenspel heeft voor u leuke huishoudelijke prijzen in
petto. Want ledere beller of inzender met de juiste antwoorder^,rnaakt'
V kans °P e,en praktische Rowenta stofzuigerset bestaande uit e?n comv|
jfF\ , pacte en oplaadbare Aqua Cleanette WaaVrneé u jzotoej droogste'naltW^
^V * . » ^stofzuigen 'én seen krac^tlgex^ar^lfc^^ic|;ltiia*oo^warikô6TAtif>8
^ sledestofzuiger$\mèt' vIjftfouÈügMfltWsyst
KHygIë1iefllter;dubpelparkeè1rsYsteern|büiskïèm;erigeïntegre
l^c^^r^^b^^&Xm^

Betaalbare mode, snelle recepten,
praktische tips, gezondheid, puzzels,
ontroerende interviews, de verhalen
échter het nieuws... Dat vindtu elke week
in Vrouw Vandaag. Voor maarfl. 1,95!
Maar als uabonneewordt, betaaltu nog
minder: maarfl. 1,75 per nummer, en het
blad wordt elke week bij u thuis gebracht!
Neem nu eenabonnementen profiteer
van een geweldige welkomstkorting: de
eerste 10 nummers voorfl. 10,-!

Het complete weekbBati
voor maar f B. 1,95!i
En, Vrouw Vandaag is
nóg goedkoper als u
abonnee wordt.
Vul de bon in en stuur hem gratis op!
De eerste 10 nummers voor maar fl. 10,- ,
ik abonneer mij tot wederopzegging, maar voor
tenminste een half jaar op Vrouw Vandaag en
betaal slechts fl. 38,- <als welkomstcadeau ontvangt
u,de eerste 10 nummers voor slechts fl. 10,-}

» • nhi*nhi,n*

Vrouw
vandaag
Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:

1. Wie brengt de oosterse keuken bij u thuis?
2. Welk product helpt je weer op de been?

De BoocIschappenLijn

0909-50.220.05

(100 cnt/m)
(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken.)
Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van
uw naam, adres, postcode en woonplaats) naar:

Het Boodschappenspel

Handtekening;

Surfline DE-303
'Stoomstrijkifzer

en bel uw antwoorden door naar:

Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam

Geef hfer aan hoe u uw abonnementsgeld wilt betalen:
O
'k machtig Medianet/Media Expresse het abonnementsgeld,
automatisch van mijn rekening af te schrijven.
.
,
Banknummer:

ROWENTA

De winnaars ontvangen
schriftelijk bericht.

O

Deze week:
Een extra krant, gratis! Vol met contactadvertenties. Mensen die een partner
zoeken, een (pen)vriendin of een reisgenoot bijvoorbeeld. Verder een reportage
van vier lezeressen die gratis een metamorfose ondergingen. Nieuwe kleren én
een nieuw kapsel! U leest in Vrouw
Vandaag hoe ü zich ook kunt opgeven!
En, een gezellige Oranje Quiz: wat weet
u van alle huwelijken binnen ons koningshuis? Doe mee en maak kans op een
koninklijk verzorgd weekend in een heerlijk hotel! En natuurlijk nog veel meer.
Koop Vrouw Vandaag, even iets anders!

'

DDDDDDDDD
, .;
i,....

'k ontvang voor de betaling van het abonnementsgeld
een acceptgiro

Om O'

Naam*
Geboortedatum:
Straat:
Postcode:

Nr:
Plaats:..

Telefoon:
Stuur deze bon In een open envelop
zonder postzegel naar Media Expresse,
Antwoordnummer 50.200,2000 VK Haarlem
, pf bel gratis 0800-0224222. Dan ontvangt u
IV1 CLJIfV
; binnen drie weken Uw eerste Vrouw Vandaag!,., EXPRESSE
.Deze aanbieding is geldig t/m l mei 1998. Vrouw

519.700 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

Nieuwsblad
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Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
58-e jaargang nummer 23, oplage 5.425

Natuurpand mogelijk
niet op Friedhoflplein
ZANDVOORT - Marijke
Herben, de nieuwe wethouder van Ruimtelijke Ordening, heeft donderdagavond
tijdens een inspraakavond
toegezegd dat ze gaat proberen te voorkomen dat er een
natuureducatiecentrum op
het Friedhoffplein gebouwd
wordt. Ze deed haar toezegging om tegemoet te komen
aan de bezwaren van omwonenden tegen een gebouw
van maximaal twaalf meter
hoog op het nu nog lege
plein. De bewoners willen
geen bebouwing op het
plein.
De wethouder kan het natuurmuseum niet eigenhandig
tegenhouden. Ze moet daarvoor eerst het college van Burgemeester en Wethouders
overtuigen en daarna de gemeenteraad. De vorige gemeenteraad heeft namelijk
een jaar geleden een structuurschets, een planologisch
plan voor heel Zandvoort, aangenomen. Daarin staat ook
een passage over het gewraakte gebouw. Op de structuurschets is het bestemmingsplan
voor de omgeving van de ZuidBoulevard gebaseerd. Daarom
staat er in het bestemmingsplan dat de mogelijkheid open
blijft om de bestemming van

Echtelijke ruzie
ZANDVOORT - De politie
heeft donderdagmorgen een
42-jarige Brit gearresteerd in
een bungalow van Gran Dorado. Zijn vrouw, een 35-jarige
Britse, had aangifte gedaan
van mishandeling door haar
man. Ze meldde zich met yerwondingen in haar gezicht
donderdagmorgen in alle
vroegte bij het politiebureau.

bouwen wordt daarom een
stuk moeilijker als de gemeenteraad het bestemmingsplan
eind van dit jaar aangenomen
heeft. De hoogte van de huidige dakrand, de plek van de
buitenmuren op dit moment
en de huidige kleur van de huizen zijn allemaal vastgelegd in
het bestemmingsplan.
„Betutteling," meenden diverse bewoners. Twee van hen
lijken bovendien de dupe te
worden van de nieuwe regeling. R. van Vessem (Boulevard Paulus Loot) en J. Coenraad (Brederodestraat) willen
graag hun huis verbouwen en
hebben onlangs van de gemeente te horen gekregen dat
ze eerst op het nieuwe bestemmingsplan moesten wachten
voordat ze hun bouwplan kónden indienen. „En nu blijkt dat
verbouwen bijna niet meer
kan," reageerden ze boos. „Ik
woon toch niet in een grachtenpand," vroeg Van Vessem
zich af. Coenraad verwees bovendien naar het appartementencomplex Nieuw Duynen
dat sinds kort op de plek van
Paviljoen Zuid staat. „De gemeente slaat ons wel om de
oren met het argument dat het
op de boulevard niet een stenenmassa mag worden, maar
staat wel een groot metselgebouw als Nieuw Duynen toe."

het Friedhoffplein te veranderen, bijvoorbeeld voor een natuureducatiecentrum.
„Als er blijkbaar zoveel
weerstand is, dan zou ik willen
zeggen dat ik voorstel aan het
college om de structuurschets
te veranderen," beloofde Herben voorzichtig. Voor die toezegging oogstte ze zelfs een
klein applausje van de ongeveer twintig bewoners uit
Zandvoort-Zuid die de inspraakavond bezochten. En
Elly de Vries van de Stichting

Wethouder belooft
boze omwonenden
lobby in B en W
Zandvoort-Zuid
bespeurde
enige betrokkenheid van de
nieuwe wethouder bij de bewoners. „U staat aan onze
kant," constateerde ze.
Veel bewoners snapten niet
dat de gemeente enerzijds zelf
de mogelijkheid openhoudt
om de bestemming van het
Friedhoffplein te veranderen
en anderzijds strenge regels
oplegt voor de huizen die er nu
al staan. De gemeente wil dat
Zuid een villawijk blyft. Ver-

Tinksterdagen verlopen rustig'

ZANDVOORT - De Pinksterdagen hebben volgens de politie
niet tot grote problemen in Zandvoort geleid. Er waren geen
grote vechtpartijen en nauwelijks overmatige geluidsoverlast.
Wel stond het verkeer 's morgens en 's avonds vast op de
invalswegen van en naar het strand. De politie heeft daarom het
verkeer op de kruisingen in Heemstede geregeld. Op de Zeeweg
kwam de politie niet in actie.
De politie heeft bovendien zes auto's weggesleept, omdat zij
op de stoep geparkeerd stonden. De eigenaren van de auto's
konden hun bezit tegen betaling van de sleepkosten (225 gulden) weer ophalen.
Twee toeristen hebben een bekeuring gekregen omdat ze
Oplichting
stonden te plassen bij de ingang van het raadhuis. Drie mensen
ZANDVOORT - Een 92-jari- werden aangehouden wegens vandalisme. De meeste bekeuringe bewoonster van een flat aan gen deelde de politie echter uit aan mensen die illegaal kamde Herman Heijermansweg is peerden. Achttien van hen kregen een bon.
drieduizend gulden kwijtgeraakt aan een oplichter die
zich uitgaf als medewerker van
ADVERTENTIE
de Postbank. Woensdagmiddag belde de man bij haar aan
en vroeg om haar pas en pincode. Hij zei dat hij de pas kwam
ophalen omdat deze steeds
slechter zou werken. Hij beloofde de vrouw dat zij een dag
later een nieuwe pas zou krija lli van der Horst
gen. Later op de avond werd
Een lamp moet sfeer creëren,
echter drieduizend gulden van
vindt Co van der Horst. Of hij
haar rekening afgeschreven.
De vrouw heeft bij de politie
nu aan of uit is. Vandaar de royale
aangifte van oplichting gecollectie lampen van vooraanstaande
daan.
ontwerpers. Zoals deze Terzani-hanglanïp,

aker

Vrouw gered

ZANDVOORT - Badgasten
hebben zondagmiddag rond
half twee ter hoogte van paviljoen 15 een 48-jarige vrouw uit
Ludenscheid uit de zee gered.
Medewerkers van de Reddingsbrigade en politie-agenten hebben de vrouw gereanimeerd. Een toevallig passerende arts schoot eveneens te
hulp en diende de vrouw zuurstof toe. De vrouw is naar het
ziekenhuis in Heemstede gebracht. Zij was bij haar aankomst in het ziekenhuis nog in
coma. Bij de politie is niet bekend hoe haar situatie op dit
moment is.
ADVERTENTIE

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

Waterstanden,
Datum HW LW HW LW
03 jun 10.04 05.24 22.45 18.35
04jun 11.25 06.24 --.-- 19.25
05 jun 00.05 07.30 12.34 20.35
(16 jun Ol.lfi 08.30 13.35 21.36
07 jun 02.50 10.15 15.10 23.04
08 jun 03.26 11.15 15.4623.44
09 jun 03.59 11.54 16.19 --.-10 jun 04.36 00.30. 16.51 12.34
H jun 05.07 01.05 17.29 13.14
Maanstand:
VM wo. 10 jun 06.08 u.
Hoogwater wo l O jun 16.51 uur
NAP +100 cm.
Laagwater wo 10 jun 00.30 uur
NAP -87 cm.

Sft

ontworpen door J.F. Crochet.

co van der horst

Ook in ons wooncenlrum: Mare Smitnuis Keukenarcnitectuur. SamlairSludio B.A.D.. Solidwood Plankenvloeren &
Parquet plancher'. Boley open haarden en Rem Art Gallery. W

Binderij 2 Amstelveen. 020-6412505. Maandag
tot 13.00 uur gesloten. Donderdag koopavond.

Los nummer 2 gulden

DEZE WEEK

Bijna 7,5 meter hoog

20 PAGINA'S

Zandvoorters
mogen cadeau
kiezen
pagina 3
Een deel van de nieuwe huizen in de stationsvallei bereikt maandag
het hoogste punt als het dak'erop ligt. Het hoogste huis van Park
Duijnwijk is dan 7,5 meter hoog volgens opzichter K. Kruijer.
Sinds februari is er druk gebouwd in de stationsvallei. Medio
december van dit jaar verwacht Kruijer de oplevering van de eerste
110 huizen. Dan staan er 98 laagbouwhuizen en twaalf
appartementen in het complex naast het station. De bouw verloopt
volgens Kruijer tot nog toe volgens de planning. Binnenkort start
ook het bouwrijp maken van de tweede fase van Park Duijnwijk, de
huizenrij die langs de Van Speijkstraat komt

Criminaliteit stijgt hier
meer dan elders in regio

ZANDVOORT - Er hebben in 1997 in Zandvoort meer tasjesroven, mishandelingen, overvallen, inbraken en diefstallen
Toto Karin Schut plaatsgevonden dan in 1996. Dat blijkt uit de jaarrapportage
van de politie. Zandvoort staat voor het eerst sinds 1994 weer
bovenaan wat betreft het aantal geweldsmisdrijven. 44 procent van de geweldsdelicten in de regio Zuid-Kennemerland
Zuid gebeurt in Zandvoort.
centrum (van 29 naar 45 inbraHet opvallendst is de stijging ken, waarvan dertien in de
van het aantal tasjesroven. maand juli) en Oud-Noord
Dat aantal steeg van vier naar (van 27 naar veertig) werden
moest op het gemeentehuis 21. De politie heeft inmiddels dit jaar extra geteisterd door
verschijnen voor een ernstig een man opgepakt die ervan een inbraakgolf. Opmerkelijk
gesprek en is in afwachting van verdacht wordt dat hij deze zo- is echter dat anderzijds de reverdere stappen van de ge- mer diverse tasjesroven ge- actie van de bewoners uit het
pleegd heeff.
meente.
oostelijk deel van Zandvoort
Ook het aantal aangiftes van op een beveilingsproject van
Maandag kreeg de gemeente mishandeling nam toe, van de politie relatief lauw is.
weer een klacht, deze keer vol- dertig naar 51. Of dat komt Slechts 27 procent reageerde.
gens gemeentevoorlichtster K. doordat relatief meer mensen In Bennebroek, Bloemendaal
de Hoog van een collega- naar de politie stapten of dat en Heemstede was dat 10 prostrandpachter die zich ergerde er werkelijk een stijging is, cent meer.
aan de muziek van Far Out. weet de politie niet. Vijf menJuni, juli en augustus waren
„Toch bleven we keurig onder sen werden het slachtoffer van populair bij autokrakers en aude zestig decibel en de contro- een overval. In 1996 was dat er todieven. 79 van de aangiftes
leur is dan ook weer gewoon maar één.
kreeg de politie in die maanweggegaan," meldt Kamer- In andere gemeenten werd den, terwijl tijdens de overige
beek van Far Out.
minder ingebroken. Vooral in maanden 'slechts' 41 mensen
Wim Fisscher begrijpt het Heemstede daalde het aantal naar de politie stapten om
probleem. „Maar de oplossing inbraken volgens de politie aangifte van diefstal uit of van
ligt niet in het harder zetten spectaculair (met 42 procent). hun auto te doen. Het aantal
van de muziek."
In Zandvoort steeg echter het autokraken bleef ongeveer geaantal aangiften van woningin- lijk. Maar er werden negentien
Vervolg zie pagina 3 braken met een kwart. Vooral auto's meer ontvreemd dan in
1996.
ADVERTENTIE
Vandalisme kwam zeventig
keer meer voor. De Zandvoorters belden ook vaker naar de
politie om te klagen over geSPORTACADEMIE
,
luidsoverlast. Er kwamen
83 klachten extra binnen. Ook
NAUWELAERTS DE AGE
waren er 28 incidenten met
dieren extra.
organiseert Inlineskaten op het circuit van Zandvoort
Een van de weinige dalingen
is terug te vinden bij de aanrijdingen. Er vielen zeventien geVoor info zie achterpagina WK-bijlage
wonden minder bij auto-ongelukken. De auto's hadden wel
meer te lijden (59 ongelukken
met materiële schade meer
dan in 1996).
Als gevolg van alle toenames
had de politie het ook drukker,
constateert het rapport. In
Heemstede, Bennebroek en
Bloemendaal was het juist rustiger.

ZANDVOORT - „We zitten
met onze handen in het
haar," zegt Robert Kamerbeekvan strandpaviljoen Far
Out. „We moeten ons geld in
een paar maanden verdienen, maai- veel mogelijkheden hebben we daar niet
voor. Waarom zou er geen
soepelere regeling kunnen
komen voor live-muziek en
feestjes?" Volgens Wim Fisscher, de nieuwe voorzitter
van de strandpachtersvereniging, is er hoop. Met de gemeente wordt al enige tijd
gesproken over meer vrijheid
voor muziek bij strandpaviljoens.
Al jaren is het een dilemma
voor de gemeente: enerzijds
klagen bewoners van de boulevard over geluidsoverlast van
paviljoens, anderzijds vinden
strandpachters dat ze zich te
veel moeten inhouden. Zo nu
en dan staat er een strandpachter of een bewoner op met
een noodkreet.
Voor Robert Kamerbeek is
de aanleiding dat hij op 9 mei
om negen uur 's avonds een
milieucontroleur van de gemeente op zijn stoep had staan
die constateerde dat de volumeknop te ver openstond. Hij

ZANDVOORT - Ooit had ze van alle Zandvoortse huurders de meeste ruimte om zich heen. G. van den HamBroenink woonde tot een jaar geleden in het beroemde
huis in de stationsvallei, waar nu de nieuwbouwwijk Park
Duijnwijk gebouwd wordt. Ze verhuisde naar de A.J. van
der Moolenstraat. Ook een mooi huis, vindt ze, maar wat
jammer dat ze nu in de clinch ligt met de gemeente over
haar oprit.

De boosdoener is een boom.
Een paar jaar geleden, voordat Van den Ham er woonde,
plantte de gemeente een
boom schuin voor het huis op
nummer 31. Een oprit was er
toen nog niet, maar de ruimte
was er wel voor uitgespaard
volgens de huidige bewoonster. „Naast mijn oude huis
kon ik ook rrujn auto parkeren, daarom heb ik aan de gemeente gevraagd of er een oprit gemaakt kon worden. Ik
moest daar zevenhonderd
gulden voor betalen. Dat de
boom in de weg stond, heb ik
op dat moment al aangekaart.
Maar het hielp niet."
Tot twee weken geleden
dacht ze dat het allemaal toch
nog goed zou komen. „Het
kan ook goed komen, alleen
moet ik dan wel 1500 gulden

betalen. De gemeente vindt
namelijk dat ik er met enig
manoeuvreren wel in kan. Ik
ben ontzettend boos geworden toen ik dat antwoord aan
de telefoon kreeg. Ik heb er
bijna spijt van dat ik vrijwillig
uit mijn vorige huis ben wéggegaan. Ik had misschien gewoon mijn poot stijf moeten
houden. Maar ja, dat had geen
zin, dacht ik destijds. Bovendien werden de onderhandelingen met de Nederlandse
Spoorwegen gevoerd, want
die waren eigenaar van het
huis en de grond."
Volgens
gemeentevoorlichtster Kitty de Hoog hanteert de gemeente voor iedereen dezelfde normen en moet
Van den Ham daarom
1500 gulden betalen. „Gelijke
monniken, gelijke kappen.
Daar wijken we in principe
niet van af. Het enige dat deze
mevrouw nu nog kan doen, als
ze niet wil betalen, is een brief
aan het college van Burgemeester en Wethouders
schrijven. Krijgt ze het dan
niet voor elkaar, dan kan ze
naar de commissie Beroep en
Bezwaar stappen die de zaak

Jongeren
enthousiast
aan de slag
pagina 5

Strandpachters willen meer
muziekoptredens en feestjes

'We moeten met onze caravan de struiken in'
„Als we de caravan naar de
achtertuin rijden, moeten we
eerst de bessenstruiken in,
anders kunnen we de oprit
niet op. En elke keer moet de
auto scheef-het stoepje op,
dat kan toch nooit de bedoeling zijn," vraagt Van den
Ham zich af.

Editie 17

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

ADVERTENTIE

AMSTERDAM
TRAPT
HET PAROOL.
In de speciale
WK-commercial die
dagelijks te zien is op
ATS en vanaf begin juni
op de STER.
W o 3 j u n i - 17.53NED 1
Do 4 juni - 22.29 NED 3
Z a ö j u n i - 18.38 NED 2
Zo 7 juni- 16.03 NED 2
Ma 8 juni- 17.55 NED 3

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat zich in

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00
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Daarna word ik abonnee en belaal per
D kwartaal/19.60 D halfjaar ƒ35,40 D jaar ƒ 61,75
„Dit kan toch nooit de bedoeling zijn," vraagt G. van den Ham zich af

nog eens bekijkt."
Van den Ham meent dat het
gelijkheidsbeginsel in Zandvoort niet opgaat. Onlangs
heeft de gemeente ruim vijf

ton uitgegeven voor het verplaatsen van woonwagens
van de Thijsseweg naar de
Van
Lennepweg-Heimanstraat. De woonwagenbewo-

Foto Ancii'ó

ners betaalden daar zelf
75 duizend gulden aan mee.
Diverse bomen en lantaarn-.
palen moesten voor de verhuizing wijken.

* Voor poslabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051.1000 PA
Amsterdam. U hoefl geen postzegel te plakken. 871.0371 017003
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FAMILIEBERICHTEN
100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU

zn >o$eu£ met ï>e $eboorte \Jan ons eerste kleinkinb

NATUURSTEENBEDRUF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw gralwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschnjvmg van namen en teksten, belettering en alles wat ermee verband houdt.

trotse en alije
ol>a en oma ôtryber

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.
ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat
van ons is heengegaan mijn lieve man, onze vader,
schoonvader en opa

Albertus Hendrik Feith
12 iebruari 1920
9 mei 1998
L. M. Feith-Poulain
Edwin en Anita
Bas
Irma en Dennis
Guido en Martine
Gerlrude en Gerard
Cyrilla en Peter
Dewi
Marald en Angela
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

Een compleet verzorgde begrafenis
of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van slechts ƒ 3.395,Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

Now the wind has lost my sail
Now the scent has left my trail
Wlio willfindme
Take care and side with me
Gttide me back
Safely to my home
Where I belang...
Abrupt ben je uit ons midden verdwenen, diep bedroefd moeten wij afscheid nemen

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

Niels Frank Hendrikse
-fr 12 april 1965
f 29 mei 1998
te Haarlem
te Rotterdam
Josty Verhulst en
Max Nielson Hendrikse
Ad en Elly Hendrikse
Milan, Larisa, Mike
en Nathalie Hendrikse
Saskia Hendrikse
Correspondentieadres:
Frans Zwaanstraat 62
2042 CD Zandvoort
Gelegenheid tot afscheid nemen woensdag 3 juni
van 19.15 tot 19.45 uur in het "Goetzee Rouwcentrum", Boezemsingel 35 te Rotterdam-Crooswijk.
DeafscheidspleclHigheidzaldonderdag4juniornstreeks 12.15 uur plaatshebben, in de aula van de
algemene begraafplaats "Crooswijk", Kerkhoflaan
1-5 te Rotterdam.
De crematie zal in stilte plaatshebben.
Gelegenheid tot condoleren, in restaurant "Buitenzorg", Plaszoom 550a te Rotterdam, van 15.00
tot 16.00 uur.

voor meer informatie:

BEL GRATIS 0800-022 45 35
Dag en nachl bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaiuestraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag: 08.30 - 20.00 uur
vrijdag: 08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen (023) 574 01 02.
DONDERDAG 11 JUNI
RAADHUIS GESLOTEN VANWEGE SECTORENSPEKTAKEL
In verband met het sectorenspektakel, dejaarlijks terugkerende sportdag voor ambtenaren,
is het Raadhuis op donderdag 11 juni 1998 de
hele dag gesloten
SPREEKUUR WETHOUDERS
OP 11 JUNI VERVALLEN
In verband met het sectorenspektakel op donderdag 11 juni komt het geplande spreekuur
van de wethouders te vervallen Het eerstvolgende spreekuur heeft plaats op donderdag 25 juni 1998. Tot die tijd kunnen afspraken op reguliere wijze worden gemaakt
Afspraken voor het spreekuur kunnen
gemaakt worden via het bestuurssecretanaat,
tel (023) 574 01 00
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 25 mei vergaderd De
besluitenlijst van deze vergaderingen en van
de verdere m week 22 door B&W genomen
besluiten is op dinsdag 2 juni vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie
CONTROLE PRECARIOBELASTING
EN TOERISTENBELASTING
Precariobelasting
Sinds enkele jaren wordt m de gemeente
Zandvoort precariobelastmg geheven Deze
belasting is verschuldigd voor het hebben van
voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond De
hoogte van het verschuldigde bedrag is afhankelijk van het soort voorwerp en het aantal
m' of m'
Het plaatsen van voorwerpen mag alleen als
de gemeente hiervoor schriftelijk toestemming
heeft verleend d m v het afgeven van een vergunning Gebleken is echter dat m een aantal
gevallen in het geheel geen toestemming aan
de gemeente is gevraagd hoewel dat op grond
van de wetgeving wel had gemoeten
Om deze reden is besloten om m het vervolg
regelmatig te gaan controleren waarbij per
perceel zal worden vastgelegd welke voorwerpen aanwezig zijn waarvoor precariobelastmg
verschuldigd is en derhalve een aanslag opgelegd dient te worden
De eerste controle zal worden gehouden m de
periode S t/m 12 juni a s
Toeristenbelasting

Voor het houden van verblijf met overnachten'
m de gemeente door personen die niet m de
gemeente Zandvoort wonen is toenstenbelastmg verschuldigd Dit geldt niet alleen voor
personen die overnachten m hotels, pensions,
campings etc , maar ook bij particulieren.

of crematie.
Direct hulp bij een sterfgeval.

In het geval u derhalve als particulier 'verhuurt'
bent u toenstenbelastmg verschuldigd en
dient u dit op te geven bij de gemeente
Gebleken is echter dat niet alle particuliere verhuurders ook daadwerkelijk hiervan aangifte
hebben gedaan Uit het oogpunt van o a het
"gelijkheidsbeginsel" is dan ook besloten om
jaarlijks een aantal controles uit te voeren In
de maand juni a s zal hiermee een aanvang
worden gemaakt
Mocht blijken dat er sprake is van verhuur zonder dat hiervoor aangifte is gedaan, zal alsnog
een aanslag toenstenbelastmg worden opgelegd, eventueel verhoogd met een boete
Alle controleurs zijn m het bezit van een geldig
legitimatiebewijs die door de gemeente Zandvoort is afgegeven Op verzoek kunnen deze
worden getoond
* Voor nadere inlichtingen omtrent de precanobelasting en toenstenbelastmg nachtverblijf
kunt u terecht bij de Centrale Balie van het
Raadhuis
VERKEERSBESLUIT
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
30 mei 1995 no 72, tot machtiging van het
college van Burgemeester en Wethouders tot
het nemen van besluiten als bedoeld m artikel
18 van de Wegenverkeerswet 1995, het
bepaalde m de Wegenverkeerswet en het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990, hebben Burgemeester en Wethouders
besloten tot
* het aanleggen van een gereserveerde
invalidenparkeerplaats in de Westerparkstraat t.h.v. perceel 16
Tegen het besluit kan door belanghebbenden
binnen zes weken na publicatie schriftelijk
bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten naam, adres, dagtekenmg, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden
van het bezwaar
KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten m het dorp De zogeheten Ecocar rijdt een
route met enkele halteplaatsen Het KCA kan
op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 9 juni
1998.
De route loopt via de volgende halteplaatsen
Corn Slegersstraat
08 15 - 09.00 uur
Schuitengat
09 15 -10 00 uur
Brederodestraat/
Friedhoffplem
10 15 - 11 00 uur
Tolweg
11.15 - 12 00 uur
Sophiaweg
12 4 5 - 1 3 30 uur
Van Lennepweg/
J P Thijsseweg
13 4 5 - 1 4 30 uur
Prgf vd Waalstraat
1 4 4 5 - 1 5 30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15 45 -16 30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn

AANGEVRAAGDE

KAPVERGUNNING

De volgende aanvraag is ontvangen
- Lorentzstraat 1 - 1 boom

De aanvraag ligt gedurende één week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van net
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

GEMEENTE

UITVAARTCENTRUM HAARLEM

EN OMSTREKEN

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

Niels

voor altijd in onze harten.
Karin, Wim, Naomi, Ron,
Frieda, Chris, Frederiek, Roderik,
Wouter, Monique, Judith, Anne,
Cuno, Rinske

Rectificatie
Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden
van mijn vrouw, moeder en oma

Gerritje Maas-Keesman
neggen wij u langs deze weg onze welgemeende dank.
Uit aller naam:
Jan Maas

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

GvD oecLxnUf de cUxmes v<xr>

INFO

Stichting Zandvoort Promotie
Presenteert

VOORJAARS
MARKT

6 juni 1998

Truus
60joor
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E T R U M ZANDVOORT
Louis Davidsstraat/Prinsesseweg

onze lieve

moeder en oma

•
•
•
•

DORPSOMROEPER
STELTLOPER
CLOWN OME WIM
KINDERBOERDERIJ

VOORNEMEN OM BOUWVERGUNNING TE VERLENEN
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening bouwvergunning te verlenen voor
- het vergroten van de woningen op de percelen Bilderdijkstraat 8, 10 en 12
- het vergroten van een bergruimte op het
perceel Brederodestraat 41
- net vergroten van de woning op het perceel
Emmaweg 4
- het plaatsen van een schuur op het perceel
Kostverlorenstraat 118
- het vergroten van een bergruimte op het
perceel Martmus Nijhoffstraat 53
- het bouwen van een zwembad op het perceel Zandvoortselaan 303
en om met toepassing van artikel 50 lid 5 van de
Woningwet bouwvergunning te verlenen voor
- het plaatsen van een urinoir op het perceel
Swaiuestraat ter hoogte van de parkeerplaats achter het gemeentehuis
De bouwplannen liggen met ingang van 5 juni
gedurende 14 dagen ter inzage bij de Centrale
Balie Gedurende deze termijn kan een ieder
tegen voormelde bouwplannen schriftelijk
bedenkingen kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
BOUWVERGUNNING
De volgende melding bouwvoornemen is
bij het college van Burgemeester en Wéthouders ingediend:
98093M Mansstraat 6 uitbreiden woning
De genoemde aanvraag ligt ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken
bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling
van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouw- en sloopvergunningen
98007B Koningbouwen woningen
straat 73-79
(25-05-1998)
98042B Duinpiepers- plaatsen tumhuisje
pad 2
(27-05-1998)
volkstum nr. 17
98063B Bentveldweg 8 uitbreiden woning
(27-05-1998)
98076S Brederodeslopen woning
straat 205d
(27-05-1998)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis, gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

f 5O.O25,- ïs cjevcJJlen.

postkantoor
Zandvoort

L. Davldsrtraat 18

We weten niets
van Pareis maar
alles van Londen.

^

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.

Snelle 24 uurs service en:

U bent de eerste die uw foto's ziet

Van Parcis welen we alleen hoc je 't schrijft, in

Londen komen we al meer dan 80 jaar.
Vandaar dat wc de dikste zomcrgids en do

de Gaper Drugstore.
Sterk in perfect fotowerk

scherpste tarieven hebben én oen grolc keus
bieden uit hotels, arrangementen en musicals

BUDGET
KLEURENFOTO'S

U vaart met de Stena HSS van Hoek van
Holland naar Harwich en de Slena HSS

van kleinbeeld kleurenfilms

Expres brengt u in 1.10 uur rechtstreeks naar

AANVANG 11.OO-17.OO UUR
met o.a.:

De besluiten liggen met ingang van 5 juni 1998
met de bijbehorende tekeningen, waarop met
een rode omlijning de betreffende percelen zijn
aangegeven, ter inzage bij de Centrale Balie

•\vcuxi~op een p-r ij s VOLT»

dus ook voor uw fotowerk naar

Van
Moe, Bert,
ert oüe neven, en! ni&Kten.

voor* de verkoop vtxr» r>etr

(ART. 22 WRO)

De gemeenteraad heeft op 26 mei 1998 besloten, dat op grond van artikel 21 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening (W.RO) bestemmingsplannen worden voorbereid voor
- Bilderdijkstraat 8, 10 en 12
- Brederodestraat 41
- Emmaweg 4
- Kostverlorenstraat 118
- Martmus Nijhoffstraat 53
- Zandvoortselaan 303
- Bramenlaan 2 e o

uitvaartverzorging
kennemerland bv

"De Per-sorjeeLsveT-ernmna
Onze neven- en nichtendag zal nooit meer compleet zijn.

VOORBEREIDINGSBESLUITEN

hartje

Londen.

Informeer bij uw
Vraag ook naar de

reisagent of bel

PRESTIGE-FOTO

2 dagen
Londen

Big Ben Tours:

met nieuwe film voor slechts [ 3,"

(0174)315 831.

DJO
DRUGSTORE

Clements, Pauline
Roxy
Tommy en Clair

non-profit instellingen als
- KNRM - Rode Kruis - N.H.K - Green Peace e.a.

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

^

BIG BEN TOURS

O n b e t w i s t de s p e c i a l i s t
l dag Londen v.a. 149,-. 3 dagen Londen v.a. 250,-
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Stemmen voor millenniumcadeau stromen binnen
Welk cadeau krijgt de Zandvoortse gemeenschap op l
januari 2000? Ongeveer vijfhonderd Zandvoorters hebben hun stem voor een van
de millenniumcadeaus al
uitgebracht. Tot 15 juni
heeft iedereen daarvoor de
tijd. De 'stembussen' staan
bij banken, supermarkten,
het raadhuis en het postkantoor. Donderdag werden vijf
ideeën gepresenteerd in Gebouw De Krocht. Uit vier
mag gekozen worden, de
vijfde gaat sowieso door als
er genoeg geld overblijft van
de beschikbare drie ton. Een
overzicht.

Geel, blauw en groen
aanzicht Zandvoort

„Creatief, reëel, uitvoerbaar,
tot op de gulden af te bakenen
en een aanwinst voor onze
badplaats." Wildenthousiast is
Rob Boekelman over de extra
bomen, bloemen en planten

die hij voor twee ton in Zandvoort wil neerzetten.
Alle straten krijgen gele of
blauwe bloemen in de borders.
„Zodat je de kleuren van Zandvoort ziet als je door het dorp
rijdt. Een geel en blauw lint,
dat stel ik me erbij voor."
Elke inwoner mag daarnaast
een eigen boompje planten in
zijn tuin of op het balkon. Net
als de bekende Beatrixboom
komt er bovendien een millenniumboom op een centrale
plek te staan die jaren moet
meegaan. In de winter wil Boekelman lampjes (geel en
blauw) ophangen in bomen en
een fles wijn met een speciaal
door Victor Bol ontworpen etiket kan daaronder geschonken
worden. „Het moet uiteraard
geen kermisattractie worden,
die lampjes," nuanceert Boekelman.
„Het grote voordeel van dit
idee is dat het niet plaatsgebonden is. Overal in Zandvoort
zie je er wat van terug. En het
heeft ook een uitstraling naar
buiten toe, zeker als we bij het

welkomstbord aan het begin
van het dorp aankondigen wat
er aan de hand is. Het onderhoud valt ook wel mee. De
boom die iedereen krijgt, moet
men uiteraard zelf verzorgen,
maar de rest van de bloemen
en planten zijn van de gemeente," aldus Boekelman die overigens zelf chef van de plantsoenendienst van de gemeente
is. Het millenniumcadeau
heeft hij echter als privépersoon ingebracht.

Kinderen ontmoeten
dieren op boerderij

„Een kinderboerderij is leuk
voor kinderen, vaders, moeders en opa's en oma's," zeggen Ankie Miezenbeek en Anita van Dam, twee Zandvoortse
moeders. „Wat is er leuker dan
lachende kinderen die dieren
aaien? En als er een kinderboerderij in Zandvoort is, hoeven we tenminste niet meer
naar Groenendaal met de
auto."

„In elke niet-agrarische gemeente vind je behalve het
raadhuis en een koffieshop ook
altijd een kinderboerderij. Het
is eigenlijk gek dat Zandvoort
er nog altijd geen heeft," menen de gebroeders Michiel en
Huib Koel.
„Wij gingen zelf vroeger de
eendjes voeren in de Vijverhut,
maar dat is nu niet meer zo'n
geschikte plek daarvoor nu
Gran Dorado er huisjes omheen gezet heeft."
Volgens Huib Koel hoeft niemand bang te zijn dat de dieren niet verzorgd worden zolang er een officieel bestuur
wordt benoemd en er een beroepskracht werkt. Een lokatie
weten ze ook al: naast Huis in
de Duinen of naast de begraafplaats in Noord.

moet een middelpunt van het
dorp worden," vertelt Yvonne
Reijn. Sommige mensen denken dan ook met weemoed terug aan de tijd (jaren vijftig)
dat er nog een houten muziektent op het Gasthuisplein
stond. Het was volgens Reijn
een mobiele tent, die uiteindelijk van ellende uit elkaar viel
en een vroege dood stierfin de
remise.
De muziektent die zij voor
ogen heeft, zou echter op het
Raadhuisplein moeten staan
en een stuk steviger moeten
zijn. „De Wurf kan er optreden,
maar ook straatmuzikanten
zouden er kunnen spelen. Ik
weet bovendien dat het een
wens is die bij verschillende organisaties in Zandvoort al verschillende malen is komen bovendrijven."

de Amsterdamse Waterleidingduinen? Wie was burgemeester Van Penema en waarom is er een plein naar hem
vernoemd? Allemaal vragen
die straks makkelijker beantwoord kunnen worden als
Zandvoort een eigen informatie- en documentatiecentrum
heeft. „Een ideaal cadeau voor
het jaar 2000," vindt Lieuwe
Zoodsma, archivaris van het
Genootschap Oud Zandvoort
en werkzaam in het archief van
Zuid-Kennemerland.
Hij stelt het informatie- en
documentatiecentrum voor
als een soort paal waarop Internet en allerlei databanken
geraadpleegd kunnen worden.
Zo'n informatiezuil zou in het
museum van Zandvoort (nu
nog het Cultureel Centrum) of
de bibliotheek neergezet kunnen worden. „We beginnen
Muziektent als
met een zuil, later kunnen er
dan natuurlijk altijd meer kogezellig middelpunt Op elke vraag een
men." „Moeilijk voor ouderen?
„Een muziektent brengt ge- uitvoerig antwoord
Nee hoor. In het begin moeten
zelligheid en ontspanning voor
Wat voor weer is het mor- we natuurlijk zorgen dat er
Zandvoorters en toeristen. Het gen? Welke dieren leven er in hulp bij is, maar alles valt te

Valse beschuldigingen

Voorjaarsmarkt
volgens traditie
ZANDVOORT - De Ondernemersvereniging Zandvoort
luidt het voorjaar in met de
traditionele braderie op zondag 7 juni (van elf tot vijf
uur). De voorjaarsmarkt
brengt honderd kramen bij
elkaar op de Louis Davidsstraat en de Prinsesseweg.
Standwerkers proberen hun
waren zo opvallend mogelijk
te verkopen. Bovendien is er
voor kinderen van alles te
doen.
Vijf non-profitorganisaties
mogen ook een kraam inrichten. Hiervoor heeft de OVZ uitgenodigd: de Stichting Health
and Happiness, het Rode
Kruis, de Nederlands Hervormde Kerk, Knrm en Greenpeace. De opbrengst van het
speelgoed dat de Stichting Health and Happiness verkoopt
gaat naar kinderen in Sri Lanka. De Nederlands Hervormde
Kerk mag collecteren voor de
restauratie van het orgel.
Voor de kleintjes zijn er dieren bij de mini-kinderboerderij, komt clown Ome Wülem
langs en is er een steltloper. De
boerenblaaskapel De Geinpiepers zorgen voor wat- extra
sfeer. Zij zijn met z'n twaalven
en lopen rond over de braderie.

Strandpachters

Paul Olieslagers (stroper Gerrit) neemt het niet. Hij raakt slaags met Willem Schilpzand, die hem er ten onrechte van beschuldigt dat hij
de strikken van een ander zou leeghalen. De vader van Gerrit (Bob Gansner) kijkt toe. Het is een typisch Zandvoortse scène uit de
jubileumvoorstelling van toneelvereniging Wim Hildering en folklorevereniging De Wurf. Daarin gaat het om twee Zandvoortse families:
een stropersfamilie en een vissersfamilie die leven aan het begin van deze eeuw. De voorbereidingen voor deze groots opgezette uitvoering
zijn in volle gang. Sinds maart repeteren de beide verenigingen samen op diverse locaties, zoals de Gertenbach Mavo, De Tol en De
Krocht. Iedereen heeft een grote of kleine rol. Sommige mensen van de Wurf zitten bijvoorbeeld tijdens het stuk een garnalennet te
knopen. „Inmiddels kennen bijna alle spelers, die in het stuk aan het woord komen, hun tekst uit het hoofd," vertelt Olieslagers. Zelf heeft
hij zich ook volledig verdiept in zijn personage Gerrit. „Hij mist een klein knopje in zijn bovenkamer. Hij stottert, heeft geen vriendin, een
natuurmens dat leeft van stropen, garnalen vissen en een borrel. Leuk om te spelen," aldus de acteur van Wim Hildering

(020)6656321.
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)

(020) 562 6211
Abonnementsprijzen: ƒ19,60 per kwartaal.
ƒ35,40 per half jaar, 61.75 per jaar Voor
Postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ2,-.
Vragen over bezorging, donderdag tussen
9-12 uur (023) 5717166
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Knijpers (plv -chel), Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder.
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leren. We hopen dat de zuil
door jong en oud wordt geZANDVOORT - Schelpen,
bruikt."
banken en helmgras komen
binnenkort op het braakligZitten op
gende terrein van Eurotel op
het Badhuisplein. De gemeeneen haring
teraad heeft vorige week beslo„Je eerste zoen bij een pn- ten daar zestigduizend gulden
dergaande zon Wie wil die niet voor uit te trekken
op een mooie bank geven,"
Hoe lang die voorzieningen
vroeg Victor Bol zich af. Daar- er blijven is onduidelijk, teom verzon deze kunstenaar meer daar de Zwitser Schale
een bijzondere bank, in de onlangs overleden is. Hij voervorm van een haring. Oor- de de onderhandelingen over
spronkelijk had de haring al- Eurotel namens Eshh met de
leen graten, maar in het uitein- gemeente. De gemeente prodelijke ontwerp heeft hij wat beert uit te zoeken wie er feitemeer vlees gekregen.
lijk eigendom van de grond is
Bols idee heeft bijval gekre- en wat de erfgenamen van
gen dat zijn artistieke schep- Schale van plan zijn.
ping als het even kan in elk
geval wordt gerealiseerd. WD-kandidaten
„Tenminste," houdt Klaas KoZANDVOORT - Vijf kandiper van het Millenniumcomité daten vanuit Zandvoort dineen slag om de arm, „als er gen mee naar een plaats op de
geld genoeg is. We moeten nog kandidatenlijst voor de provinwel een ton bij elkaar zien te ciale verkiezingen volgend
krijgen. De gemeente geeft na- jaar. Felis Bonke, Han Wertmelijk een ton en verdubbelt heim, Ben Aders, Rita de Jong
verder elke gulden die we inza- (voormalig raadslid en wétmelen."
houder) en René van Liemt
(voorzitter van de WD m
Zandvoort). Dat hebben de leden van de WD volgens Van
MENINGEN
Liemt donderdagavond besloten. Op 15 december wordt
volgens hem duidelijk wie van
De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen de vijf op de definitieve provindie recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie be- ciale lijst komt te staan.
lioudt zich het recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer zijn dan 300 woorden kunnen wor- Woonwagens
den ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet. Stuur uw ZANDVOORT - De omwobrief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA nenden van het nieuwe woonZandvoort of lever uw brief af op de redactie aan het Gast- wagenkamp aan de Heimanshuisplein 12 in Zandvoort.
straat willen dat de gemeente
hen een schadevergoeding
veld in Valkenburg op 10 mei geeft. Volgens hen is de waarde
Straatnamen
1940, Sally Bartels en Jan Blok van hun huis in waarde geMaria Geers-Koper verbaast te vernoemen. Ook Hendrik daald door hun nieuwe buren
zich over het straatnamenbe- Bos, Wim Gertenbach en Ys de en hebben ze recht op een verleid van de gemeente Zand- Jong verdienen een eigen goeding wegens planschade.
voort Lokale verzetshelden straat. Dat geldt eveneens Wethouder Herben wil eerst
worden allemaal op één bord voor Klaas Visser, over wie zijn een advies hebben van de
gepropt, terwijl elke vertrek- zoon in het Zandvoorts Stichting Adviesburo Onroekende burgemeester per defi- Nieuwsblad van 29 april rende Zaken in Rotterdam
nitie een eigen straat naar zich schreef. Klaas Visser verdient voordat ze de bewoners wat
vernoemd krijgt. Is dat wel dat toch wel. Hij is 46 jaar geeft.
juist, vraagt zij zich af.
brandweerman geweest en
heeft 45 jaar in een reddings- Middenboulevard
Met verbazing lees ik dat de boot gevaren.
ZANDVOORT - Het begemeente Zandvoort veel
Dit zijn allen namen die iets stemmingsplan voor de midmoeite heeft met de benoe- te betekenen hebben voor denboulevard komt woensming van straatnamen. Zo ook Zandvoort. Als een burge- dagavond 3 juni aan de orde
in het nieuwe plan Park Duijn- meester een dorp of stad ver- tijdens de commissievergadewijk. Houdt men er rekening laat wordt er zo spoedig moge- nng Ruimtelijke Ordening.
mee dat Zandvoort tegen- lijk een straat naar hem ver- Het bestemmingsplan regelt
woordig niet het Zandvoort is noemd. Waarvoor, waarom? wat er wel en niet mag worden
van voor 1940? Al het oude is Houdt uw eigen Zandvoorters gebouwd tussen de Thorbecweggebroken of wordt wegge- in ere en geef hen waar ze recht kestraat, Burgemeester Engelbroken.
op hebben. Zij gaven hun leven bertsstraat en het SchuitenVerzetshelden komen op één voor ons allen. Ik hoop dat de gat.
bord. Wil men van Zandvoort nieuwe gemeenteraad andere
Geslaagd
iets in herinnering houden dan inzichten heeft.
Maria Gcers-Kopcr
is men toch wel verplicht om
ZANDVOORT - Bij de RedNieuwleusen dingsbrigade hebben 84 kindemijn neef Jan Koper, gesneuren hun examen Reddend
Zwemmen met goed gevolg afADVERTENTIE
gelegd. Zij hebben acht maanden elke donderdagavond getraind. Zo leerden ze onder andere een drenkeling verslepen,
een pop opduiken en zich bevrijden uit de stevige greep van
een drenkeling die in paniek
raakt. De Reddingsbrigade is
blij dat ze geslaagd zijn. NieOp Meubelboulevard Amstermand is gezakt.
dam-Diemen slaag je voor
het hele huis. Met complete
interieurs in de beste zaken
van 't land.

Amsterflam

BAAIBERGEN, HOUWELING INTERIEUR, MUHDERS,
MONDILEDER. MONTEl OASE, VAN REEUWUK. SLAAP
KAMER CENTRUM. STOK MEUBRCENTER, VALHAL
Info (020) 69093 \6

Koto Anch c Lieboi om

ZANDVOORT - „Het 55plus programma voor Zandvoorters is bedoeld om te
zorgen dat je niet geïsoleerd
raakt en dat je de eigen bovenkamer stimuleert," zegt
Ine Zantingh. Zij is sinds november vorig jaar onder andere verantwoordelijk voor
het zomer- en winterprogramma voor ouderen van
het
Activiteitencentrum
Zandvoort. Dat betekende
heel veel organisatorisch
werk voor Zantingh, die een
beetje haar eigen belangstelling heeft laten gelden bij de
samenstelling van het programma.

zonder programma-onderdeel,
gezien de vrij grote Joodse gemeenschap die Zandvoort
voor de oorlog had."
Heel speciaal is de diavoorstelling met muziek over Argentmie en Griekenland. Of
neem nu de middag over handwerktechnieken van vroeger.
Zantingh: „Zelf kan ik het met,
smockwerk, maar ik heb het
ooit wel moeten leren. Borduurexpert Sylvia Ruisendaal
is een erg enthousiaste jonge
vrouw, die deze techniek en
andere borduurtechnieken wél
beheerst."
Voor 55-plussers die willen
werken aan houdingscorrectie,
is er de cursus ismakogie. De
nog vrij onbekende houdingsleer is ontwikkeld door de
Weense professor Anne Seidel

en heeft een goede basishouding als uitgangspunt. Door in
het dagelijks leefpatroon op te
nemen oefeningen kan het hele
lichaam gunstig beïnvloed
worden.
Een aantal
activiteiten
wordt besloten met een maaltijd. Zantingh: „ Misschien
wordt een aantal mensen zo
enthousiast, dat het mogelijk
wordt om de Open Eettafel
weer m te voeren. We gaan dan
twee keer per week samen gezellig tafelen, gewoon aan een
gedekte tafel, uit schalen." Al
met al een programma waarbij
veel diverse onderwerpen aan
bod komen én aan is het geheel ook nog eens scherp gepnjsd. Zantingh: „En het vergt
ook nog wat geestelijke mspanning, want ik vind dat je

Toerismecijfers

ZANDVOORT - De WV
Zuid-Konnemerland presenteert donderdag 4 juni de resultaten van het Continu Toerisme Onderzoek 1997. De presentatie is alleen voor genodigden en wordt gehouden in het
Circus.
ADVERTENTIE

'Je moet 55-plussers niet onderschatten'

gramma, dat op maandag 14
juni feestelijk van start gaat
met een Italie-dag, bestaat uit
negentien verschillende activiteiten. Op de Italie-dag verzorgt de kunsthistorica Gerry
Minderman een lezing. Zij gaat
dan in op de rijke cultuur en
enorme rijkdom aan kunst in
Zandvoorts
'het grootste openluchtmuNieuwsblad
seum ter wereld'.
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Maar er is voor elk wat wils:
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
van een spelletjesmiddag tot
woensdag Uitgave Weekmedia BV.
een informatiemiddag over
Hoofdredacteur J M Pekelharmg.
afasie. „En," zegt Zantingh.
Directeur/uitgever. C A Pelle.
„een bezoek aan het Amsterdams Historisch Museum zal
Adres: Gasthuisplem 12, Zandvoort Postvoor velen ouderen een feest
bus 26, 2040 AA Zandvoort
der herkenning zijn." Een
Kantoor geopend- maandag van 13 tot 16
rondleiding zal worden gegeuur, dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
ven in een ander Amsterdams
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, donderHet zomerprogramma '98 is museum, het Joods Historisch
dag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
zeer gevarieerd én uitgebreid Museum. Zantingh: „Voor
uur
met vijf middagen. Het pro- Zandvoorters toch wel een bijRedactie (023) 571 8648. Fax. (023)
573 0497
Advertentieverkoop (023) 571 7166 Fax:
(023) 573 0497
E-mail wmaveen@perscom nl
Micro advertenties. (020) 5626271. Fax:
(020) 665 6321
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen Postbus 51, 1180 AB Amstelveen
Tel • (020) 347.3434. Fax (020) 347 3439
Micro advertenties- (020) 562.6271. Fax-

Badhuisplein
verandert beetje

T.R. ifÜIS O?

Vervolg van voorpagina
„Stel dat 39 paviljoens tegelijk
zouden zeggen: ik nodig een
band uit of ik zet de muziek
wat harder. Dan worden de
omwonenden gek. Anderzijds
zijn nu de mogelijkheden wel
erg beperkt. Liyemuziek mag
nu slechts één middag per jaar.
We zouden met de gemeente
vijf of tien zondagen moeten
afspreken waarop dan het ene
deel en dan het andere deel
van het strand aan de beurt is.
Dan hebben de bewoners er
minder last van."
„Het ligt niet zwart en niet
wit," zegt wethouder Hans Hogendoorn. „Met de strandpachters is afgesproken dat we
ze willen helpen. Maar het
moet wel in harmonie met de
omgeving."

Zandvoorts
Nieuwsblad

mensen zeker met moet onder- Verzamelen om 11 uur bij de
schatten."
ingang aan de Zuidlaan in Aerdenhout. Kosten: 6,50 gulden,
Enkele activiteiten:
inclusief picknick;
• Van theekoepel tot theekoe• De openingsdag op maandag pel. Een excursie door Bloe14 juni vanaf 's middags vier mendaal op dinsdag 7 junli
uur omvat, naast de lezing, een vanaf twee uur 's middags bij
gezamenlijk gekookte maaltijd 't Hemeltje. Kosten: 3,50 gulonder leiding van de heer Can- den, inclusief thee;
navacciuolo. Cannavacciuplo • Zandschilderen met sjablois kok van Ristorante Napoli in nen, onder leiding van Marion
Haarlem. Opgave vóór 6 juni. Mooij. Op dinsdag 14 juli van
Kosten: vijf gulden zonder twee tot vier uur 's middags.
maaltijd; 12,50 gulden met Kosten 3,50 gulden.
maaltijd;
• De lezing over afasie, in het De brochure over het ZomerActiviteitencentrum, is op programma van het Activiteidonderdag 17 juni, vanaf half tencentrum Zandvoort wordt
elf. Kosten: 4.50 gulden, inclu- huis aan huis verspreid. Voor
sief lunch;
inlichtingen en opgave: Ine
• Wandeling met toelichting Zantingh, tel. 023-571.7113, dadoor het Naaldenveld met gelijks tussen negen en drie
picknick. Op woensdag l juli. uur.

Camiema Circuns
4 t/m 10 juni

Bananen, pilletjes en wc-bezoek helpen tegen examenstress'
De examens zijn voorbij. Op de Gertenbach Mavo betekent
dat even uilpuffen en dan je normale leven weer oppakken.
Hoe denken de vierdeklassers over het examen, over feesten en over hun toekomst? Ze geven bovendien wat tips om
de examenstress te bestrijden.
EBBIE ZWEMMER zit
's avonds gewoon weer
achter de kassa bij Albert Heijn om wat bij te verdienen. Anoir Krim trakteert zich
op een junkoe, een modern
blowtje. En Roderick Fransen
gaat voetballen. Elke examenleerling van de Gertenbach
Mavo vierde woensdag zijn
laatste exarnendag op zijn eigen manier. Voor een paar was
het examen trouwens pas donderdag afgelopen: zij hadden
nog Frans.
Of het Mavo-examen dit jaar
moeilijker was dan andere jaren, blijkt eveneens voor elke
leerling verschillend. „Ik had
nogal wat verhalen gehoord
over vorig jaar. Dat het moeilijk zou zijn en zo. Maar het viel
me wel mee," vertelt Sonja Pel-

D

lerin.
Engels was in elk geval volgens de meeste leerlingen het
makkelijkste. Kelly Koeleman,
een kei in Engels, verwacht
daarvoor dan ook een ruime
voldoende. Wiskunde vormde
voor haar het struikelblok.
„Sommige vragen kon je op
twee manieren uitleggen."
Feikje Bol had de meeste
moeite met Duits. „De teksten
waren niet te begrijpen. De één
dacht dat het over een gasthuis ging, de ander over een
disco. Dat is toch wel opvallend hoor, dat we er allemaal
wat anders uithaalden."
„Als je je schoolonderzoeken
goed doet, hoef je je geen zorgen over je examen te maken,"
zegt Anoir stellig. Zenuwachtig was hij dan ook niet. „Ge-

De leerlingen van de Gertenbach Mavo zaten woensdag en
donderdag als hel goed is voor het laatst in het cxamcnlokaal

woon denken dat het een
proefwerk is," raadt Roderick
aan. „Dat helpt het beste tegen de zenuwen." Feikje heeft
een pilletje genomen. Anderen

adviseren bananen of een bezoek aan de wc vlak voor het
examen.
Ronnie van der Mey wordt
nog het meest nerveus van

klasgenoten die de antwoorden van Engels met elkaar
gaan vergelijken. ,.Ik zie op
16 juni wel of meneer Hokke
(de directeur van de school,
red.) voor mijn neus staat met
een roos" Volgens Hokke
hoeft overigens slechts 10 procent van de 31 leerlingen zich
echt zorgen te maken, hij verwacht dat de overige 90 procent in een keer slaagt of na
een herexamen.
Na die herexamens volgt pas
de uitreiking van de diploma's.
Over een examenfeest daarna
liggen de leerlingen nog met
elkaar en met de docenten
overhoop. Er ontstaat zelfs
even een felle discussie. Hokke
heeft het feest vlak voor de
examens afgelast, omdat de
helft van de leerlingen afzegde
en het organisatiecomite nauwelijks meer aan leren. toekwam. Sonja, voorzitster van
de leerlingenraad, is er nóg
boos over. Maar Feikje nuanceert het. Het lag ook wel aan

haar klasgenoten die eerst wel
hadden toegezegd dat ze kwamen. De directeur heeft de
leerlingen nu een feest voorgesteld na afloop van de uitreikmg, maar dan wel voor de
hele school. Sommige vierdeklassers vinden dat echter niks.
Ze zijn er nog niet over uit.
Wel hebben de meesten al
een vastomlijnd plan over de
toekomst na de zomervakantie. De keuzes voor een vervolgopleiding lopen uiteen van
de grafische school (Sonja),
kappersschool (Feikje), Sociaal Pedagogisch Werk (Debbie). het Luchtvaartcollege
(Kelly) of havo en daarna een
sportopleiding
(Roderick).
Anoir weet het echter nog met.
Uiteindelijk droomt hij ervan
om rechten te gaan studeren.
„Mijn zus is ook van de mavo
naar de universiteit opgeklommen. Dus wie weet."
Monique van Hoogstraten

Woensdag 10 juni
20.00

Night Falls on
Manhattan
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WATER DICHTBIJ
1998

RIJKSWATERSTAAT 200 JAAR
IN 1998 BESTAAT RIJKSWATERSTAAT 200 JAAR. EEN GELEGENHEID DIE WIJ GRAAG MET Ü VIEREN.
OP 6 JUNI LOPEN WE MET U DOOR DE NIEUWE SCHIPHOLTUNNEL ALWAAR DIVERSE WEGENBOUWKUNDIGE PROJECTEN WORDEN BELICHT.
Wegenbouw, onderhoud en bijvoorbeeld een complete sneeuwploeg. Komt u zelf maar kijken, 6 juni van 10.00 -16.00 uur.
U bent trouwens ook van harte welkom tijdens de Open Dag van 13 juni op het Sluizencomplex IJmuiden.
Komt u met het openbaar vervoer, dan staat een pendelbus klaar bij het station Schiphol. Komt u met de auto, neem dan op de A4
de afrit Schiphol en volg de borden 'Open Dag Rijkswaterstaat'. Toegang is gratis. Voor meer informatie kunt u de folder opvragen
bij het Centraal Informatiepunt van Rijkswaterstaat directie Noord-Holland, tel. (023) 5 301 401.

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Noord rHolland

Rijkswaterstaat ^200 jaar

Maandprijs Postcode Loterij valt in Duiven

Reinout maakt winnares
100.000 gulden rijker
Het is bijna vakantie. De spullen zijn gepakt. De kinderen
genieten nog van hun nieuwe rapport. Als vader thuis komt
kunt u vertrekken naar de camping. Wat mag dan nog de
vreugde verstoren? Natuurlijk! Alleen Reinout Oerlemans
met een prijs in de Postcode Loterij.

Met de bon op deze bladzijde
maakt u dat in een ommezien
in orde. Invullen, handtekening eronder en opsturen.
Dan bent u misschien bij de
volgende trekking al aan de
beurt.
En bovendien steunt u door
mee te spelen tientallen organisaties die werken aan een
schoner milieu, aan behoud
van de natuur en aan een
betere, rechtvaardige wereld.
Vul die bon dus in en stuur
hem vandaag nog op, want
spelen is helpen en winnen in
de Postcode Loterij.

Van de ene verbazing in de andere. Eerst staat Reinout voor je
deur en dan win je ook nog 700.000 gulden!

Zo ging het deze week dan
ook precies in Duiven, waar
een jonge moeder met twee
kinderen werd verrast door
het prijzenteam van de
Postcode Loterij. Zij had de
Maandprijs van 100.000 gulden gewonnen.
Zomaar even een ton winnen

in de loterij. Dat kan ons allemaal overkomen. Maar voor
hetzelfde lot van een tientje
kan het ook een prijs van 7
miljoen zijn, of een straatprijs, of de Kanjer. Het enige
dat u daarvoor hoeft te doen
is meespelen in de Postcode
Loterij.

Postcode Loterij
op lokatie:
6 juni
Braderie
O i sterwij k

6 juni
Examentour '98
Walibi Flevoland

BON VOOR 18,9 MILJOEN
GÈ'Ja, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij en kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle Bingoprijzen.

D de heer

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
D / 30,- (drie lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,- (één lotnummer)

Postcode:.

Au.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters.
Deelname aan de Nationale Postcode Loterij
houdt in aanvaarding van het reglement, verkrijgbaar bij het secretariaat, tel. 020-677 68 68.

Naam:

D mevrouw

_

150.98.06

_

Adres:

Plaats:
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
Tel:.
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum:

EEN HEERLIJKE HARING ETEN BIJ
FISHPOINT.

Uitslagen " S
Postcode Loterij
Record Show
1 juni 1998
De Bingogetallen
getal 1 t/m 22

*

41

35

45

40 44

33
25

01

15

39

28

21

10

42

19

38

04

27

18 17

03

22

*

Heeft u mat bovenstaande
getallen een volle kaart,
dan wint u de

Thuisbingo van
f 25.OOO,Overige Bingoprijzen

Foto: Karin Schut

getal 23 t/m 36
07 f 10.000,- 26

f 20,-

16 f 1.000,- 43

f 10,-

11

f 100,- 32

f9,-

06

f 50,- 13

f8,-

37

f 40,- 36

f7,-

23

f 30,- 20

f6,-

31

f25,- 34

f 5,-

Straatprijs mei
bekendmaking 1 juni
f5.000,6901 HA
Extra Straatprijs
f25.000,6901 HA 002
DeBMW's

Dat deden heel veel mensen tijdens de Pinksterdagen.
Dat was smullenll
TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

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

LOTERIJ

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

Tel. (023) 536 60 88
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71-72 - Schalkwijk

UdO.N.T.

3401 GJ 001 in IJsselstein
9011WB053inJirnsum

Wit Verhuizingen

Stand Mega Jackpot
5 miljoen

Handtekening:

NATIONALE

van der Kuijl

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Elke maandag
20.30 uur op RTL 4:
de Postcode Loterij
Record Show
Zetlouten voorbehouden

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

ERKENDE
VERHUIZERS

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Weekmedia 17

woensdag 3 juni 1998
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Nieuwsblad

*

'Er moet meer voor jongeren komen' oog
Met

Vrijdag was het feest. Ze zijn er een paar dagen van te voren
niet echt zenuwachtig onder, maar enige spanning valt wel
te bespeuren. Zou er voldoende belangstelling zijn voor het
feest? Bonny Blue Galstaun, Manon van Eldit, Jaap Baan,
Aiske Jongert, Hans Engl, Mo(hammcd) Ozger, Osam Cakir
en Roeland Ar end s zijn bijna allemaal veertien of vijftien.
Het was vrijdag een feest voor jongeren tussen de veertien
en zeventien jaar uit Zandvoort-Noord. Dat zijn er zo ongeveer een kleine vijfhonderd. Die hebben nog geen uitgaanspas en kunnen dus een aantal populaire Zandvoortse uitgaansgelegenheden niet in.

en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

E ZITTEN OP dinsdag wat is eigenlijk de AEX-index,"
bijeen in gebouw 't Stek- vraagt hij) en Jaap en Aiske
kie, het Activiteitencen- komen er achter dat ze allebei
trum Zandvoort, om de laatste naar de Hogere Hotelschool in
afspraken te maken voor het Den Haag willen. Waarom?
eerste feest van wat hopelijk Geld willen ze verdienen en
een hele reeks feesten wordt. veel. Maar... eigenlijk willen ze
De acht, die het eerste feest vooral één ding: gelukkig worvoor jongeren sinds tijden or- den. „En", zegt Aiske, „gezond
ganiseren. Het feest van vrij- blijven." Manon ziet het weer
dag de 29-e mei is een R & B- anders: „Oké, maar ik wil blijven leven; je hoeft toch niet
feest.
De acht zijn eensgezind in de altijd gelukkig te zijn?"
overtuiging dat er te weinig
Toch is carrière maken voor
voor veertien tot zeventien ja- de acht iets heel belangrijks.
rigen te doen is in Zandvoort. En, misschien symbolisch, er
Mo: „Er moeten meer activitei- liggen al twee GSM's op tafel.
ten komen, meer feesten!"
Als een van de twee GSM's op
Eigenlijk ontbreekt het in de grond lazert, wordt er lacoZandvoortniek gekeken
Noord héleof hij het nog
maal aan verdoet: gelukmaak- en ontkig, hij doet
spanningshet nog. De
mogelijkhedraagbare teden voor de
lefoons zijn
tieners. Het is ----- ----- betaald door
na schooltijd wel mogelijk om een oom en een moeder.
in het Activiteitencentrum te
De conversatie is snel en, on- Onder leiding van Eugène Weusten en Christine Deutekom hebben
komen in plaats van bijvoor- danks dat ze elkaar nauwelijks openbaar feest georganiseerd voor veertien tot zeventienjarigen
beeld bij de gokhal Casino- laten uitpraten, doeltreffend.
Royal rond te hangen. Maar Ze zijn hier bijeen omdat ze er
echt aantrekkelijk is dat niet voor gevraagd zijn. Ze werken ny Blue en Aiske kopen folie, lende sferen, misschien zelfs
voor de acht. Ze doen er een wel allemaal. Bijvoorbeeld hangen posters op en gaan gesponsord. Er wordt over gebeetje smalend over. Manon: Jaap: „Ik heb geen vakantie- met lichtgevende spuitverf op speculeerd welke bedrijven
„Als je je verveelt en geen zin in baan bij de Hema, nee, het is te hangen lakens een pittige dan zouden kunnen sponsohuiswerk hebt of er nog niet gewoon een parttime baan op kleur geven. Hans en Mo draai- ren.
aan beginnen wilt, dan ga je zaterdag." Mo, Hans en Os- en muziek uit de collectie van
Maar het feest is een begin.
meestal vrienden zoeken, op man werken in de Strictly Be- het centrum en nemen R & B Ook als er vrijdag niet zoveel
straat of elders." En in de zo- achclub.
van huis mee. Het is muziek jongeren komen houden ze vol,
mer als de Rekreade, de activiHet initiatief om een serie die ze kennen van TMP en zeggen de acht. En, het is duiteiten voor kinderen, bezit feesten te geven voor de groep MTV.
delijk: een eigen ruimte is toch
neemt van het Activiteiten- jongeren waarvoor nauwelijks
Op de flyer en poster staat wat ze nodig hebben. Bonny
centrum is er al helemaal niets wat wordt gedaan, wordt on- 'FIRST Night Party', maar ook Blue: „Het is fucked up." En zij
te doen voor deze jongeren.
dersteund door Eugène Weus- 'No Sportswear!'. Daar wordt slaat met haar vlakke hand teDe acht zitten praktisch alle- ten, bestuurslid van het Activi- mee bedoeld geen Australian- gen de roodbruine stenen
maal in Haarlem op school, op teitencentrum, en Christine trainingspakken en zo. Dus ei- muur.
het Coornhert Lyceum, het Deutekom, jongerenwerkster. genlijk: niet te informeel; geen
Inderdaad, het activiteitenDamiate college, het Kenne- De groep van acht heeft al eer- sportkleding. Ze hebben zelf centrum is nu niet bepaald
mer lyceum, maar enkelen ook der de taken verdeeld. Manon, onderling een dress-code afge- echt geschikt voor de jongeop de Gertenbach mavo. Ze Bonny Blue en Aiske gaan de sproken. Zwart-wit, zodat ze ren. Boven de glanzende beuwillen allen doorstuderen. Mo zaal versieren, Hans en Mo herkenbaar zijn in de feestzaal. kenhouten bar hangen lampen
wil de mts-afdeling metaal doen de muziek en Jaap en Het centrum heeft voor nieuwe in koperkleurige armaturen
doen: „Ik kan goed lassen." Roeland hebben al, op de com- cd-apparatuur gezorgd. De met melkglazen kapjes. In de
Bonny Bleu zegt „iets met toe- puter, de flyer en de affiche ge- volgende feesten krijgen een gang staat een folderstandrisme" te willen, Manon wil ad- maakt. De drank, geen alcohol, andere thema. Bijvoorbeeld aard met folders waarin aangevocaat worden, Hans wil effec- wordt ingekocht door het Acti- Hip-Hop of Rock 'n Roll. Ver- geven staat hoe ouderen zich
tenhandelaar worden („Maar viteitencentrum. Manon, Bon- schillende feesten in verschü- van voldoende (gemeentelij-

Cijfers en bonnen

Z

Vroeger had je een programma Cijfers en Letters. In Zandvoort
is het echter een kwestie van 'cijfers en bonnen'. Lekker verwarrend. Maar er lijkt wat duidelijkheid in de zaak te komen. Als het
aan de nieuwe wethouders ligt, komen er voortaan weer gewoon
uit elke parkeerautomaat bonnetjes. Het systeem waarbij je een
cijfer moet indrukken leidt tot erg veel irritatie. Dat valt bijna
dagelijks pp het Gasthuisplein te zien. Meneer Visscher uit
Bentveld is al twee keer slachtoffer van de cijferautomaat geworden. Een keer vergat hij een cijfer in te drukken. Een dag
later kreeg hij een ernstige hartaanval, zodat hij de boete pas
later kon betalen. Dat betekende vijftig gulden extra (in totaal
115 gulden). Vrijdag ging het weer mis met het gewraakte apparaat. Hij drukte het verkeerde cijfer in. Vier gulden naar de
maan. De automobilist die op vak zes had geparkeerd had geluk:
hij/zij hoefde een paar uur niet meer te betalen.

WK-vJrus

'Dit gebouw
isfucked

Klanten moeten weer graag
bij Aïbert Heijn winkelen
aanlevertijden verandert. Tot
voor kort kregen we de verse
producten 's morgens en de
houdbare artikelen 's avonds.
Dat is nu precies omgedraaid.
En we zijn ook nog eens bezig
met nieuwe computersoftware
voor het bestellen van goederen. Binnen vijf weken moet
dat goed draaien," vertelt de
nieuwe bedrijfsleider.
Willemse geeft toe dat het
voor hem een zware klus is om
te klaren. Toch is hij in april
met frisse moed begonnen.
Hij trekt het boetekleed aan. „Mijn vroegere baas zei altijd
„Vorige week hadden we geen tegen me: Hoe hoger de moeitoetjes meer op zondag. Ik kan lijkheidsgraad, hoe meer volme dan ontzettend goed voor- doening achteraf."
De 33-jarige bedrijfsleider
stellen dat klanten die op een
lekker dessert hadden gere- heeft in drie jaar tijd al vier
kend, niet blij zijn als ze een filialen gerund. „In sommige
winkels moet snel iets gebeuleeg vak vinden."
Andere mensen klagen om- ren, daar ligt mijn kracht. Een
dat ze na de verbouwing bij- van de eerste dingen waar ik
voorbeeld artikelen niet meer mee begonnen ben, is nieuw
kunnen vinden. Ook dat be- personeel aan te werven en de
grijpt Willemse. „Vroeger overgebleven personeelsleden
duurde een verbouwing een op te laten leiden voor hun
half jaar. Deze verbouwing is nieuwe taken."
Hij is ervan overtuigd dat
in tien dagen gebeurd. Daarna
zag het er allemaal compleet het hem gaat lukken om de
anders uit. De Zandvoorters problemen op te lossen, klanzijn dertig jaar gewend ge- ten tevreden te stellen en er
weest aan dezelfde inrichting. meer klanten bij te krijgen.
Ze liepen al die jaren dezelfde „Sommige mensen hebben
route door de winkel. Dan is de misschien moeten wennen,
schok natuurlijk erg groot na maar ik haal dan altijd het
zo'n grootscheepse verbou- voorbeeld aan van de eerste
wing." „Dat geldt ook voor ons zelfbedieningswinkels van Alpersoneel. Sommigen kregen bert Heijn. Klanten zeiden
bovendien ineens heel ander toen pok: wat is dit? En nu zijn
werk te doen. We hebben er er bijna alleen nog maar zelfbijvoorbeeld een slagerij taijge- bedieningssupermarkten."
De nieuwe filosofie van Alkregen. Diverse personeelsleden zijn ermee gestopt. De bert Heijn is volgens Willemse
mensen die over zijn, moeten dat de winkel ingedeeld wordt
extra hard werken. Dat valt op de manier waarop de Nederlanders hun maaltijd saniet mee."
„Daarnaast hebben we in- menstellen. Ze bedenken voltern ook nog wat andere pro- gens Aïbert Heijn eerst welke
blemen op te lossen. Zo zijn de groente ze willen eten en daar-

ZANDVOORT - „Klanten
moeten weer het gevoel hebben: dit is mijn winkel," zegt
de nieuwe bedrijfsleider van
de Aïbert Heijn op de Grote
Krocht. Doordat de winkel
compleet veranderd is en bepaalde artikelen op waren
hebben sommige klanten de
Aïbert Heijn de laatste
maanden de rug toegekeerd.
Arthur Willemse wil hen
weer naar zijn winkel lokken.

Wie door de Haltestraat loopt, fietst of rijdt, kan er bijna niet
omheen. Discotheek Chin Chin heeft zijn gevel met oranje franje
versierd. De actie van Mike Aardewerk is geen verlate ode aan de
koningin zo te zien. Want de voetballen die tussen de oranjeversierselen hangen duiden op het WK-virus.

'Rommel' in het museum
acht Zandvoortse jongeren vrijdag voor het eerst sinds tijden een

ke) voorzieningen kunnen verzekeren. En er hangen foto's
aan de muur, genomen tijdens
de verschillende voor ouderen
georganiseerde
bij eenkomsten.
Dus een eigen honk is nodig.
Er is sprake van dat er tegen
het gebouw een eigen ruimte,
een eigen honk wordt gebouwd. Maar: probleem. Dan
moeten de gemeente Zandvoort en sponsors wel met behoorlijk wat geld op tafel komen. Het feest heeft dus ook
tot doel te laten zien dat die
noodzaak er is. Als die aanbouw, dat honk er is, is er ook
die eigen, broodnodige plek.
En dan wordt het makkelijker
om in eigen entourage dit
soort feesten te houden en bijvoorbeeld van daaruit allerlei
activiteiten te ondernemen. Er
moet dan ook een mooie naam
voor worden gevonden, bea-

Wim Kruiswijk zet het anders zo keurig opgeruimde Cultureel
Centrum op zijn kop. Hij mag namelijk zijn juttersspullen expoFoto Amlré Licberom seren in de vitrine op de begane grond van het museum. Wie
benieuwd is wat er zoal de laatste jaren op het strand aangemen de acht.
spoeld is, kan elke woensdag tot en met zondag tussen een en
Op de volgende bijeenkomst vijf terecht in Cultureel Centrum op het Gasthuisplein.
van de acht, na het feest, zal er
worden gebrainstormd over
een naam voor het nieuwe
jeugdhonk. Er was al een pro- Lachende blauwe ogen, snelle handen. Voordat je het weet
bleem met de naam van het tovert Ad Hendrikse de vreemdste zaken weg. Voor zijn bijzonfeest. 'First Night West Side dere gopcheltrucs heeft hij recentelijk zelfs een prijs gewonnen.
Party', hoe toepasselijk ook, In Florida won hij de Originaliteitsprijs. Overigens was hij in
kon niet echt. 'West Side' had Amerika op uitnodiging van de Hiltonketen. Maar ach, hoe gaat
toch een te negatieve klank. dat met goochelaars: ze kennen niet alleen verdwijntrucs maar
Daarom is het eerste feest ook verschijntrucs. Floep, daar stond hij plotseling op het gooc'First Night Party' genoemd. helconcours in Florida.
En de naam van het jeugdhonk? Dat is dus ook niet echt
een makkelijke opgave. Enfin,
misschien is 'Sand-thirst' een „Schandalig," vindt meneer Van Helsdingen. Hij is 81 en visueel
gehandicapt. Zijn vrouw loopt bovendien erg moeilijk. Naar
aardige naam.
Huub Derksen Amsterdam reizen per trein was de laatste jaren al geen pretje
meer nadat de intercityverbinding met Zandvoort afgeschaft
Lezers die een voorstel hebben voor werd en de lift op het station verdwenen was. Maar nu het
de naam van het jeugdhonk, kunnen echtpaar op station Haarlem van het ene naar het andere perron
dit, van commentaar voorzien, opstu- moet lopen, is de maat vol, meent meneer Helsdingen. 'Vergaanren naar het Activiteitencentrum
Zandvoort,
Celsiusstraat 190, de minachting van ouderen' noemt hij de houding van de NS.
2041TR Zandvoort, onder vermel- „Het ergste is dat de NS ons ook nog eens voorhouden dat er
ding van: FIRST Night Parties.
's zomers wél een rechtstreekse verbinding naar Amsterdam is.
Maar daar kun je alleen 's middags instappen, 's Morgens komen
de treinen vol naar Zandvoort en gaan leeg weer terug."

Hokus pokus

Minachting van ouderen
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Berichten
en tips voor
- __ 0 . ^ 1 ^ »
deze rubriek met
I
I cöL O. <U
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12. Tel:023-5718648,
of Faxen:023-5730497.
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na welk vlees daarbij hoort.
Ook zijn de paden breder geworden en is de verlichting gedempter. „Het moet leuk zijn
om boodschappen te doen,
dat is onze visie."
In Zandvoort betekent dat
volgens Willemse ook dat er
een stelling met gekoelde blikjes in de winkel staat voor toeristen die een dagje naar het
strand gaan. „Ik ben dat nog
nergens anders tegengekomen." Anderzijds vindt hij dat
de Zandvoorters zelf voorgaan. „Zij zijn het belangrijkste, want zy komen 52 weken
per jaar bij ons in de zaak. Ik
wil dan ook steeds meer inspelen op hun behoeften. Het is
me opgevallen dat er veel ouderen in Zandvoort wonen.
Daarom is het misschien een
goed idee om meer producten
voor mensen met een dieet
aan te bieden."

Jojo-demonstratie

ZANDVOORT - De jojokampioen van Brazilië komt
vrijdag 5 juni voor de Bruna op
de Grote Krocht een demonstratie geven. Wie de meest
uiteenlopende trucjes wil afkyken, moet om kwart over
drie voor de deur gaan staan.
Bruna is volgens eigenaar Balkenende de enige officiële dealer van de traditionele jojo's in
Zandvoort. „En het is echt een
rage," aldus Balkenende.

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112. In andere gevallen
023-5159500 of- voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA)
Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans,
P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur,
én tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500.
De spreekuren van de dienstdoende arts zyn zowel op zaterdag als zondag van 11.30 tot
12.00 uur en van 17.00 tot 17.30
uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum (tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te
bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 09-001515.
Verloskundigen: Mevrouw S.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P. J. van
der Deijl, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort,
tel. (023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst 023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:

023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471,
dag en nacht bereikbaar voor
een gesprek van mens tot
mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen
van 9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
svp 24 uur van te voren opgeven bij het Welzijnscentrum,
tel. (023-) 5717373. Voor de
maandag moet men zich op de
vrijdag ervoor opgeven.
50 plus Inlooppunt: Woe 10-12
uur, voor informatie, ontmoeting, leestafel en kopje koffie of
thee. Willemstraat 20, zij-ingang Gemeenschapshuis.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l,
tel. 5713459 bgg 023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en
maandag- + donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.

Milieuperikelen

Hans Sandbergen is helemaal in de ban van het Ecoteam. Een
beetje teleurgesteld was hij dan ook wel toen donderdagavond
de eerste bijeenkomst van het Ecoteam afgelast werd. Hij had
nog wel een goede tip die hij wilde spuien tijdens de vergadering:
met meer mensen tegelijk onder de douche om water te besparen. Hij laat zich er niet over uit welke dames hij daarvoor op het
oog heeft. Ook heeft Hans keurig zijn afvalcontainer gewogen en
de hele week zijn afval gescheiden. Groot was zijn verbazing
nadat hij plotseling ontdekte dat zijn bak na een paar dagen een
stuk zwaarder dan gewoonlijk was. Een buurman had zich bezondigd aan afvaltoerisme.

Vossenpad
VOETBAL-

In de speciale
WK-commercial van
Het Parool, dagelijks te
zien op ATS en vanaf
begin juni op de STER.
WoSjuni- 17.53 NED 1
Do 4 juni-22.29 NED 3
Z a B j u n i - 18.38 NED 2
Zo 7 juni- 16.03 NED 2
Ma 8 juni- 17.55 NED 3

Een zebrapad voor vossen zou mogelijk geen gek idee zijn in
Zandvoort. Op Tweede Pinksterdagzag mevrouw Coenen uit de
Gerkestraat een vos heen en weer drentelen voor haar deur. Het
dier wilde oversteken om (vermoedelijk) naar de Zuidduinen te
gaan, maar het drukke verkeer op de Gerkestraat gaf hem geen
gelegenheid. „Ik keek toevallig net uit het raam rond half acht
's avonds," vertelt mevrouw Coenen. „Het was zp'n merkwaardig gezicht. Zo'n vos in het avondzonnetje. Uiteindelijk zag ik
hem, volgens mij een jong dier, naar de Tolweg lopen. Daarna
heb ik hem niet meer gezien."

Red het orgel

De kans dat het orgel van de orgel van de Hervormde Kerk gered
kan worden, wordt steeds groter. De Rotary Club gaat vanaf
september geld inzamelen voor het kostbare muziekinstrument,
dat nodig gerestaureerd moet worden. Elke Zandvoorter krijgt
een folder over het orgel, er komen displays met collectebussen
in openbare gebouwen en banken te staan, de Rotary organiseert een loterij en tijdens een galadiner worden reproducties
geveild. Voorlopig is echter nog niet duidelijk hoeveel geld daarmee opgebracht moet worden. De Rijksdienst voor Monumentenzorg in Zeist moet nog een rapport uitbrengen over het orgel
volgens Minke van der Meulen. En tja, ambtelijke molens draaien nu eenmaal langzamer dan de lucht in een orgelpijp.

Burgerlijke stand
Periode: 26-29 mei 1998
In ondertrouw: Eduard Etienne Marinus Wassink en Annette Bullee.
Getrouwd: Marellino Gerardus
Johannes Maria Zwirs en Petronella Maria de Rooij. Maurice Pascal Epker en Anita van 't
Hul. Johannus Philippus Ignatius Cornelis Daniels en Jakobia Theresia Kerkman. Willem
Frederik Kannegieter en Theodora Hendrika Heléna Verdam.
Geboren: Alexandra, dochter
van Ronald van Dijk en Ibolya
Imola Walthaus. Bob Samuel,
zoon van Johannes Henricus
Scholte en Marijke Kamper.
Overleden:
Louise
Maria
Brockhus-Dres, 74 jaar.

KERKDIENSTEN

Arthur Willemse is de nieuwe bedrijfsleider van de Aïbert Heijn op de Grote Krocht

Hervormde Kerk: Zondag 10.00 uur: ds J. van Leeuwen, met
medewerking van 'Kinderen van de kust'.
Gereformeerde Kerk: Zondag 10.00 uur: ds M. Ridder uit Amsterdam.
Agatha Parochie: Zaterdag 22.00 uur: pastor H. Kaandorp. Zondag 10.30 uur: pastor H. Kaandorp (samenzang).
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB:
Millcnniumquintct
Zondag 10.30 uur: Bezinning en gesprek. Thema: grenzen.

Illustratie 1 Mare do Boer
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Banen- en opleidingenkrant van Weekmedia
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Het NIPO is marktleider op het gebied
van marktonderzoek.'Al ruim 50 jaar
is het NIPO actief op het gebied van
markt- en opinie onderzoek onder
consumenten en bij bedrijven.
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Kaldenkerkcrweg 88, 59 1 5 AD VENLO
opleidingen

NIPO het marktomltirzoekinstiniut
Scltfidegger is ecu begrip op liet gebied van kwalitatief hoogwaardige kantoor- en
coinpiiteropli'iilingi'n. Met een uitgebreid netwerk van docenten is het Schcidegger
Opleidingen in slaat in geheel Nederland tol in de kleinste gemeenten opleidingen
te verzorgen. In de afgelopen decennia groeide Scheidegger uit tot één der grootste
particuliere onderwijsinstellingen in ons land.

Wij heblicti plaals voor enkele

Applicatie-prograinineurs m/v
Functie-informatie | Onze applicatic-programnicurs schrijven voor ieder onderzoek afzonderlijk een programma dat de antwoorden op de door ons gestelde vragen
ordent en overzichtelijk presenteert.
De computertalen die wij hiervoor gebruiken, hebben wij zelf
ontwikkeld en zijn volledig toegesneden op de verwerking
van de enquêtes. Voor een interne op de praktijk gerichte
opleiding wordt gezorgd.

Hoor de nog steeds groeiende vraag naar particulier onderwijs zoeken wij
ter versterking van de buitendienst een (uil-time

ADVISEUSE / VERKOOPSTER V/M
Hiervoor roepen wij met name dames in de leeftijdscategorie 40+ op te reageren.

Wij Vragen | Een vwo-opleiding met wiskunde |
belangstelling voor marktonderzoek, computers en programmeren | een leeftijd tot 30 jaar.

Van onze medewerker wordt verwacht dat zij aan de hand van ingestuurde aanvragen de belangstellenden thuis bezoekt om hen op overtuigende wijze te
informeren over de opleidingen waarnaar de belangstelling uitgaat. Ervaring in
een soortgelijke functie strekt tot aanbeveling, is echter geen vereiste.

UW sollicitatie | Heeft u interesse? Stuur dan vóór
18 maart een brief met curriculum vitae aan het NIPO, t.a.v.
inw C. Goedewaagen, Postbus 247,1000 AE Amsterdam.
Voor meer informatie: http://wvvw.nipo.nl

Wij vragen:

een overtuigende persoonlijkheid
doortastendheid, doorzettingsvermogen en zelfdiscipline
verkoopkwaliteiten
een representatief voorkomen
eigen auto en telefoon

Wij bieden;

zelfstandige, uitdagende functie
een inkomen, passend bij de functie
een interne verkoop/producttraining
continue persoonlijke training en begeleiding
uitstekende doorgroeimogelijkhedcn
goede secundaire arbeidsvoorwaarden
prettige werksfeer in een klein team

Zorgcentrum Zandvoort
zoekt voor de diensten verzorging en huishouding

vakantiekrachten
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Nanette van Beukering, zij is te bereiken, tussen
09.00 uur en 16.00 uur op nummer:

Raoul
Lambert:
'Fysiotherapeut
moet je
alleen
worden
als je van

mensen
houdt'

Uw kunt een sollicitatiebrief opvragen via telefoonnummer 030-6014899,
of direct uw sollicitatiebrief met pasfoto zenden onder vermelding van functienummer 752 naar:
SCHEIDEGGER OPLEIDINGEN B.V.
T.a.v. Mevrouw M.E. Pijpers
Zoomstede l, 3431 HK NIEUWEGEIN

023 - 571 31 41

Foto:Jaap
Maars

*Je moet van mensen houden'

D
Gevraagd

medewerker

voor

alle schoonmaak- en
glazenwasserwerkzaamheden

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN

± 21 jaar
tel.: 5714764

Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren. Maak
gebruik van onze meer dan 30-|'arige ervaring. SPECIALE'METHODE.
Bel 0900-8991161
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Toiletdame
gevraagd
Voor info:
STRANDPAVILJOEN 21

Tel. 5715524

ZOEKT U
WERK IN DE TECHNIEK?
KLM Catering Services

KLM Catering Services Schiphol BV bevoorraadt dagelijks meer

Schiphol BV (KCS) is een zelf-

dan 240 vliegtuigen met zo'n 40.000 maaltijden, duizenden liters

standige dochter van de

drank en stapels lectuur. Dat bevoorraden en lossen van deze

KLM en is de grootste inffight-

vliegtuigen wordt verricht door chauffeur/beladers in wissel-

cateraar van Nederland.

diensten. De chauffeur/belader is verantwoordelijk voor het

Dankzij de inzet van 1500

zorgvuldig afhandelen van de complete cateringbelading.

mensen worden dagelijks

Het is telkens weer een uitdaging om met de speciaal ontwör-

ruiin 240 vluchten voorzien

pen schaanvagens de vastgestelde vertrektijden van de vlieg-

van 40.000 maaltijden,

tuigen te realiseren.

Wij hebben de banen!

e rwogtij dagen voor fysiotherapie zijn voorbij. Het aantal
bij ziektekostenverzekeraars
te declareren verrichtingen is
afgenomen en nieuwe fysiotherapeuten vinden maar
mondjesmaat werk. Wat
bezielt iemand om dan toch
een nieuwe fysiotherapiepraktijk te beginnen?
Fysiotherapeuten behandelen
mensen die pijn voelen bij het
maken van bewegingen. Meestal
gaat het om problemen met spieren, pezen en botten. Voordat
een fysiotherapeut zo ver is,
moet hij eerst een opleiding van
minstens vier jaar gevolgd hebben. „Toen ik met de studie
bezig was, was al bekend dat de
markt verzadigd was.
Desondanks is het nog steeds
een interessante studie. Je moet
veel weten van het menselijk
lichaam," zegt de Amsterdamse :
fysiotherapeut Raoül Lambert ; <
(36), die zich een klein jaar geleden gevestigd heeft op de laagte
Kadijk.
Aanvankelijk had hij geneeskunde willen studeren, maar
daarvoor werd hij, net als vele
anderen, uitgeloot. Na de opleiding fysiotherapie, kun je probe-

loodgieters
montcuis
bankwerkcrs
tekenaars
constructeurs
opzichters

Connect Technisch Uitzendbureau is voortdurend
op zoek naar vakmensen in zowel de uitvoering
als de werkvoorbereiding en tekenkamer. Voor
uitzend-, project- en vaste contracten. Naast een
goed salaris bieden wij studiemogelijkheden, een
spaarloon- en pensioenregeling.
Meer weten?
Connect Technisch Uitzendbureau,
Rijnstraat 16,1078 RB Amsterdam.
Tel. 020-6720881 - Fax 020-6755091
Internet adres WWW.CU.NL

duizenden liters drank en
stapels kranten en tijdschriften.

Wat vragen wij: sterke, gezonde chauffeurs in de kracht van
hun leven, met minimaal LTS niveau, C-rijbewijs en bij voorkeur

KCS werkt voor ruim 17

in bezit van het CCV-B diploma.

luchtvaart-maatschappijen.
Wat stellen wij daar tegenover: een salaris volgens de CAO

WERK

voor de Contract Catering (inclusief onregelmatigheidstoeslag),
25 dagen vakantie plus nog eens 14 ATV dagen. Deze vakantiedagen en de vastgestelde roostertijden zijn natuurlijk prettig
voor het thuisfront.

de krant helpt
u op weg

dynamische en belangrijke onderneming met een internationalc uitstraling, stuur dan binnen 10 dagen een brief met cv.

dhr. T. Rozcboom, 020-6496883.

KLM catering services schiphol bv

Leren én werken tegelijk?
Wij zoeken

leerlingen voor de opleiding
Verpleegkundige
Deze opleiding op MBO-niveau bestaat uit negen maanden
school en daarna een afwisseling van theorie en praktijk.
Wat je op school leert kun je dus direct in praktijk brengen en
wat je in je werk tegenkomt kun je toetsen aan de theorie.
De SWOZ heeft een breed scala aan diensten. Je kunt bij ons
met heel uiteenlopende mensen en situaties te maken krijgen:
kinderen, volwassenen en ouderen in woonsituaties en
kinderdagbesteding.
Een gedeelte van de opleiding doe je in een andere instelling
in de gezondheidszorg.
Al met al word je een all-round Verpleegkundige.

STICHTING WERKGEMEENSCHAP
ORTHOPEDAGOGISCHE ZORG

Bij de SWOZ verblijven
bijna 1.000 mensen met
een verstandelijke
handicap: kinderen,
volwassenen en ouderen.
Ze wonen midden in
Amsterdamse buurten en
wijken. Voor de kinderen
hebben wij dienstencentra.
Al deze mensen hebben
begeleiding nodig. De één
meer dan de ander, maar
voor allemaal streven we
ernaar dat ze zich zo goed
mogelijk kunnen
ontwikkelen.
Beroepskrachten werken
daaraan, 24 uur per dag,
zeven dagen per week.

De opleiding duurt in totaal vier jaar. Tijdens de eerste negen
maanden krijg je zakgeld (nu: ƒ 495,- bruto per maand;
m.i.v. 1 januari 1999 gaat dit omhoog). Daarna ontvang je een
salaris. En: de opleiding is gratis, want die betalen wij voor
jou!

De eerstvolgende lesgroep begint in september, dus schrijf
snel naar:

naar KLM Catering Services Schiphol bv t.a.v. dhr. R. Antonius,

Voor meer informatie over de functie kunt u bellen met

Werken met verstandelijk gehandicapten?

Hoe kom je op de opleiding?
Je bent tenminste "l 7 jaar en hebt een MAVO-diploma met zes
vakken op D-niveau.

Interesse? Bent u geïnteresseerd in deze functie binnen een

Personeel & Organisatie, Postbus 75178,1117 ZS Schiphol.

ren werk te vinden bij een
lijk iedereen wel behandelen,
bestaande fysiotherapeut of bij- maar ZAO-verzekerden krijgen
voorbeeld in een ziekenhuis.
geen vergoeding. Daarom vind
„Wie geluk heeft kan daar aan
ik het een hele eer dat ze toch
de slag. Maar ik kreeg altijd nul komen, want dat betalen ze zelf."
op rekest," zegt Lambert, die
Eén van de aantrekkelijke kanzich daardoor echter niet uit het ten van fysiotherapie vindt
veld liet slaan. „Ik heb hier en
Lambert het directe contact met
daar wel wat waargenomen voor de cliënten. „Als mensen voor
fysiotherapeuten die met vakan- een behandeling komen, gebeutie waren. Dat is een makkelijke ren er dingen die ik niet voor
manier om ervaring op te doen. mogelijk hield. Je raakt hen aan
Er zijn zelfs speciale uitzendbu- en vaak vertellen ze dan meer
reaus voor werkloze fysiothera- dan normaal. Ze geven zich een
peuten, zodat ze kortstondig
beetje bloot en dat vind ik heel
leuk."
waarnemingen kunnen doen."
„In die tijd had Lambert wel
Is fysiotherapeut een vak voor
thuis al een kamertje ingericht
iedereen of kunnen sommigen
om mensen te kunnen helpen.
daar beter maar niet aan beginEr kwamen namelijk nogal wat nen? Lambert: „Ik denk datje
bekenden van de tennisclub
het niet moet worden als je niet
waar hij zelf ook speelde. „Zij
van mensen houdt. Je moet
hadden vaak last van hun polsen mensen motiveren een behandeen armen en vroegen of ik kon
ling voort te zetten, terwijl iets
helpen. Dat deed ik. Ze waren
als het losmaken van spieren
;
tevreden en zeiden datHk voor'— toch'een pijnlijke aangelegenmezelf moest beginnen."
heid kan zijn. Men komt bijna
Die raad heeft Lambentjdus^rni.-t- altijd:als het al/te-laatisVwant
opgevolgd, maar zeker in het
iedereen denkt dat een pijntje
begin liep de praktijk niet van- vanzelf wel weer over zal gaan.
zelf. „Dat heeft te maken met
Het tegendeel blijkt soms waar
het ZAO, de grootste verzekeraar te zijn en dan moet je proberen
in Amsterdam. Voor een zekere te helpen. Daarbij is het belangbron van inkomsten moet je daar rijk de tijd te nemen om uit te
een contract mee hebben, maar leggen wat je doet."
in Amsterdam zijn alle contracJan Pieter Nepveu
ten al vergeven. Ik kan natuur-

Een kopie van uwgetuigschrift
getuigt net zo goea!
Hou hot origineel dus altijd zelf. als u
solliciteert. Raakt dat weg, clan kunnen wij
weinig voor u dom.
Tip: vi'i'l boi'khanclds hebben tegenwoorclig een kopieerapparaat.

ADVERTEREN? ZANDVOORT: 020 -57! 7166

Wil je eerst meer
informatie?

SWOZ

T.a.v. de Dienst POO
De Ruyterkade 128
1011 AC AMSTERDAM
o.v.v. vacaturenummer 62/0102.

Bel dan met de afdeling
Opleidingen (te bereiken op
ons wooncentrum De Werf,
tel. 020-631.81.81).

woensdag 3 juni 1998
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Dillon Koster laat concurrentie zijn hielen zien

7 Zandvoorts
Nieuwsblad

SPORT

ZANDVOORT - De Pinksterraces op Circuit Park
Zandvoort werden voor zo'n
12.500 toeschouwers bijzonder eneverend. In de Renault Megane Trophy racete
Dillon Koster naar een
fraaie overwinning in de junior-cup en Joost Koenders
behaalde voor de derde keer
op rij een overwinning in de
Pearle Citroen Saxo Cup.

Teamgebnoot Rob van Someren haalde het einde niet en
knalde keihard de baan uit.
Eerst waren er nog wat zorgen
om Van Someren, maar gelukkig hield hij aan de crash
slechts een stijve nek over. Het
ging er toch wel ruw aan toe in
deze race want de pacecar
moest zelfs voor een tweede
keer de baan op om de race te
neutraliseren. Ondanks de
twee herstarts lieten zowel
Koster als Bastiaans zich niet
Het raceteam van Evert van de wijs brengen en behielKroon, waarvan Dillon Koster den de posities aan de kop van
deel uit maakt, was behoorlijk het deelnemersveld.
succesvol op tweede pinksterNog meer Zandvoorts succes
dag. In de strijd om de Michelin
Renault Junior Cup pakte dit kwam op naam van Joost Koenteam de eerste twee plaatsen. ders uit Bentveld. Koenders
Dillon Koster maakte veel in- blaakt van zelfvertrouwen en
druk door zijn wagen onberis- verkeert in een bloedvorm. Ook
pelijk naar de zege te rijden. Hij in de derde wedstrijd liet hij er
werd op de voet gevolgd door geen gras over groeien en won
teamgenoot Evert Kroon, die de wedstrijd in de Pearle CiTheo Nabuurs, bijgenaamd troen Saxo Cup. Ook nu had
Koenders het behoorlijk aan de
Mental Theo, voorbleef.
stok met Gaby Uljee, doch de
Niet alleen in de junior-cup Bentvelder drukte zijn wagen
zegevierde een lid van het net iets eerder over de finishKroon Racingteam, in de over- lijn. Joost Koenders zette een
all-klasse was het Phil Basti- record in de boeken door drieaans, die met de eer ging strij- maal achtereen van pole posiken. Bastiaans bleef Pim van tion te vertrekken en ook drie
• Riet ruim twee seconden voor. keer te winnen.

Bridgeclub huldigt
vele kampioenen
ZANDVOORT - De leden
van de Zandvoortse Bridgeclub besloten het seizoen
met een slotdrive. De strijd
om de prestigieuze Koningsbeker werd gewonnen
door de heren Bakker en
Brandse.
Met een score van ruim 68
procent verwezen de heren
Bakker en Brandse de overige
deelnemers naar de troostfinale, die gewonnen werd door de
dames Heidoorn en De Leeuw.
Na de strijd om de Koningsbeker volgde de prijsuitreiking
van het hele seizoen 1997/1998.
Algemeen kampioen werd
het paar Emmen/Van der Meulen. Zij kwamen daardoor voor
een jaar in het bezit van de
Chris Braun bokaal. In de Bklasse werden de heren Holtrop en Van der Pas kampioen
en de C-klasse werd een prooi
voor de dames Eikelboom en
De Fost. In de slemcompetitie,
voor de meeste slems, moest de
eerste plaats gedeeld worden
door de dames Kinkhouwers
en De Kruyf f en de heren Hoogland en Van der Meulen.
Ook de donderdagmiddagcompetitie werd afgesloten.
Hier werd een wedstrijd 'crazy
bridge' gehouden en na afloop
werden de kampioenen eveneens gehuldigd. De kampioenen in de A-lijn werden mevrouw Lemmens en de heer
Veldhuizen en als B-kampioenen werden de dames Baard en
Spits in het zonnetje gezet.
De afsluiting van de competities betekent echter geen stopzetting van de wekelijkse bridgeactiviteiten. Op alle woensdagavonden in de maanden
juni tot en met augustus zijn er
zomerwedstrijden. De deelname staat open voor iedere belangstellende. Voor slechts drie
gulden per persoon kan in het
Gemeenschapshuis gebridged
worden, aanvang kwart voor
acht.

Windsurfen

Snelste duiven
Heiligers en
Romkes-Spronk
ZANDVOORT - Voor de
duiven van Postduiven Vereniging Pleines stonden
twee rondvluchten op het
programma. De eerste werd
een razendsnelle vlucht, gewonnen door Hans Heiligers, terwijl de tweede
vlucht op naam kwam van
de combinatie RomkesSpronk.

Enorm veel strijd viel er ook
te beleven in de Auto Trader
Dutch klasse. In deze klasse
kwamen de coureurs tweemaal
aan de start. Donald Molenaar
gaf maar weereens zijn visitekaartje af door beide races
magnifiek te winnen. Molenaar
hield in de eerste race Ambaum
ruim achter zich, maar moest
in de tweede race alle zeilen bij
zetten om de winst binnen te
halen. In deze race zat Marcel Dillon Koster wordt aan de linkerkant geflankeerd door Evert Kroon en rechts door Theo
Foto: Chris Schotanus
Alderden en Frans Verschuur Nabuurs
hem op de hielen. Molenaar
hield echter het hoofd koel en plaats op te eisen. Bovendien Ford Zetec. Bleekemolen was voortse race-piste. In de Tarzegevierde met minimale voor- liet Kalff de snelste ronde note- ongenaakbaar en boekte zijn zanbocht passeerde hij aan alle
sprong op Alderden en Ver- ren.
tweede seizoenzege. De zoon kanten zijn opponenten en
Het zestienjarige racetalent van de Aerdenhoutse racevete- koerste naar een heel fraaie
schuur. In deze klasse toonde
plaatsgenoot Allard Kalff de Jeroen Bleekemolen toonde op- raan Michael Bleekemolen liet overwinning. Patrick Koel
stijgende vorm door een zesde nieuw zijn klasse in de Formule geweldig werk zijn op de Zand- werd als tweede afgevlagd.

Strijd om zaalvoetbaltitel nog open
ZANDVOORT - De strijd
in het zaalvoetbaltoernooi
van
Zandvoortmeeuwen
gaat onverminderd voort. In
de hoogste klasse maken
nog zes teams kans op een
van de vier plaatsen die
recht geven op een plaats in
de kruisfinale. In deze klasse dus veel spanning en nauwelijks krachtsverschil.
• Zo 'maakte het onderaanstaande: * Bamboeseur -een opmerkelijke revival door twee
overwinning. Door het toebrengen aan Dennis Herenkapsalon
van de eerste nederlaag met 3-4
en een. fraaie 5-0 zege op Redlight Bar is Bamboeseur weer
in de strijd voor de vierde
plaats. De Stal kwam tot de eerste overwinning van dit toernooi. De 8-3 zege op YB/Superfone zal echter niet voldoende
zijn voor een plaats in de playoffs. Superfone won vervolgens
wel van Kroon Vis met 4-1 maar
kan zich geen missatp meer
veroorloven. Kroon Vis heeft
nog geen punt weten te behalen
en was ook tegen Café De Kater
kansloos, 1-7. Ook de Redlight
Bar moest er tegen De Kater
met 7-1 aan geloven.
De Kater gaat aan de leiding
van het klassement ondanks

puntverlies tegen HB Alarm.
Dit werd een ongemeen spa.nnend duel dat onbeslist eindigde, 4-4. HB Alaram was kennelijk aangeslagen want de volgende dag werd de eerste nederlaag geleden. Titelverdediger
Maclu Auto's bracht HB Alarm
een 4-2 nederlaag toe. Maclu
zete zich op rozen door vervolgens nipt te winnen van De Stal,
met een voor zaalvoetbal ongebruikelijk lage uitslag, 1-0. Deze
^week zal in de hoogste afdeling
de beslissing gaan vallen in de
strijd om de play-offs plaatsen.
In de Amiga klassen vindt na
drie wedstrijden een herindeling plaats. De sterkste teams
worden bij elkaar ingedeeld,
terwijl de verliezende teams elkaar ontmoeten in een lagere
afdeling. De strijd om die plaatsen was nog bijzonder spannend. In de A poule was Identico veel te sterk gezien de 8-2
zege op REA en de 8-1 overwinning op Aurora. De Chinese
Lippies pakte hier verrassend
de tweede plaats door Aurora
op 4-4 te houden. In de B poule
was Harocamo een klasse
apart. Dit team had geen enkele
moeite met Corodex en ,won
met 9-4. Ondanks deze nederlaag plaatse Corodex zich als
tweede. E&E moet het ondanks

een mooie 9-7 overwinning op
Sesto Senso een klasse lager
proberen.
In poule C was het Eye Gatcher dat de regels bepaalde. Dit
team werd eerste door met 4-1
te winnen van Banana, terwijl
Bakkerij Paap de tweede plaats
opeiste door Sabra in een spannend duel met 4-3 de baas te
blijven. Rabbel Boys gaat het
eveneens een poule lager proberen. Dat geldt niet voor Autoboulevard dat de Rabbel Boys
met 4-3 klopte. Chin Chin was
in deze poule veel te sterk en
won ook van Café Basta met 50. In een zeer spectaculaire
wedstrijd hielden de VSB Bank
en 't Spaghettihuis elkaar in
evenwicht. De eindstand werd
bepaald op een heel fraaie 7-7.
Beide teams gaan het nu een
klasse hoger proberen. De uitslag van JS/Consultancy tegen
Peugeot Cobussen had daar
geen invloed meer op. JS won
in een doelpuntrijk duel met 95. Klassiek ondervond vrijwel
geen weerstand in poule G.
Geel Wit werd met 13-4 weggespeeld door Klassiek dat zich
op gaat maken voor de strijd in
een hogere klasse. Dat geldt
ook voor Sack Time. In de wedstrijd tegen Webers ging het
moeizaam maar de 3-1 zege

voor Sack Time was verdiend.
Programma woensdagavond:
18.45 uur Café Neuf - Sesto Senso, 19.30 uur Identico - Good
Night, 20.15 uur Café De Kater 2
- Chinese Lippies, 21.00 uur De
Stal - Kroon Vis, 21.45 uur Harocamo - Bakkerij Paap.
Donderdagavond:
Rabbel
Boys - Geel Wit, 19.30 uur Eye
Cathcher - Corodex, 20.15 uur
JS/Consultancy - Williams
Pub, 21.00 uur HB Alarm - Dennis Herenkapsalon, 21.45 uur
Chin Chin - Tenson, 22.30 uur
VSB Bank - Sack Time.
Vrijdagavond: 18.45 uur Klassiek - 't Spaghettihuis, 19.30 uur
EDO/Jacro - Autoboulevard,
20.15 uur K&L - Peugeot Cobussen, 21.00 uur De Kater - Bamboeseur, 21.45 uur Webers Café Basta, 22.30 uur Aurora Sweaters.
Maandagavond: 18.45 uur
Eye Catcher - Chinese Lippies,
19.30 uur Rabbel Boys - Williams Pub, 20.15 uur De Kater 2
- Corodex, 21.00 uur Maclu Auto's - YB/Superfone, 21.45 uur
JS/Consultancy - Geel Wit.
Dinsdagavond: 18.45 uur Indentico - Harocamo, 19.30 uur
Banana - Sesto Senso, 20.15 uur
Bakkerij Paap - Good Night,
21.00 uur HB Alarm - De Stal,
21.45 uur E & E - Sabra.

Kinderen met brandwonden op vakantie door Zomerzotten

ZANDVOORT - „Het is
altijd een vermakelijk gezicht, die jonge, sporters.
Veel vallen en opstaan,"
zegt Ad Hendrikse van de
Rotaryclub over het jaarlijkse Zomerzottenfestival.
„Daarom komen er meestal
veel fans van de deelnemers
Hij staat bovenaan in het en bezoekers van buiten kijklassement na drie wedstrij- ken."

ZANDVOORT - De Nederlandse kampioenschappen windsurfen die dit
weekend voor de kust van
Zandvoort hebben plaatsgevonden hebben voor Ben
van der Steen uit Hoge Zwaluwe goed uitgepakt.

den. Adri Keet uit Oostzaan en
Jacques van der Hout uit 'sHet Zomerzottenfestival, een
Gravenzande volgen hem. In soort Spel zonder Grenzen
Noordwijk wordt de competitie waarbij medewerkers van beop 6 en 7 juni voortgezet.
drijven zich sportief inzetten
voor een goed doel, wordt dit
jaar gehouden op zondag 7 juni.
Zoals elk jaar vindt het evenement in principe 's morgens
plaats in de sporthal van Gran
Dorado en 's middags op het
Noord-strand bij de reddingspost Piet Oud.
De spellen variëren nogal:
ZANDVOORT - Aan- van
een hindernisbaan tot en
staande zaterdag organi- met een race op een vliegend
seert de handbalvereniging tapijt dat alleen beweegt als
ZVM-Rataobank voor de drie sporters tegelijk springen
dertigste keer het niet meer en de vierde trekt. Dit jaar verweg te denken schoolhand- zorgt Rekreatie West Nederbaltoernooi. De zes Zand- land de spellen voor het eerst.
voortse basisscholen bin- Tot nog toe was dat Sportief
den met elkaar de strijd aan Holland. „Maar we wilden weer
eens wat anders," legt Hendrikom de fraaie bekers.
se uit.
De bedrijven betalen per
Op twee velden van de hand- ploeg 3500 gulden. Tien sporbalvereniging wordt het toer- ters en een captain strijden om
nooi verspeeld. De Zandvoortse een trofee. De Rotaryclub heeft
scholen beginnen dit toernooi inmiddels achttien inschrijvinom 's morgens tien uur met de gen. Bedrijven uit Alkmaar,
wedstrijden tussen die van de Amsterdam en Haarlem doen
jongens van de Beatrixschool mee. „Vorig jaar hadden we
en de Duinroos en die van de maar veertien teams, maar dit
Nicolaasschool en de Hannie jaar hebben we een recordaanSchaftschool. De laatste wed- tal. Helaas," zegt Hendrikse,
strrjden staan rond drie uur op „hebben we geen Zandvoortse
het programma en de prijsuit- ploegen."
De opbrengst van het Zomerreiking vindt meteen daarna
plaats. De velden van de hand- zottenfestival gaat deze keer
balvereniging zijn te vinden naar de Stichting Kind en
tussen de sportcomplexen aan Brandwond. Die organisatie
geeft kinderen met brandwonde Duintjesveldweg.

Basisscholen
handballen

Tijdens voorgaande edities van het Zomerzottenfestival moesten de deelnemers de Vijverhut
oversteken in een groot wiel
Foto archief Weekmedia

seerd en durven bijvoorbeeld
niet zomaar te gaan zwemmen
in een zwembad. Ik heb een videofilm gezien waarvan mijn
hart omdraaide. Afschuwelijk,"
zegt Hendrikse. „Die film
maakte me duidelijk hoe een„De kinderen hebben het voudig kinderen brandwonden
echt nodig om er eens uit te kunnen oplopen, bijvoorbeeld
zijn. Ze zijn vaak gestigmati- door een pot thee die ze over

den de mogelijkheid om een
week in Nunspeet midden in de
bossen vakantie te laten vieren.
Vlakbij het vakantiehuis is een
speelveldje, kampvuurplek en
een zwemmeer.

zich heen krijgen."
Dankzij de bedragen van bedrijven, de inzet van veel vrijwilligers en de medewerking
van Gran Dorado kan de Stichting Kind en Brandwond volgens Hendrikse rekenen op ongeveer25 duizend gulden. Daarmee kunnen veertig kinderen
en tien begeleiders op vakantie.

Voor de midfond vlucht vanuit het Frans Peronne werden
252 duiven gelost. De 295 kilometer lange vlucht werd met
een variabele wind in hoog tempo afgelegd. Om de minuut
werd een duif binnen geklokt,
maar de duif van Hans Heiligers won fraai. Om acht uur
gelost en binnengeklokt om
12.02.02 uur.
De fond vlucht kende een
enorme afstand. Vanuit het
Frans Lorris moesten de duiven aan afstand overbruggen
van maar liefst 520 kilometer.
De 159 duiven werden gelost
om kwart voor zeven en ook
hier was de wind variabel waardoor hoge snelheden werden
gehaald. De lengte van de
vlucht maakte het echter zwaar
voor de duiven. De combinatie
Romkes-Spronk klokte de eerste duif binnen om 14.24.13 uur.
Uitslag vlucht Peronne: Hans
Heiligers l, 2, 4, 6, 15, 16, 17;
Combinatie Romkes-Spronk 3,
10, 13,18, 20, 21, 23; Gerrie Harteveld 5; Combinatie Koper-Koper 7, 25; Combinatie PaapPaap 8,11; Hans Gaus 9; Combinatie Koopman-Knegt 12, 22;
Rook Driehuizen 14, 24; Piet La
Grouw 47; Peter Bol 59.
Uitslag vlucht Lorris: Combinatie Romkes-Spronk l, 18, 20;
Hans Heiligers 2, 7, 17, 19, 21;
Hans Gaus 3, 8, 13, 24, 25; Combinatie Koper-Twins 4; Combinatie Paap-Paap 5; Peter Bol 6,
22; Rook Driehuizen 9, 16;
Ruud en Theo Sinnige 10, 11,
15; Combinatie KoopmanKnegt 12; Combinatie KoperKoper 23; Piet La Grouw 37.

(ADVERTENTIE)

Programmering ZFM Zandvoort (per-02-98)
Maandag tot en met donderdag:
00.00-07.00 ZFM Nonstop
07.00i09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-12.00 De Watertoren
12.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-20.00 ZFM Nonstop
20.00-22.00 De Kustwacht
22.00-24.00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00.00-07.00 ZFM Nonstop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-11.00 De Watertoren
1 1 .00-12.00 ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
12.00-13.00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
13.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-18.00 ZFM Nonstop
18.00-19.00 ZFM Sport
1 9.00-20.00 v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
20.00-22.00 Eurobreakdown
22.00-24.00 BPM
Zaterdag:
00.00-08.00 ZFM Nonslop
08.00-10.00 Broekophalen
1 0.00-1 2.00 Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Calé Neuf)
12.00-18.00 Zandvoort op Zaterdag
1 8.00-1 9.00 Tussen Pits & PaddocR
19.00-20.00 DeCoquereli
20.00-24.00 De Kustwacht
Zondag:
00.00-08.30
09.30-10.00
10.00-12.00
12.00-17.00
17.00-19.00
19.00-24.00

Turnvereniging
l
m
3J

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/ZFM

houdt wedstrijden
ZANDVOORT - Zaterdag
houdt turnvereniging OSS onderlinge wedstrijden voor kinderen. De wedstrijden vinden
plaats in de Van Pageehal. Het
programma duurt van negen
tot half vier. De jongste groepen
laten 's • morgens zien wat ze
kunnen.

Koper pakt snelschaaktitel
ZANDVOORT - Kees Koper heeft op zeer eenvoudige wijze de snelschaaktitel
1997-1998 bij de Chess Society Zandvoort op zijn naam
geschreven. De 35-jarige
Zandvoorter hoefde op de
laatste speelavond nog
slechts deel te nemen om
verzekerd te zijn van de
hoofdprijs.
Wel werd er nog gestreden
om het zilver tussen Olaf Cliteur en Hans Drost, die het
presteerden om bij het ingaan
van de laatste ronde precies
evenveel punten verzameld te
hebben. Cliteur besliste de
strijd gemakkelijk in zijn voordeel door samen met kampioen
Koper de avond-overwinning
op te eisen.
Het
snelschaakkampioenschap bij de Chess Society
Zandvoort werd dit jaar wederom verspeeld over acht speelavonden, waarop totaal maar
liefst 272 snelschaakpartijtjes«MDBO» «MDNM»gespeeld
werden met een bedenktijd van
slechts vijf minuten per persoon. Reeds vroeg in het seizoen werd duidelijk dat de
prijswinnaars van vorig jaar in
deze discipline, ook dit jaar wederom torenhoog favoriet waren. Slechts Mare Kok kon tot
halverwege het seizoen het leidende trio bijhouden, doch een
forfait en twee mindere resultaten deden hem vroegtijdig afhaken. Kees Koper, vorig jaar
winnaar van het brons, speelde
een ijzersterk seizoen. Tot en
met ronde zeven verscheen Koper zesmaal aan de start. Maar
liefst viermaal tekende hij voor
een avond-overwinning, waardoor hij aan de laatste ronde
begon met een voorsporng van
7,5 punt op de nummers twee
Olaf Cliteur en Hans Drost.
Vermoedelijk doordat de beslissingen reeds gevallen waren
en er enkele vakantiegangers
waren, trok de laatste speelavond slechts vijf deelnemers.
Kees Koper kon hierdoor
reeds vooraf de felicitaties in
ontvangst nemen en was het
enige wapenfeit de strijd om
het zilver tussen de nummers l
en 2 van vorig seizoen Olaf Cliteur en Hans Drost. Degene die
deze ronde het hoogst zou ein-

digen, zou de strijd in zijn voordeel beslissen. Hans Drost ging
voortvarend van start met overwinningen tegen Jaap Bouma
en Leo Keesman, terwijl Olaf
Cliteur in zijn eerste twee partijen een halfje verspeelde tegen kampioen Kees Koper.
In de derde partij stond het
eerste onderlinge duel tussen
beide kemphanen op het programma en kwam direct de ommekeer doordat Cliteur overtuigend won. Een nederlaag
van Drost tegen Koper en een
overwinning van Cliteur op
Keesman bracht de voorzitter
een comfortabele voorsprong
van 1,5 punt. Een overwinning
in het tweede onderlinge duel
met Drost bracht Cliteur defini-

tief in veilige haven. Hans
Drost verkleinde de achterstand nog wel door in de laatste
ronde Kees Koper te verrassen
maar het gat van anderhalf
punt bleef.
Hierdoor werd de rondeoverwinning gedeeld door Kees
Koper en Olaf Cliteur met een
score van 6,5 uit acht. Drost eindigde met vijf uit acht op de
derde plaats, terwijl de vierde
positie gedeeld werd door Leo
Keesman en Jaap Bouma, die
deze avond niet lekker tot scoren kwamen. Jaap Bouma wist
echter toch met dit resultaat
Mare Kok, die wegens werkzaamheden verstek moest laten gaan, van de vierde plaats te
verdringen.

Jubilerende Zeeschuimers
organiseren vierdaagse
ZANDVOORT - In de week van 29 juni tot en met 3 juli
gaat de Zandvoortse Zwemverenigirig De Zeeschuimers in
het sport- en wedstrijdbad van Gran Dorado de Zandvoortse Zwemvierdaagse organiseren.
In het heerlijk verwarmde en
pas gerenoveerde 'Aqua Romano' kunnen zwemliefhebbers
weer als vanouds een zwemcircuit afleggen. De zwemslag is
geheel vrij en iedereen kan met
zijn of haar favoriete zwemslag
en in eigen tempo het aantal
zwembanen afleggen.
In vijf dagen kan een afstand
van l of 2 kilometer worden gezwommen. Elke avond 250 of
500 meter afleggen, waarbij vrijwilligers van De Zeeschuimers,
de Reddingsbrigade en het
Duikteam Zandvoort controleren en meetellen. Er kan een
avond overgeslagen worden,
want elke deelnemer moet
maximaal viermaal de gekozen
afstand afleggen. Vrijdagavond
3 juni is de finale. Alle deelnemers ontvangen dan een zwemvierdaagse-medaille. Elke deelnemer heeft bovendien kans
een Gran Dorado-prijs te winnen op het nummer van de
deelnamekaart. De kaarten
kosten zeven gulden en vijftig
cent.

In 1998 is de Zandvoortse
Zwemvierdaagse voor het
laatst door de Zeeschuimers georganiseerd. Daarna werd het
buitenbad definitief gesloten
door de nieuwbouw van het
huidige Gran Dorado Bungalowpark.
Op 24 augustus 1998 bestaat
de Zwemvereniging de Zeeschuimers precies 25 jaar. Dat
is een uitstekende reden om
een oude en succesvolle traditie als de Zwemvierdaagse, weer
in ere te herstellen. Plankhangen of bakfietsonderwaterraces
zijn niet meer mogelijk maar in
het gezellige zwembad zijn allerlei andere rand-aktiviteiten
te beleven. De Zeeschuimers, in
nauwe samenwerking met
Gran Dorado, de Zandvoortse
Reddingsbrigade en het Duikteam Zandvoort verwachten
vooral veel deelname van Zandvoortse zwemmers en zwemsters. Inlichtingen over de
Zwemvierdaagse zijn te verkrijgen
via telefoonnummer:
5716511.

woensdag 3 juni 1998
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Commercieel en administratief
personeel gevraagd

InterE
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

verzorgt de levering van studieboeken en readers voor het
MBO, het HBO en het WO. Wij zijn op zoek naar een:
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Oproepen - Mededelingen
Creatieve jongeren gevraagd (18 t/m 30 jaar), die mee willen
doen aan een marktonderzoek. Je krijgt hier een vergoeding
voor. Inlichtingen: 020-6654447.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

• Lieve Truus groetjes uit
Tunesië, een hele fijne dag.
Bert en Maaike.
• Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen.
Opdrachten die te laat
binnenkomen worden
• Wie wil er met mij gaan visautomatisch de week
sen, onkosten worden verdaarop geplaatst.
goed. Tel. 023-5712282.
. '• Wij behouden ons het • Wie wil er voor mij tegen
recht voor zonder opgave van verg. (gelezen) HD's bewaredenen teksten te wijzigen ren? Tel. 023-5715884.
of niet op te nemen.

Tel. 5713529

Weggelopen of gevonden dieren
• Weggelopen: grijs konijntje,
omg. Oosterparkstr. Heeft u
hem gevonden? 5719649.

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (m/v)
In een klein team van enthousiaste medewerkers helpt u mee
met de orderverwerking en telefonische beantwoording van
vragen. U bent flexibel en stressbestendig en u heeft werkervaring opgedaan in soortgelijke functie.
Woonachtig in Amsterdam e.o. en interesse in deze fulltime
functie? Stuur dan snel een korte sollicitatiebrief met cv aan:
InterE, dhr. R. Sudmeijer, Postbus 75410, 1070 AK AMSTERDAM.

Deko-Marty Kersen rustiek
MEER DAN 150 VLOEREN EN MATEN!

Divers personeel gevraagd

Junckers Exclusief Parket

Horecareclame Horecareclame
Wegens enorme uitbreiding van ons succesvolle reclamebureau zoeken wij ± 32 nieuwe mensen voor o.a. de volgende werzaamheden:
distributie, reclame/marketing, pr, klantenservice, verkoop
buitendienst en assistant managers. Per direCt heeft voorrang, ervaring is geen pre. Bel nu voor een afspraak:
Triple Dutch Advertising, vragen naar Ellen, 020-6695500.

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel, 020-5626271 Fax 020-6656321.
MW. VERKEERSAFZETTINGEN (m/v) gezocht met kans
op vaste baan! Ben je een
aanpakker, flexibel, bereid op
onregelmatige tijden te werken en heb je eigen vervoer?
Dames, wilt u ook thuis ƒ21,- Bel dan D.I.T. Interim Techp.u. verdienen? Tele-lnfo niek: 020-6817787.
zoekt dames voor het voeren
van erotische gesprekken op
een 06-lijn. U bepaalt zelf
Horecapersoneel
wanneer en hoe lang U werkt.
gevraagd
Bel voor info 010-294.65.95.
Bouwpartners zoekt allround
timmerlieden, slopers en metselaars voor diverse projecten in en om Amsterdam.
Tel. 020-4481101.

Technisch personeel
gevraagd

Gevr. jongen (± 18 jr) voor de
afwas en keukenwerkzaamheden. Rest. Harocamo,
Kerkstraat 14. Tel.: 5712102.

ELEKTROMONTEURS (m/v)
gezocht voor langdurige projecten. Goed salaris en doorgroeimogelijkheden! Beschikt
u over min. een LTS-diploma
en relevante werkervaring?
Bel dan D.I.T. Interim Techniek: 020-6817787.

Gevr. vriendelijk meisje (± 18
jr) voor de bediening. Rest.
Harocamo, Kerkstraat 14,
Zandvoort. Tel.: 023-5712102.
Gevr. zelfst. werkende kok of
keukenhulp voor strandrest.
in Renesse, woonruimte beschikbaar, tel. 0111-462570.

Kunst en antiek

Verhuizingen

12-22 mm. Massief Deens hardhout parket
* kant en klaar met 6-voudlge laklaag,
UV-gehard of olie geïmpregneerd
* 100% verhuisbaar door uniek clipsysteem
* 10 jaar garantie

Junckers Sylvea-hevea 12 mm

Breedte 12,5 cm. Warmrood Kersen met
noest en vlam en brede stroken
Prijs p.m.
van

,139:-

109.-

Tarkett Zweeds lamel parket
Leverbaar in dikte van 7-10-14 en 20 mm.
* 10 jaar garantie
* kant en klaar, 6-voudig gelakt en UV-gehard
* gelakt of olie geïmpregneerd

Lichtgele houtsoort
met strakke nerf
Prijs p.m.2
van

Junckers Sylvaket-Beuken 22 mm

Tarkett Eiken Natuur

Warm donkerbruin gestoomd Beuken
Prijs p.m.2
van
445:-

Europees Eiken met noest en mooie
tekening
Prijs p.m. van -

149.129.-

Deko-AAarty
breedstrook lamelparket
Lengte van 42,5 cm tot 266 cm.
* kant en klaar, 6-voudig gelakt en UV-gehard

Deko-AAarty Eiken plank
Breedte 18,4 cm (Iengte132- 266 cm) Frans
Eiken planken, geborsteld
en gerookt.
Prijs p.m.2 van

Normaal woongebruik, (HDF kern)
Taberwaarde 9000,10 jaar garantie
Afmeting 1285 x 195 mm, dikte 7,2 mm

2- en 3 strooks
Eiken en Kersen
Prijs p.m.2
Berken en Beuken
Actieprijs
5
p.m.2
van -2T?

Licht Beuken, zonder
noest en vlam
Prijs p.m.2 van

Breedte ca. 13 cm. Olie geïmpregneerd.
Licht Amerikaans Eiken plank
Prijs p.m.2
van
Eiken plank onbehandeld
Prijs p.m.2 van ,143.-

Nieuwe Collectie Luxfloor Classic

Luxfloor Classic
Tarkett Beuken Natuur Budget

Junckers Eiken Variation plank
21 mm

MEER DAN 150 S O O R T E N !
10 TOT 15 J A A R G A R A N T I E

109;-

95

86.

200 K L E U R E N EN M O D E L L E N !

Santana massieve kurktegels.
Dessins in moderne stroken, blokpatronen
of romeins klassieke motieven. In Naturel,
Roomwit, Beige, Blauw, Zwart, Geel en
Groen of een samenstelling naar wens.

Mexico Lamellen roomwit
Af m.: 150 x 600 mm met facetkanten
Prijs p.m.2
van

' L.IXU.I l 1^1 l

5

59?

Mexico Plavuizen crèmegeel
Afm.: 300 x 300 mm met facetkanten
Prijs p.m.2
van

Luxfloor Classic
Maple, Kersen, Eiken, Beuken en Grenen
2- en 3 strooks
én brede stroken.
Introductieprijs
p.m.2
van

Collectie 1998
Quick Step Uni clip
Voor zwaar woongebruik, 100% verhuisbaar, niet lijmen! Afmeting 190 x 1200 mm.
Dikte 8 mm. Dessins Beuken
en Eiken 3-strooks. Prijs p.m.2

69.-

Collectie 1998 Pergo Orginal
Voor zwaar woongebruik (PerCöre85 kern)
Noordeuropees milieu-kenmerk (ISO 9001)
15 jaar garantie. Afmeting 200 x 1200 mm.
Dikte 8 mm. 24 dessins o.a.
Diamant, Ivoor, Terra, Grenen

*Veilinggebouw Amstelveen* X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
Heden INBRENG. Spinnerij kamerverhuizingen/ transport.
33, Amstelveen, 020-6473004. Voll. verz. Dag-nachtservice.
020-6424800 of 06-54304111.

Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf

Bel Karmijn voor: schilderwerk, kleine verbouwingen.
Gespecialiseerd op het deco- Dat doen wij al 30 jaar..
Felicitaties
ratiegebied (muren). Tel. Binnen en buiten, kleuradv.
020-6364910 of 06-51152427. Betaalbare prijs, ref. aanw.
Vr.bl. pr.opg. 020-6202765.
DE KLUSSENBUS
«4/6, Willem van Soolingen • Tante Truus van harte
Voor iedere klus, bellen dus. • ANNULERINGEN van ad"40 jaar", gefeliciteerd.
gefeliciteerd met uw 60-ste
vertentie-opdrachten kunt u
Tel: 023 - 5713780.
Gerard, Jeanette, Junior.
verjaardag. Bert en Uschi.
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
SCHILDER
heeft
nog
tijd
v.
richten aan Micro's WeekmeMJM, 65 jaar, waar blijft de
binnen- en buitenwerk. Vrijbl. dia, Postbus 156, 1000 AD
tijd, nog vele jaren in gezondprijsopgave.
Amsterdam.
heid. BM.
Markten/braderieën Bellen na 18.00 uur: 5719800.

.Schilderen

Uitgaan

Amsterdam, Valschermkade 4, (tussen Carpet-land en Praxis)
tel. 020-6695823.
Amersfoort, Amsterdamseweg 29, (tegenover Gamma)
•
tel. 033-46517 37.
Den Haag, Binckhorstlaan 170, (tegenover McDonald's)
tel. 070-385 97 35.

Mode

VLOOIENMARKT: 6 en 7 juni
Jaap Edenhal Amsterdam.
Elke donderdag dansen en 0481-422112.
ontmoeten v. alleengaanden
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieuwelaan 34A Osdorp, v.a. 20 u.

Monet Strijkservice

Aanbiedingen geldig t/m 14 juni 1998 en zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
Hoi jongedame! Ik ben Tomweer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, my, 36 jr, 1.88 m, heb zwart
zaamheden.
Gew.
openingstijden:
ma.
t/m
vrij.
van
9.00
tot
Bloemen, planten en tuinartikelen
Auto's en
Bijeenkomsten
7 dagen per week. Wat moet u doen?
haar en een goed figuur! Heb
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-52502188.
auto-accessoires
1. Kies een leuke advertentie.
jij zin om met mij uit te gaan?
2. Bel met 0906-50,15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4. Laat dan een reactie achter
3.
Toets
nu
het
boxnummer
in
en
luister
naar
de
advertentie
Hobby's en verzamelingen
op mijn box. Boxnummer:
U wordt van harte uitgenodigd voor
van uw keuze.
372768.
„Building bridges of unity"
Auto-demontagebedrijf
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
5 m3
• ƒ 225,- STRIJDONK, RDW/ARN erk.,
GROTE
MODELAUTOBEURS,
Arnstelveen-Zuid,
zon.
7
juni
3
Hoi!
Wil
je
weten
hoe
ik
er
Lezing door mrs. Dorothy D. Maubane C.S.B., uit Zuid-Afrika,
m
. ƒ325,- lid Stiba. Inkoop sloop/scha(10 -15 uur), Keizer Karel College, Elegast 5.
Amsterdam: 23 jaar, goed uit- Heren opgelet! Jij hebt geen uitzie? Lees dan snel verder! 10
3
lid van de Christian Science Raad van sprekers op zondag
. ƒ400,- de-auto's. Gratis gehaald. Te2 linkerhanden, bent serieus Mijn naam is Sylvia! Ik ben 15 m
ziend,
zelfverzekerd,
lief,
kop7 juni 1998 om 14,00 uur in het kerkgebouw Rich. WagnerGROTE TREINENBEURS, Amstelveen-Zuid, zat. 6 juni
vens verkoop oude en nieuwe
en rond de 50 jaar! Hoe zie ik een leuke vrouw van 43 jaar
pig,
slank,
ondernemend,
dat
straat 32 Amsterdam.
Ter plaatse afgeleverd in en om Amsterdam (vanaf 1 m3). onderdelen.
(10- 15 uur) Keizer Karel College, Elegast 5.
Meteorenweg
alles ben ik! Ik heb half lang, er uit? Blauwgrijze ogen, don- jong en 1.70 lang. Ik heb don381, A'dam, 020-6319802.
kerblond haar en 1.78 lang. Ik kergroene ogen en kort,
donker
haar
en
mijn
naam
is
Ik
bied
gemiddeld
ƒ
500
voor
Nederlandse vertaling om 15.30 uur (titel: Eensgezindheid en
Louise! Jij bent een spannen- luister al 50 jaar naar de goudblond haar. Dansen,
Gevr. loop- en sloopauto's,
elk gaaf emaille reclamebord
harmonie - onze eenheid met God).
de, lieve, mooie man tussen naam: Emmy! Spreekt deze wandelen, uit eten, bioscoop.
hoge prijs, gratis gehaald.
met een mooie afbeelding.
de 25 en 32 jaar en ik zoek advertentie jou aan? Bel Daar houd ik van! BoxnumRDW-vrijwaring. 023-5333742.
Telefoon: 079-3612995.
Toegang vrij, tram 24 en 5, bus 15.
eens! Boxnummer: 948414.
jou! Boxnummer 915305.
mer: 971571.
Amsterdam en omgeving: Herken jij jezelf in de volgen- Ik: Amsterdam, 3 kinderen, zo
Sport, spel en ontspanning
Jackelien, 27 jaar, dat ben ik! de trefwoorden? Niet-rokend, gek als een deur, Jolanda, 40
Sinds 1954.
Vrijwilligers gevraagd
Ik ben in het rijke bezit van ongebonden, verzorgd, lief, jaar, gescheiden, knap, 1.56,
Autoruiten en kentekenplaten
een zoon van 6. Spreken de serieus, modern, goed ni- 65 kg, blonde haren, blauwLijsterstraat 18.
Heren neem eens lekker de
VBO-Makelaars
volgende woorden jou aan? veau. Ik ben een jong uitzien- grijze ogen. Jij: lief, kindvrienTel. + fax: 023 - 5731613.
tijd voor een massage van
Huisdieren, bioscoop, uit- de, vlotte, 41-jarige vrouw
RICK. 0228-543417 (gn seks)
gespierd, tot 1.80, begaan, lol trappen, strandwan- met veel hobby's. Ik houd o.a. delijk,
eerlijk, spontaan,
THEO RIETVELD VASTGOED,
delingen en lezen. Reageer van sporten en gezelligheid trouwbaar,
reageer op mijn box! BoxVERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 020-6418541
Rijles auto's
VAKANTIEKAMP LICHT-LUCHT
Kennismaking
dan op mijn box! Boxnummer: thuis! Boxnummer: 960061.
nummer: 355206.
Altijd de beste condities - de voordeligste tarieven. Wedden?
en motoren
944582.
afd. THOMAS-VREDES-BUITENVELDERT
Mijn naam is Steffie, ik zoek
Amsterdam:
ik
ben
een
wilde
Ik
ben
soms
wel
eens
beetje
Reageren op advertenties met boxnummer?
een erotisch contact via de
meid van 22 jr, zoek via deze telefoon met een fijne man. Ik in voor extreme dingen... hoi
zoekt enthousiaste leiders'Sters v.a. 17 jr die één of meerdere
Onroerende goederen
weg een lekkere knul om dit ben 60 jr en wil best het een met Precilla, een ondeugenweken (13'7 t/m 31/7) kinderen van 4-12 jr een onvergetelijke
Alblas Verkeersscholen
weekend mee af te spreken. en ander met je bespreken. de meid, die snel met jou wil
vakantie in de duinen willen bezorgen;
te koop gevraagd
Ik ben in voor een heleboel Laat me even weten hoe ik afspreken. Wie weet kunnen
vergoeding ƒ60,- per week
UW RIJBEWIJS
spannende zaken als jouw met je in contact kan komen, we eens kennismaken via een
Inl. hr. A. Tuinder, tel. 020-644.99.88 na 19.00 uur.
Hieronder vindt u een kleine selectie van de
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
babbeltje me aanspreekt. spreek in op mijn box. Box- telefoongesprek. Als het klikt
honderden aanwezige advertenties.
T.k.
gevraagd:
garage.
Kom, waag eens een piek en nummer: 928894.
maken we snel een date...
Voor auto/motorrijles in
Tel. 023-5715884.
reageer!
Boxnummer:
tijgertje. Boxnummer: 333579.
Amsterdam e.o. is een gratis
915423.
Reageren op advertenties
infogids verkrijgbaar.
Ik
ben
een
lief
stoeipoesje
met boxnummer?
Amsterdam: samen houden
Tel. 020-4205386.
van 20 jr en vind het leuk dat
Onroerend goed en woonruimte
wij dieren! Ik luister al 61 jr
je deze advertentie leest. Ik
naar de naam Alex! Ik ben
te huur aangeboden
zoek in Amsterdam e.o. een
gescheiden, jij bent lief en
Ja, reserveer snel voor een 3-daags vakantie-arrangement:
wilde kater die zo nu en dar;
tussen de 50 en 55. Klopt Hieronder vindt u een kleine ook romantisch is. Voel jij je
* 2 overnachtingen in een compleet ingerichte wigwam.
dat? Ik heb geen snor, baard, selectie van de honderden aangesproken, laten we dan
T.h. 2 opslagruimte-garage,
2
rook niet. Heb jij interesse?
aanwezige advertenties.
* Elke wigwam is voorzien van water, elektra, verwarming,
samen spinnen! Boxnummer: T.h. bedrijfspand ± 250 m + 100 m . Tel. 023-5715623.
Grijp je kans nu. Boxnummer:
woning 1e etage, aangeb. in
954416.
per direct: zolderverdiekookgelegenheid, koelkast en IV. Bovendien beschikt u over
237831.
Zandvoort. Tel. 023-5713975. T.h.
Vlot, modern, spontaan, 43
ping in centr. ƒ 1000 all-inn.
jaar,
makkelijk,
volslank,
vroeen eigen sanitaire unit met toilet, douche en wastafel.
Bel jij me snel terug? Jij bent lijk en 1.76 lang, dat ben ik! Ik zoek via deze weg een
Tel. 023-5712013.
half Nederlands, half Suri- Mijn naam is Rianne. Ik heb energieke man, voor avonden
* 3 dagen lang gratis gebruik maken van de vele nieuwe en
naams of misschien wel Ita- blauwe ogen, een parttime stappen en na afloop nog wat
geweldige attracties zoals The Eagle, de wildwaterbaan, de
extra. Ik heet Cynthia, heb
liaans... Ook ik ben een warFinancien en handelszaken
baan en ik houd van muziek spannende, blauwe ogen,
looping star, de spannende wild west shows, het circus, lekker
me, tropische Nederlandse en
films. Wil jij met mij een mooi, rood haar en ben 1.77
mengelmoes.
Ik
zoek
voor
dit
verwarmd zwemmen in het unieke Bergbad en nog véél meer.
weekend nog een lieve, lek- nieuwe start maken? Doei! lang. Ik zoek contact met
*genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's, per wigwam max. 6 pers. kere, spannende date, zon- Actie = reactie!! Boxnummer: mannen tussen de 20 en 35 jr.
Je huis
Interesse? Bel nu. Boxnumder taboes. Boxnummer: 823601.
V.A. ƒ75 - DORSMAN
* Dat is een belevenis voor de kinderen én voor u !
in de krant
971545.
Geldig voor de data:
blijft toch goedkoper!
• Reflectanten op adverten- mer: 970747.
brengt mensen
Bel nu: 023 - 5714534.
Dit donkerharig, klein kreeftje ties onder nummer gelieven Jij bent een eerlijke, lieve,
* MA 6 - Dl 7 - WO 8 JULI
ervoor te zorgen dat het num- spontane, vrolijke meid rond
over de vloer.
van
32
jaar,
wil
wel
eens
op* WO 8 - DO 9 - VR 10 JULI
gevist worden door een stoe- mer in de linker-bovenhoek de 20 jr. Reageer op mijn adVakantie buitenland
* M A 13 - Dl 14 - WO 15JULI
En de makeliiilf weel vnn
re zeeman! Ben je aantrekke- op de envelop staat vermeld vertentie! Ik ben een goed uitwanien en kranten
lijk, donkerharig en humoris- en dat de brief geadresseerd ziende jongen, heb bruin
* WO 15 - DO 16 - VR 17 JULI
wordt
aan:
Weekmedia,
Posthaar, blauwe ogen en een
tisch? Wil jij mij beter leren
* VR 17 - ZA 18 - ZO 19 JULI
kennen tijdens een leuke bus 156, 1000 AD Amster-vrolijk, spontaan en eerlijk kaNog t.h. Mallorca luxe 4-5 p.
date? Grijp dan snel je kans! dam. Dit voorkomt vertraging rakter. Actie=reactie! BoxAankomst 12.00 uur; vertrek 10.00 uur.
app. m. zwb., zeez., 2 min. v.
in
de
behandeling.
nummer: 270552.
Boxnummer: 989450.
str., ƒ 1000 p.w. 075-6845702.
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Jaap Bakker BV

Heining 16 te Amsterdam
Tel. 020-4975821

0906-50.15.15.6

. .in 5 dagen
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Avontuurlijk wigwammen bit
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0906-50.15.15.6
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Dickens maakte doodgraver
uit Bronkhorst wereldberoemd
State-of-the-art
ADRID IS Amsterdam niet. Madrid is
heel anders. Nog veel
levendiger. Overal mensen. In
elke wijk, op elk tijdstip van de
dag en de nacht, wemelt het
van de mensen die op straat
de gezelligheid zoeken die ze
thuis voor de televisie niet vinden.

M

Behalve als het regent. En
dat doet het elke middag in de
tijd dat wij er zijn. Tegen vieren wordt de hemel zwart, keiharde bliksemknallen denderen door de stad en slaan links
en rechts in. Iedereen zoekt
onderdak voor het nadei'ende
plenzen. Wij rennen het
dichtstbijzijnde openbare gebouw is en kijk, dat is toevallig, een natuurhistorisch museum. Leuk, want in het Amsterdamse Bos zijn we al een
tijdje bezig met plannen maken voor een nieuw bezoekerscentrum. Dat komt over een
paar jaar aan de kop van de
Bosbaan te liggen en moet uiteraard voorzien zijn van de
nieuwste snufjes pp museumgebied. Die zijn hier vast wel
te vinden.
Naar binnen: dat valt niet
tegen. Het natuurmuseum
blijkt van 1989 te zijn en oogt
zo modern als het maar kan.
Overal computers en grote
beeldschermen die je aan
moet raken om allerlei informatiestromen op gang te
brengen. Alleen: de meeste
beeldschermen doen het niet.
En veel computers hebben
lamme toetsenborden die niet
goed reageren. Hoe zit dat?
We zoeken iemand in uniform
en treffen zowaar iemand die
brokkelig Engels spreekt.
.

IJ IJSGANG, Ie
Kerstdag, l Januari
en
boven
windkracht
7
wordt er niet gevaren.' Maar
verder kan je, overdag, op het
veer over de IJssel van Brummen naar Bronkhorst rekenen. Bronkhorst is een stadje
van niks. Het doet denken aan
een levend openluchtmuseum. Ongeveer 150 stedelingen wonen aan de paar straten. In monumenten, zoals 't
Hoge Huys dat uit de dertiende eeuw dateert en waar je in
het weekend high tea op het
groene gazon kunt gebruiken.
Met authentieke scones. Ernaast ligt de kaasmakerij waar
ambachtelijk kaas wordt gemaakt van melk van eigen vee
dat aan de boorden van de
IJssel graast.
Stap een piekplein huisje
aan de Onderstraat binnen en
je bent terug in de tijd. Een
dame in kleurige klederdracht
begroet je. Welkom in het Dickensmuseumpje. Dickens in
Bronkhorst? De vrijwilligster
in 'Dickens-dracht' spreekt:
„Het verhaal gaat dat hier in
1830 een koster/doodgraver
Gabriël woonde. Een man met
een akelig karakter. Hans
Christiaan Andersen zou hem
hier ontmoet hebben en over
die man aan Dickens hebben
verteld. Deze kpster/doodgraver Gabriël uit Bronkhorst
zou model gestaan hebben
voor Gabriël Gruh in hoofdstuk 29 van de Pickwick Papers."
Hoewel het museum zeer
klein is behuisd, vind je er
honderden Dickensboeken en
is er een heuse rariteitenwinkel ('curiosityshop'). Voor wie
alle bijzondere plekjes van het
uit het jaar 1000 daterende

'R
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Weinig steden
in ons l.incl
zijn zo gaaf
gebleven dan
de oude
Hanzcstad
Doesburg
(fotu boven)

In de
Doesburgsche
Mosterdfabriek /ie je de
mosterd onder
de molensteen
vandaan
kruipen
(foto links)
Gezicht op de
Martinitoren
van Doesburg
Folo's
VVV Docsbut-K

Bronkhorst wil leren kennen,
is de Stadswandeling onmisbaar. Voor enkele guldens te
koop bij de Dickens-dame.
Zo'n acht kilometer zuidelij ker dommelt Doesburg. Bekend van Koninginnedag en
mosterd. Op de takken van de
bomen waren al weken voor
de komst van majesteit duizenden oranje balletjes gestoken. „Die laten we zitten tot
de WK," zegt de dame die
mosterdsoep brengt.
De Doesburgsche Mosterdfabriek (sinds 1457) is een wer-

Remco Daalder
ADVERTENTIE

De
Boodschappen
Beurs
Met alle nieuwtjes,
akties en ideeën om
goed en voordelig
boodschappen te doen.
VOLGENDE WEEK IN
DEZE KRANT!

potje mosterd in de winkel ko- hoor ik nu in Doesburg? Dat
pen. Als groot liefhebber van Gulpener mosterd tegenwoordig uit de buurt van Alkmaar
komt. Doesburg maakt wel eigen mosterd. Kijk maar aan
de Boekholtstraat (zondag
gesloten).
Doesburg heeft in 1237, nog
eerder
dan Amsterdam,
stadsrechten gekregen. Het is
met zijn vele monumenten en
mooie hoekjes een Bronkhorst
in het groot. Hier staat ook De
Gulpener mosterd ben ik vo- Waag, het oudste restaurant
rig jaar nog speciaal daarvoor (1478) van Nederland. Mocht
naar Limburg gereden. Wat je overigens dik worden, ach-

'Vlierbesazijn
drink je
als Ranja'

ter het mosterdmuseum ligt in
de Gildehof azijnmakerij Piperita met vlierbesazijn in de
aanbieding. Een slankheidsmiddel, zegt men. De verkoopster: „Hoe je dat inneemt? Gewoon als Ranja. Scheutje in
een glas water gieten en opdrinken."
Hoog boven Doesburg uit
torent de Martinikerk. Op de
zaterdag dat ik er ben, ligt de
kerk vol met rommel. Een bazaar: oude platen, kilo boeken
voor twee gulden. Maar er zijn
in de zomermaanden ook re-

Van NS-slatioii Brtiiiimcn is liet
enkele kilometers naar Bronkhorsl.
Van NS-station Arnhem rijdt een
bus
naar
Doesburg:.
VWXutphcn/Aclitcrlioek, tel. 0575519355. VW-Docsburg-, tel. 0313473088. Eerste aflevering van
zomerse serie Snippers.

Zelf servies
beschilderen
trendy feest

„U komt uit Holland? En u
wilt daar een modern bezoekerscentrum bouwen? Stateof-the-art, si? Claro! Jammer
dat jullie niet meer kunnen
voetballen in Holland, nietwaar? Maar goed, dat moderne. Nou, dat is dus binnen de
kortste keren niet modern
meer. De gemiddelde bezoeker heeft thuis veel beter_computerspul dan'jij. óbit'kan aan-,
schaffen. En"als je al dé mödernste spullen hebt gekocht,
is het binnen twee jaar weer
helemaal verouderd. Dan lachen ze je uit. En heeft u wel
eens een vandaalbestendige
computer gezien? Ik niet!
Trouwens, mensen komen
niet naar een museum voor
iets wat ze thuis ook hebben.
Die willen wat anders, willen
entertainment, nietwaar? Ik
laat u het nieuwste zien! Kom
mee! State-of-the-art!"
We lopen achter hem aan
naar de nieuwste zalen van
het museum. Slaan een paar
hoeken om en staan opeens
oog in oog met horden opgezette dieren. Maar niet met de
stofnesten die alle bezoekerscentra en natuurmuseums ter
wereld bevolken. Deze Madrileense opgezette dieren zijn in
surrealistische opstellingen en
met uitgekiende belichtingen
omgevormd tot overweldigende kunstwerken. Honderden
steenbokken en roofvogels
staren je aan vanaf rondlopende muren. Vleermuizen hangen in kunstzinnige glazen
zuiltjes mooi te wezen. De kikkers stelen de show. Hun huid
en weefsel is doorzichtig gemaakt, waarna het skelet
werd gekleurd. „Mooi, nietwaar?" zegt onze gids, opgezette beesten: zo oud als de
weg naar Rome. Maai- hier komen de mensen voor. Dit hebben ze thuis niet. De namen
van die beesten zijn minder
belangrijk. Het gaat erom dat
iedereen de schoonheid ervan
ziet."
Het is weer droog, we nemen
afscheid. Met de plannen voor
het nieuwe bezoekerscentrum
in het Amsterdamse Bos zijn
we voorlopig nog niet klaar.

kend museum. Je ziet er de
mosterd onder de molensteen
vandaan kruipen. En je leert
er hoe je zelf thuis mosterd
kunt maken: lichte (uit Denemarken) en donkere (uit Canada) mosterdzaadjes doe je
een holle houten kom. Schenk
er azijn bij en ga rustig zitten
met de kom op schoot, en laat
een zware kogel of jeu-de-boule-bal het werk doen: het
kneuzen van de zaadjes. Gewoon door de kom te bewegen.
Je kan natuurlijk ook een

gelmatig kunstzinnige exposities.
De Duitsers hebben, voordat ze zich uit Doesburg terugtrokken, de Martinitoren
opgeblazen. Hieraan herinnert op de Voormarkt een
fraaie glazen sculptuur van
Jan Wolkers. Had ik ergens gelezen. Maar hoe ik ook zoek,
niks te vinden. De dame van
de VW loopt mee de straat
op: „Kijk, daar achter het zeil
van de kraam van bakkerij 't
Stoepje, daar staat-ie." Inderdaad, als je het zeil van de
marktkraam opzij schuift, zie
je een plastiek en ernaast,
diep verzonken in de bodem,
de oude torenklok. In hel glas
staat gegraveerd: Toen de
klok zweeg verschenen de vogels van de vrijheid.
Jan Maarten Pekelharing

Dé trend voor een yrijgezellenfeestje of zomaar een avondje
uit: zelf een ontbijt- of theeservies samenstellen en naar
eigen inzicht beschilderen, dat kan in keramiekatelier
Tetterode in Amsterdam-West. Onder begeleiding van twee
ervaren keramistes kun je het door hen gebakken
aardewerk een eigen tintje geven.
E KERAMISTES Henriëtte van Klinken en
Monique Hoogland, beschikken over een ruime en
goed uitgeruste pottenbakkerij waar zij serviesgoed, vazen,
en tal van kunstwerken vervaardigen. Hun atelier staat
open voor iedereen die keramiek wil beschilderen. Daarvan wordt veelvuldig gebruik
gemaakt door vrouwen die hun
vrijgezellenfeest vieren. Voor
drank en hapjes wordt gezorgd. „We willen de mensen
een beetje vertroetelen," zegt
Henriëtte.
Het keramiekatelier voorziet
in een breed assortiment gebaksbordjes, ontbijtborden,
spepborden, bekers, kommetjes, eierdopjes, theepotten,
theelichtjes,
botervloten,
koffiepotten
en
schalen.
Praktisch alles wordt op
de draaitafel
vervaardigd
door Henriette,
daarna
gaan de spullen twaalf uur de
pottenbakkersoven in op 1050
graden Celsius. Er ontstaat
dan, in vaktermen, biscuit: aardewerk dat zich uitstekend
leent om beschilderd te worden.
Esther
Wortelboer
uit
Utrecht gaat begin juni trouwen. Met negen vriendinnen
viert zij haar vrijgezellenfeest
in Amsterdam. Het beschilderen van een servies voor het
aanstaande bruidspaar in Tetterode, is een hoogtepunt. De
vriendinnen hebben gekozen
voor een servies dat bestaat uit
borden, mokken, kommetjes
en eierdoppen, zodat Esther
en haar man gezellig kunnen
ontbijten.
Het schilderen gaat hun gemakkelijk af, bang om het servies te verpesten is dan ook
niemand. „Je moet er even
doorheen," zegt Esther, die
zelf net als haar vriendinnen
hartstochtelijk in de weer is
met verf en penseel. „In het
begin was ik bang dat er iets
fout zou gaan. Ik had van papier een sjabloon gemaakt om
een beetje houvast te hebben,
maar nu schilder ik er gewoon
langs. Dat is makkelijker."
Het moeilijkst is in feite het
bedenken van een idee, maar
omdat het bruidspaar erg van
zonnebloemen houdt, was ook
die keuze snel gemaakt. De uit-
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De keramistes Henriëlte van Klinken en Monique Hoogland in hun
atelier
Bram tic Hollander Fotografie
ADVERTENTIE

werking varieert uiteraard van
schilder tot schilder. Het
bloemmotief dat Esther zelf
aanbrengt, lijkt op dat van
haar T-shirt. „Nu je het zegt, ik
had daar zelf nog niet op gelet.
Het is wel iets waar ik van houd
en het past inderdaad hélemaal bij mijn persoon."
Wat zal haar toekomstige
•man van het servies zeggen?
„Ik denk dat hij het ontzettend
leuk vindt. Het is iets persoonlijks van iedereen en dat
spreekt mij in elk geval erg
aan." Een vriendin kan het niet
nalaten zich er mee te bemoeien en lacht. „Als hij het niet
mooi vindt, gaat hij misschien
wat vaker afwassen!"
Waneer alles beschilderd is,
gaat het opnieuw twaalf uur de
oven in. Binnen een week
kan het nieuwe
servies
worden opgehaald. Henriëtte:
„Ik
zorg altijd dat
het
servies
mi klaar is voor
de bruiloft, zodat het tijdens
het feest aan de bruid gegeven
kan worden."
Hoewel het atelier veel vrijgezellenparty's ontvangt, richt
het zich in toenemende mate
ook op bedrijven. Volgens Monique biedt het beschilderen
van keramiek een prachtige
gelegenheid voor teambuilding en personeelsfeestjes. Zo
was er laatst een restauranthpuder. die wilde in zijn zaak
uit wildpotjes gaan serveren.
„Toen heb ik stoofpotjes laten
draaien en die heeft hij met
zijn mensen hier tijdens een
personeelsfeest zelf geglazuurd. Die potjes staan nu in
het restaurant op tafel."
Eveneens aan kinderen is gedacht. Henriëtte en Monique
hebben voor hen een speciaal
verjaardagsprogramma opgesteld met drinken en lekkers.
Men kan eventueel in plaats
van het beschilderen ook boetseren. Fantasiefiguren, vooral
dino's, doen het goed bij kinderen. Ook de door kinderen
gemaakte creaties worden op
hoge temperatuur gebakken
en kunnen na een weekje opgehaald worden.
Jan Pieter Nepveu

Bij vrouwen is het karamiek kleuren populair als vrijgczcllcnfcestje
Bram (U' I lollancior Fotografie

Met Gemeentevervoerbedrijf houdt op zondag 7 juni de jaarlijkse rondreis met historisch materieel door Amsterdam. De
Amsterdamse

Nostalgische
Vervoersdag '98

Keramiekatelier
populaire plek
avondje uit

Keramiek beschilderen en boetseren
kan op afspraak in Kcraiiiickalclicr
Tetterode, Da Costakade 148 in Amsterdam,
telefoon
020G12.9227/470.0270 of 0223-213.9G7.
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l paddestoel; 4 pees; 8 stuk; 12 familielid: 13 uitroep; 14 dagdeel; 15
aardkleur; 17 graag: 19 rad; 20
mist: 22 vrucht: 24 dierengeluid: 25 keelgeluid; 27 riv.in
België: 29 vrag.vnw.; 32 flets: 34
gezwel; 36 Ierland: 38 walvis: 39
afgelegen: 40 kans; 41 draaikolk: 43 eetgelegenheid; 45
zacht: 46 spijker: 48 vervoermiddel; 50 gezet: 51 erfelijkheidsdrager; 53 dwars; 55 voorkeur: 58 opgeld; 60 nievers; 62
weefsel: 64 zelfkant: 65 voorz.:
66 mager: 67 groep; 68 bouwland: 69 dwergbuffel.
VERTICAAL: l boord; 2
kookgerei; 3 slotwoord: 5 plas:

42

biedt ritten met historische trams en
bussen en een tochtie met een vooroorlogs U-veer. Op
twee plaatsen langs
de route zijn er interessante exposities van
historische vervoermiddelen. Centraal opstappunl is het Amstelslalion. Vanaf tien uur 's
morgens vertrekken hier de trams en bussen
iedere twintig minuten. Tot half drie (volledige route) of drie uur (alternatieve, kortere
route) kunt u op hel Amstelstalion aan de
rondreis beginnen. Op de route rijden vooroorlogse trams. Oude Manrse & Kroon-bussen, de groene NBM-bus een oude Groningse
bus en een bus van de vroeger vermaarde
Geldersche Tramwegen laten hun motoren op
volle toeren draaien.
Op vertoon van onderstaande ban krijgen
lezers van deze krant een rijksdaalder korting. De reductie geldt op een kaartje van
vijftien gulden (volledige route) of op een
kaartje van tien gulden (alternatieve, kortere
route). De reducliebon kan alleen op het
Amslelslation worden ingeleverd. Kinderen
reizen extra goedkoop; tol vier jaar gratis en
voor kinderen van vier lol elf joor is er een
speciale kidskaart voor vijf gulden.
Informatie via het speciale 24-uurs informotienummer van de Amsterdamse museumorganisaties voor hel openbaar vervoer: 020412.0011.
CO

6 Europeaan: 7 slot: 9 voeder- O"
rek: 10 vr.munt: 11 zeewier: 16 %
opstandeling: 17 spook: 18 uit- BI
bouw; 19 klimplant; 21 zoog- O
dier: 23 vogel: 26 dagdeel; 27
weefsel: 28 kwaad: 29 vleespro- O)
duct: 30 persoonlijk: 31 wijfjes- o
ree: 33 vlaktemaat; 35 onbep.vmv.: 37 gard: 42 ontvangtoestel: 43 bedevaartplaats: 44
o>
myth.fig.: 45 opbrengst: 47
drank; 49 lidw.; 52 zitmeubel: w
53 verbond; 54 weekdier; 55
verlegenheid; 56 hof; 57 rustteken; 59 haringingewand: 61 'S
vernis; 63 pausennaam.
o

Oplossing: vorige week
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MATRASSEN
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
0906-Nummers

09069889 Rijpe Sjaan DD
?kt jongens (18) v Live Seks
Grip onder m n rok 99 cpm

Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
09065022221 (1 gpm)

50 cpm ! Binnen 5 seconden
vrouwen 30+ direct live aan
de lijn' 0906-1722

Een spannend
contact m de buurt
09065022204 (1 gpm)

50 cpm i Ouick Daling Nu
bellen direct afspreken
Bel 0906-1733

Ik ben er
ALTIJD VOOR JOU

50 cpm ' Thuiscontact vrou
wen (20 59) zoeken een af
spraak thuis 0906-1744

ca 1 05 p/m

(09)06-9850

0906-9688

Beluister anoniem
advertenties 18+
09065015156(1 gpm)
Biseks' Buurvrouw/buurmeis
je (18)' Spelletjes steeds har
der' 99 cpm 0906 95 26

SG
SG
25
30
99- 125
105- 130110 140
115- 150155- 190
165- 200180 225190- 230200- 255230- 290255 330 -

(09)06 - 9789

Ik ga door waar anderen
stoppen1 Schaam me ner
60 cpm i Wijkdatmg vrouwen gens voor en wil harde SEKS1
uit jouw wijk zoeken oon af Harneti 99 cpm 0906 97 94
spraak1 0906-17 17
LIVE' Black beautiful en hot'
Afspreken in jouw
Voor de liefhebber v zwarte
postcode gebied
vrouwen'99 cpm 09060601
09065022204 (1 gpm)
Lokaal tarief 1 Amsterdam
BEL DAMES THUIS
dating vrouwen uit A darn'
In heel Nederland
0102946186
GEHEEL PRIVÉ
New'New'New"New'New
SECRET PHONE COMPANY
De
1e seksafluisterlijn v Holl
24 u/pd (1 gpm)
0906 97 22 Secret" 99 cpm
Zie ook Nieuwsnet 9
Kabeltekst pag 440 en 450
Ontdek de duistere wereld1
SM Je meesteres LIVE1 Zij
BEL ME THUIS
wijdt jou m'99cpm 09069626
VERNIEUWD ca 1 gpm

Maaien
dikte
80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

SG
40

140150155
165215230245255290325365-

160165175185225
245265
270
305350390

SG
45
180
190
200215
255
280
300
315345
380
425

pocket
damast
275
280285
290
375
395 425
450
495 525 540

pocket
badstof
350355360365425430525550570625640

Latex
14 cm
260270290
320390425465499605699790-

Alle afwijkende
maten mogelijk
GRANDIOZE SPECIALE
AANBIEDING

SPECIALE AKTIE
Fabriekswinkel

ALLÉÉN BIJ ONS
KWALITEITSMATRASSEN
SG35 90x200 16 cm dik

ƒ 98,Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulmdeweg 509
Van Woustraat 96

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Zuid

Tel. 020-6324959
Tel 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel 020-4703049

Teken nu in voor een optie op de New Beetle.

' SEKS ALARMNUMMER '
Snelseks Direct Live 99 cpm

0906*0611

Tehuur

Spannende date?
0906 50 15 15 6
Advertenties van
vrouwen 18+ (1 gpm)

bedrijf.pand
± 250 m2
+ woning
1 e etage
aangeboden
in Zandvoort

Tel. 023-5713975

Voor t echte handwerk bel je
0906 0630 Zij praten jij komt'
Live + Stones1 99 cpm

Dominante en onderdanige
vrouwen zoeken SM contact Vrouwen 30+ uit Adam ge1
ven je hun telefoonnummer
0635011076 (80 cpm)
0906-1444 (60 cpm)
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van Wil je lekker komen maar
redenen teksten te wijzigen geen 06 op je rek ? Bel dan nu
of niet op te nemen
00 569004253 (2 5 qpm)

Zo zijn er maar weinig.

LET OP!!

Dagelijks seksen hete meis Thuiscontact vrouwen (20
jes (18) op onze LIVELIJNi De 59) zoeken een afspraak
heetste' 99 cpm 09060603 thuis 0906-19 19 (60 cpm )
Vanavond al een
Direct contact met
fijne afspraak?
stoute vrouwen
09065022204 (1 gpm)
09065022221 (1 gpm)
Direct contact met
vrouwen thuis'
09065022221 (1 gpm)

SG
35

HIJ wordt pas eind dit |aar officieel ge-

recht geven op aankoop van de eerste

mtroduceerd Maar de vraag naar de New

New Beetles die beschikbaar komen voor de

Beetle is nu al zó groot, dat we m eerste

Nederlandse markt. Van 3 |um tot en met

instantie niet al onze geïnteresseerde klanten

18 |uh aanstaande kunt u, bi| ons in de show-

blij kunnen maken.

room, intekenen voor een New Beetle Optie

Wel vindt Volkswagen dat iedereen een

Zandvoorts Nieuwsblad

(Vergeet niet uw ri|bewi|s mee te nemen!)

eerli|ke kans moet kragen om al volgend |aar

Wilt u de New Beetle alvast beki|ken?

eigenaar van een New Beetle te worden

Dat kan Hi| staat weliswaar nog niet m onze

Vandaar het unieke New Beetle Optieplan

showroom, maar binnenkort is 'ie wel te zien

er worden 2000 opties uitgegeven, die straks

bi| u m de buurt.

Diverse clubs
Fa. P. Klem
Luxe privé huis1 Topmeisies
10 01 u 7 dgn p w Sauna +
bubbelbaden Sarphatipark
118 Adam 020 6723022

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Haltestraat 9, Zandvoort

Fa. Veld wij k

Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 11, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Auto Strijder B.V.

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Burg van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort -Telefoon 023 - 5714565

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort

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

Shell Geerling

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2R, Zandvoort

De Vonk
BP Lehman

v Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Station"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICRO s uoiden gepla Hst ondei de n,i\ol
geilde vooiwa irdcn • geabonneeid /ijn op hel
7and\ooits Nieuv.sbl.icl» in/enden uitsluitend v i a de
bon (mei ielelonisi.li) • a.ni b.ilic Kantooi /ijn opgegeven • maximaal ^ regels • alleen vooi piitieuhei
gebruik • In.l a mgebodene m ig mol bn\en
f 100 uitkomen «bijv huisiaad ie koop aangcbo
don
Gobank bij het iimillen van uw ickst do coupon on
vooi ic.di.ie lettel puin komma ol ujtei oon \akjo
I uit n i 10 lei w ooi d punt ol komma oen \akjo MIJ
Sehiijt Jiei icgd hele woorden ol loltorgiopon
Indien uw advcitenlic een betaalde Miuo is kunt u
bij uw tekst otii gegaiandeciclc (gno)hot \ ilchec]ue bij
sluiten ol u intvangt \an ons een aeceptgnok wit
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch «orden

Coupon uitknippen en opsiuien
(h'ankoieii als In iel) mot \ei
molding van uu postcode naai
ons kanto 11
Micro's \\eekmedia. Postbus
156. 1000 AU Amsterdam
fa\ 020-6650.121.
Ol algegeven bij
- Kantoor Zamhoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 J\I Zandvooit
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Zandvoorts Nieuwsblad

lm

New Beetle on Tour:
Zondag 7 juni- 11.00 - 21.00 uur. Badhuisplein, Zandvoort.

3 regels ƒ 5 60

erk
Personeelsadvertenties worden gelezen in de
nieuwsbladen van Weekmedia. Met een bereik
van ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt het voor de hand
dat de personeels- en opleidingenadvertenties
goed gelezen worden.
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving ons kantoor.
De uitgebreide folder en advertentie-tarieven
liggen voor u klaar.

Lm A regels ƒ 747
t m 5 regels ƒ 9 34
lm

Zandvoort 023-571.7166
Amsterdam 020-562.3076
Amstelveen 020-347.3422

6 regels ƒ 11 21

t m 7 reaels ƒ 1308
lm

8 regels ƒ 1495

t/m 9 regels ƒ 1681
t/m 10 regels ƒ 18 68

\\ ill u ook n i uu idies vvoonpla its vollcdm invullen aneleis kunnen wi| uw .idvcitciilic hol i is niet opnemen
\ooi de p iiliculid m i\im ia l ^ lege l s ui itis mot vooi elc / a k c l i j k e m nkl tot e c n m i Minum v in c e n idveiientiL
pel w e c k Ook/ondel voi melding v iaagpii|s ( utikelcn te / uilen niet bineii l '00 ) knul u niet gi.His aelvoitc
icii \lk pni/cii/ijn mei 17 V, B l \\

N i mi
\dles
Postcode

leloloon
S \ p in lubiiok

i'l nis
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van

issan-look voor Micra

Renault feest geslaagd
Renault bestaat honderd jaar Dat wordt dit jaar uitbundig gevierd
met tal van activiteiten Eén daarvan is al achter de rug Dat was
een bijeenkomst begin deze maand op het fabrieksterrein van
Boulogne-Billancourt in Parijs 1 500 Renault liefhebbers waren
daarheen gekomen met 650 oude Renaults Het was een fantastisch evenement Veel rijders hadden zich zelfs in de kleding uit het
bouwjaar van hun auto gehuld Heel indrukwekkend was een
Renault uit 1910 met een viercilmder motor Deze auto is nooit
gerestaureerd en kwam zo over de weg vanaf de Dordogne naar
Parijs Alle auto's hebben een ererondje gereden op de Champs
Elysees, een happening die enorm veel belangstelling trok

Nissan Serena Invitation II
Een verbeterd njcomfort en een rustiger bochtengedrag zijn kenmerken van de Nissan Serena Invitation II Deze versie, een opvolger van de Invitation l, heeft bredere banden gekregen en andere
meer op comfort afgestemde schokbrekers Verder is het een en al
luxe wat de klok slaat De centrale vergrendeling is zelfs op afstand
te bedienen en met hetzelfde kastje is ook de binnenverlichtmg mof uit te schakelen En airconditioning is standaard De ruimte van
de Serena is groots Acht personen kunnen er in Een 1,6 liter
motor zorgt voor de aandrijving De prijs van deze auto komt op
44 340 gulden Dat is best redelijk te noemen voor zoveel ruimte

E VERNIEUWDE MICRA sluit naadloos aan bij het
familiegezicht van Nissan. De karakteristieke, verchroomde vleugelgrille is namelijk ook op de Primera
n de Maxima te vinden. Nissans kleinste ziet er verleidejk uit: door tal van subtiele wijzigingen aan de buitenzijde
ogt hij breder, langer en lager.

3

e techniek staat op hoog
iveau, wat hem onovertroffen rijigenschappen bezorgt De sporeve 1,3 liter motor met 16-klepn is een lust om m te rijden In
e eerste drie versnellingen kan
met de SRi een GTI het vuur
a aan de schenen leggen
aarna komt de Micra simpelweg
dem tekort door
e geringe motorihoud van 1,3
Ier Als je wil is
net de sportieve
/licra een top haalaar van 170 km/u BIJ deze hoge
nelheid heb je niet het gevoel
at je op de grens van zijn kunen rijdt De wegligging en de
nate van windgeruis zijn van het
iveau grote middenklasser

ning vraagt Als je echter voor de
eerste keer in het donker rijdt valt
meteen de ontzettend fijne dashboardverlichtmg op De mmtgroene kleur verdwijnt als sneeuw
voor de zon en de witte cijfers
van de toerenteller en snelheidsmeter lichten op De witte cijfers
en de rode aanwijzers van de
verschillende
meters blijken
lichtbronnen
te zijn Het
geheel oogt
in het donker
heel prettig Mensen die wegenkaarten, schnjfspullen en etenswaren meenemen als standaard
reisbagage hebben kunnen deze
kwijt in een van de vele opbergvakken

let dashboard heeft een mintroene kleur wat enige gewen-

De nieuwe Micra is verkrijgbaar
als drie- en vijfdeurs In de twee

tilt

Beetle botst best

De M i c ra SRi: een vlotte verschijning.
modellen zijn drie motoren leverbaar twee zestienkleps benzinemotoren van 1,0 en 1,3 liter en
een economische 1,5 liter diesel
Door toepassing van zestienkleppentechmek combineren beide
benzinemotoren goede prestaties
met een gunstig verbruik
Gemiddeld is voor de 1,0 liter en
de 1,3 liter een verbruik haalbaar
van 6,0 en 6,6 liter benzine per
100 km De diesel blinkt op dit
gebied uit en neemt genoegen
met 5,0 liter diesel per 100 km
Alle modellen (behalve de Gi)

hebben stuurbekrachtigmg en m
de carrossenekleur gespoten
bumpers De S-versies beschikken verder over een heerlijk m de
hand liggend lederen stuurwiel en
dito pookknop Standaard heeft
de auto een airbag en gordelspanners Voor de passagier is
een airbag leverbaar De Micra's
zijn beveiligd tegen diefstal door
een startonderbreker
De vernieuwde Micra is te koop
vanaf 21 795 gulden voor de 1,0
driedeurs tot 32 545 gulden voor
de 1,3 vijfdeurs met automaat

Chrysler 300M: Europese Amerikaan
WIL GROEIEN buiten NoordAmerika. De aangeondigde fusie met Daimler3enz verandert daar voorIsnog niets aan. Wat
«treft Europa willen de
*merikanen hun afzet de
omende zeven jaar bijvoorieeld verviervoudigen van
00.000 exemplaren naar
00.000 per jaar.
n dat streven is een belangrijke
ol weggelegd voor de 300M, het
leuwe vlaggenschip dat het
mago van Chrysler verder moet
ppoetsen Met de afzet van peronenauto's wil het Chrysler in
:uropa tot op heden niet echt
ukken, het leeuwendeel van de
erkoop komt voor rekening van
ie zeer succesvolle Voyager en
!e diverse uitvoering van het
nerk Jeep
3e 300M is bedoeld als concurent voor auto's als de BMW 5 en
Ie Mercedes E-klasse Daarbij
lenkt Chrysler vooral mensen te
unnen binnenhalen die wel rond
e 100 000 gulden voor een auto
villen uitgeven, maar toch iets
nders willen dan de genoemde
Herken en daarom rijden in bijoorbeeld een Saab 9-5, een
-ancia Kappa, de Lexus GS 300
if de Volvo S90 Nederland geldt
laarbij niet als de meest belangijke markt, de importeur denkt
oorzichtig aan zo'n 350 stuks op

jaarbasis De komende jaren vernieuwt Chrysler ook de rest van
het gamma, wat moet leiden tot
de geplande groei Als belangrijke
markten voor de 300M buiten
Noord-Amenka gelden wat betreft
Chrysler landen als Duitsland,
Spanje, Zwitserland, Zweden en
(buiten Europa) Taiwan, Brazilië
en het Midden Oosten
We maken kennis met de
Chrysler 300M in een warm
Atlanta Deze zomer pas komt de
auto naar onze contreien Het
betreft hier een duidelijk op
Europese leest geschoeide
Amerikaan De lengte is nog juist
onder de vijf meter gehouden
Daarmee past de auto volgens
de zegslieden van Chrysler ten
minste m de Europese garages,
die m het algemeen kleiner van
omvang zijn dan de
Amerikaanse Tja, als autoproducent moet je met heel veel dingen
rekening houden1
Het onderstel (met name de veerkarakteristiekeni) is afgestemd op
onze smaak De schokdempmg
voelt steviger aan dan je van een
Amerikaanse auto zou verwachten De auto stuurt daardoor
strak
De aanblik van de 300M is zonder meer indrukwekkend Dankzij
de bijzondere koplampen en de
imponerende grille oogt de auto
stoer Dankzij de vloeiende lijnen

De nieuwe Kever van Volkswagen, de New Beetle, is in Amerika als
veiligste auto m zijn klasse betiteld De auto is onderworpen aan
een botsproef met 64 km/uur De vervorming van de passagiersruimte was minimaal. Uit de test, uitgevoerd door een Amerikaans
instituut voor verkeersveiligheid, bleek verder dat de kans op letsel
voor inzittenden gering zou zijn, mede dankzij de standaard zij-airbags en gordelspanners Best een knappe prestatie voor een nieuw
model De Beetle komt later dit jaar naar Nederland

is het een zeer moderne stijlvolle
auto die, hoe gek het wellicht ook
klinkt, compact oogt maar een
zee aan ruimte biedt
Aan het interieur is heel veel aandacht besteed En dat heeft zijn
vruchten afgeworpen, want je
voelt je al heel snel thuis m de
auto In het dashboard zorgen de
crèmekleurige wijzerplaten van
het klokje, de toerenteller en de
snelheidsmeter voor een prettig
gevoel Chromen randjes accentueren dat alles fraai
De stoelen zitten uitstekend, zijn
groot en elektrisch verstelbaar in
elke denkbare richting ledereen
vindt zo zijn eigen zit Achterin is
het ook goed toeven je kunt je
benen gemakkelijk kwijt en de
hoofdruimte is voldoende
Mensen die comfort op prijs stellen komen bij de 300M zeker niet
bedrogen uit En de kofferbak
biedt ruimschoots ruimte aan de
vakantiebagage van het grotere
gezin
Europeanen kunnen voor de
300M kiezen uit twee V zessen
een gloednieuwe 2,7 liter met
200 pk en een 3,5 liter met 253
pk , een doorontwikkeling van de
oude V6 3,5 van Chrysler Beide
zijn gekoppeld aan een viertraps
automaat die dankzij de
AutoStick ook met de hand
bedienbaar is Om het maar eer-

lijk te zeggen de kopers van de
2,7 liter V6 hoeven zich bepaald
niet te schamen De 300M presteert heerlijk met deze uitermate
stille motor Je kunt er alle wettehjke snelheidshmieten mee doorbreken, maar ook gewoon plezierig mee toeren Niet alleen op de
korte, ook op de lange afstanden
is de 300M met deze motorvariant een comfortabele reiswagen Wij hebben tijdens de kennismakmg m elk geval genoten
zowel in het razenddrukke verkeer van Atlanta als op de route
door de fraaie natuur van
Georgia
De 3,5 liter V6 presteert natuurlijk
beter, meer pk's zorgen voor een
snellere acceleratie en dat kun je
lekker vinden Maar waar de 2,7
zo rond de 90 000 gulden zal
gaan kosten moet je voor de
grote broer zo'n 20 000 gulden
meer neertellen En dat verschil
merk je echt niet De
Nederlandse importeur zet de
kaarten dan ook op de kleinste
variant al komt deze iets later
naar ons land De standaard-uitrusting is, zoals je op dit niveau
ook mag verwachten, heel goed
met onder meer twee airbags,
ABS, automatische airco,
radio/cassette met 11 speakers,
automatisch dimmende bmnenspiegel, lederen bekleding, cruise-control en stoelverwarming
De specificaties van de 300M 2,7
zijn nog niet definitief bepaald

SPECIFICATIES
Nissan Micra SRi:

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING

vier cilinder lijn
Motortype
Cilinderinhoud 1 275 cm3
Vermogen
55 kW/75 pk
bij 6 000 t p m
Max koppel
103Nmbij
4 000 t p m
Acceleratie
12 sec van
0-100 km/uur
Topsnelheid
170 km/uur
Gem. verbruik 6,6ltr/100km

Stuurbekrachtigmg
Spiegels van binnenuit verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas •
Airbag

Prijs

Op basis van de 600 introduceert Rover twee nieuwe versies De
eerste heet Cambridge Als extra heeft die leren bekleding, wortelnotenhout op de middenconsole, chromen dorpelstnps en lichtmetalen velgen. De tweede is Silverstone gedoopt. Deze 600 heeft
een sportief tintje Leren bekleding, een sportonderstel, grote lichtmetalen velgen met brede banden en mistlampen in de voorbumper zijn de extra's De prijs begint bij 48 990 gulden voor de versies
met 1,8 liter motor De 2,0 liter turbodiesel komt op 53 990 gulden

f 24 745,--

JANUARI 2000, de smeulende resten van een hels
vuurwerk om de milleniumwisseling te vieren liggen
nog op straat. Een nieuw tijdperk staat voor de deur,
tijd om vrienden en familie een gelukkig nieuwjaar te wensen. Maar de auto weigert aan te slaan, want de elektronica is van slag doordat de centrale regelcomputer niet is
geprogrammeerd op een datumovergang van 1999 naar
2000.
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Autofabrikanten bezorgd
over millenium-probleern

Inderdaad, niet alleen computers hebben last van een millemumprobleem, ook auto s kunnen m de war raken De nadruk ligt trouwens op
'kunnen want alle fabrikanten zijn al bezig om hun modellen te controleren Uit voorzorg, zodat hun klanten op de eerste januari m de volgende eeuw gewoon op familiebezoek kunnen
Jaguar heeft deze inspectie al achter de rug In een bericht meldt de
Britse fabrikant vol trots dat het motormanagement geen probleem
heeft met de datumwisseling Er was zelfs speciaal een werkgroep
voor gevormd om de het millemum-probleem te onderzoeken Met
name de computer van het als optie leverbare navigatiesysteem werkt
met een elektronisch klok Deze blijkt echter al geprogrammeerd op de
jaartalwisselmg
Jaguar geeft klanten zwart op wit de garantie dat het jaar tweeduizend
ontspannen tegemoet kan worden gezien Tsja waar een exotisch
merk van de kleine aantallen groot m kan zijn

Jaguar zoals deze nieuwe XKR zijn klaar voor het volgende
millenium.

Mercedes-Benz CLK Cabriolet openluchtplezier voor vier
ET 'BELLA
MACCHINA' weerkaatst weer tegen de
gevels in de Italiaanse straten. Vorig jaar drukte de
bevolking van het autominnend Italië met deze uitroep
bewondering uit voor de
Mercedes-Benz CLK Coupé,
die in Verona aan den volke
getoond werd. Ditmaal is de
lofuiting gericht aan het
adres van de dakloze versie: de CLK Cabriolet In het
Zuid-Italiaanse Brmdisi
maken wij kennis met
Mercedes' jongste cabrio.
Volgende maand staat hij in
de showroom en kan het
Nederlandse publiek hem
aanschouwen.

H

De CLK Cabriolet heeft de CLK
Coupe als basis Dit betekent dat
de auto vier volwaardige zitplaatseri heeft De instap naar achteren gaat soepel BIJ het naar
voren klappen van de leuningen
van de voorstoelen schuiven de
zittingen automatisch mee

300M het nieuwe vlaggenschip van Chrysler

Rover 600 Cambridge

De nieuwe cabriolet van
Mercedes-Benz is het summum
van 'open rijden Inzittenden
hebben als ze alle zijruiten laten
zakken alleen nog maar de voorruit voor hun neus Een ontsierende roll bar ontbreekt waardoor er
geen afbreuk gedaan wordt aan
het cabno-gevoel Om de veiligheid toch optimaal te dienen,
heeft Mercedes de stijlen van de
voorruit extra versterkt De hoofdsteunen achter de achterbank
schuiven bij een eventuele koprol
volautomatisch omhoog De voorruitomlijsting en de hoofdsteunen
achterin nemen dus samen de
taak van de roll bar over

De soft-top gaat schuil onder een fraaie kap met aerodynamische bulten, die herinneringen oproepen aan een klassieke speedster
Cabnolets zijn per definitie wat
'slapper dan auto s met een dak
De dragende functie daarvan valt
bij open auto s immers weg Op
enkele pokdalige wegen rond
Brmdisi blijkt de stijfheid van de
koets van de CLK Cabrio desondanks dik voor elkaar te zijn De
auto heeft dan ook diverse verstevigingen aan het chassis Ten
opzichte van zijn stamvader de
Coupe legt hij daarom wat meer
gewicht in de schaal Dit is te
merken m snel genomen bochten Hierin komt de Cabrio minder
lichtvoetig over dan zijn gesioten
broer
In onze contreien, waar nog wel
eens een regenbuitje wil vallen

zal de CLK Cabno-rijder veelvuldig met het dak dicht rijden De
kap sluit goed en is prima geisoleerd tegen rijwind- en andere
geluiden Mercedes-Benz vindt
het om deze reden overbodig een
hard top voor de Cabrio in het
leveringsprogramma op te
nemen Makkelijk openen en sluiten doet de halfautomatische soft
top ook Met een handgreep is hij
te ver- en ontgrendelen van de
voorruitstijl Een druk op een
knop in de middenconsole is voldoende om de kap te voorschijn
te toveren of neer te laten In het
laatste geval vouwt het dak zich
keurig op in een compartiment
achter de achterbank Een fraaie
kap met twee aerodynamische

bulten die m het verlengde van
de hoofdsteunen liggen waardoor
de cabrio trekken van een speedster krijgt onttrekt het dak aan
het zicht
In ons land geeft Mercedes Benz
de keuze uit drie motoren De
kleinste is een 2 O liter viercilinder (100 kW/136 pk) Met deze
krachtbron kost de Cabrio f
114 950,- Wie pure trekkracht
wenst optere voor de 2 3 liter
viercilmder met compressor (142
kW/193 pk)
Het prijskaartje van deze versie
vermeldt f 133 900 - De topversie met een 3 2 liter V6 (160
kW/218 pk) in het vooronder kost
f156250,-
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PROFESSIONEEL:
CANON DM-XL-1

De oplossing van Canon voor de professionele filmer die .
kwaliteit koppelt aan draagbaarheid. Magnesium camerahuis
is sterk, lichten ergonomisch doordacht ontworpen. .Het 16
x zoomobjectief is uitgerust met optische beeldstabilisator en
is verwisselbaar voor andere objectieven. Los verkrijgbaar ;is
een schoudersteun metXLR-microfoonaansluitingen. De
DM-XL-1 is de enige camera met zowel digitale uitgang én
ingang. Uiteraard is de camera uitgerust met 3 x 1/3 inch
CCD' s.

II

10 DIGITALE VIDEOTAPES

Laat u op deze Canondagen bij RAF overtuigen van de
ongekende mogelijkheden van deze topcamera.

i

VEELZIJDIG: CANON DM-MV-1 MULTIMEDIA CAMERA
Allereerst is de DM-MV-1 een volwaardige digitale videocamera. Optische beeldstabilisator toegepast in het 14 x
zoomobjectief. De camera beschikt over een kleurenzoeker én een 5 cm LCD-scherm. Tevens is de DM-MV-1 uitstekend te gebruiken als digitaal fototoestel. De vormgeving geeft al aan dat
camera in de range reflexcamera's van Canon past. Tijdens de Canondagen
bij RAF wordt de camera gedemonstreerd meteen computer en printer
zodat u zowel de. resultaten van het videogedeelte als de fotografische

kwaliteiten kunt aanschouwen.
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^WERELDPRIMEUR IS WERELDS KLEINSTE
DIGITALE VIDEOCAMERA: DM-MV100
Canon is er in geslaagd in deze zéér compacte camera (12x9 cm) een breed scala aan mogelijkheden in te bouwen.
Zo kunt u het beeld liefst 44 x (digitaal) vergroten, heeft de camera een hoogwaardig LCD-scherm (180.000 pixels)
en verschillende instelmogelijkheden om de belichting aan uw persoonlijke voorkeur aan te passen. Nieuw is tevens
dat de camera met een losse opsteekzoeker is uitgerust.
Komt u 4,5 of 6 juni kennismaken met deze wonderbaarlijk kleine en verrassend veelzijdige camera.
De prijs zal u nog het meest verbazen: RAF introduceert de DM-MN100 voor 3799,-.
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RAF BESTELLIJN:
(020)5411300
voor directe verzending door heel Nederland.

*' Maandag varm'.OÖ-l 8.00tfur.\ ^rf^,;
Dinsdag tfm vrijdag van 9,30-1 8.00„uur/Z;f^\-~^ Ir
' >• ' Zaterdag van 9,00-17-,00 uur.< •> >•',\^p-V—J
Amsterdatn, Hilversum en Lelystad: donderdag koopavónd, **~A
- > - ^mmeloord en Kampen; vrijdag koóppvond^-'fi y">< "">
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E-mail adres:info@RAF.NL
Internet adres: WWW.RAF.NL

Dejtoopjes winkel (Amsterdam) !s op maandag gesloten?'/!; <

Zetlouten voorbehouden, pr!|ien en albeeldlngen kunnen alwijken. Hiermee vervallen alle vorige aanbiedingen.

•RAF/Fokko Dijkstra Emmeloord heeft alwljkende openingslijdenl
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Grote schennen
verhogen plezier
kijken naar WK
ZANDVOORT - In Zandvoort is men nog niet hélemaal klaar voor het WK-voetbal, dat volgende week van
start gaat. De plannen zijn er
hier en daar wel, wat meestal
zal inhouden dat in diverse
etablissementen grote schermen zullen worden opgesteld.
Naast de Pellikaan Sporthal zijn de wedstrijden in Gebouw De Krocht, Grote
Krocht 41 op een groot
scherm te zien. Chin Chin in
de Haltestraat 20 is druk bezig met de versiering van het
pand en ook daar zal een
groot scherm worden geplaatst. Dat geldt eveneens
voor Sesto Senso aan het
Gasthuisplein 9a en Buddy's
Café, dat gevestigd is in de
Haltestraat 21.
Voor alle wedstrijden in de
periode van 10 juni tot en met
de finale op 12 juli, zijn deze
gelegenheden opengesteld.
De sfeer zal geweldig kunnen
zijn, gezien eerdere ervaringen bij het opzetten van grote schermen. Aanmoedigingen, opmerkingen over het
vertoonde spel en gejuich,
zullen door de straten van
Zandvoort galmen.

Jan en Christel
Smit hebben nu
nog even tijd om
naar het scherm
te kijken, maar
tijdens het WK
wordt dat heel
anders
Foto: Chris
Schotanus

Speciale WK-bijlage Zandvoorts Nieuwsblad

'Ach, het büjft

maar een spelletje, maar wel leuk'
ZANDVOORT - De spanning stijgt voor de voetballiefhebDers. Het WK-voetbal staat voor de deur en wat de 'kenners'
Detreft mag het beginnen. De voorbereiding heeft lang geloeg geduurt, dus ballen maar. Wat gaat het echter worden?
De meningen bij enige ondervraagde Zandvoorters zijn verieeld, maar over de presaties van het Nederlands elftal is
nen vrijwel unaniem. 'Wereldkampioen worden we niet.'
De trainers van de Zandoortse voetbalteams geloven
liet in mooie partijen voetbal.
<Uex Heesemans, de nieuwe
rainer van Zandvoortmeeuiven, denkt dat het resultaat
•oorop staat. „Als voetballieficbber hoop ik op mooi voetbal, maar ik denk dat er heel
•eel op resultaat wordt gespeeld. In de poule-wedstrijien wordt het gewoon rekenverk. Ik denk dat "de nadruk
wordt gelegd op de dode spel•nomenten."

„Ik verwacht wel dat Nederland en België zich plaatsen
voor de volgende ronde. Het
zou een schandaal zijn voor
het Nederlandse voetbal, als
we niet verder kwamen. We
hebben heel veel kwaliteit,
maar de neuzen moeten dezelfde kant op staan. Dat zal

de grootste zorg zijn voor de
technische staf. Nederland
kan zich plaatsen voor de
kwartfinale, maar de eerste
drie plaatsen zijn volgens mij
weggelegd
voor Brazilië,
Frankrijk en Argentinië."
De coach van het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen,
Fred van Rhee, acht een plaats
bij de laatste acht haalbaar,
maar meer ook niet. „Ik ben
misschien een zwartkijker,
maar na de eerste ronde, die
we nog wel doorkomen, wordt
het moeilijker. Elk land weet
wat verdedigen is en dat is niet
het sterkste punt van ons. Ik
geloof meer in een kampioen-

schap voor Brazilië, met als
goede tweede Argentinië en
derde wordt Italië."
Willem Koning heeft het
laatste seizoen achter de rug
als trainer van TZB. De rasechte Zandvoorter gaat er
voor zitten, maar trekt de wimpers op als het over de kwaliteit van het voetbal gaat. „Het
is jammer dat er zoveel belangen op het spel staan. In de
poule-wedstrijden zal het nog
wel gaan; alhoewel er veel rekenwerk aan te pas komt. In
het verloop van het toernooi
wordt er steeds voorzichtiger
gevoetbald, met misschien als
slot een mooie finale." In die

Meeuwenjeugd
naar Arena voor
oefenwedstryd
ZANDVOORT - Niet alleen
voor het WK bestaat grote belangstelling, ook de oefenweditrijden van het Nederlands
elftal trekt enorm veel aandacht. Na het trainingskamp
in Zwitserland, speelt het Nederlands elftal vrijdagavond
aanstaande tegen Nigeria.
Plaats van handelingen is de
Amsterdam Arena.

Kenners unaniem:
'Kampioen worden
we niet'

Vanuit Zandvoort zullen zo'n
tweehonderd jeugdvoetballertjes van Zandvoortmeeuwen
een bezoek gaan brengen aan
dit evenement. Het jeugdbestuur van Zandvoortmeeuwen
heeft een groot aanstal sponsors aan de haak weten te
slaan, waardoor de Meeuwenjeugd in vier bussen naar de
Arena gaan, zonder dat er een
cent betaald moet worden.
Vpor de jeugd, met begeleiding, moet dit een enorme be- Harry Trouw is klaar voor het WK en hoopt op Belgisch succes
levenis gaan worden. Dit keer
zullen de geel-blauwe kleuren
niet de boventoon voeren,
maar zal de groep als een oranjelint richting Amsterdam vertrekken.

Van Rhee krijgt
te weinig kaarten
ZANDVOORT - Als het aan
Fred van Rhee ligt, zal een
groot evenement, zoals bijvoorbeeld het WK-yoetbal,
nooit meer in Frankrijk worden gehouden. Van Rhee, die
via de KNVB altijd op kaarten
kon rekening voor wedstrijden
van het Nederlands elftal, zit
nu nog met de handen in het
haar.
,,Ik heb enorm veel aanvragen gekregen om wedstrijden
van het Nederland elftal te bezoeken," aldus Van Rhee.
„Ook mensen die drie weken
vakantie gepland hebben, willen graag naar wedstrijden van
het Nederlands elftal toe. Maar
in Frankrijk is het een zooitje.
Ze hebben de kaarten zelf gehouden, waardoor er maar een
handjevol kaarten naar Neder'and komt."
„De organisatie daar is een
drama, volgens mij krijgen ze
nooit meer zo'n groot toernooi
te organiseren. Ik krijg nog wel
kaarten en probeer er meer los
te weken. Dan hoop ik met een
bus voetballiefhebbers naar
Nederland tegen België te
kunnen gaan. Vele Zandvoorters willen er heen, maar het
verkrijgen van toegangskaarten blijft een probleem. Ik blijf
echter mijn uiterste best
doen."

finale ziet hij Nederland niet zelfs dat Nederland de halve
terug. „Ik hou het op Brazilië. finale haalt en uiteindelijk einDat land wint dan van Duits- digt op een derde plaats. Braland, terwijl Nederland genoe- zilië is bij iedereen favoriet en
gen moet nemen met een der- dat is ook zo. In de finale wordt
Argentinië verslagen."
de plaats."
Zandvoort'75 heeft ook een
nieuwe trainer aangetrokken: De exploitant van de kantine
Wessel Colijn. Reikhalzend van de Pellikaanhal, Jan Smit,
ziet hij uit naar de verrichtin-' speelt in op het voetbaltoernooi.
Hij
gen
van
zorgt er voor
Oranje in het
dat
zowel
bijzonder en
spelers
als
verder in het
toeschoualgemeen het
wers
niets
gehele toervan het WKnooi. „Ik vervoetbal hoewacht
erg
ven te misprestatiegesen. „Ik heb
richt voetbal,
dit scherm al
waardoor de
een paar jaar
uitslagen
staan en het
klein zijn. Ik
is een groot
hoop op mooi
succes. Tijvoetbal, maar
dens andere
ik ben bang
voetbalweddat het erg
strijden
zit
hard wordt.
het hier vaak
De hardheid
vol en is de
zal overheersfeer heel gesen, alhoewel
Foto: Chris zellig. Het is
JanLammers
ik hoop dat ik
Schotanus/Archiof Weckmedia net alsof je in
hierin ongeeen stadion
lijk
krijg."
zit. Er wordt
Een voorspelgejuicht en
ling wagen
geschreeuwd
vindt hij erg
en dat maakt
moeilijk,
het
mooi.
„maar
ik
Zo'n
groot
hoop op een
scherm is idefinale tussen
aal met het
Nederland en
WK. Wordt er
Brazilië, die
uiteindelijk door ons wordt ge- niet gezaalvoetbald, dan nog
wonnen. Duitsland, altijd goed ga ik open voor de liefhebber,
in toernooien, haalt een derde die in een grote groep gezellig
naar het voetbal wil kijken.
plaats."
De redacteur van het club- Zelfs op zaterdag of op zondag
blad van Zandvoort'75, J. de kan men hier terecht."
En wat gaat volgens hem de
Graaf, volgt het Nederlands
elftal op de voet, maar als voet- uitslag van het WK worden?
balliefhebber zail hij de andere „De kwartfinale haalt Nederwedstrijden zeker niet over- land, maar dan is het over.
slaan. „Ik denk dat we heel erg Brazilië wordt eerste, met
leuk voetbal te zien krijgen. Duitsland pp de tweede
Het Nederlands elftal kan de plaats: Italië pakt de derde
kwartfinale halen, maar meer plaats."
zit er niet in. Het clubvoetbal
Aaldert Stobbelaar
in Nederland is stukken minder geworden, dan in Italië of
Spanje. Het kampioenschap
gaat volgens mij naar Duitsland, wordt Brazilië tweede en
eindigt Frankrijk als derde."
Dat het toernooi leeft, blijkt
ook wel uit de reacties van
Zandvoorters, die nauwelijks
bij een voetbalclub betrokken
zijn. Bijvoorbeeld autocoureur
Jan Lammers: „Ik probeer het
zoveel mogelijk te volgen, want
het is een leuk evenement. De
beste landen komen tegen elkaar uit en dat is altijd mooi.
Vaak telt alleen het resultaat,
maar zo'n toernooi leeft."
„Als Nederland wat wil bereiken, en daar hoop ik op, dan
moet het een gezellige club
zijn. Er moet teamgeest zijn,
de warmte in een team is erg
belangrijk. Als dat er is, dan
moet een kwartfinale haalbaar
zijn voor Nederland. Ik denk
dat het een toernooi van de
outsiders wordt. Brazilië is
nummer één, want dat team
heeft zo vreselijk veel in huis,
maar de Aziatische landen
kunnen verrassen. Ach. het
blijft maar een spelletje, maar
wel leuk."

Foto: Chris Schotanus

'Als het om België gaat
dan sla ik helemaal om'

ZANDVOORT - Nog een week en dan barst
het grootste sportevenement ter wereld los.
Het WK-voetbal in Frankrijk zal heel wat
emoties losmaken, zo ook in Zandvoort.
Neem bijvoorbeeld Harry Trouw, die bijna
vijftig jaar in Nederland woonachtig is, maar
nog steeds zijn Belgische hart laat spreken
als het om een confrontatie tussen de twee
lage landen gaat. Voor Manfred Bergerhoff,
Duitser van geboorte, zit het anders. Komt
het op een treffen aan tussen Nederland en
Duitsland, dan moeten die Hollanders maar
winnen.
De 61-jarige Harry Trouw, „eigenlijk heet ik
Henri, maar iedereen noemt mij Harry," kwam
op twaalfjarige leeftijd naar Nederland en voelt
zich ook wel Nederlander. Als het echter bij
sportwedstrijden tussen Belgen en Nederlanders gaat, dan slaat hij helemaal om. „Ik ben
200 procent voor de Belgen," zegt Trouw. „Ook
al weet ik wel dat Nederland vaak beter is, dan
nóg zie ik België alles beter doen. Dat zit gewoon in mij."
Tijdens de wedstrijden tussen de buurlanden, heeft Trouw het niet gemakkelijk tussen
zijn familieleden, die allemaal voor Nederland
zijn. „Het is vaak pesten, maar het blijft leuk.
Het ruzie-achtige is er niet bij, maar het gaat er
wel yaak heftig aan toe. Maar ik ben fel voor
België en de rest staat achter Nederland. Natuurlijk worden er vaak Belgen-moppen vertelt,
maar dat doet me niets. Het irriteert mij wel als
ze het over domme Belgen hebben, want dat
slaat nergens op. Toch heeft de hele familie wel
een zwak voor België."
Over het toernooi heeft Trouw wel een mening. „Volgens mij wordt het meer denkwerk,

mooi voetbal zal het niet altijd worden. Ik volg
ook niet alle wedstrijden, alleen die van België
en Nederland zal ik volgen. Ik denk niet dat de
Belgen of de Nederlanders de finale zullen halen. De wedstrijd tussen België en Nederland
eindigt volgens mij in een 0-0. Nederland zal
echt moeten oppassen en rekening moeten
houden met LUC Nilis. Wel komen ze, met België, door de eerste ronde, maar Frankrijk en
Brazilië zijn volgens mij de *kanshebbers."
De 54-jarige Manfred Bergerhoff staat al jaren
op het Raadhuisplein met zijn verkoopstalletje
van sieraden, leer en handwerk en komt hier al
zo'n 48 jaar. 's Zomers is hij in Zandvoort en
overwinteren doet hij in Spanje, ook een deelnemer aan het WK. Met Spanje heeft hij wat
voetbal betreft niet zoveel op en Duitsland zal
het volgens hem ook niet gaan maken.
„Ik heb zelf nog wel gevoetbald, maar door
een beenbreuk ging het niet meer," vertelt Bergerhoff in zijn beste Nederlands. „Ik kom nog
wel eens in Duitsland, maar na een paar dagen
heb ik daar weer genoeg van en ben ik blij dat ik
in Zandvoort ben. Ik hou te veel van de mensen
in Zandvoort en daarom ben ik voor Nederland.
Ik volg het voetbal overigens niet zo. Als ik de
kans krijg, dan kijk ik wel naar de wedstrijden
van Nederland, maar meer niet."
Hij gelooft niet in succes voor Duitsland,
maar ziet het wel zitten voor de Nederlanders.
„Holland speelt goed en ik hoop dan ook dat
Nederland wereldkampioen wordt. Zet maar in
de krant, dat als Nederland wereldkampioen
wordt, alle spelers bij mij een riem mogen uitzoeken."

Klaas Koper, wie kent hem
niet in Zandvoort, furore makend als dorpsomroeper, heeft
nog nooit een bal aangeraakt.
Zijn hart ligt bij de wielersport.
„Voor het voetbal blijf ik niet
thuis. Maar als de Ronde van
Italië of de Tour de France op
de televisie is, dan zit ik veel
voor de buis. Als fietsfanaat
vind ik dat veel belangrijker en
ook veel mooier. Het voetbaltoernooi zal ik zeker wel volgen, maar naar alle wedstrijden kijken, dat doe ik zeker
niet. Ik hoop wel dat het een
Aaldert Slobbelaar goed toernooi wordt en denk

Advies

M

ET INGANG van 10
juni aanstaande is
alle aandacht gericht op Frankrijk.
Dan gaat het Wereldkampioenschap Voetbal van start.
Het wordt het grootste sportevenement dat ooit op deze
aardbol plaatsvindt, met maar
liefst 32 landen.
Ruim een maand lang, in totaal 64 voetbalwedstrijden,
zitten we aan de buis gekluisterd. En zoals een goed Nederlander, en ik mag wel zeggen
eigenwijze Zandvoorter betaamd, heb ik zo mijn eigen
idee over dit evenement. Als je
het. al hebt over de opstelling,
dan is niemand het met elkaar
eens. Nederland telt miljoenen
coaches en Zandvoort heeft er
ook wel een paar duizend van.
Ik zeg het maar meteen, wereldkampioen worden we niet
omdat sommige spelers de
juiste killers-mentaliteit missen. Kijk naar landen zoals
Italië, Duitsland of Argentinië,
die hebben dat wel. Het feit
dat ouwehoeren hoog bij ons
in het vaandel staat, vóór, tijdens en na de wedstrijd zal er
geen goed aandoen. Bovendien zal journalistiek Nederland de mening wel weer klaar
hebben, ongeacht het resultaat.
Barend en Van Dorp zullen
wel weer gaan zagen aan de
stoelpoten van bondscoach
Hiddink en Johan Cruijff vindt
nooit iets goed. Een speler in
bijvoorbeeld Saudi-Arabië, die
twee man passeert, wordt vereerd door het hele land, ook al
wordt er verloren met 5-0. Dat
kennen wij hier niet.
Als de spelers van het Nederlands elftal over dezelfde
mentaliteit beschikten als die
van de supporters, dan hadden we al een paar keer wereldkampioen geweest. Ik
denk dus niet dat het veel zal
worden of Hiddink moet mijn
advies en opstelling overnemen. Met mijn opstelling overleven we nog wel de eerste
ronde, maai- of het dan nog

wat wordt?
In het doel moet natuurlijk,
en daar is iedereen het wel
over eens. Van der Sar, de beste van de wereld. In de achterhoede zet ik vier man neer.
Met Reiziger, Stam, Frank de
Boer en Numann zit dat wel
aardig in elkaar. Ik zou zeker
niet voor Bogarde kiezen,
want met zoveel bagage (lees
kettingen) wordt zo'n toernooi veel te zwaar voor hem.
Voor het middenveld is keuze
genoeg. Davids speelt met de
punt naar achter en Bergkamp met de punt naar voren.
Begrijpt u het nog, dit voetbaljargon? Goed, verder kan
Hiddink kiezen op rechts uit
Winter, De Boer of Seedorf en
op links zet ik Cocu. Voor de
spitsen heb ik plaatsen gereserveerd voor Overmars en
Zenden.
Met dit elftal kan het misschien nog wel wat worden.
Nederland is gewend om aan
te vallen en altijd wordt er geklaagd, dat de ruimte zo klein
wordt gehouden door de tegenstanders, die met elf man
achter de bal spelen. Als je zelf
inzakkend - alweer zo'n fraai
woord - speelt, krijg je ruimte
achter de verdediging van de
tegenpartij en daar kunnen
spelers zoals Bergkamp, Overmars en Zenden van prqfiteren. Lukt het dan nog niet,
dan kun je altijd nog een beroep doen op extra spitsen zoals Van Hooijdonk, Kluivert of
Hasselbaink om een beslissing
te forceren.
Ik kan het helemaal verkeerd hebben, maar zoals eerder vermeld, er zijn vele landgenoten die meer verstand
van voetbal hebben dan ik.
Hiddink zal mijn advies zeker
wel niet opvolgen, maar dat
moet hij dan maar voor eigen
rekening nemen. Na de eerste
ronde en een wedstrijd in de
achtste finale wordt het voor
ons Nederlanders: buitenlands voetbal kijken.
PieterKeur

ADVERTENTIE

Dit is de eerste van drie
Oranje/WK-katernen
(De 2e en 3e verschijnen
op 17 juni en 3 juli
in deze krant)

Doe mee aan het Oranje/W K-spel!
In dit WK'katern treft u een leuk Oranje/WK-spel aan.
Toets uw Oranje/WK-kennis, vul de bon in en

win één van de schitterende prijzen!

woensdag 3 juni 1998

Weekmedia 17

Voor Expert
niets fe ver,
Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa.
Gratis Expert All-Risks-Garantie
(bij aankopen boven 490,0.
Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten.
€ Vakkundige en snelle service.
(sLti) Gratis Geluidsgarantie.
(il) Gratis Video-onderhoud.
!_€) Gratis Omruilgarantie.
Modern betaalgemak
met o,a. de Expert Creditcard.
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GRATIS TOPMODEL PHILIPS i.c.m. 1-JARIG ABONNEMENT,
WAARVAN 1/2 JAAR GRATIS
Met spraakherkenning: de telefoon belt vanzelf nadat u een naam
heeft ingesproken. Extra dun en compact met groot grafisch display.
I.c.m. 1-jarig Hi-GSM abonnement. Uw voordelen op rij:
• Gratis topmodel Philips Spark GSM-telefoon
• 1-jarig Hi-GSM abonnement
• 6 maanden géén abonnementskosten
(3 maanden via de tijdelijke Hi-GSM actie,
het restant als extra van Expert)
•3 voordeelnummers
• Bellen in binnenen buitenland

1/2 JAAR
GRATÏS

SHARP 55 CM KLEUREN-TV
55 cm (eff. 51 cm) vlakke, Black Matrix beeldbuis.
Met automatische zenderzoeker en Scartaansluiting. Teletekst en afstandsbediening.
EENMALIGE WK-PRIJS!
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expert
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LIEBHERR 316 LITER COMBIKAST
Koelgedeelte maar liefst netto 228 liter.
Vriesgedeelte netto 88 liter, voorzien van 3 laden.
In elke lade kunt u door het Frost-Safe systeem
invriezen én bewaren. ADV.JL749^

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

Haarlem*, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den -Berg STelevideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
'Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. "Audio, video, hifi;
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10 juni 17,30 uur

Brazilië - Schotland
10 juni 21.00 uur

Noorwegen - Marokko

11 juni 17.30 uur

Italië - Chili
11 Juni 21.00 uur

12 juni 21.00 uur

12 juni 14.30 uur

13 juni 21.00 uur

14 juni 17.30 uur

15 juni 17.30 uur

Frankrijk - Zuid-Afrika

Paraquay - Bulgarije

Nederland - België

Joegoslavië - Iran

Roemenië - Columbia

12 Juni 17.30 uur

Kameroen - Oostenrijk

16 juni 17.30 uur

17 Juni 17.30 uur

Chili - Oostenrijk

Frankrijk - Saudi-Arabië

16 juni 21.00 uur

17junl 21.00 uur

18 juni 17.30 uur

23 juni 21.00 uur

Schotland - Marokko

13 juni 14.30 uur ^^g 'ff

18 juni 21.00 uur

Italië - Kameroen

,

19 Junf-21.00 uur

23 Juni 16.00 uur

24 juni 16.00 uur

Frankrijk - Denemarken

23 juni 21.00 uur

23 juni 16.00 uur

Chili - Kameroen

Sparjjey- Paraquay

Zuid-Afrlka - Denemarken

Italië - Oostenrijk

Brazilië - Noorwegen

24 juni 16.00 uur

13 J""' 1J.30 uur

Spanje ^ ^y&£or-.eakMexico
19 Juni 1 740^ur|S*'riS 'V aojuni'-zilo^Sil^,^
Nederland - Zuid-Kof?!?1^
Nigeria ^Bulgarije

Saudl-Arabtë - Denemarken

Schotland - Noorwegen
Brazilië - Marokko

1-27

Speciale WK-bijlage

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-17

• 24' Juni 21.00 uur
jj *' 24 Juni 2 1.00 uur

Zuld-Afrika - Saudl-Arabie ' ' , "*^Nigeria - Paraquay

14 juni 21.00 uur

Jamaica - Kroatië

21 juni 14.30 uur

22 juni 17.30 uur

20 juni M ..'30 uur

Columbia - Tunesië

Japan - Kroatië

\*\

België - Mexico

,?',-

25 juni 16. 00 uur

Spanje - Bulgarije

15 juni 14.30 uur

Engeland - Tunesië

Duitsland - Joegoslavië

20 juni 17.30 uur' '*%>%,

'"

15 juni 21.00 uur

Duitsland - USA

14 juni 14.30 uur

Argentinië - Japan

21 juni 2 1.00 uur

\

USA - I r a n

22 juni 21.00 uur

21 juni 17.30 uur

Roemenië - Engeland

Argentinië - Jamaica

25 juni 21.00 uur

26 juni 21.00 uur

26 j u n i 16.00 uur

België - Zuid-Korea

'Duitsland - Iran

Roemenië - Tunesië

25 juni 16.00 uur

\\25 Juni 21.00 uur
USA --Joegoslavië
f '«*.

26 juni 21.00 uur

26 juni 16.00 uur

Columbia- Engeland

Argentinië - Kroatië

Nederland - Mexico

Japan - Jamaica

Plaats

Ponten w „, k ,i
i*
>*,*••'/
«totaal'
/ Plaats
- t

Ie plaats A—2e plaats B

Ie plaats C—2e plaats D

^ v t

/'.\ - '

•
'•
i
r

.Ie plaats E-2e1 plaats F

"

vvs^ •
*'•.\•••••*>•
v
\'fc\
. • • l*v.^*'.v

5

' .
ttffci^:?
fi
- :' :,•*/
i<yjfi'ï'
'• ff &- fK
- £4-ï
s'i', •••'
V"? &ff&t:%i.W,'f'r' w"»fe* '•*

6

, .-^,> i '
...

"

:;V|| ^_

- •••<

Ie plaats F -~2e'plaats E

Ie plaats D- 2e plaats C
,NK l

,vf/^ C;• n-,«/ f/».,•

n

.S
*^

• '•• ' :;<--**|

Ie plaats B - 2e plaats A

Nr. 4
*^ i ,

Nr. 5
. •

rgf&sr
&s#- •
s«jy

'v

'-;1
TVT^

O

M,.

0

Land

Verliezer l

Brazilië is
niet alleen
de grote
favoriet in
groep A. Veel
kenners Verwachten dat de
huidige wereldkampioen op
zondag 12 juli voor de vijfde
maal tot wereldkampioen
wordt gekroond en de gouden beker in ontvangst mag
nemen. De spitsen Romario
en Ronaldo speelden ooit
voor PSV en hebben een
warme plaats in de harten
van veel Nederlandse voetballiefhebbers. De jonge
flankspeler Denilson, die na
het WK verhuist naar het
Spaanse Betis Sevilla, kan
wel eens uitgroeien tot één
van de revelaties van het
toernooi.
Schotland heeft zich dikwijls voor een eindronde van
het WK gekwalificeerd. Nog
nooit lukte het de Schotten
om de groepswedstrijden te
overleven. Dit lot lijkt de
sympathieke ploeg ditmaal
opnieuw beschoren.
Niet mooi, wel effectief. Zo
kan de speelstijl van
Noorwegen worden omschreven. De Noren maken een
goede kans om, samen met
Brazilë, door te gaan naar de
tweede ronde. Veel Noorse
internationals komen uit in
de Engelse Premier League
en beschikken over de nodige internationale ervaring.
Marokko maakte het Oranje
tijdens het laatste wereldkampioenschap, dat in de
Verenigde Staten werd
gehouden, nog knap lastig.
Het Nederlands elftal won
met moeite. Marokko lijkt
ook ditmaal in staat om voor
een verrassing te zorgen.
Marokko maakt duidelijk dat
de ploegen van het continent
Afrika serieus moeten worden genomen.

Italië is een land dat vrij-',
wel altijd
sterk voor de
dag komt op een
wereldkampioenschap.
Italianen zijn typische toernooivoetballers, die behalve
over een uitstekende techniek ook over een uitmuntende wedstrijdmentaliteit
beschikken. En als er gebikkeld moet worden, geven de
Italianen eveneens thuis.
Vier jaar geleden sneuvelde
de Squadra Azzuri pas in de
finale, toen Brazilië de serie
strafschoppen beter nam.
Del Piero, sterspeler van
Juventus, zal zijn reputatie
op het mondiale podium willen bevestigen.
Chili behoort niet tot de traditionele grote voetballanden van Zuid-Amerika. De
ploeg heeft Ivan 'de verschrikkelijke' Zamorano van
Internazionale en Marcelo
Salas, die volgend jaar voor
Lazio Roma uitkomt, een
levensgevaarlijk spitsenduo.
Kameroen heeft zich voor
de vijfde maal op rij voor
een eindronde van het WK
geplaatst. Een record voor
een Afrikaans land. In het
verleden baarde met name
veteraan Rpger Milla opzien.
De ploeg lijkt niet meer zo
sterk als in het verleden.
Dat geldt ook voor
Oostenrijk, dat zich toch
verrassend heeft gekwalificeerd. Er lijkt geen rol van
betekenis voor de ploeg wéggelegd. Een speler om op te
letten is Tony Polster, spits
van het Duitse FC Köln.

i
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Nr.

Denemarken is voor het
eerst sinds 1986 weer van de
partij. In dat jaar speelden de
Denen een opvallend toernooi, maar werden uitgeschakeld door het slimme Spanje.
Michael Laudrup was in 1986
al basisspeler en neemt in
Frankrijk afscheid als international. Zijn jongere broer
Brian speelt volgend seizoen
niet voor Ajax, maar voor het
Londense Chelsea.
Denemarken maakt een
goede kans om samen met
Frankrijk over te gaan naar
de tweede ronde.
Zuid-Afrika is een ploeg die
tegenstanders niet zullen
onderschatten. Na het
afschaffen van de apartheid
werd de internationale sportboycot tegen dit land opgeheven. De Zuid-Afrikanen
deden onmiddellijk van zich
spreken en wonnen in eigen
land de Africa Cup. Eerder
dit jaar verloor de ploeg pas
in de finale van dit evenement. Zuid-Afrika beschikt
over Ajacied Benni
McCarthy, een spits wiens
internationale status snel
stijgt.
Voor Saudi-Arabië lijkt
slechts een bijrol weggelegd.
Al won Oranje yier jaar geleden met veel moeite van
deze formatie.
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Verliezer

Frankrijk
geldt als een
van de favorieten voor de
winst van het
wereldkampioenschap. De
Fransen sleepten deze titel
nog nooit in de wacht. De
haantjes spelen thuis en worden gesteund door een fanatiek publiek. De ploeg
beschikt met middenvelders
Zinadine Zidane en Youri
Djprkaeff, die voor respectievelrjk Juventus en
Internazionale uitkomen,
over rasartiesten. De Fransen
hebben echter geen spits van
uitzonderlijke klasse. Dit kan
de ploeg later in het toernooi
eventueel opbreken.

Ie plaats G - 2e plaats H

'X,^ A •' • •

Spanje kan

;d eens ee
van de aan-

ras
dit toern _. ___^__^,
clubs als Real Madrid"
Barcelona, met 'name door
het aantrekken van dure
buitenlandse sterren, altijd
toonaangevend zijn, vielen
de prestaties van Spanje op
WK's altijd tegen. Spanje
beschikt op dit moment over
een uitgebalanceerde selectie, van wie de spelers over
een winnaars-mentaliteit
beschikken en niet te
beroerd zijn om 'uit te
delen'.

Nigeria is het Afrikaanse
land dat het meest tot de
verbeelding spreekt en is
volgens kenners het eerste
land van dit continent dat
wereldkampioen kan worden. Of de ploeg nu al zo
sterk is blijft de vraag. De
Ajacieden Babangida en
Oliseh en de ex-Ajaxspelers
Finidi en Kanu maken deel
uit van de selectie.
Bulgarije verbaasde vier
jaar geleden vriend en vijand. Tijdens het WK in de
Verenigde Staten schakelde
de ploeg Duitsland uit en
legde vervolgens beslag op
de vierde plaats. De sterspelers, zoals Stoichkov, Penev
en Kostadinov zijn relatief
oud. Zij zullen de laatste
kans willen aangrijpen om
een goed WK te spelen.
Paraguay is een ZuidAmerikaans land, dat minder tot de verbeelding
spreekt dan grootmachten
als Brazilië en Argentinië.
De Paraguayanen speelden
een sterk kwalificatie-toernooi en beschikken met
keeper Chilavert over een
wel heel opmerkelijke doelman. Chilavert is specialist
in het nemen van vrije trappen en penalty's. De kans
lijkt dan ook groot, dat zijn
naam in Frankrijk onder de
makers van doelpunten is
terug te vinden.

Nederland"*
geldt vooral
onder vö'etballiefhebbers in 'dit land
^
als favorieti vopr.d%.werërdti4el?Qfanje vëfT55r tweemaal
een WK-fmale: in 1974 van
West-Duitsland en in 1978
van Argentinië. De grootste
vijand van Oranje was in het
verleden niet altijd de tegenstander, maar de verhouding
binnen de spelersgroep.
Bondscoach Guus Hiddink
beschikt over een. sterke
selectie en zal er alles aan
doen om de sfeer binnen de
groep optimaal te houden.
Alleen als hij daar in slaagt,
kan Oranje een goed toernooi spelen.
België is altijd een lastige
opponent voor Nederland.
De ploeg lijkt favoriet om
met Nederland over te gaan
naar de tweede ronde. De in
Eindhoven populaire spits
LUC Nilis maakt deel uit van
het keurkorps van bondschoach George Leekens.
Mexico is een levengeyaarlijke outsider. Dit land is al
jaren het sterkste van
Noord- en Midden-Amerika.
Het is een misverstand dat
de technische ploeg een
makkelijke te nemen hindernis vormt.
Zuid Korea heeft zich al"
dikwijls voor een WK
geplaats. De ploeg kwam
nooit verder dan de eerste
ronde. De Zuid-Koreanen
willen een goed figuur slaan,
want over vier jaren organiseren zijn samen met Japan
het volgende WK.

Tekst: Oscar Borghardt

Vormgeving: Hero Blok

•; Duitsland
behoort
voor de
start van een
WK altijd tot
de favorieten. De ploeg start
niet altijd even goed, maar
groeit in een toernooi. De
Duitsers hebben al drie
wereldtitels gewonnen en
verloren daarnaast nog eens
drie WK-finales. Ook ditmaal
is de ploeg voor velen een
angstgdgner. Aanvoerder
Jürgen Klinsmann heeft
meer dan honderd interlands achter zijn naam staan
en neemt na het WK
afscheid als international.
De Verenigde Staten organiseerden het vorige WK. In
eigen land kwamen de
Amerikanen opmerkelijk
goed voor de dag. De sport
heeft zich sinds de invoering
van een profcompetitie de
laatste jaren sterk ontwikkeld. De Amerikanen zijn
altijd in staat om voor een
opmerkelijk resultaat te zorgen. NAC-aanvaller Ernest
Stewart maakt deel uit van
de ploeg.
Joegoslavië is voor het
eerst sinds het uitbreken
van de burgeroorlog van de
partij. De Joegoslaven
beschikken al generaties
lang over schitterende voetballers, die het op beslissende momenten nogal eens lieten afweten. De huidige
selectie telt tal van briljante
spelers, zoals Savicevic (AC
Milan) en Mijatovic (Real
Madrid).
Iran is voor het eerst sinds
1978 weer present op een
wereldkampioenschap. De
ploeg stond tot voor kort
onder leiding van de voormalige Ajax-trainer
Tomislav Ivic. Er mogen
geen wonderen van de ploeg
worden verwacht. Iran zal
één duel zeker willen winnen. De politiek beladen
confrontatie met de
Verenigde Staten.

Roemenië
speelde-vier
jaar geleden
een sterk
wereldkampioenschap. De
ploeg beschikt met Georghe
Hagi over een virtuoze
'linkspoot'. 'De Maradona
van de Karpaten' speelde al
meer dan honderd keer voor
Roemenië en vertoont in
Frankrijk zijn laatste kunstje. De voormalige PSV-speler Gica Pppescu is een van
de steunpilaren van de
ploeg.
Engeland gaan kenners
ervan uit dat de ploeg een
serieuze gooi naar het goud
kan doen. Het Engelse voetbal heeft zich de laatste
jaren ontwikkeld. Er wordt
wat meer continentaal
gevoetbald. Het populairste
lid van de selectie in David
Beckham. De middenvelder
heeft een relatie met Spice
Girl Victoria 'Posh' Adams
en is een dankbaar object
voor de Britse roddelpers.
Zoals bij elk groot toernooi
gaat de aandacht ook ditmaal uit naar de Engelse
supporters. De hele voetbalwereld hoopt dat de hooligans Het Kanaal deze zomer
niet oversteken.
Columbia gold voor het WK
van 1994 als één van de
favorieten. De ploeg ging
genadeloos af. Verdediger
Escpbar, die tijdens het toernooi in eigen doel schoot,
werd na thuiskomst doodgeschoten. Het Columbiaanse
voetbal is nauw verweven
met de drugskartels in dat
land. Columbia kan verrassen, maar even zo goed weer
hevig teleurstellen.
Sterspeler Faustino Asprilla
kampt de laatste maanden
met blessures.
Tunesië deed in 1978 ook al
mee aan het WK. De ploeg is
technisch vaardig, maar
minder sterk dan Nigeria en
Zuid-Afrika.

Argentinië
behoort in
Frankrijk
opnieuw tot
de favorieten.
Vier jaar geleden
was de ploeg onderwerp van
een schandaal. Diego
Maradona werd betrapt op
doping en moest het toernooi verlaten. De
Argentijnen wonnen al twee
keer de wereldtitel. De ploeg
beschikt over uitstekende
spelers, zoals topschutter
Gabriel Batistuta, Diego
Simeone en talent Ariel
Ortega. De Argentijnen
staan er echter pok om
bekend grove middellen niet
te schuwen. Zij moeten
ervoor waken niet het
slachtoffer te worden van de
scherpe richtlijnen die de
FIFA aan de scheidsrechters
heeft meegegeven.
Kroatië debuteert op het
WK. Dat zowel Joegoslavië
als Kroatië op het WK actief
zijn zegt veel over de kwaliteit van de voetballers van
het voormalige Joegoslavië.
Kroatië en Argentinië zullen
deze groep moeiteloos overleven. Sterspelers zijn Davo
Suker van Real Madrid en
Alain Boksic. die Lazio
Roma verruilt voor AC
Milan.
Japan debuteert eveneens
op het WK. Het niveau van
het voetbal in Japan is
omhoog gegaan sinds enkele
jaren geleden een profcompetitie werd ingevoerd. De
Japanners lijken gedwongen
om na de eerste ronde weei
naar huis te reizen. Samen
met Zuid-Korea organiseert
Japan het WK in 2002.
Jamaica is een verrassende
WK-deelnemer. De ploeg
brengt prachtig uitgedoste
supporters mee. maar zal
helaas na de drie groepswedstrijden weer naar huis moeten.
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Grote Krocht 18
Durk Pearson + Sandy Shaw's life extersion formules

Aanvallen!!!

Blast is een energie-vrijmakende drank/capsule voor mensen
die vaak lange dagen lichamelijk + geestelijk in de weer zijn.

Nu sprinten naar de BRUNA, voor de

f||

nieuwe SCHOOLAGENDA'S *"

Energie, welbevinden en allertheid

DROG. MOERENBURG
Haltestraat l

Nu nog ruime keus

PS. Probeer ook de partypill om je de dag na het gefeest
toch goed te voelen.

NU: bij aankoop van een
nieuwe SCOOTER. GRATI
W(K)A VERZEKERING 31 J:

LUKON mtwims

KOCHSTKAAT8 NIEUW-NOORD - ZANDVOORT. m. 023 - 5716504

Fiets de bal achterna, dan scoor je altijd!
• r
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ZANDVOORT
HALTESTRAAT 31, TEL. 023-5714499 FAX 5716385

Maise Gelderse

VARKENSHAAS

95

1 kilo

2 onsBOERENHAM
BOUCHERIE
.AMBACHTEUJKBKWAUTEnSSLAGERlJ

95

Grote Krocht 5-7
Zandvoort ":>
Tel. 5719067
,

.
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^' yOOfl HET MOOISTEVLEES,'VLEESWAREN ÉN SPECIALITEITEN^

DE TROMP WINKEL
ROMIG BELEGEN KAAS
nu /?ee/ kilo van 18,90 voor 7 %Jy
CAMBOZOLA
de milde blue met 'n wolkje blauw
nu 150 gram voor O,
ffSffS

ïÉI
l.t-tillgij,'
>
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Olé, Olc. Olc

"erica"
Bloemenmagazijn sinds 1908

Grote Krocht 24, Zandvoort, tel. 023-5712301

Ook voor het mooiste en meest uitgebreide".

GROENTE EN FRUIT

Uw groenteman
in Zandvoort
met service en
kwaliteit
Grote Krocht 25
Tel. 023-5714404

barbecue-assortiment
,?',<.*
kunt u bij ons terecht ' , ' •
v

' Tevens verzorgen w!} uw hele barbecuefeest met
div. salades, sauzen, stokbrood enz. enz.

BOUCHERIE

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067 l

AMBACHTELIJKE KWAÜTBTSSLAGEFItJ

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

E

"ISTORIE

Movie Centre Noord
ALTIJD DE NIEUWSTE FILMS VOOR UW THUIS BIOSCOOP

AKTIE WK HISTORIE VIDEO:
FL5,= KORTING
BIJ INLEVERING
VAN COUPON
COUPON
VERKRIJGBAAR
BIJ HET HUREN
VAN 2 DAGFILMS

NU TE HUUR;
THEFULLMONTY
TOMORROWNEVER DIES (JAMES BOND)
THE GAME (Michael Douglas)
LA.CONFIDENTIAL'
SPICE WORLD THE MOVIE
(incl. gratis poster)

IEDERE DAG GEOPEND VANAF 16.00uur WINKELCENTRUM NOORD TEL 023-5731957

ijzerhandel Zantvoort
Scoren doe je niet
alleen met voetbal.
Wij scoren iedere dag
met 18.000 artikelen.
^ Uzerwaren
-k Gereedschappen
* Verf & Hout enz, enz.

Toko

WINNING

Swalüestraat? - 2042 KA Zandvoort - Tel. 023-5712418

MOMENT

IS

W.K.

ALWAYS

MENU

Nasi Rames of Bami Rames
met
portie saté ajam en kroepoek

SPECIAL I

ƒ20,-

VINTERSPORT
MICHAEL. LIJESEN

Haltestraat 34, Zandvoort
tel. 023-5712800, fax 023-5730553

Kerkstraat16 2042 JE Zandvoort

TOPSLAGER
VREEBURG &Zn
HALTESTRAAT 54 ZANDVOORT
i/.,..

TEL12451

Ook tijdens het W.K. gaat het vlees
voor de barbecue er wel in!

KWEKERIJ VAN KLEEFF
Van Stolbergweg, Zandvoort
Tel. 5717093

ZOMERPLANTEN
SLAAP LEKKER

van MEEUWEN

De Slaapvoorlichter voor Kennemerland/

RIJKSSTRAATWEG 67 - 71, HAARLEM.TEL. 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

Nu bij VSB Bank:
Hypotheekrente 10 jaar vast.

Kom langs of bel 0800-8182. Of kijk op internet: www.vsb.nl.
'5,4% effectief, geldig tot 11 juli 1998. Renfewijzigingen voorbehouden.

VSBoBANK
VSB. Daar kom je verder mee. vsm^^

Grote Krocht 38, 2042 LX Zandvoort
tel. 023-5713039

VERSTEEGE'S
IJZERHANDEL
Pakvekfctraat 19
ZANDVOORT - 023-5712554

NATUURLIJK MAKEN WIJ
ORANJE VERF, MAAR OOK
LENTEGROEN - ZANDBEIGE WOESTIJNGEEL ENZ.
ALLES WAT U MAAR WILT IN
GLANS, SATIJN OF LATEX OP
j
ONZE ULTRA MODERNE
COMPUTER-MENGMACHINE EN
DIT ALLES IN DE OUDSTE ZAAK
VAN ZANDVOORT

HARDWARE • SOFTWARE & GAMES
Burg. Engelbertstraat 90a 2042 KP Zandvoort. Tel. 023-5730792.
Fax 023-5730859

VIDEOTHEEK DOMBO

DE NIEUWSTE DAGFILMS

SUPERAANBIEDING HU

Multimedia systeem 200 MMX intel
Zonder Windows + licentie!

Superprijs!!! incl. f

v

1999,

* Tomorrpw never dies
* The full monty
*X-files11
•
* Thé charaber
*The game
* Alien resurrection
Corn.Slegersstraat2b. tel. 023-5712070.
Geopend 7 dagen per week van 13.00-21.00 uur

.'-',,-

MULTIMEDIA PENTIUM II PERSONAL COMPUTER
Intel Pentium II processor, 32MB intern geheugen, 3.2GB vaste
schijf, Windows '95, 24 speed CD-Rom, 80 Watt HiFi stereo
speakerset, 33K6 fax/modem, 14 inch Digitale monitor,
1 jaar On-Site en helpdesk. Adviesprijs"3499.-

PHILIPS BREEDBEELD
PW6301; 61cmBI. Line S,
stereo, teletekst. Adv'2095.-

1299.-

PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV
PT820; Black-line S grootbeeld. stereo, TXT. Adv'2795.-

arabo

SAMSUNG CAMERA
VPK60; 14x motorzcom.' 1099.-

639.-

SONY T R A V E L L E R
TR401; HiFi geluid. Adv'1330.-

879.-

SONY STEADY SHOT!
TR620; 15x zoom, 3 proiram AE. Adviesprijs' 1890.-

1679. ~

CANAI+

TÖl

2199

l PHILIPS 70CM STEREO
PT4501; Teletekst. Adv'1645.-

949.-

STEREO KLEUREN-TV
Off. Ned. Philips
'hilips garantie.
55cm, teletekst.
sKst. Adv'1245.Adv' 1245.-

-<*

SONY DIGITAAL TOP!
DCR; TOPKLASSE! 7,5cm
kleurenscherm. Adv'4400,-

389.

* herh-i
. "}{U
ï ï
voo»
0
orl

'

FW375P; 240 Watt Dolby Surround versterker, RDS
tuner, dubbel cassettedeck, 3 CD-wisselaar, inclusief 3weg frontspeakers, center- en surroundspeakers en
afstandbediening. AdviesprijsM 095.-

st*ws»

f*&l

PANASONIC STEREO
HD600; Topper ! 4 koppen,
Showview+PDC.Adv'1299.-

119.-

739.-

1149.-

SONY BREEDBEE'LD
KV24WS1: SuperTrinitron, stereo, teletekst. Adv'2440.-

629.-

PHILIPSHIFI STEREO
VR665;Showview+PDC,4kocpen, FollówTV, bngplay.' 1095.-

SONY CAMCORDER MET LCD-SCHERM EN
STEADY SHOT

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse. Vol electronische besturing, zuinig,
stil en milieuvriendelijk.
Adviesprijs'2299.-

CCDTRV24; Handycam Vision met Steady Shot, 2,5 inch kleurenscherm, 30x digitale zoom, Stamina voor lang filmen met dezelfde
accu, inclusief accessoires en afstandbediening. Adviesprijs'2450.-^^^
!••••

SHARP
COMBI MAGNETRON

^

BAUKNECHTWASAUTOM.
WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's.'l 349.-

R7E47; 26 liter inhoud, 900 Watt
vermogen, hete lucht oven,
quartz-grill, digitale bediening.
*Auviaapnjo 999.Adviesprijs*999.-

=jgtr C All CENTER

1699.-

| SONY 63CM STEREO
X2501; Hi-Black Trinitron,
teletekst, afet.bed.Adv'1770.-

969.-

SONY55CM STEREO
X2101: Trinitron. TXT. '1440.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
l O2O - 6474939 l

669.

INDESITWASAUTOMAAT
WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv'799.-

CAMPING
KOFFIEZETTER
500 Watt.
Adviesprijs*45.-

549.

SONY PORTABLEKTV
M1400; Afstandbed. Adv'550.-

AUTOMAAT
BOVENLADER
TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
AdV1099.-

599.

678.-

589.

WHIRLPOOL
BOVENLADER
| 850 toeren. Slechts'40 cm
, breed. Adviesprijs'1435.-

SAMSUNG STEREO !
SV125; Videorecorder met
PDC. Adviesprijs'749.-

878.-

529.-

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk.
Waterbeveiliging. Adv'1649.,rijs'390.-

SONY LONGPLAY
E260; Showview+PDC. ~780.-

229.

l

979.-

IJ»J|tJ

PANASONIC
JIC63CMTOP
63CM TOP
MD2; HiFi-stereo,TXT.
sreo,TXT.'1399.'1399.-

51CM KTV / VIDEO
ITR426; Showview, PDC,

,

979.-

375.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak. 140 liter inhoud, CFK-vrij. Adv'729.-

425.-

Tiptoetson.HX-p"

HJI'ti1'' "

,-->

CONDENSDROGER
Geenatvoemodigl RVStrommel.

!inrv

SONY E180V25:

D
£l2Sr'32.50

BAUKNECHT DROGER
Kreukbescherming. Instelbaar lot 1 50 minuten. '949.-

ODSI.-

1599.-

INTEL P200MMX PC
Multimedia PC, 32MB intern,
SONY COMBO 37CM 2.1GBschijf,CD-Rom,fax/mo1 KV1 4V4; Showview, PDC. dem, W'95, 1 jr. On-Site ga| Adviesprijs'1 220\rantie en helpdesk. '3799.2169.'
IBMAPTIVAE60TOP!
PHILIPS KTV/VIDEO K6-233MMX.32MB intern,
PV172; 37 cm, Showview. ' 2.0GB, K56.flex fax/mo'+ PDC Adviesprijs '995.- . dem. 14" monitor. Adv'3999.-

PHILIPS 100 HERTZ BREEDBEELD / CANAL+1
28PW9503; 70cm Ultra platte BlackLine S beeld-'
buis, 80 watt HiFi stereo, teletekst. Adv.*3395.SONY HI-8 CAMCORDER STEADY SHOT
TR820:15x zoom. 30x digital zoom. 0.7 lux. HiFi
stereo, incl. Accessoires, afstandbed. *2450.SONY STEREO VIDEORECORDER met WK poef
SLVE630; t koppen, On Screen Display, 2x
scailaansluiling en alstandbediening. Adv.*B80.SHARP SHOWVIEW / PDC VIDEORECORDER
VCM; Super-picture kwaliteit, shuttle bediening,
scartaansluiting. alstandbediening. Adv.*599.ARISTONA PORTABLE KTV TELETEKST
37cm. WK-STUNT! Afstandbediening.
Adviesprijs" 515.-

SONY 63CH STEREO KLEUREN-TV
2349.- KV25C1;
Super Wm dassfc model, telelehst me! geheug^
alsWüeüieÉg. ftdviesptijs'1660,.
1399.599.KLEURENTV'Sen
VIDEORECORDERS
•••• Bijafsluitenjaar349., abonnement Canalf
329.-

ELECTROLUX KOELBOX
RC1600EG; 33 liter inhoud met 12 volt. 220 volt
en gasaansluiting. Adviesprijs*506.SAMSUNG COMBI MAGNETRON
RE1300; 30 liter magnetron, oven en grill,
digitaal te bedienen. Adviesprijs*978.WHIRLPOOL DUBBELDEURS
ART786; Koelkast met 198 liter koelen en 58 liter
vriezen. Advlesprljs*999.WHIRLPOOL WAS/DROOGAUTOMAAT
AWG335; 1000 toeren. Wassen en drogen in één
machine. Adviesprijs*1499.BAUKNECHT WASAUTOMAAT
WA37; 1400 toeren. FUZZY besturing, RVS
trommel en kuip. Adviesprijs* 1349,-

369.
469.
549,
949,
349,

BOSCHWASDROGER
Electronische besturing.
Zeer stil. Adviesprijs'1 099.-

TOE

Js 29 jaar op l
,cr.°V«toopt uitsluitend de
"rbekendsleNcd-topmor.
„n en biedt een ongekend
breed assortiment tegen de
SSW konen is_eenverade-

2-DEURS KOELKAST
CFR; 220 liter netto inhoud, CFK-vrij. Adv'849.-

395.-

ZANUSSI 2-DEURS
Z150; Automatische ontdooiing. Adviesprijs*749.-

445.-

BOSCH KOELKAST
180 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv '985.-

625.-

CENTRIFUGE
280gtoeren, RVStrommel. '249.-

ATAG
FORNUIS
FG1;
ll'Qcooooo
Gasfornuis
met elektrische ||
oven, incl.
grill er,
sierdeksel.
Adv* 1450.-

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS
Gas-elektro fornuis, grill, thermostaatensierdeksel.'1199.-

798.-

ETNA FORNUIS
Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. AdV695.-

498.-

398.-

155.90 LITER VRIESKAST
3 vakken. Adviesprijs 698.-

Rga
taïm?

Q/jA
O4ÏI.

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik,
•'" capaciteit. CFK-vrij.

449.-

BOSCH VRIESKAST
GSD1300;3laden, 11kginvriescapaciteit. Adv'848.-

GRUNDIG 37CM + TXT IBCCPRfJS
P73Q; STUNT! AdV699.BUBBLEJET STUNT!
JP1 70; Kleurenprinter. *599.-

OPZETVRIESKAST
Handig! 50 liter. Adv'595.-

529.

PELGRIM KOOKPLAAT
2-deligepannendragers en
sierdeksel. Adviesprijs'490.-

ETNA K O O K P L A A T
2-delige pannendragers.

ntg% O1Q
Urn? £. IO«"

HOLLANDIAKOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaal. Adv'295.-

158.-

299.-

219.HP INKJETPRINTER
DJ400; Incl. sheetfeeder. '499.-

VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar in
alle maten en soorten. Er
is al een vrieskist voor:

289.CANON BJC4200
Topklasse! 3jr. garantie. '821 .

419.-

'KLANTENKAART
Meer budget door de gratis
BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

269.-

LUXE FORNUIS
Gasoven, vonkontsteking en
ovenlade. Adviesprijs'849.-

GRUNDIG 63 CM KTV
ST650; Stereo, TXT. Adv'1829.-

259.-

INDESIT INBOUW
KOOKPLAAT
RVS+vonkontsteking.*399.-

849.-

f 9üi-

CCICI
DÏKf.

|PORTABLEKTV37CM

Ruime 3 in 1 combi magnetron. Met hete lucht, grill en
1000 watt magnetron. Dusontdooien, koken, bakken, braden en gratineren. Adv'999.-

INBOUWVAATWASSER
Volledig integreerbaar,
4 programma's en aquastop. Adviesprijs; '1299.-

MIELE WASDROGER
Electronisch en reverserend.
RVS trommel. Adv'1 799.-

739.-

KTV37CM+TELETEKST

499.-

WHIRLPOOLAVM"

va.129.-

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs'649.-

oen

MULTIMEDIA PCSTUNT!
Intel Pentium166MMX,
IBM200Proc. Laatste modellen.

299.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Makkelijk te
Velekookfunkties.'699.-

KOOP ZONDER RISICO

afspelen

~~ 299.-

SAMSUNG 24 LITER
1000 watt magnetron, 60 minuten timer, automatische
irogramma's.

ELECTROLUX
KOELBOX 12 volt
Ideaal voor op de camping
en in de auto.

WASDROGERSTUNT!
MetBjdWokenpluizenfilter. '495.-

829.-

TV/VIDEO COMBI'S l

365.-

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak. Adv*699.-

H

STUNT!VHS-HQ VIDEO
Met afstandbediening.

DAEWOO MAGNETRON
KOR610; DIGITAAL 18liter inhoud, 800 watt vermo!n, auto. programma's. '349.-

275.- ~~ 229.-

SONY

ARISTONA
IA 63CM KTV PHILIPS VHS-VIDEO
TA5212; Stereo,
lereo, teletekst, VR161;Afstandbed.'64S.top Black-line
S. AdV1795.ieS.AdV1795.-

1099.-

179.-

SHARP MAGNETRON
R2V18; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

nccft!

ARISTONA\STEREO
STEREOKTV
KTV SONYVIDEORECORDER
TA4412; 63cm,
teletekst '1595.- E1 OS: Afslandbediening. '610.n, teletekst'1595.-

^

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135; Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneembaardraaiplaleau. Adv'279.-

plONEEi
2»50Watt,al

JVCSHOWVIEW+PDC
A237;Express ProDigi. '714.£m 1^1

1295.-

i v kleuren-tv reparate u , e Hik de volgende werkdag,
'cc*aa?n?ennogtlidvooru
Bcc*aane

PHILIPS SHOWVIEW
VR165;+PDC.afst.bed. '745.-

PTg% QÜQ
Km? Oifïf."

1198.-

WASOROOG COMBNATE
Wassen en drogen in 1 machine, 1000loeren.Adv'1549.-

u

^ 449.-

649.-

G570; Topklasse. 6 Programma's.12 couverts. Waterontharderenwaterstop. '2099.-

t *^ >L r» c tl P

Adviespriis'

ARISTONASB25TURBO
Super Turbo-Drive, Showview + j
PDC,afstandbediening.'S45.-

PANASONIC KTVTXT
TX21; 55cm FSQ. Adv'849.

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

W H I R L P O O L KAST
130 liter, met vriesvak. *699.-

WAS-

ARISTONA STEREO
SB65; 4 koppen, SHOWVIEW
+ PDC, long play. Adv'1095.-

PANASONIC Beste Koop!
NVSD200; Showview +
PDC. Adviesprijs'649.-

845.-

MIELE VAATWASS'ER

229.-

295.

GRUNDIG HIFI STEREO
G V 6 4 0 0 ; 4 koppen,
Showview + PDC. Adv' 1159.-

SONY55CMTELETEKST
M21; Hi-Black Trinitron.'990.'

795.-

SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000; Met aquastop
en RVS binnenzijde. Lage
verbruikswaarden. *1348.-

179.-

145 LITER KOELER
Aulomatischeontdooiing. '529.-

629.-

699.-

735.-

EWKNECHTVMTWASSER
GSF341; 3 programma's. Variabele indeling. Adv'1099.-

WHIRLPOOL AVM260
19 liter inhoud. Eenvoudiie bediening. Adv'599.-

ZANUSSI WASAUTOM.
FL700; 750 toeren centri<uge. R VS trommel, schokdempers. Adviesprijs*949.-

^*SK? .**"* %hil • •
Coniumantin Helpdatk voor Informatie «n
•dvl»s.T«vfln» malden van storingen aan
kleurentelevisie en groot hulshoudell|ke app.

1299. ~ 649.-

l SONY 100HZSUPER!
E2561; Super Trinitron,
| PIP,stereo,TXT.AdV2970.-

869.-

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar. Maar
liefst 280 liter inhoud, 3 vriesladen.CFK/HFK-vrij.'1849.-

899.-

SONY BREEDBEELD JVC HIFI STEREO
28WS1; 70cm SuperTrinitron, J620; Hi-Spec Drive. '1189.| 60Wattstereo,teletekst.'2990.-

1599.-

599.-

MIELE KOELKAST
K1321S; 270 liter inhoud.
CFK- en HFK-vrij. Adv'1399.-

525.-

BOSCH AFWASAUTOM.
SMS1012; RVS interieur.
4 sprpeiniveaus. Adv' 1179.-

SIEMENS KOEL/VRIES
KG25V03; 240 netto inhoud,
2vriesladen. Adviesprijs'1348.-

779.-

SONY HIFI STEREO
E705; Super Trilogie, 4 koppen,Showview+PDC.'1200.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES
ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter vriezen. Adv'949.-

849.

SONY HIFI STEREO
E810; 4 koppen Super Trilogie
montage videorecorder. * 1550.-

SONY 72CM TRINITRON
KVC2981; Stereo, TXT. '1880.-

469.569.-

INDESIT 900 TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
WE900; Instelbare centrifugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfreinigende pomp. Adv* 11 99.-

578.-

979.-

l PORTABLE KTV37cm
| Off. Ned. Philipsgaranlie. '495.-

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met automalische ontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
***• sterren invrieskapaciteit. Adviesprijs'999.'

ZANUSSI KOEL/VRIES
WHIRLPCOLWASAUTOM. Italiaanse vormgeving. ****
AWM800; 1 5 programma's. Rui- sterren invriescapaciteit.
me vulopening. Milieuvrien- Adviesprijs 899.delijk.Deurbeveiliainq. '1079.-

JVC DIGITALE STUNT!
GRDV; Camcorder, 100x
zoom. Adviesprijs'5279.-

PHILIPS MATCH-LINE
VR; Turbo-Drive, stereo, montaie,Jog&ShullleTXT.'1495.-

LUXE VAATWASSER
Nederlands (opmerk; 4 proiramma's, 12 couverts. "899.-

848.

PHILIPS MINI SET MET
DOLBY SURROUND PRO LOGIC

2879.-

699.- ~2699.-

489.-

SEMENSWASVOLAUTOM.
WM20000; RVS trommel en
kuip. Aparte temperatuurreI.Bespaartoets.Adv'1348.-

KStmttttB&mgftiswiKKiimiütgg iisSiïïSsssSssïS:

SONY Hi-8 HIFI STEREO
TR780; STEADY SHOT,
topklasse camcorder. '2530.-

51CMKTVTELETEKST
/TELETEKST
70 voorkeuzenders,
:enders,Off.Ned.
Off. Ned.
Philips garantie.
antie. Adv'745.-

PHILIPS TELETEKST
TELETEKS
PT156; Afstandbediend.
mdbediend.'64
'645.-

~1048.-

~~ 1289.-

2479. ^1349.-

AEG WASAUTOMAAT
Lavamat617. 1000 loeren
centrifuge, waterbeveiliging,
zuinig en stil. AEG meerdere
malen best getest! Adv'1449.-

y*a

PHILIPS BREEDBEELD
PW9501; Tv van't jaar! 70cm SONY + LCD'SCHERM
Black-lineS,100Hzdigital TRV11; VideoS Camcorscan, stereo, TXT. Adv'3895.- der.Adviesprijs '1980.-

PHILIPS BREEDBEELD
DOLBY PRO LOGIC
PW9611;70cm,100Hzdigital
scan, stereo, TXT. Adv'4595.-

IgSjMs

ri ER EN
HAARLEM
Win kelcentn im-" Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

G O EiD K O• P E R

BEVERWIJK
1500m2 Superstore Beter en goedkoper!
n,.,-,,.,..,cc '
Breestraat65

•
ZAANDAM
1500m2 Superstore Beteren goedkoper!
WnctTüHo •;=; >nnH«r niru u H nrn»ki
Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Broek)

19 L E K
s u p E RS
^IND UC
s T AAUD
E 5SSb
MANUai

299.-

T JDEN
=S
d t/m
a'gvrijdag,. . .
dinsdag

ETNAWASEMKAP
AVANCE; 3-standen.Adv'135.-

78.
«*«««uur

09.30 tot 18.00 uur
AMSTERDAM^ AMSTELVEEN-ALKMAAR
09.30 tot 17.00 uur
zalcrdag
DEN HAAG -ZOETËRWOUDE -ZOETERMEER KOOPAVONDEN Badhoevcdorp Maarssènbroek
LEIDSCHENDAM
Delft en Zoctermccr vrijdag.... 19.00 tot 21.00 uur
HILVERSUM - MAARSSÈNBROEK .
overige filialen donderdag ... 19.00 tot 21.00 uur

woensdag 3 juni 1998

yeekmedia 17

19
Oranjestraat 17 rood, in het centrum van
Zandvoort gelegen bovenwoning. Ind. 1e etage: hal, L-vormige living, royale slaapkamer
met wastafel, balkon, keuken, toilet, douche.
De woning is v.v. kunststof kozijnen met isolatieglas.
Vr.pr./215.000,-k.k.
Stationsplein 23, sfeervol ruim woonhuis
met zonnige tuin. Dit woonhuis is door de
ruimte en opzet zowel geschikt voor zelfbewoning als voor deelverhuur. Ind.: fraaie vestibule, ruime hal, toilet, ruime woonkamer (± 40
m2) met parketvloer en openslaande deuren
naar tuin, half open keuken met diverse app.
1 e et.: toilet, badkamer met wastafel en ligbad, 3 slaapkamers met vaste kasten, balkon
aan oost- en westzijde. 2e et.: overloop, zitslaapkamer (± 25 m2) met kitchenette, slaapkamer, badkamer met ligbad. Bergvliering.
Deels v.v. kunststof kozijnen met isolatieglas.
Vr.pr. ƒ 469.000,- k.k.

51 CM

,»!*

KLEUREN TV

MET TELETEKST

150.-EXTRAKORTING
OP ALLE
KLEUREN TV'S

T.W.V. 449.-

GRATIS

\//

EN

VIDEORECORDERS'
Bij afsluiten '
jaarabonnement

PDM E-180HGI
VHS

!

SONY 100HERTZ BREEDBEELD

VIDEOBANDEN
Nu 3 stuks

Super Trinitron 71cm 16:9 beeldbuis,
100 Hertz Digital Plus, IQ vision, multi
PIP (beeld in beeld), 60 Watt HiFi stereo,
100 voorkeuzezenders, teletekst met
500 pagina's geheugen,
camcorder aansluiting.
Adviesprijs*3299.-
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MET GRATIS
KRUIMELZUIGER
t.w.v. 59.95

t "
" s t
v •> " > „ ^

OPEN HUIS
Pakveldstraat 5, zat. 6 juni van 11.00-13.00
uur. In het centrum gelegen gezellige eengezinswoning met achtertuin, schuur en achterom. Ind.: hal, kelder, doorzonkamer, keuken,
toilet. 1e et.: overloop, 3 slaapkamers waarvan 2 met kastenwand, doucheruimte mettoilet, bergkamer met wastafel. Het woonhuis is
deels v.v. kunststof kozijnen en isolatieglas.
Vr.pr. ƒ 325.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

/^
PHILIPS HIFI STEREO
VIDEORECORDER
SHOWVIEW EN PDC
VR665; 4 videokoppen met lasertechniek voor een briljant beeld, Showview
en PDC programmering, slow motion,
perfect stilstaand beeld, long play,
Instant View en On Screen Display
informatie in het Nederlands.
Adviesprijs*1095.-

LOOI
rnrajpmaail

SAMSUNG MICRO-SET
125 LITER KOELKAST
Degelijke uitvoering met vriesvak, CFK-vrij.)
Maximaal 2 per klant.
Adviesprijs*399.

MM16; 2x15 Watt, digitale tuner met 30
pre-sets, cassettedeck, programmeerbare CD-speler, 2-weg luidsprekers,
afstandbediening. Adviesprijs'399.-,

ELECTROLUX 1300 WATT
STOFZUIGER
Z1910; Regelbare zuigkracht,
5-voudige stoffiltering,
rolsnoer.
Adviesprijs*329.-

MAKEL/VAR Ö.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
=,
Assurantiën
"
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
~" Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur
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SAMSUNG HI-8 CAMCORDER

DS10; AM/FM stereo radio, 20 Watt
versterker met X-bass, cassettedeck,
CD-speler. Adviesprijs*249.-

VPH65; Traveller model, HiFi stereo,
12x motorzoom, automatisch of handmatige focus, 'creditcard' afstandbediening. Compleet met accessoires.
Adviesprijs*1499.-

SAMSUNG MAGNETRON "' *
M633G; 17 liter inhoud met quartz grill
en 750 Watt vermogen, digitale bediening, 3 direct toetsen. Adviesprijs*349.-

PHILIPS SPARK
GSM-TOESTEL
TOPMODEL t.w.v.

999.*10 spraakgeheugens
*85 uur standby
*169 grarri
* First Choice garantie^

* 1-jarig abonnement
*bellen in binnen- en
buitenland
* Speciaal weekendtarief.

PHILIPS KLEUREN-TV/VIDEO
COMBINATIE

Playstation control-deck met 2 controllers en
memory-card, incl. FIFA WORLD CUP98
voetbalspel, het mooiste spel voor
Playstation. Adviesprijs*628.-
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STRANDPAVILJOEN
\

HET VOORDELIGSTE
ABONNEMENT VAN NEDERLAND
MOBILINE
14.95 PER MAAND*

L±? «•"la

SONY PLAYSTATION
MET WORLD CUP98

nr^i
^ ^«*.w

14PV172; 37cm HiBri beeldbuis, ingebouwde videorecorder met showview programmering en PDC, videokoppen met
laser techniek, timer voor 6 programmablokken / 31 dagen vooruit, afstandbediening. Adviesprijs*1145.-
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debitel'

HetMobielaNatwark'

Voor aanvraag abonnement zijn vereist: Geldige legitimatie,
kopie legitimatie en kopie bankafschrlfl (zonder bedragen)!

Juni-aanbieding
Heerlijke in de roomboter gebakken

TARBOT-FILET
voor de speciale prijs van J Jt4/"~
inkl. garnituur
Aanbieding gaat in op vrijdag 5 juni.

Keuken geopend van 17.30 tot 21.00 uur.

Tot ziens bij

De Wurff fam. Paap
Tel. 5714558
(noordelijke afrit rotonde)

-.•W>V '^n,'.™!™

Onze zaak viert in juni

de 25ste
ZOMERMAAND

'

GraruJL Ccxfé "

UNIEK !

Daarom deze maand maar liefst

25% korting

aan zee schilderen
met acryl of olieverf

(bij inlevering van deze advertentie)
op verf of permanent.
u

Start:

COIFFEURS
international
OPENINGSTIJDEN:
dinsdag t/m donderdag: 8.30 - 17.30 uur
vrijdag: 8.30 - 21.30 uur; zaterdag 8.30 - 14.00 uur

Het Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt

8 lessen

Profiteer van deze korting

galerij kerkstraat 22, zandvoort
tel. 023-5714040

Geld verdienen is makkelijker dan je denkt!

dinsdag
donderdag

7 juli
2 juli

van 10.00 tot 12.00 uur

db

onder leiding van Marianne Rebel
Inl. Riche tel. 5712553
Vragen naar llse Rebel tel. 5720063

BEZORGERS
Je hoeft er niet vroeg voor op te staan
en je zit er ook niet elke dag aan vast.
Een paar uur per week is al genoeg. Wil je dat?
Bel dan ons kantoor:
telefoonnr. O23-5717166
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HJdômendaalsewBg 152 '2051 GJ Oven/een, Tel. 023 r 5253256
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de liéle zomer door !
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Het prijzenpakket
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* een breedbeeld IV t.w.v. ƒ 3000,- aangeboden door BCC
* Waterbed t.w.v; ƒ 2495;- aangeboden door Het Bed

MC Dl ^I

vanaf 19.OO uur
• voor beginners
en gevorderden
• voor alle
leeftijden
• privé- of
groepslessen
•free ride
• bedrijfsactiviteiten

>

* Tuinset t.w.v. ƒ 1100,- aangeboden door Tuincentrum Osdorp
* waardebonnen t.w.v. ƒ 1000,- aangeboden door Santana

'

v

l GRATIS
SKATELES

** **
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* Plaque d'Or 24 karaats manchetknopen t.w.v. ƒ 200,aangeboden door L'Homme du Monde ,

t

* een doos Zuid-Afrikaanse rode wijn
'
.
aangeboden door petit-restaurant 'Fly Inn', Osdorpplein
J

i
i

t
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* Leatherman Super Tool t.w.v. ƒ 235Aaangeboden door Doe-het-zelf Wittenburg
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op vertoon
van deze bon
i
als u zich inschrijft
voor een cursus
i
(incl. materiaal)

* Diverse sets glazen met WK-voetballers, aangeboden door Blokker

1:
Vul de antwoorden in op vragen van de 11 spelers
van ons nationale team:

•sirafe I
• sirafe 2
•fff & tun

!
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• tour & techniek
• skeeleren

,
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tvrsus
•tree ride
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135,-

5 lessen

iL^u.,M -i--.--.--j~ i. -u-M. J"

eigen matertaai I fes exfra

f O fessen

25O,A

eigen materiaal 2 lessen exfra

B

C

inclusief huur materiaal

dagkaart
S rittenfeaarf
f O riffenforarf

2,5,1 1 0,-

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

AAaak deze slagzin af:
Oranje en mijn krant

'
exclusief huur materiaal

dagkoart
5 riHenkaari
1O rlffenkaarf

,
w

1 5,65,-

Vul je naam en adres in en scoor:
Naam:

KENNEMER

SPORT

Cron/esfroaf 16 Haarlem

Straat!
Postcode/plaats:
Telefoonnummer:
Stuur dit formulier zonder postzegel in een gesloten envelop naar
'
Weekmedia, afd. PR en Promotie, antwoordnr. 2470,1000 PA Amsterdam.

Waardebon van 35/
bij leefere 5 fessen

U kunt één keer met de wedstrijd meedoen, maar ook drie keer (dus ook _ ,
Vergeet niet de slagzin af te maken. De Inzendingen dienen per keer uiterlijk
in ons bezit te zijn. De prijswinnaars krijgen een uitnodiging om hun prijs '
De uitslag zal gepubliceerd worden op woensdag 15 juli. Over de uitslag '
gecorrespondeerd.
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Zandvoorts
Nieuwsblad

Woensdag 10 juni 1998

Aanrander
actief in
duingebied
BLOEMENDAAL - In de
Kennemerduinen is maandagmiddag een 24-jarige Bloemendaalse aangerand en geboeid
met handboeien. De vrouw
liep verwondingen op.
De Bloemendaalse wandelde tussen de ingang aan de
Bergweg en het Koevlak toen
een man haar van achteren
beetpakte. Hij duwde haar op
de grond en ging bovenop haar
liggen. Zij verzette zich hevig,
maar toch zag hij kans handboeien om haar polsen te doen.
Omdat ze zich bleef verweren,
staakte hij de strijd. Hij pakte
de handboeien weg en vluchtte. De vrouw hield aan de aanranding diverse verwondingen
over.
Volgens de politie luidt het
signalement van de man: begin
twintig, mediterraan uiterlijk,
smal gezicht zonder beharing
maar met een moedervlek,
bruine ogen, zwart stug haar.
Hij droeg een wijde donkergrijze of blauwe broek, een donkerblauw glimmend trainingsjack van het merk Pony met
daaroverheen een donkerblauw of zwart glad nylon jack
en witte sportschoenen met
blauwe en rode strepen. De politie hoopt dat getuigen zich
melden
(telefoonnummer
528.6150).

Valse telefoonkaart

ZANDVOORT - Telefoonkaarten van het bedrijf Beller
uit Rotterdam zijn volgens de
politie mogelijk malafide. Vrijdag heeft namelijk een 71-jarige Zandvoorter aangifte van
oplichting gedaan omdat hij
slechts één keer met de kaart
kon bellen. De man had de telefoonkaart voor vijftig gulden
bij een winkel in de Haltestraat
gekocht. Hij heeft er maar 8,65
gulden van kunnen gebruiken.
De Zandvoorter heeft het Rotterdamse bedrijf gebeld voor
inlichtingen, maar kreeg geen
contact. De politie wil graag
weten of meer mensen problemen met kaarten van deze firma hebben gehad.

Geld opnemen

ZANDVOORT - Een 28-jarige vrouw uit Almere heeft doriderdag geprobeerd geld bij een
Zandvoortse bank op te nemen met een vals rijbewijs van
de rekening van een vrouw uit
Amsterdam. De politie arresteerde de vrouw. Zij had een
paar dagen eerder op dezelfde
manier vijfduizend gulden van
de rekening gehaald. De vrouw
was bovendien in het bezit van
een rijbewijs dat aan een Blaricumse vrouw toebehoorde.

Snelheidscontrole

BENTVELD - Bij een snelheidscontrole op de Zandvoortselaan heeft de politie
maandag tussen tien en twaalf
uur 128 automobilisten bekeurd. Zij reden harder dan de
toegestane vijftig kilometer
per uur. De snelste auto reed
87 kilometer per uur. De politie
heeft in totaal de snelheid van
576 auto's gecontroleerd.

Katvanger

BENTVELD - De politie
heeft woensdagmorgen een 72jarige Haarlemmer aangehouden op de Duindoornlaan, omdat hij in een auto reed met
een kenteken op naam van een
zogeheten 'katvanger' (iemand die tegen vergoeding
kentekens op zijn naam laat
zetten). Uit een onderzoek van
de politie bleek dat de katvanger bovendien een belastingschuld had. De belastingdienst
heeft de auto daarom in beslag
genomen.

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

Waterstanden
Datum HW
10 jun 04.36
U jun 05.07
12 jun 05.46

LW HW LW
00.30 16.51 12.34
01.05 17.29 13.14
01.35 18.08 13.54

13 jun 06.18 02.10 18.47 14.35
14 jun 06.57 02.50 19.28 15.04 15 jun 07.42 03.30 20.15 16.56
16 jun 08.27 04.16 21.08 16.45
17 jun 09.25 04.55 22.09 17.30
18 jun 10.46 05.55 23.15 18.35
Maanstand:

LK wo. 17 jun 12.28 u.
Hoogwater za 13 jun 06.18 uur.

NAP +109 cm.
Laagwater ma 15 jun 03.30 uur.

NAP -98 cm.

Voetballers op het strand

Editie 17

Los nummer 2 gulden

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
58-e jaargang nummer 24, oplage 5.425

'Criminaliteit
dit half jaar
wél minder'
ZANDVOORT - De criminaliteit lijkt een halt toegeroepen. De eerste maanden
van dit jaar laten volgens Ab
van Deventer, teamchef van
de Zandvoortse politie, een
veel gunstiger beeld zien dan
vorig jaar. In 1997 vonden
een recordaantal delicten
plaats, waarmee Zandvoort
crimineler dan Heemstede,
Bloemendaal en Bennetaroek
werd.

DEZE WEEK
16 PAGINA'S

Zomerkrant
vol tips voor
leuke zomer
extra bijlage

waardoor er meer jongeren op
straat waren. Als ze op de taxi
staan te wachten, willen ze nog
weieens baldadig worden.
Overigens hebben we inmiddels wel sinds mei drie extra
agenten op straat en houden
we ze dus goed in de gaten."
Dat het aantal woninginbraken afnam, komt volgens de
politiechef doordat zijn personeel extra aandacht aan de
aangiftes besteed heeft. „We
hebben nadrukkelijk onderzocht hoe de inbraak gepleegd
was en er zijn daardoor ook
extra aanhoudingen verricht."
Het meest opgelucht is Van
Deventer over de afname van
geweldsdelicten, zoals tasjesroof, overvallen en mishandelingen, van 23 naar 14. „We
hebben veel overleg met de
Horeca Groep Zandvoort en
we pakken het streng aan."

„De cijfers van vorig jaar waren niet zo rooskleurig," zegt
Van Deventer. Hij is echter wel
tevreden over het eerste deel
van 1998. „Ik kan nog niet zeggen dat het een goed jaar
wordt, want we hebben natuurlijk de zomer nog voor ons,
maar het gaat de goede kant
op."
De teamchef heeft de criminaliteit van januari tot en met
6 juni 1998 vergeleken met de- Voor de zomer verwacht Van
zelfde periode in 1997. Daaruit Deventer minder problemen
blijkt dat vooral de meest dan vorig jaar. Hij beschikt
voorkomende aangiftes (dief- over extra personeel, 22 menTerwijl het Nederlands elftal zich klaarmaakte voor het Wereld Kampioenschap voetballen, renden andere (prof-)voetballers rond op het stallen en inbraken), volgens sen die hij gespreid over twee
strand in Zandvoort bij paviljoen Take Five. Een bandje begeleidde hen bij hun opkomst. De voetballers openden zondag het
Van Deventer een graadmeter maanden kan inzetten. Zij zulFootvolleyballtoernooi dat deze zomer langs de kust gespeeld wordt. Zie ook de sportpagina
voor de criminaliteit, van 321 len surveilleren, rechercheren
Foto Anclré Lieberom naar 262 zijn gedaald. Het aan- en op het strand rondlopen. De
tal woninginbraken nam bij- uitvalsbasis voor de strandpovoorbeeld af van 50 naar 28 en litie blijft echter Bloemendaal.
het aantal diefstallen uit en „Dat is ooit besloten," zegt
van auto's halveerde bijna Van Deventer. „Maar het is wel
de bedoeling om op den duur
(van 88 naar 46).
Maar er deden wel meer een andere oplossing te vinZANDVOORT/BLOEde Strandpachtersvereniging gen van Noord-Holland was. 80 kilometer per uur. Dat mensen aangifte van fietsdiefs- den. Mijn persoonlijke voorMENDAAL - Met vlaggen, Zandvoort, zijn Bloemendaal- Er gebeurden veel ongelukken. hoopt de politie met intensieve tal (van 30 naar 54). Ook ver- keur gaat uit naar een port-oparasols en viltjes gaat de se collega Wim Brugman en Inmiddels blijkt dat het aantal controles terug te dringen tot nielden jongeren meer onder- cabin die we overal neer zoupolitie deze zomer toeristen Piet Kooten van de onderne- ongelukken het eerste' jaar respectievelijk 40 procent en delen van auto's, vooral in ja- den kunnen zetten. De Rotonen Zandvqorters erop wijzen mers op de kop van de Zeeweg. sterk verminderde (37 met 3 5 procent overtreders.
nuari en februari. „Het blijft de (de oude politiepost, red.)
dat hardrijden op de Zeeweg
Op de vlaggen, parasols en gewonden tussen l juli 1996 en
gissen hoe dat komt. Mis- komt alleen in aanmerking als
niet alleen onveilig is, maar viltjes staat 'Gesnapt, u hoort l juli 1997), maar daarna steeg De politie deelde in 1997 op schien doordat het vorig jaar de gemeente die zelf laat opook de kans op een bekeu- nog van ons'. Het is de bedoe- dat aantal weer. Tussen l juli de Zeeweg ruim twee keer zo- flink vroor in die periode en we knappen, want de Rotonde is
ring verhoogt. De politie ling dat die kreet langs de Zee- 1997 en 25 mei 1998 vonden er veel bonnen uit als het jaar er- nu een zachte winter hadden, van de gemeente."
blijft namelijk nog een paar weg en de boulevard overal te 45' ongelukken plaats, waarbij voor. De opbrengst van die
maanden extra controleren zien is. De komende dagen negen mensen gewond raak- zesduizend bekeuringen in
op snelheid. Daarna neemt wordt het materiaal uitge- ten.
1996 en 13 duizend in 1997 gaat
het aantal controles enigs- deeld aan strandpachters en
Ook de snelheid van de au- volgens politievoprlichter Jaap
zins af.
visventers. De provincie be- to's nam tpe. Op de vijftig-kilo- Hage naar justitie.
taalt het promotiemateriaal; meterstukken net na de roton„Het is treurig om te constaDe Bloemendaalse wethou- de politie voert de controles de in Overveen en op de kop teren dat een vriendelijk verder H. Coebergh heeft samen uit.
van de Zeeweg rijdt gemiddeld zoek aan automobilisten niet
ZANDVOORT - In het bijzijn van leerlingen van de Beatrix60 procent harder dan 50 kilo- helpt, maar dat er gecontro- school en wethouder Marijke Herben is maandagmorgen op
met politieman Hans Turba
In 1996 is de politie daarmee meter per uur. Op het tussen leerd moet worden," vindt de het strand het 'Gedicht van de Zee' onthuld. Het bordje met
van de werkgroep Zeeweg gisteren het promotiemateriaal gestart, orndat de Zeeweg een gelegen gedeelte gaat 11 pro- Bloemendaalse
wethouder het gedicht staat bij de Ehbo-post onder de Rotonde. In
overhandigd aan Jan Paap van van de meest gevaarlijke we- cent sneller dan de toegestane Coebergh.
andere kustplaatsen zijn ook gedichten neergezet. Het bordje blijft een jaar daar staan. Daarna wil de gemeente er een
andere plek.voor zoeken.
ZANDVOORT - Raadslenatuurlijk niet zo zijn dat ieden hoeven binnenkort niet
mand maar een paar maanden
De twaalfjarige Bennie Wee- daarna. Zeker toen ze hoorde
meer naar het raadhuis als ze
raadslid is en dan een compu- meling uit Zuidland (bij Spij- dat het op het strand zou kode raadsstukken willen leter van drie- of vierduizend kenisse) schreef het gedicht men te staan."
zen. Ze kunnen vanuit hun
gulden in zijn bezit krijgt. Voor voor Zandvoort:
„We zijn zelf trouwens ook
bureaustoel thuis over een
wethouders ligt het trouwens
naar zee geweest," vertelt Benpaar maanden alles 9pvrawettelijk erg moeilijk. Wij moDe zee heeft golven.
nie. „We mochten strandjutten
gen. Ze krijgen namelijk een ook een cursus bij voor ambte- schonken worden, is nog even gen niets extra's uit de geDe zee is zacht en blauw.
en daarna een gedicht verzinnaren en politici. De meeste onduidelijk. Het voorstel van meentekas krijgen. Onze comcomputer thuis.
O Gabrielle,
nen." Bennies school doet elk
raadsleden reageerden en- Van Marie geeft daar geen uit- puter zal dus sowieso van de
ik hou zoveel van jou!
jaar mee aan het ppëzieproWethouder Andries van thousiast op het computer- sluitsel over. In een mondelin- ge'meente blijven."
ject. Dit jaar staat niet alleen
Marie lijkt het ideaal. Hij heeft plan. Alleen Peter Boevé van ge toelichting na afloop van de
Het gedicht vertolkt precies Bennies gedicht op een bordje,
de commissie Financiën dan de Ouderenpartij zag het niet vergadering zei de wethouder
Samen met de computersys- zijn gevoel, vindt hij. „Gabriël- meerdere kinderen van zijn
ook donderdagavond een zo zitten om zelf de computer dat hij vindt dat de computer temen voor de ambtenaren le is een meisje uit mijn klas school kunnen hun gedicht tevoorstel voorgelegd over een te gaan gebruiken.
eigendom van de gemeente kost het project bijna twee ton. waar ik verliefd op ben. Toen rugvinden op het strand.
moet blijven voor de duur van Op den duur moet het ook mo- ze hoorde dat ik een gedicht
pc-privéproject voor raadsleGeen van de Zandvoortse
De gemeente betaalt de de raadsperiode.
gelijk zijn om burgers inzage in over haar geschreven had, kinderen heeft meegedaan aan
den als op het gemeentehuis
„Na die vier jaar zijn de com- de dossiers van de gemeente te werd ze eerst heel verlegen. het poëzieproject. „We hebben
een nieuw computersysteem computers. Of de computers
wordt aangeschaft. Er hoort ook aan de raadsleden ge- puters afgeschreven. Het kan geven via de computer.
Maar ze vond het wel leuk wel de informatie erover opgevraagd," zegt Dick van As van
de Beatrixschool. „Maar er zijn
erg veel projecten. We moeten
een keus maken. Via de lesmethodes besteden we wel aandacht aan dichtvormen als haiku's en limericks." Wethouder
Herben sprak maandagmorgen echter de wens uit dat de
Zandvoortse leerlingen volgend jaar ook meedoen.

Zandvoort
populairder
dan Umuiden
pagina 3

'Ik ben
niet zo'n
haantje'

Parasols waarschuwen voor controles

Poëzie siert strand

Politici mogen stukken
per computer inkijken

Tamagotchi's zijn uit en jojoën is nu in

ZANDVOORT-„Jeetje," zegt een jongen van een jaar of
veertien als hij de Braziliaanse Geleste Ferreira met het
allergrootste gemak een trucje ziet uithalen met haai-jojo.
Een snelle beweging met de pols en een zwaai met de arm.
Hij zucht. „Dat kan ik niet hoor." Maar ja, Geleste is dan
ook jojokampioen van haar land. Zij probeert voor Mars,
fabrikant van Twix en Skittles, J9ngeren enthousiast te
maken voor het Nederlands Jojo Kampioenschap op
27 juni.
Dat lukt bijzonder goed.
Voor de deur van de Bruna op
de Grote Krocht verdringen
zo'n dertig kinderen zich. Van
de regen, die gestaag op hen
neerdaalt, trekken ze zich
niets aan. Ook niet van de yolwassen voetgangers die zich
over de stoep proberen te
wurmen trouwens.

hilarische wedstrijd, waarbij
iedereen enthousiast aangemoedigd wordt. Rondom de
kluwen kinderen staan ouders en grootouders te gluren.
„Kom op Stan," moedigt
Marja Snijders Blok haar
zoon aan. Het hoofd van de
Mariaschool glimlacht. „Deze
rage is op het voortgezet onderwijs begonnen. Pas van de
week zag ik de eerste jojo's bij
ons op school. Erg leuk. Ik zou
gedacht hebben dat iedereen
jojoën kinderachtig zou vinden. Maar nee, het slaat erg
aan." Haar zoon vertelt later
dat Tamagotchi's, die een
paar maanden geleden zo populair op de Mariaschool waren, alweer uit zijn.

Robert, een jongen van een
jaar of elf, heeft het jojoën inmiddels behoorlijk onder de
knie. Hij kijkt er ook zo bij.
„Van wie ik die trucs heb geleerd? Net van die mevrouw.
Ik jojo nu een week of vier.
Een tot twee keer per week
doe ik mee aan een wedstrijd.
We staan op de camping hier
in Zandvoort en ik hoorde dat
dit gedoe er zou zijn."
De 82-jarige mevrouw de
'Het gedoe' ontaart in een Ruiter-Kruijsen vraagt zich
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Kampioen
ZANDVOORT - Klaas Koper is de beste dorpspmroeper
van Zuid-Holland. Hij is zaterdag tijdens een concours in
Lisse ter gelegenheid van het
achthonderdjarig bestaan van
dit bloemendorp eerste geworden. De Zandvoortse dorpsomroeper hield twee speeches,
één over Lisse en één over
Zandvoort. Tweede werd Peer
Witzel uit Alphen aan de Maas.
Al eerder werd Klaas Koper
kampioen van Gelderland (30
april 1998) en Noord-Holland
(in Zandvoort in 1996). Hij behaalde in Brabant twee jaar
geleden de tweede prijs. Op 20
juni laat hij zijn klink en stem
horen op kasteel Staverden bij
Ermelo.

Milleimiumcadeau

ZANDVOORT - De stemming voor het millenniumcadeau is nog niet voorbij, maar
de tussenstand (van 5 juni) is
wel bekend. De kinderboerclerij heeft tot nu toe 422 sternmen, het bomen- en plantenproject 'Zandvoort in kleur'
152 stemmen, de muziektent
102 stemmen en het high techinfocentrum 88 stemmen. Tot
15 juni kunnen de stembiljetten ingeleverd worden bij het
raadhuis, het postkantoor, de
supermarkten, banken en in
Bentveld bij La Fleur Nicole.

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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De Braziliaanse Geleste Ferreira demonstreert aan Robert en zijn zusje hoe eenvoudig sommige
trucjes zijn
Foto Anclrc'' Lieborom

verwonderd af waarom al die
kinderen voor de deur van de
boekwinkel staan. „Vroeger
hadden we houten jojo's,"
zegt ze. „Van hout," herhaalt
ze. „Ze hadden gaatjes aan de
zijkant. Ik was een jaar of tien
toen ik niet een jojo speelde."

Twee grote meiden komen de groep kinderen hebben opwel op de drukte af, maar niet gesteld.
een jojo zal men hen nooit
zien. „Nee, niets voor mij," re- De jojodcmonstratic kriJRt vrijdapr
ageert een van de twee nuffig. een vervolg. Om drie uur staat liet
Hun interesse lijkt meer uit te proinoticlcain van Mars/Txrix/Skittgaan naar de wat oudere jon- Ics opnieuw voor de linina op de
gens die zich aan de rand van Grote Krocht.
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/19.60 P halfjaar ƒ35,40 D jaar ƒ 61,75
* Voor poslabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-582.62.il.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371 "017003"
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FAMILIEBERICHTEN

Bedroefd geven wij U kennis dat plotseling is overIcden mijn lieve zorgzame man, mijn broer, onze
zwager en oom

Een compleet verzorgde begrafenis
of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van slechts ƒ 3.395,-

Gijsbert Groen
op de leeftijd van 87 jaar.
Wij hebben 62 jaar lief en leed gedeeld.
D. Groen-Flipse
en verdere familie
9 juni 1998
Huis in de Duinen, kamer 94
Herman Heyermansweg 73
2042 XR Zandvoort
Kr is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdag 11 juni van 19.00 uur tot 19.30
uur in hel Uitvaartcentrum aan de Poststraat te
Zandvoort.
De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 12 juni
om 11.00 uur op de Algemene begraafplaats aan de
Tollensstraat te Zandvoort.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats.
Vertrek vanuit de Poststraat omstreeks 10.30 uur.

Hierbij willen wij u hartelijk danken voor uw belangstelling en medeleven in de voor ons zo moeilijke dagen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man,
onze vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Petrus Franciscus Schmitz

Piet
Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk te bedanken,
hopen wij dat u langs deze weg onze erkentelijkheid wilt
aanvaarden.
E. SchmiUi-Jorilzaar
Hanna SchmiLz
Ed en Sylvia
Sven
Arnold en Ellen
Joany, Ronnie
Elisabeth en Charles van der StamSchmitz
Sander en Annemiek
Melanie, Sharon
Dennis en Shireen
Elisabeth en Jean Paul
Zandvoort, juni 1998

ADVERTENTIES

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ 5.500,-

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

voor meer informatie:

BEL GRATIS 0800 -022 45 35
Dag en nacht bereikbaar vóór
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direct hulp bij een sterfgeval.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM.
EN OMSTREKEN
Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

DONDERDAG 11 JUNI
RAADHUIS GESLOTEN VANWEGE SECTORENSPEKTAKEL

In verband met het sectorenspektakel; de jaarlijks terugkerende sportdag voor ambtenaren,
is het Raadhuis op donderdag 11 juni 1998 de
hele dag gesloten.
Het bureau van de Burgerlijke Stand is op
donderdag 11 juni van 09.00 tot 10.00 uur
geopend voor aangifte van geboorte en
overlijden.

KENNISGEVING

Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebeen op dinsdag 2 juni vergaderd. De
besluiten|ijst van deze vergadering en van de
verdere in week 23 door B&W genomen
besluiten is op maandag 8 juni vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.

WOENSDAG 17 JUNI 1998
FEESTELIJKE HEROPENING
KERKSTRAAT

In het kader van het herinrichtingsplan voor
het centrum is enige tijd geleden gestart met
de eerste fase, de face-lift van de Kerkstraat en
directe omgeving.
Deze eerste fase is afgerond en de Kerkstraat
en omgeving hebben een flinke opknapbeurt
gehad.
Om dit heuglijke feit te vieren worden op
woensdag 17 juni om 14.00 uur enkele festiviteiten georganiseerd. .De festiviteiten zijn
een gezamenlijke activiteit van de gemeente
en de ondernemers van het Kerkplein, de
Kerkstraat en omgeving.
Op het programma staan diverse activiteiten
voor kinderen, waaronder straattoneel. Ook
wordt die middag het kunstwerk van René Rikkelman onthuld dat door café Scandels aan de
gemeente is geschonken.
Iedereen, jong en oud, wordt van harte
uitgenodigd om op woensdag 17 juni de
feestelijke heropening mee te maken! U
bent van harte welkom!

de blijde verzamelaar...

(J J | uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL

je weet niet half hoe compleet een krant maakt.

BEHANDELING RAAMPLAN
ZANDVOORTSELAAN IN
GEMEENTERAAD

Het Raamplan Zandyoortselaan heeft in de
periode van 8 januari tot 5 februari 1998 ter
inzage gelegen ten behoeve van inspraak.

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

14 mei 1998
officieel geopend.

Frans Zwaanstraat 52, woonhuis, helft van dubbel
met garage en schuur, gelegen aan de duinrand.
Royale besloten achtertuin.
Indeling: parterre: entree/hal, toilet, doorzonkamer, keuken.
Ie verd.: 4 slaapkamers, badkamer met douche en
wastafel, losse trap naar 2e verd.: gedeeltelijk bevloerde zolder
•*• gedeeltelijk v.v. kunststof ramen met dubbel
glas
•*• stenen schuur
•*• c.v. gas
* vraagprijs ƒ 479.000 k.k.

3 SLOGGI

OPEN HUIS zat. 13 juni van 11.00 tot 13.00 uur

Bij deze willen wij iedereen bedanken
voor alle blijken van belangstelling in
de afgelopen 6 maanden.
C. A. Jagtenberg
M. D. M. Hermans
P. C. F. Paardekooper
en assistenten

In het kader van het Integraal Veiligheids
Beleid, dat tot doel heeft door middel van een
brede samenwerking tussen overheid, politie,
brandweer, maatschappelijke organisaties en
burgers de veiligheid en leefbaarheid m de
gemeente te vergroten, worden diverse projecten uitgevoerd. Enkele van die projecten
betreffen onderwerpen die direct met het
bedrijfsleven te maken hebben. Met het
Ondernemers Platform Zandvoort is dan ook
afspreken een informatiebijeenkomst te organiseren voor het totale Zandvoortse bedrijfsleyen. Deze informatiebijeenkomst zal op 16
juni aanstaande om 20.00 uur in de Raadzaal
van het Raadhuis (ingang Haltestraat) worden
gehouden.
Doel van de bijeenkomst is informatie uit te
wisselen op onder meer het gebied van afvalaangelegenheden (bijvoorbeeld overlast door
bedrijfsafval), milieu-overlast (zoals geluidsoverlast) en criminaliteitspreventie (bijvoorbeeld het tegengaan van winkeldiefstal).
Eventuele knelpunten kunnen ook worden
' besproken. .
Voor de verschillende onderdelen zullen behalve de betrokken ambtenaren ook vertegenwoordigers van andere organisaties worden
uitgenodigd.
Alle ondernemers van Zandvoort worden bij
deze uitgenodigd bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

ASFALTEREN SOPHIAWEG

Op 17 en 18 juni worden de Sophiaweg en
een gedeelte van de Van Lennepweg geasfalteera Aansluitend wordt de belijning aangebracht.
In verband met deze werkzaamheden zal de
Sophiaweg voor het doorgaande verkeer yvorden afgesloten op woensdag 17 juni en
donderdag 18 juni. De weg zal in de middag
van 18 juni weer worden opengesteld voor al
het verkeer.

VERLEENDE KAPVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor:
- Alg. Begraafplaats, Tollenstraat 6 7 - 1 4
(gemeente)bomen i.v.m. uitgifte graven
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie. Belangheboenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en. Wéthouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandyoqrt.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank m Haarlem.
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld
te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van een verzoek om
voorlopige voorziening wordt griffierecht
geheven.

BOUWVERGUNNINGEN

INFORMATIEAVOND
"ONTWIKKELING POMPSTATION BENTVELD"

De volgende aanvraag om bouwvergunning is
bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
98095B Koningstraat 11 vergroten woning
i
De genoemde aanvraag ligt ter inzage Dij de
Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden. Belanghebbenden, kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij
wijzen u er echter bij voorbaat al op, dat
er wettelijke regels bestaan, die ons tot de
verlening van een vergunning kunnen verplichten.

Het pompstation Bentveld is sinds de dertiger
jaren in gebruik geweest als zuiverings- en
pompstation voor drinkwater. Aan dit gebruik
is een aantal jaar geleden een einde gekomen.
De gemeente Zandvoort heeft besloten de
locatie te herontwikkelen voor woningbouw
met welk voornemen de raad heeft ingestemd.

In december 1997 zijn projectontwikkelaars
door middel van een advertentie uitgenodigd
om in te schrijven voor de koop van het
perceel. In combinatie met het bieden van
een prijs moesten zij een plan indienen.
Deze plannen zijn beoordeeld door een
adviescommissie. Deze adviescommissie
heeft een aantal kwalitatieve selecties voorgesteld. Voordat de raad een beslissing neemt
over de te kiezen ontwikkelaar vindt het
college van Burgemeester en Wethouders
het belangrijk om bewoners uit Bentveld
vroeg bij de te realiseren plannen te betrekken. Graag wil het college weten welke
ruimtelijke knelpunten, wensen en ideeën
bij de bewoners leven die van belang kunnen zijn voor de plannen. Dan gaat het
bijvoorbeeld niet over verkeersmaatregelen
of architectonische detaillering maar opmerkingen over praktische aspecten zoals parkeren en groen.
Om dit alles in goede banen te leiden zal de
gemeente een informatieavond houden, waarin de toekomstige stedenbouwkundige- opzet

Verleende reclamevergunningen
98012R Grote Krocht 30-36 reclamezuil
(28-05-1998)
98074R Passage 46-48
lichtreclame
(25-05-1998)
98083R Oranjestraat 4
lichtreclame
(28-05-1998)

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

ZANDVOORT

DAMES- EN
HERENSLIPS
Geldig voor alle modellen en kleuren
von l l/m 30 juni 1998.

Ons Centrum is

van het gebied zal worden toegelicht en de
bewoners kunnen reageren.
De informatieavond wordt op 18 juni 1998
te 19.30 uur gehouden in het Raadhuis.
De bewoners en andere belangstellenden
worden uitgenodigd voor deze informatieavond.

BIJEENKOMST WERKGROEP
INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID EN HET ONDERNEMERS
PLATFORM ZANDVOORT

GEMEENTE

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

Vanwege het overweldigende aantal reacties
en mede door de wisselingen in het college
en de raad na de verkiezingen is de behandeling van het Raamplan in de gemeenteraad
verplaatst naar augustus. Dit betekent dat
de commissiebehandeling plaatsvindt op
2 juli a.s.

Kroon Mode
Haltestr. 55

M

NVM
UAKTLAAft

geldig de
maand juni

CENSE&
\LINGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

tel. 023-5 715 715

PHEFF1NGSUITVERKOOP

Grote Krocht 19, Zandvoort
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Ondernemers Vereniging Zandvoort

Nieuwsblad

Aan de ondernemers van Zandvoort
Zandvoort, 8 juni 1998

UITNODIGING
De gemeente Zandvoort organiseert in samenwerking met het
Ondernemersplatform een bijeenkomst in het kader van het Integraal
Veiligheidsbeleid.
Graag nodigen wij u daarbij uit.
Datum: dinsdag 16 juni a.s.
Locatie: Raadzaal (ingang Haltestraat)
Tijd:
20.00 uur

AGENDA
1. Opening
2. Afvalaangelegenheden
* overlast door bedrijfsafval
* ophaalfrequentie bedrijfsafval
* verplichte melding van afvoerwijze van bedrijfsafval
* intensivering voorlichting aanbieding glas
3. Milieu-overlast
* milieuklachten
* aanschrijven AmvB-inrichtingen
* intensivering (avond- en nacht)controle
4. Criminaliteitspreventie
* tegengaan winkeldiefstal
* cursus criminaliteitspreventie
5. Openbare urinoirs
6. Bewaakte fietsenstalling
7. Voorlichting aan automobilisten
8. Parking Watch
9. Sluiting
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Meer inspraak
ZANDVOORT - Zandvoorters moeten meer inspraak
krijgen en makkelijker informatie kunnen krijgen. Dat
vindt Arda Paap. Deze jonge
Zandvoortse, die lid is van het
jongerenpanel van het Politiek
Café, stelt daarom voor om een
laagdrempelig inlooppunt in te
richten. Daar kunnen Zandyoorters schriftelijk of mondeling hun mening, vragen,
klachten en ideeën kwijt. Het
is de bedoeling dat de medewerker van het inlooppunt die
reacties bij de juiste persoon
laat belanden. Paap heeft haar
voorstel inmiddels op papier
gezet en aan alle raadsleden
gegeven.

Houtpoort open

ZANDVOORT - Het activiteitencentrum De Houtpoort
opent 10 juni officieel de deuren. De Houtpoort is gevestigd
in Nieuw Unicum en bedoeld
om onder andere de bewoners
van deze gehandicapteninstelling nuttig bezig te houden. Er
werken twaalf mensen. Zij maken cadeau-artikelen, speelgoed, meubels en vogelkastjes.
De opening is om half vier.

Geslaagd

ZANDVOORT - Bij de Reddingsbrigade hebben 84 kinderen hun examen Reddend
Zwemmen met goed gevolg afgelegd. Zij hebben acht maanden elke donderdagavond getraind. Zo leerden ze onder andere een drenkeling verslepen,
een pop opduiken en zich bevrijden uit de stevige greep van
een drenkeling die in paniek
raakt. De Reddingsbrigade is
blij dat ze geslaagd zijn. Niemand is gezakt.

Expositie

ZANDVOORT - Ria van
Kooten en Victor Bol exposeren in Hotel Hoogland (Westerparkstraat 5). Vrijdagavond
opent Lou Koper om acht uur
de tentoonstelling. Victor Bol
toont foto's van zijn kunstwerken van de afgelopen jaren en
Ria van Kooten laat haar beelden zien.

Voorzitter ZFM

ZANDVOORT - Rob Weij
heeft na vijfjaar afscheid genomen als voorzitter van de lokale omroep ZFM. Gert-Jan van
Kuijk is hem opgevolgd. Van
Kuijk was al penningmeester
van ZFM.

Huiirsubsidielijn

Zandvoort is populairder dan Umuiden
ZANDVOORT - Toeristen zijn relatief
meer tevreden over Zandvoort dan over IJmuiden. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek van de VW Zuid-Kennemerland dat
donderdag gepresenteerd is. Toeristen zijn
vooral lovend over de recreatiemogelijkheden, de winkels en de horeca in Zandvoort.
Over de parkeergelegenheid in Zandvoort
zijn de bezoekers echter negatiever.
De Haarlem Business School, dat het onderzoek heeft uitgevoerd in opdracht van de VW,
heeft voor het eerst Umuiden erbij betrokken
en een vergelijking gemaakt tussen IJmuiden,
Zandvoort en Haarlem.
Vooral de verschillen tussen Umuiden en
Zandvoort zijn frappant. Zandvoort komt er op
veel fronten beter uit dan zijn concurrent. Tussen de beoordelingen van de winkels, horeca en
recreatiemogelijkheden zit 20 procent verschil
in het voordeel van Zandvoort. Klantvriende-

lijkheid scoort eveneens hoger in Zandvoort
dan in Umuiden (76 procent tegenover 61 procent).
Ook is het Zandvoortse strand volgens de
toeristen beter bereikbaar dan het Kennemerstrand in Umuiden. 88 procent van de Zandvoortse toeristen (verblijfstoeristen en dagtoeristen) reageert op dat punt positief, tegenover
67 procent uit Umuiden. Overigens gaan de
meeste toeristen met de auto naar hun taestemming. Dat geldt zowel voor Zandvoort als IJmuiden. De bewegwijzering valt bij 60 procent
van de Zandvoortse bezoekers in de smaak en
bij 46 van de mensen die naar Umuiden gaan.
Parkeren blijkt echter in Zandvoort een
doorn in het oog van 22 procent. In Umuiden
klaagt daar 16 procent over. Uit interviews met
ondernemers en ambtenaren blijkt ook dat parkeren een probleem vormt. Over het openbaar
vervoer is in Zandvoort 40 procent tevreden en
in Umuiden 23 procent. Qua veiligheid scoort
Zandvoort ook beter. 65 procent is tevreden of

De VW Zuid-Kennemerland laat elke twee jaar onderzoeken welke toeristen Zandvoort, Haarlem en (nu voor
het eerst) IJmuiden bezoeken. Wat vindt Hans Hogendoorn, de nieuwe wethouder van toerisme, van het donderdag gepresenteerde onderzoeksrapport?
„Eigenlijk zou er elk jaar
zo'n rapport moeten klaarliggen. Dit is een prima beleidsinstrument," zegt Hogendoorn. Elk jaar een onderzoek laten doen door de
Haarlem Business School is
volgens Peer Sips, directeur
van de VW Zuid-Kennemerland, echter te duur. „Misschien kan het onderzoek
wat meer prioriteit krijgen
boven andere zaken. En als
dat niet lukt, kan ik me voorstellen dat we in Zandvoort
zelf een deal kunnen sluiten
met de Haarlem Business
School."
Daarmee kan volgens Hogendoorn meteen een ander
nadeel weggenomen worden. Er zijn veel meer mensen in Haarlem ondervraagd
dan in Zandvoort, terwijl er
wel veel meer toeristen
Zandvoort bezoeken. 31 procent van de respondenten
komt uit Zandvoort, 37 procent uit Haarlem. Jaarlijks
zijn er alleen al 3,5 miljoen
dagjesmensen in Zandvoort
tegenover 1,5 miljoen in
Haarlem. Het onderzoek veranderen heeft echter volgens
E. van der Stuyt van de VW
Zuid-Kennemerland tot gevolg dat de cijfers niet meer

met elkaar te vergelijken zijn
omdat in de vijf voorgaande
onderzoeken dezelfde verhouding gebruikt is.
Met de inhoud is Hogendoorn echter wel ingenomen.
„Ik ben verrast dat Zandvoort redelijk positief beoordeeld wordt en dat de terugloop van de Duitsers tot stilstand is gebracht. Ik had uit
de hotelhoek daar al wat geluiden over gehoord."
„Frappant is dat ondanks
maatschappelijke initiatieven om mensen uit de auto
te krijgen toch meer bezoekers met de auto naar Zandvoort komen. Dat betekent
dat we voor ons beleid daar
rekening mee moeten houden. Wanneer we een parkeerplan klaar hebben? Op
2 juli liggen de uitgangspunten voor het parkeerbeleid
op tafel en volgende zomer
zullen mensen de eerste verahderingen al moeten kunnen merken. Zo hoop ik dat
dan het parkeerterrein op
het circuit, voor 2500 auto's,
klaar is. Maar we moeten wel
in het achterhoofd houden
dat bij het oplossen van parkeerproblemen ook aan onze
eigen bewoners gedacht
wordt."

'Nieuwe meters lusten geen euro's'

Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort. Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16

ZANDVOORT - Rondom de
heropening van de Kerkstraat
organiseert de gemeente samen met de ondernemers uit
de straat diverse activiteit PU.
De feestelijke inluiding van de
winkelstraat vindt plaats op 17
juni vanaf twee uur. De Kerkstraat viert feest omdat de
klinkers vernieuwd zijn en er
nieuwe lantaarnpalen zijn
neergezet.

Op 17 juni kunnen de leerlingen van de Zandvoortse basisscholen de kleurplaten inleveren die zij inmiddels gekregen
hebben. Ook is aan hen gevraagcl op een originele manier
te vertellen wat zij de fijnste
plek van Zandoort vinden. Er
Monique van Hoogstraten is tevens straattheater en een
taallonnenwedstrijd. Diverse
ondernemers hebben op die
dag een stand voor de deur
met versnaperingen.
Om drie uur verricht weihouder Marijke Herben de oflïciéle opening samen met een
vertegenwoordiger van de Ondernemers Vereniging Zandvoort. Ook het kunstwerk van
Rene Sikkelman wordt onthuld. Café Scandals heeft dat
aan de gemeente geschonken.

ZANDVOORT - Tafeltje
Dekje viert van 12 tot en met
19 juni feest vanwege het dertigjarig jubileum. Op 12 juni
gaan de burgemeester en de
vier wethouders zelf een maaltijd rondbrengen. Bovendien is
er een expositie in de bibliotheek en organiseert het gemeentebestuur een receptie
voor de vrijwilligers van Tafeltje Dekje.

De maaltijdenservice van
het Welzijnscentrum is dertig
jaar geleden gestart op initiatief van de Commissie Huishoudelijke Gezinsvoorlichting.
Destijds werden er negentien
maaltijden rondgebracht, inmiddels zijn het er honderd
per week. bovendien is het de
bedoeling dat dit in de toekomst uitgebreid wordt. Het
Welzijnscentrum krijgt namelijk 13 duizend gulden van de
gemeente om ook op zaterdag
warme maaltijden rond te
brengen.

Vliegeiland
Met veel verve verkocht deze standwerker zondagmiddag tijdens de voorjaarsmarkt een middel om houten meubels te laten glanzen. Het
was gezellig druk op de markt, waar allerlei soorten standjes waren: van hobby-artikelen tot en met non-profitorganisaties: Om de sfeer te
verhogen liep er een band rond
Foto Andrc Licborom

ZANDVOORT - De meerderheid van de gemeenteraad
vindt dat het nieuwe college
van Burgemeester en Wéthouders beter had moeten
aangeven hoe alle plannen
voor de komende vier jaar
bekostigd moeten worden.
Het zogeheten 'concept-beleidsplan' mist een gedegen fïnanciële onderbouwing, menen alle partijen. Ook de
raadsleden van de collegepartijen hebben die mening. Dat is

ZANDVOORT - Een aula
vol kindertjes van de Nicolaasschool lacht donderdagmiddag hartelijk als clown
Ronald McDonald over zijn
toverzak struikelt. Hij moet
zijn troep beter opruimen,
vinden ze. De leerkrachten
wisselen een blik van verstandhouding met elkaar.
Hoe vaak zeggen zij niet tegen de kinderen dat ze niets
op de grond moeten laten
slingeren?

„Ik speel hele herkenbare situaties," licht de clown pp een
ander moment toe. Hij is een
uur.
van de clowns die gesponsord
Redactie: (023) 571.8648. Fax: (023) door McDonald's naar scholen
573.0497.
gaat om kinderen voor te lichAdvertentieverkoop: (023) 571.7166. Fax: ten over veilige en onveilige si(023) 573.0497.
tuaties thuis en op school. Zijn
E-mail: wmaveen@perscom.nl
'Veiligheidsshow' is onstaan in
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax: samenwerking met de Stich(020)665.6321.
ting Consument en Veiligheid.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan Al acht jaar trekken de clowns
van de Helende Meesters 421 B, Amstel- door het land. Jaarlijks bezoeveen. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. ken ze duizend scholen.
Tel.: (020) 347.3434. Fax: (020) 347.3439.
„Kinderen zijn heel eerlijk.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax: Ze zeggen het meteen als de
(020)665.6321.
clown, die heel bekend bij ze is,
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc): wat fout doet. Ze corrigeren
(020)562.6211.
me en dat is precies wat ik
Abonnementsprijzen: ƒ19,60 per kwartaal; graag wil. Ik hoop dat kinderen
ƒ35,40 per half jaar; 61,75 per jaar. Voor af en toe aan mij denken als ze
postabonnees gelden andere tarieven. bepaalde dingen tegenkomen.
Losse nummers ƒ2,-.
Dat ze bijvoorbeeld zich herinVragen over bezorging: donderdag tussen neren hoe dom het van mij was
9-12 uur (023) 5717166.
om giftige vloeistoffen te drinken en dat ze 112 alleen bellen
Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank als er een alarm geslagen moet
Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoog' worden."
straten, Joyce Schreuder.
„Maar ik weet ook wel dat
Vormgeving/Systeemredactie: Dick Piet sommige dingen niet blijven
(chef). Willem Dleesing, Hero Blok, Paul hangen. Je kunt er donder op
Busse. Fred Frerejean, Pieter Hendal, Theo zeggen dat er vast wel één na
van der Linden, Yvonne Mulder, Andre afloop van de show struikelt
Stuyfersant.
over iets wat een ander kind
Secretariaat/Redactiepromotie: Trudy heeft laten liggen. Voor leerSteenkamp, Henny Lanser.
krachten is mijn show dan wel
Advertentieverkoop: R. Post (verkoop- weer een handvat om naai- te
verwijzen."
manager), M. Oosterveld.
De voorstellingen zijn voor
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941. Aange- kinderen van groep l tot en
slolen bij de Nederlandse Nieuwsbladpers.
met 6. „Als de kinderen uit de

Kerkstraat
viert feest

'De week van
Tafeltje Dekje'

'Ik hoop juist dat ze me uitlachen'

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur: J.M. Pekelharing.
Directeur/uitgever: C.A. Pelle.

Toeristen bezoeken relatief weinig het VWkantpor. 76 procent van de verblijfsgasten vindt
dat niet nodig, 10 procent is wél langs het VWkantoor in Zandvoort geweest. Van de dagjesmensen gaat slechts l procent naar het Zandvoortse WV-kantoor. Over de service, klantvriendelijkheid en deskundigheid is de meerderheid tevreden. Alleen met de openingstijden
hebben diverse mensen problemen.
De meeste dagjesmensen komen naar Zanclvoort vanwege het strand (48 procent). Ze nouden echter ook van winkelen (26 procent) en
een klein deel bezoekt het casino (13 procent)
of het circuit (7 procent). Bij verblijfstoeristen
liggen die percentages ongeveer hetzelfde.
De meeste mensen zijn zó enthousiast over
Zandvoort, Haarlem of Umuiden dat ze nog een
keer terugwillen komen. Maar liefst 77 procent
van de verblijfsgasten en 88 procent van de dagjesmensen is dat van plan.

'Meubelwax te koop!'

Wethouder wil elk jaar
toerisme onderzoeken

ZANDVOORT - De Socialistische Partij luistert tussen 15
juni en 19 juni aan de telefoon
naar mensen die willen weten
of ze recht hebben op huursubsidie. Leden van SP zitten dagelijks tussen zeven en "acht
klaar (tel. 571.7526). Er is ook
ZANDVOORT - Drie ton gaat het aanschaffen van achttien
een landelijke lijn die tussen nieuwe parkeermeters kosten volgens verkeerswethouder Hans
twee en acht opengesteld is Hogendoorn. Die nieuwe parkeermeters spugen dan wel een
(tel. 0900-202.5270).
bonnetje uit, in tegenstelling tot de oude waarbij mensen het
nummer van hun parkeervak moeten intoetsen. Toch is er nog
een probleem; de nieuwe parkeermeters lusten volgens Hogendoorn waarschijnlijk geen euro's.
Vrijwilligers
Het college van Burgemeester en Wethouders wil echter de
ZANDVOORT - Wie het cul- parkeermeters wél vervangen. Althans, dat schrijft het college in
tureel erfgoed van Zandvoort zijn conceptbeleidsplan voor de komende raadsperiode. Hogeneen warm hart toedraagt en doorn heeft donderdagavond beloofd dat hij binnenkort met een
zich graag hiervoor wil inzet- voorstel komt en dan mag de gemeenteraad zelf beslissen.
ten, is van harte welkom in het
Zandvoorts Museum/Cultureel Centrum. Door ziekte van
de huidige medewerkers zijn er
op het Gasthuisplein op korte
termijn vrijwilligers nodig. Dé
werkzaamheden varieren van
gasten ontvangen bij de receptie tot en met licht administratief werk. Meer inforrnatie~bij
beheerder Bram Krol: tel.
574.0280.

Zandvoorts
Nieuwsblad

zeer tevreden, terwijl in Umuiden slechts
42 procent die mening heeft.
Voor Zandvoort is verder positief dat er weer
meer Duitsers de regio Zuid-Kennemerland bezoeken. Het vorige rapport (uit 1995) liet een
daling van het aantal Duitsers zien. Toeristen
die in Zandvoort en Haarlem logeren geven
bovendien 15 procent meer uit dan enkele jaren
geleden (225 miljoen gulden in 1995,290 miljoen
gulden in 1997).
Althans, volgens een berekening van analist
Tieleman, die voor het rapport het economisch
kader heeft geschetst. Hij heeft daarvoor cijfers
van het Nederlands Bureau voor Toerisme omgerekend naar de regio Zuid-Kennemerland.
Dagtaezoekers hebben in 1997 in Zandvoort,
Haarlem en Umuiden. Hoeveel procent meer
zij hebben besteed, vermeldt het onderzoek
niet. Gemiddeld geven gasten die blijven logeren 64 gulden per dag per persoon uit (exclusief
overnachting). Dagjesmensen spenderen gemiddeld 50 gulden.

ZandvoortB
IMieuw/sblad

Politici vragen zich af waar
college geld vandaan haalt
vorige week gebleken tijdens
de behandeling van het beleidsplan in diverse raadscommissies. Zelfs oud-wethouder
Gerard Versteege (CDA), die
verder geen kritiek had, maakte tijdens de commissie Toe-

risme Economie en Verkeer
een opmerking over de fïnanciën.
Wethouder
Hogendoorn
(ook CDA) verdedigde het college door te wijzen op tijdgebrek. „We wilden zo snel moge-

lijk een beleidsplan présenteren. Er is heel hard gewerkt om
dat voor elkaar te krijgen."
Han van Leeuwen (D66) stelde voor om de investeringen in
het toerisme de komende jaren
te betalen met de opbrengst
van de toeristenbelasting en
de bijdragen van het casino en
het circuit. Hogendoorn zegde
dat niet toe, maar liet wel blijken dat hij daar over wil nadenken. „We komen steeds
dichter bij elkaar," zei de wéthouder glimlachend.

zelf eigenlijk ook al een klein
plannetje, waar ik meteen mee
gestopt ben," zegt Van Diepen.
Hij hoopt met de ondernemers
Diepen van aannemingsbedrijf en de kunstenaars tot een opNiron heeft er echter onvol- lossing te komen.
doende overleg plaatsgevonden. Hij wil eerst de ontwerpen Jansen is erg teleurgesteld.
van de kunstenaars zien, om- Ze dacht dat alles in kannen en
dat hij de kleur oranje daar wel kruiken was. Ze is begonnen
in terug wil zien komen. Oranje met blauw sauzen, omdat dat
is de bedrijfskleur van Niron. het beste bij haar kunstwerk
„Toen ik van de onderne- past. Haar kunstwerk bestaat
mers hoorde dat zij de schut- uit panelen met vissen. ..Oranting wilden aankleden, vond ik je vloekt er verschrikkelijk bij."
Volgens opzichter John van dat een leuk initiatief. Ik had aldus Jansen.

ZANDVOORT - De aannemer van de bpuwwerkzaamheden bij Jupiter heeft dinsdag de beschildering van zijn
oranje schutting in de Haltestraat stopgezet. Kunstenares Hilly Jansen mocht niet
verder gaan met het blauw
sauzen van de schutting. Zij
en Erik Holtkamp zijn door
de ondernemers uit de Haltestraat gevraagd om ongeveer
dertig meter van de muur
wat te verfraaien.

Aannemer schrikt
van blauwe muur

ZANDVOORT - Op vrijdag
12 juni wordt in het provinciehuis in Haarlem een debat gehouden over de toekomst van
de luchtvaart.
De provincie is voor een vliegeiland in zee en daarom komen er tijdens het debat ook
vragen aan de orde als 'Welke
technologische ontwikkelingen zijn er die dit mogelijk maken' en 'Waar moet rekening
mee gehouden worden als zo'n
eiland gerealiseerd wordt'.
Het debat maakt onderdeel
uit van een serie debatten over
de toekomst. Ze zijn de aanloop naar de provinciale verkiezingen in maart 1999. De
milieubeweging heeft overigens gisteravond haar strategie tijdens een werkbijeenkomst besproken.
ADVERTENTIE

Cieema Cireiuu
11 t/m 17 juni

Zandvoorts Mannenkoor
gaat twee keer op toernee
ZANDVOORT - Het Zandvoorts Mannenkoor gaat
Zandvoort flink promoten.
De zangers doen zaterdag
13 juni mee aan een concours
in het Limburgse Meijel en in
oktober treden ze op in Barcelona. Bovendien heeft het
Zandvoorts Mannenkoor onlangs een cd opgenomen.

De clown Ronald McDonald trad donderdag met de
Veiligheidsshow op voor de kinderen van de Nicolaasschool

hoogste twee groepen het nog
niet weten, dan zullen ze het
waarschijnlijk nooit leren.
Toch mogen ze er wel bij zitten

Clown houdt
kinderen
spiegel voor
als er ruimte is. De Nicolaasschool is zo'n grote school dat
dat niet kon. maar ik speel ook
weieens in Friesland op scho-

Het concours in Meijel is tamelijk groots opgezet. Veertig
koren strijden een weekend
lang met elkaar om de eerste
plaats. Het Zandvoorts Mannenkoor zingt vier liederen:
'Domine salvam fac' (Reginam
Nostram) van De Klerk, 'Beati
Mortui' van Mendelssohn,
'Confitemini Domini' van Constantini en het Zandvoortse
nummer 'Ons lied aan de zee'
van Bonset. Het koor gaat volgens voorzitter Simon Aukema met een grote dubbeldekkerbus naar Meijel.
Aukema kijkt bovendien vol
spanning uit naar oktober,
want dan gaat het Zandvoorts
Mannenkoor op toernee. Het is
een reis van ongeveer een
week. Het koor treedt op 7, 8
en 9 oktober op in de kathedraal van Barcelona, in bejaardenhuizen en ziekenhuizen.

len met maar 25 leerlingen. Het
leuke van een grote school is
dat je snel reactie krijgt, maar
op een kleine school is het contact directer."
De kinderen van de Nicolaasschool reageren inderdaad
volop
donderdagmiddag.
Maar ook sommige meesters
en juffen lachen mee. Of de
show nu zo nodig is omdat er
zoveel ongelukken op school
gebeuren, betwijfelt een juf
echter. „Ik heb toevallig wel iemand met een gebroken arm
„We krijgen natuurlijk ook
gezien, maar veel ongelukjes de gelegenheid om rond te kijhebben we hier niet. Althans, ken," vertelt Aukema, die de
niet op school."
reis heeft geregeld via iemand

Het Mannenkoor promoot Zandvoort in Meijel en Barcelona

die in het verleden voor muziekkorpsen dergelijke reizen
heeft verzorgd.
De buitenlandse toernee is
voor het Zandvoorts Mannenkoor inmiddels een vast onderdeel van het jaarprogramma.
„Vorig jaar zijn we naar-Duitsland geweest. Dat was een
groot succes. Toevallig zag ik
dat de reizen naar Spanje best

betaalbaar zijn. Zo kwam ik op
het idee. Het is ook een goede
manier om Zandvoort te prpmoten. Dat merkten we vorig
jaar al."
Het koor timmert behoorlijk
aan de weg. Tijdens een uitvoering die het koor onlangs
heeft gehouden, is er een cd
opgenomen. „Daar zijn we heel
blij mee," aldus Aukema.
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RIJKSWATERSTAAT 200 JAAR
IN 1998 BESTAAT RIJKSWATERSTAAT 200 JAAR. EEN HEUGLIJK FEIT DAT WIJ VIEREN MET EEN OPEN DAG. OP 13 JUNI IS HET
UNIEKE SLUIZENCOAAPLEX IJMUIDEN OMGETOVERD TOT FEESTTERREIN MET ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD.

Een éénmalige gelegenheid om te zien hoe Noord-Hol land zijn waterhuishouding reguleert. Op en onder water. Bezoek het
Forteiland of verkeerscentrale 'De Wijde Blik', 13 juni van 10.00 -16.00 uur. Toegang is gratis.
Op het sluizencomplex is beperkte parkeergelegenheid. Komt u daarom vooral met het openbaar vervoer. Bij station Beverwijk en
aan de zuidkant van de sluizen staan pendelbussen klaar. Bovendien vaart speciaal op 13 juni de draagvleugelfaoot van Amsterdam
CS rechtstreeks naar het feestterrein. Voor meer informatie kunt u de folder opvragen bij het Centraal Informatiepunt van
Rijkswaterstaat directie Noord-Holland, tel. (023) 5 301 401.

.Ministerie v.in Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat \2OOjaar

Directie N oord-Holland

'Nieuw' openbaar vervoer biedt steeds betere alternatieven

Zoek de slimste route naar het werk
Nog steeds denken te veel mensen dat de auto de enige en de beste
oplossing is om naar het werkte gaan. In sommige gevallen is dat weliswaar
zo, maar een groeiend aantal mensen staat dag in dag uit in de file terwijl
er slimmere alternatieven zijn. Het openbaar vervoer werkt voortdurend
aan verbeteringen. De nieuwe dienstregelingen van de NS en de
busmaatschappijen zijn vanaf nu van kracht. Een goede aanleiding om uit
te zoeken welke openbaar vervoersalternatieven er zijn (nu ook op internet!).
Er is vaak veel meer mogelijk dan men denkt.
De laatste jaren wordt er hard gewerkt om
de noordelijke randstad bereikbaar te
houden Er is op allerlei fronten veel
gerealiseerd Een staaltje van creativiteit op
het gebied van bereikbaarheid legde
onlangs busmaatschappij NZH (met dochter
rederij NACO) aan de dag met de introductie
van een zogenaamde 'fast flymg ferry' Deze
snelle draagvleugelboot onderhoudt sinds
begin mei de verbinding tussen Velsen en
Amsterdam Met 70 km/h 'vliegen' passagiers in slechts 25 minuten naar de plaats
van bestemming Op deze route staan op
de snelwegen dagelijks enorme files
(Rottepolderplem / knooppunt Badhoevedorp1)
De 'fast flymg ternes' - er komen er
meerdere m Nederland - zijn een kleine
greep uit de nieuwe mogelijkheden die
openbaar vervoer heden ten dage biedt

Busbanen en spitsbussen
Momenteel worden er speciale busvoorzieningen aangelegd op de autosnelwegen
tussen Almere en Amsterdam (A1/A6)
zodat de bus op dat traject binnenkort een
serieus alternatief wordt voor de auto
Tijdwinst is er ook op het traject naar
Mijdrecht In Uithoorn is namelijk de busbaan
gereed gekomen, waardoor de bus de
dagelijkse ellenlange file moeiteloos
passeert
Niet nieuw, maar wel een belangrijke troef
van busmaatschappijen in de strijd tegen
de file is de spitsbus Deze bussen worden
ingezet op spitstijden om forenzen zo snel
mogelijk, zonder overstappen, van en naar
hun werk te brengen
Het Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam
heeft dit jaar vier nieuwe spitslijnen en een
zogenaamde directlijn (met zitplaatsreservering) geïntroduceerd Diverse
locaties zoals bijvoorbeeld Slotervaart,
Amstelveen en Amsterdam Zuidoost zijn

Bejangrijke spitslijnen
GVB
Lijnnummer
580
581

daardoor nu veel beter bereikbaar Voor
veel forenzen betekenen de nieuwe
spitslijnen een directe woonwerkverbmdmg zonder overstappen. De rit gaat
bovendien, dankzij vrije busbanen en
vluchtstroken, langs de file' In totaal heeft
het GVB zo'n 32 spitslijnen m gebruik

582
583
280
281

Lijnennet Schiphol
Snelle lijnen kent men ook bij busmaatschappij NZH. In rayon Haarlemmermeer
bijvoorbeeld is het lijnennet rondom
Schiphol flink uitgebreid Met de nieuwe
streeklijn 195 en de reeds bestaande lijn
92 ontstaat een vliegensvlugge en frequent
rijdende busverbinding tussen Hoofddorp
Centrum en Schiphol Lijn 195 rijdt vanaf
Corversbos via Overbos en Bornholm naar
het centrum van Hoofddorp en van daar uit
rechtstreeks naar Schiphol. Lijn 92 zal
tussen Hoofddorp Centrum en Schiphol
parallel gaan rijden aan lijn 195.
Een ander 'nieuwtje' komt uit Hoorn: NZH
heeft haar nieuwe dienstregeling m Hoorn
afgestemd op die van de NS. Bussen
wachten op treinen die vertraagd zijn en
mocht de bus te laat zijn, dan vermeldt een
electionische display de exacte vertrektijd

Nieuw NS-station
Spaarnwoude
Ook de Nederlandse Spoorwegen timmeren volop aan de 'weg' Onlangs is er
een nieuw NS-station in gebruik genomen,
Haarlem Spaarnwoude
Dit nieuwe station ligt ingeklemd tussen de
woonwijk Zuiderpolder en het industriegebied Waarderpolder. Op dit station
arriveren en vertrekken twee maal per uur
treinen m de richting Haarlem en Amsterdam
Drie buslijnen zorgen voor het verdere

282

De Ringlijn verbindt het Amsterdamse Westpoort en Zuidoost en is bovendien een
belangrijke schakel tussen het stads- en regiovervoer (foto Henry Kloostra).

transport Waaronder een nieuwe, snelle
spitsbusverbmdmg (lijn 9) die zowel 's
ochtends als m de namiddag rechtstreeks
gaat rijden tussen het nieuwe NS-station
en winkelcentrum Schalkwijk
Speciaal voor werknemers m de Waarderpolder wordt de route van de bestaande
lijn 10 aangepast De lijn rijdt via de busbaan
naar het station (Waarderpolderkant) en
pakt vanaf daar zijn huidige route weer op
Hiermee wordt het industriegebied met het
openbaar vervoer veel beter bereikbaar In
de spits rijdt deze bus ieder kwartier
Een hogere frequentie kent overigens
lijn 2, die voorheen al naar de
Zuiderpolder reed maar nu
ook bij het nieuwe station
stopt Inwoners uit de wijken Amsterdamse Buurt,
Parkwijk en Zuiderpolder
profiteren met name van
deze verbinding.

Amsterdam
Zuidoost
Vrije busbanen zijn hard nodig. Op de A1/A6 levert dit vanaf
ongeveer half augustus grote tijdwinst op voor de bus.

De Nederlandse Spoorwegen melden meer nieuws station Bijlmer is
officieel 'verheven' tot sneltremstation

; Hou de Noordelijke Randstad bereikbaar

leder half uur doet nu de sneltrein uit
Eindhoven het station aan
Deze trein gaat verder naar Amsterdam
Centraal Zowel in de ochtend- als de
avondspits stoppen er twee extra sneltremen op dit station
Daardoor ligt de frequentie van sneltreinen
op vier per uur Forenzen uit bijvoorbeeld
Utrecht, of nog zuidelijker, kunnen nu dus
ook per trein gemakkelijk Amsterdam
Zuidoost bereiken. Daarnaast stoppen er
natuurlijk ook de gebruikelijke stoptreinen
en metro's

Meertaxi
Per 24 mei gaat er een nieuw taxisysteem
rijden m de gemeente Haarlemmermeer, de
zogenaamde meertaxi Het is de opvolger
van de servicetaxi waarmee gehandicapten zich van 'deur tot deur' konden
laten vervoeren De meertaxi biedt deze
service ook, maar wordt daarnaast ook
ingezet als soort busdienst op plaatsen
waar niet of nauwelijks openbaar vervoer

komt Passagiers stappen op bij zogenaamde 'collectieve opstapplaatsen' voorzien van blauwe haltepalen - en
worden afgezet bij plaatsen die aansluiting
hebben met het 'echte' openbaar vervoer

(informatie: tel. 020-4605212)
Traject
Diemen Noord - Schinkel - Riekerpolder - Slotervaart
Haarlem (NS station) - Amstelveen of
Amsterdam Zuidoost
Amsterdam West - Buitenveldert of
Amstelveen Kranenburg
Gaasperplas/Bijlmer - Schinkel - Riekerpolder Slotervaart
Amsterdam West - Amsterdam Z.O.
(Directlijn met zitplaats-reservering)
Middenveldsche Akerpolder/Osdorp - Amsterdam Z.O.
(Directlijn met zitplaatsreservering)
Almere Buiten, Almere Stad - Amsterdam Centrum
(Directlijn met zitplaatsreservering)

Midnet
212
215/216
260
261

(informatie: tel. 0800-0227907)
Hilversum-Schiphol Oost
Almere Buiten - Schiphol Oost
Almere Stad - Amsterdam Zuidoost
Almere Stad -Amsterdam Amstel

NZH
117
135
180/181
186/187
193
210
250
253/254
257

(informatie: tel. 0900-8416,22 ct/min.)
Hoorn - Amsterdam CS
Hoogwoud - Hoorn
Purmerend - Amsterdam West (Express bus)
Purmerend - Amsterdam Z.O. (Express bus)
Wilnis-Amsterdam Zuid/WTC
Haarlem NS - Schiphol
Alphen a/d Rijn - Amsterdam Z.O. (Shuttle)
Hoofddorp - Amsterdam Z.O. (Shuttle)
Velserbroek - Amsterdam Z.O. (Shuttle)

Nu gratis reisinformatie
op Internet
Door alle verschillende OV-mogelijkheden
is het niet altijd eenvoudig de handigste
route te vinden Goede informatieverstrekking is dan ook noodzakelijk. Het
succes van het overbekende OV-telefoonnummer 0900-9292 - 17 miljoen
telefoontjes per jaari - illustreert dat. Sinds
kort is er voor deze reisinformatie een
(gratis) mternetsite geopend Net als bij het
telefoonnummer, wordt precies aangegeven hoe men met het openbaar
vervoer van huis tot aan de opgegeven
bestemming kan komen Het adres van de
site is www ovr.nl
Veel mensen zullen na het raadplegen van
deze site er achter komen dat er alternatieven zijn die hen volstrekt onbekend
waren Stap twee is natuurlijk het daadwerkelijk uitproberen van de specifieke
OV-verbindmg

Om de bereikbaarheid van de Noordelijke Randstad te verbeteren, werken
vijf organisaties van overhelden bedrijfsleven al enige tijd intensief samen:
* Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland , '
. ..^ ,/!
*Provincie Noord-Holland \ '"\ "
'
-\J
* Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA)
'^ v , ,~ \ ^
,* Gemeente Amsterdam * ^ \ s »* ^i',,,-,''• "^ f "•,
* Kamer van Koophandel en Fabrieken Amsterdam ' ^ ,
,
Door deze samen werking worden 1al van projecten en maatregelen snel
doorgevoerd. Verbetering van wegen, aanleg van tram- en metrolijnen,
vrije .busbanen, transferia; maar ook minder populaire parkeermaatregelen.
« - A r
, ' V
."'
'

Hou de Noordelijke Randstad bereikbaar
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'Ik ben niet zo'n
haantje de voorste'
was ik gedwongen om op verschillende scholen te werken
en dat was gewoon niet leuk
meer. Gelukkig had ik kenmssen die hier in Zandvoort
Adam & Eva kochten, en er al
snel achter kwamen dat ze het
in hun eentje niet zouden redden. Besloten werd dat ik als
compagnon in de zaak zou komen. En nadat ik het eerst nog
met een andere partner heb
geprobeerd ben ik sinds '94 in
mijn eentje doorgegaan."
Spijt heeft hij er zeker niet
van zich tot strandpachter te
hebben ontpopt. „Vroeger
droomde ik vaak van een eigen
camping in Frankrijk," vertelt
Fisscher. „Of van een skihut in
de Alpen of iets in die trant.
Dat leken mij dingen om ook
na je vijftigste nog met plezier
mee bezig te zijn. Dat het uiteindelijk een strandtent in
Zandvoort is geworden, stemt
me beslist niet ontevreden.
Waar het mij primair om gaat,
is dat ik lekker in de openlucht
actief kan zijn en als zelfstandig ondernemer een vrijbuiterig bestaan kan leiden in een
plezierige branche. De mensen
komen tenslotte niet voor hun
verdriet naar het strand."
Dat hij met zijn vrouw Mirjam van maart tot oktober vrijwel continu keihard moet werken, zegt Fisscher graag voor
lief te nemen. „Daar staat gelukkig heel wat vrijheid tegenover. En het prettige van waar
ik zit, is dat het er veel rustiger
en beschaafder toegaat dan op
het textielstrand. In de negen
jaar dat ik er werk, heb ik eigenlijk nooit narigheid gehad.
Geen dronken mensen waar je
last van hebt, geen enkele
vechtpartij. Veel mensen denken dat, omdat het een naaktstrand is, het er wel een liederlijk zootje zal zijn waar alles
kan en mag, maar dat is dus
helemaal niet zo."
Het kalme karakter van zijn
stuk zeekust zorgt er anderzijds voor dat Adam & Eva
geen tent is waar een kapitaal
mee te verdienen valt. „Nee,
wat dat betreft ben ik geen
goede zakenman," erkent Fisscher vrolijk. „Als het mijn
vooropgezette doel was geweest om hier snel rijk te worden, heb ik de verkeerde plek
uitgekozen. Maar gelukkig is
dat helemaal niet mijn ambitie. Ik wil gewoon op mijn ma-
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Wim Fisscher van
strandpaviljoen Adam en Eva is
de nieuwe voorzitter van de
Strandpachtersvereniging. De
voormalige gymleraar is
eigenlijk meer iemand die
normaal gesproken pp de
achtergrond blijft en hij behoort
ook niet tot de 'incrowd', zoals
hij het zelf noemt. Maar dat is
volgens hem juist een voordeel.
Fisscher over zichzelf en zijn
ambities.

de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Principes zijn principes
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„Ik moest naar de fysiotherapeut in het Palace Hotel," vertelt
Hans de Graaf uit Haarlem. „Natuurlijk was ik wel op tijd
weggegaan, maar het was druk die dag, 26 augustus vorig jaar.
Nergens kon ik een plekje vinden Uiteindelijk heb ik mijn auto
maar op de stoep gezet bij het Palace Hotel. Toen ik teiugkwam
had ik een bon. Daar was ik het met mee eens. Op die plek mag
de politie niet controleren De mensen van het Palace hebben
het terrein inmiddels afgesloten, het is privéterrem " De rechter
heeft zich erover gebogen en beslist dat de Haarlemmer toch
moest betalen Op 12 juni gaat De Graaf opnieuw naar de rechtbank, want de zaak dient in hoger beroep Het is voor hem een
principekwestie De boete bedraagt maar tachtig gulden. „Ik
vind dat ik m mijn recht sta," aldus de getergde automobilist

u
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Duitsers in zandvoort
Dorothee Gassen, voorzitster van de Nederlands Duitse Dialoog, voelt zich gegriefd door een artikel in de Volkskrant van
3 juni. Daarin worden Serviërs die op vakantie gaan m Montenegro „een soort Duitsers m Zandvoort" genoemd. „Ik begrijp dat
niet," zegt Gassen, die jarenlang in Zandvoort heeft gewoond
„Als Duitse ben ik altijd heel vriendelijk bejegend in Zandvoort."
Ze is daarom van plan een briefje naar de Volkskrant te sturen
Wim Fisscher zit op het rustige deel van het strand
Foto Kal m Schut

naar de top te loodsen, is zijn
beschikbaarheid voor de tijdrovende job. Tenslotte verlangen seizoengebonden exploitanten, die in enkele maanden
een heel jaarinkomen bij elkaar moeten werken, er m het
algemeen niet naar om hun
kostbare tijd te besteden aan
langdurige vergaderingen en
onderhandelingen. „Dat is ook
voor mij natuurlijk een groot
probleem," geeft Fisscher te
kennen. „In feite zit ik in de
zomermaanden klem aan alle
kanten. Maar goed, als het
echt niet gaat omdat het stervensmooi weer is zeg ik mijn
afspraken gewoon af. Ik ga ervan uit dat daar dan wel begrip
voor zal zijn."
Zelf is de 37-jarige Fisscher
de eigenaar van het op het
naaktstrand gesitueerde paviljoen Adam & Eva.. Min of meer
toevallig raakte hij daar in 1990
bij betrokken. „Oorspronkelijk
zat ik in het onderwijs, als leraar lichamelijke opvoeding.
Maar omdat er steeds meer op
de gymlessen werd beknibbeld

TAN NATURE BEN ik terughoudendheid als de aan4W^Ll
helemaal niet zo'n gewezen man wordt gezien om
^u haantje de voorste. de pachtersclub te leiden,

W Integendeel,
hoe
meer ik mij op de achtergrond
kan houden, hoe liever het me
eigenlijk is. Ik heb mezelf dan
ook zeker niet naar voren geschoven als de nieuwe voorzitter van de Strandpachtersvereniging. Wanneer ze me niet
uitdrukkelijk en eenstemmig

meent hij juist aan zijn bescheiden houding te danken.
„Omdat ik geenszins gewend
ben om mezelf te verkopen
hoor ik hier in dit dorp niet bij
de incrowd, en dat kan een
voordeel zijn. Dan neem je ook
geen kinnesinne mee uit een al
dan met beladen verleden.

'Vroeger droomde ik van een
eigen camping in Frankrijk'
voor die functie hadden gevraagd, zou ik nu nog gewoon
algemeen lid zijn geweest," aldus Wim Fisscher. Enigszins
tegen wil en dank werd hij twee
weken geleden de opvolger van
Gert Toonen, die na vijfjaar de
paviljoenhouders te hebben
aangevoerd koos voor een
raadszetel van de PvdA.
Dat Fisscher ondanks zijn

Daarnaast ben ik iemand die
de dingen serieus probeert aan
te pakken, zonder op korte termijnsuccesjes uit te zijn. En ik
ben aardig in staat om te communiceren met mensen op taestuurlijk niveau, zoals van
Rijkswaterstaat of van de ministeries."
Wat er echter eveneens toe
heeft bijgedragen om hem

nier een prettig leven lij den. En
dat lukt zo vrij aardig, hoor."
Als geboren Castricummer
zegt hij zich goed thuis te yoelen in Zandvoort. Zeker sinds
hij zich een jaar geleden met
vrouw en zoontje in het zuidehjk deel van het dorp heeft gevestigd, op een steenworp afstand van zijn paviljoen. Wel
ergert hij zich groen en geel
aan de slechte bereikbaarheid
van de badplaats, die zijn
branche op warme zomerdagen heel wat omzet scheelt. Als
voorzitter van de pachtersclub
zou hij het dan ook graag mee
willen maken dat op dit vlak
een oplossing in zicht komt.
„Natuurlijk moet er iets aan
gebeuren, daar is iedereen het
wel over eens. Maar wat? Verwacht van mij met dat ik zomaar met hét idee op de proppen kom. Al moet ik zeggen
dat de gedachte van een groot
transferium bij Heemskerk of
Aerdenhout mij nogal aanspreekt."
Waar hij zich in zijn nieuwe
functie wel heel concreet op

Zussen Jo en Monique vinden
creatief kappen het leukste
ZANDVOORT - „Het kapsel maakt de man of de
vrouw, want voor de waardering van het uiterlijk is niets
zó bepalend. Je kunt immers
nog zulke leuke kleren aan
hebben, als het haar armoedig zit houdt het meteen op.
Daarom spannen we ons hier
bij J & M Coiffeurs altijd tot
het uiterste in om by het
knippen het beste uit iemand naar voren te halen. En
daar nemen we graag de tijd
voor," aldus Jos Spierieus.
Als eigenares van de bekende kapsalon aan de Kerkstraat22 constateert zij trots
dat haar zaak de afgelopen
kwart eeuw een puike reputatie heeft opgebouwd. In eerste
instantie gebeurde dat onder
leiding van haar zuster Monique, die met compagnon Jo
verantwoordelijk is voor de initialen die het bedrijf nog altijd
naam geven. Een jaar of vijf
geleden nam Jos de salon over
met haar jongste zus Nel, om
in 1995 uiteindelijk in haar eentje door te gaan. En dat bevalt
haar uitstekend.
„Het leuke van dit vak is dat
je de hele dag met mensen omgaat, van wie je sommigen al
jaren kent. Maar wat het ook
zo interessant maakt is, datje
heel creatief bezig kan zijn. Zo
kun je heel fraaie effecten bereiken met de coupe soleil, die
momenteel bijzonder populair
is. In tegenstelling tot veel andere zaken werken we daarbij
niet met een badmuts of met
een kam met blondeer erop,
want dan wordt het nooit echt
mooi In plaats daarvan brengen we het geduld op om het
haar eerst plukje voor plukje in

folie te verpakken. Door deze
grondige methode toe te passen hebben de klanten er zeker
drie maanden lang plezier
van."
Een kapitaal hoeft men aan
zo'n intensieve behandeling
niet kwijt te zijn. „De mensen
denken altijd dat we duur
zijn," meldt mevrouw Spierieus. „Omdat we zoveel aandacht aan onze klanten geven.
Maar in vergeüjking met andere kapsalons vallen onze tarieven best mee, hoor." Tijdens
deze jubileummaand is een
kleurspoeling in elk geval voor
weinig geld verkrijgbaar bij J &
M Coiffeurs. Wie de advertentie in deze krant meebrengt
krijgt m juni namelijk 25 procent korting op zo'n verfbeurt.

Combi Boomgaard
profileert zich
met video

ZANDVOORT - Sinds l juni
is Foto Boomgaard niet alleen
omgedoopt tot Combi Boomgaard Foto& Video, tevens
heeft de bekende kwaliteitszaak aan de Grote Krocht 26
een nieuwe eigenaar. De 33-jarige Menno Gorter heeft het
bedrijf onlangs overgenomen
van Kick Boomgaard, die het
wegens privé-omstandigheden
wat rustiger aan gaat doen.
„Voor mij is het allemaal heel
snel gegaan," vertelt Menno.
„In nog geen twee weken hebben we de overdracht rondgemaakt." Tot voor kort verdiende hij zijn brood in de Heemskerkse fotowinkel waar John
Hrjntjes, een voormalige werk-

Kapsalon ,T & M van de gezusters Jo en Monique bestaat vijf jaar

m.

Berichten
___
en tips voor
^
deze rubriek met
-U-Uzakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

nemer van Boomgaard, de
scepter zwaait. Door zijn vroegere baas werd Hijntjes benaderd om de Zandvportse zaak
over te nemen. „Mijn chef had
echter liever dat ik het deed,"
aldus Menno. „En uiteraard
heb ik deze unieke kans om
zelfstandig te worden met beide handen aangegrepen."
Eén van zrjn eerste beleidsdaden was het aansluiting zoeken bij een grote inkooporganisatie, waardoor hij heel voordelig aan foto- en videoapparatuur kan komen. „Met die
spullen wil ik me wat meer
gaan profileren," geeft de jonge ondernemer te kennen.
„Met name de verkoop van het
video-assortiment zie ik als
een gat in de markt. Ik heb
namelijk niet alleen recorders
in huis, maar ook camera's en
montage-apparatuur, plus alles wat iemand verder nog nodig heeft om er een geweldige
hobby van te maken."
Met uitzondering van de
naamsverandering en de uitbreiding van het aanbod gaat
Gorter gewoon op de oude
voet verder. De speciaalzaak
blijft zich dus richten op de
verkoop van apparatuur en accessoires, alsmede op het verzorgen van trouw- en bedrijfsreportages.

POLITIE: Alarmnummer 112. SOS Telefonische Hulpdienst
In andere gevallen: tel. (023-) Haarlem e.o.: 023 - 5471471,
5713043.
dag en nacht bereikbaar voor
BRANDWEER: Alarmnum- een gesprek van mens tot
mer 112. In andere gevallen mens_.
023-5159500 of - voor info over- Welzijnscentrum Zandvoort:
dag - (023-) 5740260.
Willemstraat 20, Voor inforrnaAMBULANCE: Alarmnummer tie, advies en hulp tel (023-)
112. Anders: tel. 023-5319191 5717373, op alle werkdagen van
(ongevalllen), Centrale Post 9.00-17.00 uur. Schriftelijk'
Ambulancevervoer (CPA) Postbus 100, 2040 AC ZandKennemerland.
voort.
Huisartsen: De volgende huis- Belbus: De bus rijdt ma t/m za
artsen hebben een gezamenlij- van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
ke waarnemingsregeling: J. minimaal l dag van te voren
Anderson, B. van Bergen, C. opgeven bij het WelzijnscenJagtenberg, Hermans, P. Paar- trum, tel. (023-) 5717373. Voor
dekooper, H. Scipio-Blume, F. de maandag moet men zich op
Weenink. Informatie daarover de vrijdag ervoor opgeven.
tijdens weekend, avond/nacht 50 plus Inlooppunt: Woe 10-12
vanaf 16.30 uur, én tijdens uur, voor informatie, ontmoefeestdagen via telefoonnum- ting, leestafel en kopje koffie of
mer (023-) 5730500. De spreek- thee. Willemstraat 20, zij-inuren van de dienstdoende arts gang Gemeenschapshuis.
zijn zowel op zaterdag als zon- Alg. Maatschappelijk Werk
dag van 11 30 tot 12.00 uur en Zandvoort: Noorderstraat l,
van 17.00 tot 17.30 uur. Een tel 5713459 bgg 023-5320464.
afspraak is met nodig.
Spreekuur op werkdagen van
Gezondheidscentrum (tel. 9.00-10.00 uur. Verder volgens
5716364):
uitleenmagazijn: afspraak.
13.00-1430 weekdag., spoed- Telef. Meldpunt Sexueel Gegevallen za en zon: dokters- vveld: tel. 023-5340350 op werkdienst 0900-1515.
dagen 12.00-14 00 uur en maanTandarts: Hiervoor de eigen dag+ donderdagavond
tandarts bellen
19.00-21.00 uur.
Apotheek: Zeestraat Apo- Telef. meldpunt Ouderen Mistheek, J.W. Neutel, tel. (023-) handeling: 023-5159700, van
5713073, openingstijden (al- 08.30 tot 17.00 uur.
leen voor recepten): zaterdag
11.00-13 00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-1230
en
17.00-18 00 uur. Buiten de openingstijdsn informatie over de
regeling via tel.nr. (023-) Periode: 30 mei - 5 juni 1998
5713073.
In ondertrouw: Jan DingeWijkverpleging: Voor spoed- mans Bruning en Hilde Hooggevallen is het Kruiswerk terp.
Zuid-Kennemerland
's Getrouwd: Johannes Hendriavonds, 's nachts en in het nus van der Eijk en Marion
weekend te bereiken via de Kamperman. Pieter Melcher
doktersinformatiedienst: tel Schendstok en Marielle Schol0900-1515.
ten. Klaas Lindeboom en ArVerloskundigen: Mevrouw S. lette Bettina Sandbergen.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr. Marcel Robert Schenk en EliA.C.M. Gombert en/of P. J. van zabeth Maria Paardekoper.
der Derjl, Kochstraat 6A, Rens Andréas Petrus TheodoZandvoort, tel. (023-) 5714437. rus Blommaert en Judith Irene
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Maria van den Haak.
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, Geboren: Larissa, dochter
tel. (023-) 5715847.
Hermanus Gernt van der Ham
Dieren: Vereniging v.h. welzijn en Martine Paap. Kelsey,
der dieren (023-) 5714561, Ver- dochter van Willem van der
missmgsdienst 023-5383361, Veen en Liane Strijder.
Asiel Zandvoort (tevens pen- Overleden: Wilhelmina Cornesion) (023-) 5713888. Stichting lia Versfeld-Frenay, 90 jaar.
Regionale Dierenambulance: Niels Frank Hendrikse, 33 jaar.
023-5363476 of alarmnummer Alberthus Hendrik Feith, 78
023-5334323 (24 uur per dag). jaar.

Hervormde Kerk: Zondag 10.00 uur: ds C. van de Vate, SOW,
Helling Avondmaal, mmv New Choir Singers, na afloop koffie
drinken.
Gereformeerde Kerk: Zondag 10.00 uur: SOW in Hei-vormde
Kerk.
Agatha Parochie: Zaterdag 19.00 uur: pastor C. van Polvliet
Zondag 10.30 uur: pastor Durjves, Eerste Communie, mmv Caecilia- en kinderkoor.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: Zondag 10.30 uur: geen
dienst.

zal richten zijn de onderhandehngen met de gemeente over
de nieuwe pachtcontracten.
Fisscher neemt aan dat deze
'een zware dobber' gaan worden. Als nagenoeg even moeizaam schat hij de poging in om
de 39 paviljoens die Zandvoort
rijk is aan een permanente vestiging te helpen. „Het grote
voordeel daarvan is dat we dan
van de ellende van het telkens
weer afbreken en opbouwen af
zijn," overweegt de pachterspreses. „Maar er zitten helaas
heel wat haken en ogen aan. Ik
vrees daarom dat het nog wel
jaren kan duren voordat het
eenmaal zover is."
Of hijzelf dan nog voorzitter
is van de belangenclub, durft
hij niet te voorspellen. „Maar
dat doet er ook niet werkelijk
toe," meent Fisscher. „Waar
het echt om gaat, is dat voor
ons heel belangrijke dingen
goed op het spoor worden gezet en daar wil ik me graag
voor inzetten."
Johan Schaaphok

lIse is voorzitter
In het Zandvoorts Nieuwsblad van vonge week is een foutje
geslopen. Sonja Pellenn is in een verhaal over de examens op de
Gertenbach Mavo voorzitter van de leerlmgenraad gedoopt. Ilse
Teunissen is echter voorzitter Sonja is wel lid van de feestcommissie, die onderdeel uitmaakte van de leerlmgenraad

Limburgse muziekkapellen
Mocht de meerderheid van Zandvoort voor een muziekkapel als
millenniumcadeau m het jaar 2000 kiezen dan raad ik de gemeenteraad aan op studiereis naar Roermond te gaan. Daar
staat dit prachtexemplaar Er vinden regelmatig harmome-uitvoeringen plaats ('gesponsord door de lokale ondernemersverenigmg). Ook op net Vrijthof in Maastricht schijnt een mooie
muziekkapel te staan, waar de muziekverenigingen zelfs verplicht een paar keer per jaar moeten spelen. Anders krijgen ze
geen subsidie van de gemeente.

W
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Dier
van de
week

Als Mechelse herder geboren,
bruin, zwart masker, mannelijk en krap anderhalf jaar
jong. Druk, enthousiast en redelijk sociaal met soortgenootjes. Dat is Carlito. Hij logeert in het Kennemer Dierentehuis en is op zoek naar een
nieuwe eigenaar. Carlito's
nieuwe bazen moeten wel bereid zijn naar een gehoorzaamheidscursus te gaan om
hem nog beter te trainen. Carlito is onvermoeibaar en voor
een baas met veel tijd en energie dus onweerstaanbaar. Katten vindt hij minder leuk.
Meer informatie over Carlito:
Kennemer Dierentehuis, Keesomstraat 5, tel. 571.3888. Dylan en Britta, de honden die
eerder in de krant stonden,
hebben een nieuw onderkoinen.

Toto Kob l

Radiostilte
Wie zaterdagmorgen tussen tien over tien en tien over een naar
de lokale omroep wilde luisteren, hoorde bijzonder weinig De
zender van ZFM viel uit de lucht vanwege een blikseminslag in
de buurt van de watertoren nadat het programma 'Goedemorgen Zandvoort' net begonnen was. De apparatuur is er volgens
Torn Hendriks van ZFM goed vanaf gekomen Er is niets beschadigd De gasten van het live-programma hadden echter wel
pech. Zij werden afgebeld.

Raadsleden krijgen eigen computer thuis

l
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Markten/braderieën

Verloren en
gevonden

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Openlucht VLOOIENMARKT
Beloning: enkele weken ge- Amstelveen-Centrum, zoneden verloren, horloge goud- dag 21 juni 9-17 uur. Parkeerterrein Burgemeester Has<leung. Tel. 023-5716017.
pelslaan. Inlichtingen: Midland B.V., 033-4751167.

Felicitaties

Mirrit-iHltt'i'trntit's kunnen vvorilrn j;o/t'l over ] of 2 kolonimrn l u r n l t c In ilncrsi' lettergroot lm.

I'.ti üciiluTrii uTVtij/cn wij naar <lr s.ju-riulo hou op <lr
p.if:iii.i ..MICRO'S".
l'la,it.-.iiifi U mogelijk in ilt' \oljyn<h' rilitir:

/\\!>\ OORTS M KI \\SIIKAO/O.n.'iiMTinillinirtrr.
Slinltii^slijil: iiui.tnii.i^ 17.(XI uur.
l kunl im tt'kht tt'lt'foiiisrh opjtfvrri: ()-3-r>717166 of
.if^c\rn//,finlcii ii.iu:
*

/.iiHhiiorl» Ninmsl.ljid. (;.i»llmisj>l<>iii \'2. 2012.1 M

Xfimhnnrl;
l'laat-.in-; i-, ook moelijk in dr xolp'inlc roinlnmitit':

Veel geluk 12 juni BruidsDaar Cats Liefs Herman,
.enie, Peter en Bianca.
• Uw rutanoksadvortoiilir
cunt u zowel schiilloli|k als
elcfomsch opgeven. Zio voui
iet adres en/of telcfoonnum
mer de colofon op de advcr
.entiepagina van deze krant

\\ 2./.uul\oorK Nirmvhlilatl. Ani&lcUtTii'i \ViM>kl>lml,
l ilhooriiM' O>m'anl. dr Itniuli» Vriirr, A;ilMm'<'nlt'r

Sluitingstijd: in.ianda^ 15.00 uur.
[nforriiatir o\rr «n/r merite u.nili'rkkclijkc ad\cr-

trnlH'rmnliin.ilio in dr Micro'.-, jiijn op ;i;mvnia[; op
oit/r kanlorrit \rrkrijghuar.
"k \'oor l>rir\<*u onder imimiH'r wordl l r«>grl extra in
rckriiint» p-linirlit. alsnir<lr /H,30 <i<lm.koMrn.
ifc

Mij plaatsing in dr Micro's \vonlrn gi'rn hcwiJMiiimnirrs \ c r s t n u r d . Op \rivork \vordl a.in advrrtrrr-

drrs huilen lirt \ rr^piviiliii^^rhicfl rrn krmil \i-r*•iniinl, llirr\oor wordt ƒ6.50 in rrkcniiif; $vhr.ii'lil.
Mlrprij/rnrvrl. 17.5% HT\V
l' kunt de tekst uui \\\\ Mirro-;i<U rrU-ntir< otnhinulir 7.
Irlefoiiisrli opgeven:

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
{dil nummer is niet voor lirynrgklachlrn) of /enden nan:
.Micro'-* \\VrknnMlia
l'<f,t!»iiK 156 - H)0() Al> Aiu>ti-rda.ii
Ook \o»>r n-aclirf» mei liru'fimmmrr

De sluitingstijden gelden voor plaat.sin£ in dezelfde
\vrrk.

Voor dr betaling oMt\aii£t u rm acccptgirokmirl.

Oproepen - Mededelingen

HOUDT U VAN PAARDEN?
Kom dan zondag 14 juni naar onze
OPEN DAG !!!!

r

D SAH
PHATI
HUIS

Het Dr. Sarphatihuis maakt zich klaar voor de volgende eeuw!
Do. 11 juni jaren 60/70 dansa- Momenteel wordt er volop verbouwd voor optimaal zprgcomvond v. singels, dansen/ont- ort straks. Daarom is er nu extra inzet en flexibiliteit nodig,
moeten m. stijldans, swing, maar binnenkort werkt u dan ook in een prachtig verbouwd
latin hits e.d. „Gouwe Ouwe monumentaal pand. Op zowel de psycho-geriatrische als
Back to the Sixties", De Os- omatische afdelingen zijn er diverse vacatures voor onbesestal, Nieuwelaan 34 A'dam- aalde tijd voor enthousiaste
Osdorp, 20 u. Mis het niet!

ZIEKENVERZORGENDEN (m/v)
en
LEERLING VERZORGENDEN I.G.

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

O i i i U M i i l . iillr rdilio \ a n hi'l Vin^U'i'daui^ Studsl i l . i d . ƒ6.0» pcrmilliniflrr.
*k

Uitgaan

(Para)medisch personeel gevraagd

Bester is een jong bedrijf dat voor chemische laboratoria
nstrumenten en toebehoren ontwikkelt en importeert. De
werkwijze van Bester wordt gekenmerkt door klantgerichtheid, hetgeen tot uiting komt in snelheid, flexibiliteit en op
maat gesneden adviezen.
A/ij hebben een vacature voor een:

belangrijkste taken
/erzorging en begeleiding van bewoners. Daarnaast coordiatie van zorg voor enkele bewoners met behulp van het
EVV-systeem. Dit biedt u de gelegenheid om zelfstandig en
irofessioneel te werken.

commercieel medewerker binnendienst opleiding/ervaring
diploma ziekenverzorgende
m/v

goede contactuele vaardigheden
beschikbaar voor alle diensten in wisselend rooster

DE FUNCTIE: telefonisch klanten adviseren en assisteren,
zodanig dat dit tot commercieel resultaat leidt; opvolgen van
offertes; coördineren en stimuleren van de taken van de
buitendienst-medewerkers. Bij gebleken geschiktheid be- Overeenkomstig CAO Ziekenhuiswezen, FWG 35.
staat de mogelijkheid om door te groeien tot de functie van
>roductspecialist.
;preekt bovenstaande u aan, maar beschikt u niet over de
DE KANDIDAAT: HBO-er analytische chemie met commer- uiste opleiding? In september a.s. starten wij weer met de
ciele kwaliteiten; doorzetter met goede communicatieve ei- eren-werken OPLEIDING VERZORGENDE IG. Als u minimaal
genschappen; 'selfstarter' met een goede neus voor interes- 6 jaar en 8 maanden bent, de Nederlandse taal goed
sante mogelijkheden.
beheerst, minstens LBO met 2 vakken op C-niveau heeft en
UW REACTIE: schriftelijke sollicitaties aan de directie van graag werkt met ouderen, dan kunt u zich aanmelden voor
Bester BV, Touwslagerij 9, 1185 ZP Amstelveen, tel.: deze opleiding. De opleiding duurt 3 jaar met daarin ppgeno020-6400046.
men eerst 7 maanden studie. Tijdens de studieperiode be-Iet Rnancieele Dagblad is de enige „zakelijke" krant van draagt het zakgeld, overeenkomstig het principeakkoord
\lederland en heeft een voortdurend groeiend aantal lezers. 'oor de nieuwe CAO, ƒ 750,- bruto per maand. Daarna ont~:irca 100.000 beslissers van bedrijfsleven tot overheid wor- 'angt u een maandelijks salaris.
den breed en diepgaand geïnformeerd over nationaal en
nternationaal financieel en economisch nieuws. Naast Het Voor inlichtingen kunnen ziekenverzorgenden contact opneRnancieele Dagblad geven wij tevens het Engelstalige week- men met mw. R. Pluimers, 020-5607800, of de heer G. Mentz,
slad The Netherlander uit. Tot slot biedt Het Financieele J20-6263115. Leerling verzorgenden IG kunnen contact opneDagblad B.V. een breed scala aan zakelijk-infprmatieve dien- men met mw. Y. Roberts, 020-5607800.
sten en producten, zoals een unieke elektronische databank
met financieel-economische gegevens en analyses vanaf Sollicitaties kunt u binnen 14 dagen sturen aan:
1985.

arbeidsvoorwaarden

Verpleeghuis Dr. Sarphatihuis

Binnen de commerciële afdeling zijn totaal 32 personen afdeling P&O, Th.K. v. Lohuizenlaan 2-4,1019 CD Amsterdam
werkzaam. De afdeling klantenservice, bestaande uit 8
medewerk(st)ers, maakt onderdeel uit van de commerciële
afdeling. De afdeling is verantwoordelijk voor de dienstverleDivers personeel gevraagd
ning aan abonnees en klanten van de geprinte producten.
Binnen deze afdeling is een vacature ontstaan voor de functie

bij

A.C.S.

Administratief medewerk(st)er
Fulltime

AMSTERDAMS PAARDEN CENTRUM
"WAVEREN"

mport Prins B.V. is onderdeel van een multinational die al
uim 80 jaar één kwaliteitsprpduct op de markt brengt. Door
enorme groei van ons bedrijf zoeken wij met spoed

10 vertegenwoordigers m/v

Provincialeweg 56, Amsterdam
(gelegen aan de Weespertrekvaart)

Taakomschrijving
- Het onderhouden van het abonnee- en klantenbestand via
Geselecteerde kandidaten kunnen rekenen op (om)scholing een geautomatiseerd systeem.
rainingen - constante begeleiding - doorgroeimogelijkheden
- Het aannemen en afhandelen van inkomend telefoonDinnen ons bedrijf.
verkeer, waaronder klachtenafhandeling.
- Overige voorkomende administratieve werkzaamheden. Aan welke eisen moet u voldoen: i.b.v. auto, goede contactuele eigenschappen, representatief, kwaliteit en service moe
en hoog in het vaandel staan.
Functie-eisen
Tel.: 020-3467111, afd. Personeelszaken.
- Opleiding op minimaal havo-niveau.
DEZE DAG WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: - Enkele jaren ervaring op het gebied van telefonische Attentie, met spoed gevraagd: 26 nieuwe mensen, voor onze
dienstverlening.
snelgroeiende reclame-onderneming. 1998 te openen nieuwe
- Ervaring in het werken met geautomatiseerde systemen. vestigingen. Wij werken samen met.zwembaden, video- Goede contactuele eigenschappen.
theken, benzinestations en bioscopen. Werkzaamheden: pr,
- Servicegerichte instelling.
distributie, marketing en management. Geen ervaring vereist.
- Flexibel en stressbestendig kunnen werken.
3el voor een afspraak: Triple Dutch Advertising, 020-6695500,
- Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
vragen naar mevrouw Groot.

IEDEREEN IS VAN HARTE'WELKOM!

Shows, kraampjes, ponyritjes, attracties
Rabo Bank
Heineken

Café de Punt, Rijksstraatweg 12,
Baambrugge: 0294-291292
Bert ter Beek (fourage),
Weesp: 0294-413931
Dénier Nederland BV: 075-6123385
a Af te halen 6 hoekige
Voor trouwfoto's
straattegels, zakken zand.
Tel. 023-5716017.
Foto Boomgaard
BELONING
Grote Krocht 26
Voor het terugbezorgen van
mijn citybike, merk Bianchi,
Tel. 5713529
kleur groen/blauw. Anneke

Bent u woonachtig in Amsterdam of directe omgeving en op
zoek naar een veelzijdige afwisselende baan binnen een
dynamische afdeling, dan verzoeken wij u vóór 20 juni a.s. uw
sollicitatie te richten aan het hoofd personeel en organisatie
Henriette de Joode, James Wattstraat 79, 1097 DL Amsterdam.
Voor inlichtingen kunt u tot 13 juni a.s. contact opnemen mei
Marian Meijer, hoofd van de afdeling klantenservice, telefoon
020-5928620.

NECKERMANN REIZEN

fen pruik als het
nodig is!

ü KIES VOOR DE KINDERBOERDERIJ.
• KIES VOOR DE
KINDERBOERDERIJ
o Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen.
Opdrachten die te laat
binnenkomen worden
automatisch de week
daarop geplaatst.
Vrouw uit Amstelveen, door
auto-ongeval blind zoekt
dames voor theater en concertbezoek, om te wandelen,
fietsen, winkelen, etc.
Br o nr. 701-24003 v.d blad.

* aparte
pas rui m te
* ruime
sortennq in
haarwerken
en pruiken

* bezoek aan
huls of in
het
ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

Dus... maakt u voor
optimaal advies even

een afspraak!

De werkzaamheden worden verricht in de eigen woonomge
ving, of in bijvoorbeeld een winkel(centrum). U wordt per
opdracht benaderd, en kunt telkens zelf bepalen of u deze
wenst uit te voeren. De vergoeding bedraagt, afhankelijk van
het soort onderzoek tussen ƒ 17,- en ƒ30,- per uur.
Wij vragen een afgeronde middelbare schoolopleiding, goe
de mondelinge uitdrukkingsvaardigheden en doorzettings
vermogen. Daarnaast gaan wij ervan uit dat u per week
gemiddeld 8 uur beschikbaar bent.

salaris- en personeelsadministratie (m/v)

Wanneer u geïnteresseerd bent in leuk, afwisselend en goec
betaald werk, dat bovendien prima te combineren is me
huishouden of studie, neemt u dan bij voorkeur telefonisch
contact op met:

De werkzaamheden op de afdeling Personeelszaken be
staan o.a. uit:
* assisteren bij de maandelijkse salarisadministratie en rap
portage;
* verzorgen van de ziek- en herstelmeldingen bij de arbo
dienst;
* coördineren en verwerken van mutaties voor o.a. pensioen
verzekering, wao-zekerheidsplan en spaarloon;
* up to date houden van het personeelsinfprmatiesysteem
* opstellen, uitwerken en verzenden van arbeidsovereenkom
sten.
Profiel Schets
Opleiding op minimaal mbo-niveau. Minimaal 1 jaar werkerva
ring m soortgelijke functie of boekhouding, opgedaan in een
service-gerichte dienstverlenende organisatie. Kennis van
Lotus en/of Excel, Word en eventueel Apas en Brunet. Cijfer
matig inzicht, accuratesse is onmisbaar. Enthousiaste per
soonlijkheid met goede communicatieve eigenschappen
Deze functie kan eventueel ook op parttime basis vervuld
worden (minimaal 24 uur per week).

CHARLOTTE COIFFURES
Kortom, je bent in staat om op een uitstekende wijze hè
EN HAARWERKEN

Wil graag op huis en/of op
Ook gespecialiseerd in
dieren passen. Woon zelf in
Brabant, maar houd erg van Dinsdags gesloten,
zee en strand. Ref. aanwezig.
Tel. 073-6217741.
Hecmsledcslraol 28
e Wij behouden ons het b h. Hoolddorpplein.
recht voor zonder opgave van Amsterdam
redenen teksten te wijzigen
Tel. 02061571 07
of niet op te nemen

Telder BV is een onderneming die zich bezighoudt met de
uitvoering van marktonderzoek. Wegens uitbreiding van ons
nuidige bestand zijn wij op zoek naar interviewers voor huisaan-huis en locatieonderzoek (geen verkoop!).

Als touroperator brengt Neckermann Reizen tal van vakantie1
programma's op de markt die via een uitgebreid distributie
netwerk van reisagenten en reisverkopende banken worden
verkocht. Op korte termijn zijn wij op zoek naar een enthou
siaste medewerker:

Couvreur, tel. 023-5715004.
a Ed Fransen, geweldig datje
onze groep 8 met de musical
helpt. Marja S.B.

Goede verdiensten en een leuke baan

salaris voor je collega's te verzorgen en je houdt je collega's
regelmatig op de hoogte van o.a. pensioenen, woa-verzeke
ring, spaarloon en vakantiedagen. Interesse voor deze vaca
ture, stuur dan je sollicitatiebrief met cv binnen 14 dagen
naar:
NECKERMANN REIZEN
Afd. Personeelszaken
Postbus 12060, 1100 AB Amsterdam.

EEN DAG SLAGHAREN IS EIGENLIJK TE KORT

TELDER BV, UTRECHTSEWEG 59, 3818 EA AMERSFOORT
TELEFOON: 033-4220022.

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie? Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Bijna klaar met school, nog
geen bijbaantje? Geen proVerhuizingen
bleem. H. & E. Promotion
zoekt nog enkele stud.-scho.
die ± ƒ 100,- per dag willen
verdienen. Tel.: 074-2433428. X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen/transport
De nationale vakantiewerklijn Voll. verz. Dag-nachtservice
Verdien ± ƒ 150 p.d.
020-6424800 of 06-54304111
Tel. 0900-2002005 (100cpm).

Mode

looping star, de spannende wild west shows, het circus, lekker
verwarmd zwemmen in het unieke Bergbad en nog véél meer.
*genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's.

LAST MINUTE
3 dagen f 348,per wigwam max. 6 pers.

* Dat is een belevenis voor de kinderen én voor u !

SLAGHAREN, DAAR GENIET IE NOG 'T MEEST
RESERVEER SNEL: 0523-683000 TOT 20.00 UUR

0906-50.15.15.6

(1

PIANO
SPELEN

VAN KERKWIJK

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

MATRASSEN

LET OP!!

ƒ98,-

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

Monet Strijkservïce

Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplcin 12.
2041 J M Zand voort '

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 9,99 (ICI,. BTW)
EXTRA
(u dient er rekening
mee (c houden d:il bij
uw opgave de regel
hr.o.nr.... l)iir. v.d. hlud
als l regel hij uw lekst .
gerekend «ordt).
Wij /.ijn niet uanspr»kclijk voor routen ontMaun door onduidelijk
handschrift.

Wij behouden ons hel
Gratis Micro's en betaalde
Micro's moeten worden ingele- recl11 v <><»~/.onder
0
verd aan de balie van ons kan- P8avc y n redenen
loor ,ot uiterlijk maandag
„^ «"p tcnS"
16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk
zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 to
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-52502188.

t/m 3 regels ƒ 5,60
t/m 4 regels ƒ 7,47
t/m 5 regels ƒ 9,34
t/m S regels ƒ 1 1 ,21
t/m 7 regels ƒ 13,08
t/m 8 regels/ 14,95
t/m 9 regels ƒ 16,81
t/m 10 regels ƒ 18,68

Ja, reserveer snel voor een 3-daags vakantie-arrangement:
*2 overnachtingen in een compleet ingerichte wigwam.
* Elke wigwam is voorzien van water, elektra, verwarming,
kookgelegenheid, koelkast en T.V. Bovendien beschikt u over
een eigen sanitaire unit met toilet, douche en wastafel.
geweldige attracties zoals The Eagle, de wildwaterbaan, de

Schoonheid en
verzorging

ed 17

Opleidingen/cursussen

Avontuurlijk wigwammen bij\
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN

* 3 dagen lang gratis gebruik maken van de vele nieuwe en

Reageren op advertenties
met boxnummer?

Mijn hobby's zijn uitgaan, op
het strand wandelen, gezelligheid uit en thuis. Ben jij series romantisch, niet ouder
dan 46 jaar, 1.80 lang en heb
Hieronder vindt u een kleine je donkerblond haar? Heb je
JM COIFFEURS
zin in een leuke afspraak?
iel Karmijn voor: schilder- Galerij Kerkstraat 22, Zand- selectie van de honderden Neem dan snel contact op
aanwezige advertenties.
verk, kleine verbouwingen. voort. Tel. 023-5714040.
met mij! Boxnummer 218572
iespecialiseerd op het deco- Openingstijden: dinsdag t/m Samen leuke dingen onderatiegebied (muren). Tel. donderdag 08.30-17.30 uur. nemen! Mijn naam is Beppie Opgelet!! Spontane, open
08.30-21.00 uur. en hoe heet jij? Lekker uit Arabische jongen gezocht.
20-6364910 of 06-51152427. vrijdag
zaterdag
08.30-14.00 uur. iten, bioscoop en nog veel Ben jij dat? Laat dan snel iets
DE KLUSSENBUS
meer! Lijkt 't je wat!! Ik ben van je horen!! Ik ben Leila,
/oor iedere klus, bellen dus.
28
jaar jong en woonachtig in 22 jaar en woonachtig in
Woninginrichting
Tel.: 023 - 5713780.
Amsterdam. Ik ben half MaLeiden. Ben jij tussen de
iCHILDER heeft nog tijd v.
25 en 40? Reageer en vertel rokkaans en half Nederlands.
Wil jij mij beter leren kennen
linnen- en buitenwerk. Vrijbl. • T.k.a. witte eethoek, ƒ25 wat meer over jezelf!
tijdens een leuke afspraak?
half juni op te halen.
irijsopgave.
Boxnummer 36854.
Boxnummer 956755.
3ellen na 18.00 uur: 5719800. Tel. 023-5712026.
Kun jij mij geborgenheid
ANNULERINGEN van adven?? Wil jij mij in de watten Hoi! Mijn naam is Angelique!
Muziekertentie-opdrachten kunt u
leggen?? Ben jij een lieve, Ik ben een spontane, enthouUITSLUITEND SCHRIFTELIJK
aardige man?? Dan ben ik siaste jongedame van 25 jaar
instrumenten
enten aan Micro's Weekmewaarschijnlijk op zoek naar jong. Ik houd van romantiek
dia, Postbus 156, 1000 AD
jou! Een lieve, aardige, aan- en gezelligheid uit en thuis.
.msterdam.
trekkelijke, volslanke moeder Wil jij mij beter leren kennen
van 43 jaar, dat ben ik, Lydia! tijdens een leuke date?
Bel me! Boxnummer 846384 Reageer dan nu op mijn adKunst en antiek
vertentie! Boxnummer 981728
Leuke blondine van 19 met
blauwe ogen zoekt minnaar. Ik ben een spontane, maar
Veilinggebouw Amstelveen* U kunt bij ons al v.a. ƒ270,- Mijn naam is Linda, ben 19 vooral ondeugende meid van
Heden INBRENG voor veiling
jaar en wil jouw opdracht heel 30. Hou je net als ik van heervoor het eerste half jaar
en 7 juli. Spinnerij 33,
graag uitvoeren. Spreek deze lijke spanningen en het uitwiseen goede piano huren.
Amstelveen, 020-6473004.
in en ik breng deze tot uitvoer. selen van fantasieën via de
Ik heb een mooi slank en telefoon? Bel dan snel mijn
goed postuur. Alvast een dik- box zodat we snel kunnen geSport, spel en
Amsterdamseweg 202
ke kus van mij. Boxnummer nieten, van eikaars verhalen.
ontspanning
Boxnummer 900164
AMSTELVEEN
395819
020 - 6413187
Ik ben een blonde, spannenHeren neem eens lekker de • Rubrieksadvertentie? Zie
de, maar ook nog eens gezelTe
koop
ijd voor een massage van voor adres en/of telefoonnr.
lige meid. Ik zoek op korte
aangeboden
RICK. 0228-543417 (gn seks) de colofon in deze krant.
termijn contact met een fijne
betrouwbare man om mee af
diversen
te spreken. Ik hou ook nog
Kennismaking
van spannende kleding, verKindercampmgbed, ƒ35, tel jij me maar alvast wat ik
konijnenhok ƒ 45, kruippop op aan kan doen als we...
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Boxnummer 922544
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, batterijen ƒ25. 023-5715817.
dagen per week. Wat moet u doen?
Te koop: brommer Puch, +
Kies een leuke advertentie.
Te koop
ƒ 1300 + 2 boxen Mitsubishi,
2. Bel met 0906-50.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4. ± ƒ50. Tel. 023-5716881.
gevraagd
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
diversen
• T.k.: ± 1000 Ip's, div. genvan uw keuze.
res, prijs in één koop ƒ299
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
incl. bez. Tel. 0320-222642.
Reageren op advertenties met boxnummer?
• Te koop gevraagd: burea"u.
T.k. aangeb. piano, merk
Tel. 023-5717063.
Lehmann, heel mooie klank,
ƒ3000; tevens kampeer kookVaar/surfsport
tafeltje, nieuw in doos, ƒ75.
Tel. 023-5717063.
Hieronder vindt u een kleine selectie van de
honderden aanwezige advertenties.
• T.k. zeil om op vloer te leg- T.k. nieuwe stalen roeiooten,
Als ik de eerste stap neem, Via deze weg zoek ik een gen, nooit gebruikt, / 1 f ~ 4 mtr lang met roeispanen,
durf jij dan de tweede stap te stevige, mollige of dikke knuf- slaapbank, ƒ 50.023-5717207. ƒ1150. Tel. 035-5823978.
nemen? Ben jij die leuke meid felberin. Ben jij dat en wil ji
die ik al tijden zoek? Heb jij samen met mij een fijne relazin in een avondje uit? Ik luis- tie opbouwen? Neem dan
er al 21 jaar naar de naam contact op met mij! Ik ben
Johan! Aktie = Reaktie! een leuke man van 33 jaar en
iroetjes uit Amsterdam!
1.92 lang. Ik ben alledaags en
Boxnummer 253763
weeg 95 kg. Bel!! Boxnurnmer
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
3en jij getint, donker dan is de 281552
joodschap op deze adver- Zoek je geen vaste relatie
SG
SG
SG
SG
SG
pocket pocket Latex
entie beslist voor jouw. Ik zoek je ook geen alledaagse Maal en
30
35
40
45
damast badstof 14 cm
25
«eet zeker dat je geen spijt vrouw, maar een slanke stijl- dikte
zult hebben. Ik heet Layla en volle sexy lady? Ben jij een
80x190x14 99,- 125,- 140,- 160,- 180,- 275,- 350,- 260,jen spannend, opwindend, goodlooking gentleman en
80x200x14 105,- 130,- 150,- 165,- 190,- 280,- 355,- 270.leb een leuke advertentie, mannelijk genoeg om mijn
90x190x14 110,- 140,- 155,- 175,- 200,- 285,- 360,- 290..ulster snel en laat je nummer minnaar te worden? Heb je
90x200x14 115,- 150,- 165,- 185,- 215,- 290r 365,- 320,achter. Boxnummer 929417
stijl en fatsoen, dan daag ik je
120x190x14 155,- 190,- 215,- 225,- 255,- 375,- 425,- 390,Een leuk bikini maatje 38 is uit voor een avontuurtje!
130x190x14 165,- 200,- 230,- 245,- 280,- 395,- 430,- 425,met warm weer op zoek naar Boxnummer 968122
140x190x14 180,- 225,- 245,- 265,- 300,- 425,- 525,- 465,een lekkere strakke zwem- Vrouw (51 jr) zoekt omg
broek. Ik heb zin in een leuke H'lem vriendschap met man 140x200x14 190,- 230,- 255,- 270,- 315,- 450,- 550,- 499,160x200x14 200,- 255,- 290,- 305,- 345,- 495,- 570,- 605,en misschien wel spannende (niet roker) voor bez. theater
afspraak. Vertel me even wel- musea, etc. Br. o. nr. 755 180x200x14 230,- 290,- 325,- 350,-" 380,- 525,- 625,- 699,<e maat, kleur en hobbies je 24106 v.d. blad.
200x200x14 255,- 330,- 365,- 390,- 425,- 540,- 640,- 790,lebt, ik ga je beslist terugbel•
Reflectanten
op
adverten
en dus... Boxnummer 966149
Alle afwijkende
ties onder nummer gelieven
Een vrouw en kindvriendelijke ervoor te zorgen dat het num
maten mogelijk
man, dat ben jij! Ik ben mollig mer in de Imker-bovenhoek
SPECIALE AKTIE GRANDIOZE SPECIALE
en 40 jaar. Jij bent spontaan op de envelop staat vermelc
en romantisch! Ik heb mooie en dat de brief geadresseerd
AANBIEDING
Dlauwgrijze ogen en 3 kinde- wordt aan: Weekmedia, Post
Fabriekswinkel
ren. Jij bent tot 1.80 lang en bus 156, 1000 AD Amster
ALLÉÉN
BIJ ONS
gespierd! Ik ben een blondine dam. Dit voorkomt vertraging
KWALITEITSMATRASSEN
van 1.56. Jij hebt een leuk in de behandeling.
koppie! Bel! Boxnr 355206
SG35 90x20016 cm dik
Haarlem en omgeving: Ik luis- Heren opgelet!! Hier is een
[er al 58 jaar naar de naam, spontane, aardige, lieve, hu
Annetteü Ik ben een slanke moristische, gezellige kreeft!
vrouw en via deze weg wil ik Via deze weg wil ik graag in Papaverweg17
Amsterdam-Noord Tel. 020-6324959
graag in contact komen met contact komen met een zorg
Postjesweg 87
Amsterdam-West
Tel. 020-6186088
aen aardige man rond de 58 zame, eerlijke, oprechte, lie
Insulindeweg 509
Tel. 020-6937355
Amsterdam-Oost
jaar. Voel jij je aangesproken ve, spontane, enthousiaste
Tel. 020-4703049
Van Woustraat 96
Amsterdam-Zuid
=n spreekt deze advertentie man! Ben jij dat misschien?
jou aan? Boxnummer 283428 Boxnummer 806837

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

* Z O 19
*Dl 21
*DO 23
* Z A 25
*MA 27

Geldig voor de data:
MA 20 Dl 21
WO 22 DO 23
VR 24 ZA 25
ZO 26 MA 27
Dl 28 - WO 29

vestiging Amsterdam
opgericlu vanuil de KNMO

Diploma erkenning door het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen.

Opleiding Doktersassistent(e)
JULI
JULI
JULI
JULI
JULI

Aankomst 12.00 uur; vertrek 10.00 uur. j

1 en 2 jarige avondopleiding
incl. computerpraktijk patiëntenadministratie
Locatie: Vossius Gymnasium, Amsterdam
Start: september 1998
Vooropl. minimaal mavo-D of gelijkwaardig. Onderwijs doo
praktizerende artsen en persoonlijke begeleiding garanderen
een moderne opleiding met de beste examenresultaten
Inlichtingen bij de cursusleider: Els Goorhuis, arts
020-6768124.

'

Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advcitcntic helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, lol een maximum van één advertentie
per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamcn niet boven f 300.-.) kutu u niet aratis advertercn. Alle prijzen zijn incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres: ..................................................
Postcode:..................................Plaats:
Telefoon: ...............................................
S.v.p. in rubriek:
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1_2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-17
Naast 725.000 inwoners, 140 nationaliteiten, 90 eilandjes, 2.0
miljoen vierkante meter water, 13 ha, groen, 9.100 bomen,
75 km oevervoorziening, 1.200 bruggen, 85.000 stuks
straatmeubilair, 12 torens, 76 gedenktekens, 74
speelplaatsen, 11 schuilkelders en 36 urinoirs, heeft onze
hoofdstad vijftig gratis activiteiten en attracties!
Amsterdam Wereldstad zet er deze week weer tien van voor
u op een rij.
21. Gratis topvoetbal bewonderen: training Ajax is bij
te wonen op de speelvelden
rond het ArenA Stadion. Trainingsschema is één week van
te voren bekend.
22. Gratis met de metro vanaf ArenA Boulevard 3, naar de
binnenstad (als je parkeert in
het Transferium). In een kwartier zoef je naar het hartje van
Amsterdam; vanaf station
Amstel ondergronds.
23. Gratis je Spaans opvijzelen: Spaanse mis op zondag
om één uur in St. Nicolaaskerk, Prins
Hendrikkade
73. Deze indrukwekkende
basiliek zie je
zodra je het
Centraal Station uitkomt
en is gewijd
Gratis
aan de beschermheilige
van AmsterAmsterdam
dam (zeelieden en kinderen).
24. Gratis
plassen in een
van de 37 'krullen' (openbare
urinoirs) in de binnenstad. De
gietijzeren pissors bieden via
de gaatjesroosters onder andere een fraai uitzicht op de
grachten.
25. Gratis openluchttheater
in juli en augustus in het Am-,
sterdamse Bos. De voorstellingen vinden plaats op zomeravonden. Een bijzondere ervaring, al verdient het aanbeveling om muggenolie mee te nemen.
26. Gratis internetten van
maandag tot en met zaterdag
in Openbare Bibliotheek
(Prinsengracht 587). Als je
bent uitgeïnternet, vind je hier
ook tienduizenden boeken en

in de leeszaal kranten en tijdschriften uit de hele wereld.
27. Tot 23 augustus gratis
openluchttheater in het Vondelpark: bijna dagelijks, variërend van popconcerten tot en
met cabaret, met soms grote
namen. Ook zeer in trek bij
buitenlandse bezoekers.
28. Gratis klassieke concerten in Sweelinck conservatorium, Van Baerlestraat 27. Veelbelovende leerlingen van dit
conservatorium laten - soms
trillend van de zenuwen - horen tot welke hoogstandjes zij
in staat zijn.
Programmaoverzichten
zijn aan te vragen bij tel.nr.
020-527.7550
29. ledere
derde zondag
van de maand
gratis kqffieconcert in
dagje
Oosterkerk,
Kleine Wittenwereldstad burgstraat 1.
Deze vroegere
zeemanskerk
uit de Gouden
Eeuw is gebouwd in de vorm
van een Grieks kruis. Hij staat
vlakbij maritieme monumenten, zoals het Scheepvaartmuseum en Werf 't Kromhout.
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'Schroom niet om Indisch te zijn
Toen het Indische festival Pasar Malam veertig jaar geleden voor het eerst in Den Haag werd gehouden, dacht menigeen dat het evenement geen lang leven beschoren zou
zijn. En dat het festival zou uitsterven met de eerste generatie Indo's, zoals mensen worden aangeduid met Indonesische als Europese voorouders. Maar het liep anders, en inmiddels is de Pasar met 125.000 bezoekers uitgegroeid tot
één van de vier grootste publieksbeurzen van Nederland.
Volgende week is het weer zo ver.

I

N EEN woonhuis aan de
Haagse Celebesstraat hoe toepasselijk voor een
Indisch festival - zijn de
voorbereidingen voor de veertigste editie van de Pasar Malam al in volle gang. De tafels
liggen vol boeken, krantjes,
cd's en ander materiaal, dat
het Indische cultuurgoed uitdraagt.
Want de Pasar Malam Besar
is niet alleen een plek waar je je
aan lekkere hapjes tegoed
kunt doen, ook al draagt dat
zeker bij aan de charme van
het festival. En het is evenmin
alleen een evenement met veel
dans- en muziekgroepen uit
Indonesië, alhoewel er nergens
zoveel cultuur uit De Archipel
valt te beleven als daar. Nee,
het is vooral een ontmpetingsplek voor iedereen die Indische wortels heeft.
Want ook al is NederlandsIndië iets uit een exotisch, koloniaal verleden, de Indische
cultuur leeft nog voort. Want
volgens Siem Boon, woord30. Gratis live jazz-muziek in voerster van stichting Tong
Café Alto, Korte Leidsedwars- Tong, die het festival organistraat 115. Eén van de oudste seert, vormen Indo's de grooten gezelligste jazz-cafés van
ste minderheid van Nederland.
Amsterdam, vlak bij het Leid- „Ja, er zijn wat meer Duitsers,
seplan. Aanvang maandag tot maar die beschouwt niemand
en met vrijdag om 21.30 uur,
als minderheid."
zaterdag en zondag om 22 uur.
En bij gebrek aan een thuisland (Nederlands-Indië beVoor meer informatie, data, opcstaat niet meer en in het huidiningstijden, enz., kunt u het toerisge Indonesië herinnert nog
tisch informatienummer van VW
Amsterdam bellen: 0900-400.40.40 (l maar weinig aan de Nedergulden per minuut).
landse tijd) is de Pasar Malam
in Den Haag dé ontmoetingsplek voor Indo's van over de
hele wereld. Zelfs uit Los AnADVERTENTIE
geles trekken ze rond deze tijd
naar de residentie.
Bestaat die Indische cultuur
alleen in het hoofd van De
Indo, of is er meer, vragen we
Siem Boon. „De Pasar Malam
is zo'n plek waar Indische
mensen zich helemaal thuisvoelen, waar ze al die geuren
weer kunnen opsnuiven," legt
ze uit. „Ze gaan er zelfs weer
van sloffen (doet het geluid na:
Bijvoorbeeld: Red Corner, The Real Blonde,
'sret, srot, sret'). Je hebt na:
Jackie Brown, Titanic, Deep Impact,
tuurlijk altijd Indo's gehad die
U.S. Marshals e.v.a.
zeiden: ach, alles is weg, onze
kinderen zijn Hollands en in
RESERVEER DAN VIA
plaats van rijst eten we nu
DE NATIONALE PAT HÉ
aardappelen. Maar er zijn ook
veel Indo's die het gevoel hebBIOSCOOPRESERVERINGSLIJN
ben dat ze zich destijds wel
héél erg hebben aangepast aan
SOct/pm
de. Nederlandse cultuur. Meer

ZIN OM NAAR
TE GAAN'

in ieder geval dan de de nieuwe
migranten, zoals Surinamers,
Marokkanen en Turken. Vandaar dat sommige Indo's op de
Pasar Indischer zijn dan normaal, want er komt zoveel bovendrijven. En twaalf dagen
lang is het Indische de norm."
Dat zorgt voor een sfeer, die
ook voor niet-Indische mensen
- zy maken iets minder dan de
helft van het bezoekersaantal
uit - zeer aantrekkelijk is. „Als
je in een restaurantje neerstrijkt, zijn er altijd wel mensen die je graag uitleggen wat
Nasi Rames is. Vergeet niet
dat veel Indische mensen, toen
ze in de jaren vijftig naar Nederland kwamen, het gevoel
hadden dat ze tekort schoten,
omdat ze niet wisten hoe het in
Nederland toeging, zodat het
net Ujkt of je dom bent. Op de
Pasar Malam kunnen ze eens
laten zien wat ze allemaal weten. Of zoals mijn grootvader,
de schrijver Tjalie Robinson,
altijd zei: 'Jullie hebben een
hoop te bieden, doe het dan
ook; schroom niet om Indisch
Esther Wils stelde voor de Pasar Malam een klcdingshovv snmen,
te zijn.'

Dans is ruim vertegenwoordigd op het Indische festival

getiteld 'Tropenecht'

Foto: Pasar Malum Besar
„Want het is nog niet zo lang
geleden dat Indisch, wat betekent dat je van gemengde
bloede bent, synoniem was gekondigd jegens Indo-Euro- die zich in krontjong-muziek
voor bastaard. (...) Ja, jij lacht peanen, gingen Indonesische heeft verdiept. Zij heeft een geer nu om, maar bij mijn oma vrienden en bedienden naar de sprek met Guus Becker, een
kan ik dat grapje echt niet ma- markt om eten voor hen te ko- man van over de tachtig, die
ken. Die heeft het nog meege- pen. Alleen na de onamanke- alles van krontjong afweet.
lijkheid hadden ze geen lekke- Met hem zal ze wat ouwe plamaakt."
Siem Boon, die tot de jonge- re tijd en werd hen duidelijk ten draaien, en er wat over verre generatie behoort, zat overi- gemaakt dat ze maar beter tellen. Het is dus meer dan
gens ook zelf met een hoop konden ophoepelen. Veel In- nostalgie. Je merkt sowieso
vragen, want tja, wat behelst do's zijn toen ook weggepest dat er uit wetenschappelijke
hoek wat meer
die Indische
identiteit nu ~~~"~^-_
belangstelling
is
ontstaan
eigenlijk. „Ik
heb er jaren
voor de Indi'Indische cultuur is er niet alleen
over gedaan
sche cultuur,
voor ik daar
want tot nu
één van vergeelde plaatjes'
achter was.
toe ging het alleen maar over
Toen ik mijn
vader
eens
de Hollanders
vroeg of hij
of de Indonezich in Indo- ----siërs; de Innesië niet opgelaten voelde, en gevlucht."
do's kwamen nooit zo uit de
omdat hij tenslotte met 'de beOverigens leven die vragen verf."
Op de Pasar Malam zullen
zetter' (Nederland-AyS) werd niet alleen bij Siem Boon. De
geassocieerd, kreeg hij de slap- laatste jaren merkt zij ook bij dit jaar ook weer enkele Indipe lach. Want Indo's leefden generatiegenoten een opleven- sche toneelstukken worden
niet het leven van de bezetter, de belangstelling voor de Indi- gespeeld. Vorig jaar gebeurde
ze waren klerk of onderwijzer, sche cultuur. „De Indische cul- dat ook al, wat 'veel losmaakte
en woonden normaal met hun tuur is er niet alleen één van bij toehoorders en acteurs', zo
Indonesische buren samen. vergeelde plaatjes. Op dit fes- herinnert Siem Boon zich. „We
Zelfs in de oorlog, toen de Ja- tival hebben we ook een Indi- speelden onder meer een topanners een boycot hadden af- sche vrouw, Melanie Tangkau, neelstuk uit 1916, waarin heel

Kolo I'dsar Ma!um Bi" .il
t

direct wordt ingegaan op de
discriminatie die Indo's meemaakten. Dat gebeurde in
emotionele, ontroerende taal,
want er waren Hollanders die
een kind hadden verwerkt,
maar dat niet erkenden. Veel
mensen wisten niet dat dat toneel er was. Maar dit jaar hebben we ook moderner reportoire, en zelfs een speciale bewerking van 'Indische mensen in
Holland' van P.A. Daum."
Tot slot praten we over de
rellen en de troonswisseling in
het huidige Indonesië. Hoe het
bijvoorbeeld kon gebeuren dat
die doorgaans toch zo vriendelijke Indonesiër hun opgekropte woede op Chinese landgenoten ontlaadde. Siem Boon kan
een glimlach niet onderdrukken.

„Als ik die studenten zie
brullen, moet ik meteen denken aan de angst die veel Indo's doormaakten toen Indonesië zich in augustus 1945 losmaakte van Nederland. Veel
Indonesiërs keerden zich toen
tegen de Indo's, vonden dat ze
maar moesten ophoepelen. We
hebben daar een boekje over
gemaakt en één van de mensen
die we daarvoor geïnterviewd
hebben, zei: 'Eerst dacht ik dat
ik Indonesië nooit zou kunnen
missen, maar toen Java kleiner
te bekijken wat er achter de Jordaan-ge- prachtige hofjes.
voelde ik me opgelucht.
veltjes schuilgaat aan inspirerend en
Een beschrijving van de route en de tui- werd,
Konden ze me niks meer manen, tevens toegangsbewijs, is voor twee ken.'
creatief groen. Bewoners laten zien dat
van een schaduwtuintje van soms nauwe- gulden vijftig te krijgen op de beginpunlijks meer dan tien vierkante meter iets ten: Willemstraat 132 en 'Het Vuile WeesZe pauzeert even. „Maar het
bijzonders te maken is.
pad', ter hoogte van de Tweede Lauriervan de Pasar Malam is
Verder zijn er enkele mooie collectieve dwarsstraat 30. De deelnemende tuinen aardige
dat we elk jaar artuinen gekomen op voorheen braakligzijn bij de ingang aan een bos groene bal- overigens
en nijverheidslieden uit
gende terreinen. Tenslotte kent de Jor- lonnen te herkennen. Op enkele plaatsen tiesten
Indonesië over laten komen.
daan een aantal, normaal gesloten,
wordt koffie en thee geschonken.

Mooiste tuinen Jordaan open voor publiek
BED333B
Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het filmaanbod.
Pat'hé bioscopen in Amsterdam:
Alfa. Bellevue Cinerama / Calypso. Cinema, City en Tuschinski,
U vindt alle adressen van Pathé Cinemas m de GOUDEN GIDS.
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Dit jaar gaan opnieuw de mooiste tuintjes van de Jordaan in Amsterdam één
dag open voor het publiek: op zondag 14
juni van elf tot vier uur. De Werkgroep
Meer Groen In De Jordaan heeft, na het
succes vorig jaar, enkele nieuwe verborgen paradijsjes ontdekt, waardoor het
aantal te bezichtigen tuinen nu op zo'n
vijftien uitkomt.
Het is een unieke gelegenheid om eens

Veel Pasargangers vonden
dat raar, maar toen ze kennisi
maakten met die vaak jonge!
Indonesiërs, verdween die
haat al snel. In die zin is dePasar Malam Besar van grote
verzoenende betekenis geweest."
Arnoud van Soest

De Pasar Malam Besar
vindt van 17 tot en met 28
juni op het Malieveld in
Den Haag plaats, op loopafstand van het Centraal
Station. Openingstijd: van
twaalf tot elf uur.
De markt wordt door
een uitgebreid cultureel
programma omlijst, met.
zang, dans en modeshows.;
Een kleine greep: Endang
Wijayatie zal elke dag
(soms 's middags, soms 's
avonds) optreden met het
orkest Krontjong Toegoe,
terwijl het populaire Batak Trio Yakoma uit
Noord-Sumatra elke iniddag muziek maakt.
Daniël Sahuleka zingt 18
juni, Antieke Groiiloh
treedt 23 juni samen met
The Black Dynamites op,
Astrid Seriese speelt 25
juni en Denise .lannah en
Fra Fra. Sound komen 28
juni. Diezelfde avond zal
Willem Nijholt het verhaal
'Kermcsse Fantaslique in
het Prinsenpark' van Tjalie Robinson voorlezen.

'Hippe meiden
zijn hartstikke
gek op oude
brilmonturen'
In het hartje van Amsterdam, vlakbij het paleis, bevindt
zich het Brilmuseum annex brillenwinkel. De
museumcollectie laat zien hoe de bril zich de afgelopen
zeven eeuwen heeft ontwikkeld van een simpel stuk glas tot
een trendy artikel voor modebewuste mensen.

J

OHN LENNON, Elton
John, Nana Mouskouri,
Buddy Holly en Elvis
Costello, hebben allemaal bijgedragen aan de populariteit van de bril. Geen
wonder dat zij dan ook genoemd worden in het Brilmuseum. Zo bevindt zich tussen
de honderden brillen, monocles en pince-nez een originele
elpeehoes van Nana Mouskouri, afgebeeld met haar grote
zwarte bril. „Zo'n bril is weer
hartstikke in, alle hippe meiden lopen daar „.
nu weer mee,"
zegt Mijke
Teunissen
(30), beheerster van het
Brilmuseum
en de bijbehorende brillenwinkel.
Het museum
en de winkel
zijn opgericht
door haar vader, Jan Teunissen. Zij is nu
de vierde generatie Teunissen
in het brillenvak. In de winkel
worden oude ongedragen brilmonturen in originele verpakking verkocht, te beginnen
met het zogenaamde Schubertbrilletje (1800-1850), een

elegant brilletje van zilver en
messing.
Het feitelijke museum is op
de twee bovenverdiepingen
gevestigd en laat zeven eeuwen geschiedenis van de bril
zien. Het eerste wat opvalt is
een grote ronde vissenkom.
„Het begon met een vergroting door middel van water,"
licht Teunissen toe. „Men
heeft vele jaren geprobeerd
om mensen met slechte ogen
beter te laten kijken. Dat water werd later vervangen door
een stuk glas
en dat glas
werd steeds
platter. Men
heeft er uiteindelijk vijfhonderd jaar over
gedaan om de
bril, zoals we
die nu hebben,
te bedenken."
De verzameling omvat
brillen in vele
soorten en maten, onder meer
de zogenaamde Nurnberger
draadbrillen die je op je neus
moest zetten. Ze bestonden
uit een holle koperdraad, die
snel en in grote hoeveelheden
gefabriceerd werden door ze
rond een houten mal te trek-
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Welk woord komt er in hef balkje?

Mijkc Teunissen: 'Het is cool om een bril te dragen'
Bram ili' I Inllnmlrr FotoRi afic'

ken. De glazen konden eveneens massaal gemaakt wprden. Deze brillen werden in de
zeventiende en achttiende
eeuw in groten getale door
marskramers in Europa verspreid.

zinnige exemplaren ontworpen.
Oude brilmonturen doen
het volgens Teunissen tegenwoordig erg goed. Alles in de
mode komt immers weer terug. „Wil je bijvoorbeeld de
modernste zwarte vierkante
De moderne bril kenmerkt
In de jaren zeventig werden bril hebben, dan kun je er hier
zich door het haakje achter de de brillen zo groot, dat de gla- eentje van vijftig jaar geleden
oren. Pas in de jaren dertig
zenfabrikanten in de proble- kopen, die zijn nu weer hélemaal in," aldus Teunissen.
van deze eeuw ontdekte men men kwamen. Voor filmsterde mogelijkheden om een bril ren en anderen die wilden opHet museum is volgens haar
te gebruiken als mode artikel. vallen, werden de meest waan- een ode aan de bril, waardoor
Eerder had je al wel de face-amain gehad, brillenglazen op
een stokje die men voor het
gezicht moest houden en die
in de negentiende eeuw eveneens een statussymbool waren.

mensen weer zin krijgen een
bril te gaan dragen. „Een
kwart van de klantenkring
heeft helemaal geen bril nodig,
maar zoekt een montuur uit
en laat er gewoon venster glas
in zetten. Gewoon omdat het
cool is een bril te dragen."
Jan Pictcr Ncpvcu
Brilnuiscum, Gastliuismolcnstccfr 7,
tolcfoon 020 - 42t 2414: oppn: wocnsdaR. donderdag, vrijdag rn zatcrdafj
van twaalf uur tot lialf zes.

HORIZONTAAL: l scheepskooi: 8 al; 12 insekt: 13 orgaan;
14 bijbeldeel; 16 pl.in N.-Brabant: 17 afgemeten: 18 slee; 19
pijn; 21 daar: 22 overblijfsel: 23
toespijs; 24 pakken; 26 hoofddeksel; 27 larve; 29 duin: 30
strelen: 32 ar; 34 slot: 36 onzes
inziens: 38 spie; 39 Ver.Staten:
41 karakter; 42 veer: 44 nikkel:
45 windrichting: 47 voorz.; 49
weefwerk: 51 bewijsstuk: 53
gemeenteweide; 56 vaartuig:
58 haarverf: 60 zangstem; 61
gerieflijk; 63 trek: 64 roe: 66
soort onderwijs: 67 wagen; 68
Openb. Werken: 69 papiermaat: 70 soort aap; 72 riv.in
Italië; 73 bijb.fig.: 74 mislhoorn; 76 zachte: 77 bovendeel.
VERTICAAL: l komiek; 2
dreumes; 3 ruw; 4 vandaag; 5

knaagdier; 6 voorz.; 7 verlichting; 8 riv.in Z.-Holland: 9
pl.i.d.N.-Oostpolder: 10 landbouwwerktuig: 11 krijgskunde: 13 oevergewas: 15 twijg: 17
verlegen; 18 enkel; 20 loopvogel: 22 zuiver; 23 pl.in Gelderland; 25 profeet; 26 familielid:
28 vaartuig; 30 gevat: 31 nimmer; 33 horecagelegenheid: 35
vochtig; 37 visgerei: 40 neerslag; 43 stroperig; 46 tip: 48
akker: 50 opdracht: 52 wisk.afk.: 54 Eng.titel: 55 bijbeldeel; 57 geleerd; 59 plant: 61
tabaksgebruiker; 62 boomknot; 65 streling: 66 boodschap:
69 slaapplaats: 70 mismoedig:
71 invenit: 73 laatstleden: 74
Spaans; 75 oude maat.
Oplossing vorige weck
PETROLEUMTANKER
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Kies voor de opleiding
tot verzorgende IG.
Verder leren en werken in de praktijk!
In onze verpleeghuizen wonen honderden mensen,

opleiding waarbij je tegelijk leert en werkt. De hele

vooral ouderen, met allemaal hun eigen leuke én

opleiding duurt 36 maanden. Na je diploma ben je

minder leuke kanten. Allemaal hebben ze op een of

zeker van een vaste baan. En als je hierna nog

andere manier hulp nodig, jouw hulp! Dat laten we

ambities hebt, denken we graag met je mee over

natuurlijk niet aan de eerste de beste over. Wie iets voor

een loopbaan bij ons. Bij ons kun je leren en

onze bewoners wil betekenen, krijgt eerst een goede

werken bij verpleeghuis

opleiding. Iets voor jou? Kies dan voor de gratis

verpleeghuis Slotervaart (West) of Centrum voor

opleiding tot verzorgende Individuele Gezondheids-

verpleeghuiszorg De Die (Noord).

Gaasperdam (Zuidoost),

zorg. Je bent welkom vanaf 16 jaar en 8 maanden
met een MAVO- of VBO-diploma (VBO met 2 vakken

Interesse? Bel voor een sollicitatieformulier of

op C-niveau) op zak. Je begint samen met leeftijd-

schrijf een brief naar de afdeling PZ of de afdeling

genoten aan een theorieopleiding van 7 maanden

Praktijkopleidingen van de vestiging waar je graag

en ontvangt

wilt werken. Of kom langs op een van de onder-

meteen al een aantrekkelijke ver-

goeding. Daarna volgt het praktijkgedeelte van de

staande informatiebijeenkomsten.

Q Verpleeghuis Gaasperdam, Soestdijkstraat 4,1107 HG Amsterdam Zuidoost, O 5 augustus 1998 om 14.00 uur
telefoon (020) 697 93 u
Q 19 augustus 1998 om 14,00 uur
Q Verpleeghuis Slotervaart, Louwesweg 10, 1066 EC Amsterdam West,
telefoon (020) 346 21 n

Q 16 juni
1998 om 14.00 uur
Q 12 augustus 1998 om 14.00 uur

Q Centrum voor verpleeghuiszorg De Die, Loenermark 900,
1025 VR Amsterdam Noord, telefoon (020) 637 05 07

ü 15 juni
a 25 juni

1998 om 19.30 uur
1998 om 14,00 uur

De opleiding start op 7 september aanstaande. Na 19 augustus kun je je nog telefonisch bij de vestigingen aanmelden.

Kies voor een baan als verzorgende bij de SVA. Dan beteken je wat!

Thuiszorg Kennentertand Zuid verleent hulshoudelijke, verzorgende en verplegende
diensten waardoor klanten zo langen zo optimaal mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Uitgangspunten van onze organisatie zijn
respect voor de eigen leefsfeer van de Mant
en professionaliteit van de dienstverlening.
De organisatie is voornamelijk werkzaam In
de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal,
Heemstede en Zandvoort Er wordt nauw samengewerkt met andere zorgaanbieders In
het werkgebied.

Trendhopper is een snel groeiende keten van woon\varenhui7.en. De collectie slaat voor 1001 woonideeën
in jong wonen en woonaccessoires.

Trendhopper Amstelveen is op zoek naar een enthousiaste

!n het werkgebied verlenen ruim 800 medewerkers, waarvan 400 alphamedewerkers,
Jaarlijks zorg aan circa 2.300 klanten

Fulltime verkoper m/v
Parttime verkoper m/v
Als verkoopmedewerker hel) je een veelzijdige
taak. Naast hè! genereren van omzet en het adviseren van klanten ben je mede venmtwoordelijk voor de winkelpresentatie. De werklijden zijn in ieder geval op zaterdag.
Wat stellen wij daar tegenover?
Trendhopper biedt een leuke en inspirerende
job in een dynamisch, gezond en groeiend beclrijl met goede arbeidsvoorwaarden. Het salaris is afhankelijk van leejtijd en ervaring.
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Banendag
•~;-.» bij PVF Pensioenen
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Wat vragen wij voor deze functie?
Een opleiding op middelbaar niveau is vereist
alsmede relevante verkoopervaring in de detailliandel. Daarnaast heb je een commerciële
instelling, bezit je goede contactuele eigenschappen en heb je gevoel voor service. Je leeftijd is tussen de 20 en 35 jaar.

op vrijdag 19 juni
Een van Nederlands grootste pensioen- en vermogensbeheerders heeft banen voor net afgestudeerde
MBO-'ers, HBO'ers en academici, maar ook voor
professionals met enige jaren werkervaring.
Wij hebben vacatures op het gebied van juridische
zaken, informatie technologie, actuariële zaken,
vermogensbeheer, administratie en financiën.
Tijdens de PVF Banendag maak je kennis met onze
organisatie en kom je meer te weten over de
verschillende functies en loopbaanmogelijkheden.

i11

Heb je interesse?
Stuur dun een schriftelijke sollicitatie met uitgebreid C.V. binnen een week aan:
Trendhopper Amstelveen
t.a.v. de beer M. Schouten
Binden'j 4
] 185 ZJ Amstelveen

Postbus 9251 • ,' * •
1006 AG Amsterdam

VALKENBERG
ZOEKT„
COMMERCIËLE
TALENTEN

WH je een leuke (belastingvrije) vakantiebaan?
Dat ten als je gaat werken als

,

Bezoekadres:
Staalmeesterslaan 410
1057 PH Amsterdam
telefoón:,O2o,6o7 4221
Internet: http://www pvf.nl

in de vakantieperiode

Een alphamedewerker helpt oudere en/of zieke mensen bij
huishoudelijke werkzaamheden die zij niet zelf kunnen doen.
Als alphamedewerker ben je in dienst van de klant en werkje
minimaal 3 uur per 14 dasen en maximaal 12 uur per week.
Op dit moment zijn er voor de vakantieperiode plaatsingsmogelijkheden in het hele werkgebied.
Wij zoeken:
* gemotiveerde scholieren of studenten met enige ervaring in
huishoudelijk werk.

Vrijdag 19 juni 1998 van 15.00 tot 18.00 uur
Staalmeesterslaan 410, Amsterdam-West.

Het salaris is afhankelijk van je leeftijd minimaal ƒ 7,00 netto per
uur en loopt op tot maximaal ƒ 15,36 netto per uur bij 23 jaar en
ouder.
Er geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

PVF Pensioenen is bereikbaar met tram 13 vanaf het CS,
halte Admiraal Helfrichstraat. Met de auto: volg Ring
Aio, afslag Geuzenveld (Sio$).

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met de afdeling Alphahulp, 's morgens tussen 08.30 en 12.30 uur.

Voor meer informatie, de folder of de vacaturekrant,
bel met Personeel en Organisatie, tel. 020 - 607 42 21
of bezoek onze website, adres: www.pvf.nl.

STICHTING THUISZORG KENNEMERLAND ZUID
Van Lennepweg 1,2111 HT Aerdenhout.
Telefoon 023-5213421.

PART-TIMER
Valkenberg zoekt commerciële talenten, die er plezier in hebben de
consument op een prettige manier van dienst te zijn. Wij hebben momenteel
een vacature voor een part-timer van 13 tot 30 uur per week voor één van
onze filialen in Amsterdam e.o. Onze interesse gaat uit naar kandidaten met
een opleiding op LBO of MAVO niveau en enige verkoopervaring, bij voorkeur
op het gebied van KTV, video, audio. grote en kleine huishoudelijke apparaten.

Beroepen met toekomst
voor moderne mensen
Wjj zijn op zoek naar een

Wij stellen daar het nodige tegenover:
-

•

ALPHAMEDEWERKER

Zo vind jij misschien de (loop)baan die bij jou past.
Dus kom naar de PVF Banendag.
Pensioenen

Woonideeën om zo mee weg te lopen

'

prima basis salaris
premiesysteem waarbij u heel veel invloed kunt uitoefenen op uw inkomen
opleidingsfaciliteiten
goede secundaire arbeidsvoorwaarden

ENTHOUSIASTE
SCHiÖpR(E)

Heeft u interesse in bovengenoemde functie;
stuurt u dan uw sollicitatiebrief onder vermelding van "Amsterdam" aan:
Valkenberg, t.a.v. Dhr. Th.J.M. Dekkers, afdeling personeelszaken,
Postbus 3480. 5203 DL 's-Hertogenbosch.

Valkenberg

die onze zaterdagploeg wil versterken
(vanaf 16 jaar)
die bereid is ook extra te werken in de schoolvakanties
Heb je belangstelling bel of schrijf dan naar:

V.O.F. De Trompwlnkel Zandvoort
Grote Krocht 3-5, 2042 LT ZANDVOORT
Tel. 0235719058
P. Tromp en A. J. Tromp-Bergen

Helpt u beter kiezen...

ZOEKT U

loodgieters
monteurs

WERK IN DE TECHNIEK?

bankwcrkcrs
tekenaars

Wij hebben de banen!

constructeurs
opzichters

Connect Technisch Uitzendbureau is voortdurend
op zoek naar vakmensen in zowel de uitvoering
als de werkvoorbereiding • en tekenkamer. Voor
uitzend-, project- en vnste contracten. -Naast een
goed salaris bieden wij studiemogelijkheden, een
spaarloon- «n pensioenregeling.
Meer weten?
Connect Technisch Uitzendbureau,
Rijnstraat 16,1078 RB Amsterdam.
Tel. 020-6720881 - Fax 020-6755091
Internet adres WWW.CU.NL

•
•
•
•
•
•

schoonheidsspecialist
manicure - nailstyling
visagie - make up artist
pedicure - voetverzorging
sporrmassage
algemene ondernemersvaardigheden (AOV)

ZATERDAG 13 JUNI
VAN 11.00-15.00 UUR
OPEN AVOND
WOENSDAG 17 JUNI
VAN 19.00 -21.30 UUR

Erkend door de minister van
pndetwijs, voor zover een opleiding binnen de reikwijdte van de
Web. valt.
• Tevens erkend door ANBOS en
CIDESCO
• Aangesloten bij VAKOS, VOV,
VOSenVOVN
• Internationale CIDESCO-school
Aanvang nieuwe
cursussen
jan/lebr., aug/sept.
vraag gratis studiegids

Instituut de Korte
Nic. Witscnstraat 3 1017 ZE Amsterdam
Telefoon 020 623 39 94
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Bekende voetballers op strand van Zandvoort

SPORT

ZANDVOORT - Het beachvoetvolleytoal lijkt ook in
jandvoqrt zijn plaats gevonden te hebben. Op het strand
jij paviljoen Take Five kwamen prof s en ex-prof s in actie
3m dit spel te beoefenen. Uiteindelijk ging de zege naar ex\jax-en ex-Nederlands elftalspeler John van 't Schip, die
ach samen met partner Guido Albers, plaatste voor de
inale eind augustus.
Naast de winnaars waren er de medespeler, die zich in het
ele bekende gezichten te zien rulle zand uitstekend thuisondom en in het voetvolleybal- voelde. Hidde ten Horn en Paul
eld. Vitesse-speler Orlando Snel hadden geen antwoord op
stfull, die al snel werd uitge- de slimme kopballetjes of de
ichakeld, Peter Hoekstra van spectaculaire omhalen van het
jax en Pieter Keur om er maar duo Van't Schip/Albers. In de
ien paar te noemen. Ondanks tweede halve finale zegevierde
ie harde wind maakten de Dennis van Ham en Marcel
[eams er in het stadionnetje bij Koster met 24-20 over Marco
.ke Five een gave show van. Wulken en Peter Hoogland.
;et spel wordt gespeeld door
De finale werd een eenzijdig
jeams van twee personen op duel. John van't Schip en Guido
«n veld van achttien bij negen Albers hadden veel meer over
neter. De bal mag met vrijwel dan de leeggespeelde Dennis
ille lichaamsdelen over het net van Ham en Marcel Koster. De
espeeld worden, alleen het eerste set ging probleemloos
pelen van de bal met de hand naar Van't Schip en Albers met
)f een arm is
15-5,
terwijl
[iet
toegeook de tweede
taan.
set een formaFavoriet bij
liteit bleek te
zijn, 15-3.
iet opvangen
de bal is
Een
paar
Ie borst. Na
honderd mewee keer rater noordelij;en moet het ---- ----- ker werd een
lerde taalconbeachvolleyact de bal aan de andere kant baltoernooi afgewerkt. De tour
an het net brengen. Pieter langs de Nederlandse stranden
Ceur slaagde erin met partner werd zondag voortgezet met de
jeeroy Echteld de kwartfinale strijd in Zandvoort. In de loop
e halen. Na een zinderend ge- van het seizoen zullen bekende
echt werd de Zandvoorter met volleybaltoppers zoals Edwin
1-20 uitgeschakeld door Paul Benne, Ron Zwerver en Michiel
;n.el en Hidde ten Horn. Ook van der Kuip zich gaan mengen
ijax-speler Peter Hoekstra was in de strijd, maar het nu deelneiresent maar kwam ook niet mende veld mocht er eveneens
erder dan de kwartfinale. Met zijn.
eamgenoot Jan Arie Dekker
verd Hoekstra met 25-16 ver- Een hoofdrol was er weggelagen door de latere finalisten legd voor de Haarlemmer Arno
vlarcel Koster en Dennis van van Solkema, die zich na veel
wedstrijden winnaar van de dag
i&m.
De halve finales waren bij- mag noemen. Van Solkema
onder spectaculair. John van't plaatste zich voor de finale in De bal werd veelal koppend over het net gewerkt
Schip had in de twee meter lan- Scheveningen. Deze finale
Guido Albers een uitsteken- wordt in augustus gehouden.

Bowlers wagen
recordpoging
ZANDVOORT - Vrijdag
en zaterdag wordt gepoogd
in De Zoete Inval te Haarlemmerliede een 24 uur record bowlen te gooien voor
vermelding in het Guiness
Book of Records.

Teams maakten er
een gave
show van

ZANDVOORT - De kindeen met brandwonden kunlen op vakantie gaan. Het
2omerzottenfestival bracht
;enoeg geld op cm twee vatantiekampen te organise- bestonden uit werknemers van
bedrijven, die voor deelname
en voor deze kinderen.
3500 gulden per team moesten

Festival brengt
30.000 gulden op

De Rotaryclub Zandvoort is
ir wederom in geslaagd het Zonerzottenfestival tot een suces te brengen. Een recordaanal teams had zich aangemeld
ra deel te nemen aan dit f esti•al. Tijdens deze dag moesten
ie deelnemers van de achttien
eams een zeskampachtig pro;ramma afwerken. Deels werd
[at gehouden in Gran Dorado
mï deels vonden de spelletjes.
Dlaats op het strand bij de redlingspost Piet Oud. De teams

neertellen.
Er werd een totaalbedrag van
dertigduizend gulden bijeengebracht hetgeen de Stichting
Kind en Brandwond in staat
stelt onbezorgde vakantieweken voor de kinderen met
brandwonden te organiseren.
Jammergenoeg hadden, op een
na, alleen maar bedrijven van
buiten Zandvoort ingeschreven. Slechts Gran Dorado vertegenwoordigde Zandvoort. De
bedenker van de spelletjes

kwam echter wel uit Zandvoort. Feestelijk Sportief van
plaatsgenoot Oscar Vos was
erin geslaagd een gevarieerd
programma in elkaar te timmeren.
„Het was een heel gezellige
en geslaagde dag mede door de
leuke en nieuwe spelletjes van
Feestelijk Sportief, aldus Maarten Koper. „De doelstelling is
ruim gehaald, er blijft zelfs nog
wel wat over voor andere goede
doelen. Het was een felle maar
wel sportieve strijd. Meer dan
een paar schaafwonden en een
verdraaide knie hielden de
deelnemers er niet aan over.
Maar voor het overige verliep
alles perfect. Het voornaamste
is dat de kinderen met brandwonden op vakantie kunnen."

ZANDVOORT - Door de
teevis Vereniging Zahd'oort werd voor de leden
;en vistrip naar Denemarten georganiseerd. In Denenarken werd er veel gevarrgen alhoewel de maat van de reed voor de vissers. De eerste slag, het niet meer mogelijk om
fis aan de kleine kant was. dagen waren erg zonnig en er vanaf het strand uit te varen.

Veel vis in Denemarken

Het verblijf in Denemarken
vas op het eiland Funen in het
ilaatsje Fons. Daar werd gevist
n de Kleine Belt. Voor het verilijf was een boerderij als onierkomen gevonden en van
laaruit was het slechts tweelonderd meter van het water.
)ok stonden er visbootjes ge-

stond weinig wind. Daardoor
kon vanaf het strand de zee gezocht worden. Op de Belt werd
veel gul en schar gevangen,
maar de maat was klein, zo tussen de dertig en veertig centimeter.

De boten werden op gehuurde
trailers geplaatst en aan de andere en meer beschutte kant
van het eiland in het water gezet. Op het smalle gedeelte van
de kleine Belt tussen Mittelfahrt en Strip werd er op de
diepe geulen goed gevangen.
Na enkele dagen trok de wind Per dag werden ongeveer dertig
aan en was, door de hoge golf- vissen per persoon gevangen.
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Foto: André Lieberom

Maclu en De Kater naar kruisfinale
ZANDVOORT - In het gevecht om een plaatsje in de
halve finale hebben Café De
Kater en Maclu Auto's zich
verzekerd van zo'n plaats.
De strijd om de andere twee
halve finale plaatsen is nog
geheel open.
Beste kansen daarop hebben
HB/Alarm, HB/Superfone en
De Stal. HB/Alarm blijft in de
strijd door een moeizame maar
toch wel verdiende 4-3 overwinningop Dennis Herenkapsalon,
terwijl De Stal, door een ruime
6-0 zege op Kroon Vis, eveneens
De Denemarken trofee werd dit
jaar gewonnen door Nico
Ruijgt uit Ooasterhout. Hij
ving de grootste gul van 43 centimeter.
Het eten voor de vissers werd
ook dit keer verzorgd door Gerard Bluijs. Gezien de ervaring
van de Zandvoorter op dit gebied kwamen de leden van de
visclub niets te kort. Het verblijf in Denemarken was mede
daardoor zeer goed maar volgend jaar zal toch naar een
meer beschutte visstek worden
uitgekeken. Desondanks keerden alle vissers terug met goed
gevulde koelboxen met vis.

in de race blijft. YB/Superfone
blijft nog in leven ondanks een
3-2 nederlaag tegen Maclu Auto's. De Supers wonnen van
Dennis met 4-1 en hebben daardoor nog een kleine kans op een
kruisfinaleplaats.
Café De Kater is een belangrijke gegadigde voor de eindoverwinning. Dit team speelt
goed zaalvoetbal en voert de
ranglijst aan. De Kater kwam
tot de vijfde zege door Bamboeseur met 5-2 opzij te zetten. Maclu heeft evenveel punten maar
het doelsaldo is beduidend
minder.
Na de voorrondes zijn de
Amiga-poules opnieuw ingedeeld. De afgelopen week werd
er in deze poule volop gescoord
en waren er leuke en attractieve wedstrijden te zien. Zo boekte het E & E team een knappe
zege op Sweaters (4-2) en had
Sesto Senso geen problemen
met Café Neuf gezien de 7-3 score. In een spannend gevecht
bleef Identico met 5-4 Good
Night de baas en de strijd tussen Harocamo en Bakkerij
Paap viel eveneens onder de
noemer,
spannend.
Beide
teams knokten voor de winstpunten maar uiteindelijk trok
Harocamo met 7-5 aan het langste eind.
De Chinese Lippies kwamen

tweemaal in het veld. Tegen de
reserves van De Kater hielden
de mannen van de Lip de stand
in evenwicht (3-3) maar tegen
Eye Catcher ging het helemaal
mis. Bij een 3-1 achterstand
werd, door veel praten, een aantal spelers voor strafminuten
naar de kant gezonden en was
de strijd gestreden. De Chinese
Lippies stond met twee man in
het veld en werd vervolgens
weggetikt, 6-1 voor Eye Catcher.
In de nieuwe klasse heeft
Rabbel Boys het duidelijk naar
de zin. De Rabtaels schijnen de
rijen gesloten te hebben en gaven Geel Wit zaalvoetballes, 93. Vervolgens werd ook het dapper tegenstribbelende Williams
Pub met 5-3 verslagen. JS/Consultancy komt nu ook beter
voor de dag en had geen moeite
met Williams Pub (7-1) en ook
Geel Wit ging er aan, 8-3. Chin
Chin gaat het voor de wind. Het
team van Mike Aardewerk
klopte nu Tenson met 4-2 en
kan hoge ogen gaan gooien. In
dezelfde klasse deelden VSB
Bank en Sack Time de punten,
2-2.
Verrassend was de eerste
overwinning van Peugeot Cobussen. De gemotiveerde equipe van Wim Bart de Buijzer
moest alles uit de kast halen,

maar uiteindelijk mocht de organisatie een 6-5 overwinning
op K & L in de boeken schrijven. Webers kwam ook weereens tot een positief resultaat.
Café Basta werd op een 5-4 nederlaag getracteerd. Met de Corodex wil het niet vlotten. Het
Zandvoortse team leed eerst
een kansloze 7-1 nederlaag tegen Eye Catcher om vervolgens
met nog grotere cijfers van het
tweede team van De Kater te
verliezen, 9-1.

'Programma woensdagavond: 18.45
uur Webers Schoonmaakbedrijf - Peugeot Cobussen, 19.30 uur Klassiek Autoboulevard, 20.15 uur Café Basta K & L, 21.00 uur Redlight Bar • Kroon
Vis, 21.45 uur EDO/Jacro • 't Spaghettihuis.
Donderdagavond: 18.45 uur Chin
Chin - Sack Time, 19.30 uur Café Neuf REA, 20.15 uur VSB Bank - Tenson,
21.00 uur Dennis Herenkapsalon Café De Kater, 21.45 uur De Stal - Bamboeseur.
Vrijdagavond: 18.45 uur Rabbel
Boys • JS/Consultancy, 19.30 uur Eye
Catcher - Café De Kater 2, 20.15 uur
Geel Wit - Williams Pub, 21.00 uur
Maclu Auto's - Kroon Vis, 21.45 uur De
Chinese Lippies - Cqrodex, 22.30 uur
Harocamo - Good Night.
Maandagavond: 18.45 uur Aurora • E
& E, 19.30 uur Banana - Café Neuf,
20.15 uur Sabra - Sweaters, 21.00 uur
Dennis Herenkapsalon - De Stal, 21.45
uur HEA • Sesto Senso.
Dinsdagavond: 18.45 uur K & L Webers, 19.30 uur Peugeot Cobussen •
Café Basta, 20.15 uur Identico - Bakkerij Paap, 21.00 uur Redlight Bar • YB/Superfone, 21.45 uur Maclu Auto's •
Café De Kater.

Het is de bedoeling dat een
teamrecord wordt geooid. De
recordpoging wordt ondernomen door een team bestaande
uit zes personen waarbij het de
bedoeling is een zo hoog mogelijke score neer te zetten. In het
team komen ook twee Zandvoorters uit. Marcel Keur is een
van de deelnemers. Keur komt
uit in het team van Versteege's
Ijzerhandel en heeft een pasgcmiddelde van 154,45 en een
hoogste game van 279. Edward
Terol is de tweede Zandvoortse
bowler. Hij speelt in de competitie voor het team van Medico
en heeft een gemiddelde van
171,52 en een hoogste game van
269 op zijn naam staan.
De achtergrond van dit gebeuren is het inzamelen van
geld voor een goed doel. De keuze is gevallen op het Ronald
McDonald Kinderfonds. Toeschouwers kunnen dit doel
steunen door vijf gulden of
twee gulden vijftig cent te bètalen voor elke tweehonderd
game, die er wordt gegooid. De
recordpoging begint vrijdagmiddag om vijf uur en wordt
afgesloten op zaterdagmiddag
vijf uur. Informatie kan verkregen worden bij Edward Terol
telefoon 0653752682 of Michel
Hendriks telefoon 0653782641.

Zwaar weer op
Peronne-vlucht
ZANDVOORT - De duiven van Postduiven Vereniging Pleines kregen zondag
een zware vlucht te verwerken vanuit het Frans Peronne. De duif van de combinatie Romkes-Spronk taleek
het beste tegen de zware
omstandigheden opgewassen en won.
Voor de duiven stond voor zaterdag in eerste instantie een
midfpnd wedvlucht vanuit
Morlincourt over een afstand
van 330 kilometer op het programma. Door het slechte weer
ging de lossing niet door en
werden de duiven teruggebracht naar Peronne. Op zondagmiddag half twee werden
daar de 189 duiven gelost voor
een vlucht 'over 295 kilometer.
Uitslag: Combinatie RomkesSpronk l, 12,16,17; Hans Heiligers 2, 4, 6, 9,18, 20; Combinatie
Koper-Twins 3, 19, 24; Rook
Driehuizen 5, 7, 8, 21; Combinatie Koopman-Knegt 10, 13;
Hans Gaus 11, 14, 15; Combinatie Paap-Paap
22; Combinatie Koper-Koper
24; Piet La Grouw 34; Gerrie
Harteveld 45.

Koper beslist ook interne strijd in zijn voordeel

inderlinge gymstrijd
ZANDVOORT - De jaarijkse onderlinge turnwed•trijd bij gymnastiekvereniJing OSS werd een spannenle aangelegenheid. Vol
>vergave stortten de jeugdi'e turnsters zich in de
itrijd, waarvoor veel belangitelling bestond in de Van
'ageehal.

ZANDVOORT - Kees Koper heeft vrijdagavond het
interne
schaakkampioenschap van Chess Society
Zandvoort op zijn naam geschreven. Door in zijn laatste partij van Caroline
Stamdejonge te winnen,
pakte de 35-jarige Zandvoorter voor de tweede keer in
zijn carrière de belangrijkste titel van de Zandvoortse
schaakvereniging.

doende was voor de overwinning. Tevens kwam zij met deze
prestatie in het bezit van de
wisselbeker voor het algemeen
clubkampioenschap. Op de
tweede plaats eindigde zeer verdienstelijk Marit van Zanten,
die Dominique Berends naar de
derde plaats verwees. In de derde groep, geboortejaar 1998 en
1989, werd een spannend gevecht om de overwinning geleIn de eerste groep, de vijf tot verd. Hier was het Mirthe
'n met acht jarigen werd het Bluijs, die met de eer ging strijeneverenken. Melanie
:
uit den Boole strijd. Jengaard
werd
üfer de Jong
knap tweede,
'oerde de oeening prima
ïoiirt/^
net voor de als
van
Vdll jeUgU
derde eindiiit en pakte de
•
gen'de Luzy
'verwinning.
----Franssen. De
)p korte aftand werd de tweede plaats ge- turnsters in groep vier, geboorleeld door Marleen Menks en tejaar 1987 en eerder, kwamen
Truijens, terwijl Anoek ook met enige hoogstandjes
Soolingen beslag legde op voor de dag. Suzanne Deelstra
derde plaats. De tweede boekte een fraaie overwinning
Efoep bestond uit de wedstrijd- door Nasim Ahmadi achter
urnsters. Daarin liet Dayenne zich te laten. Tessa Kaufman
Jreedveld een paar heel goede behaalde, door een paar sterke
*efeningen zien, hetgeen vol- oefeningen een derde plaats.

Het betekende voor Koper de
bekroning van een sterk verlopen schaakjaar. Koper had zich
tijdens het Rapid-kampioenschap al naar een tweede plaats
gespeeld, bij de snelschaakdiscipline schoof hij iedere concurrent resoluut van het bord.
Daarmee kwam Koper dicht bij
een trilogie, een prestatie die in

de Zandvoortse schaakhistorie
alleen door Olaf Cliteur eerder
is neergezet.
De tweede plaats in de interne competitie is een prooi geworden voor Hans Drost. De
meervoudig oud-snelschaakkampioen verwees in een rechtstreeks duel Jaap Bouma naar
het brons. Peter Kuhn had nog
alle kans om op het podium te
klimmem.
Hij zag zijn laatste hoop op
eremetaal echter in rook opgaan. De witte stukken van de
speler van de Chess-reserves
werden in een Caro-Kann gedecideerd door Mare Kok weggevaagd. Naast het geweld in de
top van het klassement liet Jeroen Loos de grootste verrassing van de avond noteren. Het
spel van de nieuwkomer lijkt
zich, getuige zijn meer dan
fraaie zege op schaaktopper

(ADVERTENTIE)

Ben de Vries, goed te ontwikkelen. Loos kwam in de opening
weliswaar gedrukt te staan,
maar strafte een foute manoeuvre van De Vries, die zijn c-pion
te vroeg speelde, genadeloos af.
Loos drong met een paard beslissend binnen, hetgeen hem
een cruciale kwaliteitswinst opleverde.

en tekende hij voor zijn beste
resultaat ooit. Nu de wintercompetities zijn afgesloten,
gaan de leden van Chess Society zich opmaken voor het zpmerseizoen. Vanaf eind juli zijn
de schakers weer meerdere malen op het Zandvoortse strand
te bewonderen. Zowel voor interne schaakmiddagen, maar
ook voor de inmiddels beruchHoewel De Vries op de voor te strijd om de Strandcup tushem bekende wijze nog van al- sen Chess Society en de Amles probeerde, gaf Loos zijn sterdamse rivaal De Raadsvoordeel niet meer uit handen heer.
(ADVERTENTIE)

KAPOT
STOPLICHT EIST
MENSENLEVENS.
Als elektronische verkeersagenten bewaken stoplichten de veiligheid op onze kruispunten.

fôsde plaats Jan Lammers

Dayenne Breedvcld mocht de hoogste trede van het erepodium
betreden. De nummers twee en drie zijn Marit van Zanten en
Dominique Berends

ZANDVOORT - Jan Lamers heeft met zijn team tijms de '24 Uren van Le
ans' een keurige zesde
'laats behaald. De Nissan
'an de Zandvoorter lag even
vijfde maar werd door
]
ech ver teruggeworpen.
De dertiende startplaats, na
n goede voorbereiding, viel
v
at tegen, doch meteen na de
'art van de race ging het team
Lammers, dat verder bed uit de Fransman Comas
n
de Italiaan Montermini, er
e
§en aan. Gedurende de wilde
infase kwam het Nissanm in het ritme en rukte op

naar een fraaie vijfde plaats. Er
zat meer in, doch 's avonds reed
Montermini de pits in met prpblemen aan de wagen. De trillingen in het stuur bleken veroorzaakt te zijn door een afgebroken bout in de voorwielophanging.
Na de reparatie bleek het
team teruggezakt te zijn naar
de veertiende plaats. Aan kop
lag Toyota doch dit team moest
met motorpech uitvallen, waarna Porsche de leiding overnam
en niet meer afstond. Jan Lammers en zijn teamgenoten
slaagden erin zich op te werken
naar een verdienstelijke zesde
plaats.

Soms gaat er wel eens één stuk zonder
dat het meteen wordt opgemerkt. Dat levert levens-

Foto: Anita vnn Dam

gevaarlijke situaties op. Zo gevaarlijk dat sommigen

OTJÜS?

Nieuwe circuittribune later klaar
ZANDVOORT - De oplevering van de nieuwe hoofdtribune op
het circuit loopt vertraging op. De belangrijkste reden daarvoor is
volgens de nieuwsbrief van het circuit dat er nieuwe tekeningen
voor de bedrijfsruimtes onder de tribune moeten komen.
Eigenlijk had de tribune tijdens het grootste race-evenement
van het jaar, de Marlboro Masters of Formula III in augustus
klaar moeten zijn. Omdat dat niet lukt, worden tijdens het evenement extra tribunes opgebouwd.
Ook de geluidswallen en het nieuwe baangedeelte, die tegelijk
worden aangelegd, zijn pas later klaar. Volgens de nieuwsbrief
wordt wel alvast begonnen met het egaliseren van de grond achter
de tribune voor het aanleggen van een groot parkeerterrein.

Een andere opstelling in de kamer?
Kom de selectie bekijken op Meubelboulevard Amsterdam-Diemen
en scoor een nieuw interieur!

Amsterdam

onder ons het niet meer kunnen navertellen.
Elke tip over een kapot stoplicht is weikom bij de politie. Het is een kleine moeite en u
kunt er grote ongelukken mee voorkomen.
De maatschappij moet alles doen voor

BAAIBEROEN, HOUWEUNG INTERIEUR, MUNDERS.
MONDILEOER, MONTÉL, OASE. VAN REEIMJK. SLAAPKAMER CENTRUM, STOK MEUBELCENTER, VALHAL
Info: (0201C9093 16

onze veiligheid, vinden we allemaal. Maar wie is
die maatschappij? Dat zijn wij. Dat ben jij.

l DE MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JIJ.
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Bloemen, planten en tuinartikelen

1e klas tuinaarde/bestratingszand
ƒ225,ƒ325,ƒ400,-

10
15

Ter plaatse afgeleverd in en om Amsterdam (vanaf 1 m3).

Jaap Bakker BV
Heining 16 te Amsterdam
Tel. 020-4975821
Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Diversen
MR. ADAMA
nelpt: onvruchtbaarheidsDroblemen, terugkeer van uw
geliefde, succes in zaken,
examen en relaties, bescherming tegen gevaren, serieus
werk, snel en doeltreffend.
Tel. 020-4709510

Div. kamers en app. v.a. ƒ 275'
p.m. tevens voor div. relaties
kamers en app. te huur gevraagd. Inl. B.H.D. Bemiddeling. Tel.: 0318-561100 (ma.vr. tussen 09.00-18.00 uur). Mr. LAMA, medium, heeft al
velen geholpen met probl.,
Te huur aangeboden in Zand- zoals relatieherstel, geluk,
2
voort, opslagruimte ± 100 m , bescherming, examen, zaken
per 1 sept. Tel. 023-5246777. enz. Ook u kan hij helpen.
T.h.
opslagruimte-garage, Bet. na result. Alleen serieuze
klanten. 020-6684461.
100 m2. Tel. 023-5715623.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

0906-Nummers

0906.98.89. Rijpe Sjaan DD
zkt jongens (18) v. Live Seks.
Echtpaar 55+ zoekt goede Grijp onder m'n rok. 99 cpm.
woonruimte, eventueel vrije 50 cpm.! Binnen 5 seconden
sector. Br. o. nr. 763-24024 vrouwen 30+ direct live aan
v.d. blad.
de lijn! 0906-17.22.
Heeft u een kamer te huur? 50 cpm.! Quick Daling. Nu
KBT bemiddelt hierin gratis bellen, direct afspreken.
voor u: 024-3777807.
Bel: 0906-17.33.
Nette lerares (25 jr) zoekt per 50 cpm.! Thuiscontact: vrou1-7 zelfstandige woonruimte. wen (20-59) zoeken een afTel. 020-6830353.
spraak thuis. 0906-17.44.

Financiën en
handelszaken

60 cpm.! Wijkdating: vrouwen
uit jouw wijk zoeken een afspraak! 0906-17.17.

Autoverzekering

Afspreken in jouw
postcode-gebied:
0906-50.222.04 (1 gpm)

V.A. ƒ75 -.DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
• Racefiets Miele Ciclio, 63
cm frame, Shimano 600, ±
f 175. 023-5715808 na 18 u.

Auto's en
auto-accessoires

175/65 R 14 T
P2000
-.--.

BEL ME THUIS

VAN.13S-P1"

Alblas Verkeersscholen

Ik ben er
ALTIJD VOOR JOU

DE
CONTACTLIJN
Er is een nieuwe effïclcnlc manier om snel
in conlacl te komen
mei leuke meisjes,
vrouwen en mannen
via de Conlnct-lijn. Op
clc- Contactlijn 0906501515.6 k u n t u anoniem luisteren naar tnllo/e serieus ingesproken advertenties van
lezers die een serieux.e
partner of gewoon een
vriend ol' vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuws- en
huis-aan-huisbladen
van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties
door een leuke reactie
in U' spreken.
Uiteraard kunt via
0906-501515.6 ook zelf
anoniem, een gratis
contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat
u de advertentie heelt
ingesproken automalisch een boxnummcr
en PIN-code van de beleompuler. Hiermee
k u n t u later de reacties
op uw eigen n u m m e r
beluisteren.
Voor nog meer reacties
kunt u de door u ingcsproken advertentie
ook nog plaatsen in
onze k r a n t .
Probeer bet direct. Veel
mensen hebben op
deze wijze al binnen
één ol" twee dagen leuke
contacten mei anderen
gekregen.
ll.OO mim)

Nissan Primera 1.6 (ex. combi, GI)
10/'90-4/'93
Alfa 155 1.7i,1.8i, 2.0!
l/'92Renautt252.2iTX,GrX
6r88-9/'92

VANJ109.- VOOR

RemVe//fff
DE PROFESSIONELE REMSERVICE VAN KWIK-FIT

GRATIS
remcontrole

OPTISCHE REMMENCHECK
REMMEN REINIGEN
REIVIIWIENTEST
(op computer lestbank)

Snel klaar terwijl u
wacht. Inclusief
Mobil olie en nieuw
FRAM oliefilter.

VEILIG
VAKKUNDIG
VOORDELIG

VANAF 39.- 2/3 dl.

New*New*New*New*New
SECRET-PHONE-COMPANY
De 1e seksafluisterlijn v. Holl.
0906-97.22 Secret!! 99 cpm.

Opd Kaden D en E
79-7/'91ex.combi,GSienGTE

Exd. milieuheffing.

ACCU'S, APK, BANDEN, OUE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.

ca. 1,05 p/m

Lokaal tarief! Amsterdam
daling; vrouwen uit A'dam!
010-29.46.186.

VOOR

9/-S6-

4 WIELEN BALANCEREN
INCL. UITLIJNEN VOORWIELEN

(09)06 - 9789

Ik ga door, waar anderen
stoppen! Schaam me nergens voor en wil harde SEKS!
Harriet! 99 cpm. 0906-97.94.
LIVE! Black, beautiful en hot!
Voor de liefhebber v. zwarte
vrouwen! 99 cpm. 0906-06.01.

VAN

VW Golf III 1.4i, 1.6i, 1.8i
ll/'91-7/'93
Opel Omega 1.8, 2.0i,2.4i

Beluister anoniem
advertenties 18+
0906-50.15.15.6 (1 gpm).

Een spannend
contact in de buurt
0906-50.222.04 (1 gpm).

(vanaf de kat.)
VAN
VOOR

ACHTER
DEMPER

m 239, M- 69,
m 199, M- 79.m- 179, m 109,
m- 239, m 119,
m- 349, m 129,
m- 429.- m 129,
m- 219, m 129,
s/wm 299, m- 169,
m 329, m 179,
m 319, m 189,
y& 439, m- 189,
409.- »*• m- 219,
STAAT uw Airm HIFP NIFT RH? RFI VMR DF i AAGCTF PRIK

VERNIEUWD ca. 1 gpm

Biseks! Buurvrouw/buurmeisje (18)! Spelletjes steeds harder! 99 cpm. 0906-95.26.

COMPLEET
SYSTEEM

Opel Kadett E 1.3,1.4
'86 - 10/'90
Citroen BX1.4E/RE
7/'88FiatUno45!E
9/'89-7/'92
FordRëstalii
'89-S/-93
VW|etta II 1.3, 1.3i,1.6
9/'85-V92
Subaru Mini jumbo 800 4 cil.
1/'90RenaukClio 1.2,1.21, H Mi

0906-96.88

Rijles auto's
en motoren

Voor auto/motorrijles in
Amsterdam e.o. is een gratis
infogids verkrijgbaar.
Tel. 020-4205386.

(auto's met katalysator)

24 u/pd (1 gpm)
Zie ook Nieuwsnet 9
Kabeltekst pag. 440 en 450

WIKA AUTOGLAS Dominante en onderdanige
vrouwen zoeken SM-contact
Sinds 1954.
Autoruiten en kentekenplaten 06-35011076 (80 cpm).
Lijsterstraat 18.
Doorgeschakeld
Tel. + fax: 023 - 5731613.
met vrouwen thuis
0906-50.222.21 (1 gpm).

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.

AUTOMERK

(09)06-98.50

Auto-demontagebedrijf'
STRIJDONK, RDW/ARN erk., Dagelijks seksen hete meislid Stiba. Inkoop sloop/scha- jes (18) op onze LIVELIJN! De
de-auto's. Gratis gehaald. Te- heetste! 99 cpm. 0906-06.03.
vens verkoop oude en nieuwe
Direct contact met
onderdelen.
Meteorenweg
stoute vrouwen
381, A'dam, 020-6319802.
0906-50.222.21 (1 gpm.)
Gevr. loop- en sloopauto's,
Direct contact met
hoge prijs, gratis gehaald.
vrouwen thuis!
RDW-vrijwaring. 023-5333742.
0906-50.222.21 (1 gpm).

in 5 dagen

«"qsssssg

GRATIS
ZOMERINSPECTIE
Laat nu uw auto GRATIS inspecteren op de
meest vitale onderdelen.
6 DAGEN PER WEEK GEOPEND

NIEUW: ALMERE-STAD, Randstad 22 n r. 39,036-5303222
Amstelveen Amsterdamscweg 488, 020-6435544. Amstelveen (R) Bouwcrij 48, 020-6414022. A'dam-ZO (A/R) Lcmelerbergweg 55, 0206911211. A'dam-ZO (A/R) Spaklerweg 44D, 020-6682998. Bijlmermeer (R) Karspeldrecf l, Parkeergarage Kleiburg, 020-6907768. AlmereBuiten (A/R) (Doe Mere) Montrealstraat 31, 036-5329260. Almere-Stad (A/R) Randstad 22 nr. 39, 036-5303222. Almere-Stad (A/R)
Vlaardingenstraat 2, 036-5345540. Haarlem Amsterdamsevaart 16/18, 023-5354775. Haarlem (A/R) Leidsevaart 254, 023-5325303. Haarlem
Schalkwijkerstraat 151,023-5351844. Hoofddorp (R) Hoofdweg 662.023-5615784. Zaandam (A/R) P. Ghijscnlaan 7 A. 075-6701854. Zaandam
Vinkcnstraat 40,075-6177439.
(A/R) Ook APK en Remservice in deze vestiging. (R) Ook Remservice.

BEL UW DICHTSTBIJZIJNDE KWIK-FIT DIRECT: 0900-8698 ^,S

Maandag t/m vrijdag 08.00 -17.30 uur
Zaterdag 08.00 -17.00 uur
Prijzen incl. montage, garantie en btw. Bandenprijzen
excl. balanceren, ventielen en verw. bijdrage.
Geldig van 9 tot en met 15 juni 1998. Niet geldig in
combinatie met andere aanbiedingen.

BINNEN ZONDER AFSPRAAK
KLAAR TERWIfL U WACHT

Ontdek de duistere wereld!
SM. Je meesteres LIVE! Zij
wijdt jou in! 99cpm. 0906-9626
* SEKS ALARMNUMMER
Snelseks Direct Live 99 cpm.

0906*0611
Spannende date?
0906-50.15.15.6.
Advertenties van
vrouwen 18+. (1 gpm).
Thuiscontact: vrouwen (2059) zoeken een afspraak
thuis. 0906-19.19 (60 cpm.).
Vanavond al een
fijne afspraak?
0906-50.222.04 (1 gpm).
Voor 't echte handwerk bel je
0906.0630 Zij praten, jij komt!
Live + Stories! 99 cpm.

Uw advertentietekst vanaf alle grc
postkantoren naar onze fax,
het faxnummer is:

Vrouwen 30+ uit A'dam ge
ven je hun telefoonnummer!
0906-14.44 (60 cpm.)
Wil je lekker komen, maar
geen 06 op je rek.? Bel dan nu
00-569004253 (2,5 gpm).

Diverse dubs
Luxe privé huis! Topmeisjes.
10-01 u, 7 dgn p.w. Sauna +
bubbelbaden. Sarphatipark
118, A'dam. 020 - 6723022
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

O23-573O497
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Weeicmeciia
Honda Legend moet legende blijven

eugeot 806 STdt 2.1
Franse Eurocruiser

De Honda Legend is een topauto. Toch zien de Japanners kans
om zaken te verbeteren. Hij is op een aantal punten verfijnd.
Simpel, omdat het een legendarisch luxe toplimousine moet blijven
die zijn prijs van 133.900 dubbel en dwars waard is.
Honda heeft het onderstel anders afgesteld. Het sportieve karakter
van schokdemping en vering is gehandhaafd, maar het comfort is
naar een hoger niveau getild. Aan het remsysteem is Electronic
Brake Distribution toegevoegd. Per wiel meet dit systeem de benodigde remkracht en eventueel aangepast, zodra een wiel dreigt te
slippen. Dat bevordert de stabiliteit bij een noodstop of als het erg
glad is.

Daewoo samen met SsangYong
De Koreaanse merken hebben het op een accoordje gegooid.
Daewoo heeft een rneerderheidsbelang genomen in SsangYong,
welk merk in Nederland vooral bekend is van zijn vierwielaangedreven terreinreuzen. De overeenkomst betekent dat Daewoo in de
toekomst de distributie en de marketing van SsangYong in een
aantal Europese landen gaat regelen. In Nederland blijft dit merk
'echter onder de vlag van Kroymans Automobiel Divisie, welk bedrijf
tevens de merken Jaguar, Ferrari en Aston Martin importeert. Wel
zal een aantal Daewoo dealers wellicht in de toekomst een 4x4
divisie krijgen met SsangYong. Daardoor kan het aantal dealers
groeien naar de beoogde twintig.

i m AASTRICHT EN LUIK liggen achter ons en een lang
111 weekend ligt voor ons. De zon schijnt fel, maar de
W l airco houdt de boel koel. Is wel nodig ook, want met
s inzittenden is het anders niet uit te houden in de auto.
laats van bestemming: Vielsalm. Doel: onszelf en de 806
Tdt 2.1 blootstellen aan de ontberingen van een onveralst Adventure Weekend.
SPECIFICATIES
'eugeot 806 2.2 STtd 2.1:
totortype:

viercilinder
dieselmotor met'
twaalf klepen turbo ,
en
Cilinderinhoud: 2.088cm3
/ermogen: . ' 80 kW/110 pk
4.300 t.p.m.
ij
to. koppel: 250 Nm bij .
2.000 tp.m.
teceleratie:
14,,1 sec van
0-100 km/uur.
opsnelheid:
175 km/uur.
3em. verbruik: 8,2 ltr/100 km.
BIJZONDERHEDEN
JITRUSTING
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten
oor
Elektrisch bediende zijruiten
achter
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur verstelbaar'
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
Airconditioning
Airbag

3:

ƒ69.450,- - ,

Om kort te gaan, de 806 gaf
geen krimp ondanks zes inzittenden en een hele berg bagage.
Daar waar we amechtig hijgend
met de fiets naar boven kropen
(het programma voorzag ook in
een tocht per tweewieler over
heuvel en door dal) snorde de
diesel omhoog. Voorwaar een
puike prestatie. De 806 zelf
weegt een kleine 1.600 kilo; zes
man met bagage brengen het
totaalgewicht toch gauw op 2.200
tot 2.300 kilo. De diesel spant zijn
spieren en doet echter niet moeilijk.
Voor wie dacht dat je voor prestaties altijd beter een benzinemotor
kunt kiezen: de 806 2.0 is nauwelijks sneller. De sprint naar de
100 km/u vergt een seconde minder en de topsnelheid ligt op
twee kilometer
per uur na gelijk.

VW ontwikkelt driecilinder diesel
In de jacht op een laag brandstofverbruik zet VW een driecilinder
diesel in. Dankzij directe inspuiting en elektronisch motormanagement verbruikt de motor niet meer dan 4,3 liter over 100 km. VW
wil de krachtbron in de toekomst monteren in een Polo. De cilinderinhoud bedraagt 1,4 liter. Ook al is hij zuinig, het is een pittig ding.
Het maximum vermogen komt aan 75 pk en dat is voor een diesel
van dit formaat heel hoog.

AutoRAl op Internet

Het grote glasoppervlak zorgt voor veel uitzicht en licht. Oe standaard airco houdt het interieur koel.
ge vonden uiteindelijk een plek
op de vloer tussen de stoelen.
Daar was gelukkig volop ruimte.
Een krachtig
pluspunt zo
bleek meteen, is
de dubbele
schuifdeur links
en rechts, wat de in- en uitstapprocedure aanzienlijk versnelde.

test

Ons vertrek met
de 806 baarde
enige zorgen. De talloze tassen
bagage pasten aanvankelijk niet
in de auto. De Peugot was voorzien van zes luxe stoelen. In de
bagageruimte gingen pakweg vijf
sporttassen. De overbleven baga

De prima gewichtsverdeling van
mensen en bagage zorgde voor
een soepele rit. Bij het indraaien

van een bocht duurt het een
kwart van seconde voordat de
auto begint over te hellen. Is dat
gebeurd, dan stuurt hij strak de
bocht om: de 806 lijkt met een
magneet tegen de weg getrokken.
Snel wisselen van koers gaat wat
minder, de auto spartelt tegen en
bovendien beginnen de inzittenden te mekkeren over de rijstijl
van de chauffeur. Soepel sturend
bereikten we zonder problemen
de startplaatsen voor de kanotocht, de mountainbike-route en

05.

Je Fransen tonen nu een foto
an de nieuweling. Hij krijgt een
igressieve snoet met scherp uitlesneden koplampen. Duidelijk is
te gelijkenis met andere model-

ler de kap, waarin een V pro'el is uitgesneden, huist een zesider 2,5 liter motor. We kenlfi
n hem van de Mondeo. Hij
ev
ert 170 pk, is soepel en houdt
'an hoge toeren. In die zin dat hij
|an het beste presteert. Ford zal
e
Cougar ook met een 2,0 liter
1
30 pk) Zetec krachtbron uit)rer
>gen, maar die konden we bij
6j
e introductie nog niet rijden.

De Opel Omega is het half miljoen voorbij. De 500.000ste is recentelijk van de band gerold in Rüsselsheim in Duitsland. De auto •
heeft na zijn introductie in 1984 een vliegende start gemaakt. Het
marktaandeel van de auto ten opzichte van de totale automarkt in
Nederland bedroeg toen 1,1 procent. Daarmee werd hij nummer 1
in het luxe segment. Onlangs is een aantal vernieuwingen doorgevoerd, zoals traction control en een Opel navigatiesysteem alsmede een Bose hifi installatie. Zo blijft de Omega met zijn uitrusting
aan top.

AAB PRESENTEERT
de 9-5 Estate op de
autotentoonstelling in
Parijs, die in september
gehouden wordt. De 9-5
Estate staat garant voor
topprestaties dankzij de
befaamde Saab turbomotoren. Verder onderscheidt de
auto zich door zijn veiligheidsniveau en afgewogen
design. De laadruimte is
riant. In het voorjaar van
1999 wordt de Saab 9-5
Estate leverbaar.

S

Peugeot 206 staat klaar.

De veelzijdige station-uitvoering
is voorzien van bevestigingsrails
voor bagage, een verwijderbare
bagage-afdekplaat en uitgekiende
laadruimteverlichting. Optioneel is
een schuifbare laadvloer om inen uitladen te vergemakkelijken.
Bij alle uitvoeringen is de achterbank eenvoudig neer te klappen.
Voor de auto is tevens een derde
zitrij leverbaar. De bank staat dan
achterstevoren, zodat de passa-

naam zegt mij
niets. Is dit een
Ford? Zou je toch niet zeg3en. Deze ziet er wel erg
i uit", reageert éne
jeinrich in een dorpje nabij
:
fankfurt, dat we met Fords
'ieuwe coupé doorkruisen.
Cougar trekt de aanht door zijn eigenzinnige
vormgeving. Het is de derde
n een spannende serie, die
:
°rd heeft ingezet met de
en de Puma.

cilir

De 806 STdt 2.1 staat voor
69.450 gulden in de prijslijst,
maar het kan voor minder met de
SR-uitvoering. Die kost 65.350
gulden.

Omega half miljoen

In juni zal het merk in Parijs de
auto echt onthullen en dan zal
tevens alles worden verteld over
de hoofdthema's veiligheid, wégligging en comfort. Dat zijn punten die bij ontwikkeling veel aandacht hebben gekregen.

DIE

^les bij deze auto staat in het
e
ken van design. Van voren oogt
'•'i imposant. Hij heeft iets katach'Qs, net zoals de Puma. Logisch,
v
ant Cougar is de Engelse bena^ing voor een panter. Vooral de
~>cherp uitgesneden koplampen
ten op de samengeknepen
°9en van dit roofdier dat zijn
)f
ooi bespiedt.

Daarmee is hij de ideale auto om
zonder problemen het Europese
continent te doorkruisen. Eigenlijk
is een ritje naar de Ardennen
maar een begin: hij kan veel
meer. Spanje, Portugal, Italië dat
zijn bestemmingen die hem doen
glunderen van plezier. De stoere
dieselmotor knort van genot bij
het idee alleen al. Handig is de
80 liter tank, waarop de 806 pakweg duizend kilometer rijdt.

Saab 9-5 Estate in aantocht

len van Peugeot, met name de
406.

Katachtige Ford Cougar

31 ere

Het zitcomfort van de stoelen
voorin is werkelijk subliem, wat
zeker na het kanoën en fietsen
een verademing is. De zetels
achterin zijn iets lager en bieden
de benen wat minder steun. Eén
stoel had een geïntegreerd kinderzitje. Dit zat verzonken in de
zitting, wat nogal wat comfortverlies voor de volwassen passagier
betekent: de zitting is voelbaar
harder.
Verder louter lof voor de Peugeot.
Hij is snel en ruim en rijdt soepel.

*eugeot gaat met
!05 treedje hoger
ERDER SPRAK het
Franse merk geheimzinnig van het type
. Maar het is geen twee
iul hartje geworden. 206 is
aanduiding van de
pvolger van de Peugeot

de rotswand voor een stevige
klimpartij.

De RAI Vereniging is onlangs gestart met de AutoRAl op Internet.
Het is een digitale tentoonstelling, die thuis op de eigen computer
is op te roepen. Mits er natuurlijk een aansluiting op Internet is. De
getoonde auto's en de begeleidende informatie komt van de
Nederlandse importeurs. Op deze manier ontstaat er een permanente tentoonstelling van nieuwe auto's en tal van andere gegevens. Een ideale vraagbaak voor elke automobilist die aan wat
nieuws toe is. In de loop van dit jaar wordt de informatie uitgebreid
met het occasionaanbod bij merkdealers. De AutoRAl site heeft als
adres: www.autorai.nl.

De 9-5 Estate heeft dezelfde designkenmerken als de sedan.
giers uitzicht hebben naar achteren.
De 9-5 Estate heeft dezelfde
designkenmerken als de sedan.
De wigvorm, de gebogen ruit en
de motorkap die de spatborden
lijkt te omvatten illustreren dit.
Het uitgebalanceerde ontwerp

JANUARI 2000, de smeulende resten van een hels
vuurwerk om de milleniumwisseling te vieren liggen
nog op straat. Een nieuw tijdperk staat voor de deur,
tijd om vrienden en familie een gelukkig nieuwjaar te wensen. Maar de auto weigert aan te slaan, want de elektron!ca is van slag doordat de centrale regelcomputer niet is
geprogrammeerd op een datumovergang van 1999 naar
2000.

1
Cougar is de Engelse benaming voor een panter.
Prachtig geluid zit er in de zespitter, veel snerpender dan in de
Mondeo. Ford ingenieurs hebben
de klank extra aandacht gegeven.
Die moest lekker sportief klinken.
Dat hoor je alleen als je in de
auto zit, want van buiten is de
Cougar V6 muisstil. Trouwens
van binnen is daaraan ook alles
gedaan. Geluiden van banden en
van wind zijn keurig gedempt.
Dan hoor je de motor des te
beter.
De Cougar deelt meer onderdelen met de Mondeo. Het onderstel bijvoorbeeld, alleen is dat bij
de coupé verlaagd en straffer
afgesteld. Ook de besturing is

verfijnd, zodat de auto direct
reageert op elke beweging. In de
praktijk merk je dat goed. De
Mondeo heeft al een prima wégligging, de Cougar doet er nog
een schepje bovenop. Met het
grootste gemak ga je zeer snel
door bochten, veel harder dan je
in eerste instantie voor mogelijk
zou houden.

ontstaat. Maar het is een gezochte oplossing. Grote gezinnen
doen er verstandig aan Mondeo
te rijden. Wie echter vooral alleen
of met zijn tweeën onderweg is,
heeft aan de Cougar een heel
fijne auto. Want de bagageruimte
is wel heel fors. Er kan dus veel
mee en laden gaat makkelijk
dankzij de grote derde deur.

Hoewel Ford claimt dat er vier
volwassenen in passen, is dat
toch een moeilijk verhaal. Vooral
achterin zitten die krap.
Beenruimte is er nauwelijks. In de
achterbank zijn verder diepe zitkuilen gevormd, zodat er toch
nog enige vorm van hoofdruimte

Het interieur is fraai. De bestuurder zit in een soort cockpit. Je
weet dat je iets bijzonders rijdt.
Dat is onder meer te zien aan het
Cougar embleem op het stuur en
op de portieren. Deze coupé is
niet zomaar een Ford product,
het is een specialiteit.

van de estate kreeg extra vaart
door de opvallende c-stijl en de
voorover hellende achterruit. De
ruitstijlen op de beide achterste
hoeken zijn zwart, waardoor de
achterste zijruiten voor het oog
ononderbroken doorlopen in de
achterruit.
Alle motoren in de Estate-serie

hebben een turbo. Saabs unieke
light pressure turbo's (Ipt's) zorgen voor een stevig koppel, een
lage uitstoot en een bescheiden
verbruik.
Prijzen en uitvoeringen van de
Saab 9-5 FEstate zoals die in
Nederland leverbaar zal worden,
zijn nog niet bekend.

Autofabrikanten bezorgd
over millenium-probleem

Inderdaad, niet alleen computers hebben last van een milleniumprobleem, ook auto's kunnen in de war raken. De nadruk ligt trouwens op
'kunnen', want alle fabrikanten zijn al bezig om hun modellen te controleren. Uit voorzorg, zodat hun klanten op de eerste januari in de
volgende eeuw gewoon op familiebezoek kunnen.
Jaguar heeft deze inspectie al achter de rug. In een bericht meldt de
Britse fabrikant vol trots dat het motormanagement geen probleem
heeft met de datumwisseling. Er was zelfs speciaal een werkgroep
voor gevormd om de het millenium-probleem te onderzoeken. Met
name de computer van het als optie leverbare navigatiesysteem werkt
met een elektronisch klok. Deze blijkt echter al geprogrammeerd op
de jaartalwisseling.
Jaguar geeft klanten zwart op wit de garantie dat het jaar tweeduizend
ontspannen tegemoet kan worden gezien. Tsja waar een exotisch
merk van de kleine aantallen groot in kan zijn.

Jaguar zoals deze nieuwe XKR zijn klaar voor het volgende
millenium.
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ZANDVOORT, MARISSTRAAT 21
VRAAGPRIJS FL. 259.000,Goed onderhouden woning met aangebouwd stenen schuur,
voor- en achtertuin. Gelegen op steenworp afstand van het
strand en nabij gelegen winkels.
INDELING:
entree, woon • eetkamer met open keuken,
douche/toilet en kelder.
Ie ETAGE: overloop met wastafel en drie slaapkamers.
2e ETAGE: zolder
Bij gelijke biedingen geschiedt de toewijzing onder navolgende condities:
1. zij die een eengezinswoning in de gemeente Zandvoort achterlaten
met een kale huur tot fl. 750,- per maand.
2. zij die een eensgezinswoning in de gemeente Zandvoort achterlaten
met een kale huur boven d. 750,- per maand.
3. zij die een overige huurwoning in de gemeente Zandvoort achterlaten.

Studeren op zolder

TEST ZOMERWÜNEN
onze DEINHARD RIESLING nr.l

Dakkapellen in alle soorten en maten
Traditionele constructies,
zeer goed geïsoleerd.
Van onderhoudsarm en
degelijk materiaal.
In een dag geplaatst
d.m.v. prefab elementen.
Dubbel glas
van binnenuit te reinigen.
Verzorgen van melding
of bouwvergunning.
Doorlopende garantie
en financiering mogelijk.
Aantrekkelijke project kortingen.

£r

PETIT CHABLIS
IDOMAINELOROT

Ir;

Ri/b aan Ruimte met Ruiter
vraag naar onze documentatie, bel: 07Z-502Z700, fax:
of post de bon zonder postzegel naar:
Antwoordnummer 1751.1620 WK URSEM.
Stuur mij uw documentatie:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:

i

Ruitlïl

Makelaardij o.g.

DEII

i De Chablis is hel noordelijkste
\ gebied van de Bourgogne en ligt
zo'n 200 kilomeier ten zuidoosten
L van Parijs. Oe wijnen uit de
^ Chablis hebben een droog
i karakter en worden voor
\100%gevinilieerduilde
L Chardonnaydruif.
PROEFNOTITIES:
kleur: lichtgeel; bouquel:
weelderig; smaak: vol en
karakteristiek.

DRV

1996BWSJ2SS.

Bi:

IICTITI

UIT ARGENTINIË

HERITAGE
DU RHÓNE

|

D
PROEFNOTITIES:
• HEREFORD BLANCO

kleur: zachl geel; bouquet: Iruilig;
smaak: fris en karaktervol.
• HEREFORO TINTO kleur: paars rood;
bouquet: fruilige tonen van pruimen en
kersen; smaak:
5i_ir.„
zachl. vol en •• Jfc Jfc U^
evenwichtig; ^^ UU
$?&•

Ten zuiden van Lyon slingert
de Rtiône door hel hart van één
van de oudsle wijnslreken van
Frankrijk. Hier vonden wij deze
prachtige Herilage du Rhone.
Door de traditionele vinilicalie
krijgl deze wijn zijn typische
klassieke RhSne karakter.
PROEFNOTITIES:
kleur: robijnrood;
bouquet: bosvruchlen;
smaak: stevig, vol
en rond.
ELDERsSï95"

9LL.3S-

DAKKAPELLEN

ELDERS

Bezoek onze showroom, openingstijden: ma.-vr.: 9.00-17.30 u. ia.: 10.00-14.00 u.,adres:Nijverheiditerrein M. I64SVX Uriem.

Selectie op basis van de langste bewoningsduur.

RENDEN

1996 Deinhard Riesling, Duitsland, Dirch III, ƒ 9,98. Deze
Riesling eindigde het hoogst in de top 3. Kruidige neus met
bloemen en abrikoos, een duidelijke Riesling, sappig en
lekkere zuren. Smaak blijft hangen, daardoor geschikt voor
bij de maaltijd, Heeft een voor Duitse
begrippen prettig duidelijk etiket.
4
COC
Prima wijn voor deze prijs.
ELDERS J-3V«/3

"VJ

*
OLIFANT
JONGE JENEVER

Eerst kaal,

Passage 36-40
2042 KV Zandvoort
Postbus 413
2040 AK Zandvoort

ELDERS

dan lange staart- lammer genoeg geen baarden dan nu keurig gekapt,
dit heeft hij hem toch maar in 7672 dagen gelapt,
;
Soms heeft hij nog last van erg wilde haren:
Men zegt: dit wordt minder in de loop der ja-

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 5717093

2W8
HOOGHOUDT
0,5 lemon lime of bosvruchten
LITER
BMQ
ELDERS 79O

IEACHER'

l"BSu

Maar. . . het is een goed jong,
dat nu eindelijk naar de
volwassenheid sprong.
De naam van deze bink?

Perfection of OM

TEACHER'S
0,7 SCHOTSE WHISKY
LITER Md|QQ
ELDERS Mm&Q

SCOTCH WHISKY

27^5

Zomerplanten
groot assortiment

»*UWi

«P

Pflnamvuniw.- -

Hoe bespaart
u ruimte, cijd en
geld op uw
krantenarchief?

BEST«

heeft alle dranken!

HAARLEM: Califomiëplein t? (naast D-reizen) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraal 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCK Hl heeft meet dan 50 slijterijen, bel voor otue overige vestigingen: 0172-447300

l KRAT 24,

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485

Uitslagen
Postcode Loterij

Soedan sterft van de honger

Stichting DOEN geeft
miljoen voor hulpactie
Soedan sterft van de honger. Onder dat motto voeren de grote
Nederlandse hulporganisaties actie voor de tienduizenden
slachtoffers van geweld en voedseltekorten in het Afrikaanse
Soedan. Ook Stichting DOEN van de Postcode Loterij draagt
haar steentje bij.

Record Show
8 juni 1998
De Bingogetallen
getal 1 t/m 22

groeid tot een belangrijke
organisatie met een geheel
eigen plaats. DOEN steunt
honderden projecten en doet
dat, waar mogelijk, op een
zakelijke manier met investeringen en leningen. Maar
waar hulp dringend nodig is
zal ook DOEN die hulp bieden. Zoals nu in Soedan.
Door mee te spelen in de
Postcode Loterij werkt ook u
mee aan een betere, schonere
wereld. U doet dat op heel
veel verschillende manieren,
2 via heel veel verschillende
l organisaties. Heel simpel: De
S Postcode Loterij helpt, dus
| help mee!

Stichting DOEN van de Postcode Loterij helpt met een
miljoen gulden mee aan de noodhulp voor Soedan.
Stichting DOEN is in 1991
Stichting DOEN heeft een
opgericht door de Postcode
miljoen gulden ter beschikLoterij om speciale projecten
king gesteld om te helpen de
op het gebied van natuurbevreselijke nood in Soedan te
scherming en ontwikkelingslenigen. Er is bijvoorbeeld
samenwerking uit te voeren.
schreeuwend behoefte aan
Als onafhankelijke stichting is
voedsel, medische zorg en
DOEN na zeven jaar uitgezaaigoed voor het land.

ri

C Brugman
KEUKENS & BADKAMERS
DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:
AMSTERDAM. Stadhouderskade 74, 020-67f>29f>f). HOOFDDORP'. Kruisweg7«.ï C.
<}2<)-6:i:Wo2. ZAANDAM', l'ieter ('ïliijsenlaan l l/Provineialewe-i. ()7:)-»lf>78<>7.
ZOETEBW01IDE". llojre Kijndijk 195. ()7l-f>H9208fi.
ook BadkatiHTshowroom. Overige adressen vindt n in de (Jonden Gids.
InlxHiwapimrulmtr
hiniien 18 uur {jeleverd.

Brugman biedt zekerheid

Brugman installaticplau
voor du voniplcle installatie
van inv ki-ukcii en liiulkanier

Postcode Loterij
op lokatie:
13 juni
Opening Board Walk
Umuiden

14 juni

*

17 02 34 36 11

10

09

45

26

35

14

01

25

38

20

40

32

16

27 19 33 23

*

Heeft u met bovenstaande
getallen een volle kaart,
dan wint u de
Thuisbingo van
f 25.000,Overige Bingoprijzen
getal 23 t/m 36
07 f 10.000,- 08
f 20,21 f 1.000,- 18
f 10,13

f 100,- 31

f9,-

29

f50,- 05

f 8,-

22

f 40,-

06

f 30,- 24

f7-f6,-

03

f 25,-

f 5,-

37

12

Straatprijs mei
bekendmaking 8 juni
f 5.000,1531 AG
Extra Straatprijs
f 25.000,1531 AG 257

Braderie
Cuijk

De BMW

1318BV003inAlmere

BON VOOR 18,9 MILJOEN

B'Ja, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij en kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle Bingoprijzen.

D de heer
Naam:

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,-(één lotnummer)

Postcode:

A. u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters.
Deelname aan de Nationale Postcode Loterij
houdt in aanvaarding van het reglement, verkrijgbaar bij het secretariaat, tel. 020-677 6B 68.

„. ~ >

«a

D mevrouw

150.98.06

GASTONS
SURPRISE:

Adres:

V ;•> •*

'l

i

i

i

Datum:

^ >

"«f £?,>•**?• v , * y Tl

l

Postcode Loterij Record
!
, Show 15 juni
" Kijk, bel en win
>
een weekend of midweak
arrangement in Friesland

Handtekening:

NATIONALE

LOTERIJ

**E? K, ^

Bungalowpark

Plaats:
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
Tel:
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

Stand Mega Jackpot
5 miljoen

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 1100 VM Amsterdam.

Elke maandag
20.30 uur op RTL 4:
de Postcode Loterij
Record Show
Zctloutcn voorbehouden

fedia.
mmmmmmm**^~-—
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Administratief
medewerker m/v

Werken
wonen
aan

contactuele eigenschappen.

AJl-round stoffeerder m/v

voor een goede gang van zaken in ons wooncen-

Co van der Horst in Amstelveen mag

trum. Samen met een enthousiast team collega's

U bent een ervaren professional die het vak

bent u verantwoordelijk voor onder andere de lever-

volledig in de vingers heeft. Of het nu gaat om het

tijdbewaking, correspondentie en facturering.

leggen van vloerbedekking, of het deskundig

Daarbij onderhoudt u intensief telefonisch contact

ophangen en monteren van gordijnen en zonwering.

met zowel klanten als leveranciers. Om deze taken

U beschikt over goede contactuele eigenschap-

• met recht een ongewoon wooncentrum

goed te kunnen vervullen, dient u enige jaren

pen en u weet wat service is.

worden genoemd. Met een interieur-

ervaring te hebben opgedaan in een vergelijkbare

Dit bieden wij

functie. Ook beschikt u over goede contactuele
collectie die gerekend kan wordentot
; de absolute top. En met een kijk op
die

altijd

leidt

tot een

eigenschappen en een servicegerichte instelling.

Bij Wooncentrum Co van der Horst kunt u

U kunt goed uit de voeten met de computer en u

rekenen op uitstekende primaire en secundaire

bent bekend met Word.

arbeidsvoorwaarden. Ook bestaat'de mogelijkheid
tot het volgen van aanvullende opleidingen.

verrassend interieur. Dit alles heeft

Bijrijdermeubelinonteur m/v

U werkt samen met een enthousiaste groep col-

Samen met de andere collega's van onze buiten-

Zo reageert u

dienst vormt u de laatste schakel met onze

Als u geïnteresseerd bent in één van de functies,

klanten. Uw werkzaamheden bestaan onder meer

stuur dan uw schriftelijke reactie binnen 10 dagen

die willen delen in het succes van het

uit het afleveren van meubels en de montage

na verschijnen van deze advertentie naar:

ongewone wonen.

daarvan. U heeft een technische vakopleiding en

Wooncentrum Co van der Horst, t.a.v. de heer

de nodige ervaring in een soortgelijke functie.

E.J.V. van der Horst, Binderij 2,1185 ZJ Amstelveen.

geresulteerd in een snelle groeit

lega's, in een prettige werkomgeving.

Daarom is Co van der Horst momen/teel op zoek naar een aantal nieuwe
medewerkers. Enthousiaste collega's.

CO

van derlhorst
R

U

Bloedafname
assistent
Abida: „Ik
vind dit
leuk
werk,
vooral
vanwege
het contact met
de mensen'
Foto:Jaap
Maars

Alles v o o r het o n g e w o n e w o n e n

M

illllllllllllllllllllllll

Binderij 2 Amstelveen, 020-6412505

'Dit werk doe je niet even'
B

Beth Shalom is het zorgcentrum en het verpleeghuis van de Stichting Joods Amsterdams Bejaarden Centrum. Het zorgcentrum is gevestigd in
Buitenveldert en het verpleeghuis in Osdorp. Beth Shalom biedt verzorging, verpleging en huisvesting aan 350 bewoners. Werken met ouderen
vergt veel van je. Maar 't zijn vaak boeiende, inspirerende persoonlijkheden die respect -en niet zelden een glimlach- afdwingen.

voorbeeld iemand verloren aan
een ziekte of hebben tijdens een
operatie zelf bloed nodig gehad."
De assistente meet vlak voor de
afname de bloedruk en neemt
een buisje bloed af om het Hbgehalte te controleren en te kijken of er geen besmettelijke
ziekten in het bloed zitten. Een
donor kan maximaal vier keer
Bloed Goed? Geef het dan! Zo
per jaar een halve liter bloed
werft het Rode Kruis zijn dono- geven. Dat stroomt dan door een
ren. Per dag melden zich er
slangetje naar een zak. Nieuwe
ongeveer tachtig bij de bloeddonoren moeten soms even slikbank aan de Plesmanlaan in
ken bij het zien van de grote
Amsterdam. Daar vallen zij in
naald. Kabir stelt hen dan
handen van de afname assisten- gerust, om ze vervolgens geroutes. Abida Kabir prikt in vele
tineerd in de arm te prikken.
tientallen armen. Dat gebeurt
alleen wanneer er een arts in de Zij heeft nooit meegemaakt dat
buurt is en altijd in bijzijn van
een donor zich op het laatste
een paar collega's. Zo zijn de vei- moment nog bedacht. Wel komt
ligheidsvoorschriften en het is
het voor dat iemand van zijn
ook gezellig.
stokje gaat. „Het verschilt iedere
dag. De ene keer is het routine
„Tijdens de afname van bloed,, werk, maar met warm weer worstaan we soms met ons drieën en den mensen wel eens niet lekker
soms met ons tweeën. We wisse- of vallen ze tijdens de afname
len elkaar een beetje af," zegt
even weg," zegt Kabir.
Kabir, die sinds de zomer en met Wanneer de zak vol is, klinkt
veel plezier dit werk doet. „Het een piep ten teken dat de afnagaat mij om het contact met de me assistent kan afkoppelen.
mensen. Sommigen hebben zelf Donoren wordt geadviseerd om iets meegemaakt, waardoor ze
gratis - even een kopje soep te
donor zijn geworden en daar heb drinken en wat zoute koekjes te
je het dan over. Ze hebben bijeten, voordat zij zich terug begeloed, bloed, erg veel bloed:
Abida Kabir (21) is afname
assistent bij de Bloedbank van
het Rode Kruis in Amsterdam.
Op een doorsnee werkdag laat
zij zo'n veertig liter bloed door
haar handen gaan. Netjes verpakt in zakken, dat wel.

Voor ons verpleeghuis zoeken wij contact met kandidaten (m/v) voor de functie van

ziekenverzorgenden
(20 tot 36 uur
per week voor alle diensten)
, . . > \ ^ " < ••-••>••;*«««>•••«'; x"','"" ^'; ,
5

Wij verwachten van u dat
ui
„?; '*~.~

"'\ ^»A«'

;>

:**

u; jn-eerste instantie een contract voor bepaalde tijd
voor dè^duurjvan ;t jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt u een

. "^ k -. .
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7\trt
zijn i*t\nfnrm
conform r*AfX-7i*>l/'pnhrMOA/p'7pn
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• medeverantwoordelijk bent voor de algem'éne'zorgverlening var\
somatische of psychogeriatrische bewonen opjde uriit(a4ling)f >; ^ contrS|*or,;bnbg»alde tijd .aangeboden. De arbeidsvoorwaarden
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U bent servicegericht en u beschikt over goede

In deze afwisselende functie bent u mede bepalend

bij Co van der Horst

wonen

'•••••••••IHBM

. *"

. * ^ ' "" w

• beschikt over voldoende praktijkervaring in èérvSrerpjeegltiiis;
• beschikt over voldoende sociale vaardigheden erf oog Hééft voor;;
communicatie, overleg en samenwerking;, V 1 è «J-* A
('.
Er wordt gewerkt met een bewonerstoewiJ2ingssy$l£èm. Pj3:;de
afdeling werken ziekenverzorgendenjeerti^gen^bejaai^ényerzqf^.
genden en afdelingsassistenten. ';,\/».,
"' '• • ' - '•

'

Belangstelling? v
Voor^meerJnFoirnatie kunt u,\tussen 9.00 en 16.00 uur, contact
opnemen"me.t de-heèr P.-Rogge, hoofd verplegingsdienst, telefoon

,

^

^vérzorgentien'en^bejaardénverzorgenden.

Overige f unctie-eiseni

.

Ooè.in ons yerairgingshuisa/n regelmatig vacatures voorziekenVoor meer informatie

ovet> deze „vacatures kunt u contact opnemen met mevrouw
CRtttiJfriswaarnemend hoofd verzorging, telefoon 020 - 6677576.

• in het bezit van minimaal het diploma ziekenvèrzorgèmte|of
MDGO-VP;

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 14 dagen richten aan

• ervaring met het begeleiden van o.a. leerling ziekenverzorgenden;
• bij voorkeur enige ervaring met leidinggeven.

;. c ,

'Beth Shalom, afdeling Personeel £t Organisatie, Kastelenstraat 80,
;

ven in de drukte van alledag. „Je
moet de mensen begrijpen," zegt
Kabir. „Je kunt dit werk niet
zomaar even doen. Ze komen in
hun vrije tijd, dus je moet ook
heel klantvriendelijk zijn."
Kabir had een meerjarige opleiding voor doktersassistente
gevolgd en een tijdje in een
gezondheidscentrum gewerkt,
voordat ze bij het Rode Kruis
aan de slag ging. „En dit is toch
weer een hele ander kant van
het beroep. Meestal ben je bij
zieke mensen. Die help ik nu
ook, maar via iemand die niet
ziek is."
Hoewel zij fulltime werkt, is
afname assistent ook een goede
baan voor parttimers. Volgens
Kabir zijn dat vaak moeders met
kinderen, die 's avonds komen
werken wanneer hun man weer
thuis is.
Is zij zelf ook bloeddonor? Kabir
lacht verlegen. „Ik durf het nog
niet. Ik kan wel bloed afnemen
en de mensen prikken, maar als
ze mij moeten prikken..., ik ben
gewoon een beetje bang voor
naalden. Dat is iets van vroeger,"
zegt zij. En dan opeens vastberaden: „Maar ik ga het zeker
doen."
Jan Pictcr Ncpveu

1083 DE Amsterdam.

BETH SHAL

Toiletdame

voor bijzondere zorg

gevraagd

KANSEN KRIJG JE NIET,
DIE MOETJE CREËREN

Heb jij zin

Voor info;
STRANDPAVILJOEN 21

Tel. 5715524

deze zomer op het strand te werken en heb je
een beetje ervaring, bel dan tel. 023-5713031

INFO-BIJEENKOMST 27 JUNI

accountantskantoren
Je wilt doorleren, maar je wilt ook al geld verdienen? Je bent leergierig,
maar je wilt niet de hele week met je neus in de boeken zitten?
En je hebt geen zin om vier jaar lang vakken te vullen bij een supermarkt of pizza's rond te brengen op een snorfiets?

HEAO DEELTIJDSTUDIES

Wanneer deze vragen je aanspreken, bieden de Hogeschool Holland
en een aantal gerenommeerde accountantskantoren je een goede
mogelijkheid om zowel te werken als te studeren.
Accountantskantoren hebben namelijk grote behoefte aan jonge,
ambitieuze mensen die willen werken aan hun eigen ontwikkeling.
Ben jij klaar voor deze uitdaging?

• Bedrijfseconomie (BE)
• Bedrijfskundige Informatica (BI)
• Commerciële Economie (CE)
• Economisch-Linguïstisch (EL)
• Management, Economie en Recht (MER)"
• Internationaal Management (1M) >
• International Management-English Stream (IM-ES) ,
Detleelüjdopleidingenzijnopgebouwduitmodulen., •
Ubepaaltuweigenstudietcmpo.zodathctaansluitbij
uwbezigheden overdag. Bij een normaal studietempo',"
volgtu twee lesavonden per week. Ukuntechtermeer
of minder modulen volgen gedurende eenlesperiode.

Bon voor gratis brochure Avondopleidingen '
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:

Telefoon:
Gcboortcdaliitii:
Huidige opleiding:
Examenjaar: 19
Mum ilivc bon in ITII niHicIninkiTrik'
cnwlup nnnr: Schocwrv Oplciiiiiuicit,
Antwootdm. 2150. M40VB \Vnriilcn

A M S T K R D A M
VOOR

Ë C O . N O M ISCH IJ STU D I E S

W W W . H K S A S D . N 1.^

POSTBUS 295 . 1000 AG AMSTERDAM

D Stuur mij du informatiebrochure doellijdoi.'U'iclinfiiMi
naam

_ voorletters _

adres

m/v

administratie en economie, office matiagement, toerisme en PC-gébruik.
v : >i-SS
Vul de bon in, dan krijg!

Ixistcmte/'woonplaats
Mffnon

(overdag)

Hl

hogeschool tolland

HGRO-Be In samenwerking met

11.00- 13.00
WEESPERPLEIN 8
020-5236311

H O G K S C 11 O O 1.

'oeld verdienen
en studeren
tegelijk'

^telefoon ('savonds)_

Voor wie?
De opleiding HEAO-Bedrijfseconomie in samenwerking met
accountantskantoren is geschikt voor jou als je naast je opleiding
geïnteresseerd bent in een leuke, uitdagende baan met toekomstperspectieven in het midden- en kleinbedrijf.
Gedurende de opleiding ga je namelijk 2 dagen naar school en werk
je 3 dagen bij een gerenommeerd accountantskantoor. Je zult hier
een normaal salaris verdienen.
Toelatingseisen
Voor deze opleiding moet je buiten de standaard toelatingseisen
door de sollicitatieronde komen bij het accountantskantoor, want
iedereen die zich inschrijft aan deze opleiding, moet werken bij een
accountantskantoor.

i [^,
= t1»^

Voor meer informatie
Wil je meer informatie over deze opleiding, of over een van de ruim
50 andere opleidingen van de Hogeschool Holland? Bel dan met het
Onderwijs Voorlichtingcentrum 020 • 495 1000 of kom naar een
van de voorlichtingsdagen in ons gebouw aan Wildenborch 6.

Hogeschool Holland
Gen eigen kijk op de realiteit
Wildenborch 6, Diemen-Zuid (15 Metrominuten Van Amsterdam-Centrum)
Telefoon: 020 - 49; 1000. Internet: http://www.hsholland.nl

U hebt de ambitie, wij helpen u op weg

Sliiur deze bon naar: HoKcschool voor Keonomischo Studies Amsterdam.
AiitwoordiuimiiiLT 10751.1000 KA Amslertlam (telefoon020-523(B 11)

ADVERTEREN? ZANDVOORT: 020 -571 7166

e-mail: info@hsholland.nl
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RLC
LOYALTY & PROSPECT MANAGEMENT

\|H iis op In. i nihiLt! \ m l\l inicnbinclinj; ui
KI inu nhilioiitl

«• *

Beste HBO-moeder

51 CM
KLEUREN TV

/IK k |i| ILII /LÜSI indmi. p in umi |ob nul \u
mlviooitk li|klii K.I' Ui n |c MI\II(-HIIII|H UMI
014 mis nul ilini ui i> i u ons iniliui gou i in luc
h ui' l k 1 1 |i d k l (xin ui lompuiuuv nmu, in
\\\\ IL 20 uui pu \\iik \\ul\iii (\\(K.nsd.ii>inic!
d i., lol ui uui \ ii|il ii?)' Solliiiiiii cl in n MI ck
luniiii \ in

MET TELETEKST
T.W.V. 449.-

150.- EXTRA"
KORTING
OP ALLE
KLEUREN TV'S'
EN

?tf
v»^

GRATIS

(VIDEORECORDERS'

Coördinator
Servicebureau Lokale
MilieuActies

Bij afsluiten '
jaarabonnement

PDM E-180HG
VHS
l
VIDEOBANDEN^
Nu 3 stuks

l ii l Vi\ KilniK ui 1^ 11 n H.IIMU.H \ in on/i
(.huil lm minisiini \ in \ K O \ 1

Super Trinitron 71cm 16 9 beeldbuis,
100 Hertz Digital Plus, IQ vision, multi
PIP (beeld m beeld), 60 Watt HiFi stereo,
100 voorkeuzezenders, teletekst met
500 pagina's geheugen,
camcorder aansluiting
Adviespnjs'3299 -

9.95

s iiiiin nul mi lolky i in ons clisiiihuliiiinuuin
VLI/OIH |i di \ukoop in uiikin v in /o n ISO
inihiu ic.uunnlc.kkn i in lok tk oii> mis ilus in
iluhs ui nnl |i inloini uu OMI

CANAL+
-

SONY 100HERTZ BREEDBEELD

./•.*•™v *»<•., Jft
f .^v

'•i

** »,-*)>'«-.,

'•tffiivttl*
-^rfl'

MET GRATIS
KRUIMELZUIGER

t.w.v. 59.95

-

Interesse' Bel clan nu: 020 6971080
in \ i i i^ n i u C mui \ kiskini]U
llulknl)iii'\M4 -16" 1101 C l ' \nislucl nu /O

J

BRAVEN VAN HALL COLLEGE
DF P S O P L E l Dl N G L K

yj

oj

ADMINISTRATIE
JURIDISCHE DIENSTVERLENING
BEVEILICI NG

PHILIPS HIFI STEREO
VIDEORECORDER
SHOWVIEW EN PDC

tooi

VR665, 4 videokoppen met laser techniek voor een briljant beeld Showview
en PDC programmering slow motion,
perfect stilstaand beeld long play
Instant View en On Screen Display
informatie in het Nederlands
Adviespnjs'1095 -

Beroepsopleidingen
na mavo en vbo
- Bedrijfsadministratie
- Commerciële Dienstverlening

/maximaal

SAMSUNG MICRO-SET
125 LITER KOELKAST
Degelijke uitvoering met vriesvak, C
Maximaal 2 per klant
Adviespnjs'399

MM16, 2x15 Watt, digitale tuner met 30
pre-sets, cassettedeck, programmeerbare CD-speler, 2-weg luidsprekers,
afstandbediening Adviespnjs*399

ELECTROLUX 1300 WATT
STOFZUIGER
Z1910, Regelbare zuigkracht,
5-voudige stoffiltermg,
rolsnoer
Adviespnjs"329 -

- Secretariaat
- Juridische Dienstverlening
Opleidingen op verschillende niv eaus en \ ia verschillende
leerwegen beroepsopleidend (school en stage) en
beroepsbegeleidend (een combinatie van werken en leren)
Voorlichtingsbi]eenkomst maandag 15 juni 1998 van
16 oo 20 oo uur Roelof Hartstraat i (de trams 3 5 12 zo
en 24 stoppen \ oor de deur)

«v

u,"^ï '

Informatie tel 020 5 16 16 16
Walra\en van Hall College
Postbus 9006 1006 AA Amsterdam

PANASONIC CD-COMPO
DS10, AM/FM stereo radio 20 Watt
versterker met X-bass, cassettedeck,
CD-speler Adviespri|s*249 -

SAMSUNG MAGNETRON

SAMSUNG HI-8 CAMCORDER
W »' "*

VPH65, Traveller model, HiFi stereo,
12x motorzoom, automatisch of handmatige focus, 'creditcard afstandbediening Compleet met accessoires
Adviespnjs*1499 -

V-C

Voor de bezorging van de
middagkranten Het Parool en
N.R.C, wordt zo spoedig
mogelijk gevraagd een

M633G, 17 liter inhoud met quartz grill
en 750 Watt vermogen, digitale bedienmg, 3 direct toetsen Adviespnjs*349 -

HET VOORDELIGSTE
ABONNEMENT VAN NEDERLAND
MOBILINE
14.95 PER MAAND*
PHILIPS SPARK
GSM-TOESTEL
TOPMODEL t.w.v.

BEZORGER/STER

999.-

* 10 spraakgeheugens
*85 uurstandby
* 169 gram

VOOR KLEINE WIJK

r--^IP
fe^^

,** >

Wie wil 3 kwartier per dag leuk
geld verdienen + extra's?
In een gezellige ploeg1

SONY PLAYSTATION
MET WORLD CUP98

Kom op,
pak de telefoon
en bel mi| even

f

%>

,A

,*>\>

Playstation control-deck met 2 controllers en
memory-card mcl FIFA WORLD CUP98
voetbalspel, het mooiste spel voor
Playstation Adviespnjs*628 -

Vraag naar Olga,

* First Choice garantie^

l.*-v.

Tjnf

Itf* &•&" r*f*

kV*Xflf
fü **,..11A

* 1-jarig abonnement
*bellen in binnen- en
buitenland
* Speciaal weekendtanef

a.«'

tófe
PHILIPS KLEUREN-TV/VIDEO
COMBINATIE
14PV172, 37cm HiBn beeldbuis, inge- •
bouwde videorecorder met showview programmermg en PDC, videokoppen met
laser techniek, timer voor 6 programmablokken / 31 dagen vooruit, afstandbedienmg Adviespri]s*1145-

debitel'

• Het Mobiele Netwerk*

Voor aanvraag abonnement zijn vereist Geldige legitimatie,
kopie legitimatie en kopie bankafschrift (zonder bedragen))

tel. 5715872.

130
soorten

5O

soorten
vleeswaren

Voor hel \ooijnar en de /omer /ijn voordelige
Ape\ auloietourt.iiie\en beschikbnnr met mim-

vlees

Minute steaks
Peper steaks
of Cajun steaks
4 stuks
Mexicaanse
Biefstuk Roerbakschotel
500 gram
Cordon Bleu

4 stuks

Mensen kunnen last hebben van vliegtuigen, maar ze kunnen nog veel meer last hebben

10,-

of bel Stenn Line
(0174)115811

StenaLine

Speciale aanbieding via
Hoek van Holland - Harwich
3-daags autoretour (max 6 personen) f 249,-.
Rei/en tot en met 31 03 98

STEJVA HSS. HOEK VAN HOLLANDHARWICH IN 3.40 UUR.

van elkaar. Van burengerucht.
's Zomers alle ramen potdicht. Dreunende
house-muziek terwijl je de kinderen voorleest Het

12,50

8,--

mn.il Z'S'/r koiting Informeel naar de voorwaard e n b i ) t i u reisagent

ELK JAAR VERHUIZEN ZO'N
10.000 MENSEN
WEGENS BURENGERUCHT.

1,75

AMBACHTELIJKE KWAL1TEITSSLAGERIJ

Grote Krocht 5-7
,,9.00 ton 8.00 uur.
Zandvoort
zaterdag
;
Tel. 5719067
xvan
9 00 tot 17>oo uur
v
\

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Haltestraat 9, Zandvoort

De onmacht en de razernij Na verloop van tijd is het

AKO

minste geluid voldoende om je op de kast te jagen.

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort

Dit kan allemaal voorkomen worden met

De maatschappij moet alles doen om
Nederland leefbaar te houden, vindt iedereen Maar
wie Is die maatschappij? Dat zijn wij. Dat ben jij.

BOUCHERIE

Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. Veldwijk

nmg houden met elkaar.

100 gr.

Fa. P. Klein

gevoel dat anderen jouw huis binnendringen.

een beetje begrip, wat overleg en simpelweg reke-

Vers van het mes
Bacon of katenspek

Zandvoorts Nieuwsblad

| DE MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JIJ,

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2", Zandvoort

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Station"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

BRAUN FLEXINTEGRAL

ARISTONA 70CM STEREO KLEUREN-TV

5314, Oplaadbaar scheerapparaat met
tweeling scheerblad, zwenkend scheerhoofd en tondeuse Adviespnjs'239 -

70TA4412, Grootbeeld flat square beeldbuis, 40 Watt stereo, teletekst met
8 pagina's geheugen, menusturing, hoofdtelefoon aansluiting en Smart
Control afstandbediening Adviespnjs'1645-

H

SAMSUNG CAMERA
PHILIPS BREEDBEELD

VPK60 14xmotorzcom '1099-

AEG WASAUTOMAAT

639.-

Lavamat617 1000 toeren
centrifuge Waterbeveiliging
zuinig en stil AEG meerdere
malen bestgetest'Adv'1449 -

PW6301, 61cmBI Line S,
stereo, teletekst Adv'2095 -

1299.PHILIPS MATCHLWE

SONY TRAVELLER

TR401 HiFi geluid Adv' 1330 -

879,

100 Hz KLEUREN-TV

1679.PHILIPS BREEDBEELD

PW9501,Tvvan tjaari70cm
Black-lmeS,100Hzdigital
scan stereo TXT Adv'3895 -

~1048.SEMENSWASVOLAUTOM.

We blunderen, maar
we doen het express...
Volstrekt unieke
WK-aanbiedingen die niet
voor herhaling vatbaar zijn!
Profiteer!

PT820, Black-lme S groot- SONY STEADY SHOT!
I beeld stereo.TXT Adv'2795 • TR620, 15x zoom 3 program AE Adviesprijs* 1890-

WM20000 RVS trommel en
kuip Aparte temperatuurre
geling Bespaartoets Adv'1348

SONY +LCD SCHERM
TRV11, VideoS Camcorder Adviesprijs * 1 9 8 0 -

AWM800 15programmas Rui
me vulopening Milieuvrien
deliik Deurbeveiliging "1079

2199.- ~~ 1289.-

698.INDESIT 900 TOEREN

topklasse camcorder *2530-

WASVOLAUTOMAAT

1349.f2479.- SONY DIGITAAL
TOP!

WE900 Instelbare centnfu
gegang regelbare thermo
staat RVS trommel zellrei
mgende pomp Adv'1199-

PHILIPS 70CM STEREO

l PT4501,Teletekst Adv*1645 -

949.-

DCR, TOPKLASSE! 7,5cm
kleurenscherm Adv*4400 -

578.-

699.-

GRDV, Camcorder, 100x
zoom Adviespnjs'5279 -

PHILIPS TELETEKST
PT156 Afstandbediend '645-

PORTABLEKTV37cm
Off Ned Phihpsgarantie '495 -

~~ 319.-

VR Turbo-Dnve stereo, montai.Jog&ShutlleTXT '1495 -

979.-

PANASONIC STEREO
HD600, Topper ' 4 koppen,
Shovwiew+PDC Adv*1299-

739.SONY HIFI STEREO
E810,4 koppen Super Trilogie
videorecorder'1550

779.-

SONY HIFI STEREO
SONY72CM TRINITRON
KVC2981,Slereo,TXT *1880-

E705, Super Trilogie, 4 koppen Shpwview+PDC '1200-

649.-

SONY BREEDBEELD PHILIPS HIFI STEREO
KV24WS1, SuperTnnrtron, stereo teletekst Adv'2440 -

VR665,Showview+PDC 4koppen FollowTV.Iongplay '1095 -

Topklasse Vol electronische besturing zuinig
stil en milieuvriendelijk
Adviesprijs'2299

VIDEORECORDER MET
AFSTANDBEDIENING

2 videokoppen, 99 voorkeuzezenders On Screen
Display, soart aansluiting en
OTR (eenknops opname)
Adviespnjs*429 -

VERRIJDBARE AIRCO
Koelt en ontvochligt 2200 Watt
koelvermogen, timer luchtfilter
en 2 ventilatie snelheden
Service aan huis
Adviesprijs* 1499-

1599.-

SONY 100HZSUPER!
E2561, Super Trinitron,
PIP, stereo.TXT Adv*2970 -

1699.-

l SONY 63CM STEREO
X2501, Hi-BlackTrmitroi,
leletekst, afst bed Adv*1770 -

969.-

SONY 55CM STEREO
X2101 Trinitron TXT '1440-

C ALL C ENTER

M1400,Afstandbed AdVSSO-

K1321S 270 liter inhoud
CFK enHFK vrij AdV1399

869.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
l 020 - 6474939•

U
miv

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

BAUKNECHTWASAUTOM.

Type KE3100 Digitaal
gescheiden regelbaar Maar
liefst 280 liter inhoud 3vries
laden CFK/HFK vrij '1849

WA8214 Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiliging
bespaarprogramma s '1349

1199.-

525.- Kté

BOSCH AFWASAUTOM.
SMS1012 RVS interieur
4sproemiveaus Adv 1179

669.INDESITWASAUTOMAAT
^^

13

— _i, reden'""

ci

h

ueei rne

".

WN400 10 programma s
4 5 kg inhoud Adv'799 -

u'^ioi&I

,,. ^— tr GOEDK-'-'"
,. _
1
BETER
*..^iipdicu
,,-Hiae qarantie5»!
. oltiid «rkoper»,
of-*
-"
voUediQe g^ ^

735.-

BAUKNECHTVAATWASSER
GSF341 Sprogrammas Va
riabele indeling Adv'1099

795.

SN23000 Met aquastop
en RVS binnenzijde Lage
verbruikswaarden 1348

845.-

MIELE VAATWASSER
G570 Topklasse 6 Program
ma s 12couverts Wateront
harder en waterslop "2099

1295.-

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitvoermg met vriesvak

130 liter metvnesvak '699

599.-

ARISTONA STEREO

E&BBH

SB65 4koppen,SHOWVIEW
+ PDC, long play Adv*1095 -

365.-

ZANUSSI KOELKAST

TL80N
800 toeren
met regelbare
centnfugesnelheid
AdV1099

GV6400, 4 koppen,
Showview+PDC Adv*1159-

Met vriesvak Adv"699 -

375.SIEMENS KOELKAST

678.WHIRLPOOL
BOVENLADER

850 toeren Slechts 40 cm
breed Adviesprijs* 1435 -

SAMSUNG STEREO !
SV125, Videorecorder met
PDC Adviespnjs'749 -

878.-

fe
M

M6135 Supersnel verwar
men en ontdooien Uitneem
baardraaiplaleau Adv'279

179.- ™

SHARP MAGNETRON
R2V18 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

179.-

*"

229.-

WHIRLPOOL KAST

GRUNDIG HIFI STEREO

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

DAEWOO MAGNETRON

145 LITER KOELER

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

K

SIEMENSAFWASAUTOM

19 liter inhoud Eenvoudi
ge bediening Adv'599

Automatischeonldooiing '529 -

J620, Hi-Spec Drive *1 1 89 -

té

WHIRLPOOL AVM260

FL700 750 toeren centri
fuge RVS trommel schokdempers Adviespnjs'949 -

Met vriesvak 140 liter mhoud CFK vrij AdV729 -

425.-

ELECTROLUX
KOELBOX 12 volt

Ideaal voorop de camping
en m de auto

KOR610 DIGITAAL 18 liter m
houd 800 watt vermo
m auto programma s '349

229.-

SAMSUNG 24 LITER
1000 watt magnetron 60 mi
nuten timer automatische
programma s

299.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron
24 liter inhoud Makkelijk te
reinigen Vetekookfunkties '69Q

499 -

WHIRLPOOL AVM

Ruime 3 m 1 combi magne
tron Met hete lucht grill en
1000wattmagnetron Dusont
dooien koken bakken bra
denengratmeren Adv"999

vè
ft
ni
r^

fé

549.-R
r%

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge Zuinig stil en milieuvriendelijk
Waterbeveiliging Adv'1649-

M21.Hi-BlackTnnilron *990 -

549.-

599.-

MIELE KOELKAST

ZANUSSI WASAUTOM.

Consumenten Helpdesk voor informatie en
advies Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app

899.SONY55CMTELETEKST
SONY PORTABLE KTV

ARG647 156 liter koelen
eneoiitervnezen Adv'949

899.-

1299-"
SONY BREEDBEELD JVC HIFI STEREO
28WS1,70cmSuperTnnitron,
60 Wattstereo teletekst *2990 -

569.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

MIELE 1000 TOEREN

70voorkeuzenders,Off Ned
Philips garantie Adv'745 -

PHILIPS MATCH-LINE

Italiaanse vormgeving • * * '
sterren mvriescapaciteit
Adviesprijs 899

Nederlands topmerk 4 pro
gramma s 12couverts '899

KG25V03,240 netto inhoud
2vnesladen Adviespnjs'1348

2699.-

51 CM KTV TELETEKST

Koelgedeelte met auto
matischeontdoonng Vries
gedeelte met 2 vakken en
* * * * sterren invrieskapa
citeit Adviesprijs'999

849.SIEMENS KOEL/VRIES

STEREO KLEUREN-TV JVC DIGITALE STUNT!
Off Ned Philips garantie
55cm teletekst Adv'1245 -

230 LITER _
KOEL/VRIES KOMBI

449.848.ZANUSSI KOEL/VRIES
WHIRLPOOLWASAUTOM.

PHILIPS BREEDBEELD SONY Hi-8 HIFI STEREO
DOLBY PRO LOGIC TR780 STEADY SHOT,

PW9611,70cm, 100 Hz digital
scan stereo.
TXT Adv"4595
sreoTXT
Adv'4595 -

LUXE VAATWASSER

M
M
M
'té

1198.-

SONY LONGPLAY
~

E260,Showview+PDC *780-

WA9DROOG COMBNATE
Wassen en drogen in 1 machme 1000toeren Adv'1549-

PANASONIC Beste Koop!
NVSD200, Showview +
PDC Adviespri|S*649 -

ARISTONASB25TURBO
Super Turbo-Dnve shcwview +
PDC, afslandbediening '845 -

WASDROGER STUNT!

PANASONIC KTV TXT PHILIPS SHOWVIEW
TX21.55cm FSQ Adv*849 -

649.
979.829.-

Met tijdklok en pluizenfirler '495-

VR165 +PDC.afst bed '745 -

ZANUSSI WASDROGER

PANASONIC
JIC63CMTC
63CM TOP JVC SHOWVIEW + PDC
MD2,HiFi stereo
ereo TXT *1399
'139!

Links- en rechtsdraaiende
trommel Adviespnjs'649

A237, Express ProDigi *714-

l-jjjftf
375."
CONDENSDROGER

419.-

ARISTONA\STEREOKTV
STEREO KTV SONYVIDEORECORDER
TA4412 63on,teletekst*1595
Ti,teletekst*1595--

Geenafvoernodig1 RVStrommel

E1 05, Afstandbediening *610 -

r^w 545."
BAUKNECHTDROGER

ARISTONA
IA 63CM KTV PHILIPS VHS-VIDEO
TA5212, Stereo,
lereo, teletekst,
top Black-lme
neS
S Adv*1795-

1099.TV/VIDEO COMBI'S l

Kreukbescherming Instel
baartot 150 minuten "949-

VR161.Afslandbed '645

oen

»•••?•

~~~

Met afstandbediening

ABSOLUTE TOPKLASSE voor
NU
GSM-toestel t,w,v, 999,
21PT440, Flat spe BOSCH
tertompacl
HET VOORDELIGSTE

PHILIPS 55CM STEREO KLEUREN-TV

beeldbuis, 60 voorkeuzezeoders, teletekst met
gelieugeo Adv *1245
ARISTONA
51 CM KTV / VIDEO
TR426; Showview, PDC,
TXT, 2 tuners. Adv*1395.-

,-979.SONY COMBO 37CM

|j;j/£y
595-"
BOSCH WASDROGER

"*

STUNT! VHS-HQ VIDEO

MULTIMEDIA PC STUNT!
Intel Pentium166MMX,
IBM200Proc Laatste modellen

1479.INTEL P200MMX PC

IKV14V4; Showview, PDC.
|Adv!esprijs'1220.-

Multimedia PC, 32MB intern
f 1GBschijf,CD Rom,fax/mo
dem W 95, 1 jr On-Site garantie en helpdesk '3799 -

739.-

IBMAPTIVAE60TOP!

«Bal* ABONNEMEMT VAN NEDERLAND

° 1 Jaii(ataiMenl
• Bellen in binnen en toiltnland -~^-m , , . ,.
_~
* Speciaalwiekenfasl
_JT*^ debltel
Voor aanvraag alônnementen zijn vereist; Geldige legitimatie]
kopie legitimatie en kopie bankafschrift (zonder bedragen)! 1

Electromsche besturing
Zeer stil Adviesprijs* 1 099 -

PLAYITCOOLANDWIN!

^.
^•{ ' ?
Exclusieve koelactièlrij BCC:

180 liter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv *985 -

625.-

Gas elektrofornuis grill ther
mostaatensierdeksel '1199

798.-

ETNA FORNUIS

Gas elektra fornuis mei grill
en sierdeksel Adv'695

hl

M
w

LUXE FORNUIS

CENTRIFUGE

398.- y\

155.-

••
BHHun

b$

90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviesprijs 698 -

1989.-

349.WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik
•"* capaciteit CFK vrij

2479.

449.-

PELGRIM KOOKPLAAT

A

2 deligepannendragersen
sierdeksel Adviesprijs'490

278.-

ETNA K OIOKPLA
OKPLAAT
2 delige pannendragers
nnendrag

218

BOSCH VRIESKAST HOLLANDIAKOOKPLAAT
KOOKPL

GSD1300 3 laden 11 kg m
vriescapaciteit Adv'848 -

7ÜÜ
f iKfB"

529.-

GRUNDIG 37CMtTXT

l

219.-

",?

L:jl£f Z99."
VRIESKISTEN!

DJ400 Incl sheetfeeder '499 -

Detopmerken leverbaarm
alle maten en soorten Er
is al een vrieskist voor

289.-

CANON BJC4200

Topklasse13jr garantie '821 -

l Meer budget door de gratis
[ BCC-card!
Aanvraag-folder in dé winkel!

158.-

Handig' 50 liter Adv'595-

KTV37CM *TELETEKST HP INKJETPRINTER

419.11 KLAUTENKAART

4 pitsgaskookplaat
plaat Adv'295
Adv"

OPZETVRIESKAST

BUBBLEJET STUNT!
JP170, Kleurenprinter '599 -

259.-

445.-

BOSCH KOELKAST

2800toeren RVStrommel '249

SIEMENS

948.-

Gasoven vonkontstekingen
ovenlade Adviespnjs'849

ST650 Stereo. TXT Adv*1829-

PORTABLE KTV STCM

395.-

ZANUSSI 2-DEURS PELGRIM
Z150 Automatische ont
HETE-LUCHT FORNUIS
dooiing Adviespnjs"749

Electronisch en reverserend
RVS trommel Adv' 1799-

GRUNDIG 63 CM KTV

PJ30 STUNTl Adv'699 -

CFR 220 liter netto mhoud CFK vrij AdV849

MIELE WASDROGER

PHILIPS KTV/VIDEO K6-233MMX.32MB intern
2 OGB K56 flex fax/moPV172; 37 cm, Showview.
> PDC Adviesprijs *995.- A dem, 14" monitor Adv*3999-

699.-

2-DEURS KOELKAST

FG1
Gasfornuis
met elektrische
oven mcl
grill en
sierdeksel
Adv'1450

BCC B E T E R EN G O E D K O P E R

.
HAARLEM
BBM [BEVERWIJK
Winkelcentrum "Schalkwijk" ^^m |15oom2 Superstore Beter en goedkoper!
(2etages)
ftfffln
lnr..,.,„4 en
-•• • • - 37
- - -(Superstore)
• IH.ttiH IBreeStraat 65
Rivièradreef

l ZAAN DAM MSOOmZ Superstore Beter en goedkoper!
lwPo»iiri«';<; („nH.r nirw „ H Mrn.k\
IWes«l|ae55
(onder Dirk v.d. Broek)

1
:

ls

^^gS^S

in yc tiMrauaiHv
il3c«wÜKM|IlHD*EM "ó\LLFf*AR
DEN HAAGT-ZOETÊRWOUDE - ZOETERMEER
LEIDSCHENDAM
HILVËBSUM - MAARSSENMOEK
AMS

299.-

ETNA WASEMKAP

AVANCE 3 standen Adv' 135

78.ü

=F£----^0«rT -

dinsdag t/m vrijdag
09.30 tot 11,00 uur
Zaterda
9 ••.-•.....
09.30 tot 17.00 uur
KOOPAVONDEN Badhoevedorp Mairssinbraek;
Delft en Zoetermeer vrijdag. .. 19.00 tot 21.00 uur
avuria* filialen rinnrl.rrian . • 1ünnint31 Oflunr i

i
i

Alles wat u wilt weten om goed ëfrvoordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten,
Uw eigen recept in De BoodschappenBeurs? Dat kan! Pak
snel een pen of potlood en zet
uw favoriete recept op papier.
Het mag een hoofdgerecht,
maar ook een toetje, taart of
voorgerecht zijn. Het recept
mag niet meer dan 10 regels
omvatten. Lekker en toch gemakkelijk te bereiden!
Stuur uw Klik Klak Klaar
recept in een gefrankeerde
envelop naar:

KADOSUGGESTIE

Nederland
in oude
filmbeelden

De BoodschappenBeurs,
Klik Klak Klaarrecept, Postbus
1980, 3000 BZ Rotterdam.
De origineelste inzending
wordt in De BoodschappenBeurs gepubliceerd. Bovendien ligt voor deze inzender
een schitterende Tefal Comfort Line barbecue klaar.

Bref ultra

UNIEK VADERDAGKADO!

Historische filmbeelden tonen
hoe Nederland er vroeger
uitzag en hoe Nederland zichzelf zag.

Met Swirl houdt u
een heldere blik
Schoonmaken een lastig karwei? Niet met al die praktische
hulpmiddelen van Swirl. Werkelijk voor elke schoonmaakklus
in en rond het huis heeft Swirl
een oplossing bedacht.
Neem nu die handige Swirl
Brilpoetsdoekjes. Dit fluweelzachte doekje heeft een aangenaam milde, frisse geur. En door
de nieuwe formule reinigt het
nog beter.

Venal'i

jsauirJK'üiy.i ytssüscssf^!•' • "-«llf-f•% '

Venal helpt je weer op de been
Venal capsules en Venal
beencrème bevatten een combinatie van natuurlijke extracten
(muizedoorn, paardekastarue, toverhazelaar, kamille, wijnruit en vitamine B1 en C) die de bloeddoorstroming in de benen verbetert en de bloedvaten elastisch
houdt. Venal capsules zorgen
voor een betere doorbloeding
van binnenuit, terwijl Venal beencrème uitwendig zorgt voor
mooie, gladde benen zonder
blauwe haarvaatjes.

asaasa
Met fl. 120,- aan waardecheques als korting op andere uitgaven van het

Nederlands FilmarcV^

Venal voor mooie en onvermoeibare benen!
Klik - klak - klaar - recept

vegetarische
Rijstsalade
Bubble Joe
J

u wordt

haren

'" ±" Suker Want er zün twee nieuwe

resultaat fts en veiOTd Mar.

Bub«e

,^

iimiAMIU>|

Bereidingswijze:
De rijst van tevoren koken en
af laten koelen. Wortels fijn
snijden, eieren en ananas in
stukjes snijden, knoflook persen, sinaasappels schillen en in
stukjes snijden. De rijst vermengen met dieet dressing,.
groentenmix, wortels, eieren,
ananas, sinaasappel en fijngesneden selderij. Slablaadjes
op een schaal gameren met
plakjes tomaat en komkommer.
Koud heel erg lekker buiten
bij de barbecue en binnen verrassend fris. Deze rijstsalade
kunt u natuurlijk verrijken met
kleine blokjes ham.
Eet smakelijk!
Een recept van mevrouw
JA Hakkert uit Sliedrecht
Het BoodschappenSpel

En de
winnaar is...
mevr. N. Aam-Volgt
Dankzij de deelname aan
het BoodschappenSpel heeft
mevr. N. Aam-Volgt uit Apeldoorn de eerste prijs gewonnen en mag nu aan de slag met
zo'n
praktische Rowenta
stofzuigerset. De winnaars
van het handige Rowenta
surfline DE-303 stoomstrijkijzer krijgen hun prijs zo snel
mogelijk toegezonden.
Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!
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donderdag tussen 09.00 en 18.00 uui
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

woensdag 14.45 uur.
donderdag 10.45 en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur

McCain
Crispers

Asperges zijn nu weer volop
verkrijgbaar. U maakt ze erg
lekker als u ze gratineert met
een kaassaus. Dat gaat heel
goed met ERU Coudkuipje.
De énige smeerkaas waarmee
u kunt gratineren. Coudkuipje
bestaat namelijk uit 100% kaas.
Andere smeerkaas (zowel volvet als mager) bevat lactose.
Deze stof veroorzaakt tijdens
het gratineren een bruinkleuring met een bijsmaak.

slechts fl. 9.95.

r

U'

Asperges
met kaassaus
bij boekhandel, warenhuis 'en
tijdschriftenspeciaalzaak voor

a

STADSOMROEP

MARIO'S RECEPT

b**fl*crèm* \

k,ndershampoo v
baar

woensdag tussen 16.00 en 24.00 uur

W|»vNJ&vnte^
.4^»L4^

Swirl, voor praktisch schoonmaken

Ingrediënten
(voor vier personen):
•10 blaadjes sla
• 4 tomaten
• 1/2 komkommer
• 1 pakje snelkookrijst
• 1 blik groentenmix
•1/2 pot dieet dressing
of mayonaise
• 4 wortels
• 2 sinaasappels
• 4 schijven ananas
• 4 tenen knoflook
• 8 hardgekookte eieren
• 1/2 bosje selderij

AMERSFOORT,

De WC Cel kar\
,_---•«!» in de houder
gespoten worden, zonder dat u het toilet
daarPÜ aanraakt1?- —-•

Swirl Brilpoetsdoekjes zijn eenmalig in gebruik en verpakt per
10 stuks. Heel erg praktisch en
hygiënisch; zo kunt u er ook nog
eens eentje uitdelen! Bovendien
zijn de Swirl Brilpoetsdoekjes
bijzonder geschikt voor de
reiniging van beeldschermen,
cameralenzen en spiegels. U zult
merken dat alles weer vetvrij en
streeploos wordt. En dat is te
zien!

Veel mensen klagen over hun
benen. Vooral als ze zwaar belast
worden door veel te staan, overgewicht of te weinig beweging.
Door diverse oorzaken kunnen
onze bloedvaten verslappen,
waardoor het bloed onvoldoende
wordt rondgepompt en de conditie van onze benen terugloopt.
De belangrijkste problemen zijn
pijnlijke, zware of vermoeide
benen; opgezette aderen,
zichtbare blauwe haarvaatjes
en dichtslibbende bloedvaten.

OMROEP,

Vo
°r een dagelijks
*hoon en fris ruikend
toilet is er nu Bref ultra
aeanwccel.Een,nno
vatlef product dat zorgt
van uw toilet
fen brengt Bref
Clean Wc Gel een
opvallend frisse geur n(n
uw toilet
De

1398-1955

SUGGESTIE •

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Krokant tot het laatste frietje
McCain maakt het eten van frites nu nog lekkerder. Want
McCain heeft iets nieuws:
Crispers. McCain Crispers zijn
overheerlijke, goudgele frites in
een krokant jasje. Daardoor zijn
ze na het bakken niet alleen
droogkrokant, maar blijven ze
ook op het bord nog lang warm
en knapperig. Dit in tegénstelling tot gewone f rites, die al enkele minuten na het bakken minder
krokant en kouder worden.

Hoofdgerecht voor 2 personen

ingrediënten: 1 kg. asperges; 3 ERU Coudkuipjes;
:
1/2 bouillontablet; 4 eieren;
;bieslook; 4 dl. aspergevocht;
40 gr. bloem; 40 gr. boter;
nootmuskaat, peper en zout.

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

McCain Crispers blijven daarom lekker tot het laatste frietje in
de schaal of op uw bord. Zo
wordt frites eten een nog groter
feest en kunt u uzelf, uw familie
of huisgenoten optimaal verwennen.
McCain Crispers zijn verkrijgbaar in zakken van 750 en 1500
gram. U vindt ze in het diepvriesvak van de beter gesorteerde
supermarkt.

donderdag 16.30 en 24.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

McCain Crispers: de smaaksensatie.

Bereiding: Maak de asperges schoon en was deze. Kook
ze in ruim water met wat zout
in ca. 40 minuten gaar. Kook
de eieren 8 tot 10 minuten.
Smelt de boter en voeg
bloem toe tot een deegrolletje
ontstaat. Laat het bouillonblokje in de saus smelten.
Snijd de hardgekookte eieren
in kleine blokjes en roer deze
met de ERU Coudkuipjes
door de saus. Breng de saus
op smaak met zout, peper en
nootmuskaat en meng de fijngehakte bieslook door de
saus.
Schep de asperges uit de pan
en leg ze in een ingevette
vuurvaste schaal. Verdeel de
saus over de asperges en dek
de aspergepunten af met aluminiumfolie. Zet de schaal 15
tot 20 minuten in een voorverwarmde oven (200°C). De
schotel is klaar als de bovenkant goudgeel gekleurd is.

KIJNMOtlD

SUGGESTIE

woensdag 16.00 uur'
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

De lekkerste smeerkaas,
de handigste kuipjes!
ERU kaasfabriek maakt al jarenlang de lekkerste smeerkaas en
stopt die daarna in de bekende
gouden en zilveren kuipjes.
Goudkuipje is een heerlijke
romige 48+ smeerkaas in de
varianten Naturel, Sambal, Rookvlees en Salami. Zilverkuipje is
de 20+ smeerkaas in de smaken
Naturel, Füne Kruiden en binnenkort ook Ham en Alpenkruiden.
Coudkuipje en Zilverkuipje zijn
gezond voor jong en oud. Ze zitten boordevol bouwstenen,
zoals calcium en eiwitten en er

IsHAMfOol

Serveer de asperges met
aardappelpuree en achterham
of verse beenham.
Eet smakelijk!

zitten geen kunstmatige toevoegingen in. Daarbij bevat
Zilverkuipje extra weinig calorieën.
De smeerkaas van ERU is erg
lekker en gemakkelijk tijdens het
ontbijt of de lunch. Maar natuurlijk kan het ook 's avonds bij de
borrel of als smaakverfyner in of
bij de warme maaltijd gebruikt
worden.
Ze smelten de kazen!

Kent u vrouw vandaag al?

SUGGESTIE

ACTIE

HET BOODSCHAPPENSPEL!
v*

Niet alle room
is het zelfde!
In veel gerechten wordt
room verwerkt, soms gaat het
om slagroom, maar vaker om
Crème Fraiche of Sour Cream.
Er wordt wel eens gedacht dat
die laatste twee in een gerecht
gemakkelijk door elkaar vervangen kunnen worden, maar
dat is niet waar. Sour Cream
heeft een lager vetgehalte dan
Crème Fraiche. Dat zorgt
ervoor dat deze room bij
koken snel schift. Sour Cream
dient u dan ook bij vookeur in
koude gerechten te gebruiken
en Crème Fraiche in warme.
Laat de -oom overigens voor
gebruik altijd eerst op kamertemperatuur komen. Want
een groot temperatuurverschil (direct uit de koelkast in
een warm gerecht) werkt
schiften in de hand.
Schrijft het recept voor dat u
Sour Cream in een warm
gerecht moet gebruiken, roer
er dan wat maizena door en
voeg de room toe nadat u de
pan van het vuur heeft
gehaald.

J

,'

rf.

!

J Het BoodschappenSp(el heeft voor, 'u teuke huishoudelijke^ prjjzen in!< |
f petto. Want iedere beller ofinzender^rpefcde juiste antwoorden maakt/!
1
1" kans'op een praktische^Rowenta stofz)ujgeriet bèstaahdeült eer]|co'ifi-*"|
/pacte en oplaadbare Aqua Cleanette waar

Kent u vrouw
Vandaag al? Het complete weekblad voor
maar fl. 1,95!

otenj

En, vrouw Vandaag is
nóg goedkoper als u
abonnee wordt.
Vul de bon in en stuur hem gratis op!
De eerste 10 nummers voor maar f l. 10,-

U ontvangt de eerste
10 nummers voor
maar fl.10.-!

Deelname aan het BoodschappenSpel is eenvoudig.
Beantwoord onderstaande vragen:

1. Welke kindershampoo is er nu in twee

nieuwe favoriete geuren?

SurtlineDE-303
Stoomstrijkijzer

2. Welk produkt zorgt voor een dagelijks

frisse reiniging van uw toilet?
en bel uw antwoorden door naar:

De BoodschappenLijn

Vrouw

0909-50.220.05

Nu samen
voor maar

(100 cnt/m)
(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken.l
Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van
uw naam, adres, postcode en woonplaats) naar:

Het BoodschappenSpel

Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam

Betaalbare mode, snelle recepten,
praktische tips, gezondheid, puzzels,
ontroerende interviews, de verhalen
échter het nieuws... Dat vindt u elke
week in Vrow Vandaag. Voor maar
f l. 1,95! Maar als u abonnee wordt,
betaalt u nog minder: maar f 1.1,75 per
nummer, en het blad wordt elke week
bü u thuis gebracht! Neem nu een
;\ abonnement en profiteer van
;
' • ' •'•
een geweldige welkomstkorting: de eerste
10 nummers
voor f l. 10.-I

.''•.«'
H *T!S
B f\
tf- %»• ir

Ik abonneer mij tot wederopzegging. maar voor
,
tenminste een half jaar op Vrouw Vandaag en ;;
••'•',
betaal slechts fl. 38,- (als welkomstcadeau ontvangt,
u de eerste l O nummers voor slechts fl. 10,-)
:

Geef hier aan hoe u uw abonnementsgeld wilt betalen:
O
Ik machtig Medianet/Media Expresse het abpnnementsg
automatisch vah mijn rekening af te schrijven.
$
:

Handtekening:....;......... ...............................................................J...;
O

; Ik ontvang

voor de betaling van het abonnernentsgeld
een acceptgiro

Naam:

..................,:....i.....

Geboortedatum:.....
Straat:
Postcode:
Telefoon:

.,

..........™......„Nr: ™™
...............

................Plaats:::.;..;

....................,.,.L..:...„.........;....:

Stuur deze bon In een open envelop
zonder postzegel naar Media Expresse,
Antwoordnummer 50.200,2000 VK Haarlem
, of bel graüs Oaoo-022«2I. Dan
ontvangt i
;

vtïi.£ijT^^iïi^!i;ïï^i^ii-irr:ïiv'4tiii :i^t'ï*2^aiLlï

De winnaars ontvangen
schriftelijk bericht.

ZOMERAANBIEDING

bij
Fitness Pa ra dis e
Paradijsweg 1 Zandvoort
Zie onze adv. elders in deze krant
Woensdag 17 juni 1998
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Los nummer 2 gulden

'Strandhuur
mag niet te
veel omhoog'

Prins Bernhard maakt rondde op circuit

ZANDVOORT - De gemeente mag de huurprijzen
van het strand niet verdubbeien. 25 gulden per strekkende meter is voldoende.
Alleen als de strandpachters
er iets voor terug krijgen,
mag de huur stijgen. Bovendien moeten de pachters op
het naaktstrand relatief minder gaan betalen. Dat zijn de
aanbevelingen die Haarlemse onderzoekers doen in een
tot nog toe geheim gebleven
rapport.
De gemeente heeft het rapport ('Te huur: strand in
Zandvoort') door de afdeling
Onderzoek en Statistiek van
de gemeente Haarlem al in
november laten maken. Tot
nog toe is het niet in het
openbaar besproken. Wel onderhandelt de
gemeente met ~~""~"~~~1""'~~~
de
strandpachters
al
enige
maanden over verhoging van de
huur, omdat
hun contract
eind 1997 afgelopen is. De
strandpacht moet jaarlijks in
totaal 1,1 miljoen gulden
gaan 9pbrengen. Nu is dat
nog vijf ton.
De gemeente mag niet
overvragen, menen de Haarlemse onderzoekers. 'Een
verhoging van de huurprijs
(...) lijkt uit exploitatie-overPrins Bernhard (midden) kreeg zondag tijdens 'Italia a Zandvoort' een rondleiding op het circuit van burgemeester Van der Heijden (links) en circuitdirecteur Hans Ernst wegingen, in vergelijking met
(rechts). Zij stonden onder andere even stil bij een Fiat 500 uit 1968
andere horeca-onderneminFoto Chris Schotanus gen, maar beperkt mogelijk.
Een ruimere verhoging zou
gepaard moeten gaan met
maatregelen
van de kant van
Hoge
de gemeente waar strandpaviljoens direct of indirect in
snelheden

Editie 17

DEZE WEEK
Stoelendans
in de
Kerkstraat
pagina 3

hun exploitatie van kunnen
profiteren,' staat in het rapport te lezen.
Volgens de onderzoekers
zou de gemeente de huuroptarengsten bijvoorbeeld in
een promotiefonds kunnen
storten waarmee het strandtoerisme gestimuleerd kan
worden. In Scheveningen bestaat zo'n promotiefonds al.
Als tweede voorbeeld noemen de onderzoekers een andere houding van de gemeente. Die zou meer activiteiten en muziekoptredens
moeten toestaan, zodat de
strandpachters meer kunnen
verdienen en meer huur kunnen betalen.
Geld kan de gemeente volgens de onderzoekers ook
verdienen door de gehate
strandstoelbe~~""-•-"•"~•~ lasting te verruilen
voor
baatbelasting.
De
huidige
strandstoelbelasting levert
namelijk nogal
veel administratieve
------ rompslomp
op. Belasting heffen op de
omzet (8 procent van de omzet volstaat volgens de onderzoekers) is veel simpeler.
Als het aan de onderzoekers ligt, betalen de pachters
op het naaktstrand minder
aan de gemeente. Hun verdiensten baren de onderzoekers ernstige zorgen. Zij verdienen gemiddeld de helft
van hun collega's op het textielstrand. Bij een grote
huurstijging redden zij het financieel niet meer, vrezen de
Haarlemse onderzoekers.
Vervolg op pagina 3

Politici
brengen
eten rond
pagina 3

Geheim rapport
neemt het op
voor pachters

op Zeeweg

Burgemeester sluit drugscafé

ZANDVOORT - Café SesOVERVEEN - Uit de resulta- to Senso is vrijdag op last
ten van de extra politiecontro- van de burgemeester gesloles op de Zeeweg blijkt dat ten wegens drugsoverlast.
sommige automobilisten niet De politie heeft de eigenaar
schuwen om daar zeventig ki- van Sesto Senso, een 33-jarilometer per uur harder te rij- ge man uit Loosdrecht, opgeden dan toegestaan is. Zon- pakt. De eigenaar liet toe dat
dagmiddag reed een automo- er in en vanuit zijn café werd
bilist 120 kilometer per uur op gehandeld in harddrugs.
een stuk van de Zeeweg waar Daarnaast heeft de politie
vijftig kilometer per uur de ma- vier andere verdachten gearximumsnelheid is.
resteerd en tientallen klanOok op andere dagen waren ten verhoord.
er diverse uitschieters. Vorige
week dinsdag, de dag waarop
De hoofdverdachte van de
de politie aankondigde weer drugshandel is de portier van
meer te gaan controleren, Sesto Senso, een 30-jarige Amwerd op de kop van de Zeeweg sterdammer die in Zandvoort
een automobilist die 91 kilo- verbleef. Ook een 27-jarige
meter per uur reed gefotogra- Zandvoorter (voormalig barfeerd. Vijftig kilometer is daar man van Sesto Senso), een 33toegestaan. Andere extreme jarige Amstelvener en een 36snelheidsovertredingen: 143, jarige Zaandammer zijn gear135, 128 en 114 kilometer per resteerd.
uur op het tachtig-kilometerDe politie heeft in het huis
stuk.
van de Amsterdammer op 9
juni een wikkel cocaïne, een
In totaal hebben 894 automobilisten of motorrijders in
de voorbije week een bekeuring opgelopen. Dat is 14 procent van de passerende voertuigen. De meeste mensen reden te hard op de vijftig-kilometerstukken (ongeveer een
ZANDVOORT - ^t voor
kwart gaat daar te snel). Op de kort hadden we nog vier kattachtig-kilometerstukken
ten, maar sinds twee weken
houdt gemiddeld 13 procent hebben we er nog maar twee.
zich niet aan de maximum- De andere twee zijn overresnelheid.
den,' schrijft de familie Battistini aan het college van
en WethouAutokraker betrapt Burgemeester
ders.
ZANDVOORT - Een 21-jarige Zandvoorter heeft zaterDeze familie voert namens
dagnacht rond half vier een 21- de bewoners van de Brederojarige Amsterdamse autokra- destraat actie voor verbetering
ker betrapt op de Koninginne- van de verkeersveiligheid. Een
weg. De Zandvoorter zag dat lijst met 43 handtekeningen is
de man bezig was met zijn inmiddels ook op het gemeenauto. De autokraker bedreigde tehuis gearriveerd, tezamen
de Zandvoorter met een mes met de brief van de familie
en vluchtte daarna. De politie Battistini.
heeft hem later aangehouden,
op het bouwterrein achter JuDe bewoners willen graag
piter. Hij had een frontje van dat de gemeente een woonerf
de autoradio van de Zandvoor- maakt van de Brederodeter en een kleine hoeveelheid straat, de weg versmalt door er
harddrugs bij zich. Het mes bloembakken neer te zetten of
had hij weggegooid.
er verkeersdrempels in aanlegt.

weegapparaat en verpakkingsmateriaal voor drugs gevonden. In het huis van de Zandvoortse verdachte ontdekte de
politie een weedplantage. De
politie heeft de apparatuur
voor het verbouwen van hen-

de politie een kleine hoeveelheid harddrugs, die zij samen
met een paar duizend gulden
cash en een personenauto in
beslag nam. Ook de Amstelvener moest overigens zijn auto
inleveren.

Portier Sesto Senso is volgens
politie hoofdverdachte cocaïnehandel
nep en 52 hennepplanten in
beslag genomen. Volgens de
politie dealde de Zandvoorter
hard- en softdrugs voor de Amsterdammer.
Dat geldt .volgens de politie
ook voor de Amstelvener. De
politie hield hem al op 2 juni
aan, net toen de 36-jarige man
uit Zaandam zestien gram cocaïne bij hem afleverde. Deze
Zaandammer ziet de politie als
leverancier. In zijn huis vond

Als justitie en de rechter vinden dat de verdachten met de
drugshandel ten onrechte geld
verdiend hebben, worden de
auto's verkocht en is de opbrengst voor justitie. Dit zpgeheten 'Pluk ze-beleid' is sinds
een paar jaar van kracht.
De zaak kwam aan het rollen
nadat de politie in maart via
het politiecircuit informatie
kreeg dat er door een in Zandvoort logerende Amsterdam-

mer gehandeld zou worden in
harddrugs. De politie ontdekte
dat de drugshandel vrij omvangrijk was. De meeste handel vond plaats vanuit Sesto
Senso en vanuit de directe omgeving van het café. Volgens
Johan Schouten, coördinator
van het politie-onderzoek,
wordt er al jaren gehandeld.
Hoeveel drugs er verhandeld
is, kan hij nog niet precies zeggen omdat het onderzoek nog
niet is afgerond. „Maar het
moet heel wat geweest zijn.
Niet zozeer omdat de hoeveelheden per afnemer zo groot
waren, maar in totaal is het wel
veel."
Voor het café, dat rijkelijk
versierd is met oranje vlaggetjes, staat inmiddels een hek.
Er hangen verklaringen op het
raam waarop staat dat het
pand op last van de burgemeester en op grond van de
algemene plaatseljke verordening gesloten is.

'Velen wanen zich hier op het circuit'

Waterstanden
Datum

LW
UW
HW
17 jun 09.25 04.55 22.09 17.30
18 jun 10.46 05.55 23.15 18.35
19.54
19 jun 11.55 07.15
20 jun 00.26 08.26 13.00 21.10
21 jun 01.28 09.14 13.59 22.10
22 jun 02.25 10.15 14.55 23.00
23 jun 03.19 11.15 15.49 23.46,
24 jun 04.07 12.04 16.37
25 jun 04.56 00.36 17.25 13.05
Maanstand:
LK wo. 17 jun 12.28 u.
Hoogwater do 25 jun 04.56 uur
NAP +111 cm.
Laagwater za 20 jun 08.26 uur
NAP -86 cm.

nen niet meer veilig oversteken. Zelfs de kinderen kunnen
niet meer veilig spelen vanwege voorbijrazende automobilisten. Dat baart ongeruste
moeders zorgen. We moeten er
niet aan denken wat er allemaal voor vreselijks kan genen lopen zonder dat ze het beuren."
gevaar lopen om overreden te
worden. Nu is het in dit geval
Bij de gemeente bestaan nog
'maar een kat', maar er wonen geen plannen om de Brederoook gehandicapte mensen in destraat veiliger te maken volde straat. Die vinden het zeer gens Kitty de Hoog, voorlichtonveilig worden, want ze kun- ster van de gemeente.

Bewoners willen dat
Brederodestraat woonerf wordt

„Want op deze manier kan
het niet langer," schrijven de
Battistini's. „Dagelijks worden
we geconfronteerd niet een
zeer onveilige verkeerssituatie.
In onze straat geldt een maximum snelheid van 50 kilometer per uur. Helaas hebben we
in Zandvoort nogal eens wat
toeristen of bewoners die zich
op het welbekende circuit wanen. Ze lappen de maximumZANDVOORT - De politie heeft donderdagmorgen een 18snelheid zeer vaak, we mogen
wel zeggen dagelijks, aan hun jarige jongeman uit Zutphen een bekeuring van 150 gulden
gegeven, omdat hij bij een vakantiebungalow van een paar
laars."
meisjes naar binnengeklommen is.
„Wij en de omwonenden zijn
zeer ontstemd dat huisdieren
In eerste instantie hield de politie zijn vriend, een jongeman
niet meer veilig op straat kun- uit Brummen, aan. Die bleek echter onschuldig.

Politie bekeurt ongewenste bezoeker

ADVERTENTIES

HW

Uw krant
niet
ontvangen?

V a n d a a g in uw k r a n t
DE 2E WK B I J L A G E

Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur

HET ORANJE SPEL

tel. 5717166

met veel nieuws en lokale aktiviteiten
en
waarbij mooie prijzen zijn te winnen. Doe mee!

ci
NVM

.MAKELAAR.

Betty van
der Kar
zegt voor
pagina 5

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

Vlag
ZANDVOORT - De politie
heeft een achttienjarige jongen
uit Zaltbommel op de Van
Lennepweg betrapt toen hij
een vlag wilde stelen bij een
benzinestation. Hij kreeg een
boete van honderd gulden.

ADVERTENTIE

Kleine stormschade

BENTVELD - De stormschade en gevolgen van hevige
regenbuien vallen tot nog toe
mee volgens de politie. Op
donderdag kwam in Bentveld
een grote tak op de weg terecht. Andere meldingen heeft
de politie niet gekregen.

KIES DAN VOOR
EEN HEAO-STUDIE

Bevolking kiest voor geitjes in jaar 2000
ZANDVOORT - De Zandyoortse bevolking kan in het
jaar 2000 geitjes knuffelen en
lammetjes de fles geven. De
meerderheid van de mensen
die meededen aan de verkiezing van het zogeheten 'millenniumcadeau' heeft gekozen voor een kinderboerderij.
Het Millenniumcomité heeft
dat bekend gemaakt.
61,5 procent stemde voor de
kinderboerderij. Het boinenen plantenproject 'Zandvoort
in kleur' kreeg 15,8 procent van
de stemmen, de muziektent
10,8 procent en het high-techcentrum 9,5 procent. 2.4 procent van de in totaal 1941
stembiljetten was ongeldig.
Dat de kinderboerderij gewonnen heeft, is volgens Klaas
Koper van het Millenniumcomité geen verrassing. Diverse
Zandvoorters hebben actief
propaganda gevoerd. Zo reed
er zaterdag een geluidswagen
door het dorp die dierengeluiden liet horen en er werden
stemmen pp scholen opgehaald. Het is nog niet duidelijk
waar de kinderboerderij komt.
Er zijn zes locaties die eventueel in aanmerking komen volgens Koper: in het Kostverlprenpark. bij het Huis in de Duinen, naast de begraafplaats in
Noord, tussen de manege en
Nieuw Unicum, achter de Lorentzstraat en bij de Beatrix-

CENSE&
MÜNGEN
V

A

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N.QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042PR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5 715 715 • FAX 023-5 715747

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag.10

school. „We moeten in overleg
met de gemeente uiteraard kijken naar wat de meest geschikte plek is. Het Kostverlorenpark is bijvoorbeeld wel een
prachtige locatie, maar het
park behoort toe aan een prpjectontwikkelaar. Dus eerlijk
gezegd acht ik de kans niet zo
groot dat de kinderboerderij
daar gebouwd kan worden."
Om zich te laten informeren
over wat er allemaal bij een
kinderboerderij komt kijken,
heeft het Millenniumcomité
een consulent van de Nederlandse Vereniging voor Kinderboerderijen uitgenodigd.

Uiteindelijk moet er een voorstel uit de koker van het comité komen dat voorgelegd kan
worden aan de gemeenteraad,
want die beslist uiteindelijk
over de kinderboerderij.
Daarnaast gaat het comité
een plan opstellen om geld in
te zamelen. Tot nu toe is er
namelijk pas een ton van de
gemeente beschikbaar. Het is
de bedoeling dat sponsors en
inwoners van Zandvoort ook
honderdduizend gulden opbrengen. De gemeente heeft
beloofd om dit bedrag vervolgens te verdubbelen.

tlie krant moe ik
' hebben.
' Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorls Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19.60 D halljaar ƒ 35,40 D jaar/61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 710371 017003
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FAMILIEBERICHTEN

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

Met grote blijdschap en dankbaarheid geef ik u
kennis dat op 16 juni is geboren mijn 5e kleinkind,
kleindochter.
Wij mogen haar noemen

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Maxime Madeleine
Gelukkige ouders:
Ton en Leontine Jansen-Levendig

Verhuizingen

Oma A. Jansen-Hoogendijk

WEKELIJKS EUROPA
In alle rust is op 15 juni 1998 op 78-jarige leeftijd
van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze dierbare moeder en toegewijde grootmoeder

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

OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert maandag 29
juni 1998 in het openbaar De vergadering
wordt gehouden in de raadzaal in het Raad~huis vanaf 20.00 uur.
Op de agenda staat (onder voorbehoud)

ERKENDE
VERHUIZERS

Marie Cornelia de Boer-Loos
Zandvoort:
P. A. de Boer
Bentveld:
I. M. Lunstroo-de Boer
J. A. A. Lunstroo
Zandvoort:
P. A. de Boer
E. de Boer-Fledderman
Zandvoort:
A. J. de Boer
M. H. M. de Boer-Pijpers
Larvik, Noorwegen:
R. H. de Boer
S. A. de Boer-Hus0y
Kleinkinderen
Correspondentieadres:
Brederodeslraat 63
2042 BC Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 17 juni en donderdag 18 juni van
19.00 tot 20.00 uur in het uitvaartcentrum aan de
Poststraat 7 te Zandvoort.
De uitvaartdienst zal gehouden worden op vrijdag
19 juni om 11.00 uur in de Nederlands Hervormde
kerk te Zandvoort, waarna aansluitend om 12.00
uur de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene
Begraafplaats aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort.
Na de begrafenis is er nog gelegenheid tot condoleren in de aula op de begraafplaats.

Ome „Vliegende Garnael"is uiteindelijk
gestrand.
Na een moedig gedragen lijden is onze zorgzame

OPEN HUIS
ZANDVOORT,
BURG. V. FENEMAPLEIN 22/5
vrijdag 19/6 van 15-17 uur.
Zeer verzorgd driekam.app. (vh 4), op de 3e
et. met schitterend uitz. over zee en dorp.
Balkons oost en west.
Ind.: ruime hal; L-vorm. woonk. met open
haard; 2 si.k.: badk. met ligbad, dubb. wastafel en toilet; luxe keuken met inb.app.
Vr.pr. ƒ 379.000,-k.k.
Eventueel te koop met garage
Vr.pr./35.000,-k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

uur.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in één der ontvangkamers.

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

ENDURA

KRASVASTE
en
MONODEK
van
HISTOR verf
Tevens verkoop van
glas, behang en
petroleum
naar
KEESMAN
Jan Steenstraat l
Tel. 5712425

N B.1 Het kan gebeurden dat door omstandigheden wijzigingen m de agenda optreden BIJ

de raad na de verkiezingen is de behandeling
van het Raamplan in de gemeenteraad verplaatst naar augustus Dit betekent dat de
commissiebehandeling plaatsvindt op 2 juli a s
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvraag bouwvergunning
is bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 8 juni vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 24 door B&W genomen
besluiten is op maandag 15 juni vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

98096 B Ebbingeweg 3 plaatsen serre
De genoemde aanvraag ligt ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat
2, gedurende de openingstijden Belanqhebbenden kunnen binnen een termijn schriftelijk
hun zienswijze kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag 25 juni 1998 om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluestraat 2, Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt
u terecht bij de sector Grondgebied, afdehng Bouwtoezicht en Milieu, telefoon (023)
574 01 00

Verleende bouw- en sloopvergunningen
en toestemming bouwvoornemen
98054B Patrijzenstraat 46
interne
verbouwing
(10-06-1998)
98056B Zandvoortselaan 78 plaatsen
dakkapel
(09-06-1998)
98066B Dr C A Gerkeveranderen
straat 46zw
woning
(09-06-1998)
98077S Bentveldweg 17
slopen woning
(09-06-1998)
98078B Bentveldweg 17
bouwen
woning
(09-06-1998)
98080S Kamerlingh
opslagloodsen
Onnesstraat
verwijderen
asbest
(09-06-1998)
98082M Juhanaweg 2
plaatsen
dakkapel
(09-06-1998)

VERKEERSMAATREGELEN
HAARLEMMERSTRAAT
Voor de Haarlemmerstraat zijn een aantal snelheidsremmende maatregelen genomen besloten is tot het aanleggen van verkeersdrempels
Het aanleggen hiervan heeft plaats vanaf
22 juni Het werk zal ca 5 dagen m beslag
nemen Van 22 juni tot vrijdagmiddag 26 juni
is de Haarlemmerstraat afgesloten voor doorgaand verkeer
Gedurende de afsluiting wordt het verkeer
omgeleid via de Prmsesseweg (busbaan) en de
Kostverlorenstraat De bewoners kunnen hun
auto's gedurende de afsluiting wel parkeren in
de Haarlemmerstraat.
BEHANDELING RAAMPLAN
ZANDVOORTSELAAN IN
GEMEENTERAAD
Het Raamplan Zandvoortselaan heeft in de
periode van 8 januari tot 5 februari 1998 ter
inzage gelegen ten behoeve van inspraak
Vanwege het overweldigende aantal reacties
en mede door de wisselingen in het college en

GEMEENTE

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

SCHAIK
MAKELAAR O.G,

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

PARADISE

FITNESS

AankoopA/erkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
NVM

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944VFax 023-5717596
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

3 MAANDEN (Juli, Augustus, September) ONBEPERKT:
CARDIO FITNESS (conditietr.), FITNESS (spierversteviging),
STRETCHING, SAUNA, TURKS STOOMBAD en PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Bel voor gratis info, advies of afspraak
023-5715626.
Van Ostadestraat 26, Zandvoort

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Gevestigd sinds 1957
Voor het toiletteren van kleine
tot middelgrote honden, incl.
nagel-, oor- en anaalklierbehandeling.
(Ook apart mogelijk.)

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF 8e
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons ol uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles wat ermee verband houdt.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

„Hondenkapsalon RENEE"
* Bewegingsprogramma's voor jong en oud
* U kunt zelf bepalen op welke tijd u traint
* Wij zijn 7 dagen per week geopend: ma t/m vr 10.00-22.00
za en zo 10.00-14.00

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

Fa. Gansner & Co,

Voor meer informatie:

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

FITNESS PARADISE

GEEFT U MEER ENERGIE!

Juf Giltaij

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

De Rozenobel * Antiek

van de Plesmanschool
verlaat binnenkort dit dorp

IN- EN VERKOOP ANTIEK- CURIOSA - DECORATIES

Voor kasten, salon- en eettafels in grenen,
kersen, teakhout en grootmoederstijd

Alle oud'leerlingen zijn van harte
welkom om afscheid te komen nemen

AFSCH^
Aan het einde van het schooljaar zullen

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

BEL VOOR EEN AFSPRAAK OF KOM EVEN LANGS!

Paradijsweg 1 (t.o. politiebureau)
Tel. 023-5717742 Zandvoort

ADVERTENTIES

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Voorde nieuwe

- Beleidsplan 1998-2002
- Benoemen leden en voorzitter van de onafhankelijke adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- & beroepschriften
- Aanschaf en invoering Documentair en
Raads Informatie systeem
- Richtlijnen, uitgangspunten en planning
begroting 1999
- Vaststellen evaluatie- en uitvoeringsplan
1998 Lokale Agenda 21
- Voorbereidingsbesluit midden boulevard
- Planschade, art. 49 WRO, woonwagenlocatie Heimansstraat
- Voorbereidingsbesluiten voorde percelen:
- dr. C.A. Gerkestraat 17zw.
- Regentesseweg 3
- Martinus Nijhoffstraat 47
- Onttrekken aan het openbaar verkeer van
een perceelgedeelte aan de Prinsenhofstraat
- Beschikbaar stellen van krediet voor aanschaf extra middelen Tafeltje Dekje
- Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid
- Gewijzigde verordening Leerlingenvervoer

het bureau Voorlichting, tel (023) 574 01 62,
kunt u terecht voor nadere informatie over de
agendapunten Tijdens de vergadering zijn
altijd exemplaren van de agenda beschikbaar
De agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen ter inzage bij de Centrale Balie en
zijn conform de Legesverordening tegen betaling algemeen verkrijgbaar

VAN

George Klijn
op de leeftijd van 73 jaar heengegaan.
Curacao:
Jan-Peter en Mijly
Albert-Jan, Marie-Louise
Zandvoort:
Tim en Monica
Britt
Heemstede:
>
Jettie Willinck
15 juni 1998
Gasthuishofje 3
2024 JR Zandvoort
Correspondentieadres:
Zandvoortselaan 54
2024 XB Zandvoort
Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen
donderdag 18 juni van 20.15 uur tqt21.00uurin het
Uitvaartcentrum van de Associatie Kennemerland, Zijlweg 183 te Haarlem.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben vrijdag
19 juni in het crematorium Velsen te DriehuisWesterveld. Tijd van samenkomst aldaar 14.45

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

Diverse leuke, kleine antieke spullen,
oude en nieuwe verlichting,
schilderijen en decoratie-artikelen

en hun oude schaaltekeningen
te herontdekken op

27 en 28 juni vanaf 13.00 uur

Gasthuisplein 6, Zandvoort
tel. 023-5731787

s* voortuin

bij haar thuis; Marisstraat 56

Dagelijks geopend van 12.00-17.30 uur

de heer L. K. de Vries
directeur van de

Zandvoorts Nieuwsblad

Oranje Nassauschool te Zandvoort

en

De jeugd van Zandvoortmeeuwen

mevrouw S. de Vries-van Duuren
groepsleerkracht van de
Oranje Nassauschool
afscheid nemen wesens vervoesde
pensionerins.
Het bestuur van de Verenisms voor Christelijk
Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland biedt het
echtpaar De Vries een afscheidsreceptie aan
die plaatsvindt op vnjdas 3 juli 1998 tussen
18.00
uur en 20.00 uur m de Oranje
Nassauschool aan de Lijsterstraat 1-3 te
Zandvoort.
De receptie is toesankelijk voor een ieder die
zich op eniserlei wijze met de Oranje
Nassauschool en het echtpaar De Vries-van
Duuren verbonden weet.

voetbal bedankt alle sponsors voor
de geweldige dag
in de Arena op 5 juni jl.

HBR -Kroon Vis
ABN/AMRO
Shell Dr. Gerkestraat
De Albatros ~ HB ~ De Hema
Marcel Schoorl
Martin Drayer
één van de sponsors
RepraPubliciteitsService
Chin Chin ~ nog één van de
sponsors ~ Heineken
Play inn ~ Bakels en Jonker
en alle begeleiders

Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
rVlUIDERSTRAATAA/EG 1 S-S 1 , DIErS/lEN
Door nieuwe architectuur en
j Comfortabel met lift, privé
OF»EIM HUIS
nieuwe bestemming zal het
parkeergarage en besloten
binnentuin.
project 'Carpe Diem' straks
weekend
13/1
«4
juni
en
zaterdag
ruimte bieden aan 9 stads2O
juni
van
13
tot
IS
uur
tuinwoningen en 42 apparte, Centraal gelegen nabij uitmenten en lofts voor menvalswegen en ideaal t.o.v.
sen met een eigenzinnige
centrum Amsterdam.
Uw persoonlijke woonwenwoonstijl.
INFORMATIE/DOCUMENTATIE:
sen kunnen in dit stadium
Een heerlijk vrij uitzicht op
de Weespertrekvaart.
Triade Vastgoed BV
& Dokter Makelaardij worden gerealiseerd.
Grote verscheidenheid in
Gea van Walsum
020-6208816
Koopsommen V.O.N, van
woningtypes variërend van
tel: 071-5146929
f 329.000 = tot 549.000 =
ca. 80 tot 135 m*.
fax: 071-5148965
Parkeerplaats vanaf
Alle woningen met eigen buif. 30.000,= V.O.N.
tenruimtes.
EEN PROJECT VAN BOAK
PSOn CTOWTWIKKHJvn

TE ROTTERDAM

AKO

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2A, Zandvoort

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Statjon"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

i/eekmedia 17

raten met PvdA
ZANDVOORT - Vanaf 25
ni kunnen Zandvoorters hun
i- en aanmerkingen kwijt bij
i raadsleden van de Partij
n de Arbeid. Marijke Her>n, Gert Toonen en Pred
roonsberg houden elke
aand van zeven tot acht een
jreekuur op het raadhuis,
et spreekuur vindt ook
aats op 30 juli, 20 augustus,
oktober, 19 november en 17
cember. Overigens zit MarijHerben ook regelmatig
aar tijdens het spreekuur
n het college van Burgeeester en Wethouders dat
n keer in de twee weken geouden wordt.

eesten bij Yanks

ZANDVOORT - Dance Club
anks organiseert zowel vrijag als zondagavond een feest,
•ijdagavond is er een Mownparty met muziek uit de
ren zeventig en een surprise
:t. De zaal gaat open om tien
ur. De entree is gratis. Op
indag treden de Funky Diva's
p en draaien gerenommeerde
's muziek. Het feest duurt
m negen tot drie uur 's
achts. Ook tijdens dit feest is
e toegang gratis. De ingang
m de Dance Club bevindt
ch aan de Kosterstraat.

few Wave

ZANDVOORT - Van viool
t gitaar en van keyboard tot
ano. New Wave biedt voor
et nieuwe seizoen lessen aan
DOF acht verschillende instruenten. Wie daar meer over
il weten, kan zaterdag 20 juni
recht tijdens het Open Huis
in New Wave. Van drie tot vijf
ur zijn docenten van de muekschool aanwezig in het Geeenschapshuis. Om zeven
ur laten de leerlingen van
ew Wave horen wat ze tot
og toe allemaal geleerd heben. Deze uitvoering is gratis
legankelijk.

attoobeurs
ZANDVOORT - Wie be:hikt over een prachtige tat30 of piercing of er altijd al
enieuwd naar was, kan donerdagavond een leuk eveneent meemaken.
Tattoo
ene, Piercing Jackie en TatDO Chantal organiseren in
ance Club Yanks een TatDobeurs. De entree is gratis,
e zaal gaat open om tien uur.
/ie de mooiste tattoo heeft,
laakt kans op een prijs. De
igang van de zaal zit aan de
osterstraat. Meer informatie:
il. 571.9299.

Jsventer

ZANDVOORT - Tijdens het
eniorenprogramma van het
'kale radiostation ZFM praat
heo Hilbers vrijdagmorgen
iet iemand die in de jaren
vintig ijsjes verkocht in Zandoort. De aanleiding hiervoor
de jubileumvoorstelling van
oneelvereniging Wim Hildeng en folklorevereniging De
Yurf op 26 en 27 juni. Het seiorenprogramma is tussen elf
n twaalf uur te beluisteren op
PM 106.9.

'annenkoeken
ZANDVOORT - De WV
uid-Kennemerland organieert tot en met 31 oktober een
annenkoekenwandeling door
andvoort. De wandelroute is
oor 2,50 gulden te koop bij het
W-kantoor op het Schqollein. De routebeschrijving
oert langs vijftien beelden en
indigt bij de Pannekoekenarm. Bij de routebeschrijving
it bovendien een kortingsbon
oor een pannenkoek naar
:euze. Het WV-kantoor is
loor de week van negen tot vijf
n op zaterdag van negen tot
ler geopend. Op zondag is het
:antoor dicht.

Zandvoorts
Mieuwsblad
3nafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
woensdag Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur: J M. Pekelharcng.
Directeur/uitgever: C A Pelle.

woensdag 17 juni 1998
Vrijdagmiddag in de Kerkstraat. De zon schijnt. Een
groepje Duitsers doet zich
op het terras van 't« Familierestaurant goed aan een
pilsje. Bij de buren, Grand
Café 25, zijn drie tafeltjes
bezet. Aan de overkant
houdt de schaduw de mensen weg. Overal staan de tafels en stoeltjes voor een
deel op de oranje klinkers
van de vernieuwde Kerkstraat. Officieel mag dat
straks niet meer, maar bij
drie horecazaken wil de gemeentc voortaan een oogje
dicht knijpen. Toch broeit
het in de Kerkstraat. Het
terrassenbeleid en de wanhoop van drie restaurateurs.

'W;

E PRATEN NERGENS
anders
meer over de laatste tijd, alleen nog
maar over ons terras," zegt
Hanneke Gaus van restaurant
Harocamo. Ze zucht. „Op een
gegeven moment heb ik ge-

Stoelendans in de Kerkstraat
zegd: haal dat terras maar
weg, dr.n zijn we er eindelijk
vanaf."
Het probleem is dat volgens
de nieuwe terrassennota van
de gemeente de stoeltjes en tafeltjes niet over de oranje klinkers mogen komen. Ze moeten
op de kleine paarsrode klinkers staan. 'De loper', zo
noemt de gemeente de oranje
vlakken in de straat. Ze liggen
er pas sinds dit voorjaar. Daarvoor had de Kerkstraat gewoon klinkers en stoepen. Nu
is de hele straat op een hoogte
gebracht. Dat geeft de hprecaondernemers de mogelijkheid
voor een terras, een lang gekoesterde wens voor velen.
Zo is de familie Gaus van Harocamo (dat in 1949 in de
Kerkstraat is begonnen) al
ruim tien jaar bezig een terras
aan te vragen. „Toen de plan-

023) 573 0497
:-rnail: wmaveen@perscom nl
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax
020) 665 6321
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amstelv
een Postbus 51, 1180 AB Amstelveen.
Tel: (020) 347.3434. Fax: (020) 347.3439
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
020)6656321.
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
020)5626211.
Abonnementsprijzen: ƒ19,60 per kwartaal;
/35,40 per half jaar; 61,75 per jaar. Voor
'ostabonnees gelden andere tarieven,
-osse nummers ƒ2,-.
Vragen over bezorging: donderdag tussen
9-12 uur (023) 5717166
Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
jpers (plv-chef), Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder.
Vormgeving/Systeemredactie: Dick Piet
(chef), Willpm Bleesing. Hero Blnk, Paul
Busse, Fred Frerejean, Pieter Hendal, Theo
v
an der Linden, Yvonne Mulder, Andre
Stuyfersant
Secretariaat/Redactiepromotie Trudy
Steenkamp, Henny Lanser.

nen voor het opknappen van
de Kerkstraat ter sprake kwamen, leek dat te gaan lukken,"
vertelt Rob Gaus.
Volgens diverse ondernemers heeft de gemeente bij het
bespreken van het ontwerp
voor de vernieuwde Kerkstraat echter nooit gezegd dat
de 'loper' maatgevend zou zijn
voor de terrassen. „Als we dat
van te voren geweten hadden,
zouden we er nooit mee akkoord gegaan zijn," zegt Peter
Sluisdam (eigenaar van 't Familierestaurant).
Net als bij Harocamo en de
Pannekoekfarm is de strook
paarsrode klinkers voor zijn
deur smaller dan 1,20 meter.
Dat is te suial voor een terras
volgens de gemeente. Omdat
de gemeente dat sneu vindt,
mogen de eigenaren van de
drie restaurants wel iets over

de streep heen met hun meubilair. Maar niet te veel.
Sluisdam en de familie Gaus
vinden dat vervelend. Zij willen een groter terras. „Mijn
gasten komen meestal met zijn
vieren. Dan willen ze met zijn
tweeen naast elkaar zitten en
dat kan niet op zo'n klein stukje," zegt Rob Gaus. „Het voelt
zo onrechtvaardig dat de gemeente met twee maten meet,
terwijl ze in andere gevallen
zeggen 'gelijke monniken gelijke kappen'. Ik begrijp niet
waarom mijn collega's wel een
breder terras mogen hebben.
Ik kan me er enorm boos om
maken. Let wel, ik misgun niemand iets. Ik ben niet jaloers
op anderen. Alleen kwaad op
de gemeente."
Bij de Pannekoekfarm speelt
nog iets anders. Daar staat volgens eigenaresse Marjan van

Een scholletje in een boterjus of een roomschnitzcl, fruitsalade vooraf en abrikozenbavarois als toetje. Dat feestmaal
kregen vrijdagmiddag de honderd Zandvoorters voorgeschoteld die een abonnement hebben op Tafeltje Dekje. En
omdat de maaltijdservice dertig jaar bestaat, ontvingen zij
deze keer hun warme maaltijd uit handen van burgemeester Van der Heijden, wethouder Andries van Marie, welhouder Hans Hogendoorn of de raadsleden Peter Boevé en Michel Demmers.

Z

E ZITTEN AL te wachten, de mensen die vrijdag tussen de middag
een maaltijd van Tafeltje Dekje krijgen. Soms gaat de
deur al open zonder dat er aangebeld is. Vaak zijn ze overdonderd als ze behalve het vertrouwde gezicht van vrijwilligster Jopie Peniks ook het gezicht van het raadslid Michel
Demmers (GBZ) zien opdoernen in de deuropening. Maar
ja, het is immers een bijzondere dag: Tafeltje Dekje viert het
dertigjarig bestaan.
Dertig jaar geleden nam de
Commissie
Huishoudelijke
Gezinsvoorlichting het initiatief om oudere Zandvoorters
een warme maaltijd te brengen. Negentien ouderen hoefden destijds niet te koken. Inmiddels zijn er meer dan
156 duizend maaltijden verstrekt.
Tegenwoordig brengt een
grote groep vrijwilligers op
maandag, woensdag en vrijdag
honderd maaltijden rond. Het
is zelfs de bedoeling om ook op
zaterdag Zandvoorters gebruik te laten maken van de
service van Tafeltje Dekje.
Daarvoor geeft de gemeente
13 duizend gulden extra subsidie.
De organisatie die Tafeltje
Dekje regelt heet allang niet
meer Commissie Huishoudelijke Gezinsyoorlichting. De
maaltijdservice is nu ondergebracht bij de Stichting Welzijnscentrum. De prijs is in dertig jaar tijd gestegen van 4,75
gulden naar 8,25 gulden.
In eerste instantie maakte
de kok van Huis in de Duinen
het eten. Dat is tegenwoordig
ook weer het geval. Tussendoor zijn de maaltijden echter
een paar jaar lang bereid in het
Strandhotel.
„Sinds het eten weer uit het
Huis in de Duinen komt, is het
een stuk lekkerder," zegt de
74-jarige mevrouw Nolte uit de
Willem Draijerstraat. „Een
paar jaar geleden, nadat ik ge-

opereerd was aan mijn hand,
heb ik ook een paar keer een
maaltijd van Tafeltje Dekje gekregen. Het was niet te eten.
Mijn buurvrouw had medelijden met me, ik mocht bij haar
eten."
Mevrouw Nolte besloot het
een halfjaar geleden weer opnieuw te proberen, omdat ze
niet meer zo goed loopt. Boodschappen doen is daardoor
lastiger geworden. Ze begon de
vis te missen die ze op woensdag altijd op de markt haalde.
Toen ze hoorde dat op vrijdag
Tafeltje Dekje altijd de keuze
uit vis of vlees biedt, ging ze
overstag.
Spijt heeft ze daar niet van.
„Het is heerlijk. Proef zelf
maar," zegt ze, terwijl ze een
stukje schol op de rand van
haar bord schuift. De vis is bijzonder gaar, het sausje smaakt
er goed bij. Het voedsel is nog
prima van temperatuur, al
heeft het al een uur geleden de
keuken van Huis in de Duinen
verlaten. Alle onderdelen van
de maaltijd worden namelijk
afzonderlijk in roestvrijstalen
bakjes verpakt die in een piepschuimdoos warm gehouden
worden.
„We kunnen ook rekening
houden met speciale wensen,"
vertelt chefkok Hans Meijer.
„Een extra grote portie of iets
zonder zout. Onze klanten
hebben altijd de keus uit twee
menu's. Ze krijgen een hoofdgerecht en een toetje en op
feestdagen een voorgerecht."
In een halletje achter de keuken nemen de vrijwillige bezorgers de maaltijden van de kok
over. Daar zit ook een vrijwilligster van het Welzijnscentrum die in de gaten houdt wie
in welke wijk bezorgt. De
meeste vrijwilligers rijden alleen, maar soms gaat er een
nieuwe medewerker mee om
de route te leren kennen.
Jopie Feniks brengt sinds
1996 maaltijden rond. De
meeste adressen bevinden
zich in Oud-Noord. „Ik heb zelf
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Omdat de populariteit van
strandpaviljoens op het textielstrand jaarlijks verschilt,
raden de onderzoekers de gemeente af om per strandpachter een andere huurprijs af te
spreken.
In Scheveningen is de huurprijs van het strand wél afhankelijk van de plek waar het paviljoen staat. De goedkoopste
plek (het naaktstrand) kost
225 gulden per strekkende meter, de duurste plek (bij het
Kuhrhaus) vijfhonderd gulden
per meter.
Die tarieven liggen hoger
dan in Zandvoort, waar elke
strandpachter 200,25 gulden
per strekkende meter betaalt.
Ook Noordwijk is duurder,
maar daar zit er meer vrij
strand om de paviljoens heen
zodat er meer mensen een ijsje
komen halen of een drankje
komen drinken per paviljoen.
De overige kustgemeenten zijn
volgens de Haarlemse onderzoekers goedkoper.

ZANDVOORT - De zomeractiviteiten voor ouderen, georganiseerd door het Activiteitencentrum Zandvoort, zijn
maandag begonnen met een
Italiaanse maaltijd.
De eerstvolgende activiteit
waar ouderen aan mee kunnen
doen is de lezing over afasie
(vanmorgen om elf uur) of een
fietstocht door het natuurgebied Duin- en Kruidberg op
vrijdagmiddag. De fietstocht
start om een uur bij het Activiteitencentrum (ingang Flemingstraat) en duurt tot vijf
uur.
Op dinsdag 23 juni is er een
bezoek gepland aan het Joods
Historisch Museum in Amsterdam en een bezoek aan de Portugese synagoge. De excursie
bevat ook een tochtje met de
museumboot door de Amsterdamse grachten. Woensdag 24
juni is er een borduurbijeenkomst van tien tot twaalf uur
in het Activiteitencentrum.

Groei en bloei

Vanwege het dertigjarig jubileum krijgen de vrijwilligers van Tafeltje Dekje hulp van raadsleden, wethouders en de burgemeester bij het
inladen en rondbrengen van de warme maaltijden
Foto Amli c Liobci om

jarenlang in de horeca gewerkt. Toen ik stopte, wilde ik
niet thuis gaan zitten. Het
rondbrengen is heel gezellig
om te doen. De mensen zijn
altijd dankbaar. Sommigen
kijken de hele dag naar hun
maaltijd uit. Dan hebben ze

vriendelijk woord. Bij de een
maakt hij een grapje, bij de ander is hij meelevend.
Zo roept hij bij een meneer
die al vroeg de drankfles op
tafel heeft gezet: „Lekker hè,
alleen jammer voor je dat we er
geen borreltje bij geven." De

Altijd de keuze uit twee menu's
en op feestdagen een voorgerecht
's morgens al de tafel gedekt.
Het is jammer dat ik meestal
weinig tijd heb om naar hun
verhalen te luisteren."
Ook politicus Michel Demmers, die voor de gelegenheid
met Jopie Feniks meerijdt,
merkt dat sommige mensen
blij zijn met aandacht en een

man glimlacht en knikt. Bij
mevrouw Lammers moet hij
even mee naar binnen om de
foto van haar overleden man te
zien en de vele bekers van haar
beroemde zoon Jan te bewonderen. Demmers heeft nog met
Japie Lammers, een andere
zoon, in de klas gezeten. „We

mochten altijd bij u Ezeltje
Prik spelen," weet Demmers
nog.
Wethouder Andries van
Marie roemt na afloop ook de
sociale bewogenheid van de
vrijwilligers die de maaltijden
rondbrengen. Hij heeft bewondering voor hen gekregen.
„Het lijkt me trouwens nog een
hele studie om de route goed
in je hoofd te krijgen." Vrolijk
laat hij een kaart zien die een
klant hem heeft gegeven: 'Bij
Tafeltje Dekje heb ik een lekker bekje' staat erop.
„Ik vond het geweldig,"
glundert burgemeester Van
der Heijden. „De mensen bij
wie we kwamen, waren enorm
enthousiast over de kwaliteit
van de maaltijden en de service. En ook de vrijwilligers die
telkens maar weer op pad
gaan, verdienen alle lof. Ik

vrees alleen dat het niet eenvoudig zal zijn om in de toekomst veel nieuwe vrijwilligers
te vinden, terwijl de doelgroep
wel groter wordt. Er komen
steeds meer behoeftige ouderen en dat is nu juist de groep
waarin ook de vrijwilligers zitten."
Peter Huijskes, voorzitter
van de Stichting Welzijnscentrum Zandvoort, maakt zich
eveneens zorgen. „Het lijkt zo
makkelijk om te zeggen 'we
breiden Tafeltje Dekje uit naar
zaterdag', maar het is niet eenvpudig om mensen te vinden
die op die dag willen rondrijden. Ik probeer nu vooral jongeren daarvoor te benaderen."
Hij is in elk geval wel tevreden
over de tijdelijke hulp van de
burgemeester, wethouders en
raadsleden.

rectie van Nieuw Unicum. Maar het belangrijkste is dat de bewoners overdag
wat te doen hebben. Verveling is een groot
probleem voor hen. Doordat de sociale
werkplaatsen commerciëler moesten worden, zijn veel gehandicapten de afgelopen
jaren hun baantje kwijtgeraakt. Ze kónden het tempo niet bijbenen. In de Houtpoort werkt ieder in zijn eigen tempo.
„Maar we werken wel samen aan een
ding. De een lakt, de ander zaagt," vertelt
Inge Mudde. Samen met haar man Peter
bezoekt ze één keer per week de Houtpoort. „Ik heb ontdekt dat ik meer kon
dan ik dacht. Het geeft me zelfvertrouwen
om er te werken. Ik kan me voorstellen
dat het voor anderen ook fijn is dat ze hun
dag kunnen vullen. Voor mij geldt dat niet
zo. Ik verveel me nooit, ik help bijvoorbeeld ook in de bibliotheek van Nieuw
Unicum."

Haar man waardeert het werken in het
dagactiviteitencentrum omdat hij de vrijZANDVOORT - Het echtpaar De Vries neemt afscheid van de
heid heeft om zelf te kiezen wat hij maakt. Oranje
Nassauschool, omdat directeur Bert de Vries vervroegd
Hij praat moeizaam, maar schrijven kan met pensioen
Op vrijdag 3 juli is er van zes tot acht uur in
hij wel. „De sfeer is zalig. Je leert ook de school een gaat.
afscheidsreceptie voor het onderwijspaar.
kanten kennen van iemand die je van te
voren niet verwacht had," schrijft hij.
Bert de Vries is al 31 jaar de bevlogen directeur van de christeOranje Nassauschool. Hij en zijn vrouw zijn echter in 1963
„Het is een groot succes," vindt Lia de lijke
aan de toenmalige Wilhelminaschool. Later is deze
Jongh, medewerkster van Nieuw Unicum. begonnen
omgedoopt in de Oranje Nassauschool.
„De bewoners staan soms al om half ne- school
Mevrouw De Vries viel in het begin veel in en is vanwege de
gen voor de deur, al gaat de Houtpoort
van haar kinderen een paar jaar uit het onderwijs
pas om negen uur open." „Zodra we kun- opvoeding
De laatste 25 jaar heeft ze echter vast gewerkt op de
nen uitbreiden zullen we het zeker doen," geweest.
vult Peter Kühn aan. Dagelijks kunnen er Oranje Nassauschool.
twaalf mensen terecht in de Houtpoort,
van wie zes bewoners van Nieuw Unicum.
K O R T I N G S B O-N
De anderen komen uit Haarlem, omdat de
Houtpoort opgezet is door een organisaOpening Kerkplein
tie die onder andere een dagactiviteiten= Diner =
centrum in Haarlem heeft.
actie loopt tot 30 juni

Menu

Wegers
op de vlucht

runder carpaccio met pesto en oude geraspte kaas
Of
Ierse wilde zalm met een mierikswortelroom
romige courgette-soep

DDD
met zeezout en zeewier gepocheerde zeebaars geserveerd met een
beurre blanc saus

Of
Met enige moeite probeerde Hilly Jansen van de Beeldend Kunslcnaarsgrocp Zandvoort zondagmorgen een vlieger op te laten. Hei viel niet mee, want het
regende een beetje en er stond
weinig wind. De vliegers vlogen
's middags dan ook naar galerie
Artatra. Actrice/regisseuze Sonja Rijnders-Koper opende daar
rond drie uur de expositie in
Zandvoorts kostuum. Ze droeg
bovendien een gedicht voor. De
expositie is de hele zomer te zien
in Artatra (Zeestraat 34)

lamsbiefstukjes gemarineerd met knoklook, uien, piment en soyasaus
waarna in de oven gebraden
Of
Zuid-Amerikaanse Prime-rib
met een hot-Chilisaus met dragon
DDD
kaas assortie

DDD
omelette surprice
geflambeerd met rum
Prijs ƒ 52,50 (i.p. v. ƒ 67,50)
Tegen inlevering van deze coupon in ons restaurant ontvangt u deze
aantrekkelijke korting op het speciaal samengestelde opening kerkplein
menu

Restaurant Queenie
Kerkplein 8 - Zandvoort
reserveren gewenst: 023-57 1 3599
dagelijks geopend van 1 2.00 tot 22.00 uur

Foto Ancltr Licboiom

ZANDVOORT - De gemeente is van plan om in het najaar
een actie 'Groeien, snoeien en
bloeien' te houden. Wat het
plan precies inhoudt is nog
niet bekend. Volgens gemeentevoorlichtster Kitty de Hoog
gaat de gemeente misschien
compost weggeven en aanbieden om tuinafval dat niet in de
groenbak past gratis op te halen.

Foto's

ZANDVOORT - Tot en met
21 juni zijn de foto's van Bert
van Voorden nog te zien op de
bovenetage van het Zandvoorts Museum/Cultureel Centrum. Daarna vindt de jaarlijkse expositie van Zandvoortse
amateurs plaats. Bovendien is
er op de begane grond een expositie van juttersspullen van
Wim Kruiswijk. Het museum
zit op het Gasthuisplein en is
van woensdag tot en met zondag van een tot vijf uur open.

Monique van Hoogstraten

Echtpaar De Vries gaat weg
Zagen en lakken voor het zelfvertrouwen bij
Oranje Nassauschool

ZANDVOORT - Voortaan kunnen
Zandvoortse scholen en crèches hun
houten speelgoed in hun eigen dorp kopen. Met het doorzagen van een kartonnen deur hebben de gehandicapten
Erik en Mark woensdagmiddag op
Nieuw Unicum namelijk het nieuwe dagactiviteitencentrum De Houtpoort geopend.

Strandhuur

Voor ouderen

Advertentieverkoop: R. Post (verkoopManager), M Oosterveld.
?

der Goot de prullenbak in de
weg. „Ik kan me niet permitteren dat gasten klagen over
stank uit de prullenbak." Ze
heeft geprotesteerd, maar nog
geen antwoord gekregen.
Danielle Pront van Grand
Café 25 wil graag over het terrassenbeleid praten. Het zit
haar erg hoog. Ze neemt het op
voor haar collega's. Ook zij is
ontevreden over de houding
van de gemeente. „Iedereen
heeft geïnvesteerd in nieuwe
meubels en we hebben flink
meebetaald aan de bestrating
van de Kerkstraat. Nu is het
aan de gemeente om zich soepel op te stellen. Voor wat
hoort wat. Geeft ons nu de mogelijkheid om ook wat terug te
verdienen. Precario wil ik best
betalen. Dat is helemaal geen
probleem."
„Ik heb," zegt ze, „op de

WD gestemd (de grootste
partij in de gemeenteraad,
red.), hopelijk krijg ik daar
geen spijt van." Of de WDraadsleden beantwoorden aan
haar verwachtingen, kan ze
over enige tijd pas beoordelen.
Eerst wordt er een inspraaknota gemaakt naar aanleiding
van een inspraakavond twee
weken geleden. Die wordt na
de zomer voorgelegd aan de
raadsleden.
Pront ergert zich overigens
ook aan de bureaucratie bij de
gemeente. „Al een jaar of vijf
probeer ik een vergunning
voor een terras te krijgen. Telkens moet ik weer dezelfde gegevens opsturen. Nu weer voor
een tijdelijke vergunning."
Die tijdelijke vergunning,
voor deze zomer, hebben inmiddels meerdere horeca-ondernemers
aangevraagd.
Daarom mogen de stoelen en
tafels deze zomer gewoon buiten staan. Alleen bij de Pannekoekfarm zal het voorlopig
leeg blijven, tenzij de prullenbak snel verhuist.

Een 'lekker bekje' dankzij Tafeltje Dekje

Een houten stoeltje voor kinderen kost
55 gulden. Een tafeltje 115 gulden. En een
gasfornuis dat in vrolijk geel en rood geschilderd is, gaat voor 125 gulden weg.
„Het is dat we net wat spullen hebben
gekocht, anders zou ik het wel wat vinden," reageert Relinde Adegeest van kinderdagverblijf Pippeloentje. „Maar misuur.
Redactie: (023) 571.8648 Fax: (023 schien kunnen we hier wel een paar kasten bestellen. Die hebben we nog nodig."
573 0497.
Orders zijn erg welkom volgens de diAdvertentieverkoop- (023) 571.7166 Fax
Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort Postöus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdac
»an 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, dondervan 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16

Zand voo rus
Nieuwsblad

De aanbieding geldt voor maximaal vier personen per bon

Cinema Circms
18 t/m 24 juni

Een legcnslandcr vin formaat
Eci film uHirhcl liclc gc/in
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Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?
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iloriders. En Nergens Anders!
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Uitslagen
Postcode Loterij

Stichting DOEN werkt mee aan Festival Mundial

Record Show
15 juni 1998

Groot feest in
Tilburgs Leijpark
Het Tilburgse Festival Mundial is een traditie. Al tien jaar is
Tilburg aan het begin van de zomer het centrum voor literatuur, theater, kunst en vooral muziek uit de hele wereld. Nog
steeds is het festival, dat elk jaar meer dan honderdduizend
bezoekers trekt, gratis toegankelijk.

getal 1 t/m 22

i Postcode Loterij
18 juni
Braderie
Schiedam

aanstaande zondag, zullen 25
bands optreden m het Leijpark. Tussen de concerten
door kunt u op de markten en
pleinen in het park kennis
maken met het werk van
belangrijke ontwikkehngsorganisaties. Natuurlijk komt
u dan ook Stichting DOEN
tegen!
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Heeft u met bovenstaande
getallen een volle kaart,
dan wint u de

Thuisbingo van
f 25.000,Overige Bingoprijzen
getal 23 t/m 36
19 f 10.000,- 28
f 20,38 f 1.000,- 34 f 10,-

33
09
01
04
41

op lokatie

Dat kan mede dankzij
Stichting DOEN van de
Nationale Postcode Loterij.
Want DOEN is een van de
hoofdsponsors van dit belangrijke feest, waar u kennis
kunt maken met mensen en
culturen uit alle werelddelen.
Tijdens de slotmanifestatie
van hel Festival Mundial,

DAMES- EN
HERENSLIPS

De Bingogetallen

Stichting DOEN kan haar
werk doen omdat u meespeelt
in de Nationale Postcode Loterij. Want de hele netto opbrengst is bestemd voor 28
goede doelen, waar Stichting
DOEN er één van is. Door
mee te spelen m de Postcode
Loterij helpt u dus mens en
natuur en maakt u tegelijkertijd kans op de PoslcodeKanjer van minstens 18,9 miljoen gulden!

Ook dit jaar kunt u op 21 juni weer gaan genieten op Festival
Mundial in Tilburg. De toegang Is gratis!

• tel: O2O - 61 84733

18 juni
Braderie
Driebergen

f 100,"
f50,f 40,f30,f 25,-

20
43
24
42
03

Kroon Mode
Haltestr. 55

f9,f8,f7,f6,f5,-

BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE

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

Straatprijs mei
bekendmaking 15 juni
f 5.000,4522 GW
Extra Straatprijs
f 25.000,4522 GW 020

21 juni
Festival Mundial
Tilburg
23 juni
Kermis
Rijsbergen

de Gaper Drugstore.
Sterk In perfect fotowerk
BUDGET
KLEURENFOTO'S
van Weinbeeld kleurenfilms

De BMW
3984PP015inOdijk

vanaf ,^J

BON VOOR 18,9 MILJOEN
ffi'Ja, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij en kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle Bingoprijzen.

D de heer

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.

Postcode:

D
D
D
D

/ 40,ƒ 30,ƒ 20,ƒ 10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen
m blokletters.
Deelname aan de Nationale Postcode Loten/
houdt m aanvaarding var- het reglement, verkri/gbaar bij het secretariaat, tel. 020-677 68 68

D mevrouw

Stand Mega Jackpot

Naam: „.
Adres:

Vraag ook naar de

GASTONS
SURPRISE:

met nieuwe film voor slechts J 3)"

PRESTIG E-FOTO
IDIOI

Megafestatie
Utrecht

Plaats: .
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
Tel:
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

5 miljoen

15098.06

DRUGSTORE

DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL 023-5712513. SPAAR ON7X KASSABONNEN
P. OLIESLAGERS

Postcode Loterij Record
Show 22 juni
Kijk, bel en win
toegangskaarten voor de
Megafestatie

j l

Datum:
Handtekening:

Elke maandag

NATIONALE

LOTERIJ

21.00 uur op RTL 4:
Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

\j.

de Postcode Loterij
Record Show
Zetfouten voorbehouden

*0

J
0

^

G/ozenwosserij
Specialiteit schoonmaak van gebouwen
Schoonmaak van luxaflex
Verhuur tajöijtreinigers

•Tel.57 14764/57 14090 of06 5293 5293

WEEKMEDIA OP
MICROFICHE
Bel nu voor een
abonnement of nadere
informatie

Tel. 020-562.2485
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[Jubileumstuk wordt mijn grootste uitdaging'

Zand voorts
Nieuwsblad

Met

oog
en

oor
de badplaats door

pas na afloop van de
^ooi-stellingen van Wim
Ilildering', wanneer alle
medewerkers het applaus in
he/it nemen, is zij te zien.
Tijdens de uitvoeringen zit
Betty van der Kar namelijk
jndcr een hokje verscholen,
om van daaruit de acteurs
discreet bij te staan als zij
uin tekst eventjes kwijt zijn
geraakt. Al ruim twintigr jaar
s de inmiddels 81-jarige
Zandvoortse als soufleusse
n de amatcuroneelvereniging verbonden.
innenkort wacht haar
grootste uitdaging: het
ubileumstuk van de
oneelvereniging samen met
e Wurf.

Monique van Hoogstraten'

Taiwanese ster
Een knappe dame m een witte zonnejurk poseert voor een
filmcamera op het Dorpsplein. Dromerig staart ze in de verte en
schudt met haar lange haar. Maar als de cameraman stopt met
opnemen, schiet ze snel een jasje aan. Een tafereeltje dinsdag
rond een uur of twaalf. Wat bleek: een filmploeg uit Taiwan reist
momenteel door Nederland om filmopnamen te maken voor
videoclips. Die clips zijn straks te zien op televisie en worden
gebruikt voor karaokeshows, die in Zuidoost-Azie zo mogelijk
nog populairder zijn dan in West-Europa. De dame heette Sandra. Volgens een woordvoerster van de filmploeg (de enige die
Engels sprak) is Sandra nog niet zo bekend in Taiwan. Maar ze
heeft wel een voordeel: voor Taiwanese begrippen is ze tamelijk
lang en daarom zou ze het best eens kunnen gaan maken

Spaarzame kinderen
De kinderen van de Beatrixschool hebben zo goed gespaard
voor hun Fosterparentskind, dat ze zelfs geld over gehouden
hebben. Zo'n duizend gulden gaat er daarom naar een ander
goed doel: het Ronald McDonaldhuis waar ouders en familieleden kunnen logeren als hun kind in het ziekenhuis ligt. Dit past
ook bij het project waar de Beatrixschool net mee bezig is. De
leerlingen van deze school verdiepen zich in allerlei woonvormen. Ze bezoeken onder andere Nieuw Unicum (gehandicaptendorp) en de bunkers in het Kostverlorenpark.

E MOET DE spelers
stuk voor stuk heel
goed kennen,"
be;chrijft zij de eisen yan haar
rak. „Zodat je precies weet
ivaar hun zwakke plekken zitten. En verder moet je con;tant opletten en alle rollen
woord voor woord volgen. Niet
alleen bij de voorstellingen,
naar ook bij alle repetities.
Maar het is enig werk, hoor. En
liet wordt erg op prijs gesteld.
s/oor de acteurs ben ik tenslotle hun steun en toeverlaat."
Vroeger heeft mevrouw Van
der Kar zelf gespeeld, zowel bij
Op Hoop Van Zegen als Wim
Hildering. „Maar op een gege/en moment vroegen ze me,
oen ik een keer geen rol had,
)m te gaan souffleren," vertelt
„En dat vond ik zo leuk dat
ik er sindsdien altijd mee doorgegaan ben."
Het is volgens haar de kunst
jm exact op het juiste moment
iet goede steekwoordje toe te
luisteren^ wanneer een toneelspeler
de mist in dreigt te
,raan. „Het gaat erom dat je
iet kernwoord uit een zin zegt,
vaardoor de persoon in kwesweer op gang wordt ge-

Goed doel gezocht

J

Betty van der Kar zit tijdens de repetities vaak in de buurt van de regisseurs (Sonja Rijnders-Koper en Ed Fransen)
Foto Andi o Liebci om

bracht. Maar ik maak ook weieens gebaren, net hoe het uitkomt. Overigens gaat het niet
altijd zo zachtjes toe, want de
acteurs moeten me natuurlijk
wel goed kunnen verstaan. Het
publiek op de eerste rijen kan
me dan ook weieens horen. In
een recensie heeft zelfs een
keer gestaan dat de souffleuse
wel wat zachter had gemogen.
Maar daar trek ik me niks van
aan. Dan zullen ze me een
keertje horen..."
Voor een ware opgave wordt
zij gesteld wanneer een speler
acuut last blijkt te hebben van
een totale black-out. „Gelukkig ben ik van nature vrij laconiek," aldus Van der Kar. „Zo-

dat ik in zo'n noodsituatie probeer om heel rustig en kalm de
boel weer recht te zetten en
door te laten gaan. Zo heb ik
ooit besloten om zomaar twee
bladzijden over te slaan en dus

Souffleuse Betty van der Kar: 'Voor de
acteurs ben ik hun steun en toeverlaat'
zomaar een hele scène te laten
vallen. Het gevaar daarbij is
echter dat je later in de voorstelling bepaalde dingen kan
gaan missen. Je moet dus precies weten wat je doet."

2ven drukken en rugpijn verdwijnt
ZANDVOORT - Voorlopig
moeten Ria Al en Inge Nanai
|iun cliënten nog thuis behanÜelen. Maar lang duurt het niet
'neer voordat zij hun pas be;onnen praktijk voor shiatsu,
.port- en reflexzonemassage in
pen eigen ruimte zullen uitoeenen. Vanaf l september zijn
:e namelijk gevestigd in het
Souterrain onder kapsalon Dybamic, op nummer 18 van de
assage, die in het verlengde
|igt van de Burgemeester En;elbertsstraat.
De twee Zandvoortse vroufven hebben elkaar leren ken;en op het Haarlemse oplei'ingsinstituut waar beiden
inch tot voor kort in shiatsu
'ekwaamden. „Dat is een
i'orm van drukpuntmassage
lie in principe op hetzelfde
leerkomt als acupunctuur,"
i'erduidehjkt Ria Al. „Alleen
loen wij het met onze handen
n vingers in plaats van met
aalden." Volgens haar is deze
herapie heilzaam voor menen met klachten als migraine,
pit, ischias en darmstoringen.
Maar ook bij een whiplash
an het heel wat verlichting
Tengen."
Dat een shiatsu-sessie daadmerkelijk helpt, staat voor Ria
Is een paal boven water.
Neem bijvoorbeeld mijn eigen
nan. Als harde werker had hij
reselijk last van z'n rug. Eerst
aste ik sportmassage op hem

toe, maar daarmee alleen
kwam hij er niet vanaf. Pas
toen ik ook met shiatsu begon,
ging de pijn weg. Ik ben er dan
ook voor 100 procent van overtuigd dat het absoluut geen
flauwekul is. Evenmin als de
voetreflexzone-massage waar
Inge al heel lang mee bezig is."

Ria en Inge
genezen met
hun handen
Wie van de diensten van Ria
en Inge gebruik wil maken kan
telefonisch een afspraak maken. Hun nummers zijn respectievelijk 571.8418 en 571.6858.

IT-bobo'sin
korte broek

ZANDVOORT - De absolute
top van de Nederlandse automatiseringswereld komt zaterdagavond bijeen in café-restaurant Riche. Daar wordt
voor 'de voornaamste bobo's
van de info-technologie', zoals
mede-organisator Pred Jansen
de gasten noemt, het Midsummernight-evenement gehouden. Het betreft een informeel
samenzijn waarbij toespraken

Ria Al

"ge Nanai

ADVERTENTIE

Nieuwe luie stoel. Boekenkast.
TV-meubel. Vader zit goed zondag met z'n cadeaus van Meubelboulevard Amsterdam-Diemen!

Amsterdam

BAALBERGEN HOUWELIUG INTERIEUR, MIJNDEBS
MONDILEDER, MONTEL OASE, VAN REEUWUK, SIAAP
KAMER CENTRUM, STOK MEUBELCENTER, VAtHAL
Info 1020)69093 16

Gezien haar gevorderde leeftijd zou de souffleuse haar vakgeheimen graag willen dporgeven aan een serieuze assistent.
Tot haar grote spijt is hiervoor
echter weinig animo. „Er wa-

ren een paar jongelui die belangstelling toonden, maar die
zijn allang weer afgehaakt,"
meldt Van der Kar tot haar
spüt. „Zij wilden bij nader mzien toch weer liever spelen.

Jammer, want ik wil graag een
goede opvolger achterlaten,
voor als ik er niet meer ben.
Maar ach, voorlopig ben ik van
plan om er gewoon mee door te
gaan. Nog wel tien jaar, als het
kan. Zolang het koppie maar
goed blijft, hè."
Binnenkort wacht haar verreweg de grootste klus uit haar
loopbaan. Tijdens de uitvoeringen van het openluchtspektakel 'Onder de Vuurboet', op
26 en 27 juni, zal zij maar liefst
zestig leden van Wim Hildering
en De Wurf tekstueel begeleiden. Gezien het tientallen meters brede podium waarover
de spelers worden verspreid
moet dit een veeleisende taak

Weekenddiensten
F

o

ma

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648.
of Faxen 023-5730497

of zelfs maar een officieel programma uit den boze is en een
korte broek plus Hawaii-shirt
meer op prijs wordt gesteld
dan een driedelig pak met
stropdas.
„Het idee erachter is dat we
elkaar weliswaar heel vaak
zien, maar eigenlijk nooit de
kans krijgen om in een ontspannen sfeer te praten en te
netwerken," vertelt Jansen,
die zelf als marketingmanager
aan de firma Richter Systems/Fast Lane is verbonden.
„Daarom dachten we: laten we
de top 50 van de IT-bedrijven
eens op locatie bij elkaar brengen, om onder het genot van
een hapje, een drankje en een
steelband van de langste dag
te genieten." Dit bleek een
gouden idee, want meer dan
160 bedrijfsleiders van meer
dan negentig firma's zijn zaterdag aanwezig. „En dat is veel
meer dan we hadden gedacht,"
stelt Jansen tevreden vast.
Dat de bijeenkomst aan de
kust wordt gehouden, is volgens hem geen toeval. „Omdat
zand oftewel silicum de basis is
van onze branche wilden we
per se een locatie die aan het
strand ligt. Eerst dachten we
aan Scheyeningen, maar bij
nader inzien vonden we het
MTV Beachhouse toch misschien iets te ruig voor onze
doelgroep. Toen we daarna in
Zandvoort gingen kijken kwamen we al snel bij Riche terecht en daar vonden we de
standing en de klasse die we
zochten. Bovendien bevat het
voldoende parkeerplaatsen en
is Zandvoort voor onze bezoekers heel goed bereikbaar."
De medewerking van de
Stichting Zandvoort Promotie
acht Jansen een reden temeer
om blij te zijn met zijn keuze.
„Floris Paber heeft ons geweldig geholpen om die wegen te
bewandelen waardoor je dingen makkelijk voor elkaar
krijgt en dat is natuurlrjk buitengewoon. Al met al bevalt
het ons hier zelfs zó goed dat
we van plan zijn om onze eerste Midsummernight jaarlijks
m deze badplaats te herhalen.
We willen Zandvoort graag het
imago verlenen dat het er voor
de topmensen uit de IT-wereld
goed toeven is!"

POLITIE: Alarmnummer 112. tie, advies en hulp tel. (023-)
In andere gevallen: tel. (023-) 5717373, op alle werkdagen van
5713043.
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
BRANDWEER: Alarmnummer Postbus 100, 2040 AC Zand112.
In andere
gevallen voort.
023-5159500 of - voor info over- Belbus: De bus rijdt ma t/m za
dag - (023-) 5740260.
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
AMBULANCE: Alarmnummer svp 24 uur van te voren opge112. Anders: tel. 023-5319191ven bij het Welzijnscentrum,
(ongevalllen), Centrale Post tel. (023-) 5717373. Voor de
Ambulancevervoer (CPA) maandag moet men zich op de
vrijdag ervoor opgeven.
Kennemerland.
50 plus Inlooppunt: Woe 10-12
HUISARTSEN: De volgende uur, voor informatie, ontmoehuisartsen hebben een geza- ting, leestafel en kopje koffie of
menlijke
waarnemingsrege- thee. Willemstraat 20, zij-inling: J. Anderson, B. van Ber- gang Gemeenschapshuis.
gen, C. Jagtenberg, Hermans, Alg. Maatschappelijk Werk
P. Paardekooper, H. Scipio- Zandvoort: Noorderstraat l,
-Blume, F. Weenink. Informa- tel. 5713459 bgg 023-5320464.
tie daarover tijdens weekend, Spreekuur op werkdagen van
avond/nacht vanaf 16.30 uur, 9.00-10.00 uur. Verder volgens
én tijdens feestdagen via tele- afspraak.
foonnummer (023-) 5730500. Telef. Meldpunt Sexueel GeDe spreekuren van de dienst- weld: tel. 023-5340350 op werkdoende arts zijn zowel op za- dagen 12.00-14.00 uur en
terdag als zondag van 11.30 tot maandag- + donderdagavond
12.00 uur en van 17.00 tot 17.30 19.00-21.00 uur.
uur. Een afspraak is niet nodig Zandvoortse Vereniging van
Gezondheidscentrum (tel. Huurders: Gratis advies voor
5716364):
uitleenmagazijn: leden. Telefonisch spreekuur
13.00-14.30 weekdag., spoedge- elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
vallen za en zon: doktersdienst uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen 287, 2040 AG Zand_voort.
tandarts bellen.
Woningbouwvereniging; EMM:
Apotheek: Zandvoortse Apo- Klachtentelefoonnummer
theek, H.B.A. Mulder, tel technische
dienst:
(023-)
(023-)5713185. openingstijden 5717577.
(alleen voor recepten): zater- Storingsnuinmer gas buiten
dag 11.00-13.00 en 17.00-18.00 kantooruren: tel. 023
uur, zondag 11.30-12.30 en (5)235100 (nv Energiebedrijf
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- Zuid-Kennemerland. Tijdens
ningstijden informatie over de kant.uren: 5235123.
regeling via tel.nr. (023-) Openbare bibliotheek: Prin5713073.
sesseweg 34, tel. (023-)
Wijkverpleging: Voor spoedge- 5714131.
Open
ma.
vallen is het Kruiswerk Zuid- 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
-Kennemerland 's avonds, 's 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
nachts en in het weekend te 10-12/14-17.30/18.30-20.30 U..
bereiken via de doktersinfor- zat. 10-14 uur.
matiedienst: tel. 09-001515.
Verloskundigen: Mevrouw S.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
Burgerlijke stand
A.C.M. Gpmbert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A.
Zandvoort, tel. (023-) 5714437. Periode: 6-12 juni 1998
Dierenarts: Mevrouw Dekker.
Lijsterstraat 7 te Zandvoort. Getrouwd: Robert V Illem
tel. (023-) 5715847.
Cats en Suzanne Koper. Henri
Dieren: Vereniging v.h. welzijn Nieuwveen en Mike van Omder dieren (023-) 5714561, Ver- meren.
missingsdienst 023-5383361. Geboren: Iris Marit. dochter
Asiel Zandvoort (tevens pen- van Hendrik Draijer en Inge
sion) (023-) 5713888. Stichting Wijker
Regionale Dierenambulance- Overleden: Clementine Johan023-5363476 of alarmnummer na Antonia Maria van Ogtrop023-5334323 (24 uur per dag). Povel, 94 jaar. Wiegert Koot. 88
Welzijnscentruin Zandvoort: jaar. Gernt Robcrtus Blom, 43
Willemstraat 20, Voor informa- jaar.

worden. „Voor mij is het inderdaad een hele uitdaging,"
stemt Betty van der Kar in. „Al
is het in principe alleen maar
nog inspannender dan anders.
Alleen vraag ik me wel af waar
ze me eigenlijk willen laten, op
dat enorme toneel."
Johan Schaaphok
In de aanloop naar de gezamenlijke
voorstelling: van Wim Hildering en De
Wurf vanwege liet 50-jarigc bestaan
besteedt liet Zandvoorts Nieuwsblad
regelmatig aandacht aan diverse aspectcn van dit spektakelstuk. Eerdere artikelen verschenen in de krant
van 21 mei en 3 juni. Bovendien staat
er een verhaal in de Zomerkrant, de
speciale bijlage die vorige week bij
het Zandvoorts Nieuwsblad zat.

Dier
van de
week

Er zijn nog meer mensen die extra geld hebben te besteden De
Rotaryclub is op zoek naar een nieuw goed doel. Het Zomerzottenfestival heeft dankzij de vele bedrijven die meededen en veel
gulle giften maar liefst 50 duizend gulden opgeleverd. Dat is
meer dan de Rotary van te voren gehoopt had. Dertigduizend
gulden gaat naar de Stichting Kind en Brandwond. Dankzij dat
geld kunnen twee groepen kinderen met brandwonden op vakantie, in plaats van een. En de rest? Wie weet er nog een goede
bestemming? Op de foto staat trouwens de voorzitter van de
Rotaryclub (Frans van Heeckeren van der Schoot) die net een
cheque van 30 duizend gulden overhandigd heeft aan Aad Hinkens, de penningmeester van de Stichting Kind en Brandwond.

Ingewikkeld
Een beetje verwarrend, het verhaal over de kapsalon J en M in
het Zandvoorts Nieuwsblad van vorige week. Vooral omdat er
een paar foutjes ingeslopen waren. J en M bestaat 25 jaar (geen
vijfjaar, zoals het foto-onderschrift vermeldde). De J stond eerst
voor Jo en later voor Jos. Kapper Jo was namelijk de eerste
compagnon van kapster Monique. Inmiddels heeft kapster Jos
(de zus van Monique) het overgenomen van Jo.

Les van de enige echte
De leerlingen van groep zeven van de Mariaschool hebben wekenlang toneelles gehad. Ze leerden zich uiten door middel van
hun lichaam en ontdekken wat hun klasgenoten met hun bewegingen bedoelden. En ze kregen niet zomaar van een juf of
meester les. Nee, van de enige echte Sonja Rijnders-Koper, de
Zandvoortse regisseuse van toneelvereniging Wim Hildering
Vrijdagmiddag is het de laatste les. Volgens Marja Snijders Blok,
directeur van de Mariaschool, zijn de kinderen dolenthousiast
over de lessen (die overigens voor de helft door de school en voor
de helft door de ouders betaald zijn).
Lady is op zoek naar een nieuwe
eigenaar. Zij is vrouwelijk, zachtaardig, zeer sociaal met andere
honden, vrolijk en trouw. Bovendien ziet ze er prachtig uit met
haar gitzwarte gladde vacht.
Toch is ze, ondanks haar leeftijd
(tweeëneenhalf jaar), haar vertrouwen in de mensheid kvvijtgeraakt doordat ze in het verleden
minder leuke dingen heeft meegcmaakt. Wie helpt haar over
haar verlegenheid heen? Informatic: Kenneincr Dierentehuis,
Keesomstraal 5, tel. 571.3888.
Carlilo, de hond van vorige
week, heeft een nieuwe eigenaar
gekregen.

Met vlag en tas
Zo hier en daar hingen ze gistermidddag al buiten: vlaggen met
een boekentas Voor veel Zandvoortse scholieren vormde 16 juni
de dag van de waarheid. Ze kregen te horen of ze wel of niet
geslaagd waren voor de middelbare school. Vroeger werd dan
een leren boekentas aan de vlaggestok gehangen. Tegenwoordig
is de rugzak veruit het meest populair.

Hekken weg
De door velen zo verafschuwde hekken op het Badhuisplein zijn
sinds vorige week verdwenen. Er staan nu lage paaltjes om een
hoop zand heen. Op die plek zou eens het Eurotel, een hoteltoren moeten verschijnen, maar nog altijd is niet duidelijk of dat
wel doorgaat, zeker nu projectontwikkelaar Schale overleden is
Voorlopig staan er bankjes om de bouwplek heen en is het de
bedoeling dat er helmgras op de bouwput neergezet wordt.

Kerkdiensten
Hervormde Kerk: zondag 10.00 uur: ds J. van Leeuwen.
Gereformeerde Kerk: zondag 10.00 uur: ds vd Vate.
Agatha Parochie: zaterdag 19.00 uur: dames Bleijs en Wassenaar. Zondag 10.30 uur: dames Bleijs en Wassenaar, mmv Caeciliakopr.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPR: zondag 10.30 uur: J. BroGern voclbalüecst meer in ScstoSenso
strom-Brum uit Boskoop.
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Tien Keer Top voor Vader bij
Geldig /olang de \oorraad strekt, prijswijzigingen voorbehouden.

De Pour Vous Parfumerie
staat dit jaar weer vol met
de tachtigste cadeaus voor
de beste vader, zoon en
schoonzoon. Naast de klassieke verleiders zijn er vele
verrassende nieuwkomers.
En: vergeet niet te vragen
of 'zijn' favoriete geur een
speciale vaderdagaanbieding heeft.

.»*-. HO M A

.„, SaA-

Jean Paul
Gaultier

Davidoff
Cool Water

Hugo
by Hugo Boss

75 ml eau de toilette
spra\

40 ml eau de toilette

100 ml after sha\c

POUR
VOUS
prijs

spray

Roma Uomo
by Laura
Biagiotti

La n vin
L' Homme
00 ml eau de loileite

40 ml eau de toilette

spray

Dune Homme
Christian Dior

cK be
by Caluin Klein

30 ml eau de toilette
spray

ml eau de loilctte

Cartier
Declaration

-'

Polo Sport

Boston Man

75 ml eau de loiletic

25 ml after shave

50 ml ed.t spray

82,- S 42,- i 70,- S 42,- 182,- =49,- 375,- S 86,- 569,5056,95
Bij de meer dan 100 Pour Vous Speciaalzaken hebben kwaliteit en service een extra betekenis. Hier kunt u terecht voor advies en persoonlijke aandacht. Vanzelfsprekend verpakken «ij uw vaderdagcadeau tot een feestelijk geschenk.

Maak nu kennis in onze winkel met de allernieuwste herengeuren o.a. Good Life van Davidoff, Declaration van Cartier, Mosschino, Uomo enz.
Een groot assortiment cadeau-sets van o.a. Calvin Klein, Tommy en Doleer Gabana staan garant voor een verrassendVaderdag-geschenk!

PARFUMERIE MOERENBURG
HALTESTRAAT 1, TEL. 023-571 61 23

DROGISTERU - SCHOONHEIDSSALON - PEDICURE

Wk Finale in nieuw huis?
Zeestraat 48

de énige échte drukkerij in Zandvoort

van Petegem

SINGERen
LEWENSTEIN

Tel. 5720072

NAAIMACHINES
OVERLOCKMACHINES

Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

Kerke pad 6
Tel ./Fax (023) 5712793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

FOURNITUREN

KAREL DOORMANSTRAATKV1 ZANDVOORT

HANDWERKEN
Reparatie
alle merken
HOBBY-ARTIKELEN
naaimachines
Kledingreparatie

Hoekappartement gelegen op de 1e etage
met uitzicht over zee en boulevard. Indeling:
ruime hal; woonkamer met open haard; eetkamer; twee slaapkamers; badkamer met ligbad
en wastafel; ruime keuken; toilet met fonteintje.

itvaartcentrum Haarlem
00 jaar een oerdegelijke
ederlandse onderneming
voor uitvaartverzorging

;??>^

• -, -MM* '^••m
C>^f?>'
«ïi,i:"W~\£

Uitvaartcentrum Haarlem is een puur Hollandse
onderneming die al 100 jaar bestaat. Met oog voor
details en tradities. Wij verzorgen begrafenissen en
crematies voor alle gezindten, met goed opgeleide
mensen, een modern ingericht uitvaartcentrum,
24 uurs dag- en nacht uitvaartzorg-alarmdienst en
speciale vervoer- en verzorgingsdiensten.
Ook voor uitvaartverzekeringen tegen de
laagst mogelijke premie (NIVO-polis en
l
UZET-polis) kunt u bij Uitvaartcentrum
l
Haarlem terecht.
*
*

Ons uitvaartcentrum is altijd bereikbaar
voor directe hulp bij een sterfgeval.
Onze medewerkers zijn daarom op alle dagen
van de week 24 uur per dag beschikbaar om u bij
een overlijden met raad en daad ter zijde te staan.
Dat is Uitvaartcentrum Haarlem ten voeten uit,
nu al een eeuw lang.

BEL GRATIS 0800-0224535

VRAAGPRIJS
GARAGE

ƒ 319.000,- k.k.
ƒ 40.000,- k.k.

DR.J.G.MEZGERSTRAAT41 ZANDVOORT
Gezellig en verzorgd vierkamer-hoekappartement met balkon en afzonderlijke berging in
de onderbouw, gelegen op de 1e woonlaag
nabij strand, station en winkels. Indeling: hal
met bergkast/c.v. ketel; toilet met fonteintje;
badkamer met ligbad en wastafel; woonkamer met open keuken incl. inbpuwapparatuur; balkon; ouderslaapkamer; kinderkamer,
kastenkamer met wasmachine-aansluiting.

IR.G.FRIEDHOFFPLEIN18/7ZANDVOORT
In SIERPLAT gelegen 3- (voormalig 4) kamerappartement op 3e etage met uitzicht op zee en duinen, met inpandige garage en berging, eigen parkeerterrem en diverse balkons. Ligging op 2 minuten lopen van het strand en nabij dorpskern.
Indeling entree/hal, slaapkamer met balkon, toilet
met fonteintje; keuken met diverse apparatuur met
balkon, slaapkamer, badkamer met ligbad, twee
wastafels en 2e toilet, L-vormige living/eetkamer
55 m2 (voorheen 2 kamers) en 2 balkons

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS
GARAGE

ƒ 349.000,- k.k

ƒ 499.000,- k.k.
ƒ 50.000,- k.k.

Wilt u meer weten? Alle verdere informatie over
deze en nog vele andere objecten, alsmede over
de financieringsmogelijkheden vindt u bij

MAX EUWESTRAAT 5 ZANDVOORT
Goed onderhouden twee onder een kap wonmg met GARAGE, tuin voor en achter ca. 11
meter diep, gelegen in kindvriendelijke omgeving. Indeling: toilet met fonteintje; ruime
woonkamer met open keuken incl. apparatuur; 1 e etage: 3 slaapkamers; badkamer met
douchecabine, ligbad, 2e toilet en wastafel;
2e etage: 2 kamers; was/stookruimte met
wastafel.
VRAAGPRIJS
ƒ 598.000,- k.k.

Passage 36-40
2042 KV Zandvoort
Postbus 413
2040 AK Zandvoort
tel. 023 - 5715531
fax 023 - 5719127

M
NVM
MAKELAAR

KOSTVERLORENSTRAAT 47 ZANDVOORT
Goed onderhouden, vrijstaand en sfeervol woonhuis met zomerhuis, atelier en berging met vooren fraai aangelegde achtertuin, gelegen nabij
centrum, station en strand. Parkeerplaats op eigen terrein. Indeling: vestibule; hal; woon/eetkamer met semi openKeuken; wijnkelder; ruim toilet
met bergkast, 1 e etage: 3 slaapkamers; moderne
badkamer met ligbad, toilet en 2 wastafels.

ƒ 695.000,-

VRAAGPRIJS

AUG. VAN DER MIJE
Schilders- en afwerkingsbedrijf
Marisstraat13a
2042 AH Zandvoort
tel. 023-5715186-571827

Tapijt - Gordijnen • Behang - Zonwering
Grote Krocht 22
2042 LW Zandvoort
tel. 023-5733900
Fax. 023-5730772

OPENING
Ha lans zoeken menen wij de locatie gevonden te hebben waar wij onze
collectie onder uw aandacht kunnen brengen.
Wij nodigen u uit op de openingsreceptie van onze winkel in vloerbedekking,
gordijnen, behang en zonwering.
VRIJDAG 19 JUNI A.S. VAN 17.00 TOT 20.00 UUR
Grote Krocht 22, 2042 LW Zandvoort

WAAR ETEN EN DRINKEN
GENIETEN IS
weekmenu fl. 39,50
voorgerechten vanaf fl. 7,50
hoofdgerechten vanaf fl. 22,50

MET GEZELLIG TERRAS
Voor informatie of reserveringen
Passage 6-10 2042 KT ZANDVOORT
023-5719538

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Aug. van der Mij e
Al 50 jaar uw adres voor kwaliteit en service
Tot 30 juni 1998 bieden wij u een

OPENINGSKORTING VAN 1O%
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36,20! l KW Haarlem.

MR.TROELSTRASTRAAT 15 ZANDVOORT
Moderne en goed onderhouden twee onder
een kap woning met garage en zonnige, fraai
aangelegde tuin op het zuiden ca. 25 meter
diep, gelegen nabij strand en duinen. Indeling
hal met modern toilet en kelderkast; L-woonkamer met open haard en schuifpui naar tuin,
open keuken incl. diverse mbouwapparatuur;
1e etage; 3 slaapkamers, badkamer met douche, 2e toilet en 2 wastafels met ombouw, 2e
etage: kamer; zolderberging.
VRAAGPRIJS
ƒ 550.000,- k.k.

op alle in die periode gekochte of bestelde goederen
(aanbetaling 50%)

van der Kuijl

Gedipl. Tandprotheticus
Vervaardigen
gebitsprothesen
Nauwkeurige aanpassingen
Snelle reparaties
Garantie en nazorg
Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Tel. (023) 536 60 88
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71-72 - Schalkwijk

UdONT

Weekmedia 17

woensdag 17 juni 1998

Beatrixschool de sterkste in handbaltoernooi
ZANDVOORT - Het jaarlijkse schoolhandbaltoernpoi
is dit keer een overwinning
geworden voor de Beatrixschool. De organiserende
ZVM-handtaalvereniging kon
weer terugzien op een zeer
geslaagd evenement.
De
schoolhandbalstrijd
werd door de slechte weersomstandigheden een week uitgesteld. Nu waren de omstandiglieden goed te noemen en de
meisjes en jongens van de
Zandvoortse
bassischolen
hadden er zin in. Over het algemeen gaven de teams elkaar
geen duimbreed toe. Alleen De
Duinroos had het moeilijk en
verzamelde in het toaal slechts
een punt. Toch bleven zowel

Pleines-duiven:
drie vluchten
ZANDVOORT - Voor de
duiven van Pleines was het
een druk weekend. Maar
liefst drie vluchten stonden
op het programma. De drie
vluchten kwamen uit Frankrijk en werden gevlogen onder goede weersomstandigehden.

de jongens als de meisjes van
deze school hun uiterste best
doen en zij hielden lol en plezier in het spelletje.
Bij de meisjes ging de strijd
tussen de Beatrixschool en de
Oranje Nassauschool. De Beatrixschool toonde zich het
sterkst en had geen moeite
met de Oranje Nassau, 8-4. Op
de derde plaats eindigde de
Hannie Schaftschool, gevolgd
op de vierde plaats door de Nicolaasschool. Puntloos bleef
de Duinroos. In de jongenspoule was de Hannie Schaftschool een klasse apart. Ook
de op de tweede plaats eindigende Beatrixschool had geen
verweer tegen het sterke handbal van de Hannie Schaftschool en verloor met 10-3. De

derde plaats ging naar de Nicolaasschool net voor de Oranje Nasauschool.
De Mariaschool werd vijfde
en de Duinroos eindigde met
een punt, na een gelijkspel tegen de Oranje Nassau, op de
laatste plaats. De totaalbeker
werd een prooi voor de Beatrixschool met de Hannie
Schaftschool op een verdienstelijke tweede plaats. De
handbalclub maakte met de
perfecte organisatie weer reclame voor deze sport en had
graag gezien dat enige nieuwe
leden zich aan zouden melden.
Zeker bij de jongens zaten talenten en daar heeft de club er
nog wat van nodig. Informatie
en aanmelding bij mevrouw
Paap, telefoon 5717768.

ZHC wint op eigen terrein

'Ik ben niet zo'n
haantje de voorste'
•W" T-AN NATURE BEN ik
niet zo'n
m/ haantje de voorste.
W Integendeel,
hoe
meer ik mij op de achtergrond
kan houden, hoe liever het me
eigenlijk is. Ik heb mezelf dan
ook zeker niet naar voren geschoven als de nieuwe voorzitter van de Strandpachtersvereniging. Wanneer ze me niet
uitdrukkelijk en eenstemmig
voor die functie hadden gevraagd, zou ik nu nog gewoon
algemeen lid zijn geweest," aldus Wim Fisscher. Enigszins
tegen wil en dank werd hij twee
weken geleden de opvolger van
Gert Toonen, die na vijfjaar de
paviljoenhouders te hebben
aangevoerd koos voor een
raadszetel van de PvdA.
Dat Fisscher ondanks zijn
terughoudendheid als de aangewezen man wordt gezien om
de pachtersclub te leiden,
meent hij juist aan zijn bescheiden houding te danken.
„Omdat ik geenszins gewend
ben om mezelf te verkopen
hoor ik hier in dit dorp niet bij
de incrowd, en dat kan een
voordeel zijn. Dan neem je ook
geen kinnesinne mee uit een al
dan niet beladen verleden.
Daarnaast ben ik iemand die
de dingen serieus probeert aan
te pakken, zonder op korte termijnsuccesjes uit te zijn. En ik
ben aardig in staat om te communiceren met mensen op bestuurlijk niveau, zoals van
Rijkswaterstaat of van de ministeries."
Wat er echter eveneens toe
heeft bijgedragen om hem
naar de top te loodsen, is zijn
beschikbaarheid voor de tijdrovende job. Tenslotte verlangen seizoengebonden exploitanten, die in enkele maanden
een heel jaarinkomen bij elkaar moeten werken, er in het
algemeen niet naar om hun
kostbare tijd te besteden aan
langdurige vergaderingen en
onderhandelingen. „Dat is ook
voor nuj natuurlijk een groot
Probleem," geeft Fisscher te
kennen. „In feite zit ik in de
zomermaanden klem aan alle
kanten. Maar goed, als het
echt niet gaat omdat het stervensmooi weer is zeg ik mijn
afspraken gewoon af. Ik ga erv
an uit dat daar dan wel begrip
voor zal zyn."
• % / helemaal

Wim Fisscher van
strandpaviljoen Adam en Eva is
de nieuwe voorzitter van de
Strandpachtersvereniging. De
voormalige gymleraar is
eigenlijk meer iemand die
normaal gesproken pp de
achtergrond blijft en hij behoort
ook met tot de 'incrowd', zoals
hij het zelf noemt. Maar dat is
volgens hem juist een voordeel.
Fisscher over zichzelf en zijn
ambities.

Door een fout bij de opmaak, is het interview met
Wim Fisscher 'verminkt' in
het Zandvoorts Nieuwsblad
van vorige week terechtgekomen. Onze excuses hiervoor. Vandaar dat we het
verhaal deze week nogmaals
plaatsen, zij het nu zoals het
hoort.
Redactie

SPORT
Visvangsten
vallen tegen
ZANDVOORT - Nadat een
aantal leden van Zeevis vereniging Zandvoort Denemarken had aangedaan, was nu
een groepje naar Noorwegen
getrokken. Het werd een geslaagde trip allen het aantal
en de grootte van de vis viel
aardig tegen.
Avik Bruggen aan de Zuidkust van Noorwegen werd bezocht met de bedoeling grote
kabeljauwen te vangen. De berichten waren al niet best. De
vangsten vielen wat tegen en
ook de leden van de visclub
ondervonden dat. Toch was
het voor de Zandvoorters een
reden te laten zien dat zij wel
vis uit het water konden halen.
Elke dag werd er met drie
bootjes het water opgegaan en
er werden maar liefst dertien
verschillen soorten vis gevangen. Onder andere blauwe wijting, pollak, koolvis, zeewolf,
poon en leng werden aan de
haak geslagen.

Veel interessse voor
strandbridgedrive

ZANDVOORT - De Stich- gegaan. Het belooft weer een
ting Zandvoortse Bridge Ac- groots spektakel te worden.
tiviteiten organiseert zaterdag 20 juni een strandbridge- De kracht van deze Zanddriye. Een groot aantal brid- voortse drive is de gezellige
geliefhebbers uit het hele sfeer die er heerst, er wordt
land komt naar het Zand- niet met het mes op tafel geVanuit Peronne vlogen de voortse strand.
speeld. Mochten er zich produiven een afstand van 295 kiblemen aan de bridgetafel
lometer. De combinatie RomIn maar liefst 23 paviljoens voordoen, dan wordt dit
kes-Spronk trok maar weer- zullen dan 432 paren de degens meestal in onderlinge harmoeens aan het langste eind. De met elkaar kruizen. Er worden nie opgelost. Niet de prijzen
213 duiven werden om 7.05 uur 32 spellen gespeeld en wel vier zijn het belangrijkste, maar
gelost en de winnende duif spellen per paviljoen. Dat een het plezier dat men op zo'n
werd geklokt om 9.55.36. De dergelijk bridgetoernooi in een dag heeft. Helaas is het aantal
vlucht vanuit La Ferte Ber- behoefte voorziet wordt wel paviljoens niet voldoende genard ging over 540 kilometer bewezen door een sterke toe- bleken om alle liefhebbers te
en leverde een zege op voor de name van het aantal inschrij- kunnen plaatsen. Een groot
duif van Rook Driehuizen. vingen. Ter vergelijking moge aantal moest worden teleurgeVoor deze vlucht werden 106 dienen dat aan de eerste drive steld, maar een deelnemersduiven gelost om 6.25 uur en de zo'n tweehonderd paren mee- veld van maar liefts 864 bridwinnaar klokte 12.49.25.
deden, die in twaalf paviljoens gers is echt ongekend. Het
De langste tocht voor de dui- terecht konden. Het gros van toernooi start om half elf en
ven kwam vanuit Bordeaux en deze deelnemers was zo en- om half zeven wordt de prijsging over een afstand van 920 thousiast dat zij zowel in 1997 uitreiking verricht in strandkilometer. De duiven voor deze als dit jaar op herhaling zijn paviljoen Take Five.
nationale vlucht werden reeds
op vrijdagmiddag een uur gelost. Het werd een zware en
lange tocht met als winnaar de
duif van Hans Gaus. Deze werd
zaterdagmorgen om 9.18.15
uur binnengeklokt.
ZANDVOORT - In de competitie voor 'Sportploeg van het
Uitslag Peronne: Combina- jaar' werd er gehockeyd bij de Zandvoortsche Hockey Club
tie Romkes-Spronk l, 9,13, 14; (ZHC). Het werd een bijzonder aardige dag met natuurlijk
Hans Heiligers 2,7,8,10,17,18, de ZHC als winnaar op eigen terrein.
22; Combinatie Koper-Koper
3; Rook Driehuizen 4, 5,11,12,
15, 19; Combinatie KoperDe hockeyclub liet niet met zich sollen. Identico eindigde
Twins 6; Peter Bol 16,20; Com- netjes op de tweede plaats door een iets beter doelsaldo dan de
binatie Paap-Paap 21; Piet La softballers van TZB. De reddingsbrigade werd vierde met daarGrouw 23, 24, 25; Combinatie achter de handbalvereniging. De zesde plaats was weggelegd
Koopman-Knegt 40; Hans voor de Kenamju en de badminton vereniging sloot de rij.
Gaus 41.
Uitslag--La Ferte Bernard: Het tussenklassement wordt nu aangevoerd door de-Kenamju
Rook Driehuizen l, 23; Combi- en de TZB softballers met 23 punten. De ZHC is dankzij de
natie Paap-Paap 2,14,20; Hans overwinning van dit weekend opgeklommen naar een tweede
Heiligers 3, 4, 5, 8, 9,10, 11, 16, plaats op een achterstand van slechts twee punten. Op zondag
17, 21; Peter Bol 6, 24; Ruud en 28 juni treden de clubs aan op het TZB complex voor, softbalTheo Sinnige 7, 13, 18, 19, 25. wedstrijden.

Zandx/oorts
IMieuwsblad

Een aanval van de Hannie Schaftschool wordt onderschept door de defensie van de Nicolaasschool

Foto Kliek vunCleof

De lijst met clubrecords
werd door de vissers aangesproken. Een blauwe wijting
stond nog niet op de lijst, maar
de vangst van Henk van
Boys tegen JS/Consultancy. Nieuwberg, met een lengte van
De teams hielden zich aardig 39 centimeter, betekende een
in evenwicht doch JS benutte notering in het boek. De Noorde kansen beter en won met 4- wegentrofee voor de grootste
3. Deze stand kwam ook op het platvis ging naar Peter Teijscorebord in het voordeel vari mant met een tong van 41 centimeter.
Banana tegen Café Neuf.
De Frans Lammers koppeltrofee werd dit jaar gewonnen
door het koppel Van Nieuwberg/Teijmant. Zij vingen 27
vissen, hetgeen net genoeg was
om Eli Paap en Willem Minkwedstrijd voor recreanten.
man, met 23 gullen achter zich
Deelnemers kunnen zich in- te laten. Door de harde wind
schrijven
per
Internet kon er alleen maar gevist wor(www.cis.nl) of op de dag zelf den tussen de eilandjes en wel
vanaf negen uur. De kosten be- op een diepte die varieerde
dragen 17,50 gulden. Toe-tussen vijf meter en l meter 25.
schouwers betalen vijf gulden.

Nog een plaats over in de halve finale
ZANDVOORT - In de
hoogste klasse van het zaalvoetbaltoernooi van Zandvoortmeeuwen is er nog een
plaats over in de kruisfinale.
Café De Kater, Maclu en De
Stal plaatsten zich reeds
voor de kruisfinales.
De Kater kon het zich zelfs
veroorloven te verliezen van
Dennis Herenkapsalon. In
deze wedstrijd vocht Dennis
voor de laatste kans en door
een 3-2 zege bleef die kans gehandhaafd. Dan moest de volgende wedstrijd tegen De Stal
wel gewonnen worden. De Stal
had aan een gelijkspel genoeg,
mede door een eerdere 3-1
overwinning op HB Alarm,
voor plaatsing in de halve finale. Het werd een geweldig
spannende partij zaalvoetbal.
Dennis Herenkapsalon leek
het te gaan halen. Met nog anderhalve minuut speeltijd op
de klok had Dennis een 4-2
voorsprong opgebouwd.
De Stal perste er een laatste
offensief uit en slaagde erin, in
een minuut tweemaal te scoren waardoor de eindstand op
4-4 werd bepaald. De herenkappers konden inpakken en

De Stal mag uitkomen in de
halve finale. Doordat HB
Alarm verloor van De Stal is
plaatsing voor een kruisfinale
alleszins veiliggesteld. YB Superfone bleef in de race en in
een onderling duel, op donderdagavond om negen uur,
wordt de beslissing geforceerd.
Maclu is reeds zeker van een
plaats bij de laatste vier al
kwam de 5-3 overwinning tegen Kroon Vis moeizaam tot
stand.
In de Amiga-klassen volgen
grote scores elkaar gestaag op.
Zo won E & E op eenvoudige
wijze met 10-3 van Sabra en
zegevierde K & L met 11-0 over
Café Basta. E & E draait toch
goed en won vervolgens ook
met ruime cijfers van Aurora,
9-4. Ook de overwinning van
Chinese Lippies mocht er zijn.
De Corodex werd met 8-0 aan
de kant gezet en Harocamo
had geen moeite met Good
Night, 9-2.

Peugeot Cobussen en Webers
zorgden voor veel spektakel
met uiteindelijk ook een 3-3
eindstand, terwijl Café Neuf en
REA eveneens tot een puntendeling kwamen (1-1). Spanning was er ook bij Rabbel

Total Touch vermaakt skaters

ZANDVOORT - Na afloop
van het L'iptonice Inline Skate
Evenement op het circuit zondag geeft de popgroep Total
Touch een concert. Van kwart
over vier tot half zes treedt de
groep op.
Het skate-evenement is tamelijk opgezet. Voor zowel
wedstrijdrijders als recreanten
zijn er mogelijkheden om op
het circuit te rijden. Hoogtepunten zijn de speedskatemarathon van 42 kilometer en de stuntwedstrijd 'Roces Benelux KampioenschapToch waren er, wedstrijden pen Vert'. Beide zijn bedoeld
die tot het laatste fluitsignaal voor wedstrijdrijders. Kindeuiterst spannend bleven. Bak- ren en volwassen recreanten
kerij Paap en Good Night kunnen terecht op een eigen
vochten een hevig gevecht uit, parcours. Er is ook een inlinedat onbeslist eindigde, 3-3. hockeytoernooi en een sprint-
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Titel voor Zeeschuimers
ZANDVOORT - De synchroonzwemsters van de Zandvoprtse Zwemvereniging De Zeeschuimers pakten op fraaie wijze
het kampioenschap in de Noord-Hollandse verenigingscompetitie synchroonzwemmen. Op de vier onderdelen van de
synchroonzwemsport
bleek
de
Zeeschuimers-ploeg
onverslaanbaar.
Vooral bij de verplichte techniekfiguren werd zeer succesvol gescoord. Niet voor niets
scoorden daarom de Zandvoortsen goed bij de NJK en
NK. Maar ook in de muzikale
uitvoeringenwedstrijden wisten de Zandvoortse solisten,
duetten en ploegen steeds de
belangrijkste ereplaatsen op te
eisen. In Zaandam kwam het
succes tot stand. In de categorie 4 van de solisten werd Zeeschuimers-soliste
Shanita
Doerga vijfde, terwijl in categorie 5 Beryl Valpoort een
tweede plaats veroverde. In
categorie 6 was Esther Koomen de beste soliste en volgde
Wendy van den Broek op de
tweede plaats.
In de categorie 7 werd Ditte
Valk tweede achter HPCzwemster Sonja Beekman. Bij
de duetten zwommen Shanita
Doerga en Simone Sindorf zich
in de jongste categorie naar
een prima derde plaats met
hun uitvoering van Jungle
Book. In de categorie 6 waren
Esther Koomen en Sandra
Beugel favoriet. Met maar
liefst zes wedstnjdpunten verschil werden zij eerste. Tamara
van Rhee en Wendy van den
Broek legden zeer geroutineerd beslag op de tweede
plaats in de hoogste categorie
7.
Bij de ploegenstrijd kwamen
de zwemsters van De Zeeschuimers ook geweldig voor

de dag. De ploeg bestaande uit
Shanita Doerga, Simone Sindorf, Beryl Valpoort en Nathalie Munnike moest haar meerdere erkennen in de ploeg van
de Haarlemse Watertrappers.
De tweede plek van de Zandvoortsen mocht er echter best
zijn. In de hoogste categorie
werd HPC Heemstede als beste door de jury beoordeeld,
maar de Zeeschuimersploeg
met Sandra Beugel , Ditte
Valk, Tamara van Rhee, Esther Koomen en Wendy van
den Broek sloot met slechts
eentiende punt verschil af met
een tweede plaats.
De successen kwamen niet
zo maar tot stand en zijn een
compliment voor de trainsters
van de Zandvoortse formatie.
Deze trainsters zorgden er
voor dat al twaalf jaar meegedraaid wordt in de kunstzwemtop van Noord-Holland.
De twee hoofdtrainsters van
De Zeeschuimers, mevrouw
Ter Heijden en mevrouw Van
der Aar, zetten na negentien
jaar succesvol synchroonzwemmen in Zandvoort op
vrijdag 26 juni aanstaande definitief een punt achter hun
trainerschap bij De Zeeschuimers. Eerst vanaf 17 uur wordt
afscheid genomen met een
synchroonzwemdemonstratie
voor ouders en belangstellenden en daarna met een gezellig
samenzijn met barbecue.

ADVERTENTIE

Wim Fisscher zit op het rustige deel van het strand
Foto K.» in Schut

Zelf is de 37-jarige Fisscher
de eigenaar van het op het
naaktstrand gesitueerde paviljoen Adam & Eva. Min of meer
toevallig raakte hij daar in 1990
bij betrokken. „Oorspronkelijk
zat ik in het onderwas, als leraar lichamelijke opvoeding.
Maar omdat er steeds meer op
de gymlessen werd beknibbeld
was ik gedwongen om op verschillende scholen te werken
en dat was gewoon niet leuk
meer. Gelukkig had ik kennissen die hier in Zandvoort
Adam & Eva kochten, en er al
snel achter kwamen dat ze het
in hun eentje niet zouden redden. Besloten werd dat ik als
compagnon in de zaak zou komen. En nadat ik het eerst nog
met een andere partner heb
geprobeerd ben ik sinds '94 in
mijn eentje doorgegaan."
Spijt heeft hij er zeker niet
van zich tot strandpachter te
hebben ontpopt. „Vroeger
droomde ik vaak van een eigen
camping in Frankrijk," vertelt
Fisscher. „Of van een skihut in
de Alpen of iets in die trant.

Dat leken mij dingen om ook
na je vijftigste nog met plezier
mee bezig te zijn. Dat het uiteindeljjk een strandtent in
Zandvoort is geworden, stemt
me beslist niet ontevreden.
Waar het mij primair om gaat,
is dat ik lekker in de openlucht
actief kan zijn en als zelfstandig ondernemer een vrijbuiterig bestaan kan leiden in een
plezierige branche. De mensen
komen tenslotte niet voor hun
verdriet naar het strand."
Dat hij met zijn vrouw Mirjam van maart tot oktober vrij-

jaar dat ik er werk, heb ik eigenlijk nooit narigheid gehad.
Geen dronken mensen waar je
last van hebt, geen enkele
vechtpartij. Veel mensen denken dat, omdat het een naaktstrand is, het er wel een liederlijk zootje zal zijn waar alles
kan en mag, maar dat is dus
helemaal niet zo."
Het kalme karakter van zijn
stuk zeekust zorgt er anderzijds voor dat Adam & Eva
geen tent is waar een kapitaal
mee te verdienen valt. „Nee,
wat dat betreft ben ik geen

'Vroeger droomde ik van een
eigen camping in Frankrijk'
wel continu keihard moet werken, zegt Fisscher graag voor
lief te nemen. „Daar staat gelukkig heel wat vrijheid tegenover. En het prettige van waar
ik zit, is dat het er veel rustiger
en beschaafder toegaat dan op
het textielstrand. In de negen

goede zakenman," erkent Fisscher vrolijk. „Als het mi.in
vooropgezette doel was geweest om hier snel rijk te worden, heb ik de verkeerde plek
uitgekozen. Maar gelukkig is
dat helemaal niet mijn ambitie. Ik wil gewoon op mijn ma-

nier een prettig leven lijden. En
dat lukt zo vrij aardig, hoor."
Als geboren Castricummer
zegt hij zich goed thuis te voelen in Zandvoort. Zeker sinds
hij zich een jaar geleden met
vrouw en zoontje in het zuidelijk deel van het dorp heeft gevestigd. op een steenworp afstand van zijn paviljoen. Wel
ergert hij zich groen en geel
aan de slechte bereikbaarheid
van de badplaats, die zijn
branche op warme zomerdagen heel wat omzet scheelt. Als
voorzitter van de pachtersclub
zou hij het dan ook graag mee
willen maken dat op dit vlak
een oplossing in zicht komt.
„Natuurlijk moet er iets aan
gebeuren, daar is iedereen het
wel over eens. Maar wat? Verwacht van mij niet dat ik zomaar met hét idee op de proppen kom. Al moet ik zeggen
dat de gedachte van een groot
transferium bij Heemskerk of
Aerdenhout mij nogal aanspreekt."
Waar hij zich in zijn nieuwe
functie wel heel concreet op

zal richten zijn de onderhandelingen met de gemeente over
de nieuwe pachtcontracten.
Fisscher neemt aan dat deze
'een zware dobber' gaan worden. Als nagenoeg even moeizaam schat hij de poging in om
de 39 paviljoens die Zandvoort
rijk is aan een permanente vestiging te helpen. ..Het grote
voordeel daarvan is dat we dan
van de ellende van het telkens
weer afbreken en opbouwen af
zijn." overweegt de pachterspreses. „Maar er zitten helaas
heel wat haken en ogen aan. Ik
vrees daarom dat het nog wel
jaren kan duren voordat het
eenmaal zover is."
Of hijzelf dan nog voorzitter
is van de belangenclub, durft
hij niet te voorspellen. „Maar
dat doet er ook niet werkelijk
toe," meent Fisscher. „Waar
het echt om gaat. is dat voor
ons heel belangrijke dingen
goed op het spoor worden gezet en daar wil ik me -graag
voor inzetten."
Joliau Schaaphok

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tol en met donderdag:
00 00-Oroo ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
1200-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
17.00-2000 ZFM Nonstop
20.00-2200 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
0000-0700
07.00-09 00
09 00-1 1 00
1 1.00-12.00
12.00-13 00
1300-15.00
15.00-1700
1700-1800
1800-1900
19 00-20 00
20 00-22 00
22.00-2400

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voorde senioren]
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Sport
v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag:
00 00-08 00
0800-1000
10 00-12 00
1200-1800
18.00-19 00
1900-2000
20 00-24 00

ZFM Nonstop
BroeKophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Calé Neuf)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & PaddocR
DeCoquereli
De Kustwacht

Zondag:
00.00-09 30 ZFM Nonstop
09 30-10 00 Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
1000-12.00 ZFM Jazz
1 2.00-1 7 00 Zandvoort op Zondag
17.00-1900 ZFM Magazine
19.00-2400 De Kustwacht
NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/ZFM

o
o

CD

m
l

m
3D

i

SIEMENS KOEL/VRIES COMBINATIE
KG25V03, 165 liter koelen en 60 liter
vriezen, 2 vriesladen, verstelbare roosters
Adviespnjs*1348 •
SAMSUNG CAMERA
PHILIPS BREEDBEELD VPK60 14xmotorzoom "1099-

1299.-

m PHILIPS MATCHLINE
W

1679.-

TR401 HiFi geluid Adv'1330-

879.-

2199,

TR620 15x zoom 3 pro
gramAE AdviesprijS'1890

»2479.
949.-

PHILIPS 70CM STEREO

1199.-

14.95
PER MAAND j
* NOKIA lichtgewicht
GSM-toestel t.w.v. 799.-

968.-

* 110uurstandby

SEMENSWASVOLAÜTOM.
WM20000 RVS trommel en
kuip Aparte temperatuurreBespaartoets Adv'1348-

Voor «jnvreig «bonnement tljrt
vereist Geldige legitimatie,
kopie legitimatie en kopte bonk«fichrlfl (zonder bedragen)!

SONY + LCD SCHERM

TRV11 VideoS Camcor
der AdviesprijS
lesprijs "1980
"1980 -

1289.-

PT4501 Teletekst Adv'1645

STEREO KLEUREN-TV

JVC DIGITALE STUNT!
GRDV Camcorder 100x
zoom Adviesprijs"5279

389.-

PORTABLE KTV 37cm
Off Ned Philipsgarantie '495

~ 319.-

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse Vol electronische besturing zuinig
stil en milieuvriendelijk
AdviesprijS'2299 -

PHILIPS MATCH-LINE
VR Turbo-Dnve stereo monta
ge Jog&ShuttleTXT '1495

979.-

BAUKNECHTWASAUTOM.
WA8214, Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiliging
larprogrammas '1349

PANASONIC STEREO
HD600 Topper i 4 koppen
Showview+PDC Adv"1299

SONY HIFI STEREO
E810 4 koppen Super Trilogie
montage videorecorder '1550 -

779.-

•JI-SlLJ^ VJifcfc Viiil I f c l

ZANUSSI WASAUTOM.

Consumenten Helpdesk voor informatie e
advies Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie
leurentelevisie en groot huishoudelijke ap
app

FL700 750 toeren centrifuge RVS trommel, schokdempers Adviespnjs'949

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR

669.-

SONY HIFI STEREO
SONY 72CM TRINITRON
KVC2981 Stereo TXT '1880-

E705 Super Trilogie 4 kop'
pen Showview+PDC "1200

1149.

edeeen s

969."

SONY 55CM
ÏM STEREO

X2101 Trinitron
"1440
on TXT "1440-

M

699.-

J620 Hi-Spec Drive " 1189 -

TL80N
800 toeren
met regelbare
centrifuge
snelheid
Adv*1099 -

Showview+PDC Adv"1159-

ARISTONA STEREO

678.-

+ PDC longplay Adv" 1095 -

WHIRLPOOL
BOVENLADER

850 toeren Slechts 40 cm
breed Adviespri]S"1435 -

SAMSUNG STEREO
SV125 Videorecorder met
PDC Adviespri)S'749 -

~~

878.-

M1400 Afstandbed
idbedAdv"550Adv"550-

379,-

845.-

MIELE VAATWASSER
G570 Topklasse 6 Program
ma s 12 couverts Wateront
harder en walerstop "2099

~ 1295.-

869.-

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100 Digitaal,
gescheiden regelbaar Maar
liefst 280 liter inhoud 3 vriesladen CFK/HFKvrij "1849-

1199.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135, Supersnel verwar
men en ontdooien Uitneem
baardraaiplateau Adv"279

179.-

SHARP MAGNETRON
R2V18 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

179.-

WHIRLPOOL AVM260 |
19 liter tnhoud Eenvoudi

e bediening Adv"599 - j

229.-

DAEWOO MAGNETRON

275.295.-

145 LITER KOELER

KOR610 DIGITAAL 18 liter in
houd, 800 watt vermo
auto programma s "349-

229.-

SAMSUNG 24 LITER
lOOOwattmagnetron 60mi
nuten timer automatische
irogramma s

130 liter met vriesvak "699-

299.-

365.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron

inhoud, Makkelijk te
ZANUSSI KOELKAST 24 liter Vete
kookfunktes'699Met vriesvak Adv'699 -

375.-

499.-

WHIRLPOOLAVM"

SIEMENS KOELKAST Ruime 3 m 1 combi magne
Met vriesvak 140 liter mhoud CFK-vnj Adv"729 -

425.-

tron Met hete lucht, grill en
lOOOwattmagnetron Dusont
dooien koken bakken bra
denengratmeren Adv"999 •

549.-

ELECTROLUX
KOELBOX 12 volt

Ideaal voor op de camping
en in de auto

1000 toeren centrifuge Zuinig stil en milieuvriendelijk
Walerbeveiliging Adv"1649-

M21 Hi BlackTnnitron
*Tnmtron "990"990 -

SONY PORTABLE
1TABLEKTV
KTV

SN23000, Met aquastop
en RVS binnenzijde Lage
verbruikswaarden '1348

AEG BOVENLADER

SONY55CMTELETEKST
^TELETEKST

549.-

SIEMENSAFWASAUTOM.

WHIRLPOOL KAST

SONY63CM
JM STEREO SB65 4koppen SHOWVIEW
X2501 Hi Black
ilack Trinitron
teletekst afstbed
bed Adv'1770

K1321S, 270 liter inhoud
CFK-enHFK vri| Adv'1399 •

Fraaie en degelijke uitvoenng met vriesvak

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

1599.-

1699.-

599.-

MIELE KOELKAST

1-DEURSKOELKASf

,

GRUNDIG HIFI STEREO
4 koppen
SONY 100HZSUPER!
OOHZ SUPER! G V 6 4 0 0
E2561 Super
iuper Trinitron
PIP stereoi TXT
TXTAdv'2970
Adv'2970 --

riabeleindeling Adv"1099

ARG647 156 liter koelen
en 60 liter vriezen Adv"949-

Automatischeontdooimg '529 -

SONY BREEDBEELD
IREEDBEELD JVC HIFI STEREO
28WS1 70cm
cm Super Trinitron
eOWattstereo
BO teletekst '2990 -

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

WN400 10 programma s
4 5 kg inhoud Adv'799 -

VR665 Showview+PDC 4koppen FollowTV longplay "1095

1299.-

569.-

INDESrrWASAUTOMAAT

499,:

PHILIPS HIFI STEREO
REEDBEEL
SONY BREEDBEELD
Super Tnnitron ssteKV24WS1 SuperTnnitron
reo teletekst
kst Adv"2440
Adv"244(

Italiaanse vormgeving ****
sterren mvnescapaciteit
AdviesprijS 899

899.-

"700

/ £.Um"

735.-

SIEMENS KOEL/VRIES

70voorkeuzenders Off Ned
Philips garantie Adv"745 -

PT156 Afstandbediend '645

BAUKTHMVAATWASSER

KG25V03 240 netto inhoud
2vnesladen Adviespnjs'1348 -

699.- ~~ 2699.-

489.-

449.-

849.-

51 CM KTV TELETEKST

PHILIPS TELETEKST

SMS1012, RVS interieur
4sproeiniveaus Adv"1179-

BOSCH AFWASAUTOM.

~~ 795.-

578.-

2879.-

525,

Koelgedeelte met automatische ontdooiing Vnesgedeelte met 2 vakken en
*«** sterren invrieskapaciteit Adviespnjs"999

AWM800 15 programma s Ruime vulopenmg Milieuvnendelnk Deurbeveiligmg "1079-

WE900 Instelbare centrifugegang regelbare thermostaat RVS trommel zellreinigende pomp Adv"1199-

SONY DIGITAAL TOP!

230 LITER.
KOEL/VRIES KOMBI

ZANUSSI KOEL/VRIES GSF341 3 programma s Va

Metalen buizen, draagnem, compact INDESIT 900 TOEREN
model. AdviesprijS* 169 WASVOLAUTOMAAT

1349,

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk 4 pro
grammas 12couverts '899-

848.-

WHIRLPOOLWASAUTOM.

STOFZUIGER 1100 WAH

topklasse camcorder '2530 -

DCR TOPKLASSE! 7 5cm
kleurenscherm AdV4400

Off Ned Philips garantie
55cm teletekst Adv 1245

Lavamat617 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiliging
zuinig en stil AEG meerdere
malen bestaetestl Adv'1449 -

debitel" fTïnf»"'-

PHILIPS BREEDBEELD SONY Hi-8 HIFI STEREO
DOLBY PRO LOGIC TR780 STEADY SHOT
PW9611 70cm lOOHzdigital
scan stereo TXT AdV4595

AEG WASAUTOMAAT

* 3,5 uur belti|d '
* SMS/DATA
* Snelle batterijlader

SONY STEADY SHOT!

PHILIPS BREEDBEELD
PW9501 Tvvan Ijaari70cm
Black ImeS lOOHzdigital
scan stereo TXT Adv'3895

21PT166, 55cm flat square beeldbuis, On
Screen Display (Nederlands), teletekst met
geheugen, 70 voorkeuzezenders, hoofdtelefoon aansluiting Adviespnjs*995 -

SONY T R A V E L L E R

100 Hz KLEUREN-TV
PT820 Black line S groot
beeld stereo TXT Adv'2795

PHILIPS KLEUREN-TV TELETEKST

639.-

PW6301 61cmBI Line S
stereo teletekst Adv'2095

HET VOORDELIGSTE
ABONNEMENT
VAN NEDERLAND
MOBILINE

1:T*1

1198.-

SONY LONGPLAY
E260 Showview+PDC "780-

WASDROOG COMBNATE

269.-

Wassen en drogen m 1 machme 1000toeren Adv"1549-

PRUSi

WASDROGERSTUNT!

INBOUWVAATWASSER
Volledig integreerbaar,
4 programma's en aquastop. AdviesprijS. '1299.-

PANASONIC Beste Koop!
NVSD200 Showview +
PDC Adviespnjs'649

•ivbpTl H
ARISTONASB25TURBO
Super Turbo-Dnve, Showview +
PDC alslandbedienmg '845 -

449

PANASONIC KTV TXT

PHILIPS S H O W V I W

TX21 SScmFSQ Adv"849 -

VR165 +PDC afst bed "745 -

Metbjdklokenpluizenfilter '495-

649.-

ËSilÊSiiiiÊmSm

PANASONIC
JIC63CMTOP
63CM TOP JVC SHOWVIEW + PDC

MD2 HiFi stereo
ereo TXT
TXT'1399'1399 -

979.-

A237 Express ProDini "714-

rig% OQQ
1-JÜKf

~~ 265.Links- en rechtsdraaiende
trommel Adviespnjs'649 -

375.

OU VB"

CONDENSDROGER

E105 Afslandbediening '610-

Geenafypernodig1 RVStrommel

ARISTONA
IA63CMKTV
63CM KTV PHILIPS VHS-VIDEO

BAU KNECHT DROGER

829.- ~~ 379.-

TA5212 Stereo
:ereo teletekst
top Black line
ie S Adv'1795
AdV1795--

1099.TV/VIDEO COMBISl

STUNT! VHS-HQ VIDEO

~~
Met

afstandbediening

MICROTEK KLEUREN FLATBEDSCANNER

330CX Compacte portable
scanner 30 bits 300x600 DPI
Inclusief software bundel
eenvoudige installatie en
bediening Adviesprijs*275-

M
J'ARISTONA^

Kreukbescherming Instelbaar tot 1 50 minuten '949-

VR161 Afstandbed "645-

979.-

SONY COMBO 37CM
IKV14V4; Showview,\PDC.
iAdviespr!JsM220.-\

739.-

IJPHILIPSKTV/VIDEO
W172; 37 cm, Showview.

BRAUN SCHEERAPPARAAT

ARNOLDSCHWARZENEGGERin

5005, Flexlntegral Tweeling scheerblad
en zwenkend scheerhoofd Ad«pri|s*210 -

BATMAN en
ROBIN

Intel Pentium166MMX,
IBM200PrcLaatstemodellen

1479.

BOSCH WASDROGER
Electronische besturing
Zeer stil Adviespnjs"1099

7QC

FG1,

2-DEURS KOELKAST
CFR 220 liter netto mhoud CFK-vnj Adv"849

395.445.-

BOSCH KOELKAST
180 liter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv "985 -

l «JDn
MIELE WASDROGER

398.90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviespnjs698 -

349.-

IBMAPTIVAE60TOP'

K6 233MMX 32MB intern
2 OGB K56 tlex fax/modem 14" monitor Adv'3999

Gas elektrofornuis
fornuis metgrill
metgrill |
en sierdeksel
;el Adv'695

Gasoven.vonkontstekmgen
nkontsteking en |
dviesprijs"849 ••
ovenlade Adviesprijs"849

155.-

M«MJ.W» 1949.-

798.-

ETNA FORNUIS
3NUIS

498.-

2800toeren RVStrommel '249 -

Multimedia PC 32MB intern
2 IGBschijf CD Rom fax/mo
dem W 95 1 jr On Site garantie en helpdesk "3799 •• n jin

Gas elektrolornuis grill thermostaatensierdeksel "1199- l

LUXE FORNUIS
3NUIS

CENTRIFUGE

INTEL P200MMX PC

Gasfornuis
met elektrische
oven mcl
grill en
sierdeksel
Adv"1450

ZANUSSI 2-DEURS PELGRIM
Z150 Automatische ontHETE-LUCHT FORNUIS
doonng Adviespnjs"749

Electronisch en reverserend
RVS trommel Adv' 1799-

04»

MULTIMEDIA PC STUNT'

TR42S; Showview, PDC,
I.TXT, 2 tuners. Ad V1395.-

BCC PRESENTEERT:

849.-

ATAG
FORNUIS

ZANUSSI WASDROGER

ARISTONA\ STEREO
STEREO KTV
KTV SONYVIDEORECORDER

TA4412 63crn
n teletekst
teletekst "1595
"1595-

\PRIJSi

PELGRIM KOOKPLAAT
2-delige pannendragers en [
sierdeksel Adviespnjs*490

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik,
**** capaciteit CFK-vrlj

699.-

449.-

ETNA K O O K P L A A T |

2-delige pannendragers

BOSCH VRIESKAST HOLLANDIAKOOKPLAAT (
GSD1300,3 laden, 11 kg m-

GRUNDIG 63 CM KTV
ST650 Stereo TXT Adv' 1 829 -

vriescapaciteit Adv*848 -

4 pitsgaskookplaat Adv'295 -

529.-

799«"
GRUNDIG 37CM + TXT

OPZETVRIESKAST

P730 STUNT' Adv'699

Handigl 50 liter AdV595 -

rOySTCM+TELETEKST

\JM&
319."
PORTABLE KTV 37CM

259.-

HP INKJETPRINTER

VRIESKISTEN!

DJ400 Incl sheetfeeder '499

De topmerken leverbaar in
alle maten en soorten Er
is al een vrieskist voor

289.-

CANON BJC4200

Topklasse'Sjr garantie '821

419.
KLANTENKAART
Meer budget door de gratis
BCC-card!

I

B C C B E T, i' E R E N i G O E ,Di K O P E R
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)

BEVERWIJK
.
11500m2 Superstore Beier en goedkoper!
l D ',t -.«-ec
•
| Breestraat 65
.

n
l ZAANDAM
l ISOOmZ Superstore Beter en goedkoper!
lwr,ctriiH. m; („nHn, niri,., H «,„.L\
IWestziJdeSS (onder Dirk v.d. Broek)

299.

ETNA WASEMKAP
AVANCE 3-standen Adv"135

78.-

dinsdag Um vrijdag.
09.30 tot 11.00 uur
*"VEVEHWIJK^IAANOAM'.'D^T**"
*""dag
09.30 tol 17.00 uur
DEN HAAG - ZOETERWOUDE - ZOETERMEER KOOPA VONDEN Badhoevcdorp Maarssenbroek
LEIDSCHENDAM
Delfl en Zoetermeer vrijdag. .. 19.00 tot 21.00 uur
HILVERSUM-MAARSSENIROEK
overlap filialen d • •
•

woensdag 17 juni 1998

1-11

Zaanse Jazz & Bluesfestival
7
'in veel smaken en stijlen
generatie ktoegbazen in Zaandam Op diie podia m de bui
tenlucht zullen velschillende
bigbands optreden Het hoofd
podium bevindt zich op de
Dam, een gezellig plein met
ET IS ALTIJD een
Zestien jaar geleden werd terrassen londom het standhappening,"
zegt het evenement, een initiatief beeld van Czaai Petei de Giocoördinator
Cees van de Zaanse Jazzclub, voor te, de Russische vorst die desMalmgre „Mensen die anders de eerste keer georganiseerd tijds m Zaandam heeft leren
nooit m de kroeg komen, zie je In de loop der tijd groeide het timmeren
Een van de bigbands is het
nu in een hardrockcafe waar uit van een gebeuren, waar de
een bluesband staat te spelen, muzikanten zich op open Benny Bnghl Orchestra uit
zestigers, zeventigers en ook vrachtwagens moesten behel- Alkmaar, bij kenners geliefd
veel jonge mensen Dat is de pen, tot een volwassen festival om zijn sprankelende, puntige
charme van dit festival je ziet met professionele podia Van en strakke spel Malmgre „Op
er niet alleen gearnveerde der- oudsher is het al een twee- zichzelf mets bijzondeis vooi
tigers en veertigers, maar daags festijn, met vrijdag- een bigband, alleen zijn ei
groen en grijs door elkaar De avond de opwarmer en zater- maar weinig die zich er ook aan
een loopt op klompen en de dag de grote finale „De sfeer is houden " Op een ander podiander op Nium speelt de
kes "
Zaanse WoikHet Zaanse
shop Bigband
Traditionele
kroegentocht
valt
Jazz & Blues
van Nol Sicfestival begint
king De bigsamen met 'bigband-special7
vnjdagavond
band bestaat
en gaat zateruit jonge mudag door tot '
~~~~~~~~~•~ zikanten, die
in de kleine uurtjes van de zon- gemoedelijk We hebben eigen- ondersteund worden door enidagmorgen Het brengt, zoals lijk nog nooit wanklanken ge- ge 'oude rotten' m het vak, en
Fiank
de naam al aangeeft, naast tra- had, hoogstens hier en daar zanger-entertainer
ditionele jazz ook meer popu- een overmoedige dnnke- Leurs
laire muziek als blues, dixie- broer," zegt Malmgre
Verder komt The Woodside
land, boogie woogie en bigDe traditionele kroegen- Bigband, een wat traditioneleband Malmgre „Jump en jive tocht op vnjdagavond, valt dit re bigband uit de periode van
bijvoorbeeld, vind je met op jaar voor het eerst samen niet de Glenn Miller orkesten „Ze
een classic festival, maar wel een 'bigband-special', een idee zijn wat rustiger, maai zeker
bij ons "
van een jonge en enthousiaste niet gezapiger " In de ongeveei
vijfentwintig cafés die aan het
festival meedoen, zijn vrijdagafstandsschot van de Engelavond al talloze muzikanten te
sen er zomaar m en vijf minu- beluisteren
Onder meer
ten later krijgen we een onver- treedt The Willick Square
diende penalty tegen Kan je Jazzband op, met gast-tromweer opnieuw beginnen Twee pettist Klaas Wit, die ook m de
minuten voor tijd staan we
Dutch Swing College Band genog met vier-vijf achter en
speeld heeft De jazzfoimatie
kunnen maar weinig spelers
brengt een aanstekelijke dixiehet ene been voor het andere land, die naar verwachting ook
de jeugd in vuur en vlam zal
krijgen Aanvoerder Dick de
Wit lost een wanhoopsschot
zetten
Eveneens het vermelden
vanaf de nuddellijn Hij maakt
zijn bijnaam als menselijk ka- waard is Blue-S-Km, een
non waar via drie verdedigers bluesband met een ervaren
verdwijnt de bal in de linker- muzikant als Peter van de Sanscoren In de pauze staat het bovenhoek De scheids fluit af de, die jarenlang ook m Focus
gelijk en hebben wij duidelijk Een eervol gelijkspel m het hol speelde met Jan Akkerman en
de beste papieren
van de leeuw
Thijs van Leer
In de pauze bedenk ik me
Goed, dit was een vnendZaterdag wordt voor het
hoe ik twee jaar daarvoor bij schappelijke wedstrijd van het eerst sinds jaren op de Zuidhet team kwam Per ongeluk, voetbalteam van het Amster- dijk weer een bradene gehouwant ze hadden te weinig
damse Bos tegen Londense
den Verschillende wandeloimensen en ik kon eigenlijk he- boswachters Maar die speel- kesten zullen zich tussen het
lemaal niet voetballen In mijn de zich wel degelijk af tijdens rondneuzende publiek begeeerste seizoen speelde ik zel- deEKi
ven 's Avonds barst dan het
den meer dan tien minuten
Akkoord, de wedstrijd was
festival weer echt los na de
per wedstrijd En ik slaagde er op een bijveldje van de lokale WK-voetbalwedstnjden, die
dan nog in tweemaal in eigen club Wembley Vooruit, met
men overigens m de meeste cadoel te schieten In Colombia" dne man op de "tribune Maar fes op videoschermen kan volhad ik dat met overleefd Maar dat veldje lag maar een kilo- gen Op buiten- en binnenpohet tweede seizoen ging het
meter van het beroemde sta- dia, brengen tientallen bands
steeds beter Ik specialiseerde dion'
swingende muziek ten gehore
me in de uiterst hardnekkige
Die tips dus Die zijn duide- Zoals Pee Bee & The Nightverdediging en in harde ballen lijk zware mandekking, alle
train, tien muzikanten die al
naar voren Die leidden meest- ballen naar voren en tien mi- jaren het vaste begeleidingsoral nergens toe, maar toch sta nuten voor tijd Dick de Wit m- kest vormen van Georgië
ik nu hier, m Wembley tegen zetten voor een schot vanaf de Fame Hun motto Our aim is
de Engelsen te spelen En we middellijn En met in eigen
to entertain
Verder komen onder meer
gaan nog winnen ook
doel schieten Ik heb gezegd
Maar na de pauze opeens
Oberg, een bluesformatie
pech na een minuut vliegt een
Remco Daalder rondom de gitaiist Ted Oberg,
Met mooi weer worden komend weekend tegen de twintig
duizend bezoekers verwacht op het zestiende Zaanse Jazz
& Bluesfestival. De pleinen en terrassen in het oude
centrum van Zaandam zullen gonzen van muziek en menig
kroegbaas zal zijn tapkraan wijdopen moeten zetten.

Twee van de
vele
deelnemende
bands 'van
diverse
pluimage' aan
het Zaanse
.laz/.- &.
Bluesfcslival

Bovenhoek
PROGRAMMA
T/M 17 JUNI'98
Air Bud • Anastasia
•

As Good As It Gels
•
Blazen Tot Honderd
•
Deep Impact • Flubher
Good WiÜ Hunting
•

Grease
•

l Know What You Oid
Last Summer

II Clclone
•

Jackie Brown
•
Kleine Te u n

•

Left Luggage
•
Les Visiteurs II
•
Mercury Rising
Mouse Hunt
•

Mr. Magoo
Picture Perfect
•
Pippl Langkous
Red Corner • Scream 21

•
Spawn • The Edge
The Real•Blonde

The Replacement Killers
Titanic • U*S. Marshals
•

Wag The Dog
•

Wings Of The Dove

F IK NOG tips heb
voor onze jongens in
Frankrijk'' Natuurlijk'
Ik denk dan geüjk terug aan
die gedenkwaardige middag
twee jaar geleden, tijdens de
Europese Kampioenschappen
m Londen Aan het snikhete
weer toen we de grasmat van
Wembley betraden Aan de
huiveringen toen we onze tegenstanders bekeken reuzen
van kerels met woeste koppen Aan dat eerste kwartier
van de wedstrijd, toen onze
verdedigers links en rechts tegen het gras werden gekwakt
en de rechterspits tot drie
keer toe de bal met onze keeper en al het net in werkte
Drie-nul achter En kijk, dan
komt het eropaan Dan moet
je karakter tonen Je niks van
die thuisfluiter aantrekken En
bovenop je tegenstanders
gaan zitten We kleefden stuk
voor stuk aan ze vast Strikte
mandekking over het hele
veld Vei moeiend, maar zware
mannen zijn eerder moe dan
lichte Het Engelse team raakte vleugellam Schelden tegen
elkaar Fuckjou, Wjlham1
Fuck yourself, Dawcf'Wij profiteren ervan en met snel overtikken weten we drie keer te

O

en The Willy Ashman Ouginal
Ja/zband, met de Duits ?ange
res Lous Dassen als gast Malingie .Dassen zong met alle
groten dei aaide en had een
eigen Jaz/club in Du&seldoif
Sinds j ai en is zij cie bui gei
van New Oileanb ' De Zaanse
Dow Jones Bluesband ontbreekt niet, evenmin als bands
met klinkende namen als The
Ouginal Eveigieen Jazzband,
No Sweat, The Cheesebiothers, Remet Vne/se And
Fi icnds, BlueSix, Randy s

K

De bewoners van boerderij
Vrcdcbcst bij Egelsboek
gebruiken de historische
grenspaal 22 als steun voor de
post van vandaag
Pi^t n foit)

len die het terutonum van de
graaf van Holland afbakenen
van dat van de bisschop van
Utrecht De fiere Hollandse
leeuw is uitgehouwen aan de
noordzijde van de grenspaal
Hier, bij de overgang van licht
geaccidenteerd bos naar vlak
weiland heeft het noodlot
graaf Flons de Vijfde getroffen In de bossen bij Egelshoek namen Hollandse edelen
hem gevangen toen hy bij een
valkenjacht net even over de
grens met Utiecht kwam Dat
was m juni 1296 In de buurt
van het Muideislot werd de
graaf enkele dagen later ver-

Ï'

29 63 51

45 64 16 61

lic l/pstieiiclo Xaanst Ia// &. Blut shstn.il xrijd.IK r»en / ihrtl.iK
111 7.i,nul.uu I (H'gaiiK gratis

42 19 59 56 58 21

40 l

Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL lluchtbol,
6 hoefdier, 11 voorz . 12 insect
14 aanwensel, 15 scherts 17
njgkoord, 19 snelle gang 21
wangbot, 22 vrij, 23 bijb pi, 24
pi in Z -Holland, 26 zangnoot
27 boerderijgiond, 29 tiek 30
insect, 32 armee 34 bitterheid
36 hemellichaam, 37 muze 38
zoogdier, 39 pi in Frankujk, 41
kookgerei 44 loot 45 congi esgebouw 47 voorz, 49 beigplaats, 51 pi in Dienthe, 53 numeio, 54 langzamerhand, 56
wisselvallig, 58 as 59 wisent 61
orgaan, 62 boom, 64 laai 65
pijn 66 niet hier 67 bestuien
VERTICAAL l vrg ambtenaai, 2 pi m België, 3 piovin-

cie, 4 bijbeldeel 5 onderko
men, 7 legerafd 8 vooiz, 9
kleur 10 meenjder 12 giondverf, 13 graansoort, 16 dagdeel
17 huid, 18 gard, 20 houding 25
Aft land, 27 hetzelfde, 28 paity, 30 hanngnet, 31 walkant 32
kwab 33 platzak 34 autokeunng, 35 insektenetei, 40 Euio
pese, 42 signeren, 43 lang 45
rist, 46 afgod 48 duwen 50
bei g 51 ik, 52 pi i d N -Oostpolder, 53 weigering 55 ge
zang 57 pientei, 60 vaai water
65 Public Relations 65 peis
vnw
Oplossing vorige week
CAKICATURISE REN

De filnessrage van deze zomer is ongetwi|
feld skaten en skeeleren Wie (nog meer)
trucjes op de skales (vier wieltjes) wil leren
of nu eindelijk eens behoorlijk op skeelers
(vi|f wieltjes) wil leren slaan kan terecht bij
instructeurs van Nauwelaerts de Age Dit
sportinstituut uil Overveen verzorgt elke
maandag 29 en dinsdag 30 juni

gratis
skatelessen
op Circuit van

landvoor?

Breukelen
dommelt aan
de traag
stromende
Vecht

foto Karin Schul

Eigen foto

moord De wandeling van Hollandsche Rading naai Bieukelen is met lecht een etappe
van het Flons V-pad, een lange-afstandwandehoute door
het Groene Hart
Egelshoek is nu een onopvallend bosje Je loopt er langs
vooi je er erg in hebt De wandehng gaat langs het Tienhovens Kanaal Indeitud gegiaven om turf af te voeren naar
de Vecht Aan de andeie kant
eindigt het kanaal roemloos in
de bossen achter Einde Gooi
De Zwarte Bei g bleek een te
hoge hobbel Naai Hilversum
is het Tienhovens Kanaal
nooit doorgetiokken
Na het bosje bij Egelshoek

JanPieterNcpveu

PSP B1005

Wandeling door groen hart
met rafelig stenen decor
ROL
BELOOFDE
voor vandaag fantastisch weei Ik heb
dus m'n regenjack
meegenomen De man tegenover me in de trein had een
ti ui aan gedaan 'Je weet
nooit,' zegt hij 'In Friesland
had je vroeger een weerman,
daar luisterde iedereen naai'
Ook het weei zelf, blijkbaar,
want 'het klopte altijd ' Vandaag krijgt Krol gelijk
Wandel op zo'n mooie dag
van Hollandsche Rading naai
Breukelen en je barst m schateren uit als iemand beweeit
dat de Randstad volledig is
dichtgeslibd Weids land met
aan de rand van het groene
toneel een lafehg stenen decoi Een omhoog geschoten
pijp Een onnatuurlijk bieed
uitdijende flat Maar verder'
Op een ooievaarsnest beweegt iets, maai of het echt
jonge eibers zijn die icikhalzend naar een snack uitkijken
wordt me niet duidelijk Een
aalscholver klieft laag liggend
door de sloot, de lange hals
blijft met moeite boven watei
Het is een wandeling van,
pakweg, zeventien kilometei
door het Gioene Hart Van
NS-station naai NS-station
In Breukelen laten de langsdendeiende sneltreinen het
pen on angstig beven De economische motoi van de Randstad dreunt ei luid tegen een
akoestisch decor van de rijksweg A 2 Dat is het eindpunt
Ook bij het begin, m Hollandsche Rading, hebben planoiogen een rijksweg (A 27) naast
het spooi getekend Maai loop
even de Vuurscdreef op, steek
de provinciale weg over naat
de Giaaf Flons V-weg en je
bent echt buiten De discussie
van een gioep spreeuwen m
een boom bij de boeidenj
dieigt uit de hand te lopen
De wandelaar bevindt zich
op historische grond Je ziet
het al aan de stenen gienspa-

Boogie Squad TubewoikbTuo Cai and the Duveit,
Het moge duidelijk zijn dat
het Zestiende Zaanse Ja// &
Bluesfestival vooi elk wat wils
m petto heeft Malmgie val sa
men ,Ei komen oikesten van
dweise pluimage in veel sma
ken en stijlen en in een goede
sfeer '

wandel je open land m Links
steekt de Domtoien tegen de
blauwe hemel af Zie je de
Domtoren niet dan geeft de
lange schoolsteen van de
eneigiecentrale wel aan waar
de stad Utrecht ligt Ver weg
Veel verder weg dan het trilveen dat, blijkens een mfoimatiebord, m de petgaten met
opkwellend voedselarm water
ontstaat Een bijzondere attractie van deze wandeling,
want dergelijk veen tuit maar
op enkele plaatsen m ons
land U staat nu bij een van de
plaatsen Wauw' Maar er is
weinig aan te zien Veel mteicssanter vind ik de merel die
biutaal het nest van een
specht heeft gekraakt
Schapen komen met hun
lammeren aanrennen voorzovei de schommelende lijven
dat toelaten Paniek zo te
zien Even later blijkt dat een
enthousiaste hond ovei de
sloot is gesprongen en vrolijk
achter het vee aan diaaft
'Kom hier,'ioept de bazin En
zo waar, bij de dei de keer lukt

het Tot vreugde ook van ma
schaap die zich al breeduit
voor haar kroost had geposteerd
Voor je Tienhoven binnenwandelt, passeer je wipwateimolen De Trouwe Wachtei
Na de ooi log zo genoemd vanwege molenaai Ane van Gaideren Ai ie seinde, met de
stand van de molenwieken,
onderduikers in de omtrek in

gend kom je bij het iccieatieterrem aan de Bieukeleveensche of Stille Plas Het moet
hier gezien de pai keet vooi zienmgen, s zomeis heel wat
drukkei zijn dan op deze dooi
deweekse dag m het vooisei
zoen Nu valt vooral de, zonne
bank-gebiumde oude man op
die m een fel gtoen zwembroekje over het gias paiadeeit Een tneeikoet lacht et

Bij Egelshoek werd
Floris V gekaapt
wanneer gevaai dreigde Hiei
aan de Dwaisdyk maalt al
meer dan andei halve eeuw
een molen de poldei dioog
Het schutsluisje is mooi gerestaureeid
In Tienhoven wijkt de route
iets af van wat in de gids staat
De wit-rode aanduidingen op
hekken en meterkasten vol-

om Bij het vioegeie foit Tien
hoven, fiaai veipakt m het
groen met daai omheen een
stuk van watei is het wat
diukker Het foit hield ooit de
vijand buiten de Hollandse
Watei linie Opnieuw histoti
sche gtond dus Een dame van
naai schatting tegen de veei tig komt aanzoeven op haai

mline-skates Met dikke knie
bescheimeis aangegoid Ze
duwt een modieus dnewielig
kindei wagentje m hoog tempo
langs het foit Een viouw op
snotfiets slaat links af Haai
man kiest vooi lechts Kom
nou we moeten hieiheen Zij
zucht keeit en snot t achtei
hem aan Zes luid met elkaai
piatende giijze fietsets passé
i en zondei te gioeten
Het woidt me wat duik hiei
Iets veidetop voeit de lotite
gelukkig ovei een moddeng
eenpeisoons bospaadje naat
de Vecht Lmks steekt kasteel
Nijemode boven het stiuwecl
uit Daai leeit men de economische motoi veiantwooid
di aaiend houden De school
van Wmi Kok mdei tijd Op de
ten assen m haitie Bieukelen
is het vol heel vol met lome
mensen die zich als zonnebloemen naai de kopeien
ploeit lichten
Jan Maarten Pekellurmg
Dit is de lui cdo allex rringvan o» 11
/oniprsc SPPIO Sinppcis

Lezers van deze krnnt kunnen na telefom
sche reservering en volledige invulling van
onderstaande bon op deze maandag- en
dinsdagavond een gratis introductieles
in-lme skcten bewonen De lessen begin
nen om negen uur s avonds Wie geen
materiaal heeft kan ook deze les bijwonen
maar betaalt dan een tienl|C huur
Telefonisch reserveren is verplicht en kan
elke dag lussen negen en twaalf uur s mor
gens of tussen vier en zes uur s middags op
nummer 023 525 3256
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Banen- en opleidingenkrant van Weekmedia

OPEN SOULIOTAHEDAG
zaterdag 27 juni 1998
Het "nieuwe" Amsterdam Hilton
Het Amsterdam Hilton ondergaat een ingrijpende vernieuwing. Alle
271 kamers, inclusief 71 executive kamers en suites en de Executive Lounge
zijn volledig verbouwd, opnieuw ontworpen en ingericht door vooraanstaande
architectenbureaus en binnenhuisarchitecten.
Bovendien vindt er een uitbreiding plaats van de vergaderaccommodatie met
9 functionele zalen, een hospitality desk en een business centre. De 2 zalen
met een capaciteit van 600 personen per zaal zullen uniek zijn in Amsterdam.
De gehele renovatie zal voltooid zijn in oktober 1998.

WONING^VER)KOPEN
INDE REGIO
ZANDVOORT

bel

Wij hebben ter uitbreiding van onze teams mogelijkheden op diverse niveaus
en afdelingen en hebben de vacatures van:
Receptionist(e), Telefonist(e), Portier, (Demi) Chef de Partie,
Commis de Cuisine, Food & Beverage Supervisor,
Kelner/Serveerster, Steward, Room Attendant en Houseman.

CENSE
&
VAN LINGEN

Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden, trainingsprogramma's en carrière
mogelijkheden in binnen- en buitenland.

023 - 5 715 715

Iedereen met horeca ambities is van harte welkom,
(fulltime, parttime en (WAO) herintreders)

DR. J. G. MEZGERSTRAAT 50
Royaal woonhuis met hoge plafonds, en org.
details, geschikt voor dubbele bewoning. IND:
Beg.grond/entree, hal, gang, kamer-en-suite
met serre, slaapkamer, woonkeuken, kelder,
bijkeuken, schuur.
1e verd : slaapkamer met serre, slaapkamer
met balkon, kleinere slaapkamer, 2e toilet, ruime badkamer met bad, douche, wastafel.
" veel originele details, glas-in-lood, oude karaktenstieke tegels en Jugendstil schouw
" betegelde achtertuin m. achterom
* grotendeels kunstof kozijnen
" CV gas (gehele installatie '93)
" grondópp.: 175m2

KAREL DOORMANSTRAAT2/1
4-kamerappartement hoek zeezijde, op de 1e
verd. met schitterend uitzicht, eigen c.v.
INDELING: entree/ruime hal met garderobekast, toilet met doorgang naar ruime badkamer
met douche en wastafel, ruime L-vormige
woonkamer (vh 2 kamers) met open haard en
schuifpui naar balkon op het zuidwesten, roy'ale woonkeuken met inbouwapparatuur, zeer
ruime slaapkamer met kasten.
" bijna alle kozijnen van kunststof
* alle ramen dubbel glas
' servicekosten ƒ 316,-p.mnd.
" ev. garage direct naast ingang te koop
ƒ 35.000,- (servicek garage ƒ 49,- p.mnd )

ƒ 349.000,-

ƒ 429.000,-

Om 10.00 uur en 14.00 uur zal een presentatie met aansluitend een
rondleiding worden gegeven.
U zult op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen
binnen Hilton International.
Tevens is er de mogelijkheid voor een sollicitatiegesprek
(CV meebrengen).

TROMPSTRAAT 7/2
4-kamerhoekflat, verbouwd tot 3 kamers met
zeezicht.
INDELING: entree/hal, L-vormige woonkamer,
keuken, 2 slaapkamers, badkamer met douche, apart toilet, 2 balkons
* berging op de begane grond
* flat met veel vaste kasten
* gedeeltel. w dubbele beglazing
* garage m het gebouw
* servicekosten ca. ƒ 340,- p.m. incl. voorschot
stookkosten en ƒ 29,- p.m. voor de garage.

ƒ 298.000,-

Cense & van tingen
scoort huizenhoog!

U kunt zich telefonisch aanmelden voor één van deze sessies bij de afdeling
Personeelszaken, 020-5711207.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze open dag bij te wonen en u wel
interesse heeft in één van de Hilton vacatures kunt u telefonisch contact
opnemen of uw schriftelijke sollicitatie (met cv en pasfoto) richten aan:
Amsterdam Hilton, mw. M. Brommer, Personnel Manager,
Apollolaan 138,1077 BG Amsterdam.

JULIANAWEG 4
Zeer netjes onderhouden 2 onder 1 kap woning met garage en schuur in het groene hart
van Zandvoort.
INDELING: beg.gr. entree/vestibule, gang met
kelderkast, toilet, ruime keuken, woonkamer
met deuren naar tuin 1 e verd.' 3 slaapkamers,
douche, veel kastruimte, balkon o.h. zuiden,
vliezotrap naar 2e verd.: zolder met stahoogte
en mogelijkheid voor een kamer, zolderber-

TJERK HIDDESSTRAAT 2/5
4-kamerflat, verbouwd tot 3 kamers met fraai
uitzicht over zee.
INDELING: entree/hal, doorzonkamer met
open haard en toegang balkon achter, keuken,
slaapkamer met schuifpui naar balkon op het
zuidwesten, kleine kamer, badkamer met bad
en wastafel, apart toilet
* berging op de begane grond
* inpandige GARAGE
" luxe sanitair
* grotendeels voorzien v. kunststof kozijnen en
dubbel glas
" servicekosten ƒ 427,- incl. garage en voorschot verwarming

OOR EN HAND GEVRAAGD
Ben je flexibel en sta je stevig in je schoenen?
Heb je ± 6 tot 8 uur per week de tijd?
Zoek je een nieuwe ervaring en een zinvolle vrijetijdsbesteding?
Dan is buddy worden van een druggebruiker iets
voor jou!
Bel voor info:
Stichting de Regenboog, 020-6253737

gmg

* flinke voortuin met lange oprit
* fraaie, beschutte, zonnige achtertuin o.h.
westen

* c.v. gas

* grondópp. 343 m2

ƒ 379.000,-

ƒ 598.000,

Voor ons is het-een-sport'
een record-opbrengst voor
uw huis te realiseren!

Training start in september a.s.

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren. Maak
gebruik van onze meer dan SO-jange ervaring. SPECIALE METHODE:
Bel 0900-3991161
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

WILHELMINAWEG 2
Royale halfvnjstaande villa met aan drie zijden
tuin, garage.
INDELING: beg.grond:fraaie hal, kelder, toilet,
woonkamer met serre, bibliotheek/eetkamer,
luxe moderne' keuken met apparatuur. 1e
verd.: 2 slaapkamers, kastenkamer, luxe badkamer met whirlpool, douche en wastafel,
apart toilet, balkon. 2e verd.: 2 slaapkamers,
zolderberging met c.v. opstelling.
* verwarmde garage met aansluiting voor wasmachme
" vlakbij dorp m groene deel van Zandvoort gelegen
* c v. gas (2 Nefit H.R.-ketels)
* grondópp.: 409 m!

CENSE&
NVM

.MAKELAAR

\LlNGEN

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

NICOLAAS BEETSLAAN 36
Royale tussenwonmg gelegen in kmdvnendehjke buurt.
INDELING: beg.grond: entree/hal, gang, trapkast, toilet, doorzonkamer met parketvloer,
keuken met c.v. opstelling. 1 e verd.: 3 slaapkamers, doucheruimte met wastafel, dakterras
op keuken. 2e verd.: 2 kamers, elk met grote
dakkapel, vliermg.
* betegelde achtertuin zuid met achterom en
2 schuren, c.v. verwarmd met aansluiting
wasmachine
* op loopafstand van het strand
" c v. gas combiketel
* grondópp.: 114 m2
ƒ 349.000,-

Mode?
Zet de schaar erin!
Meld je aan voor de opleiding Mode en Kleding

DE CONTACTLIJN

WERKEN EN LEREN:
Assistent-medewerk(st)er naaizaal (nivo l )
Deze opleiding duurt l jaar

Uitvoerend Medewerk(st)er naaizaal (nivo 2)

Er is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de Contactlijn 0906501515.6 kunt u anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken
advertenties van lezers die een seneuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.

ALS JE OM MENSEN G E E F T ,

Deze opleiding duurt 2 jaar

GEEF JE AAN

Je werkt 4 dagen per week in een confectiebedrijf.
Je gaat l dag per week naar school.

Voorwaarde: je bent tussen de 1 6 en 28 jaar.

HET

N E D E R L A N D S E RODE KRUIS.

e meer informatie, neem dan kontakt op met:College voor Mode en Uiterlijke Verzorging
Afdeling Mode en Kleding

Zeeburgerdijk l 1 2
1 094 AJ Amsterdam (Oost)
tel. 020 -46 21 414

>

U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6
ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt nadat u
de advertentie lieert ingesproken automatlsch een bo.xnummer en PIN-code
van de belcomputer. Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door

u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen in on/c krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met andercn gekregen. ll.OOgpml

STEUN ONZE STRIJD TEGEN E E N Z A A M H E I D .

Solliciteer niet naar moeilijkheden!
Sluit geen originele getuigschriften bij uw sollicitatie.
Soms komen ze niet terug.
En dat terwijl heel veel boekhandels voor een paar
dubbeltjes uw getuigschrift kopiëren!

GIRO 6868

de blijde verzamelaar...

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS
ADVERTEREN? ZANDVOORT: 020 -571 7166

je weet niet half hoe compleet een krant maakt.

MMMMMW1"1^^^—
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Tabitha

Uitnodiging
voor een kennismaking met

ouderen en hun
woonomgeving
Donderdagmiddag 25 juni
zijn
schoolverlaters • herintreders • helpenden en verzorgenden
• belangstellenden voor een (andere) baan in de ouderenzorg

van harte welkom
in Zorgcentrum de Schutse
(onderdeel van Stichting Tabitha)

Wat kunt u verwachten?
• Een rondleiding verzorgd door
bewoner(s) en/of medewerker(s)
• Informatie over de mogelijkheden op het
gebied van werkgelegenheid en opleiding
• Kennismaken met medewerkers
van het zorgcentrum
• Een video over de afdeling Meerzorg

Tussen 14.00 en 16.00 uur kunt u
vrijblijvend bij ons binnenlopen.
Zorgcentrum de Schutse ligt in Amsterdam Slotervaart
aan de Comeniusstraat 20 en is zowel met
openbaar vervoer als auto gemakkelijk te bereiken.
Tram: l en 17 halte Huizingalaan
bus : 23, halte Hemsterhuisstraat of Comeniusslraat
trein: station C. Lelylaan
auto: vanuit richting Zaandam/Alkmaar.
Op de AIO neemt u de afrit SlOG/Osdorp.
Aan het einde van de afrit rechtsaf, na spoorweg
direct rechtsaf. Einde weg rechts en direct linksaf.
Voor informatie en/of routebeschrijving,
bel 020 - 518 65 18.
U kunt vragen naar mevouw M. de Nooijer.

Ed Det-

mers:
„Zelfs de
slechtste
instructeur
heeft nog
nooit een
leerling
geleerd
door het
rode licht
te rijden"
Foto:Jaap
Maars

'Met rijbewijs koopje vrijheid'
ien jaar geleden schoten
autorijscholen als paddestoelen uit de grond. Die
groei is voorbij, maar
9ede instructeurs verienen nog steeds een
aardige boterham.
Tenminste, dat is de ervaring van Ed Detmers (55).
Hij heeft een auto- en
motorrijschool in de
Indische buurt in
Amsterdam.

§

's Morgens vroeg in het
theorielokaal schenkt
Detmers zich een bekertje
koffie in. Af en toe rinkelt
de telefoon: leerlingen die
een afspraak willen verzetten.
Alle leerlingen hebben één
ding gemeen: ze willen hun
rijbewijs halen. Soms gaat
dat makkelijk en soms valt
het tegen, maar Detmers
weet zeker dat iedereen het

kan. „Mensen zitten er
over in of ze wel of niet
kunnen schakelen, maar
dat zit gewoon tussen hun
oren. Het is net als bij
lopen, de ene baby kan dat
sneller dan de ander, maar
iedereen kan het leren."
Niemand vindt het leuk
dure rijlessen te nemen,
dat begrijpt Detmers ook
wel. Twijfelaars legt hij
daarom graag uit waarom
het leuk is een rijbewijs te
hebben. „Je koopt vrijheid.
Je betaalt er voor datje op
vakantie kunt gaan naar de
plek en pp het moment die
je zelf kiest."

Het Zorgcentrum Leo Polakhuis en het Centrum voor senioren De
Drie Hoven zijn per l januari l 998 gefuseerd tot de stichting ANTARIS, een organisatie met ruim 600 verzorgings- en verpleeghuisplaatsen en ruim 700 medewerkers. Binnen ANTARIS vindt de multidisciplinaire zorg- en dienstverlening aan cliënten en bewoners plaats
in vier divisies Zorg, t.w.: twee divisies somatiek, één divisie geestelijke gezondheidszorg en één divisie semi- en extramurale zorg.
Daarnaast zijn er een drietal ondersteunende diensten.

Je wilt een opleiding volgen en je wilt tegelijkertijd verdienen.
Je wilt graag in de gezondheidszorg werken

Je hebt affiniteit met de oudere mens
Je heb doorzettingsvermogen
Je bent een harde werker
je bent collegiaal
kunt bij ons solliciteren voor de OPLEIDING

VERZORGENDE l.G.
(voorheen ziekenverzorgende)
Als verzorgende l.G. zet je je in voor bewoners, meestal oudere mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Naast lichamelijke verzorging geef je hen ook persoonlijke aandacht, waarvoor het kunnen
luisteren en tonen van begrip erg belangrijk zijn. Tijdens de opleiding
werk je op verschillende afdelingen, binnen een multidisciplinairteam.
De opleidingDe opleiding duurt S jaar. De eerste 7 maanden ga je voornamelijk
naar school. In deze periode ontvang je ƒ 495,00 bruto aan zakgeld,
met ingang van l januari 1999 wordt dit bedrag verhoogt tot
ƒ 750,00 bruto per maand. Hierna volgt het praktijkgedeelte waarin
je gemiddeld 32 uur per week werkt. Daarnaast ga je gemiddeld 4
uur per week naar school.
Als je werkt ontvang je een leerlingensalaris; in het eerste leerjaar bedraagtdat/ l 683,00 in het tweede leerjaar ƒ 1 984,00 en m het derde leerjaar ƒ 2566,00 bruto per maand. Ben je ouder dan 23 jaar
dan ontvang je in ieder geval 88,89% van het minimum loon.
De eerstvolgende opleiding start op 7 september a. s.
De eisenOm deel te kunnen nemen aan deze opleiding moet je minimaal in
het bezit zijn van een MAVO/VBO diploma met 2 vakken op C-niveau
en 4 vakken op B-niveau.
Informatie en sollicitatieDe locaties hebben afzonderlijke selectieprocedures
Voor informatie kun je contact opnemen met de afdeling opleidingen
op de locaties.
Tel. Het Leo Polakhuis- 020-61 95333,
De Drie Hoven. 020-61 77405.
Je sollicitatie kun je richten aan.

Het Leo Polakhuis
t.a.v. Annet Rensen
afd. PO&O
Ookmeerweg 268
1 069 MA AMSTERDAM

De Drie Hoven
t.a.v. Peter de Knegt
afd. PO&O
Louis Bouwmeesterstraat 377
1065 NS AMSTERDAM

De opleiding in lid Amsterdams Bedrijven Centrum
liereidt mensen voor op een functie in het creatief
werk of voor uw eigen creatieve ontwikkeling.
Parttime opleiding: l oclitend, middag of avond per
week gedurende 2 schooljaren.
Kosten: ƒ 900 per jaar, inclusief materialen.
Diverse materialen en technieken.
Diver.se vervolgmogelijkheden.
Bel voor prospectus
Ook voor de opleiding in HOOFDDORP
en ALMERE
STICHTING KREATIEVE EDUKATIE
020-6862405 / fax 020-6812602
Secretariaat: Ie Hiigo de Grootstraal9 111
1052 KK Amsterdam

Einclexaiueiiexposities & open..dag.
Amsterdam
ZONDAG 28 JUNI van 12.00 tol 16.00 uur
Expositie Kreatieve Handvaardigheid:
Volksuniversiteit, Itapenlmrgerslraal 73,
Amsterdam
Expositie Bezigheidshegeleiding:
Rode Kruis, Rapenlmrgerstraat 105, Amsterdam
Expositie Ontwerpen & Vor
WOENSDAG 24 & DONDERDAG 25 JUNI
van 13.00 tol 16.00 uur en 19.00 lot 22.00 uur.
Donker Curtiussti-jal 7. <lde verdieping.

Voor de bezorging van de
middagkranten Het Parool en
N.R.C, wordt zo spoedig
mogelijk gevraagd een

voor Bouw
en Industrie
Estoppey B.V. is een dynamische groothandel in
IJzerwaren, Gereedschappen en Bouwbeslag
met vestigingen in Amstelveen en Beverwijk.
Wegens vertrek van een van onze medewerkers
vragen wij voor onze vestiging in
Beverwijk een

COMMERCIEEL MEDEWERKER
(m/v)
Werkzaamheden
• Het onderhouden van telefonische contacten met
onze afnemers
• Het maken van offertes en het volgen hiervan
• Werkzaamheden t.b.v. de orderadministratie
• Het in voorkomende gevallen meewerken aan de
balieverkoop
Functie-eisen
• Kennis en ervaring in de ijzerwaren- en gereedschappenbranche is beslist noodzakelijk
• Klantgerichtheid
• Handelsgeest
• Middelbare opleiding en aanvullende vakopleiding
• Leeftijd tot 35 jaar
Wij bieden
• Zelfstandig en dynamisch werk in een modern
bedrijf met een uitstekende werksfeer
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Goed salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring
Bent u geïnteresseerd? Richt dan uw sollicitatie aan:
Estoppey B.V. afd. personeelszaken
Postbus 9090
1180 MB Amstelveen
Voor informatie kunt u ook bellen 020 - 643 53 65
en vragen naar Mevr. Magda Vega

ZOEKT U

Wie wil 3 kwartier per dag leuk
geld verdienen + extra's?
In een gezellige ploeg!

WERK IN DE TECHNIEK?

tel. 5715873

Jan Pietcr Nepveu

HET PAROOL/
WEEKMEDIA B.V.

Het Paropl/Weekmedia B.V. is uitgeefster van het dagblad Het Parool en de
vijftien nieuwsbladen van Weekmedia B.V. en maakt deel uit van PCM
Uitgevers N.V.
Ten behoeve van het Weekmediakantoor in Amstelveen zoeken wij voor zo
spoedig mogelijk een oproepbare

Baliemedewerk(st)er
De werkzaamheden bestaan onder meer uit:
- het bedienen van de telefooncentrale;
- het aannemen van advertenties;
- het opvangen en zo mogelijk oplossen van klachten van adverteerders en
lezers;
- het verlenen van service en het geven van inlichtingen aan onze klanten.
Om deze functie goed te kunnen uitoefenen beschikt u over:
- een opleiding op middelbaar schoolniveau;
- een goede beheersing van de Nederlandse taal;
- een servicegerichte instelling en een grote mate van accuratesse.
Enige ervaring in een soortgelijke functie strekt tot aanbeveling.
Wij bieden een uitstekend pakket primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Uiteraard wordt er gezorgd voor een gedegen inwerkpenode, zodat er
voldoende ervaring wordt opgedaan om de functie zelfstandig te kunnen
uitoefenen.
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de heer R. Post,
tel. 020-3473420
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de afdeling Personeelszaken van
PCM Uitgevers N.V., Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, ter attentie van
de heer A. Schermer, hoofd P & O Het Parool, onder vermelding van vacaturenummer AS/98.07.

Geld verdienen is makkelijker dnn je denkt!

VOOR KLEINE WIJK.

Vraag naar Olga.

C
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L u i t g e v e r s _J

wat dat betreft een verschil
tussen leerlingen uit het
zuiden en Hollanders? „Bij
de vrouwen niet. Bij mannen wel, vooral als ze al in
Turkije of Marokko gereden hebben. Dat gaat daar
zo totaal anders, daar moet
je gewoon veel brutaler zijn
dan hier."
Al was het slechts voor de
sfeer in de lesauto, een
goede instructeur staat
open voor nieuwe gedachten en ideeën. Detmers
geeft dan ook met veel plezier les in kleurrijk
Amsterdam. „Ik ben
atheïst, maar het vreemde
is dat ik tegenwoordig
meer over religie zit te praten dan ooit. Geloof, cultuur en leefwijze, dat zijn
interessante dingen om het
in de auto over te hebben."

De solhcitatietermijn sluit op vrijdag 26 juni 1998

BEZORGER/STER

Kom op,
pak de telefoon
en bel mij even.

- in het verkeer gebeuren
erg veel ongelukken - zekere verantwoordelijkheden
draagt.

Naar aanleiding van de
verkeersmoraal in
Nederland die zou dalen,
wordt het vingertje geneven naar de rijscholen.
Onterecht, vindt Detmers.
Het heeft volgens hem eerder te maken met een algeDe opleiding tot rijmene tendens: „Zelfs de
instructeur wordt wel
slechtste instructeur heeft
steeds zwaarder, net als de nog nooit een leerling
toelatingseisen. „Je moet
geleerd door het rode licht
nu al middelbaar onderwijs heen te rijden."
hebben gehad en daar wil- Als Amsterdamse rijlen ze minimaal havo van
schoolhouder krijgt hij veel
Voordat hij rij-instructeur maken," zegt Detmers. Of leerlingen, die oorspronkewerd, was hij uitvoerder bij dat het juiste criterium is, lijk uit het buitenland
een bouwbedrijf. Dat was
laat hij in het midden. Wel komen. Wie wel eens zuidefysiek slopend en hij dreig- is hij er van overtuigd dat lijke steden als Napels of
Istanboel bezocht heeft,
de afgekeurd te worden.
iedere instructeur de ver„Ik dacht, voor het zo ver
keerswetgeving duidelijk
weet dat het verkeer daar
is, ga ik wat anders doen," moet kunnen uitleggen en hectisch is. Merkt Detmers

DIPLOMA
KREATIEVE
HANDVAARDIGHEID

ANTARIS

zegt Detmers. Hij volgde
oen opleiding tot rijinstructeur en had'binnen
twee jaar een eigen rijschool. Dat was nog in de
gouden tijd, dat overal
instructeurs werden
gevraagd. Volgens Detmers
is er nog steeds werk
genoeg, alleen hangen de
advertenties nu bij de
opleidingsinstituten.

Wij hebben de banen!

loodgieters
monteurs
bankwcrkers
tekenaars
constructeurs
opzichters

Connect Technisch Uitzendbureau is voortdurend
op zoek naar vakmensen in /.owcl de uitvoering
als de werkvoorbereiding en tekenkamer. Voor
uitzend-, project- en vaste contracten. Naast een
goed salaris bieden wij studiemogelijkheden, een
spaarloon- en pensioenregeling.
Meer weten?
Connect Technisch Uitzendbureau,
Rijnstrnat 16,1078 RB Amsterdam.
Tel. 020-6720881 - Fax 020-6755091
Internel adres WWW.CU.NL

f**
ADVERTEREN'? ZANDVOORT: 020 -511 7166

Het Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt

BEZORGERS
Je hoeft er niet vroeg voor op te staan
en je zit er ook niet elke dag aan vast.
Een paar uur per week is al genoeg. Wil je dat?

Bel dan ons kantoor:
telefoonnr. O23-5717166

27 juni: banendag bij KLM Catering Services Schiphol. Vliegen
is populair. We vliegen zakelijk, we vliegen naar onze vakantiebestemmin-

Hoewel de mensen die bij ons
werken meer dan 35 nationaliteiten
vertegenwoordigen, is Nederlands

gen. Schiphol is populair. Onze nationale luchthaven bekleedt een centrale

de taal die wij spreken en schrijven.

en groeiende positie in de internationale luchtvaart. Hoe meer mensen er

maar een teamwerker. Past dit bij u?

En... de echte KCS-er is geen solist
Voelt u zich al een beetje KCS-er?

vliegen, hoe meer passagiers wij van eten en drinken voorzien moeten.
Daar kunnen wij hulp bij gebruiken. Er is dan ook een fors aantal vacatures,
waarover u alles te weten komt op onze banendag. Ready for take off!

Iets over CAO en arbeidsvoorwaardcn. Op de banendag krijgt

KLM Catering Services Schiphol bv (KCS) is een zelfstandige dochter van

u alle gewenste informatie. We kun-

de KLM en is de grootste inflightcateraar van Nederland. Dankzij deinzet

nen nu alvast vertellen dat onze

van 1500 mensen worden dagelijks ruim 240 vluchten voorzien van 40.000

arbeidsvoorwaarden geregeld zijn

maaltijden, duizenden liters drank en stapels kranten en tijdschriften.
KCS werkt voor 17 luchtvaart-maatschappijen.

Check in voor ccn baan. Tijdens

Wat voor mensen werken bij

in de CAO voor de Contract-

de banendag op zaterdag 27 juni

KCS? Wij bij KCS hebben iets met

cateringbranche. Dat betekent voor

krijgt u in verschillende stands

service. Én met kwaliteit. Omdat

iedereen een vakantie van 25 dagen

informatie over KLM Catering

het ons aller vak is om precies op

en 14 ATV dagen. Uw salaris is

Services Schiphol in het algemeen

tijd de juiste maaltijden in de juiste

afliankclijk van opleiding, ervaring,

en over de functie waarnaar u

hoeveelheid bij het juiste vliegtuig

leertijd en natuurlijk de functie die

Banenbon

solliciteert in het bijzonder. U kunt

af te leveren moet dat ook wel. Wij

u gaat vervullen.

Services Schiphol, die op zaterdag 27 juni wordt gehouden?

een sollicitatiegesprek voeren en u

voelen ons daarvoor verantwoor-

Geen gelegenheid om te

Stuur dan voor 20 juni a.s. deze banenbon naar: KLM Catering

maakt kennis met mensen die mis-

delijk en werken dag in dag uit als

komen? En wel zin in één van

Schiphol bv, Antwoordnr. 1828,1110 VD Luchthaven Schiphol, o.v.v.

schicn al snel uw collega's zullen

team hard en enthousiast aan de

die banen? Stuur dan uw brief met

banendag. Een postzegel is niet nodig. Faxen mag ook: 020-6488416

zijn. U proeft op een ontspannen

tevredenheid van onze klanten -de

cv, waarin u duidelijk aangeeft naar

manier de sfeer van 'KCS', zoals

luchtvaartmaatschappijen- en hun

welke functie u solliciteert. Richt

KLM Catering Services Schiphol in

passagiers. Vliegtuigen vliegen niet

de brief aan: KLM Catering Services

de wandelgangen genoemd wordt.

alleen tussen negen en vijf; werken

Schiphol bv, t.a.v. Personeel &

Postcode l l l l l l l l 'Plaats l l l l l 'P

En natuurlijk verzorgen wij die dag

bij KCS betekent een flexibele instel-

Organisatie, dhr. D. Andela,

Ik ben geïnteresseerd in de functie

de catering voor ü!

ling als het gaat om werktijden.

Postbus 75178,1117 ZS Schiphol.

Wilt u een uitnodiging voor de banendag van KLM Catering

Dhr/Mevr* l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Straat L

l l l l

Mijn opleiding is

l l l l l l l l l l l

D LBO

D MBO

JNr.

D PIBO

D WO

Richting
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

woc. 17-6

woensdag 17 juni 1998

Weekmedia 17
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ZANDVOORT - Op de
Zandvoortse
basisscholen
gaat het schoolleven gewoon
door, ondanks het naderende
Wereldkampioenschap
Voetbal. Toch zal het WK
niet aan een aantal scholieren onopgemerkt voorbij
gaan. Een vertegenwoordigend schoolteam gaat namelijk in Frankrijk proberen een
toernooi te winnen.
Op uitnodiging van het
plaatsje Montrond-les-Bains,
gelegen vlakbij een van de
voetbalsteden Saint-Etienne,
wordt daar een voetbaltoernooi gehouden voor 32 schoqlteams. Daaronder zijn vijf
teams uit andere Europese
landen, terwijl de overige uit

Zandvoortse scholieren
voetballen in Frankrijk
Frankrijk komen. Zandvoort
viel de eer te beurt om acte de
présence te geven, terwijl
teams uit Oostenrijk, Spanje,
Italië en Joegoslavië het deelnemersveld compleet maken.
De uitnodiging kwam binnen
bij de gemeente Zandvoort,
die de organisatie in handen
gaf van de Sportraad.
Naast de Zandvoortse organisatie door de Sportraad, is
de trainer van Zandvoortmeeuwen, Alex Heesemans,
bereid gevonden het technisch

gedeelte voor zijn rekening te
nemen. „Het is natuurlijk een
fantastische uitnodiging," vertelt Heesemans. „We zijn op
zoek gegaan naar een team,
bestaande uit spelers van alle
basisscholen. En dat is aardig
gelukt. Ik heb een aantal trainingen gehouden, want we willen daar wel iets neerzetten. Ik
hoop dat wij een voorbeeld
kunnen zijn voor het Nederlands elftal, door een cup in
handen te krijgen."
De Zandvoortse equipe be-

Speciale WK-bijlage Zandvoorts Nieuwsblad

Pupillen van TZB vlak voor hun vertrek naar de Arena

Amsterdam Arena maakt
indruk op TZB-jeugd
ZANDVOORT - Ook de TZB-jeugd volgde de wedstrijd
tussen Nederland en Nigeria in de Amsterdam Arena. Met
volle teugen werd van de wedstrijd en van het stadion genoten.
De enthousiaste jeugdleiding van TZB had geregeld dat de
pupillen een bezoek konden brengen aan de wedstrijd in de
Arena. Ook hier voerde de oranje kleding de boventoon. In het
imposante stadion vonden de jongens een prima plaats om de
wedstrijd te volgen. Het Nederlandse elftal maakte er. een ware
show-van, door Nigeria metSrl, te.verslaan £n dat,ging gepaard,
met prachtige acties" vajï"vooral' Marc~Overmars"."eri.'Patrick
:
Kluivert.
'
'
De TZB-jeugd kwam ogen te kort en bestookten de begeleiders met allerlei vragen zoals: „Waar is Guus Hiddink, waar
staan de camera's, enz." Ook deze jeugdige talenten waren
onder de indruk gekomen van dit ware spektakel. „Ik kan nog
steeds niet goed begrijpen, dat ik bij deze wedstrijd in dat
stadion ben geweest. Ik ken het alleen maar van foto's. Dat ik er
zelf in ben geweest, dat vergeet ik nooit meer," mijmerde Lars
Bluys.

'Kaarten voor tweede
ronde is geen probleem'
ZANDVOORT - In de vorige WK-bijlage meldde hij nog dat
het moeilijk zou worden veel kaarten te krijgen. Dat is ook nu
nog zo, maar Fred van Rhee is er toch ingeslaagd om voetballiefhebbers te verblijden met een trip naar Frankrijk.
Zaterdag vertrokken dertig enthousiaste voetbalfans, met de
bus richting Parijs. Daar wordt de wedstrijd tegen de Belgen
gevolgd en vervolgens knopen de dertig er een vakantie van drie
weken tegen aan. Van Rhee is blij dat zij konden gaan, maar
moest tientallen teleurstellen.
Indien Nederland de tweede ronde haalt zal het verkrijgen van
toegangskaarten geen probleem meer opleveren. „In het stadion waar Nederland dan speelt, wordt door de KNVB een
kantoor ingericht. Als supportersbegeleider krijg ik daar mijn
plaatsje en komen er veel meer kaarten los. Dan gaan we met
vele bussen uit Zandvoort en omgeving naar de volgende wedstrijd van Nederland."
„Zaterdagavond was er een feest bij Zandvoort'75, waarvoor
ook de selectie van het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen
was uitgenodigd. Daar was het heel gezellig en beide selecties
zijn dan ook van plan, hebben zich al opgegeven, om naar de
wedstrijd van Oranje te gaan."

De jeugd van Zandvoortmeeuwen gaat vol goede moed op weg naar de Arena

ZANDVOORT - Wat een
feest was het tijdens de oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Nigeria
voor de jeugd van Zandvoortmeeuwen. Vier bussen,
250 jeugdleden met begeleiding, bezochten de Arena,
het fantastisch mooie Amsterdamse stadion.

Meeuweiyeugd geniet
in stampvolle Arena

De leden van Zandvoortmeeuwen, Schutte, Bakels en
Lemmens hadden een groot
aantal sponsors weten te strikken, waardoor de Meeuwenjeugd geheel gratis naar de
Arena kon. Bij de bond werden
kaartjes gekocht. „In eerste instantie kregen we vijftig kaartjes," vertelt John Lemmens.
„We moesten toen loten wie er
heen mocht gaan. Naderhand
vonden we het toch niet zo
leuk dat een groot deel van de
jeugd thuis moest blijven en

zijn we naar de KNVB gegaan.
Uiteindelijk lukte het ons om
in totaal 250 kaartjes los te weken. Toen kon de gehele jeugd
met begeleiding mee en dat is
natuurlijk veel leuker. Ik mag
wel zeggen dat het, ondanks
een hele organisatie, enorm geslaagd is. Want er komt heel
wat om de hoek kijken, om vier
bussen met kinderen te begeleiden, maar het ging goed."
Het viel enorm in de smaak
bij de jeugdige voetballertjes.
Er moest wel een hele bijzon-

dere omstandigheid zijn om
niet mee te gaan. Daardoor
ging vrijwel de gehele jeugdafdeling van Zandvoortmeeuwen, in het oranje naar een
prachtige wedstrijd. De één
was nog fraaier uitgedost, dan
de ander. Petten en mutsen
voerden de boventoon, doch
sjaals, vlaggen en hier en daar
een gezicht met schmink,
maakten het geheel tot een
kleurrijke aangelegenheid.
Een geweldige wedstrijd, een
Arena met het dak dicht en

WK-bijlages vliegen de deur uit'

Het WK is begonnen. De bal
rolt, maar ook het geld rolt in
deze periode. Veel Nederlanders en dus ook Zandvoorters
moeten iets van oranje in huis
hebben. De commercie speelt
daar handig op in en verkoopt
de gekste spullen. In de warenhuizen kan je van alles kopen. Alles in oranje. Oranje
schmink, oranje eten, oranje
wc-papier, oranje vlaggen en
toeters zijn graag gekochte
artikelen. Zelfs een jojo, met
'we are the champions' is in de
handel.

De gevel van
de Chin Chin
is al weken
omgetoverd
tot een
oranje
voetbalveld
met ballen
• Foto Chris
Schotanus

gers in de zaak verraden dat
aan het WK wordt gedacht.
„Bij de Bruna was vorige week
het WK het thema, maar ik
dacht 'ik laat de vlaggetjes
maar hangen, want een week
is wel wat kort.' We verkopen
wel wat vlaggetjes en zogenaamde
supporters-setjes,
maar het leeft nog niet echt.
Veel versiering in de etalages
zie ik nog niet. Ik woon in Lisse en daar zijn de winkeletalages al weken versierd. Wat wel
veel verkocht wordt en vraag
naar is, zijn de sporttijdschrifSjaak Balkenende van de ten met WK-bijlages. Die vlieBruna heeft ook wel wat spul- gen de deur uit. Ook de voetletjes verkocht. De oranje slin- balboeken zijn erg in trek en

met Vaderdag voor de deur
gaat dat denk ik nog beter lopen," hoopt Balkenende.
Bij Radio Stiphout is het
een drukte van belang. De
topper daar is de universele
afstandsbediening. Dat is een
apparaat dat gebruikt kan
worden als flesopener en tevens als afstandbediening.
Volgens Jörgen Stiphout onontbeerlijk bij het kijken naar
een wedstrijd met een flesje
bier of fris in de hand. Openen
van de fles en zappen gaat in
één moeite door. Bovendien
heeft Stiphout leuke acties lopen.

WK. En natuurlijk is er voor
iedereen een Oranje pakket."
Bij Mike Aardewerk van de
Chin Chin, is de gevel al weken
omgetoverd tot een oranje
voetbalveld met ballen. Aanstekelijk werkte het echter
niet. Slechts La Bastille verderop in de Haltestraat doet
mee. „Elk jaar als het Neder- .
lands elftal speelt, doen we f
iets speciaals," vertelt voet- (
balliefhebber Mike Aarde- |
werk.
Ook hij vindt de Oranjegekte in Zandvoort wat magertjes. „Het leeft nog niet
echt, er wordt nog weinig aan- j
gedaan. Maar hoe verder het l
„Wat de verkoop van toe- Nederlands elftal komt, hoe j
stellen betreft, die is echt meer aandacht men er aan |
meer dan anders," aldus Jör- gaat besteden."
gen Stiphout.
„Wij proberen er altijd een
„Men schaft nu een tweede oranjefeest van te maken. Vertoestel aan. zodat de mannen zorgen dan leuke, oranje
naar het voetbal kunnen kij- snacks en natuurlijk is het
ken en de dames, die meestal sfeervol met zo'n groot beeldminder in voetbal zijn geïnte- scherm in de zaak. Wij doen
resseerd, naar andere pro- het puur voor Oranje, want
gramma's kunnen kijken. Dat voor de andere wedstrijden lois echt veel voorkomend. Het pen de mensen niet echt
is drukker, we hebben nu een warm. Bovendien proberen
piek. We kunnen het altijd wel we de mensen warm te maken
merken als er grote evene- voor het WK-voetbal door
menten zijn, maar nu is het met een oranje auto door het
wel heel erg druk. We hebben dorp te rijden. De gezelligheid
ook acties gekoppeld aan het blijft echter voorop staan."

Luxeprobleem

A HET ZIEN van twee
pefenwedstrijden, moet
ik mijn mening toch wel
iets herzien. In eerste instantie dacht ik dat het niets zou
worden met het Nederlands
elftal. Maar misschien wordt
het toch wel iets, alhoewel de
tegenstand van Paraguay en
Nigeria niet echt groots was.
Bovendien stonden we niet
echt goed te verdedigen en
kregen Paraguay en Nigeria
heel wat kansen. Als spelers
als Batistuta, Bierhoff of Ronaldo zulke kansen krijgen,
dan kan je het als Nederlands
elftal wel schudden.
Maar goed, tot nu toe valt
het me niet echt tegen wat ik
in de oefenwedstrijden heb gezien. Dat het toch nog wel wat
gaat worden, komt ook door
de goede sfeer die in en rondom de selectie te bespeuren
valt. Er is nog geen onvertogen woord gevallen of zelfs
ook maar in de pers verschenen. Iedereen lijkt lief en aardig voor elkaar te zijn. Ik denk
dat het ook komt door zo'n ervaren begeleiding rondom het
team. Ronald Koeman, Frank
Rijkaard en Johan Neeskens
hebben heel veel ervaring en
weten om te gaan met negatieve publiciteit of spanning in
de groep.
Zelfs Edgar Davids praat
weer met een deel van de pers
en ik denk dat zelfs het Zandvoorts Nieuwsblad, als hij dit
zou lezen, positief bij hem
overkomt. Davids moet trouwens opgesteld worden. Hij
brengt een stukje agressiviteit
en charisma mee, datje alleen
bij Zuid-Amerikaanse teams
aantreft. Dat wil het publiek
graag zien. Ik maak we wel
enige zorgen over de blessures
van Bergkamp en Frank de
Boer want die horen echt in de
basis thuis. Guus Hiddink,
moet echter Pierre van Hooijdqnk, een goede kennis van
mij, meer speelminuten geven.
Pierre scoort altijd. Ik mag
Pierre toch wel promoten?
Nederland heeft toch een
luxeprotaleem. Dat is meteen
het grootste gevaar. Er zijn
meer dan elf spelers die in
aanmerking komen voor een
basisplaats. En daar schuilt
het gevaar: er kunnen er maar
elf in. Blijven de reserves rustig, dan kan het goed gaan.
Overmars is voor mij de absolute uitblinker, maar als hij op
is, is een vervanging door Zenden geenszins een verzwakking. Deze column heb ik voor
het weekend geschreven, dus
vóórdat Nederland tegen België speelde. Het is jammer
voor Harry Trouw, maar ik
denk dat wij met 2-1 winnen.
„Allez, manneke, kop op, den
Foto Karin Schut Belgen krijgen nog twee kansen."
PieterKeur
niets, het werd één grote verwenavond. De Zandvoortse
voetbalclub zorgde voor frisdrankjes en ook een lekkere
mars was nooit weg. Het werd
Jongeren die naar het WKdus een geweldige avond, met
ook nog heel leuk voetbal van voetbal in Frankrrjk gaan of
het Nederlands, elftal. Bij een door Frankrijk reizen, kunnen
score veerde het stadion op en een gratis kortingspas krijgen.
ook de Meeuwen-jeugd liet De pas, of Pass Jeune in het
zich daarbij niet onbetuigd. Frans, wordt gratis verstrekt
Ook aan de wave, die constant door het Franse Verkeersbudoor het stadion golfde, werd reau 'Maison de la France',
vol overgave door de jonge Prinsengracht 670 in AmsterZandvoorters
meegedaan. dam, op vertoon van een geldiMoe, (sommige F-jes konden ge legitimatie. De pas geeft
de ogen niet meer openhou- recht op 10 tot 15 procent korden), maar zeer tevreden, ting op bepaalde treinen binkeerden de voetballertjes laat nen Frankrijk en op diverse atin de avond terug in Zand- tracties. Voor meer informatie: 0900-112.2332.
voort.
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ZANDVOORT - Langzaam komt er wat meer leven in de WK-brouwerij.
Zandvoort is nog niet echt in
een oranje zee veranderd.
De oranjekoorts heeft nog
geen bezit genomen van de
badplaats. Het leeft nog niet
echt, maar in de Haltestraat
komt men wat opgang en is
van een paar etablissementen de voorgevel fraai versierd. Wel worden er veel
oranje artikelen aan de man
gebracht, winkelwagentjes
vol.

één prachtige verlichting waren de ingrediënten voor een
sfeervol gebeuren. De kreten:
„Wat tof, wat cool, wat gaaf,"
waren niet van de lucht. Het
was dan ook genieten geblazen. Sommige hoorde je denken 'misschien kom ik hier nog
wel eens te spelen'.
Het ontbrak de jeugd aan

staat uit twaalf spelers en drie
begeleiders, die op 22 juni vertrekken, op 24 juni het toernooi spelen en de terugreis
aanvaarden op 25 juni. De
Zandvoortse
afvaardiging
hoopt ook nog een bezoek te
brengen aan de wedstrijd tussen Nederland en Mexico, die
op 24 juni op het programma
staat.
„We zijn volop bezig kaarten
te krijgen voor die wedstrijd,
maar het is niet onbekend dat
dat een probleem is. Zelfs de
organisatie van dit schooltoernpoi heeft moeite met het verkijgen van kaarten. Ik hoop wel
dat het lukt, alhoewel we ook
graag tijdens het toernooi wat
willen laten zien," besluit Heesemans.
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Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

Voor Expert
aat niets te ver.
Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa.
Gratis Expert All-Risks-Garantie
"ij aankopen boven 490,-).
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p m) Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten.
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Ijt Vakkundige en snelle service.
Gratis Geluidsgarantie.
WO, Gratis Video-onderhoud.
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GRATIS
TAART!
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(l~C)' Gratis Omruilgarantie.

Bij aankopen vanal
250,-tracterenwij
u tijdelijk op een
overheerlijke oranjetaart. Da's nou echt
punten scoren met
Expert!.

<ffi=} Modern betaalgemak
met o.a. de Expert Creditcard,
mm) www.expert.nl

Grats WK-ta

thui'sexperts.
SONY TOPMODEL GSM i.c.m. 1-JARIG ABONNEMENT,
WAARVAN 4 MAANDEN GRATIS
BRAUN/BERGKAMP
WERt.w.v.119

Superslanke Sony, type CMDX 2000. Optimaal bedieningsgemak door Jog
Dial en een handige schuifschakelaar. Groot display. Tot 100 uur standbytijd
l» en tot 10 uur spreektijd. In combinatie met 1-jarig
LibertelPersonal abonnement. Uw voordelen op rij: •"
*Sony CMDX 2000 topmodel
tegen spectaculaire prijs
* 1-jarig Libertel Personal
abonnement
* 4 maanden géén
abonnementskosten
*Regiovoordeel: lokaal
bellen met 50% korting
(in piekuren 0,65 i.p.v.
1,29 per minuut)
*Avond-en weekendtarief: slechts 0,35
per minuut
*Bellen in binnenen buitenland

JVC 70 CM BREEDBEELD-TV
Met een 70 cm (eff. 66 cm) Super Flatsquare beeldbuis.
Eenvoudige menubediening. Stereo geluid, Teletekst met
paginageheugen en afstandsbediening. NU

eMpert
BOSCH 1400 TOEREN WASAUTOMAAT

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

Volelektronische werking met Fuzzy Control,
Eenknopsbediening én tiptoetsen voor diverse extra
programmafs.'Zuinig in waterverbruik door
Aquanoom-systeem. Centrifugeert van 400tot
1400 toeren. ADV.^WS;- VAN

E X PE

Haarlem*, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
'Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. **Audio, video, hifi.
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DE CONTACTLIJN
Er Is een nieuwe efficiënte manier
om snel in contact te komen met
leuke meisjes, vrouwen en mannen
via de Contactlljn. Op de Contactlijn
0906-501515.6 kunt u anoniem
luisteren naar talloze serieus ingesprokcn advertenties van lezers die
een serieuze partner of gewoon een
vriend of vriendin zoeken.

WEEKMEDIA OP
MICROFICHE
Bel nu voor een
abonnement of nadere
informatie

Tel. 020-562.2485

U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie In te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf anoniem,
een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt

edia

nadat u de advertentie heeft ingesprokcn automatisch een boxnummer en PIN-code van de belcomputcr.
Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties k u n t u de
door u Ingesproken advertentie ook
nog plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen.
(l.OOgpm)

VA

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
nieuwsbladen van Weekmedia. Met een bereik
van ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt het voor de hand
dat de personeels- en opleidingenadvertenties
goed gelezen worden.

Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving ons kantoor.
De uitgebreide folder en advertentie-tarieven
liggen voor u klaar.
Amsterdam 020-562.3076
Amstelveen 020-347.3422
Zandvoort 023-571.7166
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betbalkoorts stijgt ook buitenlanders naar het hoofd
Geen medium kan er meer om heen. Het WK
voetbal is begonnen en dat zal weinigen zijn
ontgaan. Cafés en restaurants, waar een televisie staat, laten de bezoeker veelal niet in
het ongewisse dat er in Frankrijk 'iets' aan
de gang is. In sommige horeca-bedrijven zijn
zelfs tribunes gebouwd en schermen neergehangen, waardoor de gasten niets hoeven te
missen van het vier-jaarlijkse spektakel
waarvoor voetbaladapten zelfs hun maaltijd
laten staan. Henk Fokkink ging op pad en
peilde bij een aantal buitenlanders of ook bij
hen de 'voetbalgekte' had toegeslagen.
Chauvinisme ten top, want wie je ook
spreekt, vrijwel elke groep heeft maar één
favoriet naast Brazilië en dat is het eigen
elftal.
Jcrry Sulaiman toont trots het nationale shirt achter hem en het
voor de supporters vervaardigde WK-shirt
Foto Bram den Hollander

'Ik heb wekenlang
niet kunnen slapen'

'Heel Nigeria heeft
gebeden voor het team'
Ze betreuren het vertrek van de Nederlandse trainer Jo Bonfrère, maar zien het
met Bora Milutinovic ook wel zitten.
„Die heeft Mexico, Costa Rica en de Verenigde Staten ook al naar het WK gelopdst, maar met de Super Eagles wordt
hij wereldkampioen." Daarover bestaat
bij Jerry Sulaiman en Elvis Ndubuizi
Iruh geen enkele twijfel.

S

ULAIMAN IS DIRECTEUR van Wazobia,
een in de Bijlmer gevestigde organisatie
die zich inspant de belangen
van Nigerianen in ons land te
behartigen. Iruh is journalist
en schrijft behalve over sport
veel over de toestand in zijn
land in hier verschijnende
magazins voor zijn landgenoten. Gelet op de toestand in
zijn land, wil hij liever niet op
de foto en dat geldt voor nog
enkele landgenoten.
Ze zouden eigenlijk liever
over de situatie in hun land
praten, omdat het WK voor
hen eigenlijk niet zo interessant is. Die wereldtitel is voor
hun team, dus „waarom daarover lang discussiëren?
„We hebben een prima team,
de beste spelers een hoog
technisch niveau. Van die 5-1
tegen Nederland hebben we alleen maar kunnen leren. Ik heb
Bora van te voren nog gezegd
wat de kwaliteiten van Overmars en Seedorf waren, maar
daar heeft hij te weinig acht op
geslagen. Zoiets zal hem niet
nog een keer overkomen," stelt
Iruh.
Het probleem voor de Nigerianen is dat ze 'moeilijk in de
formatie spelen' denkt Sulaiman, die nauw betrokken was
bij de voorbereiding van het
duel in de Arena. „Daarvoor
waren meer dan duizend landgenoten uit alle omringende
landen naar hier gekomen,
want we hebben hier een grote
supportersclub, de NFSC. Die
heeft ook eigen shirts laten
maken, want de Nigerianen

zullen zich tijdens het WK zeker manifesteren."
„Nigeria is een voetbalgek
land. We kijken naar alle belangrijke Europese wedstrijden. Voetbal is meer nog dan
religie of politiek, het enige dat
alle Nigerianen met elkaar verbindt," stelt Iruh. „Door die
nederlaag tegen Nederland is
bij ons de druk van het team.
Dat werkt straks in ons voordeel. Brazilië, Engeland en mogelijk Nederland zijn nu favoriet. Maar als een Afrikaans
land wint, dan zijn wij het. Misschien komen we in de finale
wel tegen Nederland. Dan zal
het een heel andere wedstrijd
worden."
De wedstrijden in Frankrijk
zullen zeker door veel Nigerianen die in Europa wonen worden bezocht. Of ze kaartjes
hebben? Dat weet het duo
niet, maar toen in de voorbereiding de supportersclub samenkomsten
organiseerde,
'gaf iedereen geld, tijd en inspiratie om het team een zo goed
mogelijke ontvangst te bereiden'.
Meelevende supporters dus.
„Het is meer dan meeleven.
Een week voor de eerste wedstrijd is iedere Nigeriaan dagelijks in gebed gegaan, alleen of
samen. Alleen maar om het
team in fysiologisch en psychologisch opzicht zo optimaal
mogelijk te laten starten. Daar
deed het hele land aan mee,
moslim of christen, dat deed er
niet toe. We wilden laten zien
dat we één natie zijn en dat we
het team als wereldkampioen
terug willen zien komen," aldus Iruh.

Als we de 28-jarige Tony Dabies moeten geloven,
is het Uithoornse café 'Drinken en Zo' aan de
Wilhelminakade hét centrum voor de in de wijde regio wonende Britten. De in Wijnis wonende
Engelsman werkt al ruim twee jaar in Nederland
op halfjaar contracten en heeft het hier best
naar zijn zin.

I

N DE
WEEKENDS
neemt de uit de omgeving van Birmingham
komende ingenieur in de
machinebouw de bus naar
Uithoorn om zijn landgenoten te ontmoeten. „En de leren en de Schotten, want dat

is hier één grote familie."
Hij heeft alles in het werk gesteld om het bij zijn werkgever
zo te regelen, dat hij de wedstrijden van Engeland, Schotland en Nederland in ieder geval kan zien.

C

LAUDIO IANNANTUONI WERKT nu al
vijftien jaar in Nederland en is samen met
zijn compagnon, Salvatore
Marucci die hier al 22 jaar is,
eigenaar van de Italiaanse
Pizzeria 'Pasta Vino'. „We
zijn en blijven Italianen,
maar werken heel graag in
Nederland. Want hier is alles
heel goed geregeld wat werken betreft. Ook het contact
met de mensen is heel prettig. We werken daar natuurlijk dagelijks voor en dat bevalt ons prima."
Wel is er een groot verschil in
werken. „Hier zijn de mensen
toch anders, ze willen alles
snel-suel. In Italië gaat het wel
gemoedelijker, trekt men tijd
uit voor het eten. Het maakt
niet uit of men twee of drie uur
aan tafel zit. Aan de Nederlandse gehaastheid hebben we
wel moeten wennen." Dat gold
niet alleen voor Claudio en zijn
compagnon, ook voor het personeel, dat grotendeels uit Ita'ianen bestaat.
„We hebben hier een echte

Italiaanse pizzabakker, Riccardo, maar ook in de keuken,
de bediening en achter de bar
staan landgenoten. Elf van de
veertien medewerkers zijn Italiaan." Hoewel hij verknocht is
aan zijn geboorteland, voor de
WK-titel geeft hij zijn landgenoten weinig kans. „Ik heb het
gevoel dat Italië het niet
wordt. Het zou wel eens een
derde wereldland kunnen zijn
dat de titel pakt."
De reden van dat pessimisme: „In de voorbereiding heeft
het Italiaanse elftal nou niet
echt goed gepresteerd. Als ze
op het WK ook zo spelen, komen ze niet ver. Eigenlijk is dat
vreemd, want we hebben toch
één van de allersterkste competities," meent Claudio.
„Daarmee geeft hij al aan, dat
hij weinig verstand heeft van
voetballen," stelt compagnon
Salvatore. Want evenals brj de
andere, medewerkers, is Italië
voor hem één van de favorieten.

Henk Fokkink

Tony Dabies (links), Steven en Thoni Monk met een (Engels) biertje aan de bar bij Kees Röling (op du
achtergrond). De Monk-brothers hebben de Horeca-trol'ee op de bar gezet
Fotolmru Luuk Gosowehr

Landgenoot Steven Monk
(28), heeft zelfs twee weken vrij
genomen om maar niets van
het WK-gebeuren te missen.
Hij woont nu ruim drie jaar in
Uithoorn, speelde vroeger bij
tweede leagueclub Gillingham
(in 't graafschap Kent) en is
van voetbal bezeten. Op Hemelvaartsdag heeft hij zelfs
nog meegedaan aan het Horeca-toernooi, waar zijn team bestaande uit buitenlanders de
trofee veroverde.
„Ik kon bijna niet wachten
en slapen. Het begon al weken
geleden bij mij te kriebelen.

Het is acht jaar geleden dat er
drie Britse teams deelnamen.
Wie herinnert zich niet die ontzettend spannende wedstrijd
tussen Brazilië en Schotland?
Man, dat was fantastisch."
Zijn stemgeluid klinkt door
de bar, terwijl broer Thom
hem een beetje meewarig aankijkt. „Hij houdt helemaal niet
van voetbal," sneert Steven.
„Ik zie de lol er niet van in.
Tweeëntwintig man die negentig minuten lang bezig zijn met
een kleine bal. Belachelijk. Het
is toch een klein spelletje. Ik
begrijp niet hoe zo veel men-

sen naar zo veel wedstrijden
kunnen kijken. Na tien minuten vind ik het genoeg," stelt
Thom, die wel graag naar het
'Engelse' centrum komt. Maar
dan om bier te drinken en een
sigaretje te roken.
Tony hoopt echter dat zijn
landgenoten de wedstrijden
net zo zullen volgen als in Engeland. „Daar zitten ze uitgedost met vlaggen enzo. Net
wat ik hier ook wel heb gezien.
Daarvoor ga ik ook naar het
café, want iedereen doet daar
mee. Dat geeft een gezellige
sfeer en er wordt natuurlijk het

'Een campagne is niet zo maar een ideetje'
De campagne voor de introductie van de
nieuwe Seicento werd in Italië ontwikkeld. Het Amsterdamse bureau Noordervliet & Winninghoff/Leo Burnett, dat al
zo'n zeven jaar in Nederland het FIAT-account behartigt, mocht in overleg met de
Nederlandse importeur daar een Nederlands tintje aangeven.

Schaap onderstreept echter
dat het bureau een beperkte
vrijheid van handelen heeft.
„De bedoeling is dat in heel
Europa een zelfde beeld wordt
verkregen over de introductie
van een; nieuwe auto. Italië is
een voetbalgek land en de keuze van de locatie, waarin die
auto's worden gepresenteerd,
is daarop afgestemd. Er is geen
oranje auto en wij vinden ook
dat je op dat ontstane 'oranjegevoel' subtiel moet inhaken.
Dat geeft een campagne enige
klasse. Het moet niet 'overdone' worden. Het belangrijkste
van een advertentiecampagne
is de effectiviteit en die moet
ook in de showrooms bij de
dealers tot uiting komen."
Door de al jarenlange samenwerking met de importeur
en het bureau in Turijn, weten
ze aan de Buitenveldertselaan
Managing partner Madeion wat wel en wat niet kan. Dat

H

ET IS EEN internationale
campagne, maar die
moest natuurlijk
naar de Nederlandse markt
worden vertaald. Daarbij
hebben wij op lokaal niveau
extra ondersteuning gegeven, omdat iedere dealer wel
op het WK wil inhaken.
Naast het advertentiemateriaal hebben wij ze pok wat
ideeën aangereikt bij het inkopen van bepaalde premiums," vertelt Willeke Reij,
die zich daarmee voornamelijk heeft beziggehouden,
„maar omdat het een internationaal concept is, hebben
we de lokale dealers ook geadviseerd op een bepaalde
manier de showrooms in te
richten zodat het idee in tact
blijft."

'Als Italië kampioen wordt,
man dan wordt het feest'
In zijn eigen huis heeft hij een schotel,
waarop hij de dertien Italiaanse zenders
kan bekijken. Maar toch is hij blij dat één
dag voor de aanvang van het WK, de zaak
aan de Amsterdamseweg aangesloten
werd op de kabel. „Zo kunnen de klanten
eventueel ook naar de wedstrijden kijken,
want dat zullen mijn mensen ook wel
doen."

Tekst:

Een replica
van de
Wereldcup
hebben de
Italianen al.
Joke van Wijk
neemt de
honneurs voor
haar
toekomstige
Italiaanse
echtgenoot
waar.
Salvatore
Marucci,
Geraldo
Mazziotte en
Fabio
Valiante
dragen de
Italiaanse
vlag. Sandra
Mollen en
Karen Reis
zijn de
'mascottes'
van de
Italiaan
Foto Jaap Maars

zo'n tien auto's luid toeterend
en feestend met vlaggen van
het Leidseplein naar het Rokin
gereden. De politie hield ons
aan, maar kon wel in onze
feestvreugde delen. Radio
Stad heeft daar toen ook nog
aandacht
aangeschonken,"
herinnert hy zich maar al te
goed. „Als we het nu weer worden, zal dat ook wel weer zo
iets worden," voorspelt hij.
„Nou, als Nederland en Italië
tegen elkaar moeten spelen,
kom ik zeker hier naar toe.
Man dat wordt een feest, want
we zitten met één winnaar hier
altijd goed," stelt een in Nederland wonende Italiaanse beSalvatore gaat in gedachten zoeker.
Claudio is echter liefhebber
terug naar de zege van zijn
land in 1982. „We zyn toen met genoeg om het 'zappen' dat hy

Willeke Reij, Madeion Schaap en Frans Brand kijken vrolijk als op bet beeldscherm de FIAT-reclame
FotoJuap Maars
verschijnt

geldt ook voor campagnes van
andere klanten, die het bureau
vervaardigt. Soms nemen ze
als bureau het voortouw in het
ontwikkelen van een internationale campagne (zoals voor
de Go Ahead-producten),
maar ook nationaal timmeren

ze aan de weg. Frans Brand, de
creative director: „We zetten
ook de acties en thema's voor
Holland Casino op, dragen ook
het advies aan over de manier
van presentatie. Je moetje zelf
steeds afvragen of de actie in
het merk past. Daar doen we
onderzoek naar, want bij elke
klant moetje een 'eigen gevoel'
hebben, je moet het merk niet
veranderen."
„Een campagne ontwikkelen
is meer wetenschap geworden
dan zo maar een leuk ideetje,"
stelt Madeion Schaap. „Natuurlijk gaat het om de ver-

koop, maar ook het imago is
belangrijk. Kennen de mensen
het merk. Wil je een succesvolle campagne hebben, dan
moet je natuurlijk ook een
goed product hebben. Wat dat
betreft zijn we erg gelukkig
met deze FIAT-WK-opdracht.
Ze hebben dan ook een heel
mooi gamma (wagenpark)."
Aan de Buitenveldertselaan
zijn ze best 'trots'. „We zijn
partners van marktleiders en
het is opvallend dat we daarmee langdurige relaties onderhouden," besluit Madeion
Schaap.

een en ander gedronken. Dat
moet wel, dat is goed voor de
emoties," denkt de ook in Uithoorn echt Engels bier drinkende Tony.
Ook Steven bekijkt veel
wedstrijden in het café. „Maar
niet in de middag. Want dan is
het beeld op het scherm te
licht en 'bovendien gaat het
dan ook te veel geld kosten.
Want je zit hier natuurlijk niet
op een droogje."
De oudste van de twee
broers Monk, getrouwd met
een Nederlandse, volgt de middagwedstrijden thuis. „Het is
een slechte tijd voor mijn
vrouw, want ze houdt niet van
voetbal. Maar ze heeft er wel
begrip voor," stelt Steven. De
nog ongehuwde Thom, die bij
hem woont, tempert de 'vreugde' van zijn broer met de nuchtere mededeling, dat de televisie 'van hem' is en dat hij er
niet zeker van is, dat de weken
zo verlopen als zijn broer zich
dat voorstelt. „Alleen als Nederland tegen Engeland zou
spelen, ga ik misschien even
kijken. Dan hoop ik natuurlijk
dat Engeland wint, maar die
andere wedstrijden? Ik weet
niet eens welke landen er mee
doen."
Tony en Steven kijken de 27jarige enigszins meewarig aan.
„Ieder WK is weer anders en
de resultaten in die oefenwedstrijden zeggen me niet zo
veel," stelt Tony. „De meeste
teams hielden zich in de oefenwedstrijden enigszins verborgen. Er zijn veel individueel
goede spelers, maar of dat ook
betekent dat er een goed team
staat is de vraag."
Zijn favorieten zijn naast Engeland, Nederland en Brazilië.
Misschien Mexico. „Dat land
heeft een goed team en kan
misschien verrassen. Maar ik
hoop dat Schotland ook ver
komt, want ik heb veel Schotse
vrienden en zo slecht spelen ze
niet. En ik ben benieuwd naar
Kameroen. Dat heeft een niet
traditionele speelstijl."
Steven ziet die Schotten
echter niet ver komen. „Ze
hebben bij de plaatsing veel
mazzel gehad, maar zijn niet
zo sterk. Engeland gaat wel
door. Duitsland ook. Misschien komen ze nog wel tegenover elkaar in de kwartfmale. Oho, dat wordt dan wat. We
hebben in het EK en WK altijd
van ze verloren, maar dat zal
nu niet meer gebeuren. Dit
keer is het dan afgelopen voor
de Duitsers," weet hij zeker.
Ook voor hem is Brazilië de
favoriet al geeft hij ook Italië
en uiteraard Engeland wel
kansen.
En Nederland? „Ik woon
ruim drie jaar hier, maar ik
denk niet dat ze enige kans
hebben." En broer Thom? „Ik
heb geen favoriet. Ik ga wel
mee naar het café, maar dan
om de krant te lezen. Ik hoop
dat dat nog kan, met al die
fanaten om me heen."

'Echte kenners spelen mee'
Het aan de Bovenkerkerweg in Amstelveen gevestigde bureau Result DDB kan
trots zijn op veel bekroonde reclamecampagnes. Zowel in
creativiteit als in effectiviteit zijn deze,
tot tevredenheid van
hun cliënten, in de
prijzen gevallen. Een
aantal opdrachtgcvers is ook betrokken
bij allerlei WKuitingen.

veelal doet, tijdens de WK achterwege te laten. „Ik kijk graag
naar mooi voetbal en dan
maakt het niet uit of dat Italië
of een ander land is. Als ik
moet kiezen tussen een wedstrijd van Nederland of België,
is dat niet zo moeilyk. Dan kies
ik voor Nederland. Maar als
Italië op hetzelfde moment
speelt, kies ik niet automatisch
voor mijn landgenoten. Misschien moet ik me wel aanpassen, want mijn personeel wil
wel waarschijnlijk naar Italië
kijken."
Dat is vrijwel zeker, want de
voetbalgekte is hier al aardig
uitgebroken. Of de Nederlandse of Italiaanse zender op
staat, laat Salvatore afhangen

OOR SONY WERDEN
twee grote pagina's in
een landelijk dagblad
ontworpen. Voor De
van het publiek. „Maar we zet- Lotto is met name rond de
ten het geluid op het hoogste WK-duels van Nederland een
volume, zodat iedereen op de campagne ontworpen.
hoogte blijft."
Hij verwacht veel landgeno„De klant wilde iets doen
ten uit de wijde omgeving, die voor Toto-Select rond het WK
de Pizzeria frequent bezoeken en we zijn toen met het idee
en op echt Italiaanse wijze het gekomen van de campagne
tv-kijken en eten als goede met Hiddink en die dame die
combinatie zien.
meetraint met het elftal," vertelt Cliënt Services Director,
„Kijk, als Italië wint, ben ik Peter van Leeuwen. 'Echte
natuurlijk heel blij. Nigeria of kenners spelen mee met het
Paraguay zouden ook wel eens WK' staat er."
heel ver kunnen komen. Spanje heeft ook een mooie ploeg,
„Veel van die plannen voor
maar Brazilië heeft natuurlijk bepaalde evenementen zijn
de beste spelers van de wereld. natuurlijk in de jaarplanning
Die zijn dan ook veruit favo- opgenomen, maar soms komt
riet, maar dat wil nog niet zeg- er nog wel eens iets tussengen dat ze ook kampioen wor- door. Zoals bij Toto-Select en
bij Eurocard/MasterCard," alden," meent Claudio.

V

Client services directer Peter van Leeuwen (links) met art directer
Jcroen van Zwam en copywrighter Marcel Hartog achter de Lottoaffiche
Foto Jaap Maars

dus Van Leeuwen.
„Interpay/Eurocard is natuurlijk sponsor van het Nederlands elftal en de Champions League en straks ook
voor Euro 2000. Wij hebben
toen samen met Trefpunt, het
bekende sponsoring-adviesbureau, voorgesteld om het sponsorship een 'gezicht' te geven.
Daardoor is Ronald Koeman
als ambassadeur aangesteld.
Hij figureerde niet alleen als
gastheer in het voortraject,
maar ook in een aantal reclame-uitingen. Zo hebben de
mensen al kunnen deelnemen

aan wedstrijden om een nieuwe WK-spelregel te bedenken,
of een pakkende yell voor op de
tribune. Daar waren dan WKtoegangskaartjes mee te verdienen."
De allerjongste special van
Eurocard/MasterCard werd op
de openingsdag van het WK op
tv vertoond. Daarin is Ronald
Koeman te zien op weg naar
een 'weerzien van oude vrienden' in Barcelona. De 45 seconden durende commercial, vereiste een driedaags verblijf in
Barcelona.

torunaP

BALKENENDE
Grote Krocht 18

Écht icowk boe \e met
S T

r

Durk Pearson + Sandy Shaw's life extersion formules

Nu bij aankoop van een schoolagenda

Blast is een energie-vrijmakende drank/capsule voor mensen
die vaak lange dagen lichamelijk + geestelijk in de weer zijn.

GRATIS CD/ROM

Energie, welbevinden en allertheid

NU: bij aankoop van een
nieuwe SCOOTER. GRATIS^
W(K)A VERZEKERING BIJ.

LUKON

DROG. MOERENBURG

BRUNA LYSER
op=op op=op op=op

r

Haltestraat l
PS. Probeer ook de partypill om je de dag na het gefeest
toch goed te voelen.

KOCHSTRAAT 8 NIEUW-NOORD - ZANVVOORT. TEL 023 - 57/6504

Vaderdag
Leuke
spullen
voor
op .z-n'fiets!
aguA

ZANDVOORT
HALTESTRAAT 31, TEL. 023-5714499 FAX 5716385

^

^~-~-

Malse Varkens filet rollade
kiio normaal 24,95

4c nc

NU l D9UO

Gehakt half om half
'-

NU

, kilo normaal 11,95

7,95

Botermaise Runder biefstuk
.; , /

Vilar

. normaal 32,50 NU héél kilo

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

BOUCHERIE

m

ïi'SWSB

„HÉ

AMBACHTELIJKE KWAUTEITSSLAGERIJ

^ ' VOOR HÉT MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN^

DE TROMP WINKEL
c. Koeman en Matheus

GRASKAAS HET JONGSTE
TALENT VAN NEDERLAND!

GRASKAAS

B.

Primeur nu heel kilo

'XV'.'

"erica"
fflgG
Bloemenmagazijn sinds 1908

Grote Krocht 24, Zandvoort, tel. 023-5712301

KOOP
MooGnP U N T E N I M T D E

4« HISTORIE

GROENTE EN FRUIT

Uw groenteman
in Zandvoort
met service en
kwaliteit
Grote Krocht 25
Tel. 023-5714404

Movie Centre Noord
ALTIJD DE NIEUWSTE FILMS VOOR UW THUIS BIOSCOOP

AKTIE WK HISTORIE VIDEO:
FL. 5,= KORTING
BIJ INLEVERING
VAN COUPON

via
:-Ö5Kï|'lsï|pl5i|ï5;fl:y:ÈÏ;;^i™
!«»:»«,•{.: lS!S4l**;'3By5is;Sa'y£?Si!s ^^^

BOUCHEftSE

ïSd^HC;sSSf£^'^®^W^^^^ö|K^^^

tQi^jBfJII^^p
IZaiiivbiiri81^^»

COUPON
VERKRIJGBAAR
BIJ HET HUREN
VAN 2 DAGFILMS

NU TE HUUR:
THEFULLMONTY
TOMORROWNEVER DIES (JAMES BOND)
THEPEACEMAKER
SEVENYEARS IN TIBET
(BRADPIÏÏ)
THEPREACHER'SWIFE
(WHiïNEYHOUSTON)

lEDERTDAG GEOPEND VANAF 16.00uur WINKELCENTRUM NOORD TEL. 023-5731957

/

ijzerhandel Zantvoort

WINNING

Swalüestraat 7 - 2042 KA Zandvoort - Tel, 023-5712418

Scoren doe je niet
alleen met voetbal.
i
Wij scoren iedere dag
met 18.000 artikelen.

e*

& Uzerwaren
fr Gereedschappen
fr Verf & Hout enz, enz.

MOMENT

ALWAYS

IS

SPECIAL

i*

^*-«assïa

VINTERSPORT
MICHAEL LIJESEN

Kerkstraat! 6 2042 JE Zandvoort

/

Tok o
W.K. MENU
Nasi Rames of Bami Rames
met
portie saté ajam en kroepoek

ƒ20,Haltestraat 34, Zandvoort
tel. 023-5712800, fax 023-5730553

TOPSLAGER
VREEBURG & Zn
.HALTESTRAAT54 ZANDVOORT

..

TEL. 12451

Is Oranje een floppy ?
Bij Vreeburg is alles Toppy \

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg, Zandvoort
Tel. 5717093

Jam

ZOMERPLANTEN
SLAAPLEKKER

van MEEUWEN
De Slaapvooriichter voor Kennemerland /
RIJKSSTRAATWEG 67- 71, HAARLEM.TEL. 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

zonder wanklank
Voor het huis van uw dromen heeft u veel over. Maar u wilt wel lekker
kunnen blijven leven, l,aal u daarom adviseren door VSl? Bank. Dan hem u
ver/.ekerd van een hypotheek die helemaal is afgestemd op uw persoonlijke
wensen en omstandigheden. Nu en in de toekomst. Be! voor een afspraak met
een van on/.e hypotheekadviseurs: l ISOO-S182. Of kijk op internet: www.vsh.nl.

VSB'BANK
VSB. Daar Icom je verder mee.

Grote Krocht 38,2042 LX Zandvoort
tel. 023-5713039

VIDEOTHEEK DOMBO
HARDWARE - SOFTWARE & GAMES
Burg. Engelbertstraat 90a 2042 KP Zandvoort.

Tel. 023-5730792.
Fax 023-5730859

SUPER AANBIEDING !!!!
Multimedia systeem 200 MMX intel
VERSTEEGE'S
IJZERHANDEL
Pakvoldslraat 19
ZANDVOORT - 023-571Ï554

onclc

I3Z95

incl. Windows 95/98

Superprijs!!! incl. ƒ 2499,-

SPECIALE VADERTIP
Bij een kadobon vanaf 15,-GRATIS film huren.
De nieuwste dagfïlms:
Father's day, Life less ordinary, Sëven years in Tibet,
Tomorrow. héver dies, The ^full monty.Thè game,
Alien, Resurrection.The Chamber
Corn. Slegersstraat 2b, tel. 023-5712070
Geopend 7 dagen per week van 13.00-21.00 uur

Weekmedia 17

woensdag 17 juni 1998
Bester is een jong bedrijf, gevestigd m een mooi pand m
Amstelveen Wij verkopen en produceren apparatuur voor
chemische laboratoria
Wij hebben een vacature (fulltime) voor een

Kennismaking

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag,
7 dagen per week Wal moet u doen7
1. Kies een leuke advertentie.
Je taken zijn zeer afwisselend orders inboeken, offertes 2 Bel met 0906-50.15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4.
beoordelen, materialen bestellen, binnenkomende goederen 3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
controleren, factureren Ook archiefwerk, offertes maken en
van uw keuze.
versturen van documentatie
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Daarom hebben wij de volgende wensen een kandidaat met
Reageren op advertenties met boxnummer7
minimaal havo, aangevuld met administratieve vervolgopleiding of werkervaring, teamwerker, fexibele werkhouding,
nauwkeurig kunnen werken
N B Wil je de hele dag achter een bureau zitten'' Doe je
graag alle dagen hetzelfde werk"? Solliciteer dan niet'
Hieronder vindt u een kleine selectie van de
Schriftelijke sollicitaties aan de directie van Bester BV, Touwhonderden aanwezige advertenties
slagerij 9, 1185 ZP Amstelveen, tel 020-6400046
Amsterdam en omgeving
Reageren op advertenties
zoek jij een
blondine met bruirnet boxnummer7
Vrijwilligers gevraagd
ne ogen7? Reageer nu' Je
bent bij mij aan het goede
adres! Ik ben Ingnd, 22 jaar
jong en via deze weg op zoek
naar een gezellige, leuke, Hieronder vindt u een kleine
goed uitziende jongeman selectie van de honderden
Reageer op mijn box'
aanwezige advertenties.
zoekt enthousiaste leiders/sters v a 17 jr die één of meerdere Boxnummer 807738.
weken (13/7 t/m 31/7) kinderen van 4-12 jr een onvergetelijke Lieve, slanke dames11 Rea- Surinaamse bi-meid met
vakantie in de duinen willen bezorgen;
groene ogen
geer op mijn advertentie' Ben spannende
vergoeding ƒ 60,-- per week
jij tussen de 50 en 55 jaar en zoekt modern contact! Ik heet
Inl hr A Tuinder, tel 020-6449988 na 19.00 uur.
wil je samen met mij een nieu- Debbie, ben 42 jr, heb rood7
we relatie opbouwen
Bel bruin krullend haar en ben
1
me'
Mijn
naam
is
Joost
Ik
ben 1.75 lang. Ik ben wat mollig,
Personeel
Horecapersoneel
een weduwnaar van 55 jaar. zeer vol van boven met flinke
aangeboden
gevraagd
Grijp je kans voordat het te billen. Ik zoek ruimdenkende
laat isi Boxnummer 301052. leuke contacten.
Boxnummer 919220.
Jonge mann sucht arbeit per Marloes, 1.75 lang, ongebonGevr voor het seizoen
den
en
53
jaar,
dat
ben
iki
handig en vriendelijk meisje sofort, bau, steiger o.a.
Ik houd van natuur, fietsen, Welke slanke, niet rokende,
(±18-21 jr) voor de bediening. Tel./fax 023-5739720
wandelen, humor en uit eten. ondernemende man van 35+,
Brasserie „Harocamo",
met mij lief en leed
Mooi weer en geen toiletjuf- Lijkt 't je wat7 Ben jij een wil samen
7
Kerkstraat 14 Tel. 5712102. (rouw,
bel
dan
tel gezellige, romantische, lieve, delen Mis jij ook dat ene
023-5712569
serieuze, nette, niet rokende maatje? Ik ben ongebonden,
man van 1.80+? Reageer nu!! verzorgd, slank, niet rokend,
Oppas gevraagd/
modern, 41 jaar, leuk gekleed
Boxnummer 902580.
en in het bezit van veel hobWoninginrichting
aangeboden
Niet dik, niet dun, 1 70 lang, by's! Boxnummer 960061.
leuk, vlot, 50 jaar jong, repreWelke lieve oppas wil, vanaf • T.k.a. witte eethoek, ƒ25. sentatief, dat alles ben ik!
Ik ben in het bezit van blauwe • Uw rubrieksadverlonlio
sept, do midd. (van 163 t/m Tel. 023-5712026.
ogen en blonde haren. Ben jij kunt u zowel schriftelijk als
'/27), voor onze 2 kind zorgen
telefonisch opgeven Zie voor
in Bloemendaal Evt zicht op • Rubrieksadvertentie op- die verzorgde man en heb7 je het adres en/of telefoonrium
geven? Zie voor adres en/of een brede belangstelling Ik
meer dagen.
mer de colofon op de advci
Tel 023-5255108, na 19 00 u. telefoonnummer de colofon houd van lachen, uitgaan enz. tentiepagina van deze krant
Boxnummer 405608.
in deze krant.

administratief medewerker m/v

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Oproepen - Mededelingen

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

0906-50.15.15.6
(1'gpm)

Gezocht kandidaten voor gratis theorie-opleiding motorri]Kunst en antiek
bewijs + 1 gratis motornjles
Verkeersschool Nelen Amsterdam Tel 0206633773
*Veilinggebouw Amstelveen*
Heden INBRENG voor veiling
• Hoera 19 juni gaan papa &
6 en 7 juli. Spinnen) 33,
mama trouwen om 11 30 uur
Amstelveen, 020-6473004.
Kom je kijken77 Milan
• Wij behouden ons het
• Mevr. Wolf van welzijns- recht voor zonder opgave van
zorg, hartelijk dank voor uw redenen teksten te wijzigen
Beeld en geluid
steun en hulp Hr Bakker
of niet op te nemen
• Na zes jaar geven Ted &
Ingnd elkaar het JA-woord
Een fijne dag, papa en mama.

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

VAKANTIEKAMP LICHT-LUCHT
afd. THOMAS-VREDES-BUITENVELDERT

Spannende date7
0906-50.15.15.6.
Advertenties van
vrouwen 18+. (1 gpm)
Dominante en onderdanige
Peuterspeelzaal 't Zwaluwnestje in Nes aan de Amstel zoekt vrouwen zoeken SM-contact Thuiscontact: vrouwen (2
een enthousiaste, gediplomeerde
06-35011076 (80 cpm)
59) zoeken een afspraa
thuis-0906-19.19 (60 cpm.
Doorgeschakeld
Vanavond al een
met vrouwen thuis
fijne afspraak7
0906-50.222.21
(1
gpm).
met enige jaren ervaring, voor 2 a 3 ochtenden per week en
0906-50 222.04 (1 gpm).
ingaande per 1 augustus 1998.
Een spannend
Voor 't echte handwerk bel
contact in de buurt
0906 0630 Zi) praten, jij kom
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij mevr. R. Sibum
0906-50.222.04 (1 gpm).
Live + Stones! 99 cpm
tel. 0297-582524.
Direct contact met
vrouwen thuis!
0906-50.22221 (1 gpm).

Personeel voor de kinderopvang

peuterleidster/-leider

Vrouwen 30+ uit A'dam g
ven je hun telefoonnumme
0906-14.44 (60 cpm.)
Wil je lekker komen, ma
ca. 1,05 p/m
geen 06 op je rek.7 Bel dan n
Ik ga door, waar anderen 00-569004253 (2,5 gpm)
stoppen! Schaam me nerDirect contact met
gens voor en wil harde SEKS!
stoute vrouwen
Harriet! 99 cpm. 0906-97.94.
0906-50.222.21 (1 gpm)
OPEN HUIS zaterdag 12.00-14.00 uur, Baardmosstraat 88, LIVE! Black, beautiful en hot!
Purmerend, semi bung. met dubb. gar., open haard, 325 m2, Voor de liefhebber v. zwarte
Diverse clubs
vrouwen! 99 cpm. 0906-06 01.
tuin zw„ 4 slp.kmrs, bad, zolder. Vraagpr. ƒ475.000 k.k.
THEO RIETVELD VASTGOED, 020-6418541
Lokaal tarief! Amsterdam
dating: vrouwen uit A'dam! Luxe privé huis1 Topmeisjes
THEO RIETVELD VASTGOED,
010-29.46.186.
10-01 u, 7 dgn p.w. Sauna +
VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 020-6418541
bubbelbaden. Sarphatipar
Altijd de beste condities - de voordeligste tarieven. Wedden?
New*New*New*New*New 118, A'dam. 020 - 6723022
SECRET-PHONE-COMPANY
LUXE PRIVE-HUIS vraag
Onroerend goed en woonruimte
De 1e seksafluisterlijn v. Holl. meisjes v.a. 18 jr / studentes
te huur gevraagd
0906-97.22 Secret!! 99 cpm. huisvrouwen die wat wille
Ontdek de duistere wereldi bijverdienen. Intern is ook mo
KAMER, voor nette vrouw, 50 Suche 3-kamerwoning, ku- SM. Je meesteres LIVE! Zij gelijk. Bel of kom langs- Ove
jaar, m ZANDVOORT per 27 che/bad, in nahe vpn der see, wijdt jou in! 99cpm. 0906-9626 toom 443. Tel. 020-6189110
juni a.s., met postadres
fur periode min 2 jaar.
* SEKS ALARMNUMMER * • Wij behouden ons hè
± ƒ 1000 p.m.
Tel/fax. 023-5739720 of
Snelseks
Direct Live 99 cpm. recht voor zonder opgave va
Bellen na 20.00 uur,
redenen teksten te wijzige
00-49-171 2358068
tel. 023-5712637.
of niet op te nemen.
Sollicitaties dienen binnen 10 dagen na verschijnen van dit
blad in het bezit te zijn van:
Stichting Katholiek Onderwijs Nes a/d Amstel, secr. de Oude
Visscher 61, 1189 WN Nes a/d Amstel.

Beter onder dak bij de

Ik ben er
ALTIJD VOOR JOU

(09)06 - 9789

VBO

0906*0611

Caravans - Vouwwagens

Tuin/zomerhuisjes

Te koop: Vouwwagen, Alpen Kreuzer.
Type: Allure 1991. l.z.g.st
Kleur: grijs/oranje. Met veel extra's.
Prijs ƒ 3250. Tel. 0294-254229.

We weten niets
van Pareis maar
alles van Londen.
Van Parcis welen we alleen hoc je 'l schrijft, in

EEN DAG SLAGHAREN IS EIGENLIJK TE KORT

0906-Nummers

Avontuurlijk wigwammen bij\
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN

0906.98.89. Rijpe Sjaan DD
zkt jongens (18) v. Live Seks
Grijp onder m'n rok. 99 cpm.

Ja, reserveer snel voor een 3-daags vakantie-arrangement:
* 2 overnachtingen in een compleet ingerichte wigwam.
* Elke wigwam is voorzien van water, elektra, verwarming,
kookgelegenheid, koelkast en T.V. Bovendien beschikt u over
een eigen sanitaire unit met toilet, douche en wastafel.

50 cpm.! Binnen 5 seconden
vrouwen 30+ direct live aan
de lijn! 0906-17.22.
50 cpm.! Quick Dating. Nu
bellen, direct afspreken.
Bel: 0906-17.33.

Londen komen WG al meer dan 80 jaar.
Vandaar dal wc de dikslc zomcrgids en do
scherpste tarieven hebben en ccn grote keus
bieden uit hotels, arrangementen en musicals.

U vaart met de Slcna HSS van Hoek van

Holland naar Harwich en de Stena HSS
Verb leegverk, losse Hifi/SurHarm/Kardon; Teac, SonyEs, *3 dagen lang gratis gebruik maken van de vele nieuwe en
Expres brengt u in 1.10 uur rechtstreeks naar
Rotel, Luxman; v. Medevoort,
50 cpm.! Thuiscontact. vrougeweldige attracties zoals The Eagle, de wildwaterbaan, de
• Papa en mama gaan trouTechnics; JBL; JMLab; Infiniwen
(20-59)
zoeken
een
afwen, hoera, en mi ook
ty, Candax Hifi, Adm. de Ruyhartje Londen.
looping star, de spannende wild west shows, het circus, lekker
spraak thuis. 0906-17.44.
• Saskia en Nancy, jullie zijn Elke donderdag dansen en terweg 131 Asd. 020-6837362
verwarmd zwemmen in het unieke Bergbad en nog véél meer.
ontmoeten v alleengaanden
Informeer bij uw
60 cpm.! Wijkdating. vrouwen
in een woord geweldig
*genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's.
v a 30 jr. 'De Ossestal', Nieuuit jouw wijk zoeken een afBedankt Ingnd
welaan 34A Osdorp, v.a. 20 u. Computerapparatuur * Dat is een belevenis voor de kinderen én voor u !
spraaki 0906-17.17.
Geldig voor de data:
reisagent of bel
• Uw particuliere Micro bon
en software
Afspreken in jouw
* W O 29 DO 30 VR 31 JULI
per post verstuurd bereikt
Big Ben Tours:
postcode-gebied:
ons pas over 3 a 4 dagen
*VR31/7- ZA 1 ZO 2 AUG
Markten/braderieen
a 199V
0906-50.222.04 (1 gpm)
Opdrachten die te laat
2 schilderijen op linnen,
* Z O 2 • MA 3
Dl 4 AUG
(0174)
315
931.
binnenkomen worden
ƒ50, alleen de lijst is het al
BEL DAMES THUIS
'
automatisch de week
*Dl 4 • WO 5 DO 6 AUG
waard. Tel 023-5712098
In heel Nederland
daarop aeolaatst.
GROTE OPENLUCHTVLOOIGEHEEL PRIVÉ
*DO 6 • VR 7 ZA 8 AUG
ENMARKT A'dam-Osdorp,
Aankomst 12.00 uur; vertrek 10.00 uur.
Verhuizingen
zondag
28
juni
9-17
uur,
park.
Schoonmaakterr Sporthal Ookmeer, Dr
24 u/pd (1 gpm)
personeel
Meurelaan 4. BIJ slecht weer
Zie ook Nieuwsnet 9
Ben jij die leuke, spontane Lief, slank, 34 jaar, dat ben ik!
Kabeltekst pag. 440 en 450
binnen in de hal. Inlichtingen X Y.Z. B.V. verhuizingen en
gevraagd
meid? Ben je in het bezit van Ik ben in het bezit van zwart
Schoonheid en
O n b c l v v i s t d e s p e c i a l i s t . Illll
Rijles auto's
Midland BV. 033-4751167
kamerverhuizingen/ transport.
heel veel humor en houd je lang haar, mooie ogen, donBEL ME THUIS
verzorging
Voll
verz.
Dag-nachtservice.
en
motoren
l dag Londen v.n. 149,-. 3 dagun Londen v.a. 250,net
als
ik
ook
van
uitgaan?
kere huidskleur, lief en zacht
Gevraagd vakantiekrachten Openlucht VLOOIENMARKT 020-6424800 of 06-54304111.
Reageer op mijn boxnum- karakter. Wat ik zoek? Een
voor schoonmaakwerkzaam- Amstelveen-Centrum, zonVERNIEUWD ca. 1 gpm
merü Wie ben ik? Elco, dat is lieve, serieuze, goed verzorgheden op project in Uithoorn dag 21 juni 9-17 uur. ParkeerAlblas Verkeersscholen
JM COIFFEURS
mijn naam! Ik ben een leuke, de, zachtaardige man tussen
terrein Burgemeester Hastussen 1730-19.30 uur
Beluister anoniem
Galerij Kerkstraat 22, Zand- spontane jongen en woon- de 35 en 45 jaar. Ben jij dat'
Onderhoud,
pelslaan Inlichtingen MidMultihygiène Oudenrijn,
advertenties 18+
voort
Tel
023-5714040
achtig
in
Amsterdam!
land B.V., 033-4751167.
Boxnummer 392409.
UW RIJBEWIJS
tel 0575-491775
reparatie,
0906-50.15.15.6 (1 gpm).
Openingstijden, dinsdag t/m Boxnummer 226358.
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
doe-het-zelf
donderdag 0830-17.30 uur.
Noem me Angel, ik ben een
Biseks! Buurvrouw/buurmeisvrijdag
0830-21.00 uur. Denk jij dat je mij de avond 33-jange wilde vrouw en heb Voor auto/motornjles in
je (18)! Spelletjes steeds harDivers personeel gevraagd
zaterdag
0830-1400 uur. van mijn leven kunt bezorgen, heel veel zin om erotisch met Amsterdam e.p. is een gratis der! 99 cpm. 0906-95.26.
laat een bericht voor me ach- je te daten. Je leeftijd maakt infogids verkrijgbaar.
Bel Karmijn voor1 schilderDagelijks seksen hete meister als je goed gebouwd bent1 me niet zoveel uit als je maar Tel. 020-4205386.
werk, kleine verbouwingen
jes (18) op onze LIVELIJN' De
Hobby's
en
Ik
ben
Bianca,
23
en
op
zoek
spannend
kunt
zijn
voor
me!
Gespecialiseerd op het decoadverteer in de krant
naar een spannende date Ik Ik heb donkere ogen en veel • Rubrieksadvertentie op- heetste! 99 cpm. 0906-06.03.
verzamelingen
ratiegebied (muren) Tel
geven? Zie voor adres en/of
heb
cup
C,
lang
stijl
bruin
geheimpjes
die
ik
wil
delen
020 6364910 of 06-51152427
haar en donkere ogen. Ik geef met ie. Boxnummer 805866. telefoonnummer de colofon • Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.
in deze krant.
DE KLUSSENBUS
mijn
tel.nr.!
Boxnummer
zendmast, 5 delen, 15 954502.
Voor iedere klus, bellen dus •m,Tƒk.125.
Tel 023-5716050
Tel • 023 • 5713780
Relatie/
Heren!1 Waanzinnig leuk, dat
1
bemiddelingbureaus
SCHILDER heeft nog tijd v
ben
ik
Zoekjij
een
aantrekkeTe koop
binnen- en buitenwerk. Vrijbl
lijke, 38-jarige blondine van
Commercieel en administratief
aangeboden
prijsopgave
1 78 lang' Dan ben je bij mij
Bellen na 18 00 uur 5719800
aan het goede adres! Ben jij Gezellig uit met een leuke
personeel gevraagd
diversen
mooi, humoristisch en heb je man of vrouw' Dansen, uit
Coupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolANNULERINGEN van adzelfkennis7 Neem dan snel eten, theater' OP STAP' stelt
(frankeren als brief) met ver- N U M M E R KOSTEN
gendc voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
vertentie-opdrachten kunt u • Boeken p st / 0,25-0,50, 1 contact op met mij' Actie = 3 mensen aan je voor.
Zandvoorts Nieuwsblad» in/.enden uitsluitend via de
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK kl. stofzuiger ƒ 10, 2 stnjkbou- reactie" Boxnummer 975862. 076-531 0544 (24 u.p.d.).
melding van uw postcode naar {-.VTR v '
richten aan Micro's Weekme- ten ƒ 3,50-6,50 Tel 5713509.
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor /.ijn opgcons kantoor:
(u dient t-r rckunins
dia, Postbus 156, 1000 AD
Hoe zie ik eruit' Korte blonde
geven • maximaal 3 regels • alleen voor particulier
Alarmcentrale met 150 medewerkers
Micro s Weekmedia, Postbus nlcc ,e tu„„it-ii dat hij
Financien en
Amsterdam.
• Inbouwoven, doet het pn- haren en een mollig postuur.
gebruik • hel aangebodene mag niet boven
156, 1000 AD Amsterdam.
uw <>|>R:N t de re|;el
ma, /25 Tel 023-5716017 Ben jij een leuke, verzorgde
zoekt voor verschillende afdelingen
handelszaken
l' 300.- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboFax: 020-6656321.
hr.o.nr.... Inir. >.d. l)lad
man en heb jij daar geen beGratis tegels
enthousiaste en dynamische mensen (m/v)
als l regel bij u« tekst
dcn.
zwaar
tegen'
Ik
ben
Bianca,
gerekend
uurdl).
Sport, spel en
Gebruik bij hel invullen van uw tekst de coupon en
Ol' afgegeven bij:
• OPENHAARDKAP te koop, 24 jaar en wil jou graag beter
voor iedere letter, punt. komma of cijfer één vakje.
- Kantoor Zundvoorts
ontspanning
nooit gebruikt, / 185
U ij /ijn niet ;|:mspr:ileren kennen Wil jij samen1
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje viij.
Nieuwsblad
Tel 023-5714948.
V A. ƒ 75 - DORSMAN
20 uur per week
kelijk \»'>r (buien ontmet mij een relatie beginnen
Schrijf
per
regel
hele
woorden
of
lettergrepen.
Gasthuisplcin
12.
blijft toch goedkoper!
sUiiin door onduidelijk
Een opleiding op MBO niveau, ongeveer 3 jaar gerichte
• Rubrieksadvertentie op- Boxnummer 922791.
2041 JMZandvoort
luindschrilt.
Bel nu: 023 - 5714534.
werkervaring, goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkmgs- Heren neem eens lekker de geven? Zie voor adres en/of
Indien uw advertentie een betaalde Micro is. kunt u
vaardigheden Kennis van WP 60 of Word.
tijd voor een massage van telefoonnummer de colofon Hoi, met Maureen. Ik ben 29
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijjaar,
ben
1
75
m
lang,
heb
Wij hi'liniiden ons liet
Gratis Micro's en betaalde
RICK 0228-543417 (gn seks) m deze krant.
sluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
lang haar, bruine ogen, heb
Auto's en
/onder
Micio's moeten worden ingele- ri'ch'
een normaal postuur
en ben
auto-accessoires
verd aan de balie van ons kan1
erg vrouwelijk Ben jij een
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
40 uur per week
Mode
loor tot uiterlijk maandag
j , ,
- ,
goed verzorgde man, die mij
opgegeven.
Een gerichte afgeronde opleiding op MBO-niveau, goede
16.00 uur.
lekker
wil
verwennen?
Bel
me
uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal en twee mo
dan vandaag nog1 Boxnum- Auto-demontagebednjf
demo talen Kennis van Exact en WP 60 of Word
STRIJDONK, RDW/ARN erk.,
mer 301641.
lid Stiba Inkoop sloop/schaVondellaan 7
Ik ben een vrouw van 37 jaar, de-auto's Gratis gehaald. TeGeen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
lief, romantisch en leuk om te vens verkoop oude en nieuwe
40 uur per week
1
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
Meteorenweg
Een gerichte opleiding op LEAO MEAO-niveau Kennis van weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- zien Ik houd van erotiek, heb onderdelen
een mooi en lekker lichaam 381, A'dam, 020-6319802.
Exact en WP 6 O of Word
zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9.00 tot en zoek JOU1 Interesse' Bel
1700 uur Voor info 023-5717177 of 06-52502188
me
SNEL1 • Boxnummer
215684.
Sinds 1954
28 uur per week
Opleidingen/cursussen
Autoruiten en kentekenplaten
Diploma op MBO niveau goede schriftelijke en mondelinge
Ik kom uit omg van AmsterLijsterstraat 18.
uitdrukkmgsvaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal
t/m 3 regels ƒ 5,60
dam en ben 22 lentes. Mijn Tel + fax- 023 - 5731613.
Frans is een pre Kennis van WP 6 O of Word
naam is Julia, ben 1 72, met
t/m 4 regels ƒ 7,47
kort donker haar en blauwe
t/m 5 regels ƒ 9.34
ogen en een heerlijk slank fig c i d a s i c in e r c o l l e g e
guur. Ik ben via deze dating
32 uur per week
t/m S regels ƒ 11,21
service op zoek naar een leuk
Diploma op MBO niveau goede schriftelijke en mondelinge
1/m 7 regels/ 13.08
gesprek en daarna
een fijne
uitdrukkmgsvaardigheden Affiniteit met automatisering
afspraak met je1 Boxnummer
1/m 8 regels ƒ 14,95
Geregistreerd in het CREBO, Ministerie van Onderwijs er 953582.
1/m 9 regels ƒ 16,81
Wetenschappen
Ik Ronald, midden van het
8 15 uur per week op donderdag-avond, zaterdag en/of
t/m 10 regels ƒ 18,68
land, 34, 68 kg, 1.80, donkerzondag
start opleidingen aug./sep 'jan /mrt
blond haar, blauwgrijze ogen
Vergelijkbare Call-center functie HAVO met 2 moderne talen * schoonheidsverzorgmg,
Hobby's sporten, muziek, uitWilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw iuhcrtcmic helaas niet opnemen.
* voetverzorging
gaan, vakantie. Jij bent lief,
Voorde particulier maximaal 3 regels gratis, niet uiorde /.akelijke maikt. tol een maximum \ a n één acKcitcntic
* Algemene Ondernemers Vaardigheden (A O V ),
spontaan, aardig, hebt uitpei weck. Ook /.onder vermelding vraagprijs (attikelcn te /amen niet boven f 300.-) kunt u niet gratis ad\ertc' visagie & hairstyling,
straling en staat met beide
40 uur per week
rcn. Alle pi ij/en /ijn mcl. 17.5% BTW.
* manicure & nagelstyling,
benen op de grond Actie =
Een gerelateerde opleiding op MBO'HBO-niveau, ervaring * persoonlijke presentatie,
reactie11 Boxnummer 411392. Bel hel Ccbuco voor de grans dienst
met PC gebruik m een netwerkomgeving Kennis van MS- * henna-decoraties (handen en voeten)
Naam:
Windows en MS-Office producten
Co-adivnerm 020 •1309116
Jij houdt van
uitgaan en bent
1
voor alles in Ik zie er1goed uit
Adres:
SAMEN ADVERTEREN MET
Naast een goed aanvangssalaris, bieden wij uitstekende
en mijn naam is Kim Jij bent
UW
RETAILERS.
secundaire arbeidsvoorwaarden
tussen de 28 en 34, 1 80+,
Postcode:
Plaats:
goed gekleed en onderne- DAT MAG WEL IN DE KRANT.
Reageer door een brief met CV zo spoedig mogelijk te sturen Voor informatie/demonstratie of brochure
mend. Benjij spontaan, eerlijk
Telefoon:
naar SOS International, t a v afdeling P&O, Hoogoorddreef Keizersgracht 126,
en in het bezit van donkere
58 1101 BE Amsterdam Informatie kan ingewonnen worden 1015 CW Amsterdam telefoon 0206246867
haren' Call me" Boxnummer
S \ n m rubriek.

LAST MINUTE

Uitgaan

3 dagen f 348,-

2 dagen
Londen

per wigwam max. 6 pers.

SLAGHAREN, DAAR GENIET IE NOG 'T MEEST
RESERVEER SNEL: 0523-683000 TOT 20.00 UUR

(09)06-98.50

BIG BEN TOURS

0906-96.88

in 5 dagen

HOE VERKOOP JE
EEN SPLINTERNIEUWE
SNELKOOKPAN

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

voor de particulier:
3 regels gratis

SOS International

Autoverzekering

Medewerker Commerciële Binnendienst

Medewerker Boekhouding

Monet Strijkservice

Administratief medewerker

Zandvoorts Nieuwsblad

WIKA AUTOGLAS

Secretaresse

Project Secretaresse

LAAT ONS
UW
PRODUKT
EEN
DIENST
BEWIJZEN.

Medewerker Services

Systeem Netwerk Beheerder

KOM NAAR ONZE OPEN DAG
ZATERDAG 20 JUNI 11,00-15.00 UUR
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Skoda Felicia Combi GLX 1.6
Door de tijd gevormd

Met Skoda's op zoek naar Missen
De organisatie van de Miss Nederland verkiezing heeft sinds kort
de beschikking over drie modellen van Skoda. Dat zijn twee
Felicia's Fun en een Octavia SLX TDI. Vooral de funs springen
goed in het oog. Het zijn plckups met een terreinwagenachtige
aankleding. De achterwand is naar achteren in de laadbak te klappen, waardoor de achterbank in de open lucht komt te staan.
Uiteraard is dit de ideale auto voor de promotieteams. Die zullen
met de Skoda's rijden en deze zomer in de twaalf provincies aanwezig zijn bij de voorrondes voor de Miss Nederland verkiezing.

BMW dealers gaan Mini verkopen

D

E NIEUWE SKODA FELICIA COMBI maakt waar wat
de brochure belooft: hij is betrouwbaar, rijdt uitstekend en biedt een overvloed aan ruimte. Dat laatste
blijkt als we hem volladen om met z'n vieren een weekendje te gaan klimmen in Freyr, vlakbij het Belgische Dinant.
De slaapzakken, tent en
rugzakken vinden makkelijk
een plekje in
de grote laadruimte (447 liter en
bij het neerklappen van de achterbank zelfs 1.366 liter). Dat
Skoda nog een praktische stap
verder doet, blijkt uit het feit dat
de achterbank ook in delen uitneembaar is. Handig als je een
lang voorwerp wil vervoeren en
toch (een deel van) de achterbank wil vrijhouden voor passagiers.

De tijdloze vormgeving
-^ van de Felicia past
A goed bij het sfeervolle
casino van Dinant.

sole is geïntegreerd. Deze is
eveneens uitneembaar, zodat
je altijd een klein
kluisje bij je hebt voor je paspoort, autopapieren, sleutels en
andere waardevolle spullen.

test

De ontwerpers van dit model
hebben duidelijk oog gehad voor
functionaliteit. Dat blijkt ook uit de
opbergunit die in de middencon-

Tijdens onze rit naar de Ardennen
kunnen we de Felicia flink aan de
tand voelen. De rij-eigenschappen worden uitgebreid getest:
van stapvoets in de file rijden
(verplicht) tot kilometerslange
stukken gas geven op de snelweg (vrijwillig). Onze conclusie is
positief. De Felicia schakelt vlot
en de 1,6 liter benzinemotor met
55 kW/75pk trekt flink door.

100 jaar Peugeot import
Peugeot is in Nederland 100 jaar op de markt. In 1898 gaf de toenmalige minister Lely het startsein. Hij stelde het officiële kenteken
voor auto's in. Automobilisten verenigden zich in de Nederlandse
Automobiel Club. De Haagse zakenman Verweij importeerde precies een eeuw geleden de eerste Peugeot. Het was het model 3
PK. Twee jaar later waren er veertien Peugeots verkocht. Lijkt niet
veel, maar in 1900 reden er slechts 117 auto's in Nederland.
Overigens is de Combi ook leverbaar met een 1,3 liter benzinemotor of 1,9 liter dieselmotor.
Het interieur van de Felicia is

strak en functioneel. Overigens
valt op dat zowel de bestuurdersals passagiersstoel vrij hard maar
toch zeer comfortabel zijn. Dat
blijkt als we na de zes uur duren-

Daihatsu Sirion met sterallures

D

AIHATSU grossiert in
compacte auto's.
Onder de twintigduizend gulden heeft het merk
drie modellen: de Cuore, de
mini-van Move en de
Charade. Het trio krijgt nu
gezelschap van een vierde:
de Sirion. Het is een pittig
karretje met verrassend
goede rij-eigenschappen en
een opmerkelijk hoog veiligheidsniveau. De prijs van
de instapversie bedraagt
19.995 gulden.
Importeur Daihatsu Holland voorziet gouden tijden voor de kleine
auto. "Uit een rapport van het
ministerie van verkeer en waterstaat blijkt dat het aantal auto's
van 1995 tot aan 2020 naar verwachting 42 tot 57 procent zal
groeien. Daarna volgt een
afzwakking als gevolg van vergrijzing onder de bevolking. De verkeersdrukte zal de komende
jaren echter flink toenemen. Volle
wegen en beperkte parkeerruimte
betekenen dat een compacte
auto steeds aantrekkelijker wordt.
Dat zie je: het zogenaamde Bsegment waarin de Sirion komt,
groeit nu al", schetst Van Balen,
algemeen-directeur van Daihatsu
Holland.
De Sirion is compact, maar op
een aantal fronten kan hij zich
meten met grote auto's. De auto
voldoet bijvoorbeeld al aan veiligheidseisen die pas in 2001 van
kracht worden. Na een frontale
botsing met 56 km/uur moeten de
portieren nog zijn te openen.
Bovendien is de Sirion gewapend

De Daihatsu Sirion is een dotje dankzij zijn bolle vormen en grote koplampen die als heldere kijkers
de wijde wereld in lijken te kijken.

De stad is het werkterrein van de
Sirion. Optrekken, koppelen en
schakelen gaat soepel en vlot.
Niet zelden ben je als eerste weg
bij een verkeerslicht. De driecilinder 1,0 liter motor van 55 pk
knort er lustig op los.
Resonanties en trillingen zijn
effectief aangepakt. Voor de techneuten onder ons: de krachtbron

heeft vier kleppen per cilinder en
twee bovenliggende nokkenassen. Op de snelweg moet de
motor alle zeilen bijzetten voor
vlotte prestaties. De Sirion is wel
opvallend stil bij kruissnelheden
van 100-120 km/uur.
Wie het gaspedaal rustig indrukt,
kan volgens Daihatsu een verbruik van 1 liter op 21 kilometer
halen. Dat is heel zuinig, wat
mede is bereikt door een speciale
stuurbekrachtiging. Die vraagt 73
procent minder motorvermogen
dan gebruikelijk.
De Sirion is leuk om te zien. Hij
heeft ronde vormen en hier en
daar ontdek je een toefje chroom.
"Retro-look elementen", aldus
Daihatsu. Het interieur is relatief
smal en hoog. Zelfs achterin zitten lange mensen goed en dat is

voor een dergelijk formaat auto
opmerkelijk. Maar met zijn drieën
naast elkaar op de achterbank
zal moeizaam gaan. De kofferbak, bereikbaar via een achterklep, heeft een inhoud van 267
liter. Met de achterbank neergeklapt ontstaat er een laadruim
van 890 liter.
Daihatsu verwacht dit jaar 1.500
Sinons te verkopen in Nederland.
Volgens jaar zullen dat er tussen
de 3000-4000 zijn. De auto is
daarmee een belangrijke toevoeging voor het Japanse merk.
Binnenkort staat hij bij de
dealers. De STi is de instapversie. Andere, luxere versies zijn de
XTi (21.995 gulden), de RTi
(23.595 gulden) en de ZTi
(27.995 gulden). ABS, airco en
automaat zijn tegen meerprijs
leverbaar.

Gran Turismo levensecht
racespel van PlayStation
R

ACEGAMES behoren
sinds de lancering van
PlayStation in Europa
tot de meest succesvolle
spellen. Titels als Namco's
Ridge Racer, WipeOut, Need
for Speed, Formula One,
Formule 1 '97 en Porsche
Challenge brengen liefhebbers in vervoering.
PlayStation introduceert nu
Gran Turismo, een zeer
realistisch spel waarin
racen en het bepalen van
strategie hand in hand
gaan.
Gran Turismo pakt uit met niet minder dan 250 auto's van 's
werelds topmerken.
Gran Turismo geeft de speler de
mogelijkheid in de auto van zijn
dromen te rijden in een realistische driedimensionale omgeving.
's Werelds topmerken zijn alle
vertegenwoordigd in het spel. De
Chrysler Viper GTS, de TVR

de rit (inclusief 20 km file) zonder
pijn in billen of rug uitstappen.
Uiteindelijk laveren we de Felicia
tussen de twee grote rotsblokken
van Dinant door. Nous sommes
arrivé! De Skoda vindt een plek in
de schaduw terwijl wij plaatsnemen op een zonovergoten terras.
Een goed moment om nog even .
een blik te werpen op de vormgeving. De Felicia Combi bezit nog
enigszins de genen van het oude
model. De vormgeving is hoekig
en strak gebleven, ondanks de
facelift die de Felicia ietwat slanker en vloeiender heeft gemaakt.
Opvallend is de nieuwe rechthoekige, chroom omrande grille.
Daarmee is de familieband met
de Octavia duidelijk zichtbaar.

Cerbera en Griffith en de Aston
Martin DB7 zijn tot in detail uitgewerkt. Wie wil racen met Honda's
of Nissans komt eveneens aan
zijn trekken bij Gran Turismo.
Deelnemers kunnen kiezen uit in

totaal 250 auto's. De erschillen
tussen de afzonderlijke wagens
zijn goed merkbaar.
Het spel kent 2 modes: Ouick
Arcade en Gran Turismo. De laatste is de simulatiemode. In de

Quick Arcade-mode kunnen spelers kiezen uit veertig verschillende sportwagens. Die racen tegen
vijf door de computer gecontroleerde tegenstanders. De Gran
Turismo-mode is waar het spel
om draait. Het is de bedoeling dat
de speler eerst een tweedehands
auto koopt en daarmee een racelicentie behaalt. Daarna mag hij
pas deelnemen aan amateurraces. Als hij 1e, 2e of 3e wordt,
kan hij een geldbedrag winnen
waarmee hij zijn wagen kan
tunen. Sparen om later een nieuwe raceauto te kopen is ook
mogelijk.
Na afloop van de race kan de rijder kijken naar de herhaling.
Camera's op verschillende punten van het circuit hebben het
verloop van de race geregistreerd
waardoor de replay veel weg
heeft van een echte race die op
tv wordt uitgezonden.

vormen van de letters zijn een
ode aan de Tjechische kunstenaars uit het begin van deze
eeuw. Skoda is een van de oudste autoproducenten van Europa.
Al meer dan honderd jaar maakt
dit bedrijf met dezelfde toewijding
en vakkundigheid auto's.

De Felicia Combi is leverbaar
vanaf 21.495 gulden. Wij reden in
de GLX uitvoering met een extra
safety-pakket van 3.995 gulden.
Daarbij inbegrepen zitten ABS,
dubbele airbags en een alarmsysteem.
Wie kiest voor het comfortpakket
van 1.395 gulden krijgt verwarmde voorstoelen, elektrisch bedienbare ramen voor, lederen bekleding op stuurwiel, pookknop,
handgreep handrem en een man,_chette om de pook.
Leuk detail is het Felicia-logo op < /Airconditioning is verkrijgbaar
de achterklep. De kubistische
voor 2.895 gulden.
SPECIFICATIES:
Skoda Felicia Combi GLX 1.6

tegen auto's die met een snelheid
van 50 km/uur de flank rammen.
In de voorste portieren zitten
twee beschermingsbalken en
achter één. Verder zijn twee airbags en gordelspanners standaard. Bij een aanrijding wordt de
brandstoftoevoer afgesloten. En
er is constructie ontwikkeld die
voorkomt dat het motorblok het
interieur binnendringt bij een botsing. In de topversie ZTi zijn zelfs
zij-airbags standaard.

De legendarische Britse Mini komt begin volgende eeuw in een
nieuwe gedaante terug. De typenaam wordt tot merk verheven. En
deze compacte Brit zal in Nederland worden verkocht door geselecleerde BMW-dealers. Dat is best opmerkelijk, omdat het de Mini
tot dusver onder de vlag van Rover is gehouden. Toch is de stap
logisch. Rover is eigendom van BMW. Volgens het management is
het effectiever om eer» exclusieve auto als de nieuwe Mini straks te
leveren via BMW, omdat dan de beste marktdekking wordt bereikt.
Overigens zal het autootje straks in Engeland en in Ierland via de
Rover dealers de markt opgaan.

Motortype:
4-cilindermotor
Cilinderinhoud: 1.598cm3
Vermogen:
55kW/75pk
bij 4.500 t.p.m.
Max. koppel: 135 Nm
bij 3.500 t.p.m.
Acceleratie:
13 sec van
0-100 km/uur.
Topsnelheid: 170 km/uur.
Gem. verbruik: 7,3 ltr/100 km.
ƒ 30.990,Prijs:

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
ABS
Achterbank neerklapbaar
Alarmsysteem
Dakrailing
Dubbele Airbag
Centrale vergrendeling
Getint glas
Spiegels van binnenuit verstel-

baar
Stuurbekrachtiging

Corolla S(portief)
Toyota heeft een speciale uitvoering van de Corolla. Het is de S.
Tweeduizend zijn ervan. Hij is er als hatchback met 1,3 (86 pk) of
een 1,6 liter (110 pk) motor. Hij kost vanaf 31.990 gulden. Daarvoor
heeft hij extra's als centrale portiervergrendeling, elektrisch te
bedienen portierruiten, een toerenteiler, in hoogte verstelbare stuurkolom, een buitentemperatuurmeter, sportstoelen en de fraaie donkere bekleding van de sportieve Corolla G6. Het dashboard is uitgevoerd in anlhraciet grijs.

Kleine van Suzuki en GM
General Motors en Suzuki hebben samen een overeenkomst
gesloten om een kleine auto te gaan maken. Dat zal gebeuren in
een nieuwe.autofabriek van, Opel in Gliwice in Polen en in de
Suzuki fabriek in Esztergom in Hongarije. In het jaar 2000 moet de
productie ;beginnen.'Beide merken zullen de auto onderde eigen
merknaam op de markt brengen. De fabriek in Gliwice start later dit
jaar al met de productie van de Astra Classic voor Polen. Suzuki
produceert al auto's in Hongarije.

200.000 GDI motoren
De direct ingespoten benzinemotor van Mitsubishi is een klapper.
Sinds de start van de productie in mei '96 zijn er al meer dan
200.000 van gemaakt. De GDI krachtbron wordt in ons land geleverd in de Mitsubishi Carisma. Hier betreft het een 1,8 liter. Volvo
zal die later dit jaar tevens gebruiken voor zijn S40/V40 serie. Net
als de Carisma komen deze beide modellen uit de Nederlandse
fabriek NedCar in Born, Limburg.

Renault Clio automaat
geknipt voor de file
G

enieten in de file doe
je zelden. Hoewel, met
de juiste auto is de
pijn te verzachten. Dat blijkt
als we rijden door de verkeersknoop Parijs met een
Renault Clio automaat. Gas
geven, afremmen, weer
optrekken. De nieuwe automatische transmissie schakelt voorbeeldig zonder
schokken en hij schakelt
zelfs terug als je het gas
loslaat, zodat de auto
afremt op de motor precies
ais bij een handgeschakelde bak.
Renault spreekt van een proactieve automaat. Hij is samen
met PSA (Peugeot/Citroen) ontwikkeld. Een elektronisch brein
kiest aan de hand van het rijgedrag van de bestuurder één van
de negen schakelprogramma's.
Bij een rustige rijstijl schakelt de
bak bij een lager toerental. Heeft
de bestuurder een pittige rechtervoet dan kiest de elektronica voor
een sportief programma, waarbij
het motortoerental hoger wordt
gehouden.
In de praktijk werkt dat vlekkeloos. Opvallend is het dat wisselen van versnellingen nagenoeg
schokvrij verloopt. Alleen bij plotseling vol gas geven, aarzelt de
automaat een fractie van een
seconde alvorens de geschikte
versnelling in te schakelen.
Volgens Renault schakelt de
'kick-down' geleidelijk in, doordat
de elektronica dat bepaalt en niet

Met automaat is de Renault Clio een ideale woelwater in druk verkeer.
een schakelaar bij het gaspedaal.
Het voorkomt een robuuste schok
in de transmissie.
In de file leer je de automaat
waarderen. Zeker bij vaak schakelen draait het linkerbeen in een
auto met handbak immers overuren. Met de Clio automaat neem
je hindernissen als Parijse topdrukte met het grootste gemak.
Ook in Nederland met het toenemend aantal daagt er voor deze
Renault een mooie toekomst in
ons land.
De automaat heeft vier veisnellingen. In de hoogste is het motortoerental opvallend laag. Bij 100
km/uur bedraagt dat nog geen

2.500 krukasomwentelmgen.
Zoiets pakt altijd goed uit voor het
brandstofverbruik, dat bij automaten in de regel toch iets hoger uitpakt dan bij een handbak.
Renault claimt dat de automaat
nauwelijks meer verbruikt en
zeker zeventien procent zuiniger
is dan de vorige Clio automaat.
In de regel zijn automaten flink
duurder. De Fransen hebben de
prijs binnen de perken gehouden.
Er is een meerprijs van 2.895 gulden en dat is in vergelijking met
veel concurrenten niet veel. De
versie RN komt daarmee op
29.290 gulden.
Stuurbekrachtiging en centrale

vergrendeling zijn onder meer
standaard. De nog completer uitgeruste RXE kost 31.490. De
auto is louter verkrijgbaar met
een 1,6 liter motor van 90 pk.
Knaller
De nieuwe Clio is trouwens een
knaller. De verkopen zijn als een
raket omhoog geschoten. Tot en
met 20 mei zijn er meer dan
3.500 verkocht, wat een groei van
dik 77 procent betekent ten
opzichte van de cijfers van vorig
jaar. De kopers geven de voorkeur aan de luxere uitvoeringen,
zoals de RT en RXE. Deze vertegenwoordigen samen bijna de
helft van de verkopen.
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Azzard douche gel 400 ml 69.95
nu
27,95

Cacharel aftershave spray 30 ml.
van 34,00 nu
30,60

Paco Rabanne XS eau de toilette
spray 30 ml. van 48,00 voor
36,00

Van Gils aftershave spray 100 ml.
van 64,00 nu
57,60

Hugo Boss Elements eau de toilette
spray 30 ml. van 42,00 nu
37,80

Gucci Nobile aftershave 30 ml.
van 37,50 voor

Van Gils eau de toilette spray 100 ml.
van 79,00 nu
71,70

Hugo Boss Hugo eau de toilette
spray 40 ml. van 42,00 nu

37,80

Gucci Nobile kadotas met aftershave,
aftershave balm, shower bath
van 49,00 voor
39,00

Cacharel pour homme eau de toilette
spray 30 ml van 44,00 nu
39,60

Roma Uomo eau de toilette
spray 40 ml. van 42,00 voor

37,80

Marbert man 400 ml. nu

\ ;.
\ r

29,50
\

i

19,95

VERSACE
DREAMER

DRUGSTORE

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

GIANNI VERSACE
FRAGKAMCES
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Nieuw! Déclaration van Cartier
vanaf 47,00
Biotherm Homme Verzorgings setje
cleansing gel, scheerschuim en
aftershave crème nu
29,50
Nieuw! American Sport Super
kadoset 100 ml. eau de toilette spray,
300 ml. douche gel en super sporttas
nu samen
49,95
Azzaro kadoset eau de toilette spray
50 ml. plus deostick en aftershave
balm van 79,00 nu
65,00

'~

*
*
*
*

Cacharel pour Homme eau de toilette spray 50
ml., douchegel +-deo spray in blik
vari 98,00 nu
,
'/ " j
69,00
Diesel eau de toilette pour homme 15 ml. en
origineel Diesel T-shirt
|
nu slechts
49,00
ij
*

een breedbeeld TV tw.v. ƒ 3000,- aangeboden door BCC
• A fu . « V •
"q» **.' * >
Waterbed t.w.v. ƒ 2495,-aangeboden "door Het l
Tuinset t.w.v. ƒ 1100,- aangeboden door Tuincentrum Osdorp
Waardebonnen t.w.v. ƒ 1000,- aangeboden door Santana r

* Plaque d'Or 24 karaats manchetknopen t.w.v. ƒ 200,aangeboden door L'Homme du Monde

ii

Versace black jeans eau de toilette spray 15 ml
| met gratis origineel Versace 1^ shirt
I nu
i
77,00

>

* een doos Zuid-Afrikaanse rode wijn
aangeboden door petit-restaurant 'Fly Inn', Osdorpplein
* Leatherman Super Tool t.w.v. ƒ 235,";
,
aangeboden door Doe-het-zelf Wittenburg
* Roof Boxer Pilot System helm t.w.v. ƒ 549,aangeboden door Helmstudio Amsterdam
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BIJ AANKOOP VAN TWEE PRODUKTEN
UIT DE BIOTHERM HOMME-LIJN
ONTVANGT U DEZE TOILETTAS CADEAU*
Biotherm Homme,
dé specialist in
huidverzorging
voor mannen
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Vul de antwoorden in op vragen van de 11 spelers
van ons nationale team:
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l Nieuw!!! Paco Energy van Paco Rabanne eau de
K
'
'j toilette spray 100 ml. introductieprijs
!
65,00
| incl. bodymilk of douchegel
!

* Diverse sets glazen met WK-voetballers,
aangeboden door Blokker
<
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" geldig zolang de voorraad strekt

/Vlaak deze slagzin af:

kadoblik Tommy eau de toilette en
baseball cap nu
80,00
Davidoff cool water kadoset in metalen box 75 ml. eau de toilette spray
en 75 ml. aftershave nu
98,00
Aqua Di Gio van Giorgio Armani
kadoset eau de toilette 50 ml. spray
+ 200 ml. badschuim
#9,50
Joop Homme kadoset eau de toilette
spray 75 rni. + 150 ml. douche gel
nu
77,00

> h Oranje, «n mijn krant
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j Nieuw! Heros unieke herengeur iin unieke flacon
l vanaf
\

50,00

Vul je naam en adres in en scoor:

Nieuw Lalique pour Homme 'n heren geur zoals
| hij moet zijn stevig, sterk en mannelijk
vanaf
l
39,00
l Telefoonnummer:^ v
\«1 «<^-^»ii^^^^s^$vi.>i,Xi4-«

% s',x >» ^ ,; * *H'U4- >-^^vxV l* v•* i. xv K* * ^*,«- w.vk»v». v^-st r s K v K ^ * Sv'uSs.V

U kunt één keer met de wedstrijd meedoen, maar ook drie keer. Vergeet niet de slagzin af te
maken. De inzendingen dienen per keer uiterlijk maandag na plaatsing in ons bezit te zijn.
De prijswinnaars krijgen een uitnodiging om hun prijs in ontvangst te nemen. De uitslag zal
gepubliceerd worden óp woensdag 15 juli. Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd.
'

l Nieuw! Gucci Envy pour homme; De trend in
| Amerika vanaf
!

l
| Nieuw! Davidoff good life
| vanaf

32,00
•
j

35,00

Op 8 juli en 5 augustus
verschijnt bij het
Zandvoorts Nieuwsblad uc ,-3

Nieuwsblad

Nadere informatie bij
Margo Oostcrveld, Jel. 023-5717166.

Plan voor run
van Amsterdam
naar Zandvoort

Los nummer 2 gulden

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.B648
58-e jaargang nummer 26, oplage 5.425
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Huren stijgen
2,5 procent

Terug naar 1917

DEZE WEEK
18 PAGINA'S

ZANDVOORT - Wim Peeters gaat volgend jaar een
groots opgezette loop van
Amsterdam naar Zandvoort
voor wedstrijdatleten en recreanten organiseren in saZANDVOORT - Per l juli gaan de huurders van woningmenwerking met Global bouwvereniging Eendracht Maakt Macht gemiddeld 2,5 proSports. De bekende oud- cent meer per maand betalen. Deze gemiddelde huurverhohardloper Jos Hermes is daar ging ligt opnieuw lager dan vorig jaar. EMM streeft er
een van de directeuren,
volgens directeur Peter Kramer naar om in 2002 uit te komen
op een gemiddelde stijging van 2 procent.
Het gerucht ging al langer
dat Peeters met een dergelijk
evenement -bezig was. Hij beDe gemiddelde huur is de af- ding staan met de staat van
vestigt desgevraagd dat zijn gelopen vier jaar elke keer min- hun huis," legt Kramer uit.
plan nu rond is. Woensdag der omhoog gegaan. In 1994
8 juli is er daarom een presen- was het gemiddeld 5,13 pro- De stijging van 4 tot 5,5 prqtatie op het raadhuis over de cent, in 1995 4,2 procent, in cent is alleen doorberekend bij
loop.
1996 3,94 procent en in 1997 huren tot 575 gulden per
Het is de bedoeling dat de 2,97 procent. Tot nog toe be- maand, de huursubsidiegrens.
lopers starten op de Nieuw- paalde de landelijke overheid Dat betekent dat huurders
markt in Amsterdam en eindi- hoeveel de gemiddelde stijging met een laag inkomen en een
gen op het circuit. Tussendoor ongeveer moest zijn. Dat is dit extra verhoogde huur een tezullen er meer starts zijn, on- jaar afgeschaft. EMM heeft nu gemoetkoming krijgen in hun
der andere in Haarlem.
helemaal de vrije hand.
huurkosten, 'zodat in werkePeeters kwam op het idee
lijkheid de verhoging meevalt
toen burgemeester Patijn be„Perfect natuurlijk," zegt voor hen. In totaal zijn er 321
zwaren opperde tegen de ma- Kramer. „We streven ernaar woningen waarvan de huur
rathon van Amsterdam. Hij om de huren zo laag mogelijk met 4 tot 5,5 procent omhoog
bedacht dat het nog mooier te houden. Uiteraard moeten gaat.
zou zijn om Amsterdam en we wel onze fiZandvoort met elkaar te ver- nanciële positie
" De
meeste
binden door een hardloopwed- in de gaten houbewoners van
strijd. Peeters is al vaker bezig den.
Maar
de 1.177 EMMgeweest om de twee gemeen- 2,5 procent verwoningen zien
ten aan elkaar te koppelen. Hij hoging is miniop hun afrekehing twee jaar geleden een maal. Dat benaning vanaf l juli
bord in Zandvoort op de bou- dert de inflaeen verhoging
levard op met 'Amsterdam Be- tie."
van 2,5 tot
ach'.
- - - 4 procent terug.
Dat wil niet zeggen dat per l Bij 216 huizen stijgt de huur
juli de huren van alle huizen met O tot 2,5 procent. 750 Huslechts 2,5 procent omhoog ren blijven steken op hetzelfde
gaan. Voor particuliere huur- niveau. „Voor sommige flats in
ders gelden andere verhogin- Nieuw Noord, bijvoorbeeld in
gen. Bovendien is 2,5 procent de Lorentzstraat, hebben we
een gemiddelde. Sommigen de huur niet verhoogd. Daarkrijgen geen huurverhoging, -van was de huur al tamelijk
ZANDVOORT - Bij een anderen zijn 5,5 procent extra hoog," vertelt de EMM-direczware gasexplosie op een kwijt aan huur.
teur. Ook huur van de huizen
camping in Zandvoort zijn
die van de gemeente waren en
zaterdagnacht twee oudere
Wie in een huis woont dat die nog geen opknapbeurt
Amsterdammers zwaar ge- vroeger van de gemeente was hebben gehad, blijft gelijk.
wond geraakt. Zij liepen ern- en waar net gerenoveerd is,
stige brandwonden op. De ziet zijn huur het meeste stijVeel bezwaren over de huur76-jarige vrouw en haar 74- gen. Dat geldt bijvoorbeeld verhogingen krijgt EMM niet.
jarige vriend liggen inmid- voor de opgeknapte huizen in Vorig jaar protesteerden vier
dels in het brandwondencen- de Koningstraat. „Sommige bewoners. Zij kregen geen getrum in Beverwijk.
mensen betaalden tot nog toe lijk van de huurcommissie. Dit
110 gulden per maand. We von- jaar zijn er tot nog toe drie beVolgens de technische re- den dat niet meer in verhou- zwaren bij EMM gearriveerd.
cherche is een gaslek de oorzaak van de explosie. Vermoedelijk was de slang van het
gastoestel niet goed aangeADVERTENTIE
bracht, waardoor er gas vrij
kon komen.

Bouwput

vanuit de
lucht
pagina 3

V
Juf Giltaij
houdt
opruiming

EMM wil naar
2 procent
in 2002

Kampeerders
gewond door
gasexplosie

De twee kampeerders hadden zaterdagavond voetbal gekeken bij een familielid op een
andere camping toen ze rond
middernacht terugkwamen bij
hun caravan. Bij het openen
van de deur van de caravan
roken ze een gaslucht. De man
draaide de gasfles die buitenstond dicht. Bovendien zette
het tweetal de ramen en de
deur van de caravan open om
de lucht weg te krijgen. Ze keken de aansluiting van het gasfornuis op de slang naar de
gasfles na.

eenzame 110021(3

Na even gewacht te hebben,
draaide de man de gasfles weer
open en stak de vrouw in de
caravan een lucifer aan. Een
explosie volgde.

Amstelveen

Kortingen
We ruimen de topm erken op
Het is zomeropruiming in ons wooncentrum. Met topkortingen tot maar
liefst 65% (!) op befaamde interieurmerken als Leolux, Gelderland, Cassina,
Hülsta, Molteni enzovoort. Maar ook op verlichting, karpetten en accessoires.

Binderij 2,

020-6412505

van der horst
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Man besteelt baas

ZANDVOOKT - Een 28-jarige Zandvoorter heeft vrijdag
bekend dat hij duizend gulden
van zijn werkgever heeft gestolen. De man heeft het geld
overgemaakt naar zijn privérekening. Hij werkt bij een handelsbedrijf uit Zandvoort.-

Zaagmachines

ZANDVOORT - Van het terrein op het Duintjesveld waar
de nieuwe sporthal wordt gebouwd, zijn donderdagnacht
twee cirkelzaagmachines gestolen. De machines zijn in totaal zevenduizend gulden
waard.

NAP -98 cm.
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Met man en macht wordt er gewerkt aan een enorm podium achter
de Hannie Schaftschool en de Mariaschool. Nu is het schoolplein nog
een beetje herkenbaar, maar over een paar dagen niet meer. Dan
staat er een enorm decor, liggen er duinen, ruikt het naar teer en
klinkt er meeuwgekrijs.
Kortom, dan waant men zich terug in de tijd. De metamorfose is
nodig voor de jubileumvoorstelling van folklorevereniging De Wurf
en toneelvereniging Wim Hildering. Zij treden vrijdagavond en ,
zaterdagmiddag op met de jubilcumvoorslelling 'Onder de vuurboet'.

Duinwachter houdt aanrander aan
BLOEMENDAAL - De man die maandag 8 juni een vrouw
in de Kennemerduinen aanrandde, is zaterdag gearresteerd.
Een duinwachter heeft de man in de omgeving van het
Koevlak aangehouden. Het gaat om een 28-jarige Haarlemmer. Hij heeft inmiddels bekend.

klederdrachten rond. In totaal zijn er honderd mensen bij dit evencment betrokken: 35 achter de schermen en 65 spelers. Voor het
publiek zijn 850 stoelen gehuurd

Foto André Lieberom

JZANDVOORT - „Gehandicapten moeten niet zo bureaucratisch benaderd worden. Zeker omdat er veel
meer geld over is voor hen
dan de acht ton waar eerder
over gesproken is." Dat zegt
Piet Keur, raadslid van de
oppositiepartij
Gemeente
Belangen Zandvoort.
duidelijkt hij, „als de gemeente
kan kiezen tussen het geven
Hij heeft scherpe kritiek op van een houten stoel of een
het gehandicaptenbeleid van stoel met een kussentje waarde afgelopen jaren. Onder an- door de betreffende gehandidere op de manier waarop het capte geen pijn in zijn billen
geld verdeeld wordt. Keur krijgt, dan vind ik dat de gevindt dat de gemeente moet meente voor de stoel met het
nadenken over soepelere crite- kussentje moet kiezen. De
ria. „Mede gelet op de vrijheid waardering van de gehandidie de gemeente heeft volgens capte mens in Zandvoort moet
de wet," zegt hij.
blijken uit een sociale benade„Volgens de wet moet de ge- ring en niet uit een zuinige bemeente tenminste de goed- nadering."
koopste adequate voorziening
Keur vindt daarnaast dat hij
aanbieden. Het woord 'tenminste' betekent dat het niet ei- recht op heeft om te weten
per se de goedkoopste voorzie- hoeveel geld er precies voor de
ning hoeft te zijn. Het moet gehandicapten beschikbaar is.
datgene zijn waarmee degene Het raadslid wil dat wethouder
voor wie de voorziening be- Cees Oderkerk (WD) zo snel
doeld is er op lange termijn het mogelijk opheldering verschaft. „Ik wil niet wachten tot
beste mee kan leven."
„Met andere woorden," ver- we in september gaan praten

'Geef meer
luxe aan
gehandicapte'

In een tas die achterop de fiets zat, vond de vader handboeien,
een bivakmuts en een mobiele telefoon. Met de handboeien
heeft de Haarlemmer zijn slachtoffer gedeeltelijk geboeid toen
hij haar aanrandde.
over de gemeentebegroting
van volgend jaar."
Oderkerks voorganger, Gerard Versteege (CDA) bracht
ongeveer een halfjaar geleden
naar buiten dat er sinds 1992
acht ton overgebleven zou zijn
van de bijdrage die het Rijk
geeft vanwege de zogeheten
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Gemeente Belangen Zandvoort zat toen
overigens nog in het college.

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

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

Klaas Koper krijgt
kasteelbezoek stil

ZANDVOORT - Zijn stem
is warm, zijn mimiek goed en
zijn verhalen boeiend. Daarom heeft dorpsomroeper
Klaas Koper opnieuw een titel in de wacht gesleept. ZaVervolg op pagina 3 terdag won hij het concours
van Kasteel Staverden (bij
Ermelo). Een paar weken geleden werd hij ook al de beste
van Zuid-Holland.

ZANDVOORT - 'Putt-ing Melanie in the picture'. Met die
woordspeling kondigde een lokale krant uit het Noordengelse plaatsje'Ulverston onlangs de opkomst van een bijzonder jonge golfster uit Zandvoort aan.
mensen waren heel aardig."
Toevallig zag iemand van
Golf Digest for Women het
Zandvoortse meisje terwijl ze
op de foto ging met de bekende golfers. „Ze vroegen of Melanie wilde meewerken aan
een fotoreportage. Eerst was
ze nog wat verlegen, maar dat
ging snel over," vertelt Paula.
Trots is de moeder van Melanie zeker. En dat geldt eveneens voor haar vader, Nigel
Lancaster, zelf golfprofessional. Zijn ouders belden in hun
woonplaats Ulverston de lokale krant. Daar zijn de Lancasters erg bekend.
Nigel heeft het golfen in dat
Noordengelse plaatsje ook geleerd. Hij was negen, een paar
jaar ouder dan zijn dochter
nu, toen hij voor het eerst ging
golfen. „Het groeide allemaal
vanzelf." Uiteindelijk belandde hij in Zandvoort, werd op
de Kennemer Country Golfclub ooit Nationaal kampioen
ver slaan (333 meter) en geeft
tegenwoordig les bij de Amsterdamse Golfclub in Halfweg. Samen met zijn vrouw
heeft hij daar ook een winkel
met golfspullen.
Soms helpt Melanie in die
winkel. „De klanten keken in
het begin vreemd op. Maar inmiddels zijn ze eraan gewend
dat Melanie net zo goed weet

De Wurf en
Hildering

Al een week eerder heeft de vader van het slachtoffer de man
geprobeerd aan te houden. Dat liep uit op een vechtpartij,
Officieel beginnen de voorstellingen om acht uur en om twee uur, waarbij de aanrander wist te ontvluchten. Zijn fiets bleef echter
maar al een uur van te voren lopen kinderen en volwassenen in
achter.

Melanie windt bekende golfers om haar club

Basisscholiere Melanie Lancaster oefent nu nog op het
gazon van haar ouderlijk huis
in de Haarlemmerstraat en op
een golfbaan in Halfweg. Maar
ze heeft al handen geschud
met de beste golfspelers van
de wereld. En mocht het met
Parkeerbonnen
haar golfcarrière niets worden, dan kan ze altijd nog als
ZANDVOORT - Achter de
ruitenwissers van 35 auto's zijn
fotomodel aan de slag. Want
zondag bekeuringen gestoken,
haar foto prijkt in GolfDigest
omdat ze trottoirs, straten en
for Women, een tijdschrift dat
uitritten blokkeerden. Vooral
volgens haar vader een oplage
in de Troelstralaan, De Savorvan twee miljoen exemplaren
nin Lohmanstraat en dr.
heeft.
Schaepmanlaan was de overSamen met haar ouders belast groot.
zocht Melanie een paar maanden geleden een golfseminar
in Orlando in de Verenigde
Staten. Ze deinsde er niet
voor terug om op verzoek van
Waterstanden
haar ouders op de foto te gaan
met grote mensen uit de golfDatum HW LW HW LW
wereld als Pred Couples
Datum HW LW HW LW
(voormalig wereldkampioen),
24 jun 04.07 12.04 16.37 -.25 jun 04.56 00.36 17.25 13.05 Ben Crenshaw (voormalig
26 un 05.37 01.20 18.08 13.45 captain), Leadbetter (golfcoach) en de eigenaar van
27 un 06.20 02.05 18.55 14.55
Callaway (een belangrijk
28 jun 07.06 03.58 19.39 15.25
merk voor golfclubs).
29 jun 07.4803.4620.21 16.14
„Ze waren helemaal niet ar30 jun 08.39 04.30 21.10 17.04
rogant," zegt haar moeder,
01 jul 09.24 05.16 22.06 17.35
Paula Lancaster. „Melanie gaf
02 jul 10.26 05.50 22.45 18.20
meneer Callaway haar visiteMaanstand:
kaartje. Wanneer maakt u ook
NM wo. 24 jun 05.50 u.
voor kinderen clubs, vroeg ze
Hoogwater vr 26 jun 05.56 uur.
aan hem. Hij vond dat erg
NAP +114 cm.
leuk." Melanie knikt: „Ja, die
Laagwater zo 28 jun 02.58 uur.

Editie 17

De jury vond hem zaterdag
beter dan de vijf andere deelnemers, die uit Erichem, Ravenstein. Alphen aan de Maas
en Oosterend kwamen. Klaas
Koper hield een op rijm gezette voordracht over Zandvoort.
Bovendien declameerde hij
een limerick, die de jury erg
waardeerde.
„Maar dit was niet doorslaggevend," schrijft de jury in
haar rapport. „Zijn gezellige
manier van omroepen en zijn
uitstraling doen het 'm. Je
blijft gewoon naar hem luisteren. Hij kreeg alle aandacht
van het publiek." De jury bestond uit de regisseuse en twee
hoofdrolspeelsters van de regionale toneelvereniging uit

die

Ermelo en omstreken.
„Het wordt bijna eentonig
dat ik nu alweer gewonnen
heb," constateert Koper irpnisch. „Maar," zegt hij, „het is
ook leuk'om te doen. Zaterdag
was weer een mooie dag."
Zijn successen schrijft hij
mede toe aan een met de hand
gemaakt tekstbord dat de
Zandvoortse houtsnijkunstenaar Dalman voor hem gemaakt heeft. „Bovendien doe
ik veel kennis op over presenteren tijdens de repetities van
het toneelstuk 'Onder de vuurboet' (de jubileumvoorstelling
van Wim Hildering en de Wurf,
red.). De ervaring van regisseuse Sonja Rijnders-Koper
heeft een geweldige uitstraling
op de hele groep."
Voorlopig heeft Klaas Koper
geen concoursen meer. Hij is
echter nog wel deze zomer diyerse keren te horen en te zien
in Zandvoort. Vrijdag en zaterdag loopt hij met de klink in
zijn hand rond om de voorstelling van toneelvereniging Wim
Hildering en folklorevereniging De Wurf aan te kondigen.

k™1mo'il ik hebben.

Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

Nieuwsblad
Naam: (m/v)
i i i
Adres:

l

l

l

Postcode/Plaats:
Telefoon:
Giro/Banknr.:
Melanie geeft haar golfclub een flinke zwieper, terwijl haar vader, moeder en broertje toekijken
Foto André hioborom

waar de artikelen liggen. En
voordat de klanten de deur
uitgaan, vraagt ze vaak ook
nog even of ze nog ballen nodig nebben. Ze heeft dus al
wat zakelijk instinct onze kleine dame," vertelt Paula.
„We vinden het leuk dat
Melanie zo enthousiast is,"

zegt Nigel, „maar we pushen prijst haar en legt ondertushaar niet." Zijn dochter krijgt sen het plukje gras weer op
elke zondag les. Bovendien zijn plek. Ze vindt al die aanoefent ze („zonder balletje, dacht leuk. Maar het trots is
dat is wel zo veilig") thuis in ze op de boomhut die haar
de tuin met haar mini-club. vader zelfgebouwd heeft. NieOp verzoek laat ze haar slag mand mag de tuin verlaten
zien. Een polletje gras vliegt zonder daar eerst eeri blik op
door de lucht. Haar vader geworpen te hebben.
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l

l

l

l

l

l

l
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l

l

l
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/19,60 D halfjaar ƒ 35,40 D jaar ƒ 61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Sluur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 710371 017003
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FAMILIEBERICHTEN

Een compleet verzorgde begrafenis

Zwanzigjahre Hess ich gelm
Undgenoss was mir beschieden:
Goelhe
Na een kortstondig ziekbed is van ons heengegaan
mijn innig geliefde, blijmoedige man, onze lieve,
zorgzame vader, schoonvader en opa

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL

of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van slechts ƒ 3.395,-

Hendrik Tromp
Drager van de Medaille van Verdienste in Zilver
van Het Nederlandse Rode Kruis
ir Hoofddorp,
t Zanclvoort,
22 oktober 1925
21 juni 1998
Zanclvoort:
P. Tromp-Son
Haren (Gr.):
D. W. M. Sytstra-Jongenburger
H. Sytstra
Haarlem:
U. J. Tromp
M. M.Tromp-van Rooden
Zanclvoort:
P. H. Tromp
Beverwijk:
M. M. Starreveld-Tromp
H. Starreveld
Hoofddorp:
J. H. Bakker-Tromp
H. P. A. M. Bakker
Kleinkinderen
B. v. Alphenstraat 61/25
2041 KG Zandvoort
De overledene ligt thuis opgebaard, alwaar geen
bezoek.
De teraardebestelling zal plaatsvinden op zaterdag
27 juni om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats, Tollensstraat 67 te Zandvoort.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren ÏH de
ontvangkamer van de begraafplaats.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons is geweest, geven wij u kennis dat op 5&jarige
leeftijd van ons is heengegaan mijn vrouw, onze
moeder, schoonmoeder en oma

Johanna Velker-Koeree
Anneke
Menno
Sandra en Ronald
Rebel
Harley
'Marcel en Sabine
16 juni 1998
dr. Joh. G. Mezgerstraat 34
2041 HC Zandvoort
De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Met leedwezen gedenken wij bij zijn overlijden

George Klijn

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ 5.500,-

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

voor meer informatie:

BEL GRATIS 0800 - 022 45 35
Dag en nacht bercikh;i;ir voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direct hulp bij een sterfgeval.

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

DAMES- EN
HERENSLIPS

Alle oud-leerlingen zijn van harte
welkom om afscheid te komen nemen
en hun oude schaaltekeningen
te herontdekken op
Haltestr. 55
geldig de
maand juni

LOODGIETERSBEDRIJF

SPOLDERS BV f1
Curiestraat 2/G, 2041 CD Zandvoort

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

Zandvoortse
Zwemvierdaagse
1998
van maandag 29 juni t/m vrijdag 3 juli
elke avond van 18.00 tot 21.00 uur
Zwembad „Aqua Romana"
zij-ingang parkeerterrein
deelnemerskaart ƒ 7,50
250 of 500 meter
Gratis zwemvierdaagsemedaille
leuke stands
Inlichtingen tel. 5716511

PARK ZANDVOORT
CRAN DORADO CROUP
UPJ)

130
soorten

vlees

Verse blanke
KALFSLEVER
normaal kilo 39,95 NU

Nieuw-Zeelandse
LAMSBOUT

19,95

heel kilo

T

Verleende bouwvergunning
98061B Haltestraat 30 veranderen winkelruimte (18-06-1998)

Zwem mee in de

5O
soorten
vleeswaren

<fiet [s helaas onmogelijk legereen
apart te bebanken. daarom Via
ïteze

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

Kroon Mode

bij haar thuis; Mamstraat 56

vJas een
succes.

Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 50 lid 5 van de Woningwet bouwvergunning te verlenen voor

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
en meldingen bouwvoornemen zijn bij
het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
98097B Diaconiehuis- vernieuwen en verstraat 3
groten dakkapellen
98098B Vinkenstraat 3 vergroten woning
98099M Haarlemmer- vernieuwen en verstraat 47
groten berging
98100B C Slegersvernieuwen en verstraat 2/1
anderen winkel in
kantoor
98101B Wilhelmmaplaatsen dakkapel
weg 58
98102B Dr Gerkestraat verbouwen woning
42 rood
en plaatsen dakkapel
98103B Stationsstraat 3 vernieuwen dakkapel

i.s.m.
Reddingsbrigade
Duikteam Zandvoort
Park Zandvoort-Gran Dorado
Group
en vele Zandvoortse bedrijven

verlaat binnenkort dit dorp

*Hierbij vJillen vJij iebereen
hartelijk "banken vtoor ï>e VeLe
kaarten, bloemen en geschenken
*bie w?[f op ons
35-jarl$ jubileumfeest
\Jan 7 mei/L mochten ont\7an$en.

VOORNEMEN OM BOUWVERGUNNING TE VERLENEN

Het bouwplan ligt met ingang van 26 juni
1998 gedurende 14 dagen ter inzage bij de
Centrale Balie Geduren.de deze termijn kan
een ieder tegen voormeld bouwplan schriftelijk bedenkingen kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Zwemvereniging
De Zeeschuimers

3 SLOGGI

27 en 28 juni vanaf 13.00 uur

- het aanleggen van een invalidenparkeerplaats in het eerste parkeervak aan
de oostelijke zijde van het Burgemeester
van Fenemaplein, gerekend vanaf de
kruising met het Schuitengat.
Tegen het besluit kan door belanghebbenden
binnen zes weken na publicatie schriftelijk
bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden
van het bezwaar

- het plaatsen van twee dakkapellen op het
perceel Burgemeester Engelbertsstraat 32

Georganiseerd door:

Geldig voor alle modellen en kleuren
van l l/m 30 juni 1998.

van de Plesmanschool

Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 15,juni vergaderd

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Juf Giltaij

KENNISGEVING

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

(J J J uitvaartverzorging
kennemerland bv

VERKEERSBESLUIT

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
30 mei 1995 no 72, tot machtiging van het
college van Burgemeester en Wethouders tot
het nemen van Besluiten als bedoeld in artikel
18 van de Wegenverkeerswet 1995, het bepaalde in de Wegenverkeerswet en het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990, nebben
Burgemeester en Wethouders besloten tot

De eerstvolgende commissievergadering is
- dinsdag 30 juni 1998, 20.00 uur, commissie Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 1 juli 1998, 19.00 uur, commissie Bestuurlijke Zaken
- woensdag 1 juli 1998, 20.30 uur, commissie Ruimtelijke Ordening
- donderdag 2 juli 1998, 19.00 uur, commissie Toerisme, Economie & Verkeer
AANGEVRAAGDE
- donderdag 2 juli 1998, 20.30 uur, comKAPVERGUNNINGEN
missie Financien
De volgende aanvragen zijn ontvangen
- Westerduinweg 28 - 3 bomen
De commissievergaderingen worden gehou- Haarlemmerstraat - gemeente Zandvoort
den in de commissiekamer in het Raadhuis
t o nr 6
wenst 1 (gemeente)
(ingang Haltestraat)
boom te verplanten
De stukken voor de commissievergaderingen
naar Haarlemmerliggen minimaal vijf dagen van tevoren ter
straat t o nr 4
inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat) BIJ het bureau Voorhch- De aanvragen liggen gedurende een week na
ting kunt u terecht voor nadere informatie
het verschijnen van dit blad tijdens openingsover de punten die op de agenda staan Teletijden ter inzage bij de Centrale Balie van net
foon (023) 574 01 62
Raadhuis. Belanghebbenden kunnen tijdens
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
agenda beschikbaar
bij Burgemeester en Wethouders van ZandHet publiek heeft tijdens de commissievergavoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
denng het recht om over een onderwerp dat
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
op de agenda staat het woord te voeren
aanvraag worden betrokken

"Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uitvaartverzekeringmoetje hebben. Voordat
bedrag wil je toch zeker niet van je
kinderen aflwnkelïjk zijn!"

die zich jarenlang vooral op humane wijze heeft ingezet voor onze vereniging.
Bedankt George.
Het bestuur van de ZVH:
J. Duwel, Ineke Diemer
Jarg Weidema, Lida Weilers

ADVERTENTIES

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
Oe Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere m week 25 door B&W genomen
besluiten is op maandag 22 juni vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

BQUCHERIE

Zandvoort
Tel . 571 9067

«ï-7 Openingstijden;
D- j maandag t/m vrijdag van

van 9.00 tot 1 7.00 uul-

AMBACHTELIJKE KWALITBTSSLAGERU

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

f Brugman
KiUKiNS & BADKAMERS
DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:
AMSTERDAM. Stndhoudcrskade 71.020-6752956. HOOFDDORP'. Kruisweg 783 C.
020-6533462. ZAANDAM". Pu-lcrChiJM-ulaan I l/Pii»incialcm-g. 075-6157867.
ZOETERWOUDE'.lloji'c Kijmlijk 195.071-5892086.
"ook Badkamershowrooin. Oxcrijje adressen \ i n d l u in de Gouden Gids.
Inbomvapparaluur
binnen 48 uur geleverd.

Brugman biedt zekerheid

Brugman instailulicplan
voor de complete installatie
van uw keuken en badkamer
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lateurkunstenaars
iten zich zien

itcraard ook tekeningen in het
andvoorls Museum/Cultureel
i-ntrum

ZANDVOORT - Ge Looglan opent vrijdagavond om
cht uur de tentoonstelling
t maar zien' in het Zandoorts Museum/Cultureel Cenum (Gasthuisplein 9b). Op
e tweede verdieping van het
mseum wordt werk van amaoirkunstenaars uit Zandoort getoond, zoals aquareln, olieverfschilderijen, kerauek, patch-work, foto's en teeningen. De expositie duurt
ot en met 30 augustus. Het
mseum is woensdag tot en
iet zondag van één tot vijf uur
eopend en tijdens de opeingsceremonie vrijdag 26 juni
an acht tot half tien.

)p de radio
ZANDVOORT - Wat kan een
otaris voor ouderen betekeen? Vrijdag 26 juni vertelt noaris Van der Valk dat tijdens
et radioprogramma ZFMlus. Theo Hilbers interviewt
em voor de lokale zender
FM tussen elf en twaalf uur.
ïie overigens ideeén heeft
oor het seniorenprogramma
an deze tot donderdagmoren kwijt bij het Welzijnscenum (tel. 571.7373).
Omdat zaterdag en zondag
oor de vierde keer het beachoetvolleybal
plaatsvindt,
raat Torn Hendriks vrijdagvond tijdens het sportporïamma met Cengiz Orhan
ver dit onderwerp. Orhan is
igenaar van strandpaviljoen
trictly Beach, waar het toerooi zich dit weekend afspeelt.
Iet programma is tussen zes
n zeven uur te horen.

Nu nog groot gat,
straks luxe winkels
ZANDVOORT - Een grote
kraan torent al een paar weken boven het centrum van
Zandvoort uit. Hij staat op
de grote bouwput tussen de
Schoolstraat, de Haltestraat
en de Louis Davidsstraat.
Vanuit de hoogte valt vooral
de betonnen bak op, de parkeerkelder. Over een jaar
moeten daar bovenop een
winkelcentrum en zeven woningen verrezen zijn. Jarenlang is er over het bouwproject gesteggeld tussen de gemeente,
opdrachtgever
Bruynzeel en de omwonenden, maar inmiddels is de
bouw nu toch gestart.
Er gaapt al een paar maanden een groot gat in het centrum. Wie door de Haltestraat
of de Schoolstraat loopt, kan
er niet omheen. Inmiddels
wordt de oranje schutting
waarachter het zich allemaal
afspeelde door kunstenaars
onder handen genomen. Een
tijdelijk kunstwerk, want de
schutting verdwijnt als het
nieuwe overdekte winkelcentrum, vier eengezinswoningen,
twee appartementen en een
penthouse klaar zijn.
Het complex is ontworpen
door architectenbureau ONX
uit Haarlem. De huizen hebben hun voordeur in de
Schoolstraat. De appartementen en het penthouse kijken uit
op de Haltestraat. Het winkelcentrum, dat in totaal 2500
vierkante meter winkeloppervlak heeft en waarin hoofdzakelijk luxe winkels moeten komen, krijgt een glazen dak.
Er zijn twee entrees, aan
weerszijden van het huidige
grenswisselkantoor in de Haltestraat. Vanaf het Raadhuisplein tot aan de kruising met
de Schoolstraat loopt er langs
de gevel aan de Haltestraat

een ijzeren constructie op drieeneenhalve meter hoogte. „Die
verbindt alle stukken met elkaar," legt John van Diepen
uit. Hij is de opzichter van het
bouwproject namens hoofdaannemer Niron.
Onder de winkels en de woningen komt een kelder voor
28 auto's. De ingang zit naast
apotheek Mulder in de Louis
Davidsstraat. Juist het maken
van die kelder en vooral van de
ingang valt volgens Van Diepen niet mee.
„Tijdens het maken van de
parkeerkelder moeten we
enorm zorgvuldig zijn," zegt de
opzichter. „Want daar kunnen
we later nooit meer bij. Omdat

Nieuwbouw bij
Jupiter komt bijna
boven de grond uit
de inrit tussen twee bestaande
panden zit, bestaat bovendien
de kans dat de fundering daarvan wegzakt als we zomaar
zouden gaan graven. Daarom
spuiten we een vloeistof in het
zand, zodat een smalle strook
van de ondergrond hard wordt
en steun geeft," vertelt de opzichter.
De kelder ligt tamelijk diep,
onder het grondwaterpeil.
„Het water drukt daardoor
permanent op de wanden van
de kelder. Voor de zekerheid
zijn we uitgegaan van de hoogste waterstand. En het moet
natuurlijk allemaal wel waterdicht zijn, dus letten we extra
op de hechtingen."
Rond de bouwvakantie verwacht Van Diepen dat de
bouwvakkers klaar zijn met de

seerd hoeveel fietsen er op de
boulevard staan en waar nog
plek zou zijn om fietsenstallingen te maken. Concrete plannen zijn daar nog niet voor.
Wel wat concreter zijn de
fietskluizen bij het busstation.
Binnenkort bespreekt de politiek een voorstel hierover. De
fietskluizen komen in de bewaakte
fietsenstalling
te
staan. Ze zijn vooral bestemd
voor busreizigers. Zij kunnen
de sleutel bij de centrale balie
Strandpachters kunnen bij van de gemeente halen.
de gemeente gratis fietsenrekDe stalling bij het busstation
ken ophalen. Die kunnen ze
naast hun paviljoen neerzet- is vorig jaar geopend, maar er
ten, bijvoorbeeld aan de werd slechts mondjesmaat genoordkant, want die is minder bruik van gemaakt. Slechts
populair bij badgasten. De zeshonderd fietsers parkeerambtenaren hebben daar- den hun eigendom vorige zonaast onlangs gemventari- mer in de stalling. De banen-

B

Foto And! c Liebciom

Midzomernacht
Festival

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)
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pooler die de stalling bewaakte, had weinig te doen. Het is
de bedoeling volgens gemeente-ambtenaar Ruud Willigers
dat een banenpooler de stalling blijft bewaken, maar deze
gaat minder uren werken.

Dat het beeld juist op die
dag tevoorschijn kwam. was
geen toeval. De gemeente prganiseerde namelijk vorige
week ook de heropening van
de Kerkstraat en het Kerkplein. Die hebben mede dankzij de bijdragen van de ondernemers nieuwe bestrating en
lantaarnpalen gekregen.
Wie goed kijkt, ontdekt bovendien in de speciaal ontworpen metalen gootplaatjes een
krabmotief. De lantaarnpalen,
die bewust scheef staan, hebben de vorm van een schelp.
„We mogen er trots op zijn,"
vond wethouder Marijke Herben dan ook. „Het gaat beter

met Zandvoort dan we vaak
denken," meende Torn Maintz,
voorzitter van het Ondernemers Platform zelfs.
Zij speechten tijdens het
openingsfeestje na de spelletjes voor kinderen, de grappige
openluchtvoorstelling, het optreden van een vrolijk bandje
en de aankondiging van dorps-

Bronzen beeld kan
nabesteld worden
omroeper Klaas Koper. Veel
aandacht ging er ook uit naar
de onthulling van het beeld op
het Kerkplein. Bekende Zandvoorters verdrongen zich rondom de bronzen dame.
Het beeld is gemaakt door
Rene Rikkelman uit Amsterdam. Deze 38-jarige kunste-

Zaterdagavond opent Zandvoort
het nmzickscizocn met het Midzomernacht Festival. De toegang hiervoor is gratis. Op vijf
podia spelen vanaf acht uur
popbands. Op het Gasthuisplcin
klinken de swingende klanken
van de funkyband No Sweat.
Ruud Jansen and Fricnds treden
traditiegetrouw op het Kcrkplein op. Swingen kan ook op
het Dorpsplein, bij Too Hot Too
Haiulle. In de pauze vindt de karaokeshow van Gcraldi plaats.
Halverwege de Haltcstraat valt
Touch Down te bewonderen en
aan het einde van de Haltcstraat
staan de The Bloose brothers op
het podium

Bedankt

ADVERTENTIE

ADVERTENTIES

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

C
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BAAIBERGEN HOUWELING INTERIEUR, MIJNDERS

Plasje in portiek kost honderd piek
ZANDVOORT - De politie zet deze zomer elk weekend vier
extra agenten in om 'wildplassers' te bekeuren. De agenten
delen bonnen van honderd gulden uit plus een dagvaarding. Wie
de bon niet meteen betaalt, moet voor de rechter verschijnen
Met posters van het Belgische Manneke Pis op een yerbodsbord wil de politie 'wildplassers' erop attenderen dat zij slachtoffer kunnen worden van het zogeheten 'lik-op-stuk-beleid'. Om
mensen met hoge nood te helpen staan er tijdens de drie festivals op verschillende plaatsen plaspalen en is de gemeente van
plan om binnenkort een vast toilet voor heren op de Swaluestraat neer te zetten.

MONDILEDER, MONTEt, OASE VAN REEUWUK, SLAAP
KAMER CENTRUM STOK MEUBELCENTER VALHAl
Info (020) 690 93 16

K O R T

l N G S B O N

Opening Kerkplein
= Diner actie loopt tot 30 juni
runder carpaccio met pesto en oude geraspte kaas
Of
Ierse wilde zalm met een mienkswortelroom
DDD
romige courgette-soep
DDD
met zeezout en zeewier gepocheerde zeebaars geserveerd met een
beurre blanc saus
Of
lamsbiefstukjes gemarineerd met knoklook, uien, piment en soyasaus
waarna m de oven gebraden
Of
Zuid-Amerikaanse Prime-rib
met een hot-Chilisaus, met dragon
DDD
kaas assortie
DDD
omelette surprice
geflambeerd met rum
Prijs ƒ 52,50 (i.p.v. ƒ 67,50)
Tegen inlevering van deze coupon m ons restaurant ontvangt u deze
aantrekkelijke korting op het speciaal samengestelde opening kerkplein

Restaurant Queenie
Kerkplein 8 - Zandvoort
reserveren gewenst: 023-5713599
dagelijks geopend van 12.00 tot 22.00 uur
De aanbieding geldt voor maximaal vier personen per bon

l oto Ai t h lef Wpohmcdu

MENINGEN

Theo van Vilsteren, voorzitter
van het Comité Viering 2000
naar is beeldhouwer en schil- Zandvoort, is blij met twee
der. In 1994 was zijn werk te voorvallen die onlangs in
zien in Zandvoort te zien in ga- Zandvoort plaatsvonden.
lerie Heaven. Bob Nees (café
Er zijn in Zandvoort leuke
Scandals) kende hem en kocht voorvallen te beleven. 1941
het beeld aan. De gemeente Zandvoorters namen de moeibetaalde de sokkel voor het te om hun stembiljet voor het
Rubensiaanse beeld.
millenniumcadeau in te léveren. Een grandioze hoeveel„In ons café hangt ook veel heid inzendingen. Democratikunst van dikke mensen," ver- scher kan het niet! Alle inzentelde Nees woensdagmiddag ders en media bedankt. Aan
met een drankje in zijn hand. ons nu de taak om het werk
„Ik vond het wel leuk om die voor l januari 2000 te voltooistijl buiten door te zetten. Dat en.
deze dame een fles in haar
Daarnaast is ons Kerkplein
hand heeft, maakt het beeld verfraaid met een prachtig geextra grappig en toepasselijk. zellig beeld Madame Migraine,
Het idee is ontstaan toen er op van de kunstenaar Rene Rikhet plein een boom met iep- kelman en geschonken door
ziekte weggehaald werd. Het Rob Nees van Scandals. Bebeeld is uiteindelijk overigens dankt Bob. Ik durf het haast
een klein beetje opgeschoven." niet te zeggen, maar welke onWie thuis wil flirten met Mada- dernemer volgt zijn voorme Migraine, kan een kleinere beeld?
versie bij Nees of Rikkelman
Theo van Vilsteren
bestellen. Er zijn er 25 van geZandvoort
maakt.
Monique van Hoogstraten

Menu

(020)5626211

Advertentieverkoop: R Post (verkoopmanager), M Oosterveld

Madame Migraine verleidt
terrasgasten op Kerkplein

URGEMEESTER
VAN der Heijden heeft
vorige week woensdag
samen met de dochter
van Bob Nees (de eigenaar van
Scandals) het beeld onthuld.
Dat ging gepaard met een knal
Ria Valk, Marianne Rebel, burgemeester Van der Heijden, de dochter van Bob Nees, Marijke Herben, die letterlijk oorverdovend
Rene Rikkelman (de maker van het beeld), meneer Drommel en H. Chi praten met elkaar over het
was.

(020) 665 6321

Redactie: Robbert Wortel (chef). Frank
Kuipers (plv-chef). Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder
Vormgeving/Systeemredactie. Dick Pie
Ichef) Willem Bleesmg, Hero Blok. Pau
Busse, Fred Frerejean, Pieter Hendal, Theo
van der Linden, Yvonne Mulder, Andre
Stuyfersant
Secretanaat/Redactiepromotie Trudy
Steenkamp, Henny Lanser

De rest (l,8miljoen) van de
reserve is ontstaan doordat
het Rijk extra geld gaf omdat
Zandvoort Nieuw Unicum binnen de gemeentegrenzen
heeft, doordat minder mensen
een beroep deden op de WVG
dan de gemeente verwachtte
en doordat het Rijk geld gaf
voor het opstarten van de
WVG. Bovendien kreeg de gemeente rente op het fonds.
De
invalidenparkeerkaart
goedkoper maken, is volgens
hem geen optie. Want die staat
volledig los van de WVG.
„Maar de gemeenteraad kan
natuurlijk altijd anders daarover beslissen," aldus Van de
Velden.

Zwierig slaat haar hoed op
haar hoofd, wulps steken
haar benen onder haar jurk
vandaan. Ze heeft eerder
maatje 'Tineke' dan een
wespentaille. Haar handen
omklemmen een glas en een
fles. Ze geniet van het leven.
Alhoewel, haar naam doet
anders vernoemen. Madame
Migraine, zo heet de bronzen dame op het Kerkplein
voor café Scandals.

(020) 665 6321

Abonnementsprijzen- ƒ19 60 per kwartaal:
/35,40 per half jaar, 61,75 per jaar Voor
Postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ2,Vragen over bezorging donderdag tussen
9-12 uur (023) 5717166

Keur heeft inmiddels bij de
gemeente de samenstelling
van die acht ton opgevraagd.
Daaruit blijkt dat deze WVGpot gevoed is met overschotten van de bijzondere bijstand
en geld dat bestemd is voor
een zorgloket. Beide hebben
volgens Keur niets met de
WVG te maken.
In werkelijkheid is het bedrag dat voor gehandicapten
bedoeld is volgens het raadslid
nog veel hoger. Maar het is
Keur niet duidelijk hoe hoog
precies. „In het WVG-fonds zit
1,8 miljoen, maar volgens een
nota over de reserves van de
gemeente Zandvoort is er
2,4 miljoen gulden beschikbaar. De financiën zijn ondoorzichtig," concludeert Keur.
Volgens ambtenaar A. van
de Velden (hoofd van de sector
Middelen & Ondersteuning)
valt het wel mee met die ondoorzichtigheid. Er is in totaal
2,4 miljoen gulden Dat bedrag
valt in twee delen uiteen Acht
ton is in 1994 voor eventuele
tegenvallers in de toekomst
apart gehouden van de algemene reserve van de gemeente. Dat bestaat inderdaad uit
allerlei overschotten die geen
directe relatie met de WVG
hebben.

Foto Chi is Schotdnus

Gemeente wil meer kluizen
en stallingen voor fietsen

Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn, Laan
van de Helende Meesters 421 B. Amstel«een Postbus 51, 1180 AB Amstelveen
Tel.. (020) 347 3434 Fax- (020) 347 3439
Micro advertenties (020) 562 6271 Fax'

Vervolg van voorpagina

Van boven af is goed te zien hoe
groot de bouwpul bij Jupiter
eigenlijk is. Aan de ene kant
wordt de bouwput begrensd door
de achterkant van de huizen van
de Louis Davidsstraat, links de
Schoolstraat en onder (net niet
te zien) de Halteslraat. De grote
'bak' is de parkeerkelder die
onder het winkelcentrum en de
woningen komt

8

ZANDVOORT - Het natioiale zanggezelschap Vocaviaa treedt voor de vijfde keer, op
voensdag 24 juni, op in de Herrarmde Kerk op het Kerk)lein. Het concert is dankzij de nieuwe beeld op het Kerkplein
;emeente en de Stichting
2andvoort Promotie gratis
oegankelijk en begint om acht
uur.
Vocaviata zingt werken van
Buxtehude, Handel, Mendelssohn, Purcell, Kromolicki en
Schubert. Het koor krijgt versterking van de sopraan Lisete Emminck, trompettist Ad
Murck en organist Wybe Kooijmans. Jaap de Boo is de diriZANDVOORT - Veilig een
gent.
fiets parkeren is in Zandvoort nog altijd lastig. Op
een gemiddelde zondag in
mei of juni staan er alleen al
Zandvoorts
op de boulevard 2500 fietsen.
Volgens de politie worden er
Nieuwsblad
Onafhankeli|k nieuwsblad voor Zandvoort, elk weekend ook heel wat
gestolen. Daarom
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op fietsen
wordt er op het raadhuis gewoensdag Uitgave Weekmedia BV
keken naar plekken waar
Hoofdredacteur J M Pekelhanng
fietsenstallingen en fietskluiDirecteur/uitgever C A Pelle.
zen kunnen komen.
Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort Post'
bus 26, 2040 AA Zandvoort
Kantoor geopend maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur. woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur. donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
uur
Redactie (023) 571 8648 Fax (023)
573 0497
Advertentieverkoop (023) 571 7166 Fax
(023) 573 0497
E-mail wmaveen(Ji perscom nl
Micro advertenties (020) 562 6271 Fax

Gehandicapte

werkzaamheden onder de
grond. Daarna beginnen ze
met het kelderdak en tegelijkertijd met de gevel van het
winkelcentrum. De bouwvakkers werken van voor naar achteren.
Zij maken gebruik van een
vaste kraan, waarmee ze hun
materiaal en machines makkelijker over de bestaande huizen heen kunnen tillen. „Als
we een mobiele kraan zouden
gebruiken, zouden we iedere
keer de Haltestraat moeten afsluiten voor verkeer. Want dan
zou die kraan midden op
straat komen te staan. Dat zou
vervelend zijn voor het verkeer
en voor de ondernemers in de
straat."
Voorlopig loopt de planning
inmiddels weer op schema nadat er enige problemen waren
met vergunningen en de noodwinkel van Jupiter, waartegen
buurman Mulder bezwaren
had. Volgens Van Diepen is de
oplevering volgend jaar mei.
Hij heeft veel bewondering
voor de familie Bruynzeel, zegt
hij. „Het is een erg groot project en het is dan ook erg bijzonder dat geen projectontwikkelaar, maar een middenstander zoiets opzet." Bruynzeel krijgt overigens wel hulp
van een professionele onderhandelaar, BM Bouwkosten
Management.

Mexico staat centraal in het
ookprpgramma de Cocqueell. Elisabeth Burkhard laat
hokri Abri van het Mexicaane restaurant El Sombrero de
eheimen van de Mexicaanse
euken verklappen. Het smaelijke programma wordt zaerdagavond tussen zeven en
cht uitgezonden.
De lokale omroep ZPM is daelijks te beluisteren via de
ther op 106.9 en op de kabel
05.0.

\lvijfkeer
Wocaviata

Zandvoorts
Nieuwsblad
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KEESING
MEDIAPRODUCTIES BV
Keesing Mediaproducties B.V., onderdeel van Interpublishing, uitgever van diverse
vooraanstaande vaktijdschriften en Denksport puzzelbladen, heeft op korte termijn een
tweetal vacatures voor

LEERLING DRUKKERS (m/v)
Binnen de drukkerij, bestaande uit acht man, wordt zowel meteen vellenpers als meteen
tweetal rotatiepersen gewerkt. Onze leerlingen krijgen een opleiding aangeboden die beMaat uit een praktijk- en een theoriegedeelte.
Het merendeel van de werkzaamheden wordt op dit moment in dagdienst verricht, waarbij diensten worden gedraaid van vier dagen van negen uur. Het komt ook regelmatig
voor dat we in tweeploegendienst werken.
Wij zoeken een paar jongens/meisjes die graag een echt vak willen leren en in het bezit
zijn van een grafische V.B.O.-opleiding.
Heb je belangstelling vooreen van de leerlingplaatsen?
Stuur dan binnen l O dagen een korte brief naar:
Keesing Mediaproducties B.V.
t.a.v. Mw. J. A. Simons, Manager personeelszaken
Postbus 1118
1000 BC Amsterdam
Kcc&mg is gevestigd m Amsterdam-Zuidoost

Abdel en
Moham-

med
repareren

een verzakte
afwatering

AMSTERDAMS COLLEGE VOOR

HOTEL EN GASTRONOMIE

Heb jij je opleiding voor volgend
schooljaar al geboekt?

Foto:
Bram de
Hollander
Fotografie
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'Ik heb altijd in de bouw gewild'

ACHG start de MTRO-oii

n de grond van
Amsterdam ligt een rioolstelsel met een lengte
van zo'n vierduizend
kilometer. Dat vergt
onderhoud en bovendien
komt er steeds meer bij.
Daarvoor zijn riooltechnici nodig. Achmed en
Mohammed, beiden 21
jaar, volgen een opleiding
tot riooltechnicus. „Als je
diploma's hebt, hoefje
later het zware werk niet
meer zelf te doen."

Intussen werken ze aan
hun loopbaan en volgen ze
een opleiding tot riooltechnicus via de Stichting
Samenwerkingsverband
Praktijkopleidingen (SSP)
in Amsterdam.
De SSP werft en begeleidt
onder meer personeel voor
aannemers in Amsterdam,
die riool werken uitvoeren.
De stichting zet zich met
name in voor gemotiveerde
mensen die vooruit willen.
Immers, van sufferds die
alleen een schep willen
vasthouden, zijn er al meer
dan genoeg.

voortgezette opleiding.
Voor beiden geldt dat ze
vier dagen per week buiten
werken en een dag in de
schoolbanken zitten. „De
theorie is best pittig," zegt
Mohammed, die momenteel alles moet leren over
veiligheidsmaatregelen op
de bouwplaats. Hoe sla je
bijvoorbeeld materiaal yeilig op en hoe voorkom je
dat water uit het riool weer
terugstroomt?
Verder moetje als riooltechnicus natuurlijk weten
hoe je kunststofbuizen
„Luie Marokkanen, hier
behandelt en hoe je muurheb je een schep," zegt een
tjes metselt waar zware rioV9orman. Hij bedoelt het
Mohammed is schoolverla- leringen op rusten. Zo'n
niet kwaad en Abdel en
ter en volgt de primaire
muurtje wordt weliswaar
Mohammed (schqolverlacursus tot riooltechnicus,
onder de grond geschoffeld
ter) laten de grapjes rustig Abdel, mavo-diploma en
en hoeft dus niet erg mooi
over zich heen komen.
groot rijbewijs, doet de
te zijn, maar wel stevig. „Je

MBO niveau 3 en 4
stages in binnen- en buitenland!
uitstekende
/V--ST
arbeidsmarktperspectieven

Er zijn ook nog enkele plaatsen «vrij
horeca-opleidingen:
'
,,.
•'
Horeca-ondernemer/-manager niveau 4 *
J^
Horeca-ondernemer café/bar en fast food niveau 4

Bel voor inlichtingen (020) 5 150 350
of kijk op internet: http://www.euronet.nl/users/achg

Interesse? Boek snel!
maakt doel uit van ^X^ regionaaloploidingencontrumamstordamenomstrokon

Geld verdienen is makkelijker dan je denkt!
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WERK

Het Zandvoorts Nieuwsblad

ACADEMIE VOOR

ART-DIRECTION & DESIGN

zoekt

• studeren voor een creatieve functie
'.:••"
in het reclamevak .
PARTICUL-IERE O P L E I D I N G

BEZORGERS

Dagopleiding:.
3 jaar studierichting Art-Direction met Concept,
DTP, Marketing & Communicatieleer

Je hoeft er niet vroeg voor op te staan
en je zit er ook niet elke dag aan vast.

Avohdopleiding:
.
; 4 jaar studierichting Art-Direction
:
(instromen mogelijk)
'qf 3 jaar studierichting Redarnevormgeving
:

Een paar uur per week is al genoeg. Wil je dat?

Bel dan ons kantoor:
telefoonnr. O23-5717166

moet voorkomen dat hij
gaat scheuren, want dan
krijg je lekken en gaat de
grond verzakken, zodat je
ook gaten in het wegdek
krijgt."
De vader van Mohammed
werkt bij Ballast Nedam,
dus de bouwwereld is hem
niet vreemd. Mohamed:
„Ik heb m'n hele leven al
in de bouw gewild, omdat
je altijd buiten zit en zelfslandig kunt werken. Het
is wel zwaar werk, maar de
hele dag achter een
bureautje zitten vind ik
niks. Daarom wil ik hierna
in elk geval ook mijn voortgezet diploma hebben,
want dan hoefje zelf het
zware werk niet meer te
doen."

ZOEKT U
WERK IN DE TECHNIEK?
Wij hebben de banen!

loodgieters
monteurs
bankwerkers
tekenaars
constructeurs
opzichters

Connect Technisch Uitzendbureau is voortdurend
op zoek naar vakmensen in zowel de uitvoering
als de werkvoorbereiding en tekenkamer. Voor
uitzend-, project- en vaste contracten. Naast een
goed salaris biedgn wij studiemogelijkheden, een
spaarloon- en pensioenregeling.
Meer weten?
Connect Technisch Uitzendbureau,
Rijnstraat 16,1078 RB Amsterdam.
Tel. 020-6720881 - Fax 020-6755091
Internet adres WWW.CU.NL

Abdel doet reeds die voortgezette opleiding. Wat vind
hij zo bijzonder aan het
bouwen en repareren van
riolen? „De mensen staan
er nooit bij stil, want die
riolering ligt er gewoon,
maar de aanleg ervan is
best pittig. Er komt wiskunde bij kijken en als je
geen mavo hebt, kun je
daar best moeite mee hebben."
Hij werpt een blik vooruit.
„Wie de opleiding af heeft,
kan tekenaar worden of
uitvoerder." Abdel zou uiteindelijk een eigen bedrijf
willen beginnen. Hij lacht.
„Met een paar mensen in
dienst. Al ben ik niet te lui
om ook
Jan Pieter Nepveu

DIPLOMA
KREATIEVE
HANDVAARDIGHEID
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Imtech

Zuideihde 369 1035 PE Amsterdam
tel 020:63 i 51 50 fox 020 631 13 07

Maintenance

Experts op her gebied van klantenbinding en kllantenbehoud.

Imtech Ma/ntenance bundelt de service- en de onderhoudsactiviteiten van de toonaangevende installatiebedrijven BS-Service, van Buuren-van Swaay, Van Rietschoten en Houwens, Tummers-Cremers en Nettenbouw Utiliteit
tot één krachtige speler op de onderhoudsmarkt. Imtech Maintenance is er voor de klant. Dasrom beschikt
Imtech Maintenance over een uniek dienstenpakket, waarmee we opdrachtgevers uitgebreid van dienst zijn
Met technisch beheer van installaties en systemen, zowel in gebouwen als in de industrie. Dit vormt onze
gebundelde kracht als system integrator. Met hart voor techniek, ledere keer opnieuw.

Voor de bezorging van de
middagkranten Het Parool en
N.R.C, wordt zo spoedig
mogelijk gevraagd een

In de rayons Amsterdam en Utrecht is plaats voor meerdere

servicetechnici klimaattechniek m/v
met hart voor techniek
Uw takenpakket: binnen Imtech Maintenance service-teams zelfstandig kwaliteitswerk
afleveren. Met hart voor techniek onze klanten optimaal van dienst zijn.
Uw profiel: vooropleiding MTS-niveau W/E. Voor klimaattechniek is het bezit van diploma
CFK-monteur een pre. Ruime praktische ervaring in de gevraagde technieken.
Klant- en servicegerichte instelling, zelfstandig kunnen werken in teamverband.

BEZORGER/STER
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VOOR KLEINE WIJK.
Wie wil 3 kwartier per dag leuk
geld verdienen + extra's?
In een gezellige ploeg!

Ons aanbod: een zelfstandige baan in een dynamische en snel groeiende onderneming;
volop kansen voor verdere persoonlijke ontwikkeling.
Informatie bij: de heer B W. Uitendaal en G J. Cornelisse, telefoon 079-3710725.
Uw sollicitatie: schriftelijk aan: Imtech Maintenance, afdeling Personeelszaken,
Postbus 220, 2700 AE Zoetermeer.
Imtech Maintenance. Gebundelde kracht in techniek.
IMTECH IS DE TECHNISCHE SECTOR VAN HET BEURSGENOTEERDE INIERNftTIO MULLER IMTECH IS SYSTEM INTEGRATOR IN ELEKTROTECHNIEK. WERKTUIG
BOUW INDUSTRIËLE AUTOMATISERING EN TELEMATICA MET BIJNA 10 000 MEDEWERKERS REALISEERT IMTECH EEN OMZET VAN CIRCA 2.5 MILJARD GULDEN
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Kom op,
pak de telefoon
en bel mij even.

Vraag naar Olga.

i

»

RLC
LOYALTY & PROSPECT MANAGEMENT

'

tel. 5715873

ADVERTEREN? ZANDVOORT: 020 -571 7166
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Wij zoeken per 1 augustus 1998

Teleconsultants
voor een unieke flexibele job voor de
middagen, avonden en zaterdagen!
Onze voorkeur gaat uit naar HBO-moeders of Studenten.
Wat verwachten wij van onze nieuwe collega's?
- telefoonervaring;
- minimaal 23 jaar;
- goede beheersing ABN;
- HBO-niveau;
- min. 16 uur per week beschikbaar;
- zelfstandigheid / flexibiliteit;
- teamworker.
Wat bieden wij?
- prima salaris ƒ 17,50 per uur;
- vaste overeenkomst;
- spaarprogramma;
- interne opleidingen;
- prettige werkomgeving;
- goede bereikbaarheid.
Bel donderdag 25 of vrijdag 26 juni tussen 10.0012.00 uur of 14.00-16.00 uur op telefoonnummer 020-6916044 en vraag naar Koen of
Diana.
Hullenbergweg 367, 1101 CP Amsterdam Zuid-

DRUGSTORE
DROG1STERJU & PARFUMERIE SPECIAALZAAK

KERKSTRAAT 31, 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513

zoekt met spoed

ZOMERKRACHTEN
voor vakantiewerk
Bel voor meer info
023-5712513
vragen naar dhr. of mevr. Olieslagers
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Juf Giltay geeft haar herinneringen weg oog
Met

Waar eens de Plesnianschool stond, wordt nu een nieuwbouwwijk gebouwd. De Plcsmanschool was een openbare
school, in de jaren vijftig ontstaan als afsplitsing van de Karel Doormanschool. Pleuntje Giltay gaf er 21 jaar les. De regels van de schoolinspectie vvaren streng, maar juf Giltay
probeerde toch zoveel mogelijk leuke dingen voor haar
leerlingen te verzinnen. Ze hield van haar kinderen en bevvaardc zelfs dozen vol tekeningen van hen. Omdat ze binnenkort naar een serviceflat in Castricum verhuist, wil ze
die tekeningen graag teruggeven. Zaterdag en zondag kunuen oud-leerlingen daarvoor bij de tachtigjarige oud-onderwijzeres terecht.

Z

E IS NOG niet gekleed.
Ai, de afspraak vergeten. Ze verontschuldigt
zich. „Mijn geheugen is
zo slecht geworden. Heel vervelend, ik wens dat niemand
toe. De normaalste dingen vergeet ik." Juf Giltay zegt het een
beetje triest. Ze is tachtig. Zodra ze een foto uit haar begintijd op de Plesmanschool ziet,
leeft ze echter op. Met haar
herinneringen over vroeger is
niets mis. Van vijf kinderen
weet ze de achternaam nog te
noemen.
„Ik heb heerlijk gewerkt op
de Plesmanschool, vooral die
eerste tijd. Hoe het was toen?
Ach kind, je mocht niets. De
klok bepaalde het lesprogramma: om negen uur naar binnen,
om tien uur rekenen, enzovports. Daar mocht eigenlijk
niet van afgeweken worden.

Als de inspecteur onverwachts
kwam, was de school in rep en
roer. Maar ik trok me er niet
zoveel van aan. Net als juf
Schram deed ik zoveel mogelijk ook leuke dingen met de
kinderen."

het bord te tekenen?"
Ze neemt het de inspecteurs
niet kwalijk dat die de onderwijzers in de jaren vijftig en
zestig zo strak hielden. „Ach,
zo'n inspecteur moest toch
ook inspecteur zijn. En ik verzon er wel wat op. Schriften
waren bijvoorbeeld verplicht.
Dat vond ik lastig met de tekenles. Daarom liet ik de kinderen zelf een mooie map maken voor de tekenvellen. Lekker knippen en plakken, gezellig."
Veel tekeningen en schriftjes
heeft ze bewaard. Ze was bang
dat ze anders zouden verdwijnen. Toevallig heeft ze ze pas
weer allemaal bekeken, omdat

'De klok bepaalde het lesprogramma,
maar ik hield me daar niet zo aan'
„We hadden schuiframen.
Als het warm was, kropen we
naar buiten en gaf ik daar les.
Na de gymles liep ik met de
kinderen om. Knoopte ik er
een lesje plantkunde aan vast.
Het is toch veel leuker om tulpen aan te wijzen dan er een op

het hele huis vanwege haar
aanstaande verhuizing overeind staat. Er zitten mooie
exemplaren bij, vindt ze.
„Sommigen hadden veel fantasie. Ik gaf altijd aan wat er ongeveer in moest zitten en de
rest mochten ze erbij verzin-

,,Helaas herken
ik niel zo veel
kinderen meer,
omdat ze zo
veranderd zijn.
Maar mij
zeggen ze wel
vaak gedag,"
vertelt de
tachtigjarige
juf Giltay

Foto Kaï in Schut

Van der Mije toont gordijnen
voortaan in eigen showroom
ZANDVOORT - Wie 9verweegt om zijn huis van nieuw
behang of gordijnen te voorzien, dan wel om het houtwerk een frisse verfbeurt te
geven, moet beslist een bezoekje brengen aan de nieuwe winkel van de familie Van
der Mije.
In deze vrijdag feestelijk geopende showroom op de Grote
Krocht 22 liggen tal van stalen
en kleurvoorbeelden klaar
• waaruit de klant een verantwoorde keuze kan maken. En
ook is het er mogelijk een goed
overzicht te krijgen van zo'n
beetje alles wat er op het ge1
bied van vloerbedekking en
zonwering te verkrijgen valt.
Volgens August van der Mije
jr. is de zaak een hele vooruitgang voor het schilders- en afwerkingsbedrijf, dat zijn opa
bijna vijftig jaar geleden in
Zandvoort opzette. „Tot vrijdag werkten we met een gesloten huissysteem, waarbij we
onze stalen meenamen naar de
klant die dan ter plekke een en
ander kon uitzoeken. Het nadeel daarvan was echter dat
we nooit onze hele collectie
konden laten zien, omdat die
nu eenmaal veel te groot is om
in de auto mee te nemen. We
waren dan ook al heel lang op
zoek naar een geschikte ruimte, waar men op zijn gemak
kan bekijken wat we allemaal
te bieden hebben."
Hij prijst zich gelukkig dat
het winkelpand op de Grote
Krocht, waar voorheen de firma Shoe-bizz was gevestigd,
onlangs te huur werd aangeboden. „Daar zitten we nu voor
een redelijke prijs op een uitstekende locatie," meent Van
der Mije. Hij benadrukt dat de
showroom, waarin zijn vader
de scepter zal zwaaien, in principe losstaat van de rest van
het bedrijf. „Het is dus beslist

niet zo dat wie in de winkel een
bestelling doet, verplicht is om
het schilderwerk of het behangen door ons te laten doen. Als
iemand bijvoorbeeld zelf gordijnen wil maken, is dat geen
enkel punt. Dan leveren wij gewoon de gewenste stoffen
aan."
In de meeste gevallen zal een
bezoek aan de winkel echter
samenhangen met een gerichte opdracht aan August jr. en
diens vakkundige medewerkers. Zoals gebruikelijk komen
deze de boel dan eerst gratis
opmeten om vervolgens de gewenste werkzaamheden te verrichten. „En ook hangen we de
gordijnen en zonweringen netjes op," meldt Van der Mije.
„Zodat de klant er geen omkijken meer naar heeft."
Dat zijn vader de winkel bemant, is wat hem betreft een
puike taakverdeling, want zelf
heeft hij veel te veel plezier in
het handwerk om dat zomaar
in te ruilen voor het werken in
een showroom. „Het leuke van
dit vak is dat je de klant steevast tevreden achterlaat,"
vindt hij. „Want je hebt zijn
interieur er immers een stuk
mooier op gemaakt. Bovendien kan dit werk soms heel
creatief zijn, als je slimme oplossingen moet bedenken om
iets keurig voor elkaar te krijgen. Of wanneer je om advies
wordt gevraagd, al gebeurt dat
niet zo vaak. Meestal heeft de
klant al wel iets bepaalds voor
ogen wanneer wij worden ingeschakeld."
Natuurlijk komt het weieens
voor dat hij een opdracht krijgt
die in zijn ogen misschien iets
minder van goede smaak getuigt. „Maar toch doe ik nooit
iets met tegenzin," verzekert
Van der Mije. „Dan denk ik: als
die mensen dat nou zo graag
willen, dan is dat toch prima?
En ach, als ik klaar ben trek ik

nen. Er waren ook kinderen bij
die met lineaal en kleurpotloden goed uit de voeten kónden, zoals Dirk Rozekrans."
Victor Bol, die tegenwoordig
van het kunstenaarschap zijn
beroep maakt, viel toen ook al
op door zijn tekeningen. „Eigenlijk zat hij met bij mij m de
klas, maar hij kwam er wel
eens bij zitten. Wat hij tegenwoordig allemaal doet, vind ik
erg knap. Hij zwaait trouwens
ook altijd naar me." Ze wordt
vaker aangesproken door oudleerlingen, juf Giltay. „Maar
helaas herken ik ze vaak niet.
Ze zijn zo veranderd."
Bij de Plesmanschool ging ze
op zestigste in 1977 weg, omdat de ouders en leerkrachten
ruzie met elkaar maakten. Van
de ene op de andere dag trok
ze deur achter zich dicht.
Van haar generatie is ze inmiddels een van de laatst overgeblevene. Han de Jong, de
gymleraar en juf Schram schijnen ook nog te leven. Maar
hoofdonderwijzer Ramkema is
overleden. „Het was een goede
man. Hij organiseerde graag
feesten. Bovendien wist hij de
kinderen uit Kijkdum, het kinderhuis vlakbij de school, goed
in het gareel te houden. Met
oudere jongens had hij weieens
problemen, die kregen dan een
pak rammel. Nu mag niet
meer, hè," lacht ze.
Ramkema's ideaal was een
school waar geen onderscheid
tussen leerlingen van verschillende pluimage werd gemaakt.
„Katholiek, joods, protestant,
daar keek hij niet naar."
Juf Giltay kon een potje bij
hem breken. Ze heeft zelfs ooit
twee huisdieren in haar klas
gehad, de hond van haar dochter en een poes. „Er liep een
keer een zwarte poes langs de
school. De kinderen vroegen of
de poes bij ons in de klas
mocht. Een makkelijk dier
bleek het te zijn. De poes ging
op de vensterbank liggen snorren en bleef een paar maanden. Met de dieren ging het
goed totdat ik een jongetje in
de klas had dat bronchitis
bleek te hebben. Toen was het
uiteraard afgelopen met de
pret."

en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

When the sun goes down
Ideetje van Peer Sips, de Bourgondische directeur van de VW
Zuid-Kennemerland: geef alle strandbezoekers een drankje als
de zon ondergaat. Hij heeft in Florida inspiratie hiervoor opgedaan. Daar delen de strandpaviljoenhouders een 'Sunset shooter' uit. Sips stelt voor om het drankje de 'Zandvoortse ondergang' te noemen. Oud-wethouder Gerard Versteege, eveneens
tamelijk tapurgondisch, ziet meer iets in een variatie op 'De son
in de see sien sakken'. Bovendien vindt Versteege dat er pok een
cocktail zonder alcohol beschikbaar moet zijn. Is het niet voor
hemzelf dan wel voor anderen.

Geld nodig
Alma Poots weet een goede bestemming voor de twintigduizend
gulden die de Rotaryclub aan het Zomerzottenfestival heelt
overgehouden. Ze werkt als vrijwilligster in het Kennemer Dierentehuis en daar is hard geld nodig voor de verbouwing van de
hokken voor asielhonden. De kattenverblijven zijn wel al bijna
klaar. Daar is door vrijwilligers en een aannemer hard aangewerkt.

Veel vragen
Een briefschrijver, die ondertekend heeft met 'laggertje', verbaast zich over de schelpen die op de Rotonde neergelegd zijn.
Volgens hem of haar zijn de schelpen van slechte kwaliteit en
komen ze van de wadden. Waarom geen schelpen van het Zandvoortse strand, vraagt hij zich af. En hij vraagt zich af waar de
zandbulten naast het casino voor zijn. 'Voor de klimgeitjes van
Juf Giltay (rechts,) trok graag met haar kinderen de natuur in. Zij de toekomstige kinderboerderij? Of is het vanwege een nieuwe
meent op deze foto uit 1956 te herkennen: Dirk Koper, Ineke Paap, spreuk: Zandvoort niet alleen buitjes.' (een variatie op 'Zandeen dochter van Brown, een dochter van Scbregts en een zoon van voort meer dan strand alleen'). Een hoop vragen. En ik vraag me
dan af: heeft iemand hier een antwoord op?
Molenaar
Het schoolgebouw bestond
uit twee vleugels. In de hoek
was er een extra lokaal, waar
juf Giltay met klas l, 2 of 3 zat.
„Een kou dat we geleden hebben. Verschrikkelijk. De kachel
was gemaakt uit onderdelen
van andere kachels en deed
het heel slecht. Op een dag
ontplofte het ding ook nog
eens. Dat noem ik nou verkeerde zuinigheid."
Vlak voor de sloop van de
Plesmanschool is er in 1994 een
reunie geweest. Daar denkt juf
Giltay met plezier aan terug.

Weekenddiensten
m.

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bi| het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

toch de deur achter me dicht."
Ook met de kritische houding
die sommige klanten aannemen ten opzichte van het geleverde werk zegt hij geen probleem te hebben.
„Welnee, ik vind dat men
daar recht op heeft. Tenslotte
geven ze een hoop geld uit, dus
daar mogen ze wel een stukje
kwaliteit voor terug verwachten. We doen dan ook onze uiterste best om het allemaal
perfect in orde te maken. Al
was het maar onze goede
naam op te houden, die we hier
in Zandvoort gedurende een
halve eeuw hebben opgebouwd."
Graag grijpt hij de gelegenheid aan om het publiek te wijzen op de speciale kortingsactie, waarmee de opening van
de showroom wordt gevierd.
Tot het eind van deze maand
kan men daar 10 procent korting krijgen op alle bestelde en
geleverde spullen. Wat er allemaal te koop is kan men dageüjks tussen 10 en 18 uur in de
zaak aan de Grote Krocht komen bekijken.

Foto's

ZANDVOORT - De foto's
van Inge Nanai en Ria Al zijn
vorige week in deze rubriek helaas omgewisseld. Inge was de
vrouw rechts (zonder bril), Ria
links (met bril).

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112. In andere
gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer
(CPA)
Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J.
Anderson, B. van Bergen, C.
Jagtenberg, Hermans, P. Paardekopper, H. Scipip-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens
feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De spreekuren van de dienstdoende arts
zijn zowel op zaterdag als zondag van 11.30 tot 12.00 uur en
van 17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
0900-1515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W. Neutel, tel. (023-)
5713073, openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te
bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 0900-1515.
Verloskundigen: Mevrouw S.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort,
tel. (023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst 023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens peiision) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471,
dag en nacht bereikbaar voor
een gesprek van mens tot
mens.
Welzijnscentruin Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van

9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
minimaal l dag van te voren
opgeven bij het Welzijnscentrum, tel. (023-) 5717373. Voor
de maandag moet men zich op
de vrijdag ervoor opgeven.
50 plus Inlooppunt: Woe 10-12
uur, voor informatie, ontmoeting, leestafel en kopje koffie of
thee. Willemstraat 20, zij-ingang Gemeenschapshuis.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l,
tel. 5713459 bgg 023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023
(5)235100 (nv Energiebedrijf
Zuid-Kennemerland. Tijdens
kant.uren: 5235123.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-)
5714131.
Open
ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u.,
zat. 10-14 uur.

Burgerlijke stand
Periode: 13-19 juni 1998
In ondertrouw: Stefan Ronald
de Loos en Constance van
Beem. Walther Edgar Immanuel Rikkert en Marieke Florentine de Vos.
Getrouwd: Jacob Johan Hellemans en Wilhelmina Gijsbertha Johanna Theresia van deiHulst. Ruud Bijl en Monique
Afra Johanna van Doorn. Josephus Jacob Eduard Luhulima
en Jolande Verhees. Theodorus Matheus Albertus Saunier
en Ingrid Mathilde Kraaijenoord. Johannes Wilhelmus
Maria Crabbendam en Barbara Natasja Langereis. Ronald
Gerard Geysen en Marjan
Zwemmer.
Geboren: Max, zoon van Sander Hittinger en Marielle Peet.
Noelle Paulina, dochter van
Richard Lindemans en Francis
Geertruida Catherina Daane.
Nazif Selim, zoon van Saffet
Yurtseven en Rahime Cakir.
Kaylee, dochter van Marinus
Antonius Huijsmans en Winnifred Johanna Christina Bijster.
Overleden: Gijsbert Groen
(87), Elisabetn Jongejan (90),
Marie Cornelia de Boer-Loos
(78) en George Albert Klijn
(73).

Maar het liefste zou ze de leerlingen van haar school nog een
keer willen zien. Om afscheid
van hen te nemen voordat ze
naar een serviceflat in Castricum gaat, waar haar kinderen
vlakbij wonen. Bovendien wil
ze de tekeningen teruggeven in
de hoop dat ze nu alsnog een
mooi plaatsje krijgen.
Monique van Hoogstraten
Wie juf Giltay gedag wil zeggen, is
zaterdag 27 en zondag 28 juni vanaf
één uur welkom in de Marisstraat op
nummer 5G.

Creatief en commercieel
De Nicolaasschool is zakelijk en creatief succesvol geweest. De
leerlingen hebben hun eigen werkstukken geveild voor maar
liefst 1.330 gulden. Dat geld is bestemd voor de Dierenambulance. Vandaag overhandigen ze de cheque aan Truus van Loon van
de Dierenambulance. „Ik ben er heel blij mee en heel trots op
ze," zegt Truus. „Waarschijnlijk kopen we er een zuurstofapparaat voor."

Verbazingwekkend

Dier
van de
week

Deze kikker staat ervan te kijken. De oudste (Laura Koning) en
jongste (Niels Verbrugge) hebben een symoblische cheque van
duizend gulden gegeven aan de heer Keizer van het RonaldMcDonaldkinderfonds. Dit fonds verzorgt onder andere onderdak voor ouders als hun kind in het ziekenhuis ligt. Het is geld
dat de school heeft overgehouden van het Fosterparentskind,
omdat de leerlingen zo verbazingwekkend hard gespaard hebben. De overhandiging gebeurde in een projectweek over wonen.
In tegenstelling tot het siga- Daarvoor bezochten de kinderen naar allerlei bijzondere woonvormen, zoals Nieuw Unicum, de bunkers in het Kostverlorenrettenmerk met dezelfde
naam, is deze Morris niet ge- park en het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.
vaarlijk voor de gezondheid.
Juist het tegenovergestelde is
waar volgens de medewerkers
van het dierenasiel waar Morris logeert. Mensen schijnen Het is toch nog allemaal goed gekomen met de beschilderde
langer te leven met een huis- schutting rondom de bouwput achter Jupiter. De opzichter had
dier. Wie Morris in huis neemt er eerst wat moeite mee dat de schutting een ander kleurtje
zal dat vast ontdekken. Deze kreeg. Hij vreesde dat de bedrijfskleur (WK-oranje) van bouwbedrijf Niron verdwijnen zou, zodat niemand meer zou weten
bastaard Groenendaler is
veertien jaar, sociaal met an- welk bedrijf er aan het werk was. Maar daar hebben de kunstedere honden en een liefhebber naars toch een oplossing voor gevonden. Boven een zandkasteel
van wandelen. Hij houdt van staat in koeieletters de naam van de aannemer. Keurige schuteen tuin waar hij in kan schar- tingtaal dus. De kunstwerken zelf hebben weinig oranje elemenrelen. Wie graag met Morris ten. Hilly Jansen heeft prachtige blauwe vissen geschilderd. Enk
verder wil, kan voor meer in- Holtkamp heeft er een absurdistisch strandtafereel van geformatie terecht bij het Ken- maakt, met onder andere een non die achterop de motor over
nemer Dierentehuis, Keesoni- het zand rijdt. Alleen de strandbal heeft oranje banen. Er komen
nog een paar portretten bij en dan is het allemaal klaar.
straat 5, tel. 571.3888.

Schuttingtaai

Kerkdiensten
Hervormde Kerk: zondag 10.00 uur: SOW in Ger. Kerk.
Gereformeerde Kerk: zondag 10.00 uur: SOW, ds J. van Leeuwen.
Agatha Parochie: zaterdag 19.00 uur: pastor Duijves. Zondag
10.30 uur: pastor Duijves, mmv Caeciliakoor.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: zondag 10.30 uur: geen Als de Suizel Shooter in Zandvoort alleen uitgedeeld wordt als de zon in zijn geheel bij zijn ondergang
te zien is, hebben de strandpachtcrs geluk
Zijn vader gaat in de showroom staan en zelf blijft August van der Mije vooral bezig met de schilder- dienst.
IllustijtioM.ii c dr Hou
Nieuw Unicum: geen dienst.
en bchangopdrachtcn bij de mensen thuis
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Lucas* Ziekenhuis
Andreas
Voor de verpleegkundige sector van ons ziekenhuis zijn wij op zoek
naar
Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

Herintredende

is een groot interconfessioneel

verpleegkundigen

Wij vragen: Om voor herintreden in aanmerking te komen dient
u gediplomeerd verpleegkundige te zijn. U heeft echter het vak
5 lol 15 jaar niet uitgeoefend. U bent goed gemotiveerd en
minimaal 3 en maximaal 4 dagen in de week beschikbaar en u
staat geregistreerd in het BIG-register. U bent bereid tot scholing
en wisselende diensten.

ziekenhuis in Amsterdam, dat is
voortgekomen uit een fusie tussen
het Sint Lucas Ziekenhuis en het
Andreas Ziekenhuis. Het is momenteel
nog gehuisvest op 2 locaties, maar

Wij bieden: Als herintredende verpleegkundige volgt u een
(bij)scholmg. Deze start begin september. Het theoriegedeelte gebeurt
in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam. De praktijkstages
vinden plaats in ons ziekenhuis. Dit traject van scholing en stage duurt
S a 7 maanden, afhankelijk van het aantal stagedagen per week.
Na het bijscholingstraject bieden wij u bij gebleken geschiktheid
per 1 maart of 1 mei een vast dienstverband voor onbepaalde tijd.

zal na de vernieuwbouw in het jaar
2001 op de locatie Sint Lucas zijn
geïntegreerd.
Samen wordt nu gewerkt aan een
nieuwe organisatie, die aan de

Salariëring: De stagevergoeding bedraagt ƒ 37,50 per stagedag.
Bij een aanstelling vindt inschaling plaats in FWG 40 (minimaal
ƒ 2980,- en maximaal ƒ 4150,- bruto per maand). De overige
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO van het Ziekenhuiswezen.

patiënten topzorg moet blijven
bieden in al zijn facetten. Daarbij
zijn opleidingen en wetenschappelijk

Informatie: Nadere informatie over deze herintredingsmogelijkheid of informatie over het ziekenhuis wordt u gaarne
verstrekt door de heer E.B. Lievestro, personeelsfunctionaris,
telefoon (020)5108274.

onderzoek belangrijke pijlers van het
beleid.
Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis
beschikt over vrijwel alle medisch

Sollicitatie: Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan het
Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, dienst Personeelszaken,
t.a.v. de heer E.B. Lievestro, personeelsfunctionaris,
postbus 9243, 1006 AE AMSTERDAM.

specialismen en telt ongeveer 2200
medewerkenden.

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou m de buurt autonjopleidingen die 10 dagen duren. Maak
gebruik van onze meer dan 30-|arige ervaring. SPECIALE METHODE.

Wij zijn op zoek naar mensen, die van dieren houden en die ons willen helpen de dierenverblijven in
het Kennemer Dierentehuis in Zandvoort te verbeteren op vrijwillige basis.
Informatie bij de Hr. W. G. Dams tel. 023-5379353.

Beth Shalom is het zorgcentrum en het verpleeghuis van
de Stichting Joods Amsterdams Bejaarden Centrum.
Het zorgcentrum is gevestigd in Buitenveldert en het
verpleeghuis in Osdorp. Beth Shalom biedt verzorging,
verpleging en huisvesting aan 350 bewoners.
Werken met ouderen vergt veel van je. Maar 't zijn vaak
boeiende, inspirerende persoonlijkheden
die respect -en niet zelden een glimlach- afdwingen.

Bel 0900-8991161
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Beth Shalom zoekt momenteel weer leerlingen voor de volgende opleidingen:

Verzorgende IG fulltime

Verzorgende IG parttime

(Individuele Gezondheidszorg)
Driejarig, te beginnen met 7 maanden
"school", de zg Basis Periode
De opleiding start 7 september 1998
en 16 november 1998.

Medio oktober start de parttime opleiding Deze opleiding heeft een kortere
basisperiode. Wel moet je ouder zijn
dan 25 jaar.

Verkorte opleiding
Je moet wel minimaal 16jaar en 8
maanden zijn en één van de volgende
diploma's is vereist
• LBO/VBO met minimaal 4 vakken op
B-niveau en 2 vakken, w o Nederlands,
op C-niveau;
• Mavo of vergelijkbare opleiding.

Achmed,
d je per se
niet bij
zijn rijdende ijswinkeltje
op de
foto
wilde:
„Als het
stil is, rijd
ik na een
paar
minuutjes
weer
weg'
Foto:Jaap
Maars

'IJsventen is nooit saai'
E

en rijdende ijscqman is een
kleine zelfstandige, die als hij
zijn werk goed doet alleen blijde gezichten ziet. Hij hoeft
niet overdreven uitbundig te
zijn, dat bewijst Achmed dagelijks in zijn bestelauto. „De
mensen houden niet van poespas, maar je moet wel met 100
procent plezier werken, anders
verkoop je niets.'
Met zijn tot ijswinkeltje omgebouwde volkswagenbus, rijdt
Achmed van straat naar straat.
Voordat hij ergens stopt, laat hij
steeds zijn elektronische herkennings melodietje, een bewerking
van Popeye the sailorman, door
de buurt galmen. Vervolgens
blijft hij drie minuten wachten
of iemand een ijsje wil kopen.
Intussen luistert hij naar Radio
Noord- Holland en leest wat in
de krant. Wanneer iemand komt
aanlopen, schuift hij achterin
het busje een raam open en staat
de klant te woord.
Venten in de wijk vindt hij leuker dan het verkopen van ijs op
één en dezelfde plek, zoals in
een winkel. Achmed: „Het is
nooit saai. Als het stil is, rijd ik

na een paar minuutjes weer
weg." Vandaag is het bewolkt.
Zelfs als het stormt of hagelt
kunnen de bewoners in
Amsterdam Oost rekenen op
Italiaans ijs. Regelmaat is
belangrijk. Wanneer Achmed om
wat voor reden dan ook een paar
keer niet is geweest, laten de
mensen weten hem gemist te
hebben. „Daar schrik ik soms
van. Daarom ben ik vandaag ook
weer gegaan, je kan niet zomaar
een week wegblijven," zegt hij.
In de loop der jaren heeft hij
gemerkt dat voor een goede verkoop je eigen stemming het
allerbelangrijkst is. Je moet plezier hebben in je werk, anders
lukt het niet. „Al schijnt de zon
nog zo mooi, maar zitje niet
goed in je vel, dan verkoop je
niks." Achmed legt uit dat slecht
weer een onverwacht gunstig
effect op de omzet kan hebben,
want de bestellingen zijn dan
doorgaans groter. „Voor eei\ ijsje
van vijftig cent, komen de mensen niet door de regen naar buiten. Wie dan toch ijs koopt, haalt
meteen een heleboel. Blijkbaar
hebben ze het binnen gezellig."
Hij kent zijn klanten. Soms
weet hij zelfs beter dan zijzelf

wat ze nodig hebben. Als bijvoorbeeld iemand anders dan gebruikelijk uit een bepaald gezin ijsjes komt halen, kan Achmed
hem vaak vertellen wat zijn
familieleden het lekkerst zullen
vinden. Ook mensen die hij nog
helemaal niet kent, kan hij van
te voren aardig inschatten.
„Oudere Nederlanders eten het
liefst vanille en aardbei.
Antillianen en Surinamers vragen veelal kokos, mango, ananas
of citroen. Turken eten graag
vanille en chocola. Marokkanen
zeggen: doe maar wat."
Waarom heeft hij er eigenlijk
voor gekozen rijdende ijsverkoper te worden? „Het zit in de
familie. Ik wist dat het goed verdiende en bij een baas werken
wilde ik niet meer. Die geeft je
niet het respect datje verdient."
Een ijsventer moet over een
gemeentelijke vergunning
beschikken van de Dienst van
het Marktwezen. Die wordt
meestal voor een bepaalde wijk
verstrekt. Verder heeft hij, voor
zover hij zijn ijs niet zelf bereidt,
geen diploma's nodig.
Jan Pieter Nepveu

Heb je het diploma MDGO VZ/Bejaardenverzorgende, dan kunnen we je een
verkort traject aanbieden.

Persoonlijkheid, teamgeest, initiatief en relativeringsvermogen kun je in het werk
goed gebruiken
Wil je een uitgebreide informatiebrochure ontvangen, bel dan met Cilia de Waard,
medewerkster Personeel en Organisatie, 020 - 661 1516

GIJSBRECHT VAN AEMSTEL

JONGE JENEVER
HELE LITER

Direct reageren? Stuur dan je brief met cv naar
Beth Shalom, afd Personeel en Organisatie, Kastelenstraat 80, 1083 DE Amsterdam

BETH
Voor bijzondere

VERGELIJKBARE PRIJS

zorg

BALLANT/NES
SCHOTSE
WHISKY
0,7
LITER
waUanlines
HMSSJ
ELDERS

MARTINI
VERMOUTH
blanco of rosso

ZKmpe
™

*'•r j'}/••> r
LIEBFRAUMILCH
üebtraumilch is wellicht de meest
bekende wijn uil de wijnstreek
Rhemhessen in Duitsland
Deze Ueblraumilch is geproduceerd
door de keldermeesler van hol wijnhuisJohannesA Koen ui Nicrstcin
gelegen in hel hart van deze
wijnstreek Het is een licht
zoetc W|

tatiel kan melen mei
de beste wijnen van deze
beroemde streek
PROEFNOTITIES:
kleur lichtgeel
bouqtiet zeerblocmig
smaak heel licht zoet

BEAUJOLAIS BLANC
Bij het noemen van de naam
Beauptais denkt men aan rode wijn
De kenners weten dat er ook witte
Beaujotaiswiinen worden gemaakt
De besten de mondjesmaat np
de markt worden gebracht komen
voort uit de beroemde witte
Chardonnaydruil De Beaujola>s Blanc welke wij voor u
selecteerden is werkelijk
van voortrelleli|ke kwaliteit
PROEFNOTITIES:
kleur, lichtgeel
bouquet krui
smaak elegant en
verfrissend

-

^--"'^

SANTA RITA
DONA PAULA ROSÉ

PUCELATEMPRANILLO
CABERNETSAUVIGNON
OAK AGED
Deze prachtige wijn uit Spanje is
gevinifieerd uil de Tempramllo en de
Cabernel Sauvignon-druil Dewi|n
is op Amerikaanse eikenhouten
vaten gelagerd en nadien
rijpt op Hes Deze Spaanse
wijn is perfect uitgebalanceerd
en heeft een zeer aangename lange afdronk

BIJ het beroemde wijnhuis Santa
Rita gevestigd in de Maipo-valley
m Chili kochten wij de schitterende
roséwijn van dit huis onder hel
label Dona Paula Deze rosèwijn
koml van het druivensoott
Cabernet Sauvignon Door het
gebruik van deze druivensoorl
heelt de wijn een plezierig
lijn en uitgesproken karakter

PROEFNOTITIES:

PROEFNOTITIES:

kleur, rood
bouquet vanille
smaak vol en krachtig

ELDERSJ&95"

«'i ELDERSASo

^ ^^^^P

kleur rosé
bouquet Iruitig
smaak zacht en licht zoet

ELDERS 14^95

98
\ l

(k/t Imn in 11 n OM()unnkamc
|) il ut Sclmcui1* U|ilti[|iii(]i?i
lm 2150 i 140 VB \\mtdui

SMIRNOFF * / ,
VODKA
HELE LITER

V'

ALFA •
EDELPILS
KRAT 24 FLESSEN

DR.SIEMER
SINAASAPPEL
NEKTAR

heeft alle dranken!

HAARLEM. Calilorniëplem 17 (naasl D reizen) •
ZANDVOORT Burgemeester Engelbcrtsslraat 21 (Bij Dnk v.'d Bioek Supermaik!)
OIRCK Hl ttcetl meer fan 50 slijtcnien bel voor onie ovenge vestigingen 0172 447300

ADVERTEREN1'ZANDVOORT 020-571 7166
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Finale-week
zaalvoetbal
ZANDVOORT - De finaleweek is aangebroken. De zaalvoetbalteams maken zich op
voor de eindstrijd, die vrijdagavond in de Pellikaanhal zal
plaatsvinden. In de topklasse
plaatste De Stal zich reeds
voor de eindstrijd, waarin het
zal moeten worden opgenomen tegen de winnaar van Maclu of HB/Alarm.
De halve finale tussen Café
De Kater en De Stal was een
potje hoogstaand zaalvoetbal.
Beide teams gaven elkaar geen
duimbreed toe. Tot vlak voor
tijd stand de winnaar niet vast.
Op dat moment leidde De Stal
met 3-4 en ging De Kater over
tot een wanhoopsoffensief. De
doelman werd gewisseld voor
een vijfde veldspeler. De Kater
drong aan, kreeg kansen, maar
slaagde er niet in de sterke verdediging van De Stal te verrassen. Met een paar geslaagde
counters, bovendien met een
leeg doel van de Kater voor de
neus, voerde De Stal de eindstand op naar 3-6.

woensdag 24 juni 1998

Honderden gaan pootje over in Tarzanbocht
ZANDVOORT - Het inlineskaten, vrijwel hetzelfde als
skeeleren, is in. Ook in Nederland heeft deze rage toegeslagen en op het circuit
werkten zondag zo'n 2500 enthousiaste schaatsers op
wieltjes zich in het zweet. Dit
internationale speedskate
evenement sloeg in als een
bom.

echte tour-marathon gereden
en voor de minder geoefende
skaters waren afstanden van
vijf en tien kilometer lang genoeg. Het was een imponerend
gezicht de honderden skaters
pootje over door de Tarzanbocht te zien gaan.
Voor de toeschouwer viel er
veel te zien. De Liptomce
Sport Series, die voor een
voortreffelijke organisatie borg
stond, hield een inline-hockeytoernooi, een open competitie
honderd meter sprint en er waren enige spraakmakende
stunts te zien. Zo snelde de
Duitser Dirk Auer met een
snelheid van 220 kilometer per
uur op skates over het rechte
eind van het circuit. Auer hing
achter een Porsche en zo
kwam hij tot die geweldige
snelheid. Zijn wereldrecord
van 307 kilometer per uur bleef
ver buiten bereik, maar de 220
kilometer per uur waren al een
sensatie.
Veel bekijks trokken de zogenaamde agressieve skaters.
Deze skaters gaven een prach-

tige demonstratie op de grootste demontabele halfpipe van
Europa. Op de steile helling
van de halfpipe zorgden een
aantal waaghalzen voor spectaculaire sprongen en koprollen.
Ook werd er een snelheidswedstrijd gehouden waarvoor
een internationaal deelnemersveld zich had aangemeld.
Onder de deelnemers de Nederlandse top onder aanvoering van Edward Hagen, de Nederlands kampioen skeeleren.
Hagen had het enorm moeilijk
en moest het afleggen tegen de
speedskaters van het Salomonteam. De Franse kampioen Baptiste Grangirard
wist de concurrentie voor te
blijven en won dus. Fabio Marangoni, Italiaans kampioen,
legde keurig beslag op de
tweede plaats, net voor de
Fransman Maurice Boher. Edward Hagen heeft zich voor eigen publiek gemanifesteerd
door uiteindelijk op een fraaie
vierde plaats te eindigen.

ZANDVOORT - Voor de jonge duiven van Postduivenvereniging Pleines stond de eerste
vlucht op het programma.
Vanuit het Belgische Meer
vloog de duif van Ruud en
Theo Sinnige het snelst naar
huis.
De Zandvoortse vereniging
had 437 jonge duiven in concour voor deze eerste vlucht
over een afstand van 99 kilometer. Met een zuid-westen
wind werden de duiven om vijf
over half tien gelost. Ondanks
het mooie weer vielen er toch
nog wel wat achterblijvers te
noteren, terwijl de winnende
duif met een snelheid vloog
van 1283,11. Ruud en Theo Sinmge klokten de eerste duif binnen' om 10.52,39.
Pleines liet 192 oude duiven
vertrekken van uit Pont Sint
Max in Frankrijk voor een
vlucht over 369 kilometer.
Door de zuidenwind, met daarbij hoge temperaturen, werd
het een zware tocht voor de
duiven. Om kwart voor zeven
werden de duiven gelost en de
eerste duif landde om 11.10,25
uur op het hok van de combinatie Romkes-Spronk.
Uitslag jonge duiven: Ruud
en Theo Sinnige l, 2, 25; Peter
Bol 3, 4, 11, 22; Hans Heiligers
5; Combinatie Paap-Paap 6,10,
13; Combinatie
RomkesSpronk 7, 8, 12; Rook Driehuizen 9, 16, 17, 18, 19; Piet La
Grouw 14, 15, 23; Combinatie
Koopman-Knegt 20, 24; Hans
Gaus 21; Combinatie KoperTwins 34; Combinatie KoperKoper 40.
Uitslag oude duiven: Combinatie Romkes-Spronk l, 7, 8,
11,16,17, 24; Hans Heiligers 2,
3, 9, 10, 12, 13, 25; Rook Driehuizen 4, 15, 21; Peter Bol 5, 6,
19, 20; Combinatie Koper-Koper 14, 22; Combinatie KoperTwins 18; Combinatie Koopman-Knegt 23; Combinatie
Paap-Paap 28,

Afsluiting zwemseizoen met kunstzwemmen en vierdaagse
ZANDVOORT - De Zandvoortse
Zwemvereniging De Zeeschuimers
sluiten het seizoen op waardige wijze af. Naast een kunstzwemshow,
op vrijdagavond, wordt op maandagavond begonnen met de zwemvierdaagse in het Gran Dorado
zwembad.
Vanavond wordt al begonnen met
een van de vele activiteiten voor deze
laatste zwemweek van het seizoen.
De Zeeschuimers organiseren dan
een afzwemfeest voor de diploma's A
en B. Vele kandidaten gaan dan op
voor hun eerste of tweede zwemdiploma. Vooral de laatste weken is er
hard getraind om de puntjes op de 'i'

te zetten, zodat verwacht wordt dat
alle kandidaten met een goed resultaat zullen eindigen. Bovendien kan
men zich dan meteen opgeven voor
nieuwe lessen. Kinderen vanaf 4,5
jaar oud kunnen dan de cursus, die op
30 augustus start, volgen. Informatie
of nu reeds aanmelden kan via telefoonnummer 571.6511.
Vrijdagmiddag wordt om vijf uur
gestart met een kunstzwernprogramma van de wedstrijdploeg van De
Zeeschuimers. Ouders, leden en belangstellenden kunnen dan getuige
zijn van een uitvoering in het water,
door een team dat het afgelopen seizoen zeer succesvol is geweest. De

synchroonzwemsters van De Zeeschuimers behaalden dit seizoen
maar liefst negentien medailles.
Het eerste en tot nu toe enige optreden van de allerjongsten leverde
meteen een eervolle zesde plek op. De
nieuwe talentjes als Kimberley Buyen, Mariette Godschalx, Lindsey Verschoor, Martina Rutgers en Anita
Melissa kunnen het ver brengen in de
kunstzwemsport.
Opvallend sterk was het optreden
van de junioren Esther Koomen en
Sandra Beugel in alle wedstrijden
waar de Zeeschuimers zich presenteerden. Soliste Esther Koomen veroverde afgelopen zondag onbedreigd
een eerste plaats in de kringkampi-

ZANDVOORT - De leden
van de Zeevis Vereniging
Zandvoort kwamen voor de
laatste wedstrijd op het strand
bijeen in de Zuid bij de Reddingspost. Er werd niet spectaculair veel gevangen.
Jos Haarman ving, als nieuw
lid, na enige tijd een mooie zeebaars van 37 centimeter. Vooral bot werd menigmaal uit de
Noordzee gehaald. Jos Kaarman werd eerste. Naast een
zeetaaars ving hij ook nog drie
botten en kwam daarmee uit
op 107,5 centimeter.
Goede tweede werd Coen
Mollenberg met 72 centimeter
vis, terwijl Rob Drose, met
52 centimeter vis, beslag legde
op de derde plaats. Voor aanstaande zondag wordt er een
wedstrijd gehouden op de
Waddenzee. Er wordt dan gevist vanuit Den Helder. Aanmelden kan nog steeds bij Ton
Goossens.

oenschappen in Zaandam, waar ze
met kop en schouders uitstak boven
de Noordhollandse concurrentie. In
de duet uitvoering zwom zij met Sandra Beugel probleemloos naar eveneens een eerste plaats.
De zwemvierdaagse moet, na een
afwezigheid van tien jaar, een groot
succes worden. De Zeeschuimers organiseren deze vierdaagse in het bad
van Gran Dorado, zij-ingang bij het
parkeerterrein. Deze start aanstaande maandagavond vanaf zes uur Er
kan gezwomnmen worden tot negen
uur. Elke deelnemer dient tenminste
op vier van de vijfavonden een afstand van 250 of 500 meter af te leggen. Wordt dat met goed gevolg ge-

daan dan ontvangt men een fraaie
medaille. Bovendien is er een verloting met fraaie prijzen.
Deelnemerskaarten zijn maandag
29 juni te koop by de ingang van het
zwembad. Op dinsdag kan ook nog
worden ingeschreven, maar dan moet
wel de volgende dagen worden deelgenomen. Toeschouwers en fans zijn
van harte welkom en hebben gratis
toegang. Een deelnemerskaart kost
7,50 gulden. Voorverkoop adressen
zijn: Dietrich Sport, Haltestraat; Fiat
Zandvoort BV in Zandvoort-Noord
en Schoenmaker!] De Goede in de
Kerkstraat. Ook kunnen er kaarten
besteld worden via telefoon 571.6511.

ZANDVOORT - Komend
weekend staat er weer een
strandactiviteit op stapel.
Op het strand bij de Stnctly
Beachclub wordt het vierde
toernooi van het Beach VoetVolley seizoen gehouden.
Dit toernooi staat open voor
profs, maar ook de amateurs
kunnen zich met elkaar meten
Inschrijving is zelfs nog mogelijk. Elke week wordt op het
strand langs de Noordzeekust
een toernooi verspeeld. Het
geheel wordt gepresenteerd
door oud-prof René van deiGijp. Het seizoen werd geopend bij Take Five en wordt
nu voortgezet bij de Stnctly
Beachclub. Nadat enige andere badplaatsen zijn aangedaan, wordt het seizoen besloten met een finale-weekend, 29
en 30 augustus, bij Take Five.
Teams die mee willen doen
aan dit evenement, kunnen
zich nog steeds aanmelden
Een team bestaat uit twee spelers met eventueel een wisselspeler.
Voor informatie over Beach
VoetVolley en inschrijvingen
voor de toernooien kan contact worden opgenomen met
Linda Molenaar van de Nederlandse
Beach VoetVolley
Bond, telefoon 0297-367.888 en
fax 0297-367.889.

Paardensport
bij Mariënweide
ZANDVOORT - Zaterdag
wordt op Mariënweide in Aerdenhout een groot paardensport-evenement gehouden
De dressuurclinics vormen een
van de hoogtepunten van dit
evenement.
De Noord Hollandse Ruiter
Vereniging is een van de oudste en grootste rijverenigingen
van Nederland. Zij heeft de organisatie op zich genomen van
dit paardensport-evenement
waaraan ruiters en amazones
uit de hoogste klasse van de
basiswedstrijdsport
zullen
deelnemen. Naast een reguliere promotiewedstrijd zal er
een Kur op muziek worden
verreden in een prachtige omgeving. Tevens zijn er interressante dressuurclinics en wordt
de avond afgesloten met een
spectaculaire
demonstratie
van het nationale vierspan
team van Ton Monhemius. De
paardensportdag begint zaterdagmiddag om vier uur met
een dressuurwedstnjd, terwijl
de dag wordt besloten om half
tien met de vierspan-demonstratie.

Ajax-junioren van Paraguay Keuring in
winnen WK-voetbal op strand Week van het paard
ZANDVOORT - De ene na
de andere sport wordt op het
strand beoefend. Zo werd zaterdag een WK-voetbal bij
strandpaviljoen Far Out een
groot succes. Bij het echte
WK in Frankrijk zal het niet
gebeuren, maar bij dit beachsoccertoernooi werd Paraguay de wereldkampioen
door Colombia met 3-2 te
verslaan.
De vier tegen vier teams waren afkomstig van verschillende voetbalcubs uit de regio
Haarlemmermeer en Amsterdam. Elk team vertegenwoordigde een land dat ook op het
echte WK meespeelt.
Bij strandpaviljoen Far Out
lagen drie velden van twintig
bij vijftien meter. Het toernooi

Foto Chi is Scholanub

Het is ploeteren en zweten geblazen in het rulle Zandvoortse zand
ADVERTENTIE

Haarman vangt
meeste vis

SPORT
Deelname aan
BeachVoetVolley
staat nog open

Het verschil tussen inlineskaten en skeeleren is slechts
één wieltje. Het skeeleren was
in eerste instantie in Nederland een succes bij de marathonschaatsers. Op de openbare weg zag je ze nauwelijks.
Toen inline-skaten, een wieltje
minder dus, uit Amerika overkwam, werd het een geweldige
rage. En nu moet je op het
fietspad danig rekening nouden met deze skaters. Met grote snelheid razen de skaters de
fietsers vaak voorbij.
Op het circuit bleek zondag
hoe deze sport een enorme
Sensationeel was de halve fi- vlucht heeft genomen. Van alnale in de Reserve Hoofdklasse les was er te zien. Er werd een
tussen Bakkerij Paap en Sack
Time. Deze teams streden met
open vizier en volop op de aanval. Dat leverde spectaculaire
momenten op voor de doelen
en vele doelpunten. De teams
kwam niet tot een beslissing
en moesten het na een 6-6
stand uitvechten in de verlenging. Daarin werd niet gescoord zodat strafschoppen
uitkomst moesten brengen.
Uiteindelijk hielden de Bakkers het hoofd het meest koel
en wonnen met 8-6.
Spannend en spectaculair
was ook de halve finale strijd in
de Hoofdklasse. Harocamo en
de VSB Bank deden niets voor
elkaar onder. Harocamo wist
de strijd echter nipt te winnen
met 6-5. Weinig krachtsverschil viel er ook te ontdekken
in de strijd tussen E & E en
Sesto Senso. Laatsgenoemd
team wist de kansen beter te
benutten en won toch wel verdiend met 4-3.
EDO/Jacro en Eye Catcher
hielden elkaar ook aardig in
evenwicht. Door met 2-1 te
winnen gaat EDO/Jacro door Op de steile helling van de luilfpipe zorgden enkele waaghalzen zondag op het circuit voor
Een groot deelnemersveld verscheen aan de start van de skatctour voor recreanten
Foto Chns Schotanus
I'uto Chi is SchoUtnus
naar de finale. Dat gaat ook spectaculaire sprongen
Tenson dat geen probleem
had met Oood Night en won
met 5-2.

Eerste vlucht
voor jonge duiven

Zand voort s
IMieuwsblad

In Soesterberg zijn we zondag geopend van 10.00 tot l/. 00 uur.

Zet de wekker
onze opruimin
onnen
is
Met verse koffie en doorgestreepte prijzen.

10% .20%, 30%, 40%..
Leolitx, RolfBenz, deSede,
H.F. Style, Gelderland, Durlet, Jori...

mondileder

stoutenbeek

Wij komen graag bij u thuis.
McmiltMtr Siom«nl>iik Duinen, Snup 7 (Mtiilnlliciiik\.irJ Diimui). nnpug Anniiril.im ilslig SI 11 Hlifnnn (02(1) 61)0 S7 5')
Soesterberg. Anu-nl«nriM<.tmi 76 lt.li.lnnn (01-16) 15 20 117

werd onder ideale weersomstandigheden afgewerkt. Er
waren vele strandgasten die
naast het zonnen en zwemmen
een kijkje kwamen nemen naar
dit spektakel op het strand.
Gelukkig kwamen de resultaten die hier behaald werden
niet in Frankrijk op het scorebord. Zo verloor Nederland
met 4-1 van Zuid-Korea terwijl
de echte uitslag geheel anders
was.
Onze zuiderburen kwamen
op het echte WK tegen Mexico
met verder dan een 2-2 gelijkspel, maar op het Zandvoortse
strand werden de Belgen naar
een smadelijke 10-0 nederlaag
gespeeld. De voetballers werkten zich m het zweet met daarbij een team dat ver boven de
rest uitstak.

De A-junioren van Ajax
speelden voor Paraguay en
weerstonden elke tegenpartij.
In de finale werden de Amsterdams talenten de opponent
van Colombia. De spanning
was groot, maar Paraguay won
met 3-2 en kwam in het bezit
van de fraaie bokaal.
Dit Big Star WK beachsoccer toernooi is een nieuw evenement op het strand dat zeker zal aanslaan. De organisatie gaat dit zomerseizoen nog
diverse evenementen afwerken op het Zandvoortse
strand. Op zaterdag 18 juli
volgt een tweede toernooi met
onder andere beachvolleybal.
Plaats van handeling is ook dit
keer bij strandpaviljoen Far
Out, even ten zuiden van de
rotonde

Cliteur en De Vries openen
aanval op nationale top tien
ZANDVOORT - Olaf Cliteur en Ben de Vries zullen aanstaande zaterdag bij het Nederlands kampioenschap doorgeefschaak in Amsterdam een serieuze gooi doen naar een
plek in de nationale top tien.
Dat deze poging van het problematiek op het bord bekoppel van de Chess Society schikken de spelers bovendien
Zandvoort inderdaad serieus over slechts zeven minuten begenoemd mag worden, werd denktijd voor de hele partij,
vorig jaar bewezen toen een hetgeen voor een zeer hectisch
plaats bij de eerste tien net schouwspel borg staat Het
werd gemist en een gedeelde spel is derhalve op het lijf geelfde/twaalfde plaats werd be- schreven van de beide spelers
reikt. Vooral in de kwalificatie- uit de hoofdmacht van Chess
ronde maakte het Chess-duo Society. Ben de Vries heeft imtoen grote indruk en liet zelfs mers zijn snelheid als ijzerstereen moment de nationale kam- ke troef, terwijl ook het combipioenen Hoeksema en Brou- natie-vermogen en de creativiteit van Olaf Cliteur bij deze
wer wankelen.
Olaf Cliteur doet al jaren discipline optimaal tot wasmee aan deze discipline van dom komen.
het schaakspel waarbij kopLaatstgenoemde schommelt
pels met tegengestelde kleuren spelen en het toegestaan is dan ook reeds enige jaren tushet geslagen materiaal door te sen de tiende en twintigste
geven aan de partner, die op plek op de ranglijst en boekte
zijn beurt, uiteraard ten koste behalve het succes met De
van een zet, in mag zetten. Dat Vries ook een aantal klinkende
daarbij de wildste taferelen resultaten met Fred van de
ontstaan, behoeft geen nadere Klashorst. De top tien op de
nationale ranglijst werd nog
uitleg.
Zo kan het voorkomen dat nooit behaald en zal zaterdag
een speler ineens de beschik- zeker het streven zijn-van de
king krijgt over vier paarden of Zandvoortse afvaardiging.
meerdere dames Behalve de

ZANDVOORT - Tijdens de
'Week van het paard' wordt op
zondag 19 juli een paarden- en
ponykeuring gehouden op het
terrein van Manege Sandevoerde aan de Keesomstraat.
Het is een keuring waar ledereen met een (eigen) paard
aan mee kan doen. Om het
programma volledig te maken
zijn er demonstraties van een
hoefsmid en een Western-ridmg. Ook zal er, vrijwel de gehele dag, een paardentram
vanuit het centrum van Zandvoort naar de manege heen en
weer rijden.
Aanmelden voor de keuring
kan door middel van een mschnjfformulier. Dat is verknjgbaar bij Manege Sandevoerde, Keesomstraat 15. Inschrijfgeld voor de keuring is
7,50 gulden. Er zijn fraaie prijzen te winnen.

ADVERTENTIE

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tol en met donderdag
00 00-07 00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
1200-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
17 00-20 00 ZFM Nonstop
20 00-22 00 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag
00 00-07 00
07 00-09 00
0900-11 00
11 00-12 00
12 00-13 00
1300-1500
1500-1700
1700-1800
18 00-19 00
19 00-20 00
20 00-22 00
22 00-24 00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM 4 (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Sport
v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag
00 00-08 00
0800-1000
10 00-12 00
1200-1800
18 00 19 00
19 00-20 00
20 00 24 00

ZFM Nonstop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen PitsS PaddocR
De Coquereli
De Kustwacht

Zondag
00 00 09 30
09 30-10 00
1000-1200
1200-1700
17 00 19 00
1900-2400

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht
NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/ZFM
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) Stichting Day by Day

Zandvoorts Nieuwsblad

ter bestrijding van leukemie

Van Stolbergweg, Zandvoort
Tel. 5717093

Gilbert Bécaud
Fa. P. Klein

Amsterdam, Concertgebouw,
22 september 1998, 20.15 uur

Kaartverkoop: kassa Concertgebouw,
tel. 020-6718345
Bestellen VIP-arrangementen:
SI. Day by Day, tel. 0165-548 294

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO

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

enz.

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
nieuwsbladen van Weekmedia. Met een bereik
van ruim een half miljoen lezers en een scmiddcldc
leesduur van zo'n 21 minuten ligt het voor de hand
dat de pcrsoncels- en opleidingcnadvcrtentics
goed gelezen worden.

ZOMERPLANTEN

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerling

U kunt bij ons terecht voor
het totale assortiment
Mephisto's.
Wandel-, berg- en bootschoenen
en sandalen in een fleurig lente / zomerpalet.
Wanneer kwaliteit, comfort en pasvorm voor u belangrijk zijn dan zult
u bij ons zeker slagen!

Mephisto A'dam, Bilderdijkstraat 59
tel. 020-6120774

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2A, Zandvoort

DeVonk

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

WEEÏ

MEPHISTOW
Zin in plezier!

KWEKERÏJ P. VAN KLEEFF

presenteert benefiet-concert

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Station"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe efficiënte manier om snel
in contact te komen met leuke meisjes,
vrouwen en mannen via de Contactlijn. Op
de Contactlijn 0906-501515.6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van lezers die een
serieuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.

Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving ons kantoor.
De uitgebreide folder en advertentie-tarieven
liggen voor u klaar.

U kunt als lezer van één van de nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties
door een leuke reactie in te spreken.

Amsterdam 020-562.3076
Amstelveen 020-347.3422
Zandvoort 023-571.7166

Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf

anoniem, een gratis contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat u de advertentie
heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code van de belcomputer.
Hiermee kunt u later de reacties op uw
eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u
ingesproken advertentie ook nog plaatsen
in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op
deze wijze al binnen één of twee dagen
leuke contacten met anderen gekregen.
(l.OOgpm)

geeft u meer!
geeft u meer!
Bon voor onze lezers Zomers tussendoortje naar Schotland
5- of 7-daagse stacaravan vakantie

geeft u meer!

SPECIAAL VOOR DE LEZERS VAN WEEKMEDIA
3-daagse minicruise naar Newcastle

i Geef onderstaand uw keuze aan:

vanaf ƒ 149,-

j Wij reserveren voor:
i

j O
i
|
iO
'
jO
i
jO
i

Admiral of Scandinavia
Uw minicruise begint en eindigt met een ontspannen
zeereis op de ruim 155 meter lange cruiseferry Admiral
oi Scandinavia. Tijdens de 15-uur durende overtocht
hoeft u zich niet te vervelen. Het schip is ondermeer uitgerust met zonne- en promenadedekken, een bioscoop,
een zeer uitgebreide taxiree-winkel en diverse bars en
lounges met volop zeezicht. Voor een goede maaltijd
kunt u terecht in het self service Café Lighthouse oi in
het Seven Seas buffet restaurant. U treft aan boord ook
het uitstekende Blue Riband a-la-carte restaurant aan.
's Avonds speelt het scheepsorkest bekende dansmuziek
en treedt het showballet op in de Colombus Club. Ook
kunt u dansen in de Compass Disco of een heerlijke
cocktail gebruiken in de Admiral Bar. En misschien wilt
u wel een gokje wagen in het casino?

Newcastle
Newcastle is gebouwd op de glooiende oevers van de
River Tyne. Zes bruggen, de oudste dateert uit 1849, verbinden de beide oevers. Tegenwoordig is Newcastle een
levendige stad, waar nog veel sporen van haar rijke en
onstuimige geschiedenis zijn terug te vinden. Het is
altijd bedrijvig in deze grootste stad van NoordEngeland. Er is dan ook van alles te doen en te beleven.
Newcastle is een waar winkelparadijs met niet alleen
een ruime keuze aan moderne winkels, maar ook kleurrijke typisch Engelse markten. Eén van de grootste overdekte markten is de uit 1830 daterende Graingermarkt,
ondergebracht in een Neoklassiek gebouw. Moderne
winkels vindt u volop in Eldon Square en even buiten
hel centrum in Metro Centre. Dit is één van de grootste
overdekte winkelcentra van Europa met zo'n 360 winkels
en winkeltjes, 50 restaurants en pubs en zelfs een overdekte kermis.
Voor minder fanatieke shoppers heeit Newcastle interessante bezienswaardigheden. Er zijn tal van kunstgalerieën en musea, zoals het Discovery museum, waar men
op zeer beeldende en interessante manier kennis maakt
met de geschiedenis van Newcastle.

Reisschema
Dag 1: 18.00 uur: vertrek m.s. Admiral of Scandinavia
naar Newcastle. U komt per bus uit Amsterdam (arrangement A) of laat uw auto achter in IJmuiden (arrangement B)

Dag 2: Na het ontbijt om 09.00 uur (Engelse tijd) aankomst in Newcastle. Een touringcar staat gereed voor
een korte excursie langs de kust en door Newcastle. De
excursie eindigt om 11.00 uur in het centrum van de stad.
U heeft vervolgens voldoende gelegenheid om het centrum op eigen houtje te bezichtigen en om inkopen te
doen. Om 16.30 uur transfer per touringcar naar de terminal van Scandinavian Seaways. Om 18.00 uur vertrekt
het m.s. Admiral of Scandinavia weer richting IJmuiden.
Dag 3: Na het ontbijt om 09.00 aankomst in IJmuiden.

. m/v

deelnemer l
leeftijd
adres
postcode
woonplaats
telefoon overdag
's avonds ....
deelnemer 2
leeftijd
deelnemer 3
leeftijd
deelnemer 4
leeitijd
datum eerste keuze ..
datum tweede keuze .
merk/type auto
kenteken auto
hoogte auto
reisverzekering
annuleringsverzekering

Vertrekdata:

WEEKMEDIAPRIJS MINICRUISE
juli/aug. 169,-p.p.
sept.
149,-p.p.
Kinderen t/m 15 jaar betalen fl 139,-, resp. fl 119,-

Inbegrepen:
" retourpassage IJmuiden - Newcastle, incl.
overnachting in een 2-, 3- oi 4-persoons binnenhut
met privé douche en toilet
- bustransfer Centraal Station Amsterdam - terminal
IJmuiden v.v.
- na aankomst in Newcastle korte sightseeing langs de
kust en door de stad plus transfer centrum Newcastle terminal
- toeristische reisdocumentatie
Toeslagen per persoon:
- toeslag bij vertrek uit IJmuiden op vrijdag oi zaterdag
il 25,-; kind il 12,50
- voor andere hutaccommodatie aan boord (p.p., retour)
1-persoons hut met douche en toilet fl 120,buitenhut (met raam) met douche en toilet 11 20,(kinderen (l l O,-)
2-pers. Commodore hut met douche, toilet en 2x een
uitgebreid ontbijtbuifet il 100,-

. m/v
..m/v.

..m/v

ja/nee (f 2,75 p.p., per dag)
c

ja/nee (4,82% van de reissom)

Voor meer informatie kunt u GRATIS bellen met
Scandinavian Seaways:
0800 - 0227880
Reserveren uitsluitend met deze bon.
Insturen aan:
Scandinavian Seaways
Antwoordnummer 323
1970 VB AMSTERDAM

Handtekening:

OTEEÏ

Scandinavian Seaways biedt lezers van Weekmedia de
mogelijkheid om tegen een bijzonder voordelig tariei
kennis te maken met Schotland. Uw vakantie begint in
IJmuiden, vanwaar u de overtocht maakt naar de levendige stad Newcastle. Vanaf hier rijdt u naar uw comiortabele stacaravan in het Holiday Homes park Seton
Sands of Wemyss Bay, respectievelijk 190 en 320 km van
Newcastle. Uw auto vaart gratis mee!

Reisschema:
Vertrek IJmuiden .
18.00 uur
Aankomst Newcastle
09.00 uur
Bij de 5-daagse 2 en bij de 7-daagse reis 4 overnachtingen in een stacaravan in Seton Sands oi Wemyss Bay op
basis van zelfverzorging (lakens en slopen zijn inbegrepen)
Vertrek Newcastle
18.00 uur
Aankomst Ijmuiden
09.00 uur

Uw vakantie begint en eindigt met een ontspannen zeereis op de ruim 155 meter lange cruiseierry Admiral oi
Scandinavia. Tijdens de 15-uur durende overtocht zult u
zich niet vervelen (zie beschrijving bij Minicruise hiernaast).

Weekmedia-prijzen per persoon:

Stacaravans op z'n Schots

Kinderkorting voor kinderen van 4 t/m 15 jaar fl 95,-

In het stacaravanpark is een zwembad, een speeltuin,
maar ook een winkel, restaurant en wasserettes. Uw
caravan is ruim en gezellig ingericht met een aparte
woonkamer, zithoek met TV. De caravans hebben twee
oi drie aparte slaapkamers en een volledig ingerichte
keuken met een iornuis en koelkast. Er is warm- en
koud stromend water, een douche, wastafel en toilet.
Gebruik van gas en licht en een entertainment-pas voor
gratis toegang tot alle iaciliteiten, zijn inbegrepen. Bij
deze speciale aanbieding inclusief 2 of 4 achtereenvolgende overnachtingen verblijft u in Seton Sands of
Wemyss Bay.

Seton Sands

alleen invullen bij stacaravanreis:
Mijn voorkeur gaat uit naar een verblijf in:
O Seton Sands
O Wemyss Bay

Datum:

al vanaf f 225,- p.p.

Admiral of Scandinavia

uw hutaccommodatie aan boord:
O ruststoel (inbegrepen bij stacaravanreis)
O l persoons
O 2-persoons
O 3-persoons
O 4-persoons
O binnenhut met douche/toilet
(inbegrepen bij minicruise)
O buitenhut met douche/toilet
O commodore hut met douche/toilet en ontbijt

3,9, 15,21 en 27 juli
2, 8, 14, 20 en 26 augustus
1,7,9,11,14,16,18,21,23,25,28 en 30 september

geeft u meer!

3-daagse minicruise naar Newcastle
met bus Amsterdam CS-IJmuiden v.v
(arrangement A)
3 daagse minicruise naar Newcastle
met excursie in Newcastle (arrangement B)
5-daagse stacaravanreis met eigen auto
naar Schtoland
7-daagse stacaravanreis met eigen auto
naar Schtoland

Dit park ligt slechts 20 km ten oosten van Edinburgh en
vormt een prima uitgangspunt voor leuke excursies.
Een absolute 'must' is een bezoek aan Edinburgh, de
hooidstad van Schotland. Breng een bezoek aan
Edinburgh Castle en het Palace oi Holyroodhouse of
maak een wandeling over de Royal Mile. Naast alle
historische hoogtepunten is Edinburgh rijk aan grote
winkelcentra. Vanuit Seton Sands kunt u tevens een
excursie maken naar de textielstadjes Jedburgh,
Melrose en Galashiels in het Borders-gebied. In Seton
Sands kunt u golfen (12-holes), fietsen huren en heerlijke wandelingen maken over de stranden.

Wemyss Bay
Het caravanpark Wemyss Bay ligt aan een mooie baai,
ca. 32 km ten westen van Glasgow. Ideaal park voor
degenen die kennis willen maken met de ruige westkust
van Schotland. Maak een dagexcursie naar de eilanden
Bute of Arran, "Schotland in het klein", gezien de grote
verscheidenheid aan (prachtige) landschappen. Vanaf
het park kunt u ook een dagexcursie naar de trendy cultuur- en winkelstad Glasgow maken en liefhebbers van
de hengelsport kunnen bij Wemyss Bay hun hart (en hun
hengel) ophalen.

5- of 7-daagse reis bij vertrek van 3 juli t/m 28 augustus
bij bezetting stacaravan door:
2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.

580

450

385

375

345

5- of 7-daagse reis bij vertrek van l t/m 28 september bij
bezetting stacaravan door:
2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.

360

280

240

245

225

Kinderkorting voor kinderen van 4 t/m 15 jaar fl 60,-

Inbegrepen:
" retourpassage IJmuiden-Newcastie, incl. overnachting
in een ruststoel
' vervoer van uw personenauto aan boord
(max. 1.85 m hoog)
" twee of vier overnachtingen in een stacaravan
(park naar keuze) op basis van zelfverzorging
" lakens, slopen en entertainmentpas
" toeristische documentatie

Toeslagen:
' caravan met 3 slaapkamers bij de reissom voor 2, 3
en 4 personen fl 145,- per stacaravan. Bij de prijs voor
5 en 6 personen is altijd een caravan met 3
slaapkamers inbegrepen.
* andere hutaccommodatie aan boord:
2-, 3-, 4-pers. binnenhut met doucheltoilet fl 20,
2-, 3-, 4-pers. buitenhut met doucheltoilet fl 40,
2-, 3-pers. commodore buitenhut met douche, toilet en
uitgebreid onlbijtbuffet il 100,
Kinderen t/m 15 jaar betalen m.u.v. de commodore
klasse 50% van deze toeslagen.
' weekendtoeslag bij vertrek uit IJmuiden/Newcastie op
vrijdag en/oi zaterdag volw. fl 25,- per enkele reis;
kind fl 12,50.

Vertrekdata:
Vertrek is mogelijk op de volgende data:
5-daagse reis:
5, 11, 17 en 23 juli
4,10,16,22 en 28 augustus
3,7,9,14,16,21,23 en 28 september
7-daagse reis:
3,5,9,11,15.17,21 en 23 juli
2,4,8,10,14,16,20,22,26 en 28 augustus
1,3,7,14,21 en 28 september

geeft u meer!

geeft u meer!
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Kalknagels:
er is iets aan te doen!
Het begint vrij onschuldig-: een van uw teennagels
begint wit of geel te verkleuren zonder dat u er echt last
van heeft. Toch zijn die eerste verschijnselen meestal
een alarmsignaal. Wat begint als een lichte verkleui'ing, kan na verloop van tijd veranderen in een dikke
brokkelige nagel. Op den duur kunnen uw tenen zelfs
pijn gaan doen doordat de nagel loslaat, ingroeit of gaat
ontsteken. In de volksmond hebben we het meestal over
kalknagels, maar eigenlijk heten ze schimmelnagels.

miljoenen sporen achter. Het
vervelende is dat deze nog jarenlang nieuwe infecties kunnen veroorzaken. Ze tieren
vooral welig op plaatsen waar
veel mensen op blote voeten lopen, zoals zwembaden, gemeenschappelijke doucheruimtes en sauna's.

Schimmel
Wat is een schimmel nu eigenlijk? Het is geen plant en het is
geen dier. Een schimmel is een
organisme dat zich voortplant
door sporen te vormen. Ook
een schimmel in de nagel laat

Tips
Het is verstandig om in dit,
soort ruimtes badslippers te
dragen. In het algemeen is het
van belang uw voeten goed af
te drogen, vooral tussen de tenen. Gebruik niet te vaak zeep,

Helaas gaat zo'n schimmelnap'fil niet vanzelf over. Sterker
nog, als u er niets aan laat
doen, raakt de nagel steeds
vorder aangetast. Er is dus lettnrlijk sprake van een groeicncl probleem.

Goed nieuws bij
diarree op vakantie
De meeste mensen nemen iets
mee op vakantie tegen reizigersdiarree. De boosdoener is
meestal een bacterie in voedsel,
maar vooral in drinkwater. Dus
ook water waarmee groenten en
fruit worden gewassen en waarmee ijsblokjes worden gemaakt.
Diacure, het vertrouwde antidiarreemiddel, is er nu ook in
smelttabletten. Makkelijk en
zonder water in te nemen.
Echt voorkomen kun je diarree
niet, wel de kans erop verkleinen door mogelijke besmettingsbronnen te vermijden.
Krijg je toch diarree, dan betekent dat enkele dagen ongemak, tenzij je de diarree stopt
door een werkzaam middel in
te nemen.
Diacure is er al jaren in tabletten, die je meestal met wat water doorslikt. Maar betrouwbaar drinkwater is nu juist niet
altijd voorhanden! Daarom is
er nu ook de Diacure smelttablet, die bij inname vrijwel onmiddellijk op de tong oplost en
een lichte mintsmaak achterlaat. Er is dus geen water nodig bij het innemen. Lees voor
gebruik de bijsluiter. Daarin
slaat wanneer Diacure niet is
aangewezen, zoals bij kinderen
onder de acht jaar en bij een
vergiftiging.

Het einde van zweetvoeten?
Zes miljoen voeten....
Maai' liefst 3 miljoen Nederlaiiders hebben dagelijks
last van zweetvoeten. Uit
angst een doordringende
geur te verspreiden houden
zij de voeten angstvallig in
hun schoenen opgeborgen.
Dit kan soms erg lastig
worden, bijvoorbeeld als
bij vrienden vanwege de nieuwe vloerbedek-

king wordt gevraagd de
schoenen even uit te trekken.
Uitvinding
De Nederlandse uitvinding
PediSpray maakt binnen l week
een einde aan voetengeur.
PediSpray gaat de oorzaak van
voetengeur tegen en normaliseert geleidelijk overmatige
zweetvorming. Na de 'kuurweek' is l behandeling per week
meestal al afdoende. Voeten zullen voortaan droog en heerlijk
fris aanvoelen. Zes miljoen
Nederlandse voeten hebben hierop jaren gewacht. Verkrijgbaar
bij drogist, apotheek en reformhuis. Voor meer informatie:
Nutrivital, tel.: (0513) 65 11 44.

Wilt u

adverteren op
deze pagina?
\

Bel voor Informatie

023-5717166

sli/iit dooi' de zon''

want dat tast de natuurlijke afwoer van de huid aan. Draag'
ook goed ventilerende schoenen en verschoon uw sokken
(die het liefst van katoen of wol
zijn) regelmatig.
juiste behandeling
Schimmelnagels zijn tegenwoorclig goed en snel te behandelen met antischimmelmiddelen die van binnenuit werken:
pillen dus om in te nemen. Uw
arts kan het beste bepalen of de
nagelafwijking werkelijk een
schimmelinfectie is, en kan u
indien nodig een behandeling

voorschrijven.
Tenslotte nog'
oen wetenswaard ig'tieid:
oen volledig
aangetaste nagel doet ei' langer over om te
genezen dan
een nagel
waarvan
de
schimmel nog'
maar een klein
plekje
heeft
geïnfecteerd.
Daarom: hoe eerder u ermee
begint, hoe sneller uw nagel

Multi-Sun activeert herstellend
vermogen van de huid

geneest. Kijk ook op Internet:
www.gezondheidsnet.nl

Jdico

Vermoeide, zware
Het wapen tegen muggen benen
Venal helpt!

en andere insecten

De beste manier om te voorkomen dat
een mug je steekt, is door als het
ware "onzichtbaar" te worden. Met
Jaico Muggenmelk zul je in de zomer
of tijdens de vakantie geen last hebben van muggen. Het houdt muggen
namelijk langdurig op afstand. De
combinatie van plantenextracten en
een klein percentage Deet zorgt ervoor dat het 'opsporingssysteem' van de mug wordt verstoord. De producten van
Jaico zijn hypo-allergeen, niet giftig en veilig in gebruik.

Uitkomst
De smelttablet is ideaal bij slikproblemen en voor mensen die
behalve van diarree ook last
hebben van. misselijkheid en
braken. Bijvoorbeeld bij reisziekte. Een tablet tegen de diarree krijg of houd je dan niet
binnen. Overbodig te zeggen
dat een uitgebraakte tablet niet
helpt. Een smelttablet is dan
een uitkomst.
Snelle werking
Diacure smelttablet is dus voor
menigeen goed nieuws en hoort
in elke reisapotheek. Met Diacure stop je de diarree, zodat je
reis en verblijf ongestoord kunt
voortzetten en bovendien verder
vochtverlies wordt voorkomen.
En de snelheid van werking
staat bij Diacure buiten kijf,
ook voor de smelttablet.
Verkrijgbaar bij drogist en apotheek.

^^Jf mcnoNM mmwoKDiNG. mssmiHiKS • msmis 20? • 3i\o AG urn

been*crème

en Rutine (Wijnruit). Beide bestanddelen hebben een goede invloed op de bloedcirculatie.
Aescine (Paardekastanje) zorgt
daarnaast voor het behoud van
een sterke vaatwand en elastische bloedvaten. Vitamine B en
C ondersteunen het effect van bovenstaande extracten. Met l a 2
Venal-capsules per dag houdt u
uw benen in perfecte conditie.

matige transpiratie werkzaam
blijft.

De toevoeging van deze plantenextracten verbetert de werking
van Deet en maakt dit middel
minder giftig dan andere muggenverjagers. Jaico helpt overigens niet alleen tegen muggen,
maar o.a. ook vlooien, teken, horzels en steekvliegen blijven uit
uw buurt. Resultaten van onderzoeken, uitgevoerd door het
Instituut
voor
Tropische
Geneeskunde in Antwerpen en
de Consumentenbond bevestigen
de effectiviteit.
12 uur bescherming
Jaico Muggenmelk is verkrijgbaar als Gel, Roller en Spray. De
gel beschermt acht tot twaalf uur
tegen muggen en is waterafstotend, waardoor het zelfs bij over-

Iedereen kent het: na een actieve dag met
veel lopen of staan ben je blij dat je
's avonds lekker op de bank voor de buis
kunt zitten. Even helemaal tot
rust komen. Helaas denken je
benen daar vaak anders over.
Ze voelen vermoeid en zwaar
aan en het lijkt of ze hun eigen
gang willen gaan. Ontspannen
is er deze hele avond niet meer
bij.

Of andersom, je hebt juist de hele dag gezeten en als je op wilt
staan lijkt het of spieren 'vast'
Beetbalsem
Ook is er Beetbalsem die direct zitten. Na een paar stappen zou
werkt bij insecten- en kwallenbe- je eigenlijk het liefst weer gaan
ten of branderigheid door brand- zitten.
netels. De natuurlijke ingrediënten kruidnagel-olie, x-bisabolol, Natuurlijke oplossing
muntvlug-olie en menthol zor- Voor alle mensen die het bovengen voor verzachting en kalme- staande herkennen is er een natuurlijk middel dat deze proble- Ontsierende aderen
ring van de huid.
men snel en verantwoord Door de gunstige invloed van
aanpakt: Venal van Bional. Venal Venal op de bloedsomloop helpt
Aspivenin: bij steken en
beten
is goed voor de bloedcirculatie in het ook uitstekend bij de verzorHet Aspive.nin vacuümpompje is de benen, liet zorgt voor een goe- ging van blauwe bloedvaeen handig pompje waarmee het de conditie van de vaatwand en ten op de benen.
gif van onder meer insecten, houdt de bloedvaten elastisch. Vooral met de onslangen en planten kan worden Het helpt zodoende vermoeide en dersteuning van
Beenuitgezogen. Bij directe toepas- zware benen tot rust te laten ko- Venal
crème is het efsing vermindert de kans op pijn, men.
jeuk en zwellingen. Het vacuümfect snel zichtbaar. Je kunt
zuig'en is vrijwel pijnloos en tien Bevordering bloedsomloop
maal krachtiger dan mondzui- In Venal zijn verschillende na- weer met de beging. Het compacte bewaardoos- tuurlijke ingrediënten gecombi- nen bloot! Voor
je bevat een duidelijke gebruiks- neerd die de doorbloeding' in de meer informatie kunt
aanwijzing en vier verschillende benen bevorderen. Zo bevatten u gratis bellen: 0800-020 20 20.
Venal-capsules de werkstoffen Venal is verkrijgbaar bij apozuignapjes.
Jaico en Aspivenin zijn verkrijg- Ruscus Aculeatus (Muizedoorn) theek, drogist en reformzaak.
baar bij drogist en apotheek.
Voor meer informatie: Imgroma
B.V., Consumenten Service, tel.
o • •
'. • .
•
•• . " •
0900 -101 1015 (ca. 55ct per miwww.qezondheidsnet.nl
nuut).

Gratis Lipbalm bij
Urtizon

Gezond op reis

ea"

Urtizon Natural Sun Care beschermt uw huid tegen zon en zonne-uitslag. Etherische oliën en kruiden zorgen bovendien voor
„, een herstellende werking. Ook heeft Urtizon homeopathische korrels en druppels die van. binnenuit zonne-allergie voorkomen en genezen.
De Lipbalm-actie geldt alleen voor Urtizon Natural
Sun Care en loopt zolang de voorraad strekt.
Wacht dus niet te lang en bescherm deze zomer uw huid én lippen met Urtizon
Natural Sun Care, verkrijgbaar bij
apotheek, drogist en reformzaak.
Meer weten? Bel: (0341) 42 76 26.

SlankVitaal maakt haar belofte waar.
Recent werden deze afslanktabletten uitgebreid getest door lezers van het weekblad Weekend. Het gemiddelde gewichtsverlies bedroeg maar liefst 7,5 kilo in drie weken.

De gevoelige herinnering1 aan het
zonnebaden is vaak pas uren later echt merkbaar. Bij een licbto
overbelasting is de huid gevoelig
en warm. Ze kan daarnaast ook
rood zijn en pijnlijk aanvoelen.
Overbelasting' door de zon is
schadelijk voor de huid en oen
snelle intensieve verzorging is belangrijk.
Verzachtend en verkoelend
Multi-Sun werkt hierbij snel en
effectief. Het heeft een sterke bioactieve werking, waardoor het
weefselherstel wordt geoptimaliseerd. Het bevat hoog-werkzamc
plantenextracten die een directe
verzachtende en verkoelende
werking hebben. Het activeert de
voebtregulering én het natuurlij-

ke af weersysteem. De huid wordt
dus direct gekalmeerd. Zon-uitslag en jonk verdwijnen direct..
Schuim
Voor g'i'olero huidoppervlakkon
is er een speciale foamer van
Multi-Sun. Door het schuim komen de handen tijdens het aanbrengen niet in contact met de
gevoelige huid. Daarnaast, is er
een handige meeneemverpakking met 5 tissues voor een intensieve plaatselijke verzorging'
van bijv. neus, jukbeenderen, lippen, nek en schouders. Verkrijgbaar bij drogist, apotheek en roformzaak.
Voor meer informatie: Imgroma
B.V, Consumenten Service: 0900101 10 15 (ca. 55 ct/pm).

Hoe zorg je voor een
natuurlijke stoelgang?
Door ons drukke leven eten we steeds vaker onregelmatig.
Lunches worden overgeslagen of vervangen door een siielle hamburg-er of snack. En 's avonds ook even eten dan weer
naar een vergadering of naar de sportclub. Een enkele keer
snel iets eten is niet erg, maai' als dat vaker voorkomt kan
dat leiden tot problemen met de stoelgang.
Om de darmen goed te laten sen. Als je toch nog 'iets extra's'
functioneren is regelmaat en ge- nodig hebt dan is er nu een nazond eten van groot belang. tuurlijk middel, Wapiti DarmVoedsel dat rijk is aan bal- functie dragees. Deze zijn samenlaststoffeii, zoals verse gesteld uit natuurlijke kruidenvruchten, goed gewas- extracten. Om het gewenste resen rauwe groenten sultaat te bereiken, hoeven ze
en volkorenproduk- slechts l maal per dag te worden
ten, is goed voor een ingenomen.
gezonde spijsvertering. Er ontstaat dan Op gewicht
een stuwende beweging Wapiti Darmfunctie dragees zordie ervoor zorgt dat de darm- gen niet alleen voor een natuurinhoud in de endeldarm komt en lijke stoelgang, maar bevorderen
uiteindelijk tot het ontlastings- ook de inwendige reiniging en
werken tevens mee om uw ideale
proces leidt.
gewicht te bereiken. Ze zijn vcrNatuurlijke hulp
krijgbaar bij drog'ist, apotheek
Voor die mensen welke dagelijks en reformhuis. waar ook proefeen goede natuurlijke stoelgang monsters en folders beschikbaar
willen hebben, is het raadzaam zijn. Voor meer informatie:
eet- en leefgewoonten aan te pas- Emonta B.V.. tel. (0512) 51 80 85.

Asp ii in e Kan w la b Ie l

Urtizon start het nieuwe zomerseizoen met een
zonnige voordeelactie. Bij elke flacon Urtizon ;'
Natural Sun Care een Lipbalm t.w.v. ƒ 5,95 gratis! «

SlankVitaal
afslanktabletten
als beste getest

Door het afnemen van het beschermend en filterend vermogen van
de atmosfeer (o.a. ozonlaag) en het
toenemen van het zonnebaden
thuis en in het buitenland, neemt
het gevaar van verbranding door
de zon toe. Zonf actoren worden
niet altijd juist toegepast; de
tijdsperioden in combinatie met
de KNMI-zonkracht waarbinnen
men met een bepaald huidtype
veilig kan zonnen, worden veelal niet goed opgevolgd.

Ideale pijnstiller voor
op reis en tijdens werk
Wanneer de pijn tijdelijk is, biedt een
pijnstiller de oplossing. Al
generaties lang is Aspirine
een betrouwbaar, bekend
/i
merk.

ASPIRINE"

"•Kas*»

Sinds kort is er Aspirine Kauwtablet. Door
het tablet fijn te kauwen wordt acetylsalicylzuur gebonden en kan het de maag snel passeren, waardoor een snelle opname
volgt in het bloed door het maagdarmkanaal. Dus door deze eenvoudige inname, is Aspirine Kauwtablet ideaal voor op reis of tijdens
het werk en met een frisse citroensmaa.k. Lees voor gebruik de bijsluiter. Het gebruik door maag-, nier- of leverpatiënten, patiënten
met neiging tot bloeden, bij overgevoeligheid voor salicylzuur of in
combinatie met anti-stoliingsmiddelen wordt afgeraden. Verkrijgbaar bij drogist en apotheek. Voor meer informatie: Bayer B.V., tel.:
(0297) 28 06 66.

drogisterij

TON
GOOSSENS
WINKELCENTRUM NOORD
Zandvoort
tel: 571 2305

Specialist in Homeopathie

Parfumerie - Drogisterij Schoonheidssalon

Nieuw

Akolip, accentueert lipblaasjes niet nog eens extra

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 5716123

Eindelijk is er een nieuw middel voor de verzorging van
lipblaasjes: Akolip. Geen crème, maar een verkoelende,
heldere gel.

Akolip is transparant, zodat de vervelende lipblaasjes niet nog
eens extra worden geaccentueerd. Een voordeel van Akolip is
"Met SlankVitaal ben ik vorig jaar in één maand 12 kilo kwijtge- dat het ook kan worden gebruikt als de lipblaasjes al aanwezig
raakt," zegt TV-presentatrice Patty Brard. De natuurlijke ingre- zijn. Het bevat namelijk zink-ionen, die de huid zuiveren en het
diënten in SlankVitaal bevorderen de stofwisseling, stimuleren herstellend vermogen ervan ondersteu- •\
de afbraak van voedings- en lichaamsvetten en drijven het over- nen. De gel moet in een dik laagje 4-6 |
tollig vocht uit het lichaam af. Tijdens de kuur voelt u zich fitter maal per dag worden aangebracht. Te ^'
en actiever door de toegevoegde vitaminemix en dat zonder hong- verkrijgen of te bestellen bij uw apo- è
ergevoel! Dus de snelle en gezonde methode om voor de zomer theek. Vraag er speciaal naar! Voor in- |
'j EEN
bikini-slank te zijn. SlankVitaal afslanktabletten zijn verkrijg- lichtingen of vragen:
baar bij drogist, reformwinkel en apotheek. Voor meer inforrna- Kosme Karma. tel. (0316) 22 42 43. $KQUP"
tie: (013) 528 49 76.

DiQ
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DROGISTERIJ
PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

DRUGSTORE

KERKSTRAAT 31, ZANDVOORT
TEL: (023) 571 2513

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen, Dat vindt u in
.De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten.
Uw eigen recept In De BoodschappenBeurs? Dat kan! Pak
snel een pen of potlood en zet
uw favoriete recept op papier.
Het mag een hoofdgerecht,
maar ook een toetje, taart of
voorgerecht zijn. Het recept
mag niet meer dan 10 regels
omvatten. Lekker en toch
gemakkelijk te bereiden!
stuur uw Klik Klak Klaar
recept In een gefrankeerde
envelop naar:

MEM
OMROEP,
AMERSFOORT

basis voor uw eigen

de

SUGGESTIE
woensdag tussen 16.00 en 24.00 uur

Snel en '_

maaltijd optafe';

uppriüke elgenmase üuinu,.,--
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a r e s py
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ingrediënten «*«er

mondverfrissende snoepjes per
stuk te doseren zijn. Een handige
verpakking om altijd en overal bü
de hand te hebben.
KING Mini Mints is suikervrij
en bovendien tandvriendelijk,
omdat de verfrissende snoepjes
volledig gezoet zijn met xylitol.
KING Mini Mints vindt u in het
snoepschap van uw supermarkt,
maar ook bij de drogist en tabakspeciaalzaak.

ingrediënten:
• 6 plakjes bladerdeeg
uit de diepvries;
• 250 gr. broccoli;
• 250 gr. camembert;
• 75 gr. cashewnootjes;
• 4 eieren;
• zout;
• peper;
• bieslook.
Bereidingswijze:
Bedek een springvorm van 26
cm met de bladerdeeg (vorm
invetten). Kook de broccoliroosjes ca. 5 minuten en laat
ze uitlekken. Snij de camembert in kleine blokjes. Leg de
broccoli in de springvorm en
leg de camembert er tussen.
Maak de nootjes klein en strooi
die erover. Klop de eieren met
zout, peper en vers geknipte
bieslook. Giet het eimengsel
over de broccoli-en zet de
springvorm ca. 35 minuten in
een voorverwarmde oven op
180 graden.
Eet smakelijk!

Bijgerecht voor 2 personen

Tagliatelle met
tonijn en olijven

Ingrediënten: 1 komkommer
in blokjes gesneden; 4 tomaten in stukjes gesneden;
2 uien, gepeld en in ringen
gesneden; 2 el gehakte peterselie; zout; witte peper uit de
molen; 2 el Remia Olijvonaise;
1 el citroensap; 100 gr, feta
verkruimeld; 8 .zwarte olijven.

ingrediënten: 1 blikje tonijn
(ca. 200 gr); 1 dl. slagroom; 8
olijven in ringetjes gesneden;
300 gr. tagliatelle; 1 pot HAK
Extra Gemengde Groenten
in Italiaanse saus ; Oregano;
Italiaanse keukenkruiden.

Calumba, dat is de naam van een
compleet nieuw laagalcoholische
vruchtenlikeur (13%).
Calumba is er in drie varianten.
Calumba Passion met de verrassende smaak van passievrucht,
mango en sinaasappel.
Calumba Tropical metdetropische smaak van limoen, sinaasappel, banaan en mango. En
Calumba Sunset met de frisse
smaak van de wilde 'Key-limoen'
die uitsluitend voorkomt op de
gelijknamige eilandengroep voor

Uit;

• De 'Originele' Overijsselse;
Mild gekruid en met een
natuurlijke zachte smaak.

• De kruidige Groninger;
Een pittige borrelsnack, licht
gekruid met kruldnagelen.
• De krachtige Drentse;
Een hartige verrassing met een
stevige bite.
Stegeman Boerenmetworstjes
zjjn per twee stuks verpakt in
een handige duo-verpakking,
waarin ze elk apart te openen
zijn. Zo blijven de worstjes lekker
vers, ook als u er maar van eentje wilt genieten!

Dankzij de deelname aan
het BoodschappenSpel heeft
mevr. J.L. v.d. Vorst de eerste
prijs gewonnen en mag nu aan
de slag met zo'n praktische
Rowenta stofzuigerset. De
winnaars van het handige Rowenta
surf line DE-303
stoomstrijkijzer krijgen hun
prijs zo snel mogelijk toegezonden.
Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

T

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45 en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uui*
vrijdag 16.00 uur

«l«nttothet»aatstefrietj-e

knanncrtn nï " ,L Dora n°s lang warm en
9- M .n tegenstei/mg tot gevv°™ «"

Tip: Bent u geïnteresseerd in
nog meer lekkere recepten
met HAK Extra producten?
Stuur een briefkaart met
naam, adres en telefoonnummer (geen postzegel nodig)
naar:
HAK Extra recepten.
De BoodschappenBeurs
Antwoordnummer 1.
4250 XR Giessen.

Nieuw van Remia.
Olijvonaise...

Crispers
met salade
Frietjes zon het lekkerst als ze
goed warm en krokant zijn.
Met de nieuwe Crispers van
McCain is dat geen probleem.
Want dankzij het krokante jasje
blijven ze op uw bord niet
alleen .heerlijk krokant maar
ook op temperatuur.

PEL!

Mayonaise met zuivere olijfolie

Het BoodschappenSpel heeft voor uHeuke huishoudelijke prilzen In
petto. ,Want iedere beller of inzender rnet desjuisté antwoorden maalct '
kans op een praktische Rowenta stofzulgerset bestaande uit een dom-'"!
"

'
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siedestofzulger,
hyglëriefiltër
fff-
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Het BoodschappenSpel

mevr. J.L. v.d. Vorst

H

donderdag 16.30 en 24.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

Mccain Crispers

Wilt u zelf zien hoe onze
kok Mario Tagliatelle met
tonijn en olijven bereidt,
kijk dan naar De BoodschappenBeurs.

> 1.1

En de
winnaar is...

C

MARIO'S RECEPT

Een recept van Henk Siebenga
uit Zwolle

ITSLAG

E

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

Wilt u zelf zien hoe onze
kok Mario Salade van de
schaapsherder bereidt, kijk
dan naar De BoodschappenBeurs.

Serveer het gerecht met
Parmezaanse kaas en maak de
maaltijd compleet met een
lekkere, frisse salade.

de kust van Florida. Calumba is
gekoeld heerlijk puur te drinken,
maar ook heel verfrissend met ijs
of in een mix met jus d'orange,
andere vruchtensappen of bronwater.
Verras uw vrienden eens met een
Calumba-drink.
Gegarandeerd dat u ze in zomerse sferen brengt. Wie nu bij slijter
of supermarkt een fles Calumba
koopt, krijgt bovendien een kortingsbon op de nieuwe badmodecollectie bij Hunkemöller.
Zo lust je er nog wel eentje.

R

Eet smakelijk!

Bereiding: Laat de inhoud van
een pot HAK Extra Gemengde
Groenten in Italiaanse saus in
een pan door en door heet
worden. Voeg de tonijn, slagroom en de olijven toe. Breng
het geheel op smaak met
Oregano of Italiaanse keukenkruiden. Meng de saus door
de tagliatelle.

Calumba: drie exotische
vruchtendranken

Stegeman, het vertrouwde merk
voor de lekkerste droge worst,
heeft een smakelijke verrassing.
Want sinds kort is het assortiment uitgebreid met drie nieuwe Boerenmetworstjes. De
Boerenmetworstfes zijn bereid
volgens authentieke regionale recepturen. U kunt kiezen

Bereiding: Schep in een slakom de komkommer, de tomaten, de uiringen en de peterselie door elkaar. Bestrooi het
geheel met wat zout en flink
wat peper. Meng de Olijvonaise
en het citroensap en schep dit
door de salade. Gameer met
feta en olijven.

Hoofdgerecht voor
2 personen

Klik - klak - klaar - recept

Broccoli
quiche

MARIO'S RECEPT

T

Boerenmetworstjes van
Stegeman

Olijfolie is bli vrijwel alle mediterrane culinaire tradities en
gerechten een onmisbaar
onderdeel. In Olüvonaise van
Remia proeft u de zachte, zuivere smaak van olijfolie.
Door de samenstelling biedt
Olijvonaise bovendien oneindig veel toepassingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld in een
mediterrane salade.

Italiaanse gerechten zijn in
Nederland razend populair.
Geen wonder, want ze zijn lekker en gemakkelijk klaar te
maken. Met HAK Extra
Gemengde Groenten in
Italiaanse saus heeft u nu een
rijke groentebasis, waarmee u
lekker kunt variëren en heerlijk
Italiaans kunt kokkerellen.

KING introduceert KING Mini Mints

KING Mini Mints zit in een handige dispenser waardoor de 40

U

schaapsherder

^

iu,ata«w*«-—

KING Mini Mints is een mondverfrissertje gemaakt op basis
van de echte pepermuntsmaak.
Dus ideaal voor een snelle
verfrissing op ieder gewenst
moment van de dag, bijvoorbeeld na het eten, voor of
tijdens vergaderingen, na een
kop koffie of het roken.

STADSOMROEP

Salade
van de

De BoodschappenBeurs,
Klik Klak Klaarrecept, Postbus
1980. 3000 BZ Rotterdam.
De origineelste inzending
wordt in De BoodschappenBeurs gepubliceerd. Bovendien
ligt voor deze inzender een
schitterende Tefal Comfort
Line barbecue klaar.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Bereiding: Verwarm in de friteuse de frituurolie/vet voor
op 180 graden. Doe niet meer
dan 500 gr. Crispers in het frituurmandje en laat dit in het
frituurvet zakken. Frituur de
Crispers 5 tot 6 minuten tot
de frieten een mooie goudgele kleur krijgen. Schud voorzichtig het mandje frites een
enkele maal tijdens het bakken. Haal het mandje uit het
vet en de laat de Crispers even
uitlekken.
Serveer bij de Crispers een
salade van de schaapsherder en
geef er in plaats van frietsaus of
mayonaise eens Olijvonaise bij.
Eet smakelijk!
Wilt u zelf zien hoe onze
kok Mario McCain Crispers
bereidt, kijk dan naar
De BoodschappenBeurs.

Deelname aan het BoodschappenSpel is eenvoudig.
Beantwoord onderstaande vragen:

1. Welk product zorgt voor een snelle verfrissing
op ieder gewenst moment van de dag?

Surtllne DE-303
Sloomstrijkijzer

2. Welke fabrikant heeft de lekkerste basis voor
uw eigen pastagerecht?
en bel uw antwoorden door naar:

De Booclschappenüjn

0909-50.220.05

(100 cnt/m)

Remia

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken.:
Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van
uw naam, adres, postcode en woonplaats) naar:

Het BoodschappenSpel

Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam

maakt dat het smaakt
De winnaars ontvangen
schriftelijk bericht.
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Nog steeds twee
keer per jaar
een uitvoering
De jubileumvoorstelling 'Onder de vuurboet' van toneelvereniging Wim Hildering
en folklorevereniging De Wurf, begint vrijdag om acht uur en zaterdag om twee uur.
Van te voren is er echter al van alles te zien
op en rond het podium, dat op het plein
achter de Hannie Schaftschool en de
Mariaschool bij de Cornelis Slegersstraat
staat.
oneel heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in
Zandvoort, zowel voor als na de oorlog. De
theatervoorstellingen gaven de winter kleur. Niet
alleen voor de mensen die de voorstellingen opvoerden en van te voren veel oefenden, maar ook voor de
toeschouwers. Die belangrijke rol in de samenleving
heeft toneelvereniging Wim Hildering nog steeds, al
vijftig jaar. Al vindt de jubileumvoorstelling deze keer
dan in de zomer plaats: op vrijdag 26 juni en zaterdag
27 juni treden de acteurs samen op met de leden van
de eveneens jubilerende folklorevereniging De Wurf.

T

„Voor de oorlog waren er
diverse verenigingen van verschillende zuilen: socialistisch, christelijk, openbaar,"
vertelt Pieter Joustra, de huidige voorzitter van toneelver'eniging Wim Hildering. „In
1948 besloot een groep
Zandvoorters echter een nieuwe vereniging te stichten. Ik
geloof niet dat die aan een
bepaalde stroming verbonden
was. Ze oefenden in de zaak
van Petrovic en traden twee
keer per jaar op in theater
Monopole."
„Wijlen Henny
Hildering, Petrovic, eigenaar van de
Bodega
bovenaan
de Kerktraat,
Bruynzeel,
het echtpaar
Kok en het
echtpaar
Kerkman waren de
oprichters van de club. Het
meeste gewicht in de schaal
legde Henny Hildering. Hij
werd dan ook de eerste voorzitter van deze nieuwe club,
die genoemd werd naar zijn
vader. Als eerbetoon, want
drogist Wim Hildering was
voor de oorlog erg actief in de

Zandvoortse toneelwereld."
Voorzitterswisselingen, bij
sommige verenigingen schering en inslag, zijn grotendeels
aan toneelvereniging Wim
Hildering voorbij gegaan.
Henny Hildering was de eerste voorzitter. Ed Fransen
volgde hem pp en tien jaar
geleden is Pieter Joustra
voorzitter geworden.
Landelijk bekend werd Wim
Hildering dankzij regisseuse
Alie Bol. Zij won een jaar of
vijftien geleden de eerste
prijs van de nationale
competitie
'Landjuweel'.
De acteurs
kregen daarbij de tweede prijs.
Tegen
woord ig
regisseren '
Ed Frans
en en Sonja
Rijnders-Koper.
Dankzij hen heeft
Wim Hildering al een paar
jaar ook een jeugdafdeling,
die zeer uiteenlopende stukken speelt. De volwassenen
concentreren zich vooral op
kluchten, wat de donateurs
van Wim Hildering volgens
Pieter Joustra zeer waarde-

Van buurtclub tot folklorevereniging
ans, toneel en het instand houden van de
Zandvoortse klederdrachten. Folklorevereniging
De Wurf heeft een zware taak op zich genomen.
Toch lukt dat al vijftig jaar. Vrijdag 26 juni en zaterdag
27 juni is dit dan ook duidelijk te zien tijdens de jubileumvoorstelling, samen met de evenoude toneelvereniging Wim Hildering.

D

Zandvoort heeft in binnen- en
buitenland vooral naam
gemaakt als badplaats. Wie
over Volendam of
Scheveningen spreekt, herinnert zich misschien sneller de
klederdrachten dan als de
naam Zandvoort valt. Toch
heeft Zandvoort een eigen
klederdracht en een eigen
spraak, die nauw verbonden
is met het vissersleven van
vroeger. De Wurf probeert die
twee dingen levend te
houden.
Maar eigenlijk is De Wurf
helemaal niet als folklorevereniging ontstaan. Op l februari 1948 werd de groep opgericht als buurtvereniging voor
de bewoners van de Kerkstraat en omgeving.
Aanvankelijk konden kinderen een genoeglijke middag
beleven, dankzij De Wurf en
kwamen de volwassenen bij
elkaar voor een praatje. Die
bijeenkomsten veranderden
echter al snel van karakter.
Steeds vaker werd er

'tussen de schuifdeuren'
optreden. En zoveel mogelijk
in Zandvoorts dialect.
Tien jaar later riep mejuffrouw E. Bakels een dansgroep in het leven. Bovendien
kwam de nadruk ook steeds
meer op de klederdrachten te
liggen. Daarom werd De Wurf
in 1961 omgedoopt tot folklorevereniging. Dat leidde zelfs
tot optredens in het buitenland en tot vismaaltijden, die
populair waren bij inwoners
en toeristen.
Regelmatig voert De Wurf
stukken op (vaak door eigen
leden geschreven) en is in
klederdracht aanwezig bij festiviteiten. Ook de dansgroep
bestaat nog steeds. Het wordt
volgens Hans Gansner (secretaris van de vereniging) in
een interview in het
Zandvoorts Nieuwsblad van
28 januari 1998, echter wel
steeds moeilijker om mensen
te vinden die het dorpsdialect
nog beheersen. „Maar zolang
we enthousiaste leden hebben, gaan we door."

Tekst:
Monique
van Hoogstraten
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Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Dell Computer B V te Amsterdam is een dochteronderneming van de Amerikaanse multinational Dell Computer Corpo
radon en levert hoogwaardige computersystemen aan particulieren en bedrijven De Nederlandse organisatie telt ongeveer 150 medewerkers De afdeling Technical Support heeft
het ondersteunen van PC hardware en Windows 95/NT tot
taak In verband met de toenemende groei van deze afdeling
is de ITe Groep voor Dell Computer op zoek naar
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TECHNICAL SUPPORTERS
Heb je
1
ervaring met PC-hardware en Windows 95/NT,
" MBO werk- en denkniveau,
" interesse in PC's en PC-netwerken9
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Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

Dan bieden wij
* een uitzendcontract met uitzicht op een vast dienstverband,
" goede doorgroeimogelijkheden,
* een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
(waaronder een winstdelingssysteem),
* interne cursussen t b v nieuwe ontwikkelingen op soft- en
hardwaregebied,
" externe opleidingen (Novell/Windows NT);
* de beschikking over testruimte buiten werktijd
Zoals je kunt 7ien bieden wij meer dan wij vragen1 Reageer nu
en wellicht heb je op zeer korte termijn een leuke baan Voor
meer informatie of voor het maken van een afspraak bel je
met Bas Resink, tel (020) 586 44 33 Of stuur je sollicitatiebrief met cv naar ITe Groep b v , Coengebouw 6e etage,
Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam
E mail info@ite nl
De ITe Groep is gespecialiseerd in het uitzenden en detacheren van automatiseringspersoneel en heeft vestigingen in
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven
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Stichting
Bejaardenzorg
Amstelveen

Oproepen - Mededelingen

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

De Stichting Bejaardenzorg Amstelveen beheert twee verzorgingshuizen, te weten:
DE OLMENHOF voor 97 bewoners
en 'T HUIS AAN DE POEL voor 150
bewoners, alsmede 29 aanleunwonmgen.
Voor de AFDELING ALGEMEEN BEHEER is een vacature
ontstaan voor de functie van een PARTTIME

medewerker boekhouding
m/v
16 UUR PER WEEK

De functionaris zal werken onder leiding van het hoofd
administratie van de Stichting.
KERNTAKEN:
- vastleggen en verwerken van financiële gegevens;
- debiteuren en crediteurenadministratie;
- controle en invoer van salansgegevens, die verwerkt wordt
via een servicebureau;
- maken van financiële overzichten;
- klaarzetten van betaalopdrachten en zorgdragen voor
automatische incasso.
FUNCTIE-EISEN:
- opleiding op MAVO/MEAO niveau;
- ervaring met financiële en salarisadministraties is een pré;
- zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
- ervaring met geautomatiseerde administratieve systemen.
Salaris conform de CAO-verzorgingshuizen, maximaal/3.330,bruto per maand (m.i.v. 1 augustus 1998 4,2% loonstijging).
INLICHTINGEN kunnen worden verkregen bij de heer
M Thomasse of mevrouw G. Straver, telefoon 020-641 93 51.
Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 10 dagen sturen aan
Stichting Bejaardenzorg Amstelveen, Popuherenlaan 21,
1185 SE Amstelveen, t a.v de administratie.

• Nu nog 19 dagen en 25 jaar
een paar DeFahrenheitjesen
Brouwertjes

Winkelpersoneel gevraagd

• Wendy, hart gefeliciteerd
met je 21-ste verjaardag Voor de nieuw, in juli te openen presentshop
Papa, mama, Vivian, Steven ,,STRANDKASTEEL", aan de Haltestraat m Zandvoort, zoeVerloren en
ken wij Kasteelvrouwen m/v Zij die welwillende aandacht
hebben voor onze bezoekers en reeds 20 jaren tellen, nodigevonden
Uitgaan
gen wij uit voor een gesprek, om overeenstemming te bereiken over de arbeidsvoorwaarden en arbeidstijden Er is plaats
Elke donderdag dansen en voor fulltime, parttime en afroepkrachten. Bel voor een af• BRIL
ontmoeten v alleengaanden spraak met Masja Hemo, tel 023-573 5750
ma middag in Centrum verlo- v a 30 jr 'De Ossestal', Nieuren Beloning Tel 5712406 welaan 34A Osdorp, v a 20 u
Gevr enthousiaste
BEDRIJFSLEIDER
voor
groente- en fruitsepciaalzaak
SchoonmaakMarkten/braderieen
m A'dam-Oost Tev parttimers gevr Tel 0347-351388
personeel

gevraagd

GROTE OPENLUCHTVLOOIENMARKT A'dam-Osdorp,
zondag 28 juni 9-17 uur, park
Slagerij Vreeburg vraagt voor terr Sporthal Ookmeer, Dr
Meurelaan 4 BIJ slecht weer
de zaterdag
meisje vooi schoonmaken binnen in de hal Inlichtingen
Midland BV 0334751167
Tel 0235712451

Commercieel en administratief
personeel gevraagd
Een baan in de

TELECOM?
BIJ Phone-Master in Amsterdam is plaats voor m'v met een
commercieertechmsche inslag Ervaring is niet strikt vereist,
wel veel technische feeling, goede beheersing van de Engelse taal en bezit van een rijbewijs, kennis van computers /
W-95 is een pre Phone-Master, Overtoom 440, 1054 JV
Amsterdam, tel 0206853031

Stichting
Bejaardenzorg
Amstelveen
vraagt voor verzorgingshuis:
DE OLMENHOFeen

kok m/v

voor 36 uur p/w (fulltime)
Werktijden van zondag t/m vrijdag van 07.30 -16.00 uur
FUNCTIE-EISEN:
- diploma mstellmgskok c.q. gelijkwaardige opleiding;
- ervaring in de mstellmgskeuken;
- een flexibele instelling;
- zelfstandig kunnen werken.
De salariëring is conform de CAO-verzorgingshuizen schaal
5 (min. ƒ 2.417,- max. ƒ 3.330,- bruto per maand op fulltime
basis).
INLICHTINGEN over deze functie zijn te verkrijgen op werkdagen van 13.00 tot 15.00 uur bij de heer Elstrodt, adj. hoofd
civiele dienst, telefoon 020-645 65 51.

Avontuurlijk wigwammen bij\
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
Ja, reserveer snel voor een 3-daags vakantie-arrangement:
*2 overnachtingen in een compleet ingerichte wigwam.
* Elke wigwam is voorzien van water, elektra, verwarming,
kookgelegenheid, koelkast en T.V. Bovendien beschikt u over '
een eigen sanitaire unit met toilet, douche en wastafel.

*3 dagen lang gratis gebruik maken van de vele nieuwe en
geweldige attracties zoals The Eagle, de wildwaterbaan, de

looping star, de spannende wild west shows, het circus, lekker
verwarmd zwemmen in het unieke Bergbad en nog véél meer.
*genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's

w«">

Op de administratie van het artsenlaboratorium hebben wij
op korte termijn plaats voor een

Divers personeel gevraagd

E V E l L l G l NG

SLAGHAREN, DAAR GENIET JE NOG T MEEST
RESERVEER SNEL: 0523-683000 TOT 20.00 UUR

Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen twee weken richten aan
de Stichting ATAL, ter attentie van de personeelsfunctionaris,
Jan Tooropstraat 138 1061 AD Amsterdam
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Aankomst 12.00 uur; vertrek 10.00 uur.
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Kennismaking

PIANO
SPELEN

VAN KERKWIJK

Monet Strijkservice

WIKA AUTOGLAS

in 5 dagen

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

B i v L 111 c. i N c

voor de particulier:
3 regels gratis

Tijd voor verandering?

Kies een tempo-opleiding.
Er is volop werk in de financiële administratie, het secretariaat en management.
Het Walraven van Hall College te Amsterdam organiseert m
samenwerking met de arbeidsvoorziening een 1-JARIGE
DAGOPLEIDING voor ambitieuze schoolverlaters, studiestakers, herintreders en werkzoekenden met een (afgebroken)
vbo/mavo/havo/vwo opleidingsniveau Studeren met studiefinancienng of behoud van uitkering is mogelijk.

GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgcnde voorwaarden: • geabonneerd ?ijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • maximaal 3 icgcls • alleen voor pailiculicr
gebruik • liet aangebodene mag niet boven
f 300.- uitkomen • bijv. huisraad Ie koop aangeboden.
Gebruik bij het invullen van uw lekst de coupon en
voor iedcic lelter, punt. komma of cijfer één vakje.
Laai na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf pei regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advcitentie een betaalde Micro is. kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giio)betaalclicque bijsluilen of u omvangt van ons een acceptgiiokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Coupon uitknippen en opstuien
(frankeren als blief) mei vermelding van uw postcode naar
ons kantooi:
Micro's Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gaslhuisplcin 12.
2041 JM Zand vooi t

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
K9,99(ICI„ BTW)
EXTRA
(u dient vr rvUvniii}'
mi'c (u houden dat hij
uw npniiv e de ri'ni'l
hr.o.nr.... hur. \.(i. hl:id
als l i-fHd bij uw tekst
l>crckcnd wordt).
Wij /ijn niet uunsprakolijk Noor fouten ontslaan door onduidelijk
handschrift.

Gratis Micio's en betaalde
\\Ü behouden ons bel
Micro's moeten \\oiden inucle- rcdlt """" /"n;k'r
veid aan de haüc van ons kantoor lot miei lijk maandag
niet „,, u. „,,„,.„,
lö.OOuui.

BEVEILIGERS (m/v)

Zandvoorts Nieuwsblad

ed 17

AANKOMENDE BEVEILIGERS (m/v)

Uw profiel
* U heeft gevoel voor service en uitstekende contactuele
vaardigheden,
' U bent woonachtig in de omgeving van Amsterdam,
De werkzaamheden bestaan uit
" U heeft een opleiding op VBO/MAVO-niveau,
- het controleren en invoeren van de patiëntengegevens in * U heeft interesse m het volgen van opleidingen en traminhet geautomatiseerde laboratorium administratie systeem,
gen
- het ontvangen van patiënten aan de receptie van het
artsenlaboratorium
Wij bieden
* Een leuke, uitdagende functie met veel afwisseling,
Wij zoeken voor deze functie een representatieve kandidaat * Beloning volgens een van de beste CAO's in de branche,
met een opleiding op minimaal MAVO niveau die beschikt * Een gunstige vergoeding voor onkosten en onregelmatige
over een geode typevaardigheid Kennis van de medische
uren,
terminologie strekt tot aanbeveling
* Uitstekende studiekostenregelmgen

Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de heer G Mollet,
coördinerend hoofdananlist laboratorium, tel 020-5875712

Geldig voor de data:

*
*
*
*

SCHRIFTELIJKE SOLLICITATIES binnen 7 dagen na
publicatie richten aan: Stichting Bejaardenzorg Amstelveen,
t a.v. de directie, Popuherenlaan 21,1185 SE Amstelveen.

VNV is een eigentijdse en succesvolle dienstverlener, die
behoort tot de grootste ondernemingen in de beveihgmgs- Op 14 SEPTEMBER 1998 beginnen we met de volgende
branche Onze klanten zijn gerenommeerde bedrijven en mbo-opleidingen
instellingen, die representativiteit en professionaliteit
* Assistent administrateur
belangrijk vinden
* Boekhoudkundig medewerker
Wegens sterke groei van onze activiteiten zijn wij voor de * Commercieel medewerker banken
* Directiesecretaresse/managementassistent
regio Amsterdam op zoek naar gediplomeerde
met specialisaties, medisch, pr/communicatie, juridisch,
personeelszaken, marketing/export
FULLTIME
* Secretaresse/secretarieel medewerker
* Medewerker beheer informatiesystemen
en
* Applicatie-ontwikkelaar
* Assistent-secretaresse
* Commercieel administratief medewerker
(32 uur per week)
* Administratief medewerker
* Medewerker logistiek management
en naar
* Algemeen beveiligingsmedewerker
* Toezichthouder openbare ruimte
* Schakelopleiding politie

ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER

De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag van 0830 tot
1500 uur Aanstelling geschiedt m eerste instantie op basis
van een contract tot 1 januari 1999
De salariëring is volgens functiegroep 25 van de salansstructuur behorende bij de CAO Ziekennuiswezen, de inschaling is
afhankelijk van leeftijd en werkervaring

3 dagen f 348,-

per wigwam max. 6 pers.

* Dat is een belevenis voor de kinderen én voor u !

MOBIEL SURVEILLANTEN (m/v)

|nc

LAST MINUTE

(1 gpm)

])<• vluiltii^stijilrn <i(>lilrn \oor plaatsing in ihvflfilr
\\T4-k.

• Marieke, van harte met het
halen van je VWO-diploma Gerard en Mirjam veel geluk
Papa, mama, Joost, Maaike samen. Afz Rocky, Tamara,
• Martha-Klaas bedankt voor Smokey en Enk
de gezellige barbecue 20-6, Gerard en Mirjam, het is bijna
tot 27-6, liefs Nico-Wim
zover, dan zitten wij in de
• Super de Boer de barbecue Limo. Afz jullie bruidsjonker
Kenny.
was fantastisch,
bedankt Het Meidencafé
Gerard en Mirjam, 5wij zijn er
• Uw particuliere Micro bonklaar voor, jullie ook" Een fijne
per post verstuurd bereikt dag, Appie, Kathleen en Deons pas over 3 a 4 dagen melza
Opdrachten die te laat
• Herman gefeliciteerd met
binnenkomen worden
je tweede prijs van het casino
automatisch de week
golftoernooi. Rmi, Nico, Wim.
daarop geplaatst
• Johan Bijl, gefeliciteerd met
• Van de ene Erasmus naar je
middenstandsdiploma
de andere, maar dan zeilen, PM Berkhout
niet studeren P M K B
• Nico, gefeliciteerd met je
mooie golfprijs v/d Rotery
club 19-6 De golfers

EEN DAG SLAGHAREN IS EIGENLIJK TE KORT

0906-50.15.15.6

l'o-lhiis 156- 1000 AI) Anisli-nlaiii
Ook \«ior rniclii'.. nifl l>ri«'fiuinini*T

GEBROKEN GRENZEN is een documentaire film in voorbereidmg waarin homo/hetero mannen aan het woord komen, die
het slachtoffer zijn geworden va SEKSUEEL GEWELD en/of
INTIMIDATIE in relatie of op de werkplek Wij zijn op zoek naar
mannen/jongens die voor de camera over die ervaringen
durven te praten om zodoende het taboe te doorbreken dat
ook MANNEN het slachtoffer kunnen zijn van seksueel geweld Brieven aan A van den Berg, Arena Films, Postbus
1157, 4801 BD Breda
a Hiep piep hoera, onze opa • Wij behouden ons het
is nu doktorandus in Bedrijfs- recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
kunde Kelly, Sabine
of niet op te nemen
• Maaike-Bert, welkom thuis
Wat was het weer gezellig sr.
Felicitaties
Liefs Nico, Wim. Beso

12

Profiel van de opleiding

t/m

Vijf dagen per week naar school. Drie maanden stage.
Praktijk- en beroepsgericht. Persoonlijke studie- en trajectbegeleiding Gedegen examentraming Weinig kosten. Boekenpakket in bruikleen

t/m 4 regels ƒ 7,47

Werken én leren?
Een combinatie van werken en leren is ook mogelijk U gaat
dan 1 a 2 dagen per week naar school en 3 a 4 dagen de
beroepspraktijk in (stage/werken)

Deelname aan externe examens is mogelijk, zoals Basiskennis Boekhouden, praktijkdiploma Boekhouden en Loonadministratie, MBA, NIMA PR/A, NEMAS Management, NIBE
Past u in bovenstaand profiel7 en voelt u zich aangetrokken tot Bankleer
het werken in de beveiliging Stuur dan binnen 10 dagen uw
brief aan VNV Beveiliging B V Keienbergweg 50, 1101 GC
Amsterdam, t a v mevr T van Putten
Dagelijks op het Walraven van Hall College
Centraal adres Terheideweg 10
1062 HL Amsterdam, tel 020-5161616.

Informatie en inschrijving

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

Of vraag naar Klaas van den Henk of Celia Lieuw, tel: 020684 56 98 of 682 98 55 SPECIALE VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN op di. 30 juni om 19 30 uur en vr 3 juli om 10 00 uur
aan de KIJKDUINSTRAAT 17 Tram 12 en 14; bus 15,18 en 21
stoppen vlakbij

t/m

3 regels ƒ 5,60

5 regels ƒ 9,34

t/m 5 regels ƒ 1 1 .21
t/m 7 regels ƒ 13,08
t/m 8 regels ƒ 14.95
t/m 9 regels/ 16,81
t/m 10 regels ƒ 18,68

Wilt u ook naam. adies. woonplaats volledig invullen, .tndeis kunnen wij uw adveitentie helaas mei opnemen.
Vooi de pailiculiei maximaal 3 tegels gratis, niet vooi de /akelijke mui kt. tol een m a x i m u m van één adveilentie
pei week. Ook /ondei vet melding viaagpujs (aitikelen te /amen niet boven l 300.-) kunt u met gialis ad\eiteicn. Alle piij/en /ijn mcl. 17.5% BTW.
Naam:
AdiesPostcode
Telefoon:
S.v.p. m iiibiiek-

Plaats:

_2_3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-17

woensdag 24 juni 1998
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'Laatste trend is remblokje van skates halen

I

K BEN LAATST nog
gevallen," zegt Paul
Vahl. „M'n knieën lagen
helemaal open. Ik ving
iemand op, die van een afrit af
de weg op dreigde te schieten
en niet kon remmen. Laat ik
nou net m'n kniebeschermers
niet aan hebben. Dat is dus
een wijze les voor iedereen die
wel goed kan skaten: draag altijd bescherming. Al val je zelf
nietje kan ook door een ander
onderuit worden gereden."
Vahl, student op de sportopleiding Sios, geeft elke
maandag- en dinsdagavond
skateles op het circuit van
Zandvoort. Sportschool Nauwelaerts de Agé organiseert de
cursussen, van zeven tot acht
en van acht tot negen uur. Er
zijn overigens meer instructeurs.
Remmen, dat moet je volgens Vahl een paar keer goed
hebben gedaan. Z'n assistent
Bianca doet het achter de pitsstraat een paar keer voor.
Goed door de knieën buigen en
clan het been met de skate
waarop het remblokje zit vooruit strekken. Dan raakt het
remblokje op de hak vanzelf
het asfalt.
Het valt
de eerste
paar keer
niet mee.
„Als je
dat niet
leert, dan
ga je het zelf proberen. Het
lukt niet, het lukt niet en dan
halen sommige mensen het
lemblokje er maar af. Je hebt
er, die hem in de winkel al laten
afhalen als ze skaten kopen,
ook wel omdat ze het niet stoer
vinden."
Judith, goed voor 'zo'n vijftien valpartijen', pauzeert met
haar vriendin op een vangrail.
„Wij hebben vanaf begin april
les genomen. Vandaag is de
achtste keer. Het leek me wel
een leuke sport. Maar omdat je
m het verkeer toch niet goed

Uit cijfers van de stichting
Consument en Veiligheid
blijkt dat het aantal
ongelukken met skaters
toeneemt. Skaten is
populair, steeds meer
mensen volgen een
skatecursus, op het circuit
van Zandvoort bijvoorbeeld.
Paul Vahl (21), is behalve
fervent schaatser ook skateinstructeur. „De laatste
trend is dat skaters het
remblokje van hun skates
halen, ze niet weten hoe
ermee te remmen en vinden
het dus onhandig."

enthousiast en dat straalt
over."
Paul Vahl is met een groep
cursisten het circuit op gereden. Na de Tarzanbocht is het
asfalt vrij ruw. Vahl laat de
groep even halt houden voor
de Hunzerug en toont een paar
uitstekende staaltjes van slapstick, om aan te geven wat hij
voor verkeerde technieken onder de deelnemers ziet. Die
kunnen er wel om lachen.
'Ik zie bij sommigen dat ze
na een slag niet goed bijsluiten', of'ik zie een paar mensen
die hun skate bij het begin van
de slag naar binnen hebben
staan' en 'zet je voet pas neer
voor de volgende slag als je op
de andere voet bijna dreigt om
te vallen'. Het gaat binnen een
half uur al aanmerkelijk beter.

weet hoe te remmen, zijn we
maar een cursus gaan volgen.
Je wil je toch zeker voelen en
niet bang. Ja, ik ga ook op skates het verkeer in. We wonen in
Hoorn en maken wel eens toertochten. Dan begin je toch
De eerste vijf lessen leer je
vanaf je eigen voordeur en overal aan ruiken. Als je de
moet je eerst de stad uit."
technieken echt goed wil beheersen, moet je eigenlijk tien
De twee waren na één les zó lessen nemen, vindt Vahl. „Ik
enthousiast, dat ze zelf skates zie veel skaters bij een kruising
kochten. Al zijn huur van ska- stoppen door een draai te mates en beschermmateriaal bij ken. Dat is voor automobilisde cursusprijs inbegrepen, 135 ten schrikken, want dat ziet er
gulden voor vijf lessen. Of zes gevaarlijk uit. Als je ook even
iets te ver
doordraait sta
je op de
weg. Bovendien
sta je na
zo'n draai
lessen als je zelf skates mee- met je rug naar het verkeer toe.
neemt.
Als ik in de auto zit en skaters
„De mensen die hier les ge- zie stuntelen, rij ik er zelf ook
ven, zijn ook schaatsinstruc- met een grote boog omheen."
teurs," weet Judith. „Ze leren
„Mensen zeggen wel eens: 'ik
je echt op techniek skaten. vind skaten te gevaarlijk' en laNiet een beetje pootje over, ten hun skates van vierhonmaar echt op techniek. Je leert derd gulden in de kast liggen.
een langere slag te maken, Zonde als je toch veilig kan lewanneer je op de buitenkant ren skaten. En dit circuit heeft
van je skate moet gaan en dat natuurlijk uitstraling." „Het is
je flink door de knieën moet. hier heerlijk rustig, geen verZe zien in één oogopslag wat er keer," vindt Judith ook. „Het is
bij jou aan je techniek man- echt een kick om hier te skakeert en je krijgt individueel ten. Het is niet echt goed asaanwijzingen. Ze zijn zelf heel falt. Maar als je het hier leert, is

'Omdat ik me op de weg zeker
wil voelen volg ik een cursus'

Skale-instructeur Paul Vahl: „Ook al kun je goed skaten, draag altijd knicbeschermers"
Karin Schut

het heerlijk als j e verder overal
goed asfalt tegenkomt. Ik
maak nu tochten langs het IJsselmeer. Bij de V&D hebben ze

een boekje met skatetochten,
Na enig aandringen wil ze de
rond Haarlem, Amstelveen en noodstop wel even demonstrezo. En deze sportschool orga- ren. Even snelheid maken en
niseert ook vaak toertochten." met een korte schraap over het

asfalt komt Judith tot stil- schrikken altijd en lopen prestand. Het slipspoor is twee cies naar de kant waar jij naar
meter lang. Handig als je in het uitwijkt."
park honden tegenkomt. „Die
Bram Couvrcur

locomotieven
Markers zetten hun beste beentje voor Buitenlandse
rijden op Bello-festival
Hoewel in Nederland veel
dorpen op elkaar gaan
lijken, hebben sommige hun
eigen karakter behouden.
Zoals Marken. Het eiland
kreeg in 1957 een vaste
oeververbinding, maar de
voor eilanders kenmerkende
saamhorigheid ging niet
verloren. De jaarlijkse
Marker Havenfeesten zijn
daar een uiting van.

van de braderie weer afgebroken. Daarna zal de band Not
Fade Away uit Edam in de grote tent nummers coveren van
de Rolling Stones. Om tien uur
vertrekt Not Fade Away en begint de Volendammer Jen Rog
Band op te treden.
Zondag is, zoals Schipper
het noemt, de grote finale van
de Marker Havenfeesten. Die
dag begint met een gemeenschappelijke hervormd-gereIE
HERINNERT
formeerde kerkdienst in de
zich niet het bezoek
tent. „Deze dienst wordt elk
van de koninklijke
jaar drukker bezocht en is heel
familie aan Marken
leuk om mee te maken. Vaak
vorig jaar? Koningin Beatrix
denkt men dat een kerk een
genoot van de klederdrachten
beetje bedompt is, maar in de
en prins Willem Alex'ander
tent is het tot twee uur 's
stond geboeid te kijken naar
nachts groot feest geweest.
het kantklossen. Komend
Het bier is uit de tap gevloeid
weekend zetten de Markers, al
en iedereen had het gezellig.
verwachten zij nu geen vorsteDe volgende dag zie je dezelfde
lijk bezoek, wederom hun besmensen weer in de kerkdienst
te beentje voor. „Alle verenien dat is echt heel bijzonder."
gingen van Marken présenteAansluitend geven vijf Marren zich," zegt Eddy Schipper,
ker muziekverenigingen een
evenementenplanner van de
koffieconcert. Koffie en taart
stichting die de Havenfeesten
zijn gratis, 's Middags speelt
organiseert.
de Gouwzeekapel uit MonnicDe feesten worden sinds
kendam lichte muziek en om
1991 gehouden, om te vieren
vier uur begint Vaders Trots,
dat Marken ruim dertig jaar
een groep uit Volendam die
geleden met de vaste wal werd
voornamelijk oudere Nederverbonden. Ongetwijfeld was
landstalige hits ten gehore
dat een gebeurtenis waar desbrengt. De slotavond wordt aftijds niet alle Markers gelukkig
gesloten door alweer een Vomee waren, maar de ontwikke- Na de kerkdienst geven muziekverenigingen een koffieconccrl
lendammer band, Canyon, die
lingen waren niet tegen te houFoto Eddic Schipper doorspeelt tot een uur of
den. „De Afsluitdijk bestond
twaalf 's nachts.
ook al, dus de visserij liep soDe Marker Havenfeesten lawieso terug. Veel mensen geven moment werd dat verve- dit jaar wordt voor het eerst z'n vijven op een plank een ten zien dat het Marker vereniwerkten op de wal en moesten lend," zegt Schipper.
ook een deel van de donderdag parcours aflegt." Tegen de gingsleven bloeit. De saamhoeerst met de boot naar de overElk jaar worden de Haven- er bij betrokken. Aan de haven avond worden de kraampjes righeid van de eilanders is miskant. In Monnickendam gin- feesten grootser. In 1991 duur- komt een grote tent te staan,
gen ze dan op de bus, die hen den ze twee dagen. Daar is la- waar men donderdag al vanaf
naar de stad reed. Op een ge- ter de zondag bijgekomen en vier uur op een aantal televisies de voetbalwedstrijd Nederland-Mexico kan volgen.
Het echte feest begint een
Ze worden ook dit jaar weer gehouden: de traditionele Westdag later, vrijdag om half vier, friese Folkloredagen in Schagen. Tijdens deze dagen, die over
ADVERTENTIE
als op Marken de scholen uit tien donderdagen in juli, augustus en september zijn verspreid,
zijn. De kinderen uit Marken wordt een levend museum uitgebeeld door honderden vrijwillien omgeving zijn dan welkom gers in klederdracht, paard en wagens, oude ambachten, dansop een kindershow, waar een groepen, kinderspelen en muziek.
clown zijn kunsten vertoont.
Schipper: „Hij is er voor de vijfHet evenement, dat voor de 45-e keer wordt georganiseerd,
de keer en alle kinderen vinden begint op 2 juli met optredens van Westfriese dansgroepen en
hem elk jaar weer prachtig." In oude ambachten. 9 juli is de dag van het dier met onder andere
MICHELLE PFEIFFER
de pauze worden de kinderen een ponyshow, 16 juli is er dans en muziek, 23 juli staat in het
gratis geschminkt en kunnen teken van klederdracht en op 30 juli wordt er een harddraverij
zij voor een zacht prijsje iets gehouden.
drinken.
Op G augustus vindt een tradionele boerenmaaltijd in de
£» K/UVJUEfre VAN ZUSSEN
Na dit kinderfeest maakt om openlucht plaats, 13 augustus zijn er allerlei ouderwetse kinderzeven uur de Marker band Se- spelen te zien, 20 augustus is er ringsteken, 27 augustus wordt er
TEGEN MIDDAGTAF1IEF!
cond Life zijn opwachting. De een markt gehouden voor verzamelaars en op de slotdag, 3
groep speelt Nederlandstalige september, is er een groot zaalfeest in een café op de Markt met
nummers en hits uit de top een boerenorkest.
Michelle ff ei ff er en Jessica Lange
veertig. Daarna, om een uur of
als onafscheidelijke zussen in het
tien, neemt een feestband uit
ontroerende drama "A Thousand Acres".
Volendam het over.
Nu te zien in de bioscoop.
De mooiste dag volgens
ADVERTENTIE
Schipper, is eigenlijk zaterdag.
„Dan zijn er ook veel dingen te
doen buiten de tent." Om
twaalf uur begint een braderie,
waar in een twintigtal kraampjes de Marker verenigingen
zich presenteren en iets voor
de clubkas proberen te verdienen. „De ijsclub bakt hijvoorbeeld vis en de muziekvereniging verzorgt poffertjes."
's Middags, doordeweeks, bent u bij Pathé Cinemas meestal
Om één uur begint voor jong
goedkoper uit, voor alle films! Informeer naar onze voordelige
en oud een spectaculaire
? <**'
••* *• *• 'A !
rniddagtarieven bij de kassa van het theater bij u in de buurt.
sportdag. Volgens Schipper
voor reserveringen:
een publiekstrekker met een
Nationale Pathé.Biöscoopreserveringslijn 0900.2025350 soct/pm
komische noot. „We doen eiRaadpleeg do plaatselijke bioscoopagcndi voor het filmaanbod.
V
genlijk allemaal ludieke sporPathé bioscopen in Amsterdam: Alfn. Bellcvuc Cinerama / Calypso. Cinema. City en Tuschinski.
U vindt alto adressen vnn Patnè Cinomas in de GOUDEN GIDS.
ten, zoals een winkelwagenravoor nieuwe producten en acties
ce en een kruiwagenrace. En
klunen,
dat
houdt
in
datje
met
• •••••••••••••••• l •••••••••••
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Museumstoomtram Hoorn-Medemblik houdt in het weekend
van 27 en 28 juni een zeer bijzonder Bello-festival voor jong en
oud. Acht stoomlocomotieven verzorgen elke vijftig minuten
een stpomtramverbinding tussen Hoorn en Medemblik, langs
verschillende attracties in Hoorn, Wognum, Twisk en Medemblik.
In het kader van het Jubileumjaar van de Museumstoomtram
('30 jaar Museumstoomtram, 90 jaar Loc. 30') komen dit jaar
voor het eerst twee buitenlandse gastlocomotieven voor het
Bello Festival naar Hoorn. Uit Duitsland de zeer beroemde T389
7159, gebouwd tussen 1878 en 1910. Uit Engeland komt de
blauwe locomotief 323 'Bluebell' van de toenmalige South Eastern & Chatham Railway, daterend uit 1910.
Tijdens het Bello Festival vertrekt iedere vijftig minuten een
Museumstoomtram vanuit Hoorn, de eerste om 09.25 uur. Om
11.26 uur vertrekt de eerste tram uit Medemblik.
Deze dienstregeling maakt het mogelijk dat men, na in Hoorn
te hebben rondgekeken,-een stoomtram neemt naar Wognum,
daar rondkijkt om vervolgens vijftig minuten later een stoomJan Pieter Nepveu tram naar Twisk te nemen en daar rond te kijken en vervolgens
vijftig minuten later door te reizen naar Medemblik.

schien spreekwoordelijk, maar
zeker niet vanzelfsprekend.
Schipper: „Er wordt altijd gezegd: Marken is een dorp waar
je elkaar steeds tegen komt.
Maar bijna niemand werkt nog
op Marken. Bijna iedereen
gaat de kant op van Amsterdam en Amstelveen. Je ziet elkaar alleen 's avonds als het
mooi weer is en 's winters hélemaal niet. Op zo'n havenfeest
kom je de mensen weer eens
tegen en dat schept een sfeer.
En maandag staat iedereen,
voor zover men geen vrij genomen heeft, weer vroeg op."

De Marker Havenfcesten, donderdag
25 tot en met zondag 28 juni rondom
de haven van Marken. Meer informatie bij de WV Monnickendam, telefoon 0299-G51998.

Bcllo-fcstival hij Muscumstoomlram op 27 en 28 juni. Dagkaarten voor lic L
gehele programma: volwassenen 30 (gulden (niet MJK 27 gulden); kinderen
van vier tot en met elf jaar 22,50 gulden (met MJK 20,50 gulden).
Dé filnessrage van deze zomer K ongelwi|feld skalen en skeeleren. Wie (nog meer)
trucjes op de skales (vier wieltjes) wil leren
of nu eindelijk eens behoorlek op skeelers
(vijf wieltjes) wil leren slaan, kan terecht bi|
instructeurs van Nauwelaerts de Age Dit
sportinstituut uit Overveen verzorgt elke
maandag 29 en dinsdag 30 juni

gratis
skatelessen
op Circuit van
Zandvoort

Westfriese Folkloredqgen

Möodschappiïï
eurs
x

P&PB1105

\'

20 63 46 59

18 34 69 64 66 11

2

16 43 72

Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: 2 standvastig: 12 maanstand; 14 aanspreektitel: 15 gebogen: 16 militair: 17 groente: 19 bergplaats; 21 uitgeteld: 22 zangnoot; 23 kaartspel: 25 gootmoeder; 27 naaigerei; 29
wisselborgtocht: 30 muziekinstr.; 32 pi. in Noorwegen; 33
lichaamsdeel; 34 mutant; 36
Turkse titel; 37 titel; 38 bloeiwijze; 39 vogel; 41 Frans vgw.;
42 vervoermiddel: 43 helpen:
44 discjockey; 45 voordat: 47
watermassa: 48 stuurboord; 50
drank; 52 jurist: 55 pi. o.d. Veluwe; 56 gelijk: 58 voorz.; 59
hoofdpersoon: 60 ceremonie;
62 slang: 63 frisdrank: 64 pi. op
Ameland: 65 argentum: 67 familielid; 68 aanw. vnw.; 69 titel;
70 kelner; 72 teken: 74 voorz.,
74 bezoek.

VERTICAAL: l wapenstilstand; 3 spil; 4 Eng. zijde: 5
open bosplek: 6 dierengeluid: 7
godsdienst; 8 woonboot; 9 box;
10 rustend: 11 militair: 13 geluksteken; 16 pi. in Z.-Holland:
18 rijstdrank; 20 brandverf; 22
rustteken; 24 oosterlengte; 25
nakroost: 26 Gr. voorvoegsel;
28 familielid; 30 afweren; 31 ledig; 34 familielid: 35 zacht; 38
pi. in Overijssel: 40 lofdicht: 44
medelijden: 46 warboel: 49
slaapplaats: 51 Eur. taal; 53
Eng. taxi; 54 aansporing: 55
watervogel: 57 tegenwoordig:
59 huns inziens: 61 Carib. eil.:
63 Ind. kledingstuk; 66 meisjesnaam; 67 smjwerktuig: 70
ondernemingsraad; 71 Rijksmerk; 72 zangnoot; 73 karaat.
Oplossing vorige week
PEPERMUNTDOOS.IE

Lezers van deze krant kunnen, na telefom
sche reservering en volledige invulling van
onderstaande bon, op deze maandag- en
dinsdagavond een gratis introductieles
in-line skaten bi|wonen De lessen begin
nen om negen uur 's avonds Wie geen
materiaal heeft, kan ook deze les oi|wonen
maar betaalt dan een tientje huur
Telefonisch reserveren is verplicht en kan
elke dag lussen negen en twaalf uur \ mor
gens of lussen vier en zes uur 's middags op
nummer 023-525 3256.
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Vaartocht over de Amstel

Vaartocht met bezoek aan P.ampus

Het schip vertrekt om door het groene hart van Holland te varen.
We varen via het Amsterdam Rijnkanaal en Diemen de
Weesper-trekvaart op BIJ de omval draait de kapitein de Amstel
op We komen langs prachtige landhuizen. Vervolgens keert het
schip om en neemt de kapitein u mee door Amsterdam. We passeren Carré en de Stopera.
Periode:
Vertrek:
Aankomst:
Kosten:

Vechttocht

Ons schip vertrekt voor een vaartocht via de Oranjesluizen naar
de voormalige Zuiderzee. We meren af bij het eiland Pampus,
waar de gidsen u zullen ontvangen en mee zullen nemen voor
een rondleiding over het eiland, met een bezoek aan het Fort.

Onze Vechttocht is vernieuwd, zodat we u een zo mooi mogelijke
route kunnen laten zien. We varen via Smal Weesp de Vecht op
U zult hier diverse molens zien op de route naar Nigtevecht. Als
we in Loenen arriveren kunt u van boord gaan voor een wandeling, onder leiding van een gids. Om ca. 15.30 uur wordt iedereen
terugverwacht aan boord, voor de terugreis naar Amsterdam.

iedere maandag in juli en augustus
10.30 uur
15.30 uur
f 37,50 per persoon

Periode:
Vertrek:
Aankomst:
Kosten:

Periode:
Vertrek:
Aankomst:
Kosten:

ledere donderdag van 1 mei t/m 13 september
10.30 uur
ca. 15.00 uur
f 29,00 per persoon

iedere dinsdag vanaf 1 mei t/m 13 september
10.00 uur
ca. 17.30 uur
f 42,50 per persoon

ii

Boottocht naar Spakenburg
Vaartocht met bezoek aan Pampus & Muiderslot

Rederij Naco vaart evenals voorgaande jaren naar Spakenburg, om de
Spakenburgse dagen mee te beleven. U vindt er dan verschillende soorten
activiteiten, zoals: folkloristische activiteiten, demonstraties van oude
ambachten en volksdansen. Ook voo" de kinderen is er van alles te doen.

We via het Usselmeer richting Muiden. Daar bezoeken we eerst het
Muiderslot, een eeuwenoud slot dat prachtig is gelegen aan het water.
De gidsen vertellen u over de geschiedenis van het Muiderslot. Daarna
varen we naar het eiland Pampus en meren daar af voor een bezoek. De
gidsen nemen u mee voor een rondleiding.
Periode:
Vertrek:
Aankomst:
Kosten:

Data:
Vertrek:
Aankomst:
Kosten:

iedere zondag van 1 mei t/m 13 september
10.30 uur
ca. 16.30 uur
f 42,50 per persoon

woensdag 22 en 29 juli, woensdag 5,12 en 19 augustus
10.30 uur
ca. 18.30 uur
f 42,50 per persoon

Diamond Diner Cruise
Ga mee met een geheel verzorgde avondcruise door de
havens van Amsterdam, met live muziek, uitgebreid koud en
warm buffet met voor-en nagerecht en alle drankjes (excl.
buitenlands gedistilleerd).
Periode:
Vertrek:
Aankomst:
Kosten:

,
,*?

iedere eerste zaterdag van de maand
20.00 uur
23.30 uur
f 135,00 per persoon all-inn

Algemeen
Vertrek:
Lunch:

Steiger 7, achter Amsterdam CS
Het is mogelijk om bij onze dagtochten een
lunch te bestellen. De lunch bestaat uit:
2 x koffie met 1 appelgebak. Wit bolletje
ham, bruin bolletje kaas, bekertje yoghurt,
stukje fruit en een glas jus d' orange .
Andere suggesties: Geheel verzorgde feestavond
Verhuur luxe salonschepen.

Met de boot naar Sluizencomplex Umuiden
of Museum Beeckestijn in Velsen
Ons schip vertrekt voor een vaartocht over het Noordzeekanaal
langs de havens van Amsterdam richting Velsen. Hier kunt u van
boord gaan voor een stevige wandeling en daarna heeft u de
mogelijkheid om Museum Beeckestijn te bezoeken. U kunt ook
aan boord blijven zitten, want ons schip vaart door naar Umuiden,
waar u een bezoek kunt brengen aan het informatiecentrum van
de sluizen.
Periode:
Vertrek:
Aankomst:
Kosten:

Rederij Naco 020-62 62 466

Het is altijd prijs
de Record Show

Bel Interlanden Spreigroep

De Bingogetallen

24 juni
Turfstekersmarkt
Heerenveen
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Heeft u met bovenstaande
getallen een volle kaart,
dan wint u de

Thuisbïngo van
f 25.000,-

27 juni
Historisch Weekend
Den Helder
27 en 28 juni
Nationaal Festival
Almere-Buiten
28 juni
Wally's verjaardagsfeest
Dolfinarium Harderwijk

BON VOOR 18,9
• • : • - • •
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D de heer

42

f 20,-

39

f 1.000,-

16

f 10,-

28

f 100,-

07

f9,-

45

f 50,-

13

f 8,-

01

f 40,-

43

f7,-

21

f 30,-

32

f6,-

25

f25,-

22

f5,-

Straatprijs mei
bekendmaking 22 Juni
f 5.000,-

5162 BA

Extra Straatprijs
f 25.000,5162 BA 019
De BMW's

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.

Postcode: „

D
D
D
D

ƒ 40,ƒ 30,ƒ 20,ƒ 10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters.
Deelname aan de Nationale Postcode Loterij
houdt in aanvaarding van het regiemem, verkrijgbaar bij het secretariaat, tel. 020-677 68 68.

4861 AR011inChaam

D mevrouw

1509806

Naam:
Adres:

Toegangskaarten

ATTRACTIEPARK
SLAGHAREN

Plaats:.
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
Tel:
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

Handtekening:

LOTERIJ

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 V M Amsterdam.

Financien en
handelszaken

DE
CONTACTLIJN

Autoverzekering
ALS JE OM MENSEN G E E F T ,
GEEF JE AAN

HET

N E D E R L A N D S E RODE KRUIS.

STEUN ONZE STRIJD TEGEN E E N Z A A M H E I D .

Er is een nieuwe effl- '
cienle manier om snel
in contact Ie komen
met leuke meisjes,
vrouwen en mannen
via de Contact-lijn. Op
de Contactlijn 0906501515.6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van
lezers die een serieuze
partner of gewoon een
vriend of vriendin zoe-

één van de vele prijzen
van de Nationale
Postcode Loterij
: Zctfouten voorbehouden

GIRO 6868
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

V A . ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu 023 - 5714534.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Moeder en kind zoeken met
spoed zelfstandige woonruimte. Tel. 023-5720319.

U kunt als lezer van
één van de nieuws- en
huis-aan-huisbladen
van Weckmcdia direct
reageren op de ingesproken advertenties
door een leuke reactie
in te spreken.
Uiteraard kunt via
0906-501515.6 ook zeil
anoniem, een gralis
contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat
u de advertentie heeft
ingesproken automatlsch een boxnummcr
en PIN-code van de beicomputer. Hiermee
kunt u lalcr de reacties
op uw eigen nummer
beluisteren.

Probeer hel direct. Veel
mensen hebben op
deze wijze al binnen
één of twee dagen leuke
contacten met anderen
gekregen.
u.oogpm)

0906-Nummers
SEKS ALARMNUMMER *
0906.9889 Rijpe Sjaan DD
zkt jongens (18) v. Live Seks. Snelseks Direct Live 99 cpm
Grijp onder m'n rok. 99 cpm.
0906*0611
50 cpm1 Binnen 5 seconden
vrouwen 30+ direct live aan
Spannende date7
de lijn' 0906-17.22.
0906-5015156.
50 cpm.1 Thuiscontact: vrouAdvertenties van
vrouwen 18+. (1 gpm)
wen (20-59) zoeken een afspraak thuis. 0906-17.44.
Vanavond al een
fijne afspraak'
60 cpm.! Wijkdatmg. vrouwen
uit jouw wijk zoeken een af0906-50.222.04 (1 gpm)
spraak! 0906-17.17.
Voor 't echte handwerk bel je
Afspreken in jouw
09060630 Zij praten, jij komt'
postcode-gebiedLive + Stones' 99 cpm.
0906-50222.04 (1 gpm)
Wil je lekker komen, maar
BEL DAMES THUIS
geen 06 op je rek.? Bel dan nu
In heel Nederland
00-569004253 (2,5 gpm)
GEHEEL PRIVÉ

(09)06-98.50

Uen.

Voor nog meer reacties
kunt u de door u ingesprokcn advertentie
ook nog plaatsen in
onze krant.

Datum:

NATIONALE

maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur

getal 23 t/m 36

'•••*•.•••••

Of J a, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij en kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle Bingoprijzen.

(20 cpm)

Overige Bingoprijzen

4823 GK 005 in Breda

.••.

0900-8998200

getal 1 t/m 22

Postcode Loterij
op lokatie

de Bingolijn van de Postcode
Loterij 0909-0077 (95/cpm).
U ontvangt dan een spannende cadeaubon of u maaki kans
om een opname bij te wonen.
U kunt zelfs kandidaat wordcn in het programma en een
prachtige BMW winnen!
Een paar keer per jaar maakt

Vragen over de bezorging?

ziürii/1998'

u kans op een speciale verrassingsprijs, bijvoorbeeld een
geheel verzorgd arrangement
naar ShowBizCity. De Postcode Loterij staat dan garant
voor een geweldig feest.
Feest ook mee met de Postcode Loterij! Vul vandaag nog
deze bon in en doe hem op de
bus. Uw prijzen liggen al te
wachten!

Martijn Krabbé: "Speel mee en maak kans op fantastische prijzen!"

10 en 24 juli, 7 en 21 augustus
19.00 uur
22.30 uur
f 47,50 per persoon

itliitislagen

34 f 10.000,-

'; •

Data:
Vertrek:
Aankomst:
Kosten:

Voor al onze dagtochten is reserveren verplicht:

Elke week meer dan 60.000 bingoprijzen

Speelt u mee in de Postcode
Loterij? Dan krijgt u bingokaarten om elke week gratis
mee te spelen in de Record
Show. Een volle kaart is daarbij goed voor een van de
60.000 bingoprijzcn.
Heeft u 12 of meer getallen
goed, dan kunt u bellen naar

Een heerlijke vaartocht over de prachtige rivier
de Vecht. Inclusief een uitgebreid kaasplankje,
toast, stokbrood, boters, een half flesje rode of
witte wijn naar keuze en veel kaarslicht!

Rederij Naco is te bereiken via
E-mail adres:naco@xs4all.nl
U vindt ons in de Gouden Gids.

iedere vrijdag in juli en augustus 1998
10.30 uur
16.00 uur
f 42,50 per persoon, incl. entree en rondleiding

In de Postcode Loterij Record Show maakt u elke week kans op
meer dan 60.000 bingoprijzen tot 25.000 gulden. Zelfs als u uw
bingokaart niet vol hebt, kunt u mooie prijzen winnen. Eén telefoontje naar de speciale bingolijn is genoeg. Dat leven u een plaats
in de studio op, een cadeaubon of... een leuke verrassingsprijs.

Candlelightcruise

24 u/pd (1 gpm)
Zie ook Nieuwsnet 9
Kabeltekst pag. 440 en 450

KAPOT

STOPLICHT EIST
MENSENLEVENS.

BEL ME THUIS

0906-96.88

VERNIEUWD ca. 1 gpm

Als elektronische verkeersagenten bewaken stoplichten de veiligheid op onze kruispunten.
Soms gaat er wel eens één stuk zonder
dat het meteen wordt opgemerkt. Dat levert levensgevaarlijke situaties op. Zo gevaarlijk dat sommigen
onder ons het niet meer kunnen navertellen.
Elke tip over een kapot stoplicht is weikom bij de politie. Het is een kleine moeite en u
kunt er grote ongelukken mee voorkomen.
De maatschappij moet alles doen voor
onze veiligheid, vinden we allemaal. Maar wie is
die maatschappij? Dat zijn wij. Dat ben jij.
DE MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JIJ. l
Dit 11
telelo

SIRE

Beluister anoniem
advertenties 18+
0906-50.15.15.6 (1 gpm).
Biseks! Buurvrpuw/buurmeisie (18)' Spelletjes steeds harder! 99 cpm. 0906-95.26.
Dagelijks seksen hete meisies (18) op onze LIVELIJN! De
heetstei 99 cpm. 0906-06.03.

Ik ben er
ALTIJD VOOR JOU

(09)06 - 9789
ca 1,05 p/m

Ik ga door, waar anderen
stoppen' Schaam me nergens voor en wil harde SEKS'
Hamel' ,99 cpm. 0906-97 94

Direct contact met
stoute vrouwen
0906-50222.21 (1 gpm)

LIVE! Black, beautiful en hot'
Voor de liefhebber v zwarte
vrouwen' 99 cpm. 0906-06.01
New*New*New*New*New
SECRET-PHONE-COMPANY
De 1e seksafluisterlijn v Holl
0906-97 22 Secret! i 99 cpm
Ontdek de duistere wereld1
SM Je meesteres LIVE' Zij
wijdt jou in! 99cpm. 0906-9626

Direct contact met
vrouwen thuis1
0906-50.222.21 (1 gpm).

Diverse clubs

Dominante en onderdanige
vrouwen zoeken SM-contact
06-35011076 (80 cpm).
Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
0906-5022221 (1 gpm).
Een spannend
contact in de buurt
0906-50222.04 (1 gpm).

Luxe privé huis! Topmeisjes
10-01 u, 7 dgn p w Sauna +
bubbelbaden. Sarphatipark
118, A'dam. 020 - 6723022
• Wij behouden ons hel
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen
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Nissan Primera Estate 1.6 GX
EVIet Engelse Japanner naar Duitsland
D

E PRAKTIJK is de
beste leermeester. Met
die wijze les in het
achterhoofd namen we de
Nissan Primera Estate als
vakantie-auto mee voor een
retourtje Berlijn. Twee
Nederlanders met een in
Engeland ontworpen
Japanner op weg naar
Duitsland. Hoe zal dat aflopen?

Primera Estate bij de Brandenburger Tor: symbool van vrijheid bij
symbool van gevangenschap

De Primera biedt naast een hoop
plek voor de inzittenden een joekel van een bagageruimte. Met
de achterbank neergeklapt ontstaat er een gapend gat van zo'n
1700 liter inhoud. Genoeg om de
bagage van een weken, zo niet

De belangstelling voor multifunctionele stationwagens groeit fors.
Opel merkt dat aan de verkopen van de Astra. 35 procent van de
bestellingen betreft een wagon uitvoering. Bij de Vectra is dat aandeel zelfs nog twee procent hoger en bij de Omega zijn twee van
de vijf bestelde versies een stationwagen.

Smart opties

Met de achterbank neergeklapt kun je blfjven inladen
maandenlange vakantie mee te
nemen. En dus zeker ruim zat
voor ons minitripje naar Berlijn.
Heel praktisch is de omkeerbare
bak in de laadvloer. Normaal is
die onzichtbaar
en één geheel
met de bodem.
Als je hem
omdraait, ontstaat er een diepe kunststof bak.
Die is in eerste instantie bedoeld
om vuile attributen in kwijt te kun-

Peugeot 206 vooruitstrevend van vorm

OE MAAK JE een
opvolger van zo'n succesvolle auto als de
205? Dat is de vraag waarover de bollebozen van
Peugeot zich het hoofd
gebroken hebben. Het antwoord luidt: "vasthouden
aan het concept". En dus
moest de 206, net als de
205, praktisch en gebruiksvriendelijk, maar ook vooruitstrevend qua vormgeving
worden. Dit laatste is zeker
gelukt.

gaat nu als DW8-motor door het
leven.

H

De 206 heeft een zeer sterk
eigen gezicht. De praktische en
gebruiksvriendelijke kant van de
206 komt in het interieur naar
voren. Hier hebben de ontwerpers zich duidelijk ingehouden.
Met als gevolg een bijzonder
overzichtelijk en netjes, maar niet
erg vernieuwend dashboard.
Zeker als je net de spannende lijnen van het koetswerk in je
geheugen geprent hebt.
De 206 is ruimer dan je aan de
hand van de buitenmaten ver-

Eveneens binnen zes maanden
komt er een splinternieuwe turbodiesel bij, die directe inspuiting en
een common rail-systeem heeft.
Deze motor (HDI gedoopt) zal 65
kW/90 pk leveren.

De 206 is ruimer dan je aan de hand van de buitenmaten verwacht.
wacht. Vooral de hoofdruimte
voorin en de beenruimte achterin
(eindelijk een auto waarin je je
voeten volledig onder de voorstoel kunt parkeren) vallen in
positieve zin op. Ook het dashboardkastje is enorm groot en
heeft binnenin talloze vakjes en
richeltjes voor munten, brillen en
andere prullaria. De buitenkant
van het kastje is bekleed. Een
leuke vondst.
Op motorisch gebied blijft veel bij

het oude. De 1.1, 1.4 en 1.6 benzinemotoren zijn rechtstreeks
overgenomen van het bestaande
Peugeot-gamma. Zij krijgen over
ongeveer een half jaar versterking van een 2,0 liter 16-klepper,
die 101 kW/138 pk levert.
Dieselen kan natuurlijk ook.
Peugeot heeft de 1,9 liter dieselmotor (codenaam XUD9) zo'n
ingrijpende verjongingskuur gegeven, dat gerust over een nieuwe
motor gesproken kan worden. Hij

De 206-reeks begint bij de XN,
die standaard zaken heeft als
een airbag (alleen voor de
bestuurder), verstelbaar stuurwiel, stuurbekrachtiging (alleen
op de diesel) en een pollenfilter.
Via de XR en XT leidt het aanbod
naar de XS, de meest sportieve
versie met onder andere sportstoelen, mistlampen vóór en een
completer instrumentenpaneel.
Wat dat alles moet gaan kosten
is nog niet bekend. Reken er
voorlopig maar op dat de prijzen
van de 206 ongeveer gelijk op
zullen gaan met vergelijkbare
Renault Clio's, die zeker in
Frankrijk als directe concurrent
wordt gezien. Vanaf medio september is de 206 verkrijgbaar in
Nederland.

Renault Mégane als een harnas

D

E RENAULT Mégane
beschermt inzittenden
als een harnas, maar
dan eentje volgepakt met
kussens. In een onderzoek
naar veiligheid voor inzittenden, uitgevoerd door
een organisatie van
Europese consumentenorganisaties, de Euro NCAP,
krijgt de Mégane de hoogst
haalbare score.

Renault is uiteraard enorm blij
tiet dit resultaat. Te meer, omdat
de botsproeven zijn uitgevoerd bij
veel hogere snelheden dan de
wettelijke eisen in Europa voorschrijven. De Euro NCAP heeft
een groot aantal populaire middenklassers echt in de wurggreep
genomen. Met 64 km/uur zijn de
aülo'a met een veertig procent
'aakvlak tegen een blok gereden,
terwijl 50 km/uur de norm is. Ook
zijn zijdelingse aanrijdingen nageboolst, waarbij een vervormbaar
obstakel de auto's met een snelheid van 50 km/uur recht in de
"ank ramt.
De Mégane oogstte vier sterren
en dat is het maximaal haalbare

nen, maar blijkt in de praktijk ook
handig om een koffer of weekend-tas in te leggen. Voordeel:
hoe hard je ook door de bocht
gaat, de bagage blijft op z'n plek.
De Estate is
natuurlijk niet als
sportwagen
bedoeld, maar
desondanks
gedraagt hij zich
voorbeeldig in snelle bochten. De
'gewone' Primera heeft een uitstekende wegligging en ondanks
het grotere achterwerk hebben de
techneuten dat in deze Estate
weten te handhaven. In rechte lijn
doet de Nissan het zo mogelijk
nog beter. Hij ontpopt zich
zowaar als een prima 'Autobahncruiser'. Onder alle omstandigheden ligt hij als een trein op de
weg. Zelfs op topsnelheid (volgens het boekje 175 km/u, maar
in het kielzog van een snelle
Duitser konden we 202 km/u op
de teller zetten) is de auto nog
met één vinger te besturen. Een
uitstekende reiswagen.

De Renault Mégane biedt een hoge mate van veiligheid. Een leuk resultaat voor het best verkopende
model van dit Franse merk.

De Mégane beschikt over speciale constructies die waken over de
veiligheid. Zo is het SRP-sys-

teem. Dat reduceert de druk van
de gordelspanners, zodat de
kans op letsel aan de borstkas
minimaal blijft. In combinatie met
de SRP-airbag neemt de kracht
op de gordels af van 900 kilo
naar 400 kilo bij een aanrijding
met 56 km/uur. Verder draagt de
extreem stijve carrosserie constructie bij aan de botsbestendigheid.

Maar Renault gaat nog verder.
Met ingang van september zijn
voor de Mégane zij-airbags leverbaar, waardoor bij aanrijdingen in
de flank nog hoger veiligheid
wordt geboden.
Tevens zullen straks hoofdsteunen met gebogen pennen worden
gemonteerd. Dit type verkleint de
kans op nekletsel aanzienlijk.

we flats gebouwd worden duidt
erop dat het oosten wel degelijk
toekomst heeft.
Bij terugkeer in Nederland wijst
de kilometerteller een kleine
2.500 kilometer meer aan dan
een week tevoren. We zijn echt
een beetje van de bloedrode
Estate gaan houden. Het is met
lichte pijn in het hart dat we de
sleuteltjes teruggeven aan de
importeur.

Specificaties

Smart is de naam van een kleine 2,50 meter korte auto, die later
dit jaar op de markt komt. Er komen dealers in de grote steden in
de Randstad. De auto is ontwikkeld door Mercedes-Benz en rolt uit
een fabriek die met diverse partners is gebouwd. Eén daarvan is
de initiatiefnemer van de smart auto, de Zwitserse onderneming
die ook verantwoordelijk is voor het uitbrengen van de Swatch horloges. Maar smart is klein en daarom niet geschikt voor alle vervoerskarweitjes. Autoverhuurder Avis Europe biedt uitkomst. Smart
kopers krijgen een bonnenboekje aangeboden, waarmee ze tegen
een gunstig tarief een andere auto kunnen huren. Een bestelbus
voor verhuisklusjes of een terreinauto voor1 de vakantie bijvoorbeeld.

650 Opeis tijdens WK
Voor het wereldkampioenschap voetbal in Frankrijk heeft sponsor
Opel 650 auto's ingezet. Voor het vervoer rond en naar de tien
World Cup stadions zijn Vectra's Omega's, Sintra's en Combo's in
touw. Spelers, scheidsrechters en leden van de internationale voetbalbond FIFA en van het organiserend comité maken gebruik van
de auto's. Overigens kruipen ze niet zelf achter het stuur. Opel
heeft duizend medewerkers opgeleid om als chauffeur op te treden.

Nissan Primera Estate 1.6 GX
viercilinder
lijnmotor
Cilinderinhoud: 1.597cm3
Vermogen:
73 kW/100 pk
bij 6.000 t.p.m.
136Nmbij
Max. koppel:
4.000 tp.m.
12,8 sec van
Acceleratie:
0-100 km/uur
Topsnelheid:
175 km/uur
Gem. verbruik: 7,5 ltr/100 km.
Motortype:

Prijs:
Alles laat zich zonder enige moeite bedienen. Sturen, remmen,
koppelen en schakelen gaan van
een leien dakje en dat maakt de
auto ook in de stad tot een prettige en ontspannende metgezel.
'
Rustig kruisend komen we vanzelf in het voormalige Oost-Berlijn
terecht, waar we met de splinternieuwe wagen duidelijk meer
aandacht trekken dan in het westelijke deel. De muur is gevallen,
maar in de praktijk bestaat er tussen de beide helften nog een
wereld van verschil. Alleen de
enorme vlakte waar talloze nieu-

f41.495,-

Bijzonderheden
uitrusting
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Spiegels van binnenuit verstelbaar
Verstelbaar stuurwiel
Neerklapbare achterbank
Getint glas
Ruitenwisser achter
Airconditioning
Twee airbags
ABS

Beurt om 30.000 kilometer
Bezoeken aan de garage zijn bij Peugeot straks nog maar zelden
nodig. Auto's van het modeljaar 1999 hoeven slechts eens in de
30.000 kilometer of om de twee jaar een grote beurt te krijgen. De
interval was om de 15.000 kilometer of een jaar. Bij de diesels is
de termijn verhoogd van 10.000 naar 15.000 kilometer. Voor de
nieuwe direct ingespoten zelfontbranders komt de interval bij
20.000 kilometer te liggen. De langere onderhoudstermijnen zijn
mogelijk, omdat de techniek volgens Peugeot de laatste jaren sterk
is verbeterd. Olieverbruik komt nagenoeg niet meer voor en moderne smeermiddelen gaan veel langer mee dan vroeger.

Topmonteurs bij Fiat, Lancia en Alfa
Jan Tersteeg van autobedrijf Vermeij in Uithoorn is de beste Fiat en
Lancia monteur van Europa. In hel Italiaanse Parma kwam hij als
winnaar uit de bus in de finale van de TOP Technician competitie,
die de Italiaanse merken Fiat, Lancia en Alfa Romeo jaarlijks houden. Tersteeg ging met de Fiat bokaal aan de haal. Zijn collega
Gerd Koldenhof van autobedrijf Van Rijn in Apeldoorn won als
monteur van Lancia. Aan de finale deden 63 deelnemers mee. De
Nederlandse lieten twee overwinningen, een vierde, een vijfde en
een tiende plaats noteren. Dat is een heel best resultaat.

Volvo S80 veiligste model ooit

M

et veiligheid heeft
Volvo een naam hoog
te houden. Het
Zweedse merk heeft een
voorbeeldfunctie op dit terrein. In de loop der jaren
zijn al de nodige standaards
gezet, zoals met het Side
Impact Protection System
(SIPS). Het is een veelomvattende bescherming
tegen zijdelingse aanrijdingen. Alle modellen zijn
ermee uitgerust. Dus ook
de nieuwe S80, die echter
als topper straks de lat nog
hoger moet gaan leggen.
Volvo spreekt over zijn S80 als
één van de veiligste modellen
ooit. Vele nieuwe technieken zijn
samengepakt in dit model. Zo is
er een systeem dat de kans op
nekletsel (whiplash) met vijftig
procent vermindert. Whiplash of
zweepslag komt vooral voor bij
aanrijdingen van achteren. Volvo
heeft in de S80 stoelen gemonteerd die bovenlichaam en hoofd
op een zachte wijze opvangen.

aantal. Letsel is niet uitgesloten,
maar de verwondingen zullen volgens Euro NCAP licht zijn en
zeker niet van levensbedreigende
aard. Renault scoort met zijn
model nu even hoog als vorig
jaar Volvo met de S40.

Het is de tijd van de lopende neuzen, niesbuien en brandende
ogen: hooikoorts dus. Mensen die daarvoor gevoelig zijn, hebben
de grootste problemen in de auto. Met stuifmeel verzadigde lucht
stroomt ongehinderd via het ventilatiesysteem de neus binnen. De
Duitse firma Bosch heeft inmiddels 33 verschillende filters ontwikkeld die zijn te monteren in een honderdtal automodellen. Het
vangt de kleinste deeltjes op, zelfs bacteriën krijgen gaan kans
door te dringen in het interieur. Het filter gaat ongeveer 15.000 kilometer mee. Bij de autodealer is te informeren naar de mogelijkheden om zo'n filter in de wagen te monteren.

Opel stationwagens populair

Stationwagons zijn ongekend
populair. Reden voor Nissan om
de Primera Estate op de markt te
brengen. Om optimaal aan de
Europese smaak te kunnen voldoen is de Estate in Europa ontworpen en wordt hij door Engelse
handen gebouwd. Dat gebeurt in
Nissans eigen fabriek in het
Britse Sunderland.
Doelmatigheid en elegantie zijn
volgens de ontwerpers in deze
auto verenigd. Daar zijn ze bijzonder goed in geslaagd. De
Estate is een prachtig uitgebalanceerd model geworden: niet te
lang, niet te kort, sierlijk en erg
ruim.En dat laatste is bij een stationwagon natuurlijk geen onbelangrijk gegeven.

Stofvanger in auto

Bij een klap in de flank krijgen
schouders en hoofd bescherming
van zogenaamde inflatable curtains. Het zijn airbags verborgen
in de dakstijlen. Opgeblazen zien
ze er uit als een luchtbed.
Veiligheid begint bij goed zicht.
Bij het achteruit rijden is dat te
bevorderen door met een druk op
de knop de buitenste twee hoofdsteunen op de achterbank te
laten neerklappen. Traction control en een hoogstaand stabiliteitssysteem zijn standaard op de

De vormgeving van de S80 spreekt voor zich: dit is een toplimousine in de klasse van de duurdere
BMW's en Mercedessen.
versies 2.9 en T6. Zelfs bij zeer
gladde omstandigheden zorgen
deze ervoor dat de auto goed
blijft te controleren.
Handsfree bellen kan ook en heel
veilig. Als extra is op de S80 een
volledig in het dashboard en de
middenconsole geïntegreerd telefoonsysteem verkrijgbaar.
Voorkeuze toetsen zijn op het
stuur te vinden. Een druk op de
knop volstaat om Ie bellen. De
bestuurder kan ook het audiosysteem vanaf het stuur bedienen.
Volvo heeft verder als extra een
satellietnavigatiesysteem voor de
S80. Het heet RTI. Het is voorbereid op de toekomst, doordat het
als één van de eerste kan com-

municeren met het Traffic
Message Channel, dat recentelijk
in Nederland is ingevoerd. RTI
gebruikt de hierop verzonden verkeersinformatie, zoals filemeldingen, om direct alternatieve routes
te zoeken.
Opmerkelijk is de opstelling van
de motor onder de kap De zescilinder staat dwars op de njrichting. Dat is nog nooit eerder vertoond, althans niet bij een lijnmotor. Hier staan de cilinders in een
rij naast elkaar, terwijl ze bij een
V6, de aanduiding geeft het al
aan, in V-formatie staan opgesteld. Een lijnmotor is daarom
ook veel breder. Om toch de
benodigde ruimte te vinden heeft

Volvo de versnelhngsbak heel
compact gemaakt.
Door de overdwarse positie zijn
kreukelzônes veel beter te benutten. Bovendien is er extra ruimte
voor het interieur gecreëerd. De
zespitter heeft een inhoud van
2,9 liter en levert 204 pk. Verder
zal Volvo de auto leveren met vijfcilinders. Dal zijn dezelfde als die
voor de S70/V70. Ook komt de
2,5 liter turbodiesel vrij voor de
S80. Topper is de S80 T6
Geartronic. De zescilinder levert
dan 272 pk, dankzij het blazend
geweld van maar liefst twee turbo's. We kunnen niet wachten om
daarmee te rijden.
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FAX/PRINTER
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«••*sterren invrieskapaciteit.
Adviesprijs*999.-

599.-

479.-

ZANUSSI KOEL/VRIES LUXE VAATWASSER
Italiaanse vormgeving. ****
sterren invriescapaciteit.
Adviespnjs 899.-

579.

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

MIELE KOELKAST

Nederlands topmerk; 4 pro- |
iramma's, 12couverts. "899.-

525.-

BOSCH AFWASAUTOM. l
SMS1012;RVSinterieur.4
sproeiniveaus. Adv* 1179.-

735.-

BAUKNECHWMTWASSER
GSF341; 3 programma's. Variabele indeling. Adv'1099.-

795.

K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-enHFK-vrij.Adv'1399.-

849.-

SIEMENS KOEL/VRIES
KG25V03; 240 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv"1348.-

879.-

850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs'1435.-

898.-

499.-

~ 229,-

SAMSUNG 24 LITER

499.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

SV125; Videorecorder met
PDC. Adviesoriis'749.-

KOR610, DIGITAAL. 18 liter inhoud, 800 watt vermo- |
len.auto. programma's. '349.-

WHIRLPOOLAVM"

TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
Adv*1099.-

GV6400; 4 k o p p e n ,
Showview+PDC. Adv'1159.-

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar. Maar
liefst 280 liter inhoud, 3 vriesladen. CFK/HFK-vrij. "1849.-

SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000; Met aquastop
en RVS binnenzijde. Lage
verbruikswaarden.' 1348.-

845.-

MIELE VAATWASS"ER
G570; Topklasse. 6 Programma's. 12 couverts. Waterontharderenwaterstop. "2099.-

~ 1295.-

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk.
Waterbeveiliging. Adv"1649.-

~ 1198.-

SONY LONGPLAY

M1400;Afstandbed.'550.

Ideaal voor op de camping
en in de auto.

599.

X2101; Tnmtron, TXT.M 440.

|SONYPORTABLE KTV

KOELBOX 12 volt

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

J620; Hi-Spec Drive. Adv'1189.-

969.-

M21; Hi-Black Trinitron
Adviesprijs'990.-

425
ELECTROLUX

649.-

JVC HIFI STEREO

SONY 55CM STEREO

SONY55CMTELETEKST

Met vriesvak. 140 liter inhoud, CFK-vrij. Adv'729.-

ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter vriezen. Adv'949.-

579.1699.SAMSUNG STEREO !
l SONY 63CM STEREO
X2501;Hi-Black Trinitron
teletekst, afst.bed. Adv'1770.'

Met vriesvak. Adv'699.-

_1649.BAUKNECHTWASAUTOM.

499,-

PHILIPS HIFI STEREO

17 lite» inhoud. Eenvoudi- |
e bediening. Adv'599.-

219.-

>va129.

WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv'799.-

l SONY BREEDBEELD GRUNDIG HIFI STEREO
28WS1;70cmSuperTnnit
ron, 60 Watt stereo, te
| letekst.Adviesprijs'2990.-

578.-

669.-

639.-

SONY 72CM TRINITRON

WE900; Instelbare centrifugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfreinigende pomp. AdV1199.-

INDESiïWASAUTOMAAT

E705;SuperTnlogic,4koppen,
Showview + PDC. Adv' 1200.-

179.-

WHIRLPOOL AVM260

SIEMENS KOELKAST

WASVOLWASAUTOMAAT

FL700; 750 toeren centrifuge. RVS trommel, schokdernpers. Adviesprijs'949.-

SONY HIFI STEREO

R2V18; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

698.INDESIT 900 TOEREN

ZANUSSIWASAUTOM.

E810;4 koppen Super Trilogie
montage videorecorder. "1550.-

130hter, metvriesvak. '699.-

179.-

SHARP MAGNETRON

ZANUSSI KOELKAST DAEWOO MAGNETRON

899.-

699.-

'

M6135; Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneem- |
baardraaiplateau. Adv'279.-

AWM800; 15 programma's.
Ruime vutopening. Milieuvnendelijk. Deurbeveiiiging. '1079.-

WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's.'1349.-

SONY HIFI STEREO

145 LITER KOELER

WHIRLPOOL KAST

Topklasse. Volelectronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv'2299.'

HD610; Topper! 4 koppen,
Showview+PDC. Adv'1199.-

275.
295.-

848.WHIRLPOOLWASAUTOM.

MIELE 1000 TOEREN

l 020 . 6474939 •

Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

WM20000; RVS trommel en
kuip. Aparte temperatuurreBespaartoets.Adv'1348.-

C ALL CENTER
MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 1 6.00 UUR

1-DEURSKOI

Automatischeontdooimg.'529.-

Con«um«nlen Helpdesk voor Informatie «n
T«v«n« mtldin van <torfng«n aan
kleuronteluvHle «n groot hul«houd»ll|ke app.

PANASONIC STEREO

Off. Ned. Philips garantie.
Adviespnjs'495.

319.-

FW375P; 240 Watt Dolby
Surround versterker, RDS
tuner, dubbel cassettedeck,
3 CD-wisselaar, inclusief 3weg frontspeakers, centeren surroundspeakers en
afstandbediening.
Adviesprijs*1095.-

GRDV; Camcorder, 100x
zoom. Adviespnjs'5279.-

699.51 CM KTV TELETEKST
70voorkeuzenders,Off. Ned.
Philips garantie. Adv*745.-

PHILIPS MINI SET MET
DOLBY SURROUND
PRO LOGIC

600©

1349.SONYDIGITAALTOP!

PT4501;Teletekst.Adv'1645.-

i PHILIPS

*..i. O •<»•*• 6 OOG
W
Ó <? O © O

TR780; STEADY SHOT, topklasse camcorder. Adv'2530.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN l

Ë260;Showview+PDC.'78Q.- l

j WASDROOGCOMBINAT1E
| Wassen en drogen in 1 machine, 1000 toeren. Adv'1549.-

EB& COQ J
HiWff
O£«7. Vftm.r „ K i iv»^j
PANASONIC Beste Koop! l§nnrSSpnSa
NVSD200; Showview +
PDC. Adviesprijs'649.-

[pil 449.-

'ARISTONASB25TURBO
SuperTurbo-Dnve, showview |
+PDC,afstandbediening.*845.-

;U bovendien
-

WASDROGER STUNT!

PHILIPS SHOWVIEW

Meltjdktok en pluizenfilter. '495.-

VR165;+PDC,a1st.bed.*745.- l

i PANASONIC KTV TXT

Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs'649.-

A237; Express ProDigi. "714.-

375

l TX21;55cmFSQ.Adv'849.-

649.l PANASONIC63CM TOP PH&

SONYVIDEORECORDER

|CONDENSDROGER
GeenatvoernodJgiRVStrommel.

Ë105;Atslandbediening.'61Q.-

MD2; HiFi-stereo, TXT.
Adviespnjs'1399.-

tMEr

Q7Q .
OIÏJ.

969.-

PHILIPS VHS-VIDEO

BAUKNECHTDROGER

VRl 61 ; Afstandbed. Adv"645.-

Kreukbescherming. Instelbaar tot 150 minuten. '949.-

TA4412; 63cm, teletekst.
Adviesprijs'1595.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

JARISTONASTEREOKTV
l TV/VIDEO COMBI'S

369.-

M e t a f standbediening.

299.-

ÖLIVETTi KLEURENPRINTER
JPÏÏO; 600 DPi, 3 pagina's per minuut Adviesprijs*399,-

UNIEK HOLDIDAY LINE ABONNEMENT
34,. PER MAAND

I

979.-

I

KV14V4; Showview, PDC.
Adviesprijs*1220.-

I

739.-

PHILIPS KT.V/VIDEO
PV172;37cm, Showview.
Adviesprijs*995.-

B5IW stand br

169»
' Fusl wiet gatanlie

MULTIMEDIAPCSTUNT!
Intel Pentium166MMX,
IBM200Proc Laatste modellen.
_ ., _ ^
4 ji^m

Electronische besturing.
Zeerstil. Adviesprijs'1099.-

2-DEURS KOELKAST
CFR; 220 liter netto inhoud, CFK-vrij. Adv'849.-

425.-

dooiing. Adviesprijs"749.

475.-

BOSCH KOELKAST
180 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv "985.-

595.-

Electronisch en reverserend.
RVS trommel. Adv'1799.-

MHW,240M,JogDial,2«ponfiÉii,

Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv'695.-

498.398.-

155.-

BnRun

798.-

ETNA FORNUIS

Gasoven, vonkontsteking en
ovenlade. Adviesprijs'849.-

2800toeren,RVStrommel.'249.-

sa

Gas-elektro fornuis, grill, thermostaatensierdeksel. '1199.-

LUXE FORNUIS

1145.CENTRIFUGE

debitel' 3 CD-wisselaar, RDS ter, dubbel cassettedeck]

FQV.
Gasfornuis
met elektrisch!
oven, incl.
grill en
sierdeksel.
Adv'1450.-

ZANUSSI 2-DEURS PELGRIM
Z150; Automatische ont- HETE-LUCHT FORNUIS

MIELE WASDROGER

met aoto-reverse, 4-weg bass reflex luidsprekers. \

Multimedia PC, 32MB intern,
2.1GBschijf,CD-Rom,1ax/modem, W'95, 1 jr. On-Site garantie en helpdesk. '3799.-

595."
BOSCH WASDROGER

*1550.-

^,wnHiu

' Pieten |o»ertaj) 1.29 ent
' Daluren ('s mie e» Mett««]U5 teil f N minuut

ftifil^f^ 1479."
INTEL P200MMX PC

SONY SUPER MINI HIFI SYSTEEM

PHILIPS SPARK TOP MODEL
GSM TOESTEL t.w.v. 999.-',,._, _„
1
"> GRATI!
1 lOspiiatjBlieiiseii
1

51 CM KTV / VIDEO
TR426; Showview, PDC,
TXT,2luners.Adv*13?5.-

ATAG
FORNUIS

ZANUSSI WASDROGER

JVC SHOWVIEW + PDC

90 LITER VRIESKAST PELGRIM KOOKPLAA1
3 vakken. Adviesprijs 698.-

r-w.!*)».* 1979.-1

349.-

IBMAPTIVAE60TOP!|
K6-233MMX.32MB intern,
2 OGB, K56.flex fax/modem,
14" monitor. Adv'3999.-

WHIRLPOOL KAST
"
Gunstig energie verbruik,
capaciteit, CFK-vrij.

2399.-

449.-

PRIJS
GRUNDIG 63 CM KTV

2-delige pannendragers er
sierdeksel. Adviespnis'490.

ETNA KOOKPLAA1
2-delige pannendragers

rrwik O1Q .
ETJ5J £IO.

BOSCH VRIESKAST HOLLANDIAKOOKPLAA

ST650, Stereo, TXT. AoV'1829.-

GSD1300; 3 laden, 11 kg invriescapacileil. Adv*848.-

799.GRUNDIG 37CM + TXT

OPZETVRIESKAST

P730; STUNT' AdV699.-

4-pits gaskookplaat. Adv"295

158.-

Handig! 50 liter. Adv'595.-

379.-

JP170; Kleurenprinter.'599.-

299.269.-

OJ400,lncl.sheetfeeder '499.-

219.»

KTV37CM+TELETEKST HP INKJETPRINTER

VRIESKISTEN!
De topmerksn leverbaar in
alle maten en soorten. Er
is al een vrieskist voor:

i.-rv«u.-»^ 289.-

m PORTABLEKTV37CM CANON BJC4200

,

TopklasseiSjr. garantie. '821.-

OK .

™L

299.-

-

419.-

BC C B E T E R EN G O E D K O P E R

I

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

(BEVERWIJK

l ZAANDAM

l Breestraat 65

l Westzijde 55

19ELEKTRO-SUPERS
IN DE R ANDSTAD
AMSTERDAM - AMSTELVEEN - ALKMAAR
BEVERWIJK • ZAANDAM • DELFT

(onder Dirk v.d. BrocK)

LEIDSCHENDAM
HILVEHSUM - MAARSSENBHOEK

|?r,-„dam
™anasndfg^
l zatordaq
|,
'

ETNA WASEMKAP
AVANCE; 3-standen. Adv" 1 K

78.
.13.00 tot 18.00 uur
.09.30 tot 18.00 uur
, . 09.30 tot.17.00 uur

l Deltt en Zoetermcer vrijdag... 1:
| overige tiliaten donderdag . . . 19.00 tot 21.00 uur

STRANDPAVILJOEN
\
Juli-

aanbieding

Nieuwsblad

Zie adv. elders in
deze krant

Woensdag 1 juli 1998

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
58-e jaargang nummer 27, oplage 5.4251

Zandvoort swingt

Rijbewijs kwijt
BENTVELD - Een 43-jarige
lutomobilist uit Bentveld trok
naandagmorgen omstreeks
;én uur de aandacht van de
politie. De man reed slingerend over de Zandyoortselaan
i;n stootte daarbij een verceerszuil omver. Hij bleek beloorlijk wat alcohol te hebben
genuttigd en kreeg een rijyerjod van dertien uur. Zijn rijbevijs is ingevorderd en er is een
Droces-verbaal opgemaakt.

ZANDVOORT - Camera's
op
vandalismegevoclige
plekken in het dorp. Dat opperde burgemeester Van der
Heijden in de commissieyergadering over het veiligheidsbeleid. Sommige ondernemers reageren enthousiast, anderen zijn terughoudend. De politie'ziet nog wel
een paar haken en ogen,
maar is beslist niet tégen het
idee.

ZANDVOORT - Een 28-jarige man uit Munchen is vorige
veek aangehouden wegens
J/erdenking van het stelen van
lege bierkratten. De Duitser leVerde voor 135 gulden aan
«ratten in bij een supermarkt
aan de Burgemeester EngelDertstraat. Daar kreeg het per •
Isoneel argwaan omdat het
kratten betrof die normaal alleen aan horecabedrijven worlen geleverd. Volgens de veriachte had hij de kratten geregen op een camping. Inforlatie door de politie bij de
pachters leverde geen aangifte
op. De man kreeg zijn emballagebonnen terug en mocht vertrekken.

raslekkage

Het Dorpsplein, Gasthuisplein, Kerkplein en Haltestraat stonden
zaterdagavond in het leken van het jaarlijkse Midzomcrnachtfcstival. De bekende band Touch Down wist in de Haltestraat vele

voeten van de vloer te krijgen. De weergoden konden het
Zandvoortse muzickspektakcl blijkbaar waarderen. Het bleef
droog. Zie extra pagina
Foto Kaï m Schut

Onder invloed

ZANDVOORT - Een 25-jarige automobilist uit Westerloo
is vorige week woensdag aangehouden omdat hij met alcohol op achter het stuur zat.
Dat kwam tijdens een controle
op de Cornelis Slegerstraat
aan het licht. Zijn rijbewijs
werd ingevorderd en hij heeft
ook een proces-verbaal gekregen.

Huurtermijn van graf langer

ZANDVOORT - De huur- verkeerde verwachtingen wektermijn voor een graf wordt ken; het geeft het idee dat het
verlengd. Belangstellenden graf wordt aangekocht voor
kunnen grafrecht 'kopen' onbepaalde tijd.'
B en W wijzen er op dat de
voor een periode van dertig,
zestig of honderd jaar. Dit wet op de lijkbezorging zelf
voorstel van Burgemeester
en ...Wethouders wordt vanavond behandeld in de
Woningbraak
raadscommissie Bestuurlij OVERVEEN - Vorige week ke Zaken.
woensdag is tot twee maal toe
ingebroken bij woningen aan
B en W stellen voor om met
de Elswoutlaan en de Prins ingang van l januari 1999 de
Mauritslaan. De dieven kwa- verordening op het begraafmen binnen door een raam aan plaatsrecht te veranderen. Zij
de achterkant van de woning willen daarmee tegemoet ko- voor verwarring zorgt. De terte forceren. Een gouden ket- men aan de vraag om een stuk- men 'koopgraf en 'onbepaald'
tinkje en een bedrag van 650 je grond voor langere tijd te kunnen niet als zodanig worgulden zijn buit gemaakt.
huren of te kopen, langer dan den geïnterpreteerd. 'Het is
de periode van dertig jaar die uiteindelijk het gemeentebenu gebruikelijk is. Het college stuur dat bepaalt hoelang dat
Ontslagen
zelf spreekt liever van 'huur- 'onbepaald' duurt.'
ZANDVOORT - Een mede- graven' en wil bij uitgifte alleen Het college blijkt overigens
werker van het bungalowpark de term 'huurtermijn' gebrui- geen voorstander van het uitaan de Vondellaan is ontslagen ken. 'De term 'koopgraf zou
omdat hij een mobiele telefoon
stal uit een van de bungalows.
ADVERTENTIE
Op donderdagochtend, omstreeks vijf uur, werd hij door
de veiligheidsdienst van het
park op heterdaad betrapt en
overgedragen aan de politie.

Oud kerkhof
meer in trek
dan nieuwe deel

Het bleek om een lö-jange
Haarlemmer te gaan die een
paar uur tevoren ook al was
opgepakt op de Vondellaan.
Daar maakte hij deel uit van
een groepje jongeren en liep in
een dronken bui over de motorkappen van enkele auto's.

met veel nieuws en lokale activiteiten
en

ETORANJESPEL
iij mooie prijzen zijn te winnen.

DOG m

geven van graven voor langere
termijn op het nieuwe deel van
de begraafplaats. Omdat mogelijk dit deel in de toekomst
wordt verkocht. Eigenaars van
graven die langer zijn gehuurd
dan dertig jaar, zouden zo'n
voornemen ernstig in de wielen
kunnen rij den. Een andere bijkomstigheid is, dat de oude
begraafplaats meer in trek is
als laatste rustplaats. Daar liggen overigens nog duizend
koopgraven uit het verleden.
Vorig jaar zijn op dit oude deel
meer nieuwe graven uitgegeven dan op het nieuwe deel.
Dit oude deel stamt uit 1918.
Als de gemeenteraad het
voorstel van B en W steunt,
dan kunnen belangstellenden
de stukjes grond huren voor
ruim drieduizend gulden (dertigjaar), zevenduizend gulden
(zestig j aar) en vijftienduizend
gulden (honderd jaar). De graven, van zo'n twee maal één
meter, zijn bedoeld voor maximaal drie overledenen. Het
recht op een urnengraf kan
worden afgekocht voor ruim
1500 (dertig jaar), 3700 (zestig
jaar) en 7500 gulden (honderd
jaar).
Het is trouwens ook mogelijk
om een familiegraf te huren.
Elke halve vierkante meter
kost 238 gulden vooreen periode van tien jaar.

Borrel op en
huisraad kapot
ZANDVOORT - Een bewoner van de Prinsesseweg heeft donderdagavond in dronken toestand
zijn huisraad vernield. De
man raakte buiten zinnen
omdat hij zijn vrouw niet
thuis trof. Hij gooide een
magnetron door het raam
waardoor het dak en de
bloembakken van zijn buren schade opliepen.
Omstreeks kwart over
negen 's avonds kreeg de
politie een melding over
een man die in zijn woning
stevig tekeer ging. Omdat
huisraad de benedendeur
blokkeerde moesten de
hulpverleners met behulp
van een ladder en via het
raam naar binnen. Ze troffen de 32-jarige Zandvoorter aan, temidden van de
vernielde huisraad. De gewonde man werd eerst
voor behandeling naar het
ziekenhuis gebracht. Op
het politiebureau vertelde
hij later dat zijn woede
-werd opgewekt omdat hij
zijn vrouw niet thuis trof.
Hij koelde zijn woede maar
op de huisraad. Volgens de
politie verkeerde hij onder
invloed. De man beloofde
de schade aan dak en
bloembakken van de buren te zullen betalen en
mocht vertrekken.

Stuurde bon in, hij staat op pagina 14-15

Ryverbod

ZANDVOORT - De politie
heeft het rijbewijs van een 32jarige Haarlemmer ingevorderd omdat hij tot twee maal
toe dronken aan het verkeer
wilde deelnemen. De eerste
keer, om half twee, werd de
man gesignaleerd op het Gasthuisplein. Hij vertelde zelf niet
te gaan rijden maar zich door
vrienden thuis te laten brengen. Dat gebeurde ook. Omstreeks half vijf zag de politie
hem echter wel rijden. Hij weigerde een ademanalysetest af
te nemen. Daarvoor kreeg hij
een proces-verbaal en een rijverbod van 12 uur. Ook raakte
hij zijn rijbewijs kwijt. De politie pakte de Haarlemmer op 16
mei ook al op wegens rijden
onder invloed.

Waterstanden
Datum
01 jul
02 jul
03 jul
04 jul

HW
LW HW LW
09.24 05.16 22.06 17.35
10.26 05.50 22.45 18.20
11.14 06.40 -.-- 19.20
00.00 07.36 12.25 20.10

05 jul

01.05 08.15

06
07
08
09

02.05 09.25 14.36 22.24
02.5610.3015.1523.26
03.36 11.25 15.55 ~.~
04.09 00.05 16.31 12.14

jul
jul
jul
jul

13.45

21.15

Maanstand:
EK wo. 01 iul 20.33 u.
Hoogwater do 02 jul 04.09 uur.
NAP +101 cm.
Laagwater wo 01 jul 05.16 uur.
NAP -86 cm.

Zijn camera's het geëigende
middel om vandalisme in de
winkelstraten van het Dorp tegen te gaan? Of tasten deze de
privacy van de burger aan? De
meningen hierover zijn verdeeld. Een aantal ondernemers ziet het als een preventief
middel, anderen zijn bang dat
het klanten wegjaagt.
De winkeliers rondom het
Kerkplein zijn wel gewend aan
het inslaan1 van ruiten, het
'wildpiassen en vernielen van
bloembakken, veelal door jonge cafébezoekers. Af en toe laten ze een spoor van vernielingen achter op weg naar hun
logeeradres.
Burgemeester
Van der Heijden denkt dat camera's op vandalismegevoelige plaatsen een oplossing zijn.
Hij dropte zijn idee tijdens de
commissievergadering, waar
het veiligheidsbeleid integraal

18 PAGINA'S
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werd behandeld. Hij wilde de
reactie van de daar aanwezige
ondernemers toetsen.
,,Ik heb er niets op tegen,"
zegt Cees Bruynzeel van Jupiter inleen reactie achteraf.
„Mijn zegen heeft hij. Alles wat
helpt is welkom." De bezwaren
onder een aantal ondernemers
en politici golden voornamelijk
het privacygevoelige karakter
van het plan. In dat opzicht is
een woordvoerder van bakkerij
Paap, die pal aan het Kerkplein zit, ook voorzichting. Filiaalmanager Wil van Raat van
het naastgelegen Kruidvat ziet
wel wat in het voorstel van de
burgemeester. Alleen: „Vandalisme vindt vaak 's nachts'
plaats. Wie moet zo'n monitor
in de gaten houden? De winkels zijn 's avonds dicht."

ZFM was
een echte
jongensclub

Volgens teamchef Ab van
Deventer van het Zandvoortse
politiebureau is het logisch dat
Van der Heijden eerst wil weten of er voldoende draagvlak
is voor het plaatsen van camera's binnen Zandvoort. Want
als je eenmaal A zegt, dan
moetje ook B zeggen, vindt hij.
„Het is toch een hele investering." Een monitor op het bureau plaatsen sluit hij uit. „Dat
doen we niet."

Pagina 5

Paleis gewijd
aan Vrede
van. Munster
Uit & Vrije Tijd

Vervolg op pagina 3

Geen omleiding
Zandvoortselaan

ZANDVOORT - Een overgrote meerd-^-heid van de reacties op de inspraakmqgelijkheden voor de herinrichting van de Zandvoortselaan,
is gericht tégen de wegomleiding tussen de Kennemerweg en Herman Heijermansweg. Bij de gemeente kwamen ongeveer 290 reacties
binnen. B en W willen de
moed nog niet opgegeven en
blijven de omleiding de
meest veilige oplossing vinden.

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

het omleidingsvoorstel deel uit
van een veel groter plan
(Raamplan). Het is echter nog
niet opgenomen in dat plan; er
wordt voorlopig nog gezocht
naar andere oplossingen. De
reacties op het herinrichtingsplan zijn overigens niet allen
van bewoners van de Zandvoortselaan. In principe kwam
er van hen maar één binnen.

Intrappen ruit
ZANDVOORT - De politie
heeft zondag een 24-jarige
Haarlemmer opgepakt en voor
nader onderzoek ingesloten.
De man wordt ervan verdacht
een ruit van een broodjeszaak
aan de Haltestraat te hebben
ingetrapt. Vermoedelijk onder
invloed van dranken drugs. De
volgende ochtend kon hij zich
niets meer herinneren van wat
voorgevallen was. Er is een
proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

De rest van de protesten
kwamen van de Heijermansweg en Kennemerweg. Ook de
Voetgangersvereniging,
de
Volgens het college maakt fietsersbond,
Milieudefensie
en de Stichting Kinderen
Voorrang lieten van zich horen.
ADVERTENTIE
Hetzelfde gold voor de Quarles
van Uffordlaan, De Kennemer
Golf- en Countryclub en de
Tennisclub Zandvoort. De
laatste instellingen vrezen
voor verlies van parkeerterreinen als de weg wordt omgeleid.
De Vereniging Woonpark
Kostverloren heeft overigens
ook al bezwaren aangetekend
en wel tegen omleiding van
Bel dan i.v.m.
verkeer via de Heijermansweg.
nabezorging
Voorlopig stelt het college de
donderdagmorgen
gemeenteraad voor om 1,2 milvóór 12 uur
joen gulden beschikbaar te
tel. 5717166
stellen voor de eerste fase van
de herinrichting. Voor het geld
worden onder meer rotonden
aangelegd, een tunnel bij Unicum, een aantal middengeleiders en verbeteringen van
kruispunten doorgevoerd. Het
voorstel is vanavond in de
commissie Ruimte Ordening
aan de orde.

Vernielingen

ZANDVOORT - Zondagmorgen 'omstreeks half vier,
heeft de politie twee 20-jarige
Zandyoorters aangehouden.
Surveillerende agenten zagen
hen op' de Brederodestraat,
nabij de Hogeweg, een middengeleiderpaaltje en een vuilnisbak vernielen. Na verhoor
werden zij de volgende ochtend weer vrijgelaten en krijgen een proces-verbaal. Zo
ontkennen overigens de vernielingen te hebben gepleegd.

Uw krant
niet
ontvangen?

Radarcontrole

OVERVEEN - Donderdag leverde een radarcontrole op de
Zeeweg 24 overtredingen op
531 voertuigen werden gccontroleerd. De hoogst gemeten
snelheid'was 115 kilometer per
uur, tachtig kilometer per uur
is toegestaan.

Vriendelijke Arabier noodt tot rustig rijden
ZANDVOORT - Hij glimlacht vriendelijk en doet op
het eerste gezicht denken
aan de Palestijnse leider
Yasser Arafat. Volgens kunstenaar Erik Holtkamp, een
van de ontwerpers van de
beschilderde
schutting
rondom de bouwput achter
Jupiter aan de Haltestraat,
is de gelijkenis geen bewuste keuze. „Het is zomaar een
Arabisch hoofd waar een zekere warmte vanuit gaat.
Gewoon een exotische kop."
Een decoratief beschilderde
schutting onttrekt sinds enkele weken de bouwput van
winkelcentrum Jupiter in
aanbouw aan het oog. Op de
schutting zwemmen vissen,
rijden motoren door een absurdistisch landschap en
glimlacht een Arabische meneer vriendelijk naar de voorbijgangers. De twee Zandvoortse kunstenaars Hilly
Jansen en Erik Holtkamp zijn
verantwoordelijk voor deze visuelc opknapbeurt. De vissen
van Jansen zwommen al enige
weken, inmiddels heeft de
Arabische kop van Holtkamp
ook een plaats gekregen.
„Het is maar tijdelijk," zegt
Erik Holtkamp in zijn atelier
aan de Diaconiehuisstraat.
„Als het bouwproject klaar is
dan gaat de schutting weer
weg." De Zandvoortse kun-

stenaar reageerde op de oproep in de BKZ-groep ongeveer een maand geleden. Er
moest een ontwerp komen
voor de schutting want de opdrachtgevers wilden wel iets
aardigers dan een kale schutting. „Het leek mij leuk om te
doen. Alleen vond ik veertig
meter wel veel. Hilly is er toen
bij gekomen en we hebben het
werk in tweeen gedeeld."
Holtkamps voorkeur gaat
uit naar portretschilderen. In
zijn atelier, dat in de weekeinden ook als galerie dienst
doet. vallen de warme kleuren
in zijn portretten op. Ze zijn
ook terug te vinden op de houten wand. Het. zij n kleuren die
bijvoorbeeld kinderen meteen
zullen aanspreken.
„Wat het ontwerp betreft
zijn we behoorlijk vrij gelaten.
Het moest wel ter goedkeuring naar de gemeenteraad."
Die had er geen probleem
mee. De schilder kon aan de
slag met zijn humoristische
interpretatie van het Zandvoortse motorvolk inclusief Kunstschilder Erik HnUkamp voor zijn strandtafereel
duopassagier. Ook de 'Arafat'
werd positief ontvangen.
hij moet de verkeersgebruiker het groot. Het is voor het eerst
die de Haltestraat inkomen dat ik zo 'in het groot' schilHoltkamp
verduidelijkt mild stemmen. Ze gaan dan der."
Hoewel zijn opleiding Vernogmaals: „Het portret is minder agressief rijden," luidt
geen weergave van Arafat. De de filosofie achter het grote keerstechniek aan de hts geen
kop lijkt erop omdat hij ook portret. Bovendien: „Ik had basis vormt voor een portretzo'n doek omheeft." Waarom die 'Arafat' al eens geschil- schilder, hoopt de Zandvoorhiervoor gekozen? ,,De man derd. Ik was eigenlijk wel ter zijn droom, om van zijn
heeft een vriendelijk gezicht: nieuwsgierig naar het effect in werk te kunnen leven, eens

Editie 17

DEZE WEEK

Burgemeester:
'Camera's in
de straten'

ratten weg

ZANDVOORT - Onderzoek
van de technische recherche
leeft uitgewezen dat de gasexplosie op een camping vorige
week aan de Kennemerweg,
waarbij twee mensen werden
gewond, veroorzaakt is door
sen ondeugdelijke aansluiting
tussen gastoestel en het vaste
aansluitpunt van de caravan.
Er ontstond een lekkage.

Los nummer 2 gulden

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik jjraajï wil welen wal zich in
mijn omgeviiiK afspeelt. Ter kenniMiiakini; ontvang ik hel
Zandvoorls Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00
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Daarna word ik abonnee en belaal per
H kwartaal/ 19.nO PI halfjaar f 35,40 D jaar ƒ (il.75

waar te maken. Anderhalf jaar
geleden maakte hij nog Picasso-achtige gezichten en ging
hij tussendoor op zoek naar
zijn eigen stijl. Volgens eigen
zeggen heeft hij die nog niet
helemaal gevonden Uit een
aantal opdrachten blijkt echtcr. dat hij al aardig op weg is.

* Vooi poMabunneos (jelden andere larieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opKcven:0205()2.()2.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 l'A
..,...
Amstei dam. U hoeft Reen post/egel Ie plakken. 8 '710371 "017003"

woensdag 1 juli 1998
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uitvaartverzorging
kennemerland bv

FAMILIEBERICHTEN
Ruim (i weken n;i liet overlijden van onze moeder
is loch nog vrij onverwacht overleden, onze vader,
opa en overgrootvader

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

Albert Meems
lid in de Orde van Oranje-Nassau
oud-adjudant van politie te Zandvoort
* 'M maart 1918
t 'M juni 1998
Moordrecht:
Wil Duquesnoy-Meenis
René Duquesnoy
Ursula en Coerl
Monique en Rob
Jelle
Dwingeloo:
Marga Oudendijk-Meems
Krwin Oudendijk
Steven
Sanne
Robin
Hnssuin:
Frans Olto Meems
Albert
Patrick
Malouke
Correspondentieadres:
Wil Duquesnoy-Meems
Vioolstraal 20
28'! l AR Moordrecht
Tel. 0182-37.32.55
Albert is overgebracht naar de rouwkamer van het
uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort,
alwaar geen bezoek.
De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 4 juli
1998 om 13.30 uur op de Algemene Begraafplaats
Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort.
Kr zal na afloop van de plechtigheid gelegenheid
zijn tot condoleren in Hotel Hoogland (naast de
Watertoren) teZandvoorl.

Met grote verslagenheid geven wij u kennis dat, tijclens zijn vakantie op M.P.S. "Avanti" geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve man,
onze zwager en oom

Arend Cornelis Busso
Riidesheim,
Amsterdam,
l februari 1908
26 juni 1998
E. Busso-van Schalk
en verdere familie
Burg. Nawijlaan 5
2042 BN Zandvoort
De crematie heeft heden plaatsgevonden in crematorium Velsen, te Driehuis-Westerveld.

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

enz.

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

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

Gefeliciteerd met je
middenstandsdiploma
prima score!

De Rozenobel - Antiek

>y De Nationale Handels Academie

IN- EN VERKOOP ANTIEK • CURIOSA • DECORATIES

Voor kasten, salon- en eettafels in grenen,
kersen, teakhout en grootmoederstijd
Diverse leuke, kleine antieke spullen,
oude en nieuwe verlichting,
schilderijen en decoratie-artikelen

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis,
ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag 08.30 -16.00 uur
donderdag
08.30 - 20.00 uur
vrijdag
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan
men voor een beperkt aantal zaken terecht (m.n.
paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response nummer 24
uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023)
5740102.
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort hebben op
dinsdag 22 juni vergaderd. De besluitenlijst van deze
vergadering en van de verdere m week 26 door B&W

GEMEENTE

Een compleet verzorgde begrafenis

Salsa N ia kt
fot singles

of crematie voor een éénmalige

Bij De Wurf een stunt
als eerste in Zandvoort

ZotovoruL l Ifypfc- Sounds In. single donce

een steak van het
JAPANSE WAGYURUND

Cartbean. welkotns-cocktcul en. een. grandioze, barbeaueofi ket terrein van. 9 tot 3 uur in. de naakt.
UitsL ongeb. mensen v.a. 30 jr. Ooit. gekleed,

Speciale prijs ƒ 25,incl. garnituur

voor info- of reserverunen.

afkoopsom van slechts ƒ 3.395,-

Soc. De Manege

Aanbieding gaat in op vrijdag 3 juli

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleetverzorgde begrafenis of crematie.

ƒ 25,- aairt
tel571GO23

*

iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens

*

een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ 5.500,-

Keuken geopend van 17.30 tot 21.00 uur

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

De Wurf fam. Paap
Tel. 5714558
(noordelijke afrit rotonde)

26 juni 1998

Bogota:
F. Fagel
C. Fagel-Rodriquez
Alfredo
Paola Andrea
Heemstede:
A. Kuijt-Fagel
II. Kuijt
Sander
Jeroen
Zandvoort:

R. de Wit
E. Wiebes
Bobby
Haarlem:
C!. Fagel
Huize A. G. Bodaan
De begrafenis heeft heden plaatsgehad op de
Algemene begraafplaats aan de Herfstlaan te
I leemslecle.

Het gemeentebestuur roept iedereen op aan dit project
deel te nemen om zo het inbraakrisico te verkleinen.

Dagelijks geopend van 12.00-17.30 uur

STRANDPAVILJOEN

Franciscus Jacobus Fagel
30 juli 1921
Bentveld:
K. Fagel-de Wit

PROJECT VEILIG WONEN
Het preventieteam van het project Veilig Wonen, dat in
het kader van het Integraal Veiligheidsbeleid m Zand-i
voort actief is, bezoekt van maandag 29 juni tot en met
vrijdag 31 juli 1998 de "Zeeheldenbuurt" ten noorden
van de Jac van Heemskerckstraat/Stationsplein en
ten westen van de Van Speijkstraat/Bm Van Alphenstraat Bewoners uit deze buurt kunnen in die periode
gratis inbraakpreventieadvies krijgen
Via een brief worden de bewoners uitgenodigd een
afspraak te maken met een lid van het preventieteam
Ook als u al een alarminstallatie heeft of andere maatregelen heeft getroffen, kan het toch zeer nuttig zijn deel
te nemen aan het project Veihg Wonen
Gedurende dezelfde periode staat in deze wijk de preventiebus waar men terecht kan voor informatie over
het project Veilig Wonen. De preventiebus staat van
dinsdag 7 tot en met zaterdag 11 juli en op zaterdag 25
juli 1998 aan de Trompstraat, hoek Bm Van Alphenstraat

Gasthuisplein 6, Zandvoort
tel. 023-5731787

Tot ziens bij
Met intense droefenis geven wij kennis van het
plotselinge en veel te vroeg overlijden van mijn
echtgenoot, onzevader, schoonvader, opa en broer

genomen besluiten is op maandag 29 juni vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te zien bij de
Centrale Balie

Geld verdienen is makkelijker dan je denkt!

Het Zandvoorts Nieuwsblad
TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

rv
LAJ

van der Kuijl

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

C

>

voor meer informatie:

BEL GRATIS 0800-022 45 35

BEZORGERS
Je hoeft er niet vroeg voor op te staan
en je zit er ook niet elke dag aan vast.

Tel.(023)5366088
Stresemannlaan62- Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

zoekt

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direct hulp bij een sterfgeval.

UdONT

Een paar uur per week is al genoeg. Wil je dat?
Hot hoogheemraadschap Amstel, Gooien Vecht is verantwoordelijk voor het waterkwantiteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbeheer tn het zuidoostelijk deel
van de provincie Noord Holtand, het noordwestelijk deel van de provincie Utrecht
en een klein atel van de provincie Zmd'Hotland De werkzaamheden voor het

Bel dan ons kantoor:
telefoonnr. O23-5717166

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering
(DWR) die gevestigd is in Amsterdam en Hilversum

DOKTERSBERICHTEN

A F W E Z I G
J. C. Anderson, huisarts
van 3-7 tot 20-7

voor
waarneming:

F. B. Wecnink
Kostverlorenstraat 70 A,
tel.: 5712499
spreekuur volgens afspraak

of
Huisartsenpraktijk Noord
tel. 5719507
na 17.00 uur en weekenden
en vrijdasmiddag
na 16.30 uur, tel. 5730500

b 3.3.
doktersdienst 09001515

ADVERTENTIES

Openbare vergadering
van het algemeen
bestuur
Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap vergadert op donderdag 9 juli a.s. in het kantoorgebouw van
het hoogheemraadschap aan de Larenseweg 30 te
Hilversum. De vergadering begint om 13.30 uur.
Agenda
De volgende punten komen onder andere aan de orde:
• Notitie peilbesluiten;
• Kwijtscheldingsregeling 1999;
• Strategisch meerjarenplan Amstel,
Gooi en Vecht 1999-2003;
• Krediet voor rioolgemaal van Nieuwer ter Aa
naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie Loenen;
• Krediet voor baggeren van polderwatergangen m
Amsterdam;
• Restauratieplan Vecht, uitvoeringsprogramma 1998/1999.

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

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

Snelle 24 uurs service en:

U bent de eerste die uw foto's ziet
dus ook voor uw fotowerk naar

de Gaper Drugstore.
Sterk in perfect fotowerk
BUDGET
KLEURENFOTO'S
van kleinbeeld kleurenfilms

GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgendc voorwaarden: • geabonneerd /ijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor /.ijn opgegeven • maximaal 3 regels • alleen voor particulier
gebruik • hel aangebodene mag niet boven
l'300,- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangcboden.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt. komma ol'cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw adveitcntic een betaalde Micro is. kunt u
bij uw leksl een gegaiandecrde (giio)bctaalclieque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaait.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

PRESTIGE-FOTO

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Coupon uitknippen en opstuten
(frankeren als briel'l niet vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Fax:020-6656321.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zand\oorts
Nieuwsblad
Gasthuisplcin 12.
2041 JM Zandvooil

BRIEVEN ONI)EK
NUMMER KOSTEN
|-«J.'J9(ICI.. BTW)
KX'l RA

(u dient er rekening
mi'ü U' houden dut hij
uw o|)(.',a\e de rej{L'l
hr.o.nr.... Inir. \.d. hlud
als l reuel bij uw teksl
gerekend « ordt).
Wij /ijn niet aanspraKelijk \o'ir routen ctntstaan door onduidelijk
liiiiulschrill.

Gtatis Micro's en betaalde
"'ij heliouden ons liet
Micto's moeten worden muele- rcdlt ">»r/ouder
ve,d aan de bane van ons kan- ;M^-;--!-»,
tooi tot uiterlijk maandag
, m,;)u.ni
nit,t
16.00 uur.

met nieuwe film voor slechts [ J,"

Zandvoorts Nieuwsblad

(oio)
DRUGSTORE

Hilversum, i juli 1998

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.

Vraag ook naar de
Stukken inzien
U kunt de volledige agenda en de bijbehorende stukken
inzien op de volgende vestigingen van het hoogheemraadschap:
• Larenseweg 30 te Hilversum, tel. 035 - 647 77 77;
• Spaklerweg 18 te Amsterdam, tel. 020 - 460 21 oo.

voor de particulier:
3 regels gratis

BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE

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

BEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren. Maak
gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.
Bel 0900-8991161
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

EEMMMM

ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

ed17

t/m 3 regels ƒ 5 60
l/m 4 regels ƒ 7 47
t/m 5 regels ƒ 9 34
t/m S regels ƒ 11.21
t/m 7 regels ƒ 13,08
t/m 8 regels ƒ 14.95
t/m 9 regels ƒ 16.81
t/m 10 regels ƒ 18,68
Wilt u ook naam. adres, \voonpluais volledig invullen, anders kunnen wij u\\ aiUeilentie helaas niet opnemen.
Voor de paitiailier maximaal 3 regels gratis, niel *oor de /akelijke markt, tol een maximum \.in één .uKeilenlie
per week. Ook /onder \cimelding viaagprijs (artikelen te /amen niet hoxen l'300.-) kunt u niet gratis adveitelen. Alle piij/en /ijn mei. I7.5 r /f I3TW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon.
S.vp. in uihiiek:

Plaats:
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Camera's
Vervolg van voorpagina

„Maar als er schade is aangeicht op een plek waar toevallig
^en camera staat, dan kan de
gemeente de band bekijken en
langifte doen. Bij de confrpnatie tussen Ajax- en Feijeloordfans is ook achteraf van
en camera van Rijkswaterjtaat gebruik gemaakt."
Als je eenmaal kiest voor het
kaatsen van camera's, zo
lenkt de teamchef, dan moet
e ook iemand vinden die dageijks de band wil bekijken. „Veen hebben een bezwaar tegen
leze methode omdat het een
nbreuk maakt op de privacy.
Mies staat op de band geregisreerd. De maatschappelijke
discussie is daarover nog in
olie gang. De vraag is waar je
de grens moet trekken."
Hij kan zich voorstellen dat
r bewoners zijn die het plaatsen van camera's toejuichen.
Vooral in de zomermaanden,
ils veel jeugdige toeristen de
jloemetjes buiten zetten,
noet de overlast voor de burjprs minimaal blijven. „Je zult
naar langs zo'n route wonen
n je ruit wordt ingeslagen zoils pas is gebeurd. Of je auto
at tussen die tien waarvan de
spiegels gesneuveld zijn. De
lader van dat laatste geval is
rouwens gepakt, het was een
Sandvoorter."
Alvorens te besluiten tot het
jlaatsen van camera's, zo
:mdt de politieman, moet
>erst de vraag gesteld worden:
er draagvlak? „Daarna moet
je afvragen: wie doet het en
ie leest de banden uit? Er ziten wel wat haken en ogen aan
ist. De burgemeester is teecht aan het inventariseren of
• politiek gezien een draagak voor is." Bewoners en wineliers echter die regelmatig
eteisterd worden door vandan kunnen zelf ook de videoamera ter hand nemen. Ze
oeven niet af te wachten tot
gemeente
maatregelen
eemt. „Als wij op de videoand kunnen zien wie schade
eeft aangericht en deze peroon is te achterhalen, dan
unnen we optreden. Of je met
ogen kijkt of met een camea, voor ons maakt dat niet uit.
iteindelijk is het toch de
echter die beslist of het beijsmateriaal geldig is."
Rondom het gemeentehuis,
aar sinds drie maanden caicra's zijn geïnstalleerd, is het
andalisme aanzienlijk terugelopen. De bode kan via een
lonitor zien wat er gebeurt pp
traat en bij calamiteiten inrijpen of de politie waarschuen. Voor het plaatsen van canera's is gekozen omdat het
ieuwe gedeelte van het geneentehuis en het kunstwerk
egelmatig werden vernield.

Vaterdrinker
ZANDVOORT - Simon Waerdrinker, een van de meest
ekende Zandvoorters uit de
a-oorlogse jaren, is vrijdag 3
ili te horen zijn bij ZFM. In dit
ve-interview vertelt hij over
en van de vele activiteiten
•aarmee hij zich inliet. Of het
u gaat om zijn verzameling
ieulse potten, of het veilinggeouw De Witte Zwaan, Ge
.oogman haalt al deze herineringen weer op in een ongewijfeld vrolijk interview. Tusen elf en twaalf uur 's morens.

Prjjzenpot

ZANDVOORT - De winnene nummers van de loterij
'ranje Nassauschool van 25
mi zijn: 2169 (reischeque),
762 (video), 2891 (skeelers),
164 (First Sony), 1282,2493 en
558 (cd-bon).
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'Niet risico nemen dat iemand onder stroom komt'

Montmartre

Nog- voor het tweede bedrijf
kwam zaterdagmiddag een
vroegtijdig einde aan de
openluchtvoorstelling van
het spektakelstuk 'Onder de
Vuurboet'. Nadat in de stromende regen een stoet ouderwcts aangeklede kinderen het specltonecl was
ontvlucht trad Wim Ilildering-voorzitter Pieter Joustra naar voren. „Lieve inensen, het kan niet anders,"
schalde hij met door emotie
bevangen stem. „De microfoons lopen vol, en daardoor
is het helaas "onverantwoord
pin door te gaan. We kunnen
immers niet het risico lopen
dat er medewerkers onder
stroom komen te staan."

ZANDVOORT - Het Zanclvoorts Palet organiseert zondag 12 juli, samen met het Cultureel Centrum/Zandvoorts
Museum, een schildersdag in
de oude Zandvoortse dorpskern. Alle kunstenaars, amateurs en zondagschilders zijn
vanaf tien uur 's morgens weikom bij het museum aan het
Gasthuisplein waar zij zich
creatief kunnen uiten. Het
Zandvoorts Palet hoopt op
medewerking van de Folklorevereniging De Wurf en de Bomschuiten Bouwcluta. Er is ook
muziek. De organisatie zoekt
overigens nog muzikanten die
pro deo willen optreden. Voor
deelname bellen met nummer
57.40280.

Diapresentatie

H

ET TRIESTE BESLUIT van de afgelaste voorstelling werd
vervolgens
deels
goedgemaakt door de verschijning van iedereen die erbij betrokken was, teneinde collectief het Zandvoorts volkslied
aan te heffen. Deze onversterkte doch hartverwarmende samenzang ging erin als koek bij
de paar honderd toeschouwers
die zich in het voorafgaande
uur niet had laten wegregenen.
Terwijl menigeen zijn paraplu
ritmisch meebewoog zong iedereen uit volle borst mee in
het spontane koor. Nochtans
bleef het publiek na afloop met
een hoogst onbevredigd gevoel
achter, evenals de leden van de
jubilerende verenigingen De
Wurf en Wim Hildering.
Het was tenslotte de bedoeling om de tweede en laatste
uitvoering van het toneelstuk,
dat op het sportterrein tussen
de Maria- en de Hanny Schaft school was gesitueerd, tot een
even groot succes te maken als
de première. Die vond de
avond ervoor plaats en overtrof alle verwachtingen. Liefst
1100 toeschouwers waren getuige van wat ongetwijfeld als
een legendarisch gebeuren de
geschiedenis in zal gaan. Een
culturele inspanning van een
dergelijk formaat was in Zandvoort immers nog nooit eerder
geleverd.
Zo hadden niet alleen de beide verenigingen de handen in
elkaar geslagen om er iets onvergetelijks van te maken. Ook
tal van lokale kunstenaars
werkten belangeloos mee,
door grote doeken te leveren
waarop zij hun visie op Zandvoort hadden geschilderd.
Deze aan weerszijden van de
zitplaatsen
opgehangen
kunstwerken, die binnenkort
ten bate van een goed doel zullen worden geveild, maakten
van de arena,niet slechts een
schouwtoneel"maar''óók een
openlucht-galerie. Van de partij was trouwens ook de haringkraam van Jaap Kroon, die
tussen de bedrijven door goede zaken deed.
Maar verreweg de meeste
belangstelling ging natuurlijk
uit naar wat zich allemaal op
het tientallen meters brede
podium afspeelde. En dat
bleek niet gering te zijn. Tegen
de achtergrond van een levensecht decor werd door in
totaal zestig acteurs en figuranten het Zandvoort van 1917
gestalte gegeven. Dat in dat
jaar de Eerste Wereldoorlog
woedde, was voor de bevolking
destijds op vreselijke wijze te
merken. Om de haverklap voer
namelijk een vissersschip op
een door de Engelsen gelegde
mijn. Wie aanmonsterde, tast-

ZANDVOORT - In de grote
zaal van het Activiteitencentrum is donderdag 2 juli een
diapresentatic te zien over Argentinië en Griekenland. Om
drie uur 's middags. De kosten
inclusief maaltijd zijn tien gulden. Maandag 6 juli in het activiteitencentrum: oude handwerktechnieken. Onder leiding
van Sylvia Ruisendaal kunnen
liefhebbers van borduren de
oude technieken weer bijspijkeren. Schaartje en vingerhoed zelf meenemen. Tussen
twee en vier uur 's middags.
Entree is twee gulden.

Theekoepels

Onderuit

OVERVEEN - Zondagmorgen omstreeks vier uur zagen
surveillerende agenten hoe
een motorrijder de stoplichten
bij de Raaksbruggen negeerde.
Hij vervolgde daarna zijn weg
met hoge snelheid richting
Hoffsteedeweg. Daar sloeg hij
plotseling linksaf de Hoge
Duin en Daalseweg op. De bestuurder van de politieauto
kon door krachtig te remmen
een aanrijding voorkomen. De
24-jarige Haarlemmer gaf vol
gas en ging onderuit. Bij een
ademtest bleek dat hij heel
wat glazen alcohol op had. Er
is een proces-verbaal tegen
hem opgemaakt.

te daardoor in grote onzekerheid of de reis niet de allerlaatste zou zijn.
Aan dramatiek ontbrak het
dan ook niet in 'Onder de
Vuurboet', dat enkele jaren geleden door P.H. Dekker werd
geschreven. Maar ook vrolijke
zaken werden uitgebreid in
beeld gebracht. Zo mochten
de toeschouwers hun ogen uitkijken op een heuse huwelijksvoltrekking, en op de exclusief

Hoogtepunten van honderd
jaar Fokker in Aviodome

'"ertentieverkoop: R Post (verkoopger). M. Oosterveld.
nti

»oorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aange"°n bi| de Nederlandse Nieuwsbladpers

museumgeschiedenis.
Er zijn 25 historische Fokker-vliegtuigen te zien, waarvan een aantal in een natuurlijke omgeving. Hiervoor zijn op
ware grootte nagebouwde situaties ontworpen, die de bedrijvigheid rond de vliegtuigen
uit vroeger tijd doen herleven.
Hoogtepunten zijn een Fokker Driedekker uit de Eerste
Wereldoorlog en het Fokker
F.7a-passagiersvliegtuig uit
1925. Ook het grootste deel
van het Fokker-erfgoed, dat eigendom is van de Fokker Heritage Trust, is te bewonderen.
Deze collectie kon in oktober

Lotnummer pop

Ina Vos, Ans Vcldwisch en Ed
Fransen brachten hun rol met
veel verve op de planken
Foto Küim Schut

'es: Gasthuisplein 12, Zandvoort. Posts 26, 2040 AA Zandvoort.
ntoor geopend: maandag van 13 tot 16
dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
n 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donder9 van 9 tot 12 uur, vrgdag van 9 tot 16
r
dactie: (023) 571.8648 Fax- (023)
30497.
"ertentieverkoop: (023) 571.7166. Fax.
23) 573.0497.
l wmaveenij'perscom.nl
cro advertenties (020) 562.6271. Fax20)665.6321.
De Fokker F.7a is één van de hoogtepunten bij de grote
"oiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan overzichtstentoonstelling in het Aviodome
n de Helende Meesters 421 B. Amstels
" Postbus 51, 1180 AB Amstelveen.
SCHIPHOL - In het Natio- dankzij bijdragen van het Ne(020) 347.3434 Fax- (020) 347.3439. naal
Luchtvaartmuseum derlandse publiek, bedrijfsleo advertenties- (020) 562.6271 Fax: Aviodome op Schiphol is tot ven en de overheid worden
20)6656321.
midden januari 1999 een gro- overgenomen van de curatoonnementen (opgave, verhuizing, etc). te Fokker-expositie te zien.
ren van Fokker.
20)562.6211.
De tentoonstelling heeft ook
J
onnementspri|zen: ƒ19,60 per kwartaal;
De expositie staat geheel in een interactief deel met als
5
40 per half jaar, 61.75 per |aar Voor het teken van bijna honderd klap op de vuurpijl een parastabonnees gelden andere tarieven, jaar vliegtuigbouw bij Fokker. chute simulator. Hiermee kan
sse nummers ƒ2,--.
Het is met zo'n 4500 vierkante een bijna echte parachutea
9en over bezorging: donderdag tussen meter een van de grootste ex- sprong worden gemaakt uit
|j_uur (023) 5717166.
posities uit de Nederlandse een authentieke Fokker 50.
actie: Robbert Wortel (chef). Frank
"IPers (plv.-chef). Monique van Hoogaten, Joyce Schreuder.
lrr
ngevmg/Systeemredactie: Dick Piet
'eO. Willem Bleesmg, Hero Blok, Paul
'sse, Fred Frereiean, Pieter Hendal. Theo
dei Liiiden, Yvonne Mulder, Andre
u f
y ersant.
rCr
etanaat/Redactiepromotie: Trudy
"enkamp. Henny Lanser.

ZANDVOpRT - Wie geinteresseerd is in theekoepels kan
donderdagmiddag 9 juli zijn
hart ophalen tijdens een historische wandeling. Vanaf café 't
Hemeltje aan de Bloemendaalseweg 102, volgt een wandeling
richting theekoepel De Rijp en
naar de theekoepel van Wildhoef. De wandeling geschiedt
onder leidingvan mevrouw Patijn die alles weet van Bloemendaal. Op een terras aan
het Kerkplein van het buurdorp wordt thee gedronken.
De kosten zijn 3,50 gulden en
de vertrektijd is om twee uur.

Vrijdagavond togen de
Zandvoorters massaal naar de
uitvoering van de
toneelvereniging Wim Hildering
en Folklorevercniging De Wurf
Foto Anché LiobtTom

'afhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
ntveld en Aerdenhout. Verschijnt op
ensdag Uitgave Weekmedia BV.
oldredacteur. J.M. Pekelhanng.
ecteur/uitgever: C A Pelle
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Daarnaast zijn er flight simulators met bewegende stoelen,
computers om zelf vliegtuigen
te ontwerpen en computers
met een Fokker-encyclopedie.
Tevens zijn er films over de geschiedenis van Fokker en de
restauratie van de Fokker Spin
te zien.

De overzichtstentoonstelling- 'Fokker en de twintigste eeuw; een historisch relatie" is tot midden januari
1999 te zien. Tot l oktober is het Aviotloinc dagelijks geopend van 10 tot 17
uur. Daarna is liet 's maandags, met
uitzondering van de vakanties, gcsloten; dinsdag t/m vrijdag geopend van
10 tot 17 uuren in het weekend van 12
tot 17 uur. Telefoon: 020-604.1521

voor dames bestemde 'Koppiesdag' die daaraan vooraf
ging. Tevens werd van elke gelegenheid dankbaar gebruik
gemaakt om een stemmig lied
in te zetten, op de melodieuze
klanken van het harmonicaduo en koor onder leiding van
Milly Zandvoort.
De rode draad in de voorstelling, die inclusief pauze een
uur of drie duurde, waren de
kleurrijke verwikkelingen van

een visers- en een stropersfamilie. Even boeiend waren echter de belevenissen van een
keur van bijrolspelers, waarin
menige bekende plaatsgenoot
herkend kon worden. Zo speelde dorpsomroeper Klaas Koper zichzelf, terwijl burgemeester Rob van der Heijden
een veelbelovend toneeldebuut maakte als marskramer
Manus. Duidelijk werd hierdoor dat het regisseursduo Ed

Fransen en Sonja Rijnders-Koper er tijdens de voprbereidingstijd met vlag en wimpel in
is geslaagd om niet alleen de
leden van de twee verenigingen, maar ook buitenstaanders tot acteursprestaties van
niveau te inspireren.
Een daverende ovatie viel
alle podiumgasten dan ook
langdurig ten deel na afloop
van het derde bedrijf. Graag

ZANDVOORT - Het toneelstuk Onder de Vuurboet moest
zaterdagmiddag door hevige
regenval voortijdig worden afgebroken. Het was daarom
hadden ze dit applaus op za- niet mogelijk om het winnende
terdag nóg een keer in ont- lot van de pop in Zandvoortse
vangst genomen, maar dat lie- kledij bekend te maken. Het
ten de weergoden dus helaas winnende lot is gevallen op
niet toe. Al wil Pieter Joustra nummer 531, kleur blauw. Tot
niet uitsluiten dat er toch nog 15 juli kan de winnaar zijn/haar
een vervolgje komt. ,,Mis- prijs afhalen bij de familie
schien dat we het stuk binnen- Veldwisch aan Dorpsplein 9.
kort nog een keertje uitvoeren
in De Krocht. Maar dan, gezien
ADVERTENTIE
de beperkte ruimte van dat podium, natuurlijk wel een stuk
kleinschaliger."

Zuidbuurt eist verbod voor vrachtwagens
ZANDVOORT - Vrachtwagens van Heineken, BFI, Aviko, Van Galen, Akerboom. Je
kunt het zo gek niet bedenken of ze hebben er een foto
van. En het zijn niet van die
kleine auto'tjes, nee stevige
jongens die op een ferryboot
naar Engeland niet zouden
misstaan. En al die kolossen
denderen dagelijks door de
smalle straatjes van het historisch centrum. Het moet
maar eens afgelopen zijn,
vindt de Zuidbuurt. Gisterenavond tijdens de raadsvergadering werd een fotozwartboek aan wethouder
Hogendoorn overhandigd.
'Ingeklemd tussen de Hogeweg, Thorbeckestraat en de
Kerkstraat ligt een van Zandvoorts oudste buurtjes. Dat de
Zuidbuurt een heel oud stukje
Zandvoort vertegenwoordigt,
is nog goed te zien aan de
smalle straatjes en de dicht op
elkaar staande vissershuisjes.'
De tekst van het fotoboek lijkt
op die van een beginnend

sprookje. De aandachtige lezer
krijgt echter onmiddelijk een
ander beeld, namelijk die van
vergaande verkeersoverlast.
Met name van vrachtwagens.
Het boek staat vol met beelden van pittoreske plekjes. Ze
worden echter allen verstoord
door de aanwezigheid van

goed einde komt.
Volgens de bewoners is dit
historische hart van Zandvoort niet berekend op manoeuvrerende vrachtwagens.
De smalle straatjes kunnen de
druk niet aan. Afgezien van
alle stank- en geluidsoverlast
is er ook geregeld schade aan

Bewoners overhandigen petitie
aan wethouder Hogendoorn
enorme vrachtkolossen die,
zoals een foto van de Duinstraat laat zien, soms met z'n
drieën staan te wachten totdat
ze hun goederen op de stoep
van een winkel kunnen lossen.
Het foto-zwartboek, want dat
is dit boek eigenlijk, is samengesteld door de bewoners van
de Zuidbuurt en gisteravond
overhandigd aan wethouder
Hogendoorn. In de hoop dat
het sprookje toch nog tot een

huizen (scheuren in muren),
hekken en plantenbakken.
„Van parkeeroverlast is vooral
's avonds en in de weekeinden
sprake. Het lijkt of iedereen
weet wanneer de dienst van de
parkeerpolitic erop zit." stelt
een van de bewoners.
Vooral na vijven trekken hele
meutes parkeerplaatszoekers
de buurt in. Vaak tevergeefs.
maar even vaak parkeren ze
hun auto op plaatsen waar dat

Kamerbrede collecties, huizenhoge kortingen: het is nu
opruiming op Meubelboulevard Amsterdam-Diemen.
Sla uw slag!
BAAIBERGEN, HOUWEtING INTERIEUR, MIJNDERS,
MONDILEDER, MONTEL OASE, VAN REEUWIJK, SLW
KAMER CENTRUM, STOK MEUBEICENTIR, VALHAL
Inlo 1020) 69093 16

officieel niet mag. De buurtbewoners zijn bang dat dit soort
invasies ooit gevolgen zullen
hebben voor hun bereikbaarheid. „Soms kan niemand er
meer door. Ook politie, ambulance en brandweer niet als er
zich een noodsituatie voordoet." Dat ze hun eigen auto
zelden in de buurt kunnen parkeren, ervaren ze nog als een
van de minst grote problemen.
De Zuidbuurt is overigens
niet voor het eerst met hun
klachten richting gemeentebestuur gestapt. Sinds februari
van dit jaar ondernemen ze actie. Met als gevolg dat de gemeente in het eigen beleidsplan de prioriteit geeft aan het
zoeken naar oplossingen voor
de buurt. Dat gold zowel de
Zuidbuurt als de Haarlemmerstraat. In de Haarlemmerstraat worden echter al maatregelen getroffen. In de Zuidbuurt gebeurt nog niets. Het
steekt de bewoners dat er nog
geen contact met hen is opgenomen.
Het is de reden waarom ongeveer veertig huishoudens
gisteravond een petitie hebben aangeboden aan wethouder Hogendoorn. Ze eisen op
korte termijn maatregelen tegen de verkeersoverlast in hun
buurt. Er moet een andere manier zijn om de ondernemers in
de Kerkstraat (een drukkerij,
twee cafés en twee pensions)
van goederen te voorzien, denken de bewoners. ..Voorlopig is
het gebleven bij vage toezeggingen waar vervolgens niets
mee wordt gedaan." De Zuidbuurt wil afsluiting voor
vrachtwagens en liet invoeren
van parkeervergunningen voor
belanghebbenden. ,,Het is
voor ons niet acceptabel dat
de huidige situatie nog langer
voortduurt."

Cinema Ci
2 juli t/m 8 juli

Nederlands Gesproken

LOST IN
SPACE

TITANIC

Iedere dag v.inaf l juli

l/m 6 september
van I200l/m 18 00 uur.
Dus kom naar Familyland.
met al je vriendjes
of vriendinnetjes
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Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

(Para)medisch personeel gevraagd

Winkelpersoneel gevraagd

Amstelrade

DEKAMARKT

Ja, reserveer snel voor een 3-daags vakantie-arrangement:
* 2 overnachtingen in een compleet ingerichte wigwam.
* Elke wigwam is voorzien van water, elektra, verwarming,
Winkelmedewerkers v/m
kookgelegenheid, koelkast en T.V. Bovendien beschikt u over
voor diverse afdelingen
een eigen sanitaire unit met toilet, douche en wastafel.
Wij zoeken enthousiaste mensen, die graag in een super- * 3 dagen lang gratis gebruik maken van de vele nieuwe en
marktbedrijf willen werken en een opleiding hebben op
geweldige attracties zoals The Eagle, de wildwaterbaan, de
minimaal mavo niveau Leeftijd vanaf 17 jaar Werkervaring in
de winkel is een voordeel
looping star, de spannende wild west shows, het circus, lekker
Contracturen en werktijden in overleg
verwarmd zwemmen in het unieke Bergbad en nog véél meer.
De arbeidsvoorwaarden van DekaMarkt zijn geregeld per *genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's.
CAO Daarnaast biedt DekaMarkt een prima studiekostenre- * Dat is een belevenis voor de kinderen én voor u !
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Avontuurlijk wigwammen bij
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN

Voor ons filiaal Oranjestraat te Zandvoort zijn wij op zoek naar
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EEN DAG SLAGHAREN IS EIGENLIJK TE KORT

Amslelrade in Amstelveen, grenzend aan Amsterdam, is een
modern voorzieningencentrum voor mensen met een vaak
complexe lichamelijke handicap Op eigen terrein biedt
Amstelrade huisvesting aan 105 bewoners Zij hebben ieder
een eigen woonruimte. Naast dagelijkse verzorging en
verpleging kunnen zij rekenen op professiormle ondersteuning
en begeleiding terwijl er mogelijkheden zijn tol actieve
dagbesteding De verzorging on verpleging binnen Amstclrade
is georganiseerd per wooneenheid van 15 bewoners

geling en 10 procent korting op aankopen in onze filialen
In samenwerking met andere voorzieningen biedt Amstelrade
ook elders m de regio zorg- en dienst-verlening aan mensen
met een handicap Zowel in- als extern is Amstelrade actief op INTERESSE?
Bel telefoonnummer 023 5730665 en vraag naar mevrouw
het gebied van vernieuwing en differentiatie van de zorg
M H H Juffermans, de bedrijfsleider Even de winkel inlopen
Binnen de DIENST VERPLEGING EN VERZORGING hebben kan natuurlijk ook
wij vacatures voor

Horecapersoneel gevraagd

ziekenverzorgenden (v/m)
VOOR ONREGELMATIGE DIENST INCL NACHTDIENST

50 BANEN BIJ

FUNCTIE:
De belangrijkste werkzaamheden zijn:
hl .11 hl
- u bent lid van het team medewerkers dat zorg draagt voor
verzorging, verpleging en begeleiding van de bewoners op
viir|Hij/<ii<>\<] iT.vxf in\\
de wooneenheid,
l kunt <[i' tckM \,in nu MI< i o .H!\I'I tmhn oinliin.itii' /
Burger King zoekt voor haar vestiging op
u voert daarbij de zorg uit zoals die is overeengekomen met de
h li InniM h n|t£r\i'ii
bewoners en alle betrokken disciplines,
- het uitvoeren en/of assisteren bij verpleegtechnische handeFAST FOOD MEDEWERKERS M/V
lingen,
(fulltime, parttime en vakantiewerk)
- het begeleiden van één of meer bewoners kan tot uw taken
behoren.
Gevraagd wordt
(ilit iiuinniri is mol \oi>i litvot <:kl.u hlrii) of /i-mini ,1.111
-gemotiveerde, vriendelijke, klantgerichte instelling,
PROFIEL:
Micro1» VS «M'kmrilia
U heeft ervaring in en/of affiniteit met het werken m de gehan- - bereidheid om hard te werken,
l'o-lhiis l ô f > - l 000 Al) tinslcrihmi
dicaptenzorg U beschikt over een van de volgende diploma's- -zeer goede beheersing van de Nederlandse taal,
Onlv MMII* rrnrlirs nuM hricriiiimiili-r
MDGO-vp of ziekenverzorgende. U bent communicatief - beheersing van de Engelse taal (kassa medewerkers),
lijilrii {;i lilcn \iioi pl.i.ilstn^ m lUvcIHIr
vaardig en u heeft een analytisch vermogen. U weet een goed -leeftijd vanaf 16 jaar,
«t, k
evenwicht te bewaren tussen persoonlijke betrokkenheid en - minimaal 3 dagen per week beschikbaar
\ <mi tic
n^ oiii\iiu<:i u IM n ii< i rp
professionele afstand.
Geboden wordt
In eerste instantie wordt uitgegaan van een dienstverband van - een leuke, afwisselende baan,
- aantrekkelijk salaris en goede arbeidsvoorwaarden,
één jaar.
Het salaris is conform de CAO-Ziekenhuiswezen, passend bij - een collegiale, stimulerende sfeer
het
functieniveau
en
rekening
houdend
met
leeftijd
en
ervaring
Technisch personeel gevraagd
Voldoe je aan de eisen en wil je reageren, bel dan tel
Kandidaten voor één van deze functies kunnen zich voor 0206531648. vragen naar dhr Klein Lebbink of dhr Veeren
13
juli
1998
schriftelijk
wenden
tot
mevrouw
J.
Schenk,
GEFELICITEERD met het behalen van je VBO of MAVO
personeelsfunctionaris.
Per direct erv barkeeper Snackbar Het PLEIN zoekt
diploma'
Het is mogelijk vooraf informatie m te winnen bij de gevr voor eetcafe in Zand- oproepkrachten voor
de
unithoofden de heer K de Lange en de heer F. Flierman
vnnrt TPI nR-^4?7Ri?R
weekenden
+ vakanties
Wil je verder leren en werkervaring opdoen in de ELEKTROvoort Tel Ob 54.Y5V5
Voor info R Slag, 5732625
TECHNIEK?
Amstelrade, Laan van Kranenburg 12, 1183 AS Amstelveen.
Telefoon 020 - 547 04 70 Fax 020 - 647 79 91
Neem dan contact op met ELECTRON ELECTRON is een
Divers personeel gevraagd
elektrotechnisch installatiebedrijf waarin je met alle facetten
Lieve VERPLEEGKUNDIGE
van het installatiewerk te maken krijgt BIJ ons >/olg je een
of ziekenverzorgster gezocht
opleiding en doe je gelijk ervaring op m de praktijk
voor onze bedlegenge moeder Inl tel 0206445232
Wij bieden je-gratis opleiding,
- een arbeidsovereenkomst,
-opdoen van werkervaring,
Voor Randstad en omgeving hebben wij per direct + 57
- salaris
mensen nodig voor div functies
Huishoudelijk personeel gevraagd
- verkoop
Heb je interesse9 Bel dan 020-611 2555 en
- vertegenwoordiging
vraag naar de heer J Persoon
-afl goederen comb verk
Gezocht meisje om mij af en - promotie/reclame
Of schrijf naar ELECTRON (Amsterdam) B V Gevr huishoud hulp voor
toe in huis te helpen + pretti- -training en begeleiding naar management
Basisweg 45
1 ochtend p w , ƒ 50
ge sfeer Tel 023-5715416
1043 AN AMSTERDAM
Tel 023-5714762
Wij zoeken enthousiaste, goed gemotiveerde mensen met
doorzettingsvermogen, die zowel zelfstandig als in teamver•
Uw
rubrieksadvertonlir
Loodgietersbedrijf Bemi BV,
band kunnen werken Leeftijd v a 17 jaar
kunt
u
zowel
schriftelijk
nis
Oud Diemerlaan 24 Diemen,
telefonisch
opgeven
Zio
vooi
vraagt op korte termijn allhet adres en/of telefoonnum
round loodgieters Tel
mer de colofon op de advor
020 - 6901075 / 6992535
Ervaring en vooropleiding niet noodzakelijk
tentiepagina van deze kranl
MllllHl.

Hll'l V OOI
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/"f). 10

UI

l rkl'llJMf:

fil

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

RTF ZOEKT PER DIRECT

Bel dan voor afspraak 020-4657350.

Jackpot nu op 6 miljoen!

Hoofdprijs Postcode Loterij
valt in Spijkenisse
Uitslagen
Postcode Loterij

De maandhoofdprijs van de Nationale Postcode Loterij is in juni
gevallen in Spijkenisse. Het was goed raak in postcode 3203
KG, want behalve een ton, reikte de Postcode Loterij maar liefst
33 troostprijzen uit van 1000 gulden. De Mega Jackpot van 5
miljoen gulden viel op een niet verkocht lot in Amsterdam.

Record Show
29 juni 1998

In-juli staat de Mega Jackpot
alweer op 6 miljoen gulden. Dit
betekent dat hij nog maar één
keer mag blijven staan. Als de
stand van 7 miljoen gulden is
bereikt, wordt de Mega Jackpot
namelijk gegarandeerd uitgekeerd. U kunt dus als multimiljonair terugkomen van
vakantie!

De Bingogetallen
getal 1 t/m 22
*

24 01 19 12 11

30

43

32

13

22

38

09

16

39

29

26

20

02

15 04 33 27

*

Heeft u met bovenstaande
getallen een volle kaart,
dan wint u de

400.000 prijzen
Er vielen deze maand meer dan
400 000 prijzen in de Postcode
Loterij. In het overzicht hiernaast kunt u zien,of u één van
de gelukkigen bent. Alvast gefehciieerd!

Thuisbingo van
f 25.OOO,Overige Bingoprijzen
getal 23 t/m 36

31 f 10.000,- 17
03 f 1.000,- 36
21 f 100,- 10
f 50,- 23
37
f 40,- 07
34
f 30,- 06
28
f25,- 44
42

Won u du keer niet? Zei u dan
schrap voor de miljoenenzomer
van de Postcode Loterij: binnen
twee maanden kunt u steen- en
steenrijk zijn. Uw lot van maar
een tientje kan goed zijn voor
zes of zeven miljoen gulden!
Gebruik dus nu vast de bon op
deze pagina voor het bestellen
"Dit tientje kan straks 7 miljoen waard zijn. Die kans op de Mega van uw (extra) loten U hebt ze
Jackpot laat u toch niet lopen?"
dan zeker op tijd in huis!

f 20,f 10,f9,f 8,f 7,f6,f5,-

De BMW
2525 NP 021 in Den Haag

BON VOOR 18,9 MILJOEN
5?"Ja, ik wil meedoen aan de Nationale O de heer
Postcode Loterij' en kans maken op de
Naam:
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle Bingoprijzen.
Adres:

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters
Deelname aan de Nationale Postcode toten;
houdt in aanvaarding van het reglement, verkrijgbaar bij het secretariaat, tel. 020-677 68 68

[

mevrouw

Stand Mega Jackpot

6 miljoen

150.9807

Elke maandag
21.00 uur op RTL 4:
de Postcode Loterij
Record Show

Postcode:
Plaats:

Postcode Loterij

op lokatie:

Postlbanknummer:
Bel mij bij een prij's
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum:

4 juli
Oude Gelderse
Jaarmarkt in Dieren

Tel:

i l

4 juli
Smulpaapfestival in
Papendrecht

__

Handtekening:

5 juli
Hoekse Havendagen in
Hoek van Holland

NATIONALE
_

MH

LOTERIJ

fua

^twP

•

fcn-

• K

•

%«

•••

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar
ivaiiUliaiD
Nationale fPostcode
U4lt*uuo huioi
Loterij,
ijf mitwwwiMiiuiiiiiii*!
Antwoordnummer 19503,1100
• ***^KI, i i w VM
vr»i Amsterdam.
niuaibi uaiu.

m

8 juli
Midweekfeesten in
Steenwijk

per wigwam max. 6 pers.
* Z O 16
*Dl 18
* DO 20
* Z A 22
*MA 24

Geldig voor de dataDl 18
MA 17
DO 20
WO 19
VR 21 ZA 22
ZO 23 MA 24
Dl 25 WO 26

AUG
AUG
AUG
AUG
AUG

Aankomst 12.00 uur; vertrek 10.00 uur.

Gevraagd vakantiehulp

BURGER KINGÜ!
Schiphol

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,- (één lotnummer)

SLAGHAREN, DAAR GENIET IE NOG 'T MEEST
RESERVEER SNEL: 0523-683000 TOT 20.00 UUR

LAST MINUTE
3 dagen f 348,-

B

E

V

E

I

L

I

G

I

N

JUPITER
Raadhuisplein
Tel 0235712838

G

VNV is een eigentijdse en succesvolle dienstverlener, die
behoort tot de grootste ondernemingen in de beveiligingsbranche Onze klanten zijn gerenommeerde bedrijven en
instellingen, die representativiteit en professionaliteit
belangrijk vinden

GRAND OPENING

GRAND OPENINQ

Nieuw reclamebureau geopend
Nieuw bedrijf heeft posities beschikbaar voor
ca 35 mensen
full/parttimewerk
Wegens sterke groei van onze activiteiten zijn wij voor de
Je kunt direct beginnen m alle vacatures, zoals distributie
regio Amsterdam op zoek naar gediplomeerde
vertegenwoordigers buitendienst, reclame/promotiewerk
klantenservice, marketing, P R , verkoop en management
FULLTIME
Geen ervaring vereist, bel nu Triple Dutch Advertising,
maak een afspraak 020 6695500
en
Bezorgers gezocht 1 ochten
Een nieuwe job9 Volg de p w Merel 0299-463916
(32 uur per week)
staatsopleidmg RIJINSTRUC- s'avonds 1800 tot 21 00 u
TEUR in A'dam1 De avondcur- De Nationale Vakantiewerklij
en naar
sus start op 18 en 22 aug
Verdien ± ƒ 150 p d
Info, gids 020-69 22 223
Tel 09002002005 (100cpm)

WINKELSURVEILLANTEN (m/v)

MOBIEL SURVEILLANTEN (m/v)

AANKOMENDE BEVEILIGERS (m/v)

Oproepen - Mededelingen
Uw profiel
* U heeft gevoel voor service en uitstekende contactuele
vaardigheden,
Jongeren gevraagd 18-34 jr die shag en/of filtersigarette
* U bent woonachtig in de omgeving van Amsterdam,
roken en mee willen doen aan een marktonderzoek Je krijg
* U heeft een opleiding op VBO/MAVO-niveau,
* U heeft interesse in het volgen van opleidingen en tramin- hier een vergoeding voor Inlichtingen 020 6654447.
gen
• Angela, mogen we nu b
jou m de klas7 xxxjes Sheil
Wij bieden
en Soraya
* Een leuke, uitdagende functie met veel afwisseling,
* Beloning volgens een van de beste CAO's m de branche, Leveren en plaatsen alle soor* Een gunstige vergoeding voor onkosten en onregelmatige ten glas, 24 u per dag Goe- • Wij behouden ons h<
recht voor zonder opgave va
de service en korting.
uren,
redenen teksten te wijzigt
* Uitstekende studiekostenregehngen
Gez wegens verh naar bui- of niet op te nemen
tenland lief ouder echtpaar
Past u in bovenstaand profiel en voelt u zich aangetrokken tot of alleenst oudere die onze Huurt u een woning met ee
het werken in de beveiliging'' Stuur dan binnen 10 dagen uw gester poes van ± 10 jr in kale huur t/m ƒ775 en gaat
brief aan VNV Beveiliging BV., Keienbergweg 50, 1101 GC huis wil nemen, bij voorkeur binnenkort verhuizen' Dl
Amsterdam, t a v mevr T van Putten
huis met tuin Zij kan het goed kunt u m aanmerking kome
vinden met honden, maar niet voor een tegemoetkoming
met andere poezen Tel de verhuiskosten
Bel tel 023-5246925
023-5719116 of 5712979

A.A.G. Glas

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

Zie voor meer micro'ï
elders in de krant

Uitslag trekking juni 1998
Notaris van Os in Amsterdam heeft de trekking van j'uni verricht. Van de winnende lotnummers zij'n de laatste drie cijfers weggelaten, want
iedere deelnemer in dezelfde postcode wint - tot 5.000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk.
Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten. Prijzen boven 1.000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting.
Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.
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NG
25
KC
100
XW
25
XN
25
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XK
25
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BT
WO
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TP
BB
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GR
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BN
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VX
5O
25
PJ
1O
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JP
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LK
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25
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ZM
VB
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1O
10O
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1541
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SL
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TL
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CN
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1O
KE
25
SG
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SH
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VK
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1O
XD
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1O
RP
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BB
25
AE
1OO
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RS
25
AP
SO
SG
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3029 AJ
XP
3031
3032 AD
3033 SG
3035 GE
3042 AM
RC
3061
3066
3069 EG
3076 EK
3077 LG
3079 JR
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3141
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1O
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CE
EV
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3295
3297 EG
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PN
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25
SO
25
10
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KK
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4611
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CG
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25
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5392
5406
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CR
BD
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1O
10
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5O
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Mega Jackpot
5 miljoen
1067 DB 043
3525 AG
25
3530
1O
3530
10
3532 BT
25
3547
1O
3551 TH
25
3601 HD
25
3645 KK
1OO
3702
1O
3709
1O
3750
10
3754
1O
3813 TM
5OO
3817 AE
5O
3817 KG TOOO
3824 XP
25
3847 LB
SO
3851 G K
WO
3891 AK
50
3901 N J
5O
3905 XR
25
3971 MV TOOO
3997 MJ
25
4201 EB
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4202
1O
4251 AH
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4251 KT
50
4271 BW
25
4336 KD
5O
4354 N N
25
4373
10
4373
1O

4695 RH
4698
4715 BD
4731

4735
4802
4811

4844
4861

4874
4877
4902
4904
4927
4931
5001
5014
5018
5021

5025
5042
5042
5042
5056
5056
5071
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5122
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5141

25
10
25
10
W
W
50
50

TS
SW
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10
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GA
50
70

Thuisbingo
f 25.000,De Thuisbingowinnaars van
M

•

juni
1505 TB 018

3191 TL 013

5258 EJ 001
2771 BT 005
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2678 WH 011
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6644
6666 DC

7O
25
5O
50
5O
7O
25
25
5O
7O
70O
X
500
25
5OO
25
25
7O
7O
25
25
25
7O
W
5O
700
5O
7O
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25
7OO
7OO
70
5O
5O
25
25

Maandprijs
f 100.000,3202 KG 035
en voor iedere deelnemer in
de postcode 3202 KG een
troostprijs van / 1.000,7O
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'Er is te weinig voor acht uur nieuws per dag'

Met

E

R WAS EEN tijd dat
ZFM een echte jongensclub was, met
een stel wilde knapen die zich sterk door de
Amerikaanse radio lieten bemvloeden. Maar na de crisis van
vijfjaar geleden is duidelijk gebleken datje zonder een stevige organisatie geen goede lokale zender kunt zijn. Ik ben
dan ook blij erin te zijn geslaagd om er mensen met, hoe
zal ik het noemen, levenservaring bij te betrekken. Hoewel
de omroep nog altijd door vrijwilligers wordt gerund gaat
het er lang niet meer zo vrijblijvend toe," meent Rob Weij, als
oud-voorzitter van het bestuur
van de Zandvoortse omroep.
Onlangs nam hij afscheid, na
vijf jaar lang orde te hebben
gebracht in de warboel die hij
in 1993 aantrof. „Het bestuur
was toen teruggebracht tot
slechts één man, en wel Rob
Harms," vertelt Weij. „De rest
was teleurgesteld weggelopen
nadat hun mooie dromen niet
realistisch waren gebleken.
Heel veel lokale omroepen
sneuvelen trouwens op die manier. Maar goed, samen met
Rob is het me gelukt om de
zender minder piraterig te maken. Qua structuur is het nu
allemaal een stuk professioneler."
Met een gerust hart heeft hij
de voorzittershamer oyergedragen aan Gert van Kuijk, die
sinds 1995 als penningmeester
aan ZFM was verbonden. In de
bescheiden studio onderin de
watertoren beschrijft Van
Kuijk zich als 'absoluut geen
omroepdier'. „Radio is voor
mij geenszins een roeping. Ik
zal dan ook nooit zelf programma's gaan maken. Als voormalige directeur van de ABN/Amrobank hier in Zandvoort zie ik
de ZFM meer als een onderneming, die zo goed mogelijk bestuurd moet worden."
Als zijn voornaamste ambitie noemt Van Kuijk „het
handhaven van de onmisbare

Dit gebod is volgens de oudvoorzitter absoluut onrealistisch. „Natuurlijk kun je je uitgebreid gaan richten op de lokale sport, politiek en cultuur.
Maar in een plaats als Zandvoort gebeurt nu eenmaal niet
genoeg nieuws voor acht uur
nieuws per dag. Dan verval je
onherroepelijk in herhalingen." Niettemin zal ZFM
steeds meer tijd moeten gaan
vullen met gesproken woord,
daar het Commissariaat voor
de Media de omroep op de nek
zit. „Vorig jaar hebben controleurs daarvan bij ons een
steekproef gehouden," vertelt
Weij. „Waarna we formeel m
gebreke zijn gesteld. Natuurlijk wisten we van te voren wel
dat we nat zouden gaan. Maar

Eigen bar aanwinst voor
terras van Golden Tulip
ZANDVOORT - Doordat
de wind, zo vlak aan zee, vrij
spel heeft ligt het terras van
Golden Tulip Zandvoort in
feite op een weinig gunstige
locatie. Bovendien is het dermate ver verwijderd van het
centrum van de badplaats
dat toeristen wel een heel
eind moeten lopen voor ze er
eindelijk een drankje kunnen
bestellen. „Je moet het op
deze plek dan ook behoorlijk
aantrekkelijk maken, wil je
ervoor zorgen dat ze uitgerekend hier gaan zitten om wat
te gebruiken," concludeert
Harold de Locht dan ook.
Als 'manager food & beverage' van het hotel heeft hij er in
ieder geval zijn steentje toe bijgedragen om het terras meer
in de aandacht te brengen.
„Vorig jaar zijn we, in het kader
van de algehele renovatie, al
begonnen met windschermen
neer te zetten," vertelt De
Locht. „En tevens hebben we
rotan meubilair aangeschaft,
in plaats van die stomme plastic stoelen die er eerst stonden. Dit jaar zijn we op de ingeslagen weg doorgegaan door er
een echte bar neer te zetten,
compleet met biertapinstallatie. Door het rieten dak eroverheen is het helemaal in de stijl
van een strandhut."
Achter de bar staat doorgaans Erik van Hout. Hij geldt
als erkend specialist op het gebied van cocktails. Dat er op
de kaart van het terras slechts
drie van dergelijke gecompliceerde drankjes staan vermeld, is volgens De Locht een
kwestie van bescheidenheid.
„Erik is immers zo'n vakman
dat hij zowel in staat is als van
harte bereid om in principe

en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

plaats die ZFM heeft verworven in de Zandvoortse gemeenschap". Daarbij verwijst
hij naar een in januari 1997 gehouden
luisteronderzoek,
waarbij aan het licht kwam dat
56 procent van de plaatselijke
bevolking vanaf twaalf jaar
met enige regelmaat naar de
uitzendingen luisterde. „En
dat ligt boven het gemiddelde
van lokale omroepen," voegt
hij hier triomfantelijk aan toe.
Als doelstelling minstens
even belangrijk is nochtans het
streng naleven van de eisen die
in de nieuwe mediawet van '96
worden gesteld. „En dat is een
crime," meldt Rob Weij, die er
zijn buik van vol heeft. „Om
überhaupt te mogen uitzenden moetje tegenwoordig aan
zo verschrikkelijk veel voorschriften voldoen... Zo moet
je beschikken over een statuut
en een programmaraad, en
over een onafhankelijke redactie. En ook moeten de programma's een representatieve
afspiegeling vormen van de
culturele stromingen in het
uitzendgebied. Maar verreweg
het lastigste is de eis dat je
minimaal een derde deel van
de zendtijd besteed aan programma's met geen of nauwelijks muziek."

elke cocktail te improviseren
waarom wordt gevraagd. Desnoods met spullen uit de keuken van het hotel."
Om een zonnige sfeer op het
terras te creëren wordt er steevast 'zomerse muziek' gedraaid, en ontsteekt men
's avonds fakkels. Bovendien is
het de bedoeling om er, net als
vorig jaar, op zwoele zaterdagavonden live-orkestjes te laten
spelen. „Wat ons betreft staan
we helemaal klaar voor het
hoogseizoen," constateert De
Locht. „Het enige waar we nu
nog op zitten te wachten is geweldig mooi weer. En natuurlijk op het eind van het WKyoetbal. Want aan het verschil
in hotelboekingen met vorige
jaren kunnen we maar al te
goed merken dat dat WK momenteel gaande is. Kennelijk
wachten een heleboel mensen
met op vakantie te gaan tot
het toernooi helemaal is afgelopen."

Versteend volkslied
in trek

ZANDVOORT - 'Gelukkig
wij! De frissche lucht/En 't
vrij en open strand/Verkwikt
en sterkt ons iedren dag.' Zo
luiden de beginregels van het
Zandvoorts volkslied, dat
ooit van woorden werd voorzien door een zekere C. Zwaluw. Vanzelfsprekend kent
elke bewoner van het dorp de
coupletten van het gezang
minstens even goed uit het
hoofd als het Wilhelmus.
Toch blijkt menigeen er plezier in te hebben de decoratief vormgegeven tekst een
plaatsje in huis te gunnen.

$ *têtftCfo\
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Gert-Jan van Kuijk is de nieuwe voorzitter van ZFM. Hij is
geen radioinan, geeft hij toe. Maar dat is volgens hem niet
erg. Van Kuijk volgt Rob Weij op, die wel met veel plezier
programma's gepresenteerd heelt. Al woonde hij buiten
buiten de gemeentegrenzen, dankzij zijn programma 'Goedemorgen Zandvoort' hield hij voeling met het dorp, meent
hij. Over een ding zijn ze het eens: nu de lokale zender van
het piratenimago af is, blijkt het nog altijd moeilijk om aan
de strenge eisen van de Mediawet te voldoen. Dat wordt een
van de belangrijkste taken voor Van Kuijk, al denkt hij dal
het Commissariaat voor de Media niet zo snel de stekker
eruit zal trekken.

Goed en kwaad
Annelies Moen schreef een gedicht over het gcvaai dat Zanclvoort bedreigt:
Ik zie de zee en zucht
en voel een glimlach komen
Ik denk diep en vlucht
naar voerger en toekomstdromen
Een landingsbaan in zee
ik vind dat meer dan zonde
De schepping is volmaakt
het kwade doet zijn ronde.

De media over Zandvoort

De watertoren ziet Rob Weij (links) voorlopig niet meer van binnen, want Gcrt-Jan \an Kuijk is hem opgevolgd als voorzitter van de
lokale zender die daar zijn onderkomen heeft
Foto Ancli c Licl)pi om

we hadden niet gedacht dat
slechts 4 procent van onze programma's aan de norm zouden
voldoen."
Indien ZFM zijn omroepbeleid niet snel aanpast loopt het
serieus kans dat het zijn uitzend vergunning kwijtraakt.
Als nieuwe voorzitter verwacht Van Kuijk evenwel dat
het zo'n vaart niet zal lopen.
„Tja, als we volgend jaar nog
steeds op die 4 procent zitten
kunnen we een sanctie zeker
niet vermijden. Maar als we op
de huidige weg doorgaan kan
ik me niet voorstellen dat de
stekker er daadwerkelijk uit
wordt getrokken. Al halen we
die acht uur per dag waarschijnlijk nooit van z'n leven,
we tonen althans de intentie
om aan de regels te voldoen."
In gezelschap van Rob Weij,
die ietwat nostalgisch rondblikt in wat voor hem een gepasseerd station is, somt hij
alle onderdelen op die inmid-

dels behoren tot de 'brede programmering'. „Zo is er sinds
dat luisteronderzoek het kookprogramma van Elisabeth
Burkhard bijgekomen," stelt
Van Kuijk tevreden vast. „En
sinds februari ons wekelijkse
cultuurprogramma op vrijdagavond, live vanuit Hotel Hoog-

Voor de luisteraars lijkt een
fikse toename van informatieve programma's overigens niet
echt te hoeven. „In de vijfjaar
dat ik aan ZFM was verbonden
heb ik duidelijk gemerkt dat
hier in het dorp de eigen omroep echt telt," rapporteert
Weij. „Men is er werkelijk aan

ZFM is van piratenimago af, maar
heeft moeite met mediawetregels
land. Dan hebben we nog
aeaen keer per maand het infqprogramma in samenwerking met woningbouwvereniging EMM, en natuurlijk de
new age-achtige zondagochtendoverpemzing van Ruth.
Bovendien staat er momenteel
een wekelijks jongerenprogramma in de stijgers."

gehecht, en dat vormt natuurlijk een hartstikke leuk klimaat
om in te werken. Dat kon ik
met name goed gebruiken als
mede-presentator van Goedemorgen Zandvoort, ons prime
tune-programma op zaterdagochtend van tien tot twaalf.
Voor mij, als bewoner van
Koog aan de Zaan, waren de
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ne potten, die Hanneke Voit in
haar bloem en winkeltje aan de
Buurewegl-3 verkoopt, lopen
namelijk als een trein. „Vorig
jaar was ik er al mee begonnen," vertelt de detailliste, die
behalve bloeiend groen tevens
tal van huis- en tuindecoraties
verhandelt. „Maar nu opeens
slaat het in als een bom. Met
name de echte oude Zandvoorters zijn er enorm in geinteresseerd. En het is natuurlijk een
geweldig cadeautje, hè, voor
mensen die hier wonen."
Behalve zandstenen potten
met het even sierlijk als leesbaar aangebrachte volkslied
heeft Hanneke Voit ook exemplaren niet daarop het wapen
van Zandvoort, en met de oude
watertoren. Ook deze blijken
flink populair. „En niet alleen
bij particulieren," aldus de
bloemiste. „Zo staan er een
stuk of wat van die potten in
Hotel Hoogland en in Het Wapen van Zandvoort. En ook in
het gemeentehuis kom je ze tegen. Op zich geen wonder natuurlijk, want ze zijn uitgesproken representatief."

De met zand beklede potten
betrekt mevrouw Voit van een
Belgische kunstenares, die ze
exclusief aan haar levert. In
hoogte variëren ze van 12 tot
35 centimeter en in prijs van
De van het volkslied voorzie- 22,50 tot 92,50 gulden.
Het team Hcadsigns heeft ccn
eerste en tweede prijs gewonnen
op de Hairvision Award 1998.
Het team van Roy en Brigitte
Warmerdam van de Louis
Davidsstraat, heeft volgens de
jury in de categorieën
metamorfose en vrije expressie
uitgeblonken in eenvoud,
creativiteit en
gebruiksvriendelijke kapsels,
die door de cliënten thuis
makkelijk te onderhouden zijn.
Volgens de jury, overigens
unaniem in haar oordeel, is dat
laatste belangrijk omdat de
klant steeds meer eisen stelt. De
medewerkers van Hcadsigns
zijn in hun nopjes met het
behaalde resultaat en kijken
alweer uit naar de volgende
competitie. De eerstvolgende
maanden gaat hun aandacht
echter uit naar de klanten

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen' tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112. In andere gevallen
023-5159500 of- voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA)
Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans,
P. Paardekooper, H. Scipio-Blume, F. Weenink. Informatie daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur,
én tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500.
De spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag als zondag van 11.30 tot
12.00 uur en van 17.00 tot 17.30
uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum (tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten), zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur. zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de opemngstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te
bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 09-001515.
Verloskundigen: Mevrouw S.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P J. van
der Deijl. Kochstraat 6A,
Zandvoort. tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort.
tel. (023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v h. welzijn
der dieren (023-) 5714561. Vermissingsdienst 023-5383361.
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst

Zodra de zon gaat schijnen duiken landelijke media op Zandvoort. Wat ze te berde brengen is lang niet altijd positief. Ik
herinner me bijvoorbeeld nog een foto m de Volkskrant van vong
jaar waarop iemand stond weg te waaien bij een bushalte op de
Boulevard Barnaart. Ook de Anwb-kampioen van deze maand is
bepaald niet juichend. De eerste zin van hun artikel over Zandvoort luidt: 'Zandvoort is tijdens de Tweede Wereldoorlog grotendeels verwoest.' Het magazine Lourens is een stuk opgewekter van toon. Dat brengt verhaaltjes over cafés en een uitgebreid
artikel over het circuit. Maar Lourens is dan ook een zogeheten
'sponsored magazine', een tijdschrift zonder onafhankelijke redactie.

Wat's in a name

interviews die ik daarin deed
de perfecte methode om voe- Vorige week meldden we in deze rubriek dat leerlingen van een
ling met Zandvoort te hou- school in Zandvoort zo ontzettend hard gespaard hadden voor
den."
hun Fosterparentkmderen. Ze hielden zelfs geld over. Dat geld
moest maar naar een ander goed doel vonden de kinderen. Ze
De tot steeds meer proble- kozen voor het Ronald McDonaldkmderfonds. Op de foto overmen leidende noodzaak om handigen Laura Koning (de oudste leerling) en Niels Verbrugge
vrijwel dagelijks de afstand (de jongste van de school) een symbolische cheque aan de heer
tussen zijn woonplaats en de Keizer van dit fonds. Niet vermeld hadden we dat de spaaractie
watertoren te overbruggen de Beatrixschool betrof. En dat mocht er toch wel bij vonden ze.
bracht Rob Weij er overigens Sorry kids, jullie hebben gelijk.
toe om zijn bestuursfunctie op
te geven. Als burger van Zandvoort prijst zijn opvolger zich
dan ook gelukkig lang niet zoveel' reistijd kwijt te hoeven Het is elke keer weer een verrassing wanneer je door sommige
zijn. „Voor mij is het een leuke kleine straatjes van Zandvoort loopt Zodra het seizoen een
uitdaging om van ZFM een ge- beetje vordert duiken er aan alle kanten bloeiende plantenbakweldige omroep te maken, ken op. Wasteilen, bakken, tonnen, klompen, het kan zo gek niet
waar iedereen met enorm ple- zijn of de Zandyoorters slepen ze naar buiten om ze te vullen met
zier naar luistert en aan niee- aarde en vrolijke bloeiers. Dit 'Klem Aalsmeer' is een aardige
werkt," formuleert Van Kuijk variant op het bloeiende straatleven van de badplaats. Toch
zijn uitgangspunt. „Maar net eens informeren of de VW dit soort straatjes in de wandelroute
als de presentators en de tech- heeft opgenomen.
nici ben ik natuurlijk maar een
vrijwilliger. Het moet dus wel
een beetje binnen de perken
blijven."
Johan Schaaphok De gebeurtenissen gaan altijd sneller dan de krant wordt gedrukt. De schutting waar kunstenaar Enk Holtkamp op de
voorpagina over vertelt, is alweer vernield. Niet alleen het gemeentehuis is de dupe van kunstvandalen, ze hebben het nu ook
Dier
gemunt op schuttingen rondom bouwputten

Bloeiend straatleven

Kunstvandalen

van de

Haarlem e.o.: 023 - 5471471,
week
dag en nacht bereikbaar voor
een gesprek van mens tot
mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
svp 24 uur van te voren opgeven bij het Welzijnscentrum,
tel. (023-) 5717373. Voor de
maandag moet men zich op de
vrijdag ervoor opgeven.
Zandvoortse Vereniging van Dit is Jari, een bijzonder lieve
Huurders: Gratis advies voor poes van ongeveer één a anleden. Telefonisch spreekuur derhalf jaar. Zij is helemaal
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00 wit met mooie okergele ogen.
uur: (023-) 5731618 (Secretari- Een bijzonder diertje, want ze
aat ZVH). Schriftelijk: Postbus vindt alles en iedereen lief. In
287. 2040 AG Zandvoort.
ons mooie nieuwe buitenverWoningbouwvereniging EMM: blijf voelt ze zich erg happy en
Klachtentelefoonnummer
iedereen mag dat weten. Jari
technische dienst:
(023-) wil alles: kopjes geven en van
5717577.
haar aanhankelijkheid laten
Storingsnummer gas buiten genieten. Kortom: een kat zokantooruren: tel. 023
als men maar zelden ziet. Ge(5)235100 (nv Energiebedrijf schikt voor een gezin met kinZuid-Kennemerland. Tijdens deren en andere huisdieren.
kant uren: 5235123.
Want reuring om haar heen
Openbare bibliotheek: Prin- bevalt haar goed. Wie belangsesseweg 34, tel. (023-) stelling heeft voor Jari kan te5714131.
Open
ma recht bij het Kennemer Die14-17.30/18.30-20 30 uur, di.
rentchuis, Kcesomstraat 5,
14-17.30, woe. 10-1730. vrij.
tel. 571.6502.
10-12/14-17 30/18.30-20.30
U.,
zat. 10-14 uur.

ADVERTENTIE

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag'
00 00-oroO ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
09 00-1 2 00 De Watertoren
1200-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
17 00-20 00 ZFM Nonstop
20 00-22 00 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag00 00-07 00
07 00-09 00
0900-11 00
1 1 00-12 00
12 00-13 00
1300-1500
1500-1700
1700-1800
1800-1900
19 00-20 00
20 00-22 00
22 00-24 00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de qemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Sport
v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag'
00 00-08 00
0800-1000
10 00-12 00
1200-1800
18 00-19 00
1900-2000
20 00-24 00

ZFM Nonstop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & Paddock
DeCoquereli
De Kustwacht

Zondag00 00-09 30 ZFM Nonstop
09 30-10 00 Suth (Een levensbeschouwelijk programma)
1000-1200 ZFM Jazz
1 2 00-1 7 00 Zandvoort op Zondag
1700-19,00 ZFM Magazine
1900-2400 De Kustwacht
NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/ZFM

Burgerlijke stand
Periode: 20-26 juni 1998
In ondertrouw: Johan Gerrit
Lammers en Malgorzata Ewa
Pawlas. Bernardus Johannes
Alferink en Johanna Helena
Wilma Hennette.
Getrouwd: Remco van Hemert
en Bianca Marcella Jolanda de
Lang Eduard Etienne Mannus
Wassink en Annette Bullee.
Gerardus Albertus Vossen en
Mirjam Jansen Hendriks.
Geboren: Laura Helena, dochter van Vincent Schollaart en
Antje Alijda Herta Zwemmer.
Jasper Mare Walter, zoon van
Marcus Jacobus Leendert Jan
Lavoo en Bntta Gerda Lavoo.
Overleden: Peter Govert van
Buijten (67). Johanna VelkerKoeree (58). Dirk Waaijer (76)
Hendrik Tromp (72).Wilhelmina Arnoldt-van der Wildt (71)

Kerkdiensten
Hervormde Kerk: Zondag 10.00 uur: ds J. van Leeuwen, mmv
Herv. Kerkkoor.
Gereformeerde Kerk: Zondag 10.00 uur: ds vd Vate
Agalha Parochie: Zaterdag 19.00 Liur geen viering Zondag 10.30
uur: P. vd Smaal en M. Wassenaar, mmv kinderkoor.
Nieuw Unicum: Zaterdag 10.45 uur. pastor Duijves
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: Zondag 10 30 uur: mr W
vd Bosch, Haarlem.

VIieg\ cld voor Zandvoortse kust
l i ki umi; M.n i cli'Hni't
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Verloren en gevonden
Wie heeft vr. avond of za.midd. mijn strooien hoed
meegenomen/gezien.
Bob
Gansner, „De Wurf".
Tel. 5713612.

Felicitaties
• Appie staat de bierpomp al • 1 + 1 + 1 is .. Reken op en
klaar in de tuin?
reken uit, van harte gefelici• GESLAAGD GESLAAGD teerd. Het commite.
Karina is geslaagd voor VWO
• Lieve Appie, van harte, van
Papa Mama Paul Peter
een 30-er, naar een 40-er. Ge• Groep 7 en 8 van ,,De
niet van je feest. Katleen.
Duinroos": wij zijn trots
• Lieve Papa, van harte gef.
op jullie! Het team.
met je verjaardag. Een fijne
• Hartelijk gefelic teerd
dag. Demelza • Kenny.
Peter geslaagd.
Papa, Mama, Paul, Karina. • Na veel geleer, gezweet en
gepuf is Angela nu juf! Van
• Het is echt waar, Appie Bol harte, Pa, Ma, Oma, Danielle.
wordt 40 jaar.

Deko-Marty Kersen 14 mm^ Rustiek
Breedte 12,5 cm, brede stroken

MEER DAN 150 VLOEREN EN MATEN!
3-Floor 7 mm. Fineerparket
HDF kern met gefineerd edelhout.
• 5-voudig gelakt en gehard
• 2-, 3-strooks en breedstrook

Uitgaan
Nederlands Grootste
VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
4 - 5 juli. Zie SBS6 text 650
Org. v. Aerle 0492-525483.
Elke donderdag dansen en
ontmoeten v. alleengaanden
v. a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieuwelaan 34A Osdorp, v. a. 20 u.

Oppas gevraagd/
aangeboden

Prijs p.m.2 van

T.k. z.g.a.n.: 2 overgordijnen,
kl. zalm mt 3.50 br., 2.35, .,
kant en klaar, kosten ƒ250,-.
Tel.: 023-5716425.
T.k.a. dressoir -t- salontafel +
tv-kast, zalmkleur, i.z.g.st.,
ƒ650. Tel. 023-5717781.

Prijs p.m.2 van

• 5-voudig gelakt en gehard of olie geïmpregneerd
• Kant en klaar
• Eenvoudig zelf te leggen

3 mm. isolerende ondervloer
bij minimale besteding van 30 m2
Tarket Lamelparket

54.95

Junckers 14 of 22 mm. massief Parket
• 100% verhuisbaar door uniek clic-systeem
• 5-voudig gelakt en gehard of olie geïmpregneerd
• Kant en klaar

Kunst en antiek

O.a. antieke meubelen, klokken, schilderijen, tapijten,
veel kleingoed enz. enz. Op maandag 6 en dinsdag 7 jul ,
aanvang 19.30 uur. Kijkdagen vrijdag 3 juli van 14.00-21.00
uur, zaterdag 4 en zondag 5 juli van 10.00-16.00 uur.
Spinnerij 33, bedr.terr. Legmeer, Amstelveen, 020-6473004.

MEER DAN 150 SOORTEN!
Luxfloor "Classic" 12 dessins
10 jaar garantie.
Voor normaal woongebruik, HDF kern
Taberwaarde 9000. Dikte 7,2 mm.
Afmeting 195 x 1285 mm.

Luxfloor "Classic" Lichtrood
Kersen, Warmgeel Berken,
Lichtbeige Beuken
3-strooks
N U Prijs p.m.2

Tarkett Eiken
plank Rustiek 14 mm.
Onbehandeld.
Afmeting 155 x 2200 mm.

2-, 3- en breedstrook

Prijs p.m.2 van

Prijs p.m.2 van

J^fSf•"

Tarkett Beuken, Esdoorn,
Eiken, Berken en Grenen

Junckers Beuken, Essen,
Eiken en Merbau

*VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN*
JULI-VEILING

p.m.2 vanaf

Luxfloor "Classic" Maple, Kersen, Eiken,
Beuken en Grenen

Collectie 1998 Pergo Family
10 jaar garantie. Dikte 8 mm. In 2-strooks en
brede delen. 6 schitterende dessins
o.a. Eiken, Beuken en Grenen

95

p.m.2 vanaf

56.

Prijs p.m.2

Bij aankoop van minimaal 30 m2
Junckers massief parket ontvangt u een
luchtbevochtiger t.w.v. f120.-

Mode

Monet Strijkservice
Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-52502188.

Verhuizingen

Tarkett Zweeds Lamelparket
10 jaar garantie.

J59.

3-Floor AAapie of Kersen
3-strooks Select

Met spoed gevraagd oppas
voor 2 jongetjes, 2 en 4 jr. T.k.a. ovale eethoek + 4 stoelen, wit hoogglans, i.z.g.st.,
Tel. 023-5730975.
ƒ750. Tel. 023-5717781.

• Computer scanner Realist
IC 2020, met basis antenne
en kabel, ƒ250. 023-5717357.

109.-

3-Floor Eiken of Beuken
3-strooks Natuur

Woninginrichting

Computerapparatuur
en software

Prijs p.m.2 van

Deko-Marty 14 mm. Lamelparket
• 5-voudig gelakt en gehard
• Kant en klaar
• Eenvoudig zelf te leggen

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Santana massieve kurktegels
Dikte 4 mm. High Density persing ca. 550 kg m3
Verkrijgbaar in diverse afmetingen met of
zonder facetkanten. 25 verschillende
afmetingen meer dan 40 kleuren

Ipokett Professional
10 jaar garantie. Voor zwaar woongebruik.
Dikte 7,2 mm. Afmeting 190 x 1200 mm.
10 sfeervolle dessins in 2-strooks en brede delen:
Kersen, Eisen, Beuken, Olm en lep

Cratïsr : _

Grove korrelstructuur.
Afm. 300 x 600 mm.
Prijs p.m.2 van

Breedte 12,5 cm, brede stroken

Mexico in kleur

Prijs p.m.2 van

Prijs p.m.2 van

49.-

Prijs p.m.2 van

Mexico Naturel

Deko-Marty Esdoorn
14 mm. Natuur

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.: 023 - 5713780.
SCHILDER heeft nog tijd v.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
prijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 5719800.

200 KLEUREN EN MODELLEN!

3 mm. isolerende ondervloer
ter waarde van f5,50 per m2,
op alle Pergo, Lamett; Wicanders
en Quick»Step Laminaat.

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen/ transport. Voor alle voorkomende werkVoll. verz. Dag-nachtservice. zaamheden in en om het huis
020-6424800 of 06-54304111. of bedrijf (ook decoratiewerk), bel vrijblijvend 0206364910 of 06-51055782.

Schoonheid en
verzorging

• ANNULERINGEN van advertentie-opdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Micro's WeekmeBent u geïnteresseerd in uw; dia, Postbus 156, 1000 AD
eigen en andermans gezond-' Amsterdam.
heid? Wij brengen een nieuw
natuurproduct op de markt
met reeds bewezen resultaBoeken '
ten, waaraan u een leuke (bijlTijdschriften
verdienste kan overhouden.
Voorlichtingsavond:
maandag 6 juli a. s., aanvang 20.00 • Te koop Donald Ducks,
uur. Bel voor reservering:
jaarg. 1990 t/m 1995, ƒ 50.
VITAL Health B.V., tel.
Tel. 5719659.
020-6705940.

<inder/baby-artikelen

Sport, spel en
ontspanning

• T.k.a. super Nintendo, incl. RICK. Vertrouwd adres voor
spellen, / 175; kinderautost. ontspanningmassage. Omg.
9mnd-4jr, ƒ75. 023-5717781. Hoorn. 0228-543417 (gn seks)
• Rubrieksadvertentie
opgeven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant.

Den Haag, Binckhorstlaan 170, (tegenove
tel. 070-3859735.

Amsterdam, Valschermkade 4, (tussen Carpet-land en Praxis)
tel. 020-6695823.

Amersfoort, Amsterdamseweg 29, (tegenover Gamma)
tel. 033-4651737.

ERKEND
Erkend door dt
Ctnlrale Brandxverfnieing Wonen

Apeldoorn, Kanaal Zuid 72B, (bij Leenbakkeren Carpet-land)
tel. 055-5332241.
:-?.W^f$^WM:«'-^

.-w,,:.».: -v-. :;-;*•;:.• •:,.:•.-,, j-^;,,;;.'.• ••..:^~-;r-..^-:m<--^. •..-',..f^.-m-'i^X?

grootste m parket, laminaat en kurk.

mmto^gfeyss^^ôï^

Aanbiedingen geldig tot 2 augustus 1998 en zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Kennismaking
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week. Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 0906-50.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Reageren op advertentes met boxnummer?

0906-50.15.15.6
(1 gpm)
Hieronder vindt u een kleine selectie van de
honderden aanwezige advertenties.
Ben jij geen bartype! Reageer
op mijn boxnummer! Ik ben
gek op snelle motors, sporten
en aerobics. Ik luister al 33
jaar naar de naam, Ria! Ik ben
1.70, weeg 55 kg en in het
bezit van halflang donkerblond haar en bruine ogen.
Boxnummer 973308.

Ben op zoek naar iets anders,
iets spannends en origineels.
Ik ben een jonge, ondeugende en opgewonden vrouw,
mooi en vrouwelijk. Ben jij positief ingesteld en een echte
levensgenieter, laat dan iets
achter. Boxnummer 961849.

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Signalement: zwart haar, brui- Reageren op advertenties
met boxnummer?
ne ogen, 1.60 lang of kort.
Leeftijd: 45 jaar. Woonplaats:
0906-50.15.15.6
Amsterdam. Ben jij tussen de
40 en 48 jaar en spreekt dit
(1 gpm)
alles jou aan? Reageer dan Hieronder vindt u een kleine
op mijn advertentie en mis- selectie van de honderden
schien hebben wij een date!
aanwezige advertenties.
Debbieü Boxnummer 834530.
Jij ziet er goed uit! Ik luister al
Ik ben Moniek, 1.75 lang, don- 28 jaar naar de naam, Kim. Jij
kerbruin haar, volslank, goed bent 1.80+ en tussen de 28
figuur en lekker kontje. Ik ben en 34 jaar! Ik ben in het bezit
42 jaar en wil je via deze weg van lang donkerbruin krullend
graag leren kennen om zo nu haar en bruine ogen. Jij hebt
en dan af te spreken. Ik wil een goed figuur en bent goed
mijn relatie niet op het spel gekleed. Heb jij interesse.
zetten maar zoek afwisseling. Boxnummer 294219.
Boxnummer 454832.
Leuke meiden, opgelet! Zoek
Hoi, met Maureen. Ik ben 29 jij ook iemand voor een fijne
jaar, 1.75 lang, heb lang haar, relatie? Misschien zijn wij dan
bruine'ogen, ik heb een nor- op zoek naar elkaar! Ik ben
maal postuur en ben erg vrou- Jasper, 1.89 m lang, 22 jaar
welijk! Ben jij een goed ver- en woonachtig in de omgezorgde man, die mij lekker wil ving van Leiden! Ik heb half
verwennen? Bel me dan van- lang
donkerblond
haar.
daag
nog! Boxnummer Groetjes!!
Boxnummer
301641.
223290.

Volle, rijpe vrouw van 41, met
volslank figuur. Ik ben op
zoek naar wie, wat en waarom. Ik weet nu het antwoord
wat ik van jou verlang. Als jij
denkt dat te weten, laat het
me dan vooral weten. Je krijgt
geen spijt, ik kan bijna niet
wachten,
Boxnummer
415950.

Raak jij een beetje van slag
van mijn fijne stem? Wil jij
weten wie er achter deze
stem schuilt? Ik ben een
stout, half Indisch meisje en
hoop dat je een heel lekker
berichtje achterlaat op mijn
box. Alvast een dikke kus van
Bianca. Boxnummer 919035.

Waar houd ik van? Uitgaan,
reizen, creatief bezig zijn, lezen, theater, sensueel, lief,
mooi, aantrekkelijk, spontaan,
1.75 lang, dat ben ik! Anne
dat is mijn naam. Ik heb lang
donkerblond haar, bruine
ogen en een hond. Actie =
reactie! Boxhummer 932275.

Nanet, dat is mijn naam! Via
deze weg zoek ik een leuk
maatje voor een fijne vriendschap of relatie! Terrasje pikken, musea, goed gesprek,
uit eten, strandwandelingen,
theater, lekker glas wijn, gezelligheid thuis. Lijkt 't je wat?
Boxnummer 957182.

Ik ben Ruud en ben hartstikke
gek en onverantwoord! Ik
zoek iemand die mij wil heropvoeden of die mij in bedwang wil houden! Je moet
wel van goede huize komen!
Durf jij? Boxnummer 378964.

Ik houd van het strand, tuinie- Opgelet! Ik ben een ongebonren en spelletjes. Kortom: ge- den impulsieve vrijbuitster. Ik
zelligheid. Ik ben een sponta- geniet volop van het leven en
ne vrouw van 1.67 lang en ik houd van het leven. Ben jij
heb een goed verzorgd uiter- 30+, ongebonden en van hbo
lijk. Ben jij een leuke, verzorg- niveau? Dan wil ik in contact
de man tussen de 55 en 65 komen met jou! Snel reagejaar. Dan wil ik kennismaken ren, toffe peren!
met jou. Boxnummer 350016. Boxnummer 924788.

Wil jij samen met mij een fijne
vriendschap opbouwen? Samen kletsen, samen gezellige
dingen ondernemen. Lijkt 't je
wat? Zoek jij een half Indische
meid van 23? Dan ben je bij
mij aan het góéde adres!
Groetjes van Danielle!
Boxnummer 957171.

Valerie is mijn naam. Ik ben
een lekkere, tropische jonge
vrouw van Antilliaanse afkomst. Ik kom uit Den Haag
en zoek een hele lieve contactpersoon die met mij wil
afspreken. Mijn leeftijd is 22
en zoek mannen die betrouwbaar
zijn.
Boxnummer
885736.

• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD .Amsterdam. Dit voorkomt vertraging
in de behandeling.
• Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen.
Opdrachten die te laat
binnenkomen worden
automatisch de week
daarop geplaatst.

Relatie/
bemiddelingbureaus
Gezellig uit met een leuke
man of vrouw? Dansen, uit
eten, theater? OP STAP! stelt
3 mensen aan je voor.
076-531 0544 (24 u.p.d).

Zie voor meer micro's
elders in de krant

VERKOCHT
Daar zit u dan. Een heerlijk huis op't oog, >
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt.
\
De beste manier: een advertentie op \
opvallend formaat.
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller, wan l:

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

bod op druk Midzomernachtfestival

Volledig bereid om uit de bol te
gaan bij een knetterend
funkconcert. Dat waren de
jonge vrouw en haar dochtertje
die zaterdagavond om een uur
of negen hadden postgevat voor
het podium op het
Gasthuisplein. Het strakke
ritme van de Amsterdamse
formatie No Sweat werd door
hen dan ook met vreugde
begroet. Tot hun teleurstelling
werd het eerste nummer echter
halverwege ruw afgebroken.
„Hee, waarom spelen jullie nou
niet door," riep de vrouw
verontwaardigd naar de zanger.
„Tja, dit is nog maar de
soundcheck," kaatste deze
terug. „Pas over een half uurtje
beginnen we echt."

'Het is in
Zandvoort
zelden zo
gezellig
als nu, met al
die heisa op
straat'

Het optreden van de Bloose Brothers was voor de jeugd het sein om eens flink uit hun dak te gaan. De opzwepende muziek uit de jaren vijftig was te zien en te horen op het
podium van La Bastille aan de Haltestraat
Foto Karin Schut

I

NDERDAAD GENOOT dertig
minuten later een kolkende massa toehoorders van het loeiharde
doch welluidende optreden van
de hoofdstedelijke funkband, op wat
voor de gelegenheid tot het 'Gasthouseplein' was omgedoopt. Door velen werd dit concert als het onmiskenbare hoogtepunt beschouwd van
het door de plaatselijke horeca georganiseerde Midzomernachtfestival,
dat zaterdagavond in het centrum
plaatsvond. Er waren er echter ook
die de voorkeur gaven aan the Bloose
Brothers, die aan het eind van de Haltestraat voor Radio Peeters hun domicilie hadden gekozen. Of juist aan
de gezellige coverband van Ruud
Jansen, die op het Kerkplein een flinke meute bekwaam vermaakte.

Keus was er die avond te over, zodat ieder wel iets van zijn gading trof.
En doordat de weergoden redelijk
meewerkten was het heel goed mogelijk om via een slimme wandelroute
van alles wat mee te pikken. Voortdurend waren er dan ook stromen publiek waarneembaar, die zich van het
ene naar het andere openluchtpodium begaven. Het gaf de kern van het
dorp de specifieke, ietwat opgewonden sfeer die uitsluitend met een dergelijke 'bandjesavond' wordt gekweekt.
Kenmerkend was dat zowel jong als
oud zich opperbest vermaakte, al viel
de aard van het gebodene niet bij
iedereen evenzeer in de smaak. „Wat
is dit voor pleurislawaai," vroeg bij-

voorbeeld een oudere heer op hoge
toon aan zijn directe omstanders tijdens het concert van het geheel uit
vrouwen bestaande Too Hot To
Handle op het Dorpsplein.
Tijdens het optreden van Touchdown, halverwege de Haltestraat,
trok een dansende man de aandacht.
Hij liet zich door de nummers van
Touchdown inspireren tot de meest
uitzinnige lichaamstaai. Zijn fanatieke inbreng was zelfs dermate verbijsterend dat hij meer ogen op zich gevestigd hield dan de podiumgasten
zelf.
Gedanst werd er ook bij Ruud Jansen & Priends, die met geheide krakers als 'Honky Tonk Women' een
wat ouder publiek trokken. Maar ook

Too Hot Too Handle stond op het podium bij Yanks op het Dorpsplein en trok veel
bekijks
Foto Karin Schut

Veel jongeren waren naar café Yanks aan het Dorpsplein geïrokken en doodden de tijd tussen de optredens met een babbeltje en een
sigaretje
Foto Karin Schut

drie pubermeisjes die stonden te kijken, voelden zich thuis bij de covers
van nummers die lang voor hun geboorte hits waren. „Nou ja, het is natuurlijk ontzettend ouderwets, wat
die lui spelen," relativeert het
zwaarst van make-up voorziene lid
van1 dit trio. „Maar hier zit tenminste
een melodie in, en zo. En dat is veel
leuker dan saaie housemuziek of harde funk die je op het Gasthuisplein
voor je kiezen krijgt." Dat was de grote kracht ook van het Midzomernachtfestival: er was voor ieder wat
wils.
Heel anders wordt geoordeeld door
een doorgewinterde concertganger,
die geen fasn is van Ruud Jansens
muziek; hij houdt meer van de Bloose
Brothers. Dit weer in tegenstelling

tot zijn 'buurman', die betoogt dat No
Sweat echt de top-act van de avond
is. Er ontspint zich een felle discussie.
Deze discussie wordt hoofdschuddend aangehoord door een echtpaar
van middelbare leeftijd. „Ach jongens, wat maakt het nou allemaal
uit," bemiddelt tenslotte de mannelijke helft daarvan. „Waar het om gaat
is dat het toch geweldig is dat ze dit
organiseren. Mijn muziek is het niet,
hoor, laat dat voorop staan. Maar volgens mij is het in Zandvoort zelden zo
gezellig als nu, met al die mensen en
die heisa pp straat. En om daar bij te
kunnen zijn nemen mijn vrouw en ik
de herrie van die bandjes graag voor
lief."
Johan Schaaphok

De funkyband No Sweat, op het podium voor het Wapen van Zandvoort op het
Gasthuisplein, liet het plein op zijn grondvesten trillen
Foto Karin Schut

Een liefhebber van Touch Down kon zich niet meer bedwingen en voerde tot groot vermaak van de omstanders in zijn eentje
een dance-act op
Koto Karin Schut
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chiphol moffelt nostalgie
tussen sky-high hotels
ET IS VOOR honderdduizenden vooral de plek vanwaar je
zo snel mogelijk wilt
vertrekken, m elk geval met de
meest voor de hand liggende
bestemming voor een snipperdag: Schiphol. De luchthaven
biedt echter meer dan een
schier eindeloze rij koffers
voor de mchecktaalie En dan
heb ik het niet eens over het
overdekte winkelareaal van
Schiphol Plaza. Hoewel, wie
graag mensen ki)kt, komt er
aan z'n trekken,
s Morgens om tien uur zie je

uitgelaten Amerikaanse meiden grote glazen bier drinken,
zie je uitheems uitgedoste afhalers sjokken langs een
clwergdraai-orgel dat, motorisch aangedreven, Amsterclams aandoet. Een zeer gezette man m korte broek met witte kmekotisen laat z'n koffer
uit Zo'n schouwspel heb je
thuis weinig.
Schiphol is vermoedelijk
Nederlands grootste en m elk
geval meest
consequente
bouwput. Sinds middenjaren
zestig de luchthaven naar de
huidige plek verhuisde, is het

een werkobject voor bouwvakkers gebleven. En het houdt
niet op. Het jongste plan reikt
tot ver in het volgende millenium. In PR-blad Schipholland
staat opgewekt: „Schiphol
heeft een nieuw bouwplan
voor de toekomst: het mast erplan 2015."
Wat de wijde omgeving allemaal te wachten staat, toont
Schipholscoop. Als je toch
even op de luchthaven moet
zijn, wandel dan eens naar dit
bezoekerscentrum in Terminal 1. Bordjes geven de richting aan. Schipholscoop toont

De beroemde Spin van Fokker wordt met draadjes bijeen gehouden

Een zilveren troffel en een
vredesakte zijn dezer
dagen te zien in het
Koninklijk Paleis op de
Dam. Een beter decor voor
de tentoonstelling ter gelegenheid van
350 jaar Vrede van
Munster, is voor
Amsterdam nauwelijks
denkbaar. De eerste steen
van dit Vredespaleis werd
28 oktober 1648 gelegd,
zo'n vier maanden nadat
Spanje en Nederland de
Tachtigjarige Oorlog
beëindigden.

foto I

hoeveel geluid er op dit moment in Zwanenburg, Amstelveen of Aalsmeer wordt gemeten. Op kaarten staan de verwachte geluidscontouren ingetekend. Soms kun je ook horen hoe luid een Boeing 747
klinkt. Tijdens mijn bezoek
was de geluidskamer echter
oorverdovend stil. Op welke
knop ik ook drukte, 80 decibel
klonk niet luider dan 30 decibel. De toekomst?
Een
top-attractie
van
Schipholscoop is voor mij de
kolossale luchtfoto in fullcolour van de wijde omtrek. Je
ziet een gebied dat zich uitstrekt van Zandvoort tot Flevoland en met een beetje goede wil, kun je je eigen straat
traceren. Het is slechts een enkele stap van huis naar startbaan. Letterlijk in dit geval,
want die kaart van tien bij tien
meter is als vloer gemonteerd.
Voor kinderen biedt Schipholscoop onder meer een CDi-programma Tim en de Beer,
die avonturen op de luchthaven beleven.
Schipholscoop is een voorlichtingscentrum van de
luchthaven, dus veel kritische
geluiden over al die uitbreidingsplannen hoor je er niet.
Maar dat neemt niet weg dat
het een (gratis) bezoekje zeker waard is. Open: dagelijks
van tien tot zes uur, in het
weekend van tien tot vijf.
Het 'oude' Schiphol, bij de
Ringvaart, kende als grote
dagjespubliektrekker de wandelpromenade. Je zag, hoorde
en rook er de vliegtuigen. Heel
vroeger kon je bekenden
zwaaiend de vliegtuigtrap af
zien dalen voordat ze in de bus
naar de aankomsthal stapten.

Fullcolour
ligt in
Schipholscoop de wijde omtrek
van de
luchthaven.
De jeugdige
bezoeker zit
wellicht op
z'n eigen
woonwijk
Toto
•Kuip Muais

Dat is heel verre voltooid verleden tijd. Een navelstreng in
de vorm van een slurf koppelt
nu de vliegmachine aan glazen
poliepen van het stationsgebouw. De lol van het uitzwaaien is er helemaal af. Affiin, iets
verderop, in
de Aviodome
kan je lekker
nostalgisch
terug in de
tijd.
De Aviodome is het nationale luchtvaartmuseum
dat
weggemoffeld
zit
tussen de almaar hoger
reikende hotels en kantoorgebouwen. Booming business. Sky high. Daarbij valt de
Spin van Fokker in het niet.
De Spin werd zo te zien letterlijk met wat draadwerk bijeen

Paleis op de Dam gewijd
aan Vrede van Munster

olijftak m de hand. ontblootte
linker borst en fruitschaal aan
de voeten: symbolen voor vrede, vruchtbaarheid en overvloed. Dezelfde dame staat
buiten in brons op het timpaan van de voorgevel. Samen
met de welbekende Atlas met
de aardbol op zijn nek aan de
IT GEBOUW is zelf achterzijde van het Paleis,
een
vredesmonu- stellen zij de universele vrede
ment," vertelt Jaco- voor.
Men zou bijna vergeten dat
bine Huisken, samensteller
van de tentoonstelling. „Am- aan de Vrede van Munster
sterdam wilde m 1648 een tachtig jaar wapengekletter
nieuw stadhuis, dat werd op- voorafging. Een oorlog die. zo
gedragen aan de vrede. Er zijn leerde je op de lagere school,
tal van versieringen en vredes- begon met de onthoofding van
symbolen in het gebouw aan- de graven van Egmond en
gebracht."
Hoorne in 1568. „Anders dan
Huisken wijst m de Burger- sommige mensen denken, is er
zaal op de stenen dame met de met tachtig jaar lang achter elADVERTENTIE
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As Good
As It Gets

Breakdown
•
Chinese Box

kaai' oorlog gevoerd hoor,"
zegt Huisken. „Er zijn ook periodes geweest waarin het rustig was." De tentoonstelling is
ook vrij rustig.

Koninklijke Knutselprijs

Flubber
•
Gingerbread Man
Good Wil! Hunting
•
Grease
Het Magische
Zwaard
Kleine Teun
Left Luggage
Mouse Hunt
Mr. Magoo
Picture Perfect
Pippi Langkous
Playing God
Red Corner
Scream 2
Spawn
The Blues
Brothers 2000
The Replacement
Miers
Titamc
»

U.S. Marshals
•
Wag The Dog
Wings Of The Dove
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Met het oog op de vreedzame en dus welvarende toekomst, schafte het stadsbestuur zich een zilveren troffel
aan en overhandigde die aan
de zoontjes en neefjes van de
vier burgemeesters. Die legden er in oktober 1648 de eerste steen mee voor het nieuwe
stadhuis, dat later het Koninklijk Paleis op de Dam zou worden. Het zilveren stuk speelgoed, een leren voorschot en
weer een gedenkpenning, zijn
op de tentoonstelling aanwe-

Een achttal gravures uit
1587 van netjes poserende militairen, zijn weggestopt in een
huisje op de tentoonstelling.
Het zijn de enige soldaten die
we te zien krijgen. ,,De tentoonstelling is ook helemaal
gewijd, aan de Vrede van Munster, niet aan de oorlog," verduidelijkt Huisken nog eens.
Voor Amsterdam was de
vrede met Spanje reden flink
te feesten. Amsterdam was de
belangrijkste stad van de rijkste provincie Holland. Vanuit Voor kinderen heeft de Stichting Koninklijk Paleis te Amsterde Amstelstad werden de we- dam, een aardig boekje met plattegrond, waarmee door het Pareldzeeen bevaren en handel leis gedwaald kan worden.
Achterin het boekje vinden kinderen een knutselopdracht. In
gedreven. Als economisch centrum van de wereld, besteedde samenwerking met deze krant kunnen kinderen meedoen aan
Amsterdam z'n geld liever aan de Koninklijke Knutselprijs. Maak een eigen vredeskistje (in
de handel op Oost- en West- het boekje staat precies wat hiermee bedoeld wordt) en stuur
Indie dan aan troepen. Het een foto van het kunstwerk naar de Stichting Koninklijk Paleis
conflict met Spanje zat de eco- te Amsterdam, Postbus 3708, 1001 AM Amsterdam, t.a.v. Edunomische ontwikkeling alleen catieve Dienst. De tien mooiste vredeskistjes worden tentoonmaar in de weg.
gesteld in het Paleis op de Dam. Uiteraard krijgen de winnende
Amsterdam vierde feest met 'kunstenaars' een mooie prijs.
toneelvoorstellingen van VonHet boekje met de opdracht is te koop voor vier gulden. Tedel op de Dam. Te zien zijn de
afbeeldingen en teksten die gen inlevering van deze tekst bij de kassa betaalt men drie guldaarvan bewaard zijn geble- den. Entreeprijs voor kinderen van vijf tot en met twaalf jaar is
ven, evenals gedichten en pen- een rijksdaalder. Volwassenen betalen zeven gulden.
ningen ter ere van de Vrede

Deep Impact

Lost In Space

van Munster. Maar de vier burgemeesters van Amsterdam
vergaten ook zichzelf niet.
Zo'n toneelstuk op de Dam
was op zichzelf best aardig,
maar er stond op het plein ook
een krakkemikkig huisje dat
tot dan toe voor het Amsterdams stadhuis moest doorgaan. Het had voor het centrum van de wereld alles behalve allure en moet op de
lachspieren van menig stamhoofd in West-Indie hebben
gewerkt.

Het Paleis op
de Dam is zelf
een vrcdesmonunicnt; de
eerste steen
voor dit oorspronkelijk
aan de vrede
opgedragen
stadhuis, werd
op 28 oktober
1G48 gelegd,
vier maanden
nadat de
Tachtigjarige
Oorlog werd
beëindigd
Bi am dr llulldnilot FütouufK'

gehouden.
Vanuit Schiphol Plaza, de
grote hal waar je met de roltrap uitkomt vanaf de NS-perrons, moet je de wandelroute
naar P l nemen, om vandaar
de groene bordjes naar Aviodome te vinden. Over een
lange binnenstraat en verder (in de buitenlucht)
langs kantoren en parkeerplaatsen
is de wandeling van, pakweg,
een
kwartiertje
naar het compacte
museum waar je
ziet hoe op 21 november 1783
een poging tot een luchtvaartuig 25 minuten boven Parijs
'hing'. Inderdaad, een heteluchtballon.

zig, evenals een maquette van
de woonwijk die voor het nieuwe stadhuis gesloopt moest
worden. Van krakers en buurtverzet uit die tijd is niets bewaard gebleven.
Overigens laat een gravure
zien dat het stadsbestuur
plannen had om de buren, de
Nieuwe Kerk naast het stadhuis, te voorzien van een toren
die hoger moest worden dan
de Utrechtse Domtoren. Maar
het gerucht gaat, dat de burgemeesters het geld daarvoor
liever aan het interieur van het
stadhuis besteedden. De kerk
kreeg wel nieuwe gebrandschilderde ramen. Zoals vandaag de dag te zien is, is de
toren van de Nieuwe Kerk al
na een paar meter afgetopt.
Het Paleis op de Dam is van
binnen inderdaad schitterend
aangekleed. Het was misschien nog hoger en groter geworden, als de dure Eerste Engelse Oorlog de bouwplannen
niet had doen stagneren.
De Vrede van Munster blijft
pp de tentoonstelling niet tot
iets abstracts beperkt. De
Spaanse akte van de Vrede
van Munster, een boekwerk
met zegel en krabbel van Filips
IV en bijbehorende fluwelen
(vredes)kist met zilverbeslag,
zijn indrukwekkend. Ook de
Nederlandse versie, voorzien
van acht handtekeningen en
zegels van de Staten-Generaal, ziet er zo goed bewaard
uit, dat je het gevoel krijgt bij
de plechtigheid aanwezig te
zijn.
Bram Couvreur
De tentoonstelling in het Koninklijk
Paleis op tic Dam is tot 7 september
te zien. De speciale kindcrrondleiding: Kragen & Kronen wordt gcg;even op 9, 29 juli en 9 en 19 augustus.
Aanvang twee uur 's middags. Informatic: 020-620.4060.

Om dichter bij huis te blijven, in 1911 cirkelde Anth.
Fokker rond de St. Bavo in
Haarlem. Dat was een moedig
waagstuk, de machines van
toen aanschouwend. Heel wat
spannender in elk geval dan
anno nu even een zonnevluggertje pakken. Tijdens mijn
bezoek leek de Aviodome wel
een werkplaats, met man en
macht werd getimmerd en gezaagd aan de grote Fokker-expositie die vandaag (l juli)
open gaat.
Vliegtuigen uit de vaste collectie van het museum maken
tijdelijk plaats voor Fokkerkisten. Maar ook zonder deze
bijzondere expositie is dit
overzicht hoe met vallen en
opstijgen de luchtvaart tot
wasdom kwam, interessant.
En voor kinderen is er aan diverse apparaten van alles te
doen: „Ma, heb je nog een gulden. Pa heeft niet meer."
De Aviodome kost vanwege

de Fokker-expositie voor volwassenen tijdelijk 12,50 gulden entree, kinderen een tientje. In het drukke seizoen, tot
l oktober, is de Aviodome elke
dag open van tien tot vijf uur.
't Is in het museum allemaal
minder high-tech dan in de
aanpalende kantoren of in
Schipholscoop. Toen ik Aviodome belde voor aanvullende
informatie kwam ik ongewild
in een - toepasselijk - soort
'loop' terecht: een ogenblikje
alstublieft, een ogenblikje
alstublieft, een ogenblikje...
Dat ging zo enige tijd door,
gevolgd door een een onheilspellende stilte, waarna het
plots klonk: Marijke.
Het blijft toch allemaal
mensenwerk op Schiphol.
Jan Maarten Pekelharing
Dit is de derde aflevering van een
zomerse serie Snippers.

Helikopterstaafjes
F EN TOE maakt een
boek de wereld groter.
Het trekt even het gordijn wat verder open en helpt
je te kijken wat erachter zit.
Neem nou libellen. Van die
blauwe staafjes die langs
komen helikopteren als
je langs de
waterkant zit.
Wel vaak gezien, nooit op
gelet. Er waren vast wel
allerlei soorten blauwe
staafjes, maar
van kenners
had ik gehoord dat het
op naam
brengen van
die dingen een hels karwei was
bij gebrek aan goede boeken.
Dus begon ik er maar niet aan
en bleef lekker dutten langs de
waterkant.
Dat is nu mooi afgelopen.
Frank Bos en Marcel Wasscher schreven de eerste goede veldgids voor libellen en
verstoorden daarmee mijn
rust. Er blijken tientallen soorten staafjes te zijn. De foto's
tonen blauwe in alle maten.
En gele, rode en bruine. Dat
maakt nieuwsgierig.
Ik test de gids uit in het Amsterdamse Bos, bij een poeltje
vlakbij het Bosmuseum. Daar
vliegt heel wat blauws rond.
De hele dunne blijken lantaarntjes te heten. Zij zweven
bescheiden en onopvallend
voorbij. Er zijn ook aanzienlijk
dikkere: oeverlibellen. Zij
brommen dreigend rondjes
boven het water. Volgens mijn
gids houden libellenmannetjes
er een territorium op na, dat
ze verdedigen tegen anderen.
Dat is te merken. Regelmatig
zijn er grensgevechten. Dan
knallen twee van die oeverlibellen in de lucht tegen elkaar
op met woest vleugelgeklapper. Ze maken geluiden als
neerstortende vliegtuigen in
oorlogsfilms. Bij die gevechten
schijnen regelmatig slachtoffers te vallen. Twee maanden
hebben ze te leven, die libellen. In plaats dat ze daarvan
genieten gunnen ze elkaar het
licht in de ogen niet. Maar ze
hebben haast natuurlijk, er
moeten zoveel mogelijk
vrouwtjes bevrucht worden en
iedereen die daartussen komt
gaat eraan.
Er vliegt ook nog een hele
dikke blauwe rond. Een klein,
platgeslagen, helblauw sigaartje. Platbuik heet hij volgens
de gids. Dat lijkt me wel een
gezellige. Hij is in elk geval wat
te aardig, want hij laat zich
steeds verjagen door de kleinere oeverlibellen.

A

Romantische markten
In de binnenstad van Medemblik vindt dit jaar weer een
zestal romantische markten
plaats. Er zijn demonstraties
te zien van ambachtslieden en
kunstenaars, pok wordt telkens een festival gehouden
met een bepaald thema. De
eerste romantische markt is
op zaterdag 4 juli van elf tot vijf
uur.

Vlak voor mij strijkt zo'n
klein lantaarntje neer op een
plompeblad. Ik bekijk hem
door mijn verrekijker. Het is
geen lantaarntje, want hij
blijkt rode ogen te hebben.
Bloedrode
ogen op een
metaalblauw
lijfje. Geen
modekoning
die zo'n combinatie aandurft, maar
bij deze roodooglibel is het
overdonderend mooi.
Vroeger
leek het een
rustig poeltje.
Het gordijn
ging open en
onthulde een
slagveld met stoere strijders en sprookjesachtig mooie wezens. Nooit meer rustig langs
het water zitten doezelen. De
heren schrijvers worden bedankt.
Remco Daalder
iet is geen dons, het is geen circus, maar het is
gewoon heel uniek. Zeven kunstenaars tonen
:en snelle opeenvolging van poëtische acts:
.pel, dans en acrobatiek. Vanaf woensdag l juli
speelt Cloud Chamber de voorstelling

Circustances
in de speciale Meervaart
Werklheaterlent, Meer en
Vaart l (hoek
Ookmeerweg) in
Amsterdam.
Cloud Chamber is een
nternalionoal danstleatergezelschap dat in
Foto Cuilio Donnelto
1985 is opgericht Het
jrengt dansvoorstellingen
die sterk gekenmerkt worden door visuele,
muzikale en filmische elementen.
Circustances is het tweede deel van de Circus
Irilogie van Cloud Chamber. Hel eerste deel
van deze trilogie was de succesvolle voorstelling Ciraue Interieur.
Regie/cnoreografie: Ron Buzl; dramaturgie:
Dirk Groeneveld; performers: Jim Barnard,
Frederique Dèbilte, Susanne Ohmann, Eduardo
de Paiva Souza, Els Reuver en Simon Rowe.
Speeldata: woensdag l juli tot en met zaterdag 11 juli. Aanvang half negen 's avonds (op
maandag en dinsdag zijn er geen voorstellingen). Zondag 5 en 12 juli alleen maiineevoorstellmg; aanvang twee uur.
Tegen inlevering van onderstaande bon betalen volwassenen 17,50 gulden (normale
prijs 25 gulden) en kinderen tien gulden
(normale prijs 15 gulden). De voorstelling is
geschikt voor kinderen vanaf acht jaar.
Informatie en kaartverkoop: 020-610.7393.
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Soli, duetten en ploegzwemmen als afscheidscadeau
ZANDVOORT - De synchroonzwemsters van de
Zandvoortse
Zwemvereniging De Zeeschuimers namen met veel muziek en opvallende kunstzwemuitvoeringen afscheid van hun twee
trainsters Coby ter Heijden
en Miep van der Aar. In
zwembad Aqua Romana liet
de bijna voltallige wedstrijdploeg alle ingestudeerde soli,
duetten
en
ploeguitvoeringen in vlot tempo
de revue passeren.
Een gevarieerd programma
van zeventien uitvoeringen
werd aan ouders en belangstellenden opgevoerd. Uit die
uitvoeringen bleek dat er heel
veel tijd was gestoken in de
trainingen. Als totale wedstrijdploeg gingen de synchroonzwemster uitstekend het
afgelopen jaar. In de zwemkring Noord-Holland is De
Zeeschuimers de laatste dertienjaar ongeslagen kampioen
geworden, terwijl in landelijke
wedstrijden, als de Nationale
Jeugd- en Senioren kampioenschappen, De Zeeschuimers
meestal de zware finales halen.
Resultaten om best trots op te
zijn.
De beide scheidende trainsters Coby ter Heijden en Miep
van der Aar genoten van de
demonstraties van hun pupillen. Ruim negentien jaar bij De

Zeeschuimers als trainsters
synchrponzwemmen hebben
zij inmiddels alles wel meegemaakt. De moeilijke maar toch
ook zo leuke beginperiode en
later de strijd tegen de andere
Nederlandse verenigingen om
steeds maar weer echte topprestaties neer te zetten.
Bekendheid in de Nederlandse kunstzwemwereld is er

Trainsters
Zeeschuimers
vertrekken
zeker mee bereikt. Coby ter
Heijden herinnert zich de eerste deelname aan de NK nog
heel goed. „Kwam je met een
groepje kinderen uit op een
wedstrijd, dan werd er gevraagd: De Zeeschuimers?
Waar komen die vandaan? Nu
kennen alle verenigingen in
Nederland onze club en zelfs
ook de gezwommen punten
van onze toppers. Dat wordt in
kunstzwemland goed bijgehouden."
Beide dames hebben in die
beginperiode
een
cursus
kunstzwemtrainster van de
Knzb gevolgd en werden jurylid waardoor zij met kennis

hun pupillen konden begeleiden. Samen met het kader van
Alliance Zaandam hebben zij
in Noord-Holland een kunstzwemcommissie
opgericht,
waardoor nog zeven andere
zwemverenigingen
enthousiast werden voor de kunstzwemsport. De daaruit voortvloeiende competitie tussen
alle verenigingen, Kringkampioenschappen, diplomazwemmen en de inmiddels bekende
Nieuwjaarsshow Synchrponzwemmen hebben zeker bijgedragen aan een hoger kunstzwempeil in Noord-Holland.
Tijdens het afscheid van
Cotay ter Heijden en Miep van
der Aar werden beide dames
toegezongen door de wedstrijdploeg en ontvingen zij cadeaus en veel bloemen. Een
sfeervol afscheid van twee enthousiaste kunstzwemtrainster, die negentien jaar lang
met veel plezier en bijna tomeloze inzet hun sportieve hobby
beoefenden. Daaraan hebben
zij, maar ook vele synchroonzwemsters in Zandvoort en
omgeving prachtige herinneringen. Met een gerust hart geven zjj het trainerschap nu
door aan Anouk Noordervliet,
die samen met een aantal oudere synchroonzwemsters de
kunstzwemsport bij De Zeeschuimers in Zandvoort zullen
blijven stimuleren.
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SPORT
Hans Heiligers
in bezit van
snelste duiven
ZANDVOORT - De jonge
duiven van Postduiven Veremgmg Pleines vlogen een korte
vlucht vanuit het Belgische
Minderhout over 107 kilometer. In iets meer dan een uur
was de eerste duif terug op het
hok en wel bij Hans Heiligers.
De duif van Heiligers vloog
iets sneller dan 107 kilometer
per uur huiswaarts. De wind
was zuid-west en om 's morgens vijf over tien werden 410
jonge duiven gelost. Het weer
werd 's middags niet best,
maar net op tijd waren de
Zandvoortse duiven binnen.
De oude duiven hadden het
moeilijker vanuit het Franse
Bourges. Om 's morgens kwart
voor acht werden de duiven los
gelaten voor een vlucht over
611 kilometer. Het weer was
niet best maar ondanks de regen was het ook hier de duif
van Hans Heiligers die als eerste binnen werd geklokt.

Uitslag Minderhout: Hans
Heiligers l, 12,15,16,17, 18,19,
24; Ruud en Theo Sinnige 2;
Combinatie Romkes-Spronk 3,
4, 5, 6, 8, 9, 11, 20, 21; Rook
Driehuizen 7,10,13,14; Combinatie Koper-Twins 22, 25;
Met een artistiek eerbetoon namen de synchroonzwemsters van de Zeeschuimers afscheid van hun Irainstcr'; Coby ter Heijden en Miep Combinatie Koper-Koper 23;
van der Aar
'
I"oio!:iickv,mCl<>pf Peter Bol 37; Combinatie
Paap-Paap 48; Combinatie
Koopman-Knegt 49; Piet La
Grouw 58; Aanneke van
Boockhoven 69; Hans Gaus 78.

Cliteur en De Vries missen top tien

gen het jeugdige koppel van de
schaakclub Amstelveen Tan/Van de Berg.
Cliteur en De Vries bleven de
jeugdtalenten vrij gemakkelijk
de baas en tekenden zo voor
hun eerste 2-0 zege. Na 0-2 nederlagen in de ronden twee en
drie kwam het Chess-koppel in
ronde vier weer tot de volle
Gezien het feit dat het toer- winst, waardoor de 50 procent
nooi aanzienlijk sterker bezet score weer terug was bij de
was dan het kampioenschap Zandvoorters. De ronden vijf
van 1997 heerste er toch tevredenheid in het Chess-kamp.
Spijtig was het dat het Chesskoppel in de slotronde de
Zeeuwse kampioenen Dieleman/Van Gemert liet ontsnappen daar dit duo uiteindelijk
gedeeld tweede eindigde.
Het nationale kampioen- tot en met zeven brachten Clischap doorgeefschaak trekt ie- teur en De Vries nog verder
der jaar uit alle windstreken omhoog in het klassement,
van het land een aantal specia- waarbij vooral de schitterende
listen, die zich bezig houden zege in de ronde zeven respect
met deze, door sommige bizar afdwong.
genoemde, vorm van het
In ronde acht moest even
schaakspel. Tot die specialis- gas terug genomen worden
ten behoren zeker Olaf Cliteur toen het sterke koppel Molinaen Ben de Vries van de Chess ri/Overbeeke duidelijk te goed
Society. Ook afgelopen zater- wasvoor de beide Chess-leden,
dag verscheen het duo weder- alhoewel Cliteur lange tijd het
om aan de start en begon te- beste van het spel had. In de
ZANDVOORT - Olaf Cliteur en Ben de Vries zijn er
net niet in geslaagd de natiqnale top tien te bereiken bij
het doorgeef-schaak. Het
koppel van Chess Society
Zandvoort herhaalde de
prestatie van vorig jaar en tekende voor de twaalfde stek.

Coby ter Heijden (links) en Miep van der Aar hebben grote verdiensten gehad voor het Icunstzwemmen
in Zandvoort en in de hele provincie Noord-Holland
Foto Ei ick van Clcef

ZANDVOORT - Het duurt
nog even voordat de voetbalcompetitie aanvangjt doch de
Knvb heeft de indeling van de
Zandvoortse clubs al bekend
gemaakt. Voor zowel Zandvoort'75 als Zandvoortmeeuwen staan er wedstrijden te
wachten tegen oude bekenden.
Zandvoort'75 speelt het komende seizoen in de tweede

Zandvoorts
team tweede
op mini-WK
ZANDVOORT - Het ver' tegenwoordigende Zandvoortse schoolteam heeft
een uitstekende indruk ge- /
maakt tijdens de mini-WK
in Frankrijk. Op dit sterk
bezette toernooi behaal- i
den de Zandvoorters een
prachtige tweede plaats.
De Zandvoorters, die
Nederland vertegenwoordigden in Frankrijk, speelden een fantastisch toernooi. In de eerste ronde
werd
achtereenvolgens
van België, Zuid Korea en
Mexico met ruim verschil
gewonnen. Iets wat het
'echte' Nederlands Elftal
alleen maar tegen ZuidKorea lukte, want tegen
België en Mexico werd gelijkgespeeld (respectievelijk 0-0 en 2-2)
De tweede ronde leverden de Zandvoorters driemaal een 3-0 overwinning
op tegen Iran, Jamaica en
Engeland.
De Zandvoorters stonden onder leiding van
coach Alex Heesemans en
kwamen in de finale uit tegen Frankrijk; niet ondenkbaar ook als echte finale tijdens het WK in
Frankrijk. Het was al een
geweldige belevenis in
Frankrijk en daar kon de 10 nederlaag tegen het gastland in de finale geen afbreuk meer aan doen. Al
was het een ongeldig doelpunt dat de Fransen de
wereldtitel bezorgde, de
Zandvoortse
scholieren
hadden zich uitstekend
vermaakt. De wedstrijden
werden vaak onder moeilijke omstandigheden gespccld. Tegen de dertig
graden was het en de velden waren droog en hard.
Toch kon teruggekeken
worden op een ervaring om
nooit te vergeten. Wellicht
dat het voor de 'grote
Oranje-jongens' pok een
WK wordt om nooit te vergeten.

Indeling van
voetbalteams
klasse A van de Knvb van de
zaterdagcompetitie met als tegenstanders: AFC'34, Blauw
Wit (W), CSW, EVC, Kennemerland, RCH, Vlug en Vaardig, WVHEDW, ZCFC, ZOB en
Zuidvogels.
Voor Zandvoortmeeuwen,

dat uitkomt in de derde klasse B van de Knvb van het zondagvoetbal, staat er een aantal
aardige derby's op het programma.
Vele teams uit de omgeving
zijn in deze klasse onedergebracht. De Meeuwen spelen tegen: Haarlem, HBC, Hoofddorp, IW, KHFC, KFC, Purmersteijn, RCH, Ripperda,
Velsenoord en Zilvermeeuwen.

twee daaropvolgende ronden
draaide het Chess-duo echter
weer op volle toeren en werden
de Amsterdamse koppels Alberti/Bakker en Enserink/Kooy zonder pardon van de
borden gecombineerd. Dankzij
deze overwinningen werd een
gedeelde achtste plaats ingenomen.
De beloning voor Cliteur en
De Vries kwam in de ronde elf
in de vorm van een confronta-

Doorgeefschaak-koppel herhaalt
prestatie van vorig jaar
tie met de kampioenen van Nederland van vorig jaar, het
koppel Hoeksema/Brouwer.
Ook nu werd er goed partij gegeven, doch meer dan een eervolle nederlaag zat er helaas
niet in. Ook in de ronde twaalf
kon het Zandvoortse koppel
de borst weer nat maken met
de ontmoeting tegen de sterke
van Blitterswijk en Hopman.
Laatstgenoemde werd vorig
jaar nog Noordhollands kam-

pioen binnen de normale
schaakdiscipline.
De torenhoge favorieten verslikten zich echter in een fraaie
truc van Olaf Cliteur. De Zandvoorter, die tegen Hopman
aantrad, werd namelijk verrast
door een dame-offer van zijn
opponent. Vlak voordat de
Purrnerender met voordeel de
dam e terug dreigde te winnen,
gaf de sluwe dorpsgenoot pp
waardoor zijn collega De Vries
een dame voor bleef. Deze
klaarde de klus, waardoor er
een j;eer onverwachte 1-1 op
het sicorebord kwam.
In de slotronde moest daardoor wel aangetreden worden
tegen het Zeeuwse duo Dieleman/'Van Gemert dat op de gedeelcle tweede plaats stond.
Cliteur en De Vries kwamen
beide» vreselijk onder druk, tot
dat Cliteur met een grappige
combinatie veel materiaal wist
te winnen. Helaas hadden beide Chess-spelers dusdanig
veel l,ijd gebruikt dat zij kort
na elkaar de bedenktijd overschreden en de 2-0 zege alsnog
ten onrechte naar de vicekampioenen van Nederland
ging.

De Stal verslaat
Alarm in spannende
zaalvoetbalfinale
ZANDVOORT - Het zaalvoetbaltoernooi van Zandvoortmeeuwen is weer achter de rug. Zes weken lang
streden vele teams in de Pellikaanhal om de uiteindelijk
beker. De Stal veroverde de
wisselbeker door in een uiterst spannend duel HB
Alarm met 4-3 te verslaan.
Een klase lager vochten Harocamo en De Kater een verbeten duel uit, dat na strafschoppen beslist werd in het
voordeel van Harocamo.
In de strijd tussen De Stal en
HB Alarm begonnen de teams
erg behoedzaam. Eerst werd
gekeken waar de zwakke plekken zaten, doch die waren er
niet veel. Na elf minuten brak
Sander Vink de score open en
zette HB Alarm op een 1-0
voorsprong. Een paar minuten
later lag de gelijkmaker al weer
in het doel. Rob Meinsma verschalkte de HB defensie en
bracht De Stal op gelijke hoogte. Toen HB Alarm een tydstraf kreeg was het Duncan
Bloem, die zijn team met
knappe reddingen overeind
hield. De verdedigingen overheersten in deze eerste helft
daarbij goed gesteund door
sterke doelmannen.
In de tweede helft werd de
strijd opener. Sven Roomeyer
passeerde drie man maai1 zag
zijn schot langs een kansloze
keeper op de paal belanden.
Even later was het wel raak
voor HB Alarm toen een voorzet van Pascal Kamp van
dichtbij door Ewoud Zeeman
werd afgerond, 2-1. Lang stond
deze voorsprong voor HB niet
op het scorebord, want het
was opnieuw Rob Meihsma,
die een snelle aanval afrondde,
2-2.
De Stal probeerde door te
drukken en zag een schot tegen de paal ketsen. HB Alarm
kwam onder druk te staan en
enige schoten verdwenen rakelings langs het doel van Dun-

can Bloem. Bloem stond toch
een perfecte partij te keepen.
Ook toen HB opnieuw tegen
een tijdstraf opliep werd het
HB Alarnm doel stevig bestookt. Duncan Bloem voorkwam echter met prachtige
keeperswerk meerdere doelpunten.
Zeer verrassend kwam HB
Alarm op voorsprong toen
Hans Schmidt een vrije schop
van verre in het doel knalde, 32. HB Alarm heeft niet lang van
de voorsprong genoten, want
Rogier Koordes knalde onhoudbaar de gelijkmaker in.
Ondanks felle pogingen bleef
de stand gelijk waardoor een
verlenging noodzakelijk werd.
De verlenging duurde slechts
vier minuten. Eerst was HB
Alarm dicht bij de winnende
treffer, maar het schot van
Ewoud Zeeman kwam via de
doelman van De Stal tegen de
paal. Even later scoorde De
Stal de winnende treffer. Johan Schniedewind draaide
zich vrij en liet toen ook Duncan Bloem kansloos, 4-3.
Een klasse lager speelden
het tweede team van de Kater
en Harocamo een sportieve en
spectaculaire finale. De Kater
begon sterk en nam vlot een 02 voorsprong.
Harocamo
drong daarna sterk aan en nog
voor de pauze was de strijd in
evenwicht. Bas Heino scoorde
het eerste doelpunt waarna
Jeevan de Haan de gelijkmaker forceerde.
Meteen in de tweede helft
probeerde Harocamo de beslissing te lorceien. Er werd
voluit op de aanval gespeeld,
maar een uitval van De Kater
betekende een 2-3 achterstand. Bas Heino zorgde voor
de gelijkmaker maar kort daarop stond De Kater op een 4-3
voorsprong. Harocamo zette
aan en het was Dennis van
Noort die voor 4-4 zorgde. De
Kater moest het hebben van
uitvallen maar die waren zeer

Uitslag Bourges: Hans Heiligers l, 2, 4, 5, 7, 9,11, 19, 21, 22,
24; Ruud en Theo Sinnige 3,17;
Hans Gaus 6, 14; Combinatie
Romkes-Spronk 8, 10, 12, 13;
Combinatie Koper-Twins 15;
Rook Driehuizen 16, 18, 25;
Combinatie Paap-Paap 20; Peter Bol 23.

TZB wint
ploegcompetitie
softbalspel
ZANDVOORT - Voor het
zesde evenement in de
Sportplpeg van het jaarcompetitie streken de deelnemende ploegen neer op de
velden van TZB aan de Kennemerweg. Hier werd het
softbalspel beoefend wat gewonnen werd door TZB.
In tegenstelling tot de weersvoorspelling was het een door
de weersgoden met zonovergoten dag. Het softbalspel
werd door enkele prominente
softbal-leden uitgelegd aan de
gastploegen, waarna de wedstrijden van start konden
gaan. Voor de meeste ploegen
was het begin niet eenvoudig,
de diverse attributen, de spelregels en het constant pp je
hoede zijn, was vooral in de
eerste wedstrijden een bron
van hilariteit voor de een en
ergenis voor de ander. Werd de
eerste wedstrijd met dubbel
cijfers verloren, dan kon de volgende wedstrijd zo maar gewonnen worden met tien tot
twintig punten verschil.
In de strijd om de vijfde en
zesde plaats pakte de ZHChockeyploeg de overwinning
ten koste van Kenamju. De
handballers wonnen van de
reddingsbrigade in de wedstrijd om de derde en vierde
plaats. De badmintonvereniging moest helaas verstek laten gaan en kwam daarmee automatisch op de zevende stek
terecht.
In de finale streden Identico
en TZB-softbal om de meeste
wedstrijdpunten. Indentico
deed er van alles aan maar
moest met lede ogen toezien
hoe TZB dit toch niet eenvoudige spelletje met grote overmacht won. Door deze overwinning voert TZB het klassement na zes onderdelen aan.
Kenamju en Identico delen de
tweede en derde plaats, terwijl
de reddingsbrigade. ZVMHandbal en ZHC-hockey de
vierde plaats delen. Hekkesluiter is de badmintonvereniging

Goossens vangt bot

De finales van hel zaalvoctbnltocrnooi waren boeiend en sportief

gevaarlijk. Uit een daarvan
werd gescoord hetgeen 4-5 betekende voor De Kater. Harocamo knokte door en ging op
zoek naar de gelijkmaker. In de
laatste minuut van deze eneverende party was het Henri
Marcella die met een verwoestende uithaal een verlenging
afdwong, 5-5.
In de verlenging speelden de

zenuwen een te grote rol waardoor er niet meer gescoord
werd. Strafschoppen moesten
uitkomst brengen. Hierbij
hield Harocamo het hoofd koel
en won de partij. De finale eerste divisie werd gewonnen
door Bamboeseur. Dit team
versloeg Kroon Vis met 5-2. De
finale reserve hoofdklasse
werd gewonnen door Tenson

Kotu KI ick van Clivf

door Chinese Lippies na straf- Louwen de strijd in de verlenschoppen met 11-10 te ver- ging i in het voordcel van Webers. De prijs voor de beste
slaan.
coach was voor Bram Boon
Sestp Senso en K & L kwa- van Autoboulevard, terwijl
men uit in de finale van de eer- Mario Schrader, van Maclu
ste klasse. Sesto Senso won Auto',s, tot beste doelman van
met 6-2. De finale van.de reser- het toernooi werd uitgeroepen.
ve eerste klasse ging tussen De sportiviteitsprijs ging naar
Webers en Café Basta. Na een Eye Catcher.
0-0 eindstand besliste Martin

ZANDVOORT - Tijdens de
tweede viswedstrijd op de
Wadden van de Zeevis Vereniging Zandvoort waren de vangsten niet echt bijzonder. Winnaar werd Ton Goossens.
Door de krachtige zuid-westen wind was het niet mogelijk
rond Texel te vissen. In de luwte van de Marine-haven moest
er daarom op ondiep water gevist worden. Alleen bot werd er
gevangen. Ton Goossens werd
winnaar met 243 centimeter
vis, terwijl Willem Krijnen
tweede werd met 194 centimeter vis. Hans Molenaar legde
beslag op de derde plaats met
123 centimeter vis.
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Banen- en opleidingenkrant van Weekmedia
voor Bouw en Industrie

V E R P L E E G H U I S EN REACTIVERINGSCENTRUM

AMSTELHOF
Daarom zoeken ze om hun team te versterken

Aart, Josee, Monique en
Indra werken in Amstelhof, op kleine psychogerlatr! sche afdelingen.
Zij hebben de zorg voor
ongeveer tweeëntwintig
bewoners per afdeling en
willen dit optimaal doen.
Dat is op de eerste plaats
goed voor de individuele
bewoner maar ook voor
de familie en, niet te
vergeten, voor henzelf.
Werken in een Amstelhof,
een prachtig historisch
pand, heeft zijn charme
maar ook zijn beperkingen. Je kunt nu eenmaal
niet zomaar iets aan het
gebouw veranderen.
De teamleden barsten
echter van de ideeën
om de zorg te verbeteren
maar komen helaas
handen tekort.
Zonder collega's die
hetzelfde willen, kunnen
ze dus alleen maar het
noodzakelijke doen.

Tabitha beheert een psychogeriatrisch verpleeghuis met een capaciteit van 240 bedden en drie

Barsten van de goede ideeën
Wil jij graag psycho-geriatrische bewoners verzorgen
en heb je net als het team ideeën om die zorg te
verbeteren? Dan ben jij de geschikte collega.
In Amstelhof werk je volgens rooster in wisselende
diensten. Een full-time of part-time dienstverband
behoort tot de mogelijkheden.
Meer dan salaris
Voor de arbeidsvoorwaarden is de CAO-Ziekenhuiswezen van toepassing. Je salariëring is conform
functiegroep 35, maximaal ƒ 3.857,- bruto per maand
bij een full-time dienstverband. De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Ziekenhuiswezen.'
Daarnaast is er een regeling voor openbaar vervoer,
mogelijkheden voor kinderopvang :bij gastouders,
gunstige voorwaarden bij het afsluiten van verzekeringen en een premie- en spaarloonregeling.
Meer weten?
Voor informatie bel je met Amstelhof, (020) 622 51 51
en vraag naar het afdelingshoofd, Anna Kuster.
Je kunt ook eens langs te komen om te kijken en te
praten. Ook als je tijdelijk beschikbaar bent. Maak wel
even een afspraak, want dan krijg je alle aandacht.
En als je gelijk wilt solliciteren, schrijf dan naar
Verpleeghuis en Reactiveringscentrum Amstelhof,
afdeling Personeel & Organisatie, Amstel 51, 1018 EJ
Amsterdam.

Wij hebben per direct plaats voor:

zorgcentra met respectievelijk 128,

Ziekenverzorgenden
of MDGO-VP-ers m/v

100 en 175 verzorglngsplaatsen.
Er zijn in totaal 650 personen
werkzaam bij de vier vestigingen.

(vac.nr. 98/04)
full-time of verschillende part-time
dienstverbanden volgens rooster

Zowel het verpleeghuis als de zorgcentra hebben een wijkgerichte

• Zorg op maat!
Dit is onze zorgvisie en in teamverband .zijn wij samen verantwoordelijk voor kleinschalige zorg. Wij geven zo veel mogelijk
individuele begeleiding, verzorging en verpleging volgens het
multidisciplinair handboek.

uitstraling en een bijzondere
functie voor de ouderenzorg In '
Amsterdam.

Voor ons bouwbureau, waar de aanvragen en opdrachten van architecten en aannemers behandeld worden inzake speciaal hang- en sluitwerk, zijn wij op zoek naar
Iwee medewerkers.

Ziekenverzorgenden m/v
verpleegkundigen/MDGO-VP

De bewoners in ons Psycho-geriatrisch verpleeghuis in
Amsterdam-Geuzenveld wonen in leefgemeenschappen van
10 bewoners per huiskamer of in een grotere groep, afhankelijk
van wat het beste bij hen past. Het huiskamergericht werken en
het systeem van eerstverantwoordelijk verzorgende is hiertoe
een middel. De populatie van ons verpleeghuis differentieert in
toenemende mate. Niet alleen qua leeftijd (vanaf 45 jaar) maar
ook qua ziektebeeld (frontaal beeld, preseniele dementie en
gedragsproblematiek) zijn er binnen ons verpleeghuis een aantal doelgroepen ontstaan. Het omgaan met deze bewoners en
het tegemoetkomen aan hun specifieke zorgvraag vereist creativileit, zelfstandigheid en vindingrijkheid.

Tabitha

Estoppey B.V. is een dynamische groothandel in
IJzerwaren, Gereedschappen en Bouwbeslag met vesrigingen in Amstelveen en Beverwijk.

TECHNISCH COMMERCIEEL
MEDEWERKER m/v
Werkzaamheden:
• Uitbrengen van offertes en het begeleiden daarvan.
• Het coördineren van de werkzaamheden t.b.v. sleutelen cilinderwerkplaats en projectafdeling.
• Onderhouden van contacten met afnemers en leveran-

in een
Functie-eisen:
• Opleiding op MBO-niveau (MTS-werktuigbouwkunde).
• Affiniteit met de branche.
• Kennis van hang- en sluitwerk.
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijkals mondeling.
MEDEWERKER PROJECTAFDELING m/v
Deze afdeling richt zich op specialistische deurtechnische
producten. Voor de invulling van deze functie zoeken wij
een medewerker die inventieve oplossingen zoekt voor
de diverse toepassingsmogelijkheden van onze producten.
Werkzaamheden:
• Het bezoeken van objecten ter beoordeling van de
offerte-aanvraag.
• Het uitwerken en uitbrengen van offertes.
• Contacten onderhouden met afnemers en leveranciers.
• Het verrichten van montagewerkzaamheden of de
coördinatie hiervan.
Functie-eisen:
• Opleiding op MBO-niveau (MTS-E).
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.
• Kennis van hang- en sluitwerk strekt tot aanbeveling.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:
Estoppey BV - t.a.v. afd. personeelszaken - Postbus
9090 - 1180 MB AMSTELVEEN. Voor telefonische informatie kunt u contact opnemen met tel.nr.: 020-643 53 65
en vragen naar Mevr. M. Vega.

High Risk Flight Agent
op Schiphol!?
Ben jij (m/v) geschikt om de specialistische veiligheidscontroles op de „hoge risico vluchten" op
Schiphol uit te voeren?
(O.a. de veiligheidsinterviews, de platformbewaking
en het fouilleren en visiteren van passagiers en hun
bagage).
Je hebt minimaal HAVO/VWO of MBO, beheerst de
Nederlandse en Engelse taal zeer goed, woont binnen een straal van 60 km van de luchthaven en bent
flexibel inzetbaar?

re instellingen worden initiatieven
ontwikkeld in het kader van zorg.

leend aan oude en zieke mensen
buiten het verpleeghuis en de

Seceurop Nederland Security Check B.V.
T.a.v. Afdeling Personeelszaken
Postbus 9021,1006 AA Amsterdam

SECEUROP
NEDERLAND

AANNEMERSBEDRIJF

Tabitha is een instelling waareen
christelijke levensovertuiging

voor het scheppen van een goed

• Sollicitatie:
Uw schriftelijke sollicitatie verwachten wij uiterlijk binnen
10 dagen ter attentie van onze dienst Personeel & Organisatie
o.v.v. hel vacature-nummer.

leef-en werkklimaat.

Stichting Tabitha, jan Bongastraat 5,1067 HZ Amsterdam

uitgangspunten inspiratiebron is

STICHTING
ZORGCENTRA AMSTERDAM
de Stichting Zorgcentra Amsterdam. De Poort is een
modern en op de toekomst gericht verpleeghuis waar 220

SiichiiiigZorgceiitra
Ainttmi/im bestaat uit
Zorgcentrum voor Ouderen

bewoners worden verzorgd en gereactiveerd. Kwaliteit

en Centrum voor

waar circa 400 bewonen/
patiënten verblijven.

PER DIRECT VACATURES VRIJ VOOR
EEN GROOT AMERIKAANS BEDRIJF
Vanwege de opening van drie nieuwe kantoren in
Amsterdam-Haarlem en Nieuw-Vennep de volgende vacatures vrijgekomen:

staat bij ons hoog in het vaandel en daarom nodigen wij

DEMONSTRATEURS

OPLEIDING TOT VERZORGENDE I.G.

MANAGERS INTRAINING

Infodag

VerplecglniKzarg De Poon

CALCULATORS/WERKVOORBEREIDERS
DE FUNCTIE:
- u maakt zelfstandig begrotingen van uiteenlopende werken.
- u heeft overleg met opdrachtgevers in de calculatie en uitvoeringsfase
- u beoordeelt de prijzen van leveranciers en onderaannemers.
- in samenwerking met de projectleider regelt u de werkvoorbereiding.
FUNCTIE-EISEN:
- minimaal MTS-niveau.
- minimaal enige jaren relevante werkervaring.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met
P. N. Pikaar, 020-6930905.
Uw schriftelijke sollicitatie met uitgebreide C.V. kunt u
binnen 14 dagen richten aan.'

jou uit oni kennis te maken met onze organisatie en de

De Werf, Zorgcentrum mor
Ouderen Vonctchtcde

HEURER BV
Ons bouwbedrijf is actief op de volgende gebieden:
restauratie, renovatie, onderhoud, nieuwbouw, utiliteitsbouw
en betonwerk.
Wij zijn op zoek naar:

de directie van B.V. Aannemersbedrijf). Sdieurer & Zn.,
POSTBUS 94990,
/ 090 GZ AMSTERDAM.

Centrum voor Verpleeghuiszorg De Poort is onderdeel van

DINSDAG 14 JULI
VAN

14.00-16.00 UUR

Per 31 augustus

'Per dag zie je resultaat'
H

oge werkdruk en lage lonen,
wie in een verpleeghuis werkt
lijkt wel gek. Onzin, vinden de
verzorgenden. Zelfs degenen
die eerder dit jaar nog Hebben
gedemonstreerd voor een betere cao, blijven enthousiast.
„Werken in een verpleeghuis
is enorm leuk."
Het zijn de kleine dingen die
het doen, dat geldt ook in een
verpleeghuis. „Wanneer je 's
morgens vroeg iemand die de
vorige dag verdrietig was even
een kopje thee brengt, kun je
diens hele dag goed maken,"
zegt zorg-coördinator Irma
Scheffer(41). Zij werkt op de
afdeling bijzondere zorg van centrum voor verpleeghuiszorg De
Die in Amsterdam-Noord. Op de
afdeling wonen dertig ouderen
met lichamelijke en psychische
problemen.
De keuze voor een baan in de
verpleeghuiszorg is volgens
Scheffer doorgaans heel persoonlijk. Je kiest bewust niet
voor bureauwerk, maar voor werken met mensen. „Dat moetje
liggen en als je daar enige affiniteit mee hebt, dan is werken in
een verpleeghuis enorme leuk.
Met name omdat je per dag
resultaat ziet van wat je doet."
Scheffer benadrukt liever wat
een bewoner kan, in plaats van
dat ze het accent legt op zijn

VERKOPERS

hebben wij hicr-

CHAUFFEURS

voor acht plaatsen

De sollicitaties zijn voor zowel mannen als vrou-

loodgieters
monteurs

Connect Technisch Uitzendbureau is voortdurend
op zoek naar vakmensen in zowel de uitvoering
als de werkvoorbereiding en tekenkamer. Voor
uitzend-, project- en vaste contracten. Naast een
goed salaris bieden wij studiemogelijkheden, een
spaarloon- en pensioenregeling.

Toiletdame
gevraagd
Voor info

Tel. 5715524

Voor de bezorging van de
middagkranten Het Parool en
N.R.C, wordt zo spoedig
mogelijk gevraagd een

verzorgenden
De werktijden zijn dagelijks, dus ook in weekend van 07.30 uur tot 10.30 uur.
Bent u geïnteresseerd in deze nieuwe wijze van samenwerken en beschikt u over hè
diploma zieken- of bejaardenverzorging, dan zien wij uw reactie graag zo spoedii
mogelijk tegemoet.
Uw salaris bedraagt - afhankelijk van uw ervaring - maximaal ƒ 3.553,- pe
maand (bij een fulltime dienstverband).
De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Thuiszorg.
Ook wordt er een tegemoetkoming verstrekt in de kosten van kinderopvang.
Meer informatie over deze functie kunt u inwinnen bij mw. N.Idema, manager, va
het team, bereikbaar in Zorgcentrum Zandvoort van dinsdag t/m vrijdag, tel. 023

5713141.
Wilt u direct solliciteren dan kunt u uw sollicitatiebrief richten aan Thuiszor
Kennemerland Zuid, Postbus 12, 2110 AA Aerdénhout, t.a.v. mw. E. G. Kohier.
U kunt eventueel ook een sollicitatieformulier opvragen bij het secretariaat va
Thuiszorg Kennemerland Zuid.Telefoon 023-5213421.

BEZORGER/STER

WCode?

VOOR KLEINE WIJK.

Z>et de schaar e,rinl

Wie wil 3 kwartier per dag leuk
geld verdienen + extra's?
In een gezellige ploeg!

Assistent-medewerk(st)er n aaizaal (nivo I)

Kom op,

Uitvoerend Medewerk(st)er n aaizaal (nivo 2

Ervaring is niet nodig vanwege interne training.

zijn een mavo-diploma of vbo-diploma op c-niveau.

Leeftijd tussen de 22 en 48 jaar.

pak de telefoon
en bel mij even.

Woonruimte in onze llat is geen probleem.

ƒ 3000,- per maand, bonussen, motivering en trips
naar het buitenland voor diegenen die zich kwalificeren.

Vraag naar Olga.

Eigen auto is een vereiste.
Bel direct voor een afspraak.
Tel. 020-3467115

tel. 5715873

020-5806600. Of stuur direct je schriftelijke sollicitatie naar

Meld je aan voor de opleiding Mode en Kleding
Deze opleiding duurt l jaar

Deze opleiding duurt 2 jaar
Beide opleidingen kun je volgen:
- In volle tijd:Je gaat 5 dagen per week naar school.
Toelating: je bent tussen de 16 en 21 jaar.
- In deeltijd:Je werkt 4 dagen per week in een confectiebedrijf en
gaat l dag naar school.Toelating: je bent tussen de 16 en 28 jaar.

Wil je meer informatie, neem dan kontakt op met:
••

S.Z.A., t.a.v. afdeling P&O, Hugo de Grootkade 18-28,
1052

Voor dit geïntegreerde zorgteam zoeken wij op korte termijn:

STRANDPAVILJOEN 21

wen.

13 juli a.s. aanmelden bij de afdeling P&O, telefoon

Zorgcentrum Zandvoort,Thuiszorg Kennemerland Zuiden KennemerThuiszorgverzor
gen gezamenlijk een 24-uurs zorgaanbod door middel van een geïntegreerd team.
Voorlopig zijn de 200 aanleunwoningen van Zorgcentrum Zandvoort het werkgebiec
van dit team.

Meer weten?
Connect Technisch Uitzendbureau,
Rijnstraat 16, 1078 RB Amsterdam.
Tel. 020-6720881 - Fax 020-6755091
Internet adres WWW.CU.NL

traject en duurt totaal drie jaar. De vooropleidingseisen

naar je mogelijkheden. Je kunt je tot en met maandag

(A/elke verzorgenden helpen ons
zotg op moot te geven in Zondt/owt?

constructeurs

opzichters

beschikbaar. Deze opleiding is volgens het werken/leren

Spreekt dit je aan, kom dan naar onze infodag en vraag

je met z'n zevenen was."
Is verzorgende in een verpleeghuis speciaal een beroep voor
vrouwen? „Nee! Nee! Nee!"
Scheffer zou het wel van de
daken willen schreeuwen. Want
als verzorgende ben je voor de
bewoners het contact met de buitenwereld. Iedereen bespreekt
sommige dingen liever met een
man of juist met een vrouw.
Scheffer geeft een actueel voorbeeld. „Als we het over voetbal
In maatschappelijke verhoudin- hebben; ik wil niet zeggen dat ik
gen geldt bijna altijd het princi- dat niet leuk vind, maar de
heren brengen dat toch op een
pe van wederkerigheid: ik doe
iets voor jou en jij doet iets voor heel andere manier over," zegt
mij. Waarom zou dat in een ver- Scheffer.
pleeghuis anders zijn, vraagt
Centrum voor verpleeghuiszorg
Scheffer zich af. „We hebben
hier bijvoorbeeld ook mensen
De Die, is onderdeel van de
die helpen spullen naar de keu- Stichting Verpleeghuizen
Amsterdam (SVA), waartoe ook
ken brengen en die willen helde verpleeghuizen Gaasperdam
pen met afwassen."
en Slotervaart behoren.
Hoe zit het eigenlijk met de
In samenwerking met de
veelbesproken werkdruk in de
Amsterdamse School voor
zorgsector? „De kunst is om
daarover in het team goede
Gezondheidszorg, worden jaarafspraken te maken en desnoods lijks binnen de SVA zestig menbepaalde dingen te laten liggen - sen opgeleid tot verzorgende-IG
dan doe je de bedden maar wat (Individuele Gezondheidszorg).
later. Je moet kijken watje mini- De opleiding duurt drie jaar. Als
leerling krijg je meteen een conmaal voor de bewoners wilt
doen, wat reëel is, en waar je hen tract voor onbepaalde tijd en een
salaris. Als je het diploma haalt
het. meeste plezier mee doet.
ben je verzekerd van een baan
Dan kan het best zo zijn, datje
na een dag datje met vier men- bij de SVA. Aanmelden kan via
telefoon 020-4110615.
sen hebt gewerkt veel tevredeJan Pielcr Nepveu
ner naar huis gaat, dan wanneer

gebreken. „Als verzorgende ga je
uit van iemands talenten en interessen en probeer je er voor te
zorgen dat hij daar in het verpleeghuis iets mee kan doen.
Hier woont iemand die ontzettend goed met computers kan
omgaan. Wij zelf hebben net een
basiscursus Word achter de rug
en dan is het hartstikke leuk dat
we een bewoner advies kunnen
vragen."

WERK IN DE TECHNIEK?
Wij hebben de banen!

zorgcentra.
• Informatie:
U kunt bellen met de dienst Personeel & Organisatie, telefoon:
020-6110011, toestel 420.
'

Bram de
Hollander
Fotografie

ZOEKT U

• Wij bieden:
• arbeidsvoorwaarden volgens het CAO-Ziekenhuisxvezen en
salariëring volgens functiegroep 35 FWG (min. ƒ 2.754,72 en
niax. f 3.995,85 bruto per maand bij full-time dienstverband.
• een arbeidsovereenkomst voor een jaar met de intentie tot
voortzetting voor onbepaalde tijd.

vernieuwing en wordt zorg ver-

verpleeghuis is
enorm
leuk"

Stuur dan je schriftelijke sollicitatie voorzien van een
curriculum vitae en recente pasfoto naar:

• Wij zoeken kandidaten:
• die het diploma ziekenverzorging of MDGO-VP hebben.
• die inhoud kunnen geven aan de "zorg op maat" visie.
• die mondig zijn en om kunnen gaan met een grote male van
vrijheid en verantwoordelijkheid.

In goede samenwerking met ande-

Zorgcoördinator Irma
Scheffer
temidden
van haar
collega's:
„Werken

LS Amsterdam.

^
ADVERTEREN'? ZANDVOORT: 020 -571 7166

College voor Mode en Uiterlijke Verzorging
Afdeling Mode en Kleding
Zeeburgerdijk l 12
1094 AJ Amsterdam (Oost)
tel. 020 - 46 21 414
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Niveau

Werk lijdt in Zandvoort niet onder WK
De Zandvoorters blijken
fanatiek mee te leven met de
prestaties van het Nederlands elftal. Informatie bij
een aantal Zandvoortse bedrijven leert, dat er veel
naar het WK gekeken wordt.
Maar vrijnemen om er heen
te gaan of ziekineldigen zijn
er niet. Zo fanatiek blijkt
men hier dus toch niet te
zijn.

'Vrijnemen is er in deze
periode niet bij'
diacentrum staan televisies
opgesteld en van de wedstrijden van het Nederlandse elftal
wordt niets gemist. Een spaatje erbij en er is een lekkere
sfeer. Op 12 juli, als de finale
wordt gespeeld, is er op het
circuit een clubevenement,
maar als het Nederlands elftal
de finale haalt dan gaan we er
wel voor zitten."

P HET CIRCUIT Park
Zandvoprt worden de
verrichtingen van Oranje nauwlettend in de gaten gehouden, maar vrijnemen is er
niet bij. „In het zomerseizoen
wordt er bij ons geen vakantie
opgenomen," vertelt Dirk Buwalda.
Een mindere trek naar het
„Op het circuit vinden in
deze periode veel activiteiten vakantiepark Gran Dorado

O

Speciale WK-bijlage Zandvoorts Nieuwsblad

plaats en dus is vrijnemen er wordt niet waargenomen. De
niet bij."
bezetting blijkt in deze tijd
goed te zijn. De sfeer in de di„We volgen de wedstrijden yerse bars is groot en het orannatuurlijk wel, want onder het je overheerst. „Vakanties wprpersoneel zitten fanatieke den er door ons personeel niet
voetballiefhebbers. In het me- aan opgeofferd," zegt Judith

van Pesch. „Ziekmeldingen
hebben we ook niet, want in
Gran Dordao kan iederen de
wedstrijden volgen."
„We hebben de bars versierd
en overal staan televisies opgesteld en bovendien heeft elk
huisje een tv. De sfeer pp het
park is erg goed. Er zijn veel
Duitsers, maar die hebben zich
niet zo in de nationale kleuren
gestoken als de Nederlanders.
De Hollanders zie je vaak in

'Jammer Wim, toch goed geprobeerd'
In Nieuw Unicum, het
wooncentrum voor lichamelijk gehandicapten, werd de
wedstrijd tussen Nederland
en Mexico donderdagmiddag fanatiek meebeleefd.
Vreugde en teleurstelling
wisselde elkaar af, maar het
gezamenlijk naar de wedstrijd kijken werd een
prachtige happening.

V

ER VOOR DE aanvang
zitten ze er al klaar voor.
Zo'n zestig bewoners en
personeel van Nieuw Unicum
zijn in Oranjesferen en wachten op het beginsignaal. Holland tegen Mexico houdt de
gemoederen danig bezig. De
bewoners hebben zich verzameld op De Brink, waar een
groot breedbeeld toestel staat
opgesteld. De bar is open en de
man van de drankjes. en de
hapjes, Henk ten Broeke, is er
ook klaar voor.
„We hebben speciale oranjemenu's en dat slaat erg aan,"
vertelt Ten Broeke, vlak voor
hét begin van de strijd. „Ook
hebben we een pool gemaakt
met een eerste prijs van duizend gulden. Iedereen stelt de
activiteiten heel erg op prijs."
Hopelijk gaat het Nederlands elftal verlopig door, want
de sfeer op De Brink is vooral
tijdens de wedstrijden van
Oranje optimaal. „Sport leeft
hier," aldus Jan den Hartog,
hoofd restauratiezaken van
Nieuw Unicum. „Bij de Olympische Winterspelen waren we
ook gezamenlijk aanwezig op
De Brink. De saamhorigheid is
groot. Nu het Nederlands elftal
het goed doet, wordt men
steeds enthousiaster. Zelfs de
bedlegerige mensen worden
hier naar toe gebracht om naar
de wedstrijden te kijken. Op 9
juli sluiten we de WK af met
een barbeque, de gezelligheid
is altijd enorm."
De aftrap is daar en De Brink
stroomt vol. In het begin kijken de 22 spelers de kat uit de

De spanning is van de gezichten van de bewoners van Nieuw Unicum af te lezen
Foto: Chris Schotanus

boom. De bewoners doen dat
ook. Het is nog rustig. Maar als
na vijf minuten Philip Cocu de
score opent, breekt een oorverdovend gejuich los. Toeters
en bellen en juichende bewoners zorgen voor een orkaan
van geluid.
De voorsprong komt kennelijk te vroeg want het Nederlands elftal verslapt even,
maar als Van der Sar tweemaal
uitstekend redding brengt
volgt een goedkeurend applaus. Men heeft er alle vertrouwen in dat het goed gaat

aflopen met de nationale elf.
Na twintig minuten staat het
gebouw op zijn grondvesten te
trillen. De Boer zorgt voor 2-0
en wederom is niemand meer

genomen en deelt Henk ten
Broeke een gele kaart uit. Deze
kaart telt hier niet voor een
waarschuwing, maar is speciaal voor het WK uitgeven als

'We hebben speciale oranjemenu's en dat slaat erg aan'
te verstaan op De Brink. Zelfs
ik veer op van uit mijn stoel en
juich mee.
Hier en daar wordt een pilsje

betalingsmiddel. De strijd gaat
gewoon verder. De bitterballen en de vlammetjes worden
geserveerd en de sfeer stijgt

naar grote hoogte. Nederland
laat wat kansen liggen, maar
dat kan de pret niet drukken,
want we zitten op rozen.
Als Reiziger een rush voorwaarts maakt wordt hij aangemoedigd. „Kom op jongen,"
klinkt het uit de mond van een
supporter. Wim Jonk schiet de
bal net over: „Jammer Wim,
goed geprobeerd." De rust
breekt aan voor de spelers,
maar niet voor de bewoners.
De sfeer gaat verder omhoog
met opzwepende muziek en de
kelen moeten gesmeerd wor-

H

oranje of het rood-wit-blauw
ET TOERNOOI is nu
lopen. De kinderen kunnen
halverwege en er zijn
zich hier laten schminken en
mij een paar dingen opdaar wordt ook veel gebruik gevallen. Zo valt het spelnivan gemaakt. Ja, de sfeer is ge- veau me zwaar tegen. Van de
weldig."
gespeelde wedstrijden kon alleen de wedstrijd Nigeria teOok bij het Circus Zand- gen Spanje mij bekoren. Voor
vport kan men de WK-strijd de rest is het nog niet veel.
niet ontlopen. De Zandvoortse Ook het spel van het Nederwerknemers blijken braaf te lands elftal tegen Zuid-Kprea
zijn, want ook hier wordt geen viel me niet echt mee. Zuidvakantiedag opgenomen om Korea is een heel zwakke tehet WK in Frankrijk te combi- genstander en daar moet je
neren met een vakantie. „Bij gewoon met ruime cijfers van
ons zijn er geen afmeldingen winnen.
speciaal voor dit voetbaltoernooi," aldus Tosca Koper.
Wat mij trouwens ook opviel
was de vijf wisselingen, die
„We hebben versieringen coach Hiddink toepaste na de
aangebracht en er staan televi- 0-0 wedstrijd tegen de Belgen.
sies opgesteld, zodat zowel pu- Hij vond dat het elftal het
bliek als personeel de wedstrij- goed gedaan had en maakte
den kunnen volgen. Tijdens de toch vijf wijzigingen in het elfwedstrijden van het Neder- tal. Ik moet het nog zien tegen
lands elftal is het wel wat rusti- Mexico, dat zeker geen slecht
ger, maar de vaste klanten blij- elftal heeft. Het is in dit geven komen, iedere dag."
deelte van het toernooi uitsluitend rekenwerk, misschien
komen er goede wedstrijden in
de volgende ronde, dan kan je
je niet verstoppen en moet je
winnen.
Ook het niveau van de
scheidsrechters is niet geweldig. De scheidsrechters zijn
normaal best wel goed, maar
tijdens dit toernooi maken ze
er niet veel van. De scheidsrechter, die Zuid-Afrika tegen
Denemarken flopt, was hélemaal de weg kwijt door drie
geheel onterechte rode kaarten uit te delen.
Eigenlijk wil ik het niet hebben over de rode kaart van
Kluivert. Maar je weet toch
dat spelers in het veld elkaar
uitschelden, daar moet vooral
Kluivert met zijn verleden,
zich op instellen. Als je weet
waarvoor ze mij niet allemaal
hebben uitgemaakt. Dat
mocht er ook best wezen. En
ik speelde niet eens op WK-niveau. In de Nederlandse competitie scholden ze mij echt
uit voor alles wat mooi en lelijk was. Dan reageerde ik niet.
Ik pakte ze wel terug in een
duel of ik was zo geprikkeld
dat ik scoorde en dan kon ik
lachen.

den. De tweede helft begint,
het is etenstijd, waardoor het
wat rustiger wordt op De
Brink. De echte die-hards blijven zitten en genieten van elke
fraaie actie van het Nederlands elftal. Opnieuw breekt er
gejuich los, maar het schot van
Cocu geselt de lat. Als er iemand in beeld staat, wordt hij
vriendelijk maar dringend verzocht te gaan zitten. Aan dat
verzoek wordt meteen gevolg
gegeven.
De Mexicanen geven zich
overigens nog niet gewonnen
en het Nederlands elftal raakt
de grip op de wedstrijd kwijt.
De kijkers willen meer doelpunten van het nationale team
en er wordt geroepen om Van
Hooijdonk. Er volgen wel wissels, maar Van Hooijdonk blijft
aan de kant. De spanning giert
de mensen door de kelen als
Mexico tegenscoort. Het is nog
maar 2-1 en men wordt wat onrustig. Af en toe een toeter en
een kreet, maar het wordt stil.
De spanning is enorm en de
teleurstelling is groot als Mexico in blessuretijd nog gelijkmaakt.
Ad .Leijen, bewoner van
Nieuw Unicum en zaalvoetbalscheidsrechter, is zeer teleurgesteld over het resultaat. „Ik
ben er ziek van. In de eerste
helft ging het goed, maar we
dachten er al te zijn. We hadden moeten winnen, maar nu
gingen we nog mooi de boot in.
Meestal kijk ik op mijn kamer,
maar ik vond het toch wel leuk
om hier gezamenlijk de wedstrijd te bekijken."
De wedstrijd is afgelopen,
hier en daar wordt er nog even
commentaar gegeven op het
achteraf teleurstellende resultaat. Toch is iedereen blij dat
ze maandag weer bij elkaar
kunnen komen, want Nederland gaat door en speelt dan
tegen Joegoslavië.

Veel te lachen valt er echter
niet tijdens dit WK. Want, terugkomend op het niveau dat
echt matig is, op een paar uitzpnderingen na valt er nog
niet zoveel te genieten. Die
uitzonderingen, de Roemeen
Illie, de Chileen Salas en de
Marokkaan Hadji zijn grote
talenten. Dat worden de nieuwe toppers. Marokko verbaasde mij trouwens toch wel met
het vertoonde spel. Dat had
de verrassing van het toernooi
kunnen worden. Zij verdienden verder te gaan in dit toernooi. Maar het niveau van de
scheidsrechter gooide roet in
het eten voor de Marokkanen.
Zelf wonnen zij met maar liefst
3-0 van'Schotland, hetgeen
niet genoeg bleek te zijn, omdat in de wedstrijd Brazilië tegen Noorwegen, de man in het
zwart de Noren een strafschop
cadeau deed. Een Noor ging
liggen en pats de bal op de
stip. Marokko mocht ondanks
de goede prestatie naar huis.
Brazilië deed er trouwens ook
niet veel aan. Bij het zien van
de beelden springen de tranen
mij in de ogen, dat dit gebeurt
op zo'n groot evenement. Wat
een niveau.
Pieter Keur.
Deze column is vorige week gesclireven, vóór de wedstrijd NedcrlandMcxico.

Aaldert Stobbelaar
ADVERTENTIE

Ook postbestellers helemaal Oranjegek
Zandvoort raakt op toeren. Na een wat slap Oranjegevoel in de eerste week
van het WK in Frankrijk,
komen de Zandvoorters los.
De Oranjegekte heeft ook in
Zandvoort toegeslagen en
een rondje door het dorp
leert dat in vrijwel elke
straat het oranje boven is.

E

INDELIJK IS DE sfeer
er gekomen. De winkels,
cafés en woningen zyn
aan de buitenkant verfraaid
met vaak opvallende versieringen. Het oranje en roodwit-blauw is overheersend.
Binnen in de winkels, kantofen en woningen ontbreken
de vlaggetjes evenmin. De
Zandvoorter doet mee.
Ook de postbezorgers in het
Plaatselijke kantoor aan de
Louis Davidsstraat, laten het
\VK niet ongemerkt voorbijgaan. Een viertal heeft beslpten een sfeertje te scheppen in
de kantine en de bestellersi'uimte.
„We vonden het leuk om
sfeer te brengen tijdens het
WK in Frankrijk," vertelt Edn Paap. „Zo'n 99 procent
van de bezorgers staat achter
Oranje en dat blijkt ook wel
uit het pooltje dat we ge'ïiaakt hebben. De meeste

voorspellen Nederland als
winnaar."
Niet alleen het kantoor van
de postbestellers is veranderd
in oranje, ook een viertal bezorgers heeft op de wedstryddag van Nederland tegen
Mexico laten blijken achter
het Nederlands elftal te staan.
„Tijdens het lopen van onze
wijk hebben we grote oranje
petten gedragen. Dat valt lekker op. Wij zijn erg chauvinistisch en hopen op Nederland.
Het gaat trouwens toch
steeds meer leven in Zandvoort. Vorige week toen Nederland van Zuid-Korea won,
zag ik dat er zelfs vuurwerk
werd afgestoken. Ja, het is een
uitbundige boel," gaat Paap
verder. •
In huize Paap wordt het
voetbal niet alleen door Edwin gevolgd, ook zijn vrouw is
erg geïnteresseerd in het voetbal. Maar dan wel hoofdzakelijk naar de resultaten van het
Engelse team.
„Ik ben natuurlijk fanatiek
voor Nederland, maar mijn
vrouw staat volledig achter de
Engelsen, omdat zij Engelse
is. Het is altijd erg leuk om
elkaar een beetje te zieken.
Vooral toen Engeland verloor,
was het voor mij prachtig om
even te laten blijken dat de
Nederlanders toch wel beter
zijn. We houden het echter Postbestellers (van links naar rechts) Edwin Kraaijenoord, David Lemstra, Edwin Paap en Marlijn
Vcrsteege, laten in het kantoor aan de Louis Davidsstraat het WK niet ongemerkt voorbijgaan
wel leuk."

SCOOR EN WIN
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DOE AAEE EN Ul/IN D

FANTASTISCHE PRIJZEN!V

n V

t '

m

,»il>

2051 QJ Oeween. Tel. 02S- 5263256

"• 1 J

J

;> , H<

m

feu
fi^V.'S

befe

itJ

Ut*

7O
il -

'l

.
V. *«>{:.«*•, if'SSfi»*-::,

m
88

l
til

irftÉ

i

topoi

j3iiririwv^wf *'iï-'ï.a-^ïï;

IQsjdprppleii

l GRATIS
SKATELES
•
' • ' ' 'i

mmn
ÜÉ

' ."- • '

'
:'''..a

PgSE

gal

op vragen van de 11 spelers
van ons nationale team:

.-. . •' •

'

•~.->'••
i
;, j . • - .

op vertoon !
van deze bon
als u zich inschrij
voor een cursus
(incl. materiaal)

BHïj\Y^m»t:
t g^-KW

lAFBIC

A |B

A !Ïf t*

'mm
SPORTACADEMIEÜ
Al<

*" '.®

ÏÏA*-ïSÏ%S

A t B SC
^j?»*S?S3r-:'^''-'ISJ"-'''''^S.'«": ---j^

; :

:

CTOir^« S ^"-«;-^^
'^ iJagkaaetf
^^K^^miim
fenfci
'^ <f
lifl^li^
Xü

.,,,;.,, ^|0i|ij|^i^
•\ ^

':'

-'

1 1

'" '"^•-•'P1''-?*"

'V

''

"'""r'"°'"'""'

JUlaak deze slagzin af:
lii

^^

tOÏmt^*iraar*KÏK^. '^iMOiï:* ^::B?

i r.' 'L' '• H f-i: i'--'*^'*^*.^^"*. ï"™1' j''''''.'"Airj>lHfltfjftf/fioiii»'!minfjhi*f«*Mf "';'.v^. ) '„•-',; \ •:'. • -,'j,:.' ' " •

'

'

•

•

• - t

'

Vul je naam en adres in en scoor:

Cron/esfraaf 16 Haarlem
Waardebon van 35/
f»i| iedere 5 fessen

'• i •onvi ««i^ ^rt ••••••*••••

swinnaars krijgen

Weekmedia 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-17

woensdag 1 juli 1998

'Het is moeilijk onder
druk te presteren'
De eerste dagen van hel WK
voetbal vertoefde de Aalsinecrse schaatsteer Sandra 't
Hart in Frankrijk. Daar was
ze op hoogtestage met haar
Unit 4-ploeg. Hoewel in het
sportcomplex de eerste
wedstrijden op de televisie
wel werden gevolgd, kon ze
in het plaatsje zelf weinig
van enige WK-opwinding
merken.

'H

ET WAS OOK maar
een klein dorp, hoor.
Misschien als we iets
verder waren gegaan, dat we er
dan wel iets meer van hadden
gemerkt. We zaten zo'n twee
uur rijden ten noorden van
Barcelona, in de Pyreneeën.
Op 1800 meter hoogte in Fontreneu. Eigenlijk een dorp. Er
waren trouwens ook nog andere sportlieden," vertelt de 23jarige prof.
In de door Leen Pfrommer
samengestelde schaatsploeg
zitten ook Noren. „Het was wel
grappig. Want op de eerste
avond speelde Noorwegen tegen Marokko. Wij zaten in de
ene kamer en ergens anders
zat een stel Marokkaanse lopers. Toen Marokko had gescoord, kwamen ze juichend
naar ons-toe en maakten veel
kabaal. Toen de Noren gelijkmaakten, waren die aan de
beurt. Dat ging over en weer.
Een leuk sfeertje," stelt de
Aalsmeerse.
Werd overdag aan de conditie gewerkt, 's avonds zat de
hele ploeg meestal voor de
buis. „Maar we hebben niet
alle wedstrijden bekeken. De
wedstrijd tegen België hebben
we natuurlijk wel gezien. Niet
echt geweldig, vooral voorin
werd nogal eens wat stuntelig
gespeeld. Tegen Korea was het

'Een coach moet telkens
overtuigend overkomen'
„Als coach heb je geen enkel
probleem bij de groep als je
met een opstelling komt, die
de spelers zelf ook hadden
verwacht. Pas als er in de
groep andere ideeën leven,
moet je sterk in je schoenen
staan."

Schaatster Sandra 't Hart: „Het is wel leuk als iedereen meeleeft, maar af en toe denk ik \vcl eens, moet
je nou echt zo uit je dak gaan"
Archief foto Wi-ekmi-clia/Fotohuro Luuk Gosewohr

ook nog niet echt hartstikke
goed. Als ze op die manier tegen Frankrijk of Italië zouden
spelen, kon het wel eens te
moeilijk worden," meent de
Aalsmeerse, die het bij Pfrommer best naai' haar zin heeft.
„Het is een leuke ploeg, het
bevalt me prima." Het hele
WK zal ze mogelijk niet kunnen volgen, want begin juli

gaat het niet. Bij een teamsport kan één speler misschien
een niet zo goede dag hebben,
maar kan het team compensatie bieden."
Sandra, die begin dit jaar
Nagano .net misliep, begrijpt
wel dat Nederland in deze weken een beetje op zijn kop
staat. „Het. is wel leuk als iedereen meeleeft, maar af en

'Het moet niet doorgaan, 'n Moment
een feestje, dan is 't wel mooi geweest'
wordt de ploeg weer in een
trainingskamp verwacht.
Ze denkt dat Nederland wel
ver kan komen. „Mogelijk wel
in de halve finale. Vooraf hebben ze heel goed gespeeld. Er
zijn eigenlijk alleen maar goede spelers en ik wil ook niet
negatief zijn, want het is altijd
moeilijk onder druk te moeten
presteren. Dat weet ik uit ervaring. Je moet er hard voor werken, maar een goed resultaat
komt er niet altijd uit. Er is
natuurlijk een groot verschil
tussen een teamsport en een
individuele sporter. Ik moet er
zelf staan, zelf iets neerzetten.
Als ik geen goede benen heb,

toe denk ik wel eens, moet je
nou echt zo uit je dak gaan. Ik
zal er zeker niet tussen gaan
zitten en Hol-land, Hol-land
gaan schreeuwen."
„Als er iets gepresteerd
wordt, zal ik ook best even juichen. Maar het moet niet doorgaan, 'n Moment een feestje,
dan is 't wel mooi geweest. Dat
heeft Marianne (Timmer, HF)
ook meegemaakt. Het ging
maar door, dag-in, dag-uit.
Daar word je zo moe van. Dat
zal voor die voetballers ook wel
zo zijn. Ik kan me wel voorstellen dat mensen hoge verwachtingen hebben, maar er zijn er
ook die telkens kritiek hebben.

iirt mogen
dragen is toch een eer'

Dit zou zus moeten, dat zó.
Dan denk ik bij mezelf: ga d'r
zelf maar eens staan."
De Aalsmeerse heeft geen
bepaalde voorkeur tijdens het
WK. „Die krijg ik meestal pas
tijdens een wedstrijd. Ik houd
er van als er snel wordt gespeeld. Als ik dan kijk, denk ik,
ja dat team zou moeten winnen. En het maakt me dan niet
uit welk land dat is. Maar als
Nederland speelt, is mijn voor-

keur welduldelijk en hoop ik

natuurlijk wel op winst. Alleen
tegen Korea hadden het bijvoorbeeld best meer doelpunten mogen zijn. Maar dat ligt
ook aan de mentaliteit. Neem
nou die Duitsers. Die spelen
niet beter dan Nederland,
maar ze blijven maar doorgaan. Die kunnen het ook ver
schoppen."

UD-JUDOKA EN OUDBpNDSCOACH Karel
Gietelink weet daar alles
van. Hij kwam zelf twee keer
uit op een WK, in Mexico en in
Ludwigshafen. Na zijn actieve
tijd op de mat, was hij vele jaren bondscoach en heeft toen
ervaren, hoe voorzichtig je
moet zijn met het doen van uitspraken. Of juist door het niet
doen daarvan.
„Ooit merkte ik eens op dat
van een bepaalde groep jongens een aantal liever koos
voor een disco-avond, dan voor
training. Dat was in het kader
van een hele grote selectie,
waarvan een deel afviel. Die
uitspraak kwam volkomen uit
het verband gerukt in de kranten en dat leidde natuurlijk tot
spanningen binnen de selectie.
Maar daarvoor was die uitspraak helemaal niet bedoeld."
Het heeft hem geleerd voorzichtig te zijn met uitspraken.

O

Het zijn heus niet alleen voetballers, die
het WK voetbal met extra .belangstelling
•fit
jy volen.
lg
Ook
niet voetballers
zijn
resseerd
in het wel
en wee van
het Nederlandse team.
Henk "
Fokking
f
sprak halverwege de
eerste WK-ronde met
sporters die zelf op wereldniveau acteren
of hebben geacteerd.

Hockeykeepster Clnrinda
Sinnige vindt
het niet
vreemd, dat
voor het WKvoetbal de
Oranjegekte
is
losgebroken.
Zelf heeft ze
dat eind mei
ook mee
mogen maken
Archicffoto
Wockmixlia/
Fotolntro Luuk
Gosewehr

„Ik hoop dat ze een eind komen, want dat is voor het
Nederlandse voetbal ook
wel leuk. De halve finale halen ze wel. Brazilië was mijn
eerste favoriet, maar dat
speelt ook niet geweldig. Nigeria heeft een leuk team,
zou ik het ook wel gunnen,
maar dat heeft net niet genoeg klasse en ervaring in
huis."

schouwers in het stadion, dat
had ik nog nooit meegemaakt.
We wisten ook niet wat ons
overkwam met die belangstelling van tv en kranten en sporttijdschriften. Dat mensen de tv
aanzetten om naar hockey te
kijken, hielden we voor onmogelijk. Maar het gebeurde."
Met de in Utrecht opgedane
ervaringen kijkt de 25-jarige
doelvrouwe van Amsterdam
nu ook anders aan tegen het
WK voetbal. „Die jongens krijgen daar heel wat over zich
heen. Ik kan me nu veel beter
voorstellen wat er allemaal gebeurt. Wij hebben ook een
maand vooraf in een trainingskamp gezeten. Dat is een belevenis, omdat je ook niet weet
wat een coach in gedachten
heeft. Er is een zekere spanning. die pas op het veld tot
ontlading komt. Wij dachten
toen nog alleen aan de mensen
op de tribune. Pas later realiseer je je dat heel het land
meekeek. Zoals nu met dat
voetbal. Ik heb .wel meer bewondering voor ze gekregen."

Oud-.jiuloUn Karel Gietelink: „Naar de Nederlandse duels kijk ik wel. Dan hel) ik echt zo'n nationaal
bcwustzijnsgcvocl over me"
Fotuburol.imkCoscttrhi

„Ik begrijp best dat journalisten ook hun werk moeten doen
en als je als coach niets zegt,
dat er dan veel kan worden gesuggereerd. Zo in de geest van
'dat de coach het ook niet
weet'. Kijk maar naar de reacties op het opstellen van Cocu
en het niet meespelen van Seedorf in de wedstrijd tegen
Zuid-Korea., Seedorf wilde
daarover niets zeggen, maar er

Maar hij ontkomt ook niet aan
het gegeven, dat journalisten
dan uit zijn op reactie van de
niet gekozenen. Dat spanningsveld kan wel eens van
grote invloed zijn op het uiteindelijke resultaat."
Gietelink bekijkt tijdens het
WK niet alle wedstrijden, want
er moet ook nog gewoon lesgegeven worden. En dat doet hij
ook 's avonds in de sportschool

Een tijd lang uit je vertrouwde
omgeving, de druk, dat is vermoeiend
verschenen wel hele verhalen
over 'dat niets zeggen'. Zoiets
kan dan toch weer voor onrust
binnen een groep zorgen."
Hij kan zich dan ook wel verplaatsen in de positie van
bondscoach Guus Hiddink.
„Ik denk dat hij de selectie op
het juiste moment goed heeft
gemotiveerd. Dat hij met het
bekendmaken van de opstellingen telkens overtuigend
moet overkomen. Hij moet wel
sterk in zijn schoenen staan en
volgens een bepaalde structuur te werk gaan. Dat moet
ook de selectie bekend zijn.

van Buenting. „Naar de Nederlandse duels kijk ik wel. Dan
heb ik echt zo'n nationaal bewustzijnsgevoel over me. Alleen niet met het idee dat we
een superploeg zijn. Ik vraag
me af of er voldoende saamhorigheid is. Alleen dan kan Nederland tot de laatste acht
doordringen."
In de wedstrijden die hij
heeft gezien speelde Nederland wel aanvallend, maar het
benutten van de kansen had
beter gekund. „Er wordt veel
gesproken over spanning bij de
spelers. Volgens mij is die bij
'. . ..
.«?.. „ „..»$,.

topsporters niet groter dan anders. Ze weten dat ze het moeten kunnen afdwingen. De
meeste tegenstanders kennen
ze, hebben ze al eerder ontmoet. Dat geeft geen bijzondere spanning. Eerder is dat de
entourage en de lange duur
van het toernooi. Een maand
lang uit je vertrouwde omgeving, steeds in een ander hotel,
de druk van de media en van
de supporters. Dat is een enorme aanslag, zeer vermoeiend.
Iedereen loopt op zijn tenen,
want je mag naar buiten toe
geen verkeerde indruk wekken."
„Hiddink ken ik niet en ik
weet ook niet hoe sterk hij in
zijn schoenen staat. Maar ik
heb niet begrepen waarom hij
de kwaliteiten van Overmars
in de wedstrijd tegen België
niet meer heeft uitgebuit. In
no-time hadden twee van zijn
tegenstanders al geel. Dan zou
ik hem daar laten staan en er
van profiteren dat die spelers
hem niet meer kunnen aanpakken. Dat deed hij niet. Ik
zou Kluivert ook gewisseld
hebben, want die zat ook niet
in de wedstrijd. Dat vereist wel
enige sterkte van een coach."

'Geolied lopende machine
moet blijven draaien'

Damgrootmeester Kees
Thijssen: „Ik
loop niet mee
in de euforie.
Gelukkig doet
Hiddink dat
ook niet. Je
moet nuchter
en kritisch
blijven"
Foto Honk
Kokkink

gezegd, zou ik nooit professio- „Die Duitsers hebben een
nal willen zijn. Afgezien van
soort Tsjizjov-trekje. Het
het feit, dat daar in ons land lijkt nergens op wat ze laten
geen geld voor is. Daarom be- zien, maar zelfs uit een ongrijp ik die voetballers ook mogelijke situatie vechten
niet, dat ze nog zoveel praten ze zich terug. Die wedstrijdigde van het Amstelveense over premiegeld. Het Oranjes- den moet je tot de laatste
Myra, is pas sinds kort tot de hirt mogen dragen is toch een minuut blijyen volgen. Net
nationale selectie doorgedron- eer, daar moetje trots op zijn." zoals bij Tsjizjov. Die slaat
gen. Veel interlandervaring
ook vaak zijn slag vanuit onheeft ze nog niet, al draagt ze
Ondanks deze lichte kritiek
gevaarlijke lijkende stanwel al nummer één. „Maar dat op de houding van de profvoetden."
komt omdat Daphne (Touw) ballers, volgt ze het voetbal
graag met nummer twee WK wel. „Niet alle wedstrijden,
speelt. Zij is onbetwist de eer- hoor. Maar die van Nederland
ste keepster van Nederland," natuurlijk wel," stelt Sinnige.
stelde de Amsterdamse, die te- die daarvoor toch meestal een
gen India een halve wedstrijd andere ruimte voor opzoekt.
het doel mocht verdedigen en „Je gaat toch lekker naar een
daardoor op vijf interlands café of zo, daar is het enthousiasme wel. De meesten hebkwam.
ben dan ook wel een OranjepeIn Utrecht stuitten de dames tje of zoiets bij zich. Dat geeft
soms ook op sterk defensiefin- dan wel de juiste sfeer voor
gestelde teams, zoals Neder- Hollands chauvinisme."
„Met alleen goede voetballand dat in Frankrijk ondervond. „Dat is moeilijk spelen lers komen ze er echter niet.
en scoren, maar dan moet er Teamspirit is ook nodig. En als
heel hard gewerkt worden. Dat ze het wel mocht lukken om de
deden wij, dat zullen ze daar titel te pakken, dan gun ik ze
AN HET WOpRD is de
ook moeten doen. Een wereld- wel weer een ritje door Neder22-jarige in Diemen wotitel krijg je niet cadeau."
land of een rondgang door de
nende damgrootmeester
„Maar er is wel een groot ver- grachten. Dat is een heel apar- Kees Thijssen, die het WK
schil tussen onze sport en het te belevenis. Dat ondervonden voetbal met vrij grote interesvoetbal. Zij zijn profs, hebben wij toen we met de bus naar se volgt. De vergelijking die hij
een heel ander leven. Trainen het stadion reden voor de fina- tussen de Duitsers en Tsjizjov
twee keer per dag en hoeven le. Mensen die uit hun auto maakt, is evident. De Rus is al
nergens anders aan te denken, stapten en met vlaggen zwaai- sinds 1988 wereldkampioen
terwijl wij na ons werk of stu- den. Of bij die boottocht door dammen en staat er om bedie drie of vier keer per week 's Utrecht. Daar hebben we van kend, dat hij uit de onmogelijkavonds trainden. Maar eerlijk genoten, echt uniek."
ste standen nog winstvariaties

'We wisten niet wat ons overkwam
met al die belangstelling'

OCKEYKEEPSTER
CLARINDA ISINNIGE
vindt het niet vreemd,
dat voor het WK-voetbal de
Oranjegekte is losgebroken.
Zelf speelde ze eind mei in
Utrecht in het nationale vrouwenteam ook een WK, en ook
daar was sprake van een ongeSinnige, die nooit in jeugdselooflijk enthousiasme. „Tenminste voor hpckeybegrippen. lecties heeft gezeten en tot
Tien tot vijftienduizend toe- haar twintigste het doel verde-

H
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'Het is moeilijk om het
plezier vast te houden'
weet te creëren.
„Dat doen die Duitsers ook.
Neem die wedstrijd tegen Joegoslavië. Bij die 2-0 achterstand gaf je geen cent meer
voor de Duitse kansen. Maar
dan komt er een geluksgoal en
dan zie je het al aan die koppen. Die komen terug. Die stippprters ook, zo fanatiek. Dan
lijkt het net of je terugbent in
het Arische Rijk. Dat vond ik
een indrukwekkende belevenis. Het was natuurlijk ook een
beetje een politiek beladen
duel. maar die mentaliteit is
ongelooflijk. Niet voor niets
dringen ze altijd door tot de
halve finale of verder."
Thijssen hoopt dan ook dat
de Duitsers de weg van Nederland niet kruisen, of het zou in
de finale moeten zijn. „Je moet
er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn, als die wedstrijd tegen Joegoslavië een
verlenging had gekregen. Dan
hadden die Duitsers dat nog
gewonnen ook, hoewel Joegoslavië technisch veel beter
speelde. Maar die ploeg was
niet fanatiek genoeg."
Over liet resultaat van het
Nederlandse team tegen Bel-

gië is Thijssen positiever dan
menig ander. ,.Ik heb toen ik
jong was ook nog even gevoet'bald. Maar ik pingelde te veel.
was te individualistisch ingesteld. dus koos ik voor een individuele sport. Eerlijk gezegd,
vond ik dat Nederland tegen
België geen kans heeft weggegeven. Het was toch goed dat
ze defensief onkwetsbaar bleven. op dat enkele schot van
Nilis na."

vind ik toch knap, hoor. Ze
moeten weken in een hot P! zitten. en dan tussen de wedstri.jden lang wachten. Het is moeilijk om dan het plezier vns; te
houden. Ik moet er niet aan
denken, dat ik zoiets zou moeten doorstaan."
Thijssen. die vorig jaar ruim
drie weken deelnam aan een
kandidaten WK-toernooi, kun
zich enigszins indenken wa< clc
spelers tijdens een WK toornooi doormaken. „Een geolied
lopende machine moet blijven
draaien. Telkens die lange
rustpauzes maken het moeilijk. maar ik geel' toe. dat je
natuurlijk niet elke dag een
wedstrijd kan voetballen. Met
dammen doen we dat wel.
maar dat ligt toch nog iets anders. Dan zijn we geestelijk bezig. al moet ook je conditie in
orde zijn. anders houd je het
geen zes uur achter elkaar uit.
Maar kennelijk herstel je geestelijk sneller dan lichamelijk."

..De Belgen hadden veel
meer moeite om doelpunten te
voorkomen. Dat vond ik positief voor Nederland. Die rode
kaart zat natuurlijk tegen. Was
mijns inziens ook niet terecht.
Die Staelens was wel sluw.
door te gaan liggen. Hij schijnt
ook nog iets gezegd te hebben
wat niet zo leuk was. Zoiets
hoort op een voetbalveld niet
Volgens de Diemenaar zou
thuis. Maar zelfs tegen tien
man hadden de Belgen nog Nederland bij de laatste acht
moeite om op de been te blij- of misschien zelfs laatste vier
kunnen komen. „Ik zie ze nog
ven."
geen wereldkampioen worden.
De ruime zege op Korea al is dat natuurlijk wel mogevond Thijssen 'knap'. „Je kon lijk. Maar ik loop niet mee in de
aan de gezichten van de spe- euforie. Gelukkig doet Hiddink
lers zien. dat ze er zin in had- dat ook niet. Je moet nuchter
den. Die uitstraling. En dat en kritisch blijven."

ïc/tt #0freH doe je met

BALKENENDE
Grote Krocht 18
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NU: bij aankoop van een
nieuwe SCOOTER. GRATIS
W(K)A VERZEKERING W J:

Durk Pearson + Sandy Shaw's life extersion formules

Nu bij aankoop van een schoolagenda

Blasc is een energie-vrijmakende drank/capsule voor mensen
die vaak lange dagen lichamelijk + geestelijk in de weer zijn.

GRATIS CD/ROM

Energie, welbevinden en allertheid

DROG.MOERENBURG

BRUNA LYSER
op=op op=op op=op

Haltestraat l
PS. Probeer ook de partypill om je de dag na het gefeest
toch goed te voelen.

KOCHSTRAAT 8 NIEUW-NOORD - ZANDVOORT. TEL 023 - 57f6504

Fiets de bal achterna, dan scoor je altijd!

«l
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ZANDVOORT
HALTESTRAAT 31, TEL 023-5714499 FAX 5716385
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Malse Varkens filet rollade
>^.,^\ •
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kilo normaal
24,95<x

NU I O, Cl O

Gehakt half om half
- i %

-7

f j

.kilo normaal 1,1, 95

Runder biefstuk

oo

normaal 32,50 ~ NU héél kilo £.£.5

BOUCHERIE (gPpg

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

AMBAckr&JMEKWALITÈlTSSLAGEFItJ

^

Cv 1^ të&ff HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN^

[iel

DE TROMP WINKEL
* Grote Krocht 3-5
tel. 571 9058
Wij laten u graag proeven, extra belegen kaas
Heerlijk op Brood en uit 't Vuistje
nu heel kilo vanj^^tfvoor l 4f 9 5

Olc, Olé, Olé
"erica"
Bloemenmagazijn sinds 1908

Grote Krocht 24, Zandvoort, tel. 023-5712301

> - Ook voor het mooiste en meest uitgebreide .
_

C barbecue-assortiment
GROENTE EN FRUIT
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kunt u bij ons terecht.
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Uw groenteman
in Zandvoort
met service en
kwaliteit
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WK HISTORIE
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' \ .'-' Tevens verzorgen wij uw hele barbecuefeest rriet ,
\dlv. salades; sauzen, stokbrood enz. enz. - -,

iAMBACHTEUJKeKWAÜTBT$SLAGERlJ\

Grote Krocht 25
Tel. 023-5714404
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ALTIJD DE NIEUWSTE FILMS VOOR UW THUIS BIOSCOOP

AKTIE WK HISTORIE VIDEO:
FL 5,= KORTING
BIJ INLEVERING
VAN COUPON'

NUTEHUUR:
THEFULLMONTY
TOMORROWNEVER DIES (JAMES BOND)
THEPEACEMAKER
SEVENYEARS IN TIBET
(BRADPITT)
HOMEALONE3

'•

, ' •VOÓ'RHÈT'MOoiêTÈVLEES, VLéESWAREN'ENSPECIALITEITEN
.

Movie Centre Noord
COUPON
VERKRIJGBAAR
BIJ HET HUREN
VAN2DAGFILMS

Grote Krocht 5-7
Zandvoort;,
Tel.571906jT

BOUCHERIE

MOOCT E P UNIEN(J|tDE

/
J

IEDERE DAG GEOPEND VANAF 16.00uur WINKELCENTRUM NOORD TEL 023-5731957

ijzerhandel Zantvoort
Scoren doe je niet
alleen met voetbal.
Wij scoren iedere dag
met 18.000 artikelen.
*• Uzerwaren
-k Gereedschappen
-k Verf & Hout enz, enz.

VIDEOTHEEK DOMBO

WINNING

SwalOeslraat? - 2042 KA Zandvoort - Tel. 023-5712418

MOMENT

IS

ALWAYS
SPECIAL

Bij inlevering van deze
BON een GRATIS kinderfilm
bij het huren van dagfilm
Father's day, Life less ordinary, Seven years in Tibet,
Tomorrow never dies, The f uil monty, The game,
Alien, Resurrection,The Chamber, She's so lovely,
TheVersace murder, Asteroïd

VINTERSPORT

Corn. Slegersstraat 2b, tel.023-5712070
Geopend 7 dagen per week van 13.00-21.00 uur

MICHAEL LIJESEN
Kerkstraat16 2042 JE Zandvoort

TOPSLAGER
TVBEEBURG&Zn
.HALTESTRAAT54 ZANDVOORT
),/.»,,
TEL. 5712451

Tijdens de WK-Finale
Nederland - ?
een barbecue van Topslager Vreeburg natuurlijk.
Wij hebben alles in voorraad

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg, Zandvoort
Tel. 5717093

ZOMERPLANTEN
w
S L A P E N IS ONS V A K

40% KORTING
SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAAL/

van MEEUWEN »

De Slaapvoorlichter voor Kennemertand/
Rijksstraatweg 67-71, Haarlem. Tel. 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

Nu bij VSB Bank:
Hypotheekrente 10 jaar vast.

r

vnaf

Kom langs of bel 0800-8182. Of kijk op internet: wxkw.vsb.nl.
'5,4% effectief, geldig tot U juli 1993. Rentewijziglngen voorbehouden.

VSBoBANK
VSB. Daar kom je verder mee.

vsaBant

Grote Krocht 38, 2042 LX Zandvoort
tel. 023-5713039

NATUURLIJK MAKEN WIJ
ORANJE VERF, MAAR OOK
LENTEGROEN - ZANDBEIGE WOESTIJNGEEL ENZ.

VERSTEEGE'S
IJZERHANDEL
PakvoJdsIraat 19
ZANDVOOHT - 023-S712S54

ALLES WAT U MAAR WILT IN
GLANS, SATIJN OF LATEX OP
ONZE ULTRA MODERNE
COMPUTER-MENGMACHINE EN
DIT ALLES IN DE OUDSTE ZAAK
VAN ZANDVOORT

Tok o
.*«v

W.K. MENU

HARDWARE - SOFTWARE & GAMES
Burg. Engelbertstraat 90a 2042 KP Zandvoort.

Tel. 023-5730792.
Fax 023-5730859

SUPER AANBIEDING

!!!!

Multimedia systeem 200 MMX intel
incl. Windows 95/98

Superprijs U! incL ƒ 2499,

Nasi Rames of Bami Rames
met
portie saté ajam en kroepoek

ƒ20,Haltestraat 34, Zandvoort
tel. 023-5712800, fax 023-5730553

Weekmedia 17

VAN
l t/m
IULI

GRATIS
HELM . ^
L|)
EEN SpeedFight
Nu bij je Peuqeot dealer

Gratis SpeedFight-helm van toch bijna
300 pieternvmnen bij een Peuqeot
SpeedFiqht Scooter Be Speedy...
because up = up1
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Th. Dam B.V. Tweewielers

OP ARROWSPEED
BANDEN

Pieter Calandlaan 200-204 Amsterdam
Tel. 020-6191400; Fax 020-6108864

OPEEN
COMPLEET
UITLAAT
SYSTEEM

«BALANCEREN

i & UITUINEN |
4 WIELEN BALANCEREN INCL
UITLIJNEN VOORWIELEN

p

f

• Gfazenwasseri;

O

• Speciaiiteit schoonmaak van gebouwen

COMPLEET
SYSTEEM
vanaf de katalysator

• Schoonmaak van luxaflex
• Verhuur tapijtreinigers

Opel Kaden E l 3,14
86-10/90
Opel Astra 14i, l 61,181, 2 Oi
(exGT, Combi) 10/91 -

OP PIRELLI
BANDEN

Tel 57 14764/57 14 090 of 06 52 93 52 93

Ford Escort III14, l «i, 16,161

135/80 R13 S
/65r 48:
145/80 R 13 T
165/70 R13 T
175/70 R 13 T pst
JBBT

Cortina Modes
185/60 R 14 H
P5000 Draeo
195/50 R 15 V
P5000 Draso

Kerkplein 3 Zandvoort
Tel. 5714828

GROOT GEDEELTE
DAMES ZOMER KOLLEKTIE

GRATIS

HEREN KOLLEKTIES
20-30% KORTING

VEILIG
VAKKUNDIG
VOORDELIG

165/65
165/65
175/65
185/70
185/65

remcontrole

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

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

Amstelveen Amsterdamseweg 488 02064355-14 Amstelveen (R) Bouwen] 48 0206414022 A'dam-ZO (A/R) Lemelerbergweg 55
020 6 9 1 1 2 1 1 Adam-ZO (A/R) Spaklerweg 44D 0206682998 Bijlmermeer (R) Karspeldreef l Parkeergai age Kleiburg 0206907768
Almere Buiten (A/R) (Doe Mere) Montrealstraat 3 1 036 5329260 Almere Stad (A/R) Randstad 22 nr 39 036 5303222 Almere Stad (A/R)
Vlaardcngenstraat 2 036 5345540 Haarlem Amsterdamsevaart 16/18 023 5354775 Haarlem (A/R) Leidsevaart 254 023 5325303 Haarlem
Schalkwiikerstraat 151 02.) 5351844 Hoofddorp (R) Hoofdweg 662 023 5615784 Zaandam (A/R) P Ghijsenlaan 7 A 075 6701854 Zaandam
Vmkenstraat 40 075 6177439
(A/R) Ook APK en Remservice in deze vestiging (R) Ook Remservice

GRATIS MONTAGE

BEL UW DICHTSTBIJZIJNDE KWIK-FIT DIRECT: 0900-8698

Zandvoorts Nieuwsblad

Super Noord
Weekmedia

Kerkstraat 12, Zandvoort

Gasthuisplem 12, Zandvoort
Haltestraat 9, Zandvoort

Autoverzekering

Kerkplein 11, Zandvoort

VA ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 023 5714534

Pasteurstraat 2 Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerlmg

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2A Zandvoort

De Vonk
BP Lehman

v Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Station"
Restauratie

Financien en
handelszaken

Haltestraat 22, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort

Dakkapellen m alle soorten en maten
Traditionele constructies
zeer goed geïsoleerd
Van ondcrhoudsarm en
degelijk materiaal
In een dag geplaatst
d m v prefab elementen
Dubbel glas
van binnenuit te reinigen
Verzorgen van melding
~
of bouwvergunning
Doorlopende ganntie
en (imncienng mogelijk
Aintrckkelijke project kortingen

Aang kl hoek eeng woning
met tuin in rustige buurt in
H stede 4 kamers + zolder
woonkamer 24 m2 kale huur
ƒ 750 Gevr gelijksoortige
woning in Zandvoort
Bel 023 5246925

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Sig mag Lissenberg

T. Goossens

Woningruil

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
MTB damebtnodel 26 inch
wielen 18 versnellingen
Shimano Viaagprijs ƒ225
020 6452553 na 18 00 uur

Stationsplein 6, Zandvoort

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen

Rifb aan Ruimte met Ruiter
vraag naar onze documentatie, bel: 072-5022700, fax: 072-5022730
of post de bon zonder postzegel naar
Antwoordnummer 1751 1620 WK URSEM
Stuur mij uw documentatie
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
900 I 7 3 0 u u IOOO H O O u ld es Niiverhedsteiron M I645VX Urscm
Bcioek onze showroom open ngil |drri r

DAKKAPELLEN

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Beter onder dak bij de

(V"

VBOI

Gevraagd
garage voor mijn Kever
Tel 023 5731370 of 5718149

OPEN HUIS ?aterdag 1200 1400 uur Baardmosstraat 88
Purmerend semi bung mot dubb gar open haard 325 m2
tuin zw 4 sip kmrs bad zolder Vraagpr ƒ 465 000 k k
THEO RIETVELD VASTGOED 0?0 6418541

Jonge werkende man zoekt
met spoed woonruimte huur
max ƒ 600 p m incl
Tel 0235720248

THCO RIETVELD VASTGOED
VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 0206418541
Altijd de beste condities de voordeligste tarieven Wedden?

Stewardess bij Air Holland
zoekt woonruimte
eigen
k/d/t
Tel 0651526626

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop 0172408361

Auto's en
auto-accessoires
Auto demontagebedrijf
STRIJDONK RDW/ARN erk
lid Stiba Inkoop sloop/scha
de auto s Gratis gehaald Te
vens verkoop oude en nieuwe
onderdelen
Meteorenweg
381 Adam 0206319802
Houten stuur v Alfa 75
ƒ 145 idem v Alfa klassieker
ƒ 85 (met naaf) 0235715808

WIKA AUTOGLAS
Sinds 1954
Autoruiten en kentekenplaten
Lijsterstraat 18
Tel + fax 023 5731613

Diversen
IMDAMES OPGELET»!
BORSTVERSTEVIGING
zonder medische ingreep
100% gegarandeerd
De zomer tegemoet met
stevige VOLLE BORSTEN
Tevens
BORSTVERGROTING
Voor ml tel 040 2940632
van ma t/m vr van 1000 fot
2000 uur za van 900 tot
1400 uur
PENISVERGROTING
Sensationele uitvinding
uit Japan
Gezien op tv
Zonder medische ingreep
100% gegarandeerd111
Voor ml tel 040 2940605

6 DAGEN PER
WEEK GEOPEND
Maandag t/m vrijdag
08.00 -17.30 uur
Zaterdag
08.00 -17.00 uur

NIEUW: ALMERE-STAD, Randstad 22 nr. 39, 036-5303222

AKO

Door het dak gegaan

VA

'LAAGSTEPKUS,

Geschikt voor 2 fietsen
l incl. montage, verlichting,
li slot en riemen.
l VAN 249.- NU

Fa. Veldwijk

'"A

Prijs incl. hulpkoppeling,
veriichtingsset, montage en btw.

ACCU'S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.

Fa. P. Klein

KR ERKENDE
VERHUIZERS

TREKHAKEN

R 13 T
R 14 T
R 14 T
R 14 T
R 14 T

jl J l =1
Verhuizen is vakwerk!

1/86 10/92

l"1

DE PROFESSIONELE REMSERVICE VAN KWIK-FIT

2 HALEN l BETALEN

1/86- 10/90

Mitsubishi Colt 13.151
8/88 5/92
Seat Ibiza 1200,1500 + in|
87 6/93
Subaru Mini Jumbo 800 4 cil
1/90Mercedes 200, 230E

't 5 et
p/m

Papen incl. montage, garantie en btw
Bandenpn|zen excl balanceren,
ventielen en vem bijdrage Geldig van
l tot en met 7 juli 1998 Niet geldig
m combinatie met andere aanbiedingen

BINNEN
ZONDER AFSPRAAK
KLAAR
TERWIJL U WACHT

50 cpmi Binnen 5 seconden 09069889 Rijpe Sjaan
vrouwen 30+ direct live aan zkt jongens (18) v Live S
Grijp onder m n rok 99 c
de lijn' 0906-1722
50 cpm i Thuiscontact vrou
wen (20 59) zoeken een af
spraak thuis 0906-1744

Ik ga door waar and'
btoppen' Schaam me
gens voor en wil harde SE
60 cpm i Wijkdatmg vrouwen Harriet' 99 cpm 0906 97
uit jouw wijk zoeken een af LIVEi Black beautiful en
spraak' 0906 17 17
Voor de liefhebber v zv\
vrouweni 99 cpm 0906 OC
Afspreken m jouw
postcode gebied
New* New* New* New* N
09065022204 (1 gpm)
SECRET PHONE COMP/1
De 1e seksafluisterlijn v \
BEL DAMES THUIS
09069722 Secret» 99 c
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
Ontdek de duistere wc
SM Je meesteres LIVE
wijdt jou mi 99cpm 0906°
24 u/pd (1 gpm)

(09)06-9850

Zie ook Nieuwsnet 9
Kabeltekst pag 440 en 450
BEL ME THUIS

0906*0611

0906-9688

Spannende date"7

VERNIEUWD ca 1 gpm

09065015156

Beluister anoniem
advertenties 18+
09065015156 (1 gpm)

Advertenties van
vrouwen 18+ (1 gpm

Biseks1 Buurvrouw/buurmeis
je (18)' Spelletjes steeds har
der" 99 cpm 0906 95 26
Dagelijks seksen hete meis
jes (18) op onze LIVELIJNi De
heetste' 99 cpm 0906 06 03
Direct contact met
stoute vrouwen
09065022221 (1 gpm)
Direct contact rnet
vrouwen thuis1
09065022221 (1 gpm)

Dominante vrouwen geven
Voor auto/motorrijles m
telnr voor gratis SM contact
Amsterdam e o is een gratis van ma t/m vr van 1000 tot 0906 1833 (80 cpm)
20 00 uur za van 9 00 tot
infogids verkrijgbaar
Doorgeschakeld
1400 uur
Tel 0204205386
met vrouwen thuis
PSYCHOMETRIST leest foto/
09065022221 (1 gpm)
voorwerp & intuïtief magneti
Ik ben er
Te koop
seren 0206957656
ALTIJD VOOR JOU
aangeboden

diversen

0906-Nummers

* SEKS ALARMNUMMEI
Snelseks Direct Live 99 c

(09)06 - 9789

STUDENTES geven l
voor gratis sekscontact
0906 1822 (1 gpm)
Vanavond al een
fijne afspraak7
09065022204 (1 gpn
Voor t echte handwerk L
0906 0630 Zij praten jij k
Live + Stones' 99 cpm
Wil je lekker komen
geen 06 op je rek ' Bel d
00 569004253 (2 5 gpm)
Wil je LIVE met me spele
de achterbank'7 Zondei
kstn bel 00 68260950 (41

Diverse clubs
Luxe privé huis' Topmc
1001 u 7 dgn p w Sau
bubbelbaden
SarphaH
118 Adam 020 67231

ca 1 05 p/m
• 1 medicijnkdstje ƒ 3 50 t
stnjkbouten ƒ 3 50 6 50 kl
huishart v a ƒ 0 2 5 5713509

Een spannend
contact m de buurt
09065022204 (1 gpm)

Zie voor micro-bo
elders in de k ra n

Weekmedia 17
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Lancia Dedra 1.6 16V
Jsblauwe lekkernij

Nieuwe
Honda Accord
binnenkort
in productie
ONDA WIL MET de Accord naar de top. De auto moet
in alle opzichten indruk maken. Met prestaties en uitrustmg zal dit model menig concurrent op achterstand gaan zetten. Aanval is per slot van rekening de beste
verdediging.

H

De productie van de nieuweling waarvan recentelijk de eerste foto s
zijn verspreid begint al m juli De fabriek m het Engelse Swmdon
waar ook al het vorige model werd gebouwd behoort tot de
modernste in Europa Honda heeft de fabricage nog eens tegen het
licht gehouden en tal van zaken aangepast Het hele proces beantwoordt momenteel aan de hoogste standaard voor kwaliteit en
milieuzorg Het is een industriële ISO-norm de ISO 14001

£ £ |_| U STAAT NOG IN de spuitplamuur", merkt een
•••• voorbijganger jolig op. Hij wijst op de kleur van
l l de Lancia Dedra waarmee wij rijden. Het is een
matte ijsblauwe metallic-laag, die inderdaad even doet
denken aan een stevige grondverf. De auto is echter wel
degelijk af en dat is hij overigens al een paar jaar, want de
Dedra draait al geruime tijd mee. Het zal niet lang duren of
er dient zich een opvolger aan. Nu zijn enkele puntjes aangescherpt en heeft dit model een hele fijne serie motoren
gekregen. Bovendien is de uitrusting riant.
Aan de buitenzijde is de auto een
plaatje Tal van standaard accessoires zoals lichtmetalen velgen,
van hetzelfde ontwerp als onder
de grotere Lancia k (kappa), zorgen voor een dynamische verschijnmg Andere zaken waaraan
de Dedra status ontleend zijn in
carrosseriekleur gespoten
sierstnps, mistlampen m de
voorbumper
koplampen achter rookglas en
donker getinte achterlichten Het
huidige model heeft nu tevens affabnek een derde remlicht

stap te zijn Voor het interieur
geldt eveneens dat dit af is Zoals
het de Italiaanse ontwerpers betaamt zijn de stoelen getooid met
mooie lichtblauwe bekleding
Lancia heeft zich niet beperkt tot
uiterlijkheden Dat bewijzen de
nieuwe motor en de gewijzigde
• voorwielophanging De auto
heeft nu een direct
aan de schokbrekers bevestigde
stabilisatorstang Hierdoor ontstaat een rustig en solide weggedrag en de carrosserie helt nauwelijks over m de bocht Een
potente 1 6 liter motor doet het
werk Deze viercilmder telt 16
kleppen en jaagt de Dedra m 11
seconden naar de honderd kilo-

De capaciteit van de fabriek is verhoogd van zo n dikke honderdduizend op jaarbasis naar 150 000 Accords Eind dit jaar verschijnt de
eerste in Nederland Dat zal een vierdeurs sedan zijn Later volgt
een vijfdeurs hatchback
De m Swmdon gebouwde Accord heeft een vorm die m Europa m de
smaak moet vallen De bodemplaat en het onderstel zijn gelijk aan
de Accords die Honda m Japan en Amerika op de markt brengt
Door vernuftige aanpassingen kunnen wielbasis en spoorbreedte
van elkaar afwijken aldus Honda Dat maakt het mogelijk ook het
weggedrag op smaak te brengen De steviger rijstijl van de gemiddelde Europeaan verlangt een wat straffer afgestemd onderstel
De basisversie krijgt een 1,6 liter motor met zestien kleppen De top
Accord gaat door het leven als Type-R met een 2 2 liter VTEC
krachtbron Dat belooft vuurwerk Zeker als deze vierpitter even gretig presteert als de 1,8 liter VTEC in de ultra sportieve Integra TypeR

test

Al die zaken geven je als
bestuurder het gevoel met een
luxe uitgeruste automobiel op

De hchtmetalenvelgen kennen we al van de k (kappa) Ze zijn nu standaard op de Lancia Dedra.
meter per uur
Ook al zet deze Italiaan geen
wereldschokkende prestatie neer
ze zijn gezien de grote van de
auto en de motormhoud alleszins

acceptabel De topsnelheid
bedraagt bijvoorbeeld zo'n 190
kilometer per uur Voldoende voor
een fikse prent
Beslist de moeite waard is het

Tip voor uw toekomst!
Automobiel industrie Amsterdam (AiA) is de officiële Ford, Lincoln en Mercury
dealer voor Groot Amsterdam. Het afgelopen jaar heeft AiA, na overname van
de Entara, een snelle positieve ontwikkeling doorgemaakt. Onze service- en klantgerichte opstelling en hechte samenwerking tussen Sales en After-Sales blijkt aan
te slaan Zowel de stijging van de verkoop van nieuwe en gebruikte auto's als het
groeiend aantal onderhouds- en reparatieopdrachten bij onze werkplaatsen is hier
het bewijs van Wij verwachten dat deze groei zich voort zal zetten
Onze hoofdvestiging zal daarom, m de loop van 1999 verhuizen naar een nieuw te
bouwen pand aan de A2 m Amsterdam Zuidoost En ons aantal medewerkers zal
daarom snel toe moeten nemen Zo vlak voor de vakantie dus een goede tip voor
uw toekomst wij komen graag heel snel m contact met

Ie, 2de, EN LEERLING AUTOMONTEURS
(Liefst met Airconditioning ervaring)
MEDEWERKERS

dashboard Alle meters en klokken zijn gevangen achter een
venster van plexiglas De benzinemeter, snelheidsmeter, toerenteller en dergelijke lopen van
links naar rechts tot voorbij de
middenconsole Dat geeft ten
minste een cockpit gevoel
Omlijst door een keurige houtimitatie tref je hier de bedienmgsknoppen voor de, overigens auto-

matisch geregelde, luchtbehandeling Je stelt je favoriete temperatuur in en de airco doet de rest
Deze accessoire is nu standaard
Voorheen kostte een dergelijk
systeem al gauw zo'n 3 500 gulden De Lancia Dedra 1 6 16V
kost nu 39 450 gulden En de
kleur' HIJ is ook leverbaar in
andere tinten dan 'spuitplamuur

SPEC1FICATIES
Lancia Dedra 1.6 16V:

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING

Motortype

Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtigmg
Elektrisch bediende zijruiten voor
Spiegels van binnenuit verstelbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas

viercilmder
zestienkleppen

motor
Cilinderinhoud I 581 cm3
Vermogen
76 kW/103 pk

bij 5 750 t p m
144 Nm bij
4 0001 p m
Acceleratie
I1 sec van
0-100 km/uur
Topsnelheid
188 km/uur
Gem verbruik 8,5 ltr/100km
Max koppel

Prijs

In een van de motoren passen we ULEV technologie toe, waarmee
deze qua emissienorm ver voor ligt op de toekomstige EURO 2000
standaard' aldus Honda ULEV staat voor Ultra Low Emission
Vehicle De uitlaatgassen zijn zeer schoon dankzij een nauwkeurige
geprogrammeerde verbranding van de brandstof waarbij dankbaar
gebruik wordt gemaakt van de opgedane ervaringen met de VTEC
technieken

Airbag
Automatische Airco
De nieuwe Honda Accord ziet er uit als een royale limousine
Het Japanse merk wil met dit model naar de topklasse

ƒ 39 450,-

Renault Mégane komt
ook als stationwagen

(M/V)

ONDERDELENMAGAZIJN

(Met een klantgerichte instelling)

MEDEWERKER FINANCIËLE

ADMINISTRATIE

(Startfunctie voor schoolverlaters op MBO niveau)
SECRETARIAATSMEDEWERKSTER
(Startfunctie op MAVO / HAVO niveau)
De kandidaten die wij graag willen ontmoeten hebben van nature een klant- en
servicegerichte instelling U werkt graag
in teamverband en bent flexibel inzetbaar
AiA biedt u een uitstekende werkomgeving bij een gezond en groeiend bedrijf
Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uiteraard goed Wij geloven m
'learning on the job' en investeren daarom graag in cursussen en opleidingen op
uw vakgebied

(M/V)

Wilt u na de vakantie direct aan de slag
bij één van de vestigingen van
Automobiel industrie Amsterdam reageer
dan snel
Uw schriftelijke sollicitatie,
voorzien van CV, kunt u zenden aan
Automobiel industrie Amsterdam,
t a v mevrouw S. Komijn,
Postbus 12750,
1100 AT, Amsterdam
Automobiel
Industrie
Amsterdam bv

AiA... GOED GEVOEL VOOR ONDERWEG.

ENAULT BOUWT het
gamma van de
Mégane verder uit. Er
komt een zesde variant: een
Break. Deze station wagen
rolt later dit jaar uit een
nieuwe fabriek in Turkije.
Daar komt dit model m september op de markt. Pas
begin volgend jaar verschijnt de Break m
Nederland in de showrooms
van de dealers.

R

De fabriek m Turkije bouwt sinds
september al de Mégane Sedan
Het is een moderne productielijn
die is opgezet volgens het fabn
cageschema en hoge kwaliteits
standaard van het Europese
industriële systeem van Renault
De Break is het zesde model m
de Mégane familie die verder
bestaat uit een coupe een vijfdeurs een cabriolet een sedan
en niet te vergeten een ruimtewa

De Break is gebaseerd op de Renault Mégane Sedan
gen de Scenic Mede door dit
brede gamma is de Mégane over
de eerste vijf maanden van dit
jaar de best verkochte auto van
Europa
Renault heeft jaren achtereen
volstaan met een model stationwagen de Laguna Break en
daarvoor de 21 Nevada Met de
Mégane Break een compactere
uitvoering speelt Renault in op
een stijgende vraag naar stationwagens

Turkije krijgt de primeur van deze
Break omdat Renault hier zijn
leidende positie op de automarkt
wil versterken Een op de twee
auto s m dit land is van het
Franse merk Wat hier aan sta
tionwagens rijdt is sterk verou
derd Dat biedt kansen voor de
nieuwe Break
Maar Renault heeft ook hoge verwachtingen van de rest van
Europa Steeds meer mensen
kopen een stationwagen Dat

komt doordat de behoefte aan
ruimte toeneemt Vooral omdat
de auto m de vrije tijdsbesteding
een grote rol speelt en dan moet
je best wel eens wat attributen
kunnen meenemen
De laadruimte van de Mégane
Break is een sterk punt 1 600
liter staat ter beschikking bij neeigeklapte achterbank De auto is
4 41 meter lang en heeft exact
dezelfde wielbasis als de Sedan
waarvan de Break is afgeleid

BAUKNECHT WASAUTOMAAT
®»i»r

ErV
PHILIPS BREEDBEELD
PW6301; 61cmBI. Line S,
stereo, teletekst. Adv'2095.-

1299.i PHILIPS MATCHL'NE
100 Hz KLEUREN-TV
PTS20; Black-line S grootbeeld, stereo, TXT. Adv'2795.-

1679.-

| PHILIPS BREEDBEELD
PW9501 ; Tv van 't jaar! 70cm
Black-lineS,100Hzdigital
scan, stereo.TXT. Adv'3895.-

HET VOORDELIGSTE
ABONNEMENT
VAN NEDERLAND j
MOBILBNE

WA3680; 1300 toeren centrifuge, RVS trommel
en kuip met Fuzzy Logic besturing en zuinig
met water en energie. Adviesprijs*1899.-

PHILIPS KLEUREN-TV TELETEKST

SAMSUNG CAMERA
VPK60; 14xmotorzoom.'1099.-

21PT166; 55cm flat square beeldbuis, On
Screen Display (Nederlands), teletekst met
geheugen, 70 voorkeuzezenders, hoofdtelefoon aansluiting. Adviesprijs*995.-

ws^wsiimiP^» -

/^fa)N

639
879.-

SONY TRAVELLER
TR401; HiRgeluid. Adv'1330.-

SONY STEADY SHOT !
TR620; 15x zoom, 3 projram AE. Adviesprijs" 1890.

14.95*

ERICSSON GA628
GSM toestel
T.W.V.799.K
*
*
*
*
*
*

M

1179.-

SONY + LCD SCHERM
TRV11; VideoS Camcorder. Adviesprijs'1980.-

*

1279.

2199.-

2599.-

1349.-

949.-

,2879.-

968.-

215 gram
83 uur standby
300 minuten beltijd
SMS/DATA/FAX
1-jarig abonnement
bellen In binnen- en
buitenland
speciaal weekend tarief

SIEMENSWASVOLAUTOM.
WM20000; HVS trommel en
kuip. Aparte temperatuurreI. Bespaartoets. Adv'1348.-

m

848.-

Hphitpl'
t^**VJwUlkd
f LIBERTCi
'"

BETER EN

l PHILIPS BREEDBEELD SONYHi-8 HIFI STER EO
DOLBY PRO LOGIC TR780; STEADY SHOT, topPW9611;70cm,100Hzdigi- klasse camcorder. Adv'2530.| tal scan, stereo, TXT. Adv'4595.-

AEG WASAUTOMAAT
Lavamat617. 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiliging,
zuinig en stil. AEG meerdere
malen best gelest! Adv'1449.-

PER MAANP

'

o

*

WHIRLPOOLWASAUTOM.
AWM800; 15 programma's.
Ruime vutopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveiliging. '1079.-

(M

Voor aanvraag abonnement zl)n vereist: 'S
Geldig» legitimatie, Kop!» legitimatie en kopie %
bankalBchritt (zonder bedragen)!
ï

698.-

INDESIT 900 TOEREN
WASVOLWASAUTOMAAT
WE900; Instelbare centrifugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelflende pomp. Adv' 1199.-

•f-&L

SONY DIGITAAL TOP!
| PHILIPS 70CM STEREO DCR; TOPKLASSE! 7,5cm
PT4501 ; Teletekst. Adv' 1 645.- kleurenscherm. AdV4400.-

l STEREO KLEUREN'TV
Off. Ned. Philips garantie.
55cm, teletekst. Adv*1 245.-

JVC DIGITALE STUNT!
GRDV; Camcorder, 1 OOx
zoom. Adviesprijs'5279.-

2679.-

699.-

51CMKTVTELETEKST
70voorkeuzenders, Otf. Ned.
Philips garantie. Adv"745.-

— 489.

l PHILIPS TELETEKST
PT1 56; Afstandbediend. 645.-

389.-

j PORTABLE KTV37cm
| Off. Ned. Philipsgaranlie. '495.-

PHILIPS MATCH-LINE
VR;Tuttx>Drive,stereo,montage.Jog&Shuttle, TXT. • 1495.-

979.-

PANASONIC STEREO
HD610; Topper ! 4 koppen,
Showview+PDC. Adv' 1199.-

319.-

699

m

w%

578.-

Ü

••WftDW^^^

^ ^<

Tafel- en
statiefmodellen in
diverse maten.

=i»ifCALLCENTER

BAUKNECHTWASAUTOM.
WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's. *1349.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
l O2O - 6474939 •

899.-

'HOI

1179.-

639.-

ISONY BREEDBEE'LD
KV24WS1; Super Trinitron,
l stereo, teletekst. Adv*2440.-

PHILIPS HIFI STEREO
VR665;Showvtew+PDC,4koppen, FoltowTV, tongplay.'l 095.-

1299.-

649.-

ISONY BREEDBEELD
28WS1; 70cm SuperTrinitron, 60 Watt stereo, teletekst. Adviesprijs'2990.-

JVC HIFI STEREO
J620; Hi-Spec Drive. Adv'1189.-

~ 1599.-

GRUNDIG HIFI STEREO
GV6400; 4 koppen,
Showview + PDC. Adv*1159.

l SONY 100HZ SUPER!
|E2561; Super Trinitron,
PIP, stereo, TXT. Adv'2970,-

1699.-

l SONY 63CM STEREO
KV25; Super Trinitron, teletekst. afst.bed. Adv' 1399.-

979.-

| SONY 55CM STEREO
X2101; Trinitron, TXT.'1440.-

-w?

^--

499.-

PHILIPS

249.-,

ARISTONA STEREO
SB65; 4 koppen, SHOWVIEW
+ PDC, long play. Adv'1095.-

579.-

499.-

i
2comp°"en

5

SONY NNNIS

449.-

ARISTONASB25TURBO
Super Turtxj-Drive, showview (
+PDC.afstandbediening.'84S.- l
GA.Ö!uurS.e
• t1>9ftw

ARISTONASTEREOKTV
TA4412; 63cm, teletekst.' 1595.-

ARISTONA63CMKTV
TA5212; Stereo, teletekst,
top Black-line S, Adv'1795..

MBVIV^I

51CM

KTV / VIDEO

l itXT, 2 tuners. Ad v*1 395.-

079.-

SONY COMBO 37CM
- |KV1 4V4; Showvibw, PDC.
1T|AdviesprlisM220.-

739.KTV/VIDEO COMBI
37cm, Showview. Off.Ned.

679.799.-

SCD-wlsselaar 5 'u- Q95 .
Kers. Adwiespr'is •

^*vB-r$£:

Shuttleplay

499.-

Ruime 3 in 1 combi magne- |
Iran. Met hete lucht, grill en
1000wattmagnetron. Dusontdooien, koken, bakken, braden en gratineren. Adv'999.-

479.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving. **•*
sterren invriescapaciteit.
Adviesprijs 899.-

579.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES
ARG647; 156 liter koelen
en 60 litervriezen. Adv'949.-

849.-

879.-

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar. Maar
Iiefst280 liter inhoud, 3 vriesladen. CFK/HFK-vrij. '1849.-

379.-

',KTV37CM+TELETEKST

299.-

|PORTABLEKTV37CM

269.-

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk; 4 proiramma's, 12 couverts.'899.-

525.-

BOSCH AFWASAUTOM. l
SMS1012; RVS interieur. 4
sproeiniveaus. Adv"1179.-

~ 735.BAUKNECHTVAATWASSER
GSF341; 3 programma's. Variabele indeling. Adv'1099.-

795.-

SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000; Met aquastop
en RVS binnenzijde. Lage
verbruikswaarden."1348.-

845.-

MIELE VAATWASSER
G570; Topklasse. 6 Programma's.12 couverts. Wateronlharder en waterslop. '2099.-

~1295.-

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk.
l Walerfaeveiliging. Adv'1649.-

WASIDROOGCOMBINATIE
Wassen en drogen in 1 machine, 1000toeren.Adv'1549.-

129.-

CÖ-VPe»erenboxen^«.Nllni-Disc re... &ri«'660.-

OQQ
O«Kf«

.- ««*^r^ss:

JVC 01

11

^SSSSS^m

llO

269.- SONY 01

SONYVIDEORECORDER
E105; Afstandbediening. '610.-

<;ONY WllNl*
TEB'O; Oigiual o,
atspele" en
Adviespnis 7»«- -,

IJ^M 379«"
PHILIPS VHS-VIDEO
VR161; Afstandbed. Adv'645.-

cassette,

reverse, doioy °

-g

^rm^M.
Q33EQlc^MRK,

" 299.MULTIMEDIAPCSTUNT!
Intel Pentium166MMX,
IBMSOOProc. Laatste rrodellen.

NVSD220; 2 koppen, Super Drive,
al
u
mi
nium chassis, OTR, i
1479.-

INTEL P200MMX PC
Multimedia PC, 32MB intern,
2.1GBschijf,CD-Rom,fax/modem, W95, 1 jr. On-Site garantie en helpdesk. '3799.-

SHARP MAGNETRON
R211:18 liter inhoud, 5 standen. 800 Wan
vermogen. Adviesprijs*299.M1ELE STOFZUIGER
S246; 1400 Watt vermogen, metalen buizen, Air
Clean lilter. Adviesprijs*429.INDESIT WASAUTOMAAT
WE1200; 1200 toeren, 15 programma's,
regelbare thermostaat. Adviesprijs* 1099.BOSCH KOEL/VRIES COMBI
K6V26; 193 liter koelen en 63 liter vriezen. 2
aden. CFK-vrij. Adviesprijs*1449.MIELE WASAUTOMAAT
NOVO; 1050 toeren, RVS kuip, electronische"
besturing. Adviesprijs'2349.-

265.

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs'649.-

ATAG
FORNUIS

375.CONDENSDROGER

Gasfornuis
met elektrisch(
oven, incl.
grill en
sierdsksel.
Adv'1450.

Geenafvoernodig! RVStrommel.

üpeler.

Wn

''"""'^jg.-l OEËmGEE^r^^.BO

OCQ
ODÏI«"

PANASONIC VIDEORECORDER

WASDROGER STUNT!
MeltJjdklokenpluizentilter.'495.-

545.-

BAUKNECHTDROGER
Kreukbescherming. Instelbaar tot 150 minuten. *949.-

595.-

HET VOORDELIGSTE ABONNEMENT VAN
NEDERLAND MOBILINE 14,95* PER MAAND

BOSCH WASDROGER
Electronische besturing.
Zeer stil. Adviesprijs'1099."JQC

_

l au.

PHILIPS SPARK TOP MODEL
GSM TOESTEL t.w.v. 999.

FG1;

2-DEURS KOELKAST
CFR; 220 liter netto inhoud, CFK-vrij. AdV849.-

425.-

ZANUSSI 2-DEURS
Z150; Automatische ontdooiing. Adviesprijs*749.-

475.-

BOSCH KOELKAST
180 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv '985.-

595.-

MIELE WASDROGER
Electronisch en reverserend.
RVS trommel. Adv'1799.-

' lOspraikgeheiigen
' 83 tuisland-b)

oor aanvraag nbonnomentan <Un vorelsü Geldige tegiïBnallöjl
opie"logltlmaUc en koplo bankalschrHt |tonder bodragon)!

90 LITER VRIESKAST
3 vakken. Adviesprijs 698.-

1979.-

349.-

IBMAPTIVAE60TOP!
K6-233MMX, 32MB intern,
2.0GB, KSS.flex fax/modem,
14" monitor. Adv3999.

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik,
*•** capaciteit, CFK-vrij.

2399.-

449.-

BOSCH VRIESKAST
GSD1300; 3 laden, 11 kg invriescapaciteit. Adv'848.-

~~

219.'
HP INKJETPRINTER
DJ400; Incl. sheetfeeder. '499.-

ETNA K O O K P L A A T
2-delige pannendragers.

HOLLANDIAKOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. Adv'295.-

529.-

VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar in
alle maten en soorten. Er
is al een vrieskist voor:

289.-

CANON BJC4200
Topklasse!3jr. garantie. '821 .-

299.-

419."

Meer budget door de gratis
BCC-card!

PELGRIM KOOKPLAAT
2-delige pannendragers en
sierdeksel. Adviesprijs"490.-

OPZETVRIESKAST
Handig! 50 liter. Adv'595.

BUBBLEJET STUNT!
JP1 70; Kleurenprinter. '599.-

KLANTENKAART

ETNA FORNUIS
Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv'695.-

~~

CENTRIFUGE
2800toeren, RVStrommel. '249.-

^^

948.-

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS
Gas-elektrofornuis, grill, thermoslaalen sierdeksel. '1 1 99.-

LUXE FORNUIS
Gasoven, vonkontsteking en
ovenlade. Adviesprijs"849.-

GRUNDIG 63 CM KTV
ST650; Stereo. TXT. Adv'1829.-

i GRUNDIG 37CM + TXT
P730; STUNT! AdV699.-

599.-

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met automatische ontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
*••* sterren invrieskapaciteit.
Adviesprijs'999.-

ES3znö0i3aa.

OlfÜB*

JVC SHOWVIEW + PDC
A237; Express ProDigi. '714.-

GH^
E3EJ

299.-

SHARP HETE-LUCHT |
COMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Makkelijk te l
i.Vetekookfunkties.'699.- j

HP340; t«J

t incl.

pTip^ OQQ
FTg4
l^fif

229.

SAMSUNG 24 LITER
1000 watt magnetron, 60 minuten timer, automatische
jrogramma's.

"

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met a f s t a n d b e d i e n i n g .
[TV/VIDEO COMBI'S]

Bs?*g:

PHILIPS SHOWVIEW
VR165;+PDC,atst.bed.'745.liflfef

PANASONIC 63CM TOP
MD2;HiR-stereo,TXT.'1399.-

~~ ""5

GX390;Be««er. i-

219.-

DAEWOO MAGNETRON
KOR610; DIGITAAL. 18 liter inhoud, 800 watt vermogen, auto, programma's. '349.-

WHIRLPOOLAVM"

SIEMENS KOEL/VRIES
KG25V03; 240 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv*1348.-

898.-

V

529.

PANASONIC Beste Koop!
NVSD200; Showview +
PDC. Adviesprijs'649.-

PANASONIC KTV TXT
TX2V,55cmFSQ.AdV849.-

___ E+CO.-300..1

Tele1oon,i"=

snuit»*. ^ -\ "^4!^^ïx 249." ^*7^^

DPL-rcceMer + r

AUTOMAAT
BOVENLADER
TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
Adv'1099.

WHIRLPOOL
BOVENLADER
850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs'r435.-

box

PHILIPS ,al,boxen.a

SONY LONGPLAY
E260; Showview+PDC. '780.-

SONY PORTABLE KTV
M140Q; Afstandbed. '550.-

425.-

ELECTROLUX
KOELBOX 12 volt
Ideaal voor op de camping
en in de auto.

MIELE KOELKAST
K1321S; 270 liter inhoud.
CFK- en HFK-vrij. Adv'1399.-

WAS-

599.-

SAMSUNG STEREO !
SV125; Videorecorder met
PDC. Adviesoriis'749.-

375.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak. 140 liter inhoud, CFK-vrij. Adv*729.

599.-

~ 589.-

729.-

369.

669.-

INDESiïWASAUTOMAAT
WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv'799.-

| SONY55CMTELETEKST
M21; Hi-BlackTrinitron.'990.-

569.-

ZANUSSI WASAUTOM.
FL700; 750 toeren centrif uge. RVS trommel, schokdempers. Adviesprijs*949.-

179.-

365.-

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak. AdV699.-

" 1649.-

Consumenten Helpdesk voor informatie en
advies. Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app.

179

SHARP MAGNETRON
R2V18; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

WHIRLPOOL AVM260 |
WHIRLPOOL KAST 17 liter inhoud. Eenvoudi1 30 liter, met vriesvak. '699.- ;e bediening. Adv'599.-

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse. Vol electronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv'2299.-

VENTILATOREN

779.SONY 72CM TRINITRON
| KV29; Stereo, TXT. '1880.-

145 LITER KOELER
Automatische onldooiing. '529.-

So»r

SONY HIFI STEREO
E810; 4 koppen SuperTrilogic
ivideorecorder. * 1550.-

SONY HIFI STEREO
E705; SuperTrilogic, 4 koppen,
Showview + PDC. Adv' 1200.-

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135; Supersnel verwar- |
men en ontdooien. Uitneembaardraaiplateau. Adv'279.-

B CC B E T E R EN G O E D K O P E R
(HAARLEM
l Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)

IZfiANDAM

20 ELEKTRO-SUPERS

BEVRWIJK- ZAANDAM - DELFT -DEN HAAG

OPENINGSTIJDEN

ATAG WASEMKAP
plgj4 "IQQ

|j?lir;f

loo.

ETNA WASEMKAP
AVANCE; 3-slanden. Adv' 135.-

78., 13.00 tot 18.00 uur
.09.30 tot 18.00 uur
.09.30 lot 17.00 uur
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ZANDVOORT - Een aantal bewoners van de Zandvoortselaan reageert verbijsterd op uitspraken van de
commissie RO tijdens de bespreking over de herinrichting Zandvoortselaan. „Uit
hun reacties bleek dat ze
weinig op de hoogte waren
en hun stukken niet hebben
bestudeerd. Eén van hen vertelde zelfs doodleuk dat onze
opmerkingen niet bij de
stukken zaten."

ZANDVOORT - Bewoners
van Zandvoort moeten meteen weten waar ze aan toe
zijn als ze een bouwvergunning aanvragen. Het college
zet daarom op papier wat
wel of niet mag in het dorp.

De bewoners hebben de indruk dat de commissieleden
niet wisten waarover zij spraken. Volgens hen is er wel degelijk een comité actief geweest maar worden ze niet serieus genomen. „Het was een
genante vertoning."
Voorlopig heeft de commissie de plannen even in de ijskast gezet. Het college moet
het huiswerk overdoen en alle
opmerkingen van de bewoners
meenemen. Het voorstel komt
dan opnieuw terug in de commissie.

Beroving

ZANDVOORT - Een tot nu
toe onbekende jongen heeft
maandagmiddag een 20-jarige
Zandvoortse beroofd van haar
schoudertas. De jongen kwam
van achter aanfietsen en fietste na de beroving, gepaard
met een lichte worsteling, richting Noorderduinweg. Het signalement van de jongen luidt:
lengte 1,75 meter, kort stekelig
donkerblond haar en ongeveer
zestien tot achttien jaar oud.
In de tas zat een portemonnee
met een geldbedrag van bijna
honderd gulden, diverse pasjes Even leek het fout te gaan
zaterdag tijdens de WKen medicijnen.

Invasie
van het
Oranjevolk

ZANDVOORT - De politie
werd maandag rond middernacht gebeld met de mededeling dat op er iemand hard
bonkte op een achterdeur aan
de Voltastraat. Nadat de politie omzichtig het pand had benaderd, kon ze de dader in zijn
nekvel grijpen. Het bleek een
konijn van groot formaat dat
last had van zijn hormonen.
'Stampertje' maakte dit luidt
kenbaar door op de -vloer van
zijn hok te stampen.

Hoed weg

ZANDVOORT - Tijdens een
toneelvoorstelling in het gebouw De Krocht werd een
hoed gestolen met de tekst
'Doe voorzichtig met mij'. De
hoed heeft een emotionele
waarde en is belangrijk voor de
toneelgroep. Zij wil de hoed
graag terug.

Alcohol

OVERVEEN - Zo'n 23 politiemedewerkers hebben verdeeld in twee groepen controles uitgevoerd in Overveen. Zowel op de Zandvoortselaan als
op de Zeeweg werden 332 automobilisten
aangehouden.
Achttien van hen zijn bekeurd
wegens het rijden onder invloed. Zes van de bekeurden
bestuurden een brommer. Aan
de verdachten is onmiddelijk
een dagvaarding uitgereikt of
een bon uitgedeeld.

voctbalwedstrijd toen de
Argentijnen een voorsprong
dreigden te nemen. De straten
en terrassen in Zandvoort waren
op dat tijdstip dunbevolkt. Het
publiek, zoals hier in de
Haltestraat, zat ademloos aan
de buis gekluisterd. Toen vlak
voor het einde Dcnnis Bergkamp
de beslissende goal scoorde,
bleken de terrassen ineens te
klein voor het uitgelaten
Oranjevolk

Haarlemmerstraat is ontevreden

ZANDVOORT - Het Comité Haarlemmerstraat heeft veel
kritiek op het beleid van de gemeente en vindt de procedure
rond het nemen van verkeersveilige maatregelen, zoals
drempels, te lang duren. Deze procedure verdient geen
schoonheidsprijs. Bovendien: „De bewoners hebben weinig
toe kunnen voegen aan de plannen."
Het comité is net als de nissen. Drie kwartier spitten in
Zuidbuurt ontevreden over de entree van een garage op
zijn inspraak. De bewoners nummer 86 bleek een vergiszeggen cynisch: „De aankondi- sing. Volgens de bewoners een
ging was duidelijk. Tussen 22 merkwaardige fout, want de
en 26 juni zou de Haarlemmer- garage staat er al sinds 1962.
straat worden afgesloten om „Achter het bureau van de
datgene te realiseren waar wij deskundige bleek dat niet
drie keer morrend voor hebben zichtbaar. De uitvoerder heeft
moeten tekenen. De maatrege- vervolgens de aftocht geblazen
len bij de Koninginneweg kón- met achterlating van wat ijzerden echter geen doorgang vin- waar."
den. Ambtenaren waren vergeten om een vergunning te rege- Van communiceren heeft de
len voor de verplaatsing van gemeente helemaal weinig
een boom. Dit was in decem- kaas gegeten, stellen de bewoners. Er zouden namelijk
ber al bekend."
Maar er zijn nog meer erger- drempels komen bij de entree

ZANDVOORT - In de Haltestraat is zaterdagavond omstreeks tien uur een vechtpartij ontstaan tussen een groep
van ongeveer vijftien jonge
mannen. De aanleiding voor de
vechtpartij was het lekprikken
van een plastic oranje Napoleon-hoed. Bij de vechtpartij liep
een achttienjarige jongen uit
Terneuzen een gebroken neus
op. De klap die hij kreeg kwam
van een negentienjarige Haarlemmer die op zijn beurt vlak
ervoor van de broer van de
Terneuzenaar enkele klappen
kreeg.

Waterstanden
HW

LW

HW

LW

08 jul
03.36 11.25 15.55 09 jul
04.09 00.05 16.31 12.14
10 jul
04.46 00.46 17.12 12.54
11 jul
05.25 01.26 17.48 13.34
12 jul
06.02 01.56 18.31 14.04
13 jul
06.46 02.24 19.16 14.56
14 jul
07.27 03.15 19.55 15.36
15 jul
08.16 04.01 20.50 16.04
16 jul
09.09 04.45 21.46 16.55
Maanstand:
VM do. 09 jul 18.01 u.
Hoogwater zo 12 jul 06.02 uur.
NAP +118 cm.
Laagwater wo 15 jul 04.01 uur.
NAP -95 cm.
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maandenlang wachten op antwoord." Het risico dat bewoners illegaal maar vast aan de
slag gaan, wordt met een helder beleid geminimaliseerd.

In het laatste geval zal het
ambtelijk apparaat extra inHet college wordt regelmatig spanning moeten leveren. Het
geconfronteerd met boze op poten zetten van een goed
Zandvoorters die niet begrij- functionerende bouwafdeling
pen dat meneer A wél mag valt of staat met de handhabouwen en meneer B niet. ving ervan. Het college moet
„Het is de reden waarom het zich echter aan het budget
college nu een aantal regels op houden dat voor de organisapapier gaat zetten. We gaan tie is uitgetrokken. Zomaar exeerst uit van hetgeen wettelijk tra personeel aannemen zal
al is vastgelegd. Daarnaast wil- door veel raadsleden niet worlen we een flexibel beleid. Be- den geaccepteerd. Volgens Holangrijkste is dat de burger gendoorn is die boodschap wel
meteen weet waar hij aan toe duidelijk. „Maar ik heb ook andere geluiden gehoord. We
is."
„Van de organisatie ver-moeten eerst kijken hoeveel
wachten we bijvoorbeeld dat bouwaanvragen er binnen koer een telefoontje richting bur- men. Zijn dat er veel en heeft
ger gaat om te vertellen waar- dat personele gevolgen, dan
om aan zijn verzoek niet met- zal er zeker een voorstel richeen kan worden voldaan. Het ting raad gaan."
moet niet zo zijn dat bewoners
Voorgaande colleges hebben
niet kunnen voorkomen dat de
chaos op het vergunningengebied groot is. Zandvoorters
klagen dat andere bewoners zoals bijvoorbeeld op de BouVoorzitter D66
levard Barnaart gebeurt - zich
ZANDVOORT - De
weinig aantrekken van het beZandvoortse afdeling van
stemmingsplan. Het ruikt naar
D66 heeft Derk Visser bevriendjespolitiek. Ambtenaren
reid gevonden om de rol
pleiten daarom voor het aanvan voorzitter op zich te
trekken van medewerkers die
nemen. Visser volgt hierniets met Zandvoort van doen
mee de Haarlemse ex-wethebben en geen twee petten
houder Rieneke Gieske op.
dragen.
Zij had plannen om naar
Drenthe te verhuizen en
stelde zich alleen tot de
verkiezingen beschikbaar
als interim. Een eerdere
kandidaat, Don de Grebber, wilde wel maar was
nog te kort lid. Volgens de
statuten moeten D66-leden minimaal één jaar lid
ZANDVOORT - De politie
zyn voor ze voorzitter kunKennemerland begrijpt niets
nen worden. Visser is een
van alle opwinding die is ontoude bekende van de afdestaan na een reguliere werkling en wordt gezien als
plekcontrole door de Econoeen man met veel ervaring.
mische Controle
Dienst
Hij vertegenwoordigde de
(ECD) bij een viertal Zanddemocraten tot aan de
voortse ondernemers. De acverkiezingen als gemeenties
waren ruim van tevoren
teraadslid. Tot een tweede
aangekondigd.
Er is geen enzetel kwam het echter niet
kel bedrijf gesloten en er is
omdat de fractie net een
slechts één man aangetrofhalve stem tekort kwam.
fen die (vijf jaar) illegaal in
Nederland verblijft. De ondernemers zijn verontwaardigd dat de 'invallen' uitsluitend bij allochtone ondernemers zouden zijn gedaan.

van de Haarlemmerstraat. Dat
was met de bewoners overeengekomen.
„Zonder enig overleg of uitleg is die locatie vervallen. De
deskundigen hadden er geen
rekening mee gehouden dat
het verboden is om in een
openbaar
busvervoertracé
drempels aan te leggen."
Tevreden zijn de bewoners
wel over de maatregelen rond
de Schelpstraat. „Iederéén
kan zien dat een wat grotere
auto vanuit de Schelpstraat en
draaiend richting Haarlemmerstraat vast komt te zitten.
Zit hij eenmaal klem dan heeft
dit wel een geweldig snelheidsbeperkend effect. Het was echter ook de bedoeling dat de
verkeersveiligheid zou verbeteren."

Het buurtcomité heeft trouwens aandacht gevraagd voor
de vervanging van het riool en
wacht af of de gemeenteraad
de volgorde van hun prioriteitenlijstje verandert.

INFO 25 AUGUSTUS
g^ySS^fSffiBHiSffil
10.00-13.00 uur

'Verleidingen voor kinderen zijn nu groter'
tegen een leerling zeggen 'ik
moet jouw vader of moeder
spreken', dan kwamen ze wel
naai- school. Nu hebben we
een spreekuur waar ouders
terecht kunnen. In het begin
van het seizoen zie je ze veel,
later niet meer. Het is ook logisch als er geen problemen
zijn, dan ben je gauw geneigd
te denken 'het gaat wel goed'.
Laat ik het zo zeggen: de belangstelling voor het kind,
waarvan ze denken dat het
Directeur Bert de Vries van voldoende is, blijkt niet altijd
de Oranje Nassauschool blikt voldoende te zijn."
terug op het onderwijzersvak
Dat ouders nu meer kritiek
zoals dat zich in de 35 jaar, die
hij voor de klas stond, heeft hebben, heeft ook te maken
ontwikkeld. Eerst op de toen- met de toename van de monmalige Wilhelminaschool, la- digheid. De onderwijzer is
ter op de Oranje Nassau- geen autoriteit meer. „Kindeschool aan de Lijsterstraat. ren worden nu meer afgeleid,
„Het had natuurlijk z'n voor- de verleidingen zijn groot. Je
delen dat je regelrecht met kunt na schooltijd weinig kinhet bestuur zaken kon rege- deren meer helpen, omdat ze
len. Het beleid was weliswaar ergens naar toe moeten. Dan
voor de buitenwereld niet zo staan de ouders al bij het hek.
zichtbaar, maar werd wel Wat dat betreft is de spansneller opgepakt en uitge- ningsboog wel erg hoog geyoerd. Achteraf gezien mocht worden. Er zijn kinderen bij
ik me gelukkig prijzen met die 's morgens al tv hebben
gekeken voor ze op school kozo'n goed bestuur."
men."
In zekere zin is De Vries niet
Of de tijden ook beter geworden zijn voor de leerlin- jaloers op de leerkrachten die
gen? De Vries aarzelt: „Het nu voor de klas staan. „Het
gaat anders. Ouders hebben worden allemaal onderwijzers
het soms druk. Kon je vroeger die het kind 'op papier moe-
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'Je houdt caravancontrole
ook niet in de winter'
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ZANDVOORT - „Ik heb
nog meegemaakt dat de
penningmeester ons loon in
loonzakjes kwam brengen.
Het was-in die tijd nog mogelijk om de problemen regelrecht met een bestuurslid te bespreken en op te lossen. Nu moetje alles uitleggen en vergaderingen beleggen. Er heeft in die 35 jaar
wel een cultuuromslag
plaats gevonden."

„Onbegrijpelijk,"
zegt
woordvoerder P. Rooze van de
ECD. „We zijn al twee jaar bezig met het uitvoeren van
werkplekcontroles. We hebben
zo'n beetje de hele Haarlemmermeer al gehad en alle ondernemers in de regio hebben
daarover bericht gehad. In
Zandvoort hebben we in het
voorjaar zelfs aangekondigd
dat de controles deze zomer
door zouden gaan."
Het controleren van de bedrijven door de ECD heeft vorige week vrijdag kwaad bloed
gezet bij de ondernemers aan
de Engelbertstraat. Volgens

hen vielen geüniformeerde
agenten en opsporingsambtenaren alleen binnen bij allochtone ondernemers. Ze veroordelen de actie. Het is een „razzia" met een „racistisch tintje". Er stonden politieagenten
bij de deur, de personeelsleden
mochten de zaak niet verlaten
en klanten moesten noodgedwongen wachten op hun bestellingen. Een aantal klanten
is van de terrassen weggelopen
zonder te betalen.
Volgens Rooze is het normaal dat er twee politie-agenten de deuren in de gaten houden. „Er wordt gesproken van
een overmacht, dat is oyerdreven. Er liepen twee aspiranten
met bns mee. Zij hebben de
panden 'afgetalokt', dat wil
zeggen gewoon gezorgd dat er
niemand in en uit kon tijdens
de controle. Dat is normaal."
Volgens de politiewoordvoerder had de controle niets te
maken met de Vreemdelingenwet. „Daarom ging de Arbeidsinspectie mee."
Het feit dat in Zandvoort
juist in het seizoen gecontroleerd wordt, vindt hij niet meer
dan logisch omdat je 's winters
ook geen caravancontrole
houdt."

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

13 weken voor maar f 14,00

d Nieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres:
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Postcode/Plaats:
Telefoon:
Giro/Banknr.:
Het echtpaar De Vries van Duurcn zoekt even de luwte tijdens de receptie

ten zetten'." Hij loopt naar de
kast en schuift een deur open.
Er staat een rij ordners.
„Vroeger had ik gewoon een
agenda met aantekeningen.
Hier staan vijf mappen met
toetsen en onderzoeken. Alles
willen ze op papier hebben en
met de handtekening van de

Fotii Andrc Lipberom

ouders eronder. Je moetje in- Nassauschool heeft genomen,
kan hij de wereld rondreizen.
dekken."
Met genoegen kijkt het echtHet schoolhoofd hoeft, nu paar terug op het officiële afhij met vervroegd pensioen scheid van de school, vorige
gaat, zich daarover niet meer week vrijdag. „Op de receptie
druk te maken. Samen met waren zo'n tweehonderd
zijn vrouw, een leerkracht die mensen aanwezig. Wel druk
ook afscheid van de Oranje maar gezellig." ' '
•*»•

| l M
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l
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Daarna word ik abonnee en belaal per
H kwartaal/19.60 n halfjaarƒ35.40 n jaarƒ61.75
* Voor postaboimees golden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-5(i2.(i2.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA „
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 710371 017003
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Een compleet verzorgde begrafenis

FAMILIEBERICHTEN
Bedroefd geven wij U kennis, dat 4 weken na het
overlijden van haar man, toch nog onverwacht is
overleden mijn lieve zuster, onze schoonzuster en
tante

of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van slechts ƒ 3.395,-

Dina Groen-Flipse
weduwe van Gijsbert Groen
op de leeftijd van 84 jaar.
Tiel:
E. Flipse
D. Flipse-van Vessem
Zandvoort:
G. Groen
Neven en nichten
Zamlvoorl,6julil998
'Huis in de Duinen'
Correspondentieadres;
R A. Schracler
Fahrenheitstraat 11/3
2041 CG Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren woensdag 8 juli van 19.00 uur tot 19.30 uur in
het Uitvaartcentrum aan de Poslstraat te
Zandvoort.
De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 9 juli
om 10.30 uur op de Algemene begraafplaats aan de
Tollensstraat te Zandvoort.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats.
Vertrek vanuit de Poststraat omstreeks 10.00 uur.

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ 5.500,-

De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

KENNISGEVING

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

BEL GRATIS 0800 -022 45 35
U'

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor mij
heeft betekend, geef ik U kennis dat is overleden
mijn lieve en zorgzame man

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direct bulp bij een sterfgeval.

Hendrik Kaufmann
op de leeftijd van 82 jaar.
F. Kaufmann-van der Linde
2 juli 1998
Celsiusstraat 72
2041 TL Zandvoort
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL TELEFOONNUMMER

UITVAARTCENTRUM HAARLEM.
EN OMSTREKEN

Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
heboen op maandag 29 juni vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 27 door B&W genomen
besluiten is op maandag 6 juli vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.

VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag 16 juli 1998 om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluéstraat 2, Zandvoort. Voor nadere informatie
over de agenda kunt u terecht bij de sector
Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en
Milieu, telefoon (023) 574 01 00.

KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten in het dorp. De zogeheten Ecocar rijdt een
route met enkele halteplaatsen. Het KCA kan
op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht.
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 14
juli 1998.
De route loopt via de volgende halteplaatsen:
Corn. Slegersstraat
' - 0 9 . 0 0 uur
08.
Schuitengat
09.Ü5 - 10.00 uur
Brederodestraat/
Fnedhoffplein
10.15 -11.00 uur
Tolweg
11.15 - 1 2 00 uur
Sophiaweg
12.45 -13.30 uur
Van Lennepweg/
J.P. Thijsseweg
13.45 - 14.30 uur
Prof. v.d. Waalstraat
14.45 -15.30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15.45 -16.30 uur

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

ADVERTENTIES

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn.

AFWEZIG

rat" ra

C. A. Jagtenberg, huisarts
van 13-7 t/m 2-8

VOORBEREIDINGSBESLUITEN
(ART. 22 WRO)
De gemeenteraad heeft op 30 juni 1998 besloten, dat op grond van artikel 21 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening (WRO) bestemmings-

plannen worden voorbereid voor de percelen:
- Max Euwestraat 19;
- dr. C.A. Gerkestraat 17 zwart;
- dr. C.A. Gerkestraat 40 rood;
-dr. C.A. Gerkestraat 74;
- Martinus Nijhoffstraat 47;
- Regentesseweg 3 en
- Prof. Zeemanstraat 11.
Dit besluit ligt met ingang van 10 juli 1998
met de bijbehorende tekeningen, waarop met
een rode omlijning de betreffende percelen
zijn aangegeven, ter inzage bij de Centrale
Balie.

KAPVERGUNNINGEN
Verleende kapvergunningen
Burgemeester en wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor:
-Lorentzstraat 1
- 1 boom
-Westerduinweg 28
- 3 bomen
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balje. Belangheboenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank m Haarlem.
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
Aangevraagde kapvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
-Zandvoortselaan 218
- 1 boom
-Kostverlorenstraat 64
- 1 boom
-Haarlemmerstraat 66
- 3 bomen
De aanvragen liggen gedurende één week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis. Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

BOUWEN
Voornemen om bouwvergunning te verlenen
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening bouwvergunning te verlenen voor
het:
- uitbreiden van de woning op het perceel Max
Euwestraat 19;
- uitbreiden van de woning op het perceel dr.
C.A. Gerkestraat 17 zwart;
- plaatsen van een dakkapel op het perceel dr.
C.A. Gerkestraat 40 rood
- uitbreiden van de woning op het perceel dr.
C A. Gerkestraat 74;
- plaatsen van een dakkapel op het perceel
Martinus Nijhoffstraat 47;
- het vergroten van een schuur op het perceel
Regentesseweg 3 en
- het uitbreiden van de woning op het perceel
Prof. Zeemanstraat 11.

VOOR WAARNEMING:
P. C. F. Paardekooper
en
M. D. M. Hermans

De bouwplannen liggen met ingang van 10 juli
gedurende 14 dagen ter inzage bij de Centrale
Balie. Gedurende deze termijn kan een ieder
tegen voormelde bouwplannen schriftelijk
bedenkingen kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort. •
Bouwvergunningen
De volgende aanvragen bouwvergunning en
meldingen bouwvoornemen zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
98104B Burgemeester van Alphenstraat
plaatsen "Wall of fame"
98105B Frans Zwaanstraat 5
uitbreiden garage
98106B van Ostadestraat 21
uitbreiden woning
98107B Louis Davidsstraat 17
wijzigen entree
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
de openingstijden. Belanghebbenden, kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de bepordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten.
Verleende bouwvergunningen/toestemmi ng bouwmeldingen
98035B Spoorbuurtstraat 20
vergroten woning 30 juni 1998
98064M Jhr. Quarles van Uffordlaan 1
plaatsen tuinhuisje 30 juni 1998
98084B Zandvoortselaan 355
uitbreiden woning 30 juni 1998
98085B Zandvoortselaan 355A
uitbreiden woning 30 juni 1998
98086B Zandvoortselaan naast 355A
uitbreiden winkel 30 juni 1998
97181B Grote Krocht 9
veranderen winkelpand 30 juni 1998
97176B Swaluëstraat 35
uitbreiden woning 30 juni 1998
98028B Haltestraat 1
uitbreiden winkel 30 juni 1998
98093M Marisstraat 6
uitbreiden woning 30 juni 1998
98062 B Prinsenhofstraat 11
veranderen woning 2 juli 1998
95101B Haltestraat/Louis Davidsstraat/
Schoolstraat
bouwen winkels + woningen 2 juli 1998
Verleende sloopvergunningen
98087S Zandvoortselaan 355
slopen aanbouwen 30 juni 1998
98088S Zandvoortselaan 355A
slopen aanbouwen 30 juni 1998
U kunt deze vergunningen/toestemmingen
inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis
gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen, gedurende een termijn van zes
weken na de aangegeven datum van verzending/uitreiking van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift.

Beatrixplantsoen 1 B, tel. 5732023
na 17.00 uur en weekenden
en vrijdagmiddag na 16.30 uur,
tel. 5730500
b.g.g. doktersdienst09001515

de roddels waren niet van de lucht
het leek haast wel een klucht
na veel omzwervingen rond de bol
leken we haast wel op hol
lang gewacht en stil gezwegen
hebben we toch het WAPEN "gekregen'
doe ouwe koeien nu maar vergeten
en kom allen lekker drinken en eten

(J J J uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

IRENE & RINUS

U bent van Harte Welkom op onze

OPENINGSBORREL
VRIJDAG l O juli a.s. van 17 - 19 uur.

ovz

Vragen over de
bezorging?

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Bel Interlanden
Spreigroep

0900-8998200
(20 cpm)

JEU DE BOULESWEDSTRIJD

maandag t/m vrijdag
van 9 tot 17 uur

dinsdag 18 augustus t/m zaterdag 22 augustus 1998
op het Gasthuisplein

Het Wapen van Zandvoort

Oranjestraat 17 rd
In het centrum gelegen bovenwoning op loopafstand van duinen, strand en zee. 1e et.: hal;
L-vorm. living; roy. sl.k. met wastafel; balkon;
keuken; toil. met wasmachine-aansl.; douche.
Vr.pr. ƒ 215.000,-k.k.

OPEN HUIS
Thorbeckestraat 3 / 6 ,
zat. 11/7 van 11.00 -13.00 uur
In de directe nabijheid van het centrum, strand
en station gesit. goed onderh. maisonnette met
zeezicht. Ind. 1e et. woonkamer met plavuizenvloer; balkon; luxe open keuken met inb.app.;
toilet; 2e et. 2 slaapkam.; badk. met douche en
wastafel; 3e et. zolderkam. bereikb. via vlizotrap.
Vr.pr. ƒ 339.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

M
NVM

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944VFax 023-5717596
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

INSCHRIJFFORMULIER

Gasthuisplein 10,2042 JM Zandvoort
tel.: 023-5714638, fax: 023-5731454

Dr. C. A. Gerkestraat 18 rd
Nabij centrum gelegen royale bovenwoning met
balkon (zuid). Ind. 1 e et. ruime hal; kamer en suite; keuken; badkamer; si.k.; kam.; 2e et. overloop; 2 sl.k.
Vr.pr. ƒ 255.000,-k.k.

1w
2 «*

V;13O^,/ soorten

5O

soorten
vleeswaren

4 *•

Malse Gelderse
VARKENSHAAS

19,95

l kilo

Mager RUNDERGEHAKT
l kilo

Duitse Biefstuk
BOUCHERIE

9,95
8,00

4 stuks
Grote Krocht 5-7
Zandvoort .
Tel. 5719067,

INFO

van S.OO tot 17.00 uur

AMBACHTELIJKE KWAUTEITSSLAGERIJ

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

7 <^
8 **

D Team-Inschrijving
Inschrijfgeld: f 15,- per team
1 formulier per team (per team twee of drie personen)
D Teamnaam
D Contactpersoon D M D V
D Geboortedatum
D Adres
D Postcode
Plaats
D Telefoon privé
zakelijk
opgave overige teamleden
Indien u zich opgeeft dient u zaterdag 22 augustus vrij te houden in
verband met een eventuele plaatsing in de finale.
Handtekening *
Ingevuld d.d
*Dit formulier is alleen geldig indien voorzien van een handtekening
Dit formulier kunt u inleveren bij de ABN-AMRO in de daarvoor bestemde bus of faxen of sturen naar:
Ondernemers Vereniging Zandvoort
Postbus 469
2040 AK Zandvoort
Faxnummer: 023 5713188
Banknummer: 56.58.21.555
SLUITINGSDATUM: 12 AUGUSTUS
ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Inschrijving alleen geldig als het formulier voorzien is van een handtekening
2. Bij ondertekening bestaat de verplichting tot betaling
3. Inschrijving is definitief wanneer de betaling is ontvangen i
4. De organisatie behoudt zich het recht voor de speeldag te bepalen j
Vanaf 15 augustus hangt het wedstrijdschema op het raam van de
ABN-AMRO (Grote Krocht)
,
5. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn alleen voor in-/
tern administratief gebruik
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Zandvoorters moeten meepraten over Schiphol
Rampenplan
ZANDVOORT - Hulpverleners op het vliegeiland zullen het langer moeten stellen zonder hulp van
buitenaf. Dat meldt het ingenieurs/adviesbureau
Save in een rapport over
het rampenplan dat in
werking moet treden als
op het vliegeiland een
ramp plaats vindt. De calamiteitenorganisatie op het
Noorzee-eiland moet zichzelf dertig minuten langer
redden voor er hulp is dan
nu het geval is. Het duurt
minstens een uur voordat
via het water hulp komt.
Ambulances kunnen het
eiland niet bereiken, passagiers moeten via de ondergrondse
zweeftrein
naar land worden gebracht. Save adviseert om
een eigen medische staf op
het eiland te stationeren.
Er moet een locatie worden ingeruimd voor gewondennesten en shelters.
De afstand naar het yliegeiland stelt hoge eisen
aan de medische voorzieningen. Er moet rekening
gehouden worden met grote aantallen onderkoelde
verdrinkingsgevallen en
brandstof in de longen.

Geslaagdenljjst
Gertenbacnmavo
. ZANDVOORT - Trots kijken
de
eindexamenkandidaten
voor mavo op het Noordzee
College naar hun resultaten.
De leerlingen slaagden allemaal, en het percentage dat op
D-niveau examen aflegde is
volgens directeur Hokke groot.
Hier volgt de geslaagdenlijst.
i Jessica Bakker, Chennah
Bos, Raquelle Fleers, Kelly
Koeleman, Anwar Krim, Rachel Kuijl, Rhonice Marcelle,
Peter Mietes, Sonja Pellerin,
Walter Rhee, Sander Schuiten,
Michel Sidar, Debby de Vries
van Leeuwen, Debbie Zwemmer, Jan Zwemmer, Feikje Bol,
Michiel de Bont, Natascha Daniëls, Freddie Demmenie, Roderick Fransen, Dennis Greeff,
Ferry Hoekma, Ivo Hoppe,
Ronny van der Meij, Carly
Meijer, Nils Noltee, Anouk
|Paap, Patrick van Schooneiveld, Sander Terol, Dustin Visser en Marcel van Kuijk.

Jeu de Boules
ZANDVOORT - De Ondernemers Vereniging Zandvoort
-heeft een Jeu de Boules- wedstrijd georganiseerd voor de
inwoners van Zandvoort en
hun gasten. De wedstrijd
wordt gehouden van dinsdag
18*augustus tot en met zaterdag 22 augustus, op het Gast}iuisplein. De voorrondes vinden plaats op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, de
finale is zaterdag. Alle wed|trijden worden 's avonds vanÊjf zes uur gespeeld. Om het
Jeu de Boules-feest zo echt
mogelijk te maken, worden op
het plein echte banen aangelegd. Op drie banen zullen de
voorrondes worden gespeeld,
de vierde baan is bedoeld voor
recreatief gebruik. Zandvoort'ers die zich alvast willen opgeven kunnen hiervoor het inschrijfformulier uit deze krant
gebruiken. Er liggen ook aanmeldingsformulieren bij de
VW, het Circus, de ABN/Amro
en het Zandyoorts Nieuwsblad. Informatie is te krijgen
bij Toos Tromp, telefoonnummer 571.3738.

Zandvoorts
Nieuwsblad

De Stichting Laat de Kust
Met Rust roept
Zandvoorters op om de
bijeenkomst van
Milieudefensie, die
morgenavond om half acht
in het Amsterdamse
Mozeshuis wordt gehouden,
bij te wonen. „Binnen de
algemene lijnen zal het
vliegveld in zee wel ter
sprake komen.
Milieudefensie wil weten
hoe de achterban over die
groei denkt. Het is de
belangrijkste actie tegen de
uitbreidingsplannen van de
luchthaven."

J

ORRITSMA WIL zowel
de milieubeweging als
Schiphol om de tafel
hebben. Ze moeten praten over de wens van het kabinet om Schiphol honderdduizend extra vluchten toe te kennen in de komende vijf jaar.
Beide partijen bepalen waar
voor hen de milieugrenzen liggen en waarbinnen die groei
mogelijk is. En hoewel het vliegeiland niet uitgebreid ter
sprake zal komen, verwacht
een woordvoerder van Milieudefensie wel dat de uitslag van
deze ronde-tafel-conferentie
van invloed is op de mogelijke
uitbreiding in zee.
De besluitvorming rond de
uitbreiding van Schiphol gaat
voorlopig aan veel Zandvoorters voorbij. Het gemeentebe-
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Milieuorganisaties
wachten onderzoeken af
Schiphol een vliegeiland in zee
de beste oplossing vinden als
doorgroei op de huidige locatie
niet mag. Schiphol ziet zich
daarin gesteund door de prpvincie Noord-Holland, die in
een klap van de geluidsoverlast in de drukke randstad af
is. Bovendien blijft de werkgelegenheid binnen de grenzen.
Het voorlopige
'tekentafelplan' van Siemens Boskalis
werpt echter nu,al vragen op.
Of het vliegeiland bij Umond
komt of bij Langvelderslag, de
situatie van het banenstelsel
maakt duidelijk dat het met de
rust in de badplaats is gedaan.
De plannenmakers willen
een eiland bouwen dat 6,5 kilometer lang is en 4,5 kilometer

'Een reiger pikt
naar de ogen'
Truus van Loon van de Regionale Dierenambulance geeft
grif toe dat het niet altijd meevalt om eerste hulp te
verlenen aan een dier in nood. „Als er een spoedje is, dan ga
ik wel eens met knikkende knieën er op af. Je weet nooit
wat je tegenkomt. Ik denk wel eens: waar ben ik aan
begonnen?" Ondanks veel trieste gevallen denkt de
Zandvoortse vrijwilligster niet aan stoppen. „Want als het
wél lukt, dan is het ook heel dankbaar werk."

H

ET IS GELUKKIG niet
allemaal ellende op dierengebied. Want met
behulp van de computer wordt
de weggelopen hond of kat opgespoord en krijgt een zwanenjong opnieuw een kans als
het vissnoer, dat in zijn keel
vastzit, weer is verwijderd. In
haar gerieflijk ingerichte kamer aan de Lijsterstraat vertelt Van Loon over de toewijding waarmee het vrijwilligersleger de regio bedient.
„We worden geroepen wanneer een kat is aangereden of
er ergens een loslopende hond
is. Als het dier gewond is, dan
brengen we het naar de dierenarts voor een behandeling.
Daarna proberen we de eigenaar op te sporen."
Wat dat laatste betreft: de
vrijwilligers merken dat de vakantiemaanden zijn aangebroken. Opvangadressen zoals
asiels, zijn overvol. „Dit jaar
lijkt het erger dan vorig jaar,"
zegt Van Loon, „niet alleen
honden en katten maar ook
konijnen, cavia's, vogels en
fretten worden gedumpt. Deze

beesten zijn tam, dus zoeken
ze toch mensen op. Voor opvang moeten we nu al uitwijken naar particulieren. Amsterdam neemt ze al niet meer
op."
Het werk van de vrijwilligers
bestaat ook uit assistentie verlenen wanneer een dier ziek is
en met het baasje naar de dierenarts moet. „Het verzoek
krijgen we meestal van oudere.n die.geen,vervoer hebben.
Veel katten en tioriden^'soms
ook wel eens een paard dat
naar de dierenkliniek in
Utrecht moet. Nee, bij een
paard blijf ik op veilige afstand," zegt ze lachend. „Ze
zijn zo groot, daar heb ik een
heilig ontzag voor."
Dat het opvangen van dieren
niet altijd ongevaarlijk is, weet
Van Loon maar al te goed.
„Het eerste wat we leren in de
opleiding is: nooit zonder
snuitband op zak weggaan.
Het is een verplichte voorzorgsmaatregel en de eigen
veiligheid staat voorop. Een
dier dat pijn heeft en angstig
is, kan soms agressief worden.

breed. Er komen vier start/landingsbanen en de mogelijkheid voor de aanleg van een
vijfde baan. Omdat veel vliegverkeer, overstap- en vrachtverkeer, afgehandeld kan worden op het eiland, vervallen de
Aalsmeer- en Buitenvelderttaaan op de huidige locatie. Het
betekent dat de aanvliegroutes van soortgelijke banen pp
het eiland, boven de kust liggen. Ter vergelijking: het
eiland ligt tien kilometer buiten de kust. De huidige Buitenveldertbaan ligt op dezelfde hoogte en hemelsbreed
twaalf kilometer van de Bijlmermeer.

Algemeen nut
Is er geen plaats meer voor
Rob Slotemakers anti-slipschool? Twee lezers mevrouw
Zwaanenburg-Koning en de
heer Koos Visser uit Noordwijk geven daarover hun mening.

De 22-jarige L.Y. is zwaar
gpkverslaafd. Als gokkasten
niet uitbetalen dan maakt hij
een hoop stennis. Hij kan zeer
indringend overkomen en
krijgt hij geld om 'maar van
De onderzoekers van Siehem ai" te zijn. Bij diverse gromens Boskalis zeggen in hun
te gokhaOen wordt hij met
rapport over de natuur, het mimeer toegelaten. Daarom richt
lieu en de leefbaarheid, dat de
hij zich op kleinere hprecagelekustrecreanten weinig zullen
genheden zoals cafés, restaumerken van het vliegeiland.
rantjes, snackbars en koiiïeHet eiland biedt wel mogelijkhuizen.
heden voor ontwikkelingen op
De politie is op zoek naar onwatersportgebied. Mits de
dernemers die recentelijk nog
kust bereikbaar blijft in geval
gedupeerd of bedreigd zijn
van calamiteiten.
door deze Haarlemmer. Hen
wordt verzocht contact op te
Mark Jansen van de Stich- Wie met behulp van Internet opstijgt vanaf het vliegeiland 'Umond' (www.fliglitsim.coin.) voor
nemen met de Politie Kenneting Duinbehoud bestrijdt dat IJmuidcn kan een vluchtjc langs de Zandvoortsc kust maken. Deze transatlantische Jumbo sorteert voor merland, onder nummer 023een vliegeiland op tien kilome- boven IJmuidcn, zoals nu dagelijks boven Abcoude of Marken Jumbo's aanvliegen. 'Umond' kan
512.2181.
ter buiten de kust weinig over- veranderen in een soort 'Zandport' als de luchthaven bij Liingcvcldrrslag wordt gesitueerd
last met zich meebrengt. „Zo'n
F<)tnbc'\\ci kmj* Henk \ a n <lc Ilt'lt
eiland moet minstens twintig
kilometer verder komen, wat in zee te gooien." Verschillen- dat die eind juni klaar zouden OIUlprl
Laat deirtKust nMetürva
Rust is te bereiken
. Ofi-559.714.91.
"y! "J " ««(?<•««• Wcusmeteen duurder wordt. Je de organisaties kijken naar de zijn. Maar zoals het er nu uit- ton: tel.
kunt je afvragen of het de geluidhinder en het effect op ziet, wordt dat pas eind augusmoeite waard is om zoveel geld vogelsoorten. „We hoopten tus/september," aldus Jansen.
ZANDVOORT - Voor de
duiven van postduivenvereniging Pleines deden mee
aan twee vluchten. In beide
betreft heeft Van Loon veel ge- gevallen won een duif van
leerd op de vakopleiding voor Hans Heiligers.
Hulpverlener Dierenambulance. Alleen begrijpt ze niet
De jonge duiven vertrokken
waarom die opleiding zo zwaar 10.05 uur vanuit het Belgische
moet zijn. „Je moet alle virus- Sint Katelijne Waver voor een
sen en bacteriën uit het hoofd vlucht van 145 kilometer. Het
kennen. En precies weten hoe eerste jonkie, van Heiligers,
het bottenstelsel van een vogel werd om 11.42 uur geklokt. De
in elkaar zit. Dat heeft weinig oude duiven vertrokken vanuit
met het vervoer van gewonde het Franse Chantilly voor een
dieren te maken, vind ik. Ik vlucht van 383 kilometer. De
heb echt heel lang zitten zwe- duiven werden gelost om 7 uur.
ten op die lesstof."
De oude duif van Hans HeiliDe Zandvoortse vindt het gers arriveerde om 11.39 uur.
wel belangrijk om te weten hoe
Uitslag jonge duiven: Hans
ze moet handelen bij een slag- Heiligers l, 10; combinatie
aderlijke bloeding. Of hoe ze Spronk-Romkes 2, 4, 5, 6. 7, 14,
een hond moet vervoeren met 15, 16, 17, 20, 24, 25; Ruud en
een bot of speeltje in de keel. Theo Sinnige 3; Rook DriehuiEn ongelukken blijven gebeu- zen 8, 9,13,18,19. Uitslag oude
ren. „Kantelramen zijn nog duiven: Hans Heiligers l, 3, 9,
steeds funest voor katten. Ze 10,14,16, 21, 24, 25; Peter Bol 2.
willen naar buiten klimmen en 5; combinatie Romkes-Spronk
zakken weg. Door hun gewor- 4, 7,11,13,17; Rook Driehuizen
stel trekken ze zichzelf klem. 6, 18.
Met alle gevolgen van dien."
De regionale ambulance
waar zo'n zestig vrijwilligers Summerparty
om beurten de twee auto's beZANDVOORT - Jongeren
mannen, is beslist geen rijke van 14 tot en met 17 jaar kunclub. Ze moeten het voorna- nen vrijdagavond uit hun bol
melijk hebben van donateurs op de After School Summeren giften. „Als we ergens assis- party van het Activiteiten Cententie hebben verleend, vragen trum. Het feest start om negen
we wel eens om een bijdrage uur en eindigt om een uur de
van vijf gulden. Sommige men- volgende ochtend. Het activiSteven Jansen (links) en Truus van Loon (rechts) in actie met de brancard
Foto Karin Schut sen geven daar gehoor aan, teitencentrum is te vinden aan
maar er zijn ook heel veel men- de Celsiusstraat 190. InformaEn wanneer er bijvoorbeeld nog dat zwanenjong voor me. hoewel een zwaan een arm kan sen die dat niet doen." Op de tie onder nummer 571.7113.
een reptiel is ontsnapt en we We hadden hem meegenomen breken door een slag met zijn Vincent van Goghlaan in Haarniet weten of het een gifslang naar het yogelhospitaal omdat sterke vleugels, is de Zand- lem, waar de centrale meldkais, dan vragen we assistentie hij een vissnoer had ingeslikt. voortse toch het meest be- mer is gevestigd, komen dage- Hollandfeest
van brandweer of politie." Het We hebben hem op dezelfde ducht voor een reiger. „Qua li- lijks tal van telefoontjes binZANDVOORT - Vandaag
gevecht dat de vrijwilligers plek teruggebracht en als je chaamsomvang stelt hij niet nen. Ook van de politie of de start de kaartverkoop voor het
soms moeten leveren om een ziet hoe de ouders hun jong veel voor. Maar een reiger pikt douane van Schiphol. „Dan Holland Festival in Yanks op
zwaan te helpen, is niet te on- ontvingen... zo met de koppen naar de ogen. Zijn nek is altijd vragen ze of wij een opvang donderdagavond 13 augustus.
tegen elkaar. Ja, dat is echt een langer dan je denkt en je ar- voor een hond hebben als ze Deelnemende bands zijn onderschatten.
„Nee, echt leuk is dat niet, prachtig gezicht. Dan weet je men altijd tekort."
iemand wegens smokkel heb- der meer Tjerk, Robert, Leroy
maar wel dankbaar werk. Ik zie weer waar je het voor doet." En
Wat het vangen van dieren ben gearresteerd."
en Nico Landers. Yanks is te
vinden aan het Dorpsplein 2.
Informatie onder nummer
571.9299.

Twee keer winst
voor Heiligers

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die enkele personen? Ik kan liet
recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt niet vertellen.
Koos Visser
zich het recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven
Noordwijk
die langer zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet. Stuur uw brief naar het Zandvooi-ts Nieuwsblad, postbus 26, 2040 AA Zandvoort of lever uw
brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort. Nog; een reactie op het antislipschoolverhaal.
Wat is dit voor een onzin om
de anti-slipschopl weg te wilweer uitbreiden. Is dit mana- Want wat gebeurt er met de len hebben. Het is, zover ik heb
gezinnen die van de anti-slip- begrepen, een goedlopend en
gement?
Denkt men nu het circuit school moeten leven? Heeft de gezond bedrijf dat niet afhannieuw leven in te blazen met heer Ernst hier een reserve kelijk is van subsidie. Er wersteeds veranderende beslui- voor?
ken zestien mensen (tien geten? Denkt men echt het imazinnen), die daar hun eerlijke
Ik zou niet graag in de schoe- brood verdienen. De gemeente
go in het buitenland, van degrootste-kartbaan-in-Europa, nen van deze directeur staan, Zandvoort en het circuit moekwijt te raken? Is de heer H. hij loopt er kennelijk naast. ten eens goed nadenken waar
Ernst oppermachtig in Zand- Wat de gemeente betreft: een ze mee bezig zijn en wat ze
voort en wat voor karakters opschrift op het gemeetehuis aanrichten. Ik ben niet zo'n auzitten daar in de gemeente? En met als tekst 'een man een tofanaat, maar de anti-slipwaar blijven de heren van het man, een woord een woord, school moet in Zandvoort blijmilieu die altijd als eerste roe- zou niet misstaan. Waarom ven en wel op dezelfde plek.
moet een bedrijf dat het algepen?
M.ZwaancnbiirK-KoninK
Het zijn vele vragen die voor meen nut dient opgeheven
Zandvoort
mij onbeantwoord blijven. worden voor het gedram van
ADVERTENTIE
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Vierdaagse in zwembad
trekt 250 deelnemers
ZANDVOORT - De zwemvierdaagse van De Zeeschuimers trok ruim 250 deelnemers. In zwembad Aqua Romana trokken zij hun baantjes.

Het bestuur en de leden van
de Zandvoortse zwemclub
kunnen tevreden terugkijken
op de zwemvierdaagse. De
Zandvoortse Reddingsbridgade en het Duikteam Zandvoort
ondersteunden de zwemvereniging bij de organisatie van
het evenement. Volgens de
voorzitter van De Zeeschuimers, Leo van der Meer, is het
opnieuw houden van een
zwemvierdaagse in Zandvoort
in de smaak gevallen. „We gokten op een bescheiden inschrijving van honderd tot vijftig
deelnemers. Er kwamen er
echter ruim 250 opdagen."
meldt Van der Meer. ..Het was
duidelijk te merken dat de
ZANDVOORT - Een aan- laatste zwemvierdaagse tien
tal leden van zwemvereni- jaar geleden werd gehouden,
ging De Zeeschuimers is erin want er waren bijna 200 deelgeslaagd een diploma te be- nemers die voor de eerste keer
halen.
meededen."
..Vooral de jeugd was goed
Het was de laatste keer dat vertegenwoordigd. Baantjes
de oude normen gehanteerd zwemmen in een lekker verwerden. Vanaf 30 september is warmd binnenbad is natuurlijk
het A-diploma gekoppeld aan heel aantrekkelijk. We hadden
het B- en het nieuwe C-diplo- honderd bronzen medailles exma. De eisen voor alle diplo- tra besteld, maar we kwamen
ma's zijn inmiddels door de er toch bijna vijftig tekort. Die
Nationale Raad Zwemdiplq- worden nagezonden. Als voorma's aangepast. De Zeeschui- zitter, ik ben in maart aangemers leidt al op volgens de treden, heb ik genoten van de
nieuwe eisen en kan per 31 au- sfeer van zo'n zwemfeest. Het
gustus nieuwe kinderen plaat- is ongelooflijk wat een werk er
sen.
verzet is. Het is een succes geworden. Daar ben ik erg gclukVoor aanmelden of informa- kig mee en ook trots op. Dit is
tie: 023-5716511. Geslaagd voor zeker voor herhaling vatbaar."
het A-diploma zijn: Dian van
Het startschot viel maander Veen, Nicolette Stassen. dagavond. Vervolgens doken
Riek Drayer, Kevin Marcus. de eerste vijftig deelnemers inWegata Geramlak, Pamela het water. Elke twintig minuRatcheva en Robby Brouwer. ten volgde een nieuwe groep.
Mariétte Mol. Rim Geramlak. In de eerste baan was het m
Tycho Achten en Mads Crab- eerste instantie een beetje
bendam behaalden het B-di- dringen, maar al snel werd het
ploma.
veld uit elkaar getrokken en

Diplomazwemmen

In Soesterberg zijn we zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Leolitx, RolfBenz, deSede,
H. F. Style, Gelderland, Dnrlet, Jori...

Politie zoekt
gedupeerden
gokverslaafde
ZANDVOORT - Al emp;(>
tijd hebben hprecagelegenheden in de regio last van een
22-jariee Haarlemmer, die
door zijn gokverslaving voor
onrust zorgt. De man is onlangs aangehouden wegens
het bedreigen van een gokkastmonteur. Hij is inmiddels door de politie in bewaring gesteld.

MENINGEN

Met verbazing las ik het artikel over de bedreiging van het
.Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort, voortbestaan van de anti-slipBentveld en Aerdenhout. Verschijnt op school Slotemakers. Een bewoensdag. Uitgave Weekmedia BV.
drijf dat zich gespecialiseerd
Hoofdredacteur: J.M. Pekelhanng.
heeft in de verkeersveiligheid Directeur/uitgever. C A. Pelle.
een onderwerp in alle kranten zou moeten verdwijnen in verAdres: Gasthuisplem 12, Zandvoort. Post- band met uitbreiding van het
bus 26, 2040 AA Zandvoort.
circuit. In het verleden is er
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16 alles aan gedaan om het circuit
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag op te heffen, men raakte de
van 9 tot 12 uuren 13 tot 17 uur; donder- Formule I kwijt waar de Zanddag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16 vportse middenstand
zeker
uur.
niet blij mee is geweest. Toen
Redactie: (023) 571.8648. Fax: (023)werd er een stuk verkocht aan
573.0497.
Gran Dorado en nu wil men

Advertentieverkoop: (023) 571.7166. Fax:
(023) 573 0497.
E-mail' wmaveen(ff perscom.nl
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
(020)665.6321.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen.
Tel: (020) 347.3434. Fax: (020) 347.3439.
.Micrp advertenties: (020) 562.6271. Fax:
(020)665.6321.
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020)562.6211.
1
Abonnementsprijzen: ƒ19,60 per kwartaal:
ƒ35,40 per half jaar, 61,75 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ2,--.
Vragen over bezorging: donderdag tussen
9-12 uur (023) 5717166.

stuur heeft zich wel officieel
uitgesproken tégen een vliegveld op tien kilometer buiten
de kust; ook de strandpachters zien niets in het plan. Eugene Weusten, de contactman
van Laat de Kust Met Rust
hoopt echter meer mensen te
kunnen mobiliseren. Mensen
die desnoods actie willen ondernemen als de plannen rond
het vliegeiland serieus worden.
Zoals het er nu uitziet, blijft

Züandvoorts
l\l i e u wsb l a d

kon iedereen in eigen tempo de
gekozen afstand van 250 of 500
meter uitzwemmen. Zelfs kinderen van vijfjaar zwommen,
meestal begeleid door vader,
moeder, oma of opa, hun baantjes. Ook de groep van veertig
jaar en ouder was goed vertegenwoordigd.
'Elke avond lekker zwemmen' was het credo van de
zwemvierdaagse. Op vrijdagavond mochten de deelnemers
als beloning een medaille in
ontvangst nemen. Langs de
kant van het zwembad stonden vier dagen lang vele toeschouwers. De stands van
sponsors en verenigingen trokken eveneens de aandacht. De
Zeeschuimers, de Reddingsbrigade en het Duikteam
Zandvoort deden met succes
aan ledenwerving. De door De
Zeeschuimers georganiseerde
loterij werd een groot succes.
Op woensdagavond waren alle
loten al verkocht.
Met de zwemvierdaagse
blijkt De Zeeschuimers duidelijk in een behoefte te voorzien.
De door Gran Doradopark
Zandvoort in recordtijd gerealiseerde eigen zwemingang aan
de zijde van het parkeerterrein
en de nieuwe kleedkamers beschouwen de Zandvoortse
zwemclubs als een belangrijke
stimulans en waardering voor
hun activiteiten. Volgend jaar
wordt er zeker opnieuw een
zwemvierdaagse gehouden.

Aerobic
ZANDVOORT - Bij strandpaviljoen Far Out nr.7 kunnen
liefhebbers van het Aerobic
Beach Event op zondag 12 juli
terecht voor een sportief spektakel.
Ze kunnen meedoen maar
ook gewoon kijken. Aanvang
tien uur 's morgens. Informatie
onder nummer 571.7170.
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RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren. Maak
gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE'METHODE.

Be! 0900-8991101
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Bloemenveiling Aalsmeer is een toonaangevende schakel in de internationale alzet van bloemen en planten. In het grootste veilinggebouw
ter wereld {vloeroppervlak 755.000 m2) vinden dagelijks gemiddeld
55.000 transacties plaats ten behoeve van zo'n 5.000 aangesloten
kwekers en 3.000 kopers. Er werken 1.800 mensen die zorgen voor
een jaaromzet van 2,5 miljard gulden en een marktaandeel van 55%.

voor Bouwen Industrie

Esloppcy B.V. is een dynamische groothandel in
Uzerwaren, Gereedschappen en Bouwbeslag met vesligingen in Amstelveen en Beverwijk.
Voor ons bouwbureau, waar de aanvragen en opdrachten van architecten en aannemers behandeld worden inzake speciaal hang- en sluitwerk, zijn wij op zoek naar
twee medewerkers.

TECHNISCH COMMERCIEEL
MEDEWERKER m/v
Werkzaamheden:
• Uitbrengen van offertes en het begeleiden daarvan.
• Het coördineren van de werkzaamheden t.b.v. sleutelen cilinderwerkplaats en projectafdeling.
• Onderhouden van contacten met afnemers en leveran-

Groepsleiders logistiek
die hun team leiden

Functie-eisen:
• Opleiding op MBO-niveau (MTS-werktuigbouwkunde).

• Affiniteit met de branche.
• Kennis van hang- en sluitwerk.
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel schriflelijk als mondeling.

MEDEWERKER PROJECTAFDELING m/v
Deze afdeling richt zich op specialistische deurtechnische
producten. Voor de invulling van deze functie zoeken wij
een medewerker die inventieve oplossingen zoekt voor
de diverse toepassingsmogelijkheden van onze produc-

ledere dag veranderen op de Bloemenveiling Aalsmeer miljoenen bloemen en planten

proces. Je hebt een opleiding op MBO-niveau, enige jaren leidinggevende ervaring

van eigenaar. Een logistiek proces zonder weerga. Ruim 800 medewerkers staan

in een productie-omgeving en je bezit logistiek en bedrijfskundig inzicht. Ook ga

garant voor een feilloze en soepele uitvoering van dit dynamische proces.

je vlot om met de PC en ben je service- en kwaliteitgericht. Zin om je werk wat op

Als groepsleider coach je één of twee team(s) van zo'n 20 medewerkers. Je moti-

te fleuren? Stuur je sollicitatie naar Bloemenveiling Aalsmeer, afdeling P&O, t.a.v.

veert en stimuleert je team tot steeds betere prestaties, zorgt voor een optimale

Roza Groot, Postbus 1000, 1430 BA Aalsmeer. Bel voor meer informatie met

samenwerking, plant de inzet van mensen en middelen en bewaakt efficiency en

Jeroen Appels, Hoofd Aanvoerservices: 0297 - 392728. Voor algemene informatie

kwaliteit. We hechten veel waarde aan je ideeën over verbeteringen in het logistieke

over de Bloemenveiling Aalsmeer verwijzen wij naar onze internetsite: www.vba.nl

ten.

Werkzaamheden:
• Het bezoeken van objecten ter beoordeling van de
offerte-aanvraag.
• Het uitwerken en uitbrengen van offertes.
• Contacten onderhouden met afnemers en leveranciers.
• Het verrichten van montagewerkzaamheden of de
coördinatie hiervan.

( DE FLOWERPOWER VAN BLOEMENVEILING AALSMEER

Functie-eisen:
• Opleiding op MBO-niveau (MTS-E).
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.
• Kennis van hang- en sluitwerk strekt tot aanbeveling.

claudia strater

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:
Estoppey BV- t.a.v. afd. personeelszaken - Postbus
9090 - 1180 MB AMSTELVEEN. Voor telefonische informatie kunt u contact opnemen met tel.nr.: 020-643 53 65
en vragen naar Mevr. M. Vega.

Claudia Strater ontwerpt en verkoopt kleding
voor de modebewuste vrouw, die waarde
hecht aan stijl en kwaliteit.
De actuele collecties worden aangeboden via de internationale groothandel en in
28 eigen winkels in de Benelux.
Wegens uitbreiding van het magazijn
op het hoofdkantoor in Diemen, zoeken wij
per direct een magazijnmedewerker.
De belangrijkste taken zijn:
- Ontvangst en verzending goederen
- Voorraadbeheer
- Stoffencontroie

Een kopie vanuwgjetuigschrift
getuigt net zogoed!

De functie-eisen zijn:
- LBO-niveau
- Zelfstandigheid en teamworker
- Flexibele- en actieve werkinstelling
- Affiniteit met textielbranche
- Rijbewijs BE
- Ervaring in een soortgelijke functie is een pré.

Hou het origineel dus altijd zelf, als u solliciteert.
Raakt dat weg, clan kunnen wij weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

redia

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
nieuwsbladen van Weekmedia. Met een bereik van
ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt het voor de
hand dat de personeels- en opleidingsadvertenties goed gelezen worden.
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving ons kantoor.
De uitgebreide folder en advertentie-tarieven
liggen voor u klaar.
Amsterdam 020-562.3076
Amstelveen 020-347.3422
Zandvoort

023-571.7166

Heeft u interesse?
Stuur dan uw brief met CV naar Claudia
Strater BV, t.a.v. de heer S. van Horssen,
Postbus 33, 1110 AA Diemen.

Werk bij een nieuwe Bijenkorf
In september 1998 openen wij ons filiaal in Amstelveen. Een nieuw bijzonder warenhuis dat een unieke manier van
winkelen biedt. Hiervoor zijn wij op zoek naar enthousiaste medewerkers (v/m). Wij nodigen u graag uit te solliciteren.
De Bijenkorf is een dynamische en winstgevende
onderneming die als trendsettend warenhuis haar
klanten voortdurend en op hoog niveau wil inspireren op het gebied van mode en lifestyle. Daarbij

sentatief, flexibel, enthousiast en gemotiveerd zijn
en van aanpakken weten. Goede beheersing van
de Nederlandse taal, een servicegerichte en gast-

gemotiveerd en enthousiast zijn en van aanpakken
weten. De werkzaamheden van de do/za hulp
bestaan uit het assisteren van de verkoopmede-

gerichte instelling zijn een must. Tevens is ervaring

werkers.

wordt altijd gekozen voor bijzondere kwaliteit en

in de horeca een pré. Werkzaamheden: het adviseren,

een herkenbaar gevoel voor smaak en stijl. Ook

informeren en bedienen van gasten en het verzorgen

Aanvulhulpen hebben een ondersteunend functie
op de verkoopafdeling. U vult goederen aan en helpt

bij de keuze van haar medewerkers hanteert de
Bijenkorf deze criteria.

van de afdeling.

bij hét omprijzen van artikelen. Ook hier zoeken
wij flexibele mensen die graag de handen uit de

Het nieuwe filiaal in Amstelveen beschikt over een
Voor het nieuwe filiaal zijn wij op zoek naar
flexibel inzetbare parttime verkoopmedewerkers

a la carte restaurant. Hiervoor zoeken wij:
Zelfstandig werkende koks: u heeft een af-

mouwen steken. Beide functies zijn uitstekend te
combineren met een studie.

voor o.a. de afdelingen: dames-, heren- en kindermode, cosmetica, modeaccessoires, sport, wonen,

geronde SVH-opleiding (5e-jaars) en relevante

De Bijenkorf biedt naast goede opleidings-

ervaring in een a la carte restaurant of Grand Café.

faciliteiten een vast bruto maandsalaris dat in

kookshop, cd's en Meester Banketbakker.

overeenstemming is met het niveau van de functie

Tevens zijn wij op zoek naar horecamedewerkers,

U heeft een service- en gastgerichte instelling en
een grondige kennis van hygiënevoorschriften.

zelfstandig werkende koks, all-round monteurs,
do/za-hulpen en aanvulhulpen voor de ochtend.

All-round Monteurs: wij zoeken enthousiaste,

goed mogelijk voor te bereiden op uw werkzaamheden zult u een uitgebreid introductieprogramma

gemotiveerde medewerkers met een MTS-elektro-

doorlopen.

Parttime Verkoopmedewerkers: wij zoeken
personen op MAVO/HAVO/MBO-niveau die repre-

techniek of gelijkwaardige opleiding en enkele
jaren ervaring in onderhouds- en installatiewerk.

Geïnteresseerd? Voor het aanvragen van een

sentatief, enthousiast en gemotiveerd zijn en van aan-

Werkzaamheden: u bent verantwoordelijk voor de

pakken weten. Goede beheersing van de Nederlandse

uitvoering van onderhoud en reparaties aan alle
installaties. Hieronder vallen beheerssystemen,

taal, een service gerichte en flexibele instelling
zijn een must. Ervaring in de detailhandel is een

apparatuur,

en kassa- en netwerksystemen.

pré. Werkzaamheden: het bedienen van de kassa,
het adviseren van klanten, het verzorgen van de

U verricht storingsanalyses en adviseert of reparaties in eigen beheer worden verricht dan wel

afdeling en het aanvullen en omprijzen van goederen.

worden uitbesteed.

Parttime Horecamedewerkers: wij zoeken
personen op MAVO/HAVO/MBO-niveau die repre-

Do/za-hulpen en aanvulhulpen voor de

f**
ADVERTEREN? ZANDVOORT: 020 -571 7166

ochtend: wij zoeken personen die representatief,

en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Om u zo

sollicitatieformulier kunt u vandaag en donderdag
9 juli t/m zaterdag 11 juli tussen 8:30 - 22:00 uur
bellen met 0800-022 09 50. Indien u al eerder op
deze advertentie heeft gereageerd, dan willen wij
u vriendelijk verzoeken dit niet nogmaals te doen.

de Bijenkorf

woensdag 8 juli 1998
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Fa* Gansner & Co.

Lederen 2 zits vanJJ2W,-

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

voor

ƒ899,-

i

o

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

2 2//.v vanJ8ê9/- voor

f599,-

Sponsors en ondernemers
bedankt voor jullie spontane
bijdragen in het afgelopen
schooljaar!

2+3 ziicombinatk' van ƒ2699,- voor //999,-

KORTINGE

» , 1

OBS „De Duinroos

TOTWEL6O%
Y Stichting Day by Day

2+3 zilcomhinatie van ƒ1799,- voor f] 299,-

••••••••^^••••••••••^^•^•II^^MH

ter bestrijding van leukemie

2 z/fr vanJ9ï9,- voor

' presenteert benefiet-concert

~

.'

'

•

•

'

'.

. . , - ! .

L

'

'

'.

'

'.

'. "

•

van ƒ499?- voor

f699,-

' Gilbert Bécaud

• .

ƒ399/

^Amsterdam, Concertgebouw,
22 september 1998, 20.15 uur
1
Kaartverkoop: kassa Concertgebouw,
,tel.020-6718345
Bestellen VIP-arrangementen:
St. Day by Day, tel. 0165-548 294

J. van Campen & Zn & Sloten &
Beveiliging Service & Pedologisch en
Orthopedisch voetbedcentrum
Zand voort

vanJ249%- voor

ƒ1999,-

2+3 zitcombinatie V(OI £1999,- VOOT ƒ1499,-

T' '" -v^

Corn. Slegersstraat 2. Tel. 023-5715449
Zijn wegens vakantie gesloten van
zaterdag 18 juli 1998 tot 1 augustus 1998
Op maandag 3 augustus 1998 zijn we weer
geopend om 13.00 uur.
We wensen u een prettige vakantie toe.

uitgevoerd in NaBtiKo

Zandvoorts Nieuwsblad
J

J

.' • • •

Kleuren
Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Haltestraat 9, Zandvoort

Amsterdam (eigen parkeergarage) • Overtoom 557 • tel: O2O - 6184733

Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerling

Hogeweg 2, Zandvoort

DeVonk

Vondellaan 2*, Zandvoort

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Statjon"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

HOE WIN JE
EENKERSVERSE
WERKKRACHT
adverteer in de krant

PONCHE

PARADE
VIEUX
SUPERIOR

CABALLERO
LIKEUR
0,7 LITER

erk
Personeelsadvertenties worden gelezen in de
nieuwsbladen van Weekmedia. Met een bereik
van ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt het voor de hand
dat de personeels- en opleidingenadvertenties
goed gelezen worden*

ELDERS.24;95"

CAMPAGNOLA

P1NOT GB1GIO
ILVIGNALE

CABERNETSYRAH
FRANQ01S DULAC
Een aangenaam

PLDERS»ty5

„Maaiden van
Campa9nola.H«5tt«eel
Kleine korte,
he»in=cn.\Ve6cHis
Camp»3no!an'"van
huizen ewl de langs»

Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving ons kantoor.
De uitgebreide folder en advertentie-tarieven
liggen voor u klaar.
Amsterdam 020-562.3076
Amstelveen 020-347.3422
Zandvoort 023-571.7166

CLAERYN
JONGE
JENEVER

DE BOURG
CHAT EAU NOBLET
| MET GOUD BEKROOND |
Wnnkenner
„iret.eekCôtesdcBouig.
gelegen aan de rechteroever
"an de Ooidog™, nog met
„lanti geleder, ontdekt
Uitdeïeslieekselcc.
leerden v/ij vooi u dc.'o
schitterende wijn van
Chalcau Mobiel. »e*e
uil do ötuivet'soorten
Meitol en
Sauvignon is

blcckgce
boue;uev. njkmcl
veel peer:

lic. zachle
oel sap.

MUSCADETSUFlUE
DOMAINE DE LA TOUCHE

Kleur, donkerrood.
bouquel: vol met
aiondtonen;
smaak: intens
eel bcsvruchlcn

SCOTCHMAN
WHISKV

TIO PEP£
'NO SHERRY

F

vcO,7

LITER
0,75 LITER
toepr'ifs 19.-98'
ELDERS 14:95

STASSEN
CIDRE
0,33 LITER
ELDERS J2:59

BRAND PILSENER
BLIK
33 CL
ELDERS

hee£t alle dranken!
HAARLEM: Calilotnièpleio 17 (naasl D-reizen) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraal 21 (Bij Dirk v/d Broek Supei marku
l heet mtv/ Ö.7.T 50 ï'i;,'(?n/èn, M i

SAMSUNG HIFI STEREO
VIDEORECORDER
SAMSURG CAMERA
PHILIPS BREEDBEELD
W6J01, 61cmBI LmeS,
icreo teletekst Adv'2095 -

VPK60,14xmotorzoom '1099-

1279.-

SONY T R A V E L L E R

639.
879.-

T820 Black-lme S grootbeold stereo.TXT Adv'2795 -

1679.-

PW9611,70cm, 100 Hz digilalscan stereo.TXT Adv'4595

2599.-

PHILIPS 70CM STEREO

TRV11; VideoS Camcorder Adviespri|S'1980 -

968.-

,«

-£.£

A4FAXOP
NORMAAL PAPIER'...

SONY DIGITAAL TOP!

2879.-

JVC DIGITALE STUNT!

Off Ned Philips garantie
55cm teletekst AdV1245-

GRDV, Camcorder, 100x
zoom Adviespnjs'5279 •

699.-

2679.-

51 CM KTVTELETEKST
fTELETEKST
70voorr,euzenders,Off
enders.Off Ned
Philips garantie
intie Adv'745 -

PTJifo
IMH?

QQQ _
OO«f.

PORTABLEKTV37cm
Off Ned Philipsgarantie '495 -

319.-

PHILIPS MATCH-LINE
VR, Turbo-Dnve, stereo, montage, Jog&Shuttle, TXT. '1495 -

979.-

i£5»

FW375P; 240 Watt Dolby
Surround versterker, RDS
tuner, dubbel cassettedeck,
3 CD-wisselaar, inclusief 3weg frontspeakers, centeren surroundspeakers en
afstandbediening.
Adviespnjs*1095.-

NEDERLANDS

m

TOPMERK VRIESKAST

_

3 ruime vriesvakken, 100 liter inhoud,
deur links- en rechtsdraaiend te monteren,
controlelampjes. Adviesprns'499 -_

(£

SAMSUNG ALL IN ONE
FAX/PRINTER

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
l 020 - 6474939 •

899.-

N01
tL^

669.-

SONY HIFI STEREO
KV29 Stereo, TXT '1880-

E705, SuperTnlogic,4 koppen,
Showview+PDC Adv'1200.-

1179.-

639.-

SONY BREEDBEE'LD
KV24WS1, Super Trinitron,
stereo, teletekst Adv'2440-

1299.-

649.-

28 WS1.70cm Super Trimtron, 60 Watt stereo, telolekst Adviesprijs'2990 -

1479.-

SONY 100HZSUPER!
OOHZ SUPER!

1699.-

979.-

SONY 55CM
ÏM STEREO
STEREO

599.-

. H"V :•-

579.-

,yste«m

SAMSUNG STEREO !
SV125; Videorecordermet
PDC Adviesorus'749.-

359-:

TECHWC-w-i-6bwili:?99, - gQ NV

579.-

BOSCH AFWASAUTOM. l

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

PGSBO-.Pe^58"0"
r
3CD-wlsse«»» '

• ke, s .

Adviesp

Shu«lep<»yentepe»v^g ^

109S..

MIELE KOELKAST

K1321S; 270 liter inhoud
CFK-enHFK-vnj Adv'1399.-

849.-

SIEMENS KOEL/VRIES
KG25V03; 240 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv*1348.-

879.-

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100, Digitaal,
gescheiden regelbaar. Maar
liefst 280 liter inhoud, 3 vriesladen. CFK/HFK-vrij. '1849.-

649.-

PANASONIC 63CM TOP

ARISTONA STEREO KTV

Nlinl-ülsc re''.... artu'660.-

799.-

FE310;2x*5W:,a'=

•\ JVC D'

E1 05; Afslandbediening '610-

1099.-

*ARISTONA
'&I51.CM KTV l VIDEO

979.-

SONY COMBO 37CM
KV14V4; Shovyvlew, PDC.

WASDROGER STUNT!
Meltjclkloken pluizenfilter. '495 -

375.545.-

SONYVIDEORECORDER

849.»
ATAG
FORNUIS

?XJS -as

PHILIPS VHS-VIDEO
VR161; Afstandbed Adv'645 -

FG1;

CONDENSDROGER
1

2-DEURS KOELKAST

BAUKNECHTDROGER
Kreukbeschermmg. Instelbaar tot 150 minuten. '949.-

ZANUSSI 2-DEURS

Geenafvoernodig RVStrommel

TAt.212, Stereo, teletekst,
topBlack-lmeS Adv'1795-

TV/VIDEO COMBI'S

CFR, 220 liter netto mhoud, CFK-vnj. Adv'849.-

Z150; Automatische ontdoonng Adviesprijs*749.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
afstandbediening

299.MULTIMEDIA PC STUNT!
Intel Pentium166MMX,
IBM200Proc Laatste modellen

1479.INTEL P200MMX PC
Multimedia PC, 32MB intern,
2 lGBschijf,CD-Rom,fax/modem, W'95, 1 jr On-Site garantie en helpdesk '3799 -

55CM STEREO KLEUREN-TV
Classic model, Flat Square beeldbuis, telelekst met geheugen, afstandbediening *699
SONY HiFi STEREO VIDEORECORDER
SLV610 4 koppen super Trilogie, 60 voorkeuzezenders alstandbedienmg Adv *880 SONY STEREO KLEUREN-TV
KV25C5, Classic 63cm super Trinitron, Dig
Sound Proc Teletekst Adviespnjs*1<199SONY DIGITAL WOW CAMCORDER
SC100,3' LCD-scherm, steady shot, laserlink, picture elfects alstandbedienmg *400

469
579
1149
2599

HET VOORDELIGSTE ABONNEME
NEDERLAND MOBILINE 14,95* PE
TOPKWALITEIT SIEMENS GSM
toestel S-6 POWER t.w.v. 799,-.
1
fSOgiant
' BOuiiislanilb)
' 24uitsseiviCE
UNSLUITKOSTEN
t,w,v. 108.69
Bdln in binntn en buittilanil
Sptcmllaipttttiijlniel
~

[Voor aanvraag abonnementen zijn vcrcftti GcTdlgo "ië'gltlm
[kopie legitimatie en kopie bankafschrlft |zonder bcdj^g

INDESIT KOELKAST
GR1450,134 liter koeler, 3 legplateaus,
CFK-vri] Adviespnjs*669 BOSCH VAATWASSER
SGS2000, 2 programma's, aquastop,
RVS interieur Adviespri]s*1199 ZANUSSI WASAUTOMAAT
FL1000,1000 toeren centrifuge, RVS
trommel, schokbrekers Adviespnjs*999
BOSCH VAATWASSER
SGS3000,3 programma's, aquastop,
RVS interieur Adviespri]s*1299 -

319.699.-

37cm, Showview. Off. Ned.

475.-

BOSCH WASDROGER
Electronische besturing.
Zeer stil. Adviesprijs*1099.-

BOSCH KOELKAST
180 liter Variabele indeling.
Zuinig en stil Adv "985 -

595.-

MIELE WASDROGER

729.829.-

Electromsch en reverserend.
RVS trommel. Adv'1799.-

155.90 LITER VRIESKAST
3 vakken. Adviesprijs 698.-

349.-

IBMAPTIVAE60TOP!
K6-233MMX.32MB intern,
2 OGB, K56 flex (ax/modem,
14' monitor Adv'3999.-

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik
»•*• capaciteit, CFK-vnj

449.-

GSD1300; 3 laden, 11 kg m
vriescapaciteil. Adv'848

ST650 Stereo, TXT Adv'1829-

pTifii COQ m
.
IJ:]/;? D£&m
OPZETVRIESKAST

IBCC PRIJS
BUBBLEJET STUNT!

PORTABLE KTV 37CM

289."
CANON BJC4200

r5a 9QQ .

269.-

O"7Q
*ei o.

ETNA KOOKPLAAT
2-delige pannendragers

HOLLANDIAKOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat Adv'295 -

~> 158.ATAG WASEMKAP

219.HP INKJETPRINTER

PELGRIM KOOKPLAAT
2-delige pannendragers en
sierdeksel. Adviespnjs'490 -

Handigl 50 liter. Adv'595

JP 170, Kleurenprinter '599 -

KTV 37CM+ TELETEKST

798.-

ETNA FORNUIS
Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv*695.-

2800toeren,RVStrommel.'249.

GRUNDIG 63 CM KTV

P730 STUNT' Adv'699 -

Gas-elektro fornuis, grill, thermostaatensierdeksel '1199

CENTRIFUGE

BOSCH VRIESKAST

GRUNDIG 37CM + TXT

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS

LUXE FORNUIS

CTQ .||SPEAKERSET80WAJT

• ^^l^^l "

Gasfornuis
met elektrisch!
oven, mcl
grill en
sierdeksel.
AdV 1450.-

Gasoven, vonkontsteking en
ovenlade Adviespri|S'849 -

1979.-

1719.-

~1295.-

INBOUW VAATWASSER l
Volledig integreerbaar,!
4 programma's en aqua-l
stop. Adviesprijs. '1299.-1

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
l trommel. Adviesprijs'649.-

JVC SHOWVIEW + PDC
A237; Express ProDigi '714.-

Met

845.-

MIELE. VAATWASSER
G570; Topklasse. 6 Programma's 12couverts Water- |
ontharderenwaterstop. "2099.-

898.-

265.-

„lna.Aöviesp'1

TA4412.63cm,tetetekst '1595 -

ARISTONA63CMKTV

~ 795.-

SIEMENSAFWASAUTOM. ]
SN23000; Met aquastop
en RVS binnenzijde. Lage
verbruikswaarden '1348 -

PIONEE

. set Incl.

MD2, HiFi-stereo.TXT '1399 -

969.-

GSF341; 3 programma's. Va- |
labele indeling. Adv"1099.-

269.-

CoVs^ieren^^AQQ .

PHILIPS SHOWVIEW

TX21,55cmFSQ Adv'849 -

735.-

BAUIOECHWAATWASSER

INDESIT INBOUW!
KOOKPLAAT
l

wrr^anmr» 33?•
VR165,-rPDC,afstbed '745.- l

SMS1012; RVS interieur. 4
sproeimveaus. Adv*1179.-

749.-

•VkVmï

PANASONIC KTV TXT

525.-

WASOROOGCOMBINAnE
Wassen en drogen in 1 machme, 1000 toeren. Adv'1549.-

1MP50-.TÓPKI-A
CD-SP

ARISTONASB25TURBO
Super TurtX)-Dnve, showview
+PDC,afstandbediening '845-

479.-

~ 1198.-

SONY LONGPLAY

449

599.-

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge. Zuimg, stil en milieuvriendelijk.
Waterbeveiliging. Adv'1649.-

165.-1

XE210-.EÖ

AdviesP Jl .
a.wegboxen.Aav.

PANASONIC Beste Koop!
NVSD200; Showview +
PDC. Adviespnjs'649.-

299.-

SHARP HETE-LUCHT l
COMBI MAGNETRON
inelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Makkelijk te
Vetekookfunktes.'699 -

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk; 4 pro- j
gramma's, 12couverts '899.- l

898.-

249.-

r s

andbed.'SSOM1400, Afstandbed.
'550 -

369.-

„, design. Adv

Teteloon,nieu'

ettetC0/300,

E260;Showview+PDC "780-

229.-

SAMSUNG 24 LITER
000 watt magnetron, 60 miluten timer, automatische ]
programma's.

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaansevormgeving ****
sterren invriescapaciteit.
Adviesprijs 899.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER
850 toeren. Slechls 40 cm
breed. Adviesprijs* 1435.

„bare boxen

on, TXT.M440
TXT.'1440-X2101. Trinitron,

569.-

249.-

'ÏZeeWe^-

ARISTONA STEREO
SB65;4koppen,SHOWVIEW l
+ PDC, long play Adv'1095-

SONYPORTABLEKTV
ITABLEKTV

219.-

DAEWOO MAGNETRON
«DR610; DIGITAAL 18 liter moud, 800 watt vermoen.auto programma's '349.-

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met automatische ontdoonng. Vnesgedeelte met 2 vakken en
• sterren mvneskapaciteit.
Adviespnjs'999.-

AUTOMAAT
BOVENLADER
TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
AdV1099.-

GRUNDIG HIFI STEREO

M21,Hi-BlackTnmtron
;Tnnitron '990'990 -

179.-

WHIRLPOOL AVM260
7 liter inhoud. Eenvoudie bediening. Adv'599.-

499.-

WAS-

GV6400, 4 koppen,
Showview + PDC Adv'1159 -

699.-

179.-

SHARP MAGNETRON
R2V18, 15 liter inhoud
standen en kookboek

WHIRLPOOL AVM
Ruime 3 in 1 combi magneron. Met hete lucht, grill en l
00 Watt magnetron Dusontooien, koken, bakken, bra!enengratmeren.Adv"999 - i

599.-

589.-

SONY55CMTELETEKST
'1TELETEKST

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
/16135; Supersnel verwarmen en ontdooien Uitneemaardraaiplateau Adv'279 -

ARG647; 156 liter koelen
en60litervnezen Adv*949.-

J620,Hi-SpecDnve.AoV1189.-

KV25, Superr Trinitron, teteletekst, afst bed
led Adv'1399
Adv'1399--

425.-

499.-

JVC HIFI STEREO

E2561, Super
iuper Trinitron,
PIP.stereo.TXT
i.TXT Adv'2970-

SONY 63CM
;M STEREO

INDESITWASAUTOMAAT
WN400, 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv"799.-

PHILIPS HIFI STEREO
VR665,Showwew+PDC,4koppen, FoltowTV, bngplay * 1095

SONY BREEDBEELD

578.-

ELECTROLUX
KOELBOX 12 volt
Ideaal voor op de camping
en m de auto.

ZANUSSI WASAUTOM.
FL700; 750 toeren centrifuge. RVS trommel, schokdempers Adviespnjs"949.-

779.-

SONY 72CM TRINITRON

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak 140 liter mhoud, CFK-vnj Adv'729.

BAUKNECHTWASAUTOM.
WA8214, Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiligmg,
bespaarprogramma's '1349.-

HD610, Topper' 4 koppen,
Showview+PDC Adv"1199

E810,4 koppen SuperTrilogic
*videorecorder." 1550 -

375.-

INDESIT 900 TOEREN
WASVOLWASAUTOMAAT
WE900, Instelbare centrifugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfremigende pomp. Adv'1199.-

~~ 1649.-

PANASONIC STEREO

SONY HIFI STEREO

325.-

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak. Adv*699.-

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse. Vol electronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv'2299.-

Consumenten Helpdetk voor Informatie en
advlei. Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot hulcJioudelljk* app.

1

295.

'V.SL

C ALL C ENTER

SF4100, Inkjet fax, 300 DPi, 100
pagina's papier capaciteit, 50
snelkiesnummers, kopieer functie,
aan te sluiten op PC, mogelijkheid
tot 600 DPi kleurprintmg d.m.v.
optionele mktcartndge.

699.-

848.-

WHIRLPOOL K A S T
130 liter, met vriesvak. "699 -

698.-

PHILIPS MINI SET MET
DOLBY SURROUND
PRO LOGIC

275.-

145 LITER KOELER
Automatische ontdooiing '529

^M£fllilliÉ\li3r*il

s* OOOG
w o ©o©

1279.-

949.-

PI 156,Alslandbediend 645 -

"* ö O O O
O ÖOOO

SONY Hi-8 HIFI STEREO

1-DEURSKOELKA!
=
raaie en degelijke uitvoenng met vriesvak.

SIEMENSWASVOLAUTOM.
WM20000, RVS trommel en
kuip Aparte temperatuurreBespaartoets Adv'1348.-

WHIRLPOOLWASAUTOM.
AWMBOO; 15 programma's.
Ruime vutopening. MilieuvnenDeurbeveiliging '1079.-

Bt

XSfeï

TR780; STEADY SHOT, topklasse camcorder. Adv'2530 -

STEREO KLEUREN-TV

489.-

AEG WASAUTOMAAT
LavamatSl7. 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiligmg,
zuinig en stil. AEG meerdere
malen beslgelesll Adv' 1449 -

Eifel

1179.-

SONY + LCD SCHERM

DCR, TOPKLASSE'7,5cm
kleurenscherm Adv"4400 -

PHILIPS TELETEKST

C=DI/

TR620, 15x zoom, 3 projramAE Adviespnjs'1890 -

PT4501 Teletekst Adv'1645-

W

Mm

^«i

2199.- ~ 1279.PHILIPSBREEDBEE"LD

DOLBY PRO LOGIC

*S8BS

,*v-O_l

£«•4»^

SONY STEADY SHOT !

PHILIPS BREEDBEELD
PW9501 Tv van tjaari70cm
Bkick-lmeS. lOOHzdigital
stereo.TXT Adv'3895 -

SfK. VRIJJ.

f^i

TR401,HiFigeluid Adv'1330

PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV

£-*?>

SV125, 4 koppen, super jet
drive, PDC, long play, scart
aansluiting, afstandbediening.
Adviesprijs*699.-

VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar in
alle maten on soorten. E
is al een vr.eskist voor

J400,lncl sheetfeeder '499 -

ETNA WASEMKAP
AVANCE, 3-standen Adv'1 35

299.-

Topklasse1 3jr garantie '821 -

349.-

BCC BETER EN G O E D K O P E R

I

HAARLEM
Winkelcentrgm "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

I

BEVERWIJK

l ZAANDAM

1500m2 Superstore Beteren goedkoper!
Breestraat65

J 1500m2 Superstore Beter engoedkoperl
l Westzijde 55 (onder DlrKv.d. Broek)

20 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
AMSTERDAM - AMSTELVEEN - ALKMAAR • ZOETERWOUDE • ZOETERMEER •

LEIDSCHENDAM-MAARSSENBROEKHILVERSUM-UTRECHT-ZEIST

I

OPENINGSTIJDEN

maandagmiddag . :
13.00 tot 18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag
09.30 tot 18.00 uur
-"--]
. ...-•. 09.30 totï7.00 uur
l KOOPAVONDEN Badhoevedorp Maarssenbroek
l Delft en Zoetermeer vrijdag. . . 19.00 tot 21.00 uur
l overige f Hiaten donderdag ... 19.00 tot 21.00 uur
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Met

Arda Paap,
jeugdpanellid
van het
Politiek Café

oog
en

oor
de badplaats door

Ze is niet op haar
mondje gevallen, de
23-jarige Arda Paap.
Dat is in het Politiek
Café vaak te merken.
Ze zegt wat ze vindt.
Ook als politici dat
soms wat minder
goed uitkomt. Arda
komt op voor haar
generatie. „We zullen
er heus ooit wel een
keer ook tussen
komen met onze
ideeën."

Monique van Hoogstraten

Dominee Swaluë

Arda Paap: „Je moet niet eindeloos over plannen praten en oude koeien uit de bloot halen"

Illiisti alic Nuiuicl Mc'CdV.i

Arda vindt politiek maar 'geouwehoer'
K VIND HET gewoon
ontzettend belangrijk
dat de jongeren in
Zandvoort hun stem
kunnen laten horen. Tenslotte
willen zij net als ieder ander
ook graag serieus worden genomen, terwijl er nu nog veel te
weinig rekening met ze wordt
gehouden. Daarom ben ik heel
gemotiveerd om door te gaan
als woordvoerster van het jongerenpanel, dat elke maand
van de partij is tijdens het Politiek Café in Yanks of Huis in de
Duinen. Ik heb echt het idee
dat ik daar wat mee bereik,"
aldus Arda Paap.
Sinds half februari fungeert
de 23-jarige bewoonster van de
Secretaris Bosmanstraat als
notuliste, samenvatster en
zegsvrouwe van de 13- tot 18jange bezoekers van het Politiek Café. Voor de pauze en
voor het einde van de bijeenkomst neemt zij het woord om
het niet zelden tegendraadse
standpunt van haar tafelgenoten te vertolken. En eventueel
haakt zij spontaan in op tegenwerpingen die vanaf het podium of vanuit de zaal worden
gemaakt. Dat zij bepaald niet
op haar mondje is gevallen en
verrassend ad rem lik op stuk
weet te geven, heeft menige

I

politicus inmiddels mogen ondervinden.
„Ja, ik schijn verbaal vrij
goed te zijn," beaamt Arda.
„Daarom ben ik ook, hoewel ik
er eigenlijk al te oud voor ben,
woordvoerster van het panel
geworden. Als zo'n raadslid of
wethouder iets zegt dat gewoon onzin is, heb ik nu eenmaal eerder de neiging om 'ho
even!' te roepen dan iemand
van dertien of veertien. En ik
heb hun trucjes om je af te
wimpelen of je op het verkeerde spoor te zetten ook wat eerder door. Bovendien ken ik
heel veel kinderen en leeftijdgenoten hier op Zandvoort, zodat ik goed weet wat er bij hen
leeft."
Dat ze in het panel verzeild
raakte, is min of meer toeval.
Tot februari van dit jaar bemoeide ze zich nooit met politiek. „Op de mavo heb ik er bij
maatschappijleer wel iets over
geleerd," meent Arda, die
sinds kort in de jeugdhulpverlening werkzaam is als groepsleidster bij een pedalogisch instituut te Duivendrecht.
„Maar ik geloof niet dat ik die
lessen erg interessant vond.
Toen de verkiezingen er dit
jaar aan kwamen, leek het me
echter belangrijk om te weten

Bekende artiesten te gast in Radio Noordzee Beachclub
ZANDVOORT - Wie een bekende Nederlander tegen het
lijf wil lopen, moet op doordeweekse dagen een bezoekje
brengen aan de Radio Noordzee Beachclub. Vanuit dat omvangrijke
strandpaviljoen
wordt namelijk van maandag
tot en met vrijdag elke middag
tussen twaalf en twee het populaire programma 'Radio
Noordzee aan de Beach' rechtstreeks uitgezonden. En daar
doen om de haverklap Nederlandstalige artiesten aan mee.
Zo gaf vorige week woensdag
Frans Bauer acte de présence,
waarna vrijdagmiddag niemand minder dan de zingende
vrachtwagenbestuurder Henk
Wijngaard het stralende middelpunt vormde van de radioshow. „Wie er wordt uitgenodigd, is zelfs ons niet van te
voren bekend," vertelt Han
Pastoor, die het paviljoen samen met zijn zoon Benno exploiteert. „Het kan in feite iedereen zijn. Wij zullen in elk
geval niet raar opkijken wanneer we mannen als Gordon,
René Froger of zelfs Marco
Borsato in onze tent krijgen."
Op l juli is een begin gemaakt met de reeks uitzendingen, die voor ieder geheel gratis zijn bij te wonen. Erg druk
was het de eerste dagen nog
niet, hetgeen Pastoor wijt aan
het slechte weer. „Maar het is
natuurlijk ook nog niet zo bekend wat hier allemaal gebeurt," voegt hij eraan toe. ,,Ik
verwacht dan ook beslist dat
er, zeker als de zon lekker
schijnt, veel meer mensen op

af zullen komen." Zitruimte is
er volgens hem genoeg om m
de Beachclub enkele honderden fans van het Nederlandse
lied te herbergen. „En als het
mooi weer is gaan we gewoon
naar buiten, waar wel plaats is
voor duizend gasten."
Het programma wordt dagelijks gepresenteerd door Peter
Teekamp. Op het podium in
het paviljoen ontvangt hij tal
van gasten, onder wie in elk
geval op woensdag en vrijdag
een coryfee. Tussen de gesprekken door worden plaatjes
gedraaid van de betrokken artiesten en allerlei spelletjes gedaan. Het aanwezige publiek
loopt een flinke kans in zo'n
quiz-achtig onderdeel betrokken te raken en kans te maken
op een aantrekkelijke prijs. Zo
heeft menigeen het strandpaviljoen reeds verlaten in het gelukkige bezit van de vakantiecheque van 999 gulden, die
FIT-Reizen ter beschikking
stelt aan degene die het vereiste antwoord geeft.
Vanzelfsprekend zijn de bezoekers tussen twaalf en twee
niet verplicht om op een houtje
te blijven bijten. Integendeel,
er is alle gelegenheid om te genieten van wat de keuken van
de Beachclub allemaal te bieden heeft. Als specialiteit geldt
het 'broodje Noordzee', dat bestaat uit een Italiaanse bol met
onder meer zalm, garnalen en
whiskeysaus. Maar ook tal van
andere gerechten zrjn verkrijgbaar, zodat men er naar eigen
voorkeur een uitgebreide
lunch kan samenstellen.

op wie ik moest gaan stemmen. Want hoe je het ook bekijkt: de politiek bepaalt toch
wat er op Zandvoort gebeurt.
En ik vind dat als je niet stemt
je daar ook geen kritiek op mag
leveren."
Om met voldoende kennis
van zaken op 4 maart de stemcomputer te kunnen bedienen
verdiepte Arda zich ijverig in
politieke krantenstukken, partijprogramma's en dergelijke.
Dit inspireerde haar tot allerlei
meningen en ideeën die ze gretig in haar omgeving ventileerde. „In die tijd riep ik een keer

genwoordigers in het algemeen en die van Zandvoort in
het bijzonder gestalte te geven. „Eigenlijk heb ik een hekel
aan politiek," geeft ze oprecht
te kennen. „Dat klinkt misschien stom, omdat ik er nu
zelf mee bezig ben. Maar waar
het mij om gaat is dat er wat
gedaan wordt, in plaats van alleen maar eindeloos over plannen te praten en oude koeien
uit de sloot te halen. Naar mijn
mening wordt er gewoon veel
te veel geluld. En ik weet wel
zeker dat een heleboel anderen van mijn generatie er ook

'Als politicus onzin uitkraamt,
roep ik 'ho even!'
in café Neuf tegen een vriendin
dat er volgens mij een aparte
plek voor de jeugd moet komen," vertelt Arda. „Eugène
Weusten, die het Politiek Café
leidt, hoorde dat en reageerde
daar meteen op En al snel
vroeg hij mij om aan het jongerenpanel mee te doen."
Voor Arda bleek dit de kans
bij uitstek om haar sceptische
houding tegenover volksverte-

zo over denken."
Om voorbeelden zit Arda
niet verlegen. „Neem nou de
verkiezingen. Dat was wel heel
frappant. Als je de programma's van de partijen las, zag je
dat ze het er allemaal over
eens zijn dat er meer voor toeristen en jongeren moet worden gedaan en dat het parkeerprobleem moet worden
opgelost. Maar inmiddels heb-

ben ze alweer maandenlang de
tijd gehad om aan de slag te
gaan en wat is er tot nog toe
gebeurd? Niets dus. Of althans
heel weinig. En daar kan ik me
verschrikkelijk aan ergeren.
Volgens mij moeten ze gewoon
uitvoeren wat ze afgesproken
hebben, in plaats van met elkaar allerlei spelletjes te spelen."
Door tijdens het Politiek
Café haar zegje te doen heeft
Arda het idee in elk geval wat
tegengas te kunnen geven. Onder andere door steevast te
pleiten voor meer inspraak en
voor meer gelegenheid voor
bewoners om hun visie in het
gemeentebeleid door te laten
klinken. Een grotere betrokkenheid bij de politiek wijst zij
echter resoluut af. „Oh nee,
alsjeblieft, al dat geouwehoer,
daar heb ik geen zin in, hoor,"
reageert zij als door een wesp
gestoken. „Een poosje terug
ben ik een keer naar een raadsvergadermg geweest, om eens
te kijken hoe het daar toeging.
Nou, dat viel zeker niet mee.
Als je niet thuis bent in de papierhandel die daar op tafel
komt, is dat knap ingewikkeld.
En wat ze nou eigenlijk precies
willen, haal je er toch niet uit."
Volgens Arda is het trou-

Weekenddiensten
m

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
JIJzakennieuws kunt u sturen naarde
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26. 2040 AA Zandvoort
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12 Tel 023-5718648.
of Faxen 023-5730497

e

Voor geluidsoverlast hoeft
door omwonenden overigens
niet te worden gevreesd. In het
paviljoen blijft het namelijk bij
het gesproken woord. Tussen
de gesprekjes door wonden
weliswaar plaatjes gedraaid,
maar het volume daarvan zal
niet van dien aard zijn dat de
decibels tot de wijde omgeving
doordringen. Han Pastoor
meent dan ook dat de dagelijkse opnames van het radioprogramma een verrijking vormen
van het totaalaanbod voor toeristen en strandbezoekers.
„Ook als het rotweer is kan
men hier immers een paar uurtjes op een hele leuke manier
doorbrengen. Met name voor
de mensen die op de campings
verblrjven is dat natuurlijk nuttig om te weten."
Tot en met eind augustus
wordt het programma vijf keer
per weekin het paviljoen opgenomen. Wie het eerst eens wil
beluisteren voor te besluiten
er zelf bij aanwezig te zijn, kan
van maandag tot en met vrijdag tussen twaalf en twee terecht op FM-golflengte 102.7.

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer
(CPA)
Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J.
Anderson, B. van Bergen, C.
Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blume, F.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens
feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De spreekuren van de dienstdoende arts
zijn zowel op zaterdag als zondag van 11.30 tot 12.00 uur en
van 17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
0900-1515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W. Neutel, tel. (023-)
5713073, openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te
bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 0900-1515.
Verloskundigen: Mevrouw S
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort.
tel. (023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst 023-5383361.
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance'
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471.
dag en nacht bereikbaar voor
een gesprek van mens tot

mens.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
minimaal l dag van te voren
opgeven bij het Welzijnscentrum, tel. (023-) 5717373. Voor
de maandag moet men zich op
de vrijdag ervoor opgeven.
50 plus Inlooppunt: Woe 10-12
uur, voor informatie, ontmoeting, leestafel en kopje koffie of
thee. Willemstraat 20, zij-ingang Gemeenschapshuis.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l,
tel. 5713459 bgg 023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-5340350 op xverkdagen 12.00-14.00 uur en
maandag- + donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders' Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretanaat
ZVH). Schriftelijk: Postbus
287. 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnuimner gas buiten
kantooruren: tel. 023
(5)235100 (nv Energiebedrijf
Zuid-Kennemerland. Tijdens
kant.uren: 5235123.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-)
5714131.
Open
ma.
14-17 30/18.30-20 30 uur, dl
14-17.30, woe. 10-17.30. vrij.
10-12/14-1730/18.30-20.30 u.
zat. 10-14 uur.

Het was wel even schrikken voor de Zandvoorter Michiel Jansen
toen hij vorige week in onze rubriek Promenade een zekere C
Zwaluw zag opgevoerd als de maker van het Zandvoortse volkslied. Dominee Swaluë (1801-1882) - waar de Swaluestraat naaris
vernoemd - heeft dit lied in 1846 geschreven voor de opening van
de bewaarschool aan de Dumweg „Het lied was niet als volksliecl bedoeld, de tekst had hij geschreven op de melodie van het
beroemde lied 'Klein vogeltje op groene tak' van de Amsterdammer Wilhelmus Smits. Als hij toen zou hebben geweten dat zijn
opemngslied het Zandvoorts volkslied zou worden, dan zou hij
wel hebben opgekeken."
Swaluë werd in hervormde kringen beschouwd als een voorvechter voor het maatschappelijk welzijn en is bijna vijftig jaar, van
1837 tot aan 1882, hier dominee geweest. Onder zrjn leiding is de
hervormde kerk aan het Kerkplein gebouwd. De dominee ligt
begraven op de algemene begraafplaats.

Schone stoep

WD-er Pieter Joustra liet onlangs in de gemeenteraad zijn
ergernis blijken over de manier waarop de ambtelijke organisatie omgaat met brieven en memo's. De raadsleden krijgen vaak
onvolledige stukken onder ogen en brieven met tikfouten. Joustra vindt dit getuigen van een gebrek aan motivatie, bovendien
is het klantonvnendelijk. Burgemeester Van der Heijden kreeg
het advies om eerst het eigen huis schoon te houden alvorens
zich tot de cliënt te richten.
Het Zandvoorts Nieuwsblad is het eens met Joustra. En als men
toch aan het vegen gaat, het taalgebruik van de coach zelf is ook
een studie waard. Zo had Joustra het over 'het college en haar
betrokken ambtenaren' (college en zijn betrokken ambtenaren), de 'commissies is de juiste plek' (de commissie zijn) om
zaken te bespreken en 'er zijn een groot aantal vragen beantwoord' (er is). Wat ons betreft: Joustra moet eerst zijn eigen
(verbale) stoepje vegen voor hij aan het hele huis begint.

wens nergens voor nodig om
lid van een partij te worden om
het een of ander te bereiken.
„Integendeel zelfs, want dan
moet je je toch weer aan het
vaste verhaaltje van zo'n partij
houden. Bovendien geloof ik
helemaal niet dat je op die manier iets beter of sneller voor
elkaar zou kunnen krijgen. Stel
dat we bijvoorbeeld als jongeren een plan maken voor een
jeugdhuis. Dan gaan we daarmee gewoon naar de gemeente. En als die het zomaar afwijst zullen we net zo lang actie voeren en interviews geven
aan alle kranten tot er wél naar
ons wordt geluisterd. Op die
manier komen we er ook heus
wel tussen."
Voorlopig is het Politiek Café
gesloten. Pas na de zomer worden de maandelijkse discussies weer voortgezet. Arda
Paap zal dan zeker weer het
jeugdpanel aanvoeren. „Al was
het maar om zo andere jongeren te laten merken dat als je
ergens een mening over hebt je
die gewoon naar voren kan
brengen. En dat het helemaal
niet zo eng is als het misschien
lijkt om tegen die raadsleden Naarmate het WK vordert, zie je de Oranje-gekte toenemen
Iedereen heeft het ineens over 'onze jongens' en bierleveranciers
en wethouders in te gaan."
worden op straat aangehouden en om Oranje-viltjes gevraagd
Johan Schaaphok Die groene van Hemeken voldoen natuurlijk niet meer. Martin
Bakkenhoven uit de Willem Drayerstraat kan er ook niet genoeg
van krijgen. Om zijn betrokkenheid bij het Oranjelegioen in
creatieve banen te leiden heeft hij zijn eigen woonstraat maar
versierd. Eerst bescheiden, later rukten de Oranjeversierselen
steeds verder op. Martin bleef echter wel nuchter: mochten de
Nederlanders op verliezen, dan is het meteen uit met de pret.

Oranjegek

Dier
van de
week

ADVERTENTIE

JesweeX niet"wafje/hoort!
Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag lot en met donderdag:
00 00-OrOO ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
1200-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 DeKustv/acht
17 00-20 00 ZFM Nonstop
2000-2200 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed

Een grote zwarte mannelijke
labrador retriever van het

bouwjaar 1987. Mailoo. Ee_n
beetje op leeftijd dus en niet
echt mooi, maar wel heel lief
en energiek. Mailoo kan goed
met kinderen omgaan maar

niet met katten. Verder is hij
zeer aanhankelijk. Hij zoekt

een baasje met de nodige
ruimte en tijd. Andere honden
vormen geen probleem, inte-

gendecl: het geeft ook de nodige gezelligheid. Informatie
over Mailoo is te krijgen bij
het Kcnnemer Dierenhuis,

Keesomstraat 5, tel.: 571.6502.

Vrijdag:
00 00-07 00
07 00-09 00
0900-11 00
11 00-12 00
12 00-13 00
1300-1500
1500-1700
1700-1800
1800-1900
19 00-20 00
20 00-22 00
22 00-24 00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de aemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Sport
v/h Monopole (üve vanuit Hotel Hoogland)
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag:
00 00-Off 00
0800-1000
10 00-12 00
1200-1800
18 00-19 00
1900-2000
20 00-24 00

ZFM Nonstop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Cate Neuf)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits S Paddock
DeCoquereli
De Kustwacht

Zondag:
00 00-09 30
09 30-10 00
1000-1200
12 00-17 00
17 00-19 00
1900-2400

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

D
§
O

NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/ZFM

Burgerlijke stand
Periode: 27 juni tot 3 juli 1998
In ondertrouw: Jan Cornehs
Lamain en Belinda Brigitta
Bakkenhoven.
Aangifte geregistreerd partnerschap: Peter Veldman en
Johnny Boedhoe.
Getrouwd: Augustmus Maria
van Oostrom en Sonja Posthouwer.
Geboren: Iwa Curie, dochter
van Ive Curie en Bernada
Crnkovic. Johannes Koning,
zoon van Johannes Koning en
Monique Wissink.
Overleden: Karel Albert Visser
(65). Franciscus Jacobus Fagel
(76).

Kerkdiensten
^ AiiHiHHHiiHHHiHHBiHHH^^S»9BiHHBHHHHBHB
De bekende zanger Henk Wijngaard is te gast bij Peter Teekamp
Toto Kat m Schut

Hervormde Kerk: Zondag 10 00 uur: SOW, ds J. van Leeuwen
Gereformeerde Kerk: Zondag 10.00 uur: SOW in Herv. Kerk.
Agatha Parochie: Zaterdag 19.00 uur: pastor C. van Polvliet.
Zondag 10.30 uur: pastor C. van Polvliet.
Nieuw Unicum: geen dienst.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: Zondag 10.30 uur: geen
Nieuw o be/.ems \ enen schoon
dienst.
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Gay Games

Felicitaties
Adrie, van harte gefelicierd met je 50e Carla
Dus toch m n ?us Adrie is
3 jaar Ben

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Gerne en Herman, hartelijk
jefeliciteerd met jullie 45 j
luw Mevr Zwaanenburg
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Amsterdam 1998

Het is echt waar tante
Adrie is 50 jaar Debby
l Hoera, mijn tante Adrie is
iO jaar geworden Raymon
Lein gefeliciteerd met je
examen en nog veel leuke
dingen te gaan xxxen Mark
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Gerne en Herman h g met
ulhe 45 j huwelijk
;erda en Ton
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Divers personeel gevraagd

Lieve oma je hebt het voor
elkaar 12 juli word je SAARi'
Dikke kus Ryan

ening en sluiting

Maak er nog wat van zus
<arel
Marjolein, gefeliciteerd and
ets have fun op mijn motor
Heel veel liefs, M C
Marjolein geslaagd Gefeli
citeerd' We zijn trots op je '
Pap mam

-.j
,v

ne

in de Amsterdam ArenA, i en 8 augustus

l M n dochter is 50 jaar, nog
ele jaren Je vader
Van harte gefeliciteerd met
e 50e verjaardag Mananne

met o.a. Dana International, Ricardo Cocciante,
Jean Paul Gaultier, Björn Again, Matilde Santing,
Erwin Olaf, The Weather Girls, en 15.000 deelnemers!

Voor Marjolein, m'n lieve
mop, ging 1 juli de vlag m top
Kusjes, mama
Wat heerlijk, je hebt je
examen gehaald' Van harte
Jacinta - John - Elke Bjorn
• Zondag 12 juli is ze de
sigaar' Dan wordt Aadje
50 jaar" xxx, B P N

Verhuizingen

•,1
A

Ervaren CHAUFFEUR in het bezit van rijbewijs B/C/E en X Y Z B V verhuizingen en
diploma CCV B, voor op containerauto met kettingsysteem, omerverhuizingen/ transport
met rij ervaring met vrachtverkeer in- en rond Amsterdam Voll verz Dag-nachtservice
Heeft u interesse, bel dan met de heer F J C Jansen,
0206424800 of 0654304111
tol 0297-241613 en 0653267032

Muziekinstrumenten

RTF ZOEKT PER DIRECT

Voor Randstad en omgeving hebben wi] per direct ± 57
mensen nodig voor div functies
- verkoop
- vertegenwoordiging
-afl goederen comb verk
- promolie/reclame
-training en begeleiding naar management
U kunt bij ons al v a ƒ270,'
Wij zoeken enthousiaste, goed gemotiveerde mensen met
voor het eerste half jaar
doorzettingsvermogen, die zowel zelfstandig als in teamvereen goede piano huren
band kunnen werken Leeftijd v a 17 jaar

PIANO
SPELEN

Bel dan voor afspraak 020-4657350.
Ervaring en vooropleiding niet noodzakelijk

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Een nieuwe job7 Volg de
opleiding RIJ-INSTRUCTEUR
in A'dam 1 De cursussen
starten op 18 en 22 aug
Info gids 020 69 22 223

Oproepen
Mededelingen

Tickets zijn ook beschikbaar voor:

VAN KERKWIJK

Sport

Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 6413187

Dans- en
balletlessen

augs

Bodybuilding

aug 4-6
aug 6,

Finals

aug 3-7
aug 4
aug 6
aug 3
aug 6

fi/,50/dag
Finals Ballroom
f 17,50
Finals Latin-Amencan f 17,50
Opening Ball
/37.50/75,Closing Gala
f37,50/75,-

aug 5
aug 6

Finales
Champions Show

f30,f30.-

aug 8

Registratie is
mogelijk tot één uur
voor de start

diverse prijzen

Dansen
DANSLES'' Van der Linde
Dansschool Dag inschr v/a
25 aug a s Pr Beatnxlaan 5,
Diemen Tel 020-6991209
Kunstrijden

Sport, spel en
ontspanning

• 12 is het getal v d Zotte
H & E Promotions zoekt voor Jullie kozen de 13e 't Zooitje
de zomervakantie nog enkele
• 13 juli is het alweer 25 jaa RICK Vertrouwd adres voor
stud /schol die ƒ 100 p /d
willen verdienen in de promo geleden Bert
ontspanningmassage Omg
tie Bel 074 2504856 (18 21 u) • 25 jaar = een belevenis
Hoorn 0228-543417 (gn seks)
of 074-2504864
Nu weten jullie hoe gek hè
Te koop
neefje is Van harte Rik
Leuk vakantiewerk1
Verdien ± ƒ 150 p d Bel snel
aangeboden
09002002005 (100cpm)
diversen

Marathon

Leveren en plaatsen alle
soorten glas, 24 u per dag
Goede service en korting
Tel 020 4631055 of

06-55750895

Gevr goede hulp in de huish
v 3 u p/w in app met katten
0235731132/0651375047

• Marjolein, vroeger m'n
banjer, nu m n grote kanjer
Liefs papa

Gevr huishoud hulp, 3 uur • Mark, heel erg bedankt
p week Tel 0235712563
voor je enorme steun aan
Marjolein Dick en Wil
GEVRAAGD
zelfstandige
huishoudelijke • To niks aan de hand, hoor
hulp voor ca 6 uur per week Je blijft mijn allerbeste vriend
Tel 023-5715238
Barry

Winkelpersoneel
gevraagd

• Voor Marjolein goede
tijden vanaf sept op weg
naar Leiden1 Judith

• Waarom we in feeststem
7
Gevr
BLOEMBIND(ST)ER ming zijn t VWO-diplomj
met ervaring voor 2 dagen van Marjolein'
p w Tel 0206994988
• Ze zijn er bijna maar maan
dag helemaal
Vincent Nathalie
Verloren en

gevonden
B Verloren gouden kettinkje
met jongenskopje Wie heeft
het gevonden7 Tel 5715208

Een pruik als het
nodig is!

aug 1-7
aug 7
aug 8

Seml Finals
Finals

aug 2-8

Finals iedere dag

Markten/braderieen
VLOOIENMARKT A DAM N
Zond 12 juli 1000 1700 u
Sporthal De Weeren Beem
sterstr afsl Durgerdam Inl
Midland BV 033 4751167
« Rubrieksadvortcntio7 Zio
voor adres cn/ol Iclcfoonnr
de colofon in deze krant

aparte
pasruimte
ruime
sortering m
haarwcrken
en pruiken

bezoek aan
huis of m
hel
ziekenhuis
ziekenfonds
leverancier

Dus .. . maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd m
hcrenfmqatjwerken
D nsdags geslo'ei

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Relatie/
bemiddelingbureaus

KLM

De Escape

f 50,-

july 31

Marcanti Plaza

f6o,-

Opening Party

augi
Amsterdam Docklands ƒ 6o,-/65,i & 8 Aug Combinatieticket
fno,-

f40,-/5o,-

aug 5-8

/25,-/45.-/55--/65,-

[35,-

f35,-/45,-/
55.-/67.50

aug 2

Marcanti Plaza

f40,-

Rainbow Party

aug 3

Odeon (Singel 460)

ƒ 50,-

f15,ƒ15,ƒ15,f15,f15,f15,-

Mr.CockringContest aug 3

DeCockring

Strictly Classics Part l aug3

Gay Side Beach Club,

ly,,-t

StrictlyClassicsPartll aug 4

Gay Side Beach Club

ƒ 35,-

Apocalypse Night

aug 4

Marcanti Plaza

f40,-

Meet and Greet
TheAthlets

aug 4

De Rode Hoed
aug 2
aug 3
aug 4
aug 5
aug 6
aug 7
aug 5,6,7 De Melkweg

f27,50/33.-/35--

Korenfestival

aug 5,7

Blok: f 20,-;
Pas: f75,f35,-

Concertgebouw
Gala avond!

J35,-

De Cockring

f35,

Strictly Classics Part lll aug 5

Gay Side Beach Club

ƒ 35,-

Black Party

aug 5

Marcanti Plaza

ƒ60,-

aug 2-7

The Wedding Party

aug 6

Kraznapolsky

f85,-

Doopsgezinde kerk
'Early music for
modern times'

aug 5

The Women's Western Party
aug 6

. Marcanti Plaza

ƒ 40,-

Felix Meritis
'De tweede reis'

aug 6-8

/12,50/dag

f22.50

Ook kaarten te koop voor rondleidingen
Anne Frankhuis
aug 4,5,6

aug 3,4,6

Gay Side Beach Club

Dizzy Snow Night

Vrouwenfestival

f 17,50'

f iz.so/dag
' Pas: fso,-

The Ultimate Gay Games
Summer Experience aug 2

f 17.50

aug 4-8

Storytelling Festival
'Go East!'
Workshop 'Go East!'
'Amor Natura!'
Workshop 'Amor Natural'
'Out in Africa'
Workshop 'Out in Africa'

Klein Carré
'l am a diva'

(12,50
f30.-

fi7,50
f40,-/5<V

aug3-6

aug 7

C-Finals

BlMiMi.1 AVIS

Sommrlsclj Bier

BACARD1

Time Machine

aug 7

De Melkweg

f35--

ƒ22,50;

Back to the 705

aug 7

De Escape

f50,-

ƒ15,-

The Grand Finale
OfficialClosing

aug 8
Amsterdam Docklands ƒ 6o,-/6s,i&8aug Combinatieticket
fno,-

\a
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-ir randstad
Gezellig uit met een leuke
man of vrouw'' Dansen, ui
eten theater? OP STAP' stel
3 mensen aan je voor
076 531 0544 (24 u D d )

Mode

Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk
zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot
1700 uur Voor info 0235717177 of 0652502188

Kennismaking
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE7
Dat kan nu heel simpel snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week Wat moet u doen7
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 0906 50 15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie
van uw keuze
4 Spreek een boodschap m en wacht op een reactie

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

Woninginrichting
Ik ben een jonge vrouw van
28 jaar Ik ben een verlegen,
onderdanig maar vooral on
deugend meisje Ik zoek via
deze lijn de man die raad met
me weet en weet hoe hij mij
naar zijn hand kan zetten
Noem je telefoon- of boxnum
mer, ik ga echt bellen Box
nummer 922620

Als jij werkelijk iets anders wil,
omdat je uitgekeken bent op
het alledaagse dan moet je
eens contact met mij zoeken1
Ik ben Danielle, 26 en in het
rijke bezit van 2 kleine kindjes1
Groetjes uit de omgeving van
A'dam1 Boxnummer 942627
Hou jij ervan om met een leuke vrouw naar de sauna een
badhuis of een parenclub te
gaan7 Ik ben Manna en wil
met jou een gezellige zondag
doorbrengen Ik ben blond en
mooi slank maar ook licht bi
Wil je mij ontmoeten, reageer1
Boxnummer 822532
Gitaar spelen en sporten Dat
doe ik graag1 Ik houd van dieren en gezelligheid en ik luister naar de naam, John' Heb
jij ook brede interesses'" Ik
heb blonde krullende haren
en ben benieuwd naar jouw
reactie' Groetjes 1 Boxnummer 242340
Hallo ben jij op zoek naar een
leuke vriendin om samen leuke gezellige dingen te gaan
doen7 Ik ben 50+, woon in
Haarlem en zie er nog vrij
jong uit Ik ben 1 74 lang en
weeg 70 kilo Woon jij bij mij in
de buurt7 Reageer dan1 Wie
weet Boxnummer 258737
Heren11 Ik ben ontzettend
saai" Ik heb blonde haren en
blauwe ogen Ik ben niet 1e
slank 1 60 m en 51 jaar1 Als je
werkelijk iets anders wil, omdat je bent uitgekeken op het
alledaagse dan moet je eens
contact met mij zoeken1 Boxnummer 925949

nashuattt;
SPEEDO

ABCftl

Hieronder vindt u een kleine selectie van de
honderden aanwezige advertenties

T k a zwart met leer 2 pers
bed af m 180x200 m inc
nachtkastjes excl lattenbo
dem pr n o t k 5713204

july3i

The White Party

juli 3i-aug i,
aug 1-7
aug 3-4

Voor meer informatie, vraag naar het volledige programmaoverzicht.
Hoe bereik je Gay Games: Callcenter 020 - 4271998 / Postbus 2837, IOQO cv Amsterdam
e-mail info@gaygames.nl / internet www.gaygames.nl/ticketcenter 020 - 4200 200

T h (bedrpand)gem woning
in centr boven disco, 1 pers
tv -t- tv aansluiting aanw
gas licht, water incl, p m
ƒ 900, 1 mnd borg, eigen op
gang, douche, toilet, keuken
Tel 0653344660

Dag heren, ik ben een lekker
stevige vrouw getrouwd met
kinderen maar daar onder
vind je, als wij afspreken,
niets van Denk jij mij iets bijzonders te kunnen bieden
Voor alle voorkomende werk
•
Rubnoksadvertenlie
op
wat ik bij mijn man niet vind''
zaamheden in en om het huis
7
of bedrijf (ook decoratie geven Zie voor adres en/o Ik hoop dat je belt en dat je
telefoonnummer
de
colofon
mij gaat verrassen Boxnum
werk) bel vrijblijvend 020
in deze krant
mer 380041
6364910 of 0651055782
SCHILDER heeft nog tijd v
binnen en buitenwerk Vrijbl
prijsopgave
Bellen na 1800 uur 5719800

Inclusief
Schoonspringen

Reageren op advertenties met boxnummer''
Heemsledestraat 28
bh Hoofddorpplein
Amsterdam

Tel 0206157107
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus bellen dus
Tel 023 5713780

Zwemmen

OutofTownersBall

Theater Carré
Rocky Horror Show

f4°,-

Ijshockey

Monet Strijkservice

Uitgaan
Elke donderdag dansen en
ontmoeten v alleengaanden
v a 30 jr De Ossestal Nieu
welaan 34A Osdoro v a 20 u

• GSM telefoon met lader
tasje, boekje, is 7onder abon
nement ƒ285.- 023-5717357

/iz.so/dag

aug 7

A.A.G. Glas

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

ƒ12,50

Sportklimmen

Parties

Stadsschouwburg
Hanna Schygulla
Ken Togo
Harvey Fierstein
'Les Ballets Trockadero
de Monte Carlo'
Trust Theater
Lesbians Unlimited

Basketbal

Finals

Theater

Ik ben via deze weg op zoek
naar een leuke, vaste relatie
Misschien wel met jou1 Mijn
naam is Karin Ben jij een gezellige, humoristische, leuke,
ondernemende man en wil je
mij beter leren kennen tijdens
een lekker etentje7 Boxnummer 3311922
Hoi, met Patricia' Ik zoek een
leuke afspraak met een leuke
jongen1 Ik ben zelf 1 78 m,
heb blond haar en blauwe
ogen en kan heel gezellig zijn'
Ik heb een droog gevoel voor
humor, hou van avontuurlijke
dingen en ben heel romantischi Boxnummer 246445

randon

Ik Ronald, midden van het
land, 34, 68 kg, 1 80, donkerblond
haar,
blauw grijze
ogen Hobby's sporten, muziek, uitgaan, vakantie Jij
bent hef, spontaan, aardig,
hebt uitstraling en staat met
beide benen op de grond Actie = reactie" Boxnummer
411392

Ik zoek en zoek maar kan niet
vinden1 Wat ik zoek, is een
man die de vlam m mij kan
blussen Ik hoop dat je een
ondeugende fantasie in gaat
spreken met daarin het antwoord op mijn vraag Vergeet
ook niet te vertellen hoe je
7
Wat zoek ik Een leuke, lieve, eruit ziet' Sasja Boxnummer
romantische vrouw tussen de 915371
35 en 50 voor een fijne lat- J ij weet wat je wil' Jn staat
relatie1 Ik ben Jan, 46 jaar en stevig m je schoenen' Ik ben
woonachtig
m Hilversum Miranda, 25 en woonachtig in
Hobby's reizen, schaken en Apeldoorn Jij bent rustig en
zeilen Pak die telefoon en zelfstandig' Ik ben onafhanreageer op mijn boxnummer11 kelijk, eigenwijs, zelfstandig
Boxnummer 261447
en op zoek naar jou' Wil jij
Welke slanke, niet rokende, samen met mij een avondje
ondernemende man van 35+, uit? Boxnummer 370930
wil samen met mij lief en leed Jong,
aantrekkelijk
huisdelen7 Mis jij ook dat ene vrouwtje, zoekt via deze weg
maatje7 Ik ben ongebonden, een leuke man Ik ben op
verzorgd, slank, niet rokend, zoek naar een man van goed
modern, 41 jaar, leuk gekleed niveau, die met mij wil afspreen in het bezit van veel hob- ken Veel kan maar niets
by's Boxnummer 960061
moet Laat me even weten
hoe ik je kan bereiken en we
• ANNULERINGEN van ad-maken heel snel een afBoxnummer
vertentie-opdrachten kunt u spraakje
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK 439947
richten aan Micro's Weekme • Rubneksadvcrtentie7 Zie
dia, Postbus 156, 1000 ADvoor adres en/of telefoonnr
Amsterdam
de colofon in deze krant

VSB FONDS

Met Barbara Ik ben niet zo
goed m het inspreken van
Auto's en
Financien en
mijn advertentie Maar goed,
handelszaken
auto-accessoires
ik probeer het toch' Ik ben
een zeer spontane vrouw van
20 jaar, 1 89 m lang en heb
Auto-demontagebednjf
blond haar en bruine ogen
STRIJDONK, RDW/ARN erk
V A ƒ75 - DORSMAN
Wil je meer weten7 Bel me
lid Stiba Inkoop sloop/scha
blijft toch goedkoper'
dan maar op Boxnummer
de-auto's Gratis gehaald Te
Bel nu 023 • 5714534
291313
vens verkoop oude en nieuwe
Leuke blondine met blauwe
onderdelen
Meteorenweg
ogen zoekt minnaar Mijn
381, A'dam, 020-6319802.
Rijwielen,
naam is Lmda, ben 19 jaar en
motoren,
Opel Kadett hatchback
wil jouw opdracht heel graag
17 diesel, 1989, gebroken
bromfietsen
uitvoeren Spreek deze in en
wit, 5 bak met nieuwe rem
ik breng deze tot uitvoer. Ik
heb een mooi slank en goed • T k kmderfiets, 20-mch + men, banden, uitlaat, radia
postuur Alvast een dikke kus jong fiets, 24 inch, i z g st, teur en APK, alarmfront, ra
dio, rijdt als nieuw LET OP
van mii Boxnummer 395819 elk ƒ50 023-5715775
ƒ3950 Tel 023-5713002.
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
Rijles auto's
ervoor te zorgen dat het numSinds 1954
en motoren
mer m de Imker-bovenhoek
Autoruiten en kentekenplaten
op de envelop staat vermeld
Lijsterstraat 18
en dat de brief geadresseerd
Alblas Verkeersscholen
Tel. -t- fax 023 - 5731613
wordt aan Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam Dit voorkomt vertraging
UW RIJBEWIJS
Bedrijfsm de behandeling
Nieuwkoop, 0172-408361
onroerend goed

Autoverzekering

WIKA AUTOGLAS

in 5 dagen

Voor auto/motorrijles in
te koop - te huur
Amsterdam e o is een gratis
infogids verkrijgbaar
Te huur bedrijfsruimte met
Tel 0204205386
dagverblijf Te bevragen v
• Zie de colofon voor opga- Ostadestraat 22, Zandvoort
-loeder en kind zoeken met ve van uw rubieksadvertentie Tel 023-5712672
spoed zelfstandige woonruimte Tel 023-5720319
• Uw rubneksadverlcnlio
kunt u zowel schnllelijk als
telefonisch opgeven Zio voor
het adres cn/of leloloonnum
mer de colofon op do acivpi
tentiepagma van deze krnnt

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Zie voor meer micro's
pagina 10
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Gratis
dagje
Amsterdam

woensdag 8 juli 1998

Zomer danscursus is een
unieke kans voor amateurs

wereldstad
Naast 725.000 inwoners, 140
nationaliteiten, 00 eilandjes,
2.0 miljoen vierkante meter
water, 13 ha, groen, 9.100 boinen, 75 km oevervoorziening,
1.200 bruggen, 85.000 stuks
straatmeubilair, 12 torens, 76
gedenktekens, 74 speelplaatsen, 11 schuilkelders en 36 urinpirs, heeft onze hoofdstad
vijftig: gratis activiteiten en attracties! Amsterdam Wereldstad zet er deze week weer
tien voor u op een rij.
31. Gratis stand-up comedians in Café Helmers, l-e
Const. Huygensstraat 59. ledere dinsdag om 21.15/21.30
uur, worden de meest actuele
zaken in een flitsend tempo en
soms genadeloos bij de kop
epakt.
32. Gratis concert in de
Oude Lutherse Kerk, Singel
411. Deze kerk is pas gerestaureerd en heeft nu een verblindend blauw plafond. Ook de
accoustiek is niet slecht.
33. Gratis zondagmiddagconcert in (sleep-inn) Arena,
's Gravesandestraat 51. Niet
te verwarren met de 'grote'
ArenA. In dit cultureel jongerencentrum annex hotel, worden regelmatig concerten gegeven. Aanvang 15.30/16 uur.
34. Gratis poppenkast op de
Dam. Jan Klaassen en Katrijn
horen bij de vaste bewoners
van de Dam, net als koningin
Beatrix, de duiven en de
straatartiesten. Van 6 mei tot
^oktober worden tussen één
pn* vijf uur elke woensdag- en
zondagmiddag vier voorstellingen gegeven; deze week ook
op donderdag en vrijdag. (19,
22 en 26 juli zijn er geen optredens).
35. Gratis terras met uitzicht over de stad: newMetropolis, Oosterdok 2. Terwijl je
bovenop dit dak staat - dertig
meter hoog - rijden de auto's
m onafzienbare rijen onder je
door, de IJtunnel in. Het uitzicht over de stad en het Oosterdok is adembenemend.
Dan zie je pas dat Amsterdam
toch echt een wereldstad is.
Openingstijden: ma. t/m do.
10-18 uur, vr. t/m zo. 10-21 uur.
36. Gratis parkeren bij de
winkelcentra Gelderlandplein
(Buitenveldert) en Boven 't IJ
(Buikslotermeerplein). De
meeste toeristen kiezen ervoor om in de binnenstad te
winkelen. Als je gratis wilt parkeren, kun je ook kiezen voor'
Buitenveldert of Noord.
37. Gratis internet-cursus in
enige Internetwinkel van Nederland. Leerzaam en leuk en
dus ook gratis. De winkel is te
vinden aan de Weteringschans. Telefonisch aanmelden: (020) 530.2328.
38. Gratis tentoonstelling
over waaiers uit verschillende
landen. Boven een winkel met
allerlei soorten textiel (Kantenhuis, Kalverstraat 124)
vind je een prachtige collectie
unieke waaiers. De openingstijden zijn: maandagmiddag,
dinsdag tot en met zaterdag
en donderdagavond.
39. Gratis voorproeven wat
er is te zien in de Nederlandse
theaters op De Uitmarkt, de
opening vamhet culturele seizoen. Dit jaar op 28/29 en 30
augustus pp en rond de Dam.
40. Gratis erotisch entertainment op de Wallen. Niet
alleen buitenlandse toeristen
kijken hun ogen uit op deze
etalages vol vlees en erotische
attributen.
Voor meer informatie, data, openingstijdcn, enz., kunt u het toeristisch informatienummer van WV
Amsterdam bellen: 0900-400.40.40 (l
mildcn per minuut).

Dansen ontspant en geeft energie, ook tijdens de vakantie.
Theaterschool Amsterdam organiseert daarom de Suinmer
Dance Week, een zomercursus dansen voor jeugd, amateurdansers en professionals. „Het is uniek dat amateurs
kunnen meedoen op zo'n hoog niveau."

'D

„Wij leggen de nadruk op allerlei vormen van jazzdans'1
Foto LUC Damels/ThPülei school

„De cursus
Bournonvillc is
bedoeld voor
vergevorderde
klassiek ballet
dansers, die ook
het spitzcnwcrk,
het op je tenen
dansen,
beheersen"
Toto LUC. Daniels/
Thcjtci school

van de Theaterschool. „Er ko- keer dat ze in Nederland les- ke week. „Als danser kun je er
men docenten, waar veel van geeft. Voor klassiek ballet dan- andere dansers ontmoeten Je
de deelnemers door het jaar sers is dit een buitenkansje, ziet elkaar in de pauze en tijheen niet zo maar les van knj- ook voor onze eigen studen- dens activiteiten. Lessen van
andere docenten kunnen je
gen. Het is heel bijzonder om ten."
van hen wat te kunnen leren,"
Naar verwachting zullen on- heel erg motiveren om verder
geveer driehonderd danshef- te gaan met dansen. Het gaat
zegt De Groot.
De cursus Bournonville ten hebbers uit binnen- en buiten- om het dansplezier. Het is een
slotte, is gericht op professio- land zich voor één van de zo- leuke manier om je vakantie te
besteden Je
nele dansers
krijgt geen
die wat bijdiploma,
zonders wil'Je krijgt geen audities, maar
geen audalen
leren.
ties,
maar
„Bournonvilwel nieuwe
le is een
wel
nieuwe
voeding
voor
jezelf'
voeding voor
Deense baljezelf"
letstijl, ont_________
Jan Pictcr
wikkeld door
Ncpvcu
de choreoDe Slimmer Dance week vindt pKuts
merschool-cursussen inschrij- van
graaf August Bournon17 tot en met 22 augustus in do
ville. Hij heeft een eigen stijl ven. Iedereen krijgt drie lessen Theaterschool,
'\.
ontwikkeld binnen het Danish per dag: één 's morgens en Men kan kiezenJodcnbrcestraat
uit di> cursussen
Royal Ballet, het nationaal bal- twee 's middags. „Hieromheen Jazzdans, Bournonville en Jeugd.
let van Denemarken. De cur- organiseren we activiteiten Afhankelijk van leertijd en niveau,
sus is bedoeld voor vergevor- met lezingen en voorstellin- kunnen belangstellenden /ich mderde klassiek ballet dansers, gen." zegt Pastoor.
schrijven voor een van deze programAls het aan haar ligt, wordt ma's. Slimmer Dance week: 020die ook het spitzenwerk, het
5277830.
op je tenen dansen, beheer- het een bijzonder aantrekkelijsen." zegt de Groot.
De cursus Bournonville zal
ADVERTENTIE
gegeven worden door de van
oorsprong Deense docente
Vivi Flindt. Zij was danseres,
docente en balletmeester. Tegenwoordig werkt ze als professor aan de Cincinnatie University en is ze art director van
het Bartholm International
Seminar, dat gespecialiseerd is
in Bournonville techniek.
De Groot: „Er zijn weinig docenten die Bournonville kunnen geven, maar zij is een expert. Ze is er in opgeleid en
heeft er als solist in gedanst.
voor nieuwe producten en acties
Flindt geeft cursussen over de
hele wereld en het is de eerste

De
Boodschappen

Pronkstuk

van het
Museum
Suriname is
een korjaal,
een kano
gemaakt uit

Beurs

een
boomstam
Foto Bram cle
Hollander
Fotografie

In Amerika hebben tal van bevolkingsgroepen een eigen
museum, waar zij zelf hun land en cultuur in beeld brengen.
In Nederland is dat minder gewoon. Toch heeft hier de
Surinaamse gemeenschap sinds anderhalf jaar iets
soortgelijks: Museum Suriname.
USEUM SURINAME laat de bezoeker kijken door de
ogen van Sunnamers naar Suriname. Er zijn
exposities over zowel actuele
zaken als over historische onderwerpen. „Wij willen het leven in Suriname laten zien, de

M

cultuur en de tradities," zegt
Waldo Heilbron, voorzitter van
de stichting Museum Surmame.
Zo is naar aanleiding van
Keti Koti sinds l juli, de dag
waarop de afschaffing van de
slavernij gevierd werd, een expositie ingericht over onvrije

RUIM 22.000 STOELEN
STAAN VOOR U KLAAR BIJL
^ -IjATHÉ CINEMAS!
/j.^.

mMuim '

vüle. De cursus voor de jeugd is
voor kinderen van acht tot
twaalf j aar. Zij kunnen inschrijven, ook al hebben zij geen enkele ervaring. Op deze manier
kunnen ze op een aardige manier met de danswereld kennismaken.
„Voor de jeugd is het leuk,
dat iedereen van alle niveaus
kan meedoen. De kinderen
kunnen de dansers ook vragen
stellen. Hoe het is om danser
te zijn en wat doe je de hele
dag. We gaan ook een bezoekje
brengen aan het Nationaal
Ballet, om te zien hoe ze repeteren," zegt Pastoor. De jeugdcursus wordt op de zaterdag
afgesloten met open lessen, zodat de ouders kunnen zien wat
hun kinderen hebben geleerd.
De cursus jazzdans is bedoeld voor gevorderde amateur dansers. De Groot: „Wij
leggen de nadruk op allerlei
vormen van jazzdans. Vooral
amateurs zijn erg gemteresseerd. Het is een actief bedreven dansvorm, die erg aanspreekt. Ook als je niet vergevorderd bent, kun je al lekker
dansen."
Pastoor en De Groot noemen het uniek, dat amateurs
de kans krijgen om onderwijs
te volgen op het hoge niveau

Deze week

IN
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BALLET- jeugd, jazzdans, en Bournon-

SCHOLEN zijn 's
zomers dicht, dus
kunnen professionele dansers en amateur-dansers niet doortrainen. Aan het
eind van de vakantie willen ze
wel graag weer wat doen," zegt
Mare de Groot, die samen met
haar collega Wieneke Pastoor
de internationale Summer
Dance Week van de Theaterschool coördineert.
Voor de gelegenheid zitten
ze even aan een leestafel bij
het café in de centrale hal van
de Theaterschool. Dit is een
inspirerende omgeving: veel
leerlingen van de Theaterschool zijn spannend gekleed,
aan de muren hangen tal van
kunstposters, recensies en
aankondigingen van voorstellingen. De theaterschool herbergt naast theater- en cabaretopleidingen een aantal
dansscholen. De Groot en Pastoor, die zelf veel gedanst hebben, organiseren activiteiten
rondom het gewone lesprogramma. Daarmee richten zij
zich veelal op mensen buiten
de Theaterschool.
De deelnemers aan de Summer Dance Week, die dit jaar
voor de eerste keer wordt gehouden, kunnen kiezen uit drie
verschillende danscursussen:

'Pepieten hebben we hier niet'

WANNEER ZAT U

.

E

Nu nieuw in Eindhoven: de mooiste en groa
van Brabant, Pathe Eindhoven met 8 zalen, 1
fauteuils, digitaal geluid en wand-tot-wand-projec
"eserveer.via de Nationale Pathe bioscoopreserveringslijn

O9OO-2OSS3SO soct/pm

•'••

-

Eén telefoonnummer voor* alle Pathe bioscopen in Nederland:
Amsterdam: Alfa, Bellevue Cinerama / Calypso, Cinema, City en Tuschinski • Den Haag: Metrópole, Pathe
Schevenjngen en Tuschinski Den Haag • Eindhoven: Pathe Eindhoven • Groningen: Pathe Groningen •
Maastricht: Pathe Maastricht • Rotterdam: .Cinerama, Lumière en Pathe Schouwburgplein • Utrecht:
Rémbrandt ."
Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor. het .filmaanbod. •

arbeid en met name de bevrijding daarvan. Deze tentoonstelling behandelt de geschiedenis van de marrons. Dat zijn
van de plantages gevluchte
slaven, die een goed heenkomen gezocht hebben in de Surinaamse jungle. Zij stichtten
nederzettingen met een eigen
economie, cultuur en sociale
verbanden. Meer dan eens
voerden ze aanvallen uit op de
bezittingen van koloniale landeigenaren, die derhalve patrouilles het bos instuurden
om de marrons te vermoorden.
Roemrucht is de geschiedenis van de oude marron vesting
Buku Deze burcht temidden
van moerassen in het oerwoud,
werd jarenlang door koloniale
troepen belegerd. Pas na verraad wisten zij hem te veroveren. Vorig jaar is lopend en per
kano een expeditie ondernomen om de vesting terug te
vinden. Een fotoreportage in
Museum Suriname geeft een
impressie van de tocht door
het
Surinaamse binnenland. Hier
houden zich
nog steeds
slangen, muskieten en andere geyaarlijke dieren
op. Met dergelijke omstandigheden. hebben
destijds ook
de marrons te
maken
gehad. De expeditie van vorig jaar, heeft Buku overigens
nooit bereikt en is onvemchterzake teruggekeerd.
Museum Suriname heeft
weinig geld te besteden. Toch
wordt er langzaam maar zeker
een vaste collectie opgebouwd
van foto's, gebruiksvoorwerpen en andere objecten. Aan
het plafond hangt een hangmat en in een vitrine liggen antieke flessen. Heilbron: „Dit
zijn flessen van meer dan tweehonderdjaar oud, die in de binnenlanden en door schepelingen gebruikt werden. Iemand

uit Suriname herkent ze meteen."
Eén hoek in het museum is
aan goud gewijd. Suriname is
een belangrijke producent. De
traditionele goudzoekers langs
de rivier gebruikten batee's,
ronde bakken waarmee zij water schepten. Dat lieten ze in
de bak ronddraaien, totdat op
de bodem pepieten, kleine
stukjes goud, lagen. „Pepieten
hebben we hier niet, want ze
zouden binnen de kortste keren verdwenen zijn." zegt Heilbron.
Niettemin zijn er in één van
de vitrines wel een paar kleine
kettinkjes te bezichtigen. Die
dienen als voorbeeld van wat
men met goud kan doen.
Pronkstuk is een korjaal, een
kano gemaakt uit een boomstam. In de Surinaamse binnenlanden werd die gebruikt
voor het transport over rivieren en stroomversnellingen.
Dit exemplaar is een gift van
fotograaf Roy Tjm. Voor de
verhuizing ervan had het museum een mi_
nimaal budget.
„Roy
heeft
hem
met een paar
vrienden zelf P&PB1205
over
de
grachten
24 b1
53 6
15 39 2
57 62 42 36 33 4
hierheen ge" l
varen.
Het
laatste stukje Welk woord komt er in het balkje?
moesten ze
lopen en hebben ze de kor- HORIZONTAAL, l droom- VERTICAAL' l Ned. schilder.
jaal
over beeld; 6 peulvrucht: 12 voegw.: 2 binnen: 3 pers. vnw.; 4 evenstraat gedra- 13 varkenshok: 15 familielid: 16 zo; 5 gast. 7 bedwelming: 8
gen,"
zegt in opdracht: 17 zendgemach- handvat. 9 namiddag: 10 ovaal:
tigde; 19 taxateur: 22 omroep: 11 traliewerk: 14 bijwoord. 18
Heilbron.
Museum Suriname is behal- 23 beginstreep; 25 heester: 26 watering. 20 ooievaar, 21 splitve een plaats voor tentoonstel- bijb. fig.: 27 eens: 29 gereed- sen. 22 mil. opleiding; 24 pnkImgen ook een ontmoetings- schap: 30 koper; 31 voegw.: 32 keling: 26 aangeshbd, 28 pi. in
centrum. Het heeft documen- pi. in Frankrijk: 34 nobel. 36 Limburg, 30 spel, 33 cerium: 35
tatiemateriaal over het cultu- lidw.; 37 wondvocht; 38 drank: lidw.: 37 vordering: 39 vr. munt.
reel erfgoed van Suriname. 40 klinknagel; 41 gelijk. 43 ma- 42 hoender. 44 achter, 45
Verder worden er lezingen, ger: 46 alles inbegrepen: 49 eta- scharnier, 46 planeet. 47 lage
cursussen en voorstellingen ge; 51 Az. land, 52 omgeving: 53 rivierstand: 48 schurk. 50 spefamilielid; 54 bodem: 56 Euro- cerij. 53 ernst: 55 pers. vnw.; 57
georganiseerd.
peaan; 58 pi. in België, 60 nei- slot: 59 voorbeeld- 61 ledeJan Pieter Nepveu ging: 61 troep; 63 akker: 64 pi. maat; 62 knaagdier. 65 toein N.-Brabant; 65 onzichtbaar. spijs; 66 voorz.: 69 voorz : 71
67 steensoort; 68 Rijksstudie- zangnoot.
Museum Suriname. Kccburgcrdijk 21
toelagen; 69 uitroep; 70 godin:
in Amsterdam. Telefoon: 46845.53. 72 neon: 73 onbep. vnw.; 74 Oplossing vorige puzzel
Geopend: donderdag, vrijdag en zonBESCIIAVINGSVORIV1
kunstenaar.
dag van 12.00 tot 17.00 uur.
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Speciaal ter gelegenheid van de tentoonstelling
de Vrede van Munster in hel Koninklijk Paleis
op de Dam, is er voor kinderen, m samenwerkmg mei deze ktanl, een speciale wedslri|d uit
geschreven onder de naam

de Koninklijke
Knutselprijs

Deze pri|s kunnen kinderen winnen wanneer
ie de allermooiste vredeskisl knulselen Kom
naar het Koninklijk Paleis op de Dam waai |e
hel boekje 'Knutsel een vredeskisl' kunt
kopen Mei behulp van dit boek|e kunnen km
deren op zoek naar verstopte vredeslekens en
leren ze wat de tekens betekenen Tegen mie
vering van onderstaande bon kan bi| de kassit
van hel Komnkh|k Paleis op de Dam voor drie
gulden (normale pri|s vier gulden) hel boekje
gekocht worden Is hel kisl|e klaar? Stuur don
een foto van het kunstwerk naar de Stithlm3
Konmkli|k Paleis te Amsterdam, Postbus 3708
1001 AM Amsterdam, t a v Educatieve Dienst
De tien mooiste vredeskist|es worden tentoon
gesteld m het Paleis op de Dam Uiteraard
krijgen de winnende 'Unslenaars' een mooie
pri|S Entreeprijs voor kinderen van vi|f lol en
met twaalf |aar is een rijksdaalder
Volwassenen belalen zeven gulden
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Samen spelen, samen winnen

Mega Jackpot nu
6 miljoen!
Meespelen in de Postcode Loicrij is het leukst met het hele gezin.
Dat vonden ook een vader, zoon en dochter uit Spijkenisse.
Natuurlijk val je dan ook samen in de prijzen. Dat ontdekten ze
deze maand. De 20-jarige dochter won de Maandprijs van een ton
en dat leverde vader en zoon elk een troostprijs op.
Aan troostprijzen
geen gebrek in de
winnende postcocle, want er
waren in Spijkenisse niet minder
dan 19 prijswinnaars, met in
totaal 34 loten!
Het werd dan ook
een geweldige
prijsuitreiking,
waarvoor de hele
straat uitliep,
ledereen was zomaar 1.000 gulden
rijker.
Samen spelen is
samen winnen in
de Postcode
Loterij. Dat bleek
ook deze keer
weer eens. Alleen
de Mega Jackpot
wint u helemaal
alleen! De jackpot

staat deze maand alweer op 6
miljoen gulden en dat bctekent dat hij er nu, of bij de
volgende trekking uu gaat.
Dat moei, want de Mega
Jackpot mag niet hoger worden dan 7 miljoen gulden!
Met meer loten heeft u meer
kans op deze Rijkste Prijs van
Nederland. Bovendien helpt u
met elk lot maar liefst 28
organisaties die werken aan
een betere, schonere wereld.
Gebruik daarom de bon op
deze pagina om vandaag nog
uw (extra) loten te bestellen.

Postcode Loterij
op lokatïe
9 juli
Beach games
Enschede
10 juli
Damsterstadfeesten
Appingedam

Uitslagen
Postcode Loterij
Record Show

6 juli 1998
De Bingogetallen
getal 1 t/m 22
*
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03 44

13

35' 27

39

33

08

11

04

40

22

23

20

29 16 42 38

*

17

"

,

-

/.'• -

\ \ ''-v-1

Heeft u met bovenstaande
getallen een volle kaart,
dan wint u de

Thuisbingo van
f 25.000,Overige Bingoprijzen
getal 23 t/m 36
30 f 10.000,-

01

f 20,-

37

f 1.000,-

18

f 10,-

15

f 100,-

43

25

f50,-

45

f9.f8,-

05

f 40,-

12

f7,-

07

f 30,-

26

f6,-

21

f25,-

32

f5,-

Bruglliail AthlS \lmlrrnr krnkrn.
LcMTIiaarin I . n o k o m l r r l i n : I c n i m l i m c r n i

5.495f

Straatprijs juni
bekendmaking 6 juli
f 5.000,1901 BB
Extra Straatprijs
f 25.000,1901 BB 002

11 t/m 19 juli
Megafestatie
Utrecht
13 juli
Camping Samosa
Vierhouten

Reinout maakte in Spijkenisse deze maand
maar liefst 19 deelnemers in één straat blij!

10

De BMW's
1066 SX 263 in Amsterdam

1353 AJ 011 inAlmere

BON VOOR 18,9 MILJOEN
, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij en kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle Bingoprijzen.

D de heer

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.
D / 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)
D / 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,- (één lotnummer)

Postcode:.

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen

in blokletters.
Deelname aan de Nationale Postcode Loterij

houdt in aanvaarding van het reglement, verkrijgbaar bij het secretariaat, tel. 020-677 68 68.

Naam: _

150.98.07

D mevrouw

Stand Mega Jackpot

6 miljoen

_

GASTONS
SURPRISE:

Adres:

Plaats:.

Fietsen van
Sparta

(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
Tel:.
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum:

_.

NATIONALE
Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

Elke maandag
21.00 uur op RTL 4:
de Postcode Loterij

Inbomvapparatuur
binnen 48 iiui' geleverd

KEUKENS & BADKAMERS

i K K I NI)

DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:
AMSTERDAM. Stadhouderskade 74.020-6752956. HOOFDDORP'. Kruisweg785 C. 020-6533462.
ZAANDAM", l'ictt-rGhijscnlaan l l/Pnivincialpwt'g. 075-6157867. ZOETERWOUDE". Hop-Rijmlijk 195.071-5892086.
* ook RadkanuTshowroom. Overige adressen vindt u in de Gouden Gids.

Record Show
Zetfouten voorbehouden

Ontdek de duistere wereld'
SM. Je meesteres LIVE! Zij
wijdt jou in' 99cpm. 0906-9626
SEKS ALARMNUMMER *
Snelseks Direct Live 99 cpm.

0906*0611
0906-Nummers
09069889 Rijpe Sjaan DD
zkt jongens (18) v. Live Seks
Grijp onder m'n rok 99 cpm

Direct contact met
stoute vrouwen
0906-5022221 (1 gpm)

50 cpm' Binnen 5 seconden
vrouwen 30+ direct live aan
de lijn' 0906-1722

Direct contact met
vrouwen thuis'
0906-5022221 (1 gpm)

STUDENTES geven telnr.
voor gratis sekscontact1
0906-1822 (1 gpm) '

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

Vanavond al een
fijne afspraak9
0906-50 222.04 (1 gpm)

DE
CONTACTLIJN

Voor 't echte handwerk bel je
0906.0630 Zij praten, jij komt'
Live + Stones' 99 cpm

50 cpm ' Thuiscontact vrou- Dominante vrouwen geven Wil je lekker komen maar
wen (20-59) zoeken een af- telnr. voor gratis SM-contact geen 06 op je tel.rek? Bel dan
nu- 00569004253 (2 5 gpm).
spraak thuis 0906-17 44
0906-1833 (80 cpm)
60 cpm i Wijkdating vrouwen
Doorgeschakeld
Diverse clubs
uit jouw wijk zoeken een afmet vrouwen thuis
spraak' 0906-17 17
0906-5022221 (1 gpm)
Afspreken in jouw
Een spannend
postcode-gebied
contact in de buurt
24 u. p.d. All creditc ace
0906-5022204 (1 gpm)
09065022204 (1 gpm)
020-6700620
BEL DAMES THUIS
035-6220655
Ik ben er
h heel Nederland
036-5360208
ALTIJD VOOR JOU
GEHEEL PRIVÉ
http //www desire nl
Spontane dames welkom
ca 1,05 p/m
Luxe privé huis' Topmeisjes
24 u/pd (1 gpm)
Ik ga door, waar anderen 10-01 u, 7 dgn p w Sauna •)
Zie ook Nieuwsnet 9
Kabeltekst pag 440 en 450 stoppen' Schaam me ner- bubbelbaden Sarphatipark
gens voor en wil harde SEKS' 118, A'dam. 020 - 6723022
BEL ME THUIS
Hamel' 99 cpm 0906-97 94
Wij behouden ons het
LIVE' Black, beautiful en hot' recht voor zonder opgave van
VERNIEUWD ca 1 gpm
Voor de liefhebber v. zwarte redenen teksten te wijzigen
vrouwen' 99 cpm 0906 06 01 of niet op te nemen
Beluister anoniem
advertenties 18+
New'New'New * New * New • Reflectanten op adverten090650 15 156 (1 gpm)
SECRET-PHONE-COMPANY ties onder nummer gelieven
Biseks1 Buurvrouw; buurmeis- De 1e seksafluisterlijn v Holl ervoor Ie zorgen dat het numje (18)' Spelletjes steeds har- 0906-97 22 Secret" 99 cpm mor in do Imker-bovenhoek
op do envelop staat vermeld
deri 99 cpm 0906-95 26
Spannende date?
en dat de brief geadresseerd
0906-50.15 156
Dagelijks seksen hete meiswordt aan Weekmedia, PoslAdvertenties
van
jos (18) op onze LIVELIJN' De
bus 156, 1000 AD Amstervrouwen 18+ (1 qpm)
heetste 1 99 cpm 09060603
dam

DESIRE ESCORT

(09)06-98.50

fj

Postcode Loterij Record
Show 6 juli
Kijk, bel en win
één van de sportieve fietsen
van Sparta!

Handtekening:

LOTERIJ

Brugman SaVOlUl Moderne keuken me
\erlieaal alleroude kaïilen. Min. 33.1 v 30.) rui
LfMTliaarinö kleiiren.("(iin|ileet mei
l [k

(09)06 - 9789

0906-96.88

WEEKMEDIA OP
MICROFICHE
Bel nu voor een
abonnement of nadere
informatie

Tel. 020-562.2485

EEN DAG SLAGHAREN IS EIGENLIJK TE KORT

Avontuurlijk vakantie vieren nabij
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
Ja, dat kan in Vakantiepark Collendoorn in mooi Overijssel.
Reserveer snel voor een 3-daags vakantie-arrangement:
* 2 overnachtingen in een gezellig vakantiehuisje met TV
op slechts 5 km afstand van Attractiepark Slagharen.
* 3 dagen lang gratis entree in Attractiepark Slagharen met z'n
vele nieuwe en geweldige attracties zoals The Eagle, de wildwaterbaan, de looping star, de spannende wild west shows,
lekker verwarmd zwemmen in het Bergbad en nog véél meer.
* genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's.
* 'n pony bij uw vakantiehuisje als kameraad voor uw kinderen.
per vakantiehuisje max. 6 pers.
* Dat is een belevenis voor de kinderen én voor u!

LAST MINUTE
3 dagen f 328,Geldig voor de data:

SLAGHAREN, DAAR GENIET IE NOG 'T MEEST
RESERVEER SNEL: 0523-683000 TOT 20.00 UUR

MA 13 - Dl 14 - WO 15 JULI
* W O 15 DO 16 VR 17 JULI
* VR 28 ZA 29 ZO 30 AUG.
* MA 31/8 Dl
WO 2 5EPT.
* WO 2 DO
VR 4 SEPT.
Aankomst 12.00 uur; vertrek 10.00 uur.

Er is een nieuwe efficiènte manier om snel
in contact te komen
met leuke meisjes,
vrouwen en mannen
via de Contact-lijn. Op
de Contactlijn 0906501515.G kunt u anonicni luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van
lezers die een serieuze
partner of gewoon een
vriend of vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuws- en
huih-aan-huisbladen
van Weekmedia direct
reageren op de Ingcsproken advertenties
door een leuke reactie
in ie spreken.
Uiteraard k u n t vla
0906-501515.6 ook zelf
anoniem, een gratis
contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat
u de advertentie heelt
Ingesproken auloinatisch een boxnummer
en PIN-eode van clc beicomputer. Hiermee
kunt u later clc reacties
op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties
k u n t u de door u ingesproken advertentie
ook nog plaatsen m
onze krant.
Probeer het direct. Veel
mensen hebben op
deze wijze al binnen
één of twee dagen leuke
conlaclen met anderen
gekregen.
r l .00 CJJJIM)

voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICROX worden gcplaalst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneeid /ijn op het
Zand voorts Nieuwsblad» iiucndcn uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgcgcvcn • maximaal 3 regels • alleen voor puiticulicr
gebruik • het aangebodene mag niet boven
1" 300.- uitkomen • bijv. huisiaad ie koop aangebodcn.
Gebruik bij het invullen van uw tek.st de coupon en
voor iedere letter, punt. komma ot'cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is. kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceplgiiokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12.
2041 JM Zandvoort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F9.99(IC1.. BTW)
EXTRA
(u dier.l er rekening
mee tl' houden dal hij
uwopgmuclc regel
lir.o.nr.... hu r. \.d. blad
als I regel hij uw teks(
gerekend "ordll.
Wij /ijn niel aunsprakelijk voor reuilen ontstaiin door onduidelijk
handschrift.

Giatis MICIO'S en betaalde
Wij behouden ons hc;l
Micro's moeten worden maele- recnt '««
verdaan de balie van ons kan- ^J
toor tot uiterlijk maandag
„ict „,, ,c „,.„„.„.
16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

ed 17

t/m 3 regels ƒ 5,60
t/m 4 regels ƒ 7,47
t/m 5 regels ƒ 9,34
t/m S regels ƒ 11,21
t/m 7 regels ƒ 13,08
t/m 8 regels ƒ 1 4,95
t/m 9 regels ƒ 16.81
t/m 10 regels ƒ 18.68

Wilt u ook naam. adies. woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advcitcntie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de /akelijke mai kt. tot een m a x i m u m van één advcitcntie
per weck. Ook /onder vcimelding vraagprijs (artikelen te /amen niet boven f 300.-) kunt u niet guilis ad\erleicn. Alle prij/en /ijn incl. 17.5'/ BTW.
N.iani:
Aihes:
Postcode:
Teletoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:

l/Veekmedia

17

11

woensdag 8 juli 1998

bij i age \/an

We eterneti* a

BMW Z3 2.8

Dikke pret zonder bluf
en jongensdroom op wielen? Nou, de BMW Z3 met
bijna 200 pk onder de motorkap komt héél dichtbij. De
supersnelle open roadster verleidt je zonder enige
eserve. Het is nou typisch zo'n auto waarmee je stoute
ingen doet, steeds opnieuw. Voor je het weet, gaat de
MW met je aan de haal...

Laat mij nou het woord doen, ik
veet hoe je met die gasten moet
jraten... Dag agent, meneer
agent. Ja, leuke auto. Nee, we
ijn zomaar wat aan het toeren,
jenieten van het mooie weer tusen de buien door ha, ha, ha. Te

SPECIFICATIES
BMW Z3 roadster 2.8
Motortype:
zes cilinders in
ijn,
24 kleppen
ilinderinhoud: 2.798 cm3
Vermogen:
141 kW/192 pk
bij 5.300 t.p.m.
Max. koppel:
275 Nm
bij 3.950 t.p.m.
7,1 sec van
Acceleratie:
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
218 km/uur.
Gem. verbruik: 9,7 ltr/100 km.
Prijs:

ƒ 98.300,-

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING'
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten
voor
Spiegels elektrisch verstelbaar
jStuur verstelbaar
ABS
Airbag
Airco
Lichtmetalen velgen
Boordcomputer
Elektrische stoelbediening
Elektronische stabiliteits- en
Itractiecontrole

hard? Mwooah, een beetje misschien. Voor een BMW is-ie niet
zo heel snel hoor... Wat????
Hoeveel zegt u?! Nee meneer,
we zullen beter oppassen."

Het Saab anti-diefstalsysteem heeft een gouden medaille gekregen. De Zweedse Automobiel Associatie, een zusterorganisatie van
de ANWB, prijst het systeem voor zijn doelmatige beveiliging. Voor
het eerst sinds '93 slaagt een fabrikant erin om de hoge norm van
de Automobiel Associatie te bereiken. Volgens deze eisen moet het
openbreken van een auto minimaal twee minuten duren. Voordat
de inbreker echt weg kan rijden, moeten minstens nog vijf minuten
verstreken zijn. De Zweedse verzekeraars, de nationale
Politieraad, de Raad van Consumentenbelangen, het nationale
Verkeersveiligheidsbureau en de Zweedse diefstalpreventie associatie ondersteunen deze norm. Het antu-diefstalsysteem van Saab
is standaard op het model 9-5.

Hagelschade

Krachtige lijnen vertellen het verhaal: de Z3 2.8 is supersnel.
die de dikke wielen omvatten. En
wanneer je vervaarlijk ver naar
buiten leunt, zie je de koelribben
in de zijkant van de motorkap. De
Z3 is een echte eye-catcher.
De smaakvolle keerzijde van de
medaille is dat deze Z3 niet bluft.
Hij maakt zijn uiterlijk waar. De
bijna tweehonderd pk's onder
de lange, lage
motorkap
geven de auto
motorfietsachtige prestaties. De
BMW roadster biedt daarbij
opmerkelijk veel comfort. Hij is
soepel geveerd. De wegligging is
subliem. Soms deint de neus. De

test

besturing gaat licht maar indirect.
Deze auto mixt comfort met pure
power. Eigenlijk niet zo gek wanneer je bedenkt dat de Z3 in
Amerika gemaakt wordt. Hij moet
Amerikaanse liefhebbers bekoren
die aan de ene kant kicken op
een felle acceleratie bij het verkeerslicht en verder comfortabel
en rustig cruisen onder het oog
van de waakzame Highway
Patrollers.
Hun Nederlandse collega's zijn al
even oplettend, dus ook hier
moet je vooral genieten van zijn
giftig snelle acceleratie en rustig
open rijden bij mooi weer. De Z3
2.8 kost ƒ 98.300,- en voor dat

Dok Alfa 166 met gesnavelde motorkap
Ifa Romeo heeft een
nieuw topmodel. Het
is de Alfa 166. In
september komt deze op de
narkt als opvolger van het
nodel 164. Opmerkelijk is
snavelvormige motor;ap. Duidelijk blijkt de
)vereenkomst met de Alfa
56, waarmee het Italiaanse
nerk de titel Auto van het
'aar in de wacht heeft
lesleept.
>e 156 is het resultaat van een
ndere koers bij Alfa Romeo.
iij de vormgeving van deze auto
gekeken naar de stijl van
'roegere modellen. Deze 'retro3ok' is eveneens geprojecteerd
166. Toch is het een moderne
uto, wat blijkt uit de wigvorm van
e carrosserie. Van voor naar
chter loopt de lijn op.

Binnen het gamma is dit de
topper. Dat betekent veel ruimte.
In de lengte meet hij een respectabele 4,72 meter, in de
breedte 1,81 meter. Daarmee
behoort de 166 tot de grotere
jongens in autoland.
Onderstel
Veel aandacht heeft Alfa Romeo
gegeven aan het onderstel. Want
bij een sportief merk horen dito
rij-eigenschappen. We hebben
hem nog niet kunnen beproeven.
Maar de technische
omschrijvingen beloven veel
goeds. Voor zijn de wielen via
dubbele draagarmen aan de
carrosserie opgehangen.
Zo ongeveer als bij een race-auto
en achter zien we een stelsel van
dwars en in de lengte geplaatste
stangen tussen carrosserie en
wielen.

De Seat Arosa SDi is de zuinigste auto ter wereld. Hij maakt aanspraak op een vermelding in het Guiness Book of Records, omdat
een gemiddeld verbruik van slechts 3,64 liter over 100 kilometer is
genoteerd. De Oostenrijker Gerhard Plattner heeft dit record gevestigd met een standaard Arosa SDI, voorzien van een direct ingespoten dieselmotor. 100.000 kilometer reed hij kris kras door Europa
gedurende 99 dagen. In januari startte Plattner bij de
Brandenburger Tor in Berlijn. Hij doorkruiste alle landen en reed
over de verschillende wegen. Ook heeft Plattner zich gehouden
aan de geldende snelheden. Dus extreem langzaam rijden was er
niet bij. Het laagste verbruik bereikte de Arosa SDI op een traject
van 994 kilometer van Berlijn naar Bregenz aan de Zwitsers Duitse
grens. De Seat verstookte toen slechts 2,59 liter over 100 kilometer.

Goud voor Saab

Het is een mooie belofte aan de
plaatselijke Bromsnor, maar
gegarandeerd dat je die binnen
een kilometer weer vergeten
bent, want de Z3 is je toch de
baas. De 2,8 liter zescilinder
motor sleurt de compacte roadster werkelijk met een noodgang
over het wegdek. Het is een
echte tempomachine.
Elektronische hulpmiddelen voorkomen dat de achterwielen op
nat wegdek heftig beginnen te
spinnen en houden de auto in het
spoor.
Natuurlijk hebben we vaak open
gereden met de Z3. Hij had elektrisch verwarmde leren kuipjes en
een windschot achter de stoelen
hield de meeste tocht uit de nek.
Wel moet je de prikkende ogen
van mede-automobilisten weerstaan. Rij je open zonder dat de
zon schijnt, dan zie je ze denken:
"Die moet zo nodig stoer doen".
Niet waar natuurlijk. Maar ja, zo'n
open auto als de
23 daagt uit,
vangt blikken en
provoceert onophoudelijk. Hij
imponeert met zijn uiterlijk zelfs
de bestuurder. Je kijkt over de
lange bolle motorkap. In de buitenspiegels zie je de vele centimeters brede achterspatborden

Arosa vestigt record

ABS op de remmen is standaard. Prima bij remmen, maar
wie fiks het gaspedaal intrapt
krijgt assistentie van systemen
als ASR en TCS. Deze doserende aandrijfkracht en voorkomen
doorslippen van de voorwielen.
De stabiliteit is daarmee
gegarandeerd.
Uniek van Alfa is het zogenaamde Sport Throttle Response
systeem. Dat regelt de stand van
de gaskleppen zodanig, dat
een extra sportieve rijstijl mogelijk
wordt gemaakt.
Krachtpatsers
Kopers krijgen straks de keuze
uit een serie krachtpatsers van
motoren. Alfa Romeo heeft het
neusje van de zalm gereserveerd
uit zijn recent vernieuwde arsenaal krachtbronnen. Met minder

dan 136 pk hoeft de 166 koper
geen genoegen te nemen. Dat is
het vermogen dat de 2,4 liter JTD
levert. Het is een vijfcilinder met
Common Rail directe brandstofinspuiting, welke debuteerde in de
156.
De andere motoren verstoken
louter benzine. De eerste heeft
een inhoud van 2,0 liter. Het is de
Twin Spark 16V van 155 pk.
Een flinke stap hoger is de V6
24V van 2,5 liter. Die perst er
190 paardenkrachten uit.
Dan is er nog een V6 turbo van
2,0
liter (205 pk) en een 3,0 liter V6
24V (226 pk). De 2.0 Twin
Spark 16V heeft vijf versnellingen, de rest van de serie krijgt
een zesbak. De 2.5 en 3.0 V6-en
zijn als extra verkrijgbaar met een
elektronisch geregelde automaat.

geld krijg je eigenlijk een klein
wagentje. Maar wie éénmaal
heeft kennisgemaakt met zijn
onderhuidse power telt het
bedrag grif uit. Slechts de nog

snellere M roadster is hem de
baas (236 kW/341 pk!!!), maar
kost dan ook bijna 50.000 gulden
meer... Dus toch de 2.8 alstubheft.

Putjes in de motorkap en in het dak als gevolg van hagel zijn een
schrikbeeld van elke autobezitter. Reparatie is doorgaans zeer
kostbaar. Nissan dealers hebben echter een manier om deze deukjes tegen relatief geringe kosten weg te krijgen. Het is een uitdeukmethode onder de noemer Momidashi. Bij de dealer is een specialist die met gereedschap de beschadigingen kan wegwerken zonder dat overspuiten nodig is.

Rover doet het goed
R

OVER DOET goede zaken. De merken Rover, LandRover en MG laten over de gehele linie een stijging
van het aantal verkopen zien. En dat terwijl Rover
een strenge selectie heeft toegepast waardoor er nu nog
65 dealers zijn.
De eerste vijf maanden van het
jaar heeft de Rover Groep 29
procent meer auto's verkocht dan
dezelfde periode vorig jaar. Dat
brengt het totaal op 3.514 registraties. Het succes is voor een
groot deel toe te schrijven aan de
zakelijke markt. Hierin is vooral
de Rover 600 zeer succesvol.
Land Rover verstevigde zijn leidende positie bij de terreinwagens door een stijging van maar
liefst 44 procent.
Voor Rovers alom bekende Mini
brengt de toekomst grote veranderingen. De import is op dit
moment in handen van Rover en
de verkoop gebeurt uitsluitend
vanuit de Mini Corner bij de
importeur in Vianen. De nieuwe
Mini, die in 2000 op de markt
komt, zal als volledig 'uniek en
exclusief' merk op de markt
komen. Import en verkoop is dan
echter in handen van BMW, dat
enkele jaren geleden Rover heeft
overgenomen.
De verkoop van de nieuwe Mini
zal door een aantal geselecteer-

de BMW-dealers verzorgd worden. Algemeen directeur A.W. de
Jong: "Rover en Mini hebben
auto's van hetzelfde formaat en
prijsklasse. Voor BMW is Mini
echter een aanvulling op het
assortiment"
Over de opvolger van de 600 en
800 laat Rover nog maar weinig
los. Zeker is wel dat een nieuw
vlaggenschip, de R40, qua styling, model zal staan voor het
Britse merk. Een flinke chromen
grille, dubbele koplampen en een
met hout afgewerkt dashboard
zullen de auto karakteriseren.
Later dit jaar beleeft de auto zijn
wereldpremière tijdens de
Birmingham Motorshow in oktober. In april is hij in de
Nederlandse showrooms te
bewonderen. Doordat de nieuwe
auto verkrijgbaar zal zijn vanaf
zo'n 63.000 gulden, valt er een
flink gat onder het topmodel. "Wij
gaan daarom productie van de
succesvolle 600 zo lang mogelijk
proberen te rekken", aldus A.W.
de Jong.

De Land Rover Freelander is met zijn vanaf prijs van 57.950
voorbestemd om een succes te worden.

VW Caravelle TDI
met sportieve neiging
V

OLKSWAGEN noemt
De Caravelle TDI de
krachtigste personenbus met dieselmotor. De
fabrikant heeft gelijk. Deze
nazaat van het oeroude,
ooit nog door de
Nederlander Ben Pon
geschetste VW busje geeft
menige snelle middenklasse personenauto het nakijken. Met ongelooflijk veel
gemak accelereert deze
Caravelle. Zelfs bij snelheden van meer dan 140
km/uur reageert hij nog als
door een angel gestoken op
elke dotje gas.
Met de nieuwe Caravelle versie
maakten we onlangs kennis als
onderdeel van een bezoek aan
de VW bedrijfsauto fabriek in
Hannover. De TDI met een nieuwe 150 pk vijfcilinder 2,5 liter turbodiesel is de kers op de taart
van het gamma. In 12,5 seconden snelt hij van nul naar 100
km/uur. Dat is een waarde waar
menig personenauto slechts van
kan dromen.

p Alfa 166 krijgt een herkenbaar uiterlijk en onderscheidt zich daarmee van de grijze massa.

Vooralsnog gaat VW de krachtbron alleen in de personen-uitvoering leveren In het najaar

In combinatie met de 150 pk turbodiesel kan de VW Caravelle
elke vergelijking met een personenauto doorstaan.
komt hij m Nederland bij de
dealers. "Wij denken dat er vooral behoefte is aan een dergelijke
snelle bus voor luxe vervoer in de
hotelwereld en het bedrijfsleven",
aldus een woordvoerder van de
fabriek in Hannover.
Jammer genoeg jaagt de fiscale
heffing BPM de prijzen van busjes op geel kenteken flink de
hoogte m. Dat maakt ze kostbaar

en niet bijster interessant. 150 pk
in de besteluitvoering VW
Transporter met dubbele cabine
zou m het door belastingdruk
geteisterde Nederland zeker kansen kunnen hebben. Wat niet is.
kan nog komen. Vooralsnog blijft
de Transporter verkrijgbaar met
een vijlcihnder TDI van 102 pk.
Nieuw is dat deze motor straks
verkrijgbaar is in combinatie met

een viertraps automaat Deze is
volledig elektronisch gestuurd HIJ
past het moment van schakelen
aan aan het rijgedrag van de
bestuurder. Is dat een rustige
gasgever, dan zal de bak bij een
lagei toerental van versnelling
wisselen. Wie het onderste uit de
kan haalt, krijgt te maken met
automaat die de motor goed laat
doortrekken in de versnellingen
en vlot terugschakelt bij het remmen voor een bocht. In de
Transporter/Caravelle reeks lanceert VW binnenkort ook versies
met Syncro vierwielaandryving in
combinatie met de 102 pk TDI
De automaat vergt een meerprijs
van 3.600 gulden De Syncio
aandrijving kost 9 250 gulden
Beide bedragen zijn exclusief btvv
en bpm. Van de Caravelle met de
150 pk diesel is nog geen prijs
vastgesteld.
Volkswagen heeft met zijn
bedrijfswagens flink de stijgende
lijn te pakken. Volgens Bernd
Wiedemann, directeur van de
bednjfswagenfabnek in
Hannover, zijn vorig 227.000
auto's afgeleverd Dat is een stijging van twintig procent op de
Europese markt. Die groei zet
zich voort
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Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Datvindt u llf
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten.
Uw eigen recept in De BoodschappenBeurs? Dat kan! Pak
snel een pen of potlood en zet
uw favoriete recept op papier.
Het mag een hoofdgerecht,
maar ook een toetje, taart of
voorgerecht zijn. Het recept
mag niet meer dan 10 regels
omvatten. Lekker en toch
gemakkelijk te bereiden!
i,tuur uw Klik Klak Klaar
recept in een gefrankeerde
eriveiojj naar:
Ds Booclscl'.appenSeurs,
Klik Klak Klaarrecept, Postbus
1980, 3000 BZ Rotterdam.

l GLAS COOLBEST VlTADAY
VOOR UW DAGELIJKSE
PORTIE VITAMINEN
woensdag tussen 16.00 en 24.00 uur
CoolBest VltaDay Is eert multlvltamlne vruchtensap van o.a.
sappige sinaasappels, frisse appels, zongerijpte mango's,
perziken en bananen. Een gemakkelijke, maar vooral ook
lekkere' manier om ledere dag de belangrijkste vitaminen
binnen to krijgen,'
'* f 1 ['••' '<;,

C€

Surinaamse
Smoorrijst

HOEVEELHEID VITAMINEN. U vindt CoolBest In de koeling
van uw aupórtriatkt.

'

Exotische eenpansgerechten
z|jn razend populair. Vaak gaat
het om Aziatische gerechten,
maar ook de Afrikaanse en
Zuid-Amerikaanse
keuken
laten tot heerlijke maaltijden
inspireren. Wat dacht u van
Surinaamse Smoorrijst. Met
Smoorrijst
en Mix voor
Smoorrijst van Honig maakt u
het snel en gemakkelijk klaar.

Door het hoge vermogen, het
stevige onderstel en het windscherm is deze moderne barbecue van Tefal ideaal voor
buiten. Dankzij het waterreservoir is hij ook binnen te
gebruiken. De regelbare thermostaat verzekert u altijd van
het beste resultaat. Het makkelijk te demonteren onderstel bevat een handig opbergrek voor extra gebruiksgemak.

Exotische gerechten zon niet
meer weg te denken uit ons
weekmenu. Velen geven er
zelfs de voorkeur aan boven
de traditionele Hollandse kost.
Dat komt niet alleen omdat ze
vaak snel en gemakkelijk klaar
te maken zijn, maar natuurlijk
ook door de smaak.
Die smaak wordt voor een
belangrijk deel bepaald door
kruiden en specerijen. Hoewel
wij deze nu vooral zien als
smaakmakers hadden ze van
oorsprong een heel andere
functie. Kruiden en specerijen
conserveren
het voedsel
omdat ze bacteriën en schimmels doden. In warme exotische landen was (en is) de kans
op bederf het grootst. Juist
daar werd het voedsel dus rijkelijk met kruiden en specerijen behandeld. Zo kon het
(schaarse) voedsel langer
behouden blijven. Een kwestie
van overleven dus!
Ook in ons eigen land werd
vroeger kwistig met kruiden
en specerijen gestrooid. Deels
om de zelfde reden. Denk
maar aan het zouten van
bonen en pekelvlees. Kruiden
en specerijen werden hier
echter ook gebruikt om de
slechte smaak van het voedsel
te maskeren. Zo gebruikte
men mosterd om de ranzige
smaak van oud vet te verdoezelen.
Tegenwoordig hoeven we
geen kruiden meer te gebruiken om ons voedsel te conserveren. Daarvoor hebben we
nu de (vrieslade van onze)
koelkast. De toepassing van
kruiden en specerijen is dan
ook geen nood meer, maar
een deugd. Eén die bedoeld is
om onze smaakpapillen te
prikkelen en ons aan tafel te
laten genieten van heerlijk op
smaak gebrachte gerechten.

Bref Ultra Clean wc Gel
voor een dagelijkse frisse reiniging
De houder is gemakkelijk en
hygiënisch na te vullen. De WC
Gel kan namelijk in de houder
gespoten worden, zonder dat u
het toilet daarbij aanraakt. Zo
zorgt Bref Ultra Clean WC Cel na
elke spoelbeurt voor een schoon
en heerlijk fris ruikend toilet.

KING introduceert KING Mini Mints
Klik - klak - klaar - recept

"Advocade"
Saus voor ijs of pudding
ingrediënten (voor 1 liter):
•
•
•
•

12 eieren
400 gr. suiker;
1 zakje vanillesuiker;
1 liter crème de cacao
(of andere chocoladelikeur).

ingrediënten:
250 gr. Honig Smoorrijst; 1 pakje Honig Mix voor Smoorryst;
2 tot 3 eetlepels olie; 200 gr.
kipfilet.in blokjes; 100 gr. gerookt
spek
in
blokjes;
1 papaya in blokjes; 1 chilipeper, fijngesneden; 1 gesnipperde ui.

Pittig
gekruid doet
overleven!

Voor een dagelijks schoon en fris
ruikend toilet is er nu Bref Ultra
Clean WC Cel. Een innovatief
product dat zorgt voor een
dagelijkse reiniging van uw toilet. Bovendien brengt Bref Ultra
Clean WC Cel een opvallend frisse geur in uw toilet.

KINC Mini Mints is een mondverfrissertje gemaakt op basis
van de echte pepermuntsmaak.
Dus ideaal voor een snelle
verfrissing op ieder gewenst
moment van de dag, bijvoorbeeld na het eten, voor of
tijdens vergaderingen, na een
kop koffie of het roken.
KINC Mini Mints zit in een handige dispenser waardoor de 40

STADSOMRQEP
U

EÉN GLAS BEVAT" NAMELIJK DE AANBEVOLEN DAGELIJKSE

De origineelste inzending
wordt in De BoodschappenBeurs gepubliceerd. Bovendien
ligt voor deze inzender een
schitterende Tefal Comfort
Line barbecue klaar.

-PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

mondverfrissende snoepjes per
stuk te doseren zijn. Een handige
verpakking om altijd en overal bij
de hand te hebben.
KINC Mini Mints is suikervrij
en bovendien tandvriendelijk,
omdat de verfrissende snoepjes
volledig gezoet zijn met xylitol.
KINC Mini Mints vindt u in het
snoepschap van uw supermarkt
maar ook bij de drogist en tabakspeciaalzaak.

Eet smakelijk!
-, Wilt u zelf zien hoe onze kok
Mario Surinaamse Smoorrijst
bereidt, kijk dan naar De
BoodschappenBeurs
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Hansaplast FootCare:
de oplossing voor uw voetproblemen
Hansaplast FootCare is een serie
nieuwe voetverzorgingsproducten van Hansaplast, het vertrouwde kwaliteitsmerk bekend van
pleisters en andere wondverzorgingsproducten. Speciaal voor uw
voeten zün er nu ook Blaarpleisters, Likdoornpleisters, Eelt- en
Ukdoornpleisters, en Anti-drukringen.
Blaarpleisters verlichten de druk
van de blaar en absorberen het

vocht uit de blaar waardoor het
natuurlijke herstelproces van de
huid wordt bevorderd. De Blaarpleister voelt aan als een tweede
huid en bluft goed zitten.
De Eelt- en Likdoornpleisters zorgen voor verlichting van de druk
b|j likdoorns en maken de verharde huid zacht. De anti-drukringen
verminderen de pijnlijke druk op
gevoelige plekken en zün zacht en

Hansaplast FootCare
neemt even de verzorging van uw voeten van u over.

\
donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur..
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woensdag 14.45 uur
'•;
donderdag 10.45 en 14.45 uur •>
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur

Smoorrijst en Roerbakrijst
Twee nieuwe rijst-maaltijd-ideeën van Honig

Bereiding:
Verhit de olie in een
braad/smoorpan. Bak het vlees
met de peper snel bruin. Voeg
de ui toe en bak deze even
mee. Voeg de Smoorrijst, de
mix, de papaya en 5dl. water
toe. Schep het geheel om tot
er een homogene kleur ontstaat. Smoor het geheel enkele
minuten tot er een mooie
droge korrel ontstaat.

I

Honig introduceert twee nieuwe
heerlijke maaltijd-ideeën: Smoprrijst en Roerbakrijst. Combinaties
van lekkere njstsoorten met een
bijbehorende groente- en kruidenmix. Daarmee maakt u snel
en gemakkelijk een lekkere en
gezonde maaltijd voor drie tot
vier personen. Bovendien kunt u
Honig Smoorrijst en Roerbakrijst
met vlees, vis en verse .groenten
op tal van manieren heerlük variëren...
Smoorrijst is een witte Surinaamse rust die, zonder te
koken, samen met de Mix voor
Smoorrijst kan worden toegevoegd aan het vlees, en de verse

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

groenten. De rust smoort vervolgens lekker gaar in het mengsel •
van vlees, verse groenten en kruiden. Ideaal voor éénpansgerechten. Roerbakrijst is een gele
Surinaamse rjjst, die in afgepast
water één minuut gekookt
wordt, waarna de rust samen met
verse ingrediënten en de Mix voor
Roerbakrijst wordt roergebakken.
U kunt nu extra aantrekkelijk kennismaken met Honig Smoorrüst
en Roerbakrijst. Want b'ü aankoop
van een actiepak Smoorrüst of
Roerbakrijst krijgt u tijdelijk een
pak Mix voor Smoorrüst of Mix
voor Roerbakrijst gratis. Let op de
actiedisplay in de supermarkt.

donderdag 16.30 en 24.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

ftIJNKMOMD

maalttfdsalades
de makkelijkste
culinaire verrassing

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

Bereidingswijze:
Verwarm 1/2 liter water in een
pan tegen het kookpunt aan
(90 graden). Plaats een hitte
bestendige schaal in de pan.
Klop hierin de eieren, suiker en
vanillesuiker tot een dikke,
gebonden massa. Schenk al
kloppende de crème de cacao
toe en blijf roeren tot de drank
goed gebonden is. Giet de
advocade in een met heet
sodawater omgespoelde fles
en laat deze afkoelen
Heerlijk over (chocolade-lijs.
Dit recept is ingezonden door
N. v.d. Meer uit Rotterdam

MENU SUGGESTIE

De Seizoenen van Melkunie:

Roerbakrijst
Jamaica

Melkunie zomervla en Melkunie Zomeryoghurt

Exotische eenpansgerechten
zijn razend populair. Vaak
gaat het om Aziatische
gerechten, maar ook de
Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse keuken laten tot heerlijke maaltijden inspireren.
Wat dacht u van Roerbakrüst
Jamaica.

Het BoodschappenSpel heeft voor u leuke huishoudelijke prijzen in
petto Want iedere beller of Inzenderlmèt de juiste antwoorden maakt ,
kans op een praktische Rowenta stofzuigerset bestaande uit een com- • '
parte en oplaadbare AquaCleanettewaarmeeuzpweldroogalsnat kunt ;
stofzuigen én een krachtigefmaar^ichtgewfch^l2^';yirartu>vnïbod
sledestofzuiger < met f irtB^udlBJjK'flltersy^
hygiënefllter, dubbel parkeersysteem; bulsklêm en geïntegreerde; r i
ultsóhuIfbarem_ejJibelborstê!rl«I!
,

Het BoodschappenSpel

En de
winnaar is...
dhr/mevr. Y. Belfor
Dankzij de deelname aan
het BoodschappenSpel heeft
dhrymevr.Y. Belfor de eerste
prijs gewonnen en mag nu aan
de slag met zo'n praktische
Rowenta stofzuigerset.
De winnaars van het handige
Rowenta Surfline DE-303
stoomstrijkijzer krijgen hun
prijs zo snel mogelijk toegezonden.

Vfirf

«as®
Ingrediënten: 250 gr. Honig
Roerbakrijst; 1 pakje Honig
Mix voor Roerbakrüst; 2 tot 3
eetlepels olie; 250 gr. kalkoenfilet in blokjes; verse ananas in blokjes; 1 carambole in
halve schijfjes; 50 gr. rozijnen,
even voorweken; rode paprika in fijne blokjes.

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?

Bereiding: Kook de rijst volgens de gebruiksaanwijzing
op het pak gaar; verhit de olie
in een wok of wadjang. Bak
het vlees snel bruin en voeg
op het laatst de overige
ingrediënten toe. Voeg de
Roerbakrjjst toe en roerbak
het geheel even door.

Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

Eet smakelijk!
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Deelname aan het BoodschappenSpel is eenvoudig

Beantwoord onderstaande vragen:

SEtOEio 6tum«
•<

OPEKEU

Melkunie Introduceert Zomervla en Zomeryoghurt, het
smaakvolle vervolg op Melkunie Lentevla en Lenteyoghurt. Twee nieuwe producten uit de reeks Seizoenen van
Melkunie.
Melkunie Zomervla en Melkunie Zomeryoghurt zijn heerlijke seizoensproducten, gemaakt van het lekkerste
zomerfruit

Melkunie zomervla is een

1. Wie zorgt er voor de makkelijkste
culinaire verrassing?

Surfline DE-303
Stoomstrllklizer

2. Wie is de fabrikant van Zomervla
en zomeryoghurt?

romige, blanke vla met stukjes
aardbei: echte zomerkoninkjesvla.

Melkunie Zomeryoghurt is
een halfvolle frambozenyoghurt waarbü een vleugje
citroen zorgt voor een f riszure
smaak. Met Melkunie Zomervla
en Zomeryoghurt kunt u lekker variëren met zuivel.

en bel uw antwoorden door naar:

De BoodschappenLijn

Bovendien brengt u met
deze overheerlijke zuivelproducten het zomergevoel aan tafel.

doo cnt/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken.)
Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van

uw naam, adres, postcode en woonplaats) naar:

Het BoodschappenSpel

Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam

tiil»

openen

De winnaars ontvangen
schriftelijk bericht.

(Melkunie Zomervla en Zomeryoghurt zün verkr(|gbaar van 22 juni tot 29 augustus 19981
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'Het moet nu onderhand wel zomer gaan worden'
ZANDVOORT - Wisselend
bewolkt af en toe een bui en
harde wind uit het westen.
Al dagen luidt het weerbericht zo. Zandvoort wordt
geteisterd door herfstweer,
terwijl het pas juli is. Alle zomerevenementen hebben
tot nog toe veel te lijden onder het weer. Volgens het
Knmi is er echter een klein
lichtpuntje.
Als alles meezit wordt het
zaterdag tijdelijk wat beter
weer. Ondertussen proberen
campingbeheerders, ondernemers en strandpachters de
moed niet te laten zakken.
Twee bedrijven in Zandvoort
profiteren in elk geval wel van
het slechte weer: Toerkoop
Reisburo Zonvaart en Zonnestudio Zandvoort. Zij hebben
het extra druk.
„Zolang er een westenwind
blijft waaien, houden we wisselvallig weer, want er ligt een
depressie boven Schotland,"
vertelt Michiel Severin, meteoroloog van het Knmi. Er bestaat volgens hem een kleine
kans dat de wind zaterdag
naar het zuidwesten of zuiden
draait, zodat er minder regenwolken aangevoerd worden.
Kustplaatsen hebben daar
het meeste baat bij'. „Vaak is
het in Zandvoort net een paar
graden kouder dan in Amster-

dam. Daar regent het dan
sneller, omdat warme lucht
stijgt en grotere wolken
vormt, waardoor het gaat regenen." Als er een zware grijze
deken over Nederland ligt,
gaat dat echter niet op. „Dan
blijft het net als zondag ook in
Zandvoort regenen," aldus Severin.
Zondag stond er bovendien
veel wind, 7 a 8 Beaufort. De
kunstenaars die meededen
aan het Montmartre-festijn
vluchtten daarom bijna alle-

Knmi: Misschien
klaart het
zaterdag wat op
maal naar binnen. Ton Timmermans en Victor Bol hielden het het langste vol op het
Gasthuisplein, want zij stonden onder een grote parasol.
„Maar rond vier uur sloegen
de regendruppels tegen mijn
schilderij en ben ik gestopt,"
vertelt Timmermans. „Jammer, want eigenlijk vond ik het
toch wel heel gezellig. Er was
veel aanloop, ook in het Cultureel Centrum. Ik heb begrepen
dat er zo'n tweehonderd men-

Ton Timmermans en Nel Sandbcrgen schuilen voor de regen tijdens het Montmartrefestival. „Maar ondanks het weer was er toch best veel
aanloop," aldus Timmermans
Foto Anclré Licberom

Zandvoorter
mogelijk
vermoord
' ZANDVOORT - Gerry Ulrich, mede-eigenaar van
Cube Hardware, is in het buitenland overleden. Ulrich is
op 19 juni in Volterra gevonden onder verdachte omstandigheden.

Organisator hoopt op 10.000
deelnemers aan A tot Z-loop
ZANDVOORT - Een echte marathon
wordt de A tot Z-loop niet, want de route van
Amsterdam naar Zandvoort wordt ongeveer
34 kilometer. Maar het is wel de bedoeling
dat de nieuwe hardloopwedstrijd vanaf 1999
een groots evenement wordt. Orgamsatiebureau Global Sports wil dat er jaarlijks tienduizend mensen aan mee doen. Dat heeft
Rob Pauel van Global Sports woensdagmorgen tijdens een informatiebijeenkomst op
het raadhuis bekend gemaakt.

Volgens een woordvoerster
van Buitenlandse Zaken pnderzoekt de Italiaanse politie
of Ulrich vermoord is. Zijn reisgenoot zou opgepakt zijn,
maar daarover wil de woord- Pauel heeft goede hoop dat hij die tienduivoerster van Buitenlandse Za- zend deelnemers haalt, zeker het eerste jaar.
ken geen informatie geven. „Als er een nieuwe loop is, gaat dat als een
„Wij ondersteunen de familie lopend vuurtje door het hardlopers wereldje.
en wij zien geen taak wegge- Pas het tweede jaar kunnen we zien wat ons
legd om de pers te informe- evenement waard is. We hopen dat hardlopers
ren."
Politiewoordvoerder straks het uitlopen van de A tot Z-loop zien als
Jaap Hage kan ook weinig los- een prestatie." Voor de wedstrijd worden zowel
laten. „Omdat Ulrich in het topatleten als recreanten uitgenodigd. Recrebuitenland om het leven is ge- anten kunnen ook een van de drie etappes lokomen, hebben wij er formeel pen.
geen bemoeienis mee."
De A tot Z-loop onderscheidt zich volgens
hem van andere hardloopwedstrijden doordat
Cube Hardware, een compu- de route door drie gemeenten (Amsterdam,
terfirma die in de Engelberts- Haarlem, Zandvoort) en tevens voor een deel
straat zit, is al enige weken door de duinen gaat (over het Visserspad). Bodicht. Ulrich was mede-eige- vendien eindigt de loop op het roemruchte cirnaar van het bedrijf. Wie de cuit van Zandvoort.
andere eigenaar is en of deze Voor de toeschouwers moet het ook een bijiets met de dood van Ulrich te zonder evenement worden. Tijdens de wedmaken heeft, is onduidelijk. De strijd kunnen sportverenigingen volgens Wim
Zandvoorter Mark Epker is in Peeters, de inititiatiefnemer van het eveneelk geval niet meer mede-eige- ment, demonstraties geven om het publiek te
naar van Cube Hardware. Hij is amuseren.
in januari al uit de zaak gestapt.

Fietsongeluk

ZANDVOORT - Een tweejarig jongetje is zaterdagavond
rond half acht door een 15-jarig
meisje op de fiets aangereden.
Het meisje zag hem over het
hoofd toen ze met een andere
fieter aan het praten was, terwijl ze over de Boulevard de
Favauge reed. Het jongetje
liep door de aanrijding een
scheurtje in zijn scheenbeen
op.

Eigenlijk had Pauel ook het Kopje van Bloemendaal in de route willen opnemen. Maar volgens zijn mededirecteur Jps Herm.es, voormalig
hardloper, zou de wedstrijd dan te zwaar worden en de route te lang. De hardlopers hebben
's zomers een drukke agenda en maken daarom
een keuze. Een'zwaar parcours of een extra
marathon valt dan snel af, vreest Hermes.
De exacte datum van de marathon is nog niet
zeker. Vermoedelijk wordt de A tot Z-loop eind
augustus of begin september gehouden, een
paar weken voor de Tros-loop. Deze wedstrijd,
die in Haarlem begint en eindigt, volgt ook het
Visserspad. Global Sports vindt dat geen probleem. Pauel: „We hebben zelfs overlegd met de
Tros-loop over de route." De beide evenementen samenvoegen zal volgens hem niet lukken,
omdat hij vermoedt dat de organisatie van de
Tros-loop daar weinig voor voelt.
Over de uiteindelijke route is nog geen beslissing gevallen en het is ook nog niet helemaal
zeker of de A tot Z-loop ook doorgaat. „Dat
hangt af van de financiering," zegt Bianca Franceschina van Global Sports. Er is maximaal 750
duizend gulden nodig. Het geld moet van sponsors komen. Global Sports hoopt echter dat
onder andere de gemeente Zandvoort op eigen
kosten de wegen afzet, zodat het benodigde
bedrag lager is.
De wethouders Hogendoorn (Verkeer) en
Van Marie (Financien) deden woensdagmorgen
die toezegging nog niet. Wel lieten ze, net als
burgemeester Van der Heijden, blijken enthousiast te zijn over het initiatief. Al zei Hogendoorn wel dat hij teleurgesteld was dat het geen
marathon wordt.
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sen langsgekomen zijn in het
museum."
De harde wind leidde er
's avonds toe dat de tarandweer op het Kerkplein in actie
moest komen orn stukken
plexiglas van het uithangbord
van snackbar Febo te verwijderen. Die dreigden naar beneden te vallen en voorbij gangers te verwonden. De brandweer is volgens commandant
Schröder anderhalf uur bezig
geweest.
Onder de Zandvoortse ondernemers is de stemming al
even wisselend als het weer.
Bij paviljoen Amerika op het
naaktstrand moppert een medewerker dat hij nauwelijks
iets te doen heeft. Maar zijn
collega bij De Wurf vertelt opgewekt dat zowel door de
week als in het weekend de
zaak na twaalf uur goed volloopt met klanten. Alleen het
terras is leeg. „We mogen niet
klagen. Er komen heel wat
toeristen bij ons warme choco
of thee met rum drinken. Bovendien hebben we veel eters,
maar dat is niet zo gek want
onze keuken staat goed bekend," zegt een kelner van De
Wurf.
„Voor de strandpachters
lijkt me dit weer rampzalig,"
zegt niettemin Torn Maintz,
voorzitter van het Ondernemers Platform Zandvoort. „De
winkeliers hebben het geluk
gehad dat het toch nog wel
druk was in het dorp, want de
bezetting bij de hotels is redelijk. Maar de zomer moet nu
toch wel echt beginnen, anders wordt het vervelend."
Medelijden heeft campingbeheerder Van Beers vooral
met de mensen die op camping De Branding hun tent gescheurd en natgeregend terugvinden. „Dat gebeurt helaas. Het is een en al treurnis."
De camping is praktisch leeg.
„Het lijkt wel april. Dat komt
natuurlijk ook doordat het in
Duitsland dagen achter elkaar
geregend heeft." Hij krijgt veel
telefoontjes van verontruste
Duitsers. „Ik vertel ze eerlijk
hoe het weer hier is, anders
zijn ze teleurgesteld als ze
honderden kilometers gereden hebben en dan zien dat
het hier ook geen strandweer
is."
Vervolg op pagina 3

Tropicana
swingt
extra
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Het verleden
van gitarist
Leo Sanders
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Zomergast
vertelt over
vakantie
pagina 7
Vragen over de bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties:tel.571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Zalm blijft weg
ZANDVOORT - Minister
Zalm (Financiën) heeft zijn bezoek aan Zandvoort afgezegd.
Hij zou op 15 juli langskomen.
Volgens gemeentevoorlichtster K. de Hoog is niet bekend
waarom Zalm wegblijft.

ADVERTENTIE

Foto Anclrc Licberom

Circuit brengt jubüeummunt uit
ZANDVOORT - Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan
op 7 augustus brengt het circuit een munt uit. De Nederlandse
Munt slaat de jubileummunt. Ermee betalen is niet mogelijk, het
is louter een aandenken.
Op de ene kant van de munt staan het logo van Circuit Park
Zandvoort met daar omheen een lauwertak. Op de andere kant
zijn de contouren van de oude en de nieuwe baan te zien plus de
tekst '50 jaar' en de jaartallen 1948 en 1998. De munt is drie
centimeter groot.
De munten zijn alleen op bestelling verkrijgbaar. Er zijn drie
soorten te koop: een nikkelen, zilveren en gouden munt. De
nikkelen kost tien gulden, de zilveren vijftig gulden en de gouden
750 gulden. Eind augustus of begin september zijn de munten
klaar.

Van Olderen (77) is pas fit na 35 kilometer lopen
wichtsstoornissen en kan hij
niet meer aan de Vierdaagse
meedoen," vertelt mevrouw
Van Olderen. „Zelf heb ik
vroeger op een wandelclub gezeten."

ZANDVOORT - Het prikbord vol medailles hangt in de
logeerkamer. Zeventien keer heeft Wim van Olderen de
Nijmeegse Vierdaagse en de Air Borne Mars gelopen. Het
dertiende nummertje van de Vierdaagse is hij per ongeluk
een keer kwijtgeraakt. Het is bijna symbolisch. Ongeluk
past niet bij hem, meent hij. „Ik ben 77. Het is toch prachtig
dat ik nog altijd zulke lange wandeltochten kan maken?
Dat is geen prestatie, dat is geluk."

„Alleen mijn knie doet de
Dat lukt hem aardig. Meestlaatste tijd pijn. Maar het gek- al eindigt hij 's middags tusADVERTENTIE
ke is dat het verdwijnt als ik sen kwart over twee en kwart
wandel. Verder voel ik me nog voor drie. Zijn manier van loheel goed." Zijn vrouw grapt: pen lijkt op een dieseltrein.
„Het ligt aan mijn goede ver- „Ik begin moe en ik word
zorging. Daarom is hij nog zo steeds fitter. Ik kom langzaam
op gang."
fit."
In werkelijkheid traint Van
Dit jaar heeft hij voor het
eerst in acht
Olderen van te
voren flink. Hij
jaar geen vaste
maat
meer,
loopt driehonwant die is er
derd tot 350 kiBel dan i.v.m.
lometer
ter
wegens
genabezorging
zondheidsprovoorbereiding
donderdagmorgen
op de bekende
blemen
mee
vóór 12 uur
wandeltocht
gestopt. „Acht
jaar
geleden
tel. 5717166
die van 20 tot
en met 24 juli ------ ------^- ontmoette ik
plaatsvindt. Dit weekend Quirinus Groenewegen uit
heeft hu voor het laatst 35 ki- Wageningen bij de start. Het
Waterstanden
lometer
gewandeld,
van klikte meteen. Hij is net zo
Zandvoort naar Heemstede oud als ik en we lopen ongeen via Haarlem weer terug.
veer hetzelfde tempo. Nou ja,
Datum HW LW HW UW
Vanwege zijn leeftijd hoeft tempo, je kunt beter zeggen,
15 jul 08.16 04.01 20.50 16.04
hij bij de Vierdaagse 'slechts' we hebben dezelfde gang.
16 jul 09.0904.4521.4616.55
dertig kilometer te lopen. „Ze Voor Quirinus is het heel erg
17jul 10.16 05.46 22.56 18.05
gaan ervan uit dat die afstand dat hij niet meer mee kan
18jul 11.26 06.34 00.56 19.15
voor ouderen net zo zwaar is doen. En ik vind het ook wel
'19 jul --.- 07.44 12.36 20.30
als vijftig kilometer voor jon- jammer, want het was altijd
20jul 01.0709.0513.4621.35
geren. Dat is inderdaad wel erg gezellig. We zien elkaar in21 jul 02.10 10.20 14.45 22.34
zo. Wij mogen namelijk pas la- middels ook buiten de Vier22 jul 03.08 11.14 15.38 23.25
ter starten, om acht uur in daagse om."
23 jul 03.57 12.05 16.25 --.-plaats van vier uur. Dus moe„Ach, ik ontmoet altijd wel
Maanstand:
ten we ongeveer hetzelfde mensen. Dat is het leuke van
LK do. 16 jul 17.03 u.
tempo als de jongeren aan- de Vierdaagse." Zo heeft Van
Hoogwater wo 15 jul 08.16 uur.
houden om voor vijf uur bin- Olderen een keer contact geNAP +110 cm.
had met Kiyosh Okunu uit JaLaagwater wo 15 jul 04.01 uur. nen te zijn."
NAP -95 cm.

Uw krant
niet
ontvangen?

De brandweer is zondagavond anderhalf uur bezig geweest om de
scherven van een kapot uithangbord weg te halen. De scherven
dreigden door de harde wind naar beneden te vallen

DEZE WEEK

'De man met de
moker komt ook
ooit voor mij'

„Ik ben besmet het virus van de Nijmeegse Vierdaagse," zegt Wim
van Olderen die volgende weck voor de 18-c keer meedoet aan
deze beroemde wandeltocht
Foto Anclrc Liobcrom

pan, die hem een kleed gaf en
later een foto met een briefje
opstuurde. „In het Nederlands notabene. 'Hoe gaad
het met u' schreef hij." De millitairen geven volgens de
Zandvoortse wandelaar ook
extra sfeer aan de beroemde
tocht. Ze zingen om het moraal op te vijzelen en houden
aubades voor knappe meisjes.
Eenzaam hoeft Van Olderen
's avonds evenmin te zijn,
want hij hoort al jaren bij een
groep van honderd KLM'ers.
Bij de luchtvaartmaatschappij heeft hij namelijk 36 jaar
gewerkt, waarvan de laatste
jaren op een afdeling die de

apparatuur voor het testen
van vliegtuigmateriaal beheerde.
„Het is heel prettig om met
die KLM-groep op te trekken.
Er zijn twintig verzorgers bij,
we krijgen goed te eten en het
is gezellig. Wat we 's avonds
doen? Als het mooi weer is,
zitten we meestal na het eten
nog wat buiten te kletsen,"
zegt Van Olderen. „Ze vertellen elkaar sterke verhalen
over de Vierdaagse en over de
KLM," vult zijn vrouw aan.
Zij houdt het wandelen niet
zo lang vol, maar hun zoon is
ook besmet geraakt met het
wandelvirus. „Helaas heeft hij
tegenwoordig last van even-

Haar man is pas op latere
leeftijd, op zijn 56-e. enthousiast wandelaar geworden.
„Dankzij een collega van de
KLM. Ik had nooit gedacht
dat ik het zo leuk zou vinden."
De eerste Vierdaagse werd
echter wel zijn zwaarste.
„Vooral de voorbereiding viel
niet mee. Psychisch had ik het
er moeilijk mee om in mijn
eentje te lopen. Over vijf kilometer doe je al een uur. Ik
vreesde dat acht uur lopen helemaal verschrikkelijk zou
zijn. Toch bereidde ik me heel
goed voor. Ik liep zevenhonderd tot achthonderd kilometer van tevoren. Maar het werden hele zware vier dagen. Ik
leerde dat goede schoenen
heel erg belangrijk zijn om het
vol te houden en om blaren te
voorkomen. Zorg altijd voor
goed ingelopen schoenen en
laat ze niet vlak voor de Vierdaagse repareren, want dan
zitten ze anders."
Al is hij nu zeer ervaren. Van
Olderen beseft ook dat dat
geen garantie is. ,,Je kunt
nooit van te voren zeggen dat
je de Vierdaagse uitloopt.
Goed trainen van te voren is
geen garantie. Lichamelijk of
psychisch kan het altijd misgaan. De man met de moker
komt ook voor mij een keer,
daar ben ik me van bewust."
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AUG. van der MIJE

FAMILIEBERICHTEN

Veel gelukkige jaren waren we samen,
samen waren we één.
Maar nu jij er niet meer bent,
moeten we zonder jou verder... dus alleen.
Bedroefd geven wij u kennis dal op 82-jarige leeflijcl, na een kortstondige ziekte, van ons is heengegaan mijn lieve man en onze vader

Hendricus Franciscus Hose
Henk

Schilders- en aiwerkingsbedrijf
Marisstraat 13a
2042 AH Zandvoort

Tapijt-gordijnen-zonwering
Grote Krocht 22

tel. 023-5715186-5718727

tel. 023-5733900

Theo en Annelies
13 juli 1998
Burg. Nawijnlaan 127
20-12 FZ Zandvoort
De overledene is overgebracht naar het uitvaartcentrum aan de Poslslraal 7 Ie Zandvoorl, alwaar
geen bezoek.

Wn bedanken iedereen (familie, vrienden, klanten, kennissen,
collega's enz.) voor de goede wensen en de prachtige planten,
bloemen en andere geschenken bij de opening van onze winkel
op de Krocht.

Na 50 jaar schildersbedrijf zijn wij trots op deze uitbreiding
met een winkel in woningstoffering en hopen wij u hiermee
van dienst te zijn.
Hetty en August van der Mije
Carla en Guus van der Mije

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donclerdag löjuliom 10.15uurin crematorium Velsen,
Duin en Kruidbergerweg2-4 te Driehuis (gemeenle Velsen).
Kr zal na afloop van de plechtigheid gelegenheid
zijn tot condoleren in één van de ontvangkamers
van het crematorium.

O konden wij zo samen staan
aan de allerlaatste brug
en saam en blij er overgaan
wij kwamen nooit terug
Te vroeg voor ons begrip hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze vader en lieve

(JIJ

CENTRAAL TELEFOONNUMMER

2042 LW Zandvoort

Buren en andere ondernemers bedankt voor de hartelijke ontvangst.
Wij voelen ons er helemaal thuis en hopen op een prettige
samenwerking.

E. Molenaar

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/

uitvaartverzorging
kennemerland bv

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

opa

Karel Albert Visser

De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie \s geopend op: maandag
t/m woensdag:
08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

VERLEENDE

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 6 juli vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 28 door B&W genomen
besluiten is op maandag 13 juli vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.
Onttrekking aan het openbaar verkeer
van gedeelte Prinsenhofstraat
In verband met een verzoek om bouwvergunning, ingediend voor de oprichting van appartementen, bedrijfsruimte en een parkeerkelder
op het perceel van de voormalige Peugeotgarage (Pgkveldstraat, Prinsenhofstraat en
Swaluëstraat) heeft de raad in zijn vergadering
van 30 juni besloten een perceeisqedeelte aan
de Prinsenhofstraat aan het openbaar verkeer
te onttrekken. Het besluit ligt ter inzage bij de
Centrale Balie van de gemeente in het Raadhuis.
Belanghebbenden die zich met dit besluit niet
kunnen verenigen, kunnen binnen 6 weken na

in de leeftijd van 65 jaar.
A. C. Visser-Spreeuw

het verschijnen van deze publicatie een
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort. Het bezwaarschrift dient te zijn
ondertekend en tenminste te bevatten: uw
naam en adres; de dagtekening; een omsdirijving van het besluit waartegen uw bezwaar is
gericht en de gronden van uw bezwaar, Wanneer u zich door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de
naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon. Het indienen van een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u
een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie
van het bezwaarschrift. Voor het indienen van
een dergelijk verzoek wordt een griffierecht
geheven.

KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor:
- Haarlemmerstraat t.o. nr. 6 - verplanten
1 (gemeente)boom naar Haarlemmerstraat t.o. n r. 4
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank in Haarlem.
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning

Jan en Marga
Mandy, Donny, Carlo
Mario en Sandra
Colindaenjan
Robin, Kevin
30 juni 1998
Kostverlorenstraat 58 flat 11
2042 PJ Zandvoort

Rectificatie
In de gemeentelijke advertentie van 9 juli jl. is
abusievelijk een aanvraag bouwvergunning
Frans Zwaanstraat 5 vermeld; dit moet zijn
Frans Zwaanstraat 50, uitbreiden garage.
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
de openingstijden. Belanghebbenden, kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten.
VERLEENDE BOUW- EN
RECLAMEVERGUNNINGEN
97135B
Dr. C.A. Gerkestraat 23 rood plaatsen dakkapellen (06-07-1998)
98006B
Boul. Paulus Loot 75a vergroten
woning en garage (06-07-1998)
98055B
Thorbeckestraat 33 vergroten balkon (06-07-1998)
98094R
v. Lennepweg lichtmast nr. 43 wijzigen lichtreclame (18-06-1998)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden. Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift.

ALLEN BEDANKT
die onze openingsdag

De begrafenis heeft op vrijdag 3 juli plaatsgevon-

den.

fèettaaitcwt

tot een onvergetelijke dag maakten.
Haltestraat 75 Zandvoort Tel. 023-5718949

Na een leven van liefde en zorg, is temidden van
zijn dierbare gezinsleden, in zijn eigen vertrouwde
omgeving overleden, mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Ze zijn er weer!

Gerardus Elich

Vanaf donderdag 16 juli
8 juli 1998

Bep Elich-van der Valk

elkaar ontmoeten.

Kees en Lydia
Jeffrey

Bar - verwarmd terras

Biljard en Restaurant

Dymphy en Rob
Jack

De crematieplechligheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

Café open: dagelijks 16.00-03.00 uur,
Keuken: woensdag t/m zondag 17.30-22.30 uur
Tel. 023-571 46 38
Gasthuisplein 10, Zandvoort
Tel. 023-571 46 38

Zeeuwse mosselen
Aan het échte einde van de Haltestraat
Keuken dagelijks geopend vanaf 18.00 uur

Bel voor reserveringen: 023-5718949

Na dertien fijne jaren in Zandvoort te hebben gewoond is, op 12 juli 1998, mijn moeder

Olly Nagtegaal
Correspondentieadres:
F. U. Nagtegaal
Lange Herenstraat 44
2011 L.I Haarlem

Bedroefd geven wij u kennis dat toch nog onverwacht op 79-jarige leeftijd van ons is heengegaan
onze lieve moeder, oma, overgrootmoeder en zus-

ter

Uitvaartcentrum Haarlem
al 1 00 jaar een oerdegelijke
Nederlandse onderneming
voor uitvaartverzorging

Benny Augustine Josephine
Dümpel-von Stein
Kinderen
Kleinkinderen

: ;
=

Zussen en broer
Haarlem, 8 juli 1998
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

ADVERTENTIES

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDER-

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

Lid O.N.T.

BUDGET PRESTIGE. BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET. PRES

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.

Snelle 24 uurs service en:
U bent de eerste die uw foto's ziet
dus ook voor uw fotowerk naarde Gaper Drugstore.
Sterk in perfect fotowerk
BUDGET
KLEURENFOTO'S

Vraag ook naar de
Gevestigd sinds 1957

PRESTIGE-FOTO

Voor het toiletteren van kleine
tot middelgrote honden, incl.
nagel-, oor- en anaalklierbehandeling.
(Ook apart mogelijk.)

met nieuwe film voor slechts j '3,"

Bel voor gratis info, advies of afspraak
023-5715626.

Van Ostadestraat 26, Zandvoort

Ook voor uitvaartverzekeringen tegen de
% laagst mogelijke premie (NIVO-polis en
l UZET-polis) kunt u bij Uitvaartcentrum
Haarlem terecht.
*

Ons uitvaartcentrum is altijd bereikbaar
*
voor directe hulp bij een sterfgeval.
Onze medewerkers zijn daarom op alle dagen
van de week 24 uur per dag beschikbaar om u bij
een overlijden met raad en daad ter zijde te staan.
Dat is Uitvaartcentrum Haarlem ten voeten uit,
nu al een eeuw lang.

DRUGSTORE

DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 3 1 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-57 1 25 1 3. SPAAR ONZE KASSABONNEN
P. OLIESLAGERS
BUDGET PRESTIGE BUDGET PHESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PREST

130

soorten
vlees

STUNT
Nieuw-Zeelandse LAMSFILET
500 gram 2^

NU

17,50

Minute of PEPPERSTEAK
4 stuks

1U,IM)

Vers gegrilde
RUNDER of KALFSROLLADE
150 gram 3,98y

BEL GRATIS 0800-022 45 35

ftrrtte
«v.7 Openingstijden:
-> -.>.'
Uroie Krnrht
IVrOCni:; O-r
maandag t/m vrijdag
van
;

Zandvoort -: \ 9.00 tot is.oo uur., , •

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD Dl REKT VAN DE VAKMAN

Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

„Hondenkapsalon RENEE"

Uitvaartcentrum Haarlem is een puur Hollandse
onderneming die al 1 00 jaar bestaat. Met oog voor
details en tradities. Wij verzorgen begrafenissen en
crematies voor alle gezindten, met goed opgeleide
mensen, een modern ingericht uitvaartcentrum,
24 uurs dag- en nacht uitvaartzorg-alarmdienst en
speciale vervoer- en verzorgingsdiensten.

NEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

Garantie en nazorg
van der Kuijl •• Vergoeding
ziekenfonds e

van kleinbeeld kleurenfilms

Olly Nagtegaal-van der Kamp
overleden en op eigen verzoek in alle stilte gecremeerd.

• Snelle reparaties

L^^J

Verse gekookte

waar gezellige mensen

Myriam en Johan
Mike, Eileen

Schelpenplein 2
2042 HJ Zandvoort

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassinge

particuliere verzekeraars

Ge
30 december 1925

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

vrijdag 10 juli

Geen bezoek aan huis.

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

zijn bij het college van Burgemeester en
wethouders ingediend:
98107B
L. Davidstraat 17 wijzigen entree
98108B
Heimanstraat 19 plaatsen woonwagen
981098
Dr. Schaepmanstraat 11 uitbreiden
garage/veranderen woning
98110B
Brederodestraat 158 uitbreiden
woning
98111B
C. v.d. Lindenstraat 6 plaatsen
dakkapel

57190(57

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

fïiiill^^

; \ ,.van 9.00 tot 17XXJ uur

. • • . "*

- ; '^V^C

EN SPECIALITEITEN'

Weekmedia 17

Paarden draven
door Zeestraat
ZANDVOORT - De jaarlijkse Korte Baandraverij vindt op
donderdag 16 juli plaats in de
Zeestraat en de Kostverlorenstraat. Vanaf half twee starten
de paarden beneden in de
Kostyerlorenstraat. De finish
is bijna boven aan de Zeestraat. De races duren tot ongeveer zes uur.
Het pikante van de races is
dat toeschouwers kunnen
wedden op de paarden en de
jockeys. De winnaar van vorig
jaar (Ruud Pools) is uiteraard
favoriet, maar ook Huib van
den Heuvel, Guus Knijnenburg, Cees Imming, Aad Pools,
Jacq. Geluk, Rota de Vlieger en
Jan van Dooyeweerd gooien
hoge ogen. De winnaar van de
Zandvoortse race is overigens
ook Kortebaankampioen van
Nederland.
Doordat er hoge snelheden
worden bereikt, zijn de Zeestraat en de Kostverlorenstraat de hele middag afgesloten voor voetgangers en verkeer.

woensdag 15 juli 1998

Tropicana: muziek voor pop- en Caribische fans

Zandvoorts
Nieuwsblad

Zomerweer
Vervolg van voorpagina
Wie strandweer zoekt, kan
beter een vakantie naar Griekenland of Turkije boeken. Velen doen dat dan ook. „Het is
hier een gekkenhuis sinds het
WK-voetbal afgelopen is," zegt
Marga Woelinga van Toerkoop
Reisburo Zonvaart. Voor een
klant waren de druiven wel erg
zuur, vertelt ze. Een paar mensen uit Israël die in Gran Doradp logeren, probeerden een
reis naar een zonnig land te
boeken. Ze zagen ervan af, omdat hun vakantie uiteindelijk
dan wel erg duur zou worden.
Sommige toeristen en Zandvoorters halen hun bruine
kleur ergens anders vandaan.
Bij Zonnestudio Zandvoort is
het volgens een medewerkster
veel drukker dan anders rond
deze tijd. „Voor ons is het een
goede zomer. Tussen aanhalingstekens dan."

Rekreade

Autoraces

ZANDVOORT - 9p zaterdag 18 en zondag 19 juli zijn er
nationale autoraces op het circuit. Zaterdag zijn de kwalificatietrainingen, zondag de Mo Music speelt voor de derde keer tijdens het Tropicana Festival
wedstrijden zelf. Er worden negen wedstrijden in acht klasVrijdag- en zaterdagavond klinkt er volop muziek in het
sen verreden.
centrum van het dorp. Op vijf podia spelen bands, waarvan
Zaterdag starten de trainin- sommige Zuidamerikaanse muziek laten horen en andere
gen om negen uur. 's Middags popmuziek. De bekendste groep tijdens het Tropicana Fesis er ook een race voor de MG tival is ongetwijfeld Trafassi (zaterdagavond op het KerkCompetitie. Zondag begint het plein). Girl in the Picture is de band die het meest opgetreraceprogramma om twaalf uur den heeft in Zandvoort. Op het Gasthuisplein worden
met een wedstrijd voor histori- bovendien de Nederlandse kampioenschappen Salsadansche Monoposto's. Daarna vol- sen in de openlucht gehouden. Het feest barst op beide
gen de Compact Cars, Apex avonden om acht uur los. Op zaterdag is er voorafgaand om
Historische Toerwagens, Vege zes uur een barbecue met live-muziek in de Haltestraat.
Sierra Cup, Super Car Cup,
ET FESTIVAL is een het publiek ook te heupwieSquadra Bianca, Formule Armix van Zuidameri- gen. Zo speelt vrijdagavond de
cobaleno en de Youngtimers.
kaanse muziek en Caribische band After Midpopmuziek. De mees- night halverwege de HalteStrandvolleybal
te tropische klanken zijn za- straat op het podium van Café
ZANDVOORT - Bij strand- terdavond te horen. Top 40- Neuf, Chin-Chin en De Klikpaviljoen Far Out (nummer ze- fans mogen vrijdagavond ze- spaan. De meer exotische muyen) worden zaterdag tussen ker niet overslaan. Voor lief- ziekyormen schuwt deze band
tien en vier uur strandvolley- hebbers van beide muziek- beslist niet. After Midnight
balwedstrijden
gehouden. soprten is het prettig dat ze op stort zich op salsa, kaseko, caDaaraan doen dames- en he- beide avonden aan hun trek- lypso, limbo, zouk, soca en merengue.
renteams uit de subtop van ken komen.
Op het Gasthuisplein doen
Popband Girl in the Picture
Nederland aan mee. Het zogeheten Big Star Doublé A Be- speelt bijvoorbeeld op beide dertig paren vrijdagavond mee
achvolleybal Toernooi is gratis dagen. De band heeft nauwe aan de voorronden van de saltoegankelijk. De winnaars van banden met Zandvoort en is al sakampioenschappen. Zij coneen
het toernooi kwalificeren zich jaren
voor het Nederlands Kampi- graag geziene
oenschap Masters Beachvolleybal, waarvan de finale op 15
en 16 augustus in Schevenin- einde van de
Haltestraat
gen plaatsvindt.
(van La Bastil_
Ie, Lol van Kol, -~•~"•~•~"~~
Kermis
De Meter en De Lamstraal). centreren zich drie minuten op
ZANDVOORT - Liefhebbers Zaterdagavond verrast Girl in de merengue en drie minuten
van botsauto's en ballengpoi- the Picture het publiek zelfs op de salsa. De paren moeten
een deskundige jury van Beyo
en kunnen tussen 17 en 26 juli met een lasershow.
Wie op vrijdagavond een ter- Barton, George Harrison, Marweer genieten, want de kermis
strijkt negen dagen lang neer rasje pakt op het Kerkplein, lon Castillo,. Nadine Klokker,.
op het Zwarte Veld (het par- heeft uitzicht . op Juke Box. Claudib' Gónïez'en Rob van
keerterrein naast de Prinses- Deze band speelt zeer uiteen- den Bosch zien te overtuigen.
seweg). De kermis is gratis tpe- lopende muziek, van André Dj Tin-Tin draait de muziek.
gankelijk, voor de attracties Hazes tot house. Juke Box be- Het publiek krijgt de gelegenstaat uit vier mannen: Marco, heid om tussendoor en na afdient betaald te worden.
Sebastiaan, Alfons en Koos. Ze loop te dansen pp het podium.
komen alle vier uit Noord-Hol- Na de wedstrijd (tien uur)
Ouderen
land en hebben ruim twaalf treedt Siembra op.
ZANDVOORT - Voor pude- jaar ervaring in het optreden
ATERDAGAVOND is
ren organiseert het Aktivitei- voor grote menigten.
Op het Dorpsplein, voor
de finale van de danstencentrum Zandvoort . donwedstrijd. De groep
derdagmiddag om drie uur een Yanks, zorgt Voice 2 Voice voor
Pauliina y Son Caribe
spelletjesmiddag in 't Stekkie afwisselende covers. De band
(Celsiusstraat 190). Na afloop komt uit Amsterdam. Twee begeleidt de dansers. Om tien
wordt er een borreltje ge- zangeressen ondersteund door uur is de prijsuitreiking, waarschonken en om zes uur wordt vijf muzikanten. De groep be- na het dansfeest samen met
Pauliina y Son Caribe tot een
er een vismaaltijd geserveerd. staat zes jaar.
Maar uiteraard valt er voor hoogtepunt kan komen. Deze
Meedoen kost 7,50 gulden.

H

zeven mansformatie speelt
dromerige bolero's, sensuele
sones en aanstekelijke moderne salsa.
Op het Scandalspodium
(Kerkplein) is er ondertussen
een ander feest aan de gang,
want daar speelt Trafassi. Trafassi, wat 'anders' of 'ommekeer' betekent, bestaat al
sinds 1981. Deze band is in Nederland in 1985 doorgebroken
met 'Wasmasjien'. Inmiddels
heeft Trafassi een eigen fanclub, want het repertoire van
de band gaat een stuk verder
dan de hit uit de jaren tachtig. Siembra verzorgt de tropische klanken vrijdagavond op het Gasthuisplein

Overdonderend groot is de
Brotherhopd Brassband die
De rubriek Meningen staat
open voor reacties op artikelen
bij het podium van La Bastille,
die recentelijk in de krant hebLol van Kol, De Meter en De
ben gestaan. De redactie beLamstraal (aan het einde van
houdt zich het recht voor briede Haltestraat) al vanaf 18 uur
ven te weigeren. Stuur uw brief
rondloopt. Maar liefst vijftig
muzikanten zijn aanwezig bij
naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA
de barbecue pp dat moment.
Zandvoort of lever uw brief af
Girl in the Picture treedt na
hen voor het Ronald Zuurendonk (Comité beleidsplan 1998-2002 nog eens op de redactie aan het GastHaarlemmerstraat) reageert nadrukkelijk gepleit voor een huisplein 12 in Zandvoort.
voetlicht.
0 k h r op het artikel 'Haarlemmer- snelle aanpak van het riool in
straat is ontevreden' (Zand- de Haarlemmerstraat en de ---w ge
straat zijn er voorts Nieuwsblad 8 juli). In heer Hogendoorn heeft als
twee bands op dat verhaal spuit hij nogal wat wethouder Verkeer duidelijk Parmvïi'rïp
één avond te kritiek op de tijdelijke maatre- gesteld dat er wat hem betreft **«"U Vdlie
~~~~~~"~"^^ zien: Annies gelen in zijn straat. Volgens geen enkel bezwaar is om loca- F.H. Porsch reageert op een
BrassBand Street Parade en' Zuurendonk heeft de actuali- ties met prioriteit gelijktijdig artikel in de Zomerkrant van
Ritmico Esspecial Latin Swing' teit het verhaal inmiddels in- aan te pakken. Dit is goed het Zandvoorts Nieuwsblad (8
nieuws en zeker vermeldens- juli), waarin kunstenares MaBand spetteren op het podium gehaald.
rianne Rebel vertelt over haar
van Café Neuf, Chin-Chin en
waardig.
favoriete en haar minst favoDe veranderingen gaan snel.
De Klikspaan. Zij' zien er niet
alleen, feestelijk. uit, ze probe- Een rectificatie yan onze.kant; . ,Bij dit.alles streeft de huidi- riete plekje in Zandvoort. Dat
réri 'van hun'opt'redén ook een is dan ook op zijn pleikj"' 'J.'"" .1' ,ge 'coalitie^naar -samenspraak laatste is voor haar het Cultu• Ten eerste denken wij' ffiat'tiè"•"'en'" 'participatie • 'niet burgers. reel Centrum/Zandvoorts Mufeest te maken.
Behalve Girl in the Picture verantwoordelijkheid voor de Met de regenten van het vorige seum. Ze vindt het een aanfluitreedt er nog een popband pp manier waarop er met ons in college was dat ondenkbaar. ting voor Zandvoort.
Rebel maakt een misplaatdie al vaker te zien was in; het verleden omgegaan is met
Wat betreft de tijdelijke
Zandvoort. Mo Music speelt ^ name ligt bij de vorige wethpu- maatregelen - waarvan vrijwel ste opmerking over het muvoor de derde keer tijdens het der van Verkeer en Ruimtelij ke iedereen in dit dorp hoopt dat seum. Als ze de moeite had geTropicana Festival voor de Ordening (Plieringa van Ge- ze zo snel mogelijk plaatsma- nomen om even te informeren
deur van Yanks op het Dorps- meente Belangen Zandvoort). ken voor een definitieve oplos- hoe het staat met de renovatie
plein. Mo Music is een zeven- Deze periode willen wij het sing - is ons door de wethouder van het museum, had ze kunkoppige band, die soul, dico, liefste zo snel mogelijk verge- verzekerd dat ze uitgevoerd nen vernemen dat de plannen
funk en latin ten gehore ten.
zullen worden zoals afgespro- in een vergevorderd stadium
brengt. De twee zangeressen De huidige coalitie van CDA, ken. De commotie die twee we- zijn en dat het museum in sepvan Mo Music hebben ook in PvdA en WD, die pas drie ken geleden ontstond door het tember wordt gesloten om het
Funky Stuff van Candy Dulfer maanden zit, heeft veel meer gestuntel bij de aanvang van opnieuw op te bouwen.
En het zou mooi zijn als ze
gezongen. Mo Music bestaat oor voor problemen waar bur- de uitvoering is dus achtersinds 1994.
gers mee aankomen. Wat be- haald. Wel gaan we nog kijken dan bovendien de moeite
Zie ook pagina 5 treft de Haarlemmerstraat naar eventuele ongewenste ne- neemt om, in plaats van sigaren te roken, eens een uurtje
wordt er in het collegepro- veneffecten.
per dag achter de balie in het
gramma en in het beleidsplan
Voor anker
serieus aandacht geschonken
We zien graag dat u deze museum te gaan zitten om de
aan deze problemen en zal er brief in uw krant plaatst om- medewerkers te helpen. In
ZANDVOORT - Zangkoor
met 'spoed' een oplossing ge- dat wij ons medeverantwoor- plaats van haar gal te spuwen
Voor Anker krijgt een nieuwe
zocht worden.
delijk voelen voor de sfeer die in de toeristenkrant. Daar zijn
ZANDVOORT - Het Kennemer Dierente- dels gedeeltelijk verbouwd en geverfd.
dirigent. Wim de Vries gaat het
De heer Joustra heeft als door het artikel kan ontstaan. we in Zandvoort meer bij geWie de moeite neemt om bij de quarantaineouderenkoor na de vakantie huis in de Keesomstraat bestaat dertig jaar.
R. Zuurendonk baat.
leiden. Op woensdagmiddag Reden voor een groot feest, vinden de Die- afdeling voor katten rond te neuzen, ziet dat de fractievoorzitter van de WD in
Comité Haarlemmerstraat
19 augustus komt De Vries renbescherming en het Zandvoorts Nieuws- 24 quarantaine-katten tegenwoordig een stuk zijn toesprak tijdens de raadsZandvoort
F.II. Porsch
comfortabeler leven dan voorheen. Hun verblij- vergadering op 30 juni over het
voor het eerst samen met het blad.
Zandvoort
ven
zijn
de
afgelopen
maanden
door
een
aannekoor. Hij volgt Trudie van StaLezers van het Zandvoorts Nieuwsblad kun- mer en met hulp van vrijwilligers opgeknapt en
veren op die onlangs overleden
nen daarom een prijs winnen als ze voor 20 de afdeling is flink uitgebreid (van negen naar
is.
augustus hun mooiste, liefste of aandoenlijkste 24 hokken).
Ook de afdeling waar de katten verblijven die
dierenfoto naar het Kennemer Dierentehuis
Zandvoorts
sturen. De winnende foto komt uiteraard in de klaar zijn voor een nieuwe eigenaar, is groter H. van den Bos, bewoner van opmerkingen van de bewoners niet echt een mening gevormd.
krant. De winnaar wordt op 30 augustus be- geworden. Daar is nu plaats voor 35 in plaats de Zandvoortselaan, heeft zich zijn meegenomen door de ge- Net als alle anderen had hij al
Nieuwsblad
van twintig katten. Overigens kunnen de katten tijdens de conimissievergade- meente en verwerkt in een die bezwaarschriften nog niet
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort, kend gemaakt.
bestudeerd. Of er niet een
Op die dag viert het Kennemer Dierentehuis kiezen of ze in hun nieuwe hok of buiten verblij- ring van 2 juli over de Zand- aantal varianten.
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
De aansluiting Kennemer- ambtenaar was die dat voor
namelijk feest. Er zijn allerlei activiteiten in het ven. De hondenverblijven wachten nog op een voortselaan zeer gestoord aan
woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
asiel. Zo kunnen bezoekers ponyrijden, grabbe- renovatie. Daarvoor heeft het Kennemer Die- de raadsleden. Hij vindt dat ze weg-Zandvoortselaan vormt hem kon samenvatten?
Hoofdredacteur: J.M. Pekelharing.
Gelukkig is er op aandringen
zich onvoldoende verdiept een probleem. Een variant
len, meedoen aan een lotto en een rad van rentehuis nog veel geld nodig.
Directeur/uitgever; C.A. Pelle.
Wie mee wil doen aan de fotowedstrijd, stuurt hadden in de plannen die de geeft daar maximale verkeers- van een van de bewoners door
fortuin (de hoofdprijs is een driedaags verwemoeten veiligheid en dat is het afslui- de voorzitter een toezegging
Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort. Post- narrangement), een kijkje nemen in een dieren- de mooiste, liefste of aandoenlijkste dierenfoto verkeersveiligheid
ten van de Kennemerweg. De gedaan om met het simpelste
bus 26, 2040 AA Zandvoort.
ambulance en meedoen aan een proefles met van zijn of haai' huisdier naar het Kennemer verbetereii op deze weg.
Herman Keijermansweg moet te beginnen en uit te voeren:
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16 hun hond. Rondkijken in het asiel mag pok. Dat Dierentehuis, Keesomstraat 5, 2041 XA ZandWat opviel waren de pverwe- dan noodgedwongen ontslo- het vervangen van 70-kilomeuur; dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag levert een verrassing op, want het asiel is inmid- voort.
gend afkeurende, negatieve re- ten worden. Het is de meest terborden door een 50-kilomevan 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderacties van bijna alle raadsle- ingrijpende variant. Simpel ge- terbord. We wachten af.
dag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16
Samenvattend: desinteresden op de variant die de voor- steld: wie deze variant geen
uur.
Redactie: (023) 571.8648. Fax: (023)ZANDVOORT - Vijftig lelijk groot. Tweeduizend Jonge- keur had voor de Zandvoortse- warm hart toedraagt, accep- se. slecht voorbereid en geïn573.0497.
ren uit diverse landen doen er laan. Geen enkel positief, crea- teert een onnodig aantal ver- formeerd. vooringenomenheid
den van scoutinggroep The
en misplaatste arrogantie lijAdvertentieverkoop: (023) 571.7166. Fax: Buffalo's doen van 23 juli tot
aan mee. De Zandvoortse En- tief of concreet alternatief keersongevallen.
Michel Demmers (GBZ) ken de overhand te hebben. De
(023) 573.0497.
gelandvaarders zijn tussen de werd geboden.
en met 8 augustus mee aan
Dat geen van de raadsleden vond de plannen ..te duur, te- 'omleiding' via de KennemerE-mail: wmaveen@perscom.nl
twaalf en 23 jaar.
een internationaal kamp in
de
Zandvoortselaan veel fritsels en frutsels, een weg heeft ten onrechte veel naZe kunnen zich op allerlei ac- aan
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax: Engeland. Ze kamperen in
(020)665.6321.
tenten op het landgoed Ri- wordt dit kamp gehouden. In tiviteiten storten, van grotten woont, werd pijnlijk duidelijk. overbodige operatie." Gerard druk gekregen. Het begrip veiRegiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan pley Castle vlakbij York. Bo1994 zijn we er met The Buffa- onderzoeken tot achter een Jammer, want dan zou hij elke Versteege (CDA) maakte de ligheid is ondergesneeuwd
van de Helende Meesters 421 B, Amstel vendien zijn ze een paar da- lo's ook naar toe geweest. Het
auto hangen met een parachu- dag ervaren hoe dat voelt als je onnodige opmerking dat hij er door de anti-filelobby en jaren
vei'keersopvoedingsveen. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. gen te gast bij hun Engelse is een soort jamboree alleen
te. Bovendien verzorgen The voorsorteert en kwetsbaar stil- geen verstand van had en leek vijftig
Tel.: (020) 347.3434. Fax: (020) 347.3439. zustergroep, The First Mask dan een stuk kleiner en korBuffalo's een Nederlandse staat om je oprit of parkeer- het geheel te begatelliseren. prietpraat. Hoe kunnen deze
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax: Barnowls.
ter," vertelt scout Jan-Hilco avond. „Met de voorbereidin- strook op te rijden, terwijl je maar hij was wel ook tegen de mensen mijn belangen verte(020)665.6321.
Dietz. Toch is het kamp, dat de gen daarvan zijn we druk be- kijkt in je spiegel naar het ach- 'omleiding' via de Kennemer- genwoordigen als ze me niet
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
terop komend aanstormend weg. Fred Paap (WD): „Geen serieus nemen?
„Eén keer in de vier jaar titel 'Friendship' draagt, tame- zig," aldus Dietz.
Verder krijg je onherroepe(020)562.6211.
verkeer. En hetzelfde geldt als enkele fysieke belemmering in
Abonnementsprijzen: ƒ19,60 per kwartaal;
je de weg wilt opdraaien. Of als de weg, geen rotondes, geen lijk te maken met reacties en
ƒ35,40 per half jaar; 61,75 per jaar. Voor
je met een klever in je nek wilt stoplichten, want dat alles ver- protesten met een groot nimADVERTENTIE
groot het fileprobleem. Ik zoek by-gehalte (not in my backypostabonnees gelden andere tarieven.
inparkeren.
Inbraken in
Losse nummers ƒ2,-.
Het college moest maar zijn het meer in de verkeersppvoe- ard). Dan krijgen mensen die
Vragen over bezorging: donderdag tussen
huiswerk overdoen, aldus de dende maatregelen." Uitsmij- hun kleine persoonlijke belancaravans
9-12 uur (023) 5717166.
raadsleden. Nu vind ik dat de ter van de avond: ..De wegge- gen niet in een groter geheel
ZANDVOORT - Op een gemeente zijn huiswerk tot bruiker lost het zelf allemaal willen plaatsen soms de
Redactie: Robbert Wortel (chel), Frank
schreeuwende overhand. Liecamping op de Boulevard Bar- nog toe helemaal niet zo slecht wel op."
Kuijpers (plv.-chef), Monique van HoogPeter Boevé (ouderenpartij- den die respectievelijk op een
naart is zaterdagnacht in twee heeft gedaan, getuige de instraten, Joyce Schreuder.
en AOV/Unie 55 plus) kwam duintop aan de Herman Heijspraakprocedure.
stacavarans ingebroken.
Vormgeving/Systeemredactie: Dick Piet
Eind december 1996 konden niet veel verder een opmerking ermansweg en de Kennemer(chef), Willem Bleesinq, Hero Blok. Pau
De zomer is begonnen. Nu
Daarbij zijn onder andere alle bewoners van de Zand- over de oversteek bij de Bo- weg wonen kunnen dan op weiBusse, Fred Frérejean, Pieter Hendal. Theo
d nog. Kom op, de bezem
een televisie met ingebouwde voortselaan een enquêtefpr- daanstichting, maar dat zal haast genante wijze gebruik
van der Linden, Yvonne Mulder, André
door 't interieur. Je ziet
videorecorder en een grill ge- mulier invullen over veilig- wel met zijn partijlogo te ma- maken van de hun geboden
Stuyfersant.
heidsbevorderende maatrege- ken hebben gehad. Gert Toon- spreektijd.
stolen.
het op Meubelbóulevard
Secretariaat/Redactiepromotie: Trudy
Dus raadsleden, doe zelf uw
len naar aanleiding van een en (PvdA) wilde ook geen rotAmsterdam-Diemen!
Steenkamp, Henny Lanser.
Bij de ene cavaran is de voor- verkeerstechnisch onderzoek ondes, geen tunneltje bij huiswerk over en frustreer niet
deur geforceerd, de andere ca- naar alle mogelijke kwetsbare Nieuw Unicum, geen drem- op een a-democratische wijze
BAAIBERGEN, HOUWELING INTERIEUR. MIJNDERS,
Advertentieverkoop: R. Post (verkoopvaran
heeft een kapotte ruit en punten en (bijna) verkeerson- pels, geen voorrang voor fiet- een reeds lang lopende inMONDIIEDER.
MONTÊI,
OASE,
VAN
REEUWIJK.
SIAAPmanager), M. Oosterveld.
een beschadigde ruit en deur. gevallen. De respons was sers/voetgangers,. geen omlei- spraakprocedure!
KAMER CENTRUM, STOK MEUBELCENTER, VALHAL
11. van don Hos
50 procent! Een bewoners- ding en vooral geen files. Huub
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941. AangeInfo: (0201 690 93 16
/andvoort
sloten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers.
commissie werd opgericht. De van Gelder (SP) had zich nog

Trafassi en Girl in the Picture

MENINGEN

'Huidige coalitiepartijen
luisteren wél naar ons'

? de Se :

treden op tijdens Tropicana

Z

Win met uw allerleukste dierenfoto de asielprijs

Raadsleden moeten zelf huiswerk beter doen

Scouts logeren
kasteelheer

ZANDVOORT - De Rekreade begint zondag weer. De zomeractiviteiten voor kinderen
vinden dit jaar hoofdzakelijk in
het centrum plaats. In Noord
kunnen kinderen wel op zondagen donderdagavond
volksdansen en poppenkast
kijken in het winkelcentrum.
Het programma luidt:
Zondag: 10 uur kerkdienst in
Gereformeerde Kerk. 18-19
uur poppenkast en volksdansen in winkelcentrum Noord.
19.15-20.15 uur poppenkast en
volksdansen op het Jan Snij erplein. Maandag: 10-12 uur
knutselen in het jeugdhuis bij
de Hervormde Kerk. 15-17 uur
buitenspel bij het jeugdhuis.
Dinsdag: 10-12 uur creatief
spel bij het jeugdhuis. 15-17
uur knutselen in het jeugdhuis.
19-20.30 uur vossenjacht vanaf
het Jan Snijerplein. Woensdag:
10-12 uur binnen- en buitenspel bij het jeugdhuis. 15-17
uur speurtocht vanaf het
jeugdhuis.
Zie ook pagina 5 (oog en oor)

Richelweg

ZANDVOORT - Derichelop
de Boulevard Barnaart is sinds
een paar dagen verdwenen op
verzoek van de gemeenteraad.
Om de verkeersveiligheid te
vergroten (auto's konden niet
meer inhalen) was de richel
daar een paar maanden geleden geplaatst. De brandweer
maakte echter bezwaar tegen
de rand midden op de weg, volgens
gemeentevoorlichtster
Kitty de Hoog.
„De brandweer moet met
grote snelheid over de Bpulevard Barnaart kunnen rijden.
Dat leverde problemen pp.
Waarom dat van te voren niet
bedacht is? Er is helaas geen
overleg met de brandweer geweest."

Park Duijnwijk
ZANDVOORT - De bouw
van het tweede deel van Park
Duijnwijk begint binnenkort.
Op l augustus start de bouw
van de huurwoningen. De
werkzaamheden aan de koopwoningen beginnen op l december. Op 26 augustus is er
een informatie-avond over de
koopwoningen in het Gran Doradohotel.
ADVERTENTIE

Cieema Circuis
16 t/m 22 juli

Nederlands Gesproken

LOST IN
SPACE

DEEP IMPACT
llcnvcn and carlli
are about lo collidc

IK?

Amsterdam

Iedere dag vanaf
! juli l/m 6 september
van 1100 l/m 18.00 uur
Dus kom naar ftimilylanu
inci.il je vriendjes
of vriendinnetjes.
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ZOEK JE
WAT ANDERS,
KOM JE NAAR
MIJNDERS.
Mynders

Meubelen

is

met

m

totaal

woensdag 15 juli 1998

WIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren. Maak
gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.

Bel 0900-8991161
_ VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

zeven

vestigingen één van de toonaangevende ondernemingen in de meubelbranche Niet alleen door

Koffieclub / Lunchroom

onze opvallend gevarieerde meubelcollectie,
maar beslist ook dankzij het enthousiasme en de

Priet Praat

inzet van al onze medewerkers Voor onze vestiging m Diemen zoeken we Flexibele

VRAAGT:

PARTTIME
VERKOPERS M/V

Bedienend en
Keukenpersoneel m/v

U werkt minimaal 13 uur en maximaal 30 uur per

Tel. 023-571 55 05 (na 19.00 uur)

week U dient bereid te zijn in te vallen m drukke
periodes en bij ziekte of vakantie van collega's
Het overtuigend adviseren van onze klanten gaat
u goed af Zoals u ook vlot, vriendelijk en
representatief overkomt

Ervaring in de detail-

'Als postbode ben
ie een
beetje je
eigen
baas'

ALRAVEN VAN HALL COLLEGE

handel is een must, evenals kijk op wonen en
inrichting Voor dezelfde vestiging zoeken we

BIROEPSOPLEIDINGEN
ADMINISTRATIE
JURIDISCHE DIENSTVERLENING
BEVEILIGING

LEERLING
VERKOPERS /VIA/

Foto Jaap
Maars

'Je werkt binnen én buiten'

Je hebt een diploma LDS en weet van aanpakken
Met enige verkoopervaring in de meubelbranche
heb je een streepje voor Je wilt graag een goede
verkoper worden Daarvoor krygje een gedegen
interne opleiding op de diverse afdelingen Dat

Grijp deze kans!

biedt aantrekkelyke doorgroeimogelnkheden

(Directie)secretaresse-opleiding

Tevens zoeken we een

met baangarantie

OPROEPKRACHT
RECEPTIONISTE M/V

f

Manpower Uitzendorganisatie B V en het Walraven van Hall College bieden u de
mogelijkheid een opleiding (directie)secretaresse te volgen met baangarantie

u ervaring als receptioniste en bent u gewend om

Start: september 1998
Duur: Twee jaar, waarvan de eerste vier maanden fulltime opleiding. Daarna bestaat het
traject uit vier dagen werken en één dag per week theorie-opleiding
Voor wie: Voor gemotiveerde havo/vwo-ers en (mavo-D-ers) met minimaal Engels en

te gaan met een telefooncentrale en computer,

Duits of Frans in het pakket.

Wy verwachten een vlotte, vriendelijke manier
van doen en een representatief voorkomen Heeft

dan kunt u by ons aan de slag Het aantal te
werken uren wordt in overleg bepaald

Interesse?

Bel met Manpower voor meer informatie en/of een persoonlijke afspraak.
Zondag zyn al onze filialen gesloten en geldt dus
voor alle medewerkers als een vrije dag Voor
meer informatie kan contact worden opgenomen

Manpower Uitzendorganisatie, Dalsteindreef 18 bg, 1112 XC Diemen
telefoon: 020-6958044, contactpersoon: Ellis Baatje (gehele zomerperiode bereikbaar)
WvH College, Terheideweg 10,1062 HL Amsterdam, telefoon: 020-5161616 (tijdens
vakantieperiode van 15.7 tot 1.9 gesloten)

met de bedrijfsleider, de heer C Olivier telefoon
(020)690 1 4 4 1
De sollicitatiebrief (voorzien van een recente pasfoto) dient binnen 14 dagen na het verschijnen
van deze advertentie verstuurd te worden naar

H

et gebruik van fax en e-mail
heeft een enorme vlucht genomen en ook postbodes hebben
steeds meer werk. „De stroom
post neemt toe en we krijgen
rotere pakketten mee," zegt
e Amsterdamse postbode
Bianca Dorreboom. Zij vindt
haar baan vooral leuk vanwege de veelzijdigheid en het
contact met mensen.

O MANPOWER

i®

UITZENDORGANISATIE

You can measure the difference.
•/•j

„Je bent een beetje je eigen
baas. Je gaat naar buiten met
een aantal brieven en pakketjes
en die moet je wegbrengen,"
zegt Bianca Dorreboom (30) over
haar werk bij de post. Zij is op
haar zeventiende als vakantiewerker begonnen. Na dertien
jaar brengt ze nog altijd met plezier de post bij de mensen thuis.
Dagelijks bij het ochtendgloren
begeeft Bianca zich naar het
postkantoor, waar ze om kwart
voor zeven begint met het sorteren van de post voor haar wijk.
„Daar ligt dan een berg post
voor de Eerste Van
Swindenstraat en de Pieter
Nieuwlandstraat, allemaal door
elkaar."
De post moet op straat en huis-

nummer gelegd worden. De
bekende elastiekjes gaan om de
bundeltjes heen, die vervolgens
in rode posttassen verdwijnen.
Na een snel bekertje koffie, is
Bianca zo ver om op de brommer
naar de Dapperbuurt te rijden.
Daar staat een loopwagentje
klaar. Wanneer er te veel post is
om in een keer mee te kunnen
nemen, brengt een chauffeur
met een auto een deel ervan
naar afgesproken adressen in de
wijk.
Postbodes van nu dragen
moderne rood met grijze uniformen. Bianca is daar goed over te
spreken. „Ik hoef 's morgens
nooit te denken wat ik aan moet
trekken." 's Zomers kan het
natuurlijk warm zijn, maar vrouwen hebben het voordeel dat ze
een rok of bermuda mogen dragen.
Waarom is het zo leuk om postbode te zijn? „Het is een heel
afwisselende baan. Een- gedeelte
van de dag ben je binnen en een
gedeelte buiten. Op het postkantoor heb je een leuk team van
collega's en ook op straat maak
je vaak een praatje. Er zijn verschillende mensen, die gezellig

op hun post staan te wachten.
Dat is leuk, dan vraag ik of ze
het willen nebben voordat ik het
in de brievenbus gooi."
Een postbode is ook maar een
mens en maakt dus fouten.
Soms komen brieven dan ook in
de verkeerde bus terecht. „Dan
bel ik in principe altijd even aan,
in de hoop dat er iemand thuis
is. Anders hebben we kennisgevingen, waarop we de bewoners
vragen de verkeerd bezorgde
post weer in de rode brievenbus
te deponeren of alsnog naar het
goede adres te brengen."
Elke dag zijn er mensen die
reikhalzend uitzien naar speciale, belangrijke brieven, examenopgaven bijvoorbeeld. „Ik
leef erg met hen mee en vraag
de volgende dag altijd hoe het
gegaan is. Dat zijn leuke dingen.
Of kleine kaartjes 'voor oma',
daar zijn de mensen ook heel blij
mee. Ik zie dan zo'n klein kindje
voor me, dat een mooie kaart
voor oma schrijft. Vaak klopt het
huisnummer niet en als ik zo'n
kaartje toch op het goede adres
weet te bestellen, geeft me dat
veel voldoening."
Jan Pieter Nepveu

Mynders Meubelen BV ter attentie van de heer
M de Tombe, Postbus 230, 2160 AE üsse

mijnders
••

• MEUBELEN

Timefor a Change?
MASTERVOLT is oen jonge Nederlandse labnkanl \an hoogwaardige vcrniogcns-clektromca Een \an de vveikvelden is de markl voor Duur/ame Energie uaar MASTERVOLT niet de
le\crmg\an DC-AC mveitoren een prominente internationale positie heelt opgebouwd. MASTERVOLTproducten /ijn ook hekend in de scheepvaart enjachlboim. de mobiele sectoren
de klein-industne. MASTERVOLT lieelt momenteel 50 (jonge) medewerkers en groeit gestaag Wij betrekken eind I'J98 een modern bednjlspand m Amsteidam Zuid-Oost (3200 m')

Wij zijn op zoek naar een:

Coördinator Verkoopadministratie (m/v).
In de/c tunctie geel je leiding aan één medewerkster en lapporleer je aan liet Hoold
Verkoop Binnenland Je bent vcrantwooideh|k s oor de planning en cooidinatic van uitleveringen en het conti oleren en onderhouden van hel debiteurenbesiand
Jouw profiel:
O MBO ( b \ k MEAO) werk- en dcnkimo
O Relevante ei\anng op een vcrkoopadmimsiiatie en bekendheid met logistieke processen
D Goede kennis \an Nederlands en Engels in woord en gcsdmlt (Duits en Frans /i|n
een pie)
O Je hebt een stevige en stimulerende persoonlijkheid, leidinggevende vaardigheden.
door/eitingsvermogen gekoppeld aan veranlwooideh)kheid. accuiatesse en |c weel
anderen te inspireren

Kortom een leuke functie "op de groei" in een kleinschalige, technische
werkomgeving. Wij bieden goede loopbaanvooriiitzichteii met een
goede salariëring.
Hoe te solliciteren ?
Met belangstelling kijken \\\\ mi naar jouw sollicitaliehiiel Vooi acIucrgHindinlotmalie /al Jan Ottei. Hoold Verkoop Binnenland, je giaag te w ooi d staan Wij willen de/c
vacature snel vervullen, vandaar ontvangen w i] jouw reactie graag voor 22 juli a s

Meer informatie: /.te on/.c web pagina wvvw.mastcrvolt com
MASTERVOLT BV Lemelerhcrgwe!> 23. 11(11 AJ AMSTERDAM ZO.
TEL • 020 3422100 / |otlerC<"niastei volt com

/WASTERVOLT
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Dubbel geslaagd! oe HBO-V AM?variant
Wij feliciteren de eerste groep afgestudeerde studenten van de AMC variant van de HBO-Verpleegkunde.
Meer informatie of aanmelden? Bel ons Studievoorlichtingscentrum voor één brochure op telefoonnummer
020 - 570 25 25 of bezoek de Last Minute Markt in het gebouw van de Hogeschool van Amsterdam aan de
Droogbak la (naast het Centraal Station) in Amsterdam op donderdag 27 augustus tussen 17.00 en 19.00 uur.

ADVERTEREN'? ZANDVOORT: 020 -571 7166

^^^
^^/9f
^ m

Hogeschool van Amsterdam

Zand voorts
Nieuwsblad
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'Scheppingsdrang
heb ik niet verloren'

H

EEL LANG VERDIENDE Leo Sanders
als uitvoerend muzikant zijn dagelijks
brood. Eerst als lid van de bekende Volendamse popgroep
Jen Rog, waarmee hij onder
meer de hit 'Devilish Mary'
scoorde. En later, na de voltpoiing van zijn studie aan het
conservatorium, als klassiek
gitarist. Tegenwoordig raakt
hij als vestigingshoofd van de
Stichting New Wave zijn instrument echter zelden of
nooit meer aan. „Maar gelukkig ben ik iemand die vrij gemakkelijk de knop kan omdraaien," zegt hij daarover.
„Na overal gespeeld te hebben
en alle zalen in Nederland van
binnen te hebben gezien, vind
ik het nu gewoon leuk om mijn
ervaring over te dragen."
Zijn dagen vult hij thans voor
het grootste deel met administratie en boekhouding en met
het regelen van alles en nog
wat ten behoeve van de door
hemzelf opgerichte muziekschool. Trots meldt hij dat
deze nu zo'n tachtig leerlingen
b'evat, die zich onder leiding
van ingehuurde docenten bekwamen in ondermeer viool,
gitaar, keyboards, fluit, klarinet en saxofoon. „Zo'n prachtlg aanbod is hier in Zandvoort
nog nooit vertoond," weet hij
zeker. „Tot mijn enorme
vreugde heeft New Wave bewezen beslist geen eendagsvlieg
te zijn. We voorzien hier onmisk'enbaar in een flinke behoefte.
Voor mij is het dan ook een
geweldige uitdaging om de
zaak vanuit mijn eigen bevlogenheid te organiseren en te
begeleiden."
Aan bevlogenheid heeft het
de 44-jarige Sanders overigens
nooit ontbroken. De neiging
om wat hij doet tot in de perfectie uit te voeren leidde er
bijvoorbeeld toe dat hij, als gitarist van amper twaalf jaar,
reeds in allerlei Zandvoortse
brandjes meespeelde. „Vaak
niet de meest vreselijke namen," herinnert hij zich vrolijk.
„Zoals Strange Death. Ik geloof trouwens niet dat we in die
periode ooit hebben opgetreden. Het was meer de drang

Samen met Ronald Hendriks van Scandals heeft Konings zijn uiterste best gedaan
om het exotische evenement,
dat vrijdag en zaterdag in het
dorpscentrum wordt gehouden, tot in de puntjes voor te
bereiden. Voor het eerst, want
tot en met vorig jaar was de
organisatie van het jaarlijkse
evenement in handen van de
Stichting Zandvoort Promotie.
„Tot onze spijt bleef het echter
bij een bescheiden huis-, tuinen keukenfestivalletje," verwoordt Konings het standpunt
van de Horecagroep Zandvoort, waarin hij als mede-eigenaar van La Bastille is vertegenwoordigd. „Dat bovendien
vrij truttig verliep. Terwijl wij
er juist een enorme uitstraling
aan willen geven."
, De onvrede over de opzet
van het zomerse festijn leidde
tot de overname ervan door de
verenigde kroegbazen. Maar
doordat dit pas in het vroege
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Als kind speelde hij al gitaar in
bandjes met lugubere namen.
Later maakte hij van zijn hobby
zijn beroep: hij trad overal in
Nederland op met de
Volendamse popgroep Jen Rog.
Vervolgens werd hij
muziekleraar. Inmiddels is hij
vestigingshoofd van
muziekschool New Wave. Tijd
voor zelf gitaarles geven heeft
Leo Sanders niet meer. Maar hij
vindt dat niet zo erg, want hij
geniet van het succes van New
Wave. „Mijn scheppingsdrang
heb ik zeker niet verloren."

om twee of drie keer per week
te repeteren en de rest van de
tijd samen de buurt onveilig te
maken."
Nadat hij op zijn zeventiende
met zijn ouders was meeverhuisd naar Beemster kwam
Sanders in het serieuze popcircuit terecht. Terwijl hij tege-

'New Wave
is zeker geen1
eendagsvlieg
lijk aan het conservatorium
studeerde speelde hij gitaar en
piano in de Volendamse countryrockgroep Jen Rog. „Keihard werken in vaak barre omstandigheden," zo typeert hij
de driejaar dat hij aan de band
verbonden was. „Zo zie ik nog
voor me hoe het dronken publiek in de Achterhoek elkaar
met kapotte bierglazen te lijf
ging, terwijl wij gewoon door
bleven spelen. Wat betreft het

voorjaar zijn beslag kreeg
slaagden Hendriks en Konings
er niet in om het festival nu al
nieuw leven in te blazen. „Nee,
helaas blijft dit keer nog alles
bij het oude," verzucht Konings. „De tijd was te kort om
ervan te maken wat ons eigenlijk voor ogen staat. Namelijk
een evenement met echte trekkers, waar heel Nederland over
spreekt."
Ondanks de relatief beperkte omvang heeft het duo nu al
wekenlang een dagtaak aan
het regelen van alles wat er bij
het Tropicana-festival komt
kijken. „Ja, als je dit goed wilt
doen gaat er vreselijk veel tijd
in zitten, meer dan je denkt,"
weet Konings inmiddels uit ervaring. „Er komt zoveel op je
af... Vanmiddag heb ik bijvoorbeeld weer eens met de
politie en de brandweer om de
tafel gezeten, om nog wat dingetjes te regelen. Zoals de
vraag waar de dranghekken
precies moeten komen te
staan en waar de toiletten en
de barretjes. Samen met elkaar probeer je dat soort zaken op te lossen."
Over de medewerking van
instanties zegt hy overigens
niet te mogen klagen. „Nee, ik
moet zeggen dat de contacten
met de politie en de gemeente,
over de vergunningen en zo,
steeds positiever verlopen. Er
is tegenwoordig merkbaar beter overleg dan vroeger, toen
de communicatie met de overheid nog weieens hinderlijk
stroef verliep." Gezien de gedegen voorbereiding meent hij

ADVERTENTIE

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maand
00 00-07 00
07 00-09 00
0900-1200
1200-1500
1500-1700
17 00-20 00
20 00-22 00
22 00-24 00

ZFM Nonstop
Goedsmorgen Zandvoort
De Watertoren
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
De Kustwacht
Tussen Eb & Vloed

Vrijdag00 00-07 00
07 00-09 00
09 00-1 1 00
11 00-12 00
12 00-13 00
1300-1500
1500-1700
1700-1800
1800-1900
19 00-20 00
20 00-22 00
2200-2400

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Sport
v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag1
00 00-08 00
0800-1000
10 00-12 00
1200-1800
18 00-19 00
1900-2000
20 00-24 00

ZFM Nonstop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & Paddock
DeCoquereli
De Kustwacht

Zondag:
00 00-09 30
09 30-10 00
1000-1200
1200-1700
1700-1900
19 00-24 00

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/ZFM

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten
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'Tropicana organiseren kost
meer tijd dan je denkt'
ZANDVOORT - „Natuurlijk staat "bij ons het promoten van Zandvoort op de eerste plaats. Het Tropicanafestival is tenslotte bedoeld om
te laten zien dat het hier een
geweldig vrolijke boel kan
zijn, met muziek en dans en
overal gezelligheid. Maar wat
ik persoonlijk het mooiste zal
vinden is als de mensen na
afloop zeggen: jee, wat was
dat een wereldfeest! Want
zoiets streelt je ego nog wel
het meest," aldus Michel Konings, één van de organisatoren.

i
l

Met

ontwikkelen van een onverschrokken mentaliteit was het
voor mij dan ook een heel goede leerschool."
Ook de meer glamourachtige aspecten van het popmuzikantschap leerde hij in Jen
Rog kennen. Zeker toen de
single 'Devilish Mary' in de hitparade verzeilde. Playbacken
in tv-programma's, optreden
in de Ahoyhal, afsluiten van lucratieve contracten... Leo
Sanders heeft het allemaal
meegemaakt. „Toch besloot
ik, toen ik op mijn 24-e was
afgestudeerd, me voortaan geheel aan klassieke muziek te
gaan wijden," vertelt hij in de
woning aan de Kostyerlorenstraat die hij met zijn charmante vrouw en drie kinderen
deelt. „Na Jen Rog vaarwel te
hebben gezegd ging ik concerten geven als sologitarist, en
nu en dan in duoverband met
de Tsjech Jan Stavinoha."
Een vetpot bleek dit geenszins. Om de touwtjes aan elkaar te kunnen knopen combineerde Sanders zijn gitaarspel
met een baan als docent van

Ook Ria Wolf uit Purmerend heeft mijn oproepje m het Openlucht Museum in Arnhem gelezen bij de tentoonstelling over
vakantiekolonies. Ze heeft in 1951 in september-oktober zes
weken gelogeerd in het Amsterdams Vakantie Koloniehuis in de
Kostverlorenstraat. Tegenwoordig is dat overigens een medisch
kinderdagverblijf. Ria Wolf was destijds zes of zeven jaar. „Ik
was dus nog heel klein en herinner me er niet zo veel meer van. Ik
heb er zeker geen trauma's aan over gehouden. Je mocht niet
veel, maar dat was thuis ook zo. Zo moesten we bijvoorbeeld
onze schoenen aanhouden op het strand. Eén keer in de zes
weken kiegen we bezoek van onze ouders. Alleen bij aankomst
gingen we in bad en een keer per week moesten we schoon
ondergoed aantrekken.
Het leukste vond ik het voorlezen 's avonds in bed. Het was
een prachtig boek, ik heb het later van Sinterklaas gekregen,
'Marionet' heette het. Ik heb het al die tijd bewaard en vind de
Dankzij zijn gitaar heeft Leo Sanders op bijna alle poppodia van Nederland gestaan. Inmiddels heeft illustraties nog altijd erg mooi. Na zes weken mocht ik naar huis,
hij echter zijn wilde jaren achter zich gelaten en is hij keurig directeur van de muziekschool
al was ik eigenlijk te weinig aangekomen. Als ik nog had moeten
foto Kaï in Schut blijven, had ik dat niet erg gevonden. Veel denk ik er niet meer
aan, maar als ik in Zandvoort ben, kijk ik altijd even in de
het Muziekcentrum Zuid-Ken- ders. „Ik overwoog daarom om saxofoon. En als het aan mij Kostverlorenstraat naar het huis."
nemerland. Hierdoor kwam hij desnoods privé-les te gaan ge- ligt wordt ons instrumentariweer in Zandvoort terecht, ven. Maar toen ik daarover um nog uitgebreid. Ik zou het
waar hij de door hem voortva- met de gemeente ging praten bijvoorbeeld fantastisch vinrend uit de grond gestampte ontstond het idee om een zelf- den als we in ons thuishonk in
gitaarafdeling tot een onver- standige muziekschool op po- het Gemeenschapshuis ook Wegens gebrek aan vrijwilligers vinden de dagactiviteiten van de
wacht succes maakte. De her- ten te zetten, hetgeen tot de slagwerkles zouden kunnen Rekreade dit jaar alleen in het jeugdhuis bij de Hervormde Kerk
nieuwde kennismaking met de oprichting van de Stichting verzorgen."
plaats. In Noord is er wel elke zondag- en donderdagavond
badplaats deed hem boven- New Wave heeft geleid."
Aanvankelijk bleef Sanders poppenkast en wordt er gevolksdanst in het winkelcentrum.
gewoon gitaarles geven. Als „Het is heel jammer," zegt voorzitter Sytze van der Zee. „We
vestigingshoofd van New Wave moesten een keuze maken. Mochten we volgend jaar weer te
heeft hij er echter zoveel zake- weinig mensen hebben dan vervallen de activiteiten in het cenlijke beslommeringen bij ge- trum." Hij weet niet precies waarom er minder vrijwilligers zijn
kregen dat hij zich tegenwoor- dit jaar. „Het is een trend in het hele land."
dig nog vrijwel uitsluitend op
het papierwerk richt. Toch erOok het team voor de eerste twee weken van de Rekreade is
vaart hij het niet als spijtig dat nog niet rond. Er zijn nog twee vrijwilligers nodig. „We zijn op
dien besluiten er ook weer te
Dit blijkt een schot in de hij de actieve muziekbeoefe- zoek naar mensen die spontaan zijn, creatief, gewend zijn om
gaan wonen.
roos te zijn volgens Sanders. ning heeft verruild voor een met kinderen om te gaan en zich twee weken willen inzetten."
Een plezierige bijkomstig- Weliswaar betalen de leerlin- bureaufunctie. „Mijn schep- Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Jan de Droog
heid van de verhuizing was dat gen voor hun lessen nu wat pingsdrang heb ik zeker niet (532.4716) of Mare Hillebrink (539.1187).
Sanders op loopafstand van meer dan voorheen, maar de verloren. Alleen hou ik me nu
zijn werkplek terecht kwam. kwaliteit daarvan is er volgens bezig met het scheppen van
Maar tot zijn ontsteltenis be- Sanders beslist niet op achter- goede voorwaarden voor andesloot het gemeentebestuur in uit gegaan. „Daarbij komt dat ren, in plaats van mijn eigen
1994 om de lokale dependance we tegenwoordig allerlei lessen inbreng gestalte te geven. Als Elk jaar vreest meneer Van Zanten dat het einde van de Korte
van het Muziekcentrum op te aanbieden waarvoor de leerlin- minder bevredigend ervaar ik Baandraverij in Zandvoort nadert. De versmallingen in de weg
heffen, daar deze al te veel sub- gen vroeger op z'n minst naar dit absoluut niet. Integendeel, vormen namelijk een groot probleem. Maar dankzij „persoonlijk
sidie zou opslokken. „Uiter- Haarlem moesten. Zo kunnen hierin kan ik mijn energie en ingrijpen van wethouder Hans Hogendoorn" is het volgens Van
aard wilde ik niet graag verlo- Zandvporters zich nu ook in ervaring juist ruimschoots Zanten toch ook dit jaar weer goedgekomen. De wegversmallinren laten gaan wat ik hier had hun eigen gemeente bekwa- kwijt."
gen worden tijdelijk weggehaald.
opgebouwd," verklaart San- men in het spelen van viool en
Johan Schaaphok

Helpderekreade

'Ik voelde een sterke drang om terug
te keren naar het duinlandschap'

Redding

Weekenddiensten
ma

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakenmeuws Kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

dat er vrijdag en zaterdag feitelijk weinig fout kan gaan
gaan. „Alleen het weer vormt
een reële risicofactor. Hoe
triest het opeens allemaal
wordt als het gaat regenen,
heb je laatst kunnen zien tijdens het Midzpmernachtfestival. Laten we in hemelsnaam
hopen dat ons zoiets niet nog
een keer te wachten staat."
Aan de tamtam die er wordt
gemaakt voor het tropische
gebeuren zal het in elk geval
niet liggen, indien er geen duizenden dagjesmensen op af
zullen komen. „In Amsterdam
en Haarlem hebben we dit
weekeinde maar liefst 25duizend flyers laten verspreiden,"
vertelt Ronald Hendriks. „En
langs alle wegen die naar
Zandvoort leiden hebben we in
totaal 150 billboards-posters
laten plakken. Geen middel laten we onbenut om zoveel mogelijk mensen naar ons festival
toe te halen."
Evenals Konings heeft hij
reeds vele tientallen uren in de
organisatie van het evenement
gestoken. „Met name het beien faxwerk is buitengewoon
tijdrovend," heeft hij ervaren.
„Maar ik doe dat met liefde
hoor, want het is voor het dorp.
Waar het mij puur om gaat, is
het product Zandvoort zo positief mogelijk gestalte te geven. Daarom zijn we inmiddels
al met grote sponsors in onderhandeling, om er volgend jaar
nog iets veel uitbundigers van
te maken. Bijvoorbeeld met
één groot podium en artiesten
van naam als Gordon of René
Froger."

Het Wapen

ZANDVOORT - Het Wapen
van Zandvoort heeft een nieuwe eigenaar. Irene en Rien de
Nijs hebben het café-restaurant op het Gasthuisplein
overgenomen. Vrijdagmiddag
vierden zij de opening van hun
bedrijf.
Bart Schuitenmaker kocht
het Wapen ongeveer een jaar
geleden. Na een halfjaar zocht
hij er tien mede-eigenaren bij,
omdat hij in Zeeland een bungalowpark ging opzetten en
daardoor zelf niet meer de tijd
had om de zaak te runnen.

Strandkasteel

ZANDVOORT - Vrijdag
opent Masja Heino in de Haltestraat (in het pand van slagerij
Swinkels) het Strandkasteel.
Zij verkoopt cadeau-artikelen.

Dier
van de
week;

POLITIE: Alarmnummer 112. Welzijnscentrum Zandvoort:
In andere gevallen: tel. (023-) Willemstraat 20, Voor informa-''
5713043.
tie, advies en hulp tél.'T023-)
BRANDWEER: Alarmnum- 5717373, op alle werkdagen van
mer 112. In andere gevallen 9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
023-5159500 of - voor info over- Postbus 100, 2040 AC Zanddag - (023-) 5740260.
voort.
AMBULANCE: Alarmnummer Belbus: De bus rijdt ma t/m za
112. Anders: tel. 023-5319191 van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
(ongevalllen), Centrale Post svp 24 uur van te voren opgeAmbulancevervoer (CPA) ven bij het Welzijnscentrum,
Kennemerland.
tel. (023-) 5717373. Voor de
maandag moet men zich op de
HUISARTSEN: De volgende vrijdag ervoor opgeven.
huisartsen hebben een geza- 50 plus Inlooppunt: Woe 10-12
menlijke
waarnemingsrege- uur, voor informatie, ontmoeling: J. Anderson, B. van Ber- ting, leestafel en kopje koffie of
gen, C. Jagtenberg, Hermans, thee. Willemstraat 20, zij-inP. Paardekooper, H. Scipio- gang Gemeenschapshuis.
-Blume, F. Weenink. Informa- Alg. Maatschappelijk Werk
tie daarover tijdens weekend, Zandvoort: Noorderstraat l,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, tel. 5713459 bgg 023-5320464.
én tijdens feestdagen via tele- Spreekuur op werkdagen van
foonnummer (023-) 5730500. 9.00-10.00 uur. Verder volgens Muis is een van de vele katten
De spreekuren van de dienst- afspraak.
die in het Kennemer Diereiitedoende arts zijn zowel op za- Telef. Meldpunt Sexueel Ge- huis logeren. Hij is echter op
terdag als zondag van 11.30 tot weld: tel. 023-5340350 op werk- zoek naar een nieuw onderko12.00 uur en van 17.00 tot 17.30 dagen 12.00-14.00 uur en maan- men. Muis kwam als zxverver bij
uur. Een afspraak is niet no- dag+
donderdagavond het asiel binnen. Hij is muisgrijs
dig.
19.00-21.00 uur.
gestreept. Rollebollen in liet
Gezondheidscentrum (tel. Telef. meldpunt Ouderen Mis- buitenverblijf vindt hij heerlijk.
5716364):
uitleenmagazijn: handeling: 023-5159700, van Met wat slechter weer vindt hij
13.00-14.30 weekdag., spoed- 08.30 tot 17.00 uur.
het echter geen probleem om
gevallen za en zon: dokters- Zandvoortse Vereniging van
binnen te zijn. Hij houdt van
dienst 09-001515.
Huurders: Gratis advies voor knuffelen. Natuurlijk is hij inTandarts: Hiervoor de eigen leden. Telefonisch spreekuur
middels gecastreerd.
tandarts bellen.
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
Apotheek: Zandvoortse Apo- uur: (023-) 5731618 (SecretariWie meer informatie over
theek, H.B.A. Mulder, tel. aat ZVH). Schriftelijk: Postbus Muis of over efcn van de andere
(023-)5713185. openingstijden 287, 2040 AG Zandvoort.
dieren van het Kennemer Die(alleen voor recepten): zater- Woningbouwvereniging EMM: rentehuis wil. is welkom in de
dag 11.00-13.00 en 17.00-18.00 Klachtentelefoonnummer
Keesomstraat 5, tel. 571.3888.
uur. zondag 11.30-12.30 en technische
dienst'
(023-)
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- 5717577.
ningstijden informatie over de Storingsnummer gas buiten
regeling via tel.nr. (023-) kantooruren:
tel. 023
5713073.
(5)235100 (nv Energiebedrijf
Wijkverpleging:: Voor spoed- Zuid-Kennemerland. Tijdens
gevallen is het Kruiswerk kant.uren: 5235123.
Zuid-Kennemerland
's Openbare bibliotheek: Prinavonds, 's nachts en in het sesseweg 34. tel. (023-)
weekend te bereiken via de 5714131.
Open
ma.
doktersinformatiedienst: tel. 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
09-001515.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
Verloskundigen: Mevrouw S. 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u.,
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr. zat. 10-14 uur.
A.C.M. Gombert en/of P J. van
der Deijl, Kochstraat GA,
Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Burgerlijke stand
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort,
tel. (023-) 5715847.
Periode: 4-10 juli 1998
Dieren: Vereniging v.h. welzijn In ondertrouw: Peter Pender dieren (023-) 5714561, Ver- nings en Saskia Wilhelmina
missingsdienst 023-5383361, Paap.
Asiel Zandvoort (tevens pen- Getrouwd: Wilhelmus Aloysius
sion) (023-) 5713888. Stichting Petrus van der Pol en Maria
Regionale Dierenambulance: Christina Willems.
023-5363476 of alarmnummer Geboren: Samantha Rosa023-5334323 (24 uur per dag). Lee, dochter van Mare FredeSOS Telefonische Hulpdienst rick Bijster en Yvonne Bol.
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, Overleden: Hendrik Kaufdag en nacht bereikbaar voor mann. 82 jaar. Dina Groeneen gesprek van mens tot Flipse, 84 jaar. Gerardus Elich.
mens.
72 j aai'.

Wie kent Sandra Pas/Pos?
In de Libelle stond onlangs een oproepje. H. Meijer is op zoek
naar Sandra Pas of Pos uit Zandvoort. Sandra was in 1972 acht
jaar en woonde destijds in de Thorbeckestraat 8. Mevrouw
Meijer heeft het poezie-album van Sandra tussen de spullen van
haar zoon Riek gevonden.

Twee'kanten
R. Condes uit Amsterdam komt al sinds zijn kinderjaren bij het
Trefpunt, het strandpaviljoen van Leen Paap. Hij ontmoet daar
zijn neven, zijn nicht en hun kinderen, schrijft hij in een brief aan
het Zandvoorts Nieuwsblad. 'Leen Paap is ons bovendien een
vertrouwd iemand geworden, altijd een gezellige babbel.' Maar
sinds enige tijd ergert meneer Condes zich aan het lawaai dat
strandpaviljoen Far Out produceert. 'Als het nu nog muziek
was... je hoort enkel gedreun en bassen. Ik word gestoord van
dat geluid, ik kan er zelfs niet bij lezen.'
Het verhaal van meneer Condes heeft echter ook een andere
kant volgens de eigenaar van Far put. Een paar weken geleden
deed deze zijn beklag, omdat hij zo weinig feestjes en liveoptredens mag organiseren. Hij vindt dat hij zijn brood moet
kunnen verdienen in deze moeilijke tijden.

Hilly baalt

De schutting die Hilly Jansen in de Haltestraat heeft beschilderd, staat weer overeind. Delen van de schutting zijn volgens de
kunstenares op diverse plaatsen in Zandvoort teruggevonden,
een ervan lag bijvoorbeeld in de fontein.
Vermoedelijk hebben vandalen de platen versjouwd. Hilly
baalt er flink van: „Het gedoe met de aannemer over de kleur van
de schutting was al vervelend, maar dat mijn werk nu ook
vernield wordt is helemaal erg. Ik begrijp het ook niet. Wat is hier
nou voor lol aan?"

Mondje dicht
De gemeente heeft het sportveld achter de Hannie Schaftschool
en de Mariaschool tijdelijk als parkeerplaats aangewezen. Daarmee hoopt de gemeente vooral buurtbewoners tegemoet te
komen die 's zomers geen plek voor hun auto kunnen vinden.
Daarom wil de gemeente het eigenlijk stil houden, schrijft de
gemeente in een persbericht. Dus, mondje dicht.

Kerkdiensten
Hervormde Kerk: Zondag 10.00 uur: ds J. van Leeuwen. HA.
Gereformeerde Kerk: Zondag 10.00 uur: ds C. vd Vate.
Agatlia Parochie: Zaterdag 19.00 uur: P vd Smaal en A. Beijnes.
Zondag 10.30 uur: P vd Smaal en A. Beijnes.
Nieuw Unicum: ds vd Vate.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: (dienst in Gereformeer- O\ crlcven in de (koude) zomer van juli 1998
de Kerk. start Rekreade).

lllusti atic Mat c de Boei

woensdag 15 juli 1998

Weekmedia 17
Bernardus is onderdeel van Fontis en is een modern zorgcentrum volop in ontwikkeling. Bernardus ligt in het centrum van
Amsterdam en heeft de zorg voor 288 bewoners.
Voor de Facilitaire Dienst, Centrale Keuken, zoeken wij

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Divers personeel gevraagd

Stichting
Bejaardenzorg
Amstelveen
De Stichting Bejaardenzorg Amstelveen beheert twee verzorgingshuizen, te weten:
DE OLMENHOF voor 97 bewoners
en 'T HUIS AAN DE POEL voor 150
bewoners, alsmede 29 aanleunwoningen.
't Huis aan de Poel heeft op het gebied van de keuken en
restaurantfaciliteiten voor de bewoners van het verzorgingshuis en uitbrengmaaltijden een goede naam opgebouwd.
Momenteel maakt de facilitaire dienst van de stichting een
veranderingsproces door. Vanwege interne promotie van de
huidige functionaris komt per 1 oktober de functie vrij van

hoofd keuken m/v
voor 36 uur per week
die ambitie, kennis en kunde heeft om het veranderingsproces te doen slagen.
Het betreft een contract voor één jaar, met de mogelijkheid
tot een vast contract.

A: 2e KOK M/V (100%)
WERKZAAMHEDEN:
- het zelfstandig verzorgen van maaltijden voor de bewoners;
levert een bijdrage tot verbetering van het voedselpakket
door middel van eigen inbreng;
- het schoonhouden van zowel keukenapparatuur als de
keuken;
ondersteuning bieden aan medewerkers centrale keuken
en aankomende koks.

(Para)medisch personeel gevraagd

Amstelrade
^

Amstelrade in Amstelveen, grenzend aan Amsterdam, is een
modern voorzieningencentrum voor mensen met een vaak
complexe lichamelijke handicap. Op eigen terrein biedt
Amstelrade huisvesting aan 105 bewoners. Zij hebben ieder
een ejgen woonruimte. Naast dagelijkse verzorging en
verpleging kunnen zij rekenen op professionele ondersteuning en begeleiding. Tevens zijn er mogelijkheden tot
FUNCTIE-EISEN:
actieve dagbesteding.
- diploma instellings- of restaurantkok;
De verzorging en verpleging binnen Amstelrade is
- ervaring als instellings- of restaurantkok;
georganiseerd per wooneenheid van 15 bewoners.
- 1 a 2 jaar aantoonbare leiddinggevende ervaring;
- bereidheid om ook gedurende de weekeinden te werken; In samenwerking met andere voorzieningen biedt Amstelrade
- bereidheid om in wisseldiensten te werken (tussen 7.00 en ook elders in de regio zorg- en dienstverlening aan mensen
met een handicap. Zowel in- als extern is Amstelrade actief
20.00 uur);
- is op de hoogte van de nieuwe hygiënische reglementen op het gebied van vernieuwing en differentiatie van de zorg.
(HACCP).
Binnen de DIENST VERPLEGING EN VERZORGING hebben
wij vacatures voor

B: AANKOMEND KOK M/V (88,89%)

WERKZAAMHEDEN:
- voorbereiden, bereiden en distributie van voeding;
- draagt mede zorg voor een goede hygiëne in de keuken.

medewerkers verpleging
en verzorging/
persoonlijk begeleiders v/m

FUNCTIE-EISEN:
- diploma instellings- of restaurantkok (of een gelijkwaardig
diploma);
DE BELANGRIJKSTE WERKZAAMHEDEN ZIJN:
- goed kunnen samenwerken in teamverband;
bereidheid om ook gedurende de weekeinden te werken; - u bent lid van het team medewerkers dat zorgdraagt voor
verzorging, verpleging en begeleiding van de bewoners op
- bereidheid om in wisseldiensten te werken (tussen 7.00 en
de wooneenheid;
20.00 uur);
- is op de hoogte van de nieuwe hygiënische reglementen - u voert daarbij de zorg uit zoals die is overeengekomen
met de bewoner en alle betrokken disciplines;
(HACCP).
- het begeleiden van één of meer bewoners.
INFORMATIE:
Voor nadere informatie over bovenstaande functies kunt u PROFIEL:
contact opnemen met de heer C. Groeneveld, hoofd centrale U heeft ervaring in en/of affiniteit met het werken in de
keuken, of de heer A. Klok, sous chef, tel.: 020-6238131. gehandicaptenzorg. U beschikt over één van de volgende
diploma's: SPW, MDGO-VZ of MBO-AW. U bent commmuniVoor de Administratieve Dienst zijn wij op zoek naar een catief vaardig en u heeft een analytisch vermogen. U weet
een goed evenwicht te bewaren tussen persoonlijke betrokkenheid en professionele afstand.

C: MEDEWERKENDE BEWONERSADMINISTRATIE M/V (50%)

WERKZAAMHEDEN:
-o.m. het verwerken van mutaties, het maken van bezettingsoverzichten en het maken van facturen ten behoeve
van de bewonersadministratie.
FUNCTIE-EISEN:
- HAVO-diploma of vergelijkbaar niveau;
-bij voorkeur ervaring met geautomatiseerde systemen.
BIJZONDERHEDEN:
Het betreft een tijdelijke baan wegens zwangerschapsvervanging.
INFORMATIE:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw S. Veltman, Afdeling Administratie, tel: 020-6238131.
SALARIS:
De functies worden, afhankelijk van leeftijd en ervaring,
ingedeeld conform CAO Ziekenhuiswezen, functie A in FWG
30, functie B in FWG 15, functie C in FWG 30.
SOLLICITEREN:
Uw sollicitatie, onder vermelding van de functie waar het om
gaat, gaarne vóór 29 juli aanstaande richten aan de afdeling
personeelszaken van

ZORGCENTRUM BERNARDUS
Nieuwe Passeerdersstraat 2
1016 XP AMSTERDAM
GRAND OPENING GRAND OPENING

FUNCTIE-INHOUD:
• leidinggeven aan keukenmedewerkers, gastvrouwen en
restauranthulpen;
• uitvoeren van het voedingsbeleid aan in- en extern wonenNieuw telecommunicatie/reclamebureau geopend.
de ouderen;
Nieuw bedrijf heeft posities beschikbaar voor
• het bereiden van de maaltijden en het bewaken van de
ca. 32 mensen
kwaliteit;
full/parttime werk
• zorgdragen voor de inzet en kwaliteitsontwikkeling van de Je kunt direct beginnen in alle vacatures, zoals distributie,
medewerkers;
vertegenwoordigers buitendienst, reclame/promotiewerk,
• het regelen van bestellingen volgens de geldende inkoop- klantenservice, marketing, P.R., verkoop en management.
procedure;
Geen ervaring vereist, bel nu Triple Dutch Advertising,
• een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de voedingsmaak een afspraak 020-6695500.
dienst.

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

FUNCTIE-EISEN:
• kennis van consumptieve technieken en keukenorganisatie op MBO-niveau;
• kennis van de organisatiestructuur en werkprocessen van
het verzorgingshuis;
• kennis van automatisering voor het verwerken van voedingsgegevens;
• uitdrukkingsvaardigheid voor het instrueren van medewer- H & E Promotions zoekt voor
de zomervakantie nog stud.
kers;
voor prpmotiewerk, die ƒ 100
• het kunnen opstellen van werkroosters;
p /d. willen verdienen. Bel
• sociale vaardigheid voor een effectieve omgang met me- 074-2504856/074-2504864
dewerkers en leveranciers;
• aantoonbare ervaring met het leidinggeven aan een groep (18-21 u.)
medewerkers.
Salariëring conform de CAO-verzorgingshuizen, schaal 8 (indeling afhankelijk van opleiding en ervaring).

Bezorgers gezocht 1 ochtend
p.w. Merel 0299-463916 of
s'avonds 18.00 tot 21.00 u.
Leuk vakantiewerk!
Verdien ± ƒ 150 p.d. Bel snel
0900-2002005 (100cpm).

Horecapersoneel gevraagd

Inlichtingen kunt u inwinnen bij de heer C.H.G. Dankers, hoofd Gevr. parttime medewerker voor de bediening - buffet •
facilitaire dienst, op werkdagen tussen 09.00 en 15.00 uur, tel. schoonmaken. Wij werken met een jong, dynamisch team en
kunnen nog enkele collega's gebruiken. Restaurant Queenie,
020-641 9351.
Kerkplein 8, Zandvoort, voor info vragen naar Henny HolleUw schriftelijke sollicitatie kunt u, binnen 14 dagen na het man of Eeme Sikkema, tel.: 023-5713599.
verschijnen van deze advertentie, richten aan:''t Huis aan de
Poel, Populierenlaan 21, 1185 SE Amstelveen, t.a.v. de direcOproepen
Uitgaan
tie.
Mededelingen
Jobscore vraagt voor een relatie te Amsterdam nog enkele
Dond. 16 juli midzomerdansgoed gemotiveerde
GESPREKSPARTNERS m/v
Radioprogramma maken is avond met zonnige muziek
die d.m.v. telefonische acquisitie zorgdragen voor een actie- fantastisch! ZFM zoekt mede- dansen/ontmoeten v. alleenstaanden, in de Ossenstal,
ve bewerking van de Ned. Financiële Markt. Tijden 18.00 uur werkers (m/v) voor sportt/m 22.00 uur.
programma. Reageren? ZFM, Nieuwelaan 34, Osdorp. 20 u.
Tevens vragen wij
postbus 436, 2040 AX ZandDUITS-, FRANS-, ENGELS- EN DEENSTALIGEN
voort of 023-5712196.
voor het (telefonisch) registreren en behandelen van vragen,
Markten/braderieën
analyseren van gebruikersproblemen en zoeken naar oplosWeggelopen of
singen. Heeft u ervaring met Windows 95, aarzel niet en bel:
020-4210999. Adres: Vijzelstraat 67, 1017 HG Amsterdam.
gevonden dieren
Openlucht VLOOIENMARKT
Gezocht SCHOLIEREN die op mooie dagen in de maanden
Amstelveen-Centrum, zonjuli en augustus op het strand van Zandvoort badgasten gaan Vermist: grijs/witte poes, zw. dag 19 juli 9 -17 uur. Parkeervoorzien van trendy tijdschriften. Bel z.s.m. (070) 350 24 72 vlooienband met naamkoker. terrein Burgemeester HasGerafeld oor. Omg. Fr. pelslaan. Inlichtingen: Midvoor meer informatie, en vraag naar Friso.
Zwaanstr. Tel.: 0255-537555. land B.V., 033-4751167.

ÉÉN DAG SLAGHAREN IS EIGENLIJK TE KORT

Avontuurlijk wigwammen bij\
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
Ja, reserveer snel voor een 3-daags vakantie-arrangement:
* 2 overnachtingen in een compleet ingerichte wigwam.
* Elke wigwam is voorzien van water, elektra, verwarming,
kookgelegenheid, koelkast en T.V. Bovendien beschikt u over
een eigen sanitaire unit met toilet, douche en wastafel.

* 3 dagen lang gratis gebruik maken van de vele nieuwe en
geweldige attracties zoals The Eagle, de wildwaterbaan, de

looping star, de spannende wild west shows, het circus, lekker
verwarmd zwemmen in het unieke Bergbad en nog véél meer.
* genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's.

* Dat is een belevenis voor de kinderen én voor u !

SLAGHAREN, DAAR GENIET JE NOG T MEEST
RESERVEER SNEL: 0523-683000 TOT 20.00 UUR

LAST MINUTE
3 dagen f 328,-

per wigwam max. 6 pers.
Geldig voor de data:
*MA 31/8- Dl 1 - WO 2 SEPT.
* WO 2 - DO 3 - VR 4 SEPT.
* VR 4 - ZA 5 - ZO 6 SEPT.
* VR 11 - ZA 12- Z013SEPI
Aankomst 12.00 uur; vertrek 10.00 uur. |

Als je werkelijk iets anders wil,
omdat je nieuwsgierig bent of
omdat je bent uigekeken op
het alledaagse, dan moet je
eens contact met mij zoekenü Ik ben een eerlijke,
zachtaardige vrouw van 58 en
waarschijnlijk op zoek naar
jou! Boxnummer 908575.
Deze Amsterdamse, alleenstaande, verzorgde, goed uitziende dame van 50 wil jou
graag beter leren kennen!
Ben jij die ene aantrekkelijke,
eerlijke, lieve, goed gebouwde man tussen de 45 en 50 en
van 1.80+?? Aarzel dan niet
maar reageer nu!! Boxnummer 817177.
Ik ben voor vanavond op zoek
naar een rustige man in de
omgeving van Amsterdam. Ik
ben een roodharige vrouw
met groene sprekende ogen.
Ik zou graag eens wat met je
gaan drinken, bijvoorbeeld in
de Jordaan. Lijkt het jou
spannend en ben je niet te
groot? Boxnummer 906537^
Ik heb een mooi slank lichaam
en volle borsten en ben 1.73
groot. Mijn naam is Bianca en
heb zin in een telefonisch
contact. Als jij mij voldoende
kunt boeien, dan wil ik na ons
gesprek erg graag in contact
met je komen voor meer! Boxnummer 942822.

Ik heb inmiddels al een paar
maanden geen contact met
een man gehad. Kun jij je
voorstellen hoe ik me nu begin te voelen? Ik kan je garanderen dat het weer begint te
kriebelen. Ik wil overal met je
afspreken, dus bel! Boxnummer 982737.
Ik weet zeker dat wannneer je
iets voor me inspreekt dat we
lekker live contact zullen hebben. Ik heet Esther, ben 25 jr
Salariëring conform FWG 30 van de CAO-Ziekenhuiswezen en zoek mannen voor erotiek
maximaal ƒ3.896,- bruto per maand. De vacature betreft in via de telefoon. Geef je me
eerste instantie een dienstverband voor één jaar.
alvast een spannend voorproefje met jouw (anonieme)
Het is mogelijk vooraf nadere informatie in te winnen bij de reactie? Boxnummer 970553.
unithoofden de heer K. de Lange en de heer
Jij zit goed in je veil! Een
F. Flierman, telefoon (020) 547 04 70.
spontane moeder van 32 jaar
Kandidaten kunnen zich vóór 29 juli 1998 schriftelijk
jong, dat ben ik. Jij bent een
wenden tot mevrouw J. Schenk, personeelsfunctionaris.
Hollandse man tussen de 27
Amstelrade, Laan van Kranenburg 12, 1183 AS Amstelveen, en 37 jaar! Ik ben in het rijke
bezit van een zoontje van
telefoon (020) 547 04 70 - Fax (020) 647 79 91.
ruim 3 jaar. Wil jij ons beter
leren kennen tijdens een leuLieve VERPLEEGKUNDIGE
Onderhoud,
ke afspraak? Boxnummer
of ziekenverzorgster gezocht
938995.
voor onze bedlegerige moereparatie,
der. Inl. tel./fax 020-6445232.
Jongemannen opgelet!! Vrijdoe-het-zelf
gezellig, zonnebank bruin, 25
jaar jong, 1.70 lang, 65 kg.
Verhuizingen
DE KLUSSENBUS
Ben jij een leuke jongeman
Voor iedere klus, bellen dus. tussen de 25 en 30 en spreekt
dit alles jou aan? Ik heb halfTel.: 023 - 5713780.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en i
kamerverhuizingen/ transport. SCHILDER heeft nog tijd v. lang donker haar, groen-gele
ogen
en mijn naam is DominiVoll. verz. Dag-nachtservice. binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
gue! Boxnummer 930150.
020-6424800 of 06-54304111. prijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 5719800. Mijn naam is Lies en ben afkomstig uit de RANDSTAD. Ik
heb een stevige cup C en ben
Mode
38 jr, beetje mollig en 1.75. Ik
zoek het liefst contact met
jongere knullen voor telefonisch contact. Als jij je aangesproken voelt, luister dan en
Vondellaan 7
spreek wat in! Boxnummer
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
866391.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- Niet dik en niet dun, dat ben
zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot jij! Jij bent rond de 40, 1.75
lang en ziet er goed verzorgd
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-52502188.
uit! Ik ben een niet rokende,
dito man! Ik ben Bas en woonFoto - Film
Dieren en
achtig in de omgeving van
Amsterdam. Heb jij zin in een
dierengezellig avondje uit? Boxnumbenodigdheden
Te koop in zeer goede staat:
mer 249675.
complete KLEURENDOKA,
Niet wanhopig op zoek! Jij
pr.n.o.t.k. Tel. 023-5294884.
Is uw hond aan een wasbeurt toch ook niet?! Toch zoek ik
toe? Deze week met GRATIS via deze weg een slanke man
ontspanningsmassage. Voor van rond de 40 jaar. Samen
afspr.: Ellen Cats Honden- opnieuw beginnen. Wie ben
Dans- en
kapsalon, tel. 023-5730068.
ik? Een lange, 38-jarige moeballetlessen
der van 1 kind. Grijp je kans
nu voordat het te laat is!
Massage
Groetjes!
Boxnummer
DANSLES? Van der Linde
826687.
Dansschool. Dag. inschr. v/a
25 aug. a.s. Pr. Beatrixlaan 5, WELZIJNSBEHANDELING
Omgeving van Amersfoort,
Tel.: 020-6966644.
Diemen. Tel. 020-6991209.
Hans, jeugdig, groot, breed,
41 jaar, sprekende blauwe
pretoogjes, donker haar,
snor. Hobby's: knuffelen en
Kennismaking
lachen. Jij: leuk en spontaan.
Wil je met mij een liefdevolle
relatie beginnen? BoxnumREAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
mer 241101.
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
Reageren op advertenties
7 dagen per week. Wat moet u doen?
met boxnummer?
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 0906-50.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Hieronder vindt u een kleine
selectie van de honderden
Reageren op advertenties met boxnummer?
aanwezige advertenties.

Monet Strijkservice

UITSLAG WK-ORANJESPEL
Op 3 en 17 juni en 1 juli jl. hebben alle kranten van Weekmedia het WKORANJESPEL gebracht.
Helaas is Nederland geen Wereldkampioen geworden, maar een overweldigend aantal lezers heeft wel meegedaan aan het spel. Er zijn ook hele mooie
prijzen te winnen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd en de
prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.

De prijswinnaars zijn:
Karin Buijsman,
G. J. D. Radevan,
Hans van Rooij,
Tiekstra,
llona Woltjer,
L. Zijlstra,
C. Hagen,
Sander Faas,
T. J. Nibbering,
C. Kroon,
J. Bakker,
M. Flam,
Mary Paardekooper

Reguliersgracht 73
Piet de Winterlaan 78
v. Walbeeckstraat 11 2hg.
Irislaan 14
.

1017 LM
1183 WC
1058 CE
1424 CL

Amsterdam
Amstelveen
AmsterdamDe Kwakel

van Swietenstraat 13
Kam. Onnesweg87
Winterstraat 38
Tugelaweg 89 K
Schweitzerlaan 9
Oudhuijzerweg 79
Snelleveldplein 14
Brittenburg 35
Verguldenwagen 35

1433 NL
1433 LG
1109 BE
1091 VN
1187 JA
3648 AB
1107 VZ
1082 BS
1111TD

Kudelstaart
Kudelstaart
Amsterdam
Amsterdam
Amstelveen
Wilnis
Amsterdam
Amsterdam
Diemen

De gelukkige prijswinnaars hebben reeds bericht ontvangen.
Op 21 juli a.s. zal de prijsuitreiking plaatsvinden.
De prijzen voor dit Oranjespel zijn beschikbaar gesteld door:
BCC

Grootbeeld tv

t.w.v. f l. 3000,(hoofdprijs)

Het Bed

Waterbed

t.w.v. f l. 2495,-

Tuincentrum Osdorp

Tuinset

t.w.v. f l. 1100,-

Santana

Waardebonnen

t.w.v. fl. 1000,-

Helm Studio Amsterdam

Roof boxer pilot helm

t.w.v. fl. 549,-

Doe het Zelf Witten burg

Leatherman Super Tool

t.w.v. fl. 235,-

L'Homme du Monde

Plaque d'OR manchetknopen

t.w.v. fl. 200,-

Petit Restaurant "Fly-lnn" Ds Afrikaanse rode wijn
Weekmedia

Via deze weg zoek ik een
maatje!! Zie jij er goed uit?
Ben jij tussen de 18 en 22
Rijles auto's
Sportartikelen
jaar? Neem dan nu contact
en motoren
op met Dennis! Ik ben 20 jaar,
1.68 lang/kort en in het bezit Te koop: 1 paar voetbalvan kort donkerbruin haar en schoenen, maat 42, z.g.a.n.,
Alblas Verkeersscholen
donkerbruine ogen. Heb jij in- prijs n.o.t.k. Tel. 023-5294884.
teresse??
Boxnummer • Uw particuliere Micro bon
221790.
UW RIJBEWIJS
per post verstuurd' bereikt
Nieuwkoop,
0172-40.83.61.;
ons
pas
over
3
a
4
dagen.
Vind jij het ook zo spannend
om je telefonisch helemaal te Opdrachten die te laat
Voor auto/motorrijles in
laten gaan? Ik ben een on- binnenkomen worden
Amsterdam e.o. is een gratis
automatisch
de
week
infogids verkrijgbaar.
;
deugende griet van 32 en wil
daarop
geplaatst.
contact met mannen tussen
Tel. 020-4205386.
25 en 45 jr. Ik ben gebonden
maar dat zal geen probleem
0906-Nummers
zijn. Ik ben lang en heb donkerblond haar. Boxnummer
982038.
0906.98.89. Rijpe Sjaan DD Ik ga door, waar anderen
Zijn er nog single mannen?? zkt jongens (18) v. Live Seks. stoppen! Schaam me nerBen jij dat? Kinderloos, Hol- Grijp onder m'n rok. 99 cpm. gens voor en wil harde SEKS!
lands en tussen de 34 en 40
Harriet! 99 cpm. 0906-97.94.
jaar? Reageer op mijn adver- 50 cpm! Binnen 5 seconden
tentie en wie weet, hebben' vrouwen 30+ direct live aan LIVE! Black, beautiful en hot!
Voor de liefhebber v. zwarte
wij binnenkort een date! Ik de lijn! 0906-17.22.
vrouwen! 99 cpm. 0906-06.01.
ben een moeder van 37 jaar
50
cpm.!
Thuiscontact:
vrouen in het bezit van 1 kind.
New*New*New*New*New..
wen
(20-59)
zoeken
een
afGroetjes!!
Boxnummer
SECRET-PHONE-COMPANY
spraak thuis. 0906-17.44.
907035.
De 1e seksafluisterlijn v. Holl.
Stop!! Deze advertentie is be- 60 cpm.! Wijkdating: vrouwen 0906-97.22 Secret!! 99 cpm.
uit
jouw
wijk
zoeken
een
afstemd voor jou!! Sportieve,
Ontdek de duistere wereld!
slanke, 1.70 lange, 51-jarige spraak! 0906-17.17.
SM. Je meesteres LIVE! Zij
vrouw is waarschijnlijk pp
Afspreken in jouw
wijdt jou in! 99cpm. 0906-9626
zoek naar jou! Ben jij een niet
postcode-gebied:
rokende, gezellige man tus* SEKS ALARMNUMMER *;
0906-50.222.04 (1 gpm)
sen de 45 en 55 jaar? Aarzel
Snelseks Direct Live 99 cpm.
BEL
DAMES
THUIS
niet maar reageer nu!! BoxIn heel Nederland
nummer 814731.
GEHEEL PRIVÉ
Spannende date?

in 5 dagen

(1 gpm)
Hieronder vindt u een kleine selectie van de
honderden aanwezige advertenties.

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ 75-DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

Auto's en
auto-accessoires

SG
30

SG
35

SG
40

SG
45

pocket pocket Latex
damast badslol 14 cm

125,-

140,-

160,-

80x200x14 105,-

130,-

150,-

165,-

90x190x14 110,-

140,-

155,-

175,-

90x200x14 115,-

150,-

165,-

185,-

120x190x14 155,-

190,-

215,-

225,"

130x190x14 165,-

200,-

230,-

245,-

140x190x14 180,-

225,-

245,-

265,-

140x200x14 190,-

230,-

255,-

270,-

180,190,200,215,255,280,300,315,345,380,425,-

275,280,285,290,375,395,425,'450,495,525,540,-

80x190x14

SG
25
99,-

160x200x14 200,-

255,-

290,-

305,-

180x200x14 230,-

290,-

325,-

350,-

200x200x14 255,-

330,-

365,-

390,-

LET
SPECIALE

350,355,360,365,425,430,525,550,570,625,640,-

260,270,290,320,390,425,465,499,605,699,790,-

Alle afwijkende
OP!! maten mogelijk
AKTIE GRANDIOZE SPECIALE
AANBIEDING

Fabriekswinkel

ALLÉÉN BIJ ONS
KWALITEITSMATRASSEN
SG35 90x200 16 cm dik

ƒ98,Papaverweg17
Postjesweg 87
Insulindeweg 509
Van Woustraal 96

Amsterdam-Noord
Amslerdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Zuid

Tel. 020-6324959
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 020-4703049

0906-50.15.15.6.

Advertenties van
24 u/pd (1 gpm)
vrouwen 18+. (1 gpm).
Zie ook Nieuwsnet 9
Kabeltekst pag. 440'en 450 STUDENTES geven telnr.
voor gratis sekscontact!
BEL ME THUIS
0906-1822 (1 gpm).

0906-96.88

Vanavond al een.
fijne afspraak?
0906-50.222.04 (1 gpm).

VERNIEUWD ca. 1 gpm
Beluister anoniem
advertenties 18+
0906-50.15.15.6 (1 gpm).

Voor 't echte handwerk bel je
0906.0630 Zij praten, jij komt!
Biseks! Buurvrouw/buurmeis- Live + Stories! 99 cpm.
je (18)! Spelletjes steeds har- Wil je lekker komen maar
der! 99 cpm. 0906-95.26.
geen 06 op je tel.rek? Bel dar)
Dagelijks seksen hete meis- nu: 00569004253 (2.5 gpm).?
jes (18) op onze LIVELIJN! De • Zie de colofon voor opgaheetste! 99 cpm. 0906-06.03. ve van uw rubieksadvertentie.
Direct contact met
stoute vrouwen
Diverse clubs
0906-50.222.21 (1 gpm.)

Auto-demontagebedrijf
STRIJDONK, RDW/ARN erk.,
lid Stiba. Inkoop sloop/schade-auto's. Gratis gehaald. Tevens verkoop oude en nieuwe
onderdelen.
Meteorenweg
381, A'dam, 020-6319802.
Te koop wegens omstandigheden: Mitsubishi Galant 1.8
GLi, juni 1996, 53.000 km,
Direct contact met .
kleur rood, met airco, al.
vrouwen thuis!
Tekenen, uitgaan, muziek velgen en trekhaak, prijs
0906-50.222.21 (1 gpm).
Telefoon:
luisteren. Daar houd ik o.a. ƒ 28.000.
Dominante vrouwen geven
van. Heb jij ook brede interes- 0229-231452, na 18.00 uur.
ses? Simone, 18 jaar jong,
telnr. voor gratis SM-cpntact
spontaan en woonachtig in
0906-1833 (80 cpm)
Den Haag. Spreekt jou dat
Sinds 1954.
Doorgeschakeld
aan? Ik heb een slank figuur, Autoruiten en kentekenplaten
met vrouwen thuis
blauwe ogen en blonde haLijsterstraat
18.
0906-50.222.21 (1 gpm).
ren. Bel nu! Boxnummer
Tel. + fax: 023 - 5731613.
858821.
Een spannend
contact in de buurt
0906-50.222.04 (1 gpm).

Beter onder dak bij de

Ik ben er
ALTIJD VOOR JOU

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
Maaien
dikte

(09)06-98.50

WIKA AUTOGLAS

MATRASSEN

THEO RIETVELD VASTGOED,
VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 020-6418541
Altijd de beste condities - de voordeligste tarieven. Wedden?

(09)06 - 9789
ca. 1,05 p/m

Gratis Micro's on bcUuilde
Micro's moeten worden ingelevcrd aan de balie van ons kantoor lol uiterlijk maandag
16.00 uur.

voor de particulier: 3 regels gratis

DESIRE ESCORT
24 u. p.d. All creditc. ace.
020-6700620
:
035-6220655
036-5360208
5
http://www.desire.nl
Spontane dames welkom •••
Luxe privé huis! Topmeisjes.
10-01 u, 7 dgn p.w. Sauna +
bubbelbaden. Sarphatipark
118, A'dam. 020 -6723022.
LUXE PRIVE-HUIS vraagt
meisjes v.a. 18 jr / studentes /
huisvrouwen die wat willen
bijverdienen. Intern is ook mogelijk. Bel of kom langs: Overtoom 443. Tel. 020-6189110:

Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met ver- >
melding van uw postcode naar
ons kantoor:
j
Micro's Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.
}

t/m 3 regels / 5,60
t/m 4 regels ƒ 7,47
t/m 5 regels ƒ 9,34
t/m S regels ƒ 11,21
t/m 7 regels ƒ 1 3,08
t/m 8 regels ƒ 14,95
t/m 9 regels ƒ 16.81
t/m 10 regels ƒ 18,68
Of afacgcvcn hij:

w

Nilam:

- Kantoor Zandvoorts

Ailres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

•

0906*0611

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

0906-50.15.15.6

t.w.v. fl. 25,-

5 VVV kadobonnen

Nieuwsblad

Plaats:

Gasthuisplein 12.

2041 JM Zandvoort

Alle prijzen zijn incl.
17
-^ BTW. '
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Sabrina Schmalz is jurist, 25 jaar oud, en ze woont in München. Twee maal per jaar komt Sabrina
naar Zandvoort om, zoals ze zelf zegt, te genieten van zon, zee en rust. Het vaste logeeradres van de
Duitse is het gezellige pension Sil aan de Oosterparkstraat waar eigenaresse Ellen Diependaal de
scepter zwaait. Met haar heeft ze inmiddels een vriendschappelijke band opgebouwd; ze bellen
elkaar regelmatig en houden elkaar van de nieuwtjes op de hoogte. Zandvoort is Sabrinas favoriete
badplaats, mede omdat het overzichtelijker is dan Scheveningen. „Er is van alles te doen en je bent
hier in vijf minuten aan zee. En als het weer niet zo mooi is, dan ben ik zo in Amsterdam of
Haarlem." Fietsen doet ze graag, verder houdt ze van wandelen in de bergen, tennis, zwemmen,
schilderen en tekenen. En in de winter is ze dagelijks in de fitness-studio te vinden.
Kol o Kiii'in Schut
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Wij gaan er even tussen uit~
Wij zijn met vakantie
van woensdag 22 juli

t/m
dinsdag 11 augustus

BLOEMSIERKUNST

De specialist in
al uw bloemwerken

JöHjjjs

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

S L A P E N IS ONS VAK

Gay Gam
Amsterdam 1998
opening en sluiting

20 tot 40% KORTING
SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

van M EEUWEN

De Slaapvooriichter voor Kennemertand
Rijksstraatweg 67-71, Haarlem.Tel. 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

in de Amsterdam ArenA, i en 8 augustus
met o.a. Dana International, Ricardo Cocciante,
Jean Paul Gaultier, Björn Again, Matilde Santing,
Erwin Olaf, The Weather Girls, en 15.000 deelnemers!

A.s. zondag 19 juli
v.a. 14.OO tot 18.OO uur

! the
in Strandpaviljoen

Jantje 5A
Strandpaviljoen 5A
Boul.P. Loot5A
Tel. 023-5715443

Tickets zijn ook beschikbaar voor:

Theater

Parties
Out of Towners Ball

Sport

Stadsschouwburg
Hanna Schygulla
Ken Togo
Harvey Rerstein
'LesBalletsTrockadero
de Monte Carlo'

d© Wit Verhuizingen
WEKELIJKS EUROPA

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

ERKENDE
VERHUIZERS

Personeelsadvertenties worden gelezen in de nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde leesduur
van zo'n 21 minuten ligt het voor de hand dat de personeels- en
opleidingsadvertenties goed gelezen worden.

Theater Carré
Rocky Horror Show

aug 4-6
aug 6,

Finals

aug 3-7
aug 4
aug 6
aug 3
aug 6

/17,50/dag
Finals Ballroom
ƒ 17,50
Finals Latin-American ƒ 17,50
Opening Ball
f 37,50/75,Closing Gala
f37,50/75,-

aug 5
aug 6

Finales
Champions Show

VERHUIZEN?

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

fi2,5p/dag

Bodybuilding

Verhuizen is vakwerk!
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

Trust Theater
Lesbians Unlimited

aug 5

Dansen

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

{12,50

Basketbal

Kunstrijden
Marathon

Finals

aug 8

Registratie is
mogelijk tot één uur
voor de start

Sportklimmen

aug 7

IJshockey

aug 1-7
aug 7
aug 8

Semi Finals
Finals

aug 2-8

Finals iedere dag

Zwemmen
Inclusief
Schoonspringen

Vrouwenfestival

diverse prijzen

f4<V/5<V
ƒ 17,50
f40,-/5<V

aug 5-8

f25--/45f/55.-/65r

aug 3-6

f 17,50 .

aug 4-8

Storytelling Festival
'Go East!'
•
Workshop 'Go East!'
'Amor Natural'
Workshop 'Amor Natural'
'Out in Africa'
v Workshop 'Out in Africa'

f30,f30,-.

juli 3i-aug i,
aug 1-7
aug 3-4

De Rode Hoed
aug 2
aug 3
aug 4
aug 5
aug 6
aug 7

fis.-

a|J

f27,50/33--/35.Blok: f 20,-;
Pas: f 75,f35,-

fi5,fi5r
fi5,fiS,ƒ15,-

g 5,6,7 De Melkweg
aug 5,7
Concertgebouw

Korenfestival

aug 7
Klein Carré
'l am a diva'

C-Finals

'55,-/Ê7.50

Gala avond!

aug 2-7

fi2,50/dag
ƒ12,50
f30,-

Doopsgezinde kerk
'Early music for
modern times'

aug 5

/12,50/dag
Pas: f 50,-

Felix Meritis
'De tweede reis'

aug 6-8

f25.-;

f22.50

Ook kaarten te koop voor rondleidingen
Anne Frankhuis
aug 4,5,6

aug 3,4,6

The White Party

july 31

De Escape

f 50,-

Marcanti Plaza

f 60,-

aug i Amsterdam Docklands f6o,-/65,i & 8 AugCombinatieticket
ƒ 110,The Ultimate Gay Games
Summer Experience aug 2
Gay Side Beach Club f 35,Opening Party

.DizzySnowNight

aug 2 . Marcanti Plaza1/

» f40,':,.'/

ij

' .'Rainbow Party*'"'''"'aug3'" 'O'deon'(Singel 460)
Mr.CockringContest aug 3

DeCockring

f35.-

Strictly Classics Part l aug 3

Gay Side Beach Club

ƒ35,1-

StrictlyClassicsPartll aug 4

Gay Side Beach Club

ƒ 35,-

Apocalypse Night
MeetandGreet
TheAthlets

Marcanti Plaza

f40,-

aug 4
aug 4

Strictly Classics Part III aug 5
aug 5

Black Party

The Wedding Party l aug 6

De Cockring

f35,

Gay Side Beach Club

f35,-

Marcanti Plaza

féo,-

Kraznapolsky

f8 5l -

The Women's Western Party
aug 6

Marcanti Plaza

f40,-

Time Machine

aug 7

De Melkweg

ƒ35,-

Back to the 705

aug 7

De Escape

,f 5 o,-'

f 22,50;

The Wedding Party II aug 7

fis,-

The Grand Finale
Official Closing

Kraznapolsky

f8 5l .aug 8
Amsterdam Docklands fécv/65.'
ƒ110,'i & 8 aug Combinatieticket

Voor meer informatie, vraag naar het volledige programmaoverzicht.
Hoe bereik je Gay Games: Callcenter 020 - 4271998 / Postbus 2837,1000 cv Amsterdam
e-mail info@gaygames.nl / internet www.gaygames.nl/ticketcenter 020 - 4200 200
KLM

AVIS öommrlsdj Birr

BACARDI

nashuatec

Red Buil

^T2fc

ü

PUSCJiKlN B^O

EMIRC.V OEtNK

v- randstad

,ABSOLUT
VÖDKA

/kpnStelec
^**^• • •

SPEEDO

i<i»irandon

VSB FONDS

Bel vooi meer informatie over succesvolle personeelswerving ons kantoor.
De uitgebreide folder en advertentie-tarieven liggen voor u klaar.
Amsterdam 020-562.3076
Amstelveen 020-347.3422
Zandvoort
023-571.7166

WEE

Fa. Gansner & Co,

DE CONTACTLIJN
Et is een nieuwe eliiciente manier om
snel m conUu't te komen met leuke
mcis|es. vrouwen en mannen via de
Coniaellijn. Op de Conlactll|ti O906501515 6 k u n t u anoniem luisteren
iiiiJr tnlloxe serieus mi<espiokcii
advertenties van Ie/eis die een seneu/e partner of i*cwoon een vilend ol
vriendin /ocken

• Gfazenwasseri;
• Specia/ite/t schoonmaak van
gebouwen
• Schoonmaak van luxaflex
• Verhuur tapijtreinigers

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

Zandvoorts Nieuwsblad

- Tel. 57 14764/57 14 090 of 06 5293 52 93-

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
de énige échte drukkerij' in Zandvoort

van Petegem

TXT
u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen In onze krant.
Probeer liet direct. Veel mensen hebben op de/;e wlj/.e al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen. (J

Zie de Micro-pagina's
in deze krant
en pagina 550
op ATS teletekst

Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Klein

enz.

U k u n t als lezer van een van de
nieuws- on huls-aan-hmsbl.iden van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie In te spieken
Uiteraard kunt via 0906-50151 5.6
ook /elf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. Ü krijgt nadat u
de advertentie heelt ingcspiokcn auto
matisch een boxnummer en PIN-code
van de belromputer. Hiermee k u n t u
later de reacties op uw eigen n u m m e r
beluisteren
Voor nog meer reacties k u n t u de door

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

,
O
4.

AKO

Kerkplein 11, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

De Vonk
Kerke pad 6
TelVFax (023) 5712793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

Haltestraat 22, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort

Shell Geerling

Uw drukker voor:
huweïijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

Haltestraat 9, Zandvoort

Hogeweg 2,,Zandvoort
Vondellaan 2A, Zandvoort

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Statjon"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort
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Fietsen langs Kromme Mijdrecht,
Vecht, Gein, Winkel en Oude Waver
ET REGENT NIET,
maar je kan het water bijna uit de lucht
scheppen, zo vochtig is het. Af en toe weent de
grauwgrijze hemel eventjes in
zachte druppels. Ideaal atmosfeertje voor naaktslakken
om de wijde wereld in te trekken. De fletser moet tussen de
glimmende bruine schuifelende lijven door laveren. Een zomerse rit langs Amstel, Kromme Mijdrecht, Vecht, Gein,
Winkel en Oude Waver. Nederland waterland.
De Zwarte Beer uit Kerkdriel koerst in hoog tempo op
de. brug bij' Vrouwenakker
aan. Met een tenorachtig getoeter maant de schipper de
brugwachter tot spoed. Voort,
alsmaar voort naar het doel.
En het daaropvolgende doel.
In de Randstad is iedereen
onderweg van A naar B. De
boer scheurt met z'n tractor
over het smalle pad. De fietser
moet schielijk de berm in
schieten om niet aan puntige
ijzers gespietst te worden.
Drie dames passeren in
hoog tempo. De fietstassen
staan bol. Vijf minuten verder
zie ik ze bij een kruispunt
staan, gebogen over de kaart.
Eén van het trio rijdt rondjes
in afwachting van een vliegende doorstart. Tempo maken,
daar gaat het om. Maar niet
op de dag des Heren, want bij
de brug in De Hoef staat: zondag geen bediening. Vandaag
is het echter woensdag en de
Spes Secunda uit Nes aan de
Amstel kruipt zwaar beladen
met zand door de Kromme
Mijdrecht naar de werf van De
Rooij, zand- en grindhandel.
Iets verderop houdt een fuut
een wedstrijd met de Fuut uit
Umuiden:
Aan
de
overzijde van
de Kromme
Mijdrecht
malen de in
bruin doek
gestoken wieken van een
watermolen.
Iets verder
doemt
de
Woerdense
Verlaat op.
Landelijk
hart van de
Randstad.
-Van de ene rivier .naar de
..andere,. _ een fietsTjad leidt
'langs~de~GeernaarBreükeTen'.'
Rijdend over de Geerkade
passeer je boerderij Amstelzicht. Eerder, bij de Kromme
Mijdrecht, had een grapjas
zijn woning ook al Amstelzicht gedoopt. Er is veel verbeeldingskracht in het polderbed.
Breukelen is een grensgeval. Smalle klinkerstraten
waar een boer op klompen de
sigarenzaak tainnenklost, komen uit op nieuwbouwcomplexen die je ook in Dedemsvaart aantreft. Of in Den Heider, ook zo'n troosteloos oord.
Maar Breukelen heeft de
Vecht en dat maakt veel goed.
Het bruggetje is op en zo
hoort het. Goed voor de onthaasting. Een zeiljacht pruttelt onder de opgeklapte
brughelften door.
De Vecht kabbelt langs de
lommerrijke buitenplaatsen.
Het is dat er af en toe een
kromgebogen wielrenner met
helmpje op langs scheert, anders zou je vergeten dat je in
de Randstad bent, waar iedereen zo snel mogelijk van A
naar B moet zien te komen.
Tegen twaalven loopt het al
aardig vol bij een pannenkoekenhuis met terras aan het
water. Jonge meerkoeten krijsen alsof iemand ze ongenadig
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woord komt er in het balkje?
ïORIZONTAAL: l winteroertuig; 4 vrucht; 7 muziemstr.; 10 omroep; 11 godheid;
2 slijtplek; 14 al; 17 ziekte; 19
erel; 20 visgerei; 21 boom; 23
evel; 24 spil; 25 werphout; 28
agerafd.; 29 zwak; 31 slot; 32
;ng. titel; 35 nummertje treken; 37 oefenstuk; 40 traag; 41
ongensnaam; 42 voorz.; 43
oen; 44 bouwwerk; 47 geest;
9 tabakssoort; 50 onbep.
nw.; 52 middag; 54 titel; 55
ekrompen; 58 onder andere;
O trek; 62 scheepswerktuig; 63
laktemaat; 64 ongebonden; 65
ardkleur; 67 langzame; 69 oraan; 70 verh. huid; 71 narigeid; 72 yluchtheuvel; 73 hert;
4 theorie.

VERTICAAL: l Gr. letterteken; 2 gelijk; 3 pi. o.d. Veluwe; 4
huidopening; 5 dagdeel; 6 menigte; 7 vogel; 8 oorlogsgod; 9
aardappelgerecht; 13 pakkage;
15 pi. in Drenthe; 16 rangtelw.;
18 dierenverblijf; 20 verscheidenheid; 22 longontsteking; 25
vogel; 26 voegw.; 27 bijb. fïg.; 30
keur; 33 wijfjesree; 34 berg; 36
pi. o.d. Veluwe; 38 punt; 39 familielid; 45 uitroep; 46 niets; 47
stijf; 48 kijker; 49 pressie; 51 en
andere; 53 Europeaan; 54 vrg.
ambtenaar; 56 gebaar; 57 modeverschijnsel; 59 bloem; 61
maal; 64 bergplaats; 66 opschudding; 68 bid; 69 leeg.
Oplossing vorige week
BEELDCOMPOSITIE

ADVERTENTIE

• II •
PROGRAMMA

totenmet15iuUl92L

Afterglow
Air*Bud
Armageddon
As Good As It Gets '
Breakdown
Blues Brothers
2000

FILMTIPS!

Deep Impact
De Kleine
Zeemeermin,,,. t
Gingerbread Man'
Gbbd Wiôüntinôr
Grease
Het Magische
Zwaard
Jacht
Op De Kleintjes
Jackie Brown
Kleine Teun
Left Luggage
Lost In Space
Mouse Hunt

; Reserveer via de
Nationale Pathé
bioscoop.'. reserveringslijn
J-

Mr. Magoo
Picture Perfect
Red Corner

- / . O9OOI
Scream 2
2025350 m Pij The Big Lebowski i
l

SOct/pm

'•:'. Eén telefoonnummer
voor alle
•; Pathé bioscopen in
" '
Amsterdam:
;.

.

A|fa>

- '

l • ^}

!

• P''

The Little Mermald1
Ï»»:W;

Bellevue Cinerama
/ Calypso, Cinema,
j City en Tuschinski
i'
Raadpleeg de
,V plaatselijke bio.v scoopagenda voor
;
aanvangstijden.
GOUDEN GIDS.

, The Replacement
t
Killers
The Wedding Singer
Titanic
U.S. Marshals

Wag The Dog
Wings Of The Dove

>'U
vindt alle adressen van
:;
: Pathé Cinemas in de
;•;

*

The Borrowers

^

Leve de auto
ET ZWEET LOOPT van
H
mijn voorhoofd. Dit keer
moet het lukken. Na tachtig

De Vecht
kabbelt langs
de
lommerrijke
buitenplnat-

in het achterlijf knijpt. Zij
hebben ook trek.
In Vreeland steek ik over
naar de linkeroever van de
Vecht. Het wordt warm, de
zon breekt door. Een ,rivierarm blijkt gedegradeerd te
zijn tot bergplaats van ongetwijfeld door schoonheidscommissies afgekeurde woonschepen. Er liggen de meest
wanstaltige. Wat je zo onderweg aan wonderlijke bouwsels
ziet drijven is
al niet gering,
maar de verzamelaar die
dit allemaal
bij
elkaar
heeft weten
te brengen,
kan niet worden overtroffen.
Nauwelijks
bekomen van
de schrik, zie
ik plots boven de dijk
een soort flat^,
.gebouw
komen' varen. ""Een gevaarte1'
dat vain'eën volstrekt andere
schaal is dan de omgeving
met, overigens zeer onsmakelijk boerende, schapen en hoeve Veldzicht. De Valencia, van
Holland Party Cruise, stoomt
voorbij. Valencia in de Vecht.
Nigtevecht heeft z'n dorpshart met liefde voor het detail
opgeknapt. Iets verderop rust
het buitenhuis Zwaanwyck,
ook fraai gerestaureerd, majestueus in het groen aan de
boorden van de rivier. Hartje
Randstad, of toch niet? Dat
krijg je ervan als je zo lang
achtereen fietst.
Weesp, daar raken kenners
niet over uitgepraat. Een
stadje dat nergens bij wil horen. Niet bij Amsterdam en
niet bij 't Gooi. Weesp heeft
iets autistisch, het wil een wereld op zichzelf zijn, z'n eigen
universum scheppen. Maar
Weespers zeggen zelf: Hier
lukt nooit wat. Een curieus geval. Voort dan maar, via het
Smal-Weesp naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Die brede
watersnelweg van A naar B,
van Amsterdam naar de Buren. Over de hoge brug fiets ik
zo snel mogelijk weg van de
dynamiek van de boomende
economie, naar het dijkje
langs 't Gein.
De wilgen die wij met de

De watermolen maalt aan r dc Kro'mm'e' Mijdrecht
Eigen foto's

knotgroep deze winter in bij- A 9 door te trekken van het
tende kou hebben geknot, zijn knooppunt Holendrecht (bij
intussen aardig uitgelopen. de A 2) via 't Gein naar knoopZe steken 'niet hun groene punt Muiderberg.
pruikjes scherp af tegen de
Dat oude plan is onlangs
blauwe lucht. Het geeft even weer uit de kast gehaald. Je
een tevreden gevoel. Dat ver- moet er niet aan denken, al
dwijnt bij het binnenrijden die aanslagen op het kronkevan Abcoude. Hier moet het lende watertje. Tenzij de weg,
spoor verdubbelen, opdat ie- net als de trein, diep onder de
dereen nog sneller van A naar grond wordt weggestopt. En
B kan.
als dat niet lukt, schoffel dan
Het gezicht van het perron die plannen maar weg. Je gaat
Abcou op het
er
vanzelf
Gein en de
harder van
trappen.
hoornen die
Door Abcounaar NigteLaveren
tussen
vechtgaan en
de heen, brug
het torentje
van de Angglimmende
stel over, bij
van
Nigtehet
oude
vecht. Mild
en zomersch.
raadhuis
bruine
Schreef Neslinksaf, naar
cio op 10 juli
de Winkel.
schuifelende
1952 in zijn
Hier duiken
Natuurdagrivier en fietboek.
Dat
ser onder de
ijven
oorverdovenGein van Nes- _^_____^_
de snelweg
cio en van ons
dreigt te bezwijken. Volko- (A 2) door. De Winkel kronmen terecht dat Abcoude zich kelt lieflijk door het groen.
sterk maakt voor een trein- Kijk richting Amsterdam en je
tunnel, maar ja... de Haagse ziet het AMC, de ArenA en
tegenspelers zijn machtig. Nu natuurlijk de Rembrandttopas realiseer ik me dat 't Gein ren. Kijk dus snel de andere
ook slachtoffer wordt van een kant op en geniet van het grasnelweg. Het oude plan om de zige land en de grijsgroene

bosschages. Een roofvogel zit
op een boerenhekje te wachten op een passerende snack.
De fietser wacht een hapje en
drankje bij de Stokkelaarsbrug. Op het terras in het
grind, met zicht op de dienstdoende wachtster die twee
bruggen bedient en zo te zien
de hele dag van de Winkel
naar de Waver loopt, van W
naar W - dat schiet natuurlijk
niet op. Het zal dan ook wel
economisch hoogst onverantwoord zijn.
Het dijkje langs de Oude
Waver voert langs de grens
van de polder De Ronde
Hoep. Zeer geliefd bij snelfietsende heren, gestoken in
glimmende pakken, die de
bruggetjes nemen alsof ze een
col van de zoveelste categorie
bedwingen. Vandaag hebben
ze, gelukkig, een andere etappe gekozen.
Voor twee kwartjes zet de
pontbaas in Nessersluis je de
Amstel over. Een goedkoop
dagje uit langs ettelijke riviertjes. al blijkt bij thuiskomst
dat de tachtig kilometer me
wel in de knieën zijn gaan zitten.
Jan Maarten Pekelharing
Vierde aflevering van een zomerse
serie Snippers.

lessen en drie keer afrijden
moet ik nu dit rijbewijs binnenhalen. Staatsexamen,
vriendelijke examinator naast
me, het regent niet, alles mee
tot nu toe. We draaien de inrit
naar de snelweg op. Invoegen,
mijn zwakke punt.
„Wat doet u eigenlijk voor
de kost?" vraagt de examinator opeens. De snelweg nadert. Eivol. Auto's rijden kop
aan staart. „Ik werk in een
bos, ik ben bioloog," grom ik
tussen mijn tanden door. Hoe
kom ik tussen die onondertaroken autosliert? Niemand
maakt ruimte. Wat harder rijden maar.
„Gij zijt een zoogdier, juffrouw Laps!" roept de examinator opeens. „Woutertje Pieterse!" schreeuw ik in een reflex, want ik ben met Multatuli opgevoed, dat krijg je er
nooit meer uit. Tegelijk een
wanhoopspoging om in te voegen, links en rechts wild getoeter. Maar de examinator is
veel te enthousiast om in te
grijpen. Eindelijk iemand die
zijn klassiekers kent!
De rest van de rit praten we
honderduit over Woutertje
Pieterse en Max Havelaar. Het
invoegen gaat nogmaals mis
en ik rij bijna een voetganger
op een zebrapad plat, maar
dat geeft niet: 'de fijne kneepjes leer je al doende.'
Sinds die heugelijke dag
twee jaar geleden heb ik mijn
rijbewijs. Maar tussen mij en
de auto botert het nog steeds
niet. Goed, ik begrijp dat zo'n
ding handig is om naar de Bijenkorf te gaan. Ergens bij de
Munt gooi je de passagiers eruit, en als je drie uur later in
de file opgeschoven bent tot
bij de Bijenkorf zijn zij net
klaar met winkelen. Kunnen
ze zo weer instappen, heb je
nog parkeergeld bespaard
ook. Handig.
Maar ik begrijp weer niet
dat meer dan de helft van de
mensen die het Amsterdamse
Bos bezoekt daarvoor de auto
pakt. Er zijn tenslotte prima
bushaltes langs de Amstelveenseweg. Dan moet je natuurlijk wel even lopen voor je
bij het pannenkoekenhuis
bent, maar een beetje lopen,
daarvoor ga je toch juist naar
een bos. Dacht ik.
En wat ik al helemaal niet
begrijp: waarom passen 2300
auto's niet op 2900 parkeerplaatsen? Op een drukke zondag staan overal in het Bos
auto's fout geparkeerd. In de
bermen, op de fietspaden, op
de voetpaden. Geen leuk gezicht en lastig voor de wandelaars. En dat terwijl er parkeerplaatsen genoeg zijn. Op
een mooie zondag in mei hebben we het precies geteld.
Ruim 600 auto's in de berm,
op de paden en op andere rare
plekken; 1000 keurige parkeerplekken helemaal hartstike
leeg. Vlakbij notoire wildparkeerplekken is bijna altijd nog
ruimte beschikbaar. Bij de geitenboerderij verdringt iedereen zich rond een klein parkeerplaatsje aan de weg, terwijl tweehonderd meter verder een knoert van een parkeerplaats leeg ligt te wezen.
Tweehonderd meter, dat doe
je kruipend nog in vijf minuten.
Ik begrijp nu één ding: autorijden is blijkbaar zo geweldig
leuk, dat alles erbij in het niet
valt. Dat zijn al die leraren en
examinatoren me vergeten bij
te brengen. Ik wil mijn geld terug.
Remco Daalder

Met Bosbus door Utrechtse Heuvelrug
aan als Veenendaal. Rhenen.
Vakantiegangers in Utrecht
kunnen deze zomer voor het Amerongen, Driebergen en
eerst een tochtje maken met Austerlitz. Salm: „Recreanten
kunnen nu eenvoudig op een
de Bosbus. De toeristische
aantrekkelijke manier een dagbus rijdt een ronde van in
totaal drieëneenhalf uur door je op stap. Als een zoontje 's
de bosrijke omgeving van de ochtends bijvoorbeeld aan zijn
vader vraagt om naar OuweUtrechtse Heuvelrug. In- en
uitstappen kan bij attracties, hands Dierenpark te gaan. kan
campings en bungalowparken. zijn vader zeggen: 'goed. en we
ET AUTOVERKEER
op de Utrechtse Heuvelrug is behoorlijk uit
de hand gelopen. „Op zondagmiddag staan er files naar
Doorn," zegt Nico Salm, directeur van de Stichtse Milieufederatie, die zich inzet voor de
natuur in de provincie Utrecht.
Duizenden toeristen maken
dagtripjes in de omgeving en
daarbij waren ze tot voor kort
in feite aangewezen op de
auto. De Bosbus, die sinds begin juli rijdt, moet daar verandering in brengen.
Deze zomerbusdienst wordt
onderhouden met twee bussen, die in tegenovergestelde
richting een ronde rijden en
verbindt de diverse campings,
'*ij de officiële ingebruikname van de Bosbus, stond langs de route de eerste 'passagier' al te wachten, bungalowparken en attracties
'l'c in de bus een aantal 'bosbusliedjes' ten gehore bracht
in de omgeving met elkaar. De
bussen doen bekende plaatsen

H

nemen niet de auto maar de
bus'."
De Bosbus is een initiatief
van onder meer de Stichtse
Milieufederatie, het Utrechts
Bureau voor Toerisme en de
busonderneming Midnet. De
officiële in gebruikname van de
lijn, vond begin deze maand
aan de voet van de Amerongse
Berg plaats. Na de plechtigheden mocht iedereen instappen
voor een eerste tochtje met de
bus. Degenen die veel met bussen reizen, wisten al hoe aangenaam deze vorm van vervoer
kan zijn. De Bosbus is wat dat
betreft geen uitzondering. Terwijl de chauffeur (buswachter)
zijn best doet om op de smalle
weggetjes geen tegenliggers te
raken, krijg je als passagier alle
tijd om van het uitzicht te genieten.
Op de Heuvelrug is dat uitzicht overigens wel mooi.

Maisvelden en wuivend graan,
worden afgewisseld met lommerrijke bossen. De chauffeur
zelf heeft er ook aardigheid in.
..Het is weer eens een andere
route, dan we meestal rijden,"
zegt hij. Nederland viert vakantie. Bij de campings schemeren oranje en blauwe tenten
door het gebladerte. Een auto
met caravan manoeuvreert
moeizaam een oprit op.
De bus komt langs boerderijen, oude dorpjes en stadjes. Af
en toe staat er een donkerbruine tabakschuur. In Utrecht is
eeuwenlang veel tabak geteeld. Wie daar meer over wil
weten, kan terecht in het Amerongs Historisch Museum,
waar een overzicht gegeven
wordt van drie eeuwen tabakscultuur.
Amerongen zelf overigens, is
een aantrekkelijk oud dorpje.
Het Kasteel aan de rand van
het dorp biedt een weidse blik
op de uiterwaarden van de
Rijn, vlak voordat die Lek gaat
heten.
Tuinenliefhebbers kunnen
hun hart ophalen in de tuin
van Kasteel Amerongen. Oorspronkelijk was hij aangelegd
als moestuin en boomgaard.
Eind vorige eeuw is er een tuin

m symmetrische stijl van gemaakt, met bloembprders, rozentuinen en een vijver. In de
oude paardenstal wordt tegenwoordig thee geschonken.
Nauwelijks merkbaar rijdt
de bus even later de Amerongse Berg op, die zich manifesteert als niet veel meer dan een
vals plat. Dat ontlokt een van
de passagiers een kwinkslag:
..Als je last krijgt van je oren,
moetje even een kauwgommetje eten." En zo vervolgt de

Bosbus zijn route en krijgt het
tochtje gaandeweg steeds
meer van een schoolreisje.
Jan Pieter Nepveu

De Bosbus over de Utrechtse Hcmolrug rijdt tot en niet 13 augustus 7.p\ en
dafjen per week. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij aangren/ende campings
en bungalowparken voor tweeeneenhalvc Ruldrn, en bij de chauffeur voor
drie gulden. Voor uitgebreide inforinatie over de dienstregeling kan
worden gebeld met OV-reisinlormatie: 0900 f1292.

ADVERTENTIE

IK?
De zomer is begonnen. Nu
ü nog. Kom op, de bezem
door 't interieur. Je ziet
het op Meubelboulevard
Amsterdam-Diemen1

Amsterdam

BAAIBERGEN, HOUWEUNG INTERIEUR. MUNDERS
MONDILEDER. MONTEl. OASE. VAN REEUWUK. SIAAP
KAMER CENTRUM STOK MEUBEICENTER, VAlHAl
Inlo (020) 69093 16

Nog
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dagen!
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• 500 iiiboiwapparaten
dirccl uit voorraad
leverbaar
• De grootste merken
voor de scherpste prijs
• 5 jaar Brugman garantie
voor absolute zekerheid
• Gratis advies van onze
inbouwspecialist
• Vaste montageprijzen

AEG
ZANUSSI
Pelgrim

Bmgrn&n
KEUKENS & BADKAMERS

-S

DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:
AMSTERDAM. Stadhouderskade 74.020-6752956.
HOOFDDORP. Kruisweg 785 C, 020-6533462.
ZAANDAM, I'ieter Chijsenlaan UI
Provincialcweg. 075-6157867.
ZOETERWOUDE, Hoge Ilijndijk 195,071-5892086.
Overige adressen vindt u in de Gouden C/Y/sj- •

Brugman biedt zekerheid

Bestelbon Jubileum Munt
"50 jaar Circuit Park
Zandvoort"

SONY TOPMODEL GSM
i.c.m. 1-JARIC ABONNEMENT,
WAARVAN 1/2 JAAR GRATIS
Superslanke Sony, type CMDX 2000. Optimaal
bedieningsgemak door Jog Dial en een
handige schuifschakelaar. Groot display. Tot
100 uur standbytijd en tot 10 uur spreektijd.
Deze aanbieding is nog geldig t/m
zaterdag 18 juli a.s.!
Uw voordelen:
• Sony CMDX 2000 tegen spectaculaire prijs
• 1-jarig Libertel Personal abonnement
• 1/2 jaar geen abonnementskosten
(4 maanden van Libertel en 2 maanden
van Expert)
• Regiovoordeel: lokaal bellen met 50%
korting (in piekuren 0,65 i.p.v. 1,29/min.)
• Avond- en weekendtarief: slechts 0,35/min.
• Bellen in binnen- en buitenland

Koopt u een tosti of parket?

f

Hierbij bestel ik de Jubileum Munt "50 jaar Circuit Park Zandvoort" in luxe
geschenkdoosje volgens onderstaande specificatie.

verloop van tijd tot wel 14 keer weer opschuren tot nieuw. Het gaat dan niet

ïf
r *'

en altijd bent u verlost van de aanschaf van nieuwe vloerbekleding. Want
Junckers massief parket behoeft niet gelijmd of gespijkerd te worden, dankzij het
gepatenteerde clipsysteem. Waarmee het parket gemakkelijk gelegd kan worden.
Het is ook demontabel, dus verhuisbaar.
Bel snel naar uw Kroondealer voor de speciale Deense Zomeractie: 030-280 11 80.

Zandvoort

ik teken in!

Vergeleken met een meer-lagen parket met 4 mm fineer kunt u massief parket na
alleen een leven lang mee, het blijft daardoor ook mooi. Telkens weer. Voor eens

Circuit Park

Uitvoering l: cupro-nikkel
Uitvoering 2: zilver, gehalte .925
Uitvoering 3: goud, gehalte .585 (14 krt.)

.*stuks a ƒ 10,-.* stuks a ƒ 50,. * stuks a ƒ750,-

Totaalbedrag (excl.: 17,5% BTW en portokosten)

f ,
ƒ
ƒ

ƒ

*) S.v.p. invullen wat u wenst af te nemen.

Het is mij bekend dat deze munt slechts eenmalig is te bestellen en dat mijn bestelling bindend is.
Naam:

L

(indien er sprake is van een onderneming dan gaarne hieronder de contactpersoon vermelden)

Vraag dus naar het clip-parket van Junckers

LIAGSTE PRIJS
ÜUÜDERLAND

expert
ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

Haarlem*, Expert Cronjé,
Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg &
Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
*Wassen, koelen, koken, etc. **Audio, video, hifi, telefonie.

EXPERT, DAAR WORD
JE W I J Z E R V A N .

contactpersoon:
Adres:
Postcode:

Woonplaats: .

Telefoonnummer:

Faxnummer:

Betaling zal als volgt plaatsvinden:**)
O Ik betaal a contant als ik de Jubileum Munt(en) kom ophalen.
O Ik stuur een betaalcheque mee voor het vereiste bedrag a ƒ
+ ƒ 13,50 Portokosten.
O Ik maak heden het vereiste bedrag a ƒ
+ ƒ 13,50 Portokosten, over op:
bankrekening nr. 38.35.01.008 t.n.n.: "Circuit Park Zandvoort",
onder vermelding van: "aanvrager Jubileum Munt" en mijn naam en adres.
**) gewenste keuze aankruisen.

Amsterdam
Santana
020-669 5823

Na ontvangst van mijn betaling stuurt u mij de munt(en) zo spoedig mogelijk toe.
Purmerend
Ten Dam Parket
0299-42 6998

mm
M

JUNCKERS
MASSIEF DEENS PARKET

Datum

:

Handtekening

:

te:

Uitsluitend volledig ingevulde bonnen zullen in behandeling worden genomen.
U kunt uw bon uiterlijk vóór 30 juli a.s.
opsturen naar:

Circuit Park Zandvoort
t.a.v. mevrouw S. Kappert,
Postbus 13 2,2040 AC Zandvoort

O
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lenault Grand Espace 2.2 dT RXE

érlengd ruimteschip
E RENAULT ESPACE heeft een 27 centimeter langere
broer: de Grand Espace. Een joekel van een auto.
Maar wie denkt dat deze Fransoos alleen handig is
/oor immens grote families, heeft het mis. Zelfs voor
lleenstaanden die nooit ofte nimmer iets te vervoeren
lebben is hij de moeite waard. Naast veel ruimte biedt hij
;en heel apart rij-gevoel. Alsof je eigenhandig de Star-Trek
jestuurt.
)e Espace debuteerde zo'n veer:ien jaar geleden en viel toen op
loor zijn futuristische uiterlijk.

Specificaties Renault
3rand Espace 2.2 dT RXE
i/lotortype:

viercilinder
turbodiesel
met intercooler
Cilinderinhoud: 2188cm3
Vermogen:
83 kW/115 pk
bij 4300 t.p.m.
,-lax. koppel: 234 Nm bij
2000 t.p.m.
Acceleratie:
14,5 sec van
0-100 km/uur
(Topsnelheid:
175 km/uur
(Gem. verbruik: 8,0ltr/100km.
Prijs:

f 83.995,-

Bijzonderheden
uitrusting
Centrale vergrendeling'
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten:
vóór en achter
Elektrisch verstelbare spiegels
Stuur verstelbaar
CD speler met wisselaar
Getint glas
Mistlampen vóór
ABS

Airbags bestuurder en passagier

Extra inruilvoordeel bij Daewoo
Daewoo dealers geven extra hoge inruilprijzen aan kopers van
een nieuwe Lanos, Nubira of Leganza. vamn 3.500 tot zelfs
4.500 gulden wordt er boven de ANWB koerslijst geboden voor
een in te ruilen auto.

Michelin in de Tour
Michelin is de officiële leverancier van banden voor de karavaan van de Tour de Francs. Tevens stelt de bandenfabrikant
wegenkaarten ter beschikking. Ter ere van het 100-jarig
bestaan zal Bibendum, het witte Michelin mannetje, de karavaan verlevendigen. Speciaal voor deze rit zijn er een ludiek
motorrijwiel en een Space Shuttle gemaakt. Bibendum zal van
deze voertuigen gebruik maken.

De Grand Espace boezemt ontzag in
Achter de voorzetels bevinden
zich nog vijf stoelen. Totaal is er
dus plek voor zeven man. Door
de achterstoelen te verwijderen
kunnen al die zitplaatsen omgetoverd worden tot bagageruimte.
Die is dan groot genoeg om,
mocht het financieel even tegenzitten, met een
klein gezin redelijk comfortabel
te kunnen wonen.
Als dit gevaarte zich in beweging
zet heb je niet de indruk met een

Winnaars-gala Postcode Loterij wordt superfeest

Feest mee met
André Rieu!
Het Postcode Loterij Gala 1998 wordt een onvoorstelbaar
feest. Voor het eerst in lange tijd speelt meesterviolist André
Rieu weer voor Nederlands publiek. En u kunt er bij zijn,
want alle plaatsen tijdens dit concert in het Gelredome stadion zijn bestemd voor winnaars van de Postcode Loterij!

extra goed op, want met 12 of
meer cijfers goed op uw bingokaart maakt u kans op een
geheel verzorgd bezoek aan
dit muziekfeest.
Heeft u nog geen bingokaarten voor de Record Show en
wilt u toch naar het Postcode
Loterij Gala met André Rieu?
Wordt dan vandaag nog lid
van de Postcode Loterij. Vul
snel de bon op deze pagina in.
U heeft uw bingokaarten dan
binnen tien dagen in huis.

16 juli
Mooi Bemelen
Bemelen
André Rieu geeft een speciaal concert voor de Postcode
Loterij. En ü kunt daar bijzijn!

18-19 juli
Darling Market
Rijswijk

Loterij is er dan ook trots op
hem voor dit eenmalige evenement naar Nederland te
kunnen halen.

21 juli
't Wolfsvel
Mierlo

Speelt u al mee met het spannende Bingospel in de Postcode Loterij Record Show?
Let dan aanstaande maandag

22 juli
Hunzebergen
Exloo

BON VOOR 18,9 MILJOEN
ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij en kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle Bingoprijzen.

D de heer

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,- (één lotnummer)

Postcode:

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters.
Deelname aan de Nationale Postcode Lnterij
houdt in aanvaarding van het reglement, verkrijgbaar bij het secretariaat, tel. 020-677 68 68.

D mevrouw

potentieel huis onderweg te zijn.
De Grand Espace laat zich vlotjes door smalle straten sturen. De
wegligging boezemt veel vertrouwen in, je moet erg rare toeren
uithalen om met deze goedzak in
de problemen te komen.
Alleen het inparkeren kost in het
begin wat moeite. Niet dat het
moeilijk is te schatten waar de
neus begint en de kont ophoudt,
maar dat achteruit insteken
hè....dat moet nog wel eens een
keer opnieuw.

Uitslagen
Postcode Loterij
Record Show
13 juli 1998
De Bingogetallen
getal 1 t/m 22

Postcode Loterij
op locatie

Op zondag 11 oktober geeft
André Rieu een uniek concert
in het Arnhemse Gelredome
stadion: het Postcode Loterij
Gala 1998. Rieu en zijn
Strauss Orkest vieren triomfen voor uitverkochte zalen
en stadions van Berlijn tot
New York. De Postcode

150.98.07

*
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Heeft u met bovenstaande
getallen een volle kaart,
dan wint u de
'.
Thuisbingo van
f25.000,Overige Bingoprijzen
getal 23 t/m 36
38 f 10.000,-

12

f20,-

39
15
44
34
35
03

26
31
37
20
45
21

f 10,f9,f8,f 7,f 6,f5,-

f 1.000,-

f 100,f 50,f 40,f 30,f25,-

Straatprijs juni
bekendmaking 13 juli
f5.000,5712 XG
Extra Straatprijs
f 25.000,-

Adres;

Plaats:
•
T .
lel:

-

Datum:
Handtekening:

Stand Mega Jackpot

6 miljoen

GASTONS
SURPRISE:
Fietsen van
Sparta
Postcode Loterij Record
Show 13 juli
Kijk, bel en win
één van de sportieva fietsen
van Sparta!

de Postcode Loterij

LOTERIJ

De FastBreak is enkele weken
geleden al voorgesteld. Toen was
de informatie nog schaars.
Inmiddels is meer bekend. Straks
valt te kiezen uit een 1,3 liter (75
pk), een 1,5 liter (88 pk) of een
1,8 liter (114 pk) motor. In september volgen een 2,0 liter diesel
van 72 pk en een 2,0 liter turbodiesel van 90 pk.
De 323 FastBreak heeft een
lengte van 4,20 meter. De auto is
opvallend hoog: 1,42 meter. De
GLX en GT versies hebben een
verstelbare achterbank. Daarmee
kan de bagageruimte worden vergroot van 335 liter naar 421 liter.
Er komen straks drie uitvoeringen
van de FastBreak: LX, GLX en

Tegelijk met de 323 FastBreak lanceert Mazda deze nieuwe 323 Sedan.
GT. Standaard in alle versies zijn
een bestuurdersairbag, stuurbekrachtiging, een startonderbreker
en centrale deurvergrendeling.
Tegelijk lanceert Mazda de nieuwe 323 Sedan. Het is een chique
auto geworden, mede door het
chromen randje boven de grille.
De motoren en uitvoeringen zijn
nagenoeg gelijk aan die van de
FastBreak. En ook de prijs van
beide 323 varianten is hetzelfde:

30.995 gulden.
De Mazda Demio komt begin
augustus. Het is een ruimtewagen, bedoeld voor de categorie
waar de Renault Mégane Scénic
en de Daihatsu Gran Move zijn
vertegenwoordigd. Drie uitvoeringen komen er van de Demio: LX,
GLX en GLX Plus. Bij de motoren
is er niet te kiezen. Er is gewoon
één krachtbron van 1,3 liter met
een vermogen van 63 paardenkrachten.

De Demio krijgt een behoorlijk
uitgebreide standaarduitrusting.
De bumpers zijn in de kleur van
de carrosserie gespoten.
Stuurbekrachtiging, startonderbreker en bestuurdersairbag zijn
standaard.
De maten van de Demio zijn aan
de royale kant. Hij is ruim 3,80
meter lang, 1,67 breed en 1,53
meter hoog. De wielbasis
bedraagt 2,39 meter.

Alfa Spider en GTV
met 1,8 liter motor

7918TC036inNieuwlande

21.00 uur op RTL 4:
Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

V

OOR MAZDA is 1998
het jaar van de nieuwe
modellen. Het merk
pakt echt flink uit. Op de
helling staan een 323
FastBreak, een 323 Sedan
en de Demio. Deze breidt
het gamma uit. Het is een
heel ruime vijfdeurs die
voor een aangename prijs
van 25.995 gulden straks bij
de dealers te koop zal zijn.

De BMW's
6416 TT 046 in Heerlen

Elke maandag

NATIONALE

Mazda pakt dit jaar stevig uit

5712 XG 017

Naam:

(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven / 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

De Carisma posteractie van Mitsubishi, die vorig jaar is gehouden, heeft drie prijzen gekregen. De eerste is de Esprix prijs.
Het is een onderscheiding op het vlak van sales en marketing.
Vervolgens oogstte de actie de prijs Accent van de Stichting
Adverteerdersjury Nederland. Daarna is een Effie in ontvangst
genomen, een zilveren wel te verstaan.
Dit is een belangrijke onderscheiding in de reclamewereld.
Zelden eerder heeft een publiciteitscampagne zoveel onderscheidingen geoogst. Daarnaast is de Carisma direct goed
onder de aandacht gekomen dankzij de vele posters die
Nederlanders voor hun ramen plakten in de hoop een Carisma
te winnen. Vorig jaar zijn er 7.800 van deze Mitsubishi verkocht,
een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor.

Wat dat betreft is er weinig veranderd. Door een aantal metamorfoses heeft hij niets aan
gewaagdheid ingeboet. Hij is nog
altijd de meest in het oog springende auto in zijn klasse. De
neus kijkt met een indrukwekkende, boze blik de wereld in en de
buitenspiegels zitten als een
soort voelsprieten aan de auto
gesmeed. Opvallend is, dat de
extra lengte de Grand Espace
veel goed doet. Veel auto's gaan
er in verlengde versie wat lomp
uitzien, maar de Renault wordt er
alleen maar sierlijker door.
Het interieur gooit er qua vormgeving nog een schepje bovenop.
Open het portier en je waant je
eerder in een soort 'controle-centrum' dan in een auto. Het dashboard is grotendeels met een
gezellig stofje bekleed en geeft
de nodige digitale informatie via
een spleet midden bovenop.
Vanaf de gezagvoerdersstoel
gezien blijkt dat infocentrum precies goed te zitten. Het enorme
glasoppervlak biedt een panoramisch uitzicht rondom. Een
gevoel van oppermachtigheid
maakt zich meester van de
bestuurder. Dat
komt ook door
de enorme
ruimte om je
heen. Om een
indruk te geven: het is bijna
onmogelijk om de binnenspiegel
te verstellen zonder op te staan!

Mitsubishi in de prijzen

Record Show
Zetfouten voorbehouden

A

LFA ROMEO brengt
de bijzondere Spider
en GTV binnen het
bereik van mensen die net
tegen de laatste duizenden
guldens aanhikken. Met een
beginprijs van 63.950 gulden is de GTV zeker nog
geen goedkoop modelletje,
maar het scheelt wel zes
mille ten opzichte van het
bedrag dat je voorheen
voor deze auto moest meenemen.
Het ei van Columbus zit hem in
de motor. Alfa Romeo monteert
nu ook een 1,8 liter Twin Spark
krachtbron in de GTV en Spider.
Het is dezelfde die eerder debuteerde in de nieuwe Alfa 156.
Bescheiden van cilinderinhoud,
maar royaal met paardenkrachten. Ook de open Spider profiteert van deze krachtbron. Dat
vertaalt zich bij deze fraaie

De Alfa Spider is nu ook met een 1,8 liter motor verkrijgbaar.
variant in een instapprijs van
66.950 gulden.
De 1,8 liter levert 144 pk. Dat is
slechts elf minder dan de 2,0 liter.
Alleen een geoefende rijder zal
dat verschil merken. Beide
modellen bereiken moeiteloos
topsnelheden ver boven de 200

km/uur. In ons land zijn dat prestaties waarmee het rijbewijs
zwaar op de proef kan worden
gesteld.
De GTV is voortaan ook verkrijgbaar in een speciale 3.0 24V versie. Dan is het echt een beest.

Onder de kap huist een 3.0 liter
zescilinder met in totaal 24 kleppen. Via een zes versnellingsbak
bereikt deze Alfa Romeo een top
van 250 km/uur. In 6,7 seconden
zit hij op honderd. De prijs van
deze pure sportauto bedraagt
86.950 gulden.

ETNA RVS FORNUIS

HET VOORDELIGSTE
ABONNEMENT VAN NEDE

Gas-electro, hetelucht oven, grill, vonkontsteking,
ovenverlichting en glazen sierdeksel. Adv "1495 -

MOBILINE 14.95
PER MAAND*

AANSLUITKOSTEN
l.w.v. 108.69

SAMSUNG CAMERA
PHILIPS BREEDBEELD
PW6301, 61cmBI Line S,
jJJ stereo teletekst Adv'2095 •

1279.-

| PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV
l PT820, Black-lme S grootbeeld, stereo, TXT Adv'2795-

PW9501,Tvvan tjaari70cm
Black-lmeS,100Hzdigital
scan. stereo, TXT Adv'3895 -

SONY STEADY SHOT !

2679.-

70voorkeuzenders, Off Ned
Philips garantie Adv"745 -

389.-

PORTABLE KTV37cm

698.-

t.w.v. 245.-

2 motoren, 3 standen
en vetfilter.

INDESIT 900 TOEREN
WASVOLWASALTOMAAT
WE900; Instelbare centrifugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfreimgende pomp Adv'1199.-

ge.Jog&Shuttle.TXT '1495-

PANASONIC STEREO

275.295.325.-

145 LITER KOELER
Automatischeontdooiing "529 -

WHIRLPOOL KAST
130liter,metvnesvak.'699 -

Met vriesvak. Adv*699.-

375.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak. 140 liter mhoud, CFK-vnj. Adv'729.

425.-

WA8214; Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's.'1349.-

899.-

ZANUSSI WASAUTOM.

SONY HIFI STEREO

669.-

E705, SuperTnlogic,4 koppen,

^^ het keiharde

1179.-

INDESiïWASAUTOMAAT
WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud AdV799.-

479.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving. *«*
sterren invnescapaciteit.
Adviesprijs 899.-

599.-

G V 6 4 0 0 ; 4 koppen,
Showview + PDC. Adv'1159.-

ARISTONA STEREO

KG25V03; 240 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv'1348.-

879.-

850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs* 1435.-

SAMSUNG STEREO !
SV125; Videorecorder met
PDC. _Adviespriis'749.- l

innei *'

898.i AEG BOVENLADER

T^,-^

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar. Maar
liefst 280 liter inhoud, 3 vnesladen.CFK/HFK-vnj '1849.-

E260,Showview+PDC.'780.-

529.-

369.

PANASONIC Beste Koop!

NVSD200; Showview +
PDC. Adviesprijs'649.-

i-rrrc

749.

MD2, HiFi-stereo.TXT '1399 -

969.-

ARISTONA STEREO KTV
TA4412,63cm, teletekst' 1595 -

799.ARISTONA 63CM KTV

Metbdklkenplueenfilter "495 -

MET SA1

uc

COi *'

r

A237. Express ProDigi. '714.-

[TV/VIDEO COMBI 'S

399.-

499.

r
m
IAUDIO^APE 10 STUKS

SONYVIDEORECORDER

. en boxen.

MARISTÖNA
S1.I51CM KTV /;VIDEO

JTR426; Showview, PDC,

979.-

SONY COMBO 37CM
;S IKVÏ4V4;ShoWvIew,PDC.
^T|AcJ«iesprl|sM220.-

719.-

KTrV/VlDEO COMBI
137cm, Showview. OM. Ned.

I

CONDENSDROGER

t^?f\ï MIMl-l

Geenafypernodigi RVStrommel

545.-

P730. STUNTi Adv'699 -

~~ 795.-1
SIEMENSAFWASAUTOM.

SN23000; Met aquastop
en RVS binnenzijde. Lage
verbruikswaarden '1348.-

845

MIELE VAATWASSER
G570; Topklasse 6 Pro- j
gramma's.l2couverts Waterontharderenwaterstop '2099.-

"1295.APPARA1

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met afstandbediening.

JVC ULTRA MICROSYSTEEM
Computer uitverkoop! Op de meeste winkelmodellen

TAXFREE
Als u in de periode van 10 juli t/m 10 augustus 1998
een Moulinex product koopt, krijgt u de BTW terug.

MULTIMEDIA PCSTUNT!
Intel Pentium166MMX,
IBM200Proc Laatste modellen.

_30 Watt versterker met Hyper Bass, digitale
ter, 1 Bit CD-speler, luidsprekers,
afstandbedienirig,Adv,*799.'

^Klaart* 1479.INTEL P200MMX PC
Multimedia PC, 32MB intern,
2 1GBschijf,CD-Rom,fax/modem, W'95, 1 jr On-Site garantie en helpdesk. '3799 -

2-DEURS KOELKAST
CFR; 220 liter netto mhoud, CFK-vnj. Adv - 849.-

425.-

Zie de voorwaarden m de winkel

Gasfornuis
met elektnsch(|
oven, mcl
grill en
sierdeksel.
AdV1450.-

Kreukbeschermmg. Instelbaartot 150 minuten "949.-

ZANUSSI 2-DEURS PELGRIM
Z150; Automatische ont- HETE-LUCHT FORNUIS

595.BOSCH WASDROGER

doonng. Adviespnjs*749.-

Electromsche besturing
Zeer stil Adviesprijs'1099.-

BOSCH KOELKAST

P^f% 7QC

475.-

180 liter Variabele indeling
Zuinig en stil. Adv '985.-

595.-

iJrJlfi? /^IÜB"
MIELE WASDROGER
Electronisch en reverserend.
RVS trommel. Adv'1799.-

Gas-elektrofornuis, grill, thermoslaaten sierdeksel. '1199.-

[TW4

i'TM?

7QO

m

fifOi

ETNA FORNUIS
Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv'695.-

498.

LUXE FORNUIS

1145.CENTRIFUGE

Gasoven, vonkontsteking en
ovenlade Adviesprijs'849.-

~~ 398.-

2800toeren,RVStrommel '249-

155.-

90 LITER VRIESKAST PELGRIM KOOKPLAAT
3 vakken. Adviesprijs 698 -

1979.-

349.-

IBMAPTIVAE60TOP!
K6-233MMX.32MB intern,
2 OGB, K56 flex fax/modem,
14" monitor

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik,
capaciteit, CFK-vnj.

2-delige pannendragers en
sierdeksel. Adviespnjs'490 -

ETNA KOOKPLAAT
2-delige branders

HTiA "I7Q
U3M

11 Om"

BOSCH VRIESKAST HOLLANDIAKOOKPLAAT

GRUNDIG 63 CM KTV

799.GRUNDIG37CM + TXT

GSF341; 3 programma's Variabele indeling. Adv'1099 -

FG1;

BAUKNECHT DROGER

iiJ^'fl^füi

vm61:A(standbed Adv'645 -

ZANUSSI WASDROGER

449.-

ST650 Stereo,TXT Adv' 1829-

735.-

BAUKNECHTVAATWASSER

849.-

muivf

| VIDEO-TAPE 4 STUKS |

PHILIPS VHS-VIDEO

~~> 299.-

SMS1012; RVS interieur. 4
sproemiveaus Adv'1179.-

ATAG
FORNUIS

Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs'649 -

269-- SONY o

TA5212, Stereo,teletekst,
topBlack-lineS Adv'1795 -

1099.-

525.-

BOSCH AFWASAUTOM. |

m-

,\kman,auto-

JVC SHOWVIEW + PDC

379.-

Nederlands topmerk; 4 proiramma's, 12couverts. '899 -

INBOUWVAATWASSER
Volledig integreerbaar,
4 programma's en aquastop. Adviesprijs. '1299.-

WASDROGER STUNT!

PHILIPS SHOWVIEW

VR165,+PDC,afst bed.'745 -

E105; Afstandbediening '610-

LUXE VAATWASSER

269.-

PIONEER

TX21,55cmFSQ AdV849 -

649.-

599.-

898.~\.

vLF174;VBrt.

prg4
/| on l
Ifrjfe? *!•£«)•"

PANASONIC 63CM TOP

~~ 299.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON

Wassen en drogen in 1 machme,1000toeren Adv*1549.-

SuperTurbo-Dnve, showview '
+PDC. afstandbediening. '845 -

PANASONIC KTV TXT

10OOwatt magnetron, 60 minuten timer, automatische l
)rogramma's.

— 1198.-

SONY LONGPLAY

EIi
449.ARISTONASB25TURBO

SAMSUNG 24 LIT*ER |

1199,.-

1000 toeren centrifuge Zuinig, stil en milieuvriendelijk.
Waterbeveiliging. Adv*1 649.-

M21,Hi-BlackTnmtron '990-

| M1400;Afstandbed '550-

SIEMENS KOEL/VRIES

WHIRLPOOL
BOVENLADER

SONY55CMTELETEKST

| SONY PORTABLE KTV

849.-

SB65; 4 koppen, SHOWVIEW
+ PDC, long play. Adv'1095.-

X2101,Tnnitron,TXT.'1440-

699.~> 569.> 379,-

K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-enHFK-vnj Adv'1399

TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifugei snelheid
AdV 1099.-

KV25; Super Trinitron, teletekst, afst bed Adv'1399-

SONY 55CM STEREO

MIELE KOELKAST

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

E2561, Super Trinitron,
| PIP.stereo.TXT Adv'2970-

979.-

— 229.-

ARG647, 156 liter koelen
en60litervriezen. Adv"949 -

1299.-

1699.-

KOR610, DIGITAAL 18 liter m- |
houd, 800 watt vermogen.auto programma's '349-

Koelgedeelte met automatische ontdoonng. Vriesgedeelte met 2 vakken en
* sterren mvrieskapaciteit
AdviesprijS'999.-

KOEL/VRIES

VR665,Showview+PDC,4koppen, FoltowTV, longplay * 1095.-

ISONY BREEDBEELD JVC HIFI STEREO

l SONY 63CM STEREO

219.-

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

579.499.- WHIRLPOOL

SONY BREEDBEELD PHILIPSHIFI STEREO

"1479.-

17 liter inhoud. Eenvoudie bediening. Adv"599.-

Ruime 3 m 1 combi magnetron. Met hete lucht, grill en
900 Watt magnetron Dusontdooien, koken, bakken, bradenengratineren Adv'999 -

BAUKNECHTWASAUTOM.

KV29, Stereo, TXT '1880-

l SONY 100HZSUPER!

179.-

WHIRLPOOL AVM260

WHIRLPOOLAVM"

1649.-

C ALL CENTER
Consumenten Helpdesk voor Informatie en
advies Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app

FL700, 750 toeren centrifuge. RVS trommel, schokdempers. Adviespnjs'949.-

GRUNDIG HIFI STEREO

R2V18; 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

499.-

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse Volelectronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv'2299.-

E810,4 koppen Super Trilogie
montaoe videorecorder.' 1550 -

28WS1,70cm Super Trimtron, 60 Watt stereo, teletekst Adviespnjs'2990 -

179.-

SHARP MAGNETRON

Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Makkelijk te j
Vetekookfunktoes'699-

SONY HIFI STEREO

J620,Hi-SpecDnvc.Adv'1189 -

M6135, Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneembaardraaiplateau. Adv"279.-

ZANUSSI KOELKAST DAEWOO MAGNETRON

Ideaal voor op de camping
en m de auto.

Intel Pentium II processor, 32MB
intern geheugen, 3.2GC vaste
schijf, Windows '95, CD-Rom, 80
Watt stereo speakerset, 33K6
fax/modem, 14 inch digitale
monitor, 1 jaar On-Site en helpdesk. Adviespnjs'3499.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
O2O - 6474939•

319.-

KV24WS1, Super Trinitron,
| stereo, teletekst Adv'2440-

Fraaie en degelijke uitvoermg met vriesvak.

ELECTROLUX
KOELBOX 12 volt

MULTIMEDIA PENTIUM II
PERSONAL COMPUTER

PHILIPSMATCH-LINE

l Off Ned Philipsgarantie '495 -

l SONY 72CM TRINITRON

848.-

AWM800; 15 programma's.
Ruime vutooening Milieuvnendelijk Deurbeveiliging '1079.-

NU MET GRATIS
RVS WASEMKAP

SONY DIGITAAL TOP!

OH Ned Philips garantie
55cm teletekst Adv'1245 -

PHILIPS TELETEKST

malie, kopie legitimatie en *
kopie bankalschrilt (zonder ï
bedragen)!
5

WM20000; RVS trommel en
kuip. Aparte temperatuurreBespaartoets Adv'1348-

1-DEURS KOELKAST

WHIRUPOOLWASAUTOM.

l STEREO KLEUREN-TV JVC DIGITALE STUNT!

PTt56,Afstandbediend 645-

Voor aanvraag abonnement 8

H«tMobl.l.N«tv«.ri.'
-"«-

SONY + LCD SCHERM

\ PT4501, Teletekst Adv'1645-

489.-

SIEMENSWASVOLAUÏÏM

speciaal weekend tarief, u|n vereist ceidigo legiti- 7

PW9611,70cm, 100 Hz digiI tal scan stereo, TXT Adv'4595-

699.-

968.-

^GRATIS

buitenland

l PHILIPS BREEDBEELD SONY Hi-8 HIFI STEREO
| DOLBY PRO LOGIC TR780; STEADY SHOT, top-

51 CM KTV TELETEKST

1,ar, 9
abonnement

* bellen in binnen en

2199.-

2599.PHILIPS 70CM STER'EO
949.-

Lavamal617. 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiliging,
zuinig en stil AEG meerdere
malen best getest! Adv' 1449.-

SONY TRAVELLER

1679.-

PHILIPS BREEDBEELD

AEG WASAUTOMAAT

TR401;HiFi geluid AdV1330*

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

GSD1300,3laden, 11kgmvriescapacileil Adv'848 -

HBCCPRfJS

pTirji4
E3ET

COQ
DtmDm'

4-pitsgaskookplaat Adv'295 •

~~ 158.-

OPZETVRIESKAST

BUBBLEJET STUNT!

Handigl 50 liter. Adv'595.-

JP170, Kleurenprinter. '599.-

199.-

KTV 37CM+TELETEKST

HP INKJETPRINTER

VRIESKISTEN!

DJ400.lnclsheetfeeder '499-

De topmerken leverbaar in
alle maten en soorten Er ETNA WASEMKAP
AVANCE, 3-standen Adv'135is al een vrieskist voor

279.-

PORTABLEKTV37CM

CANON BJC4200

Topklasse'Sjr garantie '821

g^cPR'J^

BC C B E T E R EN G O E D K O P E R

I

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

BEVERWIJK
1500m2 Superstore Beier en goedkoper!
*
Breestraat65

ZAANDAM
1 1 500m2 Superstore Beter en goedkoper!
, A Dirk
n. i.v.d.
^ Broek)
n ~ 1,1
ll«/„t»ii^=cc
Westzijde 55 (onder

P7ï'Wl3Tr3n''3rTl''Ti5cll l J d "T3

- ZOETEHWOUDE - ZOETERMEERLEioscHENDAM - MAARSSENBROEK •
HILVERSUM - UTRECHT : ZEIST

299.-

78.

OPENINGSTIJDEN .
.<
maandagmiddag
13.00 tot 18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag
09.30 tot 18.00 uur
zaterdag
. 09.30 tot 17.00 uur
KOOPAVONDEN Badhoevedorp Maarssenbroek
Delft en Zoetermeer vrijdag. . '• 19.00 tot 21.00 uur
overige filialen donderdag . . . 19.00 tot 21.00 uur

Doe mee!
Jeu de Boules wedstrijd
van 18 t/m 22 aug. a.s. op Gasthuisplein
Inschrijfformulier bij o.a.

Zandvoorts
I! Nieuwsblad
op te halen

ZANDVOORT - „Als ik
iets met die pornozaak te
maken zou hebben, dan zou
ik hier toch niet meer rustig
zitten. Dan was ik allang qpgepakt. Ik ben zelfs nog niet
eens verhoord," zegt Mike
Moore. Hij is eigenaar van videotheek Movie Centre
Noord en van To the Point.

Kinderporno schokt Zandvoorters

ZANDVOORT - De Belgische groep uit Morkhoven
heeft de doos met diskettes en
cd-roms van Gerry Ulrich toch
afgegeven. Een lid van deze
groep, Marcel Vervloesem,
heeft het materiaal maandag
overhandigd aan de Bijzondere Opsporingsbrigade uit Belgie. Op de diskettes en cdroms staat kinderporno.
Politiewoordvoerder
Jaap
Hage kon dinsdag nog niet bevestigen dat de diskettes inmiddels in Haarlem zijn gearriveerd. Het is echter wel volgens Hage de bedoeling dat
het 25 koppen tellende politieteam dat met de kinderpornozaak bezig is de spullen ook
krijgt.

Dertig tips
ZANDVOORT - Er zijn dertig tips over de kinderpornozaak binnengekomen op het
speciale telefoonnummer dat
de politie zaterdag opengesteld heeft. Het nummer, 023527.7790, is bereikbaar tussen
negen en vijf uur.

Uw krant
niet
ontvangen?

Begrafenis Arie Koper is donderdag

ZANDVOORT - Arie 'zwarte muis' Koper is zaterdagmiddag na een kortstondige ziekte op 54-jarige leeftijd overleden. Hij wordt donderdag om twaalf uur op de Algemene
Begraafplaats in de Tollensstraat begraven.
„Hij was op en top een Zandvoorter," vertelt zijn vrouw. „Hij is
hier geboren en getogen." Zijn hart ging uit naar zijn werk bij
Nelis, waar hij 23 jaar werkte, naar voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen, naar de Knrm en (sinds twee jaar) de Zandvoortse
bridgeclub. Zeventien jaar lang zorgde hij ervoor dat de boot van
de Knrm in het water terechtkwam. En op zaterdagmiddag om
vijf uur dronk hij steevast met zijn vriend Ton van Deursen een
borreltje bij de familie Van Kleef.

Gerry Ulrich
dupeerde ook
Zandvoorters

Schatten
uit de
zee
pagina 5

Tropicana
is vooral
gezellig

Zaterdagnacht heeft iemand zijn woede gekoeld op de ruit van Cube Hardware en een affiche met een verknipte foto van een jongen
opgehangen
rot» Kar m Schut

EMM repareert straks ook na vijven
ZANDVOORT - Woningbouwvereniging Eendracht
Maakt Macht (EMM) wil
eind dit jaar ook buiten kantooruren kleine reparaties
gaan verrichten. Het gaat om
een proef. Het experiment is
een gevolg van een onderzoek van de Woonbond onder de huurders van' EMM.

zoals het schoonmaken van de
verwarming, hoeven ze dan
tenminste geen halve dag
meer vrij te nemen," zegt Peter
Kramer, directeur van EMM.
Kramer is tevreden met de
aanbevelingen van de Woonbond en het resultaat van een
enquête die de huurders hebben ingevuld. „Dit bevestigt
dat we op de goede weg zitten." Over drie jaar komt er
bovendien een vervolgonderzoek.
81 procent van de 823 bewoners' die de enquête terugstuurden, is tevreden tot zeer

De meeste klachten hebben
betrekking op geluidsoverlast
(door buren en slechte isolatie), tocht en vocht. Het EMM
is bezig met het inventariseren
van de problemen „We bekijken op dit moment of we in de
Lorentzstraat mechanische afzuiging kunnen aanbrengen
om de doorstroming van de

ZANDVOORT - Veertien
Zandvoortse jongeren hebben via het bureau Halt vorig
jaar een alternatieve straf gekregen. Ze moesten gratis
werken bij de gemeente, de
Hema, Albert Heijn, de bi- ring (één) en heling (één).
bliotheek en Zorgcentrum
Vier dieven namen zonder te
betalen spullen mee uit een
Zandvoort.
winkel. Ze stalen blikjes,
De meeste jongeren (zeven) snoep, kleding, visgerei en fietkregen hun straf omdat ze iets sen. In totaal kostten de spulgestolen hadden. Er werden len 1275 gulden. Dat bedrag is
ook alternatieve straffen uitge- tamelijk hoog in vergelijking
deeld aan jongeren wegens met de winkeldiefstallen in
vandalisme (vijf), verduiste- Heemstede, Bloemendaal en

Bennebroek. De meeste diefstallen werden bij Albert Heijn
en bij de Hema gepleegd.
De veertien jongeren waren
tussen de twaalf en zestien
jaar. Er zaten vier meisjes tussen. In totaal werkten ze als
straf 128 uur zonder dat ze
daar geld voor kregen.
Het Haltbureau is van plan
om ook in 1998 voor jongeren
die een misdrijf begaan een alternatieve straf te regelen. De
gemeente Zandvoort blijft
hieraan meebetalen (ruim
26 duizend gulden).

Uit het onderzoek komt naar
voren dat bijna 70 procent van
de huurders die service op
prijs stelt. „Het is vooral prettig voor mensen die overdag
werken. Voor .kleine klusjes,

Veertien jongeren
moeten voor straf
gratis werken

tevreden over EMM. Volgens
67 procent worden de meeste
klachten snel en afdoende opgelost. 98 procent vindt dat de
medewerkers de huurders snel
en correct te woord staat.

lucht te verbeteren."
Om ouderen of mensen met
weinig tijd tegemoet te komen
wil de woningbouwvereniging
mogelijk in de toekomst tegen
een laag tarief tuinen gaan onderhouden. Ook witten, behangen en het verrichten van
klem onderhoud in de huizen
zou eventueel door medewerkers van EMM kunnen gebeuren. Hier maakt de woningbouwvereniging volgens de enquête van de Woonbond veel
bewoners blij mee.

ten, maar dat geloof ik niet. Er
zijn genoeg Antilliaanse mensen die geen salsa kunnen
dansen. Vroeger was ik gek
van bubbling. maar ik deed
dat zo stijf als een hark. Door
mijn Nederlandse moeder, die
naar salsa-parties ging. ben ik
langzaam van de salsa gaan
houden." Zij gelooft ook dat
iedereen salsa en merengue
kan dansen.
Als paar zijn ze nu ruim een
jaar bezig met salsa dansen
Haar dans- en levenspartner
Jacques heeft het vooroordeel
dat Nederlanders niet kunnen
swingen de wereld uit geholpen: „Een paar jaar geleden
was ik nog een van de weinigen blanken die salsa dansten, nu is het al minder
vreemd." Trainen doen ze niet
echt. Elke zondag gaan ze
naar de salsa-avond in danssalon Inkaca in Leiden en
dansen daar tot in de vroege
uurtjes
Volgens de derde-plaatswinnaars was de sfeer tussen
de deelnemers heel relaxed
Ze hebben tussendoor de andere paren leren kennen „Ei
Draaiclid en tollend leiden de mannen hun vrouwelijke danspartner sierlijk o\er de vloer
was geen strijd Wij deden
Toto Kaï m Schut mee voor de gein. We hadden
geen streven, maar waren genersblik: „Ze missen wat tem- terd." Hij had het idee dat de tweede plaats ging naar Van- woon benieuwd hoe ver we
perament, ze moeten wat pit- kwaliteit van de dansers ver- derlei Moreira en Sandra Bij- zouden komen."
tiger dansen. De dj draait mis- geleken met de afgelopen ja- kerk uit Den Haag. die ook de
Nadat de prijzen en bekers
schicn ook niet de goede mu- ren wel verbeterd was, maar publieksprijs m de wacht
ziek voor deze temperatuur." dat het niveau van de danspa- sleepten. Daisy van Klaveren waren uitgereikt, mocht het
In het kantoor achter het ren van dit jaar vergeleken en Jacques van Zeist uit Lei- publiek opnieuw laten zien
podium bogen tellers zich met vorig jaar wat lager was. den legden beslag op de derde wat het m huis had. Met rode
en bezwete hoofden lieten ze
over de cijfers van de jury. Ju- „Dat zal volgend jaar wel weer plaats
De Surinaams-Nederlandse zich helemaal door de muziek
rylid Claudio Gomes, dansle- beter zijn."
De jury vond dat Patnck IJ- Daisy en de Nederlandse Jac- leiden. Een vol podium beraar, choreograaf en latindanser. was heel tevreden met het zer en Grisella Pavon uit Am- ques bewijzen daarmee tege- wees wel dat salsa door iederverloop van de wedstrijd en sterdam de beste salsa op de lijk dat salsa allang met meer een gedanst kan worden, als
de organisatie van de salsa- vloer legden. Zij kregen een alleen een dans is voor donke- je maar goed met je heupen
danswedstrijd. „Alles is, ver- geheel verzorgde dansreis van re mensen. „Je hoort wel eens kunt wiegen
Zie ook pagina ~
geleken met vorig jaar, verbe- veertien dagen naar Cuba. De dat het in je bloed moet zit\

pagina 7
Vragen over de bezorging**
donderdag 9-12 uur
tet 571.7166
Advertenties:tel.571.7166
Redactie- tel. 571 8648

Mishandeling
ZANDVOORT - Een 33-jarige Amsterdamse automobilist
is maandagavond mishandeld
op de Brederodestraat door
een andere automobilist. Het
tweetal kreeg ruzie over een
parkeerplaats

ADVERTENTIE

FASHION

Van 20-70 % korting
op onze ZOMERKOLLEKTIE
Haltestraat 40 - 2042 LN Zandvoort - Tel. 023 - 5713253

CENSE &

NVM

Hoewel het weer nog niet op
tropische temperatuur was,
trok de danswedstrijd toch
veel belangstelling. Tussen
Bel dan i.v.m.
het dansen van de halve en
nabezorging
hele finale mocht het publiek
even voelen hoe het is om op
donderdagmorgen
het podium te dansen. Het
vóór 12 uur
dansen op het toneel inspitel. 5717166
reerde anderen om op het
plein voor het podium zelf
eens wat te proberen. Draaiend en tollend leidden de
Waterstanden
mannen hun vrouwelijke
danspartner sierlijk over de
vloer. Anderen kregen van het
Datum HW LW
HW LW
kijken naar al die kronkelende
22 jul 03.08 11.14 15.38 23.25
bewegingen bijna zin om op23jul 03.57 12.05 16.25
nieuw pp dansles te gaan.
24 jul 04.40 00.20 17.16 14.42
„Het kijken naar de salsa no25jul 05.25 01.06 17.57 15.26
digt gewoon uit om ook te
26 jul 06.05 01.50 18.35 14.25
dansen," zegt de heer Ren27 jul 06.48 02.35 19.15 15.15
kum' uit Umuiden.
28 jul 07.25 03.25 19.56 16.06
De meningen waren wel ver29 jul 08.06 04.05 20.29 16.30
deeld over het niveau van de
30 jul 08.50 04.25 21.16 16.35
dansparen. „Ik vind het zeer
mooi om te zien hoe sommige
Maanstand:
dansparen er een echte show
NM do. 23 jul 15.84 u.
van maken," zegt de heer
Hoogwater zo 26 jul 06.05 uur. Renkum. Dj Mr. T, salsaNAP +117 cm.
dansleraar in Leiden, oordeelt
Laagwater di 28 jul 03.25 uur. daarentegen met een kenNAP -91 cm.
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Heupen wiegen volop bij salsawedstrijd
ZANDVOORT - Uit de
wijde omtrek van Zandvoort
stroomde
zaterdagavond
het publiek naar het Gasthuisplein. Nieuwsgierig naar
de dansparen die daar streden om de Nederlandse
kampioenschappen salsadansen. Al vanuit de verte
waren de warme Zuid-Amerikaanse en Caribische klanken te horen die bij de merengue en de salsa horen.
Met open monden keek het
publiek naar de wiegende
heupen, de zwoele blikken
en de bezwete lichamen van
de dansparen.
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DEZE WEEK

ZANDVOORT - Van 'schandalig' tot en met 'dit is hele
slechte reclame voor Zandvoort'. Dat zijn de meest voorkomende reacties die Zandvoorters geven op de kinderpornozaak. De meeste mensen zijn zeer geschokt dat de 49-jarige
Zandvoorter Gerry Ulrich, eigenaar van de computerzaak
Cube Hardware, verdacht wordt van betrokkenheid bij kinderporno. Iemand heeft zelfs zaterdagnacht een steen door
de ruit van het bedrijf op de Engelbertsstraat gegooid.

De kwestie werd woensdag computer geleverd en ik heb
bekend, 's Middags bracht het vloerbedekking in zijn zaak geZandvoorts Nieuwsblad al dat legd."
Ulrich vermoedelijk vermoord
Van der Poel is behalve van
was in Italië. Woensdagavond de onverkwikkelijke zaken
berichtte Nova dat Ulrich beel- rondom Ulrich ook geschrokDe politie deed vorige week den van seksuele handelingen ken van de steen door de ruit
huiszoeking bij beide bedrij- met baby's op Internet zou bij zijn buurman'. „Nu is het
ven in verband met de kinder- hebben gezet.
een steen, straks is het een
pornozaak waarvan de verbrandbom. En het heeft hélemoorde Gerry Ulrich verdacht
„Het is schandalig," ver- maal geen zin, want Ulrich is
wordt. Moore heeft enige tijd woordt bloemist Rob Har- dood en de andere verdachte,
een zakelijke relatie met kamp de mening van veel zijn vriend, zit vast."
Moore gehad. Ulrich zou de Zandvoorters. „Alle mensen
Veel media interesseren zich
helft van Movie Centre Noord die hiervoor verantwoordelijk plotseling ook opeens voor de
financieren voor Mare Epker, zijn moeten heel snel achter Rotondeflat, vertellen José en
slot en grendel gezet worden. Rob Wilson. Zij wonen al 28
een vriend van Moore.
Geef ze maar hele zware straf- jaar schuin onder het apparteMaar nog voor de opening fen. Ik begrijp niet hoe iemand ment van Ulrich. „Last hebben
van de videotheek op 4 okto- zulke kleine kinderen op die we er niet echt van. Een andere
ber zegde Moore de overeen- manier durft te gebruiken. Bo- bewoonster wel. Zij is achterkomst met Ulrich op. „Ik had vendien vind ik het geen pret- volgd door een journalist en
de verbouwing van de videp- tige gedachte dat ons dorp vond dat heel vervelend," zegt
theek alleen gedaan en ik hiermee belaagd wordt."
Rob Wilson. Hij vindt het geen
vreesde dat de rest ook op mij
Het college ___________
probleem om
neer zou komen. Daar had ik heeft
maanmet de pers te
geen zin in." Moore werd in zijn dag een perspraten. „Het is
'Treurig
dat
naam
eentje eigenaar van Movie verklaring afvan belang dat
gegeven waarer een goed
Centre Noord.
Zandvoort
hieraan
„Stom genoeg heb ik de in- in de gebeurbeeld wordt
wordt verbonden' gevormd."
schrijving bij de Kamer van tenissen rondKoophandel nooit veranderd. om
de
Het
echtDat wilde ik nog wel doen, kinderporno--•---•~• ------ paar Wilson
maar het kwam er niet van. affaire 'ten diepste betreurd' heeft nooit iets raars gemerkt
Daarom heeft de politie huis- worden. 'Tevens vindt het col- aan Ulrich of de man waarmee
zoeking gedaan. Maar er is ui- lege het uiterst betreurens- hij bijna 25 jaar heeft samengeteraard helemaal niets gevon- waardig dat de naam van de woond totdat deze anderhalf
den." Moore zegt dat hij wel gemeente Zandvoort gekop- jaar geleden overleed. „Ze
drukwerk voor Ulrich verzorg- peld wordt aan deze tragische kleedden zich niet opvallend.
de, zoals visitekaartjes en zaak.'
En ik heb ook nooit kleine kinbriefpapier.
De kwestie heeft de halve in- deren naar boven zien gaan.
ternationale pers naar Zand- We hadden dat dan toch moeHij is erg geschrokken van de voort gebracht. Vooral veel ten merken."
commotie rondom Ulrich. „Zo- Duitse kranten tonen interesWel wisten ze dat Ulrich veel
iets verwachtte ik niet. Je be- se, omdat er een connectie zou surfde over het Internet. „Ik
zighouden met kinderporno is zijn met een Duitse jongen van heb altijd gedacht dat dat was
moreel gezien zo'n beetje het twaalf die vermist wordt.
om informatie uit te wisselen
ergste watje kunt doen. Ik ben
„Inmiddels heb ik gesproken over de zeezeilactiviteiten,
blij dat ik niets daarmee te ma- met CNN, een Duitse krant en waar hij ook druk mee bezig
ken heb."
de Engelse krant The Guardi- was. Nu blijkt dat zijn boot
Moore baalt bovendien van an," vertelt Jan van der Poel, Apollo net zo heette als de site
de vervelende reacties die hy eigenaar van de Woonwinkel op Internet waarop de kinderkrijgt. „Er worden zoveel ver- naast Cube Hardware op de porno te bevragen was. .Ik heb
halen in dit dorp verteld door Engelbertsstraat. „Het was een wrange smaak overgehoumensen die geen idee hebben een gekkenhuis vorige week," den aan het contact met mijn
waarover ze praten. Ze bellen zegt hij. „Ik wist trouwens niet bovenburen," zegt Rob Wilzelfs de snackbar in winkelcen- wat ik hoorde. Ik heb veel con- son.
trum Noord om te vragen of we tact met hem gehad. We zijn
al ontruimd zijn. Nou, de vi- immers buren. Hij heeft mijn
Zie ook pagina 3
deotheek en To the Point zijn
gewoon open,'hoor."

Politie krijgt
diskettes toch

Los nummer 2 gulden

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
58-e jaargang nummer 30, oplage 5.4251

Woensdag 22 juli 1998

'Ik heb er
niets mee
te maken'

Zandvoorts
Nieuwsblad

\LlNGEN

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

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag.14

"Niltllllï"liik die krant moet ik hebben.
J
> Omdat ik Rraajï wil weten wat zich in
mijn oniKevinjï alspeelt 'Per kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00
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Daarna word ik abonnee en betaal per
H kwartaal ƒ 19.W) n halljaar ƒ35,40 n jaar f 61,75
* Voor pusUbonnees Relden «indei e Uu ieven.
U kunl uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020-5R2 62 11
Stuur de/e bon in een open envelop naar
Weekmeclia. Anlwooi dmimmer 10051.1000 PA
Amsterdam. U hoeft j-een pos-tzcfiel te plakken. 8 7 1 0 3 7 1 0 1 7 0 0 3
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FAMILIEBERICHTEN

Dank aan onze klanten

Johanna Hcndrika Mordhorst

Jo
* ITk'bniiiri 1912
t H juli 1998
I'lotsiTinjï kwam c r mi einde aan je vreugde voor
de toekomst.
Je hebt Keslreden met alle kracht,
maar mi ben je op.
Je HUIK en kan nu slapen.
Wij /efjRen niet jouw woorden „A tout a l'hetire"
Liets
Antoinel
Abe en Irene
Koradina
kleinkinderen en achterkleinkind
Correspondentieadres'
A. J de PaHter-de Nes
'l jurk HiddestraalcSflal cS
20-11 JMZandvoort
De crematie heelt maandag 20 juli plaatsgehad in
het crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld.

Na 28 jaar, met hart en ziel, het familiebedrijf
Supermarkt Bouvvens gerund te hebben, stoppen wij ermee. Met veel plezier dragen wij,
vanaf l augustus, de winkel over aan Vomar
Voordeelmarkt.
Wij kijken terug op een mooie en soms moeilijke lijd.
Wij willen u, onze klanten, bedanken voor de
afgelopen 28 jaar.
Fam. Bouwens

Dr. C. A. Gerkestraat 18 rood
In de directe nabijheid van het centrum gelegen royale bovenwoning met balkon (zuid). Ind. 1e et.: ruime hal; kamer en suite met inbouwkasten; keuken;
badkamer met douche, wastafel en toilet; slaapkam.; kam.; 2e et.: riante overloop; 2 slaapkamers.
Vr.pr. ƒ 255.000,- k.k.

De bank van Zandvoort

Pakveldstraat 5
In het centrum gelegen eengezinswoning met achtertuin, stenen schuur en achterom. Ind.: hal; kelder;
doorzonwoonkam.; keuken; toilet; 1e et.: 3 slaapk.;
doucheruimte met toilet; bergkamer. Het woonhuis is
deels v.v. kunststof kozijnen met isolatieglas.
Vr.pr./ 309.000,- k.k.

Op zaterdag 25 juli a.s. heropent ABN AMRO
Raadhuisplein 6 in Zandvoort haar deuren. Om tegemoet

Haltestraat 71
In het centrum gelegen riante hoekwonmg met authentieke details. Geschikt voor dubbele bewoning,
verhuur of praktijk aan huis. Ind. beg. gr.: hal; kamer
en suite; keuken; toilet; douche; souterrain: hal;
woonkamer; keuken; slaapkamer; toilet; douche;
1e et.: woonkamer met riant balkon op het zuiden;
ruime slaapkamer; badkamer met wasttafel en douche; toilet; keuken. Ind. zomerhuis: woon/slaapkamer; keuken; toilet; vlienng.
Vr.pr./475.000,-k.k.

te komen aan de wensen van onze cliënten hebben wij de
voorgevel van het kantoor ingrijpend verbouwd.
De geld- en wisselautomaten en het chipknip-oplaadpunt zijn in de nieuwe situatie aan de buitenzijde van het

Te huur of te koop gevraagd:
Garage aan het Burg. van Fenemaplem.

kantoor geplaatst.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Ter verfraaiing van de voorgevel heeft ABN AMRO
de Beeldende Kunstenaars Zandvoort een vitrine aange-

VAN

boden. De kunstenaars van deze Werkgroep kunnen hun

Je was een beer,
maar de beer is nu geveld.
Geheel onverwacht, nog vol plannen voor de toekomst, is van ons heengegaan mijn lieve man, onze
vader, mijn schoonvader en opa

werk per toerbeurt doorlopend aan het publiek tonen.
Graag nodigen wij u op zaterdag 25 juli a.s. tussen
Wij gaan er even tussen uit.'

Arie Jacob Koper
op de leeftijd van 54 jaar.
Anja Koper-van Santen
Wil en Marjolein
Nick
Tosca
Zandvoort, 18 juli 1998
Piet Leffertsstraat 23
2042 EG Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 22 juli van 20.00 uur tot 20.30 uur
in het Uitvaartcentrum aan de Poststraat te
Zandvoort.
De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 23 juli
om 12.00 uur op de Algemene begraafplaats aan de
Tollensstraat te Zandvoort.
Tevens is er na afloop van de plechtigheid gelegenheid tot condoleren in de aula van de begraafplaats.
Als u geen rouwcirculaire heeft ontvangen dient u
deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Wij zijn met vakantie
van woensdag 22 juli
dinsdag 11 augustus

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

De specialist in
al uw bloemwerken

ÜM
"

t/m

BLOEMSIERKUNST

Opa Arie

te komen bekijken. Uiteraard staat er een hapje en een
drankje voor u klaar.

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

Haltestraat 65
JÖIujJS Zandvoort,
tel. 5712060

ABN-AMRO Ztebank

Een compleet verzorgde begrafenis
ABN AMRO, Raadhuisplein 6, Zandvoort. Telefoon: 023 - 576 05 00.

óf crematie voor een éénmalige
l

.

.

.

. '

afkoopsom van slechts ƒ 3.395,Nooit meer zwaailichten, nooit meer veilig op je
schoot.
Dag lieve

10.00 en 14.00 uur uit om het resultaat van de verbouwing

MAKELAAR Ö.G/

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.

Nick
*

iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens

*

een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ 5.500,-

Geslaagd
AKSEL DORÈL

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Hoebes]
u ruimte,tijden
geld op uw
krantenarchief?

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

WEEKMEDIA OP MICRORCHE
TEL 020-562.2485

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

voor

Commercieel Ingenieur
Wat zijn wij trots !!!
Je Vader en Moeder

Postcode Loterij voor mens en natuur
Totaal verslagen zijn wij door het overlijden van
mijn lieve zoon, onze broer, zwager en oom

"Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natwa-uitvaartverzekering moetje hebben. Voor dat
bedrag wil je toch zeker niet van je
kinderen afhankelijk zijn!"

Arie Koper
Je moeder
Nel en Jantje Rijkhoff-Koper
Ans en Henne Molenaar-Koper
Neven en nichten

c

ADVERTENTIES

voor meer informatie:

BEL GRATIS 0800-0224535

Monuta

uitcnnrtadvles en -verzorging
(023)5841682
Bel bij een sterfgeval gratis

0800-0230550
Dag en nacht bereikbaar

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
J
CENTRAAL TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluèstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 • 16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023)57401 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Buiqemeester en Wethouders van Zandvooit
hebben op maandag 13 juli vergadeid De
besluitenlijst van deze vergadeung en van de
verdeie in week 29 door B&W genomen
besluiten is op maandag 20 juli vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie
AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen
Koninginneweg 43 1 stam van driestammige boom

De Nationale Postcode Loterij is de grootste loterij voor het
goede doel. Elk jaar geeft de Postcode Loterij meer dan 260
miljoen gulden aan maar liefst 28 organisaties die werken voor
een schonere en betere wereld. De gevolgen daarvan zijn overal om ons heen te zien. Bijvoorbeeld in de Nederlandse natuur.

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direct hulp bij een sterfgeval.

WesterveldenVanBeek

L 1' van

Help mee en wm
de Kanjer!

kans maakt op honderdduizenden prijzen per maand.
Plus in december op de
Postcode-Kanjer van minstens
18,9 miljoen gulden.
U ziet: meespelen in de
Postcode Loterij is leuk en
spannend. Het is ook goed
voor het behoud van de
Nederlandse natuur. Vul dus
vandaag nog de bon op deze
pagina in. Dan helpt en speelt
u vanaf volgende maand ook

mee!

Postcode Loterij
op locatie

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

Celsiusstraat achter 6 (gemeente)bomen
flatnr. 82 t/m 182
en flat 94 t/m 170
De aanviagen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Buigemeester en Wethouders van Zandvoort. Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken
VOORBEREIDINGSBESLUIT
(ART. 22WRO)
De gemeenteiaad heeft op 30 juni 1998 besloten, dat op grond van artikel 21 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening (WRO) het bestemmingsplan ' Midden-Boulevard" wordt voorbeteid voor
hel gebied (Badhuisplein e o ) gelegen tussen
de Thorbeckestraat, Badhuisplem, Burg Engelbertstiaat, Schuitengat en de Zeereep
Dit besluit ligt met ingang van 10 juli 1998
met de bijbehorende tekeningen, waarop met
een rode omlijning het desbetieffende gebied
is aangegeven, ter inzage bij de Centrale Balie
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanviagen bouwvergunning zijn
bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend
98113B Groot Bentveld 5
98114B Burg van Fenemaplein 2

bouwen
omheining
vei anderen
opslagruimte
m woningen

98115B Brederodestraat 109

23 juli
Ruighenrode
Lochem
uitbreiden
woning

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van twee weken na publicatie
schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeesteren Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter by voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunningen
98008B Emmaweg 4, vergroten woning (1607-1998)
98011B M Nijhoffstraat 53, vergroten bergruimte (16-07-1998)
98018B Kostverlorenstraat 118, plaatsen tuinhuisje (16-07-1998)
98021B Brederodestraat 41, veranderen bergruimte (16-07-1998)
98024B Bilderdijkstraat 8-10-12, vergroten
woningen (16-07-1998)
98038B Swaluèstraat nabij parkeerplaats,
plaatsen urinoir (16-07-1998)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden
Belanghebbenden kunnen, gedurende een termijn van zes weken na de aangegeven datum
van verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort Het indienen van een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kan een
verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend bij de piesident van de rechtbank
Haailem, sector bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift

Speel mee in de Postcode Loterij en help mee aan
het behoud van de Nederlandse natuur.
Dankzij de miljoenen deelnemers van de Postcode Loterij
hebben Nederlandse natuurorganisaties, zoals Vereniging
Natuurmonumenten en de
provinciale Landschappen de
afgelopen jaren veel extra
werk kunnen doen. Nieuwe
natuurgebieden werden aan-

gekocht en beslaande gebieden konden beter worden
beheerd. Waar u ook woont, u
bent altijd in de buurt van een
natuurgebied dat met hulp '
van de Postcode Loterij nog
mooier is geworden.
Daar komt bij dat u in de
Postcode Loterij ook nog eens

25 en 26 juli
Truckstar
Assen
25 t/m 27 juli
Strandspektakel
Den Helder
29 juli
De Krabbeplaat
Brielle

Uitslagen
Postcode Loterij
Record Show
2O juli 1998
• De Bingogetallen
getal 1 t/m 22
*
07 38 33 12 09
21

03

34

06

27

42.

29

02

20

36

08

25

18 30 26 32 16

*

Heeft u met bovenstaande
getallen een volle kaart,
dan wint u de
Thuisbingo van
f 25.OOO,Overige Bingoprijzen
getal 23 t/m 36
15 f 10.000,-' 44

f 20,-

17

f 1.000,-

14

f 10,-

35

f 100,-

23

f9,-

28

f50,-

31

f8,-

40

f40,-

45

f7,-

05
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Straatprijs juni
bekendmaking 20 juli
f 5.000,5628 DN
Extra Straatprijs
f 25.000,5628 DN 009

De BMW
7103 XK 002 in Winterswijk

BON VOOR 18,9 MILJOEN
ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij en kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle Bingoprijzen.

D de heer

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,- (één lotnummer)

Postcode:.

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters.
Deelname aan de Nationale Postcode Loterij
houdt in aanvaarding van het reglement, verkrijgbaar bij het secretariaat, tel. 020-677 68 68.

D mevrouw

150.98.07

Naam:
Adres:.

• POSTCODE LOTERIJ •

Plaats:_
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
Tel:
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

« Gala
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i i i l

Datum:
Handtekening:

Postcode Loterij Record
Show 20 juli
Kijk, bal en win
een dagarrangement naar het
Postcode Loterij Gala op
11 oktober in het Gelredome
Elke maandag

NATIONALE
LOTERIJ

GASTONS
SURPRISE:

21 .00 uur op RTL 4:
Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

de Postcode Loterij
Record Show
Zetlouten voorbehouden
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Nachtvan
Zandvoort
ZANDVOORT - Onder het
motto 'Snel Nieuw Unicum te
hulp' wordt vrijdagavond een
sportief evenement vol amusement gehouden op het circuit.
Deze 'nacht van Zandvoort'
begint om zeven uur en duurt
tot elf uur. De opbrengst is bestemd voor de bewoners van
Nieuw Unicum.
Driehonderd
wieleramateurs starten om zeven uur. Zij
fietsen zeventig kilometer. De
finish is omstreeks kwart voor
negen. Om negen uur begint
de hardloopwedstrijd voor bedrijfsteams. De atleten rennen
7,5 kilometer. Voor het publiek
zijn er ondertussen ook andere
festiviteiten, zoals de Wall of
Death.

ZFM

ZANDVOORT - De Zandvoortse omroep ZPM zendt
rechtstreeks vrijdagavond uit
vanaf het circuit, waar de
'Nacht van Zandvoort' plaatsvindt. Rien Couvreur loopt
rond met een microfoon tussen zes en zeven. ZFM is op de
kabel te horen op 105.0 en in de
ether op 106.9.

Windgames

ZANDVOORT - Wind staat
er meestal genoeg in Zandvoort. Daarom worden zondag
bij strandpaviljoen Far Out
(bij het casino) de Windgames
gehouden. Elke Zandvoorter
kan meedoen aan het evenement dat door Big Star gesponsord wordt.
Teams van vijf tot zeven
mensen kunnen zich inschrijven voor de frisbeewedstrijden. Op zee laat een surfer
zichzelf trekken door een grote
vlieger. Dit heet kytesurfing.
Wie liever zichzelf mooi wil laten kappen, kan terecht op het
terras van Far Out. Rob Peetoom, lyy's Black en White
Coups zijn daar aanwezig met
schaar en föhn.

Motown Party

ZANDVOORT - De jaren zeventig keren terug in Dance
Club Yanks. Vrijdagavond is
daar een Motown Party. Behalve gerenommeerde dj's zijn
er ook drie liye-acts die het
feest extra bijzonder maken.
De entree is gratis. De zaal
gaat open om tien uur. De ingang zit in de Kosterstraat.

woensdag'22 juli 1998

Ulrich ook
betrokken bij
valse software

Boek over
skateroutes
ZANDVOOKT W i e - d o iïotv
pnden ea do boulovanls in
Zandvooil wol /u n h r o l j o gozion heelt, gdiit mot /ijn skntos
of skoelors op /ook IKIIU niouwo routes Do ^id.s A i n s t e i dam in-line k,m ( i a . n b i j oon
hulp zijn

ZANDVOORT - Behalve bij kinderporno was Gerry Ulrich
ook betrokken bij het illegaal kopieren van computersoftware. Zijn bedrijf, Cube Hardware, heeft op nieuwe computers
van diverse klanten een valse versie van Windows '95 gezet.
Microsoft, de maker van het computerprogramma, heeft
Cube Hardware hiervoor in april van dit jaar op de vingers
getikt. Dat bevestigt een woordvoerster van Microsoft. In
Zandvoort bevinden zich nog steeds een aantal gedupeerden
van de illegale handel m software van Ulrich.
De
computerleverancier
heeft geen rechtszaak aangespannen, maar een schikking
met het Zandvoortse bedrijf
getroffen. Het concern sprak af
dat Cube Hardware een schadevergoeding van 25 duizend
gulden moest betalen en t erstond moest stoppen met zijn
illegale activiteiten. Nieuwe
overtredingen zouden het bedrijf komen te staan op vijfduizend gulden per keer. Bovendien moest Cube Hardware
alle gedupeerde klanten een
brief sturen, een legale versie
installeren en een echtheidscertificaat geven. Dat is op zijn
minst in twee gevallen niet gebeurd.
Hoeveel Zandvoorters nu
dankzij Cube Hardware een illegale versie van Windows '95
op hun pc hebben, is bij Microsoft volgens een woordvoerster van het bedrijf echter niet
bekend.
In elk geval is T. van Renterghem slachtoffer geworden.
Hij kocht vorig jaar een computer bij Cube Hardware. Hij
wist niet beter dat daarop het
officiële programma Windows '95 zou staan. Omdat zijn
computer kuren vertoonde,
miste Van Renterghem de
handleiding. Bij Cube Hardware kreeg hij te horen dat die er
nooit bij zou zitten. Enig
speurwerk leerde Van Renterghem dat hij ook een licentie en een cd-rom had moeten
ontvangen van het bedrijf.
Hij klopte aan bij Business
Software Alliance, een bureau
dat illegale computerprogramma's opspoort voor tien leveranciers. Dit bureau gaf telefonisch toe dat het eveneens een

illegale kopie van Windows '95
had aangetroffen op twee computers van Cutae Hardware.
Een schriftelijke bevestiging
kreeg Van Renterghem hier
echter niet yan. Hij ontving wel
een flodderig papiertje, een licentie met een totaal ander
nummer dan bij zijn programma hoort. Een excuusbrief
heeft Van Renterghem naar
zijn zeggen nooit gekregen.
Eind juni ging de Zandvoorter opnieuw naar Cube Hardware, maar hij vond de deur
gesloten. Ulrich was toen inmiddels al dood. Van Renterghem kreeg bij de politie te horen, dat hij bij de erfgenamen
van Ulrich moest zijn. „Maar ik
vrees dat dit een eindeloze geschiedenis gaat worden. Bovendien heeft het ons al 3500
gulden en een heleboel moeite
gekost."
Ook een andere klant van
Cube Hardware, L. Banning,
heeft een illegale versie.
„Maar," zegt hij, ,,om mij gedupeerde te noemen is wat
zwaar. Ik heb gelukkig geen
problemen met mijn computer."
Mocht hij niettemin wel ooit
problemen krijgen, dan vindt
hij bij Microsoft een luisterend
oor volgens de woordvoerster
van het bedrijf. „We kunnen
niet garanderen dat we iedereen kunnen helpen, maar we
willen best een poging doen."
Volgens haar wordt er veel
illegaal gekopieerd. Dat kost
veel geld. Per illegale kopie van
Windows '95 loopt het bedrijf
gemiddeld 250 tot 280 gulden
mis. Het bedrijfis daarom een
kruistocht tegen het misbruik
begonnen.

Hot bookji- i.s uitgofu'von
door TE Product los on bev.it
uchttion tocht on lonüoni AmstPidam Ze /i)n bosohiovon on
vooi/ion van oon mooi klouronka«ut]o Kou umi o vooiL
van Haai lom naai Zundvooit
(ovoi hel niou\\o fiotspuil
langs do Zoewon)

Publicksfavorict Van den Heuvel houdt zijn concurrenten nauwlettend in het oog

Do meest o i out os botunnon
en eindigen tai| oon .-.lation Ze
vooion hoofdAikolijk over astalt Do schil]vor van hot boekjc, do bkater Volkoit Vos, hooit
ook gokoken naai do kwahtoit
van hot wpp.dok Ovoi sommige stukken is hl] 70 enthousiast
dut hij er oon k t o o n t i o bi] go/et
heelt De lengte van do loutos
vanceit tusson do t ion on derlig kilometer In liet boekwerk
staan ook adressen v.ui i ost aurants, skatewmkels en lossen,
al ontbieken hieibi] do helaas
gegevens over Ztinduioit
Het boekje is wol in Zandvoort vorknmbaar (bi| Inlorspoit Leysen, K o i k s t i a a t 10).
Het kost 19.90 Bovendien is
het ook te koop bi) spoit/.akon
en sport winkels in Haai lom en
met 22,30 gulden, vertelt organisator Ad Amsterdam.

Huib van den Heuvel verliest net
ZANDVOORT - In volle vaart rennen
de paarden door de Zeestraat. De toeschouwers kunnen soms maar net op
tijd hun hoofd intrekken. Het is donderdagmiddag behoorlijk druk bij de jaarlijkse Korte Baandraverij. Vooral tijdens de laatste omloop, want putalieksfavoriet Huib van den Heuvel strijdt om
de eerste en tweede plaats.
Uiteindelijk verliest Van den Heuvel
met zijn paard Iron Buitenzorg van Aad
Pools en Monet Hannover. Vorig jaar pakte Van den Heuvel, in het dorp waar hij
jarenlang heeft gewoond, wel de eerste
prijs. Cees Imming wordt met Igor van
Schebo behaalt de derde plaats. Immmg
is net iets sneller dan Ruud Pools met
Giovinnetta.
Tijdens de wedstrijden houden de jockeys eikaars verrichtingen in de gaten.
Maar ook een groot deel van het publiek
schrijft enthousiast tijden in verfrommelde boekjes. Sommigen komen speciaal
voor de Korte Baandraverij naar Zandvoort.
„Dit is een spannende race," zegt Eric

uit Den Haag, die zestig gulden heeft mgezet aan het begin van de wedstrijden. „De
paarden moeten namelijk een heuvel op
draven. Dat is uniek." Hij is een fan van de
draverijen. Eric bezoekt ook de races in
Voorschoten en Stompwijk. „Maar ik kom
alleen als het mooi weer is." Vorig jaar
bleef hij dan ook weg.
Twee Zandvoortse dames zien de draverij meer als een leuk uitje dan als een
manier om geld te verdienen. Een van
hen, Betty Beijer, heeft dan ook slechts
twee gulden ingezet. Ze woont op het Statipnsplein en hoeft alleen maar de straat
uit te lopen om bij de tijdelijke renbaan te
komen. „Ik vind die paardjes zó leuk, al
ben ik eigenlijk als de dood voor die beesten."
„Kom op Huib," roept Ed Fransen. Vol
vuur moedigt de regisseur van torieelvereniging Wim Hildering Huib van den Heuvel aan. „Hij is mijn vroegere buurman,"
legt Fransen uit. „Daarom heb ik een tientje op hem ingezet. Eigenlijk ben ik namelijk helemaal geen paardengek."
Wie echter op winnaar Aad Pools heeft
ingezet, ziet zijn inzet vermenigvuldigd

van Zanten later. De totahsator heelt
27.331 gulden opgebracht. Van Zanten is
tevreden, al is dat bedrag zesduizend gulden minder dan vorigjaar. „Waarschijnlijk
komt dat doordat het van tevoren regende. Pas later werd het droog en kwamen er
steeds meer bezoekers." zegt hij.
Volgend jaar is hij van plan er een heel
groots evenement van te maken, want
dan bestaat de Korte Baandraverij 25
keer. Van Zanten wil dan de opbrengst
bestemmen voor de Delta Manege in IJsselmuiden, een manege waar lichamelijk
en geestelijk gehandicapte kinderen vakantie kunnen vieren met paarden.
Van Zanten houdt echter een slag om de
arm: de Kostverlorenstraat moet dan wel
verbeterd zijn. ..Er zitten nu te veel kuilen
in de weg. Bovendien is het heel vervelend
dat we telkens een deel van de stoep moeten opbreken omdat de straat anders te
smal is. Dat is tamelijk gevaarlijk voor de
paarden." Hij wil er binnenkort met verkeerswethouder Hogendoorn over gaan
praten.
Monique van Hoogstraten

Ander koloniehuis
J.A.J. van der Vliet-Klumper
(zuster Coby) .reage'ért- op een
artikel in de rubriek 'Met oog
en oor' over de ervaringen van
Ria Wolf uit Purnierend. Volgens deze zuster is er sprake
van een misverstand.

Met grijze haren en stijgende
verbazing heb ik de ervaringen
van Ria Wolf in het Amsterdams Vakantie Koloniehuis
gelezen. Zij beweert daar in
1951 te hebben "vertoefd. Ik
krijg echter de indruk dat ze in
een ander kindertehuis in de
Kostverlorenstraat is geweest,
waar inderdaad bezuinigd
moest worden op het baden en
het eten.
GayWatch
De Amsterdamse Vakantie
ZANDVOORT - Op het
naaktstrand worden bezoekers deze zomer gewezen op
het gevaar van aids. Het personeel van Eldorado en Thermos
aan Zee loopt rond in T-shirts
en broekjes met het Gaywatch-logo. Zij kunnen ook
meedoen aan een cursus over
veilig vrijen. In het water drijven bovendien boeien rond
'met het Gaywatch-logo en op
de toiletten hangen posters.
De landelijke kranten
schrijven momenteel
dagelijks over de
Zandvoorts
Zandvoortse kinderpornoNieuwsblad
affaire. De meest
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
uiteenlopende verhalen,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
over wat er gebeurd zou
woensdag. Uitgave Weekmedia BV
kunnen zijn, doen de ronde.
Hoofdredacteur J.M Pekelhanng
Sommige artikelen zijn
Directeur/uitgever C A Pelle
gebaseerd op wat de politie
bekend heeft gemaakt,
Adres: Gasthuisplem 12. Zandvoort Postandere niet. Een overzicht
bus 26, 2040 AA Zandvoort.
van de meest opmerkelijke
Kantoor geopend maandag van 13 tot 16
zaken.
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die
recentelijk in de, krant hebben gestaan. De redactie behoudt
zich het recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven
-die langer'zijn 'dan 300'woordën kunnen worden ingekort.
Anonieme brieven plaatsen we niet. Stuur uw brief naar het
Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort of
lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in
Zandvoort.
Kolonie was erop gericht kinderen zo gezond mogelijk in lijf
en leden weer naar huis te laten teruggaan en daarbij hoorde niet slechts één keer douchen bij aankomst maar iedere
avond douchen. Dat kon ook
niet anders, want dat was nodig na een dag lang spelen en
wandelen in de duinen, het
zand en de bossen bij de Vijverhut.
Bovendien mochten de kin-

deren wél hun kousen en
schoenen uit op het strand. Als
er een zwin was, mochten ze
daarin pootje baden. Zwemmen was niet toegestaan, omdat een club van 22 moeilijk
door een leidster in de gaten
was te houden. Ook mijn collega van toen, zuster Hans (H.
Hermarij-Heevel) heeft dezelfde herinneringen.

(020) 665 6321
Regiokantoor. Gebouw Aemstelstyn, Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen Postbus 51, 1180 AB Amstelveen
Tel (020) 347 3434. Fax- (020) 347 3439
Micro advertenties- (020) 562 6271 Fax

(020)6656321.
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc).
(020)562.6211.
Abonnementsprijzen ƒ19,60 per kwartaal.
ƒ35,40 per half jaar. 61.75 per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven
Losse nummers ƒ2,-Vragen over bezorging donderdag tussen
9-12 uur (023) 5717166
Redactie: Robbert Wortel (chef). Frank
Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoogstraten. Joyce Schreuder
Vormgeving/Systeemredactie Dick Piet
(chef), Willem Bleesing, Hero Blok, Paul
Busse, Fred Frerejean. Pieter Hendal. Theo
van der Linden, Yvonne Mulder, Andre
Stuyfersant.
Secretariaat/Redactiepromotie Trudy
Steenkamp, Henny Lanser
Advertentieverkobp: R Post (verkoopmanager). M Oosterveld
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangesloten bi| de Nederlandse Nieuwsbladpers

ZANDVOORT - Beryl Biyden zal nooit meer optreden
ti]dens het jazzlestivul van
Zandvoort De Engols/Nederlandse jazz-zangcres is vorige
week dinsdag op 78-jange leeftijd overleden m Engeland
Ze hield erg van Zandvoort
en kwam er veel Bovendien
heeft ze diverse keien tijdens
het jazzfestival opgetreden.
'De koningin van het wastaord',
zoals ze ook wel genoemd
werd, heelt met veel bekende
dixielandorkesten (The Dutch
Swing College Band) op de
planken gestaan Ze oogste
veel succes met het nummer
'dr Jazz'.

Jeugdstrand

Beachvolleybal

ZANDVOORT - Zateidag 25
juli spelen de beste dames en
heren beachvolleyballeis een
voorronde van het NK bij paviljoen Seagull (bij de Rotonde). De wedstrijden beginnen
om negen uur Om zes uui is de
prijsuitreiking

J.A.J.vandcrVliet-Klumi>er
Zandvoort

ADVERTENTIE

Media stort zich massaal
op kinderporno-affaire Gymnastieken op een wiebelend paard

van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, donderdag v ^n 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
uur \
Redactie: (023) 571 8648 Fax (023)
573 0497
Advertentieverkoop. (023) 571 7166 Fax
(023) 573.0497.
E-mail: wmaveen^perscom nl
Micro advertenties. (020) 562 6271 Fax.

Beryl Bryden
overleden

ZANDVOORT - De tenten
van het Jeugdstrand staan
weer Drie weken lang gemeten
kinderen uit Amsterdam op
het strand van Zandvoort van
vakantie. Bij slecht weer zitten
ze in de tenten, bij mooi weer
zijn ze op het zand en in de zee
te vinden. Ze slapen niet m
Zandvoort,
maar
gaan
's avonds weer naar huis Het
Jeugdstrand vindt zijn oorsprong m 1927 toon de Vereniging tot Bevordering van
Christelijke Vakantiescholen
te Amsterdam werd opgericht.

MENINGEN

Rekreade

ZANDVOORT - De eerste
week van de Rekreade is in volle gang. Het thema is 'Ga mee
door de zee'. Het programma
luidt: woensdag 10-12 uur spel
in en rond het jeugdhuis bij de
Hervormde Kerk, 15-17 uur
speurtocht vanaf het jeugdhuis. Donderdag 10-12 uur
knutselen, 15-17 uur spel in en
rond het jeugdhuis, 18-19 poppenkast en volksdansen in
winkelcentrum Noord, 19.1520.15 uur poppenkast en volksdansen op het Jan Snijerplein.
Vrijdag 10-14 uur een bijzonder
programma met een stormachtige ontknoping (brood
meenemen). Volgende week is
het thema 'In Dromenland' en
zijn er opnieuw heel veel activiteiten.

Zand voorts
IMieuwebSad

De deelnemers aan het sportkamp mogen zonder zadel op ccii paard rijden

maandag werd gegeven
bleek dat de politie al in 1997
tips over de pornografie en
kinderporno met betrekking
tot Ulrich onderzocht heeft.
Daar kwam alleen uit dat Ulrichi porno in zijn bezit had.

Hardware Ulrichs dekmantel
voor de kinderporno zijn. 'Uit
de administratie van de
Zandvoorter blijkt dat de
tentakels van het netwerk
zich uitspreiden over de hele
wereld. Betalingen werden
verricht onder de codenaam
Bovendien meldde de poli- Apollo,' schreef De Teletie dat de groep uit Morkho- graaf.
ven die tegen kinderporno
strijdt materiaal van Ulrich
Een dag later ging de krant
overgedragen had aan een daarop door. Apollo was volBelgische politie-eenheid.
gens het dagblad ook de
naam van het schip waarmee
De kranten
Ulrich 'jarenlang met tientalDe politie
In de kranten (Telegraaf, len jongens op zee voer.' Het
Twee verklaringen heeft de Algemeen Dagblad, Trouw, schip was eigendom van zijn
politie inmiddels uitge- de Volkskrant. Het Parool en inmiddels overleden levensbracht. Donderdag verklaar- Haarlems Dagblad) was er gezel,
registeraccountant
de de'politie dat op 16 juni eerst veel aandacht voor de Leo van Gasselt. Het tweetal
een familielid van Ulrich con- bekendmaking dat er kinder- nam er kinderen mee voor de
tact opnam met de Zand- porno aangetroffen is. Later opleiding van jeugdige zeevoortse polilieden 'onder
tie, omdat ze -----•-~"• de
paraplu
vreesde dat er
van de stich'Keurige
heren'
zetten
iets met hem
ting Sail Traigebeurd was.
ning AssociaZandvoort
in
de
schijnwerpers
De
politie
tion Nederging kijken,
land.'
maar
zag -------~~~"~~~~~~~~ Bovendien
niets bijzonis Ulrich volders. De politie heeft vervol- gingen de stukken vooral gens de krant vorig jaar 'tot
gens op 22 juni uit Ulrichs over de groep uit Morkhoven honderd uur dienstverlening
appartement computers en die eerst het materiaal wel, veroordeeld, omdat hij zich
computermaterialen meege- toen niet en vervolgens weer in de periode 1989 tot 1991
nomen op verzoek van de fa- wel wilde afstaan.
had vergrepen aan een 14-jamilie nadat bekend werd dat
Zandvoort wordt in al die rige jongen.'
Ulrich dood was. Daar zat stukken wel genoemd, maar
Over de dood van Ulrich
geen kinderporno bij. De fa- het Haarlems Dagblad en De verscheen nog niet veel. Het
milie vertelde de politie wel Telegraaf gingen daar het Algemeen Dagblad meldde
dat Ulrich iets met porno te meest op door. Het Haar- vrijdag dat Ulrich in 'een bos
maken had.
lems Dagblad schreef onder in Volterra, een dromerig
andere een stuk over hoe stadje in Toscane' vermoord
Op 27 juni was er een in- twee keurige heren Zand- zou zijn. 'Zijn borst was met
braak in het appartement en voort opeens in de schijnwer- kogels doorboord. De verhield de politie ter plekke pers hebben gezet.
moedelijke dader: Robby van
twee vrouwen aan, waarvan
der P., vader van twee kindeeen familielid. Dit was het
De Telegraaf kopte op de ren, zakenpartner en huidig
eerste moment waarop de voorpagina vrijdag in koeien- liefje van Ulrich, maar bovenpolitie over
kinderporno letters 'Zandvoort spil kin- al sinds zijn 12-e werkzaam
hoorde, bleek uit een verkla- derppmozaak. invallen van als dure schandknaap voor
ring die donderdag werd ge- politie in drie woningen'. Vol- oudere heren.' Van der P. zit
geven. Uit een verklaring die gens de Telegraaf zou Cube volgens het AD vast in Pisa.

ZANDVOORT - Van skaten tot paardrijden: zeventig
Zandvoortse kinderen hebben vorige week vijf dagen
lang allerlei sporten kunnen
proberen. Ze deden het met
veel plezier. Sommigen vonden het skaten het leukste,
anderen het paardrijden of
karten.

De tienjarige Terry en haar
leeftijdsgenote Iris vertellen
woensdagmiclag dat ze vooral
uitgekeken hebben naar het
paardrijden bij Manege Ruckert. want die sport hebben ze
al onder de knie. Vol gemak
doen ze allerlei kunstjes op een
paard zonder zadel.
Voor sommigen valt het ech-

ter niet mee om op zo'n groot
bewegend gevaarte te blijven
zitten. Vooral niet voor Wouter. een van de leiders. „Ik doe
overal zelf aan mee." vertelt hij
na zijn angstige avontuur
„Een vriend van mij vroeg of ik
leider wilde worden. Dat leek
me leuk. want ik ben zelf ook
deelnemer geweest Het is een
leuke groep. Ik heb niet zoveel
ettertjes."
Over de leiding mets dan lof.
giechelen twee meisjes. En ook
de elfjarige Ivo is tevreden. ..Ze
maken leuke grapjes en ze
stoeien en voetballen met
ons." De activiteiten op het
circuit zijn hem het meest bevallen. „ik hou wel van hard
rijden. Op mijn fiets rij ik ook

r
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Toto K j i m Schut

altijd hard," zegt hij op stoere
toon.
Al ziet het paardrijden er
leuk uit. het grootste succes is
dit jaar het skaten. vertelt organisator Rim Cappel „Dat is
een nieuw onderdeel. Het sloeg
in als een bom. We'hebben het
op de oude circuitbaan gcdaan. Omdat daar een heuvel
m zit en er dinsdagavond veel
wind stond, hadden ze extra
veel vaart "
Voor Cappel en zijn vrouw
het overigens de laatste keer
Ze vinden het na zeven jaar
welletjes Wie hen opvolgen, is
nog onduidelijk „Maar dat er
weer een kamp komt. dat is
zeker." zegt Cappel

ADVERTENTIE

Help! De grote

finale is begonnen!
Opruiming!
Nog lied even, diui is het feest ten einde. P<ik die
laatste kans 0111 fantastisch voordelig te iLigai.

10%, 20%, 30%, 40%,
Leolitx, RolfBenz, deSede,
H.F. Style, Gelderland, Ditr/et, jon...

mondileder

stoutenbeek

Wij komen graag bij u thuis.
Mi.iuhk-ilir SiouicnluLk Dicmui. Snap ~ ( N U i i K l l o m U t ml Duim ril

Tackle
Brown

PHILIPS BREEDBEELD
KLEUREN-TV

PHILIPS BREEDBEELD
PWB301, 61cmBI Line S,
stereo teletekst Adv"2095

1249.-

PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV

PT820, Black-lme S groot| beeld.stereo.TXT Adv'2795-

1679.-

PHILIPS BREEDBEELD
PW9501,Tvvan tjaar'TOcm
Black-hneS,100Hzdigital
scan, stereo, TXT Adv'3895 -

2199.-

; PHILIPS BREEDBEELD
DOLBY PRO LOGIC
PW9611,70cm, 100 Hz digitalscan.stereo.TXT Adv'4595-

2599.-

OCM STEREO
PHILIPS 70CM
itekst Adv'1645l PT4501, Teletekst

32PW; Super grootbeeld
82cm Ultra platte 16:9 beeldbuis, Black Line S, 50 Watt
SAMSUNG CAMERA stereo, CCT teletekst, 100
VPK60 14xmolorzoom.'1099- voorkeuzezenders, camcorder- en hooldtelefoon aansluiting aan de voorzijde.
SONY TRAVELLER Adviespnjs'3295.-

689.879.-

SONY TOPKLASSE
MINI HIFI SYSTEEM
MET LUIDSPREKERS

MHCEX50, Losse componenten, 2x100
Watt, digitale tuner, 40 pre-sets, RDSeon, dubbel auto-reverse cassettedeck,
1-Bit CD-speler met digitale uitgang, 3- AEG WASAUTOMAAT
Lavamat617. 1000 toeren
weg bass-reflex luidsprekers, afstandbe- centrifuge,
dienmg. In zilverkleur. Adviespnjs* 1670.- zuinig en stil.waterbeveiliging,
AEG meerdere
malen best gelest! Adv' 1449 -

JR401,HiFi geluid Adv'1330

968,

SEMENSWASVOLAUTOM.

TR620, 15x zoom, 3 proiram AE. Adviespnjs" 1 890 -

WM20000, RVS trommel en
kuip. Aparte temperatuurreBespaartoets Adv'1348 -

1179.-

848.-

SONY+LCDSCHERM

1279.SONYHJ-BHIFISTER'EO
TR7BO, STEADY SHOT, topklassecamcorder Adv'2530

1329.-

SONY DIGITAAL TOP!

'2699.-

GRDV, Camcorder, 100x
zoom Adviespnjs'5279 -

699.-

2679.-

°Hl8grjS!SXSXSimSWSS"

PT156.Afstandbediend
indbediend 645645 -

389.PORTABLE KTV37cm
l Ofl Ned Phihpsgarantie '495 -

" 319.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 1 6.00 UUR

979.-

1 30 liter, met vriesvak. '699.-

899.-

699.-

ZANUSSIWASAUTOM.

FL700; 750 toeren centrifuge. RVS trommel, schokdempers. Adviespnjs'949.-

779.SONY HIFI STEREO
PHILIPS HIFI STEREO

KV24WS1, Super Trinitron,
stereo, teletekst Adv'2440-

VR665,Showview+PDC,4koppen, FollowTV, tongplay.' 1095 -

1299.-

649.-

28WS1,70cmSuperTrmitron, 60 Watt stereo, teletekst Adviespri|s"2990 -

A637. Hi-specDnve Adv*819

1479.-

GRUNDIG HIFI STEREO

17 liter inhoud Eenvoudie bediening. Adv'599 -

SIEMENS KOELKAST

WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's.'1349.-

HD610, Topper' 4 koppen,
Showview+PDC. Adv'1199.-

1179.-

169.-

WHIRLPOOL AVM260

219.-

Met vriesvak. Adv'699.-

375

425.

ELECTROLUX
KOELBOX 12 volt

Ideaal voorop de camping
en in de auto.

KOR610, DIGITAAL 18 liter inhoud, 800 watt vermolen.aulo programma's. '349 •

229.-

SAMSUNG 24 LIT*ER
1000 watt magnetron, 60 minuten timer, automatische j
programma's

299.-

SHARP HETE-LUCHTI
COMBI MAGNETRON [

499.-

WHIRLPOOLAVM"

Ruime 3 in 1 combi magnetron. Met hete lucht, grill en
900 Watt magnetron Dusontdooien, koken, bakken, bradenengratmeren Adv'999 -

BAUKNECHTWASAUTOM.

020 - 6474939 l

PANASONIC STEREO

SONY BREEDBEELD

669.-

INDESnrWASAUTOMAAT
WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. AdV799.-

599.-

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met aulomatische ontdoonng. Vriesgedeelte met 2 vakken en
***•sterren invrieskapaciteit.
Adviesprijs*999.-

479.-

ZANUSSI KOEL/VRIES LUXE VAATWASSER
Italiaanse vormgeving. **•*
sterren mvnescapaciteit.
Adviespnjs 899.-

579.WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

Nederlands topmerk; 4 proiramma's,12couverts "899-

525.-

BOSCH AFWASAUTOM.
SMS1012;RVSmteneur 4
sproemiveaus.Adv'1179 -

735.-

ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter vriezen AdV949.-

599.-

[SONY BREEDBEELD JVC HIFI STEREO

MIELE KOELKAST

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-enHFK-vnj AdV1399.-

849.-

TL80N;
800 toeren
met regelbare
centnfugesnelheid.
AdV1099.

G V 6 4 0 0 ; 4 koppen,
Showview+PDC. Adv'1 159-

E2561, Super Trinitron,
PIP.stereo.TXT Adv'2970 -

ARISTONA STEREO

SIEMENS KOEL/VRIES
KG25V03; 240 netto inhoud,
2 vriesladen. AdV1348.-

778.-

SB65, 4 koppen, SHOWVIEW
PDC, long play. AdvM095.-

~ 579.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviespriis*1435.-

SAMSUNG STEREO !
SONY 55CM STEREO

KAST

Topklasse. Vol electromsche
besturing, zuinig, stil en
milieuvnendeluk. Adv*2299.-

Consumenten Helpdesk voor Informatie en
advies. Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app

PHILIPS MATCH-LINE

659.-

KV25, Super Trinitron, teI letekst, afst bed Adv'1399-

WHIRLPOOL

Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Makkelijk te l
Vetekcokfunktes'699-

VR, Turbc-Dnve, stereo, montage,Jog&Shuttle,TXT.-1495

| KV29, Stereo, TXT '1880-

ISONY63CM STEREO

OOK
£.09-

R2V18; 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

INDESIT 900 TOEREN
WASVOLWASAUTOMAAT

«rw^B

E810,4 koppen Super Trilogie
montage videorecorder.' 1550.-

|SONY 100HZSUPER!

145 LITER KOELER
Automatische ontdooiing. '529.-

MIELE 1000 TOEREN

E705, SuperTnlogic, 4 koppen,
Showview+PDC Adv'1200.-

179.-

ZANUSSI KOELKAST DAEWOO MAGNETRON

548.-

SONY HIFI STEREO

SONY 72CM TRINITRON

M6135; Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneembaardraaiplateau. Adv'279 -

AWM800, 15 programma's.
Ruime vutopening Milieuvnendelijk. Deurbeveiliging '1079.-

*m

70voorkeuzenders,Off
enders.Off Ned
Philips garantie
inlie Adv'745 -

489.PHILIPS TELETEKST

Fraaie en degelijke uitvoermg met vriesvak.

Met vriesvak. 140 liter mWE900; Instelbare centrihoud, CFK-vri|. Adv'729.fugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfreinigende pomp. Adv" 1 1 99.-

DCR, TOPKLASSEI 7,5cm
kleurenscherm Adv'4400 -

JVC DIGITALE STUNT!

1-DEURSKOEI

WHIRLPOOLWASAUTOM.

TRV11, VideoS Camcorder Adviespnjs'1980.-

Off Ned Philips
hilips garantie
!kst Adv'1245
Adv'124555cm teletekst

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

SHARP MAGNETRON

SONY STEADY SHOT !

949.STEREO KLEUREN-TV
(LEUREN-TV
l 51 CM KTVTELETEKST
'TELETEKST

INDESIT1100 TOEREN WASAUTOMAAT'

WE1108; Luxe wasvolautomaat, 16 programma's,
RVS trommel, regelbare temperatuur en centrifuge
snelheid. Adviesprijs'1199.-

SV125; Videorecorder met
PDC Adviesprns'749.-

978.-

X2101, Trinitron, TXT '1440

879.-

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

l.rtj/N*

SONY LONGPLAY
E260;Showview+PDC.V80.-

l IJjcJ

~~ 795.-

SIEMENSAFWASAUTOM. l

SN23000; Met aquastop
en RVS binnenzijde. Lage
verbruikswaarden '1348.- |

845.-

MIELE VAATWASSER
G570; Topklasse 6 Programma's 12couverts Water- l
ontharder en waterstop '2099.-

1295.-

1199.-

1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk.
Waterbeveiliging. Adv*1649.-

M21,Hi-BlackTrinitron "990-

GSF341; 3 programma's. Variabele indeling Adv'1099-

Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar. Maar
liefst 280 liter inhoud, 3 vriesladen.CFK/HFK-vrij.'1849.-

AEG BOVENLADER

SONY55CMTELETEKST

BAUKNECHTVAATWASSER

M
„bekendste Ned._topmer-

KOOKPLAAT

WAS/DROOGCOMBINATE

SONY PORTABLE KTV

269.-

Wassen en drogen m 1 machme, 10OOtoeren. Adv'1549.-

M1400,A(standbed •550.-

848.-

PANASONIC Beste Koop!
NVSD200; Showview +
PDC Adviesprijs'649.-

i^M^p^l "
ARISTONA SB25TURBO
Super Turbo-Dnve, Showview
| + PDC.afstandbediening. '845 -

GARANTIE

PANASONIC KTV TXT

INBOUW VAATWASSER l
Volledig Integreerbaar,!

WASDROGER STUNT!

PHILIPS SHOWVIEW

Links- en rechtsdraaiende
schtsdraaiende
dviespri|S*649.trommel. Adviespri|S*649.-

A237. Express ProDigi. "714.-

395.-

iSmffii

SONYVIDEORECORDER
E 1 05. Afstandbediening. '610-

PHILIPS VHS-VIDEO

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Mei a f s t a n d b e d i e n i n g

iTV/VIDEO COMBI'S

299.COMPAQPRES2254PC!

I51CM KTV / VIDEO

K6-233 MMX, 15' Monitor,
32 MB. 3,5 GB, W 95

2879.-

979.-

.ISONY COMBO 37CM
7 l KV14V4; Showview, PDC.
7r|Advlespri|s'1220.-

739.-

KTV/VIDEO COMBI
37cm, Showview. Off. Ned.

2-DEURS KOELKAST

Geenafvoernodigi RVStrommd.

CFR; 220 liter netto m
houd, CFK-vrij. AdV849.

425.-

BAUKNECHT DROGER

VR161: Afstandbed Adv'645 -

TA5212, Stereo, teletekst,
l top Black-lme S Adv'1795 -

FG1;

CONDENSDROGER

m 545.-

TA4412,63cm, teletekst '1595-

ARISTONA63CMKTV

ATAG
FORNUIS

ZANUSSI WASDROGER

JVC SHOWVIEW + PDC

MD2.HiFi-stereo.TXT'1399-

ARISTONA STEREO KTV

849.-

265.-

TX21,55cmFSQ Adv'849 -

PANASONIC 63CM TOP

stop.Advlesprljs.M299.-l

Mett)dklokenpluizenfiller.'495

VR165;+PDC,afst bed '745 -

il „ m J»F

mm m

CANON HÏ8 "STEADY"
CAMCORDER UCX10

TEFAL WATERKOKER

39830; 1,7 Itr Inhoud, spoorloos,
afslag *59,jjffHk
22X Optische zoom, automatische
Fl FHTFinillY STnF7IIIRFR
"^^p optical imageslabihzer,
advanced flexizone control metalenzuigbuizen *329,hili-stereo, 5 AE-slanden
.HuT UfliT
WAs.<iFR
, RflnkM|:r
BAUKNECHT
VAATWASSER
atstanoDeaierang-ïiis.'" GSF4741; Beste koop, 4 programma' s,
aquastop, thermodry *1499,m
fll
AEG CONDENSDROGER
j ffl
K^
f U
H

« ^1

f

^^B

INTEL P200MMX PC

„.

H

electromsche programma s *1499,

**

Multimedia PC, 32MB intern,
2 1GB schijf CD-Rom,fax/modem, W'95, 1 jr. On-Site garantie en helpdesk *3799 -

35.1QQ.
• W WB

Kreukbescherming. Instelbaartotl 50 minuten. '949.-

ZANUSSI 2-DEURS PELGRIM
Z150; Automatische ont- HETE-LUCHT FORNUIS

\MM
595-"
BOSCH WASDROGER

doonng. Adviespnjs'749.-

Electronische besturing.
Zeer stil. Adviespnjs* 1 099.-

BOSCH KOELKAST

445.-

180 liter. Vanabele indeling.
Zuinig en stil. Adv "985.-

595.-

MIELE WASDROGER
Electronisch en reverserend.
RVS trommel AdV 1799.-

^^^^Mi^^^^HMMH^^^BHMMHIË

2800toeren,RVStrommel '249 -

3 vakken. Adviespnjs 698 -

~ 349.-

K6-233MMX,32MBmtern,
2 OGB, K56 flex fax/modem,
14" monitor Adv'3999 -

WHIRLPOOL KAST

Gunstig energie verbruik,
capaciteit, CFK-vrij.

449.-

GSD1300; 3 laden, 11 kg mvnescapacileil. Adv"848 -

799.-

ETNA KOOKPLAAT
2-dehge branders

~

4-pitsgaskookplaat Adv'295

529.-

GRUNDIGÏ37CM
37CM + TXT

OPZETVRIESKAST

P730, STUNTI
INT' Adv'699 -

Handig! 50 liter. Adv'595

379.-

ATAG WASEMKAP

KTV37CM+TELETEKST HP INKJETPRINTER

269.-

2-delige pannendragers en
sierdeksel Adviespri|s*490 -

BOSCH VRIESKAST HOLLAND1AKOOKPLAAT

ST650, Stereo TXT Adv'1829 -

O lö."

498.-

90 LITER VRIESKAST PELGRIM KOOKPLAAT

1979.'
IBMAPTIVAE60TOP!

GRUNDIG 63 CM KTV

PORTABLEKTV37CM

Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel Adv'695

~ 398.-

CENTRIFUGE

679.-

M 4Ê f*

798.-

ETNA FORNUIS

Gasoven, vonkontsteking en
ovenlade. Adviesprijs"849 -

*V,'« ' V '
"f
J
3
Wrf^W^S» ^^ x«vJl*M '

899.-

Gas-elektro fornuis, grill, thermostaat en sierdeksel. "1199.-

LUXE FORNUIS

1

- ,
luidsprekers, afst bed.

Gasfornuis
met elektrische!
oven, mcl
grill en
sierdeksel.
AdV1450.-

VRIESKISTEN!

DJ400, Incl sheetfeeder.M99 -

De topmerken leverbaar In
alle maten en soorten. Er
is al een vrieskist voor:

279.-

CANON BJC4200

299,

Topklasse'Sjr.garantie "821 •

349.

,'kUMTEHKAABT
\ Meer budget door de gratis
BCC-card!
Aanvraaq-folder in de winkel!

BCC BETER EN G O E D K O P E R

I

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

[

BEVERWIJK
lZAANDAM
1500m2 Superstore Beter en goedkoper! • 11500m2 Superstore Beier en goedkoper!
Breestraat 65
•
l Westzijde 55
(onder Dirk v.d. Broek)

20 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
AMSTERDAM • AMSTELVEEN • ALKMAAR .

L.:Z.:.'::.'.:'-.".'.'~:.::. i:ir~ rr:

-ZOETERWOUDE-ZOETERMEER r
LEIDSCHENDAM - MAARSSENBROEK HILVERSUM - UTRECHT - ZEIST

OPENINGSTIJDEN

' 138.

ETNA WASEMKAP

AVANCE,3-standen Adv'135-

78.-

maandagmiddag
. . . . 13.00 tot 18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag
09.30 tot 18.00 uur
-'
09.30 tot 17.00 uur '
KOOPAVONDEN Badhoevedorp Maarssenbroek
Delft en Zoetermeer vrijdag. . . 19.00 tot 21.00 uur
overige filialen donderdag . . . 19.00 tot 21.00 uur

Weekmedia 17

woensdag 22 juli 1998

De zee spuugt haar eigen schatten uit
„Ze zullen me we wel een rare
vogel vinden, wanl ik loop zo
vaak te snuffelen op het strand,"
zegt Wim Kruiswijk

„Het is een nog prachtiger puinhoop geworden dan ik
zelf verwachtte," zegt Wim Kruiswijk lachend over zijn
expositie in het Cultureel Centrum/Zandvoorts Museum. „Bommel in dit anders zo net opgeruimde museum. Leuk, toch?" De hele zomer zijn beneden in een
vitrine de spullen te zien die Kruiswijk jarenlang op het
strand gevonden heeft. De raarste dingen en mooiste
schatten zitten er tussen: van een weersonde tot en met
een kunstgebit. „De zee is een grote afvalbak," zegt
Kruiswijk.

Koto Audi e Liubctom

Zandvoorts
Nieuwsblad

Met

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Hoera, even zomer

V

OL ENTHOUSIASME
kan Wim Kruiswijk
urenlang vertellen over
jutten. Bij elk voorwerp
dat
geëxposeerd
wordt
in het Cultureel Centrum/Zandvoorts Museum heeft hij
een verhaal. „Vaak fantaseer ik
over de herkomst of de manier
waarop iets gebruikt is. Soms
hoor ik na jaren de waarheid
over de voorwerpen. Dat vind
ik leuk en ik hoop dat mensen
die deze expositie bezoeken er
ook zelf een verhaal bij bedenken." Alles heeft zo zijn waarde, vindt hij.
„De zee is een grote afvalbak, al eeuwen lang. Er spoelt
van alles aan wat door zeelieden overboord wordt gegooid.
Wandelaars en badgasten laten ook veel achter."
Plastic, glas en touw slingeren het meeste rond op het
strand. Plastic en glas gooit hij
meteen weg. „Het heeft geen
zin om het te laten liggen. Ik
kom het dan toch een dag later
weer tegen." Van het gekleurde touw vlecht Kruijswijk een
afrastering voor zijn balkon.
„Inmiddels ben ik ook op verzoek van mijn buren verder gegaan met hun balkon."
Ook medicijnen raapt Kruiswijk altijd op. In de vitrine in
het museum ligt dan ook een
berg pillen in alle kleuren van
de regenboog. „Dit is de oogst
van zes maanden. Twee keer
per jaar breng ik de medicijnen
weg die ik gevonden heb. Dat
moet wel, anders krijg ik teveel
pillen. Die medicijnen zijn niet
zo bijzonder, maar ik raap ze
toch maar op omdat anders
kinderen ermee gaan spelen en
dat kan gevaarlijk zijn. Zeelieden denken daar vast niet zo

bij na als ze de pillen die ze
over hebben weggooien."
Sommige zaken slaan per
ongeluk overboord, zoals reddingsmateriaal en stootwillen.
In de loop der jaren heeft
Kruiswijk diverse keren een
reddingsboei en lichtpijlen gevonden. Op het strand ontdekte hij echter ook een keer een
radiodistress-transmitter, een
apparaat dat een SOS-sein
zendt als er een boot in de problemen is.
De stootwillen verkoopt
Kruiswijk jaarlijks op de yrijmarkt aan enthousiaste zeilers
die best een tweedehands
plastic kussen willen hebben
om hun boot te beschermen
tegen beschadigingen door andere boten. „Ik kan niet alles
bewaren, want zoveel ruimte
heb ik niet. Selectief opruimen
dus maar."
Kleine lichtstaafjes drijven
eveneens regelmatig naar de
kust. „Die dienen om zwaardvissen mee te lokken. Ze gloeien twee uur, heb ik gemerkt.
Want ik heb er eentje uitgeprobeerd. Ik weet dat ze ook worden gebruikt door mensen die
grotten onderzoeken."
Eenjaar of vijf geleden spoelden er zakjes giftige Apron
Plus aan, stille getuigen van
het gifschandaal in Gap de La
Hague. „Echt goor spul. Het
gaf blaasjes op je handen." Een
zakje heeft Kruiswijk in hars
gegoten. Het zakje heeft lang
in het water gelegen, want er
groeien zelfs zeepokken op die
zich niets aantrekken van het
gif.
'No smoking, no bottle, no
plastic' en 'No can/tin inside'
staat er op twee opvallende
borden. Ze zijn volgens de jut-

Lekker druk

ter vermoedelijk afkomstig
van een bporplatform. „Want
daar mag je bijna niets."
Opmerkelijk zijn ook de
weersondes die de zee regelmatig uitspuugt. Enthousiast
vertelt Kruiswijk dat hij net
een brief uit Amerika hierover
ontvangen heeft. „Op 960
plaatsen laten de Amerikanen
dagelijks om nul uur en twaalf
uur een sonde de lucht in. Zo'n
sonde hangt aan een enorme
ballon en zendt gegevens naar
de aarde, bijvoorbeeld over de
vochtigheid. Op 20 tot 30 duizend meter hoogte ploft de
sonde en daalt hij aan een parachute naar beneden. Je kunt
je voorstellen dat er heel wat
van die dingen in zee landen.
Hooguit 2 procent wordt teruggevonden."
„De informatie over de
weersondes komt van een
Amerikaanse organisatie die
haast wetenschappelijk achterhaalt waar spullen terechtkomen. Als er een boot met
Lego bij Lands End vergaat,
rekent die organisatie uit dat

de legoblokjes twee jaar later
op onze kust aanspoelen."
Oude voorwerpen geeft de
zee soms ook prijs. Zo vond
Kruijswijk ooit een scherf van
een mammoetbot. Regelmatig
raapt hij stukken van kruikjes
of pijpen yan een paar eeuwen
oud op. Hij is telkens weer verrast. „Pas geleden kwam ik een
beschilderd houten bord te-

maal bodylotions en lippenppmmades aan. De lotion was
niet meer te gebruiken, die
rook naar rotte eieren. De lippenpommade heb ik nog wel
gebruikt. Ik werd alleen een
beetje suf van die komkommersmaak."
De beste juttersdagen kenmerken zich door westen- of
noordwestenwind. Dan spoelt

Weersondes en een kunstgebit:
Wim Kruiswijk vindt rare dingen
gen. Ik dacht eerst nog, een
saai plankje. Maar wat bleek:
een matroos van de MS Mijntje
had er 'Orde en netheid siert
schipper Tonie' op geschilderd."
„Op een gegeven moment
denk je dat je alles gevonden
hebt. Maar dan blijkt er weer
een container met bodyshopartikelen van een schip geslagen te zijn en spoelen er alle-

het meeste aan. Bij oostenwind en laag water komen echter juist de zware voorwerpen
boven. Zoals laatst de beroemde Stoel, het kunstwerk dat jaren geleden in zee verdween en
nu weer opgedoken is.
„De mensen zien me zo vaak
met mijn blik naar beneden lopen over het strand. Ze hebben vast weieens gedacht 'wat
een rare vogel'. Maar volgens

Kasteelvrouwe Masja blikt
terug op goed eerste weekend
ZANDVOORT - Alleen al
de buitenkant heeft iets weg
van een kasteel. De voormalige slagerij van Swinkels in de
Haltestraat heeft namelijk
een torentje. Voor Masja Heino was dat een mooie bijkomstigheid. Zij heeft haar
nieuwe cadeauwinkel dan
ook Het Strandkasteel genoemd.
Vrijdag is het Strandkasteel
opengegaan. „Het was geweldig," vertelt de 31-jarige 'kasteelvrouwe' Masja. „Ik had van
tevoren niet verwacht dat het
zo druk zou zijn, vooral zaterdag. Heel veel leuke reacties
heb ik gekregen, ook van collega's." Ze wijst op de vele
bloemstukken en planten. „Ja,
ik ben heel blij. Ik heb zelfs ook
goed verkocht."
Zo heeft een klant meteen
haar duurste object gereserveerd, een spiegel met vissen
op de omlijsting van 1695 gulden. Maar ook kleinere artikelen liepen goed, zoals een
kaarthouder van plexiglas van
3,95 gulden.
Wie in het winkeltje rondkijkt, ziet de meest uiteenlppende snuisterijen. Er is bijvoorbeeld een aparte hoek
voor kinderen met een zithoek,
een hemelsblauwe klamboe,
twee enorme bruine beren,
lampjes in grappige vormen
(zoals een dolfijn en een pad-

denstoel) en een kast vol boeken over kleine kinderen.
Voor volwassen jarigen kunnen klanten beter een blik werpen op de aluminiumvitrines
met een vlaggetje er bovenop.
Daar liggen bijvoorbeeld plexiglas deurknoppen met ingelegde vissen, slabestek met kralen, een opmerkelijk gevormde
spaghettitang, een opener in
de vorm van een geel klompje,
een fotolijst met schelpen op
de rand, manchetknopen in allerlei kleuren en een vitrine is
gewijd aan Mickey Mouse.
Daarin vleien zich dan ook de
waxinelichtjes met Mickey
Mouse-oren naast een ketel
met hetzelfde thema.
Het zou echter zonde zijn alleen naar boven te kijken, want
de vloer is gemaakt van egaline
en ingelegd met gekleurde
stukjes tegel.
Masja geniet zelf ook van
haar spullen, vertelt ze. „Moet
j e kijken hoe grappig: schriften
die ruiken naar pizza of meloen. Handig als receptenboekje." Ze koopt dat soort zaken in op beurzen.
Masja heeft al enige ervaring
in de detailhandel. Ze heeft in
kledingzaken en in een cadeauwinkel in Haarlem gewerkt. Bovendien deed ze voor
het Circus, het bedrijf van haar
vader, ook de inkoop van cadeau-artikelen.
Ze heeft voor haar eigen ca-

Opeens scheen de zon. Opeens was het zomer. Zaterdag bleef
het al wat langer droog in Zandvoort. Zondag scheen de zon
volop en maandag schoot de temperatuur opeens met sprongen
omhoog. Het gevolg: het Zandvoortse strand bood weer een
vertrouwd beeld. Honderden mensen in zee en duizenden op hot
zand en bij de paviljoens. Op de boulevard zochten sommige
mensen naarstig naar een plekje voor hun auto. Een dag lateimij ben ik vast niet de enige. Er kelderde de temperatuur echter helaas weer tien graden.
zijn een heleboel Zandvoorters
die thuis nog spullen hebben."
Soms komt Kruiswijk dan
ook andere jutters tegen. Roei
Draijer, die zieke vogels op- Ook de Ehbo'ers en de Reddingsbrigade waren dit weekend
haalt, is inmiddels een vriend volop aanwezig op het strand. Ze hebben het lekker druk gehad
van hem geworden. Hij helpt volgens Lia Sol, die zoals altijd vanuit de Ehbo-post op de
zijn vriend regelmatig. Zo lag rotonde het strand in de gaten hield. „We hebben wat pleisters
er op 29 december op het geplakt, rollerskaters verzorgd, vragen van verdwaalde mensen
strand een grijs zeehondje, dat beantwoord en samen met de politie en diverse reddingstarigagewond was. Kruijswijk waar- des twee kinderen opgespoord. Ze waren aan de wandel gegaan
schuwde zijn vriend Roei en Uiteindelijk zijn ze in het dorp weer teruggevonden. Gelukkig
samen legden ze het zeehondje maar." Een meneer uit het Huis in de Duinen heeft dankzij de
in de auto. In Pieterburen Ehbo'ers ook zijn weg naar huis gevonden. Zijn invalidenkai
knapte het zeehondje weer op. reed niet meer. „Zelf met de schroevendraaier aan de gang gaan
„En op 9 april mocht hij weer leek ons niet zo slim, want zo handig zijn we niet. Daarom
de zee in," meldt Kruiswijk hebben we de politie maar gebeld en die heeft de man verder
trots.
geholpen."
Voor flessenpost heeft hij
een nog groter zwak dan voor
dieren. De flessen met boodschappen vormen een aparte
verzameling, die overigens nu
in het Volkendkundig Museum
in Rotterdam tentoongesteld
wordt.
Kruiswijk jut al een jaar of
vijftien, sinds hij niet meer
werkt. „Dit is nu typisch een
hobby voor mensen met veel
tijd, zoals ik. Het leuke is dat ik
altijd wel met wat thuiskom,
soms gewoon met een mooie
schelp." Een ding zou hij nog
heel graag een keer willen vinden: een kapiteinsjasje. Dat
lijkt hem prachtig.

m

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12. Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

deauwinkel geknokt. Eerst zou
de winkel op het Gasthuisplein
komen, maar dat ging volgens
Masja niet door omdat de gemeente geen vergunning gaf.
Na een fSnke verbouwing kon
ze echter in de voormalige slagerij van Swinkels terecht.
„Een prima plek," vult Irene
Braamzeel aan. Zij helpt samen met Anneke Lotte (Masja's moeder) ook in de winkel.
Dat is hard nodig, want het
Strandkasteel is zeven dagen
per week open. In de zomer
zelfs tot tien uur 's avonds,
„'s Winters vind ik het belangrijk dat mensen niet voor een
dichte deur komen te staan. Ik
denk dat we de winter dan ook
best door komen. Verjaardagen zijn er immers het hele jaar
door."

Vomar neemt
Super over

ZANDVOORT-Per l augustus heet Super De Boer in winkelcentrum Noord voortaan
Vomar. De supermarkt is 28
jaar in handen gebleven van de
familie Bouwens. Mevrouw
Bouwens stopt ermee en haar
zoon is elders voor zichzelf begonnen. Alle medewerkers mogen bij de Vomar blijven werken.
De Zandvoortse Vomar is de
29-e vestiging van deze supermarktketen. Vomar bestaat
dit najaar dertig jaar. Er werken in totaal tweeduizend medewerkers. De omzet komt
volgens de Vomar in 1998 boven de 500 miljoen uit.

ABN/Amro showt
verbouwd pand

ZANDVOORT - Wie benieuwd is wat het resultaat is
van de grootscheepse verbouwing van de ABN/Amro op het
Raadhuisplein, kan op zaterdag 25 juli terecht. Op die dag
houdt de bank open huis tussen tien en twee uur. Bovendien is in een vitrine een permanent ' kunstwerk van de
Beeldende Kunstenaars Zandvoort te zien.
De bank heeft een nieuwe
voorgevel gekregen. De gelden wisselautomaten plus een
oplaadpunt voor de chipknip
zitten voortaan aan de buitenkant. Dat is veiliger en prettiger voor de klanten volgens de
Masja Hcino vindt haar eigen spulletjes eigenlijk zelf ook erg leuk ABN/Amro.

POLITIE: Alarmnummer 112. Welzijnscentrum Zandvoort:
In andere gevallen: tel. (023-) Willemstraat 20, Voor informa5713043.
tie, advies en hulp tel. (023-)
BRANDWEER: Alarmnummer 5717373, op alle werkdagen van
112.
In andere gevallen 9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
023-5159500 of - voor info over- Postbus 100, 2040 AC Zanddag - (023-) 5740260.
voort.
AMBULANCE: Alarmnummer Belbus: De bus rijdt ma t/m za
112. Anders: tel. 023-5319191 van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
(ongevalllen), Centrale Post minimaal l dag van te voren
Ambulancevervoer (CPA) opgeven bij het WelzijnscenKennemerland.
trum, tel. (023-) 5717373. Voor
Huisartsen: De volgende huis- de maandag moet men zich op
artsen hebben een gezamenlij- de vrijdag ervoor opgeven.
ke waarnemingsregeling: J. Telef. Meldpunt Sexueel GeAnderson, B. van Bergen, C. weld: tel. 023-5340350 op werkJagtenberg, Hermans, P. Paar- dagen 12.00-14.00 uur en
dekooper, H. Scipio-Blüme, F. maandag- + donderdagavond
Weenink. Informatie daarover 19.00-21.00 uur.
tijdens weekend, avond/nacht Telef. meldpunt Ouderen Misvanaf 16.30 uur, én tijdens handeling: 023-5159700, van
feestdagen via telefoonnum- 08.30 tot 17.00 uur.
mer (023-) 5730500. De spreek- Zandvoortse Vereniging van
uren van de dienstdoende arts Huurders: Gratis advies voor
zijn zowel op zaterdag als zon- leden. Telefonisch spreekuur
dag van 11.30 tot 12.00 uur en elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
van 17.00 tot 17.30 uur. Een af- uur: (023-) 5731618 (Secretariaat
spraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum (tel. ZVH). Schriftelijk: Postbus
5716364):
uitleenmagazijn: 287, 2040 AG Zandvoort.
13.00-14.30 weekdag., spoedge- Woningbouwvereniging EMM:
vallen za en zon: doktersdienst Klachtentelefoonnummer
0900-1515.
technische
dienst:
(023-)
Tandarts: Hiervoor de eigen 5717577.
Storingsnummer gas buiten
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apo- kantooruren: tel. 023
theek. J.W. Neutel, tel. (023-) (5)235100 (nv Energiebedrijf
5713073, openingstijden (al- Zuid-Kennemerland. Tijdens
leen voor recepten): zaterdag kant.uren: 5235123.
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, Openbare bibliotheek: Prinzondag
11.30-12.30
en sesseweg 34, tel. (023-)
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- 5714131.
Open
ma.
ningslijden informatie over de 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
regeling via tel.nr. (023-) 14-17.30, woe 10-17.30, vrij.
5713073.
10-12/14-17.30/18.30-20.30
u.,
Wijkverpleging: Voor spoedge- zat. 10-14 uur.
vallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te
Burgerlijke stand
bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 0900-1515.
Verloskundigen: Mevrouw S. Periode: 11-17 juli 1998
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr. Geboren:
A.C.M. Gombert en/of P.J. van Chayenne, dochtervan Ronald
der Deijl, Kochstraat 6A, Kampman en Brigitte van
Zandvoort, tel. (023-) 5714437. Driel. Elise. dochter van MenDierenarts: Mevrouw Dekker, no Vriesema en Carla GagesLijsterstraat 7 te Zandvoort, tein. Jordy Christan, zoon van
tel. (023-) 5715847.
Johannes Wilhelmus Seders en
Dieren: Vereniging v.h. welzijn Luz Marina Garcia Acevedo.
der dieren (023-) 5714561, Ver- Josephine Cornelia. dochter
missingsdienst 023-5383361, van Rudolf de Droog en José
Asiel Zandvoort (tevens pen- Angélique Laane.
sion) (023-) 5713888. Stichting Overleden:
Regionale Dierenambulance: Beatrice Christina Duns-Bri023-5363476 of alarmnummer zee, 80 jaar.
Nagtegaal-van
dei023-5334323 (24 uur per dag). Olga
SOS Telefonische Hulpdienst Kamp. 76 jaar.
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, Martha Stuijt-Leeuwenberg,
dag en nacht bereikbaar voor 80 jaar.
een gesprek van mens tot Hendricus Franciscus Hose, 82
jaar.
mens.

Zeer flinke vis

Monique van Hoogstraten
De expositie van Wim Kruiswijk laat
de spullen zien die op hij op het
Zandvoortse strand de afgelopen
vijftien jaar gevonden heeft. De tentoonstelling is in het Cultureel Centrum/Zandvoorts Museum, Gasthuisplein 9l>. Geopend: woensdag: tot en
met zondag van één tot vijf uur.

Dier
van de
week

Voor Jochen Visser was het een hele verrassing. Tijdens een reis
van de Zeevis Vereniging Zandvoort ving hij een kabeljauw van
maar liefst 41 pond en 1,24 meter lang. Een recprdvangst voor de
Zandvoorter. Hij haalde de vis boven water bij het Gele Rif, een
rotspartij onder water tussen Denemarken en Noorwegen. 36
ledenvan de Zeevisvereniging Zandvoort hebben daar de afgelopen weken gevist. Voor sommigen viel dat ovengens niet mee.
vooral de eerste dagen hadden ze last van zeeziekte. Hoe Jochen
de reis doorstaan heeft, is niet bekend.

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)

Twix logeert in het Kennemer
Dierentehuis, maar is druk op

zoek naar een nieuwe baas of
bazin. Hij heeft enige tijd in

Amsterda_m in een asiel gezeten. Twix is drie jaar oud,
groot, vriendelijk en ontzet-

tend lief voor volwassenen,
kinderen en andere honden.
Hoe hij met katten omgaat, is

niet bekend. Hij beschikt over
veel enthousiasme en zou nog

beter functioneren als hij
goed leert luisteren. Wie hem
dat wil leren en een leuke
hond zoekt, kan informatie

over Twix opvragen bij het
Kennemer Dierentehuis, Keesomstraat 5, tel. 571.3888.
Daar logeren overigens ook
nog andere dieren, zoals de

poes Muis van vorige week.

Maandag tot en met donderdag.
00 00-0700 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
09 00-1 2 00 De Watertoren
1200-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
1700-2000 ZFM Nonstop
20 00-22 00 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
00 00-07 00
07 00-09 00
0900-11 00
11 00-1200
1200-1300
1300-1500
1500-1700
1700-1800
1800-1900
1900-2000
20 00-22 00
22 00-24 00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Sport
v/h Monopole (Live vanuil Hotel Hoogland)
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag:
00 00-OS00
0800-1000
10 00-12 00
1200-1800
18 00-19 00
1900-2000
20 00-24 00

ZFM Nonstop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & PaddocR
DeCoquereli
De Kustwacht

Zondag:
00 00-09 30
09 30-10 00
1000-1200
12 00-17 00
17 00-19 00
1900-2400

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht
NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURRTO/ZFM

Kerkdiensten
Hervormde Kerk: zondag 10.00 uur: SOW, ds vd Vate.
Gereformeerde Kerk: zondag 10.00 uur. SOW in Herv. Kerk.
Agatha Parochie: zaterdag 19.00 uur: pastor Duijves. Zondag
10.30 uur: pastor Duijves.
Kortstondig zomergeluk
Nieuw Unicum: geen dienst.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: geen dienst.
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Een vliegenvrije zomer!
Vapona Natural:
de natuurlijke oplossing
voor insectenproblemen
Een groeiend aantal mensen vindt dat ons milieu een
zeer zorgvuldige behandeling nodig heeft, omdat het de
basis is voor een gezond leven. Daarom wordt een aantal bewuste keuzes gemaakt. Ook als het gaat om de
verdelging of het buiten houden van insecten. Met de
nieuwe Natural lijn biedt Vapona een compleet assortiment om op natuurlijke wijze insectenproblemen de kop
in te drukken.
Vapona Natural bestaat uit
zes verschillende anti-insect
producten die door middel
van natuurlijke ingrediënten
insecten op afstand houden of
ze simpelweg vang'en. Zowel
de anti-mug spray als de electrische anti-mug werken op
basis van natuurlijke citronella-extracten. De Biobak an-

ti- insect bevat naast citronella olie ook natuurlijke mineralen.
Vliegenoverlast is in een
handomdraai opgelost met behulp van een vliegenval of
vliegenvangers.
Citronella
Wanneer mug-gen op jacht

zijn naai' bloed, gaan ze zeer
doelbewust te werk. Gelukkig
zijn er een paar dingen waardoor ze flink van slag raken.
Eén daarvan is de geur van citronella. Die ontregelt als het;
ware hun fijne reukorgaan,
zodat ze niet meer in staat zijn
bloed te ruiken. Vapona
Natural maakt voor alle antimug producten gebruik van
citronella-extracten. Het is dé
natuurlijke manier om lastige
muggen op grote afstand te
houden.

dooi' het Tropisch Instituut
Basel. Hij is doeltreffend in
een ruimte tot ca. 40 m" en
werkt in totaal 160 uur. Als er
geen stopcontacten voorhanden zijn in kamers of ruimten,
is de Natural anti-mug spray
een uitstekend alternatief.
Spuit enkele seconden hoog in
de lucht en beweeg daarbij in
alle richtingen, zodat de citronella extracten gelijkmatig in
de ruimte worden verspreid.
Voor gebruik de bus goed
schudden.

reikt, houden de meeste mensen hun GFT-bak liever potdicht om de stank- en vliegjesoverlast te voorkomen. De
Natural Biobak anti-insect bevat echter natuurlijke mineralen en etherische oliën. Zij
neutraliseren de onaangename geur die ontstaat tijdens
het rottingsproces in de biobak en houden vliegjes weg.
De poeder bindt bovendien het
vocht dat in het afval aanwezig is, waardoor schimmelvorming wordt geremd.

Getest
De werking van de Natural
electrische anti-mug' is getest

Biobak
Wanneer de buitentemperatuur tropische waarden be-

De Biobak anti-insect kunt u
ook gebruiken in de gescheiden afvalbakken in de keuken
en kan zonder probleem op
composthopen worden gestrooid.

Vapona Automatic: timer regelt de bescherming
Muggen zijn vooral 's nachts actief. Vandaar dat
veel mensen de electrische anti-mug pas vlak
voor het slapen gaan, inpluggen. In de huiselijke
ochtendspits wordt maar al te vaak vergeten het
apparaat uit te schakelen, waardoor het overdag eigenlijk voor niets aan het werk is. Vapona bedacht hierop
een afdoende oplossing: de Vapona Automatic, een electrische anti-mug met timer. Dit apparaat schakelt zichzelf elke dag 's ochtends uit en 's avonds automa-1
tisch weer aan. De Vapona Automatic is bovendien in te stellen op de grootte van de kamer. ,
De werking van de allernieuwste aanwinst in het electrische
anti-mug assortiment van
Vapona is vergelijkbaar met
die van zijn voorgangers. De Vapona
Automatic reguxé\ leert echter de ver• T * damping van de
vloeistof nog nauwkeuriger,
zodat de toediening gedoseerder verloopt en u de hele nacht

ongehinderd kunt slapen. Met de nieuwe, handige timer en de instelbaarheid op kamergrootte, beschermt de
Vapona Automatic u een hele
zomer lang tegen lastige muggen.

geactiveerd. Zodra de lichtjes
gaan knipperen, schakelt u het
apparaat in door op de ronde
groene knop te drukken:
Gebruiksaanwijzing
' druk één maal voor
grote kamers van ca.
Steek de Vapona Automatic
40 m:l (het bovenste
in het stopcontact op het ./~jf\
tijdstip dat deze moet worden ' rode lichtje brandt) of twee

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN

maal voor kleine kamers
van ca. 25 m", waardoor het
onderste groene lichtje gaat
branden. Vanaf dat moment zal het apparaat zichzelf
iedere dag op het door u ingestelde tijdstip aan- en 's ochtends uitschakelen. In geval
van een stroomstoring moet u
de starttijd opnieuw instellen.
Zodra het flesje leeg is, trekt u
het apparaat uit het stopcontact. De Vapona Automatic
wordt geleverd met
één vulling. Navullingen zijn los verkrijgbaar. Voor meer informatie over het Vapona
assortiment kunt u gratis bellen met de Vapona Insectenlijn, tel. 0800-022 32 33. Ook
op Internet kunt u Vapona bereiken: www. vapona.nl

Vliegen hebben drie algemene kenmerken: grote ogen, een
grijze en zwarte kleur en één paar vleugels. In huis treffen
we regelmatig vier soorten vliegen aan. Allereerst zijn er
twee soorten huisvliegen, waarvan de kleinste graag om
onze lampenkappen cirkelt. De allerkleinste vliegen die we
regelmatig in de buurt kunnen hebben, zijn fruitvliegjes.
Ze zijn slechts drie mm groot, maar opereren meestal met
tientallen tegelijk. Tenslotte zijn er nog de bromvliegen.
Deze vleesvlieg heeft een metallic blauw of groene kleur en
komt van grote afstanden direct op vlees af.
Vliegen kunnen alleen vloeibaar
voedsel eten. Suiker bijvoorbeeld nemen ze tot zich door die
eerst met speeksel te bevochtigen. De suiker lost
dan op zodat de vlieg de
zoetigheid naar binnen kan slorpen. Een
vlieg heeft opvallend
grote ogen waarmee hij in alle richtingen kan kijken.
Niet alleen in een halve cirkel
om zich heen, maar ook naar boven. De ogen nemen beweging
en verandering in licht waar.
Wie een vlieg wil doodmeppen,
moet hem heel langzaam benaderen. Twee vliegen in één klap
doodslaan, lukt alleen als een
mannetjesvlieg en een vrouwtjesvlieg het te druk hebben met
elkaar om ergens anders op te
letten.

plaats op het raam. Geadviseerd
wordt om de val onder op het
raam te plaatsen, maar buiten
bereik van kinderen. Onder normale gebruiksomstandigheden
is de val 2 maanden effectief.
Als de vliegenval vol is, wikkelt
u die in een oude krant en stopt
deze bij het gewone huisvuil.
Vangers
De Vapona
vliegenvangers zijn
geurloze

het raam en vliegenvangers.
Met de
SZSB*

vliegenval voor
op het raam gebruikt u
het natuurlijke gedrag
van vliegen om ze te vangen. Vliegen die
•**'"'
zichzelf eenmaal
in een kamer hebben opgesloten, worden aangetrokken
door het licht. Hun eerste reactie is naar het raam te vliegen,
waardoor ze in de vliegenval lopen. Kies een onopvallende

Trek de
vliegenvanger langzaam
uit de huls en
hang deze aan
het koordje met de punaise op.
Hang de vliegenvanger bij voorkeur niet in de zon en uit de
tocht, aangezien de werking
kan verminderen.

drogisten/'

TON
GOOSSENS
WINKELCENTRUM NOORD

Voor meer informatie over het
Vapona Natural assortiment
kunt u gratis bellen met
de Vapona Insectenlijn, tel.
0800 - 022 32 33. Ook op Ongewenst
Internet kunt u Vapona tae- De meeste mensen vinden vliereiken: www.vapona.nl
gen onhygiënisch. Zeker als ze
onbelemmerd over ons voedsel
kunnen trippelen. Alhoewel
Doordat de samenstelling
huisvliegen bij voorkeur binnen
opereren, komen ze oorspronkevan de producten verschilt
lijk van buiten: uit mest of tuinzijn de normale electrische
afval of van uitwerpselen van
anti-mug' van Vapona en
huisdieren waar ze graag hun
de Vapona Natural electrieitjes in leggen. Fruitvliegjes
sche anti-mug- onderling1
niet uitwisselbaar.
komen mee met het fruit dat we
kopen en vermeerderen zich in
onze GFT-bakken. Wanneer u
U kunt dus niet de navuleenmaal vliegen in huis heeft,
ling- van de één op de houmoet u het eten goed afdekken
der van de ander plaatsen.
en wegzetten zodat vliegen er
Onjuiste combinaties zorniet meer bij kunnen. Vapona
gen voor een minimale
Natural heeft een compleet as•werking, zodat muggen
sortiment tegen vliegen zoals
vrij spel hebben.
Biobak, een vliegenval voor op

'Zandvoort
tel: 571 2305
Specialist in Homeopathie
Parfumerie - Drogisterij Schoonheidssalon

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 5716123

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

DRUGSTORE

KERKSTRAAT 31, ZANDVOORT
TEL.: {023)571 25 13

PROVINCIE

Ook bij jou in de buurt autorijoplDidingen die 10 dagen duren. Maak
gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE'METHODE.

Bel090Q-8991161
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

Noord-/Do//ond

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

KENNISGEVING

ONTGRONDINGENWET
Aanvraag en ontwerpbesluit
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat
de N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland gevestigd te Bloemendaal een vergunning heeft aangevraagd ingevolge
de Ontgrondingenwet voor het afgraven en afvoeren van de
humusrijke bovenlaag van de vallei "Het Verlaten Veld" in de
noordelijke duinen van de gemeente Zandvoort.

ZORGCENTRUM

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen de vergunning te
verlenen.

DE BUITENHOF

k

'SCHOTSE WHISKY
«„«-J

*±£3
w**»

Inzage
De aanvraag, het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen
op werkdagen tijdens kantooruren vanaf 24 juli tot 21 augustus
1998 ter inzage:
- bij de afdeling Water en Groen van de provincie
Noord-Holland, kamer 2023, Houtplein 33 te Haarlem;
- bij de centrale balie van de gemeente Zandvoort,
Swaluëstraat 2 te Zandvoort van maandag tot en met donderdag
van 09.30 tot 16.00 uur en vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur.
- bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort op:
maandag
van 14.00 tot 17.30 uur
van 18.30 tot 20.30 uur;
en
dinsdag
van 14.00 tot 17.30 uur;
woensdag en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur;
vrijdag
van 10.00 tot 12.00, 14.00 tot 17.30
van 18.30 tot 20.30 uur.
en

EEN BAAN MET I N H O U D ?
KIES VOOR W E R K E N IN DE B U I T E N H O E .

De Buitenhof in Atnsterdam-Buitenveldert is een
gecombineerd verpleegen verzorgingshuis met
ongeveer 300 bewoners
en 350 medewerkers
en maakt onderdeel uit
van de Stichting Amstelhuizen.
In De Buitenhof wonen
ouderen die in verschillende mate zorg ontvangen, hetzij in een eigen
appartement, hetzij op
één van de afdelingen.
Daarnaast worden dagopvang en dagbehandeling
geboden aan oudere
buurtbewoners.
De Buitenhof bestaat uit
drie multidisciplinaire
zorgeenheden.
De bewoners van Zorgeonheid 7 hebben
verschillende psychogeriatrische indicaties.

Wij hebben vacatures op De Wiek en Fenix voor

gediplomeerd
verzorgenden (m/v)
32 tot 36 uur per week
voor bepaalde en onbepaalde tijd
Meer dan zorg alleen
Als gediplomeerd verzorgende staat u dagelijks dichtbij onze bewoners: niet alleen met betrekking tot hun
verzorging maar ook bij de individuele begeleiding
van de bewoner en zijn of haar familieleden. Onder
het motto 'Samen Beter' draagt u binnen het team
actief bij het verbeteren van de zorg voor bewoners.
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Otefruit; smaak: fruilig en fris
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GULPENER
PILSNER

ESTRELLA
MOSCATEL
Deze licht mousserende wille
wijn is afkomstig uit Valencia
in Spanje. De wijn is zeer
truttig en de karakteristieke
eigenschappen van de druivensoort Moscalel komen duidelijk
naar boven. U kunt deze wijn iets
gekoeld uitstekend serveren
bij paié's en desserts.
kleur: licht geel;
bouquet: Iruitig;
smaak: zacht, licht zoel.

GROOT PLESIER
RUBYCABERNET/PINOTAGE
s^
Op zoek naar wijn in Zuid-Alrika
stuitten wij op deze prachtige
donkerpaarse wijn. De wijn is
gemaakt van de druivensoorten
Ruby Cabemet en Pinolage,
Wij adviseren u deze wijn te
serveren bij roodvleesgerechten
of bij diverse kazen.

QïEiZEÏÏni^BH

I kleur: donkerpaars;
bouquet: kersen en
frambozen;
smaak: fruittenen.

KRAT 24 FLESSEN

Tegen betaling worden, voor zover mogelijk, kopieën van de stukken verstrekt.

Meer dan diploma alleen
U bent in het bezit van het diploma Ziekenverzorgende/Bejaardenverzorgende of MDGO/V.
U heeft ervaring als gediplomeerd verzorgende en
u speelt op inventieve wijze in op de behoeften van
onze bewoners.

Zienswijzen
ledereen kan tot 22 augustus 1998 schriftelijk zijn of haar zienswijze over de aanvraag en het ontwerpbesluit naar voren brengen
bij het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Postbus 123, 2000 MD HAARLEM.
Degene die een zienswijze naar voren heeft gebracht kan verzoeken om zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u
contact opnemen met mevr. D. v.d. Linde van de Afdeling Water
en Groen, telefoon 023 514 38 76.

Meer dan salaris alleen
Een full-time dienstverband is 36 uur per week.
Maar u kunt in De Buitenhof ook part-time aan de
slag, vanaf 12 uur per week.
De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAOZiekenhuiswezen. Het salaris is gebaseerd op FWGfunctiegroep 35 en bedraagt maximaal ƒ 3857,-- bruto
per maand bij een full-time dienstverband.
De Buitenhof is gemakkelijk met het openbaar
vervoer te bereiken en er is voor de deur voldoende
parkeergelegenheid.
Geïnteresseerd?
Als u meer wilt weten over deze functies kunt u contact opnemen met Nelly Zwiers of Eva Beltman van
de afdeling Personeel & Organisatie, 020 - 644 20 44.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen twee weken
richten aan: Zorgcentrum De Buitenhof, afdeling
Personeel & Organisatie t.a.v. Eva Beltman, Nieuw
Herlaer 2, 1083 BD Amsterdam.
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JOUKE DE JONGHE KORENMOUT

PORTE D'OR RUBY
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heeft alle dranken!
HAARLEM: Calilomiëplein 17 (naast D-reizen) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsslraal 21 (Bij Diik v/d Broek Supermarkll
DIRCKIll tee/r meer dan SOslijlcriion. be! voor onre overige vesügincten- 0172- 447300
g augustus, tolangdei

TOILET
DAME
gevraagd
Voor info
,

STRANDPAVILJOEN 21
Tel. 5715524

d slrcla. Oiulo jmtëltöütffl voMfrenouoW^ \~

Koffieclub /Lunchroom

Friet Praat
VRAAGT:

Bedienend en
Keukenpersoneel m/v
Tel. 023-571 55 05 (na 19.00

uur)

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal
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Met veel enthousiasme brengt de band op het Dorpsplein top-40 muziek

De toetsenist/zangcr van Trafassi zweept het publiek op

Gezelligheid staat voorop bij Tropicana Festiva
Publiek trotseert buien door
beschutting te zoek onder parasols

"E KUNNEN NOG
zo veel van te voren organiseren,
we blijven van het
weer afhankelijk. Je kunt geen
wolken wegschieten," zegt Michel Konings van La Bastille
vrijdagavond als de laatste
klanken van de Zandvoortse
band 'Girl in the picture' zijn
weggestorven.
De organisatoren van het
Tropicana Festival hebben er
niettemin veel aan gedaan om
het publiek en de muzikanten
te beschermen tegen de regen.
Door het centrum verspreid
staan veertien enorme plastic
parasols en alle podia zijn grotendeels overdekt. „De parasols zijn vrijdag in allerijl uit
alle delen van Nederland naar
Zandvoort gesleept," vertelt
Roland Hendriks.
„Gelukkig krijgen we veel
medewerking van de brandweer, de politie en de gemeente. De brandweercommandant
is bijvoorbeeld even met ons
meegelopen om te kijken of de
parasols geen probleem vormen bij calamiteiten. Ach, ze
zijn ook zo ingeklapt," vult Konings aan. „En," zegt hij, „we
leren van elk festival. Misschien dat we volgend jaar heel
Zandvoort overkappen. Dat
zou natuurlijk helemaal ideaal
zijn."

'Wi

polonaise op de been weet te
brengen. De toren van de Hervormde Kerk kijkt statig toe.
Op het Dorpsplein nodigen
twee zangeressen de mannen
uit om zich over te geven tijdens het liedje 'What a man,
what a man'. Kunstenaar Victor Bol fluit op zijn vingers.
Een meisje op gekleurde klompen swingt. Een enthousiaste
saxofonist begeleidt haar met
een solopartij.

Rond half elf is het podium
op het Gasthuisplein overvol:
de voorrondes van de salsawedstrijd zijn afgelopen, het
publiek heeft bezit genomen
van de dansvloer. Opmerkelijk
genoeg dansen vijftigers met
twintigers en wedstrijddansers
met niet-wedstrijddansers.
Halverwege de Haltestraat
probeert een jongen zijn lief te
bellen als de Caribische band
After Midnight een tropische
versie van 'Olé, olé' inzet. „Het
is hier zo leuk, daarom wilde ik
dat mijn vriendin er ook bij
was. Maar ze is niet thuis. Misschien is ze al op weg," legt hij
even later uit. Als hij zijn telefoon opbergt, valt zijn paraplu
op de grond.
Een dame in een witte broek
probeert de zomer af te dwingen. Het lukt een beetje, want
na half tien valt er geen druppel meer. Haar man heeft echDoor de felle buien moet al- ter voor een zwarte broek geleen vrijdagavond de salsa- kozen.
wedstrijd tijdelijk stilgelegd
aterdagavond gaat het
worden. „Het was voor de daneen stuk beter met het
sers te gevaarlijk op de dansweer. „Kijk om je heen.
vloer," legt organisator Lou
Het is toch hartstikke
Koper later uit. Maar het publiek heeft geduld, het blijft ge- gezellig hier," zegt Keith Ruiwoon wachten totdat de regen tenbach uit Hillegom. Samen
voorbij is en de dansvloer ge- met een vriend is hij naar het
Tropicana Festival gekomen.
dweild is.
De sfeer is gezellig. Zowel Ze zijn er net' vijf minuten,
vrijdag als zaterdagavond maar hebben het nu al naar
wandelen heel wat mensen van hun zin. Voor de heer en mepodium naar podium. Sommi- vrouw Van Elven uit Amstelgen blijven hangen bij hun fa- veen is het de eerste keer dat
John Fijma van Girl in the Picture speelt een 'thuiswedstrijd', voriete muzieksoort en een ze op het festival zijn: „Dit is
paar mensen laten zich verlei- zeker voor herhaling vatbaar.
want hij woont en werkt zelf in Zandvoort
den tot een dansje. Anderen We komen wel eens vaker in
bekijken het gewoel vanaf een het weekend naar Zandvoort.
terras. Superdruk is het niet, Gewoon voor de gezelligheid in
maar wel druk genoeg.
de verschillende cafés."
Zo is het Kerkplein vrijdagDe straten in het dorp vullen
avond redelijk gevuld als Juke- zich zaterdag langzaam mat
box met de carnavalskraker salsa- en merenguefans en an'Kedeng-Kedeng' een kleine dere belangstellenden die zich

Z

Echtpaar Van Elven uit Amstelveen:
'Dit feest is voor herhaling vatbaar'

Salsa neemt bezit van het Gasthuisplein

Een gezellig uitstapje, zo zien de meeste
mensen het Tropicana Festival. Twee
avonden feest. Een hapje, een drankje en
ondertussen genieten van de muziek.
Flaneren door de Kerkstraat, even
bijkletsen met vrienden op het
Dorpsplein of heupwiegen bij het
salsafestival. Zelfs als er een bui losbarst,
blijft het publiek staan.
Tekst: Jella Pichotte en Monique van Hoogstraten
Foto's: Karin Schut

Sommige mensen namen Trafassi's hit 'Zullen we maar weer
eens dansen' letterlijk
een avondje komen vermaken
in de kustplaats. Hoewel het
weer nog niet echt wil meewerken, zijn velen toch wel al in de
tropische stemming. De vijf
podia die door het dorp verspreid staan en waar verschillende bands tropische klanken
of popmuziek voortbrengen,
helpen nog eens extra mee om
de goede stemming erin te
houden.
Op de verschillende pleinen
en voor de cafés staan de bezoekers in groepjes of met z'n

tweeen naar de menigte en de
activiteiten te kijken. De twee
Duitse vriendinnen Anne en
Maria hebben het erg naar hun
zin: ,.Wij zijn een weekje in Nederland en vinden dit wel heel
erg leuk. Wij houden wel van al
die tropische klanken." Net als
vele anderen staan ze in de
drukte met een glas in de hand
om zich heen te kijken en
schallen flink mee met de muziek.
Op het festival is er ook aan

de lekkere trek gedacht:
broodjes hamburger, stokjes
saté en ander lekkers van de
barbecue, maar ook een simpele zak popcorn of een zak
friet is verkrijgbaar. Zodra de
bands even pauze hebben,
knalt er muziek uit de boxen
op het podium of wordt het
publiek bezig gehouden met
karaoke.
De band Girl in the Picture
houdt het publiek aan het eind
van de Haltestraat bezig met
zijn repertoire. Verschillende
Top-40 nummers bereiken het
publiek en er wordt dan ook
gretig meegezongen. De band
is een graag geziene gast en
heeft nauwe banden met
Zandvoort, want diverse muzikanten komen uit het dorp.
Van tevoren was aangekondigd dat zij een spectaculaire
lasershow zouden geven, maar
op het laatste tnpment blijkt
dat er net te weinig waterdruk
is om de lasershow door te
kunnen zetten. Hoewel alles al
klaar staat, wordt de show
hierdoor toch afgeblazen.
Iets verderop in de straat
staat de Brptherhood Brassband de menigte op te zwepen
met zijn drums en blazers. De
jongens in hun rode truien met
de grote drums trekken veel
belangstelling. Mensen stoppen hun wandeling om even te
kijken en ze bewonderende
blikken toe te werpen. Het is
iets heel anders dan andere
aanwezige bandjes met de 'traditionele' zang en elektrische
instrumenten.
Later op de avond neemt de
brassband Authority het van
de Brotherhood over en geeft
alles wat hij in huis heeft. De
handleden willen niet vergeleken worden met de Brotherhood. „Wij geven niet op ze af.
maar we zijn gewoon verschillend," vertelt Rofort van Authority, „Wij spelen geen 'bekende' melodietjes, maar zijn
een echte brassband. Bij een
brassband gaat het om het ritme, de assambeo. dat is de
sleutel voor het verhaal. Je
moet de menigte zien op te
zwepen. Het is een mix van
Afrikaanse drums, gebracht
door de slaven, en Indiaanse
'kriebels' zoals wij dat noemen."

De Brotherhood Brassband speelt niet op het podium maar loopt door de Haltcstraat

De negentien jongens zijn allemaal van Antilliaanse afkomst en studeren nog. Bij elk
optreden vieren ze carnaval.
„Je hoeft geen muzikale opleiding gehad te hebben om bij
ons te kunnen spelen. Als je
het in je hebt, schaven wij je
wel bij," zegt Bart.
Hoewel sommige bezoekers
voor de gezelligheid komen,
zijn anderen speciaal op bcpaalde artiesten op het Tropicana Festival afgekomen. ..Ik
heb gekozen om hier naar toe
te gaan en niet naar Antwcrpen, waar op dit moment Oscar D'Leqn, de beroemde
Zuid-Amerikaanse zanger, optreedt." zegt Arthur Martha
uit Amsterdam. „Ik kom hier
elk jaar. Het is echt te gek
hier." Samen met Nilko Merccra uit Utrecht staat hij op het
Gasthuisplein van de salsa te
genieten. „Dit is een goede
plek om het festival te houden.
Ze moeten het niet naar hul
strand verplaatsen. Zo ingesloten tussen de huizen is goed
voor het geluid." Beiden mannen vinden het wel jammer dat
het Tropicana Festival maar
een keer in het jaar gehouden
wordt. „Ze moeten er eigenlijk
een zomeractiviteit van maken
en dan aan het einde van de
zomer afsluiten met een salsawedstrijd. Dan heeft iedereen
een hele zomer kunnen oel'enen en kunnen ze een pogingwagen in de salsawedstrijd,"
stelt Nilko voor.
Naast hen dansen de Amsterdamse Annette Proksch en
Edwin Martina uit Leiden.
aangestoken door de tropische
klanken op het plein. Draaiend
en tollend beweegt Annette
zich om haar danspartner, die
haar alle hoeken laat zien. Beiden zijn echte salsa-lieihebbers en ze zijn er al vanaf zeven
uur. „We hebben alles gezien.
We vonden het optreden van
Trafassi wel leuk."
Terwijl de maan het enige
schijnsel in de lucht is en de
eerste bands hun spullen lan.mzaam beginnen in te pakken,
blijft in het dorp de menigte
nog gewoon doorfeesten. Ze
hebben nog even en dan is het
weer een jaar wachten op ht-.\
volgende Tropicana Festival.

Weekmedia 17

woensdag 22 juli 1998

iSïïu?r-iKJj-A!ir,<'"l'«fjXMi:^

Een kopie van uwgjetuigschrift
getuigt net zo goed!
Hou het origineel dus altijd zelf, als u solliciteert.
Raakt dat weg, clan kunnen wij weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2A, Zandvoort

-BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Statjon"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

EENMALIGE UITKERING
KNIL-Beroepsmilitairen
Beroepsmilitairen die bij het KNIL militaire dienst hebben
vervuld gedurende tenminste vijf en minder dan vijftien jaren,
kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering van
ƒ 7.500,-netto.
Voorwaarde is dat de militair tijdens die periode Nederlander
was of behoort tot degenen die thans op grond van de wet
betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt
behandeld.
Na afloop van de diensttijd moet de militair tenminste gedurende
één jaar onafgebroken in Nederland hebben gewoond.
Met de uitkering wordt beoogd een eenmalige financiële
compensatie te geven voor gemiste pensioenopbouw.
Dit betekent dat geen recht bestaat op de eenmalige uitkering als
over bedoelde militaire diensttijd reeds pensioen of een uitkering
bij wijze van pensioen is of wordt ontvangen.
Bij pensioenaanspraken uit een dienstbetrekking bij de overheid
is de militaire diensttijd altijd meegenomen en heeft men dus
geen recht op de eenmalige uitkering.
De weduwe van een overleden militair die aan alle voorwaarden voldeed heeft recht op een evenredig deel van de
uitkering indien zij ten tijde van de militaire diensttijd met de
militair was gehuwd, na afloop van de diensttijd naar Nederland
is vertrokken en geen nabestaandenpensioen geniet waarbij de
militaire diensttijd is meegeteld.
Andere nabestaanden kunnen geen aanspraak maken op de uitkering.
Om voor de uitkering in aanmerking te komen moet u een
aanvraagformulier invullen. Dit formulier kunt u verkrijgen door
onderstaande coupon in te vullen en te zenden aan:
SAIP, KNIL-uitkeringen, Postbus 1263, 6400 BG Heerlen
(voldoende frankeren).

AANVRAAG EENMALIGE UITKERING
beroepsmilitairen KNIL (vijf- tot vijftienjarige

diensttijd)

Gay Games

Amsterdam 1998
opening en sluiting
in de Amsterdam ArenA, i en 8 augustus

met o.a. Dana International, Riccardo Cocciante,
Jean Paul Gaultier, Björn Again, Matilde Santing,
Erwin Olaf, The Weather Girls, en 15.000 deelnemers!

Tickets 020 - 4 200 200
Tickets zijn ook beschikbaar voor:

Theater

Parties
Out ofTowners Ball july3i

De Escape

f 50,-

The White Party

Marcanti Plaza

f 60,-

Sport

Stadsschouwburg
Hanna Schygulla
Ken Togo
Harvey Fierstein
'LesBalletsTrockadero
de Monte Carlo'

Basketbal

aug 5

Bodybuilding

aug 4-6
aug 6,

Finals

fto,-

aug 3-7
aug 4
aug 6
aug 3
aug 6

Finals Ballroom
Finals Latin-American
Opening Ball
Closing Gala

fl7,50/dag
f 17.50
f 17.50
{37,50/75,(37.50/75.-

aug 5
aug 6

Finales
Champions Show

f30,(30.-

Dansen

Kunstrijden
Marathon

aug 8

Finals

(12,50

fi2,50/dag

Registratie is
mogelijk tot één uur
voor de start

diverse prijzen

Trust Theater
Lesbians Unlimited
Theater Carré
Rocky Horror Show

aug 3-6

f 17.50

aug 4-8

f35,-/«.-/
55.-/67.50

Vrouwenfestival

aug 5,6,7 De Melkweg

f27.50/33.-/35.Blok: ƒ 20,-;
Pas: f75.f35.-

Korenfestival

De Rode Hoed

aug 5,7
aug 7

fV.50

Klein Carré
'l am a diva'

Ijshockey

aug 1-7
aug 7
aug 8

Semi Finals
Finals

fi2,50/dag
(12,50
f30.-

Doopsgezinde kerk
'Early music for
modern times'
Felix Meritis
'De tweede reis'

Inclusief
Schoonspringen

f25.-/45,-/55>-/65>-

fi5,-

C-Finals

Finals iedere dag

aug 5-8

fi2,so/dag
Pas: f 50,-

fis,fis.fis,fis.fi5.'

Concertgebouw
Gala avond!

aug 2-7

f22.50

aug 6-8

Ook kaarten te koop voor rondleidingen
Anne Frankhuis
aug 4,5,6

aug 3,4,6

augi
Amsterdam Docklands ƒ 6o,-/65,i & 8 AugCombinatieticket
fno,The Ultimate Gay Games
Summer Experience aug 2
Gay Side Beach Club [35,Dizzy Snow Night

aug 2

Marcanti Plaza

f40,"

Rainbow Party

aug 3

Odeon (Singel 460)

ƒ 50,-

Mr.CockringContest aug 3

DeCockring

Strlctly Classics Part l aug 3

Gay Side Beach Club

f35,f 35,-

StrictlyClasslcsPartll aug 4

Gay Side Beach Club

[35,-

Apocalypse'NIght
Meet and Greet
TheAthlets

Marcant^Plaza

f4o,-

KLM

AVIS

Doinmclörlj Bier

DeCockring

f35,

Gay Side Beach Club

[35,-

Black Party

Marcanti Plaza

f6o,-

Straat:
Postcode:
Woonplaats:

-\C randstad

\^fl

r

<^üP" zazarediamonds ROUHN <kpn>teiecom|

Kraznapolsky
Marcanti Plaza

f4Q.'

Time Machine

aug 7

De Melkweg

f35.'

Back to the 705

aug 7

De Escape

f5Q,-

f 22,50;

The Wedding Party II aug 7

fi5.'

The Grand Finale
Official Closlng

nashuatec
SPEEDO'

(<>l

randon

Kennedy Van der Laan

VSBFONDS
Amsterdam Water Supply

aug 5

The Women's Western Party
aug 6

.. :\\ .........
Staatsloterij

aug 4

The Wedding Party l aug 6

E N E R G Y DRINK

De heer/mevrouw (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is)

aug 4^

Strictly Classics Part III aug 5

Voor meer informatie, vraag naar het volledige programmaoverzicht.
Hoe bereik je Gay Games: Caücenter 020 - 4271998 / Postbus 2837,1000 cv Amsterdam
e-mail info@gaygames.nl / internet www.gaygames.nl/ticketcenter 020 - 4200 200

Naam:

julysi

Opening Party

aug 2
aug 3
aug 4
aug 5
aug 6
aug 7

aug 7

aug 2-8

/40,-/50,f 17,50
f4o,-/so,-

Storytelling Festival
'Go East!'
Workshop 'Go East!'
"Amor Natura!'
Workshop 'Amor Natura!'
'Out in Africa'
Workshop 'Out in Africa'

Sportklimmen

Zwemmen

juli3i-augi,
aug 1-7
aug 3-4

Kraznapolsky

f85,aug 8
Amsterdam Docklands f6o,-/6s,i & 8 aug
Combinatieticket
/HO,-
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Peugeot 306 Cabriolet 2.0

Fransman met pasta inslag
test
Motortype:
Viercilinder
Cilinderinhoud: 1.998 cm3
97 kW/135 pk
Vermogen:
bij 6.000 t.p.m.
Max. koppel:
180Nmbij
4.200 t.p.m.
Acceleratie:
11,1 sec van
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
199 km/uur.
Gem. verbruik: 9,2itr/100km.
Prijs:

ƒ 62.000,-

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten
voor
Elektrisch bediende zijruiten
achter
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur verstelbaar
Mistlampen voor
Getint glas
Airbag

Prins Bernhard heeft een Fiat Seicento in ontvangst genomen voor
de Rare Bird Club. Dat is een vereniging die al jaren met man en
macht zeldzame vogels beschermt. Op 2 oktober gaat de gele met
vogels beschilderde Seicento onder de hamer tijdens een veiling
op het Paleis Het Loo in Apeldoorn. De opbrengst is voor de Club.

Achttien miljoenste Golf
De VW Golf behoort tot de meest geproduceerde auto's ter wereld.
De achttienmiljoenste is onlangs van de band gerold. Een megaprestatie in de 24 jaar dat de Golf wordt gebouwd. Alleen met de
legendarische T-Ford en de VW Kever zijn destijds ook dergelijke
hoge productie-aantallen gehaald.

E PEUGEOT 306 CABRIOLET is een prachtig vormgegeven auto. Hoe kan het ook anders als de Italiaanse
meesterontwerper Pininfarina een flinke vinger in de
pasta heeft gehad. De auto is gezegend met een fantastische combinatie van comfortabele Franse rijeigenschappen en een flitsend Italiaans uiterlijk.
SPECIFICATIES
Peugeot 306 Cabriolet:

Seicento voor Prins Bernhard

Opel Astra in uniform

De Peugeot 306 cabriolet is een
prachtig vormgegeven auto. Hoe
kan het ook anders als de
Italiaanse meesterontwerper
Pininfarina een flinke vinger in de
pasta heeft gehad. De auto is
gezegend met een fantastische
combinatie van comfortabele
Franse rijeigenschappen en een
flitsend Italiaans uiterlijk.

Eén Astra zal tegelijk geliefd en gehaat zijn. Dat is de politieversie.
Opel Nederland heeft hem onlangs gepresenteerd. Gehuld in de
herkenbare blauw-rode striping en uitgedost met de nodige zwaailichten zal deze Astra hardrijders koude rillingen bezorgen en
slachtoffers van inbraken gerust stellen. Bij menig politiekoprs zal
deze geüniformeerde Astra zijn intrede doen. Nederlands best verkochte auto is ook een gewilde bedrijfswagen voor de vaderlandse
ordebewaarders.

Eigenlijk had Peugeot met de 205
cabrio een foutje gemaakt. De
onthoofde versie van dit succesnummer had namelijk een afzichtelijke rolbeugel. Voor liefhebbers
van open rijden is een dergelijke
auto geen optie. De 306 is gelukkig een zogenaamde 'volledige
cabrio'. Van de voorruit tot de
kont is alles lucht. Om veiligheid
te garanderen is de rolbeugel in
de raamstijl van de voorruit geïntegreerd.

De Peugeot cabriolet valt op door zijn ranke lijnen.

De 306 cabrio is open en dicht
geweldig om te rijden. Hij
beschikt over een gevoerde kap
die rijgeluiden bij dicht rijden tot
een minimum beperkt. Voor een
auto zonder conventioneel dak is

dit een ongekende luxe. Bij de
test 306 opent en sluit het dak
elektrisch. De meerprijs is 5.000
gulden. Maar met een druk op de
knop kun je dan met volle teugen

Achtste Marlboro Masters
op Zandvoort
Het Circuit Park Zandvoort ontvangt op 7, 8 en 9 augustus voor de
achtste maal de Marlboro Masters. Vele talentvolle autocoureurs
verschijnen aan de start van de belangrijkste Formule 3-race van
het jaar. Ze hebben allemaal slechts één doel: in de voetsporen
treden van de allereerste Marlboro Master, David Coulthard.

genieten.
Onder de kap huist een 2.0 liter
16 klepper. Met 135 pk ben je,
indien nodig, snel van de plek.
De cabrio koper zal deze behoef-

Luxe versies van Ibiza en Cordoba
IGO IS EEN STAD in
Noord Spanje. Sinds
kort prijkt deze ook op
uitvoeringen van de Seats
Ibiza en Cordoba. In deze
varianten krijgt comfort
glans

V

Standaard zijn centrale vergrendeling, een doorlopende middenconsole en een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel.
De Cordoba Vigo heeft als extra
nog elektrisch te bedienen ruiten
voor.

Van de Cordoba en Ibiza heeft Seat sinds kort speciale Vigo uitvoeringen.

Beide modellen zijn verkrijgbaar
met een 1,4 of een 1,6 liter benzinemotor of 1,9 SDI dan wel
een 1,9 liter TDI diesel. Tevens is
er een 1,6 liter benzine met automaat. De prijs van de Ibiza Vigo
begint bij 25.295 gulden, terwijl
de Cordoba Vigo vanaf 28.595
gulden te koop is.

Jeep Grand Cherokee
vloeiend van vorm

te echter niet snel hebben. Deze
auto is gemaakt om, met het dak
open, rustig van het landschap te
genieten. En hij kleeft aan de
weg. Bij snel genomen bochten
blijft hij lang neutraal, alvorens
geleidelijk over te gaan in onderstuur (een ruimere bocht maken
door glijden over de voorwielen).
Als haast geboden is dan houden
de perfect zittende stoelen
bestuurder en passagier bovendien goed op hun plaats.

Deze auto geeft zonder het vaste
dak toch een veilig gevoel. Dit
komt door de complete veiligheidsuitrusting.
Naast de eerder genoemde rolbeugel heeft de wagen standaard
een airbag en gordelspanners.
De binnenspiegel met anti-verblindingsstand en de achterruitontwaseming zijn heerlijk voor de
bestuurder en zorgen voor veilige
rijomstandigheden.

De Marlboro Masters in Zandvoort is de enige echt internationale
ontmoeting in Europa voor Formule 3, de springplank naar de
Formule 1. Behalve Coulthard zijn momenteel zeven rijders met
een Masters-achtergrond in Grand Prix actief. Geen wonder dat
ook de achtste uitgave van de Marlboro Masters volop aandacht
krijgt van deelnemers aan vooraanstaande nationale Formule 3kampioenschappen {onder andere Duitsland, Frankrijk, Engeland
en Italië).
Het hele Masters-weekeinde biedt spectaculaire activiteiten voor
het publiek. Toeschouwers kunnen onder andere een bustoer
maken over het circuit en shoppen op de automobiliamarkt. Het
programma omvat traditiegetrouw verrassende demonstraties en
wedstrijden voor de Marlboro Elf Renault Mégane Trophy, de
Ferrari-Porsche Challenge en de Historie Grand Prix-cars.

Extra luxe Ssangyong Musso E 2.3 Millennium
e automobilist die werkelijk alles tegelijk
wenst, komt uit bij de
SsangYong Musso E 2.3
Millennium. Deze auto van
het Koreaanse 4x4 merk
biedt veel, heel veel. Dat
zijn onder meer het weldadige comfort van een lederen interieur en automatische airco. Het Millenniumvoordeel kan oplopen tot
ƒ9.500 en maakt deze exclusieve Musso nu nog interessanter.De SsangYong
Musso staat bekend als een
uiterst robuuste en veelzijdige 4x4. Hij is ruim: zijn
laadruimte meet maar liefst
twee kubieke meter (indien
de achterbank volledig is

D

opgeklapt). Dat betekent dat
hij lekker flexibel in het
gebruik is, voor hobby,
werk of gezin.

kelbaar via een eenvoudige knop
op het dashboard. Een gelimiteerd slipdifferentieel zorgt ervoor
dat zelfs in zwaar terrein de 4WD
grip behoudt.

Musso E 2.3 onderscheidt zich
door het lederen interieur. Als
extra is nog een automatische
transmissie te bestellen, die het
luxe karakter versterkt.

De krachtige benzinemotor (110
kW/150 pk) van Mercedes-Benz
zet aan tot stevige prestaties. De
Musso accelereert in 11,8 seconden vanuit stilstand naar 100
km/u. Snel en veilig inhalen, een
trailer (tot 2.800 kilo) trekken of
een rit door zwaar terrein: de
krachtbron levert overal en altijd
ruim voldoende vermogen.

De Musso is daarnaast een uitstekende zakenauto. Hij heeft
prettige rij-eigenschappen en is
representatief. Bovendien biedt
hij de luxe van een comfortabele
zakenlimousine, mede dankzij de
zeer complete uitrusting. Behalve
de eerder genoemde zaken heeft
hij nog centrale portiervergrendeling, fraaie lichtmetalen velgen en
elektrisch bedienbare ruiten en
spiegels. Het is een greep uit de
lijst standaardvoorzieningen.

Tevens kan de Musso van een
LPG-systeem worden voorzien.
De luxe Musso E 2.3 Millennium
staat voor ƒ 50.195 in de prijslijslen (grijs kenteken, exclusief
BTW). SsangYong biedt daarnaast een bijzondere scherpe
lease-overeenkomst vanaf
ƒ1.235 per maand.
Op geel kenteken kost deze
Musso ƒ71.980,- (leasetarief
vanaf ƒ1.650 per maand).
Het Millennium-voordeel op de
Musso E 2.3 geldt tot en met 31
augustus..

Elektrisch inschakelbaar
De vierwielaandrijving (hoge en
lage gearing) is elektrisch inscha-

De Millennium-uitvoering van de

E GRAND CHEROKEE
ondergaat een totale
gedaanteverandering.
De hoekige vormen maken
plaats voor vloeiende lijnen.
Van voren naar achteren
oplopend scheppen die een
sportief beeld. Maar het
robuuste voorkomen van
een reusachtige vierwielaangedreven terreinauto is
gebleven. Dat hoort bij een
Jeep.
De Grand Cherokee ziet er gelikt uit met zijn ronde vormen.
'n januari start de productie van
de nieuwe Grand Cherokee. In
het voorjaar arriveert hij in
Europa. Het is een imposante
auto, 112 millimeter langer dan
zijn voorganger. Dat was al een
r
eus. Ook in de breedte en de
hoogte dijt de Grand Cherokee
uit: respectievelijk 64,5 millimeter
en 40 millimeter. Hoofdruimte en
beenruimte profiteren van deze
groei.
Voor Europa zal Chrysler de Jeep
Grand Cherokee in het
Oostenrijkse Graz gaan bouwen.
Productie dichtbij de afzet houdt
d
e kosten laag. Maar er nog een

voordeel. Het is mogelijk om de
auto een meer op de Europese
smaak af te stemmen. Dus een
wat harder geveerd onderstel en
een hoge stabiliteit bij forse snelheden.
Dat uit zich in kleine, maar heel
belangrijke aanpassingen. Zo zitten er windgeleiders op de ruitenwissers en zijn de banden afgestemd op kruissnelheden tot 200
km/uur. Speciaal voor Europa zijn
er ook elektrisch inklapbare buitenspiegels. Handig als je door
een nauwe straat moet rijden.
Chrysler is ambitieus: "Wij zijn

ervan overtuigd dat de nieuwe
Grand Cherokee met de nieuwe
motoren en de meest verfijnde
vierwielaandrijving ter wereld de
afstand tot de groeiende groep
imitators zal vergroten. Dit is de
meest luxueuze Jeep ooit
gebouwd.
Uiteraard blijft het een terreinauto. Jeep put uit een ruime ervaring in de ontwikkeling van 4x4
voertuigen. De basis is per slot
van rekening al gelegd met de
Willy's Overland General Purpose
Vehicle welke het Amerikaanse
leger gebruikte in de Tweede
Wereldoorlog. GP uitgesproken

op zijn Engels is Djzie Pie. De
merknaam Jeep laat zich vervolgens eenvoudig verklaren.
De Grand Cherokee is getest op
de zwaarste off-road parcoursen
in de Verenigde Staten. Eén
daarvan was de Rubicon Trail,
fameus om zijn onbarmhartige
omstandigheden. Chrysler rust
zijn topper met een serie krachtige motoren uit. De koper kan straks kiezen uit een vier lieter zescilinder van 195 pk en een 4,7
liter achtcilinder van 230 pk. Ook
komt er een diesel van 150 pk.
Dat is een 3,1 liter vijfcilinder
turbo.

De Millenium uitvoering van de Musso E 2.3 heeft een lederen interieur. Deze auto biedt betaalbare luxe in het segment van de terreinwagens.
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EEN KLEINE GREEP UIT
ONZEOPRUIMINGSSTUNTS:
PHILIPS
BREEDBEELD-TV
STEREO VIDEORECORDER
METSHOWVIEW +
PDC
JVCUXT100MICROSET +
CD + BOXEN. ,,,.,,,.

AKA1 RADIO/
CASSETTE + CD
SOIUYDISCMAN
PORTABLE CD
ER IS AL EEN DISCMAN VOOR
"

-^j" J- -"j

/
>
/

SONY VIDEORECORDER
Eenvoudig te bedienen. Automatische
koppenreiniging. Afstandsbediening. NU

LUXE 1300 WATT STOFZUIGER
Metalen buizen, automatisch oprolsnoer,
meervoudig filtersysteem.

'

m

JVC
VIDEOCAMERA

BAUKNECHT
VAATWASSER
WHIRLPOOL L£
1200 TOEREN
WASAUTOMAAT

LUXEWASDROGER
•) Voor 4,5 kg wasgoed. Tijdgestuurd. Reverserende
trommel. Droogtijd instelbaar. VAN-S99T-

AIWAMINISET +
3CD-WISSELAAR
Versterker, tuner,
equalizer, dubbel
cassettedeck,
3CD-wisselaar,
luidsprekers. NU

COMBIKAST
LUXE
VRIESKIST
WHIRLPOOL DUBBELDEURS KOELKAST
Totale netto inhoud 187 liter. Ontdooiwaterafvoer.
Energiezuinig. VAN-849^

MOULINEX
KOFFIEZETTER
TEFAL
WATERKOKER
i
1

3-IN-1COMBI.J,
MAGNETRON

Voor Expert
gaat niets te irer,
Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa.
Gratis Expert All-Risks-Garantie (bij aankopen boven 490,- en bij GSM-telefoons)
m_m.) Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten.
= mj Vakkundige en snelle service.

GRATIS ERICSSON + 4 MAANDEN
GRATIS ABONNEMENT
Gratis Ericsson GSMzaktelefoon in combinatie met 1-jarig
Libertel Personal
abonnement, waarvan 4 maanden
gratis t.w.v. 139,80!

Gratis Geluidsgarantie.

4MAAIHÏÜ

Gratis Video-onderhoud.
WJÊ.) Gratis Omruilgarantie.
Modern betaalgemak met
o.a. de Expert Creditcard.
=L=J www.expert.nl

EXPERT,

BOSCH 1000 TOEREN WASAUTOMAAT
Vele basisprogramma's. Laag water- en energieverbruik. VAN

eicpert
ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

-**ffi'ïü
GEEN AANSLUIT
A-;|ss
KOSTEN t.w.v. 105,75

DAAR

WO

Haarlem*, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
'Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. **Audio, video, hifi.
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Vaartocht over de Amstel

Vaartocht met bezoek aan Pampus

Hel schip vertrekt om door het groene hart van Holland te varen.
We varen via het Amsterdam Rijnkanaal en Diemen de
Weesper-trekvaart op. Bij de omval draait de kapitein de Amstel
op. We komen langs prachtige landhuizen. Vervolgens keert het
schip om en neemt de kapitein u mee door Amsterdam. We passeren Carré en de Stopera.
Periode:
Vertrek:
Aankomst:
Kosten:

Vechttocht

Ons schip vertrekt voor een vaartocht via de Oranjesluizen naar
de voormalige Zuiderzee. We meren af bij het eiland Pampus,
waar de gidsen u zullen ontvangen en mee zullen nemen voor
een rondleiding over het eiland, met een bezoek aan het Fort.

Onze Vechttocht is vernieuwd, zodat we u een zo mooi mogelijke
route kunnen laten zien. We varen via Smal Weesp de Vecht op.
U zult hier diverse molens zien op de route naar Nigtevecht. Als
we m Loenen arriveren kunt u van boord gaan voor een wandeling, onder leiding van een gids. Om ca. 15.30 uur wordt iedereen
terugverwacht aan boord, voor de terugreis naar Amsterdam.

iedere maandag in juli en augustus
10.30 uur
15.30 uur
f 37,50 per persoon

Periode:
Vertrek:
Aankomst:
Kosten:

Periode:
Vertrek:
Aankomst:
Kosten:

iedere donderdag van 1 mei t/m 13 september
10.30 uur
ca. 15.00 uur
f 29,00 per persoon

iedere dinsdag vanaf 1 mei t/m 13 september
10.00 uur
ca. 17.30 uur
f 42,50 per persoon

"•'i

Boottocht naar Spakenburg
Rederij Naco vaart evenals voorgaande jaren naar Spakenburg, om de
Spakenburgse dagen mee te beleven. U vindt er dan verschillende soorten
activiteiten, zoals: folkloristische activiteiten, demonstraties van oude
ambachten en volksdansen. Ook voor de kinderen is er van alles te doen.

Vaartocht met bezoek aan Pampus & Muiderslot
We via het IJsselmeer richting Muiden. Daar bezoeken we eerst het
Muiderslot, een eeuwenoud slot dat prachtig is gelegen aan het water.
De gidsen vertellen u over de geschiedenis van het Muiderslot. Daarna
varen we na,ar het eiland Pampus en meren daar af voor een bezoek. De
gidsen nemen u mee voor een rondleiding.
Periode:
Vertrek:
Aankomst:
Kosten:

Data:
Vertrek:
Aankomst:
Kosten:

iedere zondag van 1 mei t/m 13 september
10.30 uur
ca. 16.30 uur
f 42,50 per persoon

woensdag 22 en 29 juli, woensdag 5,12 en 19 augustus
10.30 uur
ca. 18.30 uur
f 42,50 per persoon

Diamond Diner Cruise
Ga mee met een geheel verzorgde avondcruise door de
havens van Amsterdam, met live muziek, uitgebreid koud en
warm buffet met voor-en nagerecht en alle drankjes (excl.
buitenlands gedistilleerd).
Periode:
Vertrek:
Aankomst:
Kosten:

iedere eerste zaterdag van de maand
20.00 uur
23.30 uur
f 135,00 per persoon all-inn

Algemeen
Met de boot naar Sluizencomplex IJmuiden
of Museum Beeckestijn in Velsen
Ons schip vertrekt voor een vaartocht over het Noordzeekanaal
langs de havens van Amsterdam richting Velsen. Hier kunt u van
boord gaan voor een stevige wandeling en daarna heeft u de
mogelijkheid om Museum Beeckestijn te bezoeken. U kunt ook
aan boord blijven zitten, want ons schip vaart door naar IJmuiden,
waar u een bezoek kunt brengen aan het informatiecentrum van
de sluizen.
Periode:
Vertrek:
Aankomst:
Kosten:

iedere vrijdag in juli en augustus 1998
10.30 uur
16.00 uur
f 42,50 per persoon, incl. entree en rondleiding

Vertrek:
Lunch:

Steiger 7, achter Amsterdam CS
Het is mogelijk om bij onze dagtochten een
lunch te bestellen. De lunch bestaat uit:
2 x koffie met 1 appelgebak. Wit bolletje
ham, bruin bolletje kaas, bekertje yoghurt,
stukje fruit en een glas jus d' orange .
Andere suggesties: Geheel verzorgde feestavond
Verhuur luxe salonschepen.
Rederij Naco is te bereiken via
E-mail adres:naco@xs4all.nl

Reisschema
g l' 18 00 uur: vertrek m.s. Admiral of Scandinavia
aar Newcastle. U komt per bus uit Amsterdam (arrangernent A) of laat uw auto achter m IJmuiden (arrangement B)
n

WEEI

22.30 uur
f 47,50 per persoon

i Geef onderstaand uw keuze aan:
i
j Wij reserveren voor:

Dag 2: Na het ontbijt om 09.00 uur (Engelse tijd) aankomst in Newcastle. Een touringcar staat gereed voor
een korte excursie langs de kust en door Newcastle. De
excursie eindigt om 11.00 uur in het centrum van de stad.
U heeft vervolgens voldoende gelegenheid om het centrum op eigen houtje te bezichtigen en om inkopen te
doen. Om 16.30 uur transfer per touringcar naar de terminal van Scandinavian Seaways. Om 18.00 uur vertrekt
het m.s. Admiral of Scandinavia weer richting IJmuiden.

O 3-daagse minicruise naar Newcastle
met bus Amsterdam CS-IJmuiden v.v
(arrangement A)
O 3 daagse minicruise naar Newcastle
met excursie in Newcastle (arrangement B)
O 5-daagse stacaravanreis met eigen auto
naar Schtoland
O 7-daagse stacaravanreis met eigen auto
naar Schtoland

reisverzekering
annuleringsverzekering

Vertrekdata:

. m/v
..m/v.

. m/v

(4,82% van de reissom)

WEEKMEDIAPRIJS MINICRUISE
juli/aug. 169,-p.p.
sept.
149,- p.p.
Kinderen t/m 15 jaar betalen fl 139,-. resp. fl 119,-

Inbegrepen:
- retourpassage IJmuiden - Newcastle, incl.
overnachting in een 2-, 3- of 4-persoons binnenhut
met privé douche en toilet
- bustransfer Centraal Station Amsterdam - terminal
IJmuiden v.v.
- na aankomst in Newcastle korte sightseeing langs de
kust en door de stad plus transfer centrum Newcastle terminal
- toeristische reisdocumentatie
Toeslagen per persoon:
- toeslag bij vertrek uit IJmuiden op vrijdag oi zateidag
' fl 25,-; kind fl 12,50
- voor andere hutaccommodatie aan boord (p.p., retour)
1-persoons hut met douche en toilet f l 120,buitenhut (met raam) rnet douche en toilet fl 20,(kmderen fl l O,-)
2-pers. Commodore hut met douche, toilet en 2x een
uitgebreid ontbijtbuffet 11 100,-

j alleen invullen bij stacaravanreis:
j Mijn voorkeur gaat uit naar een verblijf in:
i O Seton Sands
j O Wemyss Bay
i
! Voor meer informatie kunt u GRATIS bellen met
j Scandinavian Seaways:
0800 - 0227880

Weekmedia-prijzen per persoon:

Stacaravans op z'n Schots

Kinderkorting voor kinderen van 4 t/m 15 jaar fl 95,-

In het stacaravanpark is een zwembad, een speeltuin,
maar ook een winkel, restaurant en wasserettes. Uw
caravan is ruim en gezellig ingericht met een aparte
woonkamer, zithoek met TV. De caravans hebben twee
of drie aparte slaapkamers en een volledig ingerichte
keuken met een fornuis en koelkast. Er is warm- en
koud stromend water, een douche, wastafel en toilet
Gebruik van gas en licht en een entertainment-pas voor
gratis toegang tot alle faciliteiten, zijn inbegrepen. Bij
deze speciale aanbieding inclusief 2 of 4 achtereenvolgende overnachtingen verblijft u m Seton Sands of
Wemyss Bay.
Dit park ligt slechts 20 km ten oosten van Edinburgh en
vormt een prima uitgangspunt voor leuke excursies.
Een absolute 'must' is een bezoek aan Edinburgh, de
hoofdstad van Schotland. Breng een bezoek aan
Edinburgh Castle en het Palace of Holyroodhouse of
maak een wandeling over de Royal Mile. Naast alle
historische hoogtepunten is Edinburgh rijk aan grote
winkelcentra. Vanuit Seton Sands kunt u tevens een
excursie maken naar de textielstadjes Jedburgh,
Melrose en Galashiels m het Borders-gebied. In Seton
Sands kunt u golfen (12-holes), fietsen huren en heerhjke wandelingen maken over de stranden.

Wemyss Bay

Het caravanpark Wemyss Bay ligt aan een mooie baai.
ca. 32 km ten westen van Glasgow. Ideaal park voor
degenen die kennis willen maken rnet de ruige westkust
van Schotland. Maak een dagexcursie naai de eilanden
Bute of Arran, "Schotland in het klem", gezien de grote
verscheidenheid aan (prachtige) landschappen. Vanaf
het park kunt u ook een dagexcursie naar de trendy cultuur- en winkelstad Glasgow maken en liefhebbers van
de hengelsport kunnen bij Wemyss Bay hun hart (en hun
hengel) ophalen.

i Reserveren uitsluitend met deze bon.
l
! Insturen aan:
i Scandinavian Seaways
' Antwoordnummer 323
i 1970 VB AMSTERDAM

Vertrekdata:

l Datum:

7-daagse reis:
3,5,9,11,15,17,21 en 23 juli
2,4,8,10,14,16,20,22,26 en 28 augustus
1,3,7,14,21 en 28 september

l

l Handtekening:

WEE!

ReisschemaVertrek IJmuiden
18.00 uur
Aankomst Newcastle
09.00 uur
Bij de 5-daagse 2 en bij de 7-daagse reis 4 overnachtmgen in een stacaravan in Seton Sands of Wemyss Bay op
basis van zelfverzorgmg (lakens en slopen zijn inbegre-pen)
Vertrek Newcastle
18.00 uur
Aankomst Ijmuiden
09.00 uur

Uw vakantie begint en eindigt met een ontspannen zeereis op de ruim 155 meter lange cruiseferry Admiral of
Scandinavïa Tijdens de 15-uur durende overtocht zult u
zich niet vervelen (zie beschrijving bij Minicruise hiernaast)

Seton Sands

uw hutaccommodatie aan boord:
O ruststoel (inbegrepen bij stucaravanreis)
O l persoons
O 2-persoons
O 3-persoons
O 4-persoons
O bmnenhut met douche/toilet
(inbegrepen bij minicruise)
O buitenhut met douche/toilet
O commodore hut met douche/toilet en ontbijt

3,9, 15, 21 en 27 juli
2, 8, 14, 20 en 26 augustus
1,7,9,11,14,16,18,21,23,25.28 en 30 september

Scandinavian Seaways biedt lezers van Weekmedia de
mogelijkheid om tegen een bijzonder voordelig tarief
kennis te maken met Schotland. Uw vakantie begint in
IJmuiden, vanwaar u de overtocht maakt naar de levendige stad Newcastle. Vanaf hier rijdt u naar uw comiortabele stacaravan in het Holiday Homes park Seton
Sands of Wemyss Bay, respectievelijk 190 en 320 km van
Newcastle. Uw auto vaart gratis mee!

Admiral of Scandinavïa

ja/nee (i 2,75 p.p., per dag)
ja/nee

al vanaf f 225,- p.p.

. m/v

deelnemer l
,
leeftijd
adres
postcode
woonplaats
telefoon overdag
's avonds ....
deelnemer 2
leeftijd
deelnemer 3
leeftijd
deelnemer 4
leeftijd
datum eerste keuze ..
datum tweede keuze.
merk/type auto
kenteken auto
hoogte auto

Dag 3: Na het ontbijt om 09.00 aankomst m IJmuiden.

geeft u meer!

10 en 24 juli, 7 en 21 augustus
19.00 uur

geeft u meer!
geeft u meer!
Bon voor onze lezers
Zomers tussendoortje naar Schotland
5- of 7-daagse stacaravan vakantie

j
i
j
i
j
i
i
j
i

Newcastle is gebouwd op de glooiende oevers van de
Ftiver Tyne. Zes bruggen, de oudste dateert uit 1849, vereinden de beide oevers. Tegenwoordig is Newcastle een
levendige slad, waar nog veel sporen van haar rijke en
onstuimige geschiedenis zijn terug te vinden. Het is
a
'ti)d bedrijvig in deze grootste stad van Noordingeland. Er is dan ook van alles te doen en te beleven.
Newcastle is een waar winkelparadijs met niet alleen
9
en ruime keuze aan moderne winkels, maar ook kleurnjke typisch Engelse markten. Eén van de grootste overdekte markten is de uit 1830 daterende Graingermarkt,
'ndergebracht in een Neoklassiek gebouw. Moderne
Rinkels vindt u volop in Eldon Square en even buiten
het centrum in Metro Centre. Dit is één van de grootste
overdekte winkelcentra van Europa met zo'n 360 winkels
e
n winkeltjes, 50 restaurants en pubs en zelfs een overdekte kermis.
°or minder fanatieke shoppers heeft Newcastle interess
ante bezienswaardigheden. Er zijn tal van kunstgaler
ieen en musea, zoals het Discovery museum, waar men
°P zeer beeldende en interessante manier kennis muakt
net de geschiedenis van Newcastle.

Data:
Vertrek:
Aankomst:
Kosten:

Rederij Naco 020-62 62 466

vanaf ƒ 149,-

Newcastle

&

Voor al onze dagtochten is reserveren verplicht:

SPECIAAL VOOR DE LEZERS VAN WEEKMEDIA
3-daagse minicruise naar Newcastle

Uw minicruise begint en eindigt met een ontspannen
zeereis op de ruim 155 meter lange cruiseferry Admiral
of Scandinavia. Tijdens de 15-uur durende overtocht
hoeft u zich niet te vervelen. Het schip is ondermeer uitgerust met zonne- en promenadedekken, een bioscoop,
een zeer uitgebreide taxfree-winkel en diverse bars en
lounges met volop zeezicht. Voor een goede maaltijd
kunt u terecht in het self service Café Lighthouse of in
het Seven Seas buffet restaurant. U treft aan boord ook
het uitstekende Blue Riband a-la-carte restaurant aan.
i> Avonds speelt het scheepsorkest bekende dansmuziek
en treedt het showballet op in de Colombus Club. Ook
kunt u dansen in de Compass Disco of een heerlijke
cocktail gebruiken in de Admiral Bar. En misschien wilt
u wel een gokje wagen in het casino?

Een heerlijke vaartocht over de prachtige rivier
de Vecht. Inclusief een uitgebreid kaasplankje,
toast, stokbrood, boters, een half flesje rode of
witte wijn naar keuze en veel kaarslicht!

U vindt ons in de Gouden Gids. lf&

geeft u meer!

Admiral of Scandinavia

Candlelightcruise

5- of 7-daagse reis bij vertrek van 3 juli t/m 28 augustus
bij bezetting stacaravan door:
2 pers
3 pers
4 pers. 5 pers. 6 pers.
580

450

385

375

345

5- of 7-daagse reis bij vertrek van l t/m 28 september bij
bezetting stacaravan door:
2 pers. 3 pers
4 pers
5 pers
6 pers.
360
280
240
245
225
Kinderkorting voor kinderen van 4 t/m 15 jaar fl 60,-

Inbegrepen:
' retourpassage IJmuiden-Newcastie, incl. overnachting
m een ruststoel
' vervoer van uw personenauto aan boord
(max. 1.85 m hoog)
' twee oi vier overnachtingen m een stacaravan
(park naar keuze) op basis van zelfverzorgmg
' lakens, slopen en enteitammentpas
* toeristische documentatie

Toeslagen:
' caravan met 3 slaapkamers bij de reissom vooi 2, 3
en 4 personen fl 145,- per stacaravan. Bij de prijs vodr
5 en 6 personen is altijd een caravan met 3
slaapkamers inbegrepen.
' andere hutaccommodatie aan boord'
2-, 3-, 4-pers bmnenhut met doucheltoilet fl 20,
2-, 3-, 4-pers buitenhut met doucheltoilet fl 40,
2-, 3-pers. commodore buitenhut met douche, toilet en
uitgebreid ontbijtbuffet fl 100,
Kmdeien t/m 15 jaar betalen m.u v. de commodore
klasse 50% van deze toeslagen.
,
' weekendtoeslag bij vertrek uit IJmuiden/Newcastie op
vrijdag en/of zaterdag volw. il 25,- per enkele reis,
kind fl 12.50.

Vertrek is mogelijk op de volgende data:
5-daagse reis.
5, 11, 1 7 e n 2 3 ) u h
4,10,16,22 en 28 augustus
3.7,9,14,16,21.23 en 28 september

geeft u meer!

geeft u meer!

woensdag 22 juli 1998
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(Para)medisch personeel gevraagd

Stichting Bejaardenzorg
Amstelveen

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Op zoek naar een nieuwe uitdaging
in de regio Amsterdam?

Arto'

bejaarden-/ziekenverzorgende m/v
in de nachtdienst (gediplomeerd)
(7 nachten per 4 weken)

0906*0611
Spannende date'
0906 50 15 15 6

• GSM telefoon z abon , met
tasje, lader, boekje, kleur
groen/rood, ƒ250 5717377

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

T h (bedr pand) gem woning
in centr boven disco, 1 pers ,
tv + tv-aansluiting aanw,
gas, licht, water incl, p m.
Salaris conform de CAO Verzorgingshuizen
ƒ900, 1 mnd borg, eigen opSchriftelijke reacties, t a v de directie Stichting Bejaarden- gang, douche, toilet, keuken
zorg Amstelveen, Populierenlaan 21, 1185 SE Amstelveen Tel 06-53344660
T h (bedr pand) gem woning
in centr boven disco, 1 pers ,
Divers personeel gevraagd
tv + tv-aansluitmg aanw,
gas, licht, water incl, p m.
ƒ 750, 1 mnd borg, eigen opgang, douche, toilet, keuken
Tel 06-53344660

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

VAKANTIEWERK m Zandvoort voor 2 flinke jongens,
min leeftijd 16 jaar, voor het opruimen van bouwmateriaal
Telefoon 0654203220
EFC Robinia BV verkoopt
Huishoudelijk
groenbeleggingen en zoekt
ervaren verkopers i b v auto
personeel
Wij verzorgen perfecte afgevraagd
spraken en begeleiding Wij
bieden goed basissalaris en
hoge provisies Bent u een Gevr huishoud hulp, 3 uur
topverkoper en kunt u afslui- p week Tel 023-5712563
ten, bel dan snel de heer Kabel 0346-557257

Winkelpersoneel
gevraagd

Geld verdienen1" Voor de
zomervakantie voor stud
m de promotie Bel H&E
Promotions 074-2504856/
074-2504864(18-21 u)
Gevr. 2 chauffeurs 1x 30 uur
p w, 1x 36 uur p w Vereist Bnjbewijs, stadskennis, nj-ervaring, representatief voorkomen Voor ml 9 00-19 00 uur
020-6097456

gevraagd

Secretaresses / Management Assistentes

Oproepen - Mededelingen

Commercieel medewerker

• Alle medewerkers van de
tennissportweek, bedankt
Weggelopen of
Diverse functies zowel in de IT- en Financiële wereld als de namens groep blauw Ene
gevonden dieren
Dienstverlenende sector Ben je klantgericht, stressbestendig, commercieel, flexibel en heb je HBO werk-denkniveau' • ledereen v.h tennissportkamp bedankt voor de te Vermist omg Engelbertstr,
DAN HEEFT ARTO DE BAAN VOOR JOU'
gekke week. Glenn, Ene, Bob wit perz katertje, 3 mnd oud,
• Uw particuliere Micro bonnaam LUNA Heeft u hem geper post verstuurd bereikt zien? Svp contact opnemen
Per direct uitdagende logistieke (start-)functies op
we missen hem vreselijk
MBO en HBO niveau bij een zeer gerenommeerd IT-bednjf te ons pas over 3 a 4 dagen
Tel 023-5718011
Opdrachten die te laat
Amsterdam Internationaal, dynamisch, verantwoordelijk
binnenkomen worden
werk in informele werksfeer voor analytisch en
automatisch de week
Felicitaties
communicatief sterke kandidaten
daarop geplaatst

Logistieke Toppers

Auto's en
auto-accessoires
Auto demontagebedrijf
STRIJDONK, RDW/ARN erk,
lid Stiba Inkoop sloop/schade-auto's Gratis gehaald Tevens verkoop oude en nieuwe
onderdelen
Meteorenweg
381, A'dam, 020-6319802

Rijles auto's
en motoren

0906-Nummers
09069889 Rijpe Sjaan DD
zkt jongens (18) v Live Seks
Grijp onder m'n rok 99 cpm
50 cpm1 Binnen 5 seconden
vrouwen 30+ direct live aan
de lijn' 0906-1722.

Nieuwsgierig naar de vele mogelijkheden die
ARTO UITZENDBUREAU, ARTO PROJECTEN en
ARTO WERVING & SELECTIE je kan bieden'

MATRASSEN
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

80x190x14

25
99-

80x200x14 105-

SG
30

SG

SG

35

40

125-

140150155165215230245 255290325365-

130-

90x190x14 110- 1 4 0 90x200x14 115- 150120x190x14 155-

190-

130x190x14 165-

200-

140x190x14 180-

225-

140x200x14 190-

230-

160x200x14 200- 2 5 5 180/200x14 230-

290-

200x200x14 255- 330-

160165175185225245265 270105350390-

SG
45
180190200215255280300315345380425-

pockel
damast
275280285290375395425450495525540-

pockel Latex
badstof 14 cm
350 -

260 -

355-

270-

360-

290-

365 425 430-

320 390 425-

525 -

465 -

550 -

499 -

570 -

605 -

625 -

699 -

640 -

790 -

Alle afwijkende
LET OP!! maten mogelijk
SPECIALE AKTIE GRANDIOZE SPECIALE
AANBIEDING
Fabriekswinkel

ALLÉÉN BIJ ONS
KWALITEITSMATRASSEN
SG35 90x200 16 cm dik

ƒ98,Papaverweg17
Postjesweg 87
Insulindeweg 509
Van Woustraat 96

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Zuid

VA ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoperi
Bel nu 023 - 5714534

Dans- en
balletlessen
DANSLES' Van der Linde
Dansschool Dag mschr v/a
25 aug a s Pr Beatnxlaan 5,
Diemen Tel 0206991209

Comb kinderwagen en
Stockenmuller autostoeltje,
t e a b 023-5713538

NZ VOORBURGWAL 158, AMSTERDAM

SG

Autoverzekering

Verhuizingen

Bel dan snel: 020-6273094 / 6237475

Maaien
dikte

Financien en
handelszaken

SCHILDER heeft nog tijd v
binnen- en buitenwerk Vnjbl
prijsopgave
Bellen na 1800 uur 5719800

<inder/baby-artikelen

Tel. 020-6324959
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 020-4703049

Je huis
in de krant
brengt-mensen
over de vloer.
= £
-•" =

Muziekinstrumenten

Woningruil

PIANO
SPELEN

Woningruil, aangeboden
4 kamerwoning, ger,
grote badkamer met ligbad,
2 hoog, hoek, schitterend
uitzicht over Rozengracht, U kunt bij ons al v a ƒ 270,
voor het eerste half jaar
Dacostakade, Clercstr, huur
een goede piano huren
ƒ 515 p m Gevr 3 kamer flat
Zandvoort, liefst Noord, huur
onder ƒ 800
Inl tel 0204122172
Amsterdamseweg 202
• Zie de colofon voor opgaAMSTELVEEN
ve van uw rubieksadvertentie
020 - 6413187

VAN KERKWIJK

Mode

Monet Strijkservice
Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk
zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot
1700 uur Voor info 0235717177 of 0652502188

Kennismaking
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE'?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week Wat moet u doen'
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 0906-50 15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze
4 Spreek een boodschap m en wacht op een reactie

KEUKENS & BADKAMERS
DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:
HOOFDDORP, Kruier» 785 C, 020-653 M82.
ZAANDAM, Piclcr Gliijscnl.i.in 1l/Prm iiicialcwcg. 075-6355920.
ZOETEIWOUDE, Hoge Rijmlijk 195,071 -5M05-I.
Overige aili cssi'ii v milt n in ilc Gouilcn Cidi.

Op 26 augustus verschijnt in een oplage van
meer dan 500.000 exemplaren
weer een speciale bijlage in alle Weekmedia-bladen
over 'Wonen/Onroerend goed'.
Daarin wordt onder meer aandacht besteed aan
woninginrichting.
Op 16 september verschijnt opnieuw een bijlage met het
thema Wonen/Onroerend Goed'.

50 cpm i Thuiscontact vrouwen (20 59) zoeken een afspraak thuis 0906-1744

(09)06-98.50

X Y Z B.V verhuizingen en
kamerverhuizingen/ transport
Voll verz Dag nachtservice
020 6424800 of 0654304111

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

Brugman badkamer Taliili
Luxe complete witte luiilkuniLT. Bestaande uil:
liockhail, kwarlromli* donchcItak mei scheidingswand,
wamlcloset, badmeubel
met bpirgelkust en wastafel
en kranen.

9.950,fy Brugman installatieplan,
voor de complete installatie
». .sVanirw badkamer
(

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-408361

0906-96.88

Engineers

Men for Woman only
een uurtje voor jou 'alleen"7
24 u p d , 7 dgn p w. Bel
Escort Express 06-50421653

in 5 dagen

60 cpm i Wijkdatmg vrouwen
Wie wil mij thuis knippen en • Lida ziet Sarah, van harte uit jouw wijk zoeken een afspraaki 0906-17 17
scheren Hoge beloning
gefeliciteerd Je zuster
Telefoon 023-5712282
Afspreken in jouw
postcode-gebied
Beeld
en
geluid
Uitgaan
0906-5022204 (1 gpm)

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus
Tel 023 5713780

Brugman Inuliiicuhcl Phiyn
Modern gr
150 cm breed. Uitgevoerd in
wil of jasniijn. Cnni|ileet met
wastai'el en luxe kraan.

Alblas Verkeersscholen

Boekhoudkundig medewerkers

Uitdagende banen voor HTS-ers (en MTS-ers) op niveau
bij een internationaal computerbedrijf .
Affm'teit met automatisering en toe aan de uitdaging'
Bel snel voor meer informatie

LUXE PRIVÉ HUIS . vraagt
meisjes v a 18 jr/studentes/
luisvrouwen die wat willen
bijverdienen Intern is ook mogelijk Bel of kom langs' Overoom 443 Tel 0206189110

En de makelaar weet van
wanten en kranten.

BEL DAMES THUIS
Elke donderdag dansen en • Te koop stereo ƒ 125
In heel Nederland
ontmoeten v alleengaanden Telefoon 0235717002
GEHEEL PRIVÉ
v a 30jr 'De Ossestal', NieuVerb
leegverkoop
losse
HIFI
welaan 34A Osdorp, v a 20 u
Harm/Kardon, Teac, SonyEs,
24 u/pd (1 gpm)
Rotel, Technic Medevoort,
Zie ook Nieüwsnet 9
Onderhoud,
Luxman, JBL, JMLab, Infmity Kabeltekst pag 440 en 450
Cijfermatig sterk, accuraat en interesse in een baan op
CARIDAX HIFI, Adm de Ruyreparatie,
niveau' Voor kandidaten met SPD, MBA of PD diploma is
BEL ME THUIS
terweg 131 Asd 020 6837362
doe-het-zelf
deze advertentie de eerste stap naar een nieuwe carrière

Ben je op zoek naar een parttime functie als
SECRETARESSE, TELEFONISTE, ADMINISTRATIEF- of
BOEKHOUDKUNDIG MEDEWERKER, RECEPTIONISTE of
POSTKAMER MEDEWERKER
Ook voor parttimers heeft ARTO interessante banen1

Luxe privé huis' Topmeisjes
10 01 u, 7 dgn p w Saupa +
Dubbelbeden Sarphatipark
118, A'dam 020 - 6723022

• Wij behouden ons het
•echt voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
• Roces Skates, maat 41 of niet op te nemen
met bescherming, ƒ 100
Telefoon 023-5716815

Voor auto/motornjles in
Word je enthousiast bij de termen dynamisch, internationaal,
Amsterdam e o is een gratis
informele werksfeer, organiseren, zelfstandigheid, uitdaging
Jongeren gevraagd t/m 30 jr die shag en/of filtersigaretten mfogids verkrijgbaar
Heb je een opleiding op MBO-HBO niveau en pit'
raken en mee willen doen aan een marktonderzoek Je krijgt Tel 020-4205386
LAAT DEZE KANS NIET SCHIETEN'
hier een vergoeding voor Inlichtingen 020-6654447

Parttime functies op niveau

DESIRE ESCORT

WIKA AUTOGLAS

VOLOP BANEN VOOR ENTHOUSIASTE,
GEMOTIVEERDE (M/V)

ONZE SPECIALITEIT EN TEVEEL BANEN
OM OP TE NOEMEN' Op zoek naar een carrière
m het BANKWEZEN7 Diverse banen als medewerker
Back-Office, Effecten, Betalingen, Kas-Balie,
Accountmanager, etc op MBO/HBO niveau1
Interesse m VERZEKERINGSWEZEN'
Bel voor een Persoonlijk Banenadvies1
Polis- en Relatiebeheerder, Hypotheekadviseur, etc
Voor (erv ) kandidaten en starters met MBO/HBO opl

Diverse clubs

Sportartikelen

SAAB SERVICE MOLENAAR
is i v m VAKANTIE
GESLOTEN
Kaasboerderij in Amstelveen
van 25/7 t/m 16/8/'98
zoekt enthousiaste fulltime
VERKOOPSTER m/v met talenkennis Tevens medewerker voor de zondag geSinds 1954
vraagd Tel 020-6431323
Autoruiten en kentekenplaten
Lijsterstraat 18
Tel + fax 023 - 5731613
Horecapersoneel

CAFE-RESTAURANT,
- Rubrieksadvertentie op- centrum Zandvoort, zoekt
9
geven Zie voor adres en/of medewerkers voor bar en/of
telefoonnummer de colofon bediening en een afwasser
in deze krant
m/v Tel 023-5731607

Bank en Verzekeringen medew.

Advertenties van
vrouwen 18+ (1 gpm)

24 u p d All creditc ace
020 6700620
035 6220655
036 5360208
http //www desire nl
Spontane dames welkom

TEVENS ZIJN ER PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN VOOR
TIJDELIJKE CONTRACTEN EN OPROEPKRACHTEN
(gediplomeerd bejaarden /ziekenverzorgenden m/v)

Leuk vakantiewerk1
Verdien ± ƒ 150 p d Bel snel
0900-2002005 (100cpm)

I)ó specialist in Merk !

SEKS ALARMNUMMER *
Snelseks Direct Live 99 cpm

Te koop
aangeboden
diversen

beheert twee verzorgingshuizen in Amstelveen, te weten DE
OLMENHOF voor 97 bewoners en t HUIS AAN DE POEL voor • Te koop modern, wit bed,
maat 90x200, prijs ƒ75
146 bewoners, alsmede 29 aanleunwoningen
0235715815
Voor 't HUIS AAN DE POEL zoeken wij op korte termijn een

l'l.i.il-in^ is mop l i j k ui ilr toljii l i i l r u l l l i r

/ \ \ ! > \ OOK l s M IU \ \ M i l M) /'<>~> t |»-i m i l l i n i i - l i i
HmliiifA-lijil in. i.iii.l. i;; 17 Illl IHII
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VERNIEUWD ca 1 gpm
Beluister anoniem
advertenties 18+
0906-5015 156 (1 gpm)
Biseks' Buurvrouw/buurmeisje (18)' Spelletjes steeds harderi 99 cpm 0906-95 26
Dagelijks seksen hete meis
jes (18) op onze LIVELIJN' De
heetste' 99 cpm 0906-06 03
Direct contact met
stoute vrouwen
0906-5022221 (1 gpm)

Meer informatie over adverteren
in deze bijlagen:
Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,
tel. 020-562.6230
Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen,'
tel. 020-3473434.

voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgcndc voorwaarden: • geabonneerd ^ijn op liet
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet.telclbni.sch) • aan balie kantoor zijn opgegcven • maximaal 3 regels • alleen voor particulier
gebruik • ne't aangebodene mag niet boven
\
f 300.- uitkomen • bijv. huisraad ie koop aangeboden.
Gebruik bij hel invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letler. punt. komma of cijfer één vakje.
Laai na ieder woord, punt ot' komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is. kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.'

Direct contact met
vrouwen thuis'
0906-5022221 (1 gpm)

Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Fax:020-6656321.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gaslhuisplein 12.
2041 JMZandvoorl

IWIKVKN ONDER
NUMMER KOSTEN
F9,99(ICL. BTW)
EXTRA
(u dient er rekening
incc (c houden dut bij
"u\v opgave de rejjel
hr.o.nr.... bun v.d. blad
als l re^el bij in> tekst
gerekend \\ordl).
Wij /.ijn niet uunsprakelijk v«»>r fouten ontslaan door onduidelijk
handschrift.

Gratis Micro's en betaalde
Wij behouden ons hel
Micro's moeten worden inuele- rcdlt M)or '•<»ltk'r
vc,d aan de balie van ons kanloor tot uiterlijk maandag
,L. ,,
ni ,

1 6.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

Dominante vrouwen geven
telnr voor gratis SM-contact
0906 1833 (80 cpm)

ed 17

Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
0906-5022221 (1 gpm)
Een spannend
contact in de buurt
0906-5022204 (1 gpm)

t/m 3 regels ƒ 5,60

Ik ben er
ALTIJD VOOR JOU

t/m 4 regels ƒ 7,47

(09)06 - 9789

t/m 5 regels ƒ 9,34

ca 1,05 p/m

Ik ga door, waar anderen
stoppen' Schaam me ner
gens voor en wil harde SEKS'
Harnet' 99 cpm 0906 9794
LIVE' Black, beautiful en hot'
Voor de liefhebber v zwarte
vrouwen'99 cpm 09060601
New*New*New*New*New
SECRET-PHONE-COMPANY
De 1e seksafluisterlijn v Holl
0906-97 22 Secret" 99 cpm
1

Ontdek de duistere wereld
SM Je meesteres LIVE' Zi
wijdtjoum'99cpm 09069626
STUDENTES geven telnr
voor gratis sekscontact'
0906-1822 (1 gpm)
Vanavond al een
fijne afspraak'
09065022204 (1 gpm)
Voor 't echte handwerk bel je
0906 0630 Zij praten, jij komt'
Live + Stones' 99 cpm
Wil je lekker komen maar
geen 06 op je tel rek' Bel dan
nu 00569004253 (2 5 gpm)

t/m 5 regels ƒ 11,21
t/m 7 regels ƒ 13,08
t/m 8 regels ƒ 14,95
t/m 9 regels ƒ 16.81
t/m 10 regels ƒ 18,68
Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uu adveilentie helaas met opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 icgels gratis, niet voor de /.akelijkc maikt. lol een -maximum \ a n één ad\ertentie
per week. Ook /.onder vermelding vraagprijs ( a i t i k e l e n ie /.amen niet boven f300,-) kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen zijn incl. 17.59r BTW.
Naam:

'

Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v p. in rubriek:

Plaats:
l

t -| _13-14-15-17
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'Je mag niet als een zoutzak staan zwengelen

i

In de oude havenstad Enkhuizen worden
deze zomer de negende Zuiderzeedagen
gehouden. Vier donderdagen waant men
zich in de tijd dat het IJsselmeer nog
Zuiderzee was. Eén van de hoogtepunten is
op 30 juli de Enkhuizerdag. Dan zal door
heel Enkhuizen de muziek van draaiorgels
klinken. En wie altijd al eens zelf aan een
draaiorgel wilde draaien, krijgt zijn kans
tijdens de orgeldraaiwedstrijd.

/ A L A A N H E T mooie
9 /• IJsselmeer, daar ligt
/-• een havenplaats. Het
JL JL is de oude haringstad, waar steeds mijn hart
voor slaat.'
Zo begint het Enkhuizerlied,
dat iedereen kent in Enkhuizen. 'Henkuzen', zegt Elly Dangermqnd, voorzitter van de
stichting achter de Zuiderzeedagen. Volgens Dangermond
krijgt iedere Enkhuizenaar die
de stad verlaat, ooit last van
heimwee.
„Je moet in Enkhuizen geweest zijn en de stad geproefd
hebben om het bijzondere ervan te begrijpen. Als je langs
de haven gaat, dan hoor je de
carillons van de Drommedaris
en de Zuiderkerk, en het
schreeuwen van een meeuw.
Wie in Enkhuizen is, merkt het
vrolijke dat daar van uit gaat.
En je ruikt er de frisse geuren
van zeewater en vis uit de netten, die zo typisch zijn voor een
vissersplaats."
Nederland telt nog maar zo'n 425 draaiorgels, negen komen er
tijdens de draaiorgeldag naar Enkhuizen, waarvan de 'Wellcrshaus'
(middelste foto) wel hel meest unieke exemplaar is
Koto's Kring v.m Dl jaioi gclvi lenden

Denkend aan Hollandse steden rond de Zuiderzee, denk je
al gauw ook aan draaiorgels.
„Je hoort buitengeluiden, vo-

Bottertochten vanuit haven Edam

Er is een nieuwe wandelroute door het Noordhollandse
Westfriesland. De geel/blauw
gemarkeerde route voert langs
en over de Westfriese Omringdijk en loopt van Hoorn naar
Alkmaar, Schagen, Medemblik, Enkhuizen en weer terug
naar Hoorn.
De Omringdijk ontstond
rond het jaar 1000 en moest de
Westfriezen tegen het water

In Edam worden in de maanden juli en augustus speciale
bottertochten georganiseerd. De tocht met de Botter gaat via
de Zeesluis de haven van Edam uit en vaart dan anderhalfuur op
het IJsselmeer.
De boottocht vindt op de zelfde dag als de Edammer kaasmarkt plaats: iedere woensdag tot en met 19 augustus. De
kaasmarkt is te bezoeken van half elf tot half één. De boot
vetrekt tweemaal per dag, om kwart voor elf en om kwart voor
drie. De kosten voor de boottocht is 21 gulden voor volwassenen
en voor kinderen tot twaalf jaar 13,50 gulden. Reserveren kan bij
de VW van Edam: 0299-315.125.

Excursies naar fort Nieuwersluis
Natuurmonumenten houdt op zaterdag l en woensdag 12
augustus excursies naar fort Nieuwersluis langs de Vecht. Dit
fort maakt deel uit van de Hollandse Waterlinie en is in zijn
huidige vorm gebouwd rond 1880 op oude versterkingen uit
1673. Tevens kan men mee met een vaarexcursie over de Vechtplassen. De excursieboot vaart zaterdag 15 en 16 augustus over
de Loosdrechtse Plassen, zondag 26 juli en 2 augustus over de
Kortenhoefse Plassen en zaterdag 18 juli over de Ankeveense
Plassen. Belangstellenden worden verzocht zich vooraf (uiterlijk
vóór 24 juli) aan te melden via de excursietelefoon Noordwest:
035-695.1315. Deze is bereikbaar op dinsdag-, woensdag- en
donderdagochtend van negen tot één uur en woensdagavond
van zeven tot negen uur.

Wandelen door moerasgebied
Staatsbosbeheer organiseert op 4 en 18 augustus en op l, 15 en
29 september wandelexcursies door het moerasgebied van de
Ham en Crommenije. Er wordt gewandeld door moeras, rietvelden en trilveen. Het moerasgebied is tijdelijk opengesteld voor
deze excursie en is normaal niet toegankelijk voor publiek.
De excursie start om negen uur 's morgens met een consumptie bij havenpaviljoen De Swaen in Uitgeest. Daarna vertrekt
men per fiets (voor fietsen kan worden gezorgd) naar het startpunt van de wandeling. Na afloop van de tocht, om ongeveer
twee uur, komt men terug bij het paviljoen waar een lunch klaar
staat. De kosten bedragen dertig gulden (incl. lunch). De wandeltocht is ruim tweeeneenhalve kilometer. Telefonisch reserveren: 0251-313.937.

John Travolta en Emma Thompson in de
spraakmakende film "Primary Colors".
'
Nu te zien in de bioscoop.

: . 's Middags, doordeweeks» bent u bij Pathé Cinemas meestal
goedkoper uit, voor alle films! Informeer naar onze voordelige
middagtarieven bij de kassa van het theater bij u in de buurt.
!•:,'••
Voor reserveringen:
Nationale Pathé Bioscoopreserveringslijn 0900.2025350 soct/pm
Raadpleeg de plantselljke bloscoopagtnda voor het tllnmnbod.
Pathè bioscopen in Amsterdam: Alfa, Bclievue Cinerama /Calypso. Cinema, City en TusunmsKi
U yindl alle-adressen van Pathé Cinemas in de GOUDEN GIDS.

Hiddinga: „De 'Kop in 't kappie' is volledig origineel. Hij
heeft jarenlang dienst gedaan
in een zweefmolen op de kermis. Qua geluid is hij een
straatorgel en zo heb je een
kruising gekregen van straaten kermisorgel. Hij is net ge-

Elly Dangermond: „Je moet in Enkhuizen geweest zijn en de stad geproefd hebben om liet bijzondere ervan te begrijpen"
!
Koto
.Jiijj) M.' u

restaureerd en nu voor het
eerst weer op straat. Het andere bijzondere orgel, de Wellers- •
haus, is pas sinds vorig jaar in
Nederland. Het is het grootste
kermisorgel in de drie noordelijke provincies."
Wie zelf eens aan een draaiorgel wil draaien, zou tijdens
de Enkhuizerdag eens naar de
Melkmarkt moeten gaan. Daar
wordt een orgeldraaiwedstrijd
gehouden, waarvoor men zich
ter plekke kan inschrijven. Het
orgel dat daarvoor ter beschikking staat, is de 'Zuurstok' uit
1905. Dit is een van oorsprong
Frans straatorgel, dat goed

Nieuwe wandelroute langs en
over Westfriese Omringdijk
beschermen.
Tegenwoordig
heeft de dijk geen functie
meer, maar ligt nog steeds als
een fraaie slinger door het
Westfriese landschap.

De wandeling is opgenomen
in de nationale en internationale wandelkalenders en geeft
de mogelijkheid om te wandelen op het voet- of fietspad of

met de hand gedraaid kan worden en zijn naam dankt aan
kolommen in het front die op
zuurstokken lijken. Wat houdt

en draaihouding. Je mag niet po, daar moet je geen looppa'
als een zoutzak aan het wiel van maken, maar natuuih]!
staan zwengelen. Je moet ook ook geen begrafenis."
niet te snel of langzaam gaan.
JanPieterNcpvcii

Door heel 'Henkuzen' zal er
muziek van draaiorgels klinken
de orgeldraaiwedstrijd precies
in? Hiddinga: „Het is de bedoeling dat elke deelnemer een
boek doordraait. De jury beoordeelt op tempo, regelmaat

Je kunt een wals er in een razend tempo doorheen stampen, maar je kunt het ook een
beetje kalm aan doen. Elke
mars heeft ook zijn eigen tem-

op de Omringdijk zelf. Vrijwel
de gehele Omringdijk is voorzien van op- of afstapjes bij de
afrasteringen.

Enkhuizen staal gedurende vier <londcrdagcn van tien tot zes uur in IK !
teken van de Zuiderzcedagcn: !i.< \\ü
spcllcndag met Oudholjandsr Km
lierspellen; 30 juli Eiikhiiizcrdajf IIK (
draaiorgclconcours en van twee lot
vier uur draaiorgelwedstrijd voor pn
bliek, traditionele zeilschepen in dt
haven; 6 augustus sprookjesdag; l i
augustus muzickdag met diverse ai
ticstcn. Vaste onderdelen zijn een c uriosa- en verzamelaarsmarkt, ren
creatieve markt, een kinden nimarkt, een rondvaart door de stads
grachten en de bezichtiging van keikeii.

ADVERTENTIE

Er is een routebeschrijving
verkrijgbaar in boekvorm,
voorzien van wetenswaardigheden, dat voor tien gulden te
verkrijgen is bij de VW kantoren en de Nederlandse Wandelsport Bond in Utrecht.

Klaar voor 'n Tour de Boulevard? Start en finish zijn op
Meubelboulevard AmsterdamDiemen. Veel succes onderweg1

'De brigadier had 't voor het zeggen'

Amsterdam

BMLBERGEN HOUWEUNG WTHIEIB, MIJIIDERS
MONOUDEU MONTEt OASE. VAN REEUWUK, SLMP
KAMER CENTRUM, STOK MEUBEICENTER. VALHAL

Vroeger, toen de
politie nog
kippendieven ving,
maakten uniformen
indruk. Zelfs de
meest
ondergeschikte
veldwachter droeg
een fraai tenue met
bijbehorende pet,
glimmend sabel, en
blinkende knopen.
Oude tijden herleven
in het Politiemuseum
in Zaandam. Het
museum herbergt
een grote
verzameling
uniformen van de
Nederlandse politie
sinds 1850 tot heden.
Bij de Amsterdamse politie zagen de uniformen er pico bello uit en glommen de knopen. V.l.n.r.:
'knopsmeris' ('knikker op het dak') oftewel brigadier; agent met veldwachterspctje dat in 1905 de helm
verving ('produkt van wansmaak'); inspecteur van politie in dagelijks tenue vóór 1924
Toto's Politiemuseum

ADVERTENTIE

WORDT
f JOHN TRAVOLTA
NA DE LUNCH DE
NIEUWE PRESIDENT
ï:) '.
VAN• . AMERIKA?
'
'
*'

gels en een draaiorgel. Dan
weetje: dit is Holland. Destijds
woonde in Enkhuizen een familie, die met een draaiorgel
door de stad trok. Daar hebben de mensen soms wat
heimwee naar. Dan is het leuk,
wanneer er weer draaiorgels in
Enkhuizen te beluisteren zijn,"
zegt Dangermond.
Volgens bestuurslid Hiddinga van de Kring van Draaiorgelvrienden, telt heel Nederland nog maar zo'n 425 draaiorgels. Negen komen er tijdens
de draaiorgeldag naar Enkhuizen. Hij noemt een paar bijzondere typen: de 'Kop in 't kappie' uit 1910, die zijn naam
dankt aan de kop die in de kap
is geschilderd; en de 'Wellershaus', een Duits orgel van vlak
na de Eerste Wereldoorlog,
waarvan slechts twee exemplaren bekend zijn.

EN POLITIEBUREAU uit de jaren
twintig bekijken, dat
kan in het Politiemuseum. Er zijn verschillende
hoeken ingericht met levensechte poppen. Een inspecteur,
een brigadier en een agent Ujken even in overleg te zijn. De
inspecteur is achter zijn zware
typemachine blijven zitten.
Achter zijn rug hangt een telefoon met slinger en op zijn
kleine tafeltje staan tientallen
stempels. Hij ziet er uit alsof
hij dadelijk weer verder gaat
met het tikken van rapporten.
Tot de Tweede Wereldoorlog had de politie in elke gemeente een ander uniform.
Conservator Theo Kalf van
het Politiemuseum verzamelde aanvankelijk alleen militaire spullen. Op een gegeven
moment heelt hij echter voor
de politie gekozen. „Het leger
heeft alles zelf al erg goed bijgehouden. Ik ontdekte dat
elke gemeente zijn eigen politie-uniform had. Dat was onbekend en voor mij leuker.
Soms ben ik een halfjaar bezig, om uit te vinden wat voor
uniform of helm er is binnengekomen en dat maakt het interessant."
De vaste collectie van de

E

genstanders.
Een voorstander van de
nieuwe pet schreef: 'Zo'n helm
is heel praktisch als er stenen
of andere projectielen op te
vangen zijn en hij staat ook
wel martiaal: maar in gewone
tijden, als 't tussen het publiek
en politie alles botertje tot aan
den rand is. dan staat zo'n
petje veel gezelliger en zit veel
gemakkelijker.' Een tegenstander schreef: 'Wij betogen
tegen dit product van \vansmaak. dat onze politie verlelijkt en door zijn duizendvoudige verspreiding de toch al
niet sterk ontwikkelde
schoonheidsbegrippen schaden kan.'
Uiteindelijk heeft de helm
het veld moeten ruimen en in
1912 had het hele Amsterdamse politiekorps een pet Maar
de tijden blijven veranderen
De brigadiers, inspecteurs
en nu kan iedereen vaststelen agenten in Amsterdam,
'jongens pas op, knikker op
len. dat moderne agenten op
hadden hun eigen uitmonste- het dak'."
straat vaak zelfs hun makkeli)Vlak na de eeuwwisseling
ring. Agenten hadden een
zwarte leren helm met kope- kreeg de Amsterdamse politie ke politiepet niet meer op het
nieuwe hoofddeksels. Dat ging hoofd wensen te zetten
ren platen, de inspecteurs
J.P.N.
droegen op hun helm een ver- overigens niet zonder slag of
stoot. Net zoals dat ook nu gegulde leeuw en de brigadier,
Veryamelms; Nederlandde hoogste in rang, had op zijn gaan zou zijn, bemoeide ieder- Historische
se l'olitie. Westzijde 10!t Znnndam.
een zich er. gevraagd en onge- telefoon
helm een knop.
075-635.206G. Geopend: eer„De brigadier had het voor vraagd. mee. In de kranten
stc en dorde zondag; van (Ie maand
van luaairtot vier uur. Groepen ook
van 1901 verschenen mooie
het zeggen. Dat was degene
brieven van zowel voor- als te- op afspraak.
die streng optrad, ook tegen

Stichting Historische Verzameling Nederlandse Politie,
zoals het Politiemuseum voluit heet, omvat dan ook veel
politie-uniformen, insignes,
sabels, helmen, en petten. Ze
komen van de Rrjksveldwacht,
Gemeentepolitie, Marechaussee en politietroepen.
Volgens Kalf werkten in een
stad als Amsterdam drie soorten politie, die in de volksmond gewone smerissen,
knolsmerissen en knopsmerissen werden genoemd. „Knolsmerissen waren van de bereden politie en knopsmerissen
waren de brigadiers. Het
woord 'smeris' is in feite geen
scheldwoord. Het stamt af van
het woord 'schmier'. wat in
het hebreeuws bewaker betekent," zegt Kalf.

de agenten, van wie de uniformen er pico bello moesten uitzien en de knopen glimmen.
Elke brigadier was te herkennen aan het bolletje op de kam
van zijn helm. Dus als agenten
zo'n brigadier het bureau zagen betreden, fluisterden ze:
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Welk woord komt in het balkje'
HORIZONTAAL' l zalf. 7
vloerbedekking, 13 mondeling.
14 vaartuig. 16 leuning: 17
vrucht. 18 koren. 20 pit. 21 selenium. 22 regeren. 24 dat is: 26
weigering: 28 hof. 31 Europa
Cup: 33 hetzelfde. 34 bijenproduct. 36 voorz.: 37 uitroep: 38
hoeveelheid. 40 gebak: 42 stropeng: 44 raar, 45 afgemat: 46
brij: 47 vogel: 48 hetzelfde: 50
slang: 52 valschermspringer.
53 numero: 54 bolgewas: 56
voordat: 57 pers. vnw.: 58 dyne.
59 levenslucht. 61 weefsel, 63
decimeter. 64 foto: 07 spil: 69
larve: 71 pachter. 72 bijb.
Goudland: 74 eens. 76 boom:
77 pi. in Zeeland: 78 volksvermaak: 79 omwisselen

VERTICAAL: l manl dit'i
godheid. 3 pi. in 't Gooi. 4 sliu^
5 oude m'aat: 6 ti]dsaandui
ding: 8 aan boord. 9 vaanvatei
10 nietig: 11 Ierland: 12 vooi^
14 ylaktemaat: 15 geldla: 18 ei
felijkheidsdrager: 19 kcunu l
lidw., 23 baat: 25 kledingstul
27 vordering, 29 onbep. vn\\
30 grasveld. 32 geloofsbeh]dt
nis: 34 boosheid: 35 hyper ,'..
kachel: 39 m orde: 40 slanu, •!
plaaggeest: 43 vogel: 49 in
houdsmaat. 51 tandheelkumh
ge: 52 schicht. 55 boom. "i
bleek, 59 nauwelijks: 60 mas
ker. 61 afgelegen: 62 huisuiacl
63 kostbare: 65 hert: 66 op
schudding: 68 kon. aanspreek
vorm; 69 veerkracht: 70 visue
rei: 72 uitroep. 73 loop. 75 zaïi',
noot. 77 Vrije Universiteit
Oplossing vorige weck:
BEUOEPSINBKKKEn
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Corona Modes
Kerkplein 3 Zandyoort
Tel. 5714828

SBBjJÜi
DAMES ZOMERKOLLEKTIE
NU ALLES 1 A PRIJS
HEREN ZOMERKOLLEKTIE
20-40% KORTING

Wegens vakantie gesloten
van 28 juli t/m 12 augustus

VAKANTIEKORTING
10-30%

DE FAVAUGEPLEIN 51 HS

BREDERODESTRAAT103

BREDERODESTRAAT 35

THOMPSTRAAT 5/4

Op fantastische locatie direct aan de wandelboulevard gelegen verbouwd appartement op
de begane grond met schitterend uitzicht over
zee en strand
INDELING
entree/hal, L-vormige living (vh 2 kamers)
met open haard en schuifpui naar royaal zonneterras op het westen, moderne open keuken, slaapkamer, ruime badkamer met aansluitmg voor een wasmachine
* inpandige garage
* centrale ligging t o v winkels en N S station

Op uitst locatie gel vri|st witte villa met VERWARMD ZWEMBAD vlakbij zee Rondom fraaie tuin
met mooi betegelde terrassen Uitz over de duinen
en vanuit de slpkmr op zee Apart vrgst guesthouse
m keuk en douche/tori Ind entree hal toilet L
vrm woonkmr metaparteTV hoek op hrd grl zonnige woonkeuken met 3 grote schuifpuien op het z w
1e verd gr slpkmr met badAwhirlpool 2 slpkmrs
aparte douche/toilet/wasruimte gr balkon op hel
z w 2e verd zold met kmr met dakkapel ' Apart
vrijst guesthouse met keuk en douche/toil " Apart
verw zwemb (8x4 m) met cabana (douche/toil
kleedruimte) Om het zwemb muren en terrassen
met gekleurd glas met prachtig uitz over de duinen
' Inpandige garage met electrische deur (Hormann)
' Grondopp ca 750 m
Vraagprijs
ƒ 1.100.000,-

Halfvnjstaande villa m zuidbuurt van Zandvoort
INDELING
beg grond entree/hal, gang met trap naar keider, toilet, bijkeuken, woonkamer met serre,
slaapkamer, woonkeuken
1e verd 3 slaapkamers, keuken, badkamer
met douche, vliermg (stahoogte)
* Houten vloer door het hele huis * C v mstallatie nieuw aangelegd * Binnen nieuw gestuukt en geschilderd * Alle kamers hebben
t v aansluiting * Woonkeuken is nog in aanbouw * C v gas (nieuwe
installatie)
* Grondopp 237 m2
Vraagprijs
ƒ 589.000,-

4 kamerflat met prachtig zeezicht
INDELING
entree/hal, woonkamer met openslaande
deuren naar eetkamer, keuken, 2 slaapkamers, badkamer met douche, apart toilet, 2
balkons
* parketvloer door het hele appartement
* berging op de begane grond
* veel vaste kasten
* geheel voorzien van kunststof kozijnen met
dubbele beglazing
* servicekosten ca ƒ 340,- per maand mol
voorschot stookkosten

Vraagprijs

ƒ 469.000,-

Vraagprijs

ƒ 298.000,-

o
m

HUIZEN VERKOPEN IS EEN VAK.

l
m
Buureweg 1-3 Tel. 5715736

BREDERODESTRAAT 140 en 140 A

ZEESTRAAT 54 A
Mooie, zeer karakteristieke benedenwonmg
met voortuin, gelegen m het centrum van het
dorp op loopafstand van het strand en station
INDELING
beg grond bestaat uit entree/hal en gang,
woonkamer met originele houten vloer, een
serre met fraaie gramto vloer en openslaande
deuren naar voortuin en een open keuken met
diverse mbouwapp Badkamer met douche,
toilet en wastafel, een grote L-vormige slaapkamer (vh 2 kamers) en een bergkamer met
aansluiting voor wasmach en c v opstelling
* Voortuin met sierbestr * Keuken met dubb
spoelbak en apparatuur 1997 " Slaapkamer
met aansluiting voor TV
Vraagprijs
ƒ 232.500,-

Vrijstaande villa achter de boulevard aan de
duinrand INDELING 140: beg grond entree/hal, toilet, woonkamer, zitkamer, serre,
luxe keuken met alle apparatuur, trap naar
beneden naar inpandige garage 1e verd 2
slaapkamers, sauna, luxe badkamer met
whirlpool 140A: entree/hal, L-vormige
woonkamer, toilet, keuken met apparatuur,
badkamer, 2 slaapkamers, inpandige garage vliermg * Zeer luxe badkamer en keuken
* Uitstekend geïsoleerd ' Video beveiliging
* Uitstekend geschikt voor dubbele bewoning
* Fantastisch uitzicht " Grondopp . 659 m!
Vraagprijs

ƒ 1.295.000,-
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$11 De nieuwe "Zomer-Menu Kaart*1
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metö.a. «Slakken met verse knoflook,
,"•'•• Eendeleverpaté,
• Verse Hollandse Gamalen,
• Gerookte Zalm,
• Kalfslever,
• Entrecote-Roquefort/
• Lams-racks,
«Verse Zalm,
• Ponds-Tong, enz., enz.!!

.
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... dat laat u dus aan de vakman over:

Presenteert:

CENSE & VAN LINGEN!
BREDERODESTRAAT 71

NICOLAAS BEETSLAAN 36

m

Royale tussenwoning gelegen in kmdvnendeInke buurt
INDELING
entree/hal, gang, trapkast toilet, doorzonkamer met parketvloer, keuken met c v opstelImg 1e verd 3 slaapkamers, doucheruimte
met wastafel, dakterras 2e verd 2 kamers
elk met grote dakkapel, vliermg * Betegelde
achtertuin op het zuiden met achterom * 2
stenen schuurtjes met c v en aansluiting voor
wasmachine * Gedeeltelijk dubbelglas ' Op
loopafstand van het strand * C v gas combiketel * Grondoppervlakte 114 m:
Vraagprijs
ƒ 349.000,- k.k.

waar gezellige mensen elkaar ontmoeten.
t>5
Bar, verwarmd terras, biljart en restaurant
pK Café open: dagelijks 16.00-03.00 uur
^|^ Keuken:
woensdas t/m zondag 17.30-22.30 uur

NVM

MAKELAAR,

CENSE&
\LlNGEN

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

Vrijstaande, karakteristieke villa, vlakbij zee
en duinen gelegen, rondom tuin, garage
INDELING
beg grond entree/vestibule, ruime hal met
toilet, provisie/stookkelder, woonkamer, eetkamer, serre originele ruime woonkeuken 1e
verd gang, badkamer met bad, 2e toilet en
wastafel, 3 kamers, keuken, balkon 2e verd
zolder met 2 zolderkamers * Vele originele
details, zoals parket en glas-m-lood ramen
* Vrijstaande stenen garage * Aangebouwde2
houten schuur " C v gas * Grondopp 583 m
Vraagprijs

. ƒ 875.000,-

Gasthuisplein 10, Zandvoort, Tel. 023-571 4638

EEN DAG SLAGHAREN IS EIGENLIJK TE K

De Rozenobel - Antiek

Befecf 'n avontuurlijk weekend in
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN

IN- EN VERKOOP ANTIEK - CURIOSA - DECORATIES

Nieuwe eigenaren van

„HET WAPEN VAN ZANDVOORT"

Voor kasten, salon- en eettafels in grenen,
kersen, teakhout en grootmoederstijd
Tafels ook op maat voor u gemaakt.
Diverse leuke, kleine antieke spullen,
oude en nieuwe verlichting,
schilderijen en decoratie-artikelen

Ja, reserveer snel voor een 3-daags weekend-arrangement:
* 2 overnachtingen in een gezellig vakantiehuisje met W.
* 3 dagen lang gratis gebruik maken van de vele nieuwe en
geweldige attracties zoals The Eagle, de wildwaterbaan, de
looping star, de spannende wild west shows, lekker verwarmd
zwemmen m het unieke Bergbad en nog véél meer.
*genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's.
* Dat is een belevenis voor de kinderen én voor u!

WEEKEND
LAST MINUTE
3 dagen f 328,-

Gasthuisplein 6, Zandvoort
tel. 023-5731787
Dagelijks geopend van 12.00-17.30 uur

per vakantiehuisje
type Buffalo. max. 6 pers.
Geldig voor de data

SLAGHAREN, DAAR GENIET IE NOG 'T MEEST
RESERVEER SNEL: 0523-683000 TOT 20.00 UUR

* vr 4 - za 5 - zo 6 sept.
* vr 11 - za 12 - zo 13 sept.
* vr 18 - za 19 - zo 2O sept.
Aankomst 14 00 uur, vertrek 19 00 uur

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

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

DE CONTACTLIJN
Ti is een nlimvc e f f i c i c n t e inanici
om snel m contact te komen mei
U u k e mutsjes \ i o u \ \ e n en mannen
\ 1.1 clc C UIH.U tlijn Op de Cont<utli]ii
O'iOb 'ïOl'ôl'} & kunt \\ anoniem
h i i s U u n ti.un l.illo/c seiicus mi*e
s p i o k c n dchu tcnlies van Ic/eis die
een seiien/e pailnet ol gewoon een
u u nel ol Miuulm /ocken
U Kunt als Uvti van een van (Ie
meims en huls a,in huisbladen van
\VieKmeclia dinu icagcicn op clc
iimcspioUen a<l\ellendes dooi een
I t u k e leactie m Ie sprcUcn
U i t e r a a t c l k n u l \ i a 0906 501515 6 ook /ell anoniem
1111 U i a l i s L o n t . u l n c l \ ( i t c n t i e plaatsen U

nadat n de acheitentic heelt mi<cspioken automatisch een bo\num
mei en PIN code van cle belcompu

lei
Hicimee k u n t u latei cle icai-Ues op
uw etijcn nummer bttulstcien

'W

Vooi nou, meer icactieb k u n t n clc
dooi u iiüjesptoken ach c i ten t ie ook
noit ]}laa<sen in on/e k i a n t

iMJIHl

I'iobeei het clirccl Veel mensen heb
ben op cl c/c \\ij/e al binnen een ol
tuee daijcn leuke contacten mei anderen nekiei>en

f / 00 qpm)

Wij wensen
St. Nieuw Unicum
op vrijdag 24 juli 1998
een geweldige „Nacht van Zandvoort"
met (vooral) veel deelnemers
en bezoekers
ten bate van de bewoners van
St. Nieuw Unicum.
Hans en Gonda Heicrnian

Rinus en Irene zijn de nieuwe gelukkige uitbaters van het gezellige
aloude Café-Restaurant met tevens verwarmd terras

„HET WAPEN VAN ZANDVOORT"
Gasthuisplein 10, Zandvoort

Zandvoorts
Nieuwsblad

Bnlmode - zonnebrillen - contactlenzen
óók oogmeting
Kerkstraat 36, Zandvoort, tel. 023-5712466

Onderzoek
kinderporno
nog bezig
ZANDVOORT - Het onderzoek naar de kinderporno-affaire waarbij Zandvoorter Ulrich is betrokken, is volgens
politiewoordvoerder
Hans Vos nog in volle gang.
„Ik heb geen idee hoe lang
het nog gaat duren," zegt
Vos. „En over onze werkwijze
kan ik ook geen mededeüngen doen, want dat brengt
het onderzoek in gevaar."
Ruim 25 agenten en rechercheurs van politiekorpsen uit
het hele land zijn bezig met het
onderzoek. Ze opereren onder
leiding van het regiokorps
Zuid-Kennemerland.
Het onderzoek richt zich
vooralsnog op het inventanseren van de duizenden foto's op
diskettes die bij de Zandvoorter Ulrich in de Rotondeflat gevonden zyn en de diskettes die
een Belgische werkgroep uit
Morkhoven afgegeven heeft.
Of ook de buren en mensen die
een zakelijke relatie met Ulrich
hadden ondervraagd zullen
worden, wil de politiewoordvoerder met zeggen
Volgens Vos heeft de Nederlandse justitie officieel nog
geen antwoord gekregen op
het uitleveringsverzoek voor
de Zandvoorter die ervan verdacht wordt dat hij Ulrich op
19 juni in het Italiaanse Volterra om het leven heeft gebracht
De man zit-vast in Pisa. Volgens de Tetegraa/heeft zijn advocaat gezegd dat hij vandaag1
vrijgelaten zou worden. Vos
„Wij hebben daar formeel nog
niets over gehoord. Mocht de
Italiaanse justitie het uitleveringsverzoek inwilligen, dan
duurt het nog twintig dagen
voordat hij overgedragen
wordt. Wij zullen hem dan
meteen weer in hechtenis nemen."
In een Italiaanse krant heeft
de man volgens het Haarlems
Dagblad gezegd dat Ulrich geraakt is door een verdwaalde
kogel tijdens het schieten op
blikjes. De man ontkent daarin
ook dat hij wist dat Ulrich kmderporno verspreidde.

Veel geweld

ZANDVOORT - Een zestienjarige
Amsterdammer
is
maandagnacht ernstig mishandeld. Hij heeft een beschadigde nier en kneuzingen aan
zijn rug, borst en hoofd opgelopen. De jongeman had kort
daarvoor m het dorp ruzie gehad met een paar mensen. Zijn
belagers stapten uit een donkere BMW of Volkswagen Golf.
Een van hen droeg een zwart
Bomberjack en een tweede een
beige Gilet en een honkbalpet.
De politie is op zoek naar getuigen.
Zaterdagnacht ontstond in
een horecabedrijf aan het Badhuisplein een vechtpartij over
het wegpakken van een glas
bier van een dienblad. Een 25jarige Belg en een zeventienjange Duitser raakten daarbij
gewond. Vijf andere mensen
waren ook bij de vechtpartij
betrokken. Omstanders proberen tussen beiden te komen,
maar werden geslagen. De politie is nog bezig met onderzoek naar de vechtpartij
Een negentienjarige dronken Haarlemse automobilist
en een 27-jarige Zandvoorter
zijn donderdagnacht rond drie
uur met elkaar slaags geraakt.
Ze kregen ruzie nadat de Haarlemmer zo dicht langs de
Zandvoorter reed in de Haltestraat dat deze door de buitenspiegel geraakt werd. Tijdens
de ruzie beschadigde de Haarlemmer ook twee geparkeerde
auto's.
Een achttienjarige fïetsster
uit Almere heeft zaterdagmorgen een klap gekregen op de
Burgemeester
Engelbertsstraat. Ter hoogte van supermarkt Dirk van de Broek
sneed een grijze BMW de fietsster. Zij gaf als schrikreactie
een klap op de motorkap van
de auto. Even later kreeg zij
van een van de inzittenden een
klap in haar gezicht.

Waterstanden*
Datum
29jul
30jul
31 jul
01 aug
02 aug
03 aug
04 aug
05 aug
06 aug

HW
0806
0850
09.35
10 ?fi

11.25

LW
0405
0425
0504
0556
06.46
0740
0846
09.44

HW LW
20.29 1630

21.16 1635
22.00 17.14
22.55 18.00

12.35
01.20
13.45
0215
14.45
0306 11.15 15.36

00.05

19.06
19.55
21.40

22.50
23.46

Maanstand:

EK vr. 31 jul 14.05 u.
Hoogwater vr 31 jul 09.35 uur

NAP +89 cm.

Laagwater vr 31 jul 05.04 uur

NAP -75 cm.

Los nummer 2 gulden

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26,2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
58-e jaargang nummer 31, oplage 5.4251
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Zonnegod zegent kampeerders
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DEZE WEEK

Moeders
onderzoeken
speeltuintjes

12 PAGINA'S

Racen met
rolstoel
en solex
pagina 3

ZANDVOORT - „Maak een speeltumtje op het Nassauplem
en onderhoud de andere speelterremen nog beter." Dat
stellen drie actieve moeders voor Zij hebben daarom vorige
week een uitgebreide lijst met mankementen en een brief bij
wethouder Marijke Herben afgeleverd. De wethouder is blij
met de inspanningen van het speeltuincomite Ze belooft op
korte termijn met haar ambtenaren over de speelvoorzienmgen te praten.
Anita van Dam, Ankie Mie- lijst getekend, die het speelzenbeek en Tineke Vork heb- tumcomite ook aan Herben geben een paar maanden lang stuurd heeft
overal in Zandvoort de speelterremtjes aan een kritische
Ankie Miezenbeek hoopt dat
blik onderworpen. Zo komen de wethouder iets doet met de
ze tot de contarief van het
speeltumclusie dat de
comite „Laat
meeste speeltoestellen een
het duidelijk
zijn, dit is geen
lik verf nodig
hebben en dat
aanval op mevrouw Herben
met het verwijderen van graWe willen alpagina 5
leen maar posifitti de speeltief
meedentuintjes al een ---heel stuk opknappen
ken En ik denk dat het ook wel
Tegenover scouting Willi- gaat lukken We hebben in mebrordus m Noord zijn het klim- vrouw Herben geloof ik wel een
rek en de schommels kapot goede gevonden "
De klimbogen in de Keesomstraat (bij nummer 401-519)
De wethouder beaamt dat.
hebben speling en van het „Ik ben hier heel blij mee Het
huisje dat er staat is weinig is perfect dat deze mensen zo
meer over Het beste komen ontstellend veel werk verricht
kinderattracties op de Tolweg hebben. Zulke mensen zijn
pagina 7
eruit, omdat het speeltumtje heerlijk voor een gemeentebepas een paar maanden oud is stuur. Het is altijd beter wanVragen over de bezorging'
neer wensen van de mensen
donderdag 9-12 uur
Op het Nassauplein zou een zelf komen in plaats van dat ze
tel 571 7166
speeltuintje volgens het drietal van bovenaf worden opgeAdvertenties tel.571.7166
niet misstaan Ook de bewo- legd "
Redactie tel 571.8648
ners van het Nassauplein
staan daarachter mits de geHerben belooft dat ze zo snel
meente ook wat regelt voor het mogelijk met haar ambtenaren
parkeren. 'Iedereen wil m dit gaat praten om te kijken of er Parkeerbonnen
kleine straatje parkeren, ook een gestructureerd onderhotelgasten Misschien is het houdsplan opgezet kan worZANDVOORT - De politie
verstandig om dit probleem den en of er een speeltumtje op gaat door met parkeerbonnen
mee te nemen,' schrijft het het Nassauplein kan komen. uitschrijven in de Ooster- en
speeltuincomite aan Marijke „Bovendien zal ik ook overleg- Westerparkstraat Deze week
gen met wethouder Hogen- worden er alleen waarschuwmHerben.
doorn, want hij heeft parkeren gen gegeven, maar volgende
'Wanneer m het kleine m zijn portefeuille" Hoeveel week zijn het bekeuringen De
straatje alleen geparkeerd kan geld ze voor de speeltuinen be- bewoners van de Zuidbuurt
worden
door
bewoners, schikbaar wil stellen, kan ze parkeren veel op de trottoirs
scheelt dat al heel wat irritatie nog met zeggen. „Dat moeten en de verboden kant van de
En eventueel kunnen er op we nog bekijken "
straten.
deze manier toch een aantal
speeltoestellen geplaatst worADVERTENTIE
den' Dertien bewoners van
het Nassauplein en twee van
de Oosterparkstraat hebben
hiervoor een handtekemngen-

Turks en
ondernemend:
Suna Sahan

Toestellen
hebben vooral
verf nodig

Parachutisten brachten zaterdagmiddag de zegen van de zonnegod Helios naar de strandknmpeerdcrs van de jubilerende vereniging met
dezelfde naam. Helios bestaat zestig jaar en Viert dat met veel festiviteiten. Zie ook pagina 3
Foto Karin Schut

ZANDVOORT - Van 6 tot
en met 9 augustus zal de bevolking van Zandvoort enorme proporties aannemen.
Het race-evenement Marlboro Masters, het Jazz en Blues
behind the Beach-festival en
eventueel mooi strandweer
zullen tienduizenden mensen lokken. Er worden daarom verkeersmaatregelen getroffen om te voorkomen dat
bewoners, badgasten, liefhebbers van autosport, jazz
en blues in de dorpskern tot
een achteruitrijrace gedwongen worden.
„Het is zeker niet zo dat we
Zandvoort afsluiten," merkt
Pieter Uytendaal van de Zandvoortse politie op. „Bezoekers
zullen we met borden en mankracht naar parkeerplaatsen
verwijzen. Inwoners van Zandvoort en bestemmingsverkeer
krijgen vrije doorgang."
De automobilisten m en
rond Zandvoort zullen zoveel

Protest tegen
kinderporno
ZANDVOORT - Een
vrouw uit Gorinchem is
van plan om zaterdagmiddag om drie uur te
demonstreren tegen kinderpprno. Dat heeft de
politie bevestigd.
Waar de demonstratie
plaatsvindt, hoeveel mensen eraan meedoen en of er
ook een mars is, weet volgens de politie de vrouw
zelf ook nog met helemaal.
In Gorinchem heeft de
vrouw vorige week ook in
haar eentje gedemonstreerd.
Zij haalde toen ruim
tweeduizend
handtekeningen op.

Bewoners houden vrije
doorgang tijdens races
mogelijk in twee verkeersstromen naar parkeerplaatsen geleid worden vanaf de Zandvoortselaan en de Zeeweg.
Al bij de kop van de Zeeweg
wil de politie het verkeer opvangen en eerst de parkeerplaats daar 'volbouwen' en
vanaf daar de boulevard langs
tot de parkeerplaats achter de
supermarkt op De Favaugeplein. De politie staat op de
diverse kruispunten om het
verkeer de goede kant op te
sturen.
Verkeer vanaf de Zandvoortselaan zal vanaf de kruising
met de Kostverlorenstraat en
de Tolweg parkeerplaatsen
toegewezen krijgen. Via de
Sophiaweg, de Lmneausstraat

gaat het richting het oude circuit, Paddock 4 en tot slot parkeerterrein Zuid. Het circuitpark overweegt vanaf parkeerterrein Zuid een pendelbusje
naar het circuit en terug te laten rijden.
Vooralsnog is de politie van
plan het Kerkplein en de Haltestraat voor verkeer af te sluiten in verband met de podia
van het jazzfestival. Ook op
het Stationsplein is geen verkeer mogeujk.
Voor een soepele afvoer van
het verkeer zal de politie het
werk van de verkeerslichten op
de kruisingen van de Zeeweg,
de Brouwerskolk, de Julianaweg en de Brederodestraat
overnemen

„In '96 is het verkeer tijdens
deze evenementen volledig
vastgelopen in het dorp," vertelt Uytendaal „Vandaar dat
we sinds '97 veel mankracht inzetten. Vorig jaar trok de Marlboro Masters 67.666 bezoekers. En toen was er geen overlappmg met het jazzfestival zoals nu. Gelukkig stopt het evenement op het circuit om zes
uur en is het festival zondag
om negen uur afgelopen zodat
er enige spreiding van vertrekkende mensen ontstaat."
De politie zal ook flyers uitdelen met daarop de snelste en
alternatieve routes van Zandvoort richting de grote steden.
Ook voor de bus hebben de
festiviteiten gevolgen. De bus
rijdt via de Boulevard Barnaart in plaats van de Burgemeester Van Alphenstraat. De
bus stopt met op het Stationsplein, want dat is afgesloten.
Afhankelijk van de drukte rijden de lijnen 80 en 81 wel of
niet naar Noord.

Vakantie
in een
bunker

Regen schaadt toerisme meer dan porno
ZANDVOORT - Een wran- betwijfel ik. De denk eerder dat
het slechte weer zwaarder
weegt. Het is ook heel sneu Zo
nationale en internationale logeert er net een jong gezin
pers over de kinderporno-af- bij mrj dat echt voor het
strand komt Maar er stond
faire. Zandvoort wordt telkens opnieuw genoemd in
vanmorgen een koude wind.
deze publicaties. Maar de
Zo zonde, daar heeft dat gezin
dan het hele jaar naar toe gewrange smaak geldt dan
leefd."
vooral de kinderporno zelf
en niet zozeer de gevolgen
„Het zal het toensme met
voor het toensme. Want met nadelig beïnvloeden," verdie gevolgen valt het volgens moedt Paap. „Natuurlijk blijft
er bij mij wel een wrange
strandpachtersvoorzitter
Wim Fisscher, hoteleigenaar smaak achter als straks alle
commotie verdwenen is. Maar
Johan Derr en cafébaas/raadslid Fred Paap wel mee. de burgemeester heeft het
Slecht weer houden toeris- laatst uitstekend venvoord:
ten meer tegen dan verhalen het had overal kunnen gebeuover kinderporno

Dat is wat erover
§elijftsmaak.
na de publicaties in de

„Mijn Duitse gasten hoor ik
er wel veel over praten," zegt
Derr. „Ze willen wat er aan de
hand is Maar of dat de reden
is waarom mensen annuleren,

ren. Toevallig woonde deze figuur die de kinderporno verspreidde in Zandvoort. Het is
vervelend dat daarom Zandvoort consequent genoemd
wordt. Maar Zandvoort heeft
een dermate goede naam, dat
de gevolgen mee zullen vallen.
Of ik in mijn café vervelende
grapjes hoor? Ach, je hebt
twee soorten humor, zelfspot
en sick jokes. Daar ontkom je
met aan."
Fisscher hoopt dat er toch
nog wat goeds uitkomt. „Voor
zover dat kan dan, tenminste
Als straks niemand meer weet
waar het over ging, dan hoop
ik dat de naam 'Zandvoort' is

blijven hangen. Wat natuurlijk
niet betekent dat ik er blij mee
ben. Het is natuurlijk walgelijk, die kinderporno Voor
mijn eigen omzet is het zonnetje belangrijker, maar voor de
samenleving is dit natuurlijk
heel belangrijk "
Een reclame-offensief om de
negatieve publiciteit om te
buigen, ziet geen van drieën
zitten. Paap vindt dat ,je remste flauwekul" en Derr meent
dat het daarvoor nu het verkeerde moment is. „Lateikunnen we ons wel positief
profileren Nu is de associatie
met het negatieve nieuws te
groot," aldus Derr.
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die krant m eiik hebb
Natuurlijk,
° en
J
" Omdat ik graag wil weten \vat zich in

ZANDVOORT -Voor 30 tot 40 duizend grilden subsidie per
jaar van de gemeente en een flinke bijdrage van de Nederlandse Spoorwegen kan er in Zandvoort een treintaxi gaan
rijden. Transvision BV, verantwoordelijk voor de treintaxi's,
heeft dat aanbod vorige week aan de gemeente gedaan.
doorn wil daarom eerst met
het college en met de raadsleden overleggen „Het is nogal
een gok," zegt hij. De taxi alleen in de zomer laten rijden, is
volgens hem geen optie.
Voor passagiers is de treintaxi goedkoper dan een gewone taxi. Passagiers betalen zeven gulden voor een ritje bmnen Zandvoort. Ze zitten dan
wel met drie andere, meestal
wildvreemde, mensen in dezelfde taxi.
Landelijk werden m 1997 volgens Transvision 3,8 miljoen
passagiers van en naar een station gereden. De treintaxi
staat inmiddels bij 111 stations
in Nederland en bedient meer
dan 750 plaatsen. Transvision
is van plan om dat aantal uit te
breiden en heeft daarom contact gezocht met elf gemeenten, waaronder Zandvoort.

fV'^TJi.p' 'i.a
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Zussen in topvorm

Treintaxi kost gemeente elk
jaar 30 tot 40 duizend gulden
De treintaxi kan per l januari 1999 starten. Het is de bedoeling dat de chauffeurs van
de lokale taxicentrale de tremtaxi gaan rijden. Omdat er volgens Transvision vermoedelijk
te weinig passagiers zijn, heeft
het bedrijf de gemeente gevraagd om mee te betalen.
Wethouder Hogendoorn van
Verkeer zegt niet meteen 'ja'
op het aanbod. „Op zich is het
natuurlijk wel een aardige service. Maar ik wil eerst weten of
de behoefte en de noodzaak
wel aanwezig is. Eerlijk gezegd
heb ik tot nog toe niemand enthousiast horen reageren.
Sommige hoteliers halen byvoorbeeld zelf hun gasten op.
Anderen zeggen 'de huidige
taxi is toch ook niet zo heel erg
duur'."
__ De bijdrage aan de treintaxi
vindt hij tamelijk hoog. Hogen-

xtó.t^ïïöï' J^'V&ff" v* sw ï*-x, .£*-

mijn omgeving afspeelt Ier kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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Daarna word ik abonnee en betaal per
n kwartaal/19,60 D halfjaar ƒ 35,40 D jaar ƒ 61,75
* Voor poslabonnces gelden andei e tarieven

Een verslaggever van Radio Noord-Hollaiid
interviewde zaterdagmiddag de zussen Dcbora en
Rebckka Kadijk, omdat ze de voorronde van de
Nederlandse
Kampioenschappen
Masters
Bcachvolleybal bij strandpaviljoen Scagull

gewonnen hebben. Ze waren in top\orm en mogen
op 15 en 16 augustus uitkomen tijdens de [male in
Sche\eningcn. Bij de heren wonnen E^eracrt en
Mulder, de regerend kampioenen
I'olu Ancli i- I.u hoi om

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020-562 fa2 11.
Stuur dere bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam l! hoeft geen postzegel te plakken 8 710371 017003
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uitvaartverzorging
kennemerland bv

FAMILIEBERICHTEN

t

OPENINGSTIJDEN CEN-

TRALE BALIE/CENTRAAL

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langer lijdun bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat
van mij is heengegaan mijn zorgzame parlner

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Godefridus Johannes Kol
Goof
127 juli 1998

26 november 1917

Een compleet verzorgde begrafenis

Corry Slolk
Schuitengat 7
2042 TJ Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 29 juli van!9.00 lot 19.30 uur in
liet uitvaartcentrum aan de Poslslraat 7 te
Zandvoort.
De Uilvaartmis zal opgedragen worden op donclerdag 30 juli om 11.00 uur in de parochiekerk H.
Agatha, Grote Krocht 43 te Zandvoort, waarna aansluitend de bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden op het parochiekerkhof aldaar.
Na afloop is er gelegenheid lot condoleren in de
kerk.

31-7-1997

31-7-1998
Liefdevolle herinnering

of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van slechts ƒ 3.395,Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens

*

een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

WELSTANDSCOMMISSIE

Lieve Mama en Oma

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

Je bent al een jaar niet meer bij ons, maar wel bij
papa, dat wil je erg graag.
Lieve Mama en Oma wij missen je.
Kusjes
Tineke, Annemarie
Kees en Dave
Voor uw blijk van medeleven ons betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden van

Marie C. de Boer-Loos
betuigen wij u onze welgemeende dank.

C

Uw aanwezigheid, brieven, bloemen en condoleances
waren voor ons een grote troost.
Uit aller naam:
P. A. de Boer

HUURSUBSIDIE
Sinds de invoering van de nieuwe Huursubsidiewet bestaat ook de vangnetreghng huursubsidie Deze regeling kan uitkomst bieden
aan mensen die achteruit gaan in inkomen
zonder dat daar rekening mee wordt gehouden by de huursubsidie Als uw inkomen in
1997 tenminste 20% hoger was dan uwhuidige inkomen (door bijvoorbeeld werkeloosheid
of door een wijziging m de samenstelling in de
huishouden), dan komt u misschien m aanmerkmg voor een bijzondere bijdrage m de
huurlasten Per 1 juli 1998 kunt u de bijzondere bijdrage m de huurlastenaanvragen bij de
afdeling Maatschappelijk Zaken, die ook de
huursubsidie behandelt De bijdrage wordt telkens voor maximaal drie maanden toegekend
Na deze periode kunt u een vervolgaanvraag

voor meer informatie:

Dag en nacht bereikbaar voor
hetverzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direct hulp bij een sterfgeval.

ADVERTENTIES

De Welstandscommissie vergadert donderdag 6 augustus 1998 om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluestraat 2, Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt
u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon (023)
574 01 00

VANGNETREGELING

BEL GRATIS 0800-022 45 35

Zandvoort, juli 1998

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 20 juli vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 30 door B&W genomen
besluiten is op maandag 27 juli vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

VERGADERING

*

Tiny Strijder-Mantmgh

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie Is geopend op:,
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale tefefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

indienen by de gemeente voor de komende
drie maanden
Voor het aanvragen van de bijzondere bijdrage m de huurlasten en voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeImg Maatschappelijke Zaken, tel (023)
574 01 00

KAPVERGUNNINGEN

Verleende kapvergunningen
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunnmg verleend voor
- Kostverlorenstraat 6 4 - 1 boom
- Zandvoortselaan 218
- 1 boom
(Bentveld)
- Haltestraat 1
- 2 bomen
- Haarlemmerstraat 66
- 3 bomen
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken
na publicatie van bericht een schriftelijk
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank in Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles wat ermee verband houdt.

Verleende bouw- en reclamevergunningen
97161B Dr C A Gerkebouwen 6 appartestraat 39-43
menten + bergingen (23-07-1998)
98017B Zandvoortsebouwen zwembad
laan 303
(23-07-1998)
98112R Burg Engelberts- aanbrengen lichtstraat21
reclame (2 0-071998)

VOORNEMEN OM BOUW-

VERGUNNING TE VERLENEN

Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 50 lid 5 van de Woningwet bouwvergunning te verlenen voor
- het vergroten van een woning op het perceel
Koningsstraat 11,

GEMEENTE

Wegens vakantie gesloten
van 28 juli t/m 12 augustus

In de periode van 4 t/m 25 augustus doen wij het even
rustiger aan. Het kan dan zijn dat U op ons telefonisch
spreekuur verbonden wordt met ons antwoord-apparaat. Als
u naam en telefoonnummer inspreekt nemen wij snel
kontakt met u op. Vanaf 1 september zijn we weer normaal
telefonisch bereikbaar

"Bm

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDER-

NEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

Buureweg 1-3 Tel. 5715736

IDBQI

ovz

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

Wij gaan er even tussen uit.
Wij zijn met vakantie
van woensdag 22 juli

t/m
dinsdag 11 augustus

BLOEMSIERKUNST

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

Glazenwasseri

i

Specia/ite/t schoonmaak van
gebouwen
• Schoonmaak van /uxofJex
Verhuur tapi/tre/nigers

Mensen kunnen last hebben van vliegtuigen, maar ze kunnen nog veel meer last hebben
van elkaar. Van burengerucht.
's Zomers alle ramen potdicht. Dreunende
house-muziek terwijl je de kinderen voorleest. Het

dinsdag 18 augustus t/m zaterdag 22 augustus 1998
op het Gasthuisplein

INSCHRIJFFORMULIER

OPEN HUIS
BURG. V. FENEMAPLEIN 2/106
Zaterdag 1 augustus van 11.00-13.00 uur.
Direct aan de wandelboulevard gelegen luxe en
royaal hoekappartemenl (opp. ± 200 m') van
penthousekahber met panoramisch uitzicht over
zee. Ind. ruime hal; riante woonkam.(± 65 m2) met
terras (west); slaapkam. met schuifpui naar terras
west; 2 aangrenzende badkamers; luxe keuken
met inb.app.; bijkeuken; toilet; slaapkamer met
balkon zuid; badkam. met ligbad. Garage.
Vr.pr. ƒ 795.000,- k.k.

2 «*-

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

3 «-

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

M

6 i*"

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944' / Fax 023-5717596
Openingstijden.
ma t/m vr 9.00 -18 00 uur, za. 10 00 -13 00 uur

8 «*•

Dit kan allemaal voorkomen worden met
nmg houden met elkaar.

Dit l i
te1«fo
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Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein

Weekmedia opmicrofiche.
Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoprt

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

AKO

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2A, Zandvoort

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Statjon"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

DE CONTACTLIJN
4 «"

MAKELAAR ÖG.

een beetje begrip, wat overleg en simpelweg reke-

l DE MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JIJ.

D Team-Inschrijving
Inschrijfgeld: ƒ 15,-per team
1 formulier per team (per team twee of drie personen)
D Teamnaam
D Contactpersoon D M D V
D Geboortedatum
D Adres
D Postcode
Plaats
D Telefoon privé
zakelijk
opgave overige teamleden

VAN

SCHAIK

UdONT

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort

minste geluid voldoende om je op de kast te jagen.

wie is die maatschappij? Dat zijn wij. Dat ben jij.

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
HÉ* l* IClIÏÏI ' Garantie en nazorg
*•1*21 rvUIJI . Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Fa. Veldwijk

De onmacht en de razernij. Na verloop van tijd is het

Nederland leefbaar te houden, vindt iedereen. Maar

INFO

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

gevoel dat anderen jouw huis binnendringen.

De maatschappij moet alles doen om

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

JEU DE BOULESWEDSTRIJD

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

ELK JAAR VERHUIZEN ZO'N
10.000 MENSEN
WEGENS BURENGERUCHT.

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

Tel.

enz.

De specialist in
al uw bloemwerken.

65
JölujjS Haltestraat
Zandvoort, tel. 5712060

Ondernemers Vereniging Zandvoort

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
98116B Helmersstraat 24 vergroten woning
98117B Strandpalviloprichten volley
joen 2a
balkooi
98118B Heimanstraat 17 wijziging verleende
vergunning voor
het plaatsen van
een woonwagen
98119B Wilhelmmavergroten woning
weg 54
98120B Kostverlorenplaatsen raam
straat 96
98121B Spoorbuurtveranderen loods
straat 11
m woning
98122B Dumdoornlaan 4 uitbreiden woning

De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

NATUURSTEENBEDRIJF 8e
GRAFSTEENHOUWERIJ

De bouwplannen liggen met ingang van 31 juli
1998 gedurende 14 dagen ter inzage bij de
Centrale Balie Gedurende deze termiin kan
een ieder tegen voormelde bouwplannen
schriftelijk bedenkingen kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Aangevraagde kapvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen
-'Kostverlorenstraat tus- -10 (gemeente)sen Julianaweg en
bomen
Sophiaweg
- Tollenstraat, langs het - 4 (gemeente)parkeerterrein van de
bomen
alg. Begraafplaats
- C.A. Gerkestraat 74
- 4 bomen

EN OMSTREKEN

A. LAVERTU

- het plaatsen van een.tumhuisje op het perceel Haarlemmerstraat 47

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

UITVAARTCENTRUM HAARLEM

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

en om met toepassing van artikel 18A van de
Wet op de Ruimtelijk Ordening m te stemmen
met de melding voor

Indien u zich opgeeft dient u zaterdag 22 augustus vrij te houden in
verband met een eventuele plaatsing in de finale.
Handtekening* ..........................................
Ingevuld d.d ...........................................
*Dit formulier is alleen geldig indien voorzien van een handtekening
Dit formulier kunt u inleveren bij de ABN-AMRO in de daarvoor bestemde bus of faxen of sturen naar:
Ondernemers Vereniging Zandvoort
Postbus 469
2040 AK Zandvoort
Faxnummer: 023 571 31 88
Banknummer: 56.58.21 .555
SLUITINGSDATUM: 12 AUGUSTUS
ALGEMENE VOORWAARDEN
1 . Inschrijving alleen geldig als het formulier voorzien is van een handtekening
2. Bij ondertekening bestaat de verplichting tot betaling
3. Inschrijving is definitief wanneer de betaling is ontvangen
4. De organisatie behoudt zich het recht voor de speeldag te bepalen
Vanaf 15 augustus hangt het wedstrijdschema op het raam van de
ABN-AMRO (Grote Krocht) •
5. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn alleen voor intern administratief gebruik

Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact Ie
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contactlijn. Op clc
Contactlijn 0906501515.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertenties van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuwsen huis-aan-hul&bladcn van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook / e l f a n o niem. een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heelt ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van clc
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u mgcsproken advertentie ook nog plaatsen m oiue kiant.
Probeer het direct Veel mensen hebben op dc^e
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. (1.00 gpm)
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Met rolstoel en solex racen over circuit
3ver het circuit hebben de afgelopen jaren al de meest uitjenlopende voertuigen gereden. Voor het eerst scheurden
/rijdag echter rolstoelen en solexen over de baan tijdens de
Vacht van Zandvoort, een nieuw benefietevenement. Nieuw
jnicum organiseerde de Nacht van Zandvoort om geld in te
ameleh voor de vakantie van veertig gehandicapten. Het
verd een succes, want volgens Riet van Leest heeft het fesijn bijna Z5 duizend gulden opgeleverd. Boyendien viel het
lezoekersaantal beslist niet tegen: de politie schat dat er
500 tot drieduizend mensen kwamen kijken.
EN LEKKER ge- het parcours. Toch wilden ze
voel" heeft Riet van na één rondje niet stoppen,
van Leest van de want ze zouden er immers
Stichting Vrienden twee uitrijden.
iran Nieuw Unicum overgehou- Voorafgaand aan de hardien aan de Nacht van Zand- loop/rijwedstrijd fietsten wiel/oort, die ze voor vrijdag orga- renners in strakke felgekleurde
useerde. „Ik ben vandaag broekjes en gesponsorde trujt;ven op Nieuw Unicum ge- jes 65 kilometer over het cirweest en zowel het personeel cuit. Een zware opgave voor
ils de bewoners waren erg te- sommigen. Jan Mijwaarts uit
rreden. Iedereen vond het erg Kortenhoef, deelnemer aan de
jezellig.
Ik
veteranenrouwens
koers, kon na
)ok," vertelt
afloop in eerie maandag.
ste instantie
Ook met rolweinig meer
stoeler Cees
uitbrengen.
Horseling, een
„Ik ben kayan de bewppot." Hij einiers die zijn
digde in de
mnd kneusde ---------^-"-• middenmoot.
ijdens de wedstrijd op het cir- „Daar ben ik tevreden mee.
euit, gaat het goed. Hij raakte Het is leuk om hier te fietsen.
bij de start met zijn hand be- Het geeft me een apart gevoel,
eld tussen twee rolstoelen. want ik rij hier norrnaalgespro,Maar," zegt Riet, „het ver; ken zeven keer per jaar op een
and is al niet meer nodig. Al motor. Nu zie ik het eens vanaf
eeft hij nog wel wat pijn."
mijn fiets."
Het was vrijdag een opmerJoop de Boer had het een
:elijk gezicht: een grote groep stuk makkelijker, want hij liet
ardlopers verscheen aan de zijn solex het werk doen. Vertart met zeven rolstoelers in kleed als politie-agent - „Ik
mn midden. De hardlopers ben altijd wel in voor een geinladden het al moeilijk om drie tje" - voerde hij het peloton
ondjes te rennen, maar voor van solexvereniging 't Rolletje
de rolstoelers was het nog veel aan. Compleet met pothelmen,
astiger om tegen de duinen op leren jassen en klompen
,e komen. Met rode hoofden scheurden veertig verstokte
[van de inspanning rolden ze solexrijders over het asfalt.
hun wielen met de hand over Het leek even of de klok terug-

E

Veel bezoekers
bij Nacht van
Zandvoort

Bassie en Adriaan
ZANDVOORT - Bassie en
Adriaan treden zaterdag 8 augustus op in de Pellikaanhal.
De voorstelling begint om twee
uur. Kaartjes zijn van tevoren
verkrijgbaar bij The Music
Store in de Kerkstraat.

[Expositie

ZANDVOORT - Journalist
iJaap Kerkman opent zaterdag
|om half twaalf een overzichtsexpositie van kunstenaar Ton
Timmermans in de bibliotheek
(Prinsesseweg 34). Timmermans werk blijft tot.en met 29
augustus hangen.

Catamarans

Hoog boven het centrum
zweven schuitjes. Een vrouw
wint twee knuffels. Aarzelend betreden een moeder
en dochter het spookhuis.
Glunderend zit een kind van
vijf in de draaimolen. Een
week lang'stond er kermis
op de Prinsesseweg. Omwonenden is dat niet ontgaan,
want zij keken erop uit en
konden meedeinen met de
muziek. Maar ook Zandvoorters uit de rest van het
dorp bezochten de kermis,
alhoewel de meeste klanten
volgens de kermisexplpitanten vakantievierders zijn. 's
Avonds was het redelijk
druk. Sommige kermisexploitanten waren aan het
einde van de week dan ook
redelijk tevreden, anderen
hebben beschouwen hun
week in Zandvoort als verloren tijd.

ZANDVOORT - Watersportvereniging Zandvoort organi-.
seert samen met de zeilvereniging Noordwijk pp zaterdag 15
augustus een zeilrace, de PlayN HET WEEKEND
boy Remrace, voor catamaging het wel," zegt merans. De boten moeten het
vrouw Paasbuis van de
Rem-eiland zien te ronden. Bij
snoepkraam aan het
slecht weer vindt het evene- begin van de kermis vrijdagment op zondag plaats. De middag. „Maar door de week
start is om twaalf uur.

I

Dansen

ZANDVOORT - Dansliefhebbers kunnen donderdagavond vanaf tien uur terecht
bij Dance Club Yanks voor de
Silvermoon Party. De zaal is
versierd in de stijl van 'de zilveren maan'. Dj Raymond verzorgt de muziek, Dave presenteert een lasershow.

Music Factory

ZANDVOORT - Het promotieteam van muziekzender
The Music Factory is tijdens
het jazzfestival ook aanwezig
in Zandvoort. Het team deelt
flyers uit en disc jockeys in spe
mogen zelf een clip aankondigen. Die wordt later op de zender uitgezonden.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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gezet was, want yroeger had
Zandvoort ook één keer per
jaar in het dorp een solexrace.
Wie vrijdagavond op het circuit rondliep, kreeg echter ook
attracties
voorgeschoteld
naast de baan. Zo liet circus
Rigolo van Dick Hoezee gratis
diverse acts zien, waaronder
een leeuwennummer met een

leeuw die vernoemd was naar
burgemeester Rob van der
Heijden.
Veel toeschouwers telden
grif vijf gulden neer voor de
'Wall of Death': een houten ton
met verticale wanden waarin
twee stuntmannen rondjes reden op een oorverdovend
knetterende motor. Door de

Foto Kat m Schut

middelpuntvliedende kracht
werden ze net als in een centrifuge tegen de zes meter hoge
wand gedrukt. Jonge meiden
mochten eveneens een ritje
maken.
Met veel gejuich van het publiek gingen de stunts gepaard. „Petje af," reageerde
een meneer dan ook na afloop.

was het overdag" heel erg stil
helaas. Kijk maar, ook nu loopt
er nauwelijks iemand. Op zich
is het vandaag prima kermisweer: twintig graden en een
zonnetje. Waar het aan ligt,
weet ik niet. Misschien dat veel
toeristen op het laatst besloten hebben om het vliegtuig
naar het zuiden te nemen."
Ook haar collega van het
spookhuis klaagt steen en
been. „Wij zijn hier voor het
eerst, maar we komen hier niet
meer terug."
Toch heeft mevrouw Paasbuis wel iets klandizie. Elise
Laurier uit Zandvoort trakteert haar drie kinderen op een
kaneelstok. Annette (16 maanden) en de tweeling Babette en
Yvette (3 jaar) kijken nieuwsgierig naar al die gekleurde
lekkernijen van de snoepkraam. „Tja, het is wel rustig,"
zegt ze meelevend. Haar kinderen hebben ballen gegooid,
touwtje getrokken en zijn in de

draaimolen geweest. „Papa
moest wel mee, anders was het
te eng."
Bij die draaimolen kijken
Ron van Dorp en zijn vrouw
toe hoe hun zoon Martijn met
een brede grijns in een auto
rondjes draait. „Het is goed

Haarlem. Dankzij een mevrouw die hen uitgelegd heeft
hoe ze knuffels met een grijper
moet pakken, hebben ze nu
ook een leuke trofee om in het
oppashuis achter te laten.
Vooral Naomie houdt van de
automaten. Leo komt meer

De meeste klanten komen 's avonds
volgens eigenaar botsautootjes
dat er een kermis in Zandvoort
is," zegt Van Dorp, die bij de
gemeente Zandvoort werkt.
„Voor de toeristen is het toch
leuk. Het geeft een extra sfeertje."
Sommige mensen zijn vanwege de koele zeebries op het
strand het dorp ingedoken, zoals Leo de Moei en Naomi
Drent uit Dronten. Ze passen
op het huis van Leo's broer in

„In Amsterdam woonde ik
op een krappe bovenwonmg," zegt Gees CappelCouvée. „Kamperen op het
strand was daarom fantastisch. Het was voor mij mijn
tuin." Velen is het zo vergaan als deze al wat oudere
dame. Maar al is het woongenot voor de meeste mensen inmiddels flink verbeterd de afgelopen zestig
jaar, de huidige leden van de
jubilerende kampeervereniging Helios genieten nog net
zo veel van hun 'stekkie op
het strand'.

I

„Die mensen zijn nergens bang
voor. Bewonderenswaardig,"
meende een ander. „Grandioos," voegde zijn vrouw eraan
toe. Ze vond het niet erg dat de
stuntmannen haar niet voor
een rondje meevroegen. „Ik
vind de trap al eng. Voor geen
goud zou ik op het stuur gaan
zitten om mee te rijden." Een

Kermisexploitanten matig tevreden

voor de botsauto's. „Lekker
gein trappen," zegt hij.
Die botsauto's staan er nu
nog werkloos bij, maar volgens
de twee tienermeiden Raquelle en Samantha is dat rond half
elf 's avonds wel anders. Dan is
het 'the place to be'. Ook de
jonge Saskia Elsinga, eigenaresse van de botsauto's, beseft
dat. Daarom maakt ze zich
niet zo druk dat er 's middags

Al zestig jaar het strand als voortuin

K HEB WEL eens het
gevoel dat zelfs een heleboel
Zandvoorters
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
niet weten dat er vier
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
kampeerverenigingen met elk
woensdag Uitgave Weekmedia BV.
150 huisjes op het strand zijn,"
Hoofdredacteur: J.M Pekelhanng.
vertelt Leo Dijkstra, voorzitter
Directeur/uitgever. C.A. Pelle.
van kampeervereniging Helios.
Zaterdag luidde Helios de
Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort Postfestiviteiten vanwege het zesbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16 tigjarig bestaan daarom ten
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag overstaan van veel toeschouan 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, donder- wers in met de landing van padag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16 rachutisten op het strand.
Vanmiddag is er eveneens een
uur
Redactie: (023) 571:8648. Fax: (023)evenement waar Zandvoorters
naar kunnen kijken: de Ko573 0497.
toont
Advertentieverkoop. (023) 571 7166. Fax. ninklijke Luchtmacht
haar kunsten in de lucht. Ver(023) 573.0497.
der worden er voor de kamE-mail- wmaveen@perscom nl
peerders allerlei activiteiten
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax
georganiseerd, variërend van
(020)6656321.
Regiokantoor. Gebouw Aemstelstyn, Laan een play-backshow tot en met
van de Helende Meesters 421 B, Amstel- een reunie voor oud-kampeerders.
veen Postbus 51, 1180 AB Amstelveen
Helios ontstond in december
Tel: (020) 347 3434 Fax' (020) 347.3439.
Micro advertenties. (020)'562.6271. Fax: 1938 uit twee verenigingen: Hygea en Licht en Vrijheid. Lang
(020)6656321.
had Helios echter geen plezier
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)
van die fusie, want tijdens de
(020)5626211.
Abonnementsprijzen: ƒ19,60 per kwartaal, oorlogsjaren mochten de kamƒ35,40 per half jaar, 61,75 per jaar Voor peerders met op het strand
postabonnees gelden andere taneven. slapen. Ze logeerden volgens
'ome Karel' Willemse voor
Losse nummers ƒ2,Vragen over bezorging: donderdag tussen twee kwartjes per nacht bij
9^12 uur (023) 5717166.
Zandvoorters. Na 1946 werd
het strand weer vrijgegeven
Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank voor publiek.
Kuijpers (plv -chef), Monique van HoogSindsdien zijn de problestraten, Joyce Schreuder.
men, voor zover ze er al zijn,
vormgeving/Systeemredactie: Dick Piet van andere aard: soms slaat de
(chef), Willem Bleesmg, Hero Blok, Paul zee toe en verdwijnen de huisBusse, Fred Frerejean, Pieter Hendal, Theo jes in de golven. Om te voorkoan der Linden, Yvonne Mulder, Andre men dat dat erg vaak gebeurt,
Stuyfersant.
hebben de vier kampeervereSecretariaat/Redactiepromotie: Trudy nigingen in 1984 met het hoogSteenkamp, Henny Lanser.
heemraadschap Rijnland (de
beheerder van de zeereep) een
Advertentieverkoop: R Post (verkoopovereenkomst gesloten: Rijn), M. Ooslerveld.
land mag niet langer de duiZandvoorts Nieuwsblad dateert uil 1941 Aange- nenrij elk jaar anderhalve meg|£len bij de Nederlandse Nieuwsbladpers
ter breder maken.
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Zeven rolstoelers en een grote groep hardlopers namen het tegen elkaar

Net na de oorlog waren de strandhuisjes nog van tentdoek. Gees
Cappel-Couvée naaide deze tent met de hand
Foto uit juni 1947

De tenten en later de huisjes
van de kampeerverenigingen
hebben niet altijd op het
Noordstrand gestaan. „We
kampeerden tot 1935 op het
Zuidstrand," vertelt de 83-jarige Ome Karel, die al 69 jaar op
het strand vakantie viert.
„Maar ik geloof dat de villabewoners dat liever niet wilden
en het strand werd daar erg
smal."
Volgens een boekwerk uit
1988 werd het overigens een
heel getouwtrek tussen de gemeenten Bloemendaal, Zand-

hier tegenwoordig geen haring
meer te vangen valt doordat
de langere pier in IJmuiden de
stroming heeft veranderd.
Vroeger ving ik zo achttien vissen in een uurtje."
Ook Nettie Heimens-Willemsen (geen familie van Ome Karel) kampeert langer op het
strand dan Helios bestaat. Ze
is inmiddels slecht ter been,
maar is dolgelukkig dat haar
huisje sinds enige tijd vlak
naast het met planken aangelegde middenpad staat. Zaterdag is ze voor het eerst met een

Danielle (14): 'Waarom zou ik naar
het buitenland op vakantie gaan?'
voort en de kampeerders voordat de tenten een definitieve
plek kregen. Tegenwoordig
zijn het houten huisjes en
staan ze een meter van elkaar
om te voorkomen dat de wind
het zand ertussen meeneemt.
Ome Karel weet ook waarom
er zoveel Amsterdammers een
tent op het strand hadden.
„Dat kwam door de werkloosheid. De mensen zochten vertier buiten en de gemeente
Amsterdam gaf subsidie. Mijn
vrouw en ik kunnen niet meer
zonder ons strandhuisje. We
worden gek als we naar een
bos op vakantie gaan. Waar
heb je zo'n mooi uitzicht als
hier. Het enige jammere i& dat

rolstoel naar beneden, naar de
feesttent geweest. „Ik kon wel
janken van geluk," bekent ze
zonder schroom.
Joop Dreijer, secretaris van
Helios, vertelt dat veel mensen
tot op hoge leeftijd hun strandhuisje aanhouden. Ze mogen
hun huisje niet overdoen aan
hun kinderen, maar meestal
staan hun kinderen al jaren op
de wachtlijst. Zelfheeft Dreijer
twaalf jaar gewacht op een
plek. „Het is hier heerlijk. Mijn
zoon staat dit jaar voor het
eerst ook hier. Hij heeft net een
baby. Voor kleine kinderen is
het hier ideaal. Zand en water,
wat wil een kind nog meer?"
„Er i& altijd wel iets te zien,"

vult Leo Dijkstra aan, terwijl er
een garnalenvisser vlak onder
de kust vaart. „Natuurlijk is
het primitief, deze vorm van
kamperen. Televisie hebben
we niet, voor de wc moeten we
naar een ander gebouw, koken
gebeurt op butagas en dankzij
een zonnepaneel kan het schemerlampje aan. Douchen? 's
Morgens een duik in zee en dan
afdouchen met koud water.
Maar dat vind ik helemaal niet
erg."
Volgende week moet hij weer
werken, maar dan rijdt hij na
zijn werk toch naar zijn Zandvoortse idylle. „Zodra ik het
zand onder mijn voeten voel,
ben ik mijn werk vergeten en
lijkt het of ik vakantie heb." Hij
beseft dat de huidige kampeerders het makkelijker hebben. „Wij stappen in de auto,
maar vroeger moesten de mensen vaak op de fiets naar Haarlem of Amsterdam."
Gees '
Cappel-Couvée
beaamt dat. „Mijn man was
brugwachter in Amsterdam en
moest om drie uur al op de
fiets vertrekken omdat hij om
vijf uur begon." Haar zwager
pakte het anders aan. Nelis
Heimens lifte mee tot station
Haarlem. Hij kon echter niet
altijd kiezen met wie hij meereed. „Een keer zat ik zonder
helm achterop een motor. Ik
ben nog nooit zo bang geweest." Inmiddels is hij echter
met pensioen.
De jongere generatie heeft
het eveneens naar de zin, blijkt
in de feesttent waar druk geoefend wordt voor de playbackshow. Torn (12), Mike (13),
Nick (14), Roy (14) en Donny
(11) treden straks op met het
nummer 'Hakkü'. Het groepje
heeft de vriendschap zelfs bezegeld met een leren bandje
om de pols. „We vervelen ons
nooit," zegt Mike. Hij somt op:
„Zwemmen, voetballen, spelletjes doen. We hebben ook
zelf een catamaran gemaakt.
Soms gaan we naar het dorp."
De veertienjarige Danielle
kan dan ook niet begrijpen wat
sommige klasgenoten in het
buitenland zoeken. „Hier heb
je alles. De zee, mooi weer. Dan
hoefik toch niet naar Spanje?"
Monique van Hoogstraten
De Koninklijke Luchtmacht verzorgt
tussen half drie en half vier een luchtshow voor de kust. De show wordl bij
slechte weersomstandigheden afgclasl.

nauwelijks mensen een ritje
maken.
Zolang er tenminste geen
agressieve klanten zijn. Een
paar dagen ervoor heeft een
oudere man een jongetje van
acht met een spuitbus in zijn
gezicht gespoten, omdat hij
het niet eerlijk vond dat het
jongetje met zijn vader net iets
eerder in een autootje stapte.
Er brak een vechtpartij uit.
Toch staat Saskia graag in
Zandvoort. Jeugdsentiment,
vertelt ze. „Vroeger stonden
we hier ook vaak in de zomer
met dezelfde groep. Samen
ontbijten, naar het strand, om
vijf uur open en dan lekker
stappen na het sluiten van de
kermis."
Net als haar man Aschwin
komt ze uit een kermisfamilie.
Toevallig („want dat is niet altijd zo," zegt ze) zijn er ook
deze keer diverse familieleden
in Zandvoort. Haar ouders
hebben een schiettent, haar
broertje van 16 helpt bij de pijltjesgooitent en haar schoonouders bezitten een goktent.
Schoonvader Elsinga vertelt

bewoner van Nieuw Unicum
kreeg bij de 'Wall of Death' de
gelegenheid om onderin de ton
te staan. Wildenthousiast reed
hij na afloop weer naar buiten.
„Gaaf, zeg."
„Ach ja, de een houdt van
skiën, de ander van motorcrossen. Ik doe dit al 38 jaar," vertelde M. Kreekel (50 jaar) tussen twee shows door. De
stunts zijn volgens zijn kompaan, de 29-jarige Jon de Vaal,
nauwelijks aan te leren. „Je
moet het aanvoelen."
Riet van Leest is drie dagen
na de motordemonstratie nog
steeds onder de indruk van de
moed van de stuntmannen.
„Geweldig. Het zal natuurlijk
allemaal best veilig zijn, maar
ik hield mijn hart vast. Straks
hebben we er nog weer een
paar klanten bij in Nieuw Unicum."
Voor een deel van de bewoners van Nieuw Unicum is de
opbrengst van het evenement.
Veertig bewoners, die anders
nooit op vakantie kunnen omdat ze te zwaar gehandicapt
zijn, hebben in het voorjaar
een bootreis over het IJsselmeer gemaakt. De 25 duizend
gulden die de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum aan de
Nacht van Zandvoort overgehouden heeft, is bestemd om
de kosten van deze dure vakantie te dekken.
„De opbrengst is zelfs hoger
uitgevallen dan ik verwacht
had," vertelt Riet van Leest.
Dankzij medewerkers van de
Ground Services van de KLM
is alleen al het streefbedrag
van 15 duizend gehaald. De
rest is door andere giften, de
verkoop van loten, sponsorbijdragen en inschrijfgelden bij
elkaar gebracht.
Monique van Hoogstraten

dat hij de botsauto's ~aan Aschwin en Saskia heeft overgedaan, omdat hij wil afbouwen.
Zijn vader startte 46 jaar geleden met autoscooters. „Ik ken
geen ander leven dan het kermisleven. Net als een ander de
garage van zijn vader overneemt, ben ik hier in gerold.
Voor een kind is het kermisleven leuk. Je bent vrijer dan andere kinderen."
Over de Zandvoortse kermis
is hij redelijk tevreden. „Ik
mag niet mopperen. Eén dag
was het verschrikkelijk warm
Toen hadden ze nergens klanten, ook niet in Tilburg, op de
grootste kermis van Nederland." Dat sommige van zijn
collega's wat negatiever klinken, kan hij niet verklaren.
„Voor de een zal het anders
zijn dan voor de ander."
Klachten heeft Daan van
Eijsden in elk geval niet. Hij
woont op de Prinsesseweg pal
naast de kermis. De muziek is
wel hard, maar niet te hard,
vindt hij. „Mijn bord staat te
trillen op mijn tafel door de
bassen. Ik vind dat niet zo erg.
Zelf naar de kermis? Nee, mij
niet gezien. Ik zit de hele dag al
in een botsauto, want ik ben
koerier."

Venttarieven
niet zeker
ZANDVOORT - Wethouder
Van Marie gaat nog eens nader
kijken naar de tarieven die de
visventers, fruitverkopers, ijsboer Dnehuizen, de snackkarren, bloemenstallen en Manfred de Leerman voor hun vergunning moeten betalen.
Hij komt daarmee de ambulante handelaren tegemoet die
vorige week hun ongenoegen
kenbaar maakten over de nieuwe tarieven Per l januari 1999
zouden sommigen van de dertig venters bijna twee keer zoveel moeten gaan betalen.
Van Marie is het eens met de
handelaren dat de manier
waarop de tarieven bepaald
zijn, geen schoonheidsprijs
verdient. Ze zijn gebaseerd op
twee rapporten. Van Marie wil
echter meer duidelijkheid over
de omzetten van de Zandvoortse ambulante handel.

Videoband

ZANDVOORT - Op 4 augustus 1921 brak er brand uit m
Zandvoort. Daarbij werden het
Palais d'Eté en restaurant Heider in de as gelegd. Omdat dit
voor Zandvoort zo'n belangrijke gebeurtenis was, is dit ook
terug te vinden op een videofilm die over oud-Haarlem verschenen is. De film is verkrijgbaar voor 29,95 gulden bij
boekhandels en diverse warenhuizen.

Leukste plekje

ZANDVOORT - In de hal
van het raadhuis hangen tien
tekeningen van kinderen over
hun favoriete plekje in Zandvoort. Zij hebben meegedaan
aan een wedstrijd ter gelegenheid van de heropening van de
Kerkstraat. De prijswinnaars
hebben inmiddels hun prijs gekregen. Kevin van Nes, Amber
Beekelaar en Eva van Delft zijn
respectievelijk een, twee en
drie geworden.

Tennis en golf

ZANDVOORT - De DE144,
een genootschap van sportvrienden, organiseert in Zandvoort een van haar sportevenementen. In Zandvoort wordt
aanstaande zaterdag getennist en gegolft.
De DE144 bestaat uit 144
sportvrienden zoals oud wielrenner Erik Breukmk, honkballer Charles Urbanus en basketballcoach Toon Boot. De in
de judowereld niet onbekende
Zandvoorters Wim Buchel en
Jaap Methorst zijn eveneens
lid van dit genootschap.
Op de banen van de handbalvereniging ZVM wordt een
tennistoernooi gehouden vanaf 13 uur. Het onderlinge golftoernooi wordt vanaf half drie
gespeeld op de baan van de
Kennemer Golfclub aan de
Kennemerweg.
ADVERTENTIE

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

Cioema Circus
30 juli t/m 5 augustus
Dagelijks
1330

'Busbaan gevaarlijker door
drempels Haarlemmerstraat'

Nederlands gesproken

Een paar bewoners uit het be- lemmerstraat zo smal en gegin van de Haarlemmerstraat, vaarlijk is. We zien het nog geL. Kaspers en J.B. Teunisse beuren dat ze op de busbaan
plaatsen reageren op de publi- door een roekeloze automobicaties over de verkeersdrem- list aangereden worden.
pcls in de Haarlemmerstraat.
Ook wordt busbaan gebruikt
Die zijn daar geplaatst op ver- om vanuit het centrum de Tolzoek van het bewonerscomité weg te bereiken. Echt levens-,
gevaarlijk. Over a-sociaal rijgeuit de Haarlemmerstraat.

Wij zijn absoluut niet tegen
de drempels en een veilige
straat. Toch zetten we enige
kanttekeningen. De drempels
hebben enigszins een vertragende werking van de snelheid, maar na het passeren van
de drempels wordt er weer vol
op gas gegeven.
Ook wordt er nu nog meer
gebruik gemaakt van de busbaan om maar niet over de
drempels van de Haarlemmerstraat te hoeven rijden. Rijden
is niet het juiste woord, er
wordt geraced. Terwijl je er gewoon niet mag rijden, alleen de
NZH-bus mag dat en mensen
die een ontheffing hebben.
Wij als bewoners moeten
daar 65 gulden per jaar voor
betalen. Dat is om de achterzijde van ons huis te bereiken.
De andere automobilisten zijn
vogelvrij en rijden soms met
100 kilometer overde busbaan.
Je ziet nooit politie om ze te
bekeuren.
De Haarlemmerstraat is dus
misschien iets veiliger geworden, maar met het aanbrengen
van de drempels is de busbaan
als gevolg daarvan nog onveiliger geworden.
Als je met je kinderen of
kleinkinderen je achtertuin
uitloopt, moet je echt bijzonder goed uitkijken anders lig je
zo onder een auto. En wat te
denken van de invalide mensen die met hun karretje gebruik maken van de busbaan,
omdat het trottoir in de Haar-

drag gesproken! Als je als bewoner en ontheffïngshouder
via de Koninginneweg de busbaan oprijdt, komen ze met
grote snelheid op je inrijden en
gooien op het laatst pas hun
stuur om.
Moet er dan echt eerst een
ongeluk gebeuren voordat er
wat wordt gedaan aan dit probleem? Overigens is het niet
de eerste keer dat we dit probleem aankaarten. In 1993 is er
ook al aandacht aangeschonken. Nu, bijna vijfjaar later, is
er nog steeds mets gebeurd.
Sterker nog. het verkeer over
de busbaan is alleen maar toegenomen. Dit kan toch onmogelijk de bedoeling zijn.
L. Kaspers
.I.B.Tcunissc
Zauclvoorl

Dagelijks
1530

Nederlands gesproken

Dagelijks
1900
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Kinderporno

Eugène Weusten maakt zijn
mening kenbaar over de kintlerporno-affaire die Zandvoort overvallen heeft.

PREMIERE

6
AUGUSTUS

Seks is: normaal, spannend,
LETHAL.
geil, hè-, ho- of bi-, lekker, opwindend, natuurlijk, gezond,
\WEAPONA
sociaal, energiegevend en
in
menselijk.
l
Circus
Zandvoort
l
Kinderporno is: verkrachting,
ernstig misbruik, misdadig, tegennatuurlijk, ongezond, ge5.2042III, Zudnxnt
stoord, a-sociaal, afmattend GMtturiipMii
Tri: (023)5711616
en onmenselijk.
E. Wensten
Zandvoort

WWW.CntCUfZANDYOOK.NI.
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VOOR HET MOOISTE VLEES,

..BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:

U bent de eerste die uw foto's ziet
dus ook voor uw fotowerk naar

de Gaper Drugstore.
Sterk in perfect fotowerk

BUDGET
KLEURENFOTO'S

Hoe bespaart
uruimte,tijden
geld op uw
krantenarchief?

van kleinbeeld kleurenfilms

Lederen 2+3 zitcombinatie

2+21/2 ziteotttbinatie Vatt ƒ2299,- VOOr f1799,"

Mfll'JW «M OP: ABSOLUUT

Vraag ook naar de

Lederen
vanfW99,- voor

PRESTIGE-FOTO
met nieuwe film voor slechts J J,"

DRUGSTORE

DROG1STERU & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL 023-5712513 SPAAR ONZE KASSABONNEN
P OLIESLAGERS
BUDGET PRESTIGE. BUDGET PRESTIGE

BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE

geeft u meer!

EE

Vaartocht over de Amstel
door het groene hart van Holland

Om 10.30 uur wordt u ontvangen aan boord
van ons salonschip Dr. Ir. F.Q. den Hollander.
De trossen worden losgegooid en het schip
vertrekt vanuit Amsterdam om via het
Amsterdam Rijnkanaal en Diexnen de
Weespertrekvaart op te varen. Aan boord
wordt u ontvangen met 2 kopjes koffie en een
stukje appelgebak. Bij de Omval draait de
kapitein de Amstel op. We passeren prachtige

2+21/2 zitcombinatie V0ttjt999f" VOOT ƒ1699.

i MM'JW

landhuizen als we een stukje richting
Ouderkerk varen. Vervolgens keert het schip
om en neemt onze kapitein u mee door
Amsterdam. Ons cateringteam serveert u tijdens lunchtijd een lichte lunch. U kunt genieten van de drukte van de levendige stad als
we Carré en de Stopera passeren. Aan boord
vertellen we u leuke wetenswaardigheden
over de route.

BASSIE & ADRIAAN
LACHSPEKTAKELSHOW

Deelname aan de vaartocht over de Amstel
door het groene hart van Holland is alleen
mogelijk na telefonische reservering, tel.
020-6262466. Deze bon dient bij vertrek ingevuld ingeleverd te worden aan de kassa van
Bederij Naco, De Ruyterkade Steiger 7 in
Amsterdam.

Weekmedia op microfiche.

Adres:

Bel nu voor een abonnement of nadere
informatie

Postcode:
Woonplaats:
Datum:

EE

Aantal personen:

geeft u meer!

ALS JE OM MENSEN GEE^T,

BASSIE & ADRIAAN BRENGEN
EEN FANTASTISCHE FAMILIESHOW
VOOR DEJEUGD TOT 100 JAAR.

Bon voor onze lezers

Naam:

I TI 1 1 1

T JT^TXT TXTIT I X

Periode: ledere maandag in juli en augustus
Vertrek: 10.30 uur, Steiger 7 Amsterdam
Einde: 15.30 uur, Steiger 7 Amsterdam
Kosten: Normaal voor vaartocht inclusief Z
maal koffie met appelgebak en lunch fl. 64,=.
Speciaal voor lezers van Weekmedia n. 10,=
korting tegen inlevering van onderstaande,
ingevulde bon. Kinderen van 4 t/m 11 jaar
betalen normaal fl. 35,25. Tegen inlevering
van de bon slechts fl. 25,25.

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL
Amsterdam. Tel. 020-562.2485

G E E F JE A * N

N E D E R L A N D S E RODE KRUIS.

ZATERDAG 8 AUGUSTUS
SPORTHAL PELLIKAAN
ZANDVOORT
AANVANG: 14.00 UUR
KAARTVERKOOP BIJ:
THE MUSIC STORE
KERKSTRAAT 8
ZANDVOORT
ZE KOMEN ER AAN BASSIE & ADRIAAN!!!
TT x j i

HET

mr* T T T r

STEUN ONZE STRIJD TEGEN E E N Z A A M H E I D .

GIRO 6868
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS
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Suna Sahan kapt mooier dan de maneschijn
Met

oog
en

Zandvoort kent een
steeds groter aantal al*
lochtone ondernemers.
Het Zandvoorts Nieuwsblad brengt de komende
weken deze 'nieuwe
vangst' in beeld. Deel 1:
Suna Sahan van kapsalon Henny's Hairline aan
de Tolweg.

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Kunst plus cultuur
De prachtige kalender van de Zandvoortse kunstenaars hangt
bij mij nog altijd aan de muur. Volgend jaar verschijnt er een
nieuwe. Deze keer met foto's van allerlei culturele groeperingen,
zoals toneelvereniging Wim Hildenng en de Wurf, het Genootschap Oud Zandvoort, Connie Lodewijks Studio 118 en uiteraard de kunstenaars. Klaas Koper, de dorpsomroeper, komt op
de voorkant. Eugène Weusten gaat de kalender in samenwerking met To the Point verzorgen. Onze eigen André Lieberom en
Karin Schut maken de foto's voor de kalender. Begin september
kunnen we het resultaat bewonderen in het Aktiviteiten Centrum (want Weusten zit daar in het bestuur). De opbrengst van
de kalender is waarschijnlijk bestemd voor het Millenniumcadeau. Wie dus graag op de kinderboerderij geitjes wil knuffelen,
doet er goed aan om de kalender te kopen.

Toen haar ouders twintig jaar geleden besloten zich definitief in Nederland te vestigen, had de toen zesjarige Suna
Sahan weinig zin om mee te gaan. Zij bleef liever met haar
broer en zusjes bij haar grootouders in Turkije wonen. In
1980 kwam ze voor twee jaar naar Nederland, maar dat was
niet zo'n succes. De taalbarrière bleek te groot en ze vertrok weer naar Istanboel. Ze miste haar ouders steeds erger
en besloot in 1987 toch de sprong te wagen. Inmiddels is ze
mede-eigenares van een goedlopende kapsalon aan de Tolweg, waarin nu ook haar jongere zusje werkt. Het feit dat ze
van Turkse afkomst is, heeft haar naar eigen zeggen nooit
belemmerd. „Ik heb nog nooit te maken gehad met
discriminatie."

H

et woord 'allochtoon'
vindt ze niet op zichzelf slaan. „Ik ben natuurlijk wel een buitenlander of allochtoon, maar
zo voel ik me helemaal niet. Ik
voel me hier echt 100 procent
thuis. Ik denk ook dat dat ligt
aan j e eigen instelling. Als je in
een ander land gaat wonen
moet je je altijd aanpassen.
Omdat de overheid vaak alle
buitenlanders bij elkaar stopt,
verloopt dat integreringsprcces meestal moeizaam. Als je
alleen maar met elkaar omgaat
leer je geen Nederlanders kennen en spreek je de taal amper.
Zo leer je het dus ook nooit."
„Daarbij komt dat ik uit een
grote stad kom, ik ben het dus
wel gewend om met verschillende soorten mensen om te
gaan."
Suna is nu 26, is getrouwd,
met een Turk, en heeft een
dochtertje van twee. „Als je
het over allochtoon-zijn in Nederland wil hebben kun je misschien beter met hem praten,"
zegt ze lachend. „Mijn man is
vier jaar geleden naar Nederland gekomen. Ik ken Kerem
nog van vroeger."
„In eerste instantie wilde hij
niet naar Nederland komen en
ik ging voor geen goud terug.

Uiteindelijk kwam hij dus toch
hierheen, maar hij sprak geen
woord Nederlands. Dat is de
reden dat hij niet aan een baan
kan komen. Hij is medisch laborant, maar hij spreekt te
slecht de taal.
Hij heeft op de UVA wel een
opleiding gevolgd, maar toen
leerde hij alleen medisch-Nederlands, aan pmgangs-Nederlands werd niets gedaan. Nu
werkt hij via mijn vader bij de
expeditie-afdeling van een
groot bedrijf."
Suna heeft altijd al interesse
in het kappersvak gehad. „In
Turkije heb ik er nog niets mee
gedaan, dat is hier begonnen.
Toen ik hier kwam heb ik een
tijdje op school gezeten met
allemaal buitenlanders, maar
dat schoot niet echt op. Ik ben
ermee gestopt en heb vervolgens vijf maanden in een bloemenzaak gewerkt. Daarna
kwam ik in een supermarkt terecht, waar ik zo'n acht maanden ben gebleven."
„Een collega van me vertelde
toen dat zijn dochter Miriam in
een kapsalon werkte, iets wat
ik heel graag wilde. Ik heb toen
een kapperopleiding gevolgd
via het leerlingwezen: vier dagen werken in de kapsalon, één
dag naar school. Achtereenvol-

Strandpaviljoen Paal 69:
elke vrijdag thema-eten
ZANDVOORT - Strandpaviljoen Paal 69, gesitueerd op
het zuidstrand, biedt zijn
klanten deze zomer elke vrijdagavond een themamenu
aan. Komende vrijdag vermeldt de kaart Pasta Fresca
(verse pasta).
Petra Meijer is in Paal 69 samen met haar dochter verantwoordelijk voor het bereiden
van de maaltijden. „De eerste
keer hadden we Japans eten,
een Sushi-night," zegt ze. „Een
week later stond er Fiesta
Mexicana op de menukaart.
Vrijdag, de derde themaavond, serveren we Italiaans
eten. Hopelijk blijft de belangstelling voor de themamaaltijden groeien. De Fiesta Mexicana-avond trok veel meer eters
dan de Sushi-night. Is ook logisch. Het is een nieuw initiatief. Daar moeten de mensen
aan wennen."
Het programma voor de vrijdagen na 31 juli is als volgt: 7
augustus: Caribbean & Cocktails (Caraïbisch); 14 augustus: Tapas (Spaans); 21 augustus: Lousiana Cajun (FransAmerikaans); 28 augustus: Vegetarian Barbecue; 4 september: Surinaams; 11 september:
Cuisine Provengale (Frans); 18
september: Goa-stile (Indiaas); 25 september: Vlaamsche
Pot (Belgisch); zondag 4 okto-

ber: High Tea (Engels).
Petra Meijer: „Op de laatste
dag, 4 oktober, kunnen de
klanten vanaf circa 16 uur terecht voor de High Tea. Op de
vrijdagen vanaf 19 uur. We serveren voor 35 gulden een voor-,
hoofd- en nagerecht. Er dient
wel gereserveerd te worden.
We zijn telefonisch bereikbaar
onder nummer 023-5718231.
Het eten gaat altijd door, ook
als het slecht weer is. Zet dat
er maar even bij. Wil je ook
vermelden dat op alle andere
dagen van de week a la carte
bij ons gegeten kan worden?
We koken elke dag vers en uitgebreid."

Beach Net houdt
een open dag
ZANDVOORT - Computer- en Internet-centrum Beach Net houdt op donderdag
30 juli een open dag. Tussen
12 en 21 uur zijn geïnteresseerden van harte welkom op
het adres Haltestraat 61.

Sandra is terecht

Suna Sahan doopt haar kapsalon aan de Tolweg, die nu nog Henny's Hairline heet, in oktober waarschijnlijk om tot Sernay Styling, naar
haar dochtertje

gens heb ik de diploma's voor
het dameskappen, het herenkappen en het voortgezet kappen gehaald, gevolgd door het
middenstandsdiploma."
„En nu ben ik dan samen
met Miriam
eigenaar van
"~~~~~~~"^~"
deze zaak,"
besluit
ze
vrolijk.
De kapsalon aan de
Tolweg heet
nog Henny's
"~~~"~~~~~~"
Hairline,
naar de vorige eigenaresse,
maar het plan is om per l oktober een naamsverandering te
ondergaan. „Ik ben er nog niet
helemaal uit, maar ik denk erover om de kapsalon te vernoemen naar mijn dochtertje. De
nieuwe naam zou dan Sernay
Styling luiden. Sernay betekent 'mooiere uitstraling dan
de maneschijn'."

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag:
00 00-07 00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
1200-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
17 00-20 00 ZFM Monstop
2000-2200 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00 00-07 00
07 00-09 00
09 00-11 00
11 00-1200
12 00-13 00
1300-1500
1500-1700
17 00-18 00
1800-1900
19 00-20 00
20 00-22 00
2200-2400

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Sport
v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag:
00 00-Off 00
0800-1000
10 00-12 00
12 00-18 00
18 00-19 00
19 00-20 00
2000-2400

ZFM Nonstop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neut)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen PitsS PaddocR
De Coquereli
De Kustwacht

Zondaq:
00 00-09 30
09 30-10 00
1000-1200
1200-1700
17 00-19 00
19 00-24 00

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

NU OOK OP INTERNET - HTTP^/SURF.TO/ZFM

gemist van haar gemist. Dat is mensen zijn die het niet zo
één van de redenen dat ik de goed hebben als wij."
zaak naar haar wil vernoe„Maar ik vind het niet goed
men."
dat je je als vrouw met lange
kleren moet bedekken of datje
De clientèle bestaat uit een niet dezelfde rechten hebt als
schare trou- mannen. Overdrijving is altijd
~~~~~^~~~~" we
vaste slecht. Je moet niet vrijwel
klanten. „Er naakt over straat gaan, maar
zit geloof ik ook niet volledig ingepakt in
niet eens een zwarte kledij."
allochtoon
„Trouwens, mijn zus in
bij," roept ze Duitsland wordt dus wel gedisverrast uit. crimmeerd," springt Suna van
"~~~~~~~~~~~ „Nee, dit is de hak op de tak. „Je voelt dat
zeker geen je daar niet welkom bent. In
specifieke Turkse kapsalon. winkels wordt ze overgeslagen
Sommige mensen geloven het of genegeerd. Het gaat nu wel
niet eens als ik vertel dat ik beter omdat ze goed Duits
Turks ben. Ze vragen altijd spreekt, maar het is hier echt
waarom ik geen hoofddoek veel fijner. Ik denk maar zo, als
draag. Ik ben wel gelovig hoor, in Nederland wél erg gediscrimaar ik geloof alleen m de goe- mineerd zou worden, zouden
de dingen van de islam. Ik vast er toch nooit zoveel buitenlandus bijvoorbeeld wel, ook om- ders willen wonen?"
dat je dan gedwongen wordt
stil te staan bij het feit dat er
Edmée Fijan

'Dit is beslist geen
specifiek Turkse kapsalon'
vroeg of ik de zaak over wilde
nemen. Dat wilde ik uiteraard
wel, maar wel na de bevalling.
Uiteindelijk ben ik half mei bevallen en stond ik pp één augustus weer full-time in de
zaak. Zonder de hulp van mijn
moeder en Kerem had dat
nooit gered. Ik voel me ook wel
een beetje schuldig, want ik
heb dat eerste jaar best veel

Weékëncldiensten
F

o

m

Berichten
en Ups voor
deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
ol Faxen 023-5730497

met mensen over de hele wereld te praten (chatten). Beach Net zorgt er desgevraagd
voor dat een Internet-aansluiting binnen een dag geregeld
wordt.
Op de open dag kunnen bezoekers hun computers en
software meenemen naar Beach Net. Eventuele reparaties,
mits niet al te ingrijpend, worden kosteloos verricht Beach
Net biedt zijn klanten ook cursussen aan. Op 30 juli geeft het
om 15 en om 20 uur gratis de
eerste les van de cursus 'Introductie tot Internet'. De spelletjesfanaten komen eveneens
aan hun trekken. Zij krijgen de
kans mee te doen aan 'on line
gaming', het spelen van spelletjes op Internet.

Uiteraard bestaat op de
open dag de mogelijkheid bij
Beach Net gebruik te maken
van Internet. Daar kan inforZANDVOORT - De Postmatie over de meest uiteenlopende onderwerpen gevonden code Loterij Show is op zaworden. Tevens is het mogelijk terdag 22 augustus te gast bij
Slotemakers Antislipschool.

ADVERTENTIE

Suna glimlacht even bij de
gedachte aan haar kind. „Het
was heel erg zwaar in het begin," vervolgt ze dan. „Ik was
een paar maanden zwanger
van Sernay toen Henny me

Postcode Loterij
Show bij Slotemaker

Prijswinnaars uit het gehele
land komen naar Zandvoort
om zich een dagje te vermaken
op het terrein van Slotemaker.
Inwoners van Zandvoort en
omgeving zijn van harte weikom om onder andere het grote bingospel mee te spelen. De
opbrengst komt ten .goede aan
de Tibet Support Group Nederland, een stichting die zich
inzet om de onderdukking m
Tibet onder de aandacht te
brengen. Een expositie die de
situatie in Tibet als onderwerp
heeft is op zondag 23 augustus
te zien in de oude Mariaschool.

Gigi Campbell

ZANDVOORT - Bij strandpaviljoen Radio Noordzee Beach Club ontvangt radiopresentator Peter Tekamp vrijdag
tussen 12 en 14 uur de zanger
Gigi Campbell. De uitzending
van Tekamp en Campbell kan
gratis bijgewoond worden en is
rechtstreeks te beluisteren op
Radio Noordzee.

Beaulieu

BENTVELD - Ron Ingenluyff heeft restaurant Klein
Bentveld op de Zandvoortselaan overgenomen. Ingenluyff
heeft het restaurant de naam
'Beaulieu' gegeven.

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112.
In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA)
Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans,
P. Paardekooper, H. Scipio-Blume, F. Weenink. Informatie daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur,
én tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500.
De spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag als zondag van 11.30 tot
12.00 uur en van 17.00 tot 17.30
uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum (tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te
bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 09-001515.
Verloskundigen: Mevrouw S.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P. J. van
der Deijl. Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort,
tel. (023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst 023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471,
dag en nacht bereikbaar voor
een gesprek van mens tot
mens.

Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
svp 24 uur van te voren opgeven bij het Welzijnscentrum,
tel. (023-) 5717373. Voor de
maandag moet men zich op de
vrijdag ervoor opgeven.
50 plus Inlooppunt: Woe 10-12
uur, voor informatie, ontmoeting, leestafel en kopje koffie of
thee. Willemstraat 20, zij-ingang Gemeenschapshuis.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l,
tel. 5713459 bgg 023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en
maandag- + donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvport.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst:
(023-)
5717577.
Storingsmmimer gas buiten
kantooruren: tel. 023
(5)235100 (nv Energiebedrijf
Zuid-Kennemerland. Tijdens
kant.uren: 5235123.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34. tel. (023-)
5714131.
Open
ma.

Dier
van de
week

Het raadsel rondom het poezie-album van Sandra Pas is opgelost. Een mevrouw had Sandra's poezie-album gevonden bij het
opruimen van de spullen van haar zoon Riek en plaatste een
paar weken geleden een oproepje in de Libelle. Dat kwam ook in
het Zandvoorts Nieuwsblad terecht. „De halve straat reageerde
op het oproepje in de Libelle," vertelt Sandra. Ook naar het
Zandvoorts Nieuwsblad belden trouwens verschillende mensen.
Sandra Pas heet inmiddels Sandra Simmers en woont weer in de
Thorbeckestraat. Ze heeft daar altijd gewoond met haar ouders,
maar is vier jaar weggeweest. Met de mevrouw van het oproepje
heeft ze contact gehad en er is een ontmoeting gearrangeerd.
„Het is heel gek dat bij haar mijn poezie-album opgedoken is.
Riek is namelijk een ex-vriend van een vriendin die ik op mijn
zeventiende pas heb leren kennen. Dan loop je toch niet meer
met een poezie-album rond, zou je zeggen."

Meer over Loeres
Bij het Zandvoorts Museum/Cultureel Centrum en de strandafgang bij Riche staan twee Loeresbeelden van de overleden
beeldhouwer Edo van Tetterode. Ze lijken sterk op de beelden
die op het Paaseiland in de Grote Oceaan zijn uitgehakt. Maar
wat moeten ze voorstellen, vraagt menigeen zich volgens R.U.
Graaff uit Rotterdam zich af. Hij verdiepte zich erin. Graaff
vermoedt dat het Balinese vrouwen zijn die offergaven naar de
tempel brengen. Zijn kennis verwerkt hij in een boek, dat hij nu
aan het schrijven is. Het boek heet 'De Menseneter van de
Bermuda Driehoek.' Overigens hadden de beelden voor van
Tetterode een andere betekenis. Hij liet een Loeresbeeld aanspoelen als l aprilgrap.

Uit Oosten rij k
De kinderporno-affaire heeft veel mensen geschokt. Ook in het
buitenland, zo ontdekte Ton de Vries. Hij heeft uit Oostenrijk de
Tiroler Tageszeitung van vrijdag 17 juli meegebracht. 'Kleinkinder fur Fotos vergewaltigt' kopt de krant. In dezelfde krant staat
bovendien een artikel over een kinderpprnp-rechtzaak in de
Oostenrijkse stad Wels. Twee verdachten in die zaak kregen vijf
en 17 maanden celstraf.

Rare politieman
Een merkwaardige agent flaneerde vrijdagavond over de boulevard. Hij droeg een lange zwarte jas en een Russische marinepet.
Sommige mensen vertrouwden het niet helemaal en waarschuwden de politie. Maar het was niet zijn uitdossing waarvoor
hij een bekeuring kreeg. De politie hield de man aan, omdat hij
wapens bij zich had. Hij had een gasaansteker bij zich die erg
veel leek op een klein model antiek pistool en hij had ook een
groot antiek mes. De man, die uit Horn Badmeinberg kwam,
moest mee naar het bureau. Daar mocht hij na een gesprek met
een politieman wel weer weg, maar zijn wapens moest hij achterlaten.

Volhouden
Hilly Jansen blijft de schutting bij Jupiter herstellen, zegt ze. Ze
laat zich niet door vandalisten verslaan. Vrijdag hield Hilly weer
een stuk van de schutting in haar hand: door onbekenden eraf
gescheurd.
De Duitse herder Kazan heeft
het wol naar zijn zin in het Kennemer Dierentehuis, maar zou
nog liever bii een leuk ge-cin wonen. Hij is nog geen vijf jaar.
Kazan luistert goed, kan prima
met andere honden en met kinderen opschieten. Hij is een allemansvriend, geduldig en trouw.
Geen hond die veel blaft. De
ideale gczinshond. Hij zit in het
asiel omdat zijn baasjes te veel
werkten om hem de aandacht te
geven die hij verdient. Wie meer
informatie over Kazan of een
ander dier wil, kan terecht bij
het Kennenicr Dierentehuis,
Keesonistraal 5, telcfoonnummcr 571.3888.

ADVERTENTIE

il!| D* -TOXJR
Klaar voor 'n Tour de Boulevard? Start en finish zijn op
Meubelboulevard AmsterdamDiemen. Veel succes onderweg!

Amsterdam

BAAIBERGEN, HOUWEUNG INTERIEUR. MIINDERS,
MONDIIEDER. MOTO, OASE, VAN REEUWUK. SIAAP
KAMER CENTRUM, STOK MEUBEICENTER, VAIHAL
Info (020) 69093 16

14-17.30/18.30-20.30 uur. di.
14-17.30. woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u ,
zat. 10-14 uur.

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

Kerkdiensten
Hervormde Kerk: zondag 10 uur: J. Lasthuis.
Gereformeerde Kerk: zondag 10 uur: ds J.T. Tissink uit NieuwVennep.
Agatha Parochie: zaterdag 19 uur: M. Wassenaar en A. Beijnes.
Zondag 10.30 uur: M. Wassenaar en A. Beijnes.
Nieuw Unicum: M. Ridder.
De speeltuintjcsbriRade op controle: hoc is de slijvaardighcid?
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: geen dienst.

lllustuitio M.ut
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onthouden(zeker in grote hoeveelheden)

In verband met uitbreiding van onze
NISSAN EUROPE N.V., HET EUROPESE HOOFDKWARTIER VAN EEN
DER GROOTSTE AUTOMOBIEL-

activiteiten zijn wij op zoek naar zowel full-time

• snel kunnen werken

als part-time:

• in teamverband kunnen werken

Magazijnmedewerkers m/v

FABRIKANTEN TER WERELD,
IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE COÖRDINATIE VAN
ALLE EUROPESE ACTIVITEITEN. NISSAN'S EUROPESE

•6

Fulltime: 08.00 uur -16.30 uur
Part-time: 16.00 uur - 20.00 uur

Indien je door onze sollicitatieprocedure
heen komt, biedt Nissan jou een contract aan van
tenminste 1 jaar, met een goed salaris en prima
secundaire arbeidsvoorwaarden.

OPERATIES

•Efflff^S?

BETREFFEN ONTWERP

Als magazijnmedewerker werk je in een van

S. ONTWIKKELING, FABRICAGE, VERKOOP, MARKETING

onze 12 magazijnteams, die allemaal tot taak

EN AFTER-SALES. NISSAN'S EUROPESE VERKOOP

hebben om onze Nissan dealers in Europa op tijd

'Nissan magazijn medewerker' worden , schrijf

NETWERK BESLAAT 24 EUROPESE MARKTEN. VANUIT

te bevoorraden met auto-onderdelen en acces-

dan vóór 14 augustus een korte brief met

soires. Jij kan ons hierbij helpen door met name

toelichting aan: Nissan Europe N.V., t.a.v. Chris

orders te verzamelen [order picking] en deze op

Wieman, Personeelszaken, Postbus 90295,

de juiste wijze te verwerken volgens geldende

1006 BG Amsterdam. Faxen kan ook: [020]

standaard werkprocedures.

5871098 of e-mail: cwieman@nissan-europe.com

HAAR EUROPESE DISTRIBUTIECENTRUM VOOR

Spreekt dit alles je aan en wil je graag een

ONDERDELEN &
ACCESSOIRES [EPLC] IN
AMSTERDAM, VOORZIET NISSAN EUROPE N.V. OOK

Als magazijnmedewerker bij Nissan zijn de

HAAR VERKOOPORGANISATIE VAN GESPECIALISEERDE

verdiensten goed, maar we vragen wel het

DIENSTEN OP HET GEBIED VAN

volgende van je:

DISTRIBUTIE VAN AUTO-ONDERDELEN EN

Santana houdt grote zomeropruiming.
Kom dus snel naar de grootste specialist
in parket, laminaat en kurk voor uw
droomvloer. De vloeren van alle grote
merken zijn nu sterk afgeprijsd.
Topkwaliteit was nog nooit zo voordelig. Dus sla uw slag en profiteer van
het voordeel, van de service en garantie
van Europa's grootste specialist.

Als je eerst meer informatie wilt kun je hem

150 SOORTEN!

Luxfloor "Classic" 12 dessins
NISSAN

• nauwkeurig kunnen werken
ACCESSOIRES.
• goed cijfers en letters kunnen lezen en

NISSAN EUROPE IM.V.

10 jaar garantie.
Voor normaal woongebruik, HDF kern
Taberwaarde 9000. Dikte 7,2 mm.
Afmeting 195 x 1285 mm.

3-Floor Maple of Kersen
3-strooks Select
JÖTi

Junckers 14 of 22 mm. massief Parket
• 100% verhuisbaar door uniek clic-systeem
• 5-voudig gelakt en gehard of olie geïmpregneerd
• Kant en klaar

Junckers Beuken, Essen,
Eiken en Merbau

3-strooks
Prijs p.m.2 ,2-7. ^

N U p.m.2 vanaf

Luxfloor "Classic" Maple, Kersen, Eiken,
Beuken en Grenen

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

95

2-, 3- en breedstrook

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

Prijs p.m.2 van

Jj^f*

29.

Bij aankoop van minimaal 30 m3
Junckers massief parket ontvangt u een
luchtbevochtiger t.w.v. f120.-

Collectie 1998 Pergo Family
10 jaar garantie. Dikte 8 mm. In 2-strooks en
brede delen. 6 schitterende dessins
o.a. Eiken, Beuken en Grenen

95

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

56.

Prijs p.m.'

Ipokett Professional

Verhuizingen
Presenteert:

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

3-Floor Eiken of Beuken
3-strooks Natuur

Prijs p.m.'van

Luxfloor "Classic" Lichtrood
Kersen, Warmgeel Berken,
Lichtbeige Beuken

WEKELIJKS EUROPA

3-Floor 7 mm. Fineerparket
HDF kern met gefineerd edelhout,
• 5-voudig gelakt en gehard
• 2-, 3-strooks en breedstrook

Prijs p.m.3 van

ook bellen: [020)5871590

MEER DAN

• doorzettingsvermogen

MEER DAN 150 VLOEREN EN MATEN!

De nieuwe "Zomer-Menu Kaart'1

ERKENDE
VERHUIZERS

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren. Maak
gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE'METHODE.

Bel 0900-8991161
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

3 mm. isolerende ondervloer
ter waarde van f 5,50 per m2,
op alle Pergo, Lamett, Wicanders
en Quick«Step Laminaat.

waar gezellige mensen elkaar ontmoeten.

200 KLEUREN EN MODELLEN!

Bar, verwarmd terras, biljart en restaurant
Café open: dagelijks 16.00-03.00 uur
Keuken:
woensdag t/m zondag 17.30-22.30 uur

Gasthuisplein 10, Zandvoort, Tel. 023-571 46 38

Wie helpt ons het Parool/NRC
op tijd bij de abonnees te bezorgen.

cus. zatovotul In.
Single Daiuae Soe,
"De Manege"

Kleine wijken. Goede verdiensten -t- extra's.
± 3 kwartier p.d.
en je spaart een leuk centje bij elkaar.

entree ƒ 25,- infeL uitgebreide barbeaue
voor infb' of reserveringen.

49.-

Prijs p.m.2 van

met o.a. • Parma-Ham met Meloen,
Krab-cocktail,
Combi Krab en Zalm,
- Tournedos,
Kipfilet,
Spare-ribs,
Gamba's

HEjLP!
"Tlwte "Bandlts"

10 jaar garantie. Voor zwaar woongebruik.
Dikte 72 mm. Afmeting 190 x 1200 mm.
10 sfeervolle dessins in 2-strooks en brede delen:
Kersen, Eisen, Beuken, Olm en lep

Deko-Marty 14 mm. Lamelparket
• 5-voudig gelakt en gehard
• Kant en klaar
• Eenvoudig zelf te leggen

Deko-Marty Esdoom
14 mm. Natuur
Breedte 12,5 cm, brede stroken
Prijs p.m.2 van

Deko-Marty Kersen 14 rnrn^ Rustiek
Breedte 12,5 cm, brede stroken
Prijs p.m.2 van

Santana massieve kurktegels

_J-3C/«~

Tarkett Zweeds Lamelparket
10 jaar garantie.
• 5-voudig gelakt en gehard of olie geïmpregneerd
• Kant en klaar
• Eenvoudig zelf te leggen

3 mm. isolerende ondervloer
bij minimale besteding van 30 m2
Tarket Lamelparket

Dikte 4 mm. High Density persing ca. 550 kg m3.
Verkrijgbaar in diverse afmetingen met of
zonder facetkanten. 25 verschillende
afmetingen meer dan 40 kleuren

Tarkett Eiken
plank Rustiek 14 mm.

/Mexico Naturel

Onbehandeld.
Afmeting 155 x 2200 mm.

Grove korrelstructuur.
Afm. 300 x 600 mm.
Prijs p.m.2 van

Prijs p.m.2 van

Mexico in kleur
Prijs p.m.2 van

JSAf
f&f

58.-

^t-^T./!™

Tarkett Beuken, Esdoom,
Eiken, Berken en Grenen

Nu p.m.

2

vanaf

Amsterdam, Valschermkade 4,
(tussen Carpet-land en Praxis)
tel. 020-6695823.

Apeldoorn, Kanaal Zuid 72B,
(bij Leenbakker en Carpet-land)
tel. 055-5332241.

Amersfoort, Amsterdamseweg 29,
(tegenover Gamma)
tel. 033-4651737.

Den Haag, Binckhorstlaan 170,
(tegenover McDonald's)
tel. 070-3859735.

OPENINGSTIJDEN:
Woensdag, donderdag en
vrijdag van 9.00-21.00 uur
Maandag en dinsdag van
9.00-18.00 uur
Zaterdag van 9.00-17.00 uur

Ponton

Wil jij dat? Bel me dan even en vraag naar Olga

*1M1MÜ

teL 571G023

tel. 023-5715873

WügtarVTOJ*, Nlmffimanjntni
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•wireirMTMrallainmilalll.l
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Aanbiedingen geldig tot 2 augustus 1998 en zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

edia
Personeelsadvertenties worden gelezen in de nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde leesduur van zo'n 21 minuten ligt
het voor de hand dat de personeels- en opleidingsadvertenties goed gelezen worden.
Bel voor meer informatie over succesvolle personeelswerving ons kantoor. De uitgebreide folder en advertentie-tarieven liggen voor u klaar.
Amsterdam 020-562.3076

Amstelveen 020-347.3422

Zandvoort 023-571.7166
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De 77-jari§:e mevrouw J. van Kaalte is een echte zomergast. Zodra het weer omstreeks mei een
klein beetje aangenamer wordt, verruilt ze haar Amsterdamse bovenwoning voor haar bunkertje
in het Kostverlorenpark. Het is een gerieflijk paradijsje, verscholen tussen de duinen en ver weg
van de hordes toeristen. Ze verblijft er zo lang het weer het toelaat, vaak tot in oktober. In 1950
kwam ze voor het eerst op deze plek waar eksters, vossen, fazanten, herten en tal van
kwinkelerende vogels nog vrij spel hebben. In principe zijn haar twee kinderen hier gedeeltelijk
opgegroeid. „Op de camping moet je je aanpassen en hier heb je echt de vrijheid." Het half
verscholen bunkertje is omgeven door prachtig bloeiende planten; ze verraden de groene vingers
van de bewoonster. „Wat ik dagelijks doe? Genieten van de natuur, de stilte en het unieke
karakter van dit gebied." En als het regent? „Lezen," zegt ze lachend en wijst naar een stapeltje
op een tafel onder een grote parasol, „er zijn hier boeken genoeg;"
Foto Karin Schut

N
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Rover 200 TDic

Ford en Unicef

Heimwee naar Engeland
OMMIGE AUTO'S MAKEN direct iets bij je los. Een
ruwe emotie die onlosmakelijk met het typeplaatje
verbonden is. Dat is ook 't geval bij de Rover 200. Bij
deze wagen krijgen we direct een beetje heimwee naar
Engeland: de picknick na een romantisch boottochtje op
de Thames, zittend op een geruiten plaid met champagne
en aardbeien binnen handbereik. Zeker niet onaangenaam.

S

SPECIFICATIES:
Rover 200 TDic
Motortype:

direct
ingespoten
turbodiesel
met intercooler
Cilinderinhoud: 1.994 cm3
Vermogen:
77 kW/105 pk
Max. koppel: 210Nm bij
2.000 t p.m.
Acceleratie:
10,4 sec van
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
185 km/uur.
Gem. verbruik. 5,6 ltr/100km.
Prijs:
ƒ 37.990,BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
ABS

Achterbank neerklapbaar
Airbag
Airconditioning
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
Elektrisch bediende zij'ruiten
voor
In hoogte verstelbare stuurkolom
Getint glas
Spiegels van binnenuit verstelbaar
Stuurbekrachtiging
Wortelnotenhouten afwerking
dashboard

Prijzen Audi TT
Hij is er nog niet, maar de prijzen zijn al bekend. We hebben het
over de Audi TT Coupé. Dat is een bijzonder model, een tweezitter, die pas in het najaar uitkomt. Dat is dan de versie met een 1.8
liter lurbomotor van 180 pk. Die kost 82.800 gulden. In het voorjaar van 1999 volgt een variant met een 1,8 liter turbo van 225 pk.
De prijs daarvan bedraagt 99.200 gulden-

Maar naarmate de regen harder
begint te tikken op de voorruit
van onze Rover TDic, vervliegt
toch enigszins het Britse gevoel.
Oké Regen hoort net zo goed bij
Engeland als bleke mensen maar
hier op de Nederlandse autosnelweg laat het waterballet je al snel
met beide benen terugkeren op
aarde. De sporen m het asfalt
zorgen voor flink wat aquaplanmg. Gelukkig houdt de kleine
Rover zich goed. De wegligging
blijkt uitstekend, de banden verliezen geen moment hun grip.

Themadagen op circuit van Baarlo
Het circuit van Baarlo in Zuid-Limburg heeft de komende maanden
veel te bieden aan liefhebbers van Duitse, Franse en Italiaanse
automobielen.
Op zondag 13 september staat het circuit in het teken van het
Eurofestival voor Opel-rijders. Het weekeinde daarna geven auto's
van Franse makelij acte de présence. Baarlo kan vervolgens twee
weken genieten van een welverdiende rust voordat op 4 oktober
het spektakel Viva Italia plaatsvindt. De grid wordt dan bevolkt
door Italiaanse raspaardjes.

Deze Rover is voorzien van een
dijk van een direct ingespoten
dieselmotor met intercooler van
105 pk: het resultaat laat zich
raden De motor is zeer pittig. Als
we even later terecht komen op
een stuk wegdek met zoab-asfalt
en de regengordijnen verdwij'nen,
geven we de Rover direct de sporen.

Op alledrie de dagen is er een show van bedrijven die demonstraties tuning en styling geven. Voorts kan iedereen er terecht voor
alle informatie over audio-systemen. Bezoekers kunnen bovendien
gratis deelnemen aan sprintcompetities. Verschillende merkenclubs zijn uiteraard aanwezig tijdens de evenementen.

De voorzijde van de Rover oogt eigenwijs door de chromen grille.

De auto luistert uitstekend naar
het gas. Dat haal je ook uit de cijfers. In 10,4 seconden sprint de
Rover 200 TDic van nul naar
honderd kilometer per uur. Aan
de andere kant is het brandstofverbruik met 1 op 25 heel laag.

ken. Zachte tonen zijn 'm
vreemd. Ietwat geciviliseerder
dan de motor is de versnellingsbak, deze is goed afgestemd en
schakelt heerlijk licht.

BIJ volluit accelereren, is de dieselmotor wel goed hoorbaar.
Zelfs lang na het bereiken van de
ideale bednjfstemperatuur blijft
deze diesel een beetje rauw klin-

Het interieur van de Rover is
prachtig. Ook weer zo typisch
Brits. We zitten op goed gevormde, met Kashmir motief beklede
stoelen. Fijne reepjes wortelno-

tenhout op het dashboard zorgen
voor net een beetje extra stijl.
Typisch Rover. Ruimte biedt dit
model voldoende. Praktisch is de
in delen neerklapbare achterbank. Door de grote klep zijn hier
heel wat rieten picknickmanden in
te laden.
De type-aanduiding TDic staat
voor de sportief uitgevoerde ver-

Nederland eruit. Dat betekent
dat de notaris doorgaat tot hij
een winnend lotnummer trekt
dat wel geldig meespeelt in de
Postcode Loterij. Het staat
dus vast dat volgende maand
iemand in Nederland de 7
miljoen wint. U kunt die winnaar zijn, want met elk lot dat
u heeft in de Postcode Loterij
heeft u evenveel kans. Met
een extra lot verdubbelt u
gelijk uw kans! Dit is dus een
De Mega Jackpot van 6 miljoen
gouden moment om loten te
viel bij de trekking van juli op
bestellen in de Postcode
een niet verkocht lotnummer in Loterij. Doe het vandaag met
de plaats Oene. Dit winnende lot de bon op deze pagina. Dan
was in die Gelderse plaats echter bent u in elk geval op tijd
niet verkocht en dus kon de
voor de trekking.
Mega Jackpot niet worden uitgekeerd. Zo staat nu de Jackpot
En u weet het: zelfs als u de
volgende maand op zijn maxiMega Jackpot niet wint is uw
mum-stand van 7 miljoen gulinzet niet voor niets geweest.

Wordt u de volgende Postcode-miljonair?

Mega Jackpot nu
op 7 miljoen!
De Mega Jackpot van de Nationale Postcode Loterij staat op
7 miljoen gulden. En dat betekent dat hij er volgende maand
gegarandeerd uit gaat. Voor u het weet komt u als multimiljonair terug van vakantie. Maar misschien won u deze maand
ook al een prijs. Want ook deze maand vonden honderdduizenden postcodeprijzen hun weg naar winnaars in het hele land.

den!

Want met de netto opbrengst
van elk lot helpt u mens en
De maandhoofdprijs van een ton natuur. En dat is winst voor
viel deze keer m het Limburgse
nu en voor later!
Wittum in postcode 6286 AD.
Met een totaal van 20 deelneUitslagen
mende loten in deze postcode,
gingen er ook nog 19 troostprijPostcode
Loterij
zen uit van elk 1000 gulden.
Na twee zomermaanden met veel
regen, gaat de Postcode Loterij
nu in augustus toch nog voor
veel warmte zorgen met de Mega
Jackpot van 7 miljoen. Volgende
maand móet de Rijkste Prijs van
Henny Huisman: "Eén tientje
kan straks 7 miljoen waard zijn.
Die kans op de Mega Jackpot
laat u toch niet lopen?"

BON VOOR 18,9 MILJOEN
CÖ"Ja, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij en kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle Bingoprijzen.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.
D / 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,- (één lotnummer)
A.u b uw keuze aankruisen en verder invullen
m blokletters
Deelname aan de Nationale Postcode Loteni
houdt in aanvaarding van het reglement, verknjgbaar bij het secretariaat, tel. 020-677 68 68.

D de heer

D mevrouw

150.98.08
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Heeft u met bovenstaande
getallen een volle kaart,
dan wint u de
Thuisbingo van
f 25.000,-

Naam:
Adres:.
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Postcode: _
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34
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f 5,-

De BMW
3621 KN 077 in Breukelen

Datum:

Stand Mega Jackpot

7 miljoen

NATIONALE
Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

test
sie van de turbodiesel m de 200serie. Deze is verkrijgbaar als
drie- en vijfdeurs. Verder is er
nog een vijfdeurs 220 SDi Luxe.
Airconditioning is standaard
evenals lichtmetalen velgen en
mistlampen voor. De SDi heeft

een extra chique interieur en
twee airbags. De Rover 200 is
overigens ook verkrijgbaar met
een 'gewone' 2.0 liter dieselmotor.
En tot slot de prijzen. Voor de
driedeursversie betaalt de rijder
37.990 gulden, de vijfdeurs kost
1 000 gulden meer. En de vijfdeurs SDi Luxe is er voor 39.990
gulden. Allemaal dus nog net
onder de veertig mille.

Uitslag trekking juli 1998
Notaris van Os in Amsterdam heeft de trekking van juli verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want
iedere deelnemer in dezelfde postcode wint - tot 5.000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk.
Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten. Prijzen boven 1.000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting.
Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.
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Record Show
27 juli 1998

Overige Bingoprijzen
getal 23 t/m 36

Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

Ford heeft een Transit ter beschikking gesteld aan Unicef
Nederland. Deze auto gaat dienst doen voor een rijzende tentoonstelling, waarmee deze hulpverlenings organisatie laat zien wat er
in ontwikkelingslanden wordt gedaan. De Transit fungeert voor het
transport van tal van artikelen. Bovendien doet hij dienst als rijdende bioscoop. In de bus wordt een tekenfilm getoond van twee
Afrikaanse tienermeisjes waarin op speelse wijze de problemen in
ontwikkelingslanden aan bod komen.

.

Elke maandag
21.00 uur op RR 4:
de Postcode Loterij
Record Show

*ANJER

DE RIJKSTE PRIJS VAN
NEDERLAND! 18,9 MILJOEN

woensdag 29 juli 1998
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Biermuseum 'De Boom
mist geur van mout en hop
Rotheuvel

H

ET IS DRUK op de
Heuvel. Tientallen
mensen met rood bezwete koppen rennen van alle
richtingen naar het hoogste
punt, om vervolgens weer in
allerlei andere richtingen te
verdwijnen. Sommigen hijgen
eerst nog even uitgebreid uit
voor ze zich weer naar beneden storten.
Eentje verklaart ongevraagd
waarom hij op deze warme
dag niet gewoon in de schaduw gaat zitten. „Het veldseizoen begint straks weer," vertrouwt hij me tussen een paar
ademstoten toe. „Dan wil je
als veteraan toch goed voor de
dag komen. Maar de gewone
sportvelden zijn nu gesloten.
Dus gaat iedereen hiernaartoe Op e i neer rennen tot je
scheel zi t. Die rotheuvel is
veel te oog. Maar je kan je
Lenmmh u e effe Frank de Boer
voelen, want die jongens van
Ajax lopen hier ook weieens."
En weg is hij weer, de kranige veteraan. Hij passeert de
toestellen van de trimbaan,
waar een rijtje mensen op hun
beurt wacht om hun buikspieren te martelen. Ondertussen
drentelen wandelaars met
hondjes heen en weer en genieten bejaarden van het uitzicht en van de eindeloze stoet
aan trimmers. Druktemakers
en rustzqekers vinden elkaar
hier en vinden het wel prima
zo.
Die rotheuvel waar je je even
een Godenzoon kan voelen
kent meer tegenstrijdigheden.
De noordhelling ziet er totaal
anders uit dan de zuidhelling,
die altijd pp de zon ligt. De
noordhelling is met zijn dennenomhulling wat somber. De
zuidhelling is uitbundig met
lokkende vergezichten. Als je
op een mooie zomerdag de
zuidhelling afloopt is het eventjes Frankrijk, met zo'n lekkere doffe mantel van hitte om je
heen. Zakje de zuidhelling ver
genoeg af, dan kom je bij een
smalle sloot met bruinwater.
Het regenwater dat op de heuveltop valt komt uiteindelijk
hier terecht, na een lange
tocht door de modderige bodem. .
Aan de oever van die sloot
staan kleine tropische verrassingen: moeraswespenorchissen. Dat zijn wilde orchideeën
met kleine witte bloemetjes.
Zeldzaam in Nederland. Sterk
bedreigd. Wettelijk beschermd. Maar hier staan er
honderden. Al jaren. Met hun
sterk vertakkende wortelstokken breiden ze zich stiekem
steeds verder uit. Bijna niemand heeft ze in de gaten. Alleen in de drie weken in juli
dat ze bloeien, staat er wel iemand per ongeluk bij stil.
Bovenop gezellige drukte,
even om de hoek opeens een
natuurwondertje. Dat is de
Heuvel. Dat is Het Amsterdamse Bos.
Rcnico Daalder

Vlinders in duinen
Het Pieter Vermeulen Museum in Umuiden staat momenteel in het teken van vlinders. Een speciale tentoonstelling (tot 4 oktober) laat zien
welke vlindersoorten er in de
duinen voorkomen. Er wordt
aandacht besteed aan het Nederlandse duingebied, de leefgebieden van de vlinder, de
ecologische aspecten, de achteruitgang van de vlinders en
de mogelijkheid tot het behoud van de vlinder. In een
kooi met (échte) vlinders is te
zien welke stadia een vlinder
doorloopt, voordat het een
vlinder wordt.

H

ET MEEST kenmerkende van een bierbrouwerij is de geur.
Dat heel specifieke
aroma (stank zeggen sommigen) van mout en hop. Je ziet
van alles over bier in museum
'De Boom,' maar de aparte
brouwerijgeur ontbreekt, helaas. Dit nationaal biermuseum staat in hartje Alkmaar,
vlakbij de Waag.
Alle steden hadden vroeger
hun eigen brouwerijen. Alkmaar telde er in de zeventien-

de en achttiende eeuw maar
liefst twintig. Dat was in de
tijd dat drinkwater onbetrouwbaar was en men al 's
morgens vroeg begon met een
slok zuiver bier (van een laag
alcoholpercentage).
Bier is een drank met traditie. De Soemeriers offerden
vijfduizend jaar geleden in
Mesopotamie bier aan de goden. En Egyptenaren gaven
overledenen bier mee voor onderweg. Over reizen gesproken, de heren van de Verenig-

de Oostindische Compagnie kunnen rijden. Westmalle ligt,
(VOO) lieten op hun vaartui- globaal gezegd, tussen de
gen naar de Oost ook tonnen grens en Antwerpen. In de lanbier inschepen. De VOC han- derijen ten zuiden van dat
teerde vaste
dorp
staat
regels
over
aan de Anthet
tempo
werpsesteenwaarin
het
weg al eeubier
genutwen een cistigd
moest
tercienzer abworden; niet
dij waar sinds
elk type bier
1836 een uitwas namelijk
stekende
op verre reitrappist
zen even goed
wordt
gehoudbaar.
brouwen. Je
Museum
ziet de bruine
'De
Boom'
kratten,
of De oude tap in het museum staat
geeft een aarbakken zoals
Foto Nationaul BHM museum 'DoBoom'
dig beeld van
zeinVlaandehet authenren zeggen, de kaasmarkt. Het vlakbij getiek ambachuittorenen
legen biermuseum 'De Boom'
telijke werk
boven de bak- is ondergebracht in een fraai
van de brouwer, maar het stenen muur rond de abdij.
gerestaureerd pand dat uit
blijft natuurlijk wat statisch,
In het café Trappisten aan 1500 dateert. Hier zat tot 1750
wat stoffig. Wie wil zien hoe de Antwerpsesteenweg 487 brouwerij 'De Boom'. De
water, gerst, mout, hop en gist (halverwege tussen Westmal- boom is het symbool voor zuiop elkaar inwerken en hoe uit le en Zoersel) tappen ze West- ver water. En water bepaalt,
dat borrelende vocht schui- malle-dubbel van het vat. Dat zoals in het museum wordt
mend bier ontstaat, moet is tamelijk uniek, want dit uitgelegd, grotendeels de
naar een. 'levende' brouwerij. bruine vocht krijg je verder kwaliteit van het bier. OveriBijvoorbeeld een van de vele vrijwel alleen uit fles. Voor een gens was bier vroeger niet zo
kleinere brouwerijen in België. glas getapte Westmalle en een helder als nu. Niemand had
Een paar jaar geleden heb ik bruine boterham met trappis- daar erg in, want bier drankje
die van de familie Crombé in tenkaas en scherpe Belgische toentertijd uit een kroes. Het
Zottegem bezocht. Dat ligt mosterd, maak ik graag een vocht moest echter wel goed
wel een heel eind verder weg (desnoods heel ruime) om- gefilterd zijn toen de kroes
dan Alkmaar, maar daar gaat weg. Minstens zo in trek als de werd vervangen door een glas.
'De Boom'
achter
een
verweerde
trekt heel wat
bakstenen
buitenlandse
Omweg maken voor getapte Westmalle,
poort
een
gasten.
De
middag dat ik
eeuwenoude,
nog levende,
er was, meidboterham met trappistenkaas en mosterd
brouwerij
den zich bijschuil.
De
voorbeeld
------ enige Duits
apotheker
~~"~""~-~^van het dorp brouwt er enkele dubbel is bij kenners de tripel sprekende dames bij de balie.
dagen per week het befaamde van Westmalle.
Ze raakten hoogst verontZottegems bier, waaronder
In de abdij zelf drinken de waardigd toen ze begrepen
zelfs een grand cru.
monniken 'Extra', een bier dat ze enkele Nederlandse
Dichter bij huis, in Amster- met een iets lager alcoholper- guldens entree moesten betadam, zijn de brouwerijen 't IJ centage dat bitterzoet moet len. Marken waren toch ook
en Maximiliaan een bezoek smaken en slechts eens per goed? Nee dus. Zeer gepiwaard. Deze beide hebben een jaar, alleen voor eigen gebruik, keerd verlieten ze het pand. In
minder 'bejaarde' inrichting wordt gebrouwen. Deze abdij afwachting wellicht van de
dan je bij de zuiderburen kunt is niet open voor (brouwerij- euro.
aantreffen, maar je krijgt er ) bezoek, maar het café TrapDe teksten die, in het Ne- Van verre is de abdij van Westmalle te lierkennen aan de hoge
wel een goede indruk van het pisten er tegenover wel. Zeven derlands, in het museum han- toren. Hier brouwen de monniken de befaamde trappist
ambachtelijke brouwproces. op zeven, zoals de ober zegt. gen, zijn summier. Vraag dus
Eigen foto
Elke brouwerij heeft eigen be- Dus alle dagen. En wel van ne- bij de entree naar de brochure
Nationaal
Biermuscum
'De
zoekregelingen, dus het is wel gen uur 's morgens tot één uur van de rondleiding. Het naar het proeflokaal. TientalBoom', Houttil l, Alkmaar, is in de
zaak voor je op stap gaat eerst 's nachts (gesloten tussen pronkstuk van het museum len Hollandse bieren heeft zomermaanden
van dinsdag tot en
staat op zolder: een hoogbe- men er in voorraad. En die zijn met vrijdag open van tien lot vier
even te informeren naar de Kerstmis en Nieuwjaar).
exacte tijden.
Terug naar Alkmaar. De in- j aarde bar in een bruin café niet om voor het museum te uur, zaterdag en zondag van half
twee lot vier uur. Telefoon 072Wie van speciaalbier houdt ternationale
toeristische met zand op de vloer. Wie er bewaren.
511.3801. Dit is de vijfde aflevering
Waar tot voor een paar eeuwen 'De Boom' brouwde, zetelt nu het en de tijd heeft, zou op een drukte in de stad concentreert dorstig van raakt, hoeft alleen
van een zomerse serie Snippers.
nationaal biertnuseum
Illustratie Nationaal Biermuseum 'De Boom' vrije dag eens naar Westmalle zich op de vrijdagmorgen rond maar alle trappen af te dalen
Jan Maarten Pekelharing

Eilandspolder
biedt uniek
kijkje achter
de schermen
Een uniek kijkje achter de
schermen van een modern
veehouderijbedrijf, dat melk,
vlees en wol produceert en
daarnaast het landschap en
de natuur beheert. Wie van
natuur houdt en
geïnteresseerd is in het w_el en
wee op een melkveebedrijf,
kan zijn hart ophalen in de
Eilandspolder. Men kan
kiezen uit boerderij Helm
Holstiens in Markenbinnen,
boerderij Meerlust in
Grootschermer en boerderij
Schermereylandt in De Rijp.

ADVERTENTIE

In het donker zijn wij op ons best.

Voor reserveringen:
Nationale Pathé Bioscoopreserveringslijn 0900.202 53 50 soct/pm
Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het filmaanbod.
Pathé bioscopen in Amsterdam: Alfa, Bellevue Cinerama / Calypso, Cirtema,
City en Tuschinski.
'•
U vindt alle adressen van Pathé Cinemas in de GOUDEN GIDS.

BOUL£VA£ï>
Klaar voor 'n Tour de Boulevard? Start en finish zijn op
Meubelboulevard AmsterdamDiemen. Veel succes onderweg!

Amsterdam

BAAIBERGEN, HOUWELING INTERIEUR MUUDERS,
MOND11EDER. MONTEL OASE VAN REEUWIJK, SLAAP
KAMER CENTRUM, STOK MEUSELCENTER, VAIHAL
Info (020) 690 93 16

P DE DRIE moderne beO
drijven wordt niet alleen
melk, vlees en wol geprodu-

ceerd. Onder de vlag van de
vereniging Agrarisch Natuurbeheer Eilandspolder en omstreken (ANE), beheren de
boeren ook het landschap en
de natuur in de Eilandspolder.
Ze doen dit al eeuwen op een
vanzelfsprekende manier, die
een uniek landschap met zeldzame, karakteristieke natuurelementen heeft opgeleverd.
Liefhebbers kunnen tijdens
het bezoek aan het waterrijke,
3.300 hectare grote gebied, dat
vroeger bekend stond als het
'Schermereylandt', genieten
van de natuurresultaten die
de afgelopen jaren zijn bereikt. Weidevogels als de kieviet, de scholekster en de grutto floreren. Vorig jaar werden
in de Eilandspolder maar liefst
436 kievietsnesten, 103 scholeksternesten en 140 gruttonesten gevonden.
Zeldzame soorten als de slobeend (16 nesten in 1997), de
tureluur (27) en de kluut (5)
hebben vaste voet onder de
grond gekregen, terwijl de zomertaling (1), de visdief (1) en
de kemphaan (1) terug zijn
van weggeweest.
De excursie wordt geheel
verzorgd door de veehouders
van de te bezichtigen boerderyen en kunnen als geen ander
vertellen over cvn moderne
veehouderij met natuurprodu(' 10 als tweede tak. De naJruk ligt op de alomtegenwoordige natuur in de Eilandspolder, maar ook op de boerenerven zelf valt veel te zien
en te beleven. Koffie en koek
en een diapresentatie completeren het bezoek aan één van
de duurzame veehouderijbedrijven.

Boerderij
Helm
Holstiens in
het Zaanse
dorpje
Markenbinnen, is één van
de drie
boerderijen
die onder de
vlag van de
vereniging
Agrarisch
Natuurbeheer
Eilandspolder
en omstreken,
ook het
landschap en
de natuur in de
Eilandspolder
beheren

'De Ark va, ^oach volgens Dick Bruna'
Met het aanbreken van de zomervakantie is
in de bogenkelder van Museum Catharijneconvent in Utrecht de 'Ark van Noach volgens
Dick Bruna' opnieuw opgebouwd. In een doorlopende voorstelling wordt op een wel heel
speciale manier het bekende bijbelverhaal verteld. Het thema sluit aan bij het Jaar van de
Bijbel, dat in september van start gaat.

Voor de voorstelling, die doorloopt tot en
met de herfstvakantie, vertelt Dick Bruna zelf
het verhaal van de Ark van Noach op zijn eigen,
onnavolgbare wijze. En zoals gebruikelijk bij
hem, gebeurt dat in woord én beeld. Hiervan
heeft theaterkunstenaar Jos Groenier een
klank- en lichtspel gemaakt met het aloude
schuiftheater als inspiratiebron.
In vijftien minuten vertelt Bruna zijn versie
van de geschiedenis van Noach en zijn familie
Meer informatie over de excursie
naar de Eilandspoldcr kan worden
en van de dieren die meegaan aan boord van
ingewonnen bij coördinator Ton ter de Ark. Zo speelt in zijn verhaal het rupsje RuSchure. Bij hem kan men ook een exben een belangrijke rol. Hij moet zich haasten
cursie regelen: 0229-541.214 of 06-

518.895.6fi.

en weet nog maar net op tijd een plaatsje te bemachtigen aan boord van het schip. Zodra iedereen binnen is, breekt het noodweer in alle
hevigheid los. De wereld wordt volledig verzwolgen door de watermassa's. Alleen de mensen en dieren in de ark overleven de ramp. Als
Noach denkt dat de kust weer veilig is, verlaat
iedereen de ark om op aarde een nieuw leven
te beginnen. Met rupsje Ruben voorop.
'De Ark van Noach volgens Dick Bruna' is tot
en met l november te bezoeken in Museum
Catharijneconvent, Nieuwegracht 63 in
Utrecht. De openingstijden zijn dinsdag tot en
met vrijdag van 10-17 uur; zaterdag en zondag
van 11-17 uur; 's maandags gesloten. Kinderen
- drie leeftijdscategorieën - die geïnspireerd
zijn door de voorstelling, kunnen een tekening
maken of een kort verhaal (max. 250 woorden)
schrijven. Deze kunnen tot 5 oktober in het
museum worden ingeleverd. De jury, onder leiding van Dick Bruna, kiest uit iedere leeftijdsgroep drie prijswinnaars.
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l bedelmonmk; 6 gelijk; 12 bergplaats; 14
handvatten; 15 hetzelfde; 17
weldoende: 20 in loco; 21 dakdeel; 23 snack: 24 sneeuwschaats; 25 bekken; 27 spoel;
28 kolossaal; 29 mondstuk; 31
gebak; 32 dwarshout; 33 vis; 35
Niet Parkeren; 36 scheik. element; 37 kompasstreek; 39 rustend: 40 scherp kijken; 42 Ondernemingsraad; 44 harssoort:
46 tegenslag; 47 godheid; 49
bikkeltje; 52 graansoort; 53 Europeaan: 54 sporten: 58 wagen:
59 Rente; 60 zeggen: 62 ferrum;
63 ploegsnede: 64 marterachtige; 66 kletspraat: 67 duwtje.
VERTICAAL: l forceren; 2
godsdienst; 3 oeverkant; 4

Egypt. godin; 5 loopstok, 7
kladje; 8 Ierland; 9 zelfkant; 10
meisjesnaam: 11 muzikante; 13
tempoaand.; 16 klank; 18 zangnoot; 19 legerafd.; 20 zendgemachtigde; 22 pruttelaar: 24
polderbescherming; 26 speelveld; 27 bureau; 29 gratificatie;
30 speelkaart: 33 spek; 34
kloosterlinge; 38 landbouwen:
41 glas; 43 binnenkomst; 45
windrichting; 48 psalmdichter:
50 sleeën; 51 gedeelte; 54 zachte; 55 hetzelfde: 56 mililiter: 57
wreed heerser; 60 zoogdier: 61
nieuw: 63 Ver. Naties: 65 motorrace.
Oplossing vorige puzzel
BELENINGSOBJECT
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Weekmedia 17

10
Noord Holland: gebonden
vrouw, 30 jaar, goeduitziend
en mooi slank. Ik zoek een
spannende manier om mijn
liefdesleven weer wat op te
vijzelen. Als jij begrijpt wat ik
bedoel, dan voelen we elkaar
nu al perfect aan. Laat me
snel meer weten!
Boxnummer 906208.

EEN DAG SLAGHAREN IS EIGENLIJK TE K'

Beleef 'n avontuurlijk weekend in
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Ja, reserveer snel voor een 3-daags weekend-arrangement:
*2 overnachtingen in een gezellig vakantiehuisje met TV.
* 3 dagen lang gratis gebruik maken van de vele nieuwe en
geweldige attracties zoals The Eagle, de wildwaterbaan, de
looping star, de spannende wild west shows, lekker verwarmd
zwemmen in het unieke Bergbad en nog véél meer.
*genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's.
* Dat is een belevenis voor de kinderen én voor u!
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SLAGHAREN, DAAR GENIET JE NOG 'T MEEST
RESERVEER SNEL: 0523-683000 TOT 20.00 UUR
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LAST MINUTE
3 dagen f 328,-

per vakantiehuisje
type Buffalo, max. 6 pers.
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-k vr 4 - za 5 - zo 6 sept.
* vr 11 - za 12 - zo 13 sept.
* vr 18 - za 19 - zo 2O sept.
Aankomst 14.00 uur; vertrek 19.00 uur.
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Schoonmaakpersoneel gevraagd

Dienstleider Schoonmaakbedrijf M/V
te Schiphol
Voor ca. 36 uur per week, volgens rooster.
Eisen.
- kennis van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift,
-goede contactuele eigenschappen,
- in staat zijn tot leidinggeven,
- ervaring in de vliegtuigschoonmaak is een pre.
Taken
uitvoering van dagelijkse vhegtuigschoonmaak
Salariëring volgens CAO voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbednjf Sollicitatie voor 10 augustus richten aan
Crombeen C.C. BV, t.a v. mw. M Kitzen/o.v.v. Sollicitatie,
Wehrerweg 235, 6137 LC Sittard.

Dr slintin^siijdrn gelden vuor pliuil-in^ m dr/t'lfdt*

Oproepen - Mededelingen

\U'«'k.

Voor de liclaliu^ ont\ anjïl u een ai repl^n ok.ut I.

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Dames en heren gevraagd met kinderen tussen 5 en 15 jaar
en dames/heren (20-45 jaar) die de afgelopen 2 jaar Disneyland Parijs bezocht hebben en mee willen doen aan een
marktonderzoek. U krijgt hier een vergoeding voor.
Inlichtingen 020-6654447

D 5 Fashion houdt zich bezig met de import van herenmode
uit het Verre Oosten die vervolgens binnen Europa verkocht • Gratis af te halen rood
zonnescherm, 4.5 m lang.
wordt
Tel. 023-5718463
Op korte termijn zoeken wij een enthousiaste
• Wie wil voor mij teg verg.
HAARLEMS DAGBLAD bewaren?Tel 023-5715884

ASSISTENT BOEKHOUDER m/v

Felicitaties
Uw voornaamste taak zal zijn de verzorging van de dagelijkse
boekhouding, waarbij de debiteurenadministratie een voorname plaats inneemt Tevens assisteert u de administratie bij
1-8 Rem Sluijter al 25 jaar
zijn werkzaamheden. Het betreft hier een functie waar u met spil v.d. Telegraaf Reiskrant.
alle facetten van het administratieve gebeuren binnen een Proficiat11
Ankie
kleine organisatie te maken krijgt
• Abraham is v jou niet onU beschikt over een HAVO/MEAO opleiding, eventueel aan- bekend. Je bent er volgend
jaar zo aan gewend Ronald.
gevuld met PD Boekhouden.
• Hoera, Engelien wordt 50
Interesse' Bel of schrijf naar
jaar. Gefeliciteerd1
Renalda, Boudewijn, xxxx
D 5 FASHION, SPORTLAAN 470, 1186 KC AMSTELVEEN
•
Ook Abraham komt bij jou
Tel 020-3479129.
na 367 dagen,
alvast gefeliciteerd Ronald
Divers personeel gevraagd

• Wat een feest. Engelien
ziet SARA. Eindelijk hoort ze
er ook bij Je vriendin J.U.S.

Gevraagd

flinke afwashulp
voor de avonduren
Visrestaurant Schut, tel. 023-5712121 b.g.g 5718013.

TELECOMM.-TELECOMM.-TELECOMM.
020-6695500 020-6695500 020-6695500
Fullservice reclamebureau werkzaam in
de reclame-industrie, o.a telecomm.,
horeca, zwembaden, bioscopen,
sportcentra, entertammentindustrie,
is op zoek naar dynamische
MEDEWERKERS M/V die willen
meegroeien met ons bedrijf Geen
ervaring vereist Voor meer info of een
afspraak, bel direct TDA 020-6695500.
Vragen naar mevr. Kieft

Ontdek de duistere wereld!
SM. Je meesteres LIVE! Zij
wijdt jou m! 99cpm. 0906-9626
* SEKS ALARMNUMMER *
Snelseks Direct Live 99 cpm.

0906*0611
Spannende date?
0906-50.15.15.6.
Advertenties van
vrouwen 18+. (1 gpm).

u'keiiuiji <;t'hr«u hl. alMiii'ili- ƒ}{..">() .ulm.koslrn.
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NOORD HOLLAND. Wie wil
er eens een avondje stevig
tegenaan met een ondeugende, leuke meid' Ik ben Joke
en zoek contact met een leuke spannende, goeduitziende
man, niet bang om af te
spreken, tussen de 30 en 40
jr. Geef me jouw boxnummer!
Boxnummer 924948.

Uitgaan
Elke donderdag dansen en
ontmoeten v. alleengaanden
v a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieuwelaan 34A Osdoro v a 20 u.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Gevr flinke huish hulp 1 x p
14 dgn. 1 ocht. ƒ 50.5719880.

Monet Strijkservice

STUDENTES geven telnr.
Vondellaan 7
voor gratis sekscontact!
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken 0906-1822 (1 gpm).
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden Gew. openingstijden ma. t/m vrij. van 9.00 tot
17.00 uur. Voor info- 023-5717177 of 06-52502188.

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.15 15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze
4. Spreek een boodschap m en wacht op een reactie

Beter onder dak bij de

Auto's en
auto-accessoires
Auto-demontagebednjf
STRIJDONK, RDW/ARN erk ,
lid Stiba. Inkoop sloop/schade-auto's Gratis gehaald. Tevens verkoop oude en nieuwe
onderdelen.
Meteorenweg
381, A'dam, 020-6319802.

Diverse clubs
Luxe privé huis! Topmeisjes
10-01 u, 7 dgn p.w. Sauna +
bubbelbaden Sarphatipark
118, A'dam. 020 - 6723022
LUXE PRIVE-HUIS vraagt
meisjes v.a. 18 jr / studentes /
huisvrouwen die wat willen
bijverdienen. Intern is ook mo
gelijk. Bel of kom langs: Overtoom 443. Tel. 020-6189110.
MEN FOR WOMAN ONLY!
Eén uurtje voor jou 'alleen'?
24 uur p.d , 7 dgn p w. Bel
Escort Express: 06-50421653.
MEN FOR WOMAN ONLY!
Mannen vervullen vrouwenwensen. Escort Express
06-50421653, thuis/hotel.
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

VBO

ALS JE OM MENSEN G E E F T ,
G E E F JE AAN

HET

N E D E R L A N D S E RODE KRUIS.

THEO RIETVELD VASTGOED,
VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 020-6418541
Altijd de beste condities • de voordeligste tarieven. Wedden?

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

diversen

• Wie heeft interesse in puntlasapparaat. 023-5712914.

Zuid Holland: jij bent een vrolijke man tussen de 30 en 351
Ik ben bruin van de vakantie
en 30 jaar. Jij hebt een leuk
bekkie en uitstraling! Ik ben
niet saai en heb een eigen
willetje. Jij bent aantrekkelijk
en sportief gekleed. Reageer
jij? Boxnummer 986787.

Kennismaking

Sportartikelen

• Werph + molen + bamboehengels + viskoff. + toeZelfstandige hulp gevraagd
ben ƒ45,-. 5715808 na 18 u.
voor 4 uur p.w. Dag/tijd m
overleg. Tel 023-5712906
T h. half vrijstaand woonhuis,
Rijles auto's
Brederodestraat, sept. tot
en motoren
mei,
2
slpkmrs,
badkamer
Te koop
met ligbad + douche, ƒ 1.500
aangeboden
p m. excl. Tel 023-5713846
Alblas Verkeersscholen
• Tuinkabouters p s. ƒ1,50
t/m ƒ 6,50. Micky Mous jaarg.
'88 / 10,00. 023-5713509.

LIVE! Black, beautiful en hot! Tekenen, uitgaan, muziek
Voor de liefhebber v. zwarte luisteren Daar houd ik o.a.
vrouwen! 99 cpm. 0906-06.01. van. Heb jij ook brede interesses? Simone, 18 jaar jong,
Live SEKS! Geen 06 spec. spontaan en woonachtig in
0651-940.056. Buitenseks live! Den Haag. Spreekt jou dat
Bel nu 0906-1769.
aan? Ik heb een slank figuur,
Wat ben ik nief Een bar- en blauwe ogen en blonde
discotype. Wat ben ik wel? haren. Bel nu!
Een 26 jarige moeder van Boxnummer 858821.
1.74 lang. Samen met mijn Uitgaan, lekker uit eten, een
dochter van 2 ben ik woon- goed gesprek, vakantie, tenachtig m Almere! Ik heb kort nis, fitness, squash Houd jij
donker haar, licht groene daar ook van'? Ik ben 25 jaar
ogen en ik zoek een betrouw- jong, 1.84 lang, werkend en m
bare man. Ben jij dat??
het bezit van groen/blauwe
Boxnummer 853843.
ogen en een normaal postuur.
Wie wil er m mijn armen lig- Aarzel niet, maar reageer nu!!
gen?? Een pittige, aantrekke- Boxnummer 205904.
lijke, lieve, eerlijke, jong
Vanavond al een
uitziende blondine van 50
fijne afspraak?
jaar, dat ben ik! Ik heb groene
0906-50.222.04 (1 ggpm).
ondeugende kijkers en jij bent
integer en houdt ook van zon, Voor 't echte handwerk bel je
strand en muziek. Reageer!! 0906.0630 Zij praten, jij komt!
Live + Stones! 99 cpm.
Boxnummer 964645.
Wil je lekker komen maar Vrolijk en spontaan, dat ben
geen 06 op \e tel.rek? Bel dan ik! Karin is mijn naam! Ik ben
nu: 00569004253 (2.5 gpm). 42 jaar en in het bezit van kort
rood haar, grijs blauwe ogen
• ANNULERINGEN van ad-en een vrijgezellen leventje.
vertentie-opdrachten kunt u Maar dat toen ik beu en daarUITSLUITEND SCHRIFTELIJK om ben ik op zoek naar een
richten aan Micro's Weekme- gezellige man tussen de 40
dia, Postbus 156, 1000 AD en 45 jaar!
Amsterdam.
Boxnummer 925864.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

STEUN ONZE STRIJD TEGEN EENZAAMHEID.

GIRO 6868

in 5 dagen

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-408361.
Voor auto/motornjles in
Amsterdam e.o is een gratis
Man 40 jaar zoekt woonruim- mfogids verkrijgbaar.
Tel. 020-4205386.
te. Tel. 06-55348271.
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
Bedrijfservoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
te koop - te huur
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
aan- Weekmedia, PostT h. garage Buitenveldert, wordt
bus 156, 1000 AD Amsterƒ425 p m. Tel. 6101370.
dam.

onroerend goed

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

0906-Nummers

Verhuizingen

SAAB SERVICE MOLENAAR
is i.v m VAKANTIE
0906.98.89. Rijpe Sjaan DD
GESLOTEN
zkt jongens (18) v Live Seks.
X.Y Z B.V. verhuizingen en
van 25/7 t/m 16/8/'98
Grijp onder m'n rok. 99 cpm.
kamerverhuizingen/ transport.
Voll. verz Dag-nachtservice.
50 cpmi Binnen 5 seconden
020-6424800 of 06-54304111.
vrouwen 30+ direct live aan
Sinds 1954.
de lijn! 0906-1722.
Autoruiten en kentekenplaten
Onderhoud,
50 cpm.i Thuiscontact- vrouLijsterstraat 18.
reparatie,
Tel. + fax. 023 - 5731613. wen (20-59) zoeken een afspraak thuis. 0906-17.44.
doe-het-zelf

WIKA AUTOGLAS

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

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.: 023 - 5713780
SCHILDER
heeft nog tijd v.
• Rubneksadvertentie9 Zie binnen- en buitenwerk Vnjbl.
Leuk vakantiewerk1
Verdien + ƒ 150 p.d. Bel snel voor adres en/of telefoonnr. prijsopgave
de colofon in deze krant
0900-2002005 (100cpm)
Bellen na 18 00 uur. 5719800.

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoperi
Bel nu- 023 - 5714534.

Een spannend
contact m de buurt
0906-50.222.04 (1 gpm).

Hallo boys' Mijn naam is
Wilma. Ik heb lang blond haar
en ben 1.70 m lang en weeg
65 kilo schoon aan de haak,
maar ik ben moeilijk te vangen. Ben jij eerlijk en betrouwbaar, langer dan 1.80 m lang,
Probeer mij
60 cpm.1 Wijkdating vrouwen tussen de 45-60?
1
uit jouw wijk zoeken een af- dan te vangen
Boxnummer 271801
spraak! 0906-17.17
Hallo dames! Ik ben Leo, een
Afspreken in jouw
goed uitziende 43 jarige
postcode-gebied
zakenman met donker haar
0906-50222.04(1 gpm)
en 1.89 groot en gebonden! Ik
BEL DAMES THUIS
ben op zoek naar dito dame
In heel Nederland
voor vriendschap. Eerlijkheid
GEHEEL PRIVÉ
is een musti Spreekt dit je
aan, reageer met je telefoonnummer1 Boxnummer 479016
24 u/pd (1 gpm)
Ik ben een 44 jarige AmsterZie ook Nieuwsnet 9
Kabeltekst pag. 440 en 450 dammer' Jij bent slank, meisjesachtig en rond de 40! Wij
BEL ME THUIS
houden allebei van een tafeltje voor 2, zonder reservering.
Een avondje uit, met reserveVERNIEUWD ca. 1 gpm
ring Petsen tegen de wind m.
Beluister anoniem
Genieten op het strand, enz1
advertenties 18+
Boxnummer 960265
0906-50.15.156 (1 gpm)
Ik ben een ongeb. meid uit
Biseks1 Buurvrouw/buurmeis- Noord Holland, van 27 lentes.
1
je (18) Spelletjes steeds har- Ik zoek via deze weg een lekden 99 cpm. 0906-95.26.
kere man voor een spannend
ero contact. Je moet er goed
Cupido relations. Vind uw uitzien en je helemaal kunnen
partner/date/sekspartner nu laten gaan. Ik ben ongeremd
op video. 090-6129.1219.
en heb weinig tot geen taDagelijks seksen hete meis- boes. Boxnummer 841666.
jes(18)oponzeLIVELIJN!De
Ik ben er
heetstei 99 cpm 0906-06 03
ALTIJD VOOR JOU
Direct contact met
stoute vrouwen
ca. 1,05 p/m
0906-50222.21 (1 gpm.)
Ik
ben
Nathalie
en dol op
Direct contact met
afspraakjes en telefoonvrouwen thuis1
gesprekken
met ondeugende
0906-50222.21 (1 gpm)
mannen1 Ik ben mooi en
Dit is de eerste stap, die heb SEXY en vooral erg onik al genomen. Nu is het aan deugend. Ik ben 1 66, 59 kg
jou om tot een tweede stap te met een strak figuurtje. Als je
komen! Ik luister naar de niet reageert, dan weet je
naam Karin' Ik ben 1 65 lang echt niet wat je mist, dus heen heb blonde haren Ben jij ren ." Boxnummer 852528
een nette man en houdt je net
als ik ook van lekker uit eten' Ik ben Ruud en ben harstikke
gek en onverantwoord1 Ik
Boxnummer 971981
zoek iemand die mij wil
Dominante vrouwen geven heropvoeden of die mij m betelnr. voor gratis SM-contact dwang wil houden1 Je moet
0906-1833 (80 cpm)
wel van geode huize komeni
Durf jij' Boxnummer 378964
Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
Ik ga door, waar anderen
0906-5022221 (1 gpm)
stoppen' Schaam me nergens voor en wil harde SEKS!
Natuurlijk kom ik als ik uitga Harneti 99 cpm. 0906-97.94.
genoeg leuke mannen tegen,
maar die ene waarmee ik Int. LIVE SEKS geen 06 spec.
echt wat meer wil toch1 niet bel 0651-958486 Voor amaWil je net als ik van romantiek teur prosti's bel 0906-0996
genieten, bel. Ik ben niet m Leuke blondine van 19 met
voor relatie, maar wel voor blauwe ogen zoekt minnaar.
spannende avondjes
Mijn naam is Lmda en wil jouw
Boxnummer 928849
opdracht heel graag uitvoeNew*New*New*New*New ren Spreek deze m en ik
SECRET-PHONE-COMPANY breng deze tot uitvoer Ik heb
De 1e seksafluisterhjn v. Holl. een mooi slank en goed pos0906-97 22 Secret» 99 cpm tuur. Alvast een dikke kus van
mi| Boxnummer 395819

Personeelsadvertenties worden gelezen in de nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde leesduur van
zo'n 21 minuten ligt het voor de hand dat de personeels- en opleidingsadvertenties
goed gelezen worden.
Bel voor meer informatie over succesvolle personeelswerving ons kantoor.
De uitgebreide folder en advertentie-tarieven liggen voor u klaar.
Amsterdam O2O-562.3O76 Amstelveen 020-347.3422 Zandvoort 023-571.7166

voor de particulier:
3 regels gratis

(09)06-98.50
0906-96.88

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

-Coupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
(frankeren als brief) niet ver- NUMMER KOSTEN
melding van uw postcode naar F9,9<)<ICL. BTW)
EXTRA
ons kantoor:
(u dient er rekening
Micro's Weekmedia, Postbus mee te houden dat hij
156,1000 AD Amsterdam.
uw opguve de regel
Fax: 020-6656321.
hr.o.nr.... hur. \.tl. blad
als l regel bij uw leksl
gerekend \\ordt).
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Wij zijn nief uunspraNieuwsblad
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2041 JM Zandvoort
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Gratis Micro's en betaalde
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,
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Op 21 juli heeft de prijsuitreiking plaatsgevonden van het WEEKMEDIA-WK/ORANJESPEL
De hoofdprijs is gewonnen door de heer C. Kroon uit Wilnis. Deze prijs, een grootbeeld TV
ter waarde van ƒ 3000,- werd beschikbaar gesteld door BCC.
Het waterbed van "Het Bed" is gewonnen door Karin Buijsman. Vervolgens:
- de tuinset van Tuincentrum Osdorp door de heer M. Flam
- de waardebon van 1000,- van Sanlana door de heer R. Radevan
- de Systeem helm van Helmstudio Amsterdam door de heer J. Bakker
- de Leatherman Super Tool van Doe-het-zelfc. Wiltenburg door Hans van Rooij
- de Plaque ÓR manchetknopen van I'Homme du Monde door mevrouw Tiekstra
- de Afrikaanse Wijn van Petit-Restaurant Fly-lnn door Tim Nibbering
- 5 VVV-kadobonnen van Weekmedia door Ilona Wolljer, Mary Paardekooper, S. Faas,
L. Zijlstra en C. Hagen
- WK glazen van Blokker door Frits de Groot voor Bingo-avond PCM
De oplossing van de prijsvragen was:
BCA BCA BCA CA
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Coming out

Kraties

Ervoor uit komen dat je zó
bent, dat is het thema van
het vertelfestival in De
Rode Hoed. Op 2 augustus
vertellen homoseksuelen
uit Oost-Europa en Azië
over hun leven, op 4 augustus komt Latijns-Amerika
aan de beurt en 6 augustus
staat in het teken van
Afrika en de Oosterse landen.

Een cadeautje aan de burgers van Amsterdam, dat is
de serie concerten die van
2 tot en met 7 augustus op
de Dam wordt gegeven. De
avonden beginnen om
negen uur en de volgende
artiesten gaan optreden:
Björn Again (Abba-persi (lage, 2 augustus), Mathilde
Santing (3 augustus),
Jocelyn Brown (4 augustus), Willeke Alberti (5
augustus), homokoren en
Noorse a capella groepen (G
augustus) en The Weather
Girls zullen 7 augustus de
onvergetelijke hit 'It's
Raining Men' zingen.

Dansen
De voormalige NDSMscheepswerf aan de
Neveritaweg in Noord
wordt voor de Gay Games
tot een reusachtig swingpaleis omgebouwd, met kermis en een uitgaansstraat.
Right Said Fred en Philip
van de Village People treden l augustus op en Grace
Jones en Jimmy
Sommerville staan voor 8
augustus gepland.
Reserveren: 420.0200, VW
en postkantoren.

Glamour

Travestie
Theatertravestiet Dolly
'Hey let's be gay' Bellefleur
is uiteraard ook van de partij. Op 5 augustus gaat een
droom in vervulling als ze
mag optreden in het voorprogramma van Willeke
Alberti.

Vondelpark
Ook het Openluchttheater
van het Vondelpark haakt
op de Gay Games in.
Zaterdag l augustus geeft
Anja Eda om drie uur een
aerobic work-out, terwijl
een jongerendansgroep om
negen uur Mythen van
Liefde uitvoert. Op 2
augustus treden vanaf twee
uur Noot aan de man, Dolly
Bellefleur en De
Smartlappenband met
Mieke van de Gigantjes op.
Vrijdag 7 augustus is het de
beurt aan Oscar Siegelaar
(cabaret, negen uur) en
Plien en Bianca. Zaterdag
is er line-dance met The
Amsterdam Stetsons (drie
uur), Venus Ventura (opera,
negen uur), Mieke und Drei
Manner (Brechtliederen) en
Ellen Schippers ('spectacular fashion show'). En zondag 9 augustus spelen
vanaf twee uur J. W Roy,
The Blue Train, Jan Rot en
Lousiana Radio.

Alijn van Hoorn: „We zijn best goed hoor"

Theater
Homokoor Noot aan de Man is met zestien jaar
het oudste homokoor van Europa

ERWIJL IN HET hoofdja, die Amerikaanse koren zijn vaak
strijdlustiger. Die hebben iets van:
kantoor van Gay Gamessponsor Randstad de pers- 'We are the family, wij zijn sterk en
we doen niet onder voor de rest'.
bijeenkomst aan de gang is,
Terwijl wij van Noot aan de Man
zwaait Jos Dimel door de deur
meer aan nichtenhumor doen. Wij
naar buiten. „God, wat is het
verbouwen zo'n zinnetje als 'Ze
daar binnen warm," zegt hij, e|
mag hem hebben, met al zijn vuile
sjort aan zijn strikje, war
sokken' tot 'Hij mag hem hebben,
met zijn Calvin Klein-slipje en popheren van Noot aanj
pers-erotiek'.
zien er uit om i
Intussen is Paul Elling, een ouwe
te halen.
getrouwe van het koor, naast ons

T

neergestreken. „Waarom ik voor een
homokoor heb gekozen? Ik denk
omdat zo'n koor de mogelijkheid
biedt om jezelf te zijn. En je deelt
alles, zowel plezier als verdriet. Als
er iemand in je familiekring overlijdt, en dan doel ik niet alleen op de
gevreesde ziekte, reageert de rest
vaak als een warme deken."
Met Alijn van Hoorn, voorzitter van
het koor, wandel ik naar de metro, op
zoek naar een wat rustigere plek om
te interviewen. Die vinden we uiteindelijk in de restauratie van het
Amstelstation.
„Ja, gezelligheid speelt bij ons een

De inderhaast opge
trommelde pianist - de man
die oorspronkelijk zou pingelen kon niet komen - stormt binnen. Jos stoot zijn mede-koorlid aan.^
„Kijk, daar heb je de pianist, de
schat!"
Noot aan de Man, het oudste homokoor van Europa, is organisator van
het internationale homo- en lesbokorenfestival, dat van woensdag tot en
met vrijdag in het Concertgebouw
plaatsvindt.
Of er nog verschil is tussen de
homokoren, wil ik van Jos weten. „O
ABVERTENTIE

GAY
GAMES
DE HELE
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BIJ ATS

Homo-circus
Stichting Gala en het
Staatscircus van Moskou
houden maandag 3 augustus op het Stadionplein
een 'Gay and Lesbian
Night at the Circus'.
Op het programma staan
lesbische lilliputters uit
Letland met hun lesbisch
poezenrusthuis, Spartactus
de Sterkste Poot ter
wereld, een dildo-jongleur
en een dominante dompteur met zijn homotijgers.
Kaarten zijn te koop bij het
AUB (telefoon: 621.1211),
maar ook op de volgende
adressen: Paleisstraat 135,
Westermarkt 5 en Zeedijk
20.

VAN 1 T/M 8
AUGUSTUS

belangrijke rol," geeft'
hij toe, „maar," laat hij
er met lichte ironie op
volgen, „we zijn ook
best wel goed hoor. Dat
je niet denkt dat we de hele avond
zitten te geiten. Onze dirigent, Jetze
Dubbelman, heeft er goed de wind
onder."
Noot aan de Man treedt zo'n twintig
keer per jaar op, variërend van een
aids-benefiet tot een congres voor
onderwijzers, 'gewoon omdat wij een
leuk koor zij n'.
Van Hoorn: „Bij het uitzoeken van
de liedjes hanteren we soms een
thema, zoals 'stoer en kwetsbaar',
maar ja, daar kun je natuurlijk alle
kanten mee op. Laat ik een voorbeeld geven. We hebben jarenlang
Maybe this time gezongen. Dat komt
uit Cabaret, en het gaat over: 'Ik heb
al zoveel mislukte liefdes gehad,
misschien gaat het nu wel lukken'.
Zo'n liedje past wel bij homo's, want
die hebben vaak een lange zoektocht
achter de rug, te beginnen bij hun
coming out."
Maar de leukste liedjes zijn die waar

AMSTERDAM - Als
Margaretha Louwers, die
verantwoordelijk is voor
het culturele programma
van de Gay Games,
ergens blij mee is, dajn is
het wel met de "
steun die ze va
rele sector^
„Dertier
rele
door
enorm
gekregen."
„Ik had hier laatst j ournalis-

ten van de Engelse ho!
over de vloer," vertelt
het zenuwcentrum van
Games-organisatie. „En
vielen bijna van hun stoei
verbazing toen ze hoorden
gemeentelijke musea als h>
Stedelijk ook aan de Gay
Games meedoen."
Maar nóg belangrijker vindt
ze het dat de deelnemers - het
is overigens de eerste keer dat
de Gay Games een apart cultureel programma heeft - een
moordtijd hebben.
„Kunstenaars werken sowieso
vaak geïsoleerd en als je dan
uit een land komt waar je met
voor je seksuele geaardheid
kunt uitkomen, en hier in

Bofenparade trekt
veel publiek
Straatfeesten
Gay Business Amsterdam
houdt l, 2, 7 en 8 augustus
vanaf zes uur straatfeesten in
de volgende gebieden: Amstel
en Halve Maansteeg ('Dutch
Gay Müsic'), Kerkstraat
('Culinair & Cdmp'),
Paardenstraat ('Female
Scène'), Reguliersdwarsstraat
('Trendy'), Nieuwezijds Kolk
('Jeans & Leather') en
Warmoesstraat ('Leather').

AMSTERDAM - Zeker honderd tot 120 fraai versierde
'muziekboten' doen mee aan de door Gay Business
Amsterdam georganiseerde Canal Parade, die zaterdag
l augustus van twee tot vijf uur plaatsvindt.

De meesï
Amerika, acht in toleen koor uit New York dat maarl
110 mannen telt. „Ja, dat is net de
Maastreechter Staar; die
Amerikanen houden blijkbaar van
grote koren. Het kleinste koor dat
aan het festival meedoet, is vijf man
sterk. Wij hebben besloten dat dat
nog nét een koor mag heten."
In tegenstelling tot Jos vindt Alijn
niet dat de Amerikaanse homokpren
strijdlustiger zijn. „Het valt mij juist
op dat ze zo sophisticated zijn. Ze zit-

ten keurig in het pak en zingen
prachtige muziek. Maar inderdaad,
ze hebben wel zo'n houding van: wij
zijn er ook nog. Terwijl wij in
Nederland wat relaxter zijn, omdat
de meeste strijd al gestreden is."
„In het begin stonden die koren wat
meer op de bres, en zongen allemaal
man I love. Maar tegenwoordig
.orten homokoren zich op allerhangenres, zoals jazz, pop, wereldmuen klassiek. Ja, gelukkig wel,
keer hetzelfde achter elkaar is
ook niks."
Arnoud van Soest
festival begint woi'nsdac in het
iuw. Er zijn drie blokken met elk vijf
epiimen om een uur, om half vijren om
acht uur. Donderdag wordt in de Oude Kerk de Gay
Games-hymne gerepeteerd (Alijn: „Is een heel ritmisch stuk geworden, net ?oals de Bolcro van
Kavel") en 's middags trekken de koren dcj
om openluchtconcertcn te geven, 's AVI
drie koren op de Dam op, aanvang
Vrijdag gaat het feeit in l

der, met blokken om ecnjiwIüfiaeWJÜSttl de
afsluitende gala-avoii
blok kost t%uniiK.^deWera:ptt»se-iört<mKk<Bt 75
gulden en kaar
gulden. Ze zijn bijl
foonnummcr 621.1
1.1211

ndeenaars
'ren, dan
een ervag bij zal
r ,het programi korenfestival (zie
ïeze pagina), elke
ürdt in het friendship
Fond het muziek- •
• een soap-opera opge[ (half zes), op de
j-Tuwmarkt komen containérs te staan waar kunstenaars mee aan de slag kunnen
en op de Kloveniersburgwal
worden 6 augustus om vier
uur drijvende objecten te

water gelaten, die gemaakt
zijn tijdens een workshop
onder leiding van de oprichtster van de Dogtroep.
En ach, of homokunst nu wel
of niet bestaat, het zal
Louwers een zorg zijn. „Net
als bij de sportevenementen
willen we de deelnemers, of ze
nu zingen of kunst maken,
een veilige en vertrouwde
omgeving bieden." En een
beetje steun natuurlijk. „Als
je heteroseksueel bent, hebben je ouders vaak het pad al
voor je geëffend, maar homo's
moeten het zelf uitzoeken.
Vandaar dat ik zo blij ben met
de komst van de Indiase kunstenaar Bhupen Khakar, die

bij de Gate Foundation exposeert. Khakar is niet alleen
een fantastisch kunstenaar,
maar voor homo's in India ook
een soort icoon, omdat hij zijn
homoseksualiteit nooit heeft
ontkend, en altijd zijn eigen
pad heeft getrokj&n. En daar
moetje in eerUjfiftals India
heel sterk e r S v c h r o k k e n

MPANY Dl NEW YORI

La Gran Scena

zóveel

wezen, ho:
lang genoeg uit de gS
nis geweerd."

Lachen/ gieren, brullen

Trockadero
Foto Lois Greenfield

Nee, ze zitten niet in
het officiële programma van de Gay
Games. Mokken ze
wel eejti beetje over,

Hilarisch
De Amerikaan Harvey
Fierstein is een boegbeeld
voor Amerikaanse homo's.
Hij won een Tony Award
voor het Broadway-stuk
Song Torch Triology, speelde in de film Mrs Doubtfirc
en staat 3 en 4 augustus in
de Stadsschouwburg met
zijn solo-programma 'This
is not going to be pretty'.
vol stand-up comedy, aangrijpende liederen en hilansche humor.

Kunst

J

Heeft u het laatste nieuws
over ons water ai gelezen?
De nieuwe Waterkrant is uit. Boordevol nieuws, informatie en tips over
water. Wanl over Amsterdams leidingwatcr is veel meer te vertellen dan dat
het zuiver, zacht en lekker is. Heeft u de Waterkrant niet in de bus gehad?
Schrijf dan vooreen gratis exemplaar naar Gemecntcwaterleidingen Amsterdam. Antwoordnummer 8190, 1000 PW Amsterdam. De Walcrkrant ligt
ook voor u klaar bij uw stadsdeel.
milf niom t* dt Diemt USauttrherr ot Rujlcnng

M

e accep-

De uitbundig versierde boten trekken elk jaar grote belangstelling. De politie verwacht dat de botenparade het grootste
publieksevenement van de Gay Games zullen vormen. Vorig
jaar stuurde CNN de beelden daarvan de hele wereld over, zij
het in enigszins gekuiste vorm. De boten zullen de volgende
route afleggen: Westerdok, Prinsengracht, Amstel
(stadhuis/muziektheater), Zwanenburgwal en als eindpunt het
Oosterdok.

ADVERTENTIE

Df Vt'aurrlnw! i» ten gtrom/nJytr uilgat» van Gemtmtcwa

je weinig aan hoeft
vindt hij. „Zo'n li
hoe kan ik je d
tje als Jij ben
ik ooit van
een heel a;
koor het,
mer al;
Alij
da'
li

Hanna Schygulla wordt
ook wel de nieuwe Mariene
Dietrich genoemd en ze
werd beroemd door de
films van Fassbinder. Maar
31 juli en l augustus zal ze
in de Stadsschouwburg
chansons zingen, waaronder het vermaarde Lily
Marleen.
Les Ballets Trockadero de
Monte Carlo komt, de
naam ten spijt, uit New
York en bestaat uit een
aantal heren die 'in prachtige tutu's gekleed op hilarische wijze de grote klassiekers uit het romantische
balletrepertoire attaqueren'. Stadsschouwburg, |
van 5 tot en met 8 auguslus.
Soortgelijke parodieën,
maar dan op het gebied
van de opera, verzorgt La
Gran Scena, dat eveneens
uit New York komt. De
opera diva's treden 2, 3, 5,
6 en 7 augustus in Paradiso
op. Kaartjes zijn bij AUB
en op het postkantoor te
bestellen. Lesbians
Unlimited speelt van 3 tot
en met 6 augustus in het
Trust Theater

'Homo's zijn al lang genoeg
7
uit de g
is geweerd

Rocky Horror
Als je aan het begin van
een voorstelling wordt
gemaand om je waterpistooltje niet op het toneel,
maar op je buren leeg te
schieten, tien tegen één dat
je een kaartje hebt gekocht
voor de musical The Rocky
Horror Show. Want er zijn
maar weinig musicals
waarbij het publiek zo meeleeft met behulp van waterpistooltjes, rijst, papieren
hoedjes en aanstekers.
Meegesleept met de avonturen rond travestiet Frank
'N' Furter. Kortom, dit is
geen musical meer, dit is
dolle pret. Carré, 4 tot en
met 9'augustus.

Bram de Hollander Fotografie

De Gay Games gaan vrijdag 31 juli van start met
een 'glitter & glamour
party' in Escape en De
Kroon. Op het programma
staan bekende
Nederlanders, top dj's, The
Funky Diava's, een Drag
Queen Contest en fashionshows. De opbrengst gaat
naar het Aids Fonds.
Reserveren: 423.3324.

Gemeentewaterleidingen
Amsterdam

ET: „Het culturele programma van de Gay
Games is héél serieus en
verantwoord." Coco: „Tja, en
wij maken nu juist heel verantwoord amusement, vandaar." Maar ach, wat dondert
het, officieel of niet, met veel
plezier kijken ze uit naar de
extra shows die ze tijdens de
Gay Games geven. In het
Engels, jawel. Kunnen ze
meteen hun oude succesnummers weer van stal halen. Coco
tapt op klompen zijn 'troubles
away'. Jet Lag gaat - het wordt
nu wel érg melig - tulpen
schikken in een klomp, en zal
tevens een ode brengen aan
Frank Sinatra. En Eileen zingt
-we waren er al bang voor - een
gevoelig liedje. Maar voor de
rest wordt het lachen, gieren
en brullen, beloven de dames.
En dat wilden we maar even
horen.

Drag Racing! is het Engelstalige
programma van Chick with Dicks,
dat ze op 26 juli, Z, 3, G en 7 auguslus zullen opvoeren in Winsten
Kingdom. Reserveren: 412.1420 of
AUB.

Artoteek Oost wijdt een
grote tentoonstelling aan
lesbiennes. Er doen maar
liefst zestig Europese fotografes aan mee. Van l tot
en met 8 augustus kunnen
bezoekers van elf tot zes
uur in de Derde
Oosterparkstraat 201
terecht.
Galerie De Opsteker toont
van 2 tot en met 15 augustus foto's van Nelke
Sommerdijk, die oudere
homo's en lesbo's portretteerde. Noorderstraat 61,
woensdag tot en met zaterdag, vanaf half twee.
Het Stedelijk Museum
heeft werk van veertien
jonge kunstenaars opgehangen 'met de rijk
geschakeerde homoscksuele cultuur als referentiepunt.'

WHIRLPOOL
COMBI MAGNETRON

SONY DOLBY SURROUND PRO-LOGIC
MINI-SET MET 5 LUIDSPREKERS

. „PHILIPSBREEDBEELD
M PW6301; 61cmBI. LineS,
•J stereo,teletekst. Adv'2095.-

1249,

1679.-

l PHILIPS BREEDBEELD
h J PW9501;Tvvan'tjaar!70cm
jSnl Black-line S, 100 Hz digital
!
"-1 scan, stereo, TXT. Adv"3895.-

M 2199.-

PHILIPS BREEDBEELD
DOLBY PRO LOGIC
PW961l;70cm. lOOHzdigital scan. stereo, TXT. Adv'4595.-

2599.-

PHILIPS 70CM STEREO
ij PT4501; Teletekst. Adv'1645.-

pT5pi 040 .
STEREO KLEUREN'TV

^ Otf. Ned. Philips garantie.
55cm. teletekst. Adv'1245.-

FT*fa
\-l;U&

AEG WASAUTOMAAT
Lavamat617. 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiliging,
zuinig en stil. AEG meerdere
malen besl getest! Adv'1449.-

SONY TRAVELLER
TR401 ; HiFigeluid. Adv'1330.-

PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV
PT820; Black-line S groot| beeld, stereo, TXT. Adv'2795.-

j
l
!?M
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AVM537; Ruime "alles in 1" magnetron
met hete lucht oven. Dus snel koken,
bakken, braden en grillen.
Adviesprijs. "999.-

MHCRX100; DPL versterker 2x80 Watt Front30 Watt Center- en 30 Watt Surroundvermogen
RDS tuner, dubbel auto-reverse cassettedeck
SAMSUNG CAMERA 3 CD-wisselaar met DJ mix, 3-weg Frontspeakers
VPK60; 14xmotorzoom. '1099.- Compacte Center- en surroundspeakers, afstand
bediening. Adviesprijs. '1440.-

968.-

SONY STEADY SHOT
TR620; 15x zoom, 3 programAE. Adviesprijs'1 890.-

SIEMENSWASVOLAUTOM.
WM20000; RVS trommel en
kuip. Aparte temperatuurre, Bespaartoets. Adv'1348.-

848.-

SONY + LCD SCHERM
TRV11; VideoS Camcorder. Adviesprijs'1980.-

WHIRLPOOLWASAUTOM.
AWM800; 15 programma's.
Ruime vutopening. Milieuviiendelijk. Deuibeveiliging. '1079.'

698.-

SONY Hi-8 HIFI STEREO
TR780; STEADY SHOT, topklasse camcorder. Adv'2530.-

SAMSUNG KLEUREN-TV TELETEKST

SONY DIGITAAL TOP!
DCR; TOPKLASSE! 7,5cm
kleurenscherm. Adv'4400.-

CB50; 51 cm. Black matrix beeldbuis, 100 voorkeuzezenders
front A / V , txt met geheugen, hoofdtelefoonaansluiting
Adviesprijs *699.-

Computer uitverkoop!
Op de meeste winkelmodellen

INDESIT 900 TOEREN
WASVOLWASAUTOMAAT
WE900; Instelbare centrifugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelf
reinigende pomp. Adv'1199.

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN l
M6135; Supersnel verwar•men en ontdooien. Uitneem- |
1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitvoe- baardraaiplateau. Adv'279.ring met vriesvak.

275.-

145 LITER KOELER
Automatischeontdooiing. '529.-

295.-

WHIRLPOOL KAST
130 liter, metvriesvak. '699.-

365.-

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak. Adv'699,

395.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak. 140 liter inhoud, CFK-vrij. Adv'729.-

425.-

ELECTROLUX
KOELBOX 12 volt
Ideaal voor op de camping
en in de auto.

JVC DIGITALE STUNT!
GRDV; Camcorder, 100x
zoom. Adviesprijs'5279.-

CQQ
U«f<tf>-

M51CMKTVTELETEKST
70 voorkeuzenders, Off. Ned.
Philips garantie.' Adv'745.-

tal^ 489.-

PHILIPS TELETEKST
•^jj PT156;A(slandbediend.645.-

plgik OQQ
L-w? OOÜ-"

PORTABLEKTV37cm
Off. Ned. Philipsgarantie. '495.-

319.-

PANASONIC STEREO
HD610; Topper! 4 koppen,
Showview+PDC. Adv'1199.-

IBM EN COMPAQ
10% EXTRA KORTING
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT
M.U.V. ADVERTENTIEMODELLEN

Consumenten Helpdesk voor Informatie en
advies. Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app.

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOf 16.00 UUR
l 020 - 6474939|

899.-

ZANUSSI WASAUTOM.
FL700; 750 toeren centrifuge. RVS trommel, schokdempers. Adviesprijs'949.-

SONY HIFI STEREO
E810; 4 koppen Super Trilogie
montage videorecorder. '1550.-

l SONY 72CM TRINITRON
KV29; Stereo, TXT. '1880.-

1179.-

[ S O N Y BREEDBEELD
KV24WS1; Super Trinitron,
| stereo, teletekst. Adv'2440.-

BAUKNECHTWASAUTOM.
WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's. *1349.-

669.-

SONY HIFI STEREO
E705; SuperTrilogic, 4 koppen,
Showview + PDC. Adv* 1 200.-

INDESiïWASAUTOMAAT
WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv'799.-

499.-

PHILIPS HIFI STEREO
VR665;Showview+PDC,4koppen, FoltowTV, bngplay.' 1 095.-

1299.ISONY BREEDBEE'LD

JVC HIFI STEREO
28WS1; 70cm SuperTrinit- A637; Hi-specDrive.Adv*819.
ron, 60 Watt stereo, telelekst. Adviesprijs'2990.
GRUNDIG HIFI STEREO
G V 6 4 0 0 ; 4 koppen,
SONY 100HZSUPER! Showview+PDC. Adv'1159.E2561; Super Trinitron,
PIP, stereo, TXT. Adv'2970.ARISTONA STEREO
SB65;4koppen,SHOWVIEW
SONY 63CM STEREO + PDC. long play. Adv'1095.KV25; Super Trinitron, teletekst,afst.bed.Adv'1399.:
SAMSUNG STEREO !
SV125; Videorecorder met
SONY 55CM STEREO PDC. Adviespriis*749.X2101;Trinitron,TXT.*1440.-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER
TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnëlheid.

778.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER
850 toeren. Slechts 40 cm
breed. AdviesDriis*1435.-

978.-

SONY55CMTELETEKST
M21: Hi-BlackTrinitron.'990.-

•IM *j • •_jtlil'lt^^^^B B«jiTl;sflvsT*i^UliCisMiflMsP
SONY LONGPLAY
E260; Showview+PDC. "780.-

SONYPORTABLEKTV
M1400; Afstandbed.'550.PANASONIC Beste Koop!
NVSD200; Showview +
PDC. Adviesprijs'649.-

ARISTONA63CMKTV
TA5212; Stereo, teletekst,
top Black-line S. Adv'1795.-

m WJËMÜ iflotilMl

BHHff

WAS/DROOGCOMBINATE
Wassen en drogen' in 1 machine, 1000 toeren. Adv'1549.-

ff

479.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving. **••
sterren invriescapaciteit.
Adviesprijs 899.-

579.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES
ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter vriezen. Adv"949.-

rfV/VIDEO COMBI'S

iu)lMMMff]83ZSSia9 E&BlA
gffi^SWiflfiil^'cPKijJ^JiT^^

SONYVIDEORECORDER
E1 05; Afstandbediening. '610.-

PHILIPS VHS-VIDEO
VR1 61 ; Atslandbed. Adv'645.-

[BCC

979.-

PRIJS
SQNY COMBO 37CM
KV14V4; Showview, PDC,
A j^.l

PHILIPS STRUlÏE^QMUnr

739.-

PRIJS
.
KTV/VIDEO COMBI
37cm, Showview. Ofl.Ned.

Kipage'*w pius; DUU un,

:

'^J^-**.

piercassette voor 100 vel, „*'"i^^^ly""^/
4 pag. Per minuut,
/ - * " '^^^a
W' 95, W NT. * 599.- Vl.
' • '•" ' ''M

Beste koop strijkijzer
HiUI Excel"
CAUCI HIEL
"Azur
met
anti kalk cassette,

'

***^....

2879.

BOSCH WASDROGER
Electronische besturing.
Zeer stil. Adviesprijs'1099.-

~~ 795.-

779.-

SIEMENS KOEL/VRIES
KG25V03; 240 netto inhoud,
2'Vriesladen. Adv*1348.-

849.-

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar. Maar
liefst 280 liter inhoud, 3 vriesladen. CFK/HFK-vrij. '1849.-

ken en Biet" =^.
breed assortiment^

1295.APPARA1

<*M

269.'

849.ATAG
FORNUIS
FG1;

2-DEURS KOELKAST
CFR; 220 liter netto inhoud, CFK-vrij. Adv'849.-

425.-

Z A N U S S I 2-DEURS
Z1ÖO; Automatische ontdooiing. Adviesprijs'749.-

445.-

BOSCH KOELKAST
180 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv '985.-

595.-

Gasfornuis
met elektrische]
oven, incl.
grill en
sierdeksel.
Adv'1450.-

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS l
Gas-elektrofornuis, grill, thermostaatensierdeksel.'l 199.-

798.-

ETNA FORNUIS
Gas-elektrofornuis met grill j
en sierdeksel.-Adv'695.-

498.-

LUXE FORNUIS
Gasoven, vonkontsteking en
ovenlade. Adviesprijs'849.-

CENTRIFUGE
GE
2800toeren,RVStrommel.*249.Strommel.*249.-

155.90 LITER VRIESKAST
3 vakken. Adviesprijs 698.-

1979.-

349.-

IBMAPTIVAE60TOP!
K6-233MMX, 32MB intern,
2.0GB, K56.flex fax/modem,
14" monitor. Adv*3999.-

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik,
**"capaciteit, CFK-vrij.

BOSCH VRIESKAST
GSD1300;3laden,11kginvriescapacileil. AdV848.-

PELGRIM KOOKPLAAT
2-delige pannendragers en |
sierdeksel. Adviesprijs'490.-

ETNA K O O K P L A A T
2-delige branders

HOLLANDIAKOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. Adv'295.-

529, ~~ 158.-

799.-

OPZETVRIESKAST
Handig! 50 liter. Adv'595.-

BUBBLEJET STUNT!
JP1 70; Kleurenprinter. '599.-

329.-

199.HP INKJETPRINTER
DJ400;lncl.sheel(eeder. '499.-

319.-

f.-mj.-;».» 279.-

269.-

349.-

M PORTABLEKTV37CM

845.-

MIELE VAATWASSER |
G570; Topklasse. 6 Programma's.12 couverts. Wateronlharderenwalerslop. '2099.- l

INBOUWVAATWASSER
Volledig Integreerbaar,
4 programma's en aquastop. Adviesprijs. '1299.-

449.-

KTV37CM+TELETEKST

795.-

«iï 'kleuren-tv reparatie uiteru?wK de volgende werkdag.
ïc c walmen nog tijd voor u
heett!
'_

MIELE WASDROGER
Electronlsch en revers'erend.
RVS trommel. AdV1799.-

GRUNDIG 63 CM KTV
ST650; Stereo, TXT. Adv' 1829.- l (B

GRUNDIG37CM4.TXT
P730; STUNT! AdV699.-

735.-

SIEMENSAFWASAUTOM. l
SN23000; Met aquastop
en RVS binnenzijde. Lage
verbruikswaarden. *1348.-

1195.-

' l-Jiiijititiitnitnl
' BelltninbinneiiintiileiiU
* SneciialtaïeiWIirisl

INTEL P200MMX PC
Multimedia PC, 32MB intern,
2. 1 GBschijf , CD-Rom, fax/modem, W'95, 1 jr. On-Site garanlie en helpdesk. '3799.-

-..ItntlOll-i -

BCC

CONDENSDROGER
ilRVStnxnmel.

595.-

<^ii^^i^_7^
HI510

* ARISTONA
'^ISICM KTV / VIDEO

525.-

BOSCH AFWAS AUTOM.
SMS1012; RVS interieur. 4 |
sproeiniveaus. Adv*1179.-

569.-

MIELE KOELKAST
K1321S; 270 liter inhoud.
CFK- en HFK-vrij. Adv'1399.-

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs'649.-

BAUKNECHTDROGER
Kreukbescherming. Instelbaar tot 150 minuten. '949.-

Y
COMPAQ
PRES 2254 PC!
K6-233 MMX, 15" Monitor,
32 MB, 3,5 GB, W'95

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk; 4 pro-'
iramma's,12couverts.'899.-

EWJKNKHWMWASSER
GSF341; 3 programma's. Va- |
riabele indeling. Adv*1099.-

WASDROGER STUNT!
Mettigklpkenpluizenfilter.*495.-

*l^^^^iiBiii ^KBiiwTTIi^^^^ffiriiiiiliiiiUttii

JVC SHOWVIEW + PDC
A237; Express ProDigi. '714.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met afstandbe'diening.

599.-

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeeltè met automatische ontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
•••• sterren invrieskapaciteit.
Adviesprijs*999.-

?echni«ne Dienst maakt net

PHILIPS SHOWVIEW
VR165;+PDC,afst.bed. '745.-

~~

299.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Makkelijk te j
.Vetekooktunkties/699.-

INDESIT INBOUW

|MsvPyT^vncpVi£U^^^^U|I^^H V^^^

ARISTONASTEREOKTV
TA4412;63cm,teleteksL'1595.-

229.-

SAMSUNG 24 LITER
1000 watt magnetron, 60 mi- l
nuten timer, automatische |
programma's.

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk.
Waterbeveiliging. Adv*1649.-

ARISTONASB25TURBO
Super Turbo-Drive, Showview
+PDC,afstandbediening. '845.-

PANASONIC63CMTOP
MD2; HiFi-stereo. TXT.' 1399.-

219.-

DAEWOO MAGNETRON
KOR610; DIGITAAL 18 literinhoud, 800 watt vermogen, aulo. programma's. '349.-

WHIRLPOOL AVM
Ruime 3 in 1 combi magnetron. Met hete lucht, grill en
900 Wattmagnetron. Dusont- .
dooien, koken, bakken, braden en gratineren. Adv"999.-

1

PANASONIC KTV TXT
TX21; 55cm FSQ. Adv'849.-

169.-

WHIRLPOOL AVM260
17 liter inhoud. Eenvoudige bediening. Adv'599.-

479-

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse. Volelectronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv*2299.-

PHILIPS MATCH-LINE
VR; Turbo-Drive, stereo, montage, Jog&Shuttle.TXT. '1495.-

179.-

SHARP MAGNETRON
R2V18; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

VRIESKISTEN!
De topmerken leverbaar in
alle maten en soorten. Er
is al een vrieskist voor;

CANON BJC4200
Topklasse!3jr.garanlie. '821 .-

299.en u
cR
n
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KLANTEHKAART
Meer budget door de gratis
BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

I

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

BPUPPUII IK
BEVERWIJK
1500m2 Superstore Beter en goedkoper!
„„„_,..,,, Rr.
Breestraat65

20 ELEKTRO-SUPERS

IN DE RANDSTAD

1 ZAANDAM
~
~" AMSTERDAM - AMSTELVEEN - ALKMAAR l ZAANDAM
BEVERWIJK- ZAANDAM - DELFT - DEN HAAG
11500m2 Superstore Beter en goedkoper!
- ZOETERWÖUDE - ZOETERMEER IwpsfyliriP'SS lonrtnr nirk./d Hro^w
LEIDSCHENDAM - MAARSSENBROEK IWestzljae55 (onder Dirk v.d. Broek)
HILVERSUM-UTRECHT-ZEIST

OPENINGSTIJDEN

maandagmiddag....

ETNA WASEMKAP
AVANCE; 3-standen. Adv' 1 35.-

68.13.00 tot ia.oouur

dinsdag t/m Vri,dag
09.30 tOt 18.00 .UUT
zaterdag.....
.09.30 tot 17.00 uur
KOOPAVONDEN Badnoevedorp Maarssenbroek
Delft en Zoetermeer vrijdag. .. 19.00 tot 21.00 uur
overige filialen donderdag . .: .19.00 tot 21.00 uur

HET STRAND EN DE BUURT
ZANDVQORTS NIEUWSBLAD
WIE 'M LEEST WEET MEER
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Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
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'Protest tegen kinderporno schudt mensen wakker'

DEZE WEEK
l O PAGINA'S

ZANDVOORT - Ongeveer twintig mensen hebben zaterdagmiddag meegelopen in de demonstratie tegen kinderporno.
Onder hen bevonden zich ook de wethouders Marijke Herben en Hans Hogendoorn. Bovendien liep de Belgische bestrijder van kinderporno, Marcel Vervloesem, mee. De actie
leverde veel publiciteit en driehonderd handtekeningen op.
Organisatrice Claire van den
Berg is tevreden. „Het was natuurlijk jammer dat er niet zoveel mensen meeliepen. Maar
we kregen wel ontzettend veel
bijval van de mensen langs de
kant en dat vond ik heel leuk.
Ik kreeg het er koud van. Ik
had trouwens ook nooit verwacht dat de gemeente Zandvoort zo achter mijn actie zou
staan."

De demonstratie 'Stop kinderporno' begon zaterdag op het Badhuisplein en eindigde op het Raadhuisplcin

Naakte man
ZANDVOORT - Een naakte
Fransman heeft vorige week
dinsdag en woensdag voor veel
verwarring gezorgd by manege
Sandevoerde en in de omgeving van het Duintjesveld. Personeel van de manege in de
Keesomstraat meldde dat een
onbekende man een paar paarden had losgemaakt. Hij had
bovendien zijn kleding achtergelaten. Een zoektocht naar de
man had geen resultaat. Een dag later kwamen er
meldingen bij de politie binnen
dat er een naakte man rondliep in de omgeving van de
Duintjesveldweg. De politie
vond de man om negen uur op
de Jac. P. Thijsseweg. Hij was
in de war en bekende dat hij
een spijkerbroek, slippers en
een handdoek uit Gran Dorado gestolen had.

Dode dolfijn
ZANDVOORT .- Op het
strand vlak voor Bloemendaal
is zaterdagmiddag volgens de
politie een dood zeezoogdier
van 1.40 meter aangespoeld.
Het gaat vermoedelijk om een
kleine dolfijn. Het dier is aangeboden aan het museum Naturalis in Leiden.

Foto Karin Schut

'Asielzoekers leveren
geen problemen op'
ZANDVOORT - „Mijn ervaring is dat omwonenden
vaak eerst een afwachtende
houding aannemen. Maar als
de asielzoekers er eenmaal
zijn, dan verandert dat
meestal wel. Sommigen meiden zich dan zelfs aan als
vrijwilliger om te helpen,"
zegt Joop Bruns. „Dus in
Zandvoort zal het ook wel
meevallen met de problemen."
Bruns is eigenaar van hotel
Pawlty Towers in de Dr. Smitstraat. Daar komen vanaf 15
augustus tijdelijk 45 asielzoekers te wonen. Het gaat volgens een woordvoerder van
het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) om mensen die in afwachting zijn van
een asielaanvraag. Ze zijn ongeveer een halfjaar in Néderland en verbleven ook een paar
maanden in een groot asielzoekerscentrum.

ZANDVOORT - „Of ik rne
veiliger voel? Zeker weten,"
zegt de bewoonster die samen met haar man donderdagmiddag als eerste 'van
alle huurders van woningbouwvereniging Eendracht
Maakt Macht een veilignog niet zeggen waar ze van- heidscertificaat heeft gekredaan komen," aldus de mede- gen. Dat betekent dat het
werker van het COA.
huis nu beter beveiligd is teDe asielzoekers logeren in de gen inbraken.
24 kamers van Fawlty Towers.
Het hotel wordt op dit moEen speciale politieman, een
ment opgeknapt. Het heeft preventie-medewerker, • heeft
volgens Bruns twee jaar leeg adviezen gegeven aan het
gestaan. „Het wordt geverfd, echtpaar over sloten en dieer komen nieuwe bedden, venklauwen. „De voordeur en
nieuw tapijt en het wordt aan- de achterdeur zijn van buiten
gepast aan de eisen van de niet meer te manipuleren,
brandweer," vertelt hij.
want er zitten door de politie
In principe heeft het COA goedgekeurde sloten in," verhet hotel een jaar gehuurd. telt
preventie-medewerker
Volgens een medewerker van Frans Mars. Ook het raam in
het COA komt het echter re- de keuken is aangepakt. Dat is
gelmatig voor dat het COA het nu beveiligd met twee sloten
huurcontract verlengt. Som- en dievenklauwen. Hetzelfde
mige gebouwen worden volgens hem al zeven jaar gehuurd. In totaal heeft het COA
ZANDVOORT - Twee wanhonderd tijdelijke opvanghui- delaars hebben zondagavond
zen voor asielzoekers.
een lijk gevonden in de duinen.
Het stoffelijk overschot lag 200
Bruns is eigenaar van vier meter ten oosten van de Eerevan die gebouwen. Hij vangt begraafplaats aan de Zeeweg.
ook asielzoekers op in UitUit sectie blijkt dat het om
hoorn, Krimpen aan den IJssel een volwassen vrouw gaat. Hoe
en Kortenhoef. Op grond van ze om het leven is gekomen en
zijn ervaringen in deze plaat- hoe lang ze er gelegen heeft,
sen zegt hij: „Ik verwacht geen kon politiewoordvoerder Hage
problemen in Zandvoort, want gisteren nog niet zeggen. De
bij de andere asielzoekerscen- politie sluit een misdrijf niet
tra zijn die er ook niet."
uit.

Er zitten gezinnen, maar ook
vrijgezellen tussen. „Veel
Hondenverbod
vluchtelingen komen uit Irak,
ZANDVOORT - Al geldt er 's Afghanistan, Bosnië en Afrika,
zomers een hondenverbod op maar in dit geval kunnen we
het strand, toch is zaterdagmorgen een 58-jarige vrouw gewond geraakt door twee honden die tegen haar op sprongen. De vrouw viel en kon vanwege een kalkziekte niet meer
overeind komen. Zij is met
heup- en beenletsel naar het
ziekenhuis gebracht. Een van
ZANDVOORT - „Het is heerlijk om in het Gasthuishofje te
de twee honden is volgens de
wonen," zegt Willy Post. „Ik zou niet meer terug willen naar
politie eigendom van een
Amsterdam." Toch zou haar woongenot nog meer kunnen
strandpachter. De politie heeft
verbeteren: ze wordt gek van de twee duiven die in een
inmiddels tijdens een controle
hoekje naast haar slaapkamerraam wonen.
op het strand negen hondeneigenaren bekeurd.
Schattig zien ze eruit, de
De oplossing blijkt indertwee verliefde vogels. Maar daad niet eenvoudig, voor zoVos gedood
Willy Post kan er niet meer ver er al een diervriendelijke
ZANDVOORT - De politie
van genieten. De uitwerpselen oplossing is, zegt Peter Kraheeft woensdagavond een vos
van de duiven ergeren haar mer, directeur van EMM. „De
uit zijn lijden verlost. Het dier
het meest. „Het is vies. Ze enige echte manier is terugwas gewond geraakt aan zijn
schijten alles onder. Het ziet houdend zijn met voeren.
achterpoten.
Medewerkers
er niet mooi uit, terwijl we Daarom hebben de bewoners
van de dierenambulance protoch zo'n mooi hofje hebben. van het hofje enige tijd gelebeerden het dier, dat werd
EMM onderhoudt het goed. den een brief daarover gekreaangetroffen in de berm van de
Het klokje is bijvoorbeeld net gen. Duivenpennen, duivenZeeweg, nog wel te redden
opnieuw bekleed met lood." pasta, kippengaas, het is allemaar de vos reageerde te
„Als het lang warm weer is, maal al een keer op het hofje
agressief.
gaat het nest vast ook stin- geprobeerd."
ken. En duiven brengen ziekDe duiven zijn al jaren in
ten over. Maar ik word ook Zandvoort een probleem volniet goed van het geluid. Ze gens Kramer. Ook huizen op
koeren en krabbelen, terwijl ik de Van Lennepweg en het geWaterstanden
er vlak naast slaap."
meentehuis worden door de
Ze heeft sinds januari, de koerende dieren frequent beDatum HW LW
HW LW
maand waarin ze naar het hof- zocht. De directeur van de
05 aug 02.15 09.44 14.45 22.50
je
verhuisde, al heel wat keren woningbouwvereniging is van
06 aug 03.06 11.15 15.36 23.46
contact
opgenomen met wo- plan om met de gemeente te
07 aug 03.45 11.55 16.16 -.~
ningbouwvereniging Een- gaan overleggen over het
08 aug 04.26 00.15 16.48 12.56
dracht Maakt Macht, de eige- grootscheeps aanpakken van
09 aug 05.06 01.06 17.29 13.26
naar van haar huis. Een mon- het duivenprobleem. Als de
10 aug 05.45 01.35 18.10 15.52
teur heeft een koker van kip- duiven gevangen moeten wor11 aug 06.27 02.09 18.55 16.36
pengaas gemaakt, duivenpas- den, kan dat namelijk volgens
12 aug 07.09 02.56 19.37 15.10
ta (dat ribbels veroorzaakt) Kramer alleen als de gemeen13 aug 07.57 03.35 20.25 15.50
gesmeerd en het nest een keer te meewerkt.
Vaanstand:
leeggehaald. Ook een dode
Voor Willy Post ziet hij nog
VM za. 08 aug 04.00 u.
niet een-twee-drie een oplosduif is verwijderd.

te roepen dat dit verschrikkelijk is." Ze is dan ook van plan
om met de leden van de PvdA
in september te praten over
verdere stappen. Bovendien
wil ze haar collega's in het gewest erover aanspreken.
Zo nadrukkelijk actie ondernemen vindt wethouder Hans
Hogendoorn (CDA) niet nodig,
al belooft hij wel om erover te
praten met zijn landelijke collega's als hij ze toevallig toch
Het was een spontane inval ziet. „Maar ik heb het idee dat
van Van den Berg, een invalide zij er al stevig tegenaan kachevrouw uit Gorinchem. Ze voelt len."
zich erg betrokken bij de kinderpornozaak, al heeft ze zelf
Beiden hebben aan de degeen ervaringen die ermee ver- monstratie meegedaan omdat
band houden. In haar eigen ze vinden dat een dergelijke
woonplaats heeft ze twee we- actie mensen wakker kan
ken geleden 2100 handtekenin- schudden. De kinderporno
gen verzameld.
doodzwijgen is volgens hen onVan den Berg is van plan zin. „Gelul," zegt Marijke Herhaar protest tegen kinderpor- ben. „Juist door publiciteit
no voort te zetten. Ze wil nog worden mensen zich ervan beeen keer demonstreren in wust dat alleen al door het uit
Utrecht en Den Haag. Uitein- nieuwsgierigheid naar deze afdelijk wil ze de handtekenin- schuwelijke plaatjes kijken de
gen aan de Tweede Kamer aanbieders gestimuleerd woraanbieden. Zandvoorters die den om er meer van te produalsnog hun handtekening wil- ceren. En laten we niet vergelen zetten, kunnen deze trou- ten: kinderporno is misdaad."
wens nog bij haar kwijt. „Ik wil
Eugène Weusten, eveneens
bereiken dat kinderporno van deelnemer aan de demonstrahet Internet af gaat. En de tie, is het daarmee eens.
mensen die erbij betrokken „Angst, terughoudendheid en
zijn-, moeten zwaar gestraft struisvogelpolitiek passen nu
worden."
niet. Dat de opkomst zo laag
was bij de demonstratie, komt
Ook wethouder Herben omdat
vermoedelijk veel
(PvdA) vindt dat politieke par- Zandvoorters
geschrokken
tijen zich meer moeten inspan- zijn van de publiciteit. Maar
nen om nieuwe wetgeving voor kinderporno is geen kwestie
uitwassen op het Internet aan die hier alleen speelt, dit gaat
banden te leggen. „Ik weet wel de hele samenleving aan.
dat dat moeilijk is, maar het is Daarom is een protestdemonniet voldoende om alleen maar stratie op zijn plaats."

Politie helpt huurders
zich veiliger te voelen
geldt voor het raam aan de
voorkant boven de keuken.
Meer sloten is echter niet altijd goed, legt Mars uit. „De
voprdeur mag niet meer op de
knip, want dan kunnen hulpverleners zelfs met een sleutel
onmogelijk naar binnen als er
iets aan de hand is." Als extra
voorzorgsmaatregel hangt er
trouwens inmiddels ook een
brandmelder aan het plafond.
Voor het echtpaar dat het
eerste veiligheidscertificaat
heeft gekregen, is het wel even
wennen. „Mijn vrouw stond
biefstuk te bakken. Opeens
ging het brandalarm af. We
schrokken geweldig. Tja, dan

Wandelaars
vinden lijk
De twee wandelaars zagen
het lijk liggen, doordat het gedeeltelijk door wild ppgegraven was. In eerste instantie
was volgens de politie moeilijk
te zien of het om een vrouw of
een man ging. Dinsdag heeft
het gerechtelijk laboratorium

moet ze ze misschien wat minder bruin bakken."
Verder is de heer des huizes
wel blij met de aanpassingen.
„Ik vind het een prettig idee
dat we geen vervelend bezoek
kunnen krijgen. We hebben
nauwelijks geld of zo in huis.
Maar ik ben wel erg gehecht
aan een paar dingen. Ik moet
er niet aan denken dat iemand
foto-albums of het bordje van
mijn vader meeneemt of vernielt."
Ook financieel komt het veiligheidscertificaat van pas.
Dankzij het certificaat, dat het
echtpaar donderdag kreeg in
het bijzijn van wethouder Marijke Herben en woningbouwhet stoffelijk overschot onderzocht.
De vrouw was 1.61 meter. Ze
had een tenger postuur, een
blanke of licht getinte huid en
donker haar. Ze had schoenmaat 35-36. De vrouw droeg
een blauwe spijkerbroek van
het merk 'Absulute Cars
Stretch', een zwart merkloos
hemd, een zwart wikkelshirt
een zwarte leren riem met koperbeslag.

Duivengeluk kan Willy Post niet bekoren

Hoogwater di 11 aug 06.27 uur
NAP +I29on.

dag ergens anders, dan kun je
weer opnieuw beginnen."
In een foldertje dat de gemeente verspreidt, staat dat
bewoners openingen moeten
afsluiten, onnodige richels en
uitsteeksels moeten verwijd, v
ren, de duiven niet moge.i
voeren en anders zich tot de
gemeente moeten wenden
over verdere bestrijding.
Of die veel kan doen. valt
echter te betwijfelen volgens
milieu-ambtenaar Jaap Hopgendijk. „Tja. duiven. Ze blijven altijd terugkomen," zucht
hij. Op het gemeentehuis hebben volgens de bodes ijzeren
pennen uiteindelijk wel geholpen. maar in het hoekje bij de
dakgoot van Willy Post zijn
die waarschijnlijk lastig te
plaatsen.
Ondanks het kippengaas komen de duiven steeds terug
Foto Karin Schut

sing, al heeft het schoonmaakbedrijf Rentokil volgens
haar inmiddels gezegd dat de
duiven door elke dag te voeren en vervolgens te vangen
kunnen verdwijnen. Kramer
wil nog bekijken of hij dat inderdaad door Rentokil laat
doen.
Het bedrijf heeft al eens eerder een poging gedaan om de
duiven te verjagen. Volgens
Rentokil-woordvoerder Wij-

nands is het „verschrikkelijk
moeilijk. Duiven hebben vaste
gewoonten. Ze wonen ergens
en laten zich net als mensen
niet snel uit hun huis zetten."
De gemeente Amsterdam
heeft volgens Wijnands een
keer geëxperimenteerd met
een duivenpil. „Veel heeft dat
niet geholpen, want het nadeel van zo'n pil is dat je de
duiven er elke dag eentje
moet geven. Eet de duif een

directeur Peter Kramer, gaat
de premie van de inboedelverzekering omlaag.
De woning van de familie, die
om veiligheidsredenen liever
niet met haar naam in de krant
wil, is de dertiende in Zandvoort die door de politie goedgekeurd is. De andere twaalf
zijn koophuizen. Het is de bedoeling dat er nog meer huurhuizen van EMM beter beveiligd worden. EMM en de bewoners delen de kosten. De familie heeft 350 gulden betaald, de
woningbouwvereniging 650
gulden. EMM steekt er in totaal 1,2 miljoen gulden in.
Bewoners zijn volgens EMMdirecteur Peter Kramer niet
verplicht om bij te dragen.
EMM biedt een basispakket
aan. De extra's, waardoor het
huis in aanmerking komt voor
een veiligheidscertificaat, komen voor rekening van de
huurder.

„Afschieten? Niemand in
Zandvoort heeft daarvoor op
dit moment een vergunning.
Ik vraag me trouwens af of je
iemand zo gek krijgt om binnen de bebouwde kom met
een geweer vogels af te schieten. Dat ligt nogal gevoelig."
zegt Hoogendijk.
Willy Post is niet van plan
om bij de pakken neer te zitten. „Want ik moet er niet aan
denken om nog twintig jaar
met die duiven opgescheept
te zitten."

Verschillende
geluidniveaus
van plezier
Zomerkrant

Amateurs
maken ook
echte kunst
pagina 3

Surinaams,
Indiaas en
Italiaans
pagina 5
Vragen over de bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties:tel.571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Munitie gevonden
ZANDVOORT - De bewoners van Willemstraat 10 hebben zaterdag tijdens verbouwingswerkzaamheden een grote blikken verfemmer met honderden ongebruikte kogels gevonden. De munitie was
verpakt in een grote plastic
zak. Hoe oud de kogels zijn en
wie ze begraven heeft, weet bewpner Robert Kampen niet.
Hij heeft de emmer aan de politie gegeven.
Kampen was erg verbaasd
toen hij op de gevulde emmer
stuitte. „Ik dacht eerst dat het
een steen was. Maar het bleek
heel wat anders. Tja, natuurlijk had ik liever een zak met
geld gevonden."

ADVERTENTIE

CENSE&
NVM

LlNGEN

MAKELAAR,

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5 715 715 • FAX023-S 715747

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag.10

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

13 weken voor maar ƒ 14,00

l Nieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres:

l l |

Postcode/Plaats:
Telefoon:
Giro/Ban knr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/19,60 D halfjaar ƒ35,40 D jaar ƒ 61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia. Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371"Q17Q03"
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Een compleet verzorgde begrafenis

FAMILIEBERICHTEN
In plaats van kaarten
I)i> zelfgekozen rust heeft hij uiteindelijk gevonden.
Rust zacht lieve Daan
Wij zijn intens verdrietig:

of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van slechts ƒ 3.395,-

Daan Pot
* 11 februari 1957
11 augustus 1998
Zoon, broer, zwager en oom van:
Bettie Pot-de Best
Annemieke Pot
Rob Deenik
Daan
Joeke Pot
Mikel Koster
Joris
Correspondentieadres:
Pakveldstraal 30
20-12 KD Zandvoort
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
*

iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens

*

een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ 5.500,-

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

Daan
Rust zacht.
Manneke Voit
Maaike en marco
Sanne en Maggerie

voor meer informatie:

C

BEL GRATIS 0800-0224535

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, mij betoond
na het heengaan van mijn lieve en zorgzame man

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direct hulp bij een sterfgeval.

Hendrik Kaufmann

UITVAARTCENTRUM HAARLEM,
EN OMSTREKEN

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.
ADVERTENTIES

Zandvoortse Vereniging van Huurders

Ton Kaspers
60 jaar
Van harte
namens alle zangers
.Zandvoorts Mannenkoor"

Monutaf
Westerveld en Van Beek
uitvaartadvies en -verzorging

(023) 584 16 82
L.P. van Beek

Bel bij een sterfgeval gratis
B|Uj||HfïBEyfcJrflB

De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag 08.30 -16.00 uur
donderdag
08.30 - 20.00 uur
vrijdag
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

KENNISGEVING

Wij zijn heel verdrietig om het overlijden van

betuig ik U mijn oprechte dank, en in het bijzonder
dokter Hermans voor zijn goede zorgen.
F. Kaufmann-van der Linde
Zandvoort, augustus 1998

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/
CENTRAAL TELEFOONNUMMER

In de periode van 4 t/m 25 augustus doen wij het even rustiger

aan.
Het kan dan zijn dat U op ons telefonisch spreekuur verbonden wordt met ons
antwoordapparaat.
Als u naam en telefoonnummer inspreekt nemen wij snel kontakt met u op.
Vanaf 1 september zijn wij weer normaal telefonisch bereikbaar.
**^ "^.\ * ** *•'""<.>' *"»$

ovzm

Ondernemers Vereniging Zandvoort

*""Sfs, *
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INFO

JEU DE BOULES WEDSTRIJD

Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 27 juli vergaderd. De
besluiten|ijst van deze vergadering en van de
verdere in week 31 door B&W genomen
besluiten is op maandag 3 augustus vastgesteld. De besluitenlijst is tijdens openingstijden
in te zien bij de Centrale Balie.

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn. ;

lijn 1 worden aangepast, krijgt Heemstede
weer ieder kwartier een verbinding met Haarlem NS en het Spaarneziekenhuis.

BOUWEN

Voorstel 2
Lijn 1: Delftplein-Haarlem NS
Er rijden veel bussen tussen het Delftplein en
Station Haarlem NS. Voorgesteld wordt de verbinding tussen Delftplein en Haarlem NS op
werkdagen grotendeels te schrappen en de
bus alleen nog in de spits (06.45-08.45 en
15.45-17.45) te handhaven.
Op zaterdag rijdt lijn 1 de gehele dag niet tussen Haarlem NS en Delftplein. Met de lijnen 70
en 73 rijdt u sneller vanaf het Delftplein naar
het Haarlemse NS-station.

De volgende aanvragen bouw- en sloopvergunningen zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
98123B
98124S
98125B
98126B
98128B

Max Euwestraat 65
plaatsen dakkapel
Dr. Schaepmanstraat 11
slopen garage
Brederodestraat 205d
oprichten woning
Dr. C.A. Gerkestraat 31
plaatsen dakkapellen
hoek Heemskerckstraat/Boul. Barnaart
bouwen kabelverbindingsput

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

Voorstel 4
Lijn 4: Frequentieverlaging
Op het traject Noorder Begraafplaats naar
Spaarndam gaat de bus net als in de avonduren één keer per uur rijden. Nu rijdt de bus nog
ieder half uur. In deze bus zitten op het deel
Noorder Begraafplaats-Spaarndam weinig reizigers.

98025R

VERKEERSBESLUITEN

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
30 mei 1995 no. 72, tot machtiging van Burgemeester en Wethouders tot het nemen van
besluiten als bedoeld in art. 18 in de Wegenverkeerswet 1995, het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer en het
Reglement verkeersregels en verkeersteken
1990, hebben Burgemeester en Wethouders
besloten tot:
- Intrekken van het besluit van 21 augustus 1990 tot toewijzing van een gereserveerde invalidenparkeerplaats in de
Haarlemmerstraat, t.h.v. nr. 3 en het verwijderen van het bij de parkeerplaats
geplaatste bord.
- Intrekken van het besluit van 18 mei 1995
tot toewijzing van een gereserveerde
invalidenparkeerplaats in de Thorbeckestraat, t.h.v. nr. 34 en het verwijderen van
het bij de parkeerplaats geplaatste bord.
- Het aanleggen van een invalidenparkeerplaats naast de containers aan de De
Ruyterstraat.
Tegen het besluit kan door belanghebbenden
binnen zes weken na publicatie schriftelijk
bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandraprt.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten: naam,adres, dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen
bezwaar wordt gemaakt en de gronden van
het bezwaar.

KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten in het dorp. De zogeheten Ecocar rijdt een
route met enkele halteplaatsen. Het KCA kan
op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht.

Haltestraat 52
aanbrenge'n lichtredame(20-07-1998)
98104B Burg. Van:Alphenstraat
plaatsen monument (24-07-1998)
98117B Strandpaviljoen 2a
oprichten volleybalkooi (30-07-1998)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie.van het,Raadhuis gedurende de
openingstijden. Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
•gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ te, Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een
afschrift van het bezwaarschrift.

Voorstel 3
Lijn 2: Aanpassen bustijden op NS Station
Haarlem-Spaarnwoude
Busreizigers die verder per trein willen reizen
moeten gebruik maken van de nieuwe loopbrug die naar de perrons is aangebracht. De
aansluiting van lijn 2 op de treinen is niet ideaal. Wanneer de bustijd wordt veranderd heeft
u meer tijd om over te stappen.

VERANDERINGEN BUSLIJNEN
REGIO HAARLEM
l NOVEMBER 1998
De gemeenten Haarlem, Haarlemmerliede &
Spaarnwoude, Heemstede, Zandvoort, Bloemendaal en Velsen werken samen aan een
beter openbaar vervoer in de regio. Vanwege
bezuinigingen die de rijksoverheid oplegt, zijn
wij van plan per 1 november a. s, een aantal
wijzigingen in het biïslijnennet in de regio
door te voeren. Ook worden per 1 november
enkele bustijden veranderd zodat de bus beter
aansluit op de trein of óp andere bussen.
Hieronder staan de veranderingen weergegeven. Uw eventuele op- en aanmerkingen over
deze veranderingen kunt u tot 31 augustus
zenden naar:
i
Het college van Burgemeester en Wethouders
van Haarlem, p/a de sector Stadsbeheer, afdeling Verkeer en Vervoer, Postbus 562, 2003 RN
Haarlem.
•
Wanneer de dienstregeling officieel is vastgesteld dan kunt u hiertegen beroep aantekenen
bij de gemeenteraad van 'Haarlem-.

De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 11
augustus 1998
De route loopt via de volgende halteplaatsen:
Corn. Slegersstraat
08.15 - 09.00 uur
Schuitengat
09.15 - 10.00 uur
Voorstel!
Brederodestraat/ .
10.15 - 11.00 uur
Lijn 1: Aanpassing vertrek- en aankomstFriedhoffplein
•
. « . ,
.•
••
Tolweg .
'. "
. l T. 15 -! 12!ÖOiÜutSi
Sophiaweg
12.45 - 13.30 uur ""Dó'b'r "dë'aahpassing van de aankomst- en vertrektijden van lijn 93 (die daardoor beter aanVan Lennepweg/
13.45 - 14.30 uur
sluit op het NS-station Nieuw Vennep) rijden
J.P. Thijsseweg
lijn 1 en lijn 93 in Heemstede nu achter elkaar
Prof. v.d. Waalstraat
14.45 - 15.30 uur
aan. Dit is ongewenst. Wanneer de tijden van
Bramenlaan (Bentveld)
15.45 - 16.30 uur

Voorstel 5
Lijn 5/73: Ontkoppelen lijn 5 en lijn 73 in
Velserbroek
Lijn 5 en lijn 74 rijden door Umuiden deels hetzelfde traject. Wanneer lijn 5 in het vervolg
niet verder rijdt dan Marktplein, dan moet vanaf dat punt worden overgestapt op lijn 74 ricnting "Oud Umuiden". Deze overstap kan niet
altijd worden gemaakt omdat lijn 74 in de
avonduren minder vaak rijdt dan lijn 5. Toch is
voor deze aanpassing gekozen omdat deze
het openbaar vervoer in de wijk Velserbroek
verbetert. Door de aanpassing rijden lijn 5 en
73 niet meer 'achter elkaar aan' richting Haarlem Station NS. Zo ontstaat ieder kwartier een
verbinding tussen Haarlem en Velserbroek.
Voorstel 6
Lijn 6: Naar halfuursdienst van maandag
tot en met zaterdag
Lijn 6 rijdt nu nog iedere 20 minuten op werkdagen, maar voorgesteld wordt de frequentie
naar 30 minuten te verlagen. Deze maatregel
is niet alleen financieel aantrekkelijker, maar
laat de bus ook beter aansluiten op de treinen.
Voorstel 7
Lijn 7: Extra bussen
In verband met het goede gebruik van lijn 7
die vanaf het NS Station Haarlem naar de
Hogeschool in Haarlem rijdt, worden in de
spits op dit traject extra bussen ingezet.
Voorstel 8
Lijn 70: Schrappen Van Egmondstraat als
eindhalte
In het verleden is in Umuiden aan de Van
Egmondstraat een bushalte aangelegd om het
personeel van een visverwerkingsbedrijf dicht
bij hun werk te kunnen laten in- en uitstappen.
Nu dit bedrijf daar niet meer is gevestigd kan
deze halte vervallen.
Het college van Burgemeester en Wethouders
van Haarlem heeft op 21 juli jl. besloten om
deze veranderingen in principe door te voeren.
Wanneer u de gehele nota wilt ontvangen of
verdere inlichtingen over de maatregel wilt,
dan kunt u contact opnemen met de Afdeling
Verkeer en Vervoer van de gemeente Haarlem
op telefoonnummer: (023) 511 49 23.

VERGADERING SENIORENRAAD
De Seniorenraad is het officiële adviesorgaan
voor de gemeente voor aangelegenheden die
met name betrekking hebben op ouderen.
De eerstvolgende vergadering van de Seniorenraad is op dinsdag 11 augustus om 10.00
uur in het Raadhuis.
De vergaderingen zijn openbaar.

Dag en nacht bereikbaar

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Vanaf woensdag
12 augustus

staan wij weer fris
en uitgerust

voor uw klaar

dinsdag 18 augustus t/m zaterdag
22 augustus 1998
op het Gasthuisplein

Laatste kans om mee te doen i
Schrijf u nu nog in met uw team.

Wees eens sportief en kom
gezellig jeu de boulen.

Tel. voor info
023-571 3738

secretaresse m/v
met vwo/havo en een goede typevaardigheid. Het gaat om een
kantoor met een informele werksfeer waar collegialiteit geen
buitenaards begrip is. Ook pas afgestudeerden kunn en reageren. Aanvullende training wordt verzorgd.
Reacties naar
mw. mr. Helena M. M. van derWeijden, Meddo Professionals,
Weesperzijde 86, 1091 EK Amsterdam

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

enz.
Deskundig advies.

De specialist in
al uw bloemwerken

BLOEMSIERKUNST

DYNAMISCH ADVOCATENKANTOOR in Amsterdam zoekt
een:

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlljn. Op de Contactlijn 0906501515.6 kunt u anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken
advertenties van lezers die een serieuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoekenj
U kunt als lezer van één van de
nieuws- en hulsmaan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
Ingesproken advertenties door een
leuke reactie In te spreken.
Uiteraard k u n t via 0906-501515.6
ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt nadat .u
de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code
van de belcomputer. Hiermee kunt u
later de reacties pp uw eigen nummer
beluisteren.
'
Voor nog meer reacties kunt u de door

u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen. (l.OOgpm)

Haltestraat 65
JöluJjS Zandvoort,
tel. 5712060

Laat u verrassen op ons verjaardagsfeest.

Chrysler Voyager Pacifica,
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Tien jaar geleden werd

Chrysler geïntroduceerd in Nederland. Om dat te vieren krijgt
u' tijdelijk
Fa. P. Klein
Super Noord
Weekmedia

AKO

meer

Voyager

voor

uw geld. Wat

Celsiusstraat 192, Zandvoort

de speciale Voyager Pacifica? Terwijl de Voyager van huis uit

Gasthuisplein 12, Zandvoort

al heel compleet is uitgerust, met o.n. twee airbags, portierdwarsbalken, elektrisch bedicnbare buitcnspiegcls en stuur-

Haltestraat 9, Zandvoort

bekrachtiging. De Chrysler dealer helpl u graag verder. Daar

Haltestraat 22, Zandvoort

vindt u overigens nog veel meer feestelijke modellen. T H n
Kerkplein 11, Zandvoort
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Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerling

De Vonk

te

denken van airco of een twcczitsbank of Quad seats for frce op

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

nog

Kerkstraat 12, Zandvoort

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2A, Zandvoort

Chrysler
Lease v a n a f ƒ 1 . 2 9 9 , -

De a c t i e loopl zolang tic v o o r r a a d s t r e k t . Chrysler V o y a ^ e r v a n a f ƒ 5 6 . 9 9 0 , - . Prijs inclusief HT\V, af importeur, e x c ! . kosten ri j k l a a i ; makcn en v c r w i j d e r i n n s h i j d r a K e .
per maand ( e x e l . HT\V en b r a n d s t o l ) . A f g e b e e l d Chrysler Voya^er 2.4 SI: v a n a f ƒ 6 0 . 9 9 5 , - , roofrack niet s t a n d a a r d . Het aanbod is van t o e p a s s i n g op de V o y a y c r 2.<li en is per t y p e v a s t g e s t e l d .
Voor meer i n l o t m a t i e hel Chrysler I.case : 0 3 4 7 - 3 6 7 8 5 0 of Chrysler Nederland 11.V.: 0347- 3 6 3 4 0 0 . W i j z i g i n g e n voorbehouden. Op Internet: http://www.chrysler.nl

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

CHRYSLER HEEMSTEDE

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Statjon"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

Weekmedia 17

Bebop Jazz
ZANDVOORT - Liefhebbers
van bebop jazz kunnen hun
hart ophalen bij Café Koper.
Op zondag 9 augustus speelt
liet Haarlem Jazz Quintet muziek uit de jaren vijftig en zestig, aangevuld met eigen arrangementen.

ZFM plus

ZANDVOORT - In het oudeIrenradioprogramma ZFM plus
interviewt Jaap Kerkman vrijdag welzijnswethouder Cees
pderkerk. Het programma is
op de lokale zender ZPM te
horen tussen elf en twaalf.
ZFM is in de ether te vinden op
106.9 en op de kabel op 105.0.

|Gay Games feest

woensdag 5 augustus 1998
Wie denkt dat het Cultureel
Centrum/Zandvoorts Museum alleen spullen uit lang
vervlogen tijden in huis
heeft, is lang niet meer in
het gebouw op het Gasthuisplein op bezoek geweest. Op
de boyenverdieping worden
namelijk ook moderne zaken tentoongesteld. De/e zonier zijn er kunstwerken te
zien die door Zandvoortse
amateurs gemaakt zijn. Het
blijkt dat Zandvoorters van
zeer uiteenlopende kunstvormen houden. En dat is te
zien: een tentoonstelling
met patchworkkleden maar
ook aquarelschilderijcn.

Amateurkunst met een grote K

'Niks aan', maar alle overige reacties zijn positief.
De expositie heeft een ander
karakter dan de meeste tentoonstellingen in het Cultureel
Centrum/Zandvoorts
Museum. Over het algemeen exposeert er maar één kunstenaar. Elke zomer is het echter
de beurt aan Zandvoortse
amateurkunstenaars. Sommigen van hen hebben zich pas
sinds kort op het schilderen of
fotograferen gestort; anderen
hebben al zoveel ervaring dat
OVEND ZIJN de kreten hun werk dicht tegen profesin het gastenboek. 'Erg sionele kunst aan leunt.
creatief. 'Erg veel talent'. 'Kunst met een
Aquarelleren is het meest
grote K'. 'Zeer afwisselend'. populair. Toch verschillen de
'Prachtig schön'. 'Leuk idee stijlen van de schilders sterk.
zo'n
expo'.
'Wunderbar'. B. Lagerwey-Sytsma heeft zich
Slechts een bezoeker schrijft bijvoorbeeld laten inspireren

L

door Oosterse kunst: maskers
en kledingstukken. Haar collage van krantenpapier en verf
springt er beslist uit.
De traditionele aquarel ont-

het Kostverlorenpark te herkennen. Bovendien heeft ze
zich op kindertaferelen geconcentreerd.
Mona Meier heeft haar werk

Expositie Zandvoorts museum
valt op door afwisseling
breekt uiteraard niet op de expositie: anemonen van T. en
K. van de Heuvel. De zeventigjarige debutant J.H. Blasé
heeft stillevens als uitgangspunt genomen. A. Cqlomonina
is al wat langer bezig en laat
liever soms wat kleuren of lijnen weg. In een aquarel van
Tine Koomen is een bunker uit

rondom een thema geformeerd: schelpen. Daarnaast
heeft ze een patchworkkleed
van Riet Slegers nageschilderd. Het effect is fabuleus, de
overige kleden van Slegers
trouwens ook.

houwers. Hij heeft behalve de
typisch Zandvoortse huizen
ook een bijzondere aquarel van
het Gasthuisplein gemaakt,
waarbij hij de tegenstelling
tussen oud en nieuw mooi
weergeeft.
In de werken van Cees Visser
zijn eveneens Zandvoortse elementen te herkennen. Visser
heeft echter deze keer gekozen
voor nieuwe Zandvoortse zaken. Zo heeft hij de aangespoelde Stoel op het strand geschilderd en heeft hij een
nieuw idee verzonnen voor de
beschildering van de muur op
het Raadhuisplein. Een bootje
in plaats van een golf.
Voor Nilca Hulstein, die nog
maar net bezig is, was het een
spannende aangelegenheid
om haar tekeningen nu al prijs

ZANDVOORT - Strandpailjoen Havana organiseert in
Zandvoort staat centraal in
[samenwerking met Dance
de aquarellen van Frans Vlees(club Yanks een feest aan het
linde van de Gay Games. Zonlagmiddag begint het feest
twee uur bij het paviljoen
j(met de Funky Diva's en veel
Idance music). Rond elf uur
rerplaatst het feest zich van De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die
|het strand naar Dance Club recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt
'anks (ingang Kosterstraat). zich het recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven
die langer zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet. Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort of lever uw
ZANDVOORT - Ter ere van brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort.
et tienjarig bestaan vaart Raio 10 Gold met de coaster
Fortuna zaterdag van Schevelingen naar IJmuiden. Ook is
iet veertig jaar geleden dat er
voor het eerst vanaf zee werd Paola van der Drift (Stichting
Waren de spiedcamera's niet
uitgezonden. Rond één uur is Leefbaar Zandvoort) schrijft aan? Wat gebeurt er nu veriet schip ter hoogte van Zand- over het kunstwerk voor het der? De Zandvoortse kunsteroort. Aan boord zijn cory- raadhuis. Ze hoopt dat de ge- naar Victor Bol heeft in ieder
feeën als Tineke de Nooy, Chiel meeiite de vandalen niet laat geval pp een heel artistieke wijMontagne en Torn Mulder. winnen.
ze uiting gegeven van zijn onVanaf speedboten worden er
genoegen.
ondertussen strandballen uitVoor de derde maal zijn de
gedeeld. Wie een gouden bronzen meeuwen naast het
Een vogel van prikkeldraad
strandbal vindt, maakt kans raadhuis van tuinarchitect die sterk doet denken aan geop een prijs.
Victor van Boven vernield. Je vangenschap in plaats van aan
vraagt je af of dit iets te maken vrijheid, wat toch synoniem
heeft met de uitstraling van aan vogels is.
het nieuwste gedeelte van het Gemeentebestuur, laat het
BLOEMENDAAL - Op zon- raadhuis zelf. Of is het blinde niet zo zijn dat de vandalen
ag 9 augustus vindt de Zee- gekte van iemand die verwoes- hebben gewonnen en herstel
ijl van Bloemendaal plaats, tingsdrang krijgt zodra er in zo snel mogelijk dit beeld van
e Vrijwillige Bloemendaalse een openbare ruimte iets van vrijheid.
.eddingsbrigade
begeleidt kunst te bekennen is. Een nare
P. van der Drift
Zandvoort
•oor de 42-e keer de zwemmers gewaarwording.
e een zeemijl willen overruggen. Zwemmers kunnen
;ich vanaf half elf inschrijven
p reddingspost De Kentering
(naast restaurant Les Pyramies). Om één uur gaan de eerte sportievelingen het water
n. Kinderen van 12 tot en 15
aar hoeven slechts een halve
Duizend wandelaars liepen woensdag achter elkaar over het strand. Ze deden mee aan de strandzcsdaagse
ieemijl te zwemmen.

MENINGEN

JRadio 10 Gold

te geven. Ze vallen op door hun
fantasievolle
interpretatie.
Ook veel fantasie heeft Paul
Emmelot gebruikt om zijn
'Griekse vazen' en zijn 'Tovenaar' op papier te zetten. Kleurig zijn de acrylschilderijen van
T. Menger-Helderman.
Ze
spatten van het doek.
In een vitrine vindt de bezoeker een verzameling keramiek
van Deense eenvoud en Hollandse perfectie. De versteende dieren van E. Sijtsma-Schiller spreken ongetwijfeld velen
aan.
Tot slot verdienen de foto's
van Anita Huisman een compliment. Ze woont pas sinds
kort in Zandvoort. Haarzwartwit foto's lijken op schilderijen.
Ze experimenteert namelijk
met scherpe en onscherpe elementen, waardoor het lijkt alsof iemand met een kwast de
landschappen heeft bewerkt.

Win een dinerbon

ZANDVOORT - Deelnemers
aan de fotowedstrijd van het
Kennemer Dierentehuis en het
Zandvoorts Nieuwsblad maken kans op een dinerbon voor
twee personen of een sorbetijsbon voor vier personen. De
wedstrijd wordt georganiseerd
ter ere van het 30-jarig bestaan
van het asiel.
Wie voor 20 augustus de
leukste, aandoenlijkste of
mooiste dierenfoto opstuurt
naar het Kennemer Dierentehuis, kan deze prijzen winnen.
Op 30 augustus, tijdens de
open dag van het asiel, worden
de prijswinnaars bekend gemaakt. Stuur de foto (voorzien
van uw eigen adres) naar het
Kennemer Dierentehuis, Keesomstraat 5, 2041 XA Zandvoort.

Zeemijl

BLpEMENDAAL - Strandoaviljoen Solaris heeft tot en
Tiet 23 augustus elke zondag
ive-muziek. Op 9 augustus
reedt techno-mëister Carl
Craig Innerzone Orchëstra.sar,
enen met drie-jazzmuzikanten
fop. Ook zijn Dimitri, Marcello,
JjlOO procent Isis, Joost van Belen en Eddy de Clerq aanwezig.

(xaynel Hodge

ZANDVOORT - In het casio verzorgt Gaynel Hodge uit
\merika vrijdag- en zaterdagvond een optreden. Gaynel
lodge is wereldberoemd gevorden dankzij The Platters
n The Ink spots. Aanvang om
cht uur. De Amerikaanse leende is overigens ook de oveige vrijdagen en zaterdagen
an augustus in het casino te
ewonderen. Zondag 9 augusus zingt Justine Pelemelay
anaf vijf uur in het casino.

Nederlandstalig

Ruigrok (47) legt ze de 29 kilometer niettemin in gezwinde pas af.
-Vanmorgen-was het wel zwaar," vervolgt ze, „het .was vloed en we moesten
door het rulle' zand lopen. Maar verder
gaat het allemaal goed. Ik heb nog geen
blaren." „Met het weer boffen we bovendien," vindt Tiny. „Niet te warm en we
hebben wind mee." „Voor mij hoeft het
geen dertig graden te zijn," beaamt Til.
Victor Bol plaatste donderdagmiddag meeuwen van prikkeldraad
Het drietal komt uit Bergschenhoek,
op de lege sokkels voor het raadhuis. Het is een aanklacht tegen het
een dorp vlakbij Rotterdam. De wandelvernielen van kunstwerken. Bols eigen kunstwerk werd vlak voor
ET IS de derde dag, dat
vriendinnen lopen elk jaar gezamenlijke
Valentijnsdag op het strand vernield, de beschilderde schutting van
schijnt altijd de zwaarste te
diverse tochten. Ze kiezen een keer in de
Hilly Jansen is ook al een paar keer verwoest en vandalen
zijn," zegt de zeventigjarige
zomer een meerdaagse tocht uit. Zo hebmishandelden de zeemceuwen van Victor van Boven voor het
Nel de Haas. „Dan ben je al
ben ze ook de Nijmeegse Vierdaagse, de
raadhuis. Bol krijgt steun van Paola van der Drift van de Stichting wat vermoeider en bovendien is dit de
Vierdaagse van Apeldoorn en vele andere
Leefbaar Zandvoort
langste afstand." Samen met haar wan- wandeltochten meegemaakt.
Foto Karin Schut delvriendinnen Tiny van Goes (55) en Til
De Strandzesdaagse (in zes dagen van

'H

Postduiven halen toch droog hun hok
ZANDVOORT - De jonge
duiven van Postduiven Vereniging Pleines werden vervoerd naar het verre Frans
Peronne voor een vlucht over
295 kilometer. Opnieuw beschikte Hans Heiligers over
de snelste duif en won.

ZANDVOORT - Liefhebbers
an Nederlandstalige muziek
ijn op donderdag 13 augustus
velkom tijdens het Holland
"'estival bij Dance Club Yanks.
'anaf acht uur zijn daar optreens van onder andere Tjerk,
Het was de op een na laatste
Robert Leroy en Nico Landers. vlucht voor de jonge duiven.
De Zandvoorters hadden 327
Zandvoorts
duiven ingeschreven voor deze
vlucht, die met een variabele
Mieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort, wind werd gevlogen. BovenBentveld en Aerdenhout. Verschijnt op dien hing er regen en onweer in
woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur: J.M. Pekelharing.
ïirecteur/uitgever: C.A. Pelle.
Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort. Postlus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
'ur; dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
an 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donder'ag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16
lur.

'edactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Pijpers (plv.-chef), Monique van HoogJoyce Schreuder.
yjng/gysieemrcdactje: QJ^ p|et
*et), Willem Bleesing, Hero Blok, Paul
J
usse. Fred Frèrejean, Pieter Hendal, Theo
l'an der Linden, Yvonne Mulder, Andrè
F'uyfersant.
ecretariaaWRedactiepromotie: Trudy
, Henny Lanser.
^vertentieverkoop: R. Post (verkoop, M. Oosterveld.
an
di/oorts Nieuwsblad dateert uit 1941. AangeJJJenblJ de Nederlandse Nieuwsbladpers.

Foto Karin Schul

de lucht zodat op een zware
tocht werd gerekend. De duiven hadden er echter zin in en
door veel snelheid te maken
haalden de meesten droog het
hok. De duiven werden gelost
om negen uur en Heiligers
klokte de winnende duif om
12.42.48 uur.
Uitslag: Hans Heiligers l, 2,
5, 6,14,16,19, 20, 22; Combinatie Romkes-Spronk 3,4,10,11,
17, 18, 23, 24; Combinatie
Koopman-Knegt 7, Hans Gaus
8, Combinatie Koper-Twins 9,
Combinatie Paap-Paap 12-21-

Hoek van Holland naar Den Helder) heeft
een apart sfeertje, vinden ze. „Je bent
heerlijk buiten, je hoort de zee. Het is
ontspannen, want je hoeft/alleen maar : -,
immer gerade aus te lopen,'"' vertelt Tiny:
„Voor ons natje en droogje wordt gezorgd. Het gaat allemaal zo vlotjes."

Extra podium

ZANDVOORT - Wie zondagmiddag na het jazzfestival of
de Marlboro Masters met de
trein naar huis gaat, wordt dit
jaar getrakteerd op een extraatje. Op het Stationsplein
staat een extra podium. Tussen vier en negen uur treedt op
dit podium Triple to Soul op.
Bovendien worden er non-alcoholische dranken geschonken.

WallofFame

ZANDVOORT - Zaterdagmiddag om half twee onthult
burgemeester Van der Heijden
Üë'Wéll of Fame bij het circuit.
De muur, die zes bij twee meter groot is, bevat namen van
mensen die hun sporen heb„Wat we van Zandvoort vinden? Tja,
ben verdiend in de Nederlandhet dorp is wel mooi, maar die flats vind se autosport.
ik minder," zegt Tiny. Ook de bruine takken die het zand bij elkaar houden onder
de strandpaviljoens, kunnen het drietal
niet bekoren. „Wat dat betreft zagen
ZANDVOORT - Het nieuwe
Scheveningen en Npordwijk er verzorgparkeerterrein van het circuit
der uit." Ze laten zich daarom vooral af- wordt dit weekend voor het
leiden door de golven aan hun linkereerst in gebruik genomen. Het
hand.
parkeerterrein ligt achter de
Monique van Hoogstraten hoofdtribune. Er kunnen zeshonderd auto's op. Als er geen
races zijn, mogen ook strandbezoekers er parkeren.

Parkeerterrein

ADVERTENTIE

25, Ruud en Theo Sinnige 13,
Rook Driehuizen 15, Combinatie Koper-Koper 27, Anneke
van Bookhoven 61.
Vanuit Bergerac in Frankrijk
stond er ook een vlucht met
overnachting op het programma. Maar liefst 890 kilometer
moesten de duiven afleggen.
De duif van Ruud en Theo Sinnige eindigde als eerste op de
tweede plaats gevolgd door de
duif van Hans Gaus. Peter Bol
zag zijn duif als derde finishen.
Hans Heiligers kwam niet verder dan een vierde plaats.

Cinema Circes
6 t/m 12 Augustus

Raadsheer ontneemt Chess Strandcup

ZANDVOORT - De schakers van de Chess Society
Zandvoort zijn zaterdag de
Strandcup voor minimaal
een jaar kwijt geraakt aan de
Amsterdamse schaakvereniRedactie: (023) 571:8648. Fax: (023) ging De Raadsheer. De Am'3.0497.
sterdammers wonnen in
Wvertentieverkoop: (023) 571.7166. Fax: strandpaviljoen 24 met 41'/s43%.
023) 573.0497.
;
-mail: wmaveen@perscom.nl
«licro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
020)665.6321.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan
de Helende Meesters 421 B, Amstele
en. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen.
"el.: (020) 347.3434. Fax: (020) 347.3439.
•licro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
'20)665.6321.
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
020)562.6211.
abonnementsprijzen: ƒ19,60 per kwartaal;
3
5,40 per half jaar; 61,75 per jaar. Voor
Postabonnees gelden andere tarieven.
•°sse nummers /2,~.
'ragen over bezorging: donderdag tussen
!
-12 uur (023) 5717166.
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In gezwinde pas naar IJmuiden
Een gestage stroom vanaf 's morgens
negen uur tot een uur of twaalf. Wandclaars met net even een wat straffer
tempo dan de gemiddelde toerist. Kortè broek, stevige schoenen, paraplu bij
de hand. En een geel vlaggetje. Daaraan waren de duizend deelnemers aan
de Strandzesdaagse woensdag te herkennen. Ze liepen die dag van Noordwijk naar IJmuiden.

Oud Noord krijgt
opknapbeurt

ZANDVOORT - De gemeente gaat samen met bewoners
en met woningbouwvereniging
Eendracht Maakt Macht de
wijk Oud-Noord opknappen.
Het is de bedoeling dat bewoners en de medewerkers van
de woningbouwvereniging de
komende weken aangeven wat
er volgens hen moet verbeteren.
Zo worden de verlichting, de
bestrating, het groen, de speelmogelijkheden,
hondenuitlaatplaatsen en de veiligheid
op straat onder de loep genomen. Als het aan de gemeente
ligt, wordt er ook een bewonersvereniging opgericht en
komt er een buurtconciërge.
Monique van Hoogstraten In september of oktober presenteert wethouder Herben
een inventarisatie van alle
wensen en problemen in de
wijk aan de gemeenteraadsleden. Een maand later is er een
taewonersavond in het Rode
Kruisgebouw. Volgens de gemeente gaat de opknapbeurt
zelf ongeveer vijf tot zeven jaar
duren.

Geen victorie voor vandalen

reclmomiiziek

Zandvoorts
IMïeuwsblad

De jaarlijkse schaakontmoeting tussen Chess Society en
De Raadsheer wordt een
steeds gezelliger evenement.
Chess Society kende een
goed begin en bouwde een 2-1
voorsprong na de eerste ronde
uit tot een 6-4 voorsprong na
de tweede ronde. De derde
ronde was voor de Amsterdammers, die daarmee terugkwamen tot 8-7 en ronde nummer vier zou zoals later zou
blijken direct beslissend zyn.
In deze ronde liet Chess het
nameüjk compleet afweten en
bogen
de
gemotiveerde
Raadsheren de achterstand
om in een 12-8 voorsprong.
Na de pauze in ronde tien
bouwden de Amsterdammers
hun voorsprong uit tot een
marge van vijf punten. De
Zandvoorters slaagden er niet
in wat terug te doen. Alleen
Kees Koper speelde voor
Chess een prima wedstrijd. Hij
won vrijwel elke partij en nam
voorlopig een gedeelde eerste
plaats in, met Ron van Dy k van
de Raadsheer, in het individuele klassement.

De strijd om de Strandcup
werd in de voorlaatste ronde
definitief beslist toen de
Raadsheer de 46 puntengrens
behaalde, hetgeen meer dan
de helft was van de te verdelen
punten. In de laatste ronde bepaalde de sterke Amsterdamse ploeg de eindstand zelfs op
41% tegen 49'/a. Ook in het individuele klassement trok Chess

uiteindelijk aan het kortste
eind. Doordat Kees Koper in
de allerlaatste ronde onverwachts ten onder ging, verspeelde hij zijn gedeelde eerste
plaats en kwam de eer bij de
Amsterdammer Van Dijk. Met
een tweede plaats in zo'n grote
groep was de snelschaakkampioen van Chess Society uiteraard best tevreden.

Nederlands Gesproken

Han Urbanus weet wel raad niet zijn tennisracket en wordt tweede

Foto Kriek v;in Clrcf

(AL) Nederlands Gesproken

ADVERTENTIE

Oude glorie bindt stryd aan
Dit jaar organiseerden Jaap Methorst, exZANDVOORT - De sportdag voor een aantal beroemde leden van de DE 144 is prima voorzitter van dejudobond, en Wim Buchel het
verlopen. Een aantal speelde een rondje golf jaarlijkse sportevenement. Op de banen van de
op de Kennemer en een andere groep pro- Kennemer Golfclub waren Harry Vriend
beerde elkaar af te troeven bij het tennissen. (zwemmen). Klaas Nuninga (voetbal) en NOCbestuurder Wim Cornelisse. die behoorlijk aan
Het genootschap, zich noemende DE144. be- de weg timmerden. Nuninga wist de ballen het
staat uit vooral oud topsporters, scheidsrech- best weg te slaan.
ters, bestuurders en journalisten. „Je moet wel
Op de verharde handbalvelden van ZVMinternationaal aan de weg getimmerd hebben,"
vertelt Wim Buchel. die zijn sporen verdiende handbal leidde Klaas Boot. maar liefst elf keer
als oud-topscheidsrechter bij het judo. „Het turnkampioen van Nederland, het tennistoerdoel is dat we door de grote samenstelling toch nooi. Ex-zwemster Conny van Bentum sloeg
een bepaalde invloed hebben in de sportsamen- een aardige bal evenals de honkbalfamilie Urleving en natuurlijk het gezellig bij elkaar zijn banus. Han Urbanus, ooit speler en coach van
van mensen die vroeger nogal wat betekenden het Nederlands honkbalteam liet zien ook met
in hun sport. ledere tak van sport is vertegen- het tennisracket over weg te kunnen en eindigwoordigd. Het was in eerste instantie de bedoe- de, met zijn vrouw, als tweede. Eerste werd
ling een club te vormen van een gros leden, Jaap Methorst die voor deze gelegenheid werd
maar we zijn nu reeds de tweehonderd gepas- bijgestaan door Betty Koene.
„Jaap en ik streven er naar om er een jaarlijks
seerd. Het is altijd gezellig toeven onder elkaar
en er wordt natuurlijk veel over vroegere suc- gebeuren in Zandvoort van te maken. Wy willen
cessen gesproken. De leden komen graag'naar dat Zandvoort met zulke evenementen positief
een sportdag. waarbij het vooral om de gezellig- in het nieuws komt en dat moet zeker wel lukken." besluit Wim Buchel.
heid gaat."

LETHAL*
EAPONy

Gratis
schminken
ledere dag vanaf
l juli t/m 6 september
van 12.00 t/m IS.OOuur.
Dus kom naar Fnrnilyland
met al je vriendjes
of vriendinnetjes

SAMSÜNG CAMERA
PHILIPS BREEDBEELD

689.1249.PHILIPS MATCHLINE
879.100 Hz KLEUREN-TV
SONY STEADY SHOT !

TR401;HIFI geluid. Adv'1330.-

TR620; 15x zoom, 3 proram AE. Adviesprijs'1890.-

TRV11; VideoB Camcorder. Adviesprijs'1980.-

DOLBY PRO LOGIC

2599.i PHILIPS TOOM STER"EO
PT4501 ;Teletekst.Adv'1645.-

949.-

DCR; TOPKLASSE! 7,5cm
kleurenscherm. Adv'4400.-

*2699.-

JVC DIGITALE STUNT!

Ofl. Ned. Philips garantie.
55cm. teletekst. Adv' 1245.-

GRDV; Camcorder, 100x
zoom. Adviesprijs"5279.-

KV29; Stereo, TXT. '1880.-

PHILIPSMATCH-LINE
VR; Turtio-Drive, stereo, montage, Jog&Shuttle, TXT. '1495.-

HD610; Topper!
:er! 4 koppen,
Showview+ PDC.
'DC.Adv'1199.Adv"1199.-

té
ft

=l»ir C ALL CENTER
•dvw>. Tovens melden van *tonngen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijk* app.

WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's. '1349.-

899.-

FL700; 750 toeren centrifuge. RVS trommel, schokdempers. Adviesprijs*949.-

669.-

:
SONY HIFI
l STEREO
STEREO

INDESiïWASAUTOMAAT

E705; SuperTrilogic,
rilogic,44koppen,
koppen,
Snowview + PDC.
'DC.Adv'1200.Adv'1200.-

WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv'799.

499.-

houd, CFK-vrij. Adv'729.

425.ELECTROLUX

219.-

KOR610; DIGITAAL. 18 literin- l
houd, 800 w a t t vermoen, auto. programma's. "349.-

"~ 229.-

SAMSUNG 24 LITER
1000 watt magnetron, 60 minuten timer, automatische
rogramma's.

299.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON

479

WHIRLPOOL AVM

Ruime 3 in 1 combi magnetron. Met hete lucht, grill en
900 Wattmagnetron.Dusontdooien, koken, bakken, braden en gratineren. AdV999.-

599.-

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met automatische ontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
«*•• sterren invrieskapaciteit.
Adviesprijs'999.-

479.-

ZANUSSI KOEL/VRIES LUXE VAATWASSER
Italiaanse vormgeving. •***
sterren invriescapaciteit.
Adviesprijs 899.-

579.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

Nederlands topmerk; 4 pro- j
imma's, 12 couverts. '899.-

525.-

BOSCH AFWASAUTOM.
SMS1012; RVS interieur. 4
sproeiniveaus. Adv'1179.-

735.-

KG25V03; 240 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv*1348.-

778.WHIRLPOOL

979.SONY 55CM
;M STEREO ~~
499;699.SONY LONGPLAY
569.SONY PORTABLE
ITABLEKTV
KTV
369.- PANASONIC Beste Koop!

850 toeren. Slechts 40 cm
breed."AdviesDriis"1435r

BOVENLADER.

SAMSUNG STEREO !

SVÏ 25; VÏdè'óréc'ord'é'r'me't'
PDC. Adviespriis'749..

978.-

X2101;Trinitron,TXT.".1440.
on,TXT.V!440.

~~
795.SIEMENSAFWASAUTOM. l

SIEMENS KOEL/VRIES

SB65;4 koppen, SHOWVIEW
PDC, long play. Adv" 1095.

KV25; Superr Trinitron, te
teletekst, afst.bed.
>ed.Adv"1399.
Adv"1399.

K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-enHFK-vrij.Adv'1399.-

849.-

TL80N; .
800 toeren,
met regelbare
centrifugesnelheid.
Adv*1099.-

l E2561; Super Trinitron
PIP, stereo, TXT. Adv'2970.-

569.-

BAUKNECHTVAATWASSER [
GSF341; 3 programma's. Variabele indeling. Adv'1099.-

MIELE KOELKAST

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

A637; Hi-specDrive.Adv*819.-

GV6400; 4 koppen,
Showview + PDC. Adv'1 1 59.-

1699.-

17 liter inhoud. Eenvoudiie bediening. Adv"599.-

ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter vriezen. Adv'949.-

649,1299.- JVC HIFI STEREO
D
599.
K
GRUNDIG HIFI STEREO
1479.i*
SONY 100HZ SUPER!
579.ARISTONA STEREO
SONY 63CM
IM STEREO

395.

BAUKNECHTWASAUTOM.

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
l 020 - 6474939 •

E810; 4 koppen
inSuper
Super Trilogie
montage videorecorder.'
recorder.'1550.1550.-

KV24WS1: Super Trinitron,
stereo, teletekst. Adv"2440.

R 28WS1; 70cm SuperTrinitron, 60 Watt stereo, teletekst. Adviesprijs'2990.-

Met vriesvak. Adv'699.-

Topklasse. Vol electronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv*2299.-

ZANUSSI WASAUTOM.

VR665;Showview+PDC,4kopiew+PDC,4koppen, FdlowTV,,k>ngplay."1095.tongplay.' 1095.-

*
ft SONY BREEDBEELD

169,

WHIRLPOOL AVM260

Snelle 900 Watt magnetron,
24-liter inhoud, Makkelijk te
Vetekookfunkfes."699.- l

699.-

659.PHILIPS HIFI
IFI STEREO

SONY BREEDBEELD

365

R2V18; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

ZANUSSI KOELKAST DAEWOO MAGNETRON

Ideaal voor op de camping
en in de auto.

Voor aanvraag «bonnemenl zijn v«rel»l: Geldlgo legitimatie
kopie legltimitle en kopie bankafschrift (zonder indragen)!

r
SONY HIFI
l STEREO

1179.-

K

130 liter, metvriesvak. '699.-

179.-

SHARP MAGNETRON

KOELBOX 12 volt

779.-

SONY 72CM TRINiïRON

295.

M6135; Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneem- j
baardraaiplateau.Adv'279.- '

MIELE 1000 TOEREN

949.389.PANASONIC
IC STEREO
.EKTV37cm
KTV 37cm
i PORTABLE
ps garantie.'495.garantie. '495.* Off. Ned. Philips
li
319.-

848.WHIRLPOOLWASAUTOM.

WHIRLPOOL KAST

WE900; Instelbare centritugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfreinigende pomp. Adv*1199.-

70 voorkeuzenders, Off. Ned.
Philips garantie. Adv'745.-

mdbediend. 64
PT156; Afstandbediend.
645.-

275.145 LITER KOELER
Automatischeontdooiing. '529.-

698.-

m 51CM KTV TELETEKST
699.M

489.
PHILIPS TELETEKST
TELETEKS

Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

INDESIT 900 TOEREN
KOELKAST
WASVOLWASAUTOMAAT SIEMENS
Met vriesvak. 140 liter in

1-jarig abonnement,
bellen In binnen- en
buitenland, speciaal laag
weekend tarief

SONYDIGITAALTOP!

1-OEURSKOELI

WM20000; RVS trommel en
kuip. Aparte temperatuurreBespaartoets. Adv'1348-

AWM800; 15 programma's.
Ruime vutopening. Milieuvriendelijk. Deuitieveiliging. '1079.-

GRATIS

TR780;STEADYSHOT,topklasse camcorder. AdV2530.-

STEREO KLEUREN-TV

968.SEMENSWASVOLAUKM

• Aansluitkosten
tw.v. 108,69

2199.- ~~ 1279.PHILIPS BREEDBEELD SONY Hi-8 HIFI STEREO

PW961 1 ; 70cm, 1 00 Hz digi! talscan.stereo.TXT.Adv'4595.-

Lavamat617. 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiliging,
zuinig en stil. AEG meerdere
malen bestgetestlAdv'1449.-

• 179 gram,
85 uur stand by,
• first cholce garantie

SONY-i-LCD SCHERM

S A M S U N G '
MAGNETRON OVEN

AEG WASAUTOMAAT

GRATIS

1679.- ~~ 1179.-

PW9501;Tvvan 'tjaar!70cm
Black-lineS, lOOHzdigital
scan, stereo, TXT. Adv'3895.-

SLVE120; 2 koppen Trilogie plus,
44 voorkeuzezenders, 6 programma
timer, auto tracking, afstandbediening.
Adviesprijs, *600,-

ALLERNIEUWSTE
PHILIPS TOPKWALITEIT
GSM TOESTEL TWIST
T.W.V.699

SONY TRAVELLER

PHILIPS BREEDBEELD

ADP603; met 3 afwasprogramma's, rvs
interieur en waterontharder. Beveiligd tegen
wateroverlast. Adviesprijs. *949.-

l 4 * 9 5*PIR MAAND

VPK60; 14xmotorzoom. '1099.-

PW6301; 61cmBI.LineS,
stereo, teletekst. Adv'2095.-

PT820; Black-line S grootbeeld, stereo, TXT. Adv'2795.-

SONY VIDEORECORDER

WHIRLPOOL VAATWASSER

HET VOORDELIGSTE GSM
ABONNEMENT VAN
NEDERLAND MOBIIINE

849.-

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar. Maar
liefst 280 liter inhoud, 3 vriesladen. CFK/HFK-vrij. "1849.-

SN23000; Met aquastop
en RVS binnenzijde. Lage
verbruikswaarden.*1348.-

845.-

MIELE VAATWASS'ER l
G570; Topklasse. 6 Programma's.12 couverts. Waterontharderen walerstop. "2099.-

~~ 1295.-

AEG BOVENLADER

1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk.
Waterbeveiliging. Adv"1649.-

SONY55CMTELETEKST
"l TELETEKST
M21; Hi-BlackTrinitron.
:Trinitron. "990.-

— 1198.-

E260:Showview+PDC. "780.-

Wassen en drogen in 1 machine,1000toeren.Adv"1549.-

M1400; Afstandbed.
andbed.'SSO.'550.-

KOOKPLAAT

1

269.-

Bil BCC kopen i»

848.- v~Stexx

NVSD200; Showview
PDC. Adviesprijs'649.-

^CKC waaien nog «id voor u

ARISTONASB25TURBO
Super Turbo-Drive, showview
+ PDC, afstandbediening. '845.-

PANASONIC KTV TXT

INBOUWVAATWASSER
Volledig integreerbaar,
4 programma's en aquastop. Adviesprijs. M 299.-

WASDROGER STUNT!

PHILIPS SHOWVIEW

MetejdWpkenpluizenfilter.*495.-

849.-

VR165;+PDC,alsl.bed. '745.-

TX21; 55cm FSQ. AdV849.-

649.-

PANASONIC
IIC63CMTOP
63CM TOP

JVC SHOWVIEW + PDC

Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs"649.-

A237; Express ProDigi. '714.-

MD2; HiFi-stereo,
•reo, TXT.'1399.-

969.ARISTONASTEREOKTV
^STEREOKTV

•" •°r<Titri
SONYVIDEORECORDER

A U D I O - T A P E 10 STUKS
^^KKKKHj^HHMH^HHBMHH

E105;Afslandbediening. "610.-

799.-

2-DEURS KOELKAST

Geenafvoernodig! RVStnommel.

CFR; 220 liter netto inhoud, CFK-vrij. Adv"849.-

VIDEO-TAPE 4 STUKS

PHILIPS VHS-VIDEO

VR1 61 : Afstandbed. Adv'645.- Mar

1099.-

^lARISTONA
SI51CM KTV / VIDEO

I

SONY COMBO 37CM
KV14V4; Showview, PDC.
Adviesprijs"1220.-

739.-

Kreukbescherming. Instelbaartot 1 50 minuten. '949.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met

afstandbediening.

~~ 299.COMPAQ-^
PRES 2254 PC!
K6-233 MMX, 15" Monitor,
32 MB, 3,5 GB, W95

2879.-

979.-

BAUKNECHT DROGER

C PRIJS

—^^

TA5212; Stereo,
ereo, teletekst,
topBlack-line
ieS.Adv'1795.S. Adv'1795.-

, TV/VIDEO COMBI'S l

FG1;

CONDENSDROGER

n, teletekst. "1595."1595.TA4412;63cm,

ARISTONA
A 63CM KTV

ATAG
FORNUIS

ZANUSSI WASDROGER

INTEL P200MMX PC

Multimedia PC, 32MB intern,
2.1GBschijf,CD-Rom,fax/modem, W'95, 1 jr. On-Site garanlie en helpdesk. "3799.-

439,

HET VOORDELIGSTE ABONNEMENT VAN
NEDERLAND!! MOBILINE 14,95

SONY PORTABLE KTV + TELETEKST
KVM1451; 37 cm. Black Trinitron beeldbuis,
60 voorkeuzezenders, txt met geheugen, OSD. *660,'
PHILIPS 4 KOPPEN VIDEORECORDER
AQQ
VR477; Slow motion. long play, showview en PDC,
tf ö SJ J"
1
turbo drive, scartaansluiting, alstandbediening. * 895,ARISTONA55 CM KTV+TELETEKST
52TA1472; Flat Square Black Matrix beeldbuis,
OSD, scartaansluiting, afstandbediening. * 895,SONY 50 CD-WISSELAAR

Programmeerbaar, shullle-play,
42 cm. Adviesprijs * 550,- Prijsdoorbraakü
JVC MINI SET DOLBY SURROUHD PRO LOGIC

3 CD-wisselaar, dubbel cassettedeck, 5 luidsprekers
en afstandbedienina. Adviesoriis * 1319.

569,
349,
849,

BRAUN STAAFM1X SET

MRCA; Staalmixer met hakmolen, garde, beker
en wandhouder. Adviesprijs 119,BRAUN KEUKENMACHINE
SIEMENS TOP KWALITEIT
K650; Krachtige keukenhulp,
GSM TOESTEL t.w.v, 699,
met 2 liter kom. Adviesprijs * 239,KRUPPS CAFÉ ESPRESSO
>
Combinatie van espresso en koffiezetter
in één apparaat. Adviesprijs 349,AANSLUITKOSTEN
WHIRLPOOLVRIESKAST
tw.v. 108.69
AFB409; 108 liter netto inhoud
4 vriesvakken. Adviesprijs * 849,Bellen in binan en bii lenland
AEG WASAUTOMAAT
Speciaal to]w((tatliritl _
Voor aanvraag abonnementen illn vereist: Geldige legitimatie,! LAV4750; 1000 toeren bovenlader,
kopie legitimatie en Kopie banVafschrlH (londer bedragen|l| slechts 40 cm breed. Adviesprijs * 1699,-

180 Gram Muurbellijil
'GOinirslaridby 24uuiservici

75.155.185.445.1095.-

425.-

948.-

dooiing. Adviesprijs"749.-

Gas-elektro1ornuis,grill,thermostaaten sierdeksel. "1199.-

ZANUSSI 2-DEURS PELGRIM
Z150; Automatische ont- HETE-LUCHT FORNUIS

445.-

BOSCH WASDROGER
Electronische besturing.
Zeer stil. Adviesprijs" 1099.-

BOSCH KOELKAST
180 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv '985.-

Electronisch en reverserend.
RVS trommel. Adv" 1799.-

799.379.-

GRUNDIG37CM
37CM + TXT
P730; STUNT!
MT! AdV699.-

269.-

Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv"695.-

498.-

LUXE FORNUIS

CENTRIFUGE

2800toeren, RVStrommel."249.-

155.
90 LITER VRIESKAST PELGRIM KOOKPLAAT
3 vakken. Adviesprijs 698.-

1979."
IBMAPTIVAE60TOP!

pTgjj Q^Q m
L'Jfe? O*Ktm

K6-233MMX,32MBintern,

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik,
• capaciteit, CFK-vrij.

2-delige pannendragers en
sierdeksel. Adviesprijs"490.-

ETNA KOOKPLAAT
2-delige tjranders

449.-

BOSCH VRIESKAST HOLLANDIAKOOKPLAAT
GSD1300;3laden, 11kginvriescapaciteit. Adv"848.-

IBCCPRMS

tiajMaaii

4-pits gaskookplaat. Adv"295.-

ijjj/^y
529 •**
OPZETVRIESKAST

BCCPRMS

BUBBLEJET STUNT!

Handig! 50 liter. Adv'595.-

JP1 70; Kleurenprinter. "599.-

rnw% Q9Q

199.-

ifMW

KTV37CM+TELETEKST
hTELETEKST HP INKJETPRINTER

319.PORTABLEKTV37CM

798.-

ETNA FORNUIS

Gasoven, vonkontsteking en
ovenlade. Adviesprijs'849.-

679.ST650; Stereo, TXT. Adv" 1829.-

595.-

MIELE WASDROGER

JKTV/VIDEO COMBI 2.0GB, K56.flex fax/modem,
\ 137cm, Showview. Off.Ned. 14" monitor. Adv"3999.-

GRUNDIG 63 CM KTV

Gasfornuis
met elektrischi|
oven, incl.
grill en
sierdeksel.
Adv"1450.-

O1L*Jm~

VRIESKISTEN!

DJ400;lncl.sheelfeeder. "499.-

De (opmerken leverbaar in
alle maten en soorten. Er
is al een vrieskist voor:

279.CANON BJC4200

299.-

Topklasse!3jr. garantie. "821.-

349.-

BC C B E T E R E N G O E D K O P E R

I

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)

I

BEVERWIJK
•
1500m2 Superstore Beter en goedkoper!
Breestraat65

l ZAANDAM
MSOOmZ Superstore Beteren goedkoper!
l Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Broek)

2O ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
AMSTERDAM - AMSTELVEEN - ALKMAAR - ZÖETERWOÜDE - ZOETERMEER LEIDSCHENDAM - MAARSSENBROEK HILVERSUM - UTRECHT-ZEIST

I
I

ETNA WASEMKAP
AVANCE; 3-standen.Adv"135-

68.-

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag
13.00 tot 18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag. . . . . . . .09.30 tot 18.00 uur
•-- .
. .09.30 tot 17.00 uur
KOOPAVONDEN Badhoevedorp Maarssenbroek
Delft en Zoetermeer vrijdag. . . 19.00 tot 21.00 uur
overige filialen donderdag . . . 19.00 tot 21.00 uur
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H B f EROtitN
f/ 7 ERUNNINEEN
vapoleella is n van
de bekendste wijnen van
llali uit het wijnhuis Zonin
Het tijdschrift HP/De Tijd
heelt (tóe wijn peproeld
in hun zomerwiinentest
en schreel o .a., deze wijn
heetl een aangenaam
geur mei een
vleug peper, zeer
,
Heel plezierig. Ook
geschikt voor koelere
dagen (en maanden).

Traditioneel is het gebied
de Elzas wereldüefoemd
om haai keuken mei tal
van regionale specialiteiten
die in de even beroemde
Elzasser wijnen vaak een
uitstekende begeleide
vinden. De Edelzwtckei uit
ons assortiment is gevini
lieerd uit de druivensoorten

Zo zijn er maar weinig.

BUZET
L EXCELLENCE
ROS

kleur: lichtgeel;
bouquel: Iris;
smaak: enigszins
droog.

WITTE EN RODE WIJN UIT ZUID AFRIKA
INEEN HANDIGE fCilMUi VACUÜMZELFTAP!
SAFARI
EXOTIC LIKEUR
ELDERSJ3M5-

Hij wordt pas eind dirjaar officieel geïntroduceerd

Zondag 9 augustus

VAT 69 WHISKY
0,7 LITER
ELDERS 2&9S"

op locatie te bewonderen bij:
SM FLESSEN]*; ELDERS A45-

Auto Strijder B.V.

heeft alle dranken!

Burg. van Alphenstraat 102 - 2041 KP Zandvoort - Telefoon 023-5714565

Dr C. A. Gerkestraat 18 rood, in de directe
nabijheid van het centrum gelegen royale bovenwoning met balkon op het zuiden.
Ind.: ruime hal, woonkamer en suite, keuken,
badkamer met wastafel, douche en toilet,
slaapkamer, kamer; 2e et.: riante overloop,
2 slaapkamers.
Vr.pr. ƒ 255.000,-k.k.
Thorbeckestraat 3/6, in de directe nabijheid
van het centrum gelegen goed onderhouden
maisonnette met zeezicht.
Ind.: 1e woonlaag: woonkamer met pïavuizenvloer, luxe open keuken met inb.app., balkon, toilet; 2e et.: 2 slaapkamers, badkamer
met douche en wastafel; 3e et.: zolderkamer
bereikbaar via vliz'otrap.
Vr.pr./339.000,-k.k.
Te huur of koop gevraagd:
Garage aan het Burg. van Fenemaplein.

ALS JE OM MENSEN GEEFT,
GEEF JE AAN

HET

N E D E R L A N D S E RODE KRUIS.

De grootste Straatprijs uit de geschiedenis
STEUN ONZE STRIJD TEGEN EENZAAMHEID.

GIRO 6868

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

VAN

MAKEL/VAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

UITVERK
ZOMERSEIZOE

BIJ

VINTERSPORT
MICHAEL LIJESEN
Kerkstraat16 2042 JE Zandvoort

Postcode-Kanjer nu
20,7 miljoen!
De Postcode-Kanjer is verhoogd naar 20,7 miljoen gulden!
Daarmee is het de grootste Straatprijs die ooit in Nederland
is uitgereikt. En de Kanjer kan nog hoger oplopen voordat hij
op Nieuwjaarsdag wordt uitgereikt. Lees dus snel verder.
De Nationale
Postcode Loterij
viert straks het
nieuwe jaar met
een knaller van
een prijs: de
Postcode-Kanjer
van 20,7 miljoen.
Een prijs waarvoor u het hele
jaar spaart. Want
als u meespeelt
in de Postcode
Loterij spaart u
elke maand per
lot een Kanjerpunt. Dat kan
dus oplopen tot
12 punten per lot
per jaar.
En als uw postcode in december
de Kanjer wint, is
elk Kanjerpunt
goed voor een
gelijk aandeel in

die 20,7 miljoen gulden! Zo
wordt een hele straat in één
klap miljonair. De laatste keer
gebeurde dat in Dordrecht. U
herinnert zich vast nog de
feestelijke prijsuitreiking met
Henny Huisman en Caroline
Tensen.
Als u nu gaat meespelen, bijvoorbeeld met extra loten,
dan leveren die dit jaar nog
vijf Kanjerpunten per stuk op.
En tegelijk stijgt de kans dat
de Kanjer nog hoger wordt,
want hoe meer deelnemers
hoe meer prijs! Zorg dat u op
Nieuwjaarsdag-Kanjerdag niet
achter het net vist: vul de bon
in en speel mee!

Postcode Loterij
op locatie

Valt de Kanjer van 20,7 miljoen straks bij u in de straat?
Zorg dan wel dat u lid bent van de Postcode Loterijl

7 augustus
Marlboro Races
Zandvoort
8 augustus
Bruggehof
Dordrecht
9 augustus
Beach-club Balou
Tuitjenhoorn

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

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

D de heer

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,- (één lotnummer)

Postcode:.

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters.
Deelname aan de Nationale Postcode Loterij
houdt in aanvaarding van het reglement, verkrijgbaar bij het secretariaat, tel. 020-677 68 68.

D mevrouw

De Bingogetallen
getal 1 t/m 22
*

01 12 05 22 29

02

41

09

40

15

39

20

11

19

21

08

36

43

03 33 37 45

*

Heeft u met bovenstaande
getallen een volle kaart,
dan wint u de

Thuisbingo van
f25.000,-

Overige Bingoprijzen
getal 23 t/m 36
14 f 10.000,-

44

f 20,-

17

f 1.000,-

13

f 10,-

31

f 100,-

38

f9,-

24

f50,-

42

f8,-

34

f 40,-

26

f?,-

18

f30,-

04

f6,-

27

f25,-

16

f 5,-

Straatprijs juli
bekendmaking 3 augustus
f 5.000,7681 HT
Extra Straatprijs
f 25.000,7681 HT 008
De BMW's

BON VOOR 20,7 MILJOEN
, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij en kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle Bingoprijzen.

Uitslagen
Postcode Loterij
Record Show
3 augustus 1998

150.98.08

Naam:
Adres:

8243 KT 020 in Lelystad
7381 AG 009 in Klarenbeek

GASTONS
SURPRISE:
Postcode Loterij Record
Show 10 augustus

Plaats:.
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
Tel:
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum:

Kijk, bel en win
een gratis toegangskaart
voor ShowBizCity

Vul de bon in
en doe mee
Stuur 'm vandaag
nog op!

Handtekening:

NATIONALE
LOTERIJ

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) op:sturen naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,11100 VM Amsterdam.

Elke maandag
21.00 uur op RTL 4:
de Postcode Loterij
Record Show

Weekmedia 17

woensdag 5 augustus 1998

Zandvoorts
Nieuwsblad

'Voor toerist is Indiaas eten heet en duur' Met
oog

Zandvoort kent een
steeds groter aantal
allochtone oudernemers.
Met Zaudvoorts
Nieuwsblad brengt in
een korte serie deze
'nieuwe vangst' in beeld.
Deel 2: Roepa en Singh
van pizzeria Riinini.

en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Leuke logeerpartij

Roepa (35) komt uit Saramacca, een dorpje aan een rivier
in Suriname. Singh (39) groeide op in Moron, de 'stad van
de pauwen' in Punjab, _Noord-India. Nu kijken Singh en
Roepa, eigenaars van pizzeria Rimini, vanuit hun zaak aan
de Zandvoortse boulevard naar het lege strand en de
verlaten branding. Ze hopen op mooi weer: de zon brengt
eters.
W W" TTm
at nik eu
nog weet van
' J ?d in SuriWW name, is dat ik
w w heel vrij was," vertelt Roepa. „We hadden een
grote familie. Ik had negen
zussen en twee broers. Toen ik
zes, zeven jaar was verhuisden
we van Saramacca naar Paramaribo. Daar hadden we een
huis met een woonkeuken en
twee slaapkamers. Ik sliep met
m'n zussen in de ene slaapkamer, m'n broers sliepen bij m'n
ouders in de andere."
Haar moeder herinnert Roepa zich als een sterke zelfstandige vrouw. „M'n vader werkte
als conciërge op een school.
Toch stond ook zij 's ochtends
heel vroeg op, om vier uur en ze
stond tot zes uur 's avonds op
de markt om groente, meel en
erwten te verkopen."
Roepa en echtgenoot Singh
zitten aan één van de tafels onder tientallen lege Chianti-flessen die aan het plafond van
hun pizzeria hangen. Een echt
familiebedrijf. Een nichtje van
Roepa helpt mee in de bediening. Een neef van Singh staat
gewoonlijk in de keuken maar
zit nu vanwege een sterfgeval
in z'n familie in India.
Van India weet Singh nog
dat hij met twee van z'n broers
naar school ging. „Ik was daar
aanvoerder van een jongensdansgroep. We dansten Panjabi Bangra en we wonnen altijd
de eerste prijs bij wedstrijden.
M'n vader had al een eigen bedrijf; hij was boer en verbouwde rijst, maïs en aardappelen.
Ik en m'n broers werkten pp
het land; m'n vader was altijd
weg voor zaken. Mijn moeder
was huisvrouw en werd later
de burgemeester van Moron,
het dorpje waar we woonden."
In '80 kwam Singh naar
I B^L/

Duitsland. Een oom en een
broer van Singh werkten als
zakenlieden in Londen, waar
ze een textielbedrijf hadden,
en wilden Singh naar Engeland
halen. Maar Singh vertrok in
'82 eerst naar Den Haag waar
hij Roepa ontmoette die in '75
vanuit Suriname naar Amsterdam was gekomen. De twee
trouwden in datzelfde jaar
nog.
Singh maakte vervolgens
kennis met de horeca door op
Schiphol in de 'koude keuken'
te werken en in een Amsterdams steakrestaurant.
Maar de stap naar Zandvoort was nog niet gezet. „Ik
ging met m'n moeder alleen
wel eens een dagje naar het
strand hier," zegt Roepa.
„Maar in '91 kocht een vriendin
van een neef van Singh deze
pizzeria. Ze was eigenlijk
kunstschilder en toen kreeg ze
ook nog suikerziekte. Ze belde
ons of wij de zaak niet van haar
wilden overnemen omdat zij
het bedrijf nooit zou kunnen
dragen."
„Ik droomde van een eigen
zaak," zegt Singh. „Ik wilde
net als m'n oom in Londen en
zoals m'n vader een eigen bedrijf hebben. In mijn familie
leerde je datje op eigen benen
moest staan."
De twee hadden evenwel
geen geld en moesten allemaal
leningen afsluiten. Wat ze
kochten was een pizzeria met
tweedehands spullen, apparaten die stuk waren en meteen
weggegooid konden worden.
„We moesten allerlei nieuwe
apparatuur kopen," weet
Singh nog.
De Indiase Singh en Surinaamse Roepa hadden geen
enkele ervaring met Italiaans
eten. Singh: „Maar met een In-

Vis is specialiteit van
nieuw restaurant Beaulieu
ZANDVOORT - Ron Ingenluijff en zijn echtgenote
Carmen Hollander zijn de
nieuwe eigenaars van het
restaurant Beaulieu, voorheen Klein Bentveld, aan de
Zandvoortselaan. Zoals de
naam al doet vermoeden
heeft het restaurant een
Franse keuken en heeft als
specialiteit vis.
„Uiteraard zijn er ook vleesgerechten, maar de nadruk ligt
op verse vis. Verse zeetong,
kreeft en oesters, noem maar
op," zegt Carmen. „De kaart is
zeer uitgebreid. Het is ook mogelijk een vooraf geselecteerd
driegangenmenu te bestellen
en er is iedere dag een dagspecialiteit. Aan landenthema's of
iets dergelijks doen we niet;
het blijft een Franse keuken."
Het restaurant, dat een klassiek uiterlijk had, is omgetoverd tot een intieme eetgelegenheid met een iets informelere en modernere uitstraling.
„We zijn maar drie dagen
dichtgeweest en in die korte
tijd hebben we veel aangepakt.
Zo is het terras geheel opgefrist met kleurige bloemen en
planten en nieuw meubilair. Zo
konden we een eigen karakter
creëren. We konden natuurlijk
niet te lang dicht blijven vanwege de klanten."

Carmen heeft een opleiding
genoten aan de Hogere Hotelschool, terwijl Ron zijn expertise vooral in de praktijk heeft
opgedaan. „Hij heeft in verschillende
gerenommeerde
restaurants gewerkt voordat
we ons eigen restaurant begonnen," zegt Carmen.
Naast de Beaulieu zijn de
twee ook eigenaar van een
brasserie in Heemstede. De afgelopen twee maanden is de
aandacht uiteraard het meest
op de Beaulieu gericht geweest, maar zodra alles een
beetje loopt verdeelt Carmen
haar tijd tussen Heemstede en
Bentveld. „Het is niet echt de
bedoeling dat ik bijvoorbeeld
de brasserie doe en Ron de
Beaulieu, maar we zien wel hoe
het gaat lopen."

'Pluim voor
mijn personeel'

ZANDVOORT - Mevrouw
Bouwens, eigenaresse van de
supermarkt Super de Boer in
winkelcentrum Noord, heeft
zaterdag haar laatste werkdag
gehad. „We hebben dertig jaar
een supermarkt gehad, twee
jaar in een noodgebouw en 28
jaar deze vestiging. Het is nu
genoeg geweest."
De 52-jarige mevrouw Bou-

ADVERTENTIE

J&weeZ nLet \ad.t fS'
Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tol en met donderdag:
00 00-Qi 00 ZFM Nonstop
07 00 09 00 Goedemorgen Zandvoort
09 00 12 00 De Watertoren
12 00 15 00 De Muziekboulevard
1500 1700 De Kustwacht
17 00 2000 ZFM Nonstop
20 00 22 00 De Kustwacht
22 00 24 00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdaq
00 00 07 00
07 00 09 00
09 00 11 00
11 00 1200
12 00-1300
13 00 15 00
1500-17 00
1700 1800
1800 1900
19 00 20 00
20 00-22 00
22 00 24 00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
DeWaleitoien
ZPM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Iv'eldegemeentevooflichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonslop
ZFM Sport
v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag00 00 08 00 ZFM Nonstop
08 00-10 00 Broekophalen
1 O 00-1 ? 00 Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Cate Mout)
1200-1800 Zandvoort op Zaterdag
18 00-19 00 Tussen Pits & Paddocfc
1 9 0 0 2 0 0 0 De Coquereli
20 00-24 00 De Kustwacht
Zondag
00 00 09 30
09 30-10 00
1000-1200
1200-1700
17 00 19 00
19 00-24 00

ZFM Nonstop
Rulh (ten levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/ZFM

Nog altijd komen er leuke reacties binnen over de vakantiekoloniehuizen die in Zandvoort hebben gestaan. Loes Ploeger uit
Heiloo logeerde in 1959 in het Amsterdams Vakantie Koloniehuis in de Kostverlorenstraat, omdat ze volgens de dokter wat
pips zag na een verhuizing. „Ik heb een hele goede tijd daar
gehad. Ik huilde zelfs toen ik naar huis moest, want ik had het er
zo leuk. Het scheelde natuurlijk wel dat het zes weken stralend
warm weer was. We mochten zwemmen in de zee en we wandelden veel in het park met de bunkers. Vaak rustten we 's middags
in ons bed op het balkon. Dat was wat, hoor. Datje buiten mocht
liggen. Ik herinner me ook nog dat ik jarig was. Mijn achtste
verjaardag. Ik mocht een dagje naar huis en mijn moeder gaf me
mijn cadeau mee. Dat heeft ze wel later weer opgehaald, want ze
was bang dat het kapot zou gaan of zou kwijtraken. We mochten
sowieso af en toe een dagje naar huis. Dat was dan wel even
moeilijk, om dan weer thuis weg te gaan. Maar ik had hele lieve
ouders. Ik kreeg elke dag een kaart."

Eresaluut
Rocpa en Singh, eigenaars van pizzeria Rimini, .schuiven een pizza in de oven

diaas restaurant zouden we
het op deze plek in Zandvoort
ook niet redden. Er komen hier
veel toeristen. Voor hen, voor
kinderen en voor ouderen is Indiaas eten te heet en te duur.
In een goed Indiaas restaurant
eet je met z'n tweeen al snel
voor honderd gulden. Italiaans
eten is internationaal, dat kent
iedereen. Een pizzeria heeft
dus een veel lagere drempel."
Weer een neef van Singh had
ervaring in een Italiaanse res-

maken met het feit dat veel
horecazaken aan de boulevard
elk jaar van eigenaar verwisselden en er zelden iets werd opgebouwd. Roepa: „Men kende
ons niet; we waren nieuw in
Zandvoort. We moesten eerst
vertrouwen opbouwen."
„We lieten snel folders drukken, die we overal verspreidden. We zorgden ervoor dat we
elke dag open waren en we gingen ook pizza's bezorgen.
Vooral in de winter is dat heel

'Gouden tempel staat in
hindoeïsme voor gastvrijheid'
taurant en hielp de twee nieuwe eigenaars op weg. „De eerste drie jaar hebben we het
heel moeilijk gehad. De eerste
zomer, in '91, was een prachtige zomer. Dat hielp ons een
beetje maar toch zaten we hier
vaak uren te wachten en kwam
er niemand binnen."
Dat had volgens de twee te

belangrijk voor ons omdat er
dan geen toeristen zijn. Dan
zijn we afhankelijk van de klanten uit Zandvoort zelf."
Gezien de bestellingen hebben Singh en Roepa het vertrouwen van de Zandvoorter
pizzaliefhebber weten te winnen. Behalve toeristen horen
Jan Lammers, het raceteam

van Peter Lusse, strandpaviljoens, de reddingsbrigade en
de politie tot de trouwe klanten die de kruimige bodem van
Rimini's panpizza's waarderen.
Singh en Roepa geloven niet
dat hun buitenlandse afkomst
het hen moeilijker maakte in
Zandvoort te slagen. Roepa:
„Toen we begonnen had ik m'n
middenstandsdiploma al. Ik
haalde het diploma 'cafébedrijf binnen een half jaar na
onze start. Verder zijn we altijd
onszelf gebleven. Je bent anders; we zijn beide hindoestaans maar waarom zou icmand daar moeilijk over
doen?"
Ze zijn het erover eens dat
Zandvoort een kleine gemeeiischap is maar tegelijk een internationaal dorp. Men is gezien de toeristen wel wat buitenlanders gewend.
„We zijn ons geloof blijven
behouden. In het hindoeïsme
heb je wat we de 'gouden tempel' noemen: dat betekent dat
als jij in India bent en zonder

WeèKenaaiéristéh.
F

m.

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
*•*• <"•
zakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26 2040 AA Zandvoort
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648
of Faxen 023-5730497

e

wens is fulltime in de zaak
gaan werken na het overlijden
van haar man, in oktober twee
jaar geleden. Voor die tijd
werkte ze achter de schermen
en hield zich bezig met de administratie. De laatste twee
jaar heeft ze overal in het bedrijf gestaan.
„Mijn zoon en dochters hebben pok hier gewerkt, maar
hun interesse ligt er niet. Ik
merkte dat ik op een gegeven
moment het werk ook meenam
naar huis en dat wilde ik niet."
„Wat ik nu ga doen? Mijn privéleven oppakken en ik wil
weer gaan sporten. Ook ga ik
met vakantie. In ieder geval wil
ik mijn personeelsleden een
pluim geven; zij zijn echt een
geweldige club. Ze gaan allemaal mee naar de nieuwe eigenaar. de Vomar, want dat was
wel mijn grootste eis "

Kreeft uitzoeken
in Bad Zuid

ZANDVOORT - In Strandpaviljoen Bad Zuid kunnen
klanten zelf kiezen welke kakelverse kreeft ze willen eten.
Sinds twee maanden staat er
namelijk een groot aquarium
met een inhoud van zevenhonderd liter m de zaak, waarin
levende kreeften rondzwemmen. Klanten kunnen zelf aanwijzen welke ze willen verorberen en kunnen tevens bepalen
hoe ze het schaaldier bereid
willen hebben.
Volgens kok Stef Inden kijken ze voorlopig even aan hoe
het loopt. Wellicht dat er volgend jaar een aquarium met
andere vissen bijkomt. „Het
weer werkt natuurlijk niet echt
mee, maar op zich loopt het al
aardig. Mond-tot-mond-reclame zorgt ervoor dat veel mensen eens een kijkje komen nemen."
Hij denkt niet dat mensen er
huiverig voor zijn om een levend beest uit te zoeken. „Nee
hoor, mensen vinden het niet
eng. Het gebeurt in andere restaurants ook met bijvoorbeeld
forel."
Het grote paviljoen, waar alleen al binnen zo'n zeventig tot
tachtig mensen terecht kunnen, heeft overigens niet alleen
vis „We zijn gespecialiseerd is
vis maar we hebben ook vleesgerechten."

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112.
In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE- Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA)
Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J.
Anderson, B. van Bergen, C.
Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blume, F.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens
feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De spreekuren van de dienstdoende arts
zijn zowel op zaterdag als zondag van 11.30 tot 12.00 uur en
van 17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum (tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
0900-1515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W. Neutel, tel. (023-)
5713073, openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag
11.00-13 00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en m het weekend te
bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 0900-1515.
Verloskundigen: Mevrouw S.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort,
tel. (023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst 023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
VVelzijnscentrum Zandvoort:

Foto Anclre Liebciom

Woensdagmiddag werd Zandvoort plotseling opgeschrikt door
twee bulderende straaljagers. Ze vlogen achter elkaar, maakten
een zwaai en kwamen vervolgens vlak boven de vloedlijn opnieuw over. De piloten kon je zien zitten. Een oefening van de
luchtmacht? Welnee. Een eresaluut aan een zestigjarige: de
jubilerende kampeervereniging Helios.

geld zit je drie dagen bij mensen thuis kan komen slapen,
eten en drinken. De gouden
tempel staat voor de gastvrijheid."
Gifzakjes zoals in Egmond heeft Wim Kruiswijk dit weekend niet
gevonden. In 1996 kwam hij wel twee gifzakjes tegen van hetzelfSingh en Roepa nemen dat de merk, Delta. Dat wordt gebruikt voor het ontsmetten van
vrij letterlijk op want ze zorgen containerschepen. Wim is echter blij met een andere vondst die
dat ze altijd 'thuis' zijn. „We hij deze week deed: een fles met een briefje van Kjell Andersson
zien ons huis in Haarlem wei- uit het Zweedse Bprlange. Kjell gooide op 8 juni van dit jaar een
nig," vervolgt Roepa. „Je kan 'contactadvertentie' in zee. „Ladies, send a letter to a single
de zaak niet even aan anderen sailor," schreef hij.
overlaten om zelf weg te blijven. Dat zou trouwe klanten
meteen opvallen. Het contact
met de mensen is belangrijk.
We doen het voor het compli- Huwelijksaanzoeken heb je in alle soorten en maten. De Zandment maar we willen ook ho- voortse Jessica wist zaterdag niet wat haar overkwam. Onder
ren wanneer de klant niet te- valse voorwendselen lokte haar vriend Bert-Jan haar mee naar
vreden is."
een strandpaviljoen, zogenaamd om te lunchen. Haar lunch
„Mensen komen voor de ge- kreeg
ze, maar behalve dat kwam er ook plotseling een vliegtuigzelligheid. Een enkeling komt je voorbij
met de tekst 'Jes, wil je met me trouwen'. Vrienden en
behalve voor het eten vooral familie juichten
haar toe vanaf de boulevard. En Jessica? Ze zei
om een praatje te maken. Je 'ja'. Het Zandvoortse
stel gaat in het jaar 2000 trouwen.
leert de klanten kennen. We
vinden het hier ook gezelliger
dan thuis in Haarlem."

Opmerkelijke vondsten

Romantiek op hoog niveau

Draaiplezier

Bram Couvreur
Dit is de tweede aflevering: in de serie In menige Engelse badplaats vind je 'm ook: een ouderwetse
'Nieuwe Vangst'. Het eerste deel ver- draaimolen. Sinds woensdag staat er een op het Badhuisplein.
scheen op 29 juli.
De exploitant had alleen een beetje pech, want er stond nogal
wat wind zodat hij niet meteen de eerste dag al open kon. Hij
moest zelfs oppassen dat de draaimolen niet aan de wandel ging.

Dier
van de
week

Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
minimaal l dag van te voren
opgeven bij het Welzijnscentrum, tel. (023-) 5717373. Voor
de maandag moet men zich op
de vrijdag ervoor opgeven.
50 plus Inlooppunt: Woe 10-12
uur, voor informatie, ontmoeting, leestafel en kopje koffie of
thee. Willemstraat 20, zij-ingang Gemeenschapshuis.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l,
tel. 5713459 bgg 023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Kleine hondjes, daar wordt
Zandvoortse Vereniging: van het Kennemer Dierentehuis
Huurders: Gratis advies voor nogal eens over gebeld. Deze
leden. Telefonisch spreekuur week heeft het asiel inderelke dinsdagavond 20.00 - 22.00 daad een klein hondje dat een
uur: (023-) 5731618 (Secretari- nieuw huis zoeken. Een rode
aat
mannelijke dwergkees van
ZVH). Schriftelijk: Postbus acht jaar die parmantig: rond287, 2040 AG Zandvoort.
stapt over het veld van het
Woningbouwvereniging EMM: Kennemer Dierentehuis. GonKlachtentelefoonnummer
zales is sociaal met andere
technische
dienst: (023-) honden en met mensen. Hij is
5717577.
lekker pittig: en ondeugend.
Storingsnumnier gas buiten Meer informatie bij het Kenkantooruren: tel. 023
nemer Dierentehuis, Keesom(5)235100 (nv Energiebedrijf straat 5, tel 571.3888. Op 30
Zuid-Kennemerland. Tijdens augustus houdt het asiel bokant.uren: 5235123.
vendien een open dag.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-)
5714131.
Open
ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u.,
zat. 10-14 uur.

Geef Daniel een kans

Zanger Daniel de Mol uit het Strandhotel houdt ontzettend van
zingen, al tien jaar. Hij imiteert met gemak Elvis, Jack Jersey of
Lee Towers. Enige tijd geleden heeft er ook al een artikel over
hem in het Zandvoorts Nieuwsblad gestaan. Daniel wilde echter
graag nog een keer in de krant, omdat hij ontzettend graag wil
optreden. „Ik hoef er niet rijk van te worden. Als ik de mensen
maar een plezierig gevoel geef door mijn optreden," zegt hij
Daniel hoopt ook dat hij nog een keer door een platenbaas
ontdekt wordt. Wie geeft hem een kans? Daniel de Mol, Paulus
Loot l, 2042 AD in Zandvoort, tel. 5714941 (na 18.00 uur).

Zonnebloemenkampioen
De zonnebloemen van Cees Visser groeien weer flink. Ze zijn al
bijna vier meter. Dankzij duivenmest is Visser elk jaar zonnebloemenkampioen van Zandvoort. Hij gebruikt de stelen van de
bloemen trouwens op een erg handige manier: er groeien snijbonen langs.

Burgerlijke stand
Geboren:
Stan, zoon van Thomas Petrus
en Irmina Jacoba Ruijgrok.
Overleden:
Cornelis Paap, 80 jaar.
Godefridus Johannes Kol, 80
jaar.
Arie Jacob Koper, 54 jaar.
Johan Anton Jacob Niessen, 86
jaar.
Johanna Hendrika Mordhorst,
86 jaar.
Jacob van Duijn, 84 jaar.
Antonius Josephus Nolet, 74
j aai-.
Antonius Arnoldus Sevens, 79
jaar.

Kerkdiensten
Hervormde Kerk: zondag 10 uur: SOW, ds N. van KeulenSchaafsma.
Gereformeerde Kerk: zondag 10 uur: SOW in Hervormde Kerk.
Agatha Parochie: zaterdag 19 uur: pastor Duijves. Zondag 10.30
uur: pastor Duijves.
Nieuw Unicum: geen dienst.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: geen dienst.

Wie wil dat niet, een beetje romantiek?

ADVERTENTIE

Of roze nou je favoriete kleur
is of niet, Meubelboulevard
Amsterdam-Diemen heeft collecties in elke stijl. Komt dat zien.

Amsterdam

BAALBERGEN, HOUWELING INTERIEUR, MIJKDERS,
MONDIIEDER, MONTÈU OASE, VAN REEUWIJK, SLAAP
KAMER CENTRUM, STOK MEUBEICENTER, VAlHAl

WIJ

ff
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Schipper mag ik overvaren?

Pontvccr Groengebied Amstcllaml zet voetgangers en fietsers de Amstel tussen Kalfjcslaan en
Ouderkerkerdijk over. In april en september op zaterdag, zondag en feestdagen van 10-18 uur; in mei,
mui
juni, juli en augustus elke dag van 10-18 uur. Tarieven: fietsers en voetgangers één gulden per persoon
kinderen tot en niet vier jaar gratis
I'OtO.Jdilp

Historische kabelpont 'Jan Coevcrtveer' onderhoudt op de Amstel verbinding tussen de Brugstraat in Ouderkerk aan de Amstel (gemeente Oudcr-Amstel) en Amstclzijde (het
Amstelveense deel van Ouderkerk aan de Amstel; achtergrond op de foto)). Vaart alleen op de zondagen 9, 16, 23, 30 augustus en 13 en 27 september, van 12.30-17 uur.
Tarieven: donateurs van de Stichting Vrienden van het Pontjc (jaarlijkse bijdrage 12,50 gulden) gratis. Niet-donateurs betalen één gulden, kinderen beneden twaalf jaar
vijftig Cent
Foto Jaap Maai s

Voor een zomers fietstochtje in de buurt,
hebben wij voor u op deze speciale pagina
Uit & Vrije Tijd een pontjesroute door
Amstelland en De Meerlanden uitgestippeld.
Vijfmaal heeft u de gelegenheid om per
veerpont naar de overzijde van een rivier,
kanaal of meer te komen. De route is
ongeveer zestig kilometer lang.
enorm aanbod van" cafés en
restaurants aan.
Wilt u,' na hier wat rondgeke1
ken te hebben, uw fietstocht
voortzetten, dan gaat u eerst
met het pontje terug de Amstel over naar de Brugstraat.
Vervolgens rijdt u via de
Dorpsstraat, Achterdijk en
Ronde Hoep West langs de
Amstel naar Nessersluis (het
beste is de ANWB-bordjes
'Amstelroute' te volgen). U
komt dan op een gegeven moment automatisch langs de
Oude Waver te fietsen, een zijriviertje van de Amstel. Het
eerste het beste bruggetje over
de Oude Waver dat u tegenkomt, de 'Jac. C. Keabrug',
'Veerman' Henk van Heuke- gaat u over en rechtsaf naar
lom (die samen met zijn vrien- Nessersluis.
din op de pontveer woont) zet
u met een wijde boog de Amstel over. „Vooral kinderen vinden dat leuk," zegt Henk, die
vijftien jaar met een eigen
vrachtschip heeft gevaren.
„Toen het werk steeds minder
werd, ben ik er mee gestopt.
Nu vaar ik 's zomers met dit
pontje en doe 's winters baggerwerk voor een aannemer."
Tegenover het gelijknamige
Staat u weer met beide be- fort, zetten de broers Cock en
nen op de wal, dan fietst u over John van Schaik u met het
de Ouderkerkerdijk naar Ou- pontveer de Amstel over. Deze
derkerk aan de Amstel (ge- pontverbinding, die ook al
meente Ouder-Amstel). Een door twee eerdere generaties
dorp met schitterende histori- Van Schaik werd onderhousche kerken, bruggen en boer- den, dateert van 1819. De pont
derijen. En niet te vergeten de vervoert ook auto's, zij het niet
eeuwenoude Portugees-Israe- meer dan drie tegelijk. Het feit
litische begraafplaats Beth dat er gemiddeld zo'n tweeHaim. Middenin het dorp, aan honderd auto's en ('s zomers)
het eind van de Brugstraat, ligt ruim vijfhonderd recreatiefiethet Jan Coevertveer, een histo- sers per dag de pont op gaan,
rische kabelpont die wordt on- bewijst wel dat de gebroeders
derhouden door de Stichting Van Schaik aan het overzetten
Vrienden van het Pontje. Vrij- een drukke dagtaak hebben.
willigers zetten u (alleen op „Veel mensen zeggen dat het
zondag) de Amstel over naar romantisch werk is, maai' dat
Amstelzijde, het Amstelveense hoor je dan vooral 's zomers."
gedeelte van Ouderkerk aan
de Amstel. Hier treft u een
Tenzij u eerst nog even een

oewel de p.ontj esroute op verschillende plaatsen kan worden opgepikt (én afgebroken), starten wij onze betrekkelijk summiere routebeschrijving (het is daarom
misschien ook wel handig een
kaart van Amstelland en De
Meerlanden mee te nemen) op
de grens Amsterdam-Amstelveen. Hier, bij café-restaurant
't Kalfje, op de hoek Amsteldijk-Kalfjeslaan, wacht u het
eerste pontje. Het betreft een
oud sleepbootje, dat in opdracht van Groengebied Amstelland is omgebouwd tot
voetveer.

H

Pontfesroute

Duivendrecht

Badhoevedorp Nieuwe
uderkerk

Schiphol
Oost

Het veer over de Amstel, tussen Nessersluis en Nes aan de Amstel, is het grootste exemplaar dat u op
de pontjesroute tegenkomt. Maar de pont vervoert dan ook auto's. De gebroeders Van Schaik zetten het
hele jaar over, op werkdagen van 6-20 uur, op zaterdag van 7-20 uur en op zondag van 9-20 uur.
Voetgangers betalen een kwartje, fietsers vijftig cent en automobilisten 1,80 gulden
'' "
Foto.Jaap Majls

II,l P,
Waver

AalsmeerderbrtTg

* ^Aalsmeer
Nessersluis

Rijsenhout

Kudelstaart

kijkje wilt gaan nemen in het
fraaie dorpje Nes aan de Amstel (vanaf de pont rechtsaf),
gaat u vanaf de pont linksaf. U
blijft langs de Amstel rijden tot
in Uithoorn. Aan het eind van
de Dorpsstraat steekt u de
provinciale weg N 201 over
naar de Schans. Via de overdekte passage van winkelcentrum Amstelplein (zondags
gesloten, maar dan kunt u na
het oversteken rechtsaf om het
winkelcentrum heen) gaat u
naar de Boterdijk (naast het
gemeentehuis) en fietst langs
het Zijdelmeer naar De Kwakel.
Aan het eind van de Boterdijk, houdt u rechtsaan en
fietst u via het Kwakelsepad,
de Ringdijk en de Vuurlijn naar
Aalsmeer. Bij de stoplichten
steekt u de Legmeerdijk over
naar de Bachlaan en rijdt u
over de naast de weg gelegen
oude Liniedijk naar Vrouwentroost. Bij de T-kruising slaat u
rechtsaf de Kudelstaartseweg
op (later overgaand m de
Stommeer- en Stationsweg)
en fietst langs de Westemder
Plassen naar Aalsmeer.
Op het kruispunt met de
Zijdstraat (met bijna aan het
eind de gerestaureerde korenmolen De Leeuw) en de Van
Cleeffkade (met na tweehonderd meter TV Studio Aalsmeer en ShowBizzCity) slaat u
Hollands Kaasmuseum
linksaf de Uiterweg op (na vijftig meter ligt aan uw rechteropnieuw ingericht
hand de Historische Tuin).
Aan het eind van deze (doodloHet Hollands Kaasmuseum in Alkmaar laat zien hoe het ma- pende) weg, zet Piet Heemsken van boter en kaas in Noord- en Zuid-Holland vroeger in zijn kerk u met zijn pontje de Ringwerk ging. Dit wordt getoond aan de hand van gereedschappen, vaart rond Haarlemmermeer
over naar Rijsenhout.
werktuigen, documenten en afbeeldingen.
Het museum heeft onlangs een totale herinrichting ondergaan. Dat heeft er onder meer toe geleid dat meer dan voor- . Vervolgens gaat u rechtsaf
heen aandacht wordt besteed aan de sociale en culturele aspec- en fietst u langs het kanaal
ten van de zuivelbereiding. Dankzij de digitale technieken, is naar Schiphol-Oost (bij Aalshet nu voor de bezoekers mogelijk om het commentaar bij de meerderbrug steekt u opnieuw
video- en filmbeelden in verschillende talen te volgen.
de provinciale weg N 201 over).
Bij de stoplichten bij de BosMomenteel is in het museum een serie zestiende-eeuwse
randbrug, steekt u de Schipvrouwenportretten te zien. De portretten tonen vrouwen uit
Noord-Hollandse steden en dorpen en refereren aan de lokale holdijk over naai het fietspad
nijverheid. De portretten zijn in langdurig bruikleen gegeven langs Schiphol-Oost. Aan het
eind gaat u onder het viaduct
door het Rijksmuseum in Amsterdam.
Naast de historische portretten zijn ook elf hedendaagse foto- door, rechtsaf de brug (over de
portretten te zien van vrouwen op het Noord-Hollandse platte- Ringvaart) over en weer direct
linksaf het fietspad op.
land, gemaakt door fotografe Annie van Gemert.
U fietst door het AmsterHet Hollands Kaasmuseum is, heel toepasselijk, gevestigd
aan het Waagplein 2 in Alkmaar. Op het plein zijn in de zomer- damse Bos tot aan het Bosmurnaanden op vrijdagmorgen als bijzondere toeristische attractie seum/Pannenkoekenrestaurant 'Meerzicht' (let op: onderde kaasdragers actief.
weg krijgt u een afslag naar onHet museum is gevestigd boven de VW. Telefoon van Het
dermeer een geitenboerderij).
Hollands Kaasmuseum: 072-511.4284.

Heen en weer
door Amstelland
en Meerlanden

Amsterdam

Amstelhoek

Voor 'Meerzicht' gaat u linksaf
de Meerkade op en treft u een
kilometer verderop het laatste
veer in de route aan. Schipper
Nico Jansen zet u het Nieuwe
Meer over. „Omdat ik zonder
subsidie vaar, zet ik alleen op
zaterdag en zondag over, want
dat zijn de enige rendabele dagen," aldus Jansen.
Het pontveer over het Nieuwe Meer vaart van april tot en
met oktober). „Bij mooi weer
zet ik gemiddeld zo'n zevenhonderd fietsers en voetgangers over, maar bij slecht weer
is het met vijftig passagiers wel
op," zegt de pontbaas. Aangekpmen bij de kortgeleden vernieuwde steiger aan de zijde
van de Oeverlanden, zet u uw
fietstocht voort door dit natuurgebied. U komt dan op het
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Jaagpad en fietst in feite om
het Nieuwe Meer heen naar het
Amsterdamse Bos (onderweg
steekt u de Nieuwe Meer- of
Schinkelsluis over).
Ter hoogte van de roeibaan
in het Amsterdamse Bos,
steekt u bij de rotonde de weg
over naar het fietspad (dus het
bos weer in) en gaat u aan de
hand van de 'paddestoelen' en
fietsbordjes van de ANWB
richting Amstelveen/Buitenveldert/Kalfjeslaan/Ouderkerk
aan de Amstel. U komt dan, als
het goed is, op de Nieuwe Kalfjeslaan uit. Die fietst u uit.
steekt de Amstelveenseweg
over en gaat via de Kalfjeslaan
naar het beginpunt van de
pontjesroute: 't Kalfje

Veerpont Kijscnhout-Aalsmccr zet voetgangers en (brom-) fietsers de Ringvaart over, tussen
Aalsineerderdijk en Uiterweg ('de Buurt'). Dat gebeurt het hele jaar door op maandag tol en met
vrijdag van 7-18 uur; alleen van half april tot half september ook op zaterdag en zondag van 10-18 uur.
Voetgangers betalen voor een enkele reis 75 cent, fietsers 95 cent en bromfietsers 1,05 gulden

DickPiet

Expositie
In de Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar is tot en met
13 september een expositie
van drieluiken te zien, gemaakt door amateur-kunstenaars. Dit met oog op de herdenking van de geboortedag
van de schilder Maerten van
Heemskerck (1498-1574). Op
12 september is de pnjsuitreiking voor het beste werk. gekozen door bezoekers van de tentoonstelling.

Zomerzwerven

'Hclcna', het fiets- en voetgangcrsvecr over het Nieuwe Meer, tussen het Amsterdamse Bos en de Oeverlandeii, vaart van april tot en met
oktober. Schipper Nico Jansen van Rederij Oeverloos zet alleen op zaterdag van 13-18 uur en op zondag\an 11 tot 19 uur passagiers over.
Tarieven: drie gulden per persoon; kinderen tot en met twaalf jaar lialf geld
Foto .Kuip Maai s

Het stads- en streekvervoer
doet er alles aan om het de
vakantievierders in eigen land
naar de zin te maken Tot l
september is de Zomerzwerfkaart te koop. waarmee je een
dag lang onbeperkt door Nederland kan reizen Geldig m
alle stads- en streekbussen.
trams en metro's, alleen voor
de Interliner moet je vijf gulden toeslag betalen per dag.
De Zomerzwerfkaait is verkrijgbaar bij de chauffeurs van
de streekbussen en aan de lokelten van het stads- en
streekvervoer en kost zestien
gulden per persoon. Kinderen
van vier tot en met elf jaar en
ouderen met een Pas-65 betalen minder, namelijk tien gulden vijftig. OV-Reismformatie
telefoon 0900-9292 (75 cent per
minuut).
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Op zoek naar een nieuwe uitdaging
in de regio Amsterdam?

Opleidingen/cursussen

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mi.-l-<,-u.lwrlelllir„ Uniini wm-il.-n cra-l mn- \ „('2 UlomiMrii lin'rille in iliver>e Irllrrp'oollrn.
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|i;iiiiiiii ..MK'.KO'S".
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Sliiiliii[>lijd: iiiaanilii^ 17.110 uur.
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* /amlvoDrl» Nieim>hlad. Cii!.||iliis|>l<-ill 12. IIIIIJ.IM
/and\<mrl:
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\V2./.aiMh
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l illHioriiM' Courant, de Koude Veiier. AaUmeerder
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Huishoudelijk personeel gevraagd

Stichting
Bejaardenzorg
Amstelveen
De Stichting Bejaardenzorg Amstelveen beheert twee verzorgingshuizen, te weten:
DE OLMENHOF voor 97 bewoners
en 'T HUIS AAN DE POEL voor 150
bewoners, alsmede 29 aanleunwoningen.
Zowel voor de locatie De Olmenhof als 't Huis aan de Poel
zoeken wij een

'ALRAVEN VAN HALL COLLEGE
HEROnl'SOPLEI DINGEN

ADMINISTRATIE
JURIDISCHE DIENSTVERLENING

1)0 spcdiilisl in u c r k !
VOLOP BANEN VOOR ENTHOUSIASTE,
GEMOTIVEERDE (M/V)

Secretaresses / Management Assistentes
Word je enthousiast bij de termen: dynamisch, internationaal,
nformele werksfeer, organiseren, zelfstandigheid, uitdaging.
Heb je een opleiding op MBO-HBO niveau en pit?
LAAT DEZE KANS NIET SCHIETEN!

Commercieel medewerker
Diverse functies zowel in de IT- en Financiële wereld als de
Dienstverlenende sector. Ben je klantgericht, stressbestendig, commercieel, flexibel en heb je HBO werk-denkniveau?
DAN HEEFT ARTO DE BAAN VOOR JOU!

Logistieke Toppers
Per direct uitdagende logistieke (start-)functies op
MBO en HBO niveau bij een zeer gerenommeerd IT-bedrijf te
Amsterdam. Internationaal, dynamisch, verantwoordelijk
werk in informele werksfeer voor analytisch en
communicatief sterke kandidaten.

Bank en Verzekeringen medew.
ONZE SPECIALITEIT EN TEVEEL BANEN
OM OP TE NOEMEN! Op zoek naar een carrière
in het BANKWEZEN? Diverse banen als medewerker
Back-Office, Effecten, Betalingen, Kas-Balie,
Accountmanager, etc. op MBO/HBO niveau!
Interesse in VERZEKERINGSWEZEN?
Bel voor een Persoonlijk Banenadvies!
Polis- en Relatiebeheerder, Hypotheekadviseur, etc.
Voor (erv.) kandidaten én starters met MBO/HBO opl.

Boekhoudkundig medewerkers
Cijfermatig sterk, accuraat en interesse in een baan op
niveau? Voor kandidaten met SPD, MBA of PD diploma is
deze advertentie de eerste stap naar een nieuwe carrière.

Parttime functies op niveau
Ben je op zoek naar een parttime functie als
SECRETARESSE, TELEFONISTE, ADMINISTRATIEF- of
BOEKHOUDKUNDIG MEDEWERKER, RECEPTIONISTE of
POSTKAMER MEDEWERKER.
Ook voor parttimers heeft ARTO interessante banen!

Engineers
Uitdagende banen voor HTS-ers (en MTS-ers) op niveau
bij een internationaal computerbedrijf.
Affiniteit met automatisering en toe aan dé uitdaging?
Bel snel voor meer informatie.
Nieuwsgierig naar de vele mogelijkheden die
ARTO UITZENDBUREAU, ARTO PROJECTEN en
ARTO WERVING & SELECTIE je kan bieden?

l i E V E l I .I C l N C

Is je kennis verouderd of onvoldoende?
Heb je nu tijd voor studie en beroep?
Wil je uitzicht op betaald werk?

Kies dan voor een startkansopleiding
Er is volop werk in de automatisering, financiële administratie
en het secretariaat.
Het Walraven van Hall College te Amsterdam organiseert in
samenwerking met de arbeidsvoorziening een 1-JARIGE
DAGOPLEIDING voor ambitieuze schoolverlaters, studiestakers, herintreders en werkzoekenden met een (afgebroken)
vbo/mavo/havo/vwo opleidingsniveau. Studeren met studief inanciering of behoud van uitkering is mogelijk.

Brugman badmeubel
Bianca 125 Modern on fiinrlionccl im'iilicl, 125 n
in wil Imngglaiis. Ruim
knst, wastiifellihid mei luxe »u»laf'el, hullliogi! kasl niet laden <-n
wasnuiml, spiegel en lielillijs
met ludopeenspols

Op 14 SEPTEMBER 1998 beginnen we met de volgende
mbo-opleidingen:
* Assistent administrateur;
* Boekhoudkundig medewerker;
* Commercieel medewerker banken;
* Directiesecretaresse/managementassistent
met specialisaties: medisch, pr/communicatie, juridisch,
personeelszaken, marketing/export;
* Secretaresse/secretarieel medewerker;
* Medewerker beheer informatiesystemen;
* Applicatie-ontwikkelaar;
* Assistent secretaresse;
* Commercieel administratief medewerker;
" Administratief medewerker;
* Medewerker logistiek management;
* Algemeen beveiligingsmedewerker;
* Toezicnthouder openbare ruimte;
* Schakelopleiding politie.

Profiel van de opleiding
Vijf dagen per week naar school. Drie maanden stage.
Praktijk- en beroepsgericht. Persoonlijke studie- en trajectbegeleiding. Gedegen examentraining. Weinig kosten. Boekenpakket in bruikleen.

Werken én leren?
Een combinatie van werken én leren is ook mogelijk. U gaat
dan 1 a 2 dagen per week naar school en 3 a 4 dagen de
beroepspraktijk in (stage/werken).

Externe examens
Deelname aan externe examens is mogelijk, zoals Basiskennis Boekhouden, praktijkdiploma Boekhouden en Loonadministratie; MBA; NIMA PR/A; NEMAS Management; NIBE
Bankleer.

Teuco Relax 2000

KEUKENS & BADKAMERS
DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:
HOOFDDORP, Kruisweg 785 C, 020-6533482.
ZAANDAM, Piclcr Ghijsenlaan ll/Pnivincialuwtg, 075-6355920
ZOETEUWOUDE, Hoge Rijmlijk 195,071 - 5414054.
Overige adressen vindt u in ile Gouden Giils.

Multifunctionele doiiclieealiine
met zijilonclie, lionftldonclic,
nek-, schouder- en voclmussugc. Met Turks stoomhsul,
krilideiisloomhad, lictcliicht
functie, verlichting, radio- en
coiiipulcrl)udicnings|)iincel.
Incliiüicf
plaatsing!

Brugman inslallalienlaii
voor (Ie complete installatie
van uw badkamer

Informatie en inschrijving

Kunst, cultuur, strandwande- Ik ben een lekkere jonge meid
Dagelijks op het Walraven van Hall College,
lingen, zon, jazz, steden
uit Hoofddorp van 24 jaar. Ik
Onderhoud,
Verhuizingen
Centraal adres: Terheideweg 10,
bezoeken. Interesse? Een zoek via deze lijn een jongereparatie,
1062
HL
Amsterdam,
tel.:
020-5161616.
slanke, vrouwelijke weduwe man die een poging wil doen
N.Z. VOORBURGWAL 158, AMSTERDAM
Vraag naar Klaas van den Herik of Celia Lieuw (vanaf 10 van 59 jaar en 1.72 lang, dat om mij te verwennen. Ik heet
doe-het-zelf
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
aug.).
ben ik! Heb blonde haren en Bianca, ben niet verlegen en
kamerverhuizingen/ transport.
Divers personeel gevraagd
blauwe ogen. Jij bent lang, wacht op een originele, maar
Voll. verz. Dag-nachtservice.
DE KLUSSENBUS
slank en modern. Reageer en vooral ondeugende reactie
020-6424800 of 06-54304111.
Voor
iedere
klus,
bellen
dus,
met voorstel. Boxnummer
Beide functionarissen zijn verantwoordelijk voor de volgende
op di. 11 aug. om 19.30 uur; vr. 14 aug. om 10.00 uur en'do. 20 ik vertel je meer!
Tel.: 023 - 5713780.
888147.
onderdelen binnen de facilitaire dienst:
aug. om 19.30 uur aan de Terheideweg 10 (onder het Confec Boxnummer 994814.
Te koop
-schoonhouden appartementen;
tie Centrum), bereikbaar met tram 1, 2 en 17 en de metro Lieve dame tot 60 jaar! Rea- Ik ben op zoek naar spannen- SCHILDER heeft nog tijd v.
gevraagd
binnenen
buitenwerk.
Vrijbl.
-schoonhouden algemene ruimtes;
ringlijn 50, uitstappen bij station Lelylaan.
geer jij op mijn advertentie? de bi-mannen in de omgeving
diversen
- linnendienst;
Uitgaan, knuffelen, lekker Aalsmeer, Amsterdam, ArrV prijsopgave.
Engels
voor
beginners
+
half- magazijnbeheer;
glas wijn, gezelligheid thuis. stelveen, Uithoorn, Mijdrecht. Bellen na 18.00 uur: 5719800.
Financiën
en
gevorderden,
ƒ6
p/u.
Begin
-opleveren van vrijgekomen appartementen.
Nationale Vakopleiding Beveiliging organiseert i.s.m. een 31/8, 1/9, 3/9. Ook privéles.
Daar houdt jij toch ook van?! Ik ben een lieve vrouw en wil
handelszaken
beveiligingsbemiddelingsbedrijf informatie-avonden in het PROGRESS 020-4124800.
Samen nog volop"genieten erg" graag een 'k'éër mét 'je
• GSM telefoon, nieuw,
MüziekIn 't Huis aan de Poel is deze functionaris tevens verantwoorland. Voor iedereen die, met een goede opleiding,
van het leven. Ik ben 59 jaar afspreken. Voel je je aangezonder abonnement ƒ250,-.
instrumenten
delijk voor het beheer van de toko.
verantwoord aan de slag wil in de beveiliging:
jong en benieuwd naar jouw sproken aarzel niet en bel.
Tel. 023-5717357.
Gerapporteerd wordt aan het clusterhoofd huishouding. De Soest 25/8, Rotterdam 27/8, Zwolle 1/9 en Amsterdam 3/9. PRIVE-LES Engels, Latijn,
reactie. Boxnummer 370123. Boxnummer 890575.
Grieks,
Dutch
lessons.
J.
BakV.A. ƒ 75 - DORSMAN
kandidaten die wij zoeken hebben kennis van bovengenoem• Vouwfiets gevraagd. Geker, Botticellistr. 38-2, A'dam
Lieve, eerlijke, betrouwbare, Ik ben zelf een lief blank meisblijft toch goedkoper!
de werkzaamheden en leidinggevende ervaring.
Bel voor meer info:
makkelijk
inklapbaar,
tot
(bij Olympiapl.), 020-6751664.
gezellige jongeman tussen ke met mooie blonde lokken,
Bel nu: 023 - 5714534.
NVB Nationale Vakopleiding Beveiliging, Soest.
ƒ 100. Tel.: 023-5716442.
de 20 en 25! Ik ben waar- Rebecca is mijn naam. Ik heb
Werktijden:
schijnlijk op zoek naar jou! een normaal postuur, blauwe
De Olmenhof: maandag t/m vrijdag van 8.30-16.30 uur.
Mode
Houd jij ook van leuke
ogen en ben 1.75. Wil je meer
't Huis aan de Poel: maandag t/m vrijdag van 8.00 -16.30 uur.
Onroerend goed
gesprekken en nog veel weten, bel me direct. Ik val op U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,en woonruimte
meer?
Ik
ben
Vanessa,
21
jaar
mooie donkere mannen. Je
voor het eerste half jaar
Salaris:
jong. Groetjes uit Nijmegen. leeftijd maakt me niet uit, bel
een goede piano huren.
te huur
De Olmenhof: schaal 6, max. ƒ 3.660,00 bruto per maand op
Boxnummer 672598.
gewoon. Boxnummer 973777.
fulltime basis (36 uur per week).
Vondellaan 7
aangeboden
't Huis aan de Poel: schaal 7, max. ƒ 3.960,00 bruto per maand
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Momenteel ben ik nog gebonop fulltime basis.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken den. Toch zoek ik via deze
Kunst en antiek
Amsterdamseweg 202
Te huur aangeb. opslagruimweer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- weg een lieve, gevoelige
AMSTELVEEN
te in Zandvoort-N. ±90 m2,
Het dienstverband wordt aangegaan voor de termijn van 1
zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot man. Ben jij dat en ben je net
020
6413187
per 1 sept. 023-5246777.
jaar met de mogelijkheid tot een vaste aanstelling.
*Veilinggebouw
Amstelveen*
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-52502188.
als ik, ook een echte dierenvriend? Ik luister naar de Heden INBRENG, Spinnerij 33
Inlichtingen bij de heer Elstrodt, clusterhoofd huishouding, zoekt ter uitbreiding van onze verhuisploegen: 1 CHAUFFEUR
naam Carla en ik wil jou graag Amstelveen, 020-6473004.
Kennismaking
dagelijks na 13.30 uur, tel.: 020-6456551.
beter leren kennen tijdens • Rubrieksadvertentie? Zie
met groot rijbewijs en chauffeursdiploma tot ca. 40 jaar.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot 17 augustus a.s. sturen 2 (LEERLING) VERHUIZERS tot ca. 20 jaar (liefst met een
een date!!
voor adres en/of telefoonnr.
naar de directie van Stichting Bejaardenzorg Amstelveen, B-rijbewijs). Bel voor een afspraak, tel. 020 - 420 5000.
Boxnummer 494851.
de colofon in deze krant.
Populierenlaan 21, 1185 SE Amstelveen.
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Leuk vakantiewerk!
Dat
kan
nu
heel
simpel,
snel
en
discreet,
24
uur
per
dag,
Gevr. hulp in de huish. 2 ocht. • ANNULERINGEN van ad-Verdien + ƒ 150 p.d. Bel snel
Horecapersoneel
7 dagen per week. Wat moet u doen?
p.w. in modern comf. huis. Inl. vertentie-opdrachten kunt u
0900-2002005 (100cpm).
1. Kies een leuke advertentie.
gevraagd
tel.: 5715004.
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
2. Bel met 0906-50.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
• Rubrieksadvertentie? Zierichten aan Micro's Weekme3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
(Para)medisch
Druk eetcafé zoekt per direct
voor adres en/of telefoonnr. dia, Postbus 156, 1000 AD
van uw keuze.
personeel
Amsterdam.
medewerkers barbediening. 4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
de colofon in deze krant.
Coupon uitknippen en opsturen BR1EVKN ONDER
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolTelefoon: 023-5731607.
gevraagd
gendc voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
(frankeren als brief) niet ver- NUMMER KOSTEN
Reageren op advertenties met boxnummer?
Zandvoorts
Nieuwsblad»
inzenden
uitsluitend
via
de
melding van uw postcode naar F9.9ÏIICUBTW)
Winkelpersoneel gevraagd
EXTRA
Weggelopen
of
ons
kantoor:
bon
(niel
telefonisch)
•
aan
balie
kantoor
zijn
opgeGevr. parttime tandartsassis(u dient er rekening
Micro's
Weekmedia,
Postbus
gevcn
•
maximaal
3
regels
•
alleen
voor
particulier
gevonden dieren
tente bij de jeugdtandverzoriiH'C te houdvn dut hij
gebruik
•
het
aangebodene
mag
niet
boven
156,
1000
AD
Amsterdam.
uw opgave de regel
H & A Mode heeft plaats voor een spontane en ervaren ging in Amsterdam. Br. o. nr.
hr.o.nr.... lm r. v.d. hlad
f 300.- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboFax: 020-6656321.
Hieronder vindt u een kleine selectie van de
verkoopster (ft/pt) voor verkoop damesconfectie in bejaar 713-32006 v.d. blad.
• Aan komen lopen: grijze
als l regel hij uw tekst
honderden aanwezige advertenties.
denhuizen. Leeftijd v.a. 40 jr, woonachtig regio A'dam.
den.
poes, witte pootjes, wit befje.
gerekend wordt).
Heeft u zin om binnen een leuk en dynamisch bedrijf te
Gebruik bij het invullen van uw teksl de coupon en
Of afgegeven bij:
Telefoon: 023-5715004.
Doorbreek de sleur! Spring uit Omgeving Amsterdam
Oproepen
werken, stuur dan uw schriftelijke reactie met recente pasfoto
voor
iedere
lelter.
punt.
komma
of
cijfer
één
vakje.
Kantoor
Zandvoorts
de band! Neem contact op WAKKER WORDEN! Ik ben
Wij zijn niet u:inspraMededelingen
binnen 7 dagen naar: Koningsvaren 125, 1391 AH Abcoude.
Nieuwsblad
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
met Conny! Een 29-jarige een welwillend en lustig type
kelijk vo->r fouten ontFelicitaties
Schrijf
per
regel
hele
woorden
of
lettergrepen.
Gasthuisplcin
12.
moeder van een dochter van Ik zoek via deze weg goec
stusin door onduidelijk
2041 J M Zand voort'
5. In het bezit van rood lang gebouwde mannen die tegehandschrift.
Gevr. dms. en hrn. v/a 18 jr,
Commercieel en administratief
Indien
uw
advertentie
een
betaalde
Micro
is.
kunt
u
voor marktonderzoek ovei • Jessica, wat een verrassing haar en groene ogen. Jij bent lijkertijd met me willen daten
bij
uw
tekst
een
gegarandeerde
(giro)bc(ualchcquc
bijpersoneel gevraagd
Gratis Micro's en betaalde
Wij behouden ons het
div. onderwerpen: frisdr., au- hè zaterdag. Gefeliciteerd, een breed geschouderde, Ik ben een blondine met een
sluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
langharige man met veel goed lichaam van 40+. Laat
to's, vrijetijdsbest. enz, tegen veel geluk. Bert Uschi.
Micro's moeten worden inaelc- rechl ™<>r winder
spieren. Reageer nu!
vergoeding. 0297-569899.
jullie nummer achter svp
verdaan de baüe van ons kan- S---,^
• Omi, gefeliciteerd met uw Boxnummer 826774.
Dynanamisch advocatenkantoor in Amsterdam zoekt een:
Grutis Micro's kunnen niet telefonisch worden
Boxnummer 855543.
toor tol uiterlijk maandag
llic.,
tt, „,.„„£.
• Gezellige rommelmarkt in 88ste verjaardag. De hele faopgegeven.
16.00 uur.
Een maatje voor alle gezellige Samen gezellige dingen onhet Huis i.d. Duinen op 15 milie + aanhang.
dingen. Terrasje pikken, bio- dernemen. Fietsen en noc
aug. van 14.00 - 17.00 u.
scoop, uitgaan, uit eten enz!! veel meer! Lijkt 't je wat? Ber
•
ledereen
van
harte
welkom
Uitgaan
met vwo/havo en een goede typevaardigheid. Het gaat om
Verzorgd, netjes, 1.93, 32 jij een aardige man tot 65 jaar
op
de
rommelmarkt
van
het
een jong kantoor met een informele werksfeer waar collegialijaar, dat alles ben ik! Heb en rond de 1.80 lang? Ik wi
Huis
i.d.
Duinen.
teit geen buitenaards begrip is. Ook pas afgestudeerden
Elke donderdag dansen en blonde haren, blauwe ogen jou graag beter leren kennen!
kunnen reageren. Aanvullende training wordt verzorgd.
• Rubrieksadvertentie? Zieontmoeten v. alleengaanden en een normaal postuur. Ik ben Willemien, 59 jaar, 1.73
Reacties met c.v. naar: mr. Helena M.M. van der Weijden, voor adres en/of telefoonnr. v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieu- Spreekt dit alles jou aan en wil lang en weeg 180 pond!
Meddo Professionals, Weesperzijde 86, 1091 EK Amsterdam. de colofon in deze krant.
welaan 34A Osdorp, v.a. 20 u. je meer weten? Boxnummer Boxnummer 843738.
280836.
Stop!! Deze advertentie is beHeb ik m'n advertentie inge- stemd voor jou!! Een MarokEEN DAG SLAGHAREN IS EIGENLIJK TE KORT
sproken, maar wat zoek ik
kaanse jongen van 25 jaar,
eigenlijk? Alle vrouwen hier dat ben ik! Ik luister naar de
t/m 3 regels ƒ 5,60
zijn even knap, opwindend en naam Sam en ben gek op alle
spontaan. Alle mannen zijn leuke dingen van het leven.
1/m 4 regels ƒ 7,47
knap met een flink voorko- Woon jij ook in de omgeving
t/m 5 regels ƒ 9,34
Ja, reserveer snel voor een 3-daags vakantie-arrangement:
men waar een
jaloers
van Amersfoort? Bel mij dan
op
wordt
....
Nee
ik
zoek
een
eens
en
wie
weet!
Boxnumt/m S regels ƒ 11,21
*2 overnachtingen in een compleet ingerichte wigwam.
ewone sukkel,
mer 381030.
t/m 7 regels ƒ 13,08
* Elke wigwam is voorzien van water, elektra, verwarming,
oxnummer 363333.
Ik kan het niet helpen, maar ik
t/m 8 regels ƒ 14,95
kookgelegenheid, koelkast en T.V. Bovendien beschikt u over
Heren! Ik ben een alleen- kick nou eenmaal op teleeen eigen sanitaire unit met toilet, douche en wastafel.
staande moeder en samen foonseks. Ik ben een spontat/m 9 regels ƒ 16,81
met mijn zoon van 7 ben ik ne meid van 30 en ben op
*3 dagen lang gratis gebruik maken van de vele nieuwe en
t/m 10 regels ƒ 18,68
op zoek naar een weduwnaar zoek naar dito man tot circa
geweldige attracties zoals The Eagle, de wildwaterbaan, de
met kinderen. Samen een
40. Ik heb ondeugende oqgVVili u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niel opnemen.
gezellige boel ervan maken. jes, maatje 34/36, en ben niet
looping star, de spannende wild west shows, het circus, lekker
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voorde xakelijke markt, tol een maximum van één adverlonlie
Lijkt 't je wat? Onze hobby's op mijn mondje gevallen en
verwarmd zwemmen in het unieke Bergbad en nog véél meer.
zijn dagjes uit, tuineren,
per week. Ook /onder vermelding vraagprijs (artikelen te /.amen niel hoven l'300.-.) kutil u niel gratis ad vertelekker mezelf! Boxnummer
* genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's.
schaken en lezen.
900164.
ren. Alle prijzen x.ijn incl. I7.5 f /f BTW.
Boxnummer 924127.
Geldig voor de data:
* Dét is een belevenis voor de kinderen én voor u !
In Amsterdam, daar woont
Naam:
'.
Heren opgelet!! In het Westen Kimberly! Een slanke, jonge
* MA 31/8- Dl 1 - WO 2 SEPT.
van het land zoek ik een lieve vrouw van 35 jaar, 1.75 lang of
Adres:
man voor een gezellige rela- kort. Blonde haren, blauwe
* WO 2 - DO 3 - VR 4 SEPT.
tie. Marja, dat is mijn naam! Ik ogen. Hoe zie jij eruit? Heb je
* VR 18 - ZA 19 - ZO 20 SEPT.
Postcode:
Plaats:
ben 53 jaar, 1.60 lang of kort een donkere huidskleur? Dan
en
weeg
65
kg.
Heb
jij
interesmoet
je
zeker
reageren!
* VR 25 - ZA 26 - ZO 27 SEPT.
se? Grijp dan snel je kans, Misschien hebben wij binnenTelefoon:
o
Aankomst 12.00 uur; vertrek 10.00 uur. l voordat het te laat is! Groet- kort een date!
ies! Boxnummer 937026.
Boxnummer 380613.
S.v.p. in rubriek:

teamleider m/v
huishouding

Bel dan snel: 020-6273094 / 6237475

Speciale voorlichtingsbijeenkomsten

Een baan in de
beveiliging???

Autoverzekering

PIANO
SPELEN

tel: 035-6090109.

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

Monet Strijkservice

VAN KERKWIJK

WIGGELAAR VERHUIZINGEN B.V.

Zie voor meer micro's
op pagina 10

voor de particulier:
3 regels gratis

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

secretaresse m/v

Zandvoorts Nieuwsblad

Avontuurlijk wigwammen
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN

§

LAST MINUTE
3 dagen f 328,-

per wigwam max. 6 pers.

SLAGHAREN, DAAR GENIET IE NOG 'T MEEST
RESERVEER SNEL: 0523-683000 TOT 20,00 UUR

ed 17
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issan Almera 1.4 GX

Xsara VTS voor Van Lennep

Vleugje sportiever, vleugje perfecter
E KENNEN de Nissan Almera als een betrouwbare,
plezierige auto. Het enige waar het hem tot nu toe
aan ontbrak, was een vleugje sportiviteit. Met subtiele veranderingen aan het uiterlijk heeft Nissan dat gemis
doeltreffend uit de wereld geholpen. De Almera is nog
dichter naar perfectie getild.

W

De opvallendste wijzigingen zijn
de nieuwe grille met 'honingraatstructuur' en de zogenaamde
'combi-achterlichten'. Allemaal
krachttermen die aangeven dat
Specificaties
Nissan Almera 1.4 GX:
viercilinder
lijnmotor '
Cilinderinhoud: 1392cm3
Vermogen: , -64 kW/87 pk
bij 6000 t.p.m.
Max. koppei:
116Nm
bij 4000 t.p.m.
12,6 sec van
Acceleratie;
0-100 km/uur
Topsnelheid:
172 km/uur
Gem, verbruik: 7,0 ltr/100 km.
Motortype:

Prijs:

f31.995,-.

Bijzonderheden
uitrusting:

'

Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtïging
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
Airconditioning
Airbag bestuurder en passagier

Opel Corsa met geluid
Kopers van een Opel Corsa krijgen tot eind september gratis een
radio/cd speler in de aulo. Deze heeft een waarde van 799 gulden.
De standaard zes luidsprekers zorgen voor kamerbreed geluid. In
het infodisplay centraal bovenop het dashboard worden de zenders
en radiofrequenties weergegeven.

de Almera een vlottere uitstraling
heeft gekregen. Maar Nissan zou
Nissan niet zijn als het slechts bij
optische veranderingen zou blijven. Het merk maakte van de
gelegenheid gebruik om de
Almera op alle fronten te vervolmaken. Zo zijn de veiligheidsvoorzieningen verbeterd (twee
airbags zijn nu standaard) en is
de auto rijker uitgerust. Ook het
onderstel moest er aan geloven.
Ondanks dat de wegligging van
de Almera alom geprezen werd,
heeft Nissan het onderstel nog
verder kunnen verfijnen.
En dat is te merken. De benedenverdieping van de Almera behoort
tot de absolute top van Autoland.
Hij is comfortabel en heeft tegelijkertijd een zeldzaam goede wégligging. Met deze auto kan niemand kwaad doen. Stuur iemand
zonder rijbewijs ermee het circuit
van Zandvoort op en de kans is
groot dat het prima afloopt. Zeker
in combinatie met de GTI-motor
(105 kW/143 pk) kun je met de
Almera wonderen verrichten.
Alles aan de auto laat zich enorm
eenvoudig bedienen. Die eigenschap is typisch voor Nissan,
want ook in de Primera die we
onlangs aan de tand voelden viel

Gijs van Lennep, één van Nederlands bekendste autocoureurs,
heeft een Citroen Xsara Coupé VTS gekozen. Deze sportieve auto
is een kolfje naar zijn hand. Van Lennep heeft een band met
Citroen. Zijn vorige auto was een sportieve ZX met een zestien
kleppen motor. Deze Xsara met een 2,0 liter motor van 167 pk is
dan ook een prima opvolger. "Groen is mijn lievelingskleur. Het
geeft met name sportwagens extra stijl. Wat ik belangrijk vind: hij is
bloedsnel, maar dat ligt er niet dik bovenop."
Gijs van Lennep heeft vroeger ook gereden in de Formule l.
Daarnaast won hij ooit de 24-uurs race van Le Mans. Nu neemt hij
niet meer actief deel aan wedstrijden. Met de Xsara zal hij de
komende tijd wel vaak in de buurt van het circuit in Zandvoort te
zien zijn. Daar begeleidt hij als ervaren coureur de rijders van de
Paerle Citroen Saxo Cup.

Top Renault van Matra
De Renault Espace is veertien jaar geleden ontstaan uit een toen
gesloten overeenkomst met de Franse carrosserie specialist Matra.
Dit bedrijf was toen op sterven na dood. Dankzij de opdracht van
Renault en het navolgende succes van de Espace bestaat Matra
nog steeds. En hoe, de volgende opdracht is binnen: de ontwikkeling van een model dat in de toekomst het aanbod van Renault
moet vergroten. Het zal een grote auto zijn. In die zin dat hij uitkomt in een segment van de Safrane en de Espace. Begin volgende eeuw moet de nieuweling uitkomen.

Caramba Alhambra
De nieuwe grille en bumper doen sportief aan
het op. Ook hier geldt: een kind
kan de was doen.

' Volgens Nissan neemt deze
Almera genoegen met zeven liter
per honderd kilometer (1 op 14,3)
Ons slachtoffer was uitgerust met
gemiddeld. We kwamen, met
de meest bescheiden motor, de
onze bovengemiddeld forse rijstijl
1,4 liter viercilinder, die 64 kW/87
(tja, om zo'n auto te testen moet
pk levert. De Almera is daarmee
je natuurlijk wél regelmatig het
gaspedaal diep intrappen) tot
niet tot spectaculaire sprintjes of
een .hoge topsnelheid te verleiongeveer 8,5 liter per 100.000
den. Daar staat tegenover dat het meter. Oftewel 1 op 11,8. Een
verbruik aangenaam laag blijft.
prima prestatie. Maar natuurlijk

kunnen degenen die zich wat
minder zorgen maken om de portemonnee bij Nissan terecht voor
een grotere motor. Boven de 1.4
staat de 1.6, die met 73 kW/100
pk net een beetje extra presteert

(en niet eens zo gek veel meer
verbruikt). Voor wie het onderste
uit de kan wil is er de reeds
genoemde 2.0. In het programma
zit tevens een dieselmotor, de 2.0
diesel.

Chrysler 3 I I

Ruim zitten en opschieten. Dat gaat het best met een Seat
Alhambra t.8 Turbo. De motor levert 150 pk. Het is een nieuwe
topversie in het gamma. De uitrusting is heel luxe. Standaard zijn
bijvoorbeeld abs en eds. De eerste verzorgt stabiliteit bij hard remmen, de tweede bij snel optrekken. Het voorkomt dat de wielen
voor doorslippen. Een summum van gemak is de verwarmde voorruit. Scheelt heel wat tergend krabben in de winter. Deze royale
Seat kost 67.995 gulden. Het is een stevige prijs, maar in vergelijking met concurrent ruimte-auto's komt de Alhambra heel concurrerend uit de verf.

wekt reislus

VW piekt met techniek
R SCHUILT EEN gevaar in het rijden met Chryslers
nieuwste. Dat je verkikkerd raakt op de 300M. Je vergeet alles in deze luxe auto. Voor je er erg in hebt, rijd
je een afslag voorbij. Want een half uurtje extra toeven in
deze Amerikaan van groot formaat doe je maar wat graag.
Zeker omdat de auto ook nog eens veel bekijks trekt.

E

Met de 300M presenteert
Chrysler een model met een
zogenaamde retro-look. Dat heeft
alles te maken met de styling,
waarin iets van de vormgeving
van vroegere auto's is verwerkt.
Bij deze auto zijn dat de prominente grille met het sierlijke merklogo, de gebogen welvingen van
de carrosserie en de wijzerplaten
van de tellers. De lay-out heeft
iets weg van een klassiek
Zwitsers uurwerk.
Volgens Berend Hulshoff van
Chrysler Nederland B.V. is deze
Amerikaan met zijn lengte van
maar liefst 4,99 meter op
Europese smaak gemaakt. Veel
meer dan bij voorganger Vision
het geval was. Nu is bijna vijf
meter nog fors aan de maat,
maar als naar Amerikaanse maat-

V

OLKSWAGEN.loopt graag voorop met techniek. De
technische denktank van het merk heeft onlangs
maar liefst drie uitvindingen gepresenteerd.
Systemen die in de nabije toekomst komen. Dat zijn een
vierwielaandrijvings-systeem, 4Motion, en ESP, een elektronische 'bochtenhulp'. Bovendien heeft VW een pompverstuiver: zuinige techniek op dieselgebied.
Vierwielaandrijving bestaat bij
Volkswagen al heel lang. In 1942
was er een 4x4 Kever. In 1986
zag de Golf Syncro het levenslicht. Het bijzondere aan 4Motion

is de koppeling die voor de
krachtverdeling tussen de vooren de achterwielen zorgt. Werkte
die bij de Syncro nog grotendeels
mechanisch, bij 4Motion komen

Show met Daewoo
Aan proefrijden met een Daewoo kleeft een gratis bezoek aan
Showbizcity van Van de Ende. De dealer geeft een voucher ter
waarde van 145 gulden voor twee personen. Deze wordt gegeven
na een rit met één van de nieuwe modellen: de Lanos, Nubira,
Leganza op Matiz. Showbizcity is een overdekte amusementstad.
Bezoekers kunnen meespelen in Goede tijden, slechte tijden een
wervelende Broadway show bezoeker» of swingen in de Big Apple
dan wel genieten in de Piano Bar.
•

Peugeot 206 vanaf ƒ 22.950,De opvolger van de Peugeot 205 staat in de startblokken. Nu is
ook de prijs bekend. De 206, want zo heet die, gaat 22.950 gulden
kosten. Dat is de instapversie XN met een 1,1 liter motor. De 1,4
en 1,6 liter benzine zijn louter als luxere XT verkrijgbaar. De prijzen'
daarvan beginnen bij 26.900 gulden. De diesel 1.9 kost vanaf
27.950 gulden. De topper heet 1.4 Gentry en kost 30.400 gulden.
Dan is de auto van alle gemakken voorzien, zelfs van airconditioning.

er karrenvrachten elektronica aan
te pas.
Met een uitwijkproef op glad wégdek hebben we de 4Motion aan
de tand gevoeld. En inderdaad,
daar waar een voorwielaangedreven Golf door de gladheid hulpeloos rechtdoor schuift, doet de
4Motion precies wat het baasje
wil. Ook bij het beklimmen van
een gladde helling bewijst het
systeem zijn trekkende kwaliteiten.
Esp (Elektronisch Stabiliteits
Programma) is al wat langer
bekend en heeft nu ook zijn weg
naar de Golf gevonden. Een
spectaculaire proef bewees het
nut. Op een gladde ondergrond
gaf een beweegbare plaat in het
wegdek de achterkant van de
auto een flinke zwieper. Met ESP
bleek de slippartij veel beter te
corrigeren dan zonder. Esp is op
de Golf TDI reeds eind augustus
beschikbaar voor een meerprijs
die tussen de 2000 en 2500 gulden komt te liggen. 4Motion
debuteert dit najaar op de Golf
TDI en 1.8 en zal ongeveer 3500
gulden extra gaan kosten.
Het pompverstuiversysteem van
VW zou de nieuwe dieselnorm
kunnen worden, omdat het een
zeer lage uitstoot van uitlaatgassen oplevert en omdat het brandstof verbruik heel laag ligt. Een

De Passat TDI met pompverstuiver is opvallend snel voor
een diesel.

staven was gewerkt dan kwam
deze auto ruimschoots boven de
vijf meter.
Het onderstel is 'Europees' stevig
geveerd. Hoewel, bij de oer
Hollandse drempels kunnen we
toch een lichte deining bespeuren. Een Amerikaans trekje, maar
dat is in dit verband aantrekkelijk.
Het interieur ziet er prachtig uit,
zeker als je van uitstraling houdt.
De versie met pittige 3,5 liter zescilinder motor heeft standaard
leren bekleding. Later volgt een
300M met een 2,7 liter. Daarbij
zijn de stoelen en achterbank met
velours bekleed. De uitrusting
omvat zo'n beetje alles wat een
verwend autohart kan begeren.
Zelfs de bestuurdersstoel is elektrisch verstelbaar en kent in de

Met zijn uiterlijk steelt de Chrysler 300M de show. Op een parkeerplaats trekt hij gegarandeerd een legioen kijkers.
mogelijkheid om in een geheugen
een aantal stoelposities te programmeren. En of het koud of
warm buiten is. de temperatuur
en de luchtvochtigheid blijft in de
auto altijd gelijk dankzij de volledig automatisch werkende klimaatcontrole.
De 300M is de eerste van een
reeks nieuwe modellen bij
Chrysler. De grille zal daarbij als
herkenbare blikvanger de familielijn accentueren. Voor het jaar

zullen ook de Neon en de Stratus
door een nieuw model vervangen
zijn. De 300M 3.5 kost 109.900
gulden. Stevig aan de prijs, maar
dan is de auto supercompleet en
kan hij de vergelijking in uitrusting
aan met de meest luxe Europese
toppers van BMW en MercedesBenz.
De 2,7 liter variant zal rond de
90.000 gulden gaan kosten. De
prijs is pas tegen het najaar
bekend, als deze versie op de
markt komt.

Tweede generatie Renault Twingo

klein lesje techniek maakt duidelijk waarom er zoveel voordelen
kleven aan de pompverstuiver. In
een dieselmotor wordt de dieselolie onder hoge druk in de cilinders gespoten.
Het resultaat van dat alles is een
uitzonderlijk schone en efficiënte
dieselmotor. Hij is gebaseerd op
de huidige TDI-motor (met een
rood l-tje) maar levert 3,7 kW/5
pk meer en komt dus aan 115 pk.
De stijging van het koppel, het
getal waaruit de trekkracht van
een motor blijkt, is nog veel
opvallender: van 235 Nm naar
285 Nm. Tijdens een proefrit
bleek de motor inderdaad ontzettend krachtig. Het standaard
sprintje tot 100 km/u is in 10.7
seconden achter de rug. een
volle seconde sneller dan met de
'gewone' TDI. Dat alles gebeurt in
opperste rust. Overigens heet de
nieuwe motor ook TDI, maar
zowel de D als de l zijn nu rood
van kleur.
Vooralsnog komt het pompverstuiversysteem (vanaf voorjaar
'99) alleen in het vooronder van
de Passat. Op termijn zal het zijn
weg naar de rest van de VWfamilie vinden. Prijzen zijn nog
niet bekend.

ET IS WEL DRIE keer
kijken om de veranderingen aan de Twingo
te ontdekken, maar een
Renault fan zal ze zien. Bij
de tweede generatie van
deze compacte auto zijn de
schildbumpers iets gladder
gemaakt en de richtingaanwijzers prijken achter hetzelfde glasplaatje als de
koplampen. Geïntegreerde
mistlampen zijn verkrijgbaar vanaf de
Comfortversie en de achterlichten krijgen een reliëf.

H

De Renault Twingo is sinds zijn
komst een klapper. In vijf jaar tijd
zijn er meer dan een miljoen verkocht. De Twingo 2 moet die lijn
vasthouden. Daarbij gaan de
Fransen niet over een nacht ijs.
Ze volstaan niet alleen met een
uiterlijke oppoetsbeurt maar hebben ook comfort en veiligheid
verhoogd.
De bodem is versterkt, waardoor
de auto zelfs bij aanrijdingen met

De uiterlijke verandering aan de Renault Twingo 2 zijn minimaal. Onderhuids is veel gewijzigd met
als topper het hogere veiligheidsniveau.
zwaardere voertuigen goede
bescherming biedt. In totaal is
dertig procent extra staal
gebruikt. Om de grote stijfheid te
compenseren krijgt de Twingo het
veiligheidssysteem van de Clio.
Dat betekent een airbag, gordelspanners en een systeem dat de

druk van de gordel op de borst
binnen een bepaalde grens
houdt. Zo wordt letsel zoveel
mogelijk voorkomen. Bredere
banden en een stabilisatorstang
maken de hogere veiligheid compleet.
Het comfort is gestegen dankzij

nieuwe stoelen met een twee
centimeter langere zitting. De
hoofdsteunen zijn hoger
gemaakt. Het geluid is met een
paar decibel verlaagd en Renault
heeft meer bergvakken
gecreëerd. De prijs van de
Twingo begint bij 19.995 gulden.
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dans soc. "De Manege
presenteert zat. 8 aug.

Rock en Roll, Jazz, Salsa en D. J.
In de grote zaal op tournee in Nederland de Engelse top
entertainer Chuck Fowler (Jerry Lee Lewis).
In de pauzes Salsa D. J. Raoel.
In de pianobar live jazz Jam Sessiqn mei duo Dick Huis,
trompetist Dé Kaart en saxofonist Fred Leeflang.
In de bovenzaal D. J. Ge met de laatste hits.
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Uitgebreide Bar B Q op het terras.
Dansen, muziek, sfeer en gezelligheid tot 3 uur in de
nacht.

\\v n /

Entree ƒ25,-- Kom vroe
seg i.v.m. parkeren en
gratis cocktails tot 22 .00
" uur. Corr. kleding.

\\\/'//§
**^\ * '•"/£

Info.: 571.6023

TJERK HIDDESSTRAAT12

INDELING
entree/gang met vaste kastenwand, woonkamer met aangebouwde serre met schuifpui
naar diepe tuin tot aan de boulevard ca. 30 m
diep, nette keuken, slaapkamer, badkamer
met hoekbad, toilet en wastafel
* servicekosten ƒ 110,- per maand
inclusief stookkosten

BREDERODESTRAAT 140/140A
Vrijst villa achter de boulevard en aan de
duinrand.
INDELING: 140: beg.gr: entree/hal, toilet,
woonkamer, zitkamer, serre, luxe keuken met
alle apparatuur, trap naar ben. naar mpand.
gar. 1e verd werkkam , 2 sip kamers, sauna,
luxe badk. m. whirlpool 140A: entree/hal,
L-vormigewoonk .toilet,keuk m apparatuur,
badkam , 2 sip kam., inpandige garage, vliermg.
" zeer luxe badkamer en keuk , uitstekend
geïsoleerd, videobeveil., uitstekend geschikt voordubb bewoning Fantastisch uitzicht. Grondopp • 659 rrf

ƒ 249.000,-

ƒ1.295.000,-

2 kamerappartement, vlakbij zee gelegen

Carrière maken in een jong team??
NEW

HOGEWEG 78

TROMPSTRAAT 15/1.

Zeer royaal appartement, gelegen in centrum
dorp met terras en tuin
INDELING:
Entree, garderobekast, zeer royale T-vormige
living (85 m!) met parket, moderne halfopen
keuken met apparatuur, 2 slaapkamers, moderne badkam. m. bad, douche, toilet en wastaf., halletje met ruimte voor wasmach. enc.v
opstelling, toilet. Berging
in het sousterram.
* groot terras ca.
90 m2
!
* tuin ca 60 m •
* tot opp appartement ca. 180 m2
* 2 parkeerplaatsen in garage
* serv. kost. ƒ 504,- per maand

4 kamerappartement op 1e verd met uitzicht
over zee
INDELING:
entree/gang, L-vormige woonkamer m open
haard, keuken, 3 slaapk, toilet, badkamer
met douche, wastafel en aansl. voor wasmachine, 2 ruime balkons.
" berging op de begane grond
* kunststof kozijnen
" dubbele beglazing
* servicekosten ƒ 400,- per maand mcl stookkosten
* ev GARAGE te koop voor ƒ 25.000
ƒ 289.000,--

ƒ 825.000,-

YORK PIZZA
zoekt per direct

SHIFT ASSISTENTEN

*%%%

VOOR EEN ZELFSTANDIGE EN AFWISSELENDE FUNCTIE
Telefonische of schriftelijke reacties afd. PZ, New York Pizza Restaurant B. V.
Smederij 15, 1185 ZR te Amstelveen, tel. 020-3473887

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autonjopleidingen die 10 dagen duren. Maak
gebruik van onze meer dan 30-|arige ervaring. SPECIALE METHODE.

Bel 0900-8991161
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

BURG V. FENEMAPLEIN 19/11

ZEESTRAAT 54 A
Mooie zeer karakteristieke benedenwonmg
m voortuin, gelegen m het dorp op loopafstand van het strand en station.
INDELINGentree/hal, gang, woonkam. m. houten vloer,
serre m fraaie granito vloer en openslaande
deuren naar voortuin, open keuk m. app.
badk m. douche en toil, grote L-vorm. slaapkam (vh 2 kam) bergkam m. aansl voorwasmach en c v. opstelling
* voortuin met sierbestratmg
* keuken met dubb spoelbak en app. (1997)
* aansluiting TV m slaapkamer

4 kamerappartement op 6e verdieping met
fantastisch uitzicht over zee, strand en dorp
INDELING:
Entree, ruime hal, royale woonkamer (ca 50
m') moderne keuken met mbouwapparatuur,
2 slaapkamers, moderne badkamer met ligbad, apart toilet, balkon oost en balkon west,
berging m het sousterram.
* parketvloer door de hele flat
* fantastich uitzicht
" servicekosten ƒ 465,- per maand inclusief
stookkosten en warm water
ƒ 395.000,»

ƒ 232.500,- l

HELP!
Wie helpt ons het Parool/NRC
op tijd bij de abonnees te bezorgen.
Kleine wijken. Goede verdiensten + extra's.
± 3 kwartier p.d.
en je spaart een leuk centje bij elkaar.
Wil jij dat? Bel me dan even en vraag naar Olga

tel. 023-5715873

Vakantie
buitenland

Rijles auto's
en motoren

0906*0611

Alblas Verkeersscholen
Stichting Zodiak organiseert
Kunst ?innige' vakanties m
Frankrijk o a zingen, beeld
VERNIEUWD ca 1 gpm
UW RIJBEWIJS
houwen schilderen astrolo
Beluister anoniem
Nieuwkoop, 0172408361
gie Indiaans medici]nwiel
advertenties 18+
klankschalen meditatie enz Voor auto'motornjles in
09065015156(1 gpm)
en? 29 aug 5 sept Gratis Amsterdam e o is een gratis
info Greet Dol 071 5121271 infogids verkrijgbaar
Biseks' Buurvrouw/buurmeisje (18)' Spelletjes steeds har
Tel 0204205386
der' 99 cpm 0906 95 26
Tenten en

kampeerbenodigdheden
H Tent 1 2 persoons, 65% ka
toen kleur blauw ƒ 50 Rug
?ak ƒ35 5715808, na 18 u

Auto's en
auto-accessoires

Vaar/surfsport

• Te koop Rymg Jr ƒ950,
verkeert in goede staat Tel
023 5272198 (Monique)

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes

T k Oldtimer Carav EribaAuto demontagebedrijf
pan b j 1972 mcl voortent,
STRIJDONK RDW/ARN erk Bovag-keur 96 Tel 5714833
lid Stiba Inkoop sloop/scha
de auto s Gratis gehaald Te
0906-Nummers
vens verkoop oude en nieuwe
onderdelen
Meteorenweg
381 Adam 0206319802
60 cpm ' Wijkdalmg vrouwen
SAAB SERVICE MOLENAAR uit jouw wijk zoeken een af
is i v m VAKANTIE
spraak' 0906 17 17
GESLOTEN
Afspreken in jouw
van 25 7 t m 168 98
postcode gebied
T k motorfiets XT500 Yama
09065022204 (1 gpm)
ha voor de liefhebber, bouwjaar 79 Tel 0651964102
BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

WIKA AUTOGLAS

Sinds 1954
Autoruiten en kentekenplaten
Lijsterstraat 18
Tel -i- fax 023 5731613

BREDERODESTRAAT 71
Vrijstaande, karakteristieke villa, vlakbij zee
en duinen gelegen, rondom tuin, garage
INDELING:
Beg grond entree/vestibule, ruime hal, toilet,
provisie/stookkeld , woonk , eetkamer, serre,
originele ruime woonkeuken. 1e verd.: gang,
badkamer met bad, 2e toilet, 3 kamers, keuken, balkon 2e verd.: zolder met 2 zold k.
* vele originele details, zoals parket en glasm-lood
* vnjst stenen garage
* aangebouwde houten schuur
* dient te worden gerenoveerd
* c v. gas/grondopp.- 583 m2+13m2
ƒ 875.000,--

Int LIVE SEKS geen 06 spec
Ontdek de duistere wereld' bel 0651-958486 Voor arnaSM Je meesteres LIVE' Zij teur prosti's bel 0906 0996
wijdt jou in' 99cpm 0906 9626
LIVE1 Black, beautiful en hot'
POSTCODE DATING1 Vrou- Voor de liefhebber v zwarte
wen 18 55 jr zkn sekscontact vrouweni99cpm 09060601
Bel 0906 1844 (80 cpm)
Live SEKS1 Geen 06 spec
* SEKS ALARMNUMMER ' 0651-940056 Buitenseks live'
Snelseks Direct Live 99 cpm Bel nu 0906 1769
BEL ME THUIS

in 5 dagen

0 "*

0906-96.88

New"New*New"New'New
SECRET-PHONE COMPANY
De 1e seksafluisterlijn v Holl
0906-97 22 Secret'i 99 cpm
09069889 Rijpe Sjaan DD
zkt jongens (18) v Live Seks
Grijp onder m'n rok 99 cpm
50 cpm1 Binnen 5 seconden
vrouwen 30+ direct live aan
de lijn' 0906 - 17 22

50 cpm i Thuiscontact vrou
Cupido relations Vind uw wen (2059) zoeken een af
partner/date/sekspartner nu spraak thuis 0906-1744
op video 0906129 1219
STUDENTES geven tel nr
1
Dagelijks seksen hete meis- voor sekscontact
Bel
0906
1822
(1
gpm)
jes (18) op onze LIVELIJN' De
heetste' 99 cpm 09060603
Vanavond al een
fijne afspraak''
Direct contact met
09065022204 (1 gpm)
stoute vrouwen
09065022221 (1 gpm)
Voor t echte handwerk bel je
0906 0630 Zij praten, jij komt'
Direct contact met
Live + Stories' 99 cpm
vrouwen thuis'
09065022221 (1 gpm)
Wil je lekker komen maar
geen 06 op je tel rek? Bel dan
Doorgeschakeld
nu 00569004253 (2 5 gpm)
met vrouwen thuis
09065022221 (1 gpm)
Een spannend
contact in de buurt
09065022204 (1 gpm)

Ik ben er
ALTIJD VOOR JOU

(09)06 - 9789

DESIRE ESCORT

24 u p d All creditc ace
020 6700620
035 6220655
036 5360208
http //www desire nl
Spontane dames welkom

Luxe privé huis' Topmeisjes
10 01 u 7 dgn p w Sauna +
Ik ga door waar anderen bubbelbaden Sarphatipark
stoppen' Schaam me ner 118 Adam 020 6723022
gens voor en wil harde SEKS'
LUXE PRIVÉ HUIS vraagt
Harriet' 99 cpm 0906 97 94
meisjes v a 18 j r ' studentes /
9
Spannende date
huisvrouwen die wat willen
0906 50 15 15 6
bijverdienen Intern is ook mo
24 u/pd (1 gpm)
Advertenties van
Zie ook Nieuwsnet 9
gelijk Bel of kom langs Over
vrouwen 18+ (1 qpm)
toom 443 Tel 0206189110
Kabeltekst oao 440 en 450

(09)06-98.50

ca 1 05 p'm

' * * W s - ' - S v . i. f* «.
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Cense & van
Lingen op de plank!
CENSE&
NVM

.MAKELAAR

\LlNGEN

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

erk

DE FAVAUGEPLN. 51 HS
Op fantastische locatie dir aan de wandelboulevard gelegen verbouwd app op de begane grond met schitterend uitz. over zee en
strand.
INDELING:
entree/hal, L-yormige living (v.h 2 kamers)
met open haard en schuifpui naar royaal zonneterras op het westen, moderne open keuken, slaapkam., ruime badkam., met aansl.
voor een wasmachine
* inpandige garage
* serv. kost. ƒ 300 per maand
" centrale hgg t.o v. winkels en NS-station
ƒ 469.000,--

edia

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
nieuwsbladen van Weekmedia. Met een bereik
van ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt het voor de hand
dat de personeels- en opleidingenadvertenties
goed gelezen worden*
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving ons kantoor.
De uitgebreide folder en advertentie-tarieven

liggen voor u klaar»
Amsterdam 020-5623076
Amstelveen 020-3473422
Zandvoort 023-571.7166

Nieuwsblad

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26,2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
58-e jaargang nummer 33, oplage 5.4251
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Los nummer 2 gulden

.ijk blijkt
[•ouw uit
Heemskerk

Zon, jazz en races zorgen voor topdrukte

OVEBVEEN - Het stoffelijk
verschot dat twee wandears vorige week zondag in de
erin van de Zeeweg bij de
Serebegraafplaats hebben geonden, is van een 38-jarige
rouw uit Heemskerk. Dat
.eeft de politie maandag be:end gemaakt. De politie kan
log niet zeggen hoe de vrouw
m het leven gekomen is. Haar
chtgenoot is gearresteerd.
De Heemskerkse werd sinds
6 juli vermist. Een week na
iaar vermissing hebben haar
nan en haar zus aangifte gelaan bij de politie in Heems:erk. Vrijdag heeft de politie
an Heemskerk contact opgelomen met de politie in Overeen. De zus van het slachtofer heeft vervolgens de kleren
n sieraden herkend.
De politie heeft vrijdagnacht
e echtgenoot van de vrouw,
en 39-jarige man, aangehouen, omdat hij zichzelf tegenprak in zijn verklaring. De
nan zit nog vast.

ZANDVOORT - Nog geen weekend dit seizoen was het zo
druk in Zandvoort als zaterdag en zondag. Het strand, het
Jazz and Blues taehind the Beach en de races van de Marlboro Masters trokken heel veel toeristen. De schattingen lopen
uiteen van 100 tot 300 duizend mensen. De politie en de
organisatoren van de evenementen zijn tevreden. Ook de
hoteliers en strandpachters hebben een goed weekend
gedraaid.
Alleen al naar het circuit Maar op een gegeven moment
kwamen zondag 60 duizend kun je organiseren wat je wilt.
autoliefhebbers. De politie Als iedereen tegelijk naar huis
schat dat er ook nog eens gaat, dan wordt het gewoon
50 duizend
zonaanbidders erg druk."
zondagmiddag het strand opzochten. Zaterdag- en vrijdagavond bezochten volgens de
organisatie van het jazzfestival
tienduizenden mensen de optredens in het dorp.
Het mooie strandweer en de
festiviteiten leidden vooral
zondag tot files op de A 9, volle
parkeerplaatsen, zes aanrijdingen en overvolle treinen. Al
Over het jazzfestival zijn de
vanaf acht uur 's morgens politie en de Horeca Groep
kwam de drukte op gang vol- Zandvoort (organisator van
gens Ron Gerrits van de Zand- het festival) erg tevreden. „Het
voortse politie. „Het drukst was heel gezellig in het dorp,"
was het tussen tien en half één. vinden politieman Gerrits en
De avondspits beleefde rond Michel Konings van de HGZ.
half zeven zijn hoogtepunt." Ze roemen beiden bovendien
De politie hield het verkeer de onderlinge samenwerking.
vanuit een vliegtuig in de ga- Konings vindt daarnaast dat
ten.
het experiment met de band
Het centrum van Zandvoort op het Stationsplein geslaagd
werd afgezet. 65 agenten leid- is.
den de bezoekers naar de parBeiden zouden echter liever
keerterreinen en 's avonds zien dat het jazzfestival en de
naar de snelweg. Motoragen- Marlboro Masters niet meer in
ten van het korps Haaglanden hetzelfde weekend plaatsvinen Utrecht hielpen mee op den. Het kostte de politie nakruispunten. „Het was belang- melijk veel moeite om de 65
rijk dat het centrum van het agenten voor het verkeer en
dorp berijd- en bereikbaar twaalf agenten voor het jazzbleef. Daardoor konden bewo- festival bij elkaar te krijgen.
ners en ambulances overal koBehalve de horeca-ondernemen," zegt Gerrits.
mers en de politie hadden ook
De Nederlandse Spoorwe- de strandpachters en de hotegen zetten zondag veel extra liers hun handen vol. Bij veel
treinen in. Passagiers werden strandpaviljoens werd extra
in groepen toegelaten tot het personeel ingezet. Op het
perron om te voorkomen dat strand was het bijna onmogede trappen en het perron over- lijk om zondagmiddag een vrij
vol raakte. Op het Stations- plekje te veroveren.
plein speelde een band om de
„De hotels en pensions zaten
mensen af te leiden. Zondaga- ouderwets vol," vertelt een
vond vielen niettemin op het woordvoerster van de VW.
Stationsplein in het gedrang „We moesten op een gegeven
negen mensen flauw volgens moment mensen aanraden om
de politie. Vrijwilligers van het nog eens in het dorp rond te
Rode Kruis en ambulances Idjken naar partic.uliore kastonden klaar voor hen.
mers of we regelden voor hen
De problemen op het Sta- een hotel buiten Zandvoort."
tionsplein zijn volgens Gerrits De medewerkers van de VW
nauwelijks te voorkomen. „De stonden vanaf woensdag geNS hebben hun best gedaan. middeld achthonderd tot duiEr konden achtduizend men- zend toeristen te woord.
Zie ook pagina's 7 en 9
sen per uur vervoerd worden.

rroep slaat
wee keer toe

ZANDVOORT - Een 25-jarie Zandvoorter, een 22-jarige
nan uit Almere en een jongeuit Bussum zijn zaterdaglacht door een groep van
waalf mannen in elkaar geslaen. De politie is op zoek naar
etuigen.
De groep had het rond twee
s nachts eerst voorzien op een
iandvoorter die op het Staionsplein liep. Hij hield er een
nee in zijn oor, neus en lip aan
ver. De Zandvoorter moest
mar het ziekenhuis en was
net meer aanspreekbaar.
Dezelfde groep heeft vervol;ens een uur later bij de kleine
poorwegovergang een man
ut Almere en een man uit Bus;um mishandeld. Zij wandelen daar met een paar vrienen. De groep sprak hen aan.
ij reageerden daar echter niet
p. De Bussumer kreeg een
•uistslag in zijn gezicht. De
an uit Almere sprak de groep
nerop wel aan. Hij kreeg twee
uistslagen in zijn gezicht, viel
n kreeg een trap in zijn zij.
Jeide vrienden moesten naar
iet ziekenhuis om hun gezicht
e laten hechten. De man uit
Umere heeft bovendien vernoedelijk een gebroken neus.

baldadig

ZANDVOORT - De politie
leeft zaterdagavond rond acht
tur vier mannen aangehouden
lie zich baldadig gedroegen op
iet Badhuisplein. Het gaat om
wee jongemannen uit Heemtede (een 22-jarige en een 24arige), een 26-jarige Haarlemner en een 32-jarige Hoofddorer. De jongeren sprongen onIer andere op de draaimolen,
ïooiden kroketten naar het
wbliek en beledigden agenen.

'aktafel als bed

ZANDVOORT - Een 22-jari;e man uit St. Odilienburg is
londerdagavond in supernarkt Dirk van den Broek aanïehouden wegens openbare
Ironkenschap. Hy lag zijn roes
ut te slapen pp de paktafel.
Poen de politie hem wakker
naakte, werd hij agressief. De
'olitie heeft hem geboeid afge'oerd. In de cel mocht hij ver'olgens verder slapen.

Waterstanden
HW
LW
HW LW
2 aug 07.09 02.56 19.37 15.10
3 aug 07.57 03.35 20.25 15.50
4 aug 08.49 04.20 21.15 16.40
5 aug 09.49 05.15 22.19 17.36
6 aug 11.00 0620 2336 18.34
7
aug 12.16 07.24 -.- 20.06
aug 00.45 08.45 13.36 21.36
9 aug 01.55 10.20 14.40 22.34
O aug„ 02.59 11.25 15.36 23.36
Vaanstand:
K vr. 14 aug 21.48 u
Oogwater do 13 aug 07.57 uur
J
AP +ii8cm.
aagwater do 13 aug 03.35 uur. NAP
" cm
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Rond half zeven stonden heel veel mensen te wacht voor het station
Foto Ancli c Liobci om

ZANDVOORT - Zandvoort krijgt er een nieuw evenement bij, het Shanty Korenfestival. Zes koren bezingen op zondag 27 september
het zeemansleven op uitnodiging van de Stichting
Zandvoort Promotie. Klaas

Hip met henna op je heup

Koper en twee collega- lid van de Stichting Zandvoort
dorpsomroepers kondigen Promotie, kotneu een paar van
de koren in elk geval verkleed
hen op ludieke wijze aan.
als zeeman of piraat.
„Shanties zijn zeemanslieDe deelnemers aan het festi- deren," vertelt hij, „die in vroeval komen uit het hele land. De ger dagen vooral aan boord
West Aleta Singers reizen er- van zeilschepen werden gezonvoor van Terschelling naar gen. Bijvoorbeeld tijdens het
Zandvoort. De Pollesjongers hijsen van de zeilen of het in de
verlaten er Woudsend voor. boot pompen van de ballast.
Het Amsterdams Havenkoor, Het zijn dan ook geen geschreNelsons Blood uit IJmuiden, ven liedjes, maar ze zijn op dehet Stookerskoor uit Den Hei- zelfde wijze ontstaan als de
der en het Zandvoorts Man- slavenliederen die op Amerinenkoor doen eveneens mee. kaanse plantages werden geZe treden op drie verschillende zongen. Door het zingen werpodia in het dorp op. Volgens den de dagelijkse taken verGert-Jan van Kuijk, bestuurs- licht." Over het algemeen zin-

Redders maken overuren
ZANDVOORT/NOORDWIJK - De vijftien vrijwilligers van
de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (Knrm)
en de vijftig vrijwilligers van de Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB) hebben een druk weekend achter de rug. Zij hebben onder andere zondag met twee grote zoekacties meegeholpen, waaronder een vlakbij Noordwijk. Beide acties
waren tevergeefs, want er werd niemand gevonden. Wel is
later een achtjarige jongen bij Noordwijk aangespoeld. Hij is
verdronken.

Tanja en
Esther
brengen
hennatatoeagcs bij
anderen aan,
maar zelf
hebben ze er
uiteraard ook
een paar
Toto Ancli c
Licberom

H

ET IS PIJNLOOS, het is nip en je zit
er niet je hele leven aan vast. Hennatatoeages zijn daarom deze zomer de
nieuwste trend. De 28-jarige Esther Zwiers
en 26-jarige Tanja Jansen brengen de kleine
kunstwerkjes met veel precisie aan op elk gewenst lichaamsdeel. „Zo'n henna-tatoeage
moet je zien als zomergrapje," zegt Esther.
Eigenlijk is het geen echte tatoeage, want
de hennaverf wordt (pijnloos) op de huid in
plaats van onder de huid aangebracht. „De
verf dringt wel zeven huidlagen diep door,"
vertelt Esther. „Dat komt doordat de kloddertjes een tijdje op de huid blijven zitten.
Op een gegeven moment vallen de kloddertjes ervan af en blijft de verf achter. Als je
voor elke douchebeurt Nivea of vaseline over
de tatoeage smeert, blijft deze twee tot vier
weken zitten."
,
Aangemaakt hennapoeder is al een oud en
beproefd middel om mensen te beschilderen.
In India, Noord-Afrika en het Midden-Oosten worden de handen en armen van vrouwen bij bruiloften en begrafenissen ermee
versierd, zy hebben vaak bruinrood gekleurde vingertoppen die uitlopen in sierlijke kringeltjes en bloemetjes. Dankzij popzangeres
Madonna, die een videoclip maakte in een
Noordafrikaanse woestijn, raakten Amerika
en West-Europa enthousiast.
„Wij kwamen ermee in aanraking dankzij
Sue, een Amerikaans meisje dat we ontmoetten op een houseparty," vertellen de Zandvoortse Esther en Haarlemse Tanja. „Ze reist
de hele wereld rond. Als ze genoeg geld heeft
verdiend met de hennatatoeages, trekt ze
weer verder. Ze heeft ons geleerd hoe je de
hennaversieringen moet aanbrengen. Van
haar hebben we ook het hennapoeder gekregen. Het komt uit India en je hoeft het alleen
maar met water aan te lengen."
Chemische stoffen zitten er niet in het poe-

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

Zingende zeemannen leggen aan op drie podia

5es ongelukken

ZANDVOORT - Tijdens het
veekend hebben er zes aanrijlingen plaatsgevonden. Bij
'én van de ongelukken raakte
«n 28-jarige motorrijder uit
landvoort gewond. Hij brak
ijn been op vier plaatsen toen
iij tegen een auto botste bij
iet keren op de boulevard.
Een dronken jongen van 17
leeft vrijdagnacht een bromner, een paal en een auto ge'amd met een auto. Hij werd
gressief toen de politie hem
.nsprak. Hij ontkende later
lat hij zelf achter het stuur zat.
'olgens de jongen reed hij alleen maar mee. In de auto
rand de politie ook een plak
pasj.

Editie 17

der, zodat volgens Esther en Tanja hun klanten niet bang hoeven te zijn voor allergische
reacties. Omdat henna op zichzelf vrij bruin
is en daardoor bij bruine mensen minder opvalt, experimenteert het tweetal ook met andere stoffen. Thee geeft de henna een donkerder tint en rode wijn maakt de verf wat
meer paarsachtig. Aangezien elke huid anders is, is ook de kleur die achterblijft bij iedereen verschillend. „Binnen 24 uur trekt het
op naar je eigen kleur," zegt Esther.
De twee vriendinnen zitten bij mooi weer
elke dag bij strandpaviljoen Far Out. Ze hebben zelfs een eigen hokje naast de toiletten.
„Het leuke is dat allerlei mensen naar ons
toe komen," zegt Tanja. „Niet alleen vrouwen, ook mannen en kinderen." Ze lacht.
„Laatst was er een jongetje dat stokstijf stil
zat toen ik zijn tatoeage aanbracht. Hij was
heel erg trots op het resultaat en bleef heel
voorzichtig. Volgens zijn moeder zou hij vast
de hele nacht ook nog doodstil blijven liggen." Esther en Tanja vinden het heerlijk dat
ze hun creativiteit kunnen uitleven. Ze hebben bijvoorbeeld een boekje met eigen ontwerpen gemaakt. Het is voor hen een hobby.
„Rijk worden we er niet van," bekent Esther.
„Maar ach, we kunnen de hele dag op het
strand liggen en geld uitgeven of iets doen
wat we leuk vinden en dan een leuk zakcentje verdienen." Ze hebben voor het laatste
gekozen. In het dagelijks leven studeren ze.
Esther neemt de beurs onder de loep en Tanja doet de mode-academie.
In september zijn ze van plan om workshops te gaan geven. „Bijvoorbeeld aan
schoonheidsspecialisten, want we merken
dat er ook uit die hoek veel aandacht voor
is." Hun uiteindelijke ideaal is om de hennatatoeages uit te breiden tot bodypainting.
„Dat lijkt ons helemaal te gek," aldus de
twee vriendinnen.

Voor de kust van Zandvoort,
ongeveer ter hoogte van het
Palacehotel, zagen ooggetuigen zondagavond rond acht
uur iets of iemand in het water
drijven. Zestien boten van de
Knrm, de Reddingsbrigades
uit Bloemendaal en Zandvoort
en de politie zochten het water
af. Een helikopter bekeek de
zee vanuit de lucht. „We vermoeden," zegt Ernst Brokmeier, woordvoerder van de Zandvoortse Reddingsbrigade, „dat
het de zeehond Robbie was die
gezien is." Zondagmiddag
rond een uur werd hij ook al ter
hoogte van het naaktstrand
gesignaleerd volgens Chris
Kemp van de Knrm.
Terwijl de actie voor het Palacehotel nog bezig was, bleek
er in Noordwijk een jongen van
acht jaar vermist. De jongen
had volgens Kemp ruzie met
zijn verzorgers gekregen en
was weggelopen. De Reddingsbrigades en de Knrm maakten

zoekslagen richting Langevelderslag. Vanaf dat punt tot aan
Noordwijk zochten zij nog mtensiever. Kemp: „Maar helaas
spoelde het levenloze lichaam
van het jongetje om kwart over
elf aan op het strand in Noordwijk."
Behalve voor de twee zoekacties zijn de redders ook nog
op andere momenten actief geweest. Zondagmorgen heeft de
Knrm-boot de Annie Poulisse
een jacht naar IJmuiden gesleept.
De vrijwilligers van de reddingsbrigade kregen het vooral zondagmiddag druk, omdat
er veel mensen op het strand
waren en er een gevaarlijke
oostenwind stond. Ze hielden
de zwemmers in de gaten en
waarschuwden hen als ze te
ver in zee gingen. Bovendien
behandelden ze mensen met
blaren, schaafwondjes en wespensteken.

gen de koren a capella. Soms
worden ze begeleid door een
accordeonist.
Voor elke bezigheid is er een
eigen lied. „Maar natuurlijk
gaan ook veel liederen over afscheid nemen, gevaar, vrouwen, het avontuur en het verlangen naar de thuisreis." Een
(uit het Engels vertaalde)
shanty is bij het grote publiek
ook bekend geworden, 'De
dronken zeeman'.
„We zijn op het idee gebracht door Klaas Koper," vertelt Van Kuijk. „Hij had een
shantykorenfestival in Woudsend meegemaakt en was daar
erg enthousiast over. Het leek
ons ook een leuk evenement
voor Zandvoort. Als het aanslaat willen we het misschien
voortaan elk jaar organiseren."
De shantykoren openen het
festival op zondag 27 september om twaalf uur met een gezamenlijk optreden op het
Raadhuisplem. Daarna zijn ze
te horen en te zien op het
Gasthuisplein, Kerkplein en
het Raadhuisplein. Om half vijf
sluiten de zes koren het festival af met een gezamenlijk lied.
Het evenement is gratis toegankelijk.

380 bonnen
BLOEMENDAAL - 380 automobilisten krijgen binnenkort een bon thuis, omdat ze
zondag hun auto gedeeltelijk
op de Zeeweg hebben geparkeerd. De politie vond de geparkeerde auto's gevaarlijk.
„Het is vervelend voor die
mensen, maar ze wisten dat
het niet mocht," licht een politiewoordvoerder toe. „Als de
achterkanten van de auto's
half op de weg staan, dan levert dat gevaar op voor het
verkeer. Vooral 's avonds,
want er blijven er altijd wel
een paar achter en die zie je in
het donker niet."

Boot vaart weer

ZANDVOORT - De Annie
Poulisse, de boot van de
Knrm, is vorige week gerepareerd. De boot was dinsdag
tot en met vrijdag uit de vaart
volgens Knrm-woordvoerder
Chris Kemp. De Annie Poulisse had een deuk opgelopen op
haar neus tijdens een reddingsactie. „Maar gelukkig
was ze net op tijd weer klaar
voor het weekend," aldus
Kemp.
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Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik liet
Zandvoorts Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN
Geboren:

Philip Pieter
zoon van
Brigitte E. van der Linden
Pieter Pijper
Haarlem, 3 augustus 1998
Bij elk afscheid
wordt een herinnering geboren.
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis dat rustig is ingeslapen

Catharina Dabroek-Louman
weduwe van Otto Hendrik Dabroek
* 24 januari 1905
f 5 augustus 1998
Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging,
die zij heeft mogen ontvangen in Huize Bosbeek.
Rob Dabroek
Miep Dabroek-Pimentel
Joke Ouwehand-Dabroek
Pieter Ouwehand
Kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Lorenlzstraat 4
2041 SB Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

De bomen aan de kerkhoflaan
Had God eenfeestkleed aangedaan
Het was alsof God zeggen wou
Bij deze uitvaart past geen rouw
maar 't wit van 't overwinningskleed
Dat in de Hemel ligt gereed
Dat was geen eind, maar een begin
De intocht van een Koningskind
Dat na de reis die werd volbracht
Aan 's Hemels Poort werd opgewacht
God heeft bij de hand genomen enThuisgebracht,
onze

Didi Koppe
(Dirkje)
* Delfzijl,
t Groningen,
9 augustus 1939
10 augustus 1998
Drachten:
E. J. Koppe t
J. Koppe Gjaltema
Eelderwolde:
Anky en Wim
Meeden:
Johan en Adri
Coevorden:
Tineke en Albert t
Groningen:
Thea en Johann
Groningen:
Cesia
Neven en nichten
Didi is opgebaard in één der rouwkamers van het
Uitvaartcentrum „Algemeen Belang" te Groningen.
De Dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op zaterdag 15 augustus a.s. om 10.00 uur
in de Gereformeerde kerk M. v. Coehoornsingel
21 te Delfzijl, aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden.
Zij die afscheid van Didi willen nemen worden verzocht om 9.45 uur aanwezig te zijn in de kerk bovengenoernd.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
gebouw „Het Anker" naast de kerk.
Correspondentieadres:
Beneden Veensloot 15
9651CH Meeden

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag 8.30-16.00 uur
donderdag
8.30 - 20.00 uur
vrijdag
8.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen (023) 574 01 02.

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en wethouders van Zandvoort

hebben op maandag 3 augustus vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 32 door B&W genomen
besluiten is op maandag 10 augustus vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie
BOUWVERGUNNINGEN

97178B

98092B

GEMEENTE

Del 0900-89911.61
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND
Pedologisch en Orthopedisch voetbedcentrum Zandvoort

Pakveldstraat/Swaluestraat/Prinsenhofstraat
bouwen appartementen, bedrijfsruimte en parkeerkelder
(06-08-1998)
Thorbeckestraat 48-72
bouwen lift (06-08-98)
Wilhelmmaweg 58
plaatsen dakopbouw (06-08-1998)

98129S

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken
by het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort De ont-

Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren. Maak
gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE'METHODE.

Verleende bouwvergunningen

De volgende aanvragen bouw- en sloopvergunningen zijn bij het college van burgemeester en wethouders ingediend:
Pakveldstraat21
slopen garage/showroom
98131B H Heijermansweg 2
vergroten woning
98132 B Kochstraat 19
plaatsen dakkapel/bouwen garage

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN

vangen zienswijze wordt bij de beoordeling
van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten

98101B

P. J. B. van Campen
Corn. Slegersstraat 2,2042 GP Zandvoort
Door ervaring weten we bij
Podologisch en Orthopedisch voetbedcentrum Zandvoort
als geen ander dat er voor vrijwel elk VOETPROBLEEM
een goede OPLOSSING te vinden is.
Maak eens vrijblijvend een afspraak, wij geven u graag advies
op maat!

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

Bel of kom even binnen voor een afspraak.
Tel. 023-5715449

t

Glazenwasser//

Ö

Specialiteit schoonmaak van gebouwen
Schoonmaak van luxaflex
:

Verhuur tapijtreinigers

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

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

ZANDVOORT ... VOOR ALLE SEIZOENEN!

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

NICOLAAS BEETSLAAN 44 ZANDVOORT
Gezellige woning met tuintje voor, plaats achter, alsmede een zonneterras op de 1e etage.
Indeling: woonkamer met open haard en open
keuken; 1e etage: 2 slaapkamers; 3e etage:
ouderslaapkamer, luxe badkamer met whirlpool.

SECR. BOSMANSTRAAT17 A ZANDVOORT
Sfeervolle bovenwoning in originele stijl met
zonneterras aan voorzijde en balkon op het
westen. Indeling: woonkamer, moderne badkamer met douche-cabine, ligbad en wastafelmeubel, ruime slaapkamer met wastafel, gemoderniseerde keuken.

STATIONSPLEIN 29 ZANDVOORT
Woning met schuur en diepe achtertuin op het
westen. Indeling: woonkamer met erker en serre, keuken, kelder; 1 e etage: 3 slaapkamers
alle met balkon, badkamer met ligbad, wastafel en wasmachine-aansluiting, 2e toilet.
Diverse glas m lood-ramen.

VRAAGPRIJS ƒ 319.000,- k.k.

VRAAGPRIJS ƒ 219.000,- k.k.

VRAAGPRIJS ƒ 395.000,- k.k.
VRAAGPRJS ƒ 275.000,- k.k.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

TOLWEG 4 zwart ZANDVOORT
Recent totaal gerenoveerde ruime parterrewoning met voortuin op het zuiden en plaats.
Ind.: vestibule met garderobe, woonkamer met
parketvloer, slaapkamer, moderne keuken
incl. inbouwapparatuur, ruime badkamer met
hoekwhirlpool, hoekdouchecabine, wastafelmeubel met 2 wastafels, handdoekradiator.

Wilt u meer weten? Alle verdere informatie over
deze en nog vele andere objecten, alsmede over
de financieringsmogelijkheden vindt u bij

Privé:
Kostverlorenstraal 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

VERMIST LAPJESKAT

Passage 36-40
2042 KV Zandvoort
Postbus 413
2040 AK Zandvoort
tel. 023 - 5715531
fax 023 - 5719127

SEINPOSTWEG 4/22 ZANDVOORT

rood/wit/zwart

Appartement op de 7e etage met ruim zonnebalkon en prachtig uitzicht over zee, bouleyard en duinen. Indeling: entree/hal met
toilet/fonteintje, kamer met balkon, keuken,
slaapkamer, badkamer met douche en
wastafel. Vrije vestiging.

^.VRAAGPRIJS ƒ 219.000,- k.k.

(JJ] uitvaartverzorging
kennemerland bv

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

VRAAGPRIJS ƒ 299.000,- k.k.

j. van cantpen

Fa. Gansner & Co.

schoen reparatie

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

Udron:

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

BURG.VAN FENEMAPLEIN 7/2
ZANDVOORT
Royaal vierkamer-appartement, verbouwd
naar 3 kamers, met uitzicht op zee. Ind.: enIree, hal, L-vormige woonkamer, twee ruime
slaapkamers, keuken, badkamer met ligbad,
separaat toilet. Balkon aan land- en zeezijde.

Broost

UW GARANTIE
VOOR
KWALITEIT

Gecertificeerd
schoenreparateur

Corn. Slegersstraat 2,
Zandvoort, tel.: 571 5449

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

Voor Uw blijk van medeleven betoond na het overlijden
van mijn lieve man, pappie, zoon en broer

Niels Frank Hendrikse
betuigen wij U onze welgemeende dank.
Uw aanwezigheid, brieven, bloemen en condoleances waren voor ons een grote troost.
Fam. Hendrikse

DOKTERSBERICHTEN

J. G. Anderson, huisarts
afwezig van
vrijdagmiddag 14 aug. tot 2 sept
Waarneming:
Huisartsenpraktijk Noord.
Pasteurstr. 10, tel. 5719507

DE TROMP WINKEL
Sinds zondag 9/8
omgeving schoolstraat

GEVRAAGD

klein/mager, kop half rood/half zwart,
pigmcntvlckkcn op neus,
witte bef, witte voetjes
Poesje is 17 jaar oud, bronchitis, hartpatiëntje
Inlichtingen:
MARTHA BURGER
SCHOOLSTRAAT 11
• TEL. 57019706

jonge enthousiaste
scholier(e)

vanaf 1 6 jaar
om onze zaterdagploeg te versterken
voor meer informatie:
Peter Tromp: 0235719058

Dr. Weemink, Kostverlorenstr. 70 A
Tel. 5712499
Spreekuur volgens afspraak.

tvaartcentrum Haarlem
00 jaar een oerdegelijke
derlandse onderneming
voor uitvaartverzorging
Uitvaartcentrum Haarlem is een puur Hollandse
onderneming die al 1 00 jaar bestaat. Met oog voor
details en tradities. Wij verzorgen begrafenissen en
crematies voor alle gezindten, met goed opgeleide
mensen, een modern ingericht uitvaartcentrum,
24 uurs dag- en nacht uitvaartzorg-alarmdienst en
speciale vervoer- en verzorgingsdiensten.
Ook voor uitvaartverzekeringen tegen de
laagst mogelijke premie (NIVO-polis en
| UZET-polis) kunt u bij Uitvaartcentrum
Haarlem terecht.
l
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Bon voor gratis brochure Avondoplcidingen '98-'99
Naam:

M/V

Adres:
l'osicodc/plaats:
Telefoon:

Geboortedatum:
l limligc opleiding:
Examenjaar: 19
Stwit divc hnn in een otKjefrjinkeiTile
envelop nn.iT: Schoevus Oplciriinqin,
Antwooidnr 2150. 3440 VB Woerden

:t«MMt«

Ons uitvaartcentrum is altijd bereikbaar
*
voor directe hulp bij een sterfgeval.
Onze medewerkers zijn daarom op alle dagen
van de week 24 uur per dag beschikbaar om u bij
een overlijden met raad en daad ter zijde te staan.
Dat is Uitvaartcentrum Haarlem ten voeten uit,
nu al een eeuw lang.
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U hebt de ambitie, wij helpen u op weg

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

woensdag 12 augustus 1998

Weekmedia 17

Tarot cursus
ZAND VOORT - Joke de Wit
eft vanaf 17 september om
de week op donderdag in
Zandvoort les in het leggen
van Tarotkaarten. Meer infortiatie: Joke de Wit, telefoonlummer 525.1150.
Het Tarotspel bestaat uit 78
<aarten en is de voorloper van
iet huidige kaartspel. Vermoedelijk is volgens Joke de Wit
iet woord 'Tarot' afkomstig
van het Italiaanse kaartenmacersgilde, de Tarocchi. Tarot
jetekent ook koninklijk pad.

Zomermarkt

ZANDVOORT - Zondag
wordt het gezellig druk pp de
Prinsesseweg, want op die dag
staan er tussen elf en vijf uur
120 marktkramen met de
meest uiteenlopende spullen.
Standwerkers prijzen de spulen extra aan. Er lopen een
jteltloper, de boerenblaaskapel De Geinpiepers uit Aalsneer en clown Ome Willem
•ond.

Jeu de boules

ZANDVOORT - Van 18 tot
en met 22 augustus krijgt het
Gasthuisplein een Frans tintje,
want dan wordt er op het plein
een jeu de boulestoernooi gehouden. Er komen echte wedstrijdbanen te liggen en er is
oepasselijke muziek te horen.
Deelnemers aan het toernooi
{unnen zich hiervoor nog net
inschrijven bij de Ondernemers Vereniging Zandvoort,
Postbus 469, 2040 AK in Zandvoort. De inschrijfformulieren
liggen bij winkels en bij het
Zandvoorts
Nieuwsblad
(Gasthuisplein 12). Een team
moet uit twee of drie personen
bestaan. Wedstrijdervaring is
niet noodzakelijk.

En wéér laat Bassie de ballon te vroeg knallen

M

daarvoor zo dadelijk terecht
kon bij de verkoopstand.
Daar was het dan ook dringen, tijdens de onderbreking
van de show. De meeste begeleiders konden het immers niet
over hun hart verkrijgen hun
kids een felbegeerd souvenir te
weigeren.
Zo makkelijk bleek het evenwel nog niet te zijn om iets uit
het assortiment te bemachtigen. „Mijn dochtertje wou per
se zo'n Bassieppp, zoals ze die
net op het podium hebben laten zien," vertelt een jonge vader uit Haarlem-Noord. „Ik
kreeg echter te horen datje die
alleen kunt bestellen, om later
pas toegestuurd te krijgen.
Maar aan 'later' heb je natuurlijk niks, want een kind van
drie wil zo'n pop meteen in d'r
handen hebben. Op die leeftijd
zijn ze het immers alweer allemaal vergeten op het moment
dat je hier de tent verlaat."
Niettemin zegt hij blij te zijn
met zijn telg naar Zandvoort te
zijn gereisd om het Lachspektakel bij te wonen. „Mijn kleine
vindt dit fantastisch en zelf
vind ik het ook hartstikke leuk
om te zien. Alleen is het even
wennen aan het geluid, dat
naar mijn gevoel wel erg hard
staat."
Dit puntje van kritiek wordt
ook naar voren gebracht door
een bejaard echtpaar uit Aer-

Voor de volwassen toeschouwer was de wijze waarop de
onafzienbare hoeveelheid Bassie-en-Adriaanboeken, -cd's, videobanden, -computerspel.etjes en wat dies meer zij aan
de man (of liever het kind)
werd gebracht, nochtans rondait stuitend. Voor de pauze
naaide het duo namelijk een
arig meisje op het podium, dat
tot haar niet geringe geluk met
Jungle-avond
cadeaus werd overladen. VerBLOEMENDAAL - Strand- volgens liet Adriaan de zaal napaviljoen Solaris heeft tot en drukkelijk weten dat wie deze
met 23 augustus elke zondag spullen óók wilde hebben
vanaf vier uur live muziek of er
draaien bekende dj's. Op 16
augustus is er een jungleavond met dj Krust en dj Dynamite. Zij worden bijgestaan
door vier Engelse dj's. Ze
ZANDVOORT - Filmclub 'Hollandse nieuwe aan zee'.
mixen met gemak soul en gos- Simon van Collem start Ockersen haalt onder andere
pel door en elkaar.
woensdag 2 september weer. de bijzondere film 'De Poolse
Dat betekent dat filmliefheb- bruid' naar Zandvoort. Verder
bers vanaf die datum behal- heeft hij Sylvia Kristel uitgeno{Sportprogramma
ve de bekende Hollywood- digd en is de slotavond in
ZANDVOORT - De sport- successen in het Circus op Nieuw Unicum.
Op 2 september kan jong en
I verslaggevers van ZPM, Jaap het Gasthuisplein ook films
Kerkman en Rien Couvreur, kunnen bekijken uit andere oud echter al genieten van de
Britse komedie 'The Full Monpraten vrijdagavond tussen windstreken.
ty', waarin werkloze staalarzes en zeven uur over de jeu de
beiders besluiten stripper te
bouleswedstrijden op het
Gasthuisplein en het schaken Thys Ockersen, voorzitter worden. Op 16 september
pp het strand. De lokale zen- van de filmclub, is van plan de draait de Franse film 'Ponette',
der ZFM is in de ether te be- Zandvoorters dit seizoen met waarin een klein meisje de
luisteren op 106.9 en op de ka- een zeer- uiteenlopend pro- hoofdrol speelt. De overige
]bel op 105.0.
gramma te verrassen. Zo orga- films die draaien komen uit
niseert hij van 17 tot en met 23 Amerika, Canada en een uit Inseptember het filmfestival dia, Engeland en Frankrijk.

Filmclub richt zich op veel landen

Rondje REM

ZANDVOORT - Ooit zonden
er radiopiraten vanaf, maar tegenwoordig schijnt het een
keurig onderzoeksstation van
Rijkswaterstaat te zijn. Het
REM-eiland heeft echter nog
altijd een bijzondere naam.
Daarom varen de catamarans
van de Zandvoortse watersportvereniging en de Zeilvereniging Noordwijk op zaterdag
15 augustus een rondje om het
eiland. Het ligt acht mijl uit de
kust. Om twaalf uur is de start.
Toeschouwers hebben het
beste zicht vanaf het Zuidstrand of de Boulevard Paulus
Loot ter hoogte van de watersportvereniging.

Dierenfoto is diner waard
Dieren inspireren tot het maken van foto's. Een ondeugende
hond die zijn kop in de wasmand steekt, een cavia met spurtneigingen of twee verliefde schildpadden: het Zandvoorts Nieuwsblad en het Kennemer Dierentehuis zijn benieuwd hoe uw huisdier eruit ziet.
Ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van het asiel
organiseren we daarom een fotowedstrijd. Stuur uw meest
ontroerende of grappige foto naar het Kennemer Dierentehuis,
Keesomstraat 5, 2041 XA in Zandvoort. Liefst met uw naam en
adres op de achterkant van de foto.

Op 30 augustus, tijdens de open dag van het dierentehuis,
worden de winnaars bekend gemaakt. Uiteraard verschijnen de
winnende foto's in het Zandvoorts Nieuwsblad van 2 september.
Henk de Laat
Degene met de leukste foto, krijgt een dinerfion voor twee
ZANDVOORT - In het Hql- personen. De winnaar van de tweede prijs mag met vier persoand Casino treedt het jazztrio nen een sorbet gaan eten.
van bassist en zanger Henk de
Laat zondag op. Vanaf vijf uur
s het trio te zien. Belangstellenden kunnen voor 7,50 gulden naar binnen. Zij dienen
netjes gekleed te zijn.

Geen training
ZANDVOORT - Het abseilen van vier Brabantse agenten
vanaf de watertoren gaat niet
door. De agenten moeten zaterdag werken in Eindhoven.
Zandvoorter Ruud Luttik had
een trainingsweekend met de
afdaling geregeld. Het viertal
zag dat als een voorbereiding
op een survivaltocht door Marokko. De agenten zouden ook
nog gaan paardrijden, kanoen
op zee, mountainbiken en
hardlopen. Het is nog niet duidelijk of het trainingsweekend
op een later tijdstip alsnog
plaatsvindt.

loc ooi-verdovend een sporthal vol juichende peuters en
kleuters klinkt, viel zaterdagmiddag waar te nemen, toen
de jongste helft van het clownsduo Bassie & Adriaan het
podium van de Pellikaanhal betrad. Op zijn retorische
vraag „hebben jullie er zin in" volgde een zó massaal uitgegild , jaaaah" dat het de aanwezige ouders en grootouders
nog lang in de oren nagalmde. De volwassen begeleiders namen de herrie echter graag voor lief, daar hun kleintjes de
grootste lol beleefden aan de Lachspektakelshow die de
jeide jeugdidolen geroutineerd verzorgden.
ET NAME DE jongste bezoekers schaterden het uit bij de
grappen en grollen
van het al wat oudere duo. Met
schitterende pretoogjes zagen
zij toe hoe de serieuze Adriaan
iijn oliedomme broer telkens
weer tot de orde riep, om hélemaal uit hun dak te gaan wanneer Bassie zijn familielid toch
weer te slim af was. Dat de
;wee lolbroeken, die ruim veer;igjaar geleden hun gezamelijke carrière begonnen als het
acrotaatenduo The Crocksons,
soms wel erg zouteloze grappen maakten, leek hen volledig
;e ontgaan. Ook de schaamteoze aanprijzing van de Bassieen-Adriaan-hebbedingetjes
verstoorde hun plezier geenszins.

Zandvoorts
IMieuwsblad

Strandschaken

ZANDVOORT - Schaken
lijkt geen strandsport. Toch
ziet de Zandvoortse Schaakclub al twee jaar lang kans om
een succesvol toernooi op het
strand te organiseren. Zaterdag spelen de schakers bij
strandpaviljoen Take Five opnieuw een wedstrijd. Ook belangstellenden die geen lid zijn
van de vereniging, kunnen eraan meedoen. Inschrijven kan
tot half tien 's morgens bij het
paviljoen of van te voren bij:
Edward Geerts (571.7978) en
Ruud Schiltmeijer (571.7272)
of Jan Berkhout (571.5023).

Tibetexpo
Bassie en Adriaan traden zaterdag in de Pellikaanhal op voor ongeveer duizend kinderen
Foto Andro Lit'bc'rom

denhout, dat de beide logerende kleinzoons zaterdag op een
ideaal uitje trakteerde. „En we
vinden het daarnaast eerlijk
gezegd ook allemaal wel een
beetje lang duren. Zoals met
die pistool-act, waar Bassie de
ballon steeds laat knappen

voor Adriaan hem stuk kan
schieten. Zoiets is drie keer
leuk, maar na de achtste keer
konden onze jongens er echt
niet meer om lachen."
Niet alleen de verschillende
onderdelen, ook de hele show
duurde eigenlijk te lang. Dat

was vooral na de pauze goed te
merken, toen zich in de wandelgangen spontaan een soort
alternatief speelcircuit ontwikkelde. Tegelijk begaven zich
steeds meer vaders en moeders voortijdig met hun peuter
op de schouders op weg naar

de uitgang. Van teleurstelling
over het gebodene was bij hen
echter nauwelijks sprake.
Want wie wil er nu een zuurpruim zijn, als zijn kroost daarnet zóveel pret heeft ervaren?
Johan Schaaphok

MENINGEN

'We verliezen de strijd om de toerist'
Ot van den Heuvel heeft een
duidelijke mening over de manier waarop het gemeentebestuur mogelijkheden dan wel
onmogelijkheden schept voor
het toerisme. In Spanje gaat
men daar beter mee om, vindt
Van den Heuvel.
Zondagmiddag 2 augustus,
zo rond een uurtje of drie, reden wij Zandvoort binnen na
drie weken vakantie in Spanje.
Dit land bleek een gelukkige
keuze qua vakantiebestemming, want, terwijl het hier wel
herfst leek, konden wij drie weken lang genieten van een superzonnetje met temperaturen rond de 30 graden. En dat
lekkere weer trekt natuurlijk
jaar-in-jaar-uit uit heel Europa
het nodige volk aan.
Je ziet dan ook dat de hele
streek daar compleet is afgestemd op het toerisme, overal
gezellige dorpjes met hun gezellige terrasjes, muziek en
ruim voldoende overig vermaak en vertier. Kortom, er
wordt van alles gedaan om het
de vakantiegangers, die drie
weken per jaar dat ze vrij zijn,
het naar de zin te maken. Dat
dat werkt, blijkt wel uit het feit
dat jaarlijks miljoenen mensen

in de auto stappen en er soms
dagen reistijd voor over hebben om juist daar hun vakantie
door te brengen. Goed, het
kost een beetje, maar je krijgt
waar voor je geld.
Ooit, kon ik mij herinneren
terwijl ik de Grote Krocht op
reed, was Zandvoort toch ook
zo. Met zijn schiettent, botsautootjes, het dolfinarium, de
Grand Prix, het 7-up treintje
en het openlucht zwembad.
Natuurlijk konden wij ook dat
schitterende strand bieden
met zijn unieke strandtenten.
Vuurwerk tijdens het seizoen,'
noem het maar op.
Natuurlijk is het strand er
nog en natuurlijk zijn we niet,
net als Spanje, altijd verzekerd
van de zon. Maar juist dan
moet je toch iets extra's bieden aan je gasten? Tenminste,
als je wilt dat ze nog een keer
terugkomen. Maar zo langzamerhand is al het vertier verdwenen en is er in Zandvoort
niets te doen als de zon niet
schijnt. In welk patroon je de
klinkertjes dan ook legt.
Ik reed door de Haltestraat,
samen met de Kerkstraat toch
dé straatjes die je als toerist in
den vreemde zoekt. Het enige
wat ik zag, was wat buitenlandse auto's met een wiel-

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

ZANDVOORT - Bijna twintig mensen doen in elk geval
mee aan de Tibetexpositie op
23 augustus in de oude Mariaschool. De expositie wordt georganiseerd omdat tegelijkertijd in de hele wereld aandacht
aan dit onderdrukte land
wordt besteed.
Het Zandvoorts Palet heeft
de organisatie van het evenement op zich genomen. Volgens Mona Meier van het
Zandvoorts Palet is er door
mensen uit Zandvoort, Limburg en Haarlem hard gewerkt
aan kunstwerken die betrekking hebben op Tibet. De Tibetdag duurt van elf tot vijf
uur. De oude Mariaschool zit
aan de Koninginneweg.

Holland Festival

ZANDVOORT - Dance Club
Yanks gaat nog even door met
feesten na het jazzweekend.
Liefhebbers van Nederlandstalige muziek zijn op donderdag 13 augustus welkom tijdens het Holland Festival.
Vanaf acht uur zijn er optredens van onder andere Tjerk,
Robert Leroy en Nico Landers.
De ingang van de Dance Club
zit in de Kosterstraat.

Benny Neyman
klem. En de klinknagels in de
stoep die ervoor moet zorgen
dat de horeca de terrassen
toch vooral niet te ver op de
stoep zet. Die jongens krijgen
toch helemaal geen kans zo...
Terwijl ze volgens mij vol
goede ideeën zitten. Maar hier
is alles aan regeltjes en vergunningen gebonden. Liever niet
dan wel, lijkt het soms. Vaak is
het alleen maar een kwestie
van willen.
In ieder geval, toen ik daar zo
reed dacht ik: als ik hier toerist
zou zijn, zou ik hard gillend
weglopen. Ik zou niet stoppen
(daar zou overigens niet eens
een kans toe zijn) en een volgend dorp opzoeken.
Als ik dan onze burgervader
breed uitgemeten en van zijn
mooiste kant gefotografeerd in
een krant zie met de medede-

ling dat Zandvoort weer het
'Zandvoort aan zee, koffie en
broodjes mee' moet worden,
dan denk ik: man, dat is al jaren niet meer. Dat heeft niets
met de zieke geest van wie dan
ook te maken. Dat imago is al
lang verdwenen. We verliezen
de strijd.
Zou het college van B en W
nooit eens op vakantie gaan
naar die oorden waar men wél
verstand van zaken heeft?
Waar het allemaal wel kan? Is
Spanje te duur voor u? Rij dan
eens naar Scheveningen of
Noordwijk en kijk wat daar allemaal gebeurt. Ik denk dat u
met het schaamrood op de
Zandvoortse kaken het dorp
weer in komt rijden, net als ik.
O. van den Heuvel
Zandvoort

ZANDVOORT - De zangers
Albert West en Benny Neyman
komen langs in de Radio
Noordzee Beachclub. Albert
West is op woensdag 12 augustus te gast bij radiopresentator Peter Teekamp, Benny
Neyman treedt op vrijdag 14
augustus op tussen twaalf en
twee.

Lee Towers

ZANDVOORT - De bekende
zanger Lee Towers doet Zandvoort de komende weken twee
keer aan. Op 19 augustus komt
hij naar de Radio Noordzee
Beachclub. Op 18 september is
hij te gast bij het Holland Casino. Speciaal voor die gelegenheid heeft het casino de toegangsprijs afgeschaft.
ADVERTENTIE

'Deze kinderen hebben soms maar één jurk'

De 42 Poolse kinderen die hier drie weken logeren, bezitten
soms slechts één paar slippers en één jurk. Hun tas is verder bijna leeg. Elke keer opnieuw schrikt Rien Couvreur,
voorzitter van de Stichting Een Hart voor Polen. Negen jaar
Zandvoorts
na het afschaffen van het communisme is de armoede in Polen nog altijd groot. Althans, een groot deel Van de bevolNieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort, king heeft nauwelijks genoeg te eten, terwij' een kleine
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op groep rondrijdt in Mercedessen. De groep hinderen die
's zomers in Zandvoort en omstreken logeeil, kan een vawoensdag. Uitgave Weekmedia BV.
kantie aan zee dan pok goed gebruiken, meent Couvreur.
Hoofdredacteur. J.M. Pekelhanng.
Dat blijkt al negen jaar.
Directeur/uitgever: C.A. Pelle.
" W "WT 'T E HEBBEN nog ma, maar er ziji ook voldoende
Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort. Postl m A ƒ nooit zo'n lieve dagen waaropde gastgezinnen
bus 26, 2040 AA Zandvoort.
W W groep in de bus er zelf met run loges op uit
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
w w gehad,"
vertelt kunnen trekksn.
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag Couvreur. „De kinderen hebDe activiteiten lopen sterk
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donder- ben zich de hele reis, 19 uur, uiteen: van een bezoek aan de
dag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16 voorbeeldig gedragen. We heb- Efteling tot ei met een oogonuur.
ben zelfs 'Vader Jacob' in ca- derzoek. Maar ook een midRedactie: (023) 571:8648. Fax: (023non gezongen. Zij zongen in dagje aan het strand en een
573.0497.
het Pools, wij in het Neder- uurtje op visiie bij burgemeesAdvertentieverkoop: (023) 571.7166. Fax lands."
ter Van der Heijden. Dat laat(023) 573.0497.
De reis vanuit de Poolse in- ste is dit jaer een nieuw proE-mail: wmaveen@perscom nl
dustriestad Chorzów is vol- grammapunlJ „Voor deze kinMicro advertenties: (020) 562.6271. Fax
gens de volgens de voorzitter deren is het fentastisch om de
(020) 665.6321.
van de Stichting Een Hart voor burgemeester een hand te geRegiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan Polen deze keer goed verlopen. ven. Dat zulen ze nooit meer
van de Helende Meesters 421 B, Amstel Bij de grens van Polen-Duits- meemaken. Dit zijn de armste
veen. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen land mocht de bus dankzij een van de arms;e kinderen."
Tel: (020) 347.3434. Fax: (020) 347.3439
Couvreur schrikt telkens
aanbevelingsbrief vanuit Polen
Micro advertenties. (020) 5626271. Fax twintig touringcars passeren. weer van de slechte lichamelij(020)665.6321.
Niettemin moest Couvreur bij ke conditie vaarin de kinderen
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc]
de grens nog wel drie kwartier verkeren in;vergelijking met
(020)562.6211.
heen en weer lopen om allerlei hun Nederlandse leeftijdgenoAbonnementsprijzen: ƒ19,60 per kwartaal stempels te verzamelen. „Je ten. „Ze zijn,zó klein voor hun
ƒ35,40 per half jaar; 61,75 per jaar. Voo moet brutaal, handig en aardig leeftijd en zCjdun. Eén meisje is
postabonnees gelden andere tarieven zijn. Anders sta je zo een paar zelfs zwaar andervoed. In PoLosse nummers ƒ2,-.
uur te wachten," vertelt hij. len krijgt ze thuis geen eten; ze
Vragen over bezorging: donderdag tussen Door schade en schande (hij eet alleen oi>'school. Omdat de
9-12 uur (023) 5717166.
reist vier keer per jaar naar Po- school gesloten is, kun je wel
nagaan dat Je de laatste dagen
len) is hij wijs geworden.
Redactie: Robbert Wortel (chef), Franl
nauwelijks meer iets gehad
De
touringcar
met
42
kindeKuijpers (plv.-chef), Monique van Hoog ren arriveerde vorige week heeft. Afschuwelijk. Haar gaststraten, Joyce Schreuder.
woensdag 's morgens bij de ouder is meteen met haar naar
Vormgeving/Systeemredactie: Dick Pie
Calvijnzaal. „We zagen de kin- dokter Jaglenberg gegaan, die
(chef), Willem Bleesing, Hero Blok, Pau deren van de gastouders bui- haar vitamine-preparaten geBusse, Fred Frerejean, Pieter Hendal, The
ten al zenuwachtig staan geven heef!"
van der Linden, Yvonne Mulder, Andr
„Soms kamen we voor hele
wachten. Binnen zaten de
Stuyfersant
gastouders, die zo mogelijk rare verrassingen te staan. Zo
Secretariaat/Redactiepromotie: Trud
nog meer gespannen waren," is er ook eJn jongetje dat een
Steenkamp, Henny Lanser.
open-hartcperatie achter de
zegt Couvreur glimlachend.
De kinderen logeren in rug heeft.!Daar zijn we dit
Advertentieverkoop: R. Post (verkoop
Zandvoort, Haarlem, Heem- weekend pis achtergekomen."
manager), M. Oosterveld
In Polen heeft Couvreur vrestede en Heiloo. Ze blijven drie
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aange weken. Tijdens de vakantie is selyke dirgen gezien, vertelt
sloten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers
er een gezamenlijk program- hij. „Moecers van 28 zonder

hiervoor grif, zowel geld als
spullen. „Wat de spullen betreft, zijn we vooral blij met
dingen die echt nog goed zijn.
Geen oude troep. Zo is de
baby-uitzet van een Zandvoortse familie dan ook dankbaar aanvaard, zijn er weer wat
kinderen blij gemaakt met beren die door een actieve vrouw
gemaakt zijn. Deze winter hoeven 140 kinderen dankzij twee
breilustige dames geen kou
meer te lijden." Vorig jaar
stond een Zandvoorts hotel
een stapel lakens en handdoeken af aan een ziekenhuis in
Chorzów.
Ook rollators en rolstoelen
vinden hun weg naar Polen. De
aflevering van een rolstoel bij
een vrouw die al heel lang niet
meer op straat geweest was,
heeft veel indruk op Couvreur
gemaakt. „Ze was er zo ontzettend blij mee. Ik stond erbij
met een brok in mijn keel. Fotograferen durfde ik zelfs niet."
Ancta Cj'gler en Monika Kuc namen vorige week afscheid van hun ouders hij de bus van de Stichting
Een Hart voor Polen. Ze logeren nu drie weken in Zandvoort
Foto Rirn Couvi out

tanden, lopend op slippers
met een etterbuil op hun
wreef. Typerend zijn de grote
begraafplaatsen. Polen heeft
de grootste kindersterfte van
Europa."
„Op zich hoeft er niemand
dood te gaan. Er is genoeg tarwe in Polen. Maar van brood
alleen kun je niet leven en andere zaken zijn voor velen onbetaalbaar. Vooral vitaminegebrek is daardoor een probleem. Voor een kilo bananen
betalen ze 1,50 gulden, terwijl
veel gezinnen van driehonderd
gulden per maand moeten leven. Dat is dus net of je een
Nederlands gezin met een netto-inkomen van drieduizend
gulden moet voeden terwijl de

bananen 15 gulden per kilo
kosten."
Veel ouders van de kinderen
zijn werkloos geworden doordat de fabrieken failliet zijn gegaan of vanwege veranderende
milieu-eisen moesten stoppen.
„Sluiting van een hoogoven
betekende dat er in een klap
zevenduizend mensen op
straat kwamen te staan. Dat is
dus wel 35 duizend monden
die gevoed moeten worden."
Er gloort echter ook weer wat
hoop, want Opel bouwt in een
buurgemeente van Chorzów
een fabriek. En er zijn meer internationale ondernemingen
die Silezie ontdekt hebben.
Om de mensen te ondersteunen doet de Stichting Een

Hart voor Polen méér dan alleen de kinderen naar Nederland halen. Dit jaar betaalt de
stichting voor het eerst een vakantie voor veertig kinderen in
Polen. „We vonden het zo jammer dat we zoveel kinderen elk
jaar moeten teleurstellen.
Maar liefst vijfhonderd schrijven zich namelijk in. Nu kunnen we de dubbele hoeveelheid kinderen blij maken."
Verder subsidieert Een Hart
voor Polen de opvang van kinderen na school. Bovendien
nemen de bestuursleden van
de stichting bij elk bezoek (dat
ze overigens zelf betalen)
voedsel, kleren en speelgoed
mee.
Veel Zandvoorters geven

De voorzitter van de Stichting Een Hart voor Polen heeft
besloten dat hij er na volgend
jaar mee stopt. Hij is dan tien
jaar bij de stichting betrokken
geweest. ,.Ik zie het als ontwikkelingswerk in het klein."
Als prettige bijkomstigheid
heeft hij er veel Poolse vrienden aan overgehouden. Volwassenen, maar uiteraard ook
kinderen want Anneke en Rien
Couvreur verzorgen zelf ook
elk jaar een paar kinderen.
„Als ik in Chorzów kom, word
ik vaak aangesproken door
kinderen die bij ons gelogeerd
hebben. Dan besef ik elke keer
weer wat een enorme ervaring
deze vakantie in Zandvoort
voor hen is geweest. Het plakboek dat ze gemaakt hebben,
komt bedLiimeld telkens opnieuw uit de kast. Ze bewaren
het als een soort relikwie."
Monique van Hoogstraten

Cinema Cïreuns
13 t/m 19 augustus

(AU Nederlands Gcsprok.cn

LETHAL*
EAPONjf
Mei Gibson, Danny Glover
cn Rcnc Russo

®

schminken
ledere tlag vanaf
l juli l/m 6 september
van 12 00 t/m 18 00 uur.

Dus kom naar Farmlyland
met al je vriendjes
of vncndinnchcs

woensdag 12 augustus 1998
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VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Wt Verhuizingen
WEKELIJKS EUROPA

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

ERKENDE
VERHUIZERS

S L A P E N IS ONS VAK

TJERK HIDDESSTRAAT12
2 kamerappartement, vlakbij zee gelegen.
INDELING.
entree/gang met vaste kastenwand, woonkamer met aangebouwde serre met schuifpui
naar diepe tuin tot aan de boulevard ca. 30 m.
diep, nette keuken, slaapkamer, badkamer
met hoekbad, toilet en wastafel.
* servicekosten ƒ 110,- per maand
inclusief stookkosten

ƒ 249.000,-

20 tot 40% KORTING

TJERK HIDDESTRAAT 2/5
4-kamerappartement, verbouwd tot 3 kamers
m. FRAAI UITZICHT OVER ZEE.
INDELING:
entree/hal, doorzonkamer met open haard en
toegang balkon achter, keuken, slaapkamer
met schuifpui naar balkon op het zuidwesten,
kleine kamer, badkamer met bad en wastafel,
apart toilet.
* berging op de begane grond
* luxe sanitair
* grotendeels voorzien v. kunststof kozijnen
met dubbel glas
* ev. garage te koop ƒ 40.000,* servicekosten ƒ 427,- incl. garage en voorschot verwarming
ƒ 339.000,-

BREDERODESTRAAT103
Vrijst. witte villa op uitstekende locatie met
VERWARMD ZWEMBAD, vlak bij zee
Rondom fraaie tuin met'terrassen.
INDELING:
entree, hal, toilet, L-vormige woonk., zonnige
woonkeuk. 1e verd.: 3 slaapkrs., badk. m
bad/whirlpool, ap. douche/toilet, groot balkon
2e verd.: zolder met kamer, dakkapel
* apart vnjst. guesthouse m. keuken en douche/toilet
* apart verwarmd zwembad met cabana, douche/toilet/kleed ruimte
* mpand. garage met electr. deur
* pracht uitzicht over
duinen
*grondopp. 610 m2
ƒ1.100.000,-

BREDERODESTRAAT 35
Halfvnjstaande villa in zuidbuurt
INDELING:
beg grond; entree/hal, gang, toilet, kelder, bijkeuken, woonkamer met serre, slaapkamer,
woonkeuken. 1e verd.: 3 slaapkamers, keuken, badkamer met douche, vlienng
houten vloeren door hele huis
c.v.-installatie nieuw aangelegd
alle kamers met tv-aansluitmg
woonkeuken is nog m aanbouw
voor- en achtertuin
gelegen vlakbij duinen en op loopafstand van
het dorp
cv gas (nieuwe installatie)
grondopp.: 237 m2
ƒ 589.000,-

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

van MEEUWEN
De Slaapvooriichter voor Kennemertand
Rijksstraatweg 67 - 71, Haarlem. Tel. 023-5254956i
Geopend dinsdag t/m zaterdag Donderdag koopavond.

ARTIKELEN aangekocht en
voor u moeilijk te installeren??
VRAAG NAAR ONZE
KLUSSERVICEÜ
IJZERWAREN
GEREEDSCHAPPEN
VERFWAREN
AAN & AFVOERMATERIALEN
HOUT
VERHUUR VAN GEREEDSCHAP
ELEKTRA MATERIALEN

LUKT

-M

HOGEWEG 78
Zeer royaal appartement, gelegen m centrum
dorp met terras en tuin
INDELING:
Entree, garderobekast, zeer royale T-vormige
living (85 m2) met parket, moderne halfopen
keuken met apparatuur, 2 slaapkamers, modernebadkam m bad, douche, toilet en wastaf., halletje met ruimte voor wasmach. en c.v.
opstelling, toilet. Berging in het sousterram.
* groot terras ca 90 m2
* tuin ca 60 mz
* tot. opp appartement ca 180 m2
* 2 parkeerplaatsen in garage
* serv. kost. ƒ 504,- per maand
ƒ 825.000,-

NIEUWSTRAAT 5
Zeer nette hoekwoning met betegelde plaats,
gelegen in centrum dorp.
INDELING
beg.grond: entree/hal, L-vormige woonkamer, ruime nette keuken, douche/toilet.
1e verd. 3 slaapkamers
* betegelde plaats met vrijstaande stenen
schuur met achterom
*plafonds zijn deels zachtboard en deels
schroten
* gaskachelverwarmmg
* grondopp : 81 m2
; oplevering in overleg
ƒ 279.000,-

ijzerhandel Zantvoort
Swalüestraat 7
^Swalü

-

2042 KA Zandvoort

-

... ONZE OPVALLENDE ETALAGEPRESENTATIES VOORBIJ TE LOPEN!

Tel. 023-5712418

TROMPSTRAAT15/1
4 kamerappartement op 1e verd met uitzicht
over zee.
INDELING:
entree/gang, L-vormige woonkamer m. open
haard, keuken, 3 slaapk , toilet, badkamer met
douche, wastafel en aansl voor wasmachine,
2 ruime balkons.
* berging op de begane grond
* kunststof kozijnen
* dubbele beglazing
* servicekosten ƒ 400,- per maand incl stookkosten
* ev. GARAGE te koop voor ƒ 25 000
ƒ 289.000,-

Hl

J

<. UT; .y^^^^^^^i

CENSE&
NVM

MAKELAAR,

KLINGEN

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

ENGELBERTSSTRAAT 30
Zeer royaal woonhuis met achtertuin, gelegen
centrum dorp, vlakbij zee.
INDELING:
soust.: toilet, bijkeuken, ruime slaapkamer,
bergkamer. Beg.grond: entree/hal, gang, toilet, kamer-en-suite met parket, keuk., balkon.
1e verd.: 3 slaapkamers, douchekamer
2e verd.: vaste trap naar zolderkam. met dakkapel en zolderberging.
* stenen schuur
* hele sousterram is betegeld
* ged. voorzien van dubbel glas
* gaskachelverwarmmg
* grondopp.: 149 m2
ƒ 495.000,-

KEESMAN - VERF - GLAS - BEHANG
Jan Steenstraat 1 Tel. 5712425

gaat wegens sluiting jan. 1999

alles leegverkopen!
Dus tegen div. kortingen. Tevens willen wij al onze cliënten,
door de jaren heen, nartelijk bedanken voorde klandizie.
Graag nog tot ziens.

Presenteert

)*H - AMJ Ktefwuw

STAR
R A W

Stichting Zandvoort Promotie

D E N l M

EVENEMENTEN
AUGUSTUS 1998
Voor info: 023-5713738
12

Gran Festival Gran Dorado, aanvang 17.00 uur tot 22.00 uur

15

Strand Schaak toernooi bij paviljoen Take Five, aanvang 12.00 uur
To play chess at the beach - Schach spielen am Strand - jouer aux échecs sur la plage

16

Zomermarkt centrum Zandvoort, aanvang 10.00 uur, toegang gratis
Locatie: Louis Davidsstraat/Prinsesseweg
Open air market in the centre - Marché en plein air dans Ie centre - Freilichmarkt im
Zentrum

G-Star heeft in Amsterdam Zuid-Oost (bij de ArenA) haar Europees distributiecentrum.
G-Star jeans heeft een sterke positie in de markt. De broeken en bijbehorende tops (jacks/truien/sweats en shirts/t-shirts) worden al in veertien landen succesvol verkocht.
Om de steeds grotere stroom aan orders te verwerken zoeken wij

MAGAZIJN MEDEWERKERS M/V

18/ JEU DE BOULES wedstrijden op het Gasthuisplein
21 voorrondes worden gespeeld vanaf 18.00 uur, inschrijving per team tot 12 augustus
22 JEU DE BOULES FINALES, aanvang 18.00 uur
19

Gran Festival Gran Dorado,'aanvang 17.00 uur tot 22.00 uur

23

ADAC Noordzee cup autoraces op het circuit van Zandvoort
car-races - Autorennen - courses automobiles

23

Kunstmanifestatie rondom TIBET
locatie: Mariaschool, Prinsesseweg, aanvang 11.00 uur

Die in ons magazijn vol mode-artikelen een prima salaris willen verdie-

nen.
Uw opdracht is het om, in teamverband te zorgen voor het tijdig afhandelen van de ontvangen orders. Het is schoon en licht werk.
U bent enthousiast en accuraat. U heeft al wat werkervaring opgedaan en
beschikt over een gezond verstand.

29/ Finale Ned. Kampioenschappen Beach foot volleybal bij paviljoen Take Five, aanvang

10.00 uur
30

Ook voor een beperkt aantal parttimers hebben wij ruimte.
Uw telefonische reacties ter attentie van Annerick, afd. Personeelszaken,
G-Star International BV, Keienbergweg 100,1101 GH Amsterdam,
Telefoon 020-5677600.

At the beach - sur la plage - am Strand

Aanbiedingen geldig van 10 aug. t/m 13 sept.
zolang de voorraad strekt.

HEMA
ZANDVOORT

woensdag 12 augustus 1998
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'In boerendorp had ik 't moeilijker gehad' Met

5 Zandvoorts
" Nieuwsblad

oog

en

Zandvoort kent een
steeds groter aantal
allochtone
ondernemers. Het
Zandvoorts
Nieuwsblad brengt in
een korte serie deze
'nieuwe vangst' in
beeld. Deel 3: All
Khanjani van de
viswagen Kroon.

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Twee katers weg
Twee katten van zeventien jaar zijn zoek. Vrijdagavond is Max
verdwenen uit de Paradijsweg Hij is bruin-zwart, heeft een witte
bef, witte pootjes en een breed bekje. Volgens zijn bazin, Annelies Schooneveld, kan hij met miauwen maar wel krijsen. Ze is
ten einde raad. Wie weet waar Max is gebleven, kan haar bereiken op telefoonnummer 571.4753. Ook Martha Burger is wanhopig op zoek. Haar lapjeskat is zondag in de Schoolstraat in de
drukte verloren geraakt. De poes is rood, wit en zwart. Ze is
klein, mager, heeft pigmentvlekken op haar neus, een witte bef
en witte voeten. Het lieve dier is ook nog eens hartpatiënt en
heeft bronchitis. Wie de poes heeft gezien, kan zijn tips kwijt op
telefoonnummer 571.9706.

Zo'n vier-, vijfduizend kilometer van Zandvoort ligt Rasht.
Het is deze badplaats in Noord-Iran aan de Kaspische zee
waar nieuwe Zandvoorter Ali Khanjani werd geboren, in
juli 1958. Nu staat hij met pet en schort achter de kibbeling,
garnalen, mosselen en kartoffelsalade op het strand in
Zandvoort. In de viswagen van Kroon is hij eigen baas.

R

ASHT IS OOK een
badplaats,
zoals
Zandvoort," vertelt
Khanjani op het
kantoor van Jaap Kroon aan
de Curiestraat. Hij wijst na
deze overeenkomst meteen
ook op een groot verschil tussen hier en daar. „Alleen ligt in
Iran niemand topless op het
strand." De man uit Iran blijkt
goedlachs.
„Toen ik zes maanden oud
was, vertrok ik met m'n familie
uit Rasht naar Teheran. Ik was
enige zoon; m'n vader was militair in de tijd van de sjah. Toen
Khomeini aan de macht kwam,
werd hij het leger uitgewerkt.
Ik ben grootgebracht door m'n
moeder; zij was huisvrouw."
„De beste tijd waren de vier
jaren van m'n veertiende tot
m'n achttiende jaar. Ik had
drie klasgenoten die als broers
voor mij waren. We reisden
met de bus door het land en we
zagen veel steden."
Als kleine jongen wilde Ali
piloot worden maar op z'n 22-e
begon hij in Rasht een garagebedrijf met hulp van familie en
financiële steun van z'n vader.
Een kennis van Ali had ervaring met auto's en samen hadden ze zeven jaar lang een eigen bedrijf.
In '91 kwam Ali met vrouw
en twee kinderen naar Nederland. Als zijn komst naar Nederland en de reden daarvoor
ter sprake komt, krijgt Ali even
een zorgelijk gezicht. Hij durft
weinig te zeggen met het oog
pp de veiligheid van zijn familie
in Iran. In '93 kreeg hij definitief asiel en werd Zandvoort
door de minister aangewezen
als nieuwe woonplaats voor
Ali, zijn vrouw en twee kinderen. Ze kwamen vlak om de
hoek van het visbedrijf van
Jaap Kroon te wonen.

„Ik had geen werk in Zandvoort. Op een dag zag ik meneer Kroon hier in z'n auto
stappen en ik vroeg hem of hij
werk voor mij had." Hoewel
één van de werknemers bij
Kroon dreigde op te stappen
als Jaap Kroon een buitenlander in dienst zou nemen kreeg
Ali toch een kans.
„Ik begon met de viswagens
te helpen opladen, de wagens
schoonmaken, de wagens inrichten en daarna vis snijden
en fileren. Ik ging daarnaast
anderhalf jaar lang naar
school. In '96 haalde ik het diploma hulpmonteur. Maar ik
kreeg geen baan. Ik heb een
stapel sollicitatiebrieven van
tien centimeter dik. Men vond
mij overal te oud, te duur of ze
vonden dat ik geen ervaring
had. Dat deed pijn."
„Ik ben opgevoed met de regel datje als man je gezin moet
onderhouden. Ik wil hard werken; alleen dan kan ik winnen
en iets krijgen. Ik wil niet op
een stoel blijven zitten en denken 'het geld komt vanzelf."
„Een jaar geleden ben ik
naar mijn baas gestapt en heb
gezegd: 'als het kan en mag
zou ik graag met een viswagen
voor mezelf kon beginnen.' Hij
raadde het mij af en zei dat ik
mij goed moest afvragen waar
ik aan begon. Ik zou een financieel risico moeten nemen en
allerlei barrières moeten overwinnen."
Ali ontdekte al snel dat de
aarzeling van Kroon wel ergens op gebaseerd was. „Ik
ging naar de bank om geld te
lenen. Daar vonden ze dat ik
60 procent van het geld dat ik
nodig had zelf moest flnancieren en als ik dat kon, kon ik de
andere 40 procent van de bank
lenen. Maar 60 procent was natuurlijk veel te veel voor mij. Ik

'Agent' naar Ombudsman
De 'nepagent' die twee weken geleden in de krant stond, heeft
een klacht over de politie ingediend bij de Nationale Ombudsman in Den Haag. Hij zat een broodje met vis te eten op het
Badhuisplein en moest mee naar het bureau. Met zijn Russische
marinepet en aansteker in de vorm van een oud pistool leek hij
te veel op een politieman. Hij vindt dat de politie hem niet goed
heeft behandeld en onjuiste gegevens over hem aan de pers
verstrekt heeft. Hij eist een openlijke verontschuldiging van de
politie en een vergoeding die hij aan een sociale organisatie in
Nederland wil schenken. De politie heeft hem inmiddels een
brief geschreven waarin staat dat ze de klacht in behandeling
heeft genomen.
Ali Khanjani in zijn viskraam op het strand
Foto Kaï m Schut

had geen geld."
„Zij wilden mij niet verder
helpen, omdat ik buitenlander
was, denken ik en Jaap Kroon.
Want later zijn we samen naar
de bank gegaan. Toen lukte
het wel." Een voorwaarde was
wel dat Ali gebruik maakte van
de zogeheten BBZ-regeling
van de gemeente.
Daartoe diende z'n bedrijfsplan te worden doorgelicht
door het IMK (Instituut voor
Midden en Kleinbedrijf). Die
gaf uiteindelijk het groene
licht.
„Ik heb geluk gehad dat ik
Jaap Kroon achter mij had
staan. En nog steeds. Toen
mensen van een strandpaviljoen vonden dat mijn wagen in
de weg stond en zand in de kar
dreigden te gooien, was één telefoontje van hem genoeg. Hij
hoeft maar te bellen of de storingsdienst is er om een probleem in de wagen te verhelpen. Mij laten ze rustig wachten. Hij zit al 25 jaar in het vak

Italiaanse lunch in Trattoria La Lupa
ZANDVOORT - Sinds kort
is Zandvoort een heuse
'Trattoria' rijker. Trattoria
houdt in Italië een lunchroom annex ontmoetingsplaats in waar de gasten even
gaan zitten om snel een
broodje te eten. In La Lupa
op het Badhuisplein kunnen
de gasten in alle rust genieten van Italiaanse broodjes
met allerhande beleg, zoals
chiabattabroodjes met carpaccio entramezini (sneetjes
brood met salade).
De zaak is zeven dagen per
week open en heeft ook een
terras met een cocktailbarretje. De cocktails bestaan uit
zogenaamde 'licht tintelende
drankjes'. Het beetje alcohol
dat gebruikt wordt, is alleen
nodig voor de smaak of de
kleur. De rest van de cocktail
bestaat uit schaafïjs met
vruchtensap. Wie daar niet van
houdt, kan ook koffie of blikjes
fris krijgen.
„We zijn echt Italiaans, dus
een frituur bijvoorbeeld hebben we niet," zegt bedrijfsleidster Jet Roest. „Wel willen we
in de winter beginnen met het
serveren van warme maaltijden. Nu al zijn we bezig met
een lunchlijn, zodat bedrijven
in de buurt lunches bij ons
kunnen bestellen. Er ligt al een
mailing klaar en als het aanslaat gaan we ook kijken naar
de mogelijkheden om het te
bezorgen."
Het mooie weer van de laat-

ste week heeft voor een drukke
tijd gezorgd. „Daarom kijken
we het nu even aan, want als
we ook gaan bezorgen moeten
er dus nog veel meer mensen
aangenomen worden."
In de winter is La Lupa geopend van donderdag tot en
met zondag. In de zomer is de
Trattoria zeven dagen per
week open.

Lee Towers bij
Radio Noordzee

ZANDVOORT - Strandpaviljoen Radio Noordzee Beach
Club heeft twee keer per week
zeer bekende Nederlandse
zangers en zangeressen op bezoek. Zo is woensdag 12 augustus Albert West te gast. Vrijdag 14 augustus komt Benny
Neyman naar Zandvoort. Lee
Towers wordt op woensdag 19
augustus verwacht. Marianne
Weber is er op woensdag 26
augustus. Ze treden op tijdens
de uitzendingen van Peter
Teekamp op woensdag en vrijdag (tussen twaalf en twee) op
Radio Noordzee.
Volgens Han Pastoor, eigenaar van het strandpaviljoen,
komen er op de uitzendingen
mensen uit heel Nederland af.
Vaak zijn het fans of toeristen
die in Zandvoort logeren. Zo
trok acteur Antonie Kamerling
onlangs veel jonge meiden die
de knappe acteur/zanger graag
in levende lijve wilden zien.
Bij het strandpaviljoen is
overigens voortaan ook de mogelijkheid om mee te doen aan

m.

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakenmeuws kunt t sturen naar de
redactie van hel Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26 2040 /A Zandvoort.
of inleveren bit het ontoor op
Gasthuisplem12 Tal 023-5718648.
of Faxen 023-5730497

beachvolleybd. Bedrijven, verenigingen er vriendenclubs
kunnen het beachvolleybal
veld afhuren. Inlichtingen:
571.2224.

Marco Borsato

ZANDVOORT - In de nacht
van donderdïg 13 op vrijdag 14
februari is The Music Store
van twaalf tot twee geopend,
zodat fans van Marco Borsato
het nieuwe album (De Bestemming) /an hun favoriet
kunnen kop;n. Er zijn bovendien voor di eerste fans speciale premiuns beschikbaar.
De nacht/erkoop sluit aan
op een marathonuitzending
van de HMG-zenders over
Borsato. OTI acht uur zendt
RTL4 een documentaire uit,
om negen uur heeft RTL5 een
diepte-inte-view en om half
tien toont Veronica een liveoptreden vin Borsato.

ADVERTENTIE

Onze opruiming heeft
zijn dieptepunt
bereikt!
Wie nu meubels koopt, blijft lachen.
Want zo laag zijn de prijzen nog niet geweest.

en heeft
bouwd."

een naam opge- komt heel precies. Je moet in
de loop van de mensen staan
die langs het water lopen," legt
„In een boerendorp had ik Ali uit.
het als buitenlander nog veel
moeilijker gehad. Hier hebben
„Het is hard werken. Je moet
ze het ook over die Turk die in zorgen voor een vers en schoon
die viskar staat. Maar Zand- product. Koude salades, verse
voort is gelukkig een interna- broodjes, gebakken vis die niet
tionaal dorp; er komen hier al- verbrand is. Je moet kritisch

'Ik woonde in Iran ook in 'n badplaats,
alleen lag daar niemand topless'

reikt heeft, over z'n vrouw en
z'n oudste dochter die hem
helpen. „Ik ben nog wat gevoelig omdat ik het buitenland zit
en niet m Iran. Ik heb hier weinig kennissen. Maar dat verandert wel met de jaren. Het is
een grote stap geweest om
Iran te verlaten en ik ben bereid hard te werken om te slagen en de lening aan de bank
terug te betalen. Ik wil in de
winter nog een cursus Nederlands volgen want ik wil goed
met de klanten babbelen. Contact is heel belangrijk."

Vogels gevlogen
De prikkeldraadvogels zijn weer weg voor de aanbouw van het
raadhuis. De bodes van het gemeentehuis, die de aanklacht van
de Zandvoortse kunstenaar Victor Bol tegen kunstvandalisme
erg konden waarderen, hebben vlak voor het jazzweekend de
vogels voor de zekerheid weggehaald. Het is wel de bedoeling
dat de oorspronkelijke bronzen meeuwen (van de Haarlemmer
Victor van Boven) weer teruggezet worden als ze gerestaureerd
zijn. Wethouder Oderkerk zou ze echter eigenlijk liever in de
centrale hal van het nieuwe raadhuis willen ophangen.
ADVERTENTIE

Bram Couvreur

tijd veel buitenlanders. Ik krijg
ook Moslims aan mijn wagen."
Jaap Kroon staat nog altijd
achter de man uit Iran, letterlijk ook. Als Ali, als franchisenemer, met zijn viswagen op
het strand staat, belt hij soms
pp om te adviseren over de
juiste plek. „Een paar meter
naar links of naar rechts, dat

blijven kijken. Je moet zien
wanneer iets niet goed is. Als je
enige twijfel hebt over de garnalen moet je de hele partij
weggooien. Je werkt op mooie
dagen veertien, zestien uur per
dag. Je bent de hele dag bezig
met de hygiëne in de kar."
Een jaar na de start spreekt
Ali met trots over wat hij be-

Weekenddiensten
POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112.
In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA)
Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans,
P. Paardekooper, H. Scipio-Blume, F. Weenink. Informatie daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur,
én tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500.
De spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag als zondag van 11.30 tot
12.00 uur en van 17.00 tot 17.30
uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum (tel.
57163 64):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te
bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 09-001515.
Verloskundigen: Mevrouw S.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gpmbert en/of P. J. van
der Deijl, Kochstraat 6 A,
Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort,
tel. (023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst 023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer

023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471,
dag en nacht bereikbaar voor
een gesprek van mens tot
mens.
Weizij nscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
svp 24 uur van te voren opgeven bij het Welzijnscentrum,
tel. (023-) 5717373. Voor de
maandag moet men zich op de
vrijdag ervoor opgeven.
50 plus Inlooppunt: Woe 10-12
uur, voor informatie, ontmoeting, leestafel en kopje koffie of
thee. Willemstraat 20, zij-ingang Gemeenschapshuis.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l,
tel. 5713459 bgg 023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en
maandag- + donderdagavond
19.00-21.00 uur

Dit is de derde aflevering' in de serie
'Nieuwe Vangst'. De eerste twee delen verschenen op 29 juli en 5 augustus.
In het Nieuwe Vangst-artikel over
kapster Suna Sahan (Zandvoorts
Nieuwsblad 29 juli) is per abuis gemeld dat kapster Miriam ook eigenaresse van Henny's llairline is. Dat is
niet het geval. Miriam werkt wel bij
de kapsalon.

Dier
van de
week

Deze grote rode kater is op
zoek naar een nieuwe eigenaar. Hij is lief, aanhankelijk,
knuffelig, maar ook erg stoer.
Dat wil hij iedereen tenminste
doen geloven. Hij is extra bijzonder, omdat hij inaar djrie
poten heeft. Zielig is hij niet,
maar wel een pechvogel. Bono
is namelijk aangereden vlak
voordat hij de veilige stoep
kon bereiken. Hij lag zo in de
kreukels dat hij behoorlijk
lang moest revalideren. Een
poot wilde niet mee doen en
moest geamputeerd worden.
Sindsdien is Bono erg handig
geworden. Op drie poten weet
hij zich uitstekend te redden.
Bij een nieuwe baas of bazin
zal hij zich snel thuisvoelen.
Wie wat in hem ziet, kan terecht bij het Kennemer Dierentehuis, Keesomstraat 5, tel.
571.3888.

De mooiste boulevard van 't land
is die van Amsterdam-Diemen.
Met negen mooie meubelzaken boordevol woonnieuws.

Amsterdam

BMIBERGEN, HOUWELING INTERIEUR, MIJNDERS,
MONOILEDER, MONTE1, OME. VAN REEUWIJK, SWAP
KAMER CENTRUM, STOK MEUBELCENTER, VAtHAL
Info (020) 690 93 16

TC Zandvoort kry gt stevig pak slaag
ZANDVOORT - Redken/Zandvoort verloor in de' tenniscompetitie kansloos met 1-5 van TIJS/Doetinchem. Na de vrouwenduels keek Redken/Zandvoort al tegen een 0-2 achterstand aan.
Andrea van de Hurk was niet opgewassen tegen het sterke spel
van Noelle van Lottum en verloor kansloos met 3-6 en 2-6. Kim
Kilsdonk verloor van Hanneke Ketelaaqrs met 5-7. Timo Luca
verloor met 3-6,2-6 van Martijn Belgraver. Sander Hommel won
wél: met 1-6, 6-4, 6-4 van Tom Nijssen. Het vrouwendubbel Van
de Hurk en Kilsdonk verloor van Van Lottum en Ketelaars met
3-6, 5-7. Tegen dubbelspelspecialist Nijssen, die samenspeelde
met Belgraver had het Zandvoortse duo Hommel en Luca weinig kans: tweemaal 3-6.
Zandvoort komt morgen voor de derde keer in actie. Zaterdag
wacht de thuiswedstrijd tegen Habo DaCosta en zondag moet
Zandvoort aantreden voor de uitwedstrijd tegen Leimomas.

Warme weer maakt 't duiven moeilijk
ZANDVOORT - De duiven van Postduiven Vereniging Pleines
vlogen 384 kilometer vanuit het Franse Chantilly. De uitslag:
Hans Heiligers l, 2, 3, 6, 9, 17, 20, 21; Rook Driehuizen 4, 11, 25;
Combinatie Romkes-Spronk 5, 7, 8, 10,16, 22, 23; Hans Gaus 12,
18; Combinatie Koopman-Knegt 13, 19, 24; Combinatie PaapPaap 14, 15; Combinatie Koper-Koper 26; Piet La Grouw 29;
Ruud en Theo Sinnige 35; Combinatie Koper-Twins 39.

Schaaktoernooi op het strand
ZANDVOORT - Zaterdag aanstaande organiseert de Zandvoortse Schaak Club voor de derde keer een strand-rapid
schaaktoernooi. Ook deze keer is de locatie strandtent Take
Five van Geert Toonen.
De bedenktijd bedraagt twintig minuten per persoon en elke
deelnemer speelt vijf partijen. Om twaalf uur wordt het eerste
schaakstuk verschoven en de prijsuitreiking vindt plaats zo rond
vijf uur.
Om mee te kunnen doen moet een bedrag van tien gulden
worden betaald. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdagavond zes
uur via de volgende telefoonnummers- Jan Berkhout 571.5023,
Edward Geerts 571.7978 of Ruud Schiltmeijer 571.7272

Burgerlijke stand
periode: 1-7 augustus 1998
In ondertrouw: Johan Horeman en Maria Helena van Gemert.
Geboren: Melanie, dochter van
Ruud Bijl en Monique Afra Johanna van Doorn. Damian,
zoon van Johnny van de Meent
en Leticia Albertina Vlieger.
Christiaan Oldrik, zoon van Jacobus Carolus Hendrikus Bakker en Eva Pajkrt. Derm, dochter van Erwin Schillemans en
Gabrielle Viveen. Philip Pieter,
zoon van Pieter Pijper en Bngitte Else van der Linden. Damian Dennis, zoon van Dennis
Michael van der Stam en Shireen Catharina Eysma.
Overleden: Daan Pot, 41 jaar.
Jacobus Schouten, 74 jaar.

10%. 20%; 30%: 40%.
Leolux, RolfBenz, deSede,
H.F. Style, Gelderland, Durlet, Jori...

nwndileder

stoutenbeek

Wij tomen graag bij u thuis.
Mondilulcr Siomcnbeck Diemen, Stuip 7 (Miiiliilhciulnard Diinun), -tngwig Aimtadam iMig 'l 11 1i.li.loon (020) 60(1 87 59
Soesterbere, Ainir.roomi.Mnii 76 likfnon (0546) 55 20 07

Kerkdiensten
Hervormde Kerk: zondag 10 uur: ds J. van Leeuwen.
Gereformeerde Kerk: zondag 10 uur: ds H.A. Smits uit NieuwVennep.
Agatha Parochie: zaterdag 19 uur: pastor Duijves Zondag 10.30
uur: pastor Duijves.
Nieuw Unicum: zaterdag 10.45 uur: mevr. Schram.
Je kunt niet vroeg genoeg beginnen
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: geen dienst.

IllusU atic Mai c (lc Boei

woensdag 12 augustus 1998
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carpet-land
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CARPET-LAND, Europa's grootste specialist in
vloerbedekking en raambekledmg zoekt voor haarfilialen m Amsterdam en Almere

inbouwapparatuur in huis!

FREELANCE
ALL-ROUND STOFFEERDERS
All-round omdat u niet alleen ruime ervaring moet
hebben in het leggen van losse, gelijmde en gespannen tapijt, vinyl, marmoleum, parket en laminaat, maar zeker ook m het plaatsen van gordijnen
en zonwering1 Geïnteresseerden zullen als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn.

KWKENS&

• 500 inbomvapparalen
direct uit voorraad
leverbaar
• De grootste merken
voor de scherpste prijs
• 5 jaar Brugman garantie
voor absolute zekerheid
• Gratis advies van onze
inbouwspecialist
• Vaste monlageprijzen

•N.

Bent u gemteresseerd om samen te werken met
Europa's grootste keten van vloerbedekking en
raambekleding speciaalzaken dan kunt u schriftelijk
reageren naar: Carpet-land B.V., A. Fokkerweg 21,
1059 CN Amsterdam, t.a.v. de heer C. van Straaten
of de heer B. van Velthoven.

HEET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE

BIJ ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:

AEG
ZANUSSI

de Gaper Drugstore.

Brugman

Sterk in perfect fotowerk

KEUKENS & BADKAMERS

U bent de eerste die uw foto's ziet
dus ook voor uw fotowerk naar

BUDGET
KLEURENFOTO'S

DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:
AMSTERDAM, Stadhouderskade 74,020-6752956.
HOOFDDORP, Kruisweg 785 C, 020-6533462.
ZAANDAM, Pieler Ghijscnlaan H/
Provincialeweg, 075-6157867.
ZOETERWOUDE, Hoge Rijndijk 195,071-5892086.
Overige adressen vindt u in de Gouden Gids.

van kleinbeeld kleurenfilms
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Vraag ook naar de

PRESTIGE-FOTO

Brugman biedt zekerheid

met nieuwe film voor slechts J J>"
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TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

HEI/P!

DRUGSTORE

vV/

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

SfeljpGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE

Wie helpt ons het Parool/NRG

vanderKuïjl

op tijd bij de abonnees te bezorgen.
,

Kleine wijken. Goede verdiensten + extra's.
± 3 kwartier per dag
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(023)

Tel.

STRANDPAVILJOEN

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

l-ft*
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GEVRAAGD
NAAIMACHINES

voor Hotel
in Zandvoort

OVERLOCKMACHINES

Kamer/ontbijthulp

* * Ü ^ V * , * ^ ™

Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

Zeestraat 48
Tel. 5720072

SINGERen
LEWENSTEIN

Tel. 023-5712202
UdONT

FOURNITUREN
HANDWERK EN
Reparatie
alle merken
HOBBY-ARTIKELEN
naaimachines
Kledingreparatie

en je spaart een leuk centje bij elkaar.
Wil jij dat? Bel me dan even en vraag naar Olga

Augustus-aanbieding

tel. 023-5715873

'n Moot gegrilde

ZWAARDVIS

Weekblad

incl. garnituur
Aanbieding gaat in op vrijdag 7 augustus
Keuken geopend van 17.30 tot 21.00 uur
Tot ziens bij

De Wurf fam. Paap
Tel. 5714558

Het gaat om een volledige betrekking (gemiddeld 38 uur
per week).

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2A, Zandvoort

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Statjon"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

>Commun-Ad<

Van de kandidaat wordt verwacht dat zij/hij
- een journalistieke opleiding heeft gevolgd
- relevante ervaring heeft m de (lokale/regionale)
journalistiek
- in het bezit is van een rijbewijs
- goed in een redactieteam kan opereren
- maar ook onder tijdsdruk zelfstandig kan werken.
Vooralsnog gaat het om een arbeidsovereenkomst voor
een jaar. Honorering geschiedt conform de CAO voor huisaan-huisbladjournahsten
De redactie in Amstelveen bestaat uit een betrekkelijk
klein, hard werkend en enthousiast team dat zelfstandig
nieuws vergaart en bewerkt Elke redacteur heeft een eigen
aandachtsgebied, voor de collega die wij zoeken is dal het
Amstelveense stadsnieuws, inclusief de lokale politiek

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens

Het Amstelveens Weekblad is een van de lokale nieuwsbladen van Weekmedia
BV. Zo'n veertig journalisten werken op de redacties in Amstelveen, Amsterdam
en Zandvoort aan de weekbladen die een gezamenlijke oplage hebben van meer
dan een half miljoen exemplaren.
De redactie in Amstelveen verzorgt de berichtgeving voor Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener en het Amstelveens Weekblad. Voor de laatste krant zoeken wij een

redacteur/verslaggever
(v/m)

(noordelijke afrit rotonde)

Wie meer wil weten over de vacature kan contact opnemen
met redactiechef Robbert Wortel of zijn plaatsvervanger
Frank Kuijpers, telefoon 020 - 347 3400.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de
Hoofdredactie van Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK
Amsterdam, onder vermelding van AW

Amsterdams
Stadsblad

Diemer
Courant
de Nieuwe
Bijlmer
Nieuwsblad
Gaasperdam
Amstelveens
Weekblad
Aalsmeerder
Courant
Uithoornse
Courant

de Ronde
Vener.
Zandvoorts
Nieuwsblad

De sollicitatietermijn sluit op 31 augustus 1998

VERKOOPTALENT/ADVERTENTIEAQUISITEURM/V
Je beschikt over een goede telefoonstem, ondernemingsgeest, ambitie, een uitstekend gevoel voor verkoop en relatiebchcer en hebt enige jaren aantoonbare commerciële ervaring.
Commun-Ad biedt je een uitstekende werksfeer, doorgroeimogelijklieden en een goed vast
salaris.
Mocht je geïnteresseerd zijn dan is een bondige brief met curriculum vitae voldoende. Je
kunt voor meer informatie natuurlijk ook eerst bellen met Leo van den Akker
(023) 524 88 88 (tussen 17.00 en 18.00 uur maandag t/m vrijdag).

Commun-Ad

Winnen is helpen
Terwijl u meespeelt en wint,
helpt u via de Postcode
Loterij tientallen goede doelen in en buiten Nederland.
Meespelen is dus meehelpen
aan een schonere, rechtvaardige wereld. Vul dus direct de
bon op deze pagina in en
sluur hem vandaag nog op.
De bon moei uiterlijk 20
augustus binnen zijn om uw
aanmelding nog op tijd voor
de trekking van 7 miljoen te
kunnen verwerken. Aarzel
niet, maar doe het nu.

Buitenveldertse
Courant

GROEIT EN ZOEKT DAAROM OP KORTE TERMIJN:

g$| Commun-Ad is een betrouwbare,
§~:'; succesvolle en krachtige ycrkooporjpi^gaiilsatle. ' ' :
• ' "
fe^j' Gespecialiseerd in advcrtentieWerIfj'V ying voor zeer bekende elcctronijj,"£v, schè consumer magazines. BlB vakt&' bladen, enz. enz. Commun-Ad
fe: werkt uitsluitend voor 'gcrenomp'.< meerde opdrachtgevers.

Win 7 miljoen!
U kunt deze maand 7 miljoen gulden winnen. Want de Mega
Jackpot van de Nationale Postcode Loterij staat op zijn top,
en dat betekent dat hij er geheid uitgaat. Speel dus mee voor
de Rijkste Prijs van Nederland, maar doe het wel snel. Dit is
uw laatste kans!

in 'n pittige citrussaus

ƒ 25,=

Jackpot Postcode Loterij op z'n top

Leidscvaartweg 99, 2106 AS Heemstede

De Bingogetallen
getal 1 t/m 22
'*
13" 32 27 42 Ï2
01

29

34

33 ' 10

35

44

37

02

20

24

40

15

39 14 25 "11

*

> Heeft u met bovenstaande
getallen een volte kaart,
dan wint u de Thuisbingo van
f 25.000.Overige Bingoprifzen
getai 23 t/m 36
07 f 10.000,- 30
f 20,41

f 1.000,-

09

f 10,-

19

f 100,-

05

Postcode Loterij
op locatie

03

f 50,-

43

f 9,f 8,-

36

f 40,-

17

f 7,-

12 augustus
De Paal
Bergeijk

08

f 30,-

22

f6,-

21

f5,-"

Henny Huisman: "Koop snel een (extra) lot. Ik ko\n deze
maand weer langs met 7 miljoen!"
U kunt elke maand de Mega
Jackpot van de Postcode
Loterij winnen. Hij bedraagt
minstens 2 miljoen gulden.
Maar als de Jackpot valt op
een niel verkocht lot, blijft hij
staan. Dan komt er een miljocn gulden bij. Maar hoger
dan 7 miljoen mag de Mega
Jackpot niet worden. En deze
maand is het zover

Uitslagen
Postcode Loterij
Record Show
10 augustus 1998

Doe het nu!
Zeven miljoen gulden winnen
met een lot van maar één tientje! Kunt u zich dal voorstellen? Toch kan hel En het is al
talloze keren eerder gebeurd.
Hel enige dat u hoeft te doen
om ie winnen is meespelen.
Want alleen als u Aiei meespeell wint u de M :ga Jackpot
zeker niet!

06

13 augustus
De Rooye Asch
Handel

, Straatprijs juli
bekendmaking 10 augustus
fS.OOO,3723 NK
' Extra Straatprïjs
f 25.000,3723 NK 102

16 augustus
Racism Beat It
Spaarnwoude
18 augustus
.'t Wolfsven
Mierlo

De BMW
4542 BB 018 in Hoek

BON VOOR 20,7 MILJOEN
0Ja, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij en kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle Bingoprijzen.

D de hè

Ik machtig u hierbij tot vyederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,- (één lotnummer)

Postcode

A u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters
Deelname aan de Nationale Postcode Loterij
houdt in aanvaarding van het reglement, verknigbaar bil het secretariaat, tel 020-677 68 68

D mevrouw

150.98.08

Naam: _
Adres' _

Beautycentrum
Sanadome

Plaats:
(Post)ban
!
nummer:
Bel mij bi een prijs
Tel:.
boven ƒ 1J.OOO,Geboortecjatum:
(dag-maand-jaar)

Postcode Loterij Record
Show 17 augustus
'l i

i l

Datum:

r

Handtekening:

NATIONALE
LOTERIJ

GASTONS
SURPRISE:

Bon uitknippen en in een envelop (zander postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

Kijk, bel en win
een verwen-weekend in
Beautycentrum Sanadome
Elke maandag
2l.ÖöuuropftTL4:
de Postcode Loterij
Record Show
Zenouten voorbehouden

woensdag 12 augustus 1998

Weekmedia 17

Zandx/oorts
Nieuwsblad

De Brothcrhood Brass Band speelde zondagmiddag bij strandpaviljoen Far Out nis pauze-act voor de percussiewedstrijd. Biddiiw, een
Afrikaanse dans- en Irommelgroep is eerste geworden. Tweeduizend mensen bezochten het evenement

Voor het eerst droeg dominee Boeyinga zondag zijn jazzdienst
samen met Milly Scott op onder toeziend oog van de Hervormde
kerk

Jazzfestival '98: zon, muziek en veel mensen
geel-wit dekzeil overhuifd podium speelt de groep Move
Too Gooi hip-hop en soul.
Een Duitser van middelbare
leeftijd uit Westerwald (tussen
Frankfurt en Keulen) die al
vijftien jaar in Zandvoort
komt, staat met een veel jongere vriendin, zichtbaar te genieten.
De Zandvoortse mevrouw R.
de Vries staat met haar
schoonzus te wachten op de
karaoke-show. Het is de bedoeling dat, tussen de nummers van de groep door, mensen uit het publiek de microfoon ter hand nemen en hun
hoogste lied zingen. „Altijd
leuk, die karaoke," zegt meRIJDAGAVOND' rond vrouw De Vries.
half negen. Een zonsonOp het Kerkplein is het
dergang uit duizenden.
Eigenlijk is het het eer- drukker dan op het Dorpsste mooie zomerweekend van plein. Op het podium is het opdit jaar. Op het strand doen treden aan de gang van de hiplate badgasten zonnebrand en pe trompettiste Saskia Laroo,
handdoek in een tas. Vanaf de die zaterdag op het Dorpsplein
terrasjes klinken oude zomer- zal spelen.
Ze wordt begeleid door een
hits en zitten dagjesmensen
aan de maaltijd. Engelse jon- zesmansformatie. De muziek
gens skaten op de boulevard
de trappen op en af. Plots
klinkt er in de verte een saxofoon. Er nadert een bakfiets
met een saxofonist en een jongen die hem met een elektrische gitaar begeleidt. De jazz
die ze spelen klinkt goed en
zowaar wat melancholiek. Op
de zijkant van de bakfiets staat doet denken aan de muziek
de naam van een Zandvoorts van Miles Davis. Laroo, gestoken in een legging met pantercafé: De Lol van Kol.
motief, heeft er duidelijk pleHet is stervensdruk in de zier in.
In de pauze verkoopt de
Kerkstraat. De menigte straalt
de overdag verzamelde zonne- trompettiste zelf cd's. Ze krijgt
warmte uit. Uit de richting van een bitter lemon van een fan.
het Dorpsplein klinkt versterk- Laroo vindt het „te gek om
te muziek. Op een met een hier op te treden". Ze doet het

Drie dagen muziek en drie
dagen zon. Het Jazz and
Blues behind the Beach is
volgens de organisatie van
het festival (de Horeca
Groep Zandvoort) een
succes geworden. „Voor elk
wat wils, zo kun je dit
evenement het beste
omschrijven," vindt Michel
Konings van de Horeca
Groep Zandvoort. „Het is
allemaal heel goed verlopen.
Een waanzinnig weekend,"
zegt hij enthousiast na
afloop. En het publiek? Dat
kwam en masse naar
Zandvoort.

V

al enige jaren en vanavond is
het helemaal oké, want het geluid is goed, de band speelt super en het publiek is gemteresseerd en het is een prachtige
zomeravond.
Trompet spelen leerde ze in
het fanfarecorps De Eendracht
uit Den lip. Ze kan ook saxofoon spelen. „Maar," zegt ze,
„trompet is moeilijker. Bij het
saxofoon spelen is het easy tp
play badly." Ze is net terug uit
de VS, waar ze in allerlei clubs
werd uitgenodigd om te spelen.
In Hollywood is ze in het huis
van Herbie Hancock geweest.
Maar Miles Davis is haar grote
voorbeeld. „Ik ben begonnen
waar Miles is gestopt; bij zijn
laatste album DooBop." Ze
zegt nog steeds heel hard te
studeren. Voor publiek spelen
betekent voor haar ook „niet
te veel jammen, gewoon niet
rommelig spelen."
Frank en Carol Alvares,
Francis, Irene en Andy Seinpaal - allen uit Amsterdam -

Zangeres Joy: 'Ik wil er altijd bij zijn
in Zandvoort. De zee geeft inspiratie'

der's vriendin ook te luisteren.
Ze komen net van Haarlem Culinair. Lilian zou liever rap-muziek horen. Vader vindt Laroo
wel goed.
Halverwege de Haltestraat
komen de negentienjarige Monique van Dijk en de zeventienjarige Daniel Café Del Mar
binnen. Monique en Daniel
proberen abonnementen te
verkopen van het jongensblad
Webber. Het blad Webber is
'not for girls and parents'. Ze
komen, met zo'n Amerikaanse
schoolbus,
uit Heerhugowaard. Het tweetal heeft inmiddels zes abonnementen
verkocht. „Het is wel grappig,
we worden voortdurend mee
uit gevraagd."
Monique vindt de muziek die
ze op het Jazz-spektakel hoort
niet echt super. Ze is een fan
van De Dijk en The Gathering.
„Ik hou wel van muziek met
veel percussie, maar dat heb ik
nog niet echt gehoord."
Frank de Visser van Del Mar
zegt niet te participeren in het
Jazz-weekend. Voor de deur is
geen podium mogelijk. De
straat is er te smal. Hij is wel
tevreden want hij heeft wel een
terras. „Het publiek is wel bezadigder dan bij het Tropicana," merkt hij op.

ATERDAGAVOND is
kwamen eigenlijk voor het optreden van Hans Dulfer. Maar
het koeler. Er waait een
zwakke bries uit zee.
Dulfer speelt pas morgenavond, hebben ze net ontdekt.
Het is half tien. In het
Laroo is echter voor hen ook dorp is het drukker dan ooit.
Naast de restaurateurs en cauitstekend.
féhouders doen de winkeliers
Aan de andere kant van het ook goede zaken.
podium staat Lilian Gerver bijEen stel vrienden, hooggena veertien - met vader en va- blondeerde meisjes en jongens

Z

met strakke kapsels, overlegt
wat ze zullen doen. Ze willen
graag eten. Ze zijn bijna verontwaardigd dat er geen
plaats is op de terrassen. Inderdaad, alles zit" vol.
Bij Café la Bastille wordt het
podium m gereedheid gebracht voor Jerry B and The
Triple to Soul. Ondertussen
klinkt er na een nummer van
Terence Trent D'Arby een
strak, disco-nummer met een
banale beat. De steviggebouwde, in witte T-shirts met opdruk gestoken jongens achter
de biertap vinden dit blijkbaar
aantrekkelijke muziek want ze
swingen er nu op los. Veel mensen trekken zich er weinig van
aan. Het stuk straat aan het
einde van de Haltestraat is een
ontmoetingsplaats voor veel
Zandvoorters. Er is bijna geen
doorkomen aan.
Diane Lion Sjin Tjoe en Haidy Bijnaar gaan morgen naar
het Kwakoe festival in de Bijlmer, maar willen vanavond genieten van de gezellige strandachtige sfeer en het verrukkelijke weer en van de muziek
van Saskia Laroo, die vanavond op het Dorpsplein staat.
Eigenlijk komen ze ook voor
'Good Old Hans Dulfer' die om
half elf zal spelen op het podium in het midden van de Haltestraat. Haidy vindt het Kwakoe-festival wel levendiger,
maar voelt zich hier heel goed
op haar plaats.
Verder in de straat wachten
de Zandvoortse Simone Rovers, Irene Kan uit Haarlem en
Esther Beekmans uit Den
Bosch op hun vriendin Kim die
even een sanitaire stop aan het
maken is. Ze zijn net aangekomen en hebben niet echt de
behoefte speciaal naar een
groep of band te luisteren. Ook
voor hen is de gezelligheid het
belangrijkste.
Op een bank in een zijstraat
zitten Nando en Winstpn. Ze
roken beiden een stikkie Stil
bekijken het voorbij lopende
publiek. In de verte klinkt vanuit de richting van het Raadhuisplein dixieland-muziek. Ze
houden meer van rap.
Nando, wiens vader op het
conservatorium heeft gezeten,
componeert thuis muziek op
zijn computer. „Weet je, dit is
leuk, je kunt uit je bol gaan, je
ziet de gezelligheid en als je
dat niet ziet; als je een beetje
gaat lopen en gaat kijken waar
de gezelligheid is, dan is dat
ook oké."
Ergens in een kroeg in de
Haltestraat zitten de twee
bakfietsmuzikanten van cafédancing de Lol van Kol, die
vanavond ook op dit voertuig
door Zandvoort zijn gereden.
Saxofonist Steven Coljé, gitarist Klaas Fopma en de broer
van Steven. Frans Colje. die de
bakfiets bestuurde, drinken
cappucino. De leukste reactie
op hun 'muziek vanuit de bakfiets' kwam van drie Duitse
meisjes,
waarvan er een uitriep: „Total
Gooi".
Frans over 'Jazz Behind The
Beach': „Het is leuk hier, maar
als je op het 'jazz' in de titel
afkomt zul je snel teleurgesteld zijn. Het mooie is dat er
toch heel wat ouderen rondlopen en het ludieke is dat dat
met de jongeren ook het geval
is."
Elke groep zoekt zijn eigen
muziek op. Op het Gasthuis-

Aandachtig keken de toeschouwers bij De Harlekijn naar de Casablanca West End Big Band en entertainer Stcam

plein, waar onder andere de
Zandvoorter Louis Schuurman speelt, en bij De Harlekijn
overheersen rustig grijs. Keuvelend nippen ze aan hun pilsje en werpen een schuine blik
op de muzikanten. Al wagen
een paar dertigers van de West
End Big Band zich bij De Harlekijn toch nog aan een discodansje tijdens het optreden
van de entertainer Steam.
Een man weet echter jong en
oud als geen ander te trekken:
de bekendste saxofonist van
Nederland, Hans Dulfer. Al een
half uur voor zijn optreden is
het dringen in de Haltestraat.
Als hij eenmaal losbarst op zijn
sax stroomt het helemaal vol.
Vooraan gaan er enthousiast
handen in de lucht als Dulfers

uitbundig mee. De tropische
temperatuur die bij het Tropicanafestival nog ontbrak,
maakt vandaag alles goed voor
het publiek dat meer van Caribische klanken dan van jazz
houdt.
Ook bij Take Five laten de
toeschouwers zich makkelijk
opzwepen. Nippy Noya, al jaren vaste gast bij Gert Toonen,
doet de toch al warme lucht
soms zinderen. Zweetdruppels
en lange haren vliegen vooraan
in het rond. Alleen achter op
het terras is nog een vrij plekje
te vinden.
Wat bedachtzamer deinen
de toeschouwers met 'Joy and
the touch of class' mee bij Maritime. Bijna vergeet je dat je
anno 1998 tussen de badpak-

'Het mooie is dat er ouderen zijn en
het ludieke is dat ik ook jongeren zie'
eerste zweetstraaltjes beginnen te lopen. Elk nummer lijkt
hij te improviseren, wat hem
het aureool van een echte jazzmuzikant geeft. „Die ouwe kan
het nog wel," gilt een dame van
eenjaar of vijftig in het oorvan
haar echtgenoot.

ken en zwembroeken zit, want
als Joy Braun gaat zingen lijkt
het alsof elk moment een
knappe Amerikaanse soldaat
je ten dans kan vragen.
„Het zijn de liedjes uit de ja-

ren veertig en vijftig, uit mijn
jeugd," zegt Joy dan ook. „Ze
geven me een verliefd gevoel.
Als ik zie dat het publiek dat
ook leuk vindt, stroomt de
adrenaline door mijn lijf. Optreden in Zandvoort leuk? Nou
en of, ik bel al van te voren
allerlei strandpaviljoens en cafes af om te vragen of ze ons
willen hebben. Hier hangt een
enige sfeer tijdens het jazzfestival. De zee geeft me inspiratie."
Ze is niet de enige die graag
jazz naar de beach brengt.
„Het is een verademing om op
het strand te spelen in vergelijking met rokerige achteraf
zaaltjes," meent Peter Strooy,
zanger van de groep 'Partners'
bij paviljoen Zwemmer. „Het
publiek loopt af en aan Wie
het leuk vindt, blijft luisteren.
De rest paneert zich met vet en
zand. Of vergaapt zich liever
aan een zeepaardje en een
buurvrouw. Al heb ik gisteren
in Rockanje meer toplessdames gezien. Kan daar met wat
aan gedaan worden," klaagt
hij. De groep komt het publiek
echter graag tegemoet. „We
beginnen vandaag maar eens
met 'On the beach'. En wie
weet, eindigen we wel met
'When the sun goes down'."

W

IE ZONDAGMIDDAG voor de muziek
komt, krijgt er gratis
een zpmerzonnetje
bij. De combinatie strand, muziek, hapje en drankje is dan
ook volgens velen ideaal. Tienduizenden lichamen genieten
ervan. De Zandvoorters die
zich niet uit de naad hoeven te
werken in de horeca, hebben
met moeite een plekje veroverd op op het terras of op het
zand. Ze dompelen zich onder
in bier, cola, zand en muziek.
Carla Masseling is voor dat
zand speciaal uit Almelo gekomen. Twee uur in de trein heeft
ze ervoor over gehad. ,,Een uur
hebben we gestaan. Dat was
wel vervelend. Maar we zijn op
het strand en dat wilden we."
constateert ze droog. Aangenaam verrast beluistert ze bij
paviljoen Jeroen de 'niets aan
de handjazz' van de Rudolf
Kreuger Band. „Zo'n muziekje
is altijd gezellig, al zou ik het
eerlijk gezegd niet zelf thuis
opzetten," bekent ze.
Voor de 81-jarige Jet van de
Eykhoff, die familiebanden
heeft met strandpachter Jeroen Mei, hebben de nummers
van de band gevoelswaarde.
„Ze doen me denken aan de
tijd dat ik nog bij Riche danste.
De hele week keek ik daar naar
uit. Maar ja, toen was ik achttien." De muziek van tegenwoordig vindt ze wat minder
leuk. „Zoveel boem-boem."
Boem-boem klinkt er ook bij
Far Out. Niet zo verwonderlijk
trouwens, want daar wordt op
uitnodiging van jeansmerk Big
Star een percussiewedstrijd
gehouden tussen zes groepen.
Bovendien is de Brotherhood
Brassband uitgenodigd als
pauze-act en om de bubblende
dames in roze-witte kostuums
te begeleiden. Het is enorm
druk bij de strandtent. Veel
Surinamers en Antilhanen
hebben hun weg naar Zandvoort gevonden. Ze swingen

Tekst: Huub Derkseu en Monique van Hoogstraten
Foto's: Anclre Liebcrom

Velen kwamen voor 'Good old Hans Dulfer'

SAMSUNG HIFI STEREO VIDEORECORDER
SV605; 4 koppen Jet Drive, showview en PDC programmering, audiodubbing,
On Screen Display, front A/V, afstandbediening. Adviesprijs*749.-

SAMSUNG CAMERA
VPK60; 14xmotonoom. '1099.-

i PHILIPS BREEDBEELD
PW6301; 61cmBI.LineS,
stereo, teletekst. Adv'2095.-

689.
879.-

1249.-

SONY T R A V E L L E R
TR401;HiFi geluid. Adv' 1330.-

PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV
PT820; Black-line S grootbeeld, stereo, TXT. Adv'2795.-

SONY STEADY SHOT !
TR620; 15x zoom, 3 proiramAE. Adviesprijs' 1890.-

1679.-

ATAG RVS INBOUW
KOOKPLAAT

1179.-

PHILIPS BREEDBEELD
PW9501;Tvvan 'tjaar!70cm
Black-lineS,100Hzdigital
scan, stereo, TXT. Adv'3895/

CDX3150; Digitale tuner, 30 pre-sets, 4x35
Watt versterker, 1-Bit CD-speler, volledig
afneembaar frontpaneel. Adviesprijs'710.-

Met vonkontsteking, 2 delige
pandragers, geëmailleerde
brander doppen.
Adviesprijs '695.-

SONY+LCDSCHERM
TRV11; VideoS Camcorder. Adviesprijs'1980.-

2199.- ~~ 1279.-

l PHILIPS BREEDBEELD
DOLBY PRO LOGIC
PW9611;70cm, lOOHzdigital scan, stereo.TXT. Adv'4595.-

SONY AUTORADIO-CD-SPELER

1329.-

968.-

275.-

SEMENSWASVOLAUTOM.
WM20000; RVS trommel en
kuip. Aparte temperatuurreI. Bespaartoets. Adv'1348.-

848.-

1NDESIT 900 TOEREN
WASVOLWASAUTOMAAT
WE900; Instelbare centrifugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfreinlgendepomp. Adv"1 199.-

Ö\

SONY DIGITAAL TOP!
DCR; TOPKLASSE! 7,5cm
kleurenscherm. Adv'4400.-

PHILIPS 70CM STEREO
PT4501 ;Teletekst. Adv'1645.-

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

WHIRLPOOLWASAUTOM.
AWM800; 15 programma's.
Ruime vutopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveiliging. '1079.-

SONY Hi-8 HIFI STEREO
TR780; STEADY SHOT, topklasse camcorder. Adv'2530.-

2599.949.-

AEG WASAUTOMAAT
Lavamat617. 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiliging,
zuinig en stil. AEG meerdere
rnalenbest getest! Adv*1449.-

JVC DIGITALE STUNT!
GRDV; Camcorder, 100x
zoom. Adviesprijs*5279.-

699.-

2679.

51CMKTVTELETEKST
| 70voorkeuzenders,Off. Ned.
Philips garantie. Adv'745.-

489.-

PHILIPS MATCH-LINE
VR;Turbo-Drive, stereo, montage, Jog&Shuttle, TXT.' 1495.-

PHILIPS TELETEKST
j PT156;Afstandbediend.645.-

949.-

389.-

PANASONIC STEREO
HD610; Topper! 4 koppen,
Showview+PDC. Adv'1199.-

l PORTABLE KTV37cm
O1(. Ned. Ptiilipsgarantie.'495.-

~ 319.-

699.

SONY HIFI STEREO
E810; 4 koppen SuperTrilogic
[Videorecorder. '1550.-

ELECTRISCHE
BARBECUE
Veilig barbecuen zonder
rook en vuur. Zowel binnen als buiten te gebruiken. Adviesprïjs*89.-

=i»irCAUCEHTER
Contumenttn
iument«n H*1pd«ak
H*1pd««k voor Informatf»
lnfoon«tf« »n
«t
advki. Tvvaru m«ld»n van storingen aan
kl«ur*nlel«vl>l* «n groot hulihoud*lljk*
kl«ur*nlelavl>l*
nulihoud*l)jk* «pp.

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
I M « M f. M*wj»n*»ei B

SONY 72CM TRINITRON
| KV29; Stereo, TXT. '1880.-

1179.-

659.-

J S O N Y BREEDBEELD
KV24WS1; Super Trinitron,
stereo, teletekst. Adv*2440.-

PHILIPS HIFI STEREO
VR665;Showview+PDC,4koppen, FottowTV, bngplay.' 1095.-

1299.SONY BREEDBEE"LD

649.-

669.-

INDESrrWASAUTOMAAT
WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv'799.

499,WAS-

599.-

AUTOMAAT
BOVENLADER
TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
Adv'1099.-

579.-

1699.-

579.

979.-

WHIRLPOOL
*
BOVENLADER
850 toeren. Slechts 40 cm
breed. AdviesDriis'1435.-

978.-

499.-

699.-

l SONY55CMTELETEKST
'MTELETEKST
M21; Hi-Black
:k Trinitron.'990.Trinitron. *990.-

. *

ARISTONASB25TURBO
Super Turbo-Drive, showview j
II iPpC,afstandbediening.'845.-

PANASONIC63CMTOP
MD2; HiFi-stereo.TXT.'1399.-

ARISTONA STEREO KTV
TA4412; 63cm, teletekst.' 1595.-

ARISTONA 63CM KTV
TA5212; Stereo, teletekst,
top Black-line S. Adv'1795.-

PIONEE

plele set in

579,

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES
ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter vriezen. Adv*949.-

MIELE KOELKAST
K1321S; 270 liter inhoud.
CFK- en HFK-vrij. Adv*1399.-

849.

SIEMENS KOEL/VRIES
KG25V03; 240 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv*1348.-

849.-

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar. Maar
liefst 280 liter inhoud, 3 vriesladen. CFK/HFK-vrij. '1849.-

''

breed assort,ment
laagste pri|zenvan'

679.-

boxen,a'slandbp0AQ9.- l 80 Watt, 2-w^g '
F X«;Aulo.reverse
s

ner, « pre-se»

395.-

CONDENSDROGER
Geenafvpernodig! RVStrommel.

565.-

BAUKNECHTDROGER
Kreukbescherming. Instelbaar tot 150 minuten. '949.-.

595,

O"|Q
Of 5J«

KTV37CM+TELETEKST

319.269.-

2-DEURS KOELKAST
CFR; 220 liter netto inhoud, CFK-vrij. Adv'849.-

425.-

ZANUSSI 2-DEURS
2150; Automatische ontdooiing. Adviesprijs*749.-

445.-

BOSCH KOELKAST
180 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv '985.-

CONTROL

PHILIPS'

Oplaadbare

449.-

PHIUPS

PORTABLE KTV 37CM

n verstelbaar

BOSCH VRIESKAST
GSD1300;3laden,11kginvriescapaciteit. Adv'848.-

st

529.-

AdviespriJ?

BOSCH V
MOULINE)
lOVEN

HP INKJETPRINTER
DJ400;lncl.sheetfeeder.'499.-111-11.

f

f

f

f

Topklasse! 3 jr. garantie. "821.-

hulpstuk. .

BRAUN8HOERLOZE

299.-

349.-

B C C B E T E R EN G O E D K O P E R

I

(

BEVERWIJK
1500it)2 Superstore Beter en goedkoper!
Breestraat65
"

lZAANDAM
11500m2 Superstore Beter en goedkoper!
l Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Broek)

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS
Gas-elektrofornuis, grill,ther- l
mostaat en sierdeksel. "1199.-

798.-

ETNA FORNUIS
Gas-elektro fornuis mét grill \
en sierdeksel. Adv'695.-

PELGRIM KOOKPLAAT
2-deligepannendragersen [
sierdeksel. Adviesprijs*490.-

278.-

ETNA K O O K P L A A T !
2-delige branders

HOLLANDIAKOOKPLAAT
4-pilsgaskookplaal. Adv'295.-

158.-

329.-

VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar in
alle maten en soorten. Er
is al een vrieskist voor:

^

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

Gasfornuis
met elektrisch(
oven, incl.
grill en
sierdeksel.
Adv'1450.-

OPZETVRIESKAST
Handig! 50 liter. Adv*595.-

%

lu me

849.-

~~ 398.-

349.-

M4+im+ 199.-

269.-

498.

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik,
capaciteit, CFK-vrij.

BUBBLEJET STUNT!
JP170; Kleurenprinter. '599.-

_-|

lËRusj

LUXE FORNUIS
Gasoven, vonkontsteking en l
ovenlade. Adviesprijs'849.-

90 LITER VRIESKAST
3 vakken. Adviesprijs 698.

3KNOPSMUIS! K200
IBCCPRiJSj

,

\BCC*

FG1;

ISPEAKERSET80WATT

-

~1295.-

PRIJS i

CENTRIFUGE
2800toeren,RVStrommel.*249.-

2879.-

r:r«t^j;»j.-» Z79.CANON BJC4200

845

MIELE VAATWASSER
G570; Topklasse. 6 Programma's.12couverts.Wateronthanderenwaterstop. "2099.-

ATAG
FORNUIS

795.-

ST650: Stereo, TXT. Adv' 1 829.-

FRifr
IÏMM

SIEMENSAFWASAUTOM. |
SN23000; Met aquastop
en RVS binnenzijde. Lage
verbruikswaarden. "1348.-

top. Adviesprijs. '1 299.- 1

BOSCH WASDROGER
Electronische besturing.
Zeer stil. Adviesprijs'1099.-

JOYSTICK SUPER!

GRUNDIG37CM + TXT
P730: STUNT! Adv'699. -

~ 795.-

BCC'

265.-

PRES 2254 PC!
K6-233 MMX, 15" Monitor,
32 MB, 3,5 GB. W'95

739.-

GSF341; 3 programma's. Variabele indeling. Adv'1099.-

,

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs*649.-

299.-

INTEL P200MMX PC
Multimedia PC, 32MB intern,
2.1 GBschijf,CD-Rom,fax/moS.ON.Y- COMBO '37CM dem, W'95, 1 jr. On-Site gaKV14V4;Showwiew,PDC. rantie en helpdesk. '3799.Adviespri]sM220.1979.'
BCO
IBMAPTIVAE60TOP!
PRIJS t
K6-233MMX, 32MB intern,
KTV/VIDEO COMBI 2.0GB, K56.flex fax/modem,
1 37cm, Showview. Oft.Ned. 14" monitor. Adv'3999.-

675.-

BAUKNECHTVAATWASSER

INDESIT I N B O U W KOOKPLAAT
. IT
.

WASDROGERSTUNT!
MettijcMpken pluizenfilter. '495.-

PHILIPS VHS-VIDEO
VR161;Alslandbed.Adv'64S.-

]jlr TXT,2tuners.Adv't395.-

525.-

BOSCH AFWASAUTOM.
SMS1012;RVSinterieur.4 l
sproeiniveaus.Adv'1179.- l

1199,-

MIELE WASDROGER
Electronisch en reverserend.
RVS trommel. Adv'1799.^•JARISTONA
.151 CM KTV.'/ VIDEO

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk; 4 proiramma's, 12 couverts. '899.-

INBOUW VAATWASSER

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met afstandbediening.

rrV/VIDEO COMBI'S

479,

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving. **••
sterren invriescapaciteit.
Adviesprijs 899.-

"' 659.-

SONYVIDEORECORDER
E1 05; Atslandbediening. '610.-

~

599.-

230 LITER _
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met automatische ontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
**•- sterren invrieskapaciteit.
Adviesprijs'999.-

isseli>ar>a

PHILIPS SHOWVIEW
VR165;+PDC, afst.bed. '745.-

JVC SHOWVIEW+PDC
A237; Express ProDigi. '714.-

299.

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron, |
24 liter inhoud, Makkelijk te l
Vetekookfunkfes/699.-

848.-

PANASONIC Beste Koop!
NVSD200; Showview
PDC. Adviesprijs'649.-

PANASONIC KTV TXT
TX21; 55cm FSQ. Adv'849.-

~~ 229.-

SAMSUNG 24 LITER
1000 watt magnetron, 60 minuten timer, automatische
rogramma's.

479-

| WAS/DROOGCOMBINATE
Wassen en drogen in 1 machine, 1000toeren.Adv*1549.-

SONYPORTABLEKTV
RTABLEKTV
M1400; Afstandbed.
tandbed.'SSO."550.-

219.-

DAEWOO MAGNETRON
KOR610; DIGITAAL. 18literinhoud, 800 watt vermom, auto. programma's. '349.-

WHIRLPOOL AVM
Ruime 3 in 1 combi magnetron. Met hete lucht, grill en l
900 Watt magnetron. Dusontdooien, koken, bakken, braden en gratineren. Adv"999.-

~m 1198.-

SONY LONGPLAY
E260; Showview+PDC. '780.-

369.-

425.-

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk.
Waterbeveiliging. Adv'1649.-

1

l_,r^'J> ^^—

569.-

395.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak. 140 liter inhoud, CFK-vrij. Adv'729.-

569.-

JVC HIFI STEREO
28 WS1; 70cm Super Trinit- A637: Hi-specDrive.Adv*819..
ron, 60 Watt stereo, telelekst. Adviesprijs'2990.GRUNDIG HIFI STEREO
G V 6 4 0 0 ; 4 koppen,
|SONY 100HZ
IOOHZ SUPER! Showview+PDC. AoVM 159.E2561; Super Trinitron
l PIP, stereo,
o,TXT.Adv'2970.TXT. Adv'2970.ARISTONA STEREO
SB65; 4 koppen, SHOWVIEW
SONY 63CM
CM STEREO + PDC, long play. Adv'1095.er Trinitron, teKV25; Super
letekst, afst.bed.
bed. Adv'1399.Adv'1399.SAMSUNG STEREO !
SV125; Videorecorder met j
ISONY 55CM
CM STEREO PDC. Adviespriis'749.X2101; Trinitron,
Iron, TXT.'1440.
TXT.'1440.

1479.-

899.-

ZANUSSI WASAUTOM.
FL700; 750 toeren oentrifuge. RVS trommel, schokdempers. Adviesprijs'949.-

779.-

SONY HIFI STEREO
E705; SuperTrilogic, 4 koppen,
Showview+ PDC. Adv' 1200.-

365.

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak. Adv'699.

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse. Vol electronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv*2299.-

BAUKNECHTWASAUTOM.
WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
larprogramma's. *1349.-

169.-

WHIRLPOOL AVM260 ]
WHIRLPOOL KAST 17 liter inhoud. Eenvoudi130 liter, metvriesvak. '699.e bediening. Adv'599.-

100 LITER VRIESKAST
3 ruime vriesvakken, 100 liter
bruto inhoud, deur links- en
rechtsdraaiend te monteren,
controlelampjes.
Adviesprijs*598,-

179.-

SHARP MAGNETRON
R2V18; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

295.-

ELECTROLUX
KOELBOX 12 volt
Ideaal voor op de camping
en in de auto.

2699.-

STEREO KLEUREN-TV
Olf. Ned. Philips garantie.
55cm. teletekst. Adv' 1245.

145 LITER KOELER
Automatischeontdooiing. "529.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135; Supersnel verwarmen'en ontdooien. Uitneembaardraaiplateau. Adv'279."

20 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
AMSTERDAM • AMSTELVEEN - ALKMAAR •
• ZOETERWOUDE - ZOETERMEER •
LEIDSCHENDAM - MAARSSENBROEK HILVERSUM - UTRECHT -ZEIST

ETNA WASEMKAP
AVANCE; 3-standen. Adv'1 35.-

68.-

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag
13.00 tot 18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag
. 09.30 tot 18.00 uur
'l ,;
. 09.30 tot 17.00 uur
l KOOPAVONDEN Badhoevedorp Maarssenbroek
l Delft en Zoetermeer vrijdag. . . 19.00 tot 21.00 uur
l overige filialen donderdag . . . 19.00 tot 21.00 uur

I
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Zandvoorts
Nieuwsblad

Circuit wordt 50 en lonkt na facelift weer naar Formule l
Vijftig jaar Zandvoorts circuit heeft het een en ander
teweeg gebracht in onze gemeente. Een turbulente periode
die afgesloten wordt met de verlenging naar een circuit van
ruim vier kilometer. De facelift van het circuit moet er
uiteinlijk toe leiden dat de Formule l weer in Zandvoort
neerstrijkt.

I

N 1939 WERD in Zandvoort de eerste autorace
verreden. De toenmalige
burgemeester Van Alphen
vond dat Zandvoort iets
unieks moest hebben dat geld
op zou brengen voor gemeente
en ondernemers. De race op
het Zandvoortse stratencircuit

was een enorm succes en Van
Alphen besloot een kans te wagen een echt circuit aan te leggen. Hij klopte bij de Duitse
bezetter aan en kreeg toestemming om van het puin van de
zeshonderd gesloopte huizen
en 35 afgebroken hotels een
baan aan te leggen. Hij maakte

Wedstrijdtoren
+kantoren

Entree

Tribune

l Pits' ,

Shell paddocK

Het duurde echter nog een
aantal jaren eer de racebaan
geheel klaar was. De puinweg
lag er wel, maar na de oorlog
was er een gebrek aan bouwmateriaal om de weg te asfalteren. Het duurde nog drie jaar.
Het wegdek werd aangelegd,

Locatie slipschool
(nieuw) ,

Mercedes,
padcföck '

Restaurants

plaatsen

de bezetter wijs, dat er in het
Noordelijk duingebied een 'Paradestraat' zou worden aangelegd voor de overwinnaars van
de oorlog. De Duitsers trapten
er in en zodoende konden door
de werkverschaffing
vele
Zandvoorters in de badplaats
blijven.

Ksntocir'pRS

tribunes werden gebouwd en
er werd een pits aangelegd zodat op 7 augustus 1948 de eerste race verreden kon worden.
In 1949 werd Hans Hugenholtz als eerste directeur van
het circuit benoemd en in zijn
25-jarig leiderschap zou het cirucit uitgroeien tot een nationaal en internationaal bekende race-piste. Vele keren was
Zandvoort propvol met de organsiatie van de Formule 1.
Helaas kwamen er in de jaren zeventig de nodige problemen om de hoek kijken. De eisen van veiligheid werden
strakker en ook de milieu-ei-

sen werden aangescherpt. moesten de racewagens met
Vooral de geluidhinder was geluidsdempers rijden. Het
menigeen een doorn in het oog. circuit dat economisch toch
Om alle problemen van zich af aardig wat oplevert, werd het
te schudden besloot de ge- vuur na aan de schenen gelegd.
meenteraad in 1970 tot ophef- Zo zelfs dat een meerderheid
fing van de racebaan, indien van de raad in 1981 besloot dat
een andere bestemming zou het circuit maar gesloten
worden gevonden. Er braken moest worden.
spannende jaren aan. Vele Jim Vermeulen volgde Beervoorstanders gingen de straat epoot op als directeur. Een van
op en enige duizenden betoog- de eerste mededelingen van de
den yoor het behoud van het provincie kwam voor Vermeucircuit.
len keihard aan. „Sluiting van
het circuit was onvermij deDe gemeente wilde echter lijk," meldde een persbericht
geen verantwoording meer ne- van de provincie. De liefhebmen om het circuit op te knap- bers van de autosport lieten
pen en meer te beveilgen. De zich echter niet zomaar aftroeNederlandse Autosport Vere- ven en haalden alles uit de kast
niging zat met de handen in om het circuit te redden. De
het haar, want zonder circuit politiek werd weer benaderd
geen autosport meer in Neder- en na de verkiezingen in 1982
land. De NAV nam het risco en wilde het nieuwe college het
ging het circuit exploiteren. De circuit wel een nieuwe kans genieuwe directuer Johan Beere- ven. De provincie stelde echter
poot ging er keihard tegenaan zulke zware eisen en vporwaarom de nodige gelden los te we- den dat handhaving vrijwel onken die nodig waren voor de mogelük bleek.
noodzakelijke renovatie van
Toen de Raad van State in
het circuit. Drie miljoen gulden
werd bijeengebracht voor de 1985 bepaalde dat woningverbouwing. Het hele circuit bouw, ondanks de aanwezigwerd omringd door vangrails heid van het circuit mogelijk
en bij de Thijsseweg werd een was, kwam er een omwentePanoramabocht
aangelegd ling. Toen besloten werd tot
waardoor de snelheid terug bouw van een bungalowpark in
1985 ontstonden er nieuwe
werd gebracht.
problemen. Het bungalowpark
Het grootste probleem bleef werd tegen het circuit aangeechter de geluidsnorm. Vooral legd waardoor de directie van
het Anti Circuit Comité en de het circuit weer naar andere
Stichting Duinbehoud waren oplossingen moest zoeken.
actief om de racerij een halt Dat leverde uiteindelijke de
toe te roepen. Vele processen beruchte inkorting van de
volgden en vele maatregelen baan op. Nu nog wordt gestremoesten er genomen worden den op de korte baan van ruim
om het geluid te beperken. Zo twee kilometer. Na veel ge-

praat ging ook provinciale staten accoord met de verkorting
van de baan.
Financieel had het circuit
het moeilijk en toen ook nog
eens de belastingdienst om de
hoek kwam kijken vroeg Ver-,
meulen in 1987 het faillissement aan. Peter Holm werd de
nieuwe directeur van de Stichting Exploitatie Circuit Park.
Er werden plannen gemaakt!
om het circuit rendabel te maken. Toen in 1989 Hans Ernst
de scepter ging zwaaien werd
meteen besloten overleg te
gaan voeren met de gemeente
voor een erfpachtscontract. In
1993 werd besloten zo'n erfpachtscontract te sluiten
waardoor tot minimaal 2013
het circuit zal voortbestaan.
Was in Zandvoort vrijwel iedereen er van overtuigd dat
het circuit gehandhaafd moest
blijven, vanuit Den Haag was
men daar niet zo zeker van.
Het ministerie van WVC stelde
als eis dat er een plan van aanpak moest komen om weer in
aanmerking te komen yoor een
A-status, hetgeen inhield dat
het circuit voor de autosport
geschikt zou zijn. In 1998 was
dit plan gereed waarna de
staatssecretaris van WVC verklaarde dat aan een negental
voorwaarden moest voldaan
worden.
Vele voorzieningen werden
getroffen, naast de verkorting
van de baan. Er kwamen vele
geluidsmaatreglen tot stand
waardoor er ook een geluidswal kwam. De directie van het
circuit heeft tot op de dag van
vandaag alle zeilen bij moeten

zetten om de nodige vergunningen te verkrijgen. Haar inspanningen werden beloond.
Zo kwam de verlening van de
A-status in 1995 af, werden de
maximale toelaatbare grenswaarden vastgesteld en de
concept-milieuvergunning
werd afgegeven. Nadat alle bezwaren door de Raad van State waren verworpen kreeg het
circuit in februari 1998 definitief groen licht om verder te
werken aan de modernisering
en uitbreiding van de piste.
De pits werd vorig geheel
vernieuwd en voldoet aan de
eisen van deze tijd. Tijdens de
Marlboro Master van afgelopen weekend kon gebruik worden gemaakt van een groot
nieuw parkeerterrein, met
ruimte voor zeshonderd auto's
en met de bouw van een nieuwe tribune zal spoedig worden
begonnen. Voeg daarbij de verlenging tot een lengte van ruim
vier kilometer en Zandvoort
. beschikt weer over een geweldige racebaan die, en dat bleek
ook zondag weer, niet meer
weg te denken valt uit de badplaats.
Zaterdag werd tijdens de
Marlboro Masters op het Circuit Park Zandvoort een Wall
of Fame, door burgemeester
Van der Heijden onthuld. De
Wall of Fame is een zes meter
breed en twee meter hoog monument. Het monument is geheel vervaardigd uit natuursteen en daar zijn de namen
ingehakt van personen die zich
zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de autosport.

Bochten:
7,
Tarzanbocht
B.
2, • Gartacbbocht
fl.
;
•9, Hygenholtzboeht
4. Huneerug
10. Nlssanbocht
5
fï; Mltsubishitwoht
'
S. ScheMak
12.

De Wall Of Fame werd zaterdag geopend in het bijzijn van onder andere Jan Lammcrs, Maus Gatsonides en Michael Bleekemolen
Het nieuwe verlengde circuit

:

David Saelens ongenaakbaar op jubileumcircuit
D

De directie van het circuit
wilde het vijftigjarig bestaan
van de Zandvoortse racepiste niet echt opsieren met
festiviteiten. De Marlboro
Masters van dit jaar waren
echter een groot feest.
Tienduizenden
toeschouwers genoten van
vele sensationele
wedstrijden met als
hoogtepunt de overwinning
van de Belg David Saelens in
de Formule 3.

E BELG GENOOT in
Zandvoort, racete een
perfecte wedstrijd en
verdiende de overwinning. Op het ereschavot constateerde hij met genoegen dat
de Belgen beter racen dan
voetballen. „Bij het voetbal
hebben we het moeilijker met
jullie om te winnen, maar in de
autosport lukt het aardig." Intussen was de Nederlandse inbreng door de zijdeur onverrichter zake de spullen al aan
het pakken. Christiaan Albers,
die vanaf een dertigste positie
vertrok wegens een tijdens de
training te snelle start, lag er al
na vijf ronden uit en ook Donny
Crevels moest met pech het raceveld verlaten.
Voor 70 duizend toeschouwers toonde Crevels wel over
talent te beschikken. Hij rukte
meteen op van een zevende
startpositie naar een vijfde
plek. Langzaam leek hij contact te gaan krijgen met de vier
koplopers. Al na zes van de
dertig te rijden ronden begon
een rood lampje te branden in
de Dalara-Opel van Crevels.
Zestien ronden later rolde Crevels de pits binnen met een
lege accu en was de race voor
hem voorbij. Geen herhaling
van een Nederlands feestje
dus, toen vorig jaar Coronel zo
prachtig won.

Aan de kop van het raceveld
streden De Belg Saelens, twee
Brazilianen Bernoldi en Haberfeld en de Italiaan Montin
een prachtig gevecht voor de
zege. Alhoewel niet van plaats
werd gewisseld maakte Enrique Bernoldi het David Saelens behoorlijk moeilijk. Een
paar maal probeerde de Braziliaan de Belg te verrassen,

doch deze hield het hoofd koel.
Met miniem verschil drukte
Saelens de neus van zijn wagen
als eerst over de finishlijn gevolgd door de twee Brazilianen
en de Italiaan. „Een overwinning die aardig past op mijn
cv," constateerde Saelens zeer
tevreden.
Voor zo'n enorme mensen
massa wilden de coureurs in de
overige klasse wel het een en
ander laten zien. Vooral de rijders in de Renault Megane
stonden gemotiveerd aan de
start voor dit laatste festival
op een korte -baan. Volgend
jaar zullen zij het op de verlengde baan moeten doen.
Echter na de start gingen de
coureurs en keihard tegen aan.
Na een ronde al moest de strijd
in deze klasse gestaakt worden. Bü het uitkomen van Bos
Uit raakte Peter van Merkenstejjn van de baan, hetgeen
een schrikreactie opleverde bij
zijn volgers. Zo'n tien wagens
knalden daar op elkaar zodat
verder rijden even niet mogelijk was. De strijd werd gestaakt en op het eind van de
dag konden de 25 overgebleven rijders hun race afmaken.
Fred Hehl, die in de eerste
start meteen oprukte naar de
kopgroep, had nu een minder
gelukkige race. De Zandvoorter, die vanaf de zes positie was
gestart, moest nu uiteindelijk
genoegen nemen met een negende plaats. DUlon Koster
had het vooral aan de stok met
zijn grootste concurrent in de
strijd om de junior-cup, Frank
Scholten en Jeroen Bleekemplen. De Zandvoorter moest eigenlijk voor Scholten eindigen
om wat goed te maken van de
drie punten achterstand in die
junior-cup. Koster heeft het

wel geprobeerd, maar kwam
minder dan twee seconden tekort om Scholten te verrassen.
De Zandvoorter legde in de
race beslag op een verdiensteüjke dertiende positie. Het
feest was compleet voor het
team van Kroon Racing met
een prachtige overwinning van
Phil Bastiaans. Op ruime achterstand pakte Sebastiaan
Bleekmolen de tweede plaats.
In de Auto Trader Dutch waren de Renault Megane favoriet, maar Sandor van Es in een
BMW hield de concurrentie
bekwaam achter zich. Gestart
vanaf pole position gaf Van Es
zijn tegenstanders geen enkele
kans op de overwinning. Geroutineerd sturend hield Van
Es Marcel Alderen van zich af.
Plaatsgenoot Allard Kalff deed
het goed in zijn Mitsibishi Carisma. Een vijfde plaats was
het maximaal haalbare voor
Kalff.

Joost Koenders uit Bentveld
maakt het gehele seizoen al de
dienst uit in de strijd om de
Pearle Citroen Saxo Cup. Hij
gaat in de strijd om de Nederlandse titel dik aan de leiding
en was ook voor deze race de
grote favoriet. Koensders zette
de snelste trainingstijd neer en
leek ook op de overwinning af
te gaan. Hij had het echter behoorlijk aan de stok met Ferry
Duivenvoorde. Zo erg zelfs dat
Bentvelder Koenders werd terugverwezen naar de tweede
positie. Duivenvoorde hield
vervolgens de poort dicht en
gaf Koenders geen kans meer
voorbij te komen. Door de
tweede plaats is Joost Koenders echter nog steeds kpploper in de strijd om het nationaWinnaar David Saelens na de VlP-tribune
le kampioenschap.

Foto Chris Schotanus
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Pretpakket voor Hyundai Coupé
tist

Fiets cadeau bij. Fiat
Wie nu een Fiat koopt, krijgt daarbij een Raleigh fiets cadeau. Het
Italiaanse merk is'hoofdsponsor van de Tour en daarmee de leverancier van auto's voor officials. Dat verklaart de keuze voor het
geschenk. De actie loopt tot 1 oktober. Kopers krijgen een waardecheque waarvoor ze bij de dealer van Raleigh fietsen een rijwiel
kunnen kopen. Afhankelijk van het gekochte model auto vertegenwoordigt de cheque een waarde van 1.500. of 2.000 gulden.

ET IS SNEL, kteeft aan de weg en ziet er indrukwekkend uit. Nee, 't is geen Ferrari of Porsche maar wel
vreselijk leuk, lekker em ook nog betaalbaar. De
Hyundai Coupé Sports Edition is een op smaak gebrachte,
snelle coupé die eigenlijk geen concurrent heeft.

H

SPECIFICATIES Hyundai
Coupé 2.0i FX Sports Edition
Motortype:

viercilinder
i
benzinemotor, ,
16 kleppen
Cilinderinhoud: 1.975cm3
Vermogen:
101 kW/137 pK'
bij 6.000 tp.m.;
Max. koppel:
180Nm
i
bij 4.800 tp.m;
Acceleratie:
8,6 sec van . ;
0-100 km/uur, j
201 km/uur. , j
Topsnelheid:
Gem. verbruik: 8,8 ltr/100 km;
Prijs:
'
ƒ47.450-, j
BIJZONOERHEDEN
i
UITRUSTING
)
Centrale vergrendeling met \
afstandsbediening
•\ - -j
Stuurbekrachtiging
,f
Elektrisch bediende zijruiten i'
voor .
!
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur verstelbaar
t
' Achterbank neerklapbaar ;•
Getint glas
.
>
ABS.
" : •
.Airbags ' „ , ' , ; '
]
Airconditioning
J•.

Standaard zij-airbags voor A4

De bijzondere aantrekkingskracht
van de Sports Edition zit 'm nu
eens niet in een imposante spoilerset. Nee, het zijn de gigantische grote velgen (17 inch!!)
voorzien van ultraplatte banden.
Om de sportlook compleet te
maken is de auto ook nog eens
verlaagd. De speciale sportuitlaat
is dik en opvallend: hij priemt
nadrukkelijk onder de achterzijde
vandaan en is zwart beroet. Dat
hoort. Zoals een terreinwagen
modder aan de banden moet
hebben.
Het dashboard en de binnenzijde
van de portieren zijn bekleed met
een speciale carbonfolie. Het
staat racy, maar geeft wel veel
reflecties in de vooruit. Trouwens,
mankeerde er soms wat aan het
originele dashboard? Nou dan!
Maar genoeg gekletst, tijd voor
actie. We klimmen achter het
stuur. De Coupé is laag, je hebt
het gevoel dat je op de straat
gaat zitten. Gelukkig zijn de stoelen lekker stevig. Het dashboard
met of zonder folie is fraai
gestyld. Ovale knoppen en klok-

De Audi A4 krijgt standaard zij-airbags. Dat geldt met ingang van
het modeljaar 1999. Deze auto's zijn hu reeds te koop. Bij de A4 is'
verder de Pro Line Comfort uitvoering vervangen door de Praline
Exclüsive, zonder prijsverhoging. Voor, 3990 gulden krijgt .dé Audi
dan onder meer.een volautomatische airconditioning; buitentemperatuurmetèr, verwarmbare buitenspiegels en verwarmbare ruitensproeiers. Ook het portierslot aan bestuurderszijde is verwarmbaar,
:wat in de winter enorm handig kan zijn als de auto is'bevroren.

'

Hij oogt snel, hij is snel. Zo moet een coupé zijn.
ken en ronde ventilatieroosters
maken de auto helemaal af.
Koude lucht is op afroep beschikbaar, want de Sports Edition
heeft standaard airco aan boord.
We starten en laten de deur open
om de uitlaat te horen. Bij lage
toerentallen produceert hij een
donkerbruine trombonebrom.
Gaat het harder, dan hoor je
geen speciaal geluidseffect.

Jammer, maar het betekent wel
dat je op de snelweg gewoon
zonder oordoppen kunt rijden.'
Goed, deur dicht en gas! De
Coupé is weliswaar verlaagd, wat
comfort betreft merk je dat niet
echt. Hij is gelukkig niet knoeperhard geveerd. De tweeliter motor
heeft een kleine 140 pk en daarmee behoort de Coupé tot de
categorie sportieve jongens. Er is
heel wat trekkracht, dus de

Daewoo Matiz handzaam oogappeltje

AT EEN leuke auto!
Met de nieuwe Matiz
voegt het Koreaanse
Daewoo een flinke dosis
leukigheid aan het eigen
merk toe. De auto oogt nnet
zijn lengte van 3,5 meter en
breedte van 1,5 meter lekker handzaam. En van binnen is er ruimschoots :
plaats voor vier volwassenen of twee volwassenen
en drie (kleinere) kinderen.

W

De goedkoopste versie staat ;voor
nog geen 17.000 gulden in des
prijslijst en daarmee is de auto in
zijn segment een aardige prijsskraker. De concurrentie is trouweins
wel heel groot, want de Mali:: is
volgens Daewoo een alternatief
voor onder meer de Renault i
Twingo, de Suzuki Alto, de i
Hyundai Atos en de Fiat
>
Seicento.
•,
Het verhaal van Daewoo is een
successtory. Het merk betrad in
1995 de Nederlandse markt met
twee enigszins verouderde |
modellen. Vorig jaar werd het:
complete gamma vernieuwd,' met
de Lanos, de Nubira en de
Leganza. Inmiddels zijn er al'
meer dan 25.000 Daewoo's in
Nederland verkocht.
De Matiz moet weer voor een

De Daewoo Matiz is een leuke nieuwkomer.

Bij de bouw wordt het zogenaamde 'flush'-principe gehanteerd. Dit
betekent, dat deurklinken en dergelijke in de carrosserie zijn wéggewerkt. Spiegels en koplampen
zijn eveneens aërodynamisch
vormgegeven. Wat je daarvan
merkt? In de auto ondervind je
opvallend weinig hinder van wind-

geruis. Ook van de motorgeluiden
heb je niet veel last: Daewoo
heeft royaal gebruik gemaakt van
dempende materialen.
Onder de motorkap schuilt een
kittige driecilinder motor van 800
cc. Deze is goed voor een lopsnelheid van 144 km/h, maar dat
is slechts van theoretische waarde. Veel belangrijker is, dat de
auto ook bij 100 km/h en 120
km/h heerlijk rijdt, in de stad lekker wendbaar is en, zoals
gezegd, lekker kittig. Je komt er
goed mee vooruit.
Als bestuurder heb je in de Matiz
niet veel te wensen. Je zit lekker
achter het stuur en hebt een
goed overzicht over de metertjes

in het dashboard. De aaibaarheidsfactor van deze auto is
groot! Grappig is, dat de achterbank iets hoger staat dan de
voorstoelen, zodat je ook als passagier achterin een goed uitzicht
hebt naar alle kanten.
Standaard is de Matiz onder
meer voorzien van een (bestuurders-airbag, startonderbreker,
inklapbare buitenspiegels, in
hoogte verstelbare veiligheidsgordels voor, een neerklapbare achterbank en kindersloten achter.
De SE-versie, die 2.000 gulden
meer kost, heeft daarbij ook nog
eens centrale deurvergrendeling,
Stuurbekrachtiging en van binnenuit te verstellen buitenspiegels.

Duivels snelle BMW Z3 Coupé
MW PRESTEERT iets
wat nog maar weinig
autofabrikanten tot
dusver hebben aangedurfd.
Van een open roadsteir een
dichte coupé maken. Het
resultaat is een eigenwijze
tweezitter met een opmerkelijke lang front en een korte
gedrongen achterkant. In
deze uitdossing oogt de Z3
lekker gehaaid.

B

De nieuweling is onlangs voor het
voetlicht geschoven. Volgens de

De kracht straalt van de BMW 23 Coupé af.
makers in München heeft deze
auto een ongenaakbare wegligging. Die is te vergelijken met
een kart. We geloven het graag,
want deze 23 Coupé is geba-

seerd op de 23 2.8. Behalve een
vette zescilinder motor heeft die
ook een extra sportief afgesteld
onderstel waarmee spelenderwijs
snoeihard bochten zijn te nemen.

De krachtbron levert 141 kW/192
pk. Genoeg voor zinderende
prestaties. Heel ultiem is de M
Coupé met een motor van 321
pk. De top van deze krachtpatser
is begrensd op 250 km/uur en
van nul naar honderd duurt zo'n
vijf seconden. De 23 Coupé
treedt in de voetsporen van illustere voorgangers uit de jaren vijftig, zoals de 507. Liefhebbers van
deze jonge aanwinst in de BMW
familie zullen hun geduld nog
even moeten bewaren tot de
herfst. Dan komt de Coupé uit.

Nissan Trade goedkoper

Nissan heeft zijn bedrijfswagen Trade in prijs verlaagd. Het gaat
om het model 75. Deze auto kost nu 27.990,gulden en dat is 1.510
minder dan voorheen. De genoemde prijs is exclusief btw en ook
zonder de belasting bpm, omdat het'om een uitvoering op grijs
kenteken,gaat. DeTrade-75 heeft één laadinhoud van 7,1-kubieke
meter. De afmetingen zijn groot genoeg voor Europallets. Het maximale laadgewicht bedraagt 1.170 kilo. l',

Coupé sprint er wild vandoor. De
brede banden trekken onrustig
aan het stuur wanneer er sporen
in de weg zitten.

re auto voor hetzelfde geld. Die is
er dus niet.

2e hebben wel ongelooflijk veel
grip. Je kunt de Coupé onbehoorlijk hard door de bocht zwiepen:
hij geeft geen krimp. Met millimeterprecisie laveer je de fraaie
neus in een strakke beweging
langs obstakels.
De motor stort gul zijn pk's uit,
zodat je met de Coupé ouderwets
lekker kunt sturen. Messcherp en
meeslepend snel vreet de Coupé
bochten. De speciale Sports
Edition is wild en ruig. Maar ben
je het scheuren moe, dan laat hij
zich gehoorzaam met een kalm
gangetje rijden.
De rit zit erop. We stappen uit, of
beter gezegd staan op. De uitlaat
tikt, alsof iemand er met een
muntje tegenaan klopt. Een mooi
geluid. Met een de afstandsbediening sluiten we de auto af.
'Bliep' roept de Coupé ons nog
na wanneer we weglopen. Ja jongen, wie weet tot een volgende
keer.

VW piekt met techniek

De Coupé Sports Edition staat
voor ƒ 47.450 in de prijslijsten.
Dat is zeker geen gering bedrag.
Maar de coupéliefhebber zal
waarachtig lang, heel lang moeten zoeken naar een vergelijkba-

nieuwe groeischeut zorgen. Het
betekent een echte uitbreiding
voor Daewoo, omdat de auto
geen ander model vervangt. De
Matiz is grotendeels in eigen huis
ontwikkelt: er is aan gewerkt door
de Technical Centers van
Daewoo in Korea, Duitsland en
Groot-Brittannië terwijl het
befaamde Italdesign in Italië de
fraaie carrosserie tekende.

Jimny nieuwe compacte Suzuki
Jimny is de naam van een nieuwe Suzuki terreinauto. Het is een
opvolger van de Samurai en komt dus qua afmetingen en prijs
onder de Vitara te staan. In september op de autoshow in Parijs
debuteert deze vrolijk gevormde Japanner. Suzuki grossiert in
leuke vierwielaangedreven auto's. De SJ-serie van twee decennia
geleden was een schot in de roos. Snel ging hij door het leven als
Suzuki jeep, pmdat het terreinautootje een verkleinde uitgave leek
van de echte Amerikaanse Jeep. De SJ werd een trendsetter voor
eeri handige funauto. De later gelanceerde Vitara bouwde die trend
verder uit. Inmiddels heeft het Japanse merk een heel breed programma. Er is zelfs een uitvoering Grand Vitara met een 2,5 liter
V6 motor. In dit geval praatje toch over een krachtige knaap in het
4x4 wereldje. Bij de Jimny heeft Suzuki de lat flink hoger gelegd.
De uitrusting op het niveau van deze tijd.

OLKSWAGEN loopt graag voorop met techniek. De
technische denktank van het merk heeft onlangs
maar liefst drie uitvindingen gepresenteerd.
Systemen die in de nabije toekomst komen. Dat zijn een
vierwielaandrijvings-systeem, 4Motion, en ESP, een elektronische 'bochtenhulp'. Bovendien heeft VW een pompverstuiver: zuinige techniek op dieselgebied.

V

Vierwielaandrijving bestaat bij
Volkswagen al heel lang. In 1942
was er een 4x4 Kever. In 1986
zag de Golf Syncro het levenslicht. Het bijzondere aan 4Motion
is de koppeling die voor de
krachtverdeling tussen de vooren de achterwielen zorgt. Werkte
die bij de Syncro nog grotendeels
mechanisch, bij 4Motion komen
er karrenvrachten elektronica aan
te pas.
Met een uitwijkproef op glad wégdek hebben we de 4Motion aan
de tand gevoeld. En inderdaad,
daar waar een voorwielaangedreven Golf door de gladheid hulpelops rechtdoor schuift, doet de
4Motion precies wat het baasje
wil. Ook bij het beklimmen van

een gladde helling bewijst het
systeem zijn trekkende kwaliteiten.
Esp (Elektronisch Stabiliteits
Programma) is al wat langer
bekend en heeft nu ook zijn weg
naar de Golf gevonden. Een
spectaculaire proef bewees het
nut. Op een gladde ondergrond
gaf een beweegbare plaat in het
wegdek de achterkant van de
auto een flinke zwieper. Met ESP
bleek de slippartij veel beter te
corrigeren dan zonder. Esp is op
de Golf TDI reeds eind augustus
beschikbaar voor een meerprijs
die tussen'de 2000 en 2500 gulden komt te liggen.
4Motion debuteert dit najaar op
de Golf TDI en 1.8 en zal onge-

veer 3500 gulden extra gaan kosten.
Het pompverstuiversysteem van
VW zou de nieuwe dieselnorm
kunnen worden, omdat het een
zeer lage uitstoot van uitlaatgassen oplevert en omdat het brandstof verbruik heel laag ligt. Een
klein lesje techniek maakt duidelijk waarom er zoveel voordelen
kleven aan de pompverstuiver. In
een dieselmotor wordt de dieselolie onder hoge druk in de cilinders gespoten.
Het resultaat van dat alles is een
uitzonderlijk schone en efficiënte
dieselmotor. Hij is gebaseerd op
de huidige TDI-motor (met een
rood l-tje) maar levert 3,7 kW/5
pk meer en komt dus aan 115 pk.
Vooralsnog komt het pompverstuiversysteem (vanaf voorjaar
'99) alleen in het vooronder van
de Passat. Op termijn zal het zijn
weg naar de rest van de VWfamilie vinden. Prijzen zijn nog
niet bekend.

Smart: stadse knuffelauto
ERDWAALD. In het
centrum van
Barcelona missen we
ergens een afslag. We worstelen met de knalgele
smart door de Spaanse
ochtendspits. Deze uiterst
compacte tweezitter heeft
maar weinig plek nodig.
Een stadse knuffelauto, die
in de herfst in Nederland in
de verkoop gaat.

V

Maar eerst rijden we nog in
Barcelona, op zoek naar een
manier om deze Spaanse heksenketel te verlaten. Scooters,
bussen en heel veel geel/zwarte
taxi's zwermen langs auto. Ten
einde raad overtreden we alle
regels: eerst pakken we een busen taxibaan en keren vervolgens
de kleine smart in een draai om
uiteindelijk toch de Ramblas te
bereiken.
Het gekke is dat het verkeer de
kleine smart alle ruimte geeft. De
2,5 meter korte auto valt zo
enorm op en ziet er zo vriendelijk
uit dat je ongestraft heel wat toeren kunt uithalen.
Terwijl we met nieuwe moed door
talloze straatjes met eenrichting-

Hoe duur?
De smart is er vanaf ƒ 19.800,-

Waar kopen?
. Bij de smart Centers in Utrecht,
Amsterdam, Den Haag en
Rotterdam. Nu te koop, levering
start in oktober.

De smart is vooral een nieuw type stadsauto, makkelijk te parkeren, zuinig en grappig.
verkeer rijden, leren we de smart
een beetje kennen. Schakelen
gaat erg handig. Als je de pook
van je af duwt kom je in een
hogere versnelling. Trek je het
hendeltje naar je toe, dan schakelt hij omlaag. Koppelen hoeft
niet, dat doet de smart zelf.
Sterker nog: je hoeft niet eens je
voet van het gaspedaal te houden. De auto neemt zelf gas
terug.

variant met 45 pk moet hoorbaar
harder werken.

heel vriendelijk. Misschien wel
iets te lief.

De smart heeft veel bijzondere
verrassingen, zoals de heerlijk
zittende kuipstoeltjes die menig
sportwagen niet zouden misstaan. En het dashboard met wel
tien verschillende bergplaatsen
voor losse spullen. Elk knopje en
roostertje ziet er gelikt uit: design
staat voorop.

De smart heeft door zijn bolle,
compacte vormen en opvallende
kleuren iets knuffeligs over zich.
Hij lijkt daardoor eigenlijk geen
echte auto. Dat is precies de
bedoeling: de smart is vooral ee.
nieuw type stadsauto, makkelijk
te parkeren, zuinig en grappig

De smart heeft zes versnellingen.
Sprinten is niet zijn sterkste punt,
maar lekker doorrijden lukt prima.
Op de snelweg maakt de auto
goed tempo. De motor laat zich
nauwelijks horen. Een kunststukje, want het is een zeer kleine
driecilinder krachtbron. De sterkste versie (54 pk) is het stilst. De

Als we het voormalig Olympisch
dorp van Barcelona hebben
gevonden, parkeren we langs de
boulevard. Talloze Spanjaarden
zwermen om de kleine smart. De
felle kleuren en het vrolijke uiterlijk zorgen voor een haast uitgelaten stemming. De vrolijke grille
en vriendelijke koplamp*"-, o^an

Het is geen alternatief voor r-en
normale auto die de forens benut
om van stad naar stad te rijden.
De vering is net wat te stug en je
voelt je op de snelweg een soort
lilliputter, ook al zit je best hoog.
M) en toe de snelweg op gaat
bet... olke dag wordt een heel
UIFUÖI verhaal. Binnen de stadsgrenzen is de smart op z'n best.
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Ferry Jager (links) en Jacqueline Jager (achter Ferry) logeren bijna de hele zomer in hun
stacaravan op camping Sandevoerde. Ze krijgen regelmatig bezoek van zus Ankie Miezenbeeken
neefje Wesley Miezenbeek, die in Zandvoort wonen. De ouders van Jacqueline en Ankie stonden
ook al op camping Sandevoerde. 35 Jaar geleden besloten zij op zoek te gaan naar de frisse
zeelucht omdat Jacqueline af en toe last had van epilepsie. „We zijn volle Jordanezen en het leuke
is dat ik hier ook weer mijn eigen ploegie tegenkom," vertelt Jacqueline (38 jaar). „Het is hier zo
gezellig met de Mokummers onder elkaar. Maar als ik in Zandvoort kom, ja dat is voor mijn wel
een overgang. Ze vinden dat ik raar praat." Haar zus Aiikie (39 jaar) heeft inmiddels minder
moeite met de Zandvoorters. Na tien jaar is ze volledig ingeburgerd en zet ze zich voor allerlei
zaken in die het dorp aangaan. „Mijn man is een echte Zandyoorter. Ik heb hem leren kennen,
omdat we altijd in Zandvoort uitgingen. Naar Esteril en Chin Chin. We hebben een tijdje in
Amsterdam gewoond en ik moest eerst in Zandvoort wel wennen, maar nu zou ik er niet meer weg
willen. Nee hoor, voor geen goud."
Foto Karin Schut
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MATRASSEN

Avontuurlijk vakantie vieren nabij
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
MM i »>-.Hhri Iriitirs kuimrn worilrn pvt'l O\<T i ui '2 knlummai lu rciltf in ili \crsc U-tlt'i^l dollfti.
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Hmlnip-tijd: m.i,m<l.i<! 17.00 uur.
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/.iiuhnnrl:
l'l.i.il^mf: is »mk innerlijk in tlr \olgrmlr coinlniKiln'.
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Ja, dat kan in Vakantiepark Collendoorn in mooi Overijssel.
Reserveer snel voor een 3-daags vakantie-arrangement:
* 2 overnachtingen in een gezellig vakantiehuisje met TV
op slechts 5 km afstand van Attractiepark Slagharen.
*3 dagen lang gratis entree in Attractiepark Slagharen met z'n
vele nieuwe en geweldige attracties zoals The Eagle, de wildwaterbaan, de looping star, de spannende wild west shows,
lekker verwarmd zwemmen in het Bergbad en nog véél meer.
*genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's.
* 'n pony bij uw vakantiehuisje als kameraad voor uw kinderen.
* Dat is een belevenis voor de kinderen én voor u!
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I> sluiting!ijili'ii gelden voor pKiutsinfï m de/elfde
\% eek.
\ oor <lt' bi'ldliMfi ont\.uij;t u <'cn acri'ptjdmkaart.

(Para)medisch personeel gevraagd

"LAST MINUTE"

SLAGHAREN, DAAR GENIET JE NOG 'T MEEST
RESERVEER SNEL: 0523-683000 TOT 20.00 UUR
Oproepen - Mededelingen

3 dagen f 328,-

per vakantiehuisje max. 6 pers.

MA 31/8- Dl
WO 2 - DO
VR 25 - ZA
* VR 2 - ZA
VR 9 - ZA

Onderhoud,
Stichting 1940 - 1945 organiseert een gespreksgroep voor
<mderen van verzetsdeelnemers en vervolgden Op dinsdagreparatie,
middag 22 september a s start, bij voldoende deelname, in
doe-het-zelf
het districtskantoor Amsterdam/Noord Holland een gespreksgroep. Voorwaarde voor deelname is dat de ouders
en/of kinderen bi| de Stichting 1940-1945 bekend zijn.
DE KLUSSENBUS
Voor nadere informatie en/of aanmelding kunt u de afdeling Voor ledere klus, bellen dus.
vlaatschappelijk Werk van het districtskantoor bellen op
Tel.: 023 • 5713780
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 1000 en
SCHILDER
heeft nog tijd v.
12.00 uur. tel. 020-6601945.
3innen- en buitenwerk. Vnjbl.
Aanmelding: voor 25 augustus a s
prijsopgave.
Gevr. voor tehuizen volwasBellen na 18.00 uur. 5719800.
sen- en kinderkleding.
Markten/braderieen
Monet 023-5717177.
Opleidingen/

Mode

Monet Strijkservice

Stichting Bejaardenzorg
Amstelveen

beheert twee verzorgingshuizen m Amstelveen, te weten: DE
OLMENHOF voor 97 bewoners en 't HUIS AAN DE POEL voor
116 bewoners, alsmede 29 aanleunwoningen.

LAST MINUTE

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
<amerverhuizingen/1ransport.
die Caballero, Camel, Chesterfield of Pall Mail roken en Voll verz. Dag-nachtservice.
mee willen doen aan een leuk marktonderzoek tegen een 020-6424800 of 06-54304111.
leuke vergoeding Inl. 020 6654447

De opleiding start 31 augustus 1998 en duurt 3 jaar. Iedereen
die in het bezit is van een VBO/MAVO diploma op C-niveau
kan hiervoor in aanmerking komen. Huisvesting intern is ook
mogelijk. Aarzel niet en vraag het sollicitatiepakket aan bij de
Vondellaan 7
afdeling P&O van de Stichting Zorgcentra Amsterdam, locaGeen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
tie de Poort, tel.: 020-5806600.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden. Gew. openingstijden ma. t/m vrij. van 9.00 tot
1700 uur. Voor info- 023-5717177 of 06-52502188.

Beter onder dak bij de

Onroerend
goed te koop
aangeboden

VBO

Teamleider M/V

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

Hieronder vindt u een kleine selectie van de
honderden aanwezige advertenties.

SCHRIFTELIJKE SOLLICITATIES kunt u tot 24 augustus a s. Ben op zoek naar iets anders,
sturen naar de directie van Stichting Bejaardenzorg Amstel- iets spannends en ongmeels
veen, Populierenlaan 21, 1185 SE Amstelveen.
Ik ben een jonge, ondeugende en opgewonden vrouw,
mooi en vrouwelijk Ben jij poDivers personeel gevraagd
sitief ingesteld en een echte
evensgenieter, laat dan iets
TRIBUUT BEWAKING b.v. te Amstelveen heeft voor belang- achter. Boxnummer 956381.
stellenden, die in het bezit zijn van een Beveiligmgsdiploma, Deze gebonden vrouw van
van maandag t/m vrijdag gedurende de avonden, bijv.
25,1.71 m, lang blond haar en
blauwe ogen. Ik heb zin om
van 16.00 uur tot 21.00 uur of
naast mijn relatie een ondeuvan 17 00 uur tot 22.00 uur of
gend contact op te bouwen
van 16.30 uur tot 2030 uur
waarin alles kan maar niets
moet Ben jij de sleur ook een
werkzaamheden' receptionist/telefonist/beveiligingsbeamte beetje moe en gebonden of
Eveneens gedurende het weekend.
ongebonden..
Boxnummer 815783
Gaarne uw reactie naar
Een echte vrouw heeft iets
telefoon 020-6436853, Afd Personeelszaken
mysterieus dus ben ik een
of schriftelijk naar
hele echte. Vertel jij me eerst
Tribuut Bewaking b v
maar eens wat van jezelf, als
Amsterdamseweg 106
jij de juiste vragen aan me
1182 HH Amstelveen
stelt, stel ik ze aan jou en dan
weet ik zeker dat we elkaar
niet teleur zullen stellen...
doei1 Boxnummer 482822.

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

EFC Robmia BV verkoopt
groenbeleggingen en zoekt
ervaren verkopers i b.v auto
Wij verzorgen perfecte afspraken en begeleiding Wij
bieden goed basissalaris en
hoge provisies Bent u een
topverkoper en kunt u afsluiten, bel dan snel de heer Kabel 0346 557257
Leuk vakantiewerk'
Verdien ± / 150 p d Bel snel
0900-2002005 (100cpm).

Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Gevr hulp in de huish 2 ocht
p w in modern comf huis. Inl
tel 5731502

Winkelpersoneel
gevraagd
Bloemenshop Lex, Zandvoort
vraagt parttime medewerker
m'v bloemenzaak (ook zaterdag) Reacties bellen naar
023-5720042
Gevr kaasliefhebber m/v
Inl 0206419155

Kunst en antiek
'Veilinggebouw Amstelveen*
Heden INBRENG, Spinnerij 33
Amstelveen, 020-6473004

Een zwoel muziekje op de
achtergrond, een leuk uitziende man rond de 35 jaar en
rond de 1 85 op de voorgrond dat is alles wat ik zoek'
Horecapersoneel
Wie ben ik9 Een ondernemende moeder van een dochter
gevraagd
van 5 Wij zijn gek op leuke
dingen Jij toch ook9
Druk eetcafe zoekt per direc' Boxnummer 932127
medewerkers bar/bediening
Haarlem jij bent een tikkeltje
Telefoon 023-5731607
gestoord, een beetje maf, humonstisch, lief en eerlijk Ik
Weggelopen of
ben niet lelijk, niet saai, niet
gevonden dieren
chagrijnig, niet sloom, Linda,
25 jaar. Wil jij je leven met mij
delen' Actie = reactie' Box• Vermist lapjeskat, klein/wit nummer 908043.
te bef/witte voetjes Schoolstr
Hallo mannen1 Ik ben llona,
571970'020-6230483
ben 45 jaar en zie er leuk uit'
Vermist sinds vrijd 8 aug Ik heb halflang lichtblond haar
bruin-zwart katertje, witte bef en blauwe ogen en heb een
en witte pootjes, brede on normaal postuur Ik ben dol
derkaak Roepnaam MAX, 17 op gezelligheid1 Jij ook9
jr, gebruikt medicjnen Omg Wacht dan niet, maar BEL
Paradijsweg 023-5714753.
Ben jij die spontane vent, tussen de 37 en 43 jaar jong9
Ben je verder ook nog roFelicitaties
buust, breedgeschouderd en
romantisch (uit en thuis)9
• 25 Jaar 't is echt waar
Zoek ]e een leuke, romantiEls en Ronald horen bij elkaar sche, vaste relatie, om leuke
Gefeliciteerd
avonden bij kaarslicht door te
9
1
• De Fam Paap wensen Els brengen Bel dan
Boxnummer
981503
en Ronald een fijne dag
Van Harte Gefeliciteerd
Heb ik m'n advertentie mgemaar wat zoek ik ei• Heus waar, Els en Ronald sproken
genlijk9 Alle vrouwen hier zijn
zijn bijna het zilveren paar
even knap, opwindend en
Gefeliciteerd.
spontaan. Alle mannen zijn
knap met een flink voorko• Wij behouden ons hè men waar een jaloers op
recht voor zonder opgave van wordt Nee, ik zoek een ge
redenen teksten te wijzigen wone sukkel Boxnummer
of niet op te nemen
363333

Ik ben Max, 50 en kom uit
Noord Holland' Ik zoek een
leuk maatje die van zonvakanties houdt en van reizen
naar de tropen, want ik ben
van Nederlands-Indische afkomst! Ik heb hbo-niveau!
Laat iets van je horen en dan
zien we wel! Boxnummer
334214

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Jongedame zoekt per sept.
woonruimte in Zandvoort.
Tel.: 023-5715033.

Autoverzekering

Zie ]e er aantrekkelijk uit, dan
wil ik jou voor een spannende
afspraak. Als je eerst wil we
ten waar ik zoal goed in ben
dan moet je maar eens luiste
ren naar deze oproep Ik ben
erg ondeugend en in voo
meer dan alleen telefonisch
contact. Boxnummer 861500

ZO 27 SEPT.
ZO 4 OKI
10 - ZO 11 OKI!
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LET OP!!
SPECIALE AKTIE

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
Voor auto/motomjles in
Amsterdam e.o. is een gratis
nfogids verkrijgbaar.
~el. 020-4205386.

0906-Nummers

Auto-demontagebednjf
STRIJDONK, RDW/ARN erk.,
lid Stiba. Inkoop sloop/schade-auto's. Gratis gehaald Tevens verkoop oude en nieuwe
onderdelen
Meteorenweg
381, A'dam, 020-6319802.
Voor een perfecte SAAB
SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep , onderhoud, APK
Eigen revisie-afdeling
Motoren/versn bak
Verkoop nw/gebr ond.
ROYAL CLASS SAAB

Kerke pad 6
TelVFax (023) 5712793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

Alle afwijkende
maten mogelijk

ALLÉÉN BIJ ONS
KWALITEITSMATRASSEN
SG35 90x200 16 cm dik

ƒ 98,Papaverweg17
Postjesweg 87
Insulindeweg 509
Van Wouslraat 96

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Zuid

Tel. 020-6324959
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 020-4703049

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag:
00 00-ofOO ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
12.00-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
17 00-20 00 ZFM Nonstop
20 00-22 00 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed

Diverse clubs

DESIRE ESCORT

59069889. Rijpe Sjaan DD
zkt jongens (18) v. Live Seks.
Grijp onder m'n rok. 99 cpm.

Hoe best
uniimte,iijden
geld op uw
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485

>
g
o
|
C/3

Vrijdag:
00 00-07 00
07 00-09 00
09 00-11 00
11 00-12 00
1200-1300
1300-1500
1500-1700
1700-1800
1800-1900
19 00-20 00
20 00-22 00
22.00-2400

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De MuzieKboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Sport
v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
EurobreaKdown
BPM

Zaterdag:
00.00-0800
0800-1000
10 00-12 00
1200-1800
18 00-19 00
1900-2000
20.00-2400

ZFM Nonstop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Cale Neul)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & PaddocR
DeCocquerell
De Kustwacht

Zondag:
00 00-09 30
09 30-10 00
1000-1200
1200-17.00
17.00-1900
19.00-2400

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/ZFM

Afspreken in jouw
postcode-gebied:
0906-50.222.04 (1 gpm)
BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

(09)06-98.50
24 u/pd (1 gpm)
Zie ook Nieuwsnet 9
Kabeltekst pag. 440 en 450

dat wij vakantie houden van 16 augustus tot
en met 1 september
dat wij ook ECHT van plan zijn om 2 september weer open te gaan
dat wij helaas tijdens deze periode ook de
koffie-corner moeten sluiten!
dat de medewerkers op twee heel verschillende plaatsen op vakantie gaan.
dat wij U na deze periode gaarne weer ontmoeten

BEL ME THUIS

0906-96.88
VERNIEUWD ca. 1 gpm
Beluister anoniem
advertenties 18+
0906-50 15.15.6 (1 gpm).
Biseks! Buurvrouw/buurmeisje (18)! Spelletjes steeds harder! 99 cpm. 0906-95.26.
Cupido relations. Vind uw
partner/date/sekspartner nu
op video. 090-6129.1219.

VERSTEEGE's IJZERHANDEL

Direct contact met
stoute vrouwen
0906-50.222.21 (1 gpm.)

Pakveldstraat 19 tel: 5712554

Direct contact met
vrouwen thuis!
0906-50.222.21 (1 gpm).
Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
0906-50.222.21 (1 gpm).

voor de particulier:
3 regels gratis

Een spannend
contact in de buurt
0906-50.222.04 (1 gpm).

Ik ben er
ALTIJD VOOR JOU

(09)06 - 9789
ca. 1,05 p/m
Ik ga door, waar anderen
stoppen! Schaam- me ner
gens voor en wil harde SEKS
Harnet! 99 cpm. 0906-97.94.
Int. LIVE SEKS geen 06 spec
bel 0651-958.486. Voor ama
teur prosti's bel 0906-0996.
LIVE! Black, beautiful en hot
Voor de liefhebber v. zwarte
vrouwen! 99 cpm. 0906-06.01
Live SEKS' Geen 06 spec
0651-940.056. Buitenseks live
Bel nu 0906-1769.

GRATIS MICRO's worden geplaatst onderde navolgende voorwaarden: • geabonneerd /.ijn op liet
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor /.ijn opgcgcvcn • maximaal 3 regels • alleen voor particulier
gebruik • het aangebodene mag niet boven
t' 300.- uitkomen • bijv. huisraad Ie koop aangebodcn.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt. komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per icgel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is. kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalchcque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

New*New*New*New*New
SECRET-PHONE-COMPANY
De 1e seksafluisterlijn v. Holl
0906-97.22 Secret" 99 cpm

Coupon uitknippen en opsturen
(frankeien als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoort.s
Nieuwsblad
Gaslhuisplcin 12.
2041 JMZandvooit

BRIKVKN ONDER
NUMMER KOSTEN
K9,«J9(ICI,. BTW)
EXTRA
{u dient ir rvki'niiiK
niev te houden dat hij
UH <>pna\t' de re);el
hr.o.nr.... hur. N.(l. hlud
nis l rejtcl hij uw tekst
Berekend wordt).
Wij /ijn niet uansprukelijk M)'>r l'milt'M onlstiiiin door onduidelijk
liiiiidselirirt.

Gratis Micro's en betaalde
Wij heliouden ons het
Micio's moeten woiden ingclc- rccl" Mmr "'"J1^
vcid aan de balie van ons kan- "'f"1''"" !>'< l'ni1" ..
, , . ...
,
teksten te «ij/iuen nl
toor tot imerl.jk maandag
,,. „^
nict
16.00 uut.

Zandvoorts Nieuwsblad

Ontdek de duistere wereld
SM. Je meesteres LIVE! Z
wijdt jou in' 99cpm. 0906-9626

ed 17

POSTCODE DATING! Vrou
wen 18-55 jr zkn sekscontact
Bel: 0906-18.44 (80 cpm).
* SEKS ALARMNUMMER '
Snelseks Direct Live 99 cpm

0906*0611

t/m 3 regels ƒ 5,60
t/m 4 regels ƒ 7,47

Spannende date7
0906-50.15.15.6
Advertenties van
vrouwen 18+. (1 gpm).

t/m 5 regels ƒ 9,34

STUDENTES geven tel.n
voor sekscontact!
Bel. 0906-18.22 (1 gpm).

t/m 8 regels ƒ 14.95

Vanavond al een
fijne afspraak"?
0906-50222.04 (1 gpm).
Voor 't echte handwerk bel j
0906.0630 Zij praten, jij kom
Live + Stones' 99 cpm.
Wil je lekker komen maa
geen 06 op je tel.rek? Bel da
nu. 00569004253 (2.5 gpm)

• ANNULERINGEN van ad
vertentie-opdrachten kunt
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
Sinds 1954.
Autoruiten en kentekenplaten richten aan Micro's Weekme
» Zie de colofon voor opgadia, Postbus 156, 1000 AD
Lijsterstraat 18.
ve van uw rubieksadvortentie
Amsterdam.
Tel + fax 023 - 5731613

WIKA AUTOGLAS

Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

GRANDIOZE SPECIALE
AANBIEDING

Fabriekswinkel

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

pocket pocket Latex
damast badstof 14 cm

Vanaf 1 sept. t.h. kamer en
appartement voor studenten Dagelijks seksen hete meis*
jes (18) op onze LIVELIJN! De
023-5719541
heetste! 99 cpm. 0906-06.03

Woonruimte gezocht voor
2 pers. m Zandvoort.
Ik ben een vrouw van 37 jaar, Tel.: 023-5715033.
lief, romantisch en leuk om te
zien' Ik houd van erotiek, heb
Woningruil
een mooi en lekker lichaam
en zoek JOU' Interesse9 Bel
me snel' Boxnummer 215684. Aangeb • 4-k.wonmg, gerenov. A'dam Oud-West, hoek
Ik Ria, modern, brilletje, on- Dacostakade,
Clercstr.
gebonden, betrouwbaar, lief, Prachtig uitzicht over de Robeetje mollig, goed uitziend, zengracht. Huur ƒ515 p.m.
65 jaar Hobby's terrasje pik- Gevr.- 3-k.flat Zandvoort, huur
ken, uit eten, uitgaan. Jij lief, onder
ƒ800.
Inl. tel.
spontaan, ongebonden, be- 020-4122172.
trouwbaar, tussen de 58 en
66 Groetjes' Boxnummer Aangeb pracht, ruime 3-k.
maisonnette i h. hartje van
864800
Haarlem. Gevr.' 2 a 3 kamerLekker uit oten, koken, gezel woning in Zandvoort. Tel.:
ligheid, thuis, kinderen Daar 06-54775015.
houd ik van' Ik heb een luisterend oor, kort blond haar en
Te koop
grijsblauwe ogen Een spontaan, warm, open, gezellig,
gevraagd
romantisch karakter en mijn
diversen
naam is Marco" Bel me'
Boxnummer 215143
Gevraagd hand computers
Hoe zie ik eruit9 Ik heb blonde Canner met evt. lader.
haren, blauwe ogen en een Tel • 023-5717357
normaal postuur. Ik ben 1 88
lang, 24 jaar jong en m het
Financien en
rijke bezit van een zoontje
handelszaken
van 5' Ben jij een leuke jongedame en wil jij met ons in
contact komen9 Pak die telefoon en reageer nu'
Boxnummer 265854
V A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Hoi, met Inge' Ik ben een iets
Bel nu 023 - 5714534.
te spontane meid' Kun jij bij
mij af en toe de handrem
erop gooien en mij
Auto's en
temmen9 Bel me dan snel'
auto-accessoires
Boxnummer 363291
Stop11 Deze advertentie is bestemd voor jou' Ik luister al 32
jaar naar de naam Gonny,
Ben in het bezit van een gezellig, spontaan, leuk, humoristisch karakter Wat zoek ik1"
Een dito man" Denk jij dat te
zijn9 Actie = reactie"
Boxnummer 852075

26
3

SG

24 u. p.d. All creditc. ace.
020-6700620
035-6220655
036-5360208
http://www.desire.nl
50 cpm! Binnen 5 seconden
Spontane dames welkom
vrouwen 30+ direct live aan
de lijn! 0906-17.22.
Luxe privé huis! Topmeisjes.
cursussen
50 cpm.! Thuiscontact: vrou- 0-01 u, 7 dgn p.w. Sauna +
Sarphatipark
jven (20-59) zoeken een af- bubbelbaden
Engels voor beginners + half- praak thuis. 0906-17.44
18, A'dam. 020 - 672 30 22.
levorderden, ƒ6 p/u. Begin
1/8, 1/9, 3/9. Ook pnvéles. 60 cpm.! Wijkdatmg. vrouwen LUXE PRIVE-HUIS vraagt
uit jouw wijk zoeken een af- meisjes v.a. 18 jr / studentes /
PROGRESS 020-4124800.
luisvrouwen die wat willen
spraak! 0906-17.17.
bijverdienen. Intern is ook moZijn er nog mannen, die we- gelijk. Bel of korn langs: OverDans- en
en wat ze waard zijn9 Die oom 443. Tel. 020-6189110.
balletlessen
midden in het leven staan en
altijd in zijn voor iets nieuws • Wij behouden ons het
DANSLES? Van der Linde en iets spannends? Slank, echt voor zonder opgave van
Dansschool. Dag. inschr. v/a open, spontaan, 20 jaar, 1.63 edenen teksten te wijzigen
25 aug. a.s. Pr. Beatnxlaan 5, ang, dat ben ik' Sara, dat is of niet op te nemen.
Diemen. Tel. 020-6991209.
mijn naam! Hoor ik wat van
e? Boxnummer 933133.

T.k. Zandv.-Zuid. Ruime ééngezinswoning met stijl en kaTHEO RIETVELD VASTGOED,
rakter en uitz. op duin en zee.
Wegens uitbreiding van het aantal functionarissen in 't HUIS
VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 020-6418541
Altijd met zorg en fantasie
AAN DE POEL zoeken wij bejaarden/ziekenverzorgenden
Altijd de beste condities • de voordeligste tarieven. Wedden? onderh. en verbeterd. Techn.
met leidinggevende ervaring m de functie
•app. Ver. eig. huis. Bj. '51.
Marisstr. 56. Pr. n.o.t.k. KijkKennismaking
dagen 13/14/15 aug van
(FULLTIME)
13.00-17.00 uur. 075-6163219.
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE? •
voor de afdeling somatiek en een afdeling psychogenatne. Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
Onroerend goed
7 dagen per week. Wat moet u doen?
en woonruimte
Naast het leidinggeven verrichten de teamleiders gedeeltelijk 1. Kies een leuke advertentie
ook uitvoerende taken.
2. Bel met 0906-50.15.15.6 en toets m hel hoofdmenu een 4.
te huur
3. Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie
aangeboden
Het dienstverband wordt aangegaan voor een jaar met een
van uw keuze
mogelijke omzetting naar een vaste aanstelling.
4. Spreek een boodschap m en wacht op een reactie.
Te huur 1 pers. huisje vlakbij
Reageren op advertenties met boxnummer?
Salaris conform CAO-verzorgingshuizen schaal 7, maximaal
strand, gemeubileerd ƒ500,ƒ3960,- bruto per maand op fulltime basis.
p. maand incl. 023-5712749.
INLICHTINGEN kunnen worden verkregen bij mevrouw Stok'
man, ass. Hoofd bewonerszorg, dagelijks tussen 12.001300 uur, telefoon 020-641 9351
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JONGEREN gevraagd, 18-24 jaar

Strandschaaktoernooi zat.• ledereen van harte welkom
15 aug. trandtent TAKE 5. Inl. op de rommelmarkt van het
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor snelle beslissers die Edward Geerts 023-5717978. Huis i d. Duinen
kiezen voor werken en leren tegelijk. Wij bieden je een

MBO-OPLEIDING VERZORGENDE (I.G.)

Maat en
dikte

Verhuizingen

Gratis OPERA concert
• Gezellige rommelmarkt in
Zaandammerplein zo 23aug het huis i d. duinen op 15 aug.
v a. 14 uur 020-4866046
van 14.00-17.00 uur.

van Petegem

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

Geldig voor de data:
1 WO 2 SEPT.
3 VR 4 SEPT.

l iiluini usr C.onr.ml. ilc- lloiiilr \ rnrr. V.il-mrrnliM-

de énige échte drukkerij in Zandvoort

t/m S regels ƒ 11 n1
t/m 7 regels ƒ 13 08
t/m 9 regels ƒ 16,81
t/m 10 regels ƒ 18,68
Wilt u ook naam. adies. woonplaats volledig invullen, andeis kunnen \ \ i j uu advertentie hclau*- nicl opnemen.
Voor de paiticulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de /akelijke maikl. lol een maximum van één adveilentie
per week. Ook /ondei vermelding \iaagpiijs (aitikclen te /.imcn niet hot en l 300.-) kunl u niet guitis ad\cileten. Alle piij/en /ijn mcl. 17.5^ BTW
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v p. in lubnek:

Plaats:

ï3
m
33

>

3
S
<0

;*;
>
CD
m

DIK'

' woensdag 12 augustus 1998

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

Wandeling over zeedijk naar Muiderslot

M

UIDERBERG IS
het platte land
ontstegen.
Het
hoge
geboomte
pp de bult, die is opgeworpen
in de IJstijd, zie je van verre.
Vanaf deze stuwwal heb je
ruim zicht op de getemde Zuiderzee. Vissers hielden ooit
koers op de hoge toren van de
'Kerk aan Zee'. In projectontwikkelaarskringen fluistert
men ongetwijfeld over een
kerkje op toplocatie. De verweerde graven liggen op een
van de mooiste plekjes van de
Randstad. In een grafsteen
staat gebeiteld:
Bij den muur van 't oude
kerkje
eens de plek van Floris Vijf,
het oog gericht naar 't verre
Ronne
het lichaam dood, gestrekt en
stijf,
het hoofd gericht naar 't altaai; merk je
dat op zee hun heil van ziel en
lijf,
bij zijn Ondergaande Zonne
zijn wensch was in hun zeebedrijf.
Het hart van Muiderberg,
de Brink, is een romantisch
plaatje. De zon tekent schaduwen van majestueuze bomen in het gras. Plof even
neer op de bank die Woningbouwvereniging Ons Belang
in april 1994 ter gelegenheid

van haar zestigjarig bestaan
heeft neergezet en begroet de
haan die op het dak van de
volière op de uitkijk staat.
Een pauw pronkt met alle veren, maar gunt de vreemdeling slechts zicht op het
bleekvale achterwerk. De
postbode fietst langs. Heel in
de verte raast een trein.
In dit lommerrijke hart van
Muiderberg is door 'vrienden
en vereerders' een soort grafheuvel opgeworpen voor G.A.
Heinze. De beeltenis van deze
kunstzinnig bebaarde 'Stiehter der Nederlandsche Toonkunstenaars Vereeniging' is
bekroond met een harp. De
muziektent op de Brink is ook
naar hem vernoemd. Heinze
leefde van 1821 tot 1904.
Hij heeft zonder twijfel de

'Vrienden en vereerders' hebben in het lommerrijke hart van
Muiderberg een monument voor G.A. Heinze opgeworpen
FotoGeintlIoIh

glorietijd meegemaakt toen
de 'Gooische Moordenaar'
met Pinksteren en op zomerse topdagen al het materieel
in moest zetten om duizenden Amsterdammers naar
het strand van Muiderberg te
brengen. Deze Gooise stoomtram had een enkel spoor getrokken naar Hotel het
Rechthuis aan de Brink. De
faam van het dorp bleek, zoals immer, slechts tijdelijk,
want na de degradatie van de
Zuiderzee tot binnenmeer
raakte de lol er voor de pootjesbaders af.
Terwijl de Randstad rondom raast, ademt enclave Muiderberg een weldadige rust.
Nog wel, want als je HP/De
Tijd mag geloven, is het trendy geworden je hier te settelen. Uitgerekend in het dorp
waar Floris V, Graaf van Holland en Zeeland en Heer van
Friesland op 27 juni 1296 de
dood vond.

de schijnwerper. Het lijkt alsof het huisje licht uitstraalt.
Wolken dempen de tinten in
de omgeving. Aan de einder
ligt Waterland. De stompe toren van Ransdorp steekt duidelijk tegen de grijze lucht af.

Koolraap

V

Pa en ma fuut houden zich
pal onder de zeedijk van de
dommelende, terwijl hun
vierkoppig kroost verongelijkt jengelt om een lekker
hapje. Een witte kwikstaart
hipt van kei tot kei een eindje
met de wandelaar op. Hoe
dichter je bij het Muiderslot
komt, des te ongenaakbaarder het stenen gevaarte oogt zeker vanuit het laag gelegen
grasland. Tegen de tijd datje
denkt bij het slot te zijn,
doemt een watertje op. Een
restant van de Waterlinie ongetwijfeld. Dat wordt omlopen.
Verscholen in het riet roept
een meerkpet Psst. Je kijkt
onwillekeurig om. Iets verderop neemt een kauw een bad in
een plasje langs het pad. Alsof
hij koud water vreest, steekt
hij eerst voorzichtig een poot
in het water en gaat vervolgens moedig kopje onder, 't Is
geen gezicht, zo'n drijfnatte
zwarte vogel die verfomfaaid
uit het water stapt.

Op naar Muiden. Over de
vroegere zeedijk is dat ongeveer vijf kilometer wandelen.
Laat het asfaltweggetje links
liggen en klim naar de kruin
van de dijk. Vandaar zie je de
tientallen zwanen die op het
U-meer dobberen. Twee maken zich los uit de groep en
kiezen na een lange aanloop
klapwiekend het luchtruim.
Het kan niet anders of een
Je hoort de wind door hun bus vol schildercursisten is in
Muiden gevleugels suileegd. Overal
zen. Aan de
in het stadje
overzijde van
zitten de dahet meer ligMysterieuze
mes, steeds
gen de groegetweeën,
ne boorden
eilanden met met
van het Muiverf te
hobbyen. Bij
derzand. Dat
bruggetje
wordt wel anwitte strandjes het
over de vesders als de
Flevolandse
_________ _________ tinggracht,
op de vesplannen om
er hoge woontorens op te tingwal, aan de Herengracht
trekken, doorgaan. Vandaag bij de zeesluis - een gezicht op
merk je er nog niks van, geluk- Muiden zal binnenkort menikig. Waar de grijze contouren ge kamerwand opvrolijken.
van bomen en struiken op- Niets gaat echter boven het
houden, rijden vrachtauto's levende stadje, waar alles zich
over het water. Een wpnder- concentreert rond de brug
lijk schouwspel. De dijk van annex sluis. Hier is het druk
Flevoland houdt zich onzicht- met pleziervaarders die het
ruime sop van het IJsselmeer
baar vandaag.
kiezen en spijtoptanten die
De drie eilandjes Hooft, Wa- de beschutting van de Vecht
renar en de Dorst hebben met zoeken. Het terras aan de
hun witte strandjes en dicht sluis is de skybox van dit
struweel iets mysterieus. Uit schouwspel.
de richting van deze BountyRolpatronen aan boord ligeilandengroep nadert een aalscholver. Zwaar beladen, te gen vast. De vrouw weet haar
oordelen naar de moeizame plaats: zij staat met pikhaak
vleugelslag. Even later komt en een rol touw op de voorer nog eentje vervaarlijk laag plecht te wachten op comover. Ze blijken de verkenners mando's van de schipper.
van hele eskaders die in geslo- 'Wachten. Nog even wachten.
ten formatie aankoersen op Ja, nu. Nee, niet zo. Nog eens.'
het Naardermeer - hun thuis- Het begin en het eind van de
haven. Het fourageren in Fle- sluiscyclus zijn spannende
momenten, ook voor de toevoland zit erop.
schouwer. Het leven op het
Forteiland Pampus komt in water moet een gestresst bebeeld achter de Bounty-eilan- staan zijn. Tijdens het schutden. De zon zet, in een bijzon- ten heerst er, kortstondig,
der uitgekiende regie, het wit- een wapenstilstand. Op de
te huisje op Pampus volop in gezichten van veel vrouwelij-

ANDAAG KLOPT alles.
Het is warm. Er is bier.
Het is na het werk en
nog ver voor de tijd om na te
moeten denken over avondeten. De glimlach is niet van
mijn gezicht te slaan. Daar
hebben de andere terrasbezoekers ook last van. Alles vinden we goed, overal zijn we
het mee eens, iedereen is
mooi.
Gepiep kondigt een tram
aan. Ach, wat een mooie tram.
Er staan tekeningen op van
een woeste kerel met een geweer. De Bennie Jolink-tram.
De natuur moetje beheren als
een moestuintje, zei Jolink ter
verklaring van de oorlogszuchtige taferelen. Je moet roofdieren schieten als je konijnen, fazanten en zangvogeltjes wil
kweken. Weg met de vossen en
de kraaien, vond Jolink.
Wij op het terras vinden het
prachtig, wij vinden alles
prachtig. Wat een folklore krijgen we hier zomaar voorgeschoteld. Heerlijk, zo'n ouderwetse visie op de natuur. Leve
de Achterhoek. En van Normaal hielden we altijd al natuurlijk.
De volgende ochtend klopt
er niets meer van. Behalve
mijn hoofd, dat klopt behoorlijk. Maar verder is het grauw
en regent het mot en moet ik
werken. Er klinkt langs de
Amstel een kabaal dat ik niet
snel thuis kan brengen. Een
vogel, een kraaiachtige, een
ekster. Ik ben er. Maar deze
ekster is volledig over zijn toeren en schreeuwt de hele boel
bij elkaar.
Ik zie hem zitten: in de goot.
Hij vliegt niet weg als mijn
fiets nadert. Hij blijft krijsen
en plukt aan een zwartwit
pakketje dat in de goot ligt.
Een andere ekster. Morsdood,
blijkbaar net aangereden en in
de goot gekwakt. Zijn maat
probeert hem omhoog te duwen, probeert hem op zijn ppten de zetten. Opstaan, wat is
er aan de hand? De bundel
valt steeds weer terug. Wanhopig geschetter van de achterblijver.
De roes is voorbij. Rot op,
Jolink. De natuur kan zonder
je. De natuur is geen moestuintje. Een ekster is geen
koolraap.

»_Ki3r.r>£ï?*. ._-<^sJ«J-ifiiaü^n^y .St.-.ïaÈk'ïfeïÊ!

Remco Daalder
Filevorming bij de zeesluis in Muiden
FotoGi1! i il Hols

ke matrozen ligt een vage Met luid belgerinkel draait de
glimlach bevroren: We zullen brug open voor een volgend
het leuk vinden.
aanstormend flottielje. Het is
boeiend te zien hoe Muiden
Zittend op het terras valt er op volle zomertoeren draait,
uren van te genieten. 'Ja, nu, te land en te water.
rustig laten gaan. Loslaten!
Kijk uit. Ik zeg nog: kijk uit.'
Jan Maarten Pekelharing

Sinds 1939 rijdt de Gooisclic tram
niet meer naar Muiderberg, maar
Midnet-buslijii 136 (AmstcrdamIlilvcrsum) doet Muiden en Muiderberg wel aan. Kijdt elk half uur, alleen op zon- en feestdagen eens in
het uur.
Dit is de zesde aflevering; van een
zomerse serie Snippers.

Antieke Fords staan in Hillegom te glimmen
Het Den Hartogh Ford Museum in Hillegom bestaat
twee jaar maar herbergt nu al
een enorme verzameling auto's. In drie hallen staan 170
antieke Fords te glimmen alsof ze juist van de lopende
band in Detroit zijn gereden.
De stokoude N-Ford bijvoorbeeld en een autobus (T-model) waarvan de bestuurder
de ruitenwissers met de hand
heen en weer moest bewegen.

ET DEN HARTOGH
Ford Museum voert de
bezoeker onwillekeurig
terug naar het Amerika aan
het begin van deze eeuw. Suppoost Hans Maas knijpt even
in de toeter
van een TFord en er
klinkt een geluid zoals dat
ook zo vaak te
horen is in
Laurel-enHardy-films.
Van elk model dat Ford
in de periode
1906 tot 1948
gebouwd
heeft, bezit
het Den Hartogh
Ford
Museum minstens één exemplaar. De techniek van de vroegste auto's
was bepaald niet betrouwbaar.
Hans Maas houdt even stil bij
een S-Fordje uit 1908. Dat
heeft volgens hem niet voor
niets een klein stoeltje achterop. „Het zogenaamde schoonmoederszitje, maar in het begin zat daar een monteur," legt
hij uit. De meest antieke auto
in het museum is een N-Ford
uit 1906. Dat was de populaire
voorganger van de T-Ford. Van
de in massa geproduceerde TFord heeft Ford tussen 1908 en
1927 meer dan zeventien miljoen stuks geproduceerd en
daarvan zijn er in het museum
een kleine dertig opgesteld.
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l razend; 6
'oon; 11 bankbiljet; 12 reeds; 13
hemellichaam; 14 karakter; 15
w.; 17 daar; 19 xenon; 21 eikeen; 24 precies; 26 nimmer; 29
msecteneter;
30 kluizenaar; 32
r
egelmaat; 33 plezier; 34 zangUoot; 35 riv. in Rusland: 37
Waaggeest; 38 ruw: 39 koper;
•iO dierengeluid; 42 heilige; 44
titel; 45 lof; 48 voorheen; 50
heildronk; 53 gezichtskleur; 54
'ïv. in Belgiè; 56 hevig; 57 hellev
eeg; 58 godsdienst; 60 deciliter; 61 voorz.; 62 chef; 64 teken;
65 voegw.: 67 blaasinstrument;
69 weerklank; 70 benevens.
iVERTlCAAL: l breekbaar; 2
p'eeks; 3 wondvocht; 4 melk-

klier; 5 adviesorgaan; 6 bevel; 7
voetbalclub; 8 onderwijzen; 9
dwarshout: 10 cart; 16 alpenbloempje; 18 rijstdrank; 20
schuieren: 22 ik: 23 oude maat;
24 familielid: 25 vr. maat; 27
militair; 28 meisjesnaam; 30 rijwiel; 31 pi. in Drenthe; 34 snijwerktuig: 36 zangstem; 40
bast; 41 uitroep; 43 knoei; 46
kledingstuk: 47 smaakstof: 49
vaartuig: 51 gereed; 52 ten laatste: 53 dierengeluid; 55 muze;
57 glimp; 59 botervat; 60 intact; 63 noodsein; 64 schop: 66
rund; 68 neon.
Oplossing vorige puzzel
BASTAARDBROEDER

„Omdat er zo ontzettend veel
van gemaakt zijn," zegt Maas.
Alle auto's in het museum
kunnen nog rijden. Ze zijn als
nieuw gepoetst. Behalve dan
een A-Ford Phaëton uit 1930
die een paar jaar geleden nog
dienst deed als taxi in Egypte.
Hij doet het nog wel maar is
gebutst en hangt met touwtjes
aan elkaar. Maas: „Zoals hij
daar reed, staat hij nou hier. Zo
kan men zien in wat voor staat
de auto's verkeren voordat ze
hier opgeknapt worden."
De stichter van het museum
is Piet den Hartogh (72). Als
directeur van transportbedrijf
Den Hartogh verkreeg hij halverwege de jaren vijftig zijn
eerste antieke auto, een TFordje. Dit werd de aanzet
voor de grote
particuliere
museumverzameling. De
jaren die volgden
kocht
Den Hartogh
over de hele
wereld antieke modellen.
In het museum staan
bijzondere
voertuigen
zoals onder
meer brandweerauto's
met toeters,
ladders en bellen, zoals ze ook
in slapsticks te zien zijn: een
popcorn- en ijswagen uit 1928,
een camper, een takelwagen
uit 1931, een Rode-Kruiswagen
van het Franse leger uit 1921:
een 'snowmobiel' van de Canadese politie; een Amerikaanse
'U.S. Mail' postauto; een heel
oude T-Ford personenbus met
houten opbouw, als het regende moest de chauffeur de ruitenwisser met de hand heen en
weer bewegen en de richtingaanwijzer was een handje op
een stok die hij kon uitklappen. Een pronkstuk in het museum is een witte Ford-Lincoln
uit 1932. Deze maffïose auto
heeft brede treeplanken en

Ford-Lincoln uit 1932

zware gepantserde deuren.
„Hier reden gangsters in als Al
Capone. Dit model werd altijd
in oude Al Capone-films gebruikt, vooral bij aclitervolgingen. De politie reed in hetzelfde type, maar dan met ingebouwde mitrailleurs."
Ter afwisseling is in het museum een Ford autowerkplaats uit het begin van deze
eeuw nagebouwd, die men
vanachter een afzetting bekijken kan. Er staat een onfortuinlijke Ford op een krik, het
kapotte wiel er tegenaan. Aan
de muur hangt het destijds gebruikelijke gereedschap als zagen. sleutels en houten hamers. Er staat zelfs originele
apparatuur van Ford om accu's te testen.
A-Ford Lnndnulctte
Het ziet er levensecht uit en
veel bezoekers die vroeger zelf je springen en het gereedschap
in een Fordgarage gewerkt weer even zelf ter hand nemen.
hebben, zouden volgens Maas
Jan Pieter Nepvcu
dan ook het liefst over het hek-

Zonsverduistering
in Planetarium
Over ruim eenjaar, op 11 augustus 1999, verduistert de
zon. In ons land gaat de zon
dan voor 95 procent schuil achter de maan, maar in de Belgische en Luxemburgse Ardennen verdwijnt zij helemaal.
Midden op de dag is het weer
even nacht. Ongetwijfeld reizen veel Nederlanders naar het
zuiden af om van dit unieke
gebeuren getuige te zijn.
Bezoekers van het Artis Planetarium in Amsterdam krijgen nu al een voorproefje bij
het bekijken van de nieuwe
voorstelling 'Eclips', die dagelijks wordt vertoond. Een totale zonsverduistering ontstaat
als de maan, vanaf de aarde
gezien, de zon helemaal bedekt.
Zonsverduisteringen
zijn
voor een bepaalde plaats op
aarde een zeldzaamheid. De
laatste totale zonsverduistering in ons land was zichtbaar
op 3 mei 1715. Die verduistering bootst het Planetarium
nauwgezet na. Aan het eind
van de voorstelling wordt pp
een indrukwekkende manier
getoond hoe de verduistering
volgend jaar zal verlopen .
'Eclips' wordt het komende
jaar twee keer per dag vertoond: om één uur en om drie
uur. Door middel van de te kopen 'Eclipsschijf bepalen
eclips-enthousiasten waar en
hoe laat op 11 augustus 1999
tussen Engeland en Roemenie
de verduistering bekeken kan
worden.
Het Artis Planetarium is toegankelijk met een entreebewijs
voor Artis.

Vlinders in duinen

Foto Den I l c U t o g h Kord

Den Hartogh Kord Museum, Haarlemmcrstraat 36 in Hillceom. telefoon 02.Ï2-.Ï1811S. Openingstijden:
10.00 -17.00 uur, maandag en dinsdag
gesloten.

Het Pieter Vermeulen Museum in IJmuiden staat momenteel in het teken van vlinders met de tentoonstelling
'Vlinders in de duinen'. De tentoonstelling laat zien welke
vlindersoorten er in de duinen
voorkomen. Er wordt aandacht besteed aan het Nederlandse duingebied, de leefgebieden van de vlinder, de ecoIpgische aspecten, de achteruitgang van de vlinders en de
mogelijkheid tot het behoud
van de vlinder. In een kooi met
(échte) vlinders is te zien welke stadia een vlinder doorloopt, voordat het een vlinder
wordt.
Aanvullende informatie over
de vlinders wordt gegeven met
behulp van tekeningen, foto's
en objecten. De tentoonstelling is te zien tot en met 4 oktober.
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Frankrijk
op hel: Gasthuisplein
voor Jong en oud
Pratjtrsiinmsi
Vanaf dinsdag 18 augustus a.s. tot en met
zaterdag 22 augustus a.s. worden er op het Gasthuisplein

-mm open» 7 dagen per week
keuken open* 7 dagen per
VU week keuken open» 7 dagen
LAM perweek keuken open»
waar gezellige mensen elkaar ontmoeten.
Bar, verwarmd terras, biljart en restaurant
Café operv. daselijks 16.00-03.00 uur .

Gasthuisplein 10, Zandvoort, Tel. 023-571 46 38

Movie Centre Noord
ALTIJD DE NIEUWSTE FILMS VOOR UW THUIS BIOSCOOP
flUBBSR
MST R08IN WILLIAMS

G.l. JANS
MST DEMI MOORE

THE POSTMAN
MET KEVIN COSTNiR

JEUDEBOULESWEDSTRIJDEN
georganiseerd door de Ondernemers Vereniging Zandvoort.
De wedstrijden worden 's avonds gespeeld vanaf 18.00 uur.

* KLEIN FRANS KAASPLATEAU
stukjes vers gebakken Frans stokbrood met
verschillende soorten Franse kaas
AA
voor maar

De eerste vier avonden worden voorrondes gespeeld. Er wordt gespeeld volgens een systeem van 2 voor geloot met een A en B poule: de zogenaamde winnaars en verliezerspoule.
De winnaars van iedere poule per avond gaan door naar de finale-avond op zaterdag.
De finalisten per poule kunnen strijden om een 1 e, 2e en 3e plaats waaraan een fraaie beker is gekoppeld. De 1e prijs in de winnaarsronde wordt beschikbaar gesteld door het
Zandvoorts Nieuwsblad. De wethouder van Toerisme de heer Hans Hogendoorn zal de prijzen uitreiken. Klaas Koper zal het geheel onder de aandacht brengen.

DE TROMP WINKEL
Grote Krocht 3-5

Er worden 4 officiële Jeu de Boulesbanen aangelegd.
Ballen worden tijdens de wedstrijden door de organisatie ter beschikking gesteld.
Overdag kan er geoefend worden. U kunt hiervoor een set ballen huren bij Circus Zandvoort.
Tijdens de finale-avond zal er een demo'nstratiewedstrijd worden gespeeld door de Nederlandse jeugdkampioenen 1997. Deze spelers komen van de vereniging "Kloeck en Moedigh"
uit Sint Oedenrode.
De boerenblaaskapel de 'Geinpiepers' uit Aalsmeer zorgt voor de muzikale omlijsting op de
finale-avond.
ledere avond zorgen Jaap Kroon, De Trompwinkel en het Wapen van Zandvoort voor de inwendige mens. De Muziekinstallatie wordt beschikbaar gesteld door Circus Zandvoort.
Music Store verzorgt de Franse achtergrondmuziek, terwijl de firma Timmers de verlichting
gratis ophangt. Voor een Frans watertje kunt u terecht bij Parfumerie Moerenburg.
De organisatie nodigt u van harte uit om bij dit gezellige evenement aanwezig te zijn.
Teams kunnen zich nog tot 12 augustus aanmelden. Ervaring is beslist niet nodig.
Spelbegeleidmg is aanwezig. Gezelligheid is het allerbelangrijkste. Kosten ƒ 15,- per team.
Voor inlichtingen en een inschrijfformulier kunt u bellen naar: Ondernemers Vereniging
Zandvoort, Toos Tromp, tel. 023-5713738.

ELKE VAG GEOPEND VAN 16.00 TOT22.00 UUR
PASTEURSTRAAT 4 - W.C. NIEUW NOORV
TEL. 023 - 573 19 57

Ervaring beslist niet
nodig.

•Spelbegeleiding is
aanwezig.

1)1! KOZËNOBËL
ANTIEK

Zondag a.s. presenteert

A

PARF.-DROG.
MOERENBURG
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m
KAPPER

zich ook op de Braderie
met fantastische aanbiedingen
itfSW^K*^* (•SVÏWiW&wcVï^

Gezelligheid is het
allerbelangrijkste.

IN- EN VERKOOP ANTIEK CURIOSA - DECORATIES

Voor kasten, salon- en eettafels in grenen, kersen, teakhout en grootmoederstijd.
Tafels ook op maat voor u
gemaakt.

^fr: »

Diverse leuke, kleine antieke
spullen, oude en nieuwe
verlichting, schilderijen en
decoratie-artikelen.

P.S. Gedurende de maand augustus
vele geuren in onze uitverkoop.

PARE MOERENBURG
Haltestraat 1
ZANDVOORT

KLEINE KROCHT Ca
ZO4S JN ZANDVOORT
, TEL. O23 - S731O8S

"Voor ï>e \7erzameLaar
Gasthuisplein 3

ëasthuisplein 6, Zandvoort,
tel. 023-5731787.

Geopend

Dagelijks geopend van 12.00-17.30 uur.

dinsdag t/m zondag van 1 1 .00 - 17.00 uur
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Brommerongeluk
ZANDVpORT - Een 21-jarige man uit Zaandam is op de
Boulevard Barnaart zaterdagmiddag gewond geraakt doordat hij met zijn brommer op
een auto klapte. De man liep
een gebroken pols, een hersenschudding, gebroken tanden
en een wond in zijn knie op.
Een 15-jarig meisje dat achterop zat, vloog over de brommer
en de auto heen. Zij had
slechts schaafwonden. De auto
werd bestuurd door een 73-jarige Zandvoorter.

Zeehond

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
58-e jaargang nummer 34, oplage 5.4251

Slipschool wil
snel voorstel
verhuizing

BLOEMENDAAL - Op de
kop van de Zeeweg, bij de kruising met de weg naar Parnassia, is woensdag een 87-jarige
snorfietser uit Bussum gewond geraakt aan zijn hoofd.
De man werd door een 57-jarige automobiliste uit Amstelveen aangereden. Zij zag de
man over het hoofd toen ze
rechtsaf sloeg.

Vernielingen

ZANDVOORT - De politie
heeft twee mannen aangehouden wegens vandalisme. Een
18-jarige man uit Losser sloeg
donderdagnacht een ruit in
van een windscherm van een
café op het Kerkplein. Het leverde hem 59 hechtingen op.
Een 27-jarige Amsterdammer
werd aangehouden omdat hij
zaterdagnacht een raam van
een strandpaviljoen vernielde.
Hij was dronken en agressief.

23.000 Mark weg

ZANDVOORT - Een 43-jarige Duitse toerist is maandag
bestolen van 23.000 Mark, vier
gouden ringen, twee gouden
armbanden, een gouden ketting en een gouden horloge.
Het geld en de sieraden verdwenen overdag uit zijn hotelkamer. De diefstal is volgens
de politie vermoedelijk gepleegd met een valse sleutel.

ZANDVOORT - 'The Wall
of fame' is een mooi monument ter ere van het vijftigjarig bestaan van het circuit,
vindt oud-wethouder en raceliefhebber Jelle Attema.
De muur met namen en de
auto die er half uit steekt,
bevallen hem zeker. „Maar,"
zegt hij, „de naam van de
Zandvoortse
autocoureur
Wim Loos had er ook op
moeten staan."
„Wim Loos was een pionier,"
vertelt Attema, die zelf al op 3
juni 1939 bij de eerste race in
Zandvoort aanwezig was. Later, als gemeente-ambtenaar
en als wethouder, raakte hij
nóg meer betrokken bij het circuit. Attema heeft dan ook
meteen vorige week een bezoek gebracht aan het monument. Het heeft veel indruk op
hem gemaakt „Sommige mensen lopen er misschien gedach-

Wareco in huis. De onderhandelaars van de slipschool hadden het rapport niet. De slipschool had, als ze van de vervuiling op de hoogte geweest
was, nooit toegestemd in de
verplaatsing, schrijft advocate
De Zwaan.
Wethouder Hans Hogendoom zegt, op persoonlijke titel, dat de slipschool niet onder de afspraken uit het verleden uit kan komen. Op zeer
korte termijn krijgt de slipschool een brief, belooft hij. De
gemeente heeft inmiddels een
aanvullend onderzoek laten
verrichten. Die gegevens zijn
nodig als de gemeente besluit
om de slipschool voor de toekomst te vrijwaren van de kosten van de bodemsanering. Of
de gemeente daartoe besluit,
wil Hogendoorn nog niet zeggen. „Ik vind het niet netjes
hier al iets over te zeggen als
de slipschool nog een brief van
ons krijgt."
De eigenaar van de slipschool, de heer Van Oers van
Autodesign en Tuning/Interstate, is ondertussen de houding van de gemeente zat. „Ik
wil eindelijk helderheid en ik
wil mijn personeel niet op een
vuilnisbelt laten werken."

teloos voorbij. Ik met. Ik wil als
Zandvoorter en als man met
interesse voor het circuit daarom een lans breken voor Wim
Loos."
„Wim kwam al op het circuit
als kind, want hij ging met zijn
vader mee. Vader Arie Loos
was via het Rode Kruis nauw
bij het circuit betrokken. Wim
behaalde successen in binnenen buitenland. Zijn vader had
een kamer vol bekers en medailles van zijn zoon. Helaas is
Wim op 21-jarige leeftijd omgekomen in Francorchamps, op
23 juni 1967. Met veel eerbetoon is hij begraven. Rob Slotemakers, Jan Lammers en
Gerlach hebben allemaal hun

Kinderen zonder vrees

ZANDVOORT - Een donkergroene Duitse BMW M5 is in de
nacht van donderdag op vrijdag gestolen vanaf het Priedhoffplein. In de auto lagen ook
inline-skates en een mobiele
telefoon. Een Duitse VW Polo
verdween zondagnacht vanaf
de Thorbeckestraat.

Stoplichten

OVERVEEN - Er komen
stoplichten op de Zeeweg vanwege het nieuwe bezoekerscentrum van het Nationaal
Park Zuid-Kennemerland. Dat
heeft de provincie besloten. De
stoplichten staan straks ter
hoogte van het voormalige machinegebouw van het PWNterrein. Om files op de Zeeweg
te voorkomen werken ze niet
op zondagmiddag na vier uur.

22 aug 04.31

23 aug 05.08
24 aug 05.48
25 aug 06.26
26 aug 06.55
27 aug 07.36

LW

HW

Maanstand:
NM za. 22 aug 04.03 u.
Hoogwater ma 24 aug 05.48 uur.
NAP +121cm
Laagwater di 25 aug 02 26 uur.
NAP -81 cm.

wel?
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Rondom de start krioelden de boten nog bij elkaar. Later kwamen de boten verder uil elkaar te liggen

Foto KJI in Schut

Methorst
nog steeds
actief

Zandvoorts zeilduo wint Rondje REM
ZANDVOORT - Het Zandvoortse duo Zijll en Kanger
heeft zaterdag met hun
Prindle 16 de langzamere
klasse van de catamaranzeilrace Rondje REM gewonnen.
Ook de tweede plaats in dit
klassement was voor twee
Zandvoorters, de gebroeders
Elhorst met hun Prindle 18.
Als derde eindigden Jansen
en Van Swieten uit Arnhem,
maar op de vierde plaats bevond zich weer een Zand-

pagina 5

Schaken
op het
strand

voorts team (vader en zoon bevonden zich geen Zandvoor- zeil raakte los.
Van Vooren).
ters bij de eerste vijf.
Het Rondje REM is net als
Dé snelle tijden van de cata- het Rondje Texel erg bekend
marans zijn terug te voeren op in zeilerskringen. Behalve leBij de snelle boten werd het de gunstige wind. De zeilers den van de Zandvoortse zeilteam Boog-Verelst uit België hadden het laatste stuk, van club deden er dan ook veel zeieerste. De Tornado van het het REM-eiland naar Zand- lers uit de rest van Nederland
Belgische tweetal zeilde na voort, de wind in de rug. Er en België aan mee. Ook duo's
sportpagina
twee uur, vijftien minuten en stond windkracht vier tot vijf van vroeger maakten de tocht
naar het eiland waar vroeger
16 seconden over de finishlijn. uit het zuidwesten.
De tweede plaats was voor
Aan de vijftiende editie van radio-uitzendingen vanaf uitKeuken-Gok uit Delft en De de zeiltocht Zandvoort-Noord- gezonden werden. Zo zeilden
Vragen over de bezorging'
Vries-Luytens uit het Gooi wijk-REM eiland deden 68 ca- René Bos en Rogier Staal uit
donderdag 9-12 uur
pakten een derde plaats. Er tamarans mee. Dat is twee Zandvoort mee. Zij zijn diverse
tel. 571.7166
keer zoveel als vorig jaar. 54 keren Nederlands en Europees
Advertenties tel.571 7166
Boten zeilden de race uit. De kampioen geworden. In 1988
Redactie: lel. 571.8648
ergens een streep trekken. Er eerste afvaller was Rob werden ze in Zandvoort 21-e.
zijn meer mensen over wie we Schoenmaker uit Bloemen- Nu eindigden ze op de 18-e
lang getwijfeld hebben."
daal. De bovenkant van zijn plaats.
Coureurs kunnen in aanmerking komen als ze een groot
Nieuw plan
evenement hebben gewonnen,
punten tijdens een Wereldvoor
toerisme
kampioenschap in de Formule
plekje gekregen op de muur; I hebben verdiend of als ze een
ZANDVOORT - Samen met
het is jammer als Wim Loos in Europese titel behaald hebdeskundigen uit het bedrijfslede vergetelheid zou raken."
ben. Anderen kunnen op de
ven, de VW en het OndemeAttema heeft daarom don- muur komen als ze zich langmers Platform Zandvoort gaat
derdag een brief geschreven durig hebben ingezet voor de
de gemeente actie ondernenaar circuitdirecteur Hans autosport.
Golven die mijn 1,58 nieter ver te boven gaan. Ze breken op men om het toerisme te stimuErnst. Zaterdag kreeg hij al
Er bestaat nog een kleine de boeg. Ik ben blij dat ik me in de zwarte plastic dwangbuis leren. In een nieuw plan voor
antwoord: Ernst stuurt zijn kans volgens Vreeken dat Wim geperst heb. Zo'n wetsuit heel niet voor niets wetsuit. Een het toerisme staan concrete
brief door naar de Stichting Loos alsnog een vermelding straaltje koud zeewater loopt kriebelend via mijn hals naar punten die in 1999 en 2000 geWall of Fame, die het monu- krijgt. De commissie die de na- beneden. Mijn lichaam warmt het gelukkig snel op. De boot realiseerd moeten worden. Het
ment opgericht heeft en be- men bespreekt, komt één keer stampt flink. Af en toe moet ik me schrap zetten tegen de plan ziet maandag het licht.
heert.
per jaar samen. Attema's ver- rand van de boot om niet voorover in de armen van een
Vergeten is de Zandvoortse zoek zal daar zeker behandeld stevige zeebonk te belanden.
De politiek buigt zich er op 3
coureur nog niet. Volgens Wim worden, belooft Vreeken. „En
september over tijdens de
Vreeken, voorzitter van deze op mij persoonlijk zou het wel
E BRANDING doorko- op zijn gemak een vrij plekje. commissie Toerisme, Econostichting, is de naam van Wim indruk maken als we meer
men is het lastigste van Een boot 'probeert de achter- mie en Verkeer. De bevolking
Loos diverse keren gevallen. brieven over Wim Loos krijgen.
het hele tochtje, hebben plecht van de startboot te kus- van Zandvoort mag er op donHij kan zich de teleurstelling Dat zou wat mij betreft best ze me van tevoren gezegd. sen. Theo de Rijt duwt de cata- derdag 27 augustus vanaf acht
van Attema dan ook goed gewicht in de schaal kunnen Soms dreigt de startboot van maran vanaf de gele boot opzij uur op het raadhuis over pravoorstellen. „Maar we moesten leggen."
Watersportverenigiiig Zand- en geeft ze een bemoedigend ten.
voort zaterdagmiddag vlak zetje.
De spanning die al opgevoor het Rondje REM eigenwijs op zijn zij te gaan liggen. bouwd werd tijdens de duik Zakkenrollers
ZANDVOORT - In twee suHet wordt nog spannender als door de branding is na de start
de buitenboordmotor een paar weggeebd aan boord van de permarkten heeft een zakkenkeer verstrikt raakt in het startboot. Sterke verhalen roller mensen beroofd. Een 45zand. Het bootje drijft in rap klinken over en weer. Pas wan- jarige Zandvoorter raakte een
tempo terug richting het neer de boot vijftig meter van portemonnee met honderd
ZANDVOORT - De zee is de laatste dagen zó verraderlijk strand. De zee wijst ons te- de kant is, worden er alleen gulden, diverse pasjes en een
dat badgasten extra gewaarschuwd worden. Langs het recht: 'Terug naar het land, jul- nog aanwijzingen gegeven aan identiteitskaart kwijt in de
strand staan inmiddels weer de oude borden 'Pas op, gevaar- lie hebben een halve landrot de stuurman en degene die het Dirk van den Broek. In de Delijke muien'. Bovendien wapperen de gele vlaggen die bad- aan boord die alleen maar zei- anker laat zakken. De bran- kamarkt is zaterdag een 46-jagasten erop wijzen dat de zee gevaarlijk is. De Reddingsbri- lervaring heeft op kalme me- ding blijft verraderlijk. Net als nge Zandvoortse van haar porik het niet verwacht stort een temonnee beroofd.
gade houdt ook de zee extra in de gaten.
ren.'
De zakkenroller haalde haar
Toch komen we er doorheen. golf zich over me heen. Maar
De waarschuwingen zijn niet
Zondag controleerde de Een klem laagje water blijft het zeewater smaakt absoluut portemonnee uit de tas die in
voor niets. Woensdagavond is Reddingsbrigade de muien achter in het scheepje. „Deze naar meer. Volgende keer een haar winkelwagentje zat Zi]
mist 210 gulden en diverse paseen 59-jarige Duitse kampeer- continu. Bovnedien werden de boot kan niet zinken. De romp tochtje in een catamaran.
Monique van Hoogstraten jes
der verdronken. De Reddings- oude borden met 'Pas op, ge- is volgeschuimd," zegt wedbrigade heeft hem gereani- vaarlijke mui' weer neergezet. strijdleider Jaap Tirion gerustmeerd, maar later is hij in het
stellend.
ziekenhuis toch overleden.
Extra informatieborden bij
Samen met een paar leden
Met zes andere drenkelingen alle strandpaviljoens neerzet- van de watersportvereniging
is het beter afgelopen. Zij over- ten, heeft geen zin volgens Lia begeleidt hij de start van de
leefden het wel. Vrijdagavond Sol van de Ehbo-post op de zeilrace naar het roemruchte
haalde de Reddingsbrigade Rotonde. „Er staan al borden REM-eiland. Bijna zeventig
een 59-jarige man en zijn 12- boven op de boulevard. Maar catamarans verschijnen aan
jarige zoon uit het water. De toeristen realiseren zich vaak de start. Tien minuten van tevader wilde zijn zoon redden, niet dat de zee zo gevaarlijk voren krioelen ze rondom de
die door een mui in de proble- kan zijn. Ze zien het water en gele boot. Een enkeling
die krant moet ik hebben.
men was gekomen. Hij kwam rennen in zee." zegt ze.
scheert vrij over het water AnOmdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
echter zelf ook in de proble„De meeste Zandvoorters deren dobberen bewust bij de
Zandvoorts Nieuwsblad
men. Hij moest vanwege on- weten wel dat muien de diepe denkbeeldige startlijn. Vijf miderkoelingsverschijnselen en stroomgaten tussen de zand- nuten voor de start kruipen ze
13 weken voor maar ƒ 14,00
hartritmestoornissen in het platen zijn en dat die je mee dichter bij elkaar Een minuut
ziekenhuis behandeld worden. kunnen trekken. Maar toeris- voor de start klotsen twee caSamen met een medewerker ten hebben er nog nooit van tamarans tegen elkaar. De
van strandtent vier hebben de gehoord. Vroeger vertelde de rode startvlag gaat omhoog'
leden van de Reddingsbrigade strandstoelenman de badgas- de voorste catamarans spurzaterdag twee mannen van 26 ten over de gevaren van de zee. ten naar voren, het middenen twee vrouwen van 23 gered. Eigenlijk zou dat tegenwoor- veld moet vooral oppassen
Naam: (m/v)
! 1 1
1 1 !
1 1
Zij kwamen met een luchtbed dig ook moeten gebeuren."
niet met elkaar in de knoop te
in een mui terecht.
raken en de achterhoede zoekt
Adres:
1 1
1 1 1
1 1 1
1 1
Postcode/Plaats:
1 1 1
1 1 1
ADVERTENTIE
1
1 (n m turn vlc IHJI rktnO |FK?
i\ 1
Telefoon:
|
1 1 1
Giro/Banknr.:
1 1 1
1 1 1

Catamarans krioelen
rond de gele startboot

D

Borden en vlaggen wijzen
badgasten op zeegevaren

Nieuwsblad

LW

10.20 14.40 22.34
11.25 15.36 23.36
13.26 16.16
00.05 16.57 14.22
00.56 17.35 15.06
01.35 18.16 14.06
02.26 18.46 14.40
02.55 19.19 15.15
03.34 19.56 15.35

Bestaat
dé oudere

Natuurlijk,

Waterstanden
HW
01.55
02.59
03.40
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'Wim Loos hoort ook
op monument circuit'

Autodiefstallen

Datum
19 aug
20 aug
21 aug

DEZE WEEK

ZANDVOORT - Rob Slotemakers Ant-Slipschool wil vóór
vrijdag een concreet voorstel van de gemeente over de verplaatsing van de slipschool naar een andere plek. Anders
stapt de eigenaar van het bedrijf alsnog naar de kantonrechter. Dat schrijft de advocate van de slipschool in een brief
aan het college van Burgemeester en Wethouders. Volgens
wethouder Hans Hogendoorn komt het antwoord er zo spoedig mogelijk aan.

BLOEMENDAAL - Op het
Bloemendaalse strand is donderdagavond een jonge zeehond aangespoeld. De Bloemendaalse Reddingsbrigade
heeft het dier bij gevoed en
Eind juni heeft de eigenaar
overgedragen aan de dieren- van
de slipschool, Auto Design
ambulance.
en Tuning BV/Interstate, toegestemd m het uitstellen van
Parkeermeters
een rechtszaak over de verZANDVOORT - Dieven heb- plaatsing van de slipschool. De
ben het voorzien op parkeer- eigenaar en de gemeente zoumeters. Deze zomer zijn er tot den weer met elkaar gaan pranu toe tien parkeerautomaten ten. Tot nog toe is dat echter c
opengebroken op de Boule- nog niet gebeurd. Daarom
vard Paulus Loot. De dieven heeft de Utrechtse advocate
boorden gaatjes in de meters van de slipschool, mr. J. de
en pakten geld weg. De politie Zwaan, op hoge poten een
weet niet hoeveel parkeergeld brief naar de gemeente geverdwenen is.
stuurd.
De onderhandelingen over
de verplaatsing van Rob SloteSnelheidomlaag
Anti-Slipschool naar
ZANDVOORT - De snelheid makers
Paddock 3 lopen al enige jaren.
op het 80-kilometerstuk van de Volgens
gemeente moet de
Zeeweg lijkt omlaag te gaan. slipschooldeweg
van de huidige
Meer automobilisten overtra- plek omdat deze
voor
den vorige week op de Zand- de uitbreiding vanlocatie
het circuit
voortselaan in Bentveld de nodig is. In februari
van dit
maximumsnelheid dan op de jaar zijn hierover afspraken
geZeeweg. Dat blijkt althans uit maakt. Inmiddels is echter gesnelheidscontroles op beide bleken dat de grond van Padwegen. Woensdag en zaterdag doek 3 ernstig vervuild is met
reed 5 procent harder dan 80
metalen en PAK's.
kilometer per uur op de Zee- zware
Tijdens de besprekingen in
weg. Op de Zandvoortselaan februari
dit jaar wist de
ging 10 procent sneller dan 50 gemeentevan
al, volgens mr.
kilometer per uur. De snelste De Zwaan.dat
De gemeente had
overtreder kwam de politie op dat moment
volgens haar al
echter tegen op de Zeeweg. vier maanden een
rapport van
Een motorrijder reed 63 kilo- het milieu-onderzoeksbureau
meter te hard.

Gewond

Editie 17

Los nummer 2 gulden

Als professionele klimmers gingen ze zondag tegen de steile wand
omhoog, de kinderen die de klimmuur bestegen op de zotnermarkt.
Hun ouders keken meestal vol bewondering toe. Voor kinderen was
er trouwens veel te doen deze keer op de braderie. Want behalve de
klimmuur was er ook een klecfwand. Met een pak van klittcnband
bleef iedereen plakken aan een klittcnbandmuur. Sommige kinderen
schaterden het uit. Volwassenen konden zich ondertussen laten
vastketenen aan een elastiek. Wie niet genoeg kracht zette, werd
weer terug naar het beginpunt getrokken. Uiteraard stonden er ook
veel kramen op de markt, prezen standwerkcrs op humoristische
wijze hun spullen aan en wandelde er een bandje tussen liet publiek
door
Poto KJI in Schut

Uw krant
niet
ontvangen?

INFO 25 AUGUSTUS
$§ra8S39WttNiB8

10.00-13.00 uur
WtbautstraauS

Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/19.60 D halfjaar ƒ 35.40 D jaar ƒ 61,75
* Voor poslabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opReven.020-5G262.il.
Stuur deze bon m een open envelop naai
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsteidam. U hoeft geen postzegel te plakken 8 "710371 017003

woensdag 19 augustus 1998
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FAMILIEBERICHTEN
OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL TELEFOONNUMMER

MJANay EN PETER

ADVERTENTIES

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

open, 7 dagen per weck
keuken open* 7 dagen per
lp| week keuken open* 7 dagen
*..*al, per week keuken open»
waar gezellige mensen elkaar ontmoeten.
Bar, verwarmd terras, biljart en restaurant
Café open: daselijks 16.00-03.00 uur

OPENBARE
RAADSVERGADERING

Pedologisch en Orthopedisch voetbedcentrum Zandvoort
P. J. B. van Campen
Wie heeft op zaterdag 15 aug. jl. bij de ingang van
de Alg. Begraafplaats een grijze emmer met steenhouwersgereedschap meegenomen?
Gaarne terug te bezorgen bij
A. LAVERTU NATUURSTEENBEDRIJF
Kostverlorenstr 87, 2042 PC ZANDVOORT,
Tel 5714168/5714160

Corn. Slegersstraat 2,2042 GP Zandvoort
Door ervaring weten we bij
Pedologisch en Orthopedisch voetbedcentrum Zandvoort
als geen ander dat er voor vrijwel elk VOETPROBLEEM
een goede OPLOSSING te vinden is.
Maak eens vrijblijvend een afspraak, wij geven u graag
advies op maat!
Bel of kom even binnen voor een afspraak.
Tel. 023-5715449

Monuta Y

Westerveld en Van Beek

l l' \.m llcck

PASARMALAM

Bel bij ccn itei fgeval gratis

KiTijiTijHflMfeïlTJrflB

WORDT BÜDDY
BIJ DÉ REGENBOOG
Gezocht:

Mensen die een druggebruiker
met aids willen begeleiden.
Een dagdeel per week samen. Praten over leven en
dood maar ook over de dingen van de dag. Ontspoorde
zaken weer op de rails krijgen. Gezelligheid. Naar de
film, het park
of de stad in.
Buddy worden. Een bijzondere ervaring.
Je doet dit vrijwillig, maar ziet
toch je eigen winst.
Je krijgt er meer voor terug dan een goed gevoel.
Vooraf training.
Daarna professionele begeleiding.

Feestelijke Aziatische Jaarmarkt met attractieve
shows, muziek en dans.
Diverse Culturele en Culinaire manifestaties uit o.a.
Indonesië - India -Thailand - Hawaii - Caribbean
Pencak silat Country dansers en nog veel meer.
Als topper 27 en 28 augustus Molukse dagen
Met vele bekende artisten en dansers

Bel voor informatie: 020-625.37.37

U BENT VAN HARTE WELKOM - SELAMAT DATANG

RIANTE BENEDENWONING
METTUIN OP HET ZUIDEN
DR. C. A. GERKESTRAAT 36 ZWART
Nabij centrum sfeervolle, gemoderniseerde benedenwonmg
(1938) met voortuin en zonnige achtertuin (circa 8x20 mt) met
stenen schuur (circa 3x5 mt)
Indeling: gang. hal met kast, woonkamer (circa 10x3 30 mt) met
erker slaapkamer met ruime trapkast, slaapkamer zuidzijde,
moderne keuken met mbouwapparatuur, badkamer met
douche-ligbad en wastafel
Details: dubbelglas voorzijde ('96), schuurdak vernieuwd ('96),
cv-combi ketel ('97), extra boiler, originele details behouden, o a
glas in lood bovenramen - natuurstenen schouw Water, gas,
elektra en riolering vernieuwd in 1989/90
Bijzonderheden: Oplevering afh van nieuwbouw, medio 1999.
Vraagprijs: fl 298 000,-kk
Voor informatie: 023-5712814

Spectaculaire

Autocross Abcoude 1998
zaterdag 22 augustus a.s. - 13.00 u.
crossterrein: Verbindingsweg - Abcoude
toegangsprijzen ƒ 10.00 en ƒ 5,00 (onder 16jaar)

organisatiebureau HENSEN
• Edward Jennerstraat 68,2035 EP Haarlem
tel/fax: 023-5402334, e-mailadres is: dhensen@worldonline.nl.
Inlichtingen: Jack Vardon tel: 020-6107534
Herman Pieplenbosch tel: 020-6100090
Openingstijden voor bezoekers:
Vrijdag 14.00 uur tot 23.00 uur
Zaterdag 12.00 uur tot 24.00 uur
Zondag t/m Donderdag 12.00 uur
tot 22.00 uur

Fa. P. Klein

of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van slechts ƒ 3.395,Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-
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Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

De Vonk

*Aanpassen van de beheersverordening algemene begraafplaats van Zandvoort
*Recht van opstal voor het plaatsen van de
Wall of Fame
*Te laat ingediende bezwaarschriften tegen
ontwerpbestemmingsplan Stationsomgeving
* Vaststellen voorbereidmgsbesluit voor het
toekomstige bestemmingsplan 'Boulevardzuid'
*Selectie planontwikkelaar en financiering
herontwikkeling 'Pompstation Bentveld'
*Vervangen van de CV en het ventilatiesysteem m de Pageehal en 't Stekkie
*Onderschrijven van de uitgangspunten ver
keersbeleid
* Huurovereenkomsten parkeerterreinen
*Startnotitie parkeerplan Zandvoort
*Voorbereidmgsbesluiten voor de percelen
- Dr C A Gerkestraat 42
- Max Euwestraat 35
- Wilhelminaweg 33

VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donder-

GEMEENTE

w

Koninginneweg 43
Parnassialaan

- 1 stam van een
3-stammige boom
- 1 boom

De Seniorenraad is het officiële adviesorgaan
voor de gemeente voor aangelegenheden die
met name betrekking hebben op ouderen.

De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

De eerstvolgende vergadering van de Seniorenraad is op donderdag 27 augustus om
09.30 uur in het Raadhuis.
De vergaderingen zijn openbaar

Verleende kapvergunningen
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunnmg verleend voor

VERGADERING SENIORENRAAD

Dr. C.A. Gerkestraat 74 -

VERKEERSBESLUITEN
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
30 mei 1995 no. 72, tot machtiging van Burgemeester en Wethouders tot het nemen van
besluiten als bedoeld in art 18 m de Wegenverkeerswet 1995, het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer en het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990, hebben Burgemeester en Wethouders
besloten tot
- Intrekken van het besluit van 27 september 1990 tot toewijzing van een gereserveerde invalidenparkeerplaats aan het
Stationsplein en net verwijderen van het
bij de parkeerplaats geplaatste bord.
Tegen het besluit kan door belanghebbenden
binnen zes weken na publicatie schriftelijk
bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort Het bezwaarschrift moet
ondertekend zijn en tenminste bevatten
naam, adres, dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen bezwaar wordt
gemaakt en de gronden van het bezwaar.

INFORMATIEAVOND
OVER ACTIEPLAN TOERISME
ZANDVOORT
De plannen voor de toekomst van Zandvoort
badplaats zijn in een actieplan toerisme
gebundeld Dit actieplan is ook voor de bewoners belangrijk, de kwaliteit van Zandvoort en
het behoud van voorzieningen tellen voor
bewoners en bezoekers
Het actieplan is opgesteld door de gemeente
Zandvoort en het Ondernemers Platform
Zandvoort. Vele personen en organisaties in
Zandvoort hebben aan het plan bijgedragen
Actiepunten en een werkplan voor 1999 2000 geven de activiteiten en het beleid voor
de komende jaren aan Het College van BenW
heeft zich positief over het actieplan uitgesproken Binnenkort komt het in de commissie en
de raad
Om kennis te maken met het actieplan en er
over te praten wordt een informatieavond
georganiseerd op donderdag 27 augustus 1998
in de raadzaal van het Raadhuis, aanvang 20 00
uur Vanaf maandagmiddag 24 augustus 1998
is het actieplan toerisme verkrijgbaar bij de
Centrale Balie van het Raadhuis

2 bomen

De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschnft indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank in Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

ONDERHOUD AAN HET
FIETSPAD TER PLAATSE VAN
KRUISPUNT HOGEWEG/
GROTE KROCHT
In de tweede helft van augustus zal het asfalt
van het fietspad ter plaatse van het kruispunt
Hogeweg/Grote Krocht worden voorzien van
een nieuwe asfaltlaag Tijdens de werkzaamheden zullen de fietsers en automobilisten hinder kunnen ondervinden 'Omleiding routes
zullen worden aangegeven Tevens zal de
Oranjestraat tijdens de asfaltenngswerkzaamheden voor enige dagen m twee rijrichtingen
bereden kunnen worden

BOUWEN
De volgende aanvragen bouw- en sloopvergunningen zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
98130R Raadhuisplem 4
98133B Gasthuisplein 5
98134B Boul Paulus
Loot 31
98135B Paradijsweg 4a
98136B Stationsplein 6
98137B Boul Paulus
Loot 31

aanbrengen
reclame
plaatsen reclamezuil
plaatsen tuinhuis
veranderen opslag
tot woning
veranderen
stationsgebouw
veranderen
garage/berging

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
KAPVERGUNNINGEN
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
Aangevraagde kapvergunningen
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
De volgende aanvragen zijn ontvangen
binnen een termijn van twee weken na publiCelciusstraat achter - 6(gemeente)bomen
catie schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken
f lat nr. 82 t/m 182
en 94 t/m 170
- • -"-•-~ ,.bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling
van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bijvoorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten

erk

edia

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
nieuwsbladen van Weekmedia. Met een bereik
van ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt het voor de hand
dat de personeels- en opleidingenadvertenties
goed gelezen worden.
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving ons kantoor.
De uitgebreide folder en advertentie-tarieven
liggen voor u klaar.
Amsterdam 020-562.3076
Amstelveen 020-347.3422
Zandvoort 023-571.7166

Haltestraat 9, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort

Shell Geerling

"Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uitvaartverzekering moetje hebben. Voor dat
bedrag wil j e toch zeker niet van je
kinderen afliankelijk zijn!"

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort

Toegangskaarten geldend voor een dag:
Volwassene ƒ 12,50 p.p.
65+/ 10.00 p.p.
Kinderen ƒ 5.00 p.p. (6 t/m 12 jaar)

Een compleet verzorgde begrafenis

Zandvoorts Nieuwsblad

Super Noord

De gemeenteraad vergadert maandag 25
augustus 1998 in het openbaar De vergadering wordt gehouden in de raadzaal in het
Raadhuis vanaf 20.00 uur.
Op de agenda staat (onder voorbehoud)

N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden Bi)
het bureau Voorlichting (023) 574 01 62, kunt
u terecht voor nadere informatie over de agendapunten Tijdens de vergadering zijn altijd
exemplaren van de agenda beschikbaar De
agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten
liggen ter inzage bij de Centrale Balie en zijn
conform de Legesverordening tegen betaling
algemeen verkrijgbaar

Dag en nacht bereikbaar

Te koop:

KENNISGEVING

Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 10 augustus vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere m week 33 door B&W genomen
besluiten is op maandag 17 augustus vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

Gasthuisplein 10, Zandvoort, Tel. 023-571 46 38

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

ititvaiu tacivies en -verzorging
(023)5841682

De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag 08.30 -16.00 uur
donderdag
08.30 - 20.00 uur
vrijdag
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

dag 27 augustus 1998 om 15.30 uur. De
plaats van vergaderen is Raadhuis,
Swaluëstraat 2, Zandvooit Voor nadere informatie over de agenda kunt u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en
Milieu, telefoon (023) 574 01 00.

Hogeweg 2, Zandvoort

C

voor meer informatie:

Bfl GRATIS 0800-022 45 35
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direct hulp bij een sterfgeval.

Vondellaan 2", Zandvoort

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Staljon"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe elficlénte manier om snel
In contact te komen met leuke meisjes,
vrouwen en mannen via clc Contactlijn. Op
de Contactlijn 0906-501515.6 kunt u anonlcm luisteren naar talloze serieus Ingesproken advertenties van lezers die een
serieuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

U kunt als lezer van één van de nieuws- en
huis-aan-huisbladcn van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties
door een leuke reactie in te spreken.

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zeil"

anoniem, een gratis contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat u de advertentie
heeft ingesproken automatisch ccn boxnumincr en PIN-code van de bclcomputer.
Hiermee k u n t u later de reacties op uw
eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u
ingesproken advertentie ook nog plaatsen
in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op
deze wijze al binnen één of twee dagen
leuke contacten met anderen gekregen.
l'l.OOgpm)
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Gek op skates
ZANDVOORT - Breakdansen op acht wieltjes of rollend
een bal in de basket dunken.
De meest rare capriolen kunnën sommige mensen uithalen
op skates. Dat is zondag waarschijnlijk goed te zien tijdens
het Big Star Skate and Dance
Event. Het evenement vindt
vanaf twaalf uur plaats op de
boulevard, het Van Fenemaplein en het Badhuisplein.
Op van Van Penemaplein
laat de New Yorkse ex-NBAprof Torn LaGarde basketbaldemonstraties op inline-skates zien met een speciaal daarvoor meegebracht team. Zandvoorters en toeristen mogen
bovendien ook zelf meedoen.
Ze kunnen zich inschrijven
vanaf half twaalf.
Dat geldt eveneens voor de
voorrondes van de snelheidswedstrijden en stuntwedstrijden. Verder staat er halverwege de boulevard een halfpipe.
Liefhebbers mogen het daar
opnemen tegen een stuntteam
op skates, skateboarden en
fietsjes. Op een podium naast
het casino dansen Amsterdamse en Rotterdamse breakdancers op wieltjes. Zij geven
ook workshops.

Tentoonstelling
ZANDVOORT - De kinderen
van De Boomhut, de naschoolse opvang in 't Stekkie, laten
vrijdag 21 augustus tussen vier
en half vijf zien wat ze deze
zomervakantie gedaan hebben. Hun tentoonstelling taevat knutselwerken en de kinderen krijgen de gelegenheid
uitgebreid te vertellen over
hun uitstapjes en workshops.

Tarzan en Jane
ZANDVOORT - Dance Club
Yanks houdt op donderdag 20
augustus een jungle juicefeest. Tijdens deze danceparty
is de zaal in junglestijl gebracht en worden bezoekers
uitgenodigd om in gepaste
Tarzan- en Jane-kleding te komen. Dj Karim verzorgt de muziek. De zaal gaat om tien uur
open (ingang Kosterstraat).
De toegang is gratis. Bezoekers krijgen een gratis drankje
bij binnenkomst.

Babymassage
ZANDVOORT - In het Gezondheidscentrum start op
maandagavond 14 september
een cursus babymassage volgens de Shantalamethode. De
lessen zijn bedoeld voor ouders met baby's van twee tot
negen maanden. De cursus bestaat uit vier lessen en kost
honderd gulden.' Abonnees
van het Service Pakket van de
Kennemer Thuiszorg betalen
75 gulden. Aanmelden kan tot
10 september, dagelijks van
half negen tot half één: tel.
512.3006.

Natte duinen

woensdag 19 augustus 1998

De seniorenraad is op de goede weg, vindt Annelies van
Kooten. Ze is de nieuwe voorzitter van deze groep. De
seniorenraad bestaat uit ouderen die gevraagd en
ongevraagd de gemeenteraad en het college van
Burgemeester en Wethouders adviseren over zaken die
55-plussers en gehandicapten aangaan. Het afgelopen
jaar, het eerste jaar van de seniorenraad, is dat een
paar keer gebeurd. „Maar," zegt Van Kooten,
„belangrijker is dat we een groep zijn geworden. We
hebben uitgezocht wie wc zijn en wat we willen." Eén
van de dingen die Van Kooten in elk geval wil, is dat de
gemeente inziet dat dé oudere niet bestaat. „Mensen
van 75 hebben aan iets heel anders behoefte dan
mensen van zestig."

I

N DE wandelgangen van
het raadhuis viel er het afgelqpen jaar regelmatig
kritiek te beluisteren op
de seniorenraad. De groep leek
een duiventil en zou weinig
meer doen dan ellenlange vergaderingen houden.
Annelies van Kooten, de
nieuwe voorzitter van de seniorenraad, kan er telkens opnieuw weer kwaad over worden als ze aan deze geluiden
denkt. „Inderdaad zijn er nogal wat wisselingen geweest in
de samenstelling van de raad
en misschien waren de vergaderingen wat langdradig,"
geeft ze toe.
Maar dat de seniorenraad al
in zijn eerste jaar zo kritisch
wordt bekeken, vindt ze niet
eerlijk. „De nieuwe gemeenteraadsleden hebben bijvoorbeeld allemaal een cursus
'Goede raad' gekregen. Wij
niet. Het heeft jaren geduurd
voordat de politieke discussie
over de seniorenraad afgerond
was. Toen het eindelijk zover
was, zijn wij als individuen met
zijn negenen bij elkaar gezet en
daarna moesten we maar aan
het werk. We kenden elkaar
nauwelijks en wisten eigenlijk
niet precies waar de seniorenraad zich precies op moest
richten. Dat heeft allemaal tijd
nodig gehad. Het gaat nu in de
goede richting."
Inmiddels is de discussie
over de hoofdonderwerpen
waar de seniorenraad adviezen
over gaat geven in volle gang.
In het najaar komt de groep
ermee naar buiten.
Van Kooten kan al wel vertellen dat de seniorenraad bezig is met het inventariseren
van lastige of gevaarlijke situaties in het verkeer. Op sommige plaatsen is het volgens de
seniorenraad voor ouderen en
gehandicapten niet eenvoudig
om over te steken, een parkeerplek dichtbij te vinden of
een gebouw binnen te gaan
met een rollator of rolstoel.
Daarnaast wil de advies-

groep voor ouderenzaken het
accent leggen op mensen die
extra zorg nodig hebben. „We
willen er bijvoorbeeld op toezien dat het minimabeleid dat
de gemeenteraad heeft aangenomen ook uitgevoerd wordt.
Neem de koudetoeslag. De gemeente Zandvoort liep voorop
in het erg laat toekennen hiervan. We willen graag dat de gemeente klantgerichter wordt.
Voor sommige mensen is het
bijvoorbeeld moeilijk om in de
hal van het raadhuis te vragen
hoe ze voor een financiële tegemoetkoming in aanmerking
kunnen komen als iedereen
kan meeluisteren. En de informatie hierover is soms ook
moeilijk leesbaar."
Sommige voornemens van
de gemeente vallen wél in goede aarde bij de seniorenraad.
Zoals het aangekondigde onderzoek naar de woonwensen
van Zandvoorters. „We hopen
dat dit met spoed uitgevoerd
wordt. Van welzijnswethouder
Oderkerk horen we wel graag
waarop onderzocht wordt."
De seniorenraad wil graag
dat de Zandvoorters ook hun
kleine wensen naar voren kunnen brengen. „Want," zegt Van
Kooten, „kleine aanpassingen
kunnen het dagelijks leven
soms zoveel aantrekkelijker
maken. Een tiptoets kraan,
een handgreep of een raam dat
niet klemt. Als je al die knelpunten in één keer oplost, is
dat goedkoper en je kunt mensen langer in hun vertrouwde
omgeving laten wonen. Dat is
namelijk vaak heel belangrijk."
De nieuwe voorzitter van de
seniorenraad heeft ook haar eigen visie over goed ouderenbeleid. „Het accent ligt nu nogal
op het welzijnsaspect, op zorg
voor ouderen." Dat zou volgens haar echter slechts een
onderdeel moeten zijn. „De gemeente zou ook moeten kijken
naar wat er voor actieve 55plussers in Zandvoort te doen
is. Splits het uit naar leeftijdscategorien, want dé oudere be-

Dat sterkt mij in de mening
dat dé massa voor het boulevardleven in Scheveningen
komt en voor het strandleven
naar Zandvoort gaat.
Het eveneens als voorbeeld
gestelde Noordwijk heeft wel
meer stijl en een mooie boulevard waar vandaan geen zee te
zien is, maar lang niet zo een
met comfortabele bedden uitgerust strand. Ook ons dorp is
gezelliger. Zandvoort heeft
zeer veel evenementen en is
bepaald geen saai dorp.
Daarom vind ik dat men
geen appels met peren moet
vergelijken en de schuld aan
het college van Burgemeester
en Wethouders moet geven.
We moeten ons blijven realiseren dat onze aantrekkingskracht in eerste instantie de
service van de strandpachters
is doordat ze hun stoelen verhuren.
Het streven van onze burgemeester om Zandvoort twaalf
maanden aantrekkelijker te
maken en permanente bebouwing toe te staan, is echter levensgevaarlijk. Ons dorp biedt
veel keuze voor soep en koffie
voor wandelaars die een frisse
neus hebben gehaald. Maar afgezien daarvan is het naief om
te veronderstellen dat het fi-
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ZANDVOORT - De seniorenraad bespreekt 27 augustus
een advies aan de gemeenteraad over verkeersmaatregelen. Diverse verkeerssituaties
zijn namelijk gevaarlijk voor
ouderen en gehandicapten,
vindt de seniorenraad.
Op sommige plaatsen is de
bestrating slecht, staan er terrasstoelen op de stoep en laat
de verlichting te wensen over.
Op de boulevard zorgen lïetsers en skaters voor gevaar.
Verder missen de ouderen
rustbankeri en op- en afritten
voor invalidewagens. Aan het
dubbel parkeren op de Grote
Krocht en de fletsenrekken op
de Grote Krocht moet de gemeente ook wat doen.
De groep stelt voor dat de
gemeente klachtenformulieren neerlegt bij het raadhuis,
Nieuw Unicum, verzorgingshuizen, het gezondheidscentrum, huisartsen en huurdersverenigingen.
Bovendien moeten er verhoogde zebrapaden komen op
de oversteekplaatsen rondom
het Raadhuisplein, op twee
plaatsen op de Engelbertsstraat, de kruising Kostverlorenstraat-HaarlemmerstraatTolweg, bij de BramenlaanZandvoortselaan, bij Nieuw
Unicum en op de hoek Kostverlorenstraat-Julianaweg.
Annelies van Kooten, de nieuwe voorzitter van de seniorenraad, houdt van een goed boek, een terrasje, Internet. Maar ze verdiept zich ook
Als de seniorenraad 27 augraag in ouderenzaken
Polo Andi L> Lielw-i om gustus akkoord gaat met het
verkeersadyies, wordt het zo
staat niet. Tussen de mensen praten. Begeleid senioren
snel mogelijk naar de gemeenvan 75 tot 80 jaar en mijn leef- meer bij het opbouwen van
teraad gestuurd.
tijdsgenoten van rond de 55 zit nieuwe contacten wanneer aneen generatie verschil. Deze deren om hen heen wegvallen.
groepen hebben een ander in- De universiteit van Nijmegen
WD tevreden
komen en andere behoeften.
geeft vriendschapscursussen,
over groen
Ze daagt de gemeente uit om weet ik toevallig. Ik heb geen
Annelies van Kooten is de nieuwe voorzitter van de senipinventiever te worden. Ze is idee of er behoefte aan is. Dat
ZANDVOORT - De WDrenraad. Vanaf het begin van de seniorenraad heeft ze als lid
bijvoorbeeld een warm voor- is een kwestie van onderzoeraadsleden zijn erg tevreden
erin gezeten. Ze is Peter Boevé opgevolgd, die raadslid
stander van 'oma op Internet'. ken. Maar misschien zijn er
over de manier waarop de
geworden is voor de ouderenpartij Unie 55+/AOV.
„Geweldig. De computer biedt nog wel meer dingen te bedenbloembakken, bloemperken
Ze is 54 jaar en woont sinds 1993 in Zandvoort. Annelies
en bomen eruitzien op dit moecht gigantische mogelijkhe- ken. Loof een prijs uit voor
van Kooten is getrouwd, heeft twee kinderen en een kleinden voor ouderen. Het zou nieuwe ideeën."
dochter. In haar vrije tijd leest ze, gaat ze naar het theater,
ment. De fractie vindt dat zelfs
goed zijn als de gemeente orZe is van plan om er alles aan
een compliment waard en
zit ze op een terrasje, wandelt ze door de natuur of surft ze
ganisaties, zoals het Activitei- te doen om de komende tijd de
heeft daarom een brief geop-Internet.
tencentrum, stimuleert om seniorenraad een verfrissende
schreven naar het college van
Ze kent de ouderenproblematiek door haar werk. Annelies
Burgemeester en Wethouders.
een cursus Internet voor oude- uitstraling te geven. „Ik hoop
van Kooten is docent/cursusleider bij diverse zorginstellin„Het is werkelijk een lust
ren te geven."
dat we een seniorenraad worgen en welzijnsorganisaties. Zo traint ze personeelsleden en
voor het oog zoals momenteel
den die de gemeenteraad en
managementteams van verzorgingshuizen om cliëntgericht
Van Kooten zegt enthou- het college kunnen prikkelen
te werken. Ze ondersteunt bovendien cliëntenraden binnen
in onze gemeente overal
siast: „Of vier de Dag van de tot vernieuwing. Dat zou ik
steeds weer nieuwe kleuren en
verzorgingshuizen en andere zorginstellingen. Ze is in 1995
kleurcombinaties tevoorschijn
Ouderen op l oktober. Of laat zinvol vinden."
afgestudeerd als sociologe met als specialisatie sociale geouderen één keer per jaar met
komen. Ook het feit dat alles
rontologie (kennis van ouderen in de samenleving).
kinderen op de basisschool
zo goed onderhouden wordt
Monique van Hoogstraten
door de heer Boekelman en de
medewerkers van de werkeenheid Groen, waardoor het een
zeer frisse indruk blijft maken,
verdient een welgemeend blijk
van waardering."
„Dat dit niet alleen de menig
Parkeerders
van onze fractie is, merken we
De rubriek Meningen 3 staat open voor reacties op artikelen
ook uit de reacties van de
die recentelijk in. de krant*hebben''gesta~an.~'Dë redactie' in de fout
Zandvoorters zelf. Ook toerisbehoudt zich het recht voor brieven te weigeren en teredigeTom de Wit heeft op een war- ten valt het blijkbaar op. Dat
nancieel haalbaar is.
ren. Brieven die langer zyn dan 300 woorden kunnen worden
me zondag met scherpe blik uit zich weer in de manier
ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet:Stuur uw brief
Als er permanente strandpageobserveerd hoe toeristen waarop diverse perkjes en
viljoens gebouwd zijn (en ik
naar bet Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26,2040 AA Zandzich gedragen als zij hun auto bloembedden uitgebreid wprweet dat enkelen daartoe bevoort of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisparkeren. Hij ergert zich voor- den gefotografeerd," schrijft
reid zijn), dan wordt de kans
plein 12 in Zandvoort.
al aan de mensen die hun auto Fred Henrion Verpoorten, segroot dat deze tenten later gestallen naast de parkeervak- cretaris van de WD-fractie.
exploiteerd worden als disco.
ken en dan niet betalen.
Vorig jaar verzaakten al twee
pachters op een redelijke za- commissie) het afkeurt. Veel- te bereiken? 80 procent van
Wij hebben het voorrecht om Shantykoren
terdag om hun stoelen uit te zeggend is ook dat de situatie- het verkeer in dit gebied zoekt
ZANDVOORT - De organizetten omdat ze moesten uit- tekening van die aanvraag op 's avonds de weg naar Haar- balkonloge te zitten tijdens de
slapen na een disco-avond. geen enkel punt klopt. Welke lem. Een gedwongen geleiding voorstelling van het leven. Het satoren van het ShantykorenOok was het merkbaar dat tij- ambtenaar heeft dit geslikt?
langs het parkeerterrein zo te- zonnige strandleven. Het leven festival krijgen vijfduizend guldens lawaaierige salsadansen
Accepterend dat Zandvoort vens het race op de boulevard dat uiteraard onlosmakend is den subsidie van de gemeente.
op
zondagmiddagen
de gevoelig blijft voor het onbe- oplossen. Een kordater ge- verbonden met de steeds weer Het festival, waarop zeemansstrandliefhetabers
uitweken stendige weer, kan het ge- meentebestuur kan Zandvoort terugkerende parkeerperike- liederen gezongen worden,
naar elders. Daar behoort ons meentebestuur wel meer doen upgraden door bij drukte ook len. 's Ochtends vroeg zie je de vindt plaats op 27 september.
gemeentebestuur alert op te om het de badgast aangenaam de Haltestraat af te sluiten vooruitdenkers zich legaal
zijn.
te maken. Landelijk streeft voor verkeer en de terrassen te posteren, netjes rij aan rij op
de daarvoor bestemde parMet de reclamekooien op men naar meer fietspaden. He- vergroten.
keerplaatsen. Wat later op de
ons mooie strand zijn we op de laas blijven deze op de zuidZinloos streven naar nog dag gebeurt er iets totaal anverkeerde weg. Ten behoeve boulevard uit. Waarom geen
van sportmogelijkheden voor twee fietspaden geschilderd in meer vertier door het strand te ders. De uitslapers zie je dan
enkelen, verknoeit men voor plaats van twee parkeerstro- laten bebouwen is het slachten naarstig pogingen onderneduizenden hun uniek stran- ken voor auto's? Zijn de netto- van de gouden kip. Mits wij te- men hun heilige koe kwijt te
duitzicht. Er is tot nog toe nog inkomsten van het boulevard- vreden zijn met ons Zandvoort raken. Parkeerplaats op, pargeen gebruik van gemaakt. parkeren niet te verrekenen nu en verpaupering wordt te- keerplaats af.
En dan plotseling ontdekt ieMaar als men weet hoe gewillig met de pachter van het grote gengewerkt, zullen we de parel
mand een opening in de afde gemeente voor deze kooien parkeerterrein, dat op een houden die we nu hebben.
scheiding tussen rijweg en
een bouwvergunning heeft ge- paar dagen na nooit vol is?
20 t/m 26 augustus
geven acht dagen na de aanIk roep de Zandvoorters op, fietspad en denkt bij zichzelf:
vraag, dan vraagt de gewone
Waarom kan het uit het om na het verknoeien van het hier op dit mooie brede trotburger zich af waarom bij het noorden komende autoverkeer indertijd zo mooie Gasthuis- toir kan ik mijn hete bakoven
aanvragen van bijvoorbeeld ten zuiden van de Maurits- plein, nu in het geweer te ko- gedurende deze dag wel gratis
een kippenhok, men een jaar straat-Friedhoffplein niet in men tegen het aantasten van kwijt.
En ja. blijkbaar is dit soort
moet wachten tot de 'schoon- tegengestelde richting rijden ons strand. Stuur maar brieheidscommissie' (welstands- om directer het parkeerterrein ven naar deze krant. Ik zorg er mens een kuddedier, nog geen
dan voor dat B en W en de tel later zie je andere automoraadsleden het protest onder bilisten in fïlevorm achter de
inititiatiefnemer aanrijden om
ogen krijgen.
hun kostbare goed te stallen.

Nieuwe voorzitter seniorenraad
kent ouderenproblematiek goed

Cinema Circuis

'De kCeine
zeemeermin

Verbouwing museum begint in oktober
ZANDVOORT - Na jarenlange discussies zal het er in het
najaar toch van komen: het Cultureel CentrunVZandvoorts
Museum wordt opgeknapt. Het museum gaat 28 september
dicht. Begin oktober starten de renovatie en het saneren van
de met olievervuilde bodem onder het gebouw op het
Gasthuisplein.
Het interieur van het Cultureel Centrum verandert ingrijpend. De exacte indeling staat
nog niet vast. Wel is duidelijk
dat er veel gaat veranderen. De
zolder wordt bijvoorbeeld ingericht als opslagruimte, kan-

toor en mogelijk als filmzaal.
Het publiek is beneden weikom.
Voortaan komen de bezoekers binnen via de Swaluestraat in plaats van via het Cultureel Centrum. Rechts, in de

Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder.
Vormgeving/Systeemredactie: Dick Piet
(chef), Willem Bleesing, Hero Blok, Paul
Busse, Fred Frerejean, Pieter Hendal, Theo
van der Linden, Yvonne Mulder, Andre
ètuyfersant.
Secretariaat/Redactiepromotie- Trudy
Steenkamp, Henny Lanser
Advertentieverkoop: R. Post (verkoopmanager), M. Oosterveld.

Seniorenraad
wil veiliger
straten

'Slacht onze gouden kip niet'

M.S. van den Boogaard reageert op een brief van O. van
den Heuvel
(Zandvoorts
Nieuwsblad 12 augustus).
Daarin wordt Zandvoort vergeleken met de Spaanse badplaatsen, waar volgens Van
den Heuvel veel meer te doen
is voor toeristen. Van den Boogaard vindt dat een scheve
Tibet
ZANDVOORT - Zondag vergelijking. Hij keurt bovenstaan kunstenaars in de hele dien permanente strandpavilwereld stil bij de situatie in Ti- joens af.
bet. Het Zandyoorts Palet
De vergelijking met baddoet dat door middel van een
open dag met veel kunst in de plaatsen waar gedurende vele
oude Mariaschool (Koningin- maanden allerlei leuke dingen
geëxploiteerd kunnen worden
neweg 1).
door mensen met een lagere
loonstandaard, vind ik niet
eerlijk. Kermissen en dergelijMarianne Weber
ZANDVOORT - Radiopre- ke zijn hier maar kort te exploisentator Peter Teekamp ont- teren.
Ook de vergelijking met
vangt woensdag 26 augustus Scheveningen
niet fair, daar
Marianne Weber in het Radio hier nog geen isprojectontwikNoordzee Beachpaviljoen op
het Zuidstrand. Tussen twaalf kelaar bereid is door miljoenen
en twee is de zangeres te gast. investereingen failliet te gaan,
zoals de heer Zwolsman daar.
Overigens ben ik ervan overtuigd dat de strandliefhebber
Zandvoorts
gillend Scheveningen verlaat
om in Zandvoort van het erNieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort, kend unieke strandleven te genieten. Ook zondag lagen hier
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
vijf keer zoveel mensen op het
woensdag Uitgave Weekmedia BV.
strand als in Scheveningen.
Hoofdredacteur'J.M. Pekelharmg.

uur.

Dé oudere bestaat niet'

Meningen

OVERVEEN - In het bezoekerscentrum Koevlak (aan het
einde van de Zeeweg aan de
linkerkant) is op maandag 24
augustus een dialezing van het
IVN over natte duinvalleien.
De lezing begint om acht uur.

Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort. Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
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Zandvoorts
Nieuwsblad

plattegrond

museum zandv

De nieuwe indeling van de benedenverdieping van het Cultureel
Centruin/Zandvoorts Museum
Illusiuilu'AichiircU'nbuien» DuuikMi

huidige kleine museumkamer,
vinden ze straks de receptie en
het winkeltje. Links zijn drie
grote stijlkamers achter elkaar. Aan de hand van poppen,
meubels en foto's wordt daar
een beeld geschetst van de
ontwikkeling van Zandvoort,
het leven van de vissers en het
ontstaan van het badtoerisme.
Van de huidige smalle kamertjes achter in het museum
worden de muren doorgebroken.
Waarschijnlijk is daar
plaats voor wisselende exposities. Bezoekers hoeven hiervoor dan niet meer naar boven.
In het midden van het gebouw
is een kleine 'pauzeruimte' gepland, waar de bezoekers kunnen kijken naar een videopresentatie. Bovendien komt er
een ruimte bij. want de binnenplaats krijgt een overkapping.
De buitenkant blijft grotendeels intact. Het aanzicht vanaf de Swaluestraat is wél anders. Aan het oude gebouw
komt aan deze kant net als
vroeger een luifel van hout, een
soort veranda.
Er is eerder sprake van ge'weest dat er een heel nieuw
gebouw zou komen. Een andere optie was nieuwbouw achter
de oude gevels. Het college van
Burgemeester en Wethouders
heeft er na grote druk van onder andere het Genootscchap
Oud Zandvoort nu voor geko-

zen om uit te gaan van het bestaande gebouw.
Volgens wethouder Oderkerk is dat de goedkoopste
mogelijkheid. Nieuwbouw achter de gevels gaat 1.4 miljoen
gulden kosten en gehele
nieuwbouw nog meer, verwacht de wethouder. „De gemeenteraad heeft één miljoen
gulden beschikbaar gesteld.
Daar moeten we het mee doen.
Bovendien denk ik dat er nogal
wat emoties loskomen als we
het gebouw afbreken."
Architectenbureau Braaksma heeft de tekeningen gemaakt. Al een paar jaar geleden maakte het bureau het
ontwerp. Inmiddels is het aangepast. Zo waren er eerst langs
de gevel aan het Gasthuisplein
veel kleine stijlkamers gepland. Het zijn er nu drie grote
geworden, omdat dat volgens
de gemeente praktischer is.
Ook het 'pauzekamertje' is
nieuw.
In de verre toekomst wil de
gemeente de schuur van Dorsman ook bij het museum betrekken. Die ligt aan het Achterom. „Maar," zegt wethouder Oderkerk, „we moeten
eerst een gelijkwaardig alternatief voor Dorsman vinden.
Voorlopig doen we het met de
renoyatieplannen zoals ze er
nu zijn."

Tom de Wit
Zandvoort

M.S. van den Boogaard
Zandvoort

Nieuw cursusseizoen van start
ZANDVOORT - Het Activiteitencentrum Zandvoort
start vanaf september weer
met cursussen, lezingen en
workshops. De onderwerpen
variëren van een lezing over
opera tot en met een computercursus voor vrouwen.

gustus van elf tot een terecht
in gebouw 't Stekkie (Celsiusstraat 190).

Op deze Open Dag zijn docenten aanwezig en kunnen
deelnemers zich opgeven voor
een cursus. Belangstellenden
kunnen echter ook het informatieboekje over de nieuwe
Wie benieuwd is wat het Ac- activiteiten opvragen via teletiviteitencentrum aanbiedt dit foonmunmer 571.7113 (Ine
seizoen, kan op zaterdag 29 au- Zantingh).
ADVERTENTIE

Wat is Amsterdam toch
mooi. Vooral Meubelboulevard Amsterdam-Diemen.
Kom een dagje meubels kijken in de meubel hoofdstad!

Amsterdam

BAALBERGEN HOUWEUNG INTERIEUR, MIJNDERS,
MONDIIEOER, MONTÊL, OME, VAN REEUWIJK, SLAAP
KAMER CENTRUM. STOK MEUBELCENTER, VALHAL
Inlo (020) 690 93 16
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Banen- en opleidingenkrant van Weekmedia
Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 FA Zandvoort
Fax 023 571 49 24
Telefoon 023 571 77 41

M

Nieuwe leden (m/v)
gezocht voor de
ledenraad van E M M
De ledenraad van E M M kan maximaal uit 40 leden bestaan. Zoveel
zijn er echter niet. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe kandidaten.
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iNfOKMAIICA AMSTERDAM

Voor buitenlandse en Nederlandse vrouwen start de
Vrouwenvakschool Informatica Amsterdam (VIA) in
samenwerking met Arbeidsvoorziening regio ZNH na
de zomervakantie de
Opleiding
SECURITY RECEPTIONIST
Voor vrouwen die in een functie willen werken waarbij beveiligingstaken worden gecombineerd met receptiewerkzaamheden. De opleiding start in september en eindigt in april 1999.Vereiste is een vooropleiding op lbo-d/mavo niveau. De VIA verzorgt deze opleidmg samen met de Nederlandse Veiligheidsdienst.
Opleiding
HELPDESKMEDEWERKER

Taak Ledenraad
De ledenraad heeft onder meer als taak:
hel vaststellen van het algemeen beleid van de vereniging voor
zover dit is vastgelegd m een strategisch beleidsplan;
vaststelling c q. wi|zigmg van dit beleidsplan;
*
het goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag;
het gevraagd en/of ongevraagd adviseren van het bestuur;
het benoemen en ontslaan van bestuursleden van de
vereniging en het benoemen en ontslaan van de leden van de
raad van commissarissen.

Structuur
De vereniging heeft ca. 4.500 leden en wordt bestuurd door een
bestuur. De vereniging heeft een ledenraad als algemene
vergadering en een raad van commissarissen als toezichthoudend
orgaan De directie is belast met de dagelijkse leiding van de
organisatie (19 medewerkers), de beleidsvoorbereiding en
uitvoering

Profiel
Er is geen directe gespecialiseerde kennis vereist. Wel verwachten
wij dat u bereid bent cursussen te volgen.
Daarnaast rekenen wij op een grote persoonlijke inzet en het kunnen
werken m een team. Naast het lidmaatschap van E M M vinden wij
het belangrijk dat u tijd vrij kunt maken voor het optimaal
functioneren van de ledenraad.

Inzet en vergoeding
Het lid zijn van de ledenraad kost u inclusief cursussen en
voorbereiding van vergaderingen ongeveer 40 uur per jaar.
Voor het bijwonen van een (avond)vergadenng ontvangt u een
vergoeding.
Geïnteresseerden worden verzocht een reactie te sturen aan de
selectiecommissie ledenraad, Woningbouwvereniging E M M,
postbus 505, 2040 EA Zandvoort. Een informatiepakket kunt u
opvragen bij mevrouw P. Verschoor, telefoon 023-5717741.
Uw reactie zal vertrouwelijk worden behandeld.

Voor vrouwen die geïnteresseerd zijn in een functie in
de automatisering, waarbij kennis van computers en
programma's gecombineerd wordt met een servicegerichte instelling. De opleiding start eind oktober en
eindigt uiterlijk 2 juli 1999. De vereisten zijn een vooropleidmg op mbo/havo niveau en ervaring met computers.
Toelatingseisen voor beide opleidingen:
- minimaal 25 jaar óf jonger dan 25 jaar met kinderen
- ingeschreven bij hetArbeidsbureau
- de Nederlandse taal goed beheersen
- na de opleiding beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt

ARBEIDSËÜVOORZIEMNG

Antropol
oog Roy
van der
Drift:
'Wij
hopen
zo snel
mogelijk
terug te
kunnen
keren
naar
GuineeBissau'
Foto Jaap
Maars

Naast bovengenoemde opleidingen start de VIA in samenwerking met de Sociale Dienst Amsterdam een
Opfriscursus
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
Voor vrouwen die een bijstandsuitkering hebben en
op zoek zijn naar een baan in de administratie. Deze
cursus start in november en eindigt in maart 1999,
waarna een stage volgt. Vereisten voor deze cursus
zijn: een vooropleiding op lbo-c/mavo niveau en minimaal l jaar werkervaring als administratief medewerker. Na de opleiding moet u beschikbaar zijn voor een
baan of stage van minimaal 4 dagen per week.
Bent u geïnteresseerd in één van bovenstaande opleidingen?Wij houden een voorlichtingsochtend op donderdag 27 augustus en op dinsdag l september. De
voorlichting begint op beide dagen om 9.30 uur en
duurt de hele ochtend. Als u van plan bent te komen
bel dan naar deVIA.Wodanstraat 3 te Amsterdam tel.
020-662 70 96.

woningbouwvereniging E M M

*Geen karikatuur worden'
A

gekozen voor het onzekere
bestaan van een cultureel antropoloog? Na de middelbare school
(gymnasium bèta) kon hij alle
kanten op. „Op een voorlichtingsdag van de universiteit
Utrecht twijfelde ik tussen sterrenkunde en culturele antropologie. Bij antropologie zat een derdejaars student en die zag er een
Guinee-Bissau ligt tussen
beetje linksig uit. Wat hij vertelSenegal en Guinee in het noord- de sprak me erg aan." Van der
westen van Afrika. Twee jaar
Drift lacht. „Ik had toen nog
lang haar."
deed Van der Drift antropologisch onderzoek voor een nationaal Guinee-Bissaus instituut in In zijn studententijd werd hij
de hoofdstad Bissau, toen hevige vaak een beetje cynisch benarellen hem dwongen het land
derd. Antropologie werd niet als
haastig te verlaten. Tot zijn spijt, een serieus vak beschouwd en
want Van der Drift voelde zich er antropologen vond men maar
thuis. Te meer omdat zijn vrouw vage figuren. Toch heeft Van der
er ook vandaan komt. „Wij
Drift geen moment spijt gehad.
hopen zo snel mogelijk terug te Met name zijn promotieonderzoek in Guinee-Bissau tussen
kunnen keren naar Guinee1988 en 1992 was een hoogteBissau want we hadden het er
verschrikkelijk naar ons zin,"
punt. Toen is hij aan Afrika verzegt Van der Drift.
slaafd geraakt.
ntropoloog Roy van der Drift
(38) werkte tot begin juni voor
een onderzoeksinstituut in
Guinee-Bissau. Onlusten
dwongen hem en zijn vrouw
echter het Afrikaanse land te
verlaten. Naar hij hoopt
slechts tijdelijk.

Inboorling of niet, Van der Drift
was blij dat hij later tussen de
Guinee-Bissauers voor een plaatselijk instituut in lokale dienst
kon werken. Zijn collega's en
superieuren waren GuineeBissauers. „Dat was voor mijn
eigen gemoedsrust ontzettend
prettig," zegt Van der Drift, in
het besef dat een blanke snel
gezien wordt als een soort neokolonialisl. „Afrika wordt afgeschilderd als een continent van
droogte, oorlog en aids, maar er
valt nog veel te halen."
Hij popelt om weer naar
Guinee-Bissau te gaan. Omdat
hij van het land houdt en om er
zijn werk als antropoloog te hervatten. „Hoe tragisch ook, zo'n
„Ik heb ruim twee jaar in een
oorlogssituatie is voor mij als
In de tussentijd woont hij bij
dorp gewoond. Dat was essenonderzoeker interessant. En als
zijn ouders in Utrecht en reist
veel per trein. Hij drinkt voor de tieel om 'het leven daar te leren daarna het een en ander weer
kennen en mij aan te passen.
goed komt, hoop ik daar een
gelegenheid een kop koffie in
Maar door de jaren heen ben ik steentje aan te kunnen bij draeen café van het Centraal
Station in Amsterdam.
wel iets nuchterder geworden. Ik gen."
geloof niet meer in 'going natiJan Pieter Nepveu
ve', dat je net als een inboorling
Waarom heeft Van der Drift

randstad
bewaking
b.v.

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren. Maak
gebruiK van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE'METHQDE.
Bel 0900-8991161
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Amstelveens
W/eekblad

Randstad Bewaking is een reeds dertig jaar bestaande beveiligingsorganisatie die met een gevarieerd dienstenpakket, beveiligingstaken uitvoert in opdracht van overheid en bedrijfsleven.

Brugman Atlas
Moderne keuken, leverbaar in 4,
ook onderling te combineren
kleuren. Aftiteling 270 nu.
Compleet met iiihonuiippaniliiur.

Wegens omvangrijke uitbreiding van de door ons
te beveiligen objecten hebben wij plaatsingsmogelijkheden voor Beveiligingsbeambten in de volgende functies:

o Security-officers
Ten behoeve van enige 5-sterren hotels
in de regio Amsterdam

o Portiers / receptionisten
o Mobiele surveillanten

Brugman Sana
Moderne ln\i' kunststof
keuken. Afmeting; 2 70 \ 305 em.
Compleet met inliomvapparatuur.

11.895,Vraag na.gr
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KEUKENS & BADKAMERS

Inbouwupparalmir
binnen 48 uur
geleverd.

DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:
AMSTERDAM. Slmlh.iudrrskadc 7-L 020-6732956. HOOFDDORP". Kruiswrs 7<c!."> C. 020-6533-162.
ZAANDAM". PioirrGliiJM-nlaun l l/Pro\inciali'w{i. 073-6157867. ZOETERWOUPE". UW Kijmlijk 195.071-5892086.
"ook HudkiiiiKTsliouroom. Overige adiv-srn \indt u in do (Jonden Gids.

kunt worden. Ze bestaan wel
hoor, antropologen die zich uitdossen met originele kledingstukken en rituele dansen doen.
Maar er is een groot risico datje
dan een karikatuur van de
inboorlingen wordt."

Voor de hierboven genoemde functies geldt:
- Woonachtig binnen een afstand van 25 km
van Amsterdam.
- Leeftijd van 21 tot 45 jaar.
- Diploma of theoretisch certificaat algemeen
beveiligingsbeambte.
- Goede beheersing van de Nederlandse taal.
- Representatief en een dienstverlenende instelling.
- Bereidheid tot het werken in wisseldiensten.
Voor de functie van security-officer is een ruime
ervaring in deze functie en een goede spreekvaardigheid in de Engelse taal een vereiste.
Wij bieden:
- Fulltime of parttime dienstverband.
- Salariëring volgens CAO
Beveiligingsorgansiaties.
- Een verantwoordelijke en afwisselende werkkring met goede primaire en secundaire arbeidsyoorwaarden.
- Volledige studiekostenvergoeding.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan:
RANDSTAD BEWAKING B.V.
Afdeling Personeelszaken
Andreas Schelfhoutstraat 48
1058 HV Amsterdam

Het Amstelveens Weekblad is een van de lokale nieuwsbladen van Weekmedia
BV. Zo'n veertig journalisten werken op de redacties in Amstelveen, Amsterdam
en Zandvoort aan de weekbladen die een gezamenlijke oplage hebben van meer
dan een half miljoen exemplaren.
De redactie in Amstelveen verzorgt de berichtgeving voor Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener en het Amstelveens Weekblad. Voor de laatste krant zoeken wij een

redacteur/verslaggever
(v/m)

Amsterdams
Stadsblad

Het gaat om een volledige betrekking (gemiddeld 38 uur
per week).

Buitenveldertse
Courant

Van de kandidaat wordt verwacht dat zij/hij:
- een journalistieke opleiding heeft gevolgd
- relevante ervaring heeft m de (lokale/regionale)
journalistiek
- m het bezit is van een rijbewijs
- goed m een redactieteam kan opereren
- maar ook onder tijdsdruk zelfstandig kan werken.

Diemer
Courant

Vooralsnog gaat het om een arbeidsovereenkomst voor
een jaar. Honorering geschiedt conform de CAO voor huisaan-huisbladjournahsten
De redactie in Amstelveen bestaat uit een betrekkelijk
klem, hard werkend en enthousiast team dat zelfstandig
nieuws vergaart en bewerkt. Elke redacteur heeft een eigen
aandachtsgebied, voor de collega die wij zoeken is dat het
Amstelveense stadsnieuws, inclusief de lokale politiek.
Wie meer wil weten over de vacature kan contact opnemen
met redactiechef Robbert Wortel of zijn plaatsvervanger
Frank Kuijpers, telefoon 020 - 347.3400.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de
Hoofdredactie van Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK
Amsterdam, onder vermelding van AW.
De sollicitatietermijn sluit op 31 augustus 1998.
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'Ja, ik neem te veel
hooi op mijn vork'
N

EE, ALS IK iets
niet kan uitstaan, is
het wel dat men
zich erover verbaast dat ouderen nog volop
bezig zijn," verklaart de oudpolitieman in de rommelige
werkkamer van zijn woning m
de Oranjestraat. „Het lijkt
soms wel of het abnormaal is,
om in een latere levensfase nog
het één en ander te doen. Terwijl ik me nog hartstikke goed
voel en dus gewoon door blijf
gaan. Net als andere ouderen
om me heen die dan wel op
leeftijd zijn maar toch nog min
of meer frivool zijn in hun levenshouding. In tegenstelling
tot sommige jongeren waarvan
ik denk: eigenlijk ben je nu al
een oude zak."
Dat Jaap Methorst er niet tegenop ziet om zijn vrije tijd te
vullen met velerlei taken en
functies, kwam al eerder aan
het licht. Zo combineerde hij
zijn werk als chef van de administratie bij de Zandvoortse
politie vanaf het begin van de
jaren zestig met het leiding geven aan het lokale reservekorps. Tevens klom hij in de
periode tussen 1957 en 1976 op
m het bestuur van de Nederlandse Judobond tot respectievelijk secretaris en vicevoorzitter. Als zodanig taegeleidde hij onder meer Anton
Geesink, toen deze in 1965 in
Rio de Janeiro zijn laatste wereldtitel veroverde. Ook was
Methorst in 1972 chef d'equipe
bij de Olympische Spelen in
Maunchen, waar Wim Ruska
twee gouden medailles in de
wacht sleepte.
En dan was er boyendien nog
de politiek waar hij zich mee
onledig hield. In 1982 werd hij
als bestuurlid van de WD in de
gemeenteraad gekozen, waarvan hij (de laatste anderhalf
jaar als vertegenwoordiger van
GBZ) tot 1994 deel uitmaakte.
„Toen besloot ik om me niet
meer herkiesbaar te stellen,"
vertelt hij. „Inmiddels ben ik
wél weer lid van de VVD, maar
niet meer actief." Zijn veelzijdige daadkracht komt volgens
Methorst voort uit de onbe-

Met een kwast in de hand is
het de bedoeling dat de werknemers beter leren samenwerken. „Maar ook de bazen moeten in actie komen," zegt Rebel. „Zij worden net zo goed
uitgenodigd om samen met de
secretaresse of de magazijnbediende het kunstwerk te maken. Want het gaat om teambuilding."
De twee kunstenaressen geven aanwijzingen en houden in
de gaten of alles goed gaat.
„Zodat er niemand per ongeluk met zijn stropdas in de verf
hangt of dat de tubes verf al
meteen op zijn."
Om het makkelijker te maken wordt er een thema verzonnen. Voor de medewerkers
van Philips uit Nijmegen, met
wie de twee kunstenaressen
binnenkort een sessie hebben,
is dat volgens Rebel bijvoorbeeld de bekende gloeilamp.
„Daar omheen kunnen ze van
alles verzinnen en zich uitleven
op een doek van een meter bij
1.20 meter. Het is wel de bedoeling dat ze het zelf ook
mooi vinden, want alle kunstwerken krijgen ze mee. Ik
vraag dan ook regelmatig of ze
even van een afstand willen kijken en zich afvragen of ze dit
vijf dagen per week willen
zien."
Het schilderen in de tijd van
de baas gebeurt in Zandvoort
met zicht op zee. De personeelsleden mogen in de serre
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Voor een man van zeventig is het niet
gering, wat Jaap Methorst allemaal
uitvoert. Zo is hij actief in het bestuur van
de tcnnisafdeling van de Zandvoort
Meeuwen, lid van de commissie van beroep
van de Nederlandse Judobond en werkt hij
als vrijwilliger bij de Stichting
Welzijnscentrum Zandvoort. Daarnaast
begeleidt hij de voorgenomen fusie tussen
de voetbalclubs Zandvoortmee_uvven en
Zandvoort '75. Bovendien is hij ook nog
regelmatig in touw als onbezoldigd
ambtenaar van de burgelijkc stand. Toch
kan men hem nergens kwader mee maken
dan over zijn gevorderde leeftijd te
beginnen.

dwingbare neiging om teveel
hooi op zijn vork te nemen.
„Tot die conclusie kwamen ze
tenminste in het ziekenhuis,
toen ik daar in 1981 een zware
hersenoperatie moest ondergaan. En ik moet toegeven dat
ik inderdaad heel moeilijk 'nee'
kan zeggen als men mij vraagt
om iets te regelen of te doen."
Na de ingreep in het ziekenhuis werd Methorst tot zijn
spijt vroegtijdig afgekeurd, zodat hij zijn werk moest staken.
Dat hij destijds bij de politie
terecht kwam, was overigens
door zijn vader bewerkstelligd.
„Direct na het einde van de
Tweede Wereldoorlog meldde
ik me als vrijwilliger bij de Koninklijke Landmacht," vertelt
hij. „En toen de eerste politionele actie in Indonesië plaatsvond, wilde ik daar bij zijn.
Maar omdat ik nog minderjarig was had ik daarvoor de toestemming nodig van mijn vader en die weigerde. In plaats
daarvan haalde hij me over om,
net als hijzelf en mijn oudere
broers, politieman te worden."

Een schilderij maken
in de tijd van de baas
ZANDVOORT - 'Kunst
aan zee'. Zo heet het nieuwe
bedrijf van Marianne Rebel
en Paola van der Drift. Het
tweetal laat personeel van
bedrijven samen een schilderij maken. „Ja," beaamt Rebel, „weer eens wat anders
dan je samen in een hutje op
de hei opsluiten."

Zandvoorts
Nieuwsblad

van het casino of bij Riche aan
het werk. Maar Rebel en Van
der Drift pakken ook met gemak hun spullen op om naar
de bedrijven in het land toe te
komen. Met het circuit lopen
er nog onderhandelingen. „En
er zijn allerlei soorten arrangementen denkbaar," voegt Rebel toe. Een dagdeel kost 245
gulden per persoon.
Ze vertelt dat ze al een tijd
met het idee rondliep om
kunstsessies met bedrijven te
organiseren.
Dankzij een
vriendin die haar aanspoorde
heeft ze nu doorgezet. Binnen
de Beeldend Kunstenaarsgroep Zandvoort heeft ze
beeldhouwster Paola van der
Drift bereid gevonden om mee
te doen. „Zij werkt bij de politie, maar heeft flexibele werktijden. Dat komt dus goed uit.
Bovendien komt ze haar afspraken altijd na en dat is natuurlijk belangrijk als je een
bedrijfje wilt opzetten. Ze
heeft er even over nagedacht
en zei toen tegen me dat het
haar leuk leek. Het is ook leuk.
We zijn niet voor onszelf bezig
maar met anderen. Je moet
ons zien als extra penseel."

ChefToerkoop
wint reis

ZANDVOORT - Marga Woelinga van het Zandvoortse
Toerkoop Reisbureau Zonvaart gaat zélf op reis. Zij heeft
namelijk een wedstrijd gewonnen van het vakblad ReisRevue. De Puerto Rico Tourism
Company en Martinair stellen
de prijs beschikbaar. Die bestaat uit een reis voor twee
personen naar Puerto Riep.
„Ik ben met mijn twintig jaar
ervaring in de reisbranche gek
genoeg nog nooit naar'het Ca-

Monique van Hoogstraten
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Als korpschef van Woerden
bracht Pa Methorst zijn zoon
in contact met burgemeester
Van Fenema, die zich graag
over de administratief begaafde jongeman ontfermde. Toen
Van Penema in 1948 naar
Zandvoort verkaste nam hij
zijn klerk dan ook mee om hier
het in het slop geraakte archief

Heerlijk huwelijksfeest
Rie en Hans van Mans hebben een paar heerlijke dagen achter
de rug. Het echtpaar is namelijk 55 jaar getrouwd Maandag was
de officiële trouwdag, maar zaterdag vierden ze de bruiloft al
met familie, vrienden en bekenden Het was erg druk tijdens het
feest in De Uitkijk in Bloemendaal, want de familie Van Mans is
m Zandvoort en omstreken natuurlijk erg bekend. Meneer Van
Mans was van 1962 tot en met 1980 korpschef van de Zandvoortse politie. Mevrouw Van Mans heelt m de Lokale Raad van
Kerken gezeten en is jarenlang nauw betrokken geweest bij de
Ontmoetingsdag voor ouderen en gehandicapten „Tot op de
dag van vandaag hebben we geen spijt van ons huwelijk," vertelt
mevrouw Van Mans. Het huwelijksfeest destijds was een opmerkelijke gebeurtenis, herinnert haar man zich „Het was midden
in de oorlog, dus we moesten overal wat vandaan schrapen Alles
was op de bon en wij kregen bonnetjes van vrienden en familie
Een Brabantse kennis die een vleeswarenfabnek had, smokkelJaap Methorst bewaart goede herinneringen aan de tijd dal hij voor de rcscrvepolilie op het circuit zat de voor ons wat lekkere dingen mee uit het Zuiden Voor het
Folo Kji in Schut geval de controleurs bij de Moerdijkbrug lastig deden, had hij
een paar worsten meegenomen En voor nood lag er een fles
wat er sindsdien is veranderd met vereende krachten ge- gen. „Voor mij was het begrip jenever in zijn auto."
voel ik me hier nog altijd thuis. bouwde politiepost op het ra- 'partnerregistratie' een heel
Laatst ben ik eens in Bergen cecircuit haalt hij dan herinne- nieuw fenomeen," bekent Meten in Katwijk wezen kijken. Op ringen op aan de Grand Pnxs horst. „Maar omdat ik wel van
zich zijn dat natuurlijk ook die vroeger verreden werden. een uitdaging houd heb ik me
best leuke badplaatsjes. Maar Hij is er echter de man niet er grondig m verdiept, onder Thys Ockersen, voorzitter van de Filmclub Simon van Collem,
in mijn ogen halen die het toch naar om zich al te vaak door meer door urenlang met de be- haalt voor het Nederlands filmfestival in september allerlei beecht niet bij mijn eigen woqn- nostalgische gevoelens mee te treffende dames te praten. Die kende Nederlanders naar Zandvoort. Manouk van der Meulen,
plaats. Bovendien heb ik hier laten slepen. Veel liever houdt gesprekken hebben me eerlijk actrice uit 'Onderweg naar morgen', presenteert bijvoorbeeld de
in de loop der jaren natuurlijk hij de vinger aan de pols van de gezegd enorm geraakt. Daar- feestavond aan het einde van het festival. Tijdens dit feest, dat
moderne maatschappij. Een door ben ik er volledig van gehouden wordt in Nieuw Unicum, treedt ook Lenny Kuhr op
puik middel daarvoor is zijn overtuigd geraakt dat het goed Matthijs van Heijningen, producent van 'Ciske de Rat' en 'Op
huidige functie van onbezol- is om verbintenissen tussen hoop van zegen' is uitgenodigd om een speciale tentoonstelling
digd ambtenaar van de burge- twee mannen of twee vrouwen met filmfoto's in het Cultureel Centrum/Zandvoorts Museum te
lijke stand. „Zo drie a vier keer gelijk te trekken aan die tussen openen op 17 september.
per maand sluit ik een huwe- man en vrouw."
lijk," vertelt hij. „Waardoor ik
Als het aan hem ligt zal hij de
in nauw contact kom met jonmijn relaties gekregen. Zo be- ge mensen die nog van alles komende jaren nog menige reschouw ik al mijn oude colle- van het leven verwachten, latie m een huwelijk of partnerga's, zowel van de beroepspoli- maar ook met wat oudere lie- registratie bekrachtigen. „Ja,
tie als van het reservekorps, den die al het één en ander aan ik hoop dit werk nog een flinke
stuk voor stuk als goede vrien- ervaring hebben opgedaan. En poos te mogen doen. Zolang ik
den. Samen hebben we ten- dat ervaar ik als bijzonder fit ben zie ik tenminste geen
slotte een geweldig fijne tijd boeiend."
enkele reden om er de brui aan
beleefd."
Dat hij moeiteloos met zijn te geven. Niet dat ik op mijn
Als de gelegenheid zich voor- tijd meegaat bewees hij een oude dag nog per se zo nodig
doet zoekt Methorst zijn oude paar maanden geleden door, moet. Nee, ik kan nog en daar
kameraden van wat tegen- voor het eerst in Zandvoort, ben ik alleen maar heel erg blij
woordig de reservepolitie heet een officiële verbintenis tussen mee."
Johan Schaaphok
nog wel eens op. In de destijds twee vrouwen te bewerkstelli-

BNN'ers

'Het lijkt soms wel of het abnormaal is om
in een latere levensfase nog veel te doen'
te ordenen. Nadien wist Methorst zich pp te werken tot
commies A, in welke functie hij
leiding gaf aan een team van
zeven kantoormedewerkers.
Spijt van zijn beslissing om
zich, als geboren Hagenees,
blijvend in Zandvoort te vestigen zegt Methorst nooit te
hebben gehad.
„Integendeel, ik was gelijk
gek op het Zandvoort dat ik in
die tijd aantrof. En ook na alles

Snoezig en poezig

Weekenddiensten
m

Berichten
en tips voor
deze rubriek me!
zakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

a. dl e

ribisch gebied geweest dus
deze prijs komt als geroepen.
Mijn vriend en ik gaan waarschijnlijk in maart en we koppelen er dan een cruise aan
vast," aldus Marga.

Veel fans
van Marco

ZANDVOORT - Ruim honderd fans van Marco Borsato
hebben donderdagnacht de
nieuwe cd van hun favoriete
Nederlandse zanger gekocht
bij de Music Store in de Kerkstraat. „Ze stonden al voor de
deur te wachten toen ik om
twaalf uur de zaak open deed,"
vertelt eigenaar Armand Rajnoch.
„Het waren niet alleen jonge
meiden, maar ook oudere jongeren, toeristen, horecamensen, van alles eigenlijk. Het
was zó druk dat ik blij was dat
een collega uit IJmuiden, die
even kwam kijken, ook wilde
bijspringen. Hij had geen vergunning van de gemeente gekregen om open te gaan, ik
wel." De Music Store mocht
van twaalf tot één open blijven
op voorwaarde dat de platenzaak niet elke maand met dit
verzoek komt. „Ze begrepen
bij de gemeente gelukkig dat
dit een bijzondere gebeurtenis
was."
De cd van Borsato, 'De Bestemming', doet het overigens
nog steeds goed volgens Rajnoch.

POLITIE: Alarmnummer 112. 5717373, op alle werkdagen van
In andere gevallen: tel. (023-) 9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
5713043.
Postbus 100, 2040 AC ZandBRANDWEER: Alarmnummer voort.
112. In andere gevallen Belbus: De bus rijdt ma t/m za
023-5159500 of - voor info over- van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
dag - (023-) 5740260.
minimaal l dag van te voren
AMBULANCE: Alarmnummer opgeven bij het Welzijnscen112. Anders: tel. 023-5319191 trum, tel. (023-) 5717373. Voor
(ongevalllen), Centrale Post de maandag moet men zich op
Ambulancevervoer (CPA) de vrijdag ervoor opgeven.
Kennemerland.
50 plus Inlooppunt: Woe 10-12
uur, voor informatie, ontmoeHuisartsen: De volgende huis- ting, leestafel en kopje koffie of
artsen hebben een gezamenlij- thee. Willemstraat 20, zij-mke waarnemingsregeling: J. gang Gemeenschapshuis.
Anderson, B. van Bergen, C. Alg. Maatschappelijk Werk
Jagtenberg, Hermans, P. Paar- Zandvoort: Noorderstraat l,
dekoqper, H. Scipio-Blume, F. tel. 5713459 bgg 023-5320464.
Weenink. Informatie daarover Spreekuur op werkdagen van
tijdens weekend, avond/nacht 9.00-10.00 uur. Verder volgens
vanaf 16.30 uur, én tijdens afspraak.
feestdagen via telefoonnum- Telef. Meldpunt Sexueel Gemer (023-) 5730500. De spreek- weld: tel. 023-5340350 op werkuren van de dienstdoende arts dagen 12.00-14.00 uur en
zijn zowel op zaterdag als zon- maandag- + donderdagavond
dag van 11.30 tot 12.00 uur en 19.00-21.00 uur.
van 17.00 tot 17.30 uur. Een af- Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
spraak is niet nodig.
08.30 tot 17.00 uur.
Gezondheidscentrum (tel. Zandvoortse Vereniging van
5716364):
uitleenmagazijn. Huurders: Gratis advies voor
13.00-14.30 weekdag., spoedge- leden. Telefonisch spreekuur
vallen za en zon: doktersdienst elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretan0900-1515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W. Neutel, tel. (023-)
5713073, openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te
bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 0900-1515.
Verloskundigen: Mevrouw S.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P. J. van
der Deijl, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort,
tel. (023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471.
dag en nacht bereikbaar voor
een gesprek van mens tot
mens_.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie. advies en hulp tel. (023-)

ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnununer gas buiten
kantooruren: tel. 023
(5)235100 (nv Energiebedrijf
Zuid-Kennemerland. Tijdens
kant.uren: 5235123.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34. tel. (023-)
5714131.
Open
ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30. vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u.,

Dier
van de
week
Ongetwijfeld heeft u net zo'n snoezige foto van uw poes, hond,*
cavia, hamster, schildpad, goudvis, papegaai, woestijnrat of ander huisdier. Ik ben erg benieuwd. En ik niet alleen, ook de
medewerkers van het jarige Kennemer Dierentehuis kijken naai
uw leukste dierenfoto uit. U kunt nog inleveren voor de fotowedstrijd bij het Kennemer Dierentehuis, Keesomstraat 5, 2041 XA
Zandvoort. U maakt kans op een diner voor twee of een sorbet
voor vier. Op 30 augustus worden de winnaars bekend gemaakt
tijdens de open dag van het asiel.

Dominee wil terug
Dominee Boeyinga heeft het „reuze naar de zin" gehad op het
Kerkplein. Hij hield daar voor het eerst zijn jazzdienst vorige
week. Andere jaren was hij altijd met Milly Scott te vinden op
het Gasthuisplem. Diep m zijn hart keert hij volgend jaar het
Wie raakt er niet vertederd liefste terug naar het Gasthuisplem. „Dat was altijd een fantastials bij het zien van jonge kat- sche plaats. Op het Kerkplein vond ik het wat lastig dat de
mensen die de dienst niet bij wilden wonen vlak voor mijn voeten
jes? Vier kittens logeren in
het Kennemer Dierentehuis langs liepen. Dat moest wel, want we blokkeerden het hele plein
en zijn op zoek naar een nieu- Je moet mensen ook met dwingen om erbij te zijn, vind ik. Het
we eigenaar. Ze zijn geboren unieke van zo'n jazzdienst buiten is nu juist dat het zo heerlijk
spontaan allemaal is. Ik wil daarom ook beslist met binnen m de
in het vrije veld en onlangs
kerk de jazzdienst houden. Dat maakt de drempel ook zo hoog
naar het asiel gebracht. Ze
zijn tien weken oud. Volgens Nee hoor, buiten is het zo heerlijk. Ik kijk het hele j aar uit naar de
jazzdienst in Zandvoort," aldus de dominee die inmiddels alde verzorgers van het asiel
zijn het schatjes, maar vergt weer jaren m Abbekerk woont maar tijdens het jazzweekend
het wel enig geduld om ze op met veel plezier naar Zandvoort komt.
te voeden. Sommige van de
katjes zijn bovendien ook wat
verlegen. Maar met wat extra
aandacht kunnen ze opgroeien tot hele leuke katten. Ze Golfers en ruitjesbroektypes zijn allang niet meer synoniem vooi
elkaar. Sportlui en Zandvoortse horeca-ondernemers zijn er ook
hoeven niet allemaal in een
dol op. Maandag hielden de stamgasten van het Zandvoortse
huis terecht te komen, dus
kan het asiel vier mensen blij Rockcafé Wild Child zelfs voor de derde keer een golftoernooi in
Spaarnwoude Wild Child-eigenaar Frank Vink reageerde na
maken met een jong katje.
Wie meer wil weten over de afloop tijdens de gezamenlijke barbecue heel enthousiast. „Het
katten of over andere dieren, is heel leuk gegaan en het was heel erg gezellig " Zeventig
kan terecht in het Kennemer Golfers deden er mee; 58 haalden de laatste hole. Onder hen ook
Dierentehuis, Keesomstraat 5, de bekende Zandvoortse voetballer Pieter Keur. Eerste werd
Bas Nering, die overigens pas vorig jaar begonnen is met golfen
tel. 571.3888.

Stamgasten met golfstick

zat. 10-14 uur.

Burgerlijke stand
Periode: 8-14 augustus
Getrouwd: Jan Koper en Louise Helena Francisca Crouwel.
Paul Bartling en Sandra Boegheim. Mike Wilfred Kamphuis
en Jeanine Terol. Johan Gerrit
Lammers en Malgorzata Ewa
Pawlas.
Geboren: Britt, dochter van
Robin Henk Leferink en Johanna Hilda de Jong.
Overleden: Dirkje Koppe, 59
jaar. Jannetje Harmina Bolden Otter, 96 jaar. Augustinus
Antonius Baptist Allebes. 70
jaar. Roy Edward Auberlen. 49
jaar. Pietje Keur-Zwemmer, 94
jaar.

Kerkdiensten
Hervormde Kerk: zondag 10 uur: ds J. van Leeuwen.
Gereformeerde Kerk: zondag 10 uur: ds C. vd Vate.
Agatha Parochie: zaterdag 19 uur: pastor C. v. Polvliet: zondag
Marga Woelinga (links) mag een week lang naar Puerto Rico. Zij kreeg ecu cheque van Marga van Beek 10.30 uur: pastor C. v. Polvliet.
c
n Catelijnc Hart, beiden van de Puerto Rico Tourism Company, en Martinair stewardess Elian
Nieuw Unicum: zaterdag 10.45 uur: geen dienst.
Zeilwedstrijd naar het voormalige zcndciland REM
Bosch
FotoDijkstiaBV Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: geen dienst.

verander nee
met de ontulkkellngen
om je heen

i nin

HEIERMAN SCHOONMAAKBEDRIJF
vraagt

1 SCHOONMAKER (M/V)

Zorg dal je kennis en vaardigheden up-to-date zijn door te kiezen
voor een deeltijdopleiding aan de HEAO van de Hogeschool Holland
in Diemon.

voor object in Zandvoort-Noord.
Dagen: ma. t/m vr. Werktijd: 07.00-09.00 uur.

Dagen: ma. t/m vr. Werktijd: 07.00-09.00 uur
Het kunnen omgaan met een schrobmachine is een
pré.
Een fiscaal nummer; schoonmaakervaring, alsmede beheersing van de Nederlandse taal zijn vereist.
Hebt u interesse, belt u ons dan onder tel.nr.
(023)5719292. Antwoordapparaat? Spreekt u dan duidelijk uw naam en tel.nr. in.

Secon Fashion Service B.V. is per direct op zoek naar

De enige ambachtelijke slager
in Zandvoort

Medewerkers finance & administration m/v
op fulltime basis

Haltestraat 54, Zandvoort

1(1

AIRROTREA

Profiel
Je beschikt over een opleiding op MEAO/PD niveau. Je b'ent op korte termijn beschikbaar, flexibel, stressbestendig en in staat zowel zelfstandig als in teamverband
te werken. Je hebt een dienstverlenende instelling.

FAMILIE-AMUSEMENT

één eigen kijk op de realiteit

Voor de afdeling PZ zoeken wij een:

Alrecrea is onderdeel van de Veltmeijer Group, die op haar beurt
naast familie-amusementscenters in verblijfsrecreatieparken ook
een import/export- en een exploitatiedivisie van kansspel- en
behendigheidsapparatuur alsmede diverse Meetpoint
amusementscenters beheert, zowel op nationaal
als internationaal terrein.

Wildenborch 6, Diemen-Zuid (15 Metrominuter! van Amsterdam-Centrum)
Telefoon: 020 - 495 1000. Internet: http://www,hsholland,nl ' ' • • • e-mail: info@hsholland.nl „ * ' '
»

HEM»!

Administratief Medewerker
Personeelszaken m/v
op parttime basis

In deze functie verzorg je de aanwezigheidsregistratie (d.w.z. klok- en verlofadministratie), het archiveren van werkbriefjes en het controleren van facturen van uitzendbureaus, het sturen van aan- en afmeldingen naar de arbodienst en bedrijfsvereniging, het beantwoorden en archiveren van open sollicitatiebrieven en het maken
van personeelspasjes.

Voor het amusementscenter in het Crandorado-bungalowpark
Zandvoort zoekt zij op korte termijn enthousiaste
part-time medewerk(st)ers (min. 20 u. p/wk)
voor de functie van:

GASTHEER / GASTVROUW

Wie helpt ons het Parool/NRC
op tijd bij de abonnees te bezorgen.

Profiel
Voor deze functie dien je te beschikken over een MBO werk-denkniveau, een aantal jaren relevante ervaring en een flexibele, dienstverlenende instelling. Je werkt
accuraat en kunt omgaan met vertrouwelijke informatie. Verder beheers je Engels
en Duits, met name in woord. Je kunt goed werken met moderne computerpakketten als Excel en Word.

Binnen deze functie bent u verantwoordelijk voor
het beheren van kasgelden, het toezicht en schoonhouden,
het verstrekken van (spel)informatie,
administratieve verwerking, etc.

Kleine wijken. Goede verdiensten + extra's.
± 3 kwartier per dag
en je spaart een leuk centje bij elkaar.

Tenslotte zijn we per direct op zoek naar een

Functie-eisen:
*• U heeft een flexibele werkinstelling en bent bereid om
met wisselende werktijden en in de week-enden te werken
*• U beschikt over goede contactuele vaardigheden
^ U bent omstreeks 21 jaar of ouder
*• U heefteen representatief uiterlijk

Wil jij dat? Bel me dan even en vraag naar Olga

Secretaresse/receptioniste/telefoniste
op fulltime basis

In deze functie houd je je bezig met
• het ontvangen van bezoekers en deze doorverwijzen naar de gewenste afdeling
• secretariële werkzaamheden voor de directeuren financial controller, waaronder
'het verzorgen van de inkomende en uitgaande post, het beantwoorden van de telefoon en notuleren tijdens vergaderingen
• overig voorkomende werkzaamheden op de afdeling.

Wij bieden:

*• Een goede beloning
K Een jaarcontract en bij gebleken geschiktheid
een vaste aanstelling
*• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
>• Een uitdagende en afwisselende baan

tel. 023-5715873

Eigen horecabedrijf
-

"

*

Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste vestigingseisen.
a
- •
•
•
°
Ook
voor andere
branches.
Bel voor informatie:

Profiel
Wij zijn voor deze functie op zoek naar een representatieve dame, die beschikt over
een opleiding op MBO niveau, een aantal jaren relevante ervaring en een flexibele,
dienstverlenende instelling. Verder beheers je Engels, zowel in woord als geschrift.
. . .
, .-•>'-• ",-<i •••#
Voor alle functies geldt datje jouw schriftelijke reactie, inclusief curriculum vitae,
voor l september 1998 kunt sturen naar Secon Fashion Service B.V., t.a.v. Mw. N.
Kemperman, Postbus 90049,1006 BA Amsterdam.

Uw schriftelijke reactie, voorzien van een recente pasfoto en cv
kunt u binnen 74 dagen richten aan:

start'n SEC-opleiding
!'

Secon Fashion Service B.V., een zelfstandige onderneming binnen Secon Group,
verleent haar diensten aan de mode-ondernemingen, onder andere op het gebied van
financiële administratie, credit control, logistieke zaken en automatisering.

In deze functie houd je je onder andere bezig met het coderen en inboeken van facturen, het dagelijks verwerken van bankmutaties, crediteuren- en debiteurenmutaties, archiveren en overig voorkomende werkzaamheden.

Hogeschool Holland

• Horeca Ondernemersvaardigheden
• Cafébedrijf/Sociale Hygiëne

Secon Group is een dynamische, snel groeiende, internationaal opererende groep
van mode-ondernemingen die zelfstandig werken binnen een aantal segmenten van
de confectiemarkt.
Secon Group neemt inmiddels een vooraanstaande positie in met onder andere
toonaangevende merken als G-star, TurnOver, Arrow, Gentiluomo en Louis Feraud.

Slagerij Vrccbtirg

u*lt.,>i«^i*Ci' f^X'

Meer weten?
Wil je meer informatie over deze opleidingen, of over een van de ruim
50 andere opleidingen van de Hogeschool Holland? Bel dan met het
Onderwijs Voorlichtingscentrum 020 - 495 1000 of kom naar een van
de voorlichtingsdagen in ons gebouw aan Wildenborch 6.

SECCJH

voor schoonmaken

1 SCHOONMAKER (M)

Daarnaast is er de mogelijkheid om in twee jaar een certificerende
bevoegdheid te halen voor Accountant-Administraticconsulent NA,
SPD/HEAO-BE/NAC-1/2.
Het eerste jaar is voor de deeltijdopleidingen gelijk en bestaat uit
een gemeenschappelijke propedeuse. Zo kun je gedurende het
eerste jaar een definitieve keuze maken voor een van de opleidingen.

2 vlotte
winkelmeisjes

en jongen

Tevens voor een object in Zandvoort,
omgeving Zandvoortselaan:

Ie hebt twee avonden per weck les en kunt kiezen uit de volgende
opleidingen:
« Bedrijfseconomie
• Bedrijfskundige Informatica
• Commerciële Economie
• Management Economie en Recht
• Veldkamp Academie (hiervoor zijn de colleges op maandagmiddag
en -avond).

GEVRAAGD VOOR DE ZATERDAG:

ALRECREA FAMILIE-AMUSEMENT
T.a.v. Dhr. A.J. Meijer, Dr. Nolenslaan 117, 6136 CM Sittard

.;,,

of bel voor meer informatie 046 - 452 64 44

i»»***

r p'llpM f

ALRECREA IS DE HANDELSNAAM VOOR AUTOMATEN EXPLOITATIE LIMBURG B.V.

, ,

SECis erkend
door de bedrijfstak
horeca.

training & opleiding
Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 51 50 329

iedereen leest de krant altijd en overal

HOLLANDSE
GRAANJENEVER
BDO CampsObers is met
20 vestigingen en circa T 000 medewerkers

Voor het Facilitair Centrum Reizen van onze
vestiging Amsterdam zoeken wij een

vergelijkbare prijs.^&SS'

een vooraanstaande organisatie op het
gebied van accountancy, belastingadvies en
consultancy. BDO richt zich als financieel
dienstverlener met een full-service concept
en een internationaal netwerk met nome op
het marktsegment MKB. Binnen het MKB
ligt het accent op wat wordt genoemd de
familiebedrijven.

1
medewerker checkt

Administratief
medewerker
In de functie van administratief medewerker
FCR ga je, na een inwerkperiode, samen met
je collega's voor onze klanten op een zorgvuldige en cliëntgerichte wijze de administratie
verzorgen. Wat je nodig hebt is een diploma
MEAO-BA, eventueel aangevuld met een
gerichte vervolgopleiding. Heb je al relevante
ervaring opgedaan en ben je op zoek naar een
functie waarin je je verder kunt ontwikkelen,
of heb je net je diploma gehaald? Beschik je
over een cliëntgerichte instelling en goede
communicatieve vaardigheden? En wil je werken
in een prettige, informele sfeer, met een goed
salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden
zoals een ruime onkostenvergoeding, een
eindejaarsuitkering en een PC Privé-project?

betekent de voordelen van relatief kleine
vestigingen en een informele, op samenwerking gerichte sfeer, combineren met de
voordelen van een landelijke, professionele
organisatie. Dit komt onder andere tot uiting

CALUMBA
LIKORETTES
diverse smaken, o.a:
passion en tropical,

BDO

CampsObers

• fles 0,7 liter

ELDERS 14*95"

heeft
vestigingen
in Alphen aan
den Rijn
Amsterdam
Apeldoorn
Arnhem
Breda
Dordrecht
Eindhoven
Geteen
's-Grauenhage

PESCADOR
BLANCO

BARBERA D'ASTI

Deze voortreffelijke witte wijn van
het "Caslilio Perelada" heeft een V
licht bubbeltje. Juisl voor de )
zomermaanden is deze wijn,
mits lichl gekoeld, heerlijk! De
wijn kenmerkt zich door tonen
van citrusvruchten

Spreekt zo'n wereldbaan je aan?
Stuur of e-mail dan je sollicitatie met cv naar:
BDO CampsObers, afdeling Personeelszaken,
t.a.v. Gezina Derks. Postbus 182,
5600 AD Eindhoven. E-mail: pz@bdo.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen
met Ineke de Wilde (020-691 02 11) of onze
Internet-site raadplegen: http://www.bdo.nl

in onze goede doorgroeimogelijkheden,

Helmond
's*Hertogenbosch
Lelden
Maastricht

Barbera is het klassieke
druivenras van de Italiaanse
streek Asti. Deze wijn heeft

een krachtige smaak waarin

ook vanille naar boven komt.

MAMREWEG WINERY
Deze vlonkerende paarsrode wijn heelt
een bouquel
van rijpe bananenen en is
lluweelzacht
in de smaak

JOUKE DE
JONGHE
BEERENBURG

Een heerlijke wijn voor bij
pastagerechten, rood

vlees of kazen.

Groningen

Interesse?
Werken bij BDO CampsObers

Pc<KrSctrraiWrjat* f«EST SCOTCH losti

kleur: lichtgeel;

OSBORNE SHERRY

kleur: dieprood;

bouquet: citrus
vruchlen;

smaak: sprankelend

bouquet: vanille;
smaak: krachtig

fris en enigzins droog

intens fruit

Naaldwijk
Nijmegen

PETITCHABLIS Een elegante
DOMAINE LOROT witte droge wijn
geroemd om
zijn finesse, en
souplesse.
Heerlijk bi vis

zoek uit:
J5| dry, medium of
manzanilla
fles 0,75 liter

ELDERS

Roosendaal
Rotterdam
Tilburg
Utrecht

studiefaciliteiten en arbeidsvoorwaarden.

BDO
B E R E K E N D

BDO CampsObers
Accountants :s
Belastingadviseurs '•?
Consul hint s •••

O P

M O R G E N

BRAND PILSENER

krat a 24 f lessen

hee£t alle dranken !
HAARLEM: Califomiëplein 17 (naast D-reizen)
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk y/d Broek Supermarkt)
DIRCK III heeft meer dan 50 slijterijen, bel wor onze overige vestigingen: 0172 • W 300
Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 30 augustus, zolang de voorraad strek). Druk- en telfouten voorbehoude

ADVERTEREN'? ZANDVOORT: 02(1 -S71 7166

(Weekmedia 17

Z

woensdag 19 augustus 1998

Zand voorts
Nieuwsblad

De kampeergast
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Ze komen uit Trier, de 20-jarige Kristina Wojauowstri en 23-jarige Thomas Hoffmann. Beiden studeren: Kristina
volgt een opleiding voor fysiotherapie; Thomas studeert politicologie en Duitse wetenschappen. Ze zijn al tien
maanden verliefd op elkaar. Met zijn tweeën brengen ze voor het eerst van hun leven een paar dagen in een
geleend tentje door op camping De Branding. Het nachtleven bevalt hen uitstekend in Zandvoort. Vooral Kristina
is er enthousiast over. Ze zijn volgens Thomas naar Zandvoort gekomen omdat deze badplaats makkelijk
bereikbaar is per auto. Over de zee is hij minder positief. „Er zitten te veel algen in. Die voelen vies aan." „Maar,"
zegt Kristina, „op het strand kun je wel lekker liggen." Een romantische zonsondergang hebben ze nog niet gezien.
Voordat ze terug naar Duitsland gaan, willen ze die zeker nog een keer meemaken.
Foto Karin Schut

E
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HET VOORDELIGSTE GSM
ABQMNEMENT VAM NEDERLAND
MOBILINE 14.95*MR MAAND
ALLERNIEUWSTE PHILIPS
TOPKWALITEIT. GSM TOES-

SAMSUNG CAMERA
PHILIPS BREEDBEELD

VPK60; 14x motorzoom.' 1099.-

1249.-

PT820; Black-line S groot| beeld, stereo, TXT. AdV2795.-

1679.-

PHILIPS BREEDBEELD
PW9501; Tv van 't jaar! 70cm
Black-lineS, lOOHzdigital
scan, stereo, TXT. Adv"3895.-

2199.-

PHILIPS BREEDBEE'LD
DOLBY PRO LOGIC

j PW9611; 70cm, 100 Hzdigital scan, stereo.TXT. Actv'4595.-

2599.-

CM STEREO
PHILIPS 70CM
PT4501;Teletekst.Adv'1645.ekst.Adv'1645.-

949.-

SONY +LCD SCHERM
TRV11; VideoS Camcorder. Adviesprijs'1980.-

848.-

debiteC 1***"' • 1-jarl0 abonnement, Bellen In s
;
binnen- en buitenland,
~•
*» H-M.JW.N»^speciaal laag weekend tarief 2

AWMBOO; 15 programma's.
Ruime vubpening. Milieuvrienlijk. Deurbeveiliging. '1079.-

PANASONIC STEREO
KLEUREN-TV
MET DOMESOUND
TX25XD2; 63cm Quintrix
beeldbuis, Dome Sound HiFi
luidsprekers, 40 Watt stereo,
TOP teletekst met 100 pagina's geheugen en handige
menubediening.
Adviesprijs*1499.-

DCR; TOPKLASSE! 7,5cm
kleurenscherm. Adv'4400.i

698.-

INDESIT 900 TOEREN
WASVOLWASAUTOMAAT
WE900; Instelbare centrifugegang, regelbare Ihermostaat, RVS trommel, zelfreinigendepomp. Adv"1199.-

PHILIPS MATCH-LINE
VR;Turbo-Drive, stereo, montage, Jog&Shuttle,TXT. '1495;-

949.699.-

:
SONY HIFI
l STEREO
STEREO

E810; 4 koppen
in Super Trilogie
montage videorecorder.
.recorder. '1550."1550.-

DE

*>««
vo
orraad strekt.

DIT

WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's. '1349.-

899.-

ZANUSSI WASAUTOM.
FL700; 750 toeren centrifuge. RVS trommel, schokdempers. Adviesprijs*949.-

l O2O - 64T4939 l

669.-

INDESITWASAUTOMAAT

| KV29; Stereo, TXT. '1880.-

Showview + PDC.
'DC. Adv' 1200.-

1179.ISONY BREEDBEE'LD

659.-

WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv'799.-

1479.-

t SONY 100HZSUPER!

E2561; Super Trinitron,
PIP, stereo, TXT. AdV2970.-

JVC HIFI STEREO
STEREO

599.-

STEREO !
SAMSUNGi STEREO
!

| X2101; Trinitron, TXT."1440.-

499.-

699.569.369.-

850 toeren. Slechts 40 cm
breed. AdviesDriis"1435.-

SV125; Videorecorder
orecordermet
met
PDC. Adviesoriis-749.esoriis'749.-

KOR610; DIGITAAL. 18 liter inhoud, 800 watt vermom, auto. programma's. "349.-

395.-

~~ 229.-

SIEMENS> KOELKAST
Met vriesvak.
ak. 140 liter inin
houd, CFK-vrij.
-vrij. Adv'729.Adv'729.

SAMSUNG 24 LITER

425.-

1000 watt magnetron, 60 minuten timer, automatische
programma's.

299.-

SHARP HETE-LUCHTl
COMBI MAGNETRON

479-

WHIRLPOOL AVM

Ruime 3 in 1 combi magnetron. Met hete lucht, grill en
900 Wattmagnetron.Dusontdooien, koken, bakken, braden en gratineren. Adv"999.-

599.-

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met automatischeontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
*«•* sterren invrieskapaciteit.
Adviesprijs"999>-

479.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaansevormgeving. ••••
sterren invriescapaciteit.
Adviesprijs 899.-

579.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk; 4 programma's,12couverts.'899.- l

525.-

BOSCH AFWASAUTOM.
SMS1012; RVS interieur. 4
sproeiniveaus.Adv"1179.- l

978.-

675.-

569.-

BAUKNECHTVAATWASSÊR

K1321S; 270 liter inhoud.
CFK- en HFK-vrij. Adv" 1399.-

~~ 795.-

849.-

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar. Maar
liefst 280 liter inhoud, 3 vriés1adèn;CFK/HFK-vrij. '1849.-

GSF341; 3 programma's. Variabele indeling. Adv*1099.- l

SIEMENSAFWASAUTOM.

SN23000; Met aquastop
en RVS binnenzijde. Lage
verbruikswaarden.' 1348.-

845.-

MIELE VAATWASSER
G570; Topklasse. 6 Programma's. 12 couverts. Waterontharderenwaterstop.'2099.- l

~1295.-

AEG BOVENLADER

1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk.
Waterbeveiliging. Adv'1649.-

M21; Hi-BlackTrinitron. "990.-

M1400;Afstandbed.'550.-

Met vriesvak.
/ak. Adv'699.-

KG25V03; 240 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv'1348.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

i SONY55CMTELETEKST

l SONY PORTABLE KTV

219.-

SIEMENS KOEL/VRIES

78.-

ïn, SHOWVIEW
SB65; 4 koppen,
PDC, long play.
>lay.Adv-1095.Adv'1095.-

979.-

365.-

ZANUSSIl KOELKAST DAEWOO MAGNETRON

849.-

TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
Adv'1099.-

579.579.-

SONY 55CM STEREO

Nederlands grootste en a

GV6400; 4 koppen,
Showview+PDC.
'DC.Adv'1159.Adv"1159.-

KV25; Super Trinitron, teletekst, afst.bed. Adv'1399.-

17 liter inhoud. Eenvoudie bediening. Adv'599.-

WHIRLPOOL
'OOL KAST

MIELE KOELKAST

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

GRUNDIG HIFI
HIFI STEREO

ARISTONA
A STEREO

130 liter, metil vriesvak. "699.-

169.-

ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter vriezen. Adv'949.-

649.-

1699.-

l SONY 63CM STEREO

499,-

IFI STEREO
PHILIPS HIFI
VR665;Showview+PDC,4kopiew+PDC,4koppen, FollowTV.Iongplay.'l
,longplay.*1095.095.-

:Drive.Adv*819.
| 28WS1;70cmSuperTrinit A637: Hi-specDrive.Adv*819.ron, 60 Watt stereo, teletekst. Adviesprijs'2990.-

WHIRLPOOL AVM260

1599.-

rilogic,4koppen,
SONY 72CM TRINITRON E705; SuperTrilogic,4koppen,

j SONY BREEDBEELD

295.-

Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Makkelijk te j
1Vetekookfunkfes."699.-

SONY HIFI
=l STEREO

1299.-

R2V18; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

BAUKNECHTWASAUTOM.

779.-

KV24WS1; Super Trinitron,
| stereo, teletekst. Adv'2440.-

ER KOELER
145 LITER

MIELE 1000 TOEREN

CALL CENTER
MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR

SHARP MAGNETRON

1
AutomatischeBontdooiing.
ontdooiing.'529.529.-

Topklasse. Vol electronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv'2299.-

FW375P; 240 Watt Dolby Surround '
versterker, RDS tuner, dubbel
cassettedeck, 3 CD-wisselaar,
inclusief 3-weg (rontspeakers,
center- en surroundspeakers en
afstandbediening. Adviesprijs*1095.-

ConMimcnlBfi Htlpd*»k voor Infomulk «n
•dvto». T«v«n» rrwlcten v«n storingen **n
ktourtntvivvtei* «n groot hulthouctolijki *pp.

179.-

275.-

Ideaal voor op de camping
en in de auto.

15

PANASONIC
IIC STEREO
ser! 4 koppen,
HD610; Topper!
Showview+PDC.
'DC.Adv'1199.Adv' 1199.-

Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

ELECTROLUX
KOELBOX 12 volt

'' •SS«Kiii-*sii^£"

PHILIPS MINI SET
MET DOLBYSURROUND
PRO LOGIC

M6135; Supersnel verwarmen en ontdooien. Uilneembaardraaiplateau. Adv'279.-

1-DEURSKOEL

WHIRLPOOLWASAUTOM.

S
•

SONY DIGITAAL TOP!

70voorkeuzenders,
nders. Off.
Off. Ned.
l
Philips garantie.
itie. Adv'745.Adv'7

319.-

GRATIS:

TR780; STEADY SHOT, topklasse camcorder. Adv'2530.-

151 CM KTV TELETEKST
TELETEr

Off. Ned. Philipsgarantie.'495.is garantie.'495.-

WM20000; RVS trommel en
kuip. Aparte temperatuurreBespaartoets. Adv' 1348-

SONY Hi-8 HIFI STEREO

699

389.-

968.-

SEMENSWASVOLAUTOM.

* Aanslultkosten tw.v. 108,69
J^^^^V--v--

Voor ««nvreog »bonn»m«nl zijn ver»Ul: Galdlg» l»gltlrn«tl«,
kop!* logltlmotl» «n tiopl» b«nki<»crirlft (tontlor bwtrag*n)l:

GRDV; Camcorder, 100x
Eoom. Adviesprijs'5279.-

PORTABLEKTV37cm
EKTV37cm

Lavamat617. 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiliging,
zuinig en stil. AEG meerdere
malen best getestl Adv" 1449.-

• lirat cholce garantie

TR620; 15x zoom, 3 programAE. Adviesprijs'1890.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

AEG WASAUTOMAAT

-~~^>^r^

SONY STEADY SHOT !

JVC DIGITALE STUNT!

PT156; Afstandbediend.
idbediend. 64
645.-

S»!

179 gram, • 85 uur stand by,

STEREO KLEUREN-TV
LEUREN

489.

mOME SOUND

GRATIS

SONY T R A V E L L E R

TR401; HiFi geluid. Adv' 1330.-

Off. Ned. Philips
illips garantie.
garai
<st. Adv'
Adv'12
55cm, teletekst.
1245. -

PHILIPS TELETEKST
TELETEK!

Degelijke uitvoering, automatische ontdooiing en CFKvrij. Maximaal 2 per klant.
Adviesprijs*398.-

TELTWISTT.W,V.fi99.~^r~~~~/\^^^2~-

PW6301; 61cmBI.LineS,
stereo, teletekst. Adv'2095.-

PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV

145 LITER KOELKAST

SONYLONGPLAY

KOOKPLAAT

E260;Showview+ PDC. '780.

RVS+vonkontsteking.*399.-

WASDROOGCOf/BlNATE

529.-

269.-

Wassen en drogen in 1 machine, 1 000 toeren. Adv' 1 549.-

PANASONIC Beste Koop!

848.-

NVSD200; Showview
PDC. Adviesprijs'649.-

439-

ARISTONASB25TURBO
Super Turbo-Drive, Showview
+ PDC, afstandbediening. "845.-

429.-

PANASONIC KTV TXT

INBOUWVAATWASSER
Volledig integreerbaar,
4 programma's en aquastop. Adviesprijs. *1299.-

WASDROGER STUNT!

PHILIPS SHOWVIEW

MetCjdktok en pluizenfilter. *495.-

VR165;+PDC. afst.bed. '745.

849.-

TX21; 55cm FSQ. Adv'849.-

."•BCCPRÏJS

PANASONIC63CMTOP

JVCSHOWVIEW + PDC

Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs'649.-

A237; Express ProDigi. '714.-

MD2; HiFi-stereo.TXT.'1399.-

SONYVIDEORECORDER
ARISTONASTEREOKTV

Ë105:Afslandbediening. '61 0.-

TA4412; 63cm, teletekst' 1595.-

PHILIPS VHS-VIDEO
ARISTONA63CMKTV
TA5212; Stereo, teletekst,
top Black-line S. Adv' 1795.'

2-DEURS KOELKAST

Geenafvoernodig! RVStrommel.

CFR; 220 liter netto inhoud, CFK-vrij. Adv'849.-

Kreukbescherming. Instelbaartot 1 50 minuten. '949.-

369.-

Met afstandbediening.

~ 299.-

PHILIPS 1400 WATT STOFZUIGER
MOBILO; Lichtgewicht, regelbare zuigkracht, 5 filter systeem
enrolsnoer.Adviesprijs*339.-

PHILIPS MIDI HiFi SET

AS665; Hoog verniogeo, digitale te, 3 CD-wisselaar, dooöel
cassettedeck, platenspeler, afstand-'^
bedieninj.S-weg luidsprekers.
Adviespnjs*895.-

TMTXT,2tuners.AdvM395.-

979;-

SONY COMBO 37CM
.KVl4y.il; Showview. PDC.

•y'|Adviesprijs'1220.-

ZANUSSI 2-DEURS
Z150; Automatische ontdooiing. Adviesprijs'749.-

445.-

BOSCH WASDROGER

AEG WASAUTOMAAT

Electronische besturing.
Zeer stil. Adviesprijs'1 099.-

LAV74620;Electronisclié 1400 toeren
wasautomaat met starttjid voorkeuze,
zeer zuinig. Adviesprijs*2149.-

Gas-elektro fornuis, grill, thermostaaten sierdeksel. "1199.-

798.-

1 80 liter. Variabele indeling. ETNA FORNUIS
Zuinig en stil. Adv '985.- Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv'695.-

498.-

Electronisch en reverserend.
RVS trommel. Adv'1799.-

LUXE FORNUIS

1195.-

K6-233 MMX. 15" Monitor.
32 MB. 3,5 GB, W95

Gasoven, vonkontsteking en
ovenlade. Adviesprijs*849.-

398.-

CENTRIFUGE

j.-wwj.-jjj.» 2879.-

2800toeren,RVStrommel.'249

INTEL P200MMX PC
Multimedia PC, 32MB intern,
2.1GBschijf,CD-Rom,fax/modem, W'95, 1 jr. On-Site garantie en helpdesk. '3799.-

1979.-

K6-233MMX,32MBintern,
2.0GB, K56.flex fax/modem,
14" monitor. Adv"3999.-

90 LITER VRIESKAST

PELGRIM KOOKPLAAT

3 vakken. Adviesprijs 698.-

2-delige pannendragers en
sierdeksel. Adviesprijs*490.-

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik,
capaciteit, CFK-vrij.

449.-

679.-

BOSCH VRIESKAST

GRUNDIG 63 CM KTV

~~ 278.-

ETNA KOOKPLAAT
2-delige branders

178.-

HOLLANDIAKOOKPLAAT
KOOKPLAAT

GSD1 300; 3 laden, 1 1 kg in- 4-pilsgaskookplaal.
plaat. Adv"295.Adv'295.vriescapaciteil. Adv'848.-

ST650; Stereo. TXT. Adv'1 829.-

P730; STUNT! Adv'699.-

948.-

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS

BOSCH KOELKAST

IBMAPTIVAE60TOP!

GRUNDIG37CM + TXT

Gasfornuis
met elektrisch(
oven, incl.
grill en
sierdeksel.
Adv"1450.-

MIELE WASDROGER

PRES 2254 PC!

^ISICM KTV 7:VIDEO

425.-

BAUKNECHT DROGER

VR161 ; Afslandbed.Adv'645.-

Ooooooo

FG1;

CONDENSDROGER

STUNT! VHS-HQ VIDEO
| TV/VIDEO COMBI'S

ATAG
FORNUIS

ZANUSSI WASDROGER

158.-

OPZETVRIESKAST

BUBBLEJET STUNT!

Handig! 50 liter. Adv'595.-

JP170; Kleurenprinter. '599,-

ATAG WASEMKAP

KTV 37CM +TELETEKST HP INKJETPRINTER
DJ400;lncl.sheetfeeder. '499.filg4 OIO

VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar in
alle maten en soorten. Er
is al een vrieskist voor:

279.-

ifM? O lö."
PORTABLEKTV37CM CANON BJC4200

r

I

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivlèradreef 37 (Superstore)

IfM?

-1QQ _
lOO.

ETNA WASEMKAP
AVANCE; 3-standen. Adv' 135.-

68.-

Topklasse!3jr. garantie. '821.

349.-

nwi

CD

t K

l BEVERWIJK
(BEVERWIJK

CM

C N

A A C n i f A D C D
U U t
:

11500rr»2 Superstore Beter en goedkoperl
ln==ef,otci:
|Breestraat65

U IV U r

IZAANDAM
IZAANBAM

b K
'

11 SOOrttf Superstore Beter en goedkoper!
lwA«t7lirtP« rnr,rt.r nirk i, ri BrnOi,i
IWestzijdeSS (onder
Dirk v.d. Broek)

2 0 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD

AMSTERDAM - AMSTELVEEN - ALKMAAR BEVERWIJK- ZAANDAM - DELFT - DEN HAAG

• ZOETERWOUDE - ZOETERMEER LEiDSCHENoAM - MAARSSENBROEK HILVERSUM-UTRECHT-ZEIST

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag

: 13.00 to

8.00 uur

%£**" ^^
?9 3D o ? 00 UU
M'eraag . . . . . . . . . . . . . . .US.OU.IOl
l/.UU uur

KOOPAVONDEN Badhoevedorp MaarssenbroeK
Dein en Zoetermeer vrl dag... 19.00 tot 21.00 uur
overige filialen donderdag ... 19.00 tot 21.00 uur

Weekmedia 17

woensdag 19 augustus 1998

Schaakclub krijgt stukken niet aangesleept
ZANDVOORT - Het strandschaaktoernooi van de Zandvoortse Schaak Club is opnieuw een groot succes geworden.
Het toernooi trok zo'n tachtig liefhebbers van het schaakspel. De voormalige Nederlandse jeugdkampioen, de Amsterdammer Roy Dieks, wist voor de tweede maal in successie het overall-klassement winnend af te sluiten.
Op het strand bij Take Five
zorgde paviljoenhouder Gert
Toonen voor een optimaal
sfeertje. Hij zorgde voor veel
comfort voor de schakers door
een semi-permanente overkapping over het terras aan te
brengen om te voorkomen dat
de schakers een zonnesteek
zouden oplopen. De vorige
twee edities van dit schaakeyenement speelden zich namelijk
af in tropische hitte. Ook het
bestuur van de schaakclub
had zich daarvoor ingedekt
door iedere deelnemer bij aanmelding een petje aan te bieden.

toonde zijn klasse door voor de
tweede keer de hoogste groep
pp zijn naam te zetten. Veel
indruk maakte ook de jongste
deelnemer, die uitkwam in
groep twaalf. De pas tienjarige
Rob Ris uit Ouderkerk scoprde 3,5 punten uit vijf partijen
en won fraai zijn groep.

ZANDVOORT - Zandvportmeeuwen heeft een nieuw initiatief genomen. Vanaf heden
bestaat de mogelijkheid om
meisjes en jongens vanaf vijf
jaar kennis te laten maken met
voetbal. Deze zogenaamde
'puppies' kunnen op het complex van Zandvoortmeeuwen
terecht om onder begeleiding
van trainers de eerste beginselen van het voetbal te leren.
Elke woensdagmiddag van
vier tot vijf uur worden de
voetballertjes in spelvorm onderwezen. Competitie wordt er
niet gespeeld, maar omdat diverse verenigingen in de omgeving met puppies actief zijn,
wordt na onderling overleg wel
tegen elkaar gevoetbald.
Reeds nu heeft Zandvoortmeeuwen acht namen van
puppies genoteerd en jeugdbestuurder John Lemmens verwacht binnen enkele weken
het dubbele aantal. „Bij verenigingen in Haarlem lukt het
ook, dus waarom zou het hier
niet aanslaan. Voor 25 gulden
kunnen de puppies lid worden.
Als men er een clubblad bij wil
hebben dan komt er vijftien
gulden bij. Het moet echt wel
lukken, bovendien was er erg
veel vraag naar," aldus Lemmens.
Aanmelden kan bij Inge van
der Poel, telefoon 573.3370, en
John
Lemmens, telefoon
573.9187.

Zandvoorts succes viel er
ook te noteren. Hans Jansen,
lid van de Zandvoortse Schaak
Club, trad aan in groep acht en
deed dat zo goed, waardoor de
overwinning naar Jansen ging.
Met vier punten uit vijf partijen won de Zandvoorter overtuigend zijn groep. Opvallend
was ook het resultaat van de
Hagenaar Van Latum. Hij won
groep vijf met een honderd
procent score. Alle vijf partijen
wist Van Latum te winnen.

De organisatie verliep op rolletjes en de schakers bleven
knokken voor de overwinningen. Vele schakers kenden
moeilijke momenten en zuchtend werd soms een nederlaag
geincasseerd of werd een rernise uit het vuur gesleept.
De voormalige Nederlandse
jeugdkampioen Roy Dieks

De wedstrijdleiding bestaande uit Geerts, Berkhout en
Schiltmeijer keek met genoegen terug op een voortreffelijk
toernooi. Nu al heeft de Zand- Zo'n tachtig schakers vermaakten zich opperbest tijdens het strandschaaktoernooi van de Zandvoortse Schaak Club
voortse Schaak Club de datum
vastgelegd waarop de vierde
editie van het strandschaken
zal plaatsvinden. Dat wordt 14
augustus 1999.
Het nieuwe schaakseizoen
van de Zandvoortse Schaak
Club staat ook weer voor de
deur. Op donderdag 4 september wordt de eerste clubavond
gehouden in het Gemeenschapshuis. Nieuwe leden zijn
van harte welkom en kunnen
informatie inwinnen bij Jan
Berkhout, telefoon 571.5023,
Edward
Geerts,
telefoon
571.7978, en Ruud Schiltmeijer
571.7272.

ADVERTENTIE

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag:
OO.OO-OTTOO ZFM Nonstop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-12.00 De Watertoren
12.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-20.00 ZFM Nonstop
20.00-22.00 De Kustwacht
22.00-24.00 Tussen Eb & Vloed
00.00-07.00
07.00-09.00
09.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-22.00
22.00-24.00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Sport
v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag:
00.00-OaOO
08.00-10.00
10.00-12.00
12.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-24.00

ZFM Nonstop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Calé Neut)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & PaddocR
De Cocquerell
De Kustwacht

Zondag:
00.00-09.30
09.30-10.00
10.00-12.00
12.00-17.00
17.00-19.00
19.00-24.00

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/ZFM

o
o

SPORT
Zandvoortmeeuwen
start met puppies

De
voorzorgsmaatregelen
waren dit keer echter niet nodig geweest. De zon liet het
afweten en erg warm was het
ook niet. Toch kwam de overkapping van het terras goed
Voorzitter Jan Berkhout
van pas, want dat bood de
deelnemers beschutting tegen reikte na afloop de prijzen uit
aan de groepswinnaars, die in
het kille weer.
het bezit kwamen van een
Door de enorme toeloop van waardebon, goed voor een
schakers kwam de schaakclub schaal zeebanket. De dinerbon
materiaal tekort. De Haarlem- van honderdvijfitg gulden
se Schaakvereniging Het Witte werd onder de tachtig deelnePaard stond daarom belan- mers verloot. Zandvoorter Leo
genloos extra schaakmateriaal Keesman mocht deze bon in
beschikbaar zodat alle deelne- ontvangst nemen van Gert
mers tegelijk achter de borden Toonen de exploitant van
Take Five.
konden plaatsnemen.
Om twaalf uur wenste wedstrijdleider Ruud Schiltmeijer
alle deelnemers veel succes en
werden de schaakstukken in
beweging gezet. De organisatie had dertien groepen van
zes schakers, naar sterkte, geformeerd en meteen werd er fel
maar sportief om de punten
gestreden. In totaal moesten
de schakers vijf partijen spelen
met een bedenktijd per partij
van tweemaal veertig minuten.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Foto Kriek van Clecf

Trainer Wim Buchel wil prijzen pakken
ZANDVOORT - De voorbereiding op een nieuwe voetbalcompetitie is in volle gang. De Zandvoortse voetbalteams
hebben allemaal een trainerswisseling ondergaan en mede
daarom nu een kennismaking met de nieuwe mannen aan
het roer. Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen heeft
uit eigen gelederen Wim Buchel aangetrokken om de prestaties naar een hoger niveau te tillen dan vorig seizoen.

Halverwege vorig seizoen
had de 36-jarige Wim Buchel,
een echte Zandvoortmeeuw,
de training al opgepakt bij zijn
team. Buchel is echter vanaf
zijn zesde jaar al lid van de
Meeuwen en doorliep alle
jeugdelftallen met gemak. In
zijn seniorentijd viel vooral zijn
sprintsnelheid en gevaarlijke
keiharde schoten met het linkerbeen op. De zondag twee en
vaste wissel bij het eerste team
waren het hoogst haalbare
voor de hovenier groot-groen
bij de gemeente Amsterdam.
„Ik ben de speler met de meeste invalbeurten."
„Ik was bij Fokker computer-operator, maar toen het
daar mis ging werd ik ziek,"
vertelt Wim Buchel. „Later
ben ik omgeschoold tot hovenier en heb mijn diploma's gehaald. De opleiding van vier
jaar heb ik in twee jaar gedaan
en in mei ben ik afgestudeerd.
Ik vind het geweldig in de buitenlucht. Alles wat met groen
te maken heeft, daar ben ik gek
op. Het werk dat ik nu doe bevalt mij uitstekend."
Door de moeilijke tijden na
Fokker kwam de sport wat in
het gedrang, maar toen Zandvoort aan Spel zonder Grenzen
mee ging doen werd het sporten weer opgepakt. „Behpudens die kleine onderbreking
speel ik vanaf 1998 in het zaterdagelftal van Zandvoortmeeuwen. We begonnen een vriendenteam in het derde elftal.
Het was een team van feesten

en gezelligheid en met Rob van
den Bergh op doel werden we
wereldberoemd," aldus Buchel gekscherend.
„De club had er moeite mee
dat we zo'n team gevormd
hadden, want we konden hoger. We zijn daarna naar het
eerste team overgegaan,- mode•••
omdat de toenmalige eersteelftalspelers lager wilden voetballen. Ondanks dat we eerste
elftal werden hebben we altijd
voor de gezelligheid gevoetbald al werd er wel serieuzer
getraind. Dat kwam omdat
Alex Heesemans en Fred van
Rhee de zaak oppakten. Tot
dan toe hing de zaterdag er
maar wat bij. Zaterdagvoetbal
zag het bestuur niet zo zitten."
Het team zette door en promoveerde weieens maar degradaties vielen er ook te noteren. Maar ook dan waren de
feesten en partijen niet van de
lucht. „We waren en zijn een
echt vriendenteam.
Eerst
voetballen en dan stappen,
dan hoefde je op zondag niet
meer te voetballen. Daarom
was zaterdags voetballen zo
lekker. Nu speelt het stappen
niet meer zo, want de bijna iedereen heeft een gezin en we
zijn de wilde haren kwijtgeraakt. Maar we zorgen er wel
voor dat we in het seizoen een
paar uitstapjes organiseren."
Nadat het team in november
vorig jaar zonder trainer kwam
te zitten en na een goede competitiestart ver terugviel kwam
de nood aan de man. „Op ver-

Wim Buchel

zoek van de spelers ben ik er
toen ingestapt en ik vind het
training geven heel erg leuk. Ik
heb van de bond dispensatie
gekregen want een diploma
heb ik niet. Zandvoortmeeuwen is bereid een trainersopleiding te betalen en die ga ik
dan pok volgen. Met les geven
heb ik trouwens geen moeite.
Doordat mijn ouders een
sportschool hadden heb ik bij
de judobond mijn jeugdjudodiploma gehaald en ik heb bpvendien veel geleerd van mijn
ouders in de sportschool. De
opbouw van een les is bij elke
sport wel hetzelfde."
Was het vorig jaar ploeteren
om een team op de been te
brengen nu moet dat geen enkel probleem opleveren. Van
de zondagselectie zijn zo'n zeven spelers naar het zaterdagvoetbal overgestapt en dat zijn
nog niet de minste ook. Pieter

Keur, Paul Longayroux, Sander Hittinger, Dirk en Rocco
Termaat, Michael Schraal en
Ruud van Laere zijn spelers
waarmee in de bovenste regionen moegestreden kan worden.
„Vorig seizoen hadden we al
een redelijk team, maar door
veel blessures en een kleine selectie konden we dat niet op
vangen. Nu hebben we een selectie van zeventien gelijkwaardige spelers. We zijn veel
sterker geworden en het doel is
minimaal een peripdetitel te
pakken. Maar ik vind dat er
meer in zit en eigenlijk moeten
we kampioen worden. Naast
die doelstelling blijft de sfeer
en gezelligheid het belangrijkste. Ook al zouden we bij wijze
van spreken degraderen, er is
altijd feest."
Het zaterdagvoetbal bij
Zandvootrmeeuwen heeft de

laatste jaren vooral gedraaid
op de inzet van Fred van Rhee.
Deze vroeger in de spits furore
makende topscorer heeft als
begeleider en coach zijn sporen verdiend. „Fred van Rhee
blijft de motor van het team,"
gaat Buchel verder. „Zonder
hem geen humor. Hij heeft dag
en nacht voor het zaterdagteam gewerkt en ook dit jaar is
hij er bij. Samen met hem en
de aanvoerder bespreken we
elke week de opstelling en we
komen er altijd uit."
Het nu in de vierde klasse
-van-de Knvb uitkomende zaterdagteam kan dus promotie
maken naar de derde klasse.
Op veel continuïteit moet niet
gerekend worden want de
meeste spelers zijn de dertig al
ruim gepasseerd en aanvulling
is er niet. „We willen een jaar
nog onze kunsten tonen en
kampioen worden, misschien
plakken we er dan nog eenjaar
aan vast, maar de meesten lopen naar de veertig en het gat
met het tweede team is erg
groot. Verenigingen hebben
het trouwens toch wel moeilijk
om het hoofd boven water te
houden. Een fusie met Zandyoort'75 is noodzakelijk, vind
ik. We hebben een heel goede
band met de spelers van Zandvoort'75 dus moeten we gewoon samengaan. We kunnen
dan op zaterdag heel hoog
voetballen. Maar nogmaals we
zijn een vriendenteam en willen het altijd gezellig houden.
Ik zelf heb nu nog niet de ambitie om het als trainer hogerop
te zoeken. Ik ben met Zandvoortmeeuwen oyereengekomen drie jaar te blijven en verder zie ik wel hoe het loopt.
Eerst dit seizoen maar eens
prijzen pakken."
Aaldert Stobbelaar

Weinig hoop voor Redken/Zandvoort
ZANDVOORT - Het ziet er
somber uit voor het tennisteam van Redken/Zandvoort. Na het verdienstelijke
3-3 gelijkspel van zaterdag
tegen Habo-Groenekan en
de 4-2 nederlaag tegen Leimonias is er weinig hoop op
handhaving in de hoogste
klasse van het 'tenniswalhalla'.
Van walhalla kan je eigenlijk
niet spreken want er gebeurt
van alles tijdens de competitie
in de eredivisie. Vaak dingen
die totaal niets met tennis te
maken hebben en eredivisie
onwaardig zijn. Het ene team
protesteert tegen niet-gerechtigde speler of speelsters en
zelfs zijn er verenigingen die
van tevoren al bekend maken
niet te spelen tegen speelsters
waarvan het pasje niet in orde
is. Het blijkt vaak om een tikfout te gaan.
De bond gaf in de zaak van
Estron/Halfweg, de weigerachtige clubs ongelijk zodat
Estron/Halfweg zonder te spelen vijf punten rijker werd.
Daarnaast hadden de clubs
onderling afgesproken niet
meer dan een buitenlander op
te stellen, doch daar houdt
men ook de hand al niet meer
aan. Zaterdag kwam HaboGroenekan op bezoek en deed
dat met drie Belgen.
Desondanks speelde Redken/Zandvoort de beste wedOok Kim Kilsdonk, die menig punt voor Redken/Zandvoort scoort, kan haar team niet behoeden voor strijd van deze competitie. Tedegradatie
KntoEriek vanCIwf gen Groenekan kwam het

Zandvoortse team zelfs op een
1-0 voorsprong toen Kim Kilsdonk afrekende met Maaike
Koutstaal. De Redken/Zandvoprt speelster speelde een
prima partij tennis en won zeer
verdiend met tweemaal 6-4.
Een paar minuten later was de
stand alweer gelijk want op
baan twee verloor Andrea van
der Hurk kansloos van StephaniQ Deville met 3-6 en 1-6.

Tennis-eredivisie
geteisterd door
onsportiviteit
De Zandvoortse mannen
speelden voor wat zij waard
waren maar dat was duidelijk
onvoldoende. Vooral Timo
Luca had geen antwoord op
het sterke en gevarieerde spel
van Allen Belabrajdic en verloor met alles zeggende cijfers.
2-6 en 2-6. Sander Hommel
leek goede kansen te hebben
op de overwinning. De eerste
set won Hommel met degelijk
spel met 6-3 en in de tweede
set lag de winst voor het grijpen. Opponent Timothy Aerts
en Sander Hommel gaven elkaar tot 5-5 niets toe. Wat ongelukkige momentjes voor
Hommel en Aerts brak de service en won met 5-7. In de derde set wist Aerts uiteindelijk
het punt voor Groenekan veilig
te stellen.

Ondanks de 1-3 achterstand
kwamen de dubbels gemotiveerd het gravel op. De start
van het vrouwendubbel was
hoopvol ondanks het eerste
setverlies van 5-7. Het vertoonde spel van Andrea van der
Hurk en Kim Kilsdonk bood
echter voldoende vertrouwen
voor een goede afloop. De Redken/Zandvoort tennissters waren goed op elkaar ingespeeld
en sleepten vervolgens de
tweede en derde set binnen
met 6-3 en 7-6.
De mannendubbel was eveneens ongemeen spannend.
Veelal zeer fraaie rally's en
prachtige slagenwisselingen.
Sander Hommel en Timo Luca
wonnen de eerste set met 6-4
en verloren vervolgens de
tweede set met diezelfde cijfers. In de derde set vochten
beide koppels voor de overwinning. Terecht slaagden Hommei en Luca erin de winst te
pakken waardoor de eindstand op 3-3 kwam.

Zandvoortse
tennissers
wacht degradatie
Indien Redken/Zandvoort
tegen rode lantaarndrager Leimom'as zou weten uit te halen
dan zou de tweede degradatieplaats verlaten zijn. Het zat er
echter niet in. Zandvoort ver-

loor namelijk teleurstellend
met 4-2. Aan Kim Kilsdonk lag
het ook dit keer niet. Kilsdonk
zorgde voor de Zandvoortse
punten door zowel haar enkelals dubbelspel te winnen. Het
enkelspel van Kilsdonk mag
indrukwekkend genoemd worden. Met fraaie staaltjes tennis
overklaste Kim Kilsdonk haar
tegenstandster Jolanda Mens
met 6-2 en 6-4.

Handbaltoernooi
bij ZVM-Rabobank
ZANDVOORT - Het traditionele Jan van Koningsbruggentoernooi wordt dit jaar gehouden op zaterdag 22 en zondag 23 augustus aanstaande.
De handbalvereniging ZVMRabobank is er ook dit keer
ingeslaagd een enorm deelnemersveld naar Zandvoort te
halen.
Op de velden van de handbalvereniging aan de Duintjesveldweg komen weer vele
teams uit alle windstreken in
actie. De jeugd is vertegenwoordigd met 21 teams, terwijl
de senioren met dertig teams
op zondag het toernooi ingaan.
De deelnemende teams komen
niet alleen voor het handbal
maar er is tijd genoeg over om
te kunnen genieten van het
strand en de mooie omgeving
van Zandvoort.
Zaterdagmorgen beginnen
de wedstrijden voor de jeugd
om tien uur. De senioren beginnen zondagmorgen al om
half tien. Naast het spelen van
handbalwedstrijden om de
verharde velden, heeft de
handbalclub twee velden uitgezet op de voetbalvelden van
Zandvoort'75. De toegang is
gratis.

Snelle vlucht
Pleines duiven
ZANDVOORT - De Postduij ven Vereniging Pleines vaardigde 548 jonge en een paar
oude duiven af voor een vlucht
vanuit het Belgische Meer. Na
een snelle vlucht won de combinatie Koopman-Knegt deze
wedstrijd.
De vlucht ging over een afstand van 99 kilometer en met
grote snelheid verplaatsten de
duiven zich. De snelheid werd
mede veroorzaakt door de
zuid-westen wind. De Zandvoortse duiven werden gelost
om 08.55 uur en met een snelheid van 1473.29 klokte de
combinatie Koopman-Knegt
de eerste duif om 10.02.38 uur.
i Uitslag: Combinatie Koop| man-Knegt l, 18: Hans Heili! gers 2. 3. 4. 5. 6: Combinatie
!: Romkes-Spronk 7. 8. 9. 12. 13.
14. 16. 17. 19. 20. 21, 22; Combinatie Paap-Paap 10: Rook
Driehuizen 11. 23. 24. 25: Piet
! La Grouw 15: Combinatie Ko;1 per-Twins 28: Hans Gaus 120:
Anneke van Bockhoven 127:
Ruud en Theo Sinnige 132.

Tweede plaats
voor Dillon

Aandrea van der Hurk kon ook
nu niet het goede voorbeeld
ASSEN - De jonge Zandvolgen en werd met O-C en 3-6 voortse coureur Dillon Koster
weggespeeld door Barbara heeft zondag in Assen een
tweede plaats behaald in de
Jaspers.
strijd om de junior cup van
De nederlagen van de man- Marlboro Renault Megane. De
nen Luca en Hommel waren 21-jarige finishte in het algeruim. dus moesten de dubbels meen klassement als tiende.
voor de punten zorgen. De
Jeroen Bleekemolen uit Aervrouwendubbel Van der Hurk- denhout pakte in Assen de eerKilsdonk blijkt een vrijwel on- ste plaats. Hij is de jongste telg
neembaar geheel te zijn. Ook van de familie Bleekemolen en
nu volgde een Zandsvoortse tevens de jongste winnaar in
overwinning en wel met 7-6 en de geschiedenis van de Neder6-3. De mannen konden dit hu- landse autosport.
zarenstukje niet evenaren.
Sander Hommel en Timo Luca
deden er alles aan maar gingen Jeu de boules
ZANDVOORT - 28 Teams
met 3-6 en 6-7 ten onder.
zijn gisteren begonnen aan het
Gisteren speelde Redken- jeu de boulestoernooi op het
/Zandvoort de zware uitwed- Gasthuisplein. De teams strijstrijd tegen Amstelpark en den lot en met zaterdag. Overmorgen wordt de laatste com- dag krijgen ze de kans om te
petitiewedstrijd in Zandvoort oefenen, 's avonds zijn de wedgespeeld. Op bezoek komt Po- strijden. Burgemeester Van
peye Goldstar. Waarschijnlijk der Heijden reikt zaterdagte moeilijke tegenstanders om avond om tien uur de bekers
voldoende punten bijeen te uit die beschikbaar gesteld zijn
schrapen, waardoor degrada- door het Zandvoorts Nicmvstie onvermijdelijk is.
Wad.
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woensdag 19 augustus 1998,
EEN DAG SLAGHAREN IS EIGENLIJK TE K

<inder/baby-artikelen

Beleef 'n avontuurlijk weekend in\
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
Ja, reserveer snel voor een 3-daags weekend-arrangement:
* 2 overnachtingen in een gezellig vakantiehuisje met TV.

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

* 3 dagen lang gratis gebruik maken van de vele nieuwe en
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PIANO
SPELEN

per vakantiehuisje
type Buffalo. max. 6 pers.

U kunt bij ons al v.a ƒ 270,
voor het eerste half jaar
een goede piano huren

LAST MINUTE
3 dagen f 328,-

SLAGHAREN, DAAR GENIET IE NOG T MEEST
RESERVEER SNEL: 0523-683000 TOT 20.00 UUR

Bouwbedrijf Van Eekelen,
zoekt allround TIMMERLIEDEN voor direct Wij bieden
hoog loon en langere projecten Soll tijdens kantooruren
telefoon 0172-230167

Dienstleider Schoonmaakbedrijf M/V

* vr
* vr

2 - za 3 - zo 4 ofet.
9 - za 10 - zo 11 ofet.

Aankomst 14.00 uur; vertrek 19.00 uur.

Ie Schiphol
Voor ca 36 uur per week, volgens rooster
EISEN
- kennis van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift,
-goede contactuele eigenschappen,
- in staat zijn tot leidinggeven,
- ervaring in de vhegtuigschoonmaak is een pre
TAKEN
uitvoering van dagelijkse vliegtuigschoonmaak
Salariëring volgens CAO voor het Schoonmaak- en Glazen
wassersbednjf Sollicitatie voor 26 augustus richten aan
Crombeen C C BV, t a v mw M Kitzen/ovv Sollicitatie,
Wehrerweg 235, 6137 LC Sittard

Uitgaan

Do. 20 aug ZOMERAVONDDANSFEEST met zonnige
• ANNULERINGEN van ad-muziek dansen/ontmoeten v
vertentie-opdrachten kunt u alleenstaanden m de OsseUITSLUITEND SCHRIFTELIJK stal, Nieuweln 34, Osdorp 20u
richten aan Micro's Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD Markten/braderieen
Amsterdam

INTERTAAL
zoekt in verband met zwangerschapvervanging van haar PZmedewerkster een parttime

administratief medewerker (m/v)
(4 a 5 uur per week)
Voor de maanden september 1998 t/m februari 1999 Werkzaamheden zijn o a (standaard) correspondentie, invoeren
mutaties in geautomatiseerd systeem, diverse licht administratieve werkzaamheden Ervaring met geautomatiseerde
systemen vereist, ervaring op een PZ-afdeling gewenst.

T k Maxi Taxi, baby combi
wagen
ƒ300,-. Tel, Auto-demontagebedri|f
020-5719778 Anita v. Marie. STRIJDONK, RDW/ARN erk,
lid Stiba Inkoop sloop/schade-auto's. Gratis gehaald TeMuziekvens verkoop oude en nieuwe
instrumenten
onderdelen
Meteorenweg
381, A'dam, 020-6319802

WEEKEND
* vr 25 - za 26 - zo 27 scpt.

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Schoonmaakpersoneel gevraagd

- v ^ ?-^.-lL

Geldig voor de data:

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

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
|>l.i.iNni£ in dr/<'lfdi

'

KAV AUTOVERHUUR
Een landelijk opererend autoverhuurbedrijf met meer dan 25
Oproepen
vestigingen verspreid over het gehele land, heeft een baan
Mededelingen
voor een energieke en handige medewerker die alle voorko
mende technische werkzaamheden met betrekking tot de
opbouw, inrichting en het onderhoud van bestaande en
Gratis OPERA concert
nieuwe filialen op zich kan nemen Geen 9 tot 5 mentaliteit en Zaandammerplein zo 23 aug
n het bezit van rijbewijs B/C/E Uw schriftelijke reactie met cv
v a 14 uur 020 4866046
kunt u binnen 10 dagen richten aan KAV Autoverhuur,
Louis,
bedankt voor de geKlokkenbergweg 17, 1101 AK Amsterdam
zellige avond Tom, Anke,
Cees, Cockey

1MI/I' k.llltnl l' 11 \ l 'l k l IJ^Ilil.ll
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zwemmen in het unieke Bergbad en nog véél meer.
*genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's.

^r

J?

geweldige attracties zoals The Eagle, de wildwaterbaan, de ^
looping star, de spannende wild west shows, lekker verwarmd

Openlucht VLOOIENMARKT
Amstelveen-Centrum, zondag 23 aug 9 - 17 uur. Parkeerterrem
Burgemeester
Haspelslaan
InlichtingenMidland B V , 033-4751167.

Kunst en antiek
'Veilinggebouw Amstelveen*
Heden INBRENG voor veiling
31 aug en 1 sept. Spinnerij 33
Amstelveen, 020 • 6473004

Verhuizingen
X Y Z BV. verhuizingen en
kamerverhuizingen/ transport
Voll verz Dag-nachtservice
020-6424800 of 06-54304111

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus
Tel: 023 - 5713780.
SCHILDER heeft nog tijd v
binnen- en buitenwerk. Vnjbl
prijsopgave
Bellen na 1800 uur 5719800

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 • 6413187

Te koop
aangeboden
diversen

Te koop
gevraagd
diversen

!

Burger King zoekt voor haar vestiging op ',

Schiphol

'

FAST SERVICE MEDEWERKERS M/V
(fulltime, parttime en vakantiewerk)

,

Gevraagd wordt
,
-gemotiveerde, vriendelijke, klantgerichte instelling,
- bereidheid om hard te werken,
-zeer goede beheersing van de Nederlandse taal;
-beheersing van de Engelse taal (kassa-medewerkers),
-leeftijd vanaf 16 jaar,
- minimaal 3 dagen per week beschikbaar
'
Geboden wordt
-een leuke, afwisselende baan,
-aantrekkelijk salaris en goede arbeidsvoorwaarden,
-een collegiale, stimulerende sfeer
Voldoe je aan de eisen en wil je reageren, bel dan tel
020-6531648, vragen naar dhr Klein Lebbink of dhr Veeren

Divers personeel gevraagd
BIJ de ITe Groep werken ruim 200 enthousiaste automatise
nngsspecialisten, die vanuit regionale vestigingen projecten
op PC en PC LAN omgevingen uitvoeren voor-top 300
bedrijven en grote automatiseringsbedrijven in Nederland
Voor de regio Amsterdam zoekt de ITe Groep

Ass. Netwerkbeheerders/
Technische Support Medewerkers
op MBO/MBO+ niveau
Wil je carrière rnaken in de IT, studiemogelijkheden en een
prima salaris? Bel dan snel voor meer informatie of een
afspraak met Bas Resink, tel (020) 586 44 33 Of zend je c
naar ITe Groep b v , t a v do heer B A Resink Coengebouw
60 etage, Kabelweg 37, 1014 BA AMSTERDAM,
email infofTnte nl De ITe Groep heeft ook vestigingen in
Den Haag, Eindhoven Rotterdam en Utrecht Solliciteren via
onze homepage kan ook http "www ite nl

VOLOP BANEN VOOR ENTHOUSIASTE,
GEMOTIVEERDE (M/V)

Secretaresses / Management Assistentes
Word je enthousiast bij de termen dynamisch, internationaal,
informele werksfeer, organiseren, zelfstandigheid, uitdaging.
Heb je een opleiding op MBO-HBO niveau en pit?
LAAT DEZE KANS NIET SCHIETEN'

Commercieel medewerker
Diverse functies zowel in-de IT- en Financiële wereld als de
Dienstverlenende sector Ben je klantgericht, stressbesten
dig, commercieel, flexibel en heb je HBO werk-denkniveau?
DAN HEEFT ARTO DE BAAN VOOR JOU'

Logistieke Toppers
Per direct uitdagende logistieke (start-)functies op
MBO en HBO niveau bij een zeer gerenommeerd IT-bedrijf te
Amsterdam Internationaal, dynamisch, verantwoordelijk
werk in informele werksfeer voor analytisch en
communicatief sterke kandidaten

Bank en Verzekeringen medew.
ONZE SPECIALITEIT EN TEVEEL BANEN
OM OP TE NOEMEN' Op zoek naar een carrière
in het BANKWEZEN? Diverse banen als medewerker
Back-Office, Effecten, Betalingen, Kas-Balie,
Accountmanager, etc op MBO/HBO niveau'
Interesse m VERZEKERINGSWEZEN?
Bel voor een Persoonlijk Banenadvies1
Polis- en Relatiebeheerder, Hypotheekadviseur, etc
Voor (erv) kandidaten en starters met MBO/HBO opl

Boekhoudkundig medewerkers
Cijfermatig sterk, accuraat en interesse in een baan op
niveau? Voor kandidaten met SPD, MBA of PD diploma IE
deze advertentie de eerste stap naar een nieuwe carrière

Parttime functies op niveau
Ben je op zoek naar een parttime functie als
SECRETARESSE, TELEFONISTE, ADMINISTRATIEF- of
BOEKHOUDKUNDIG MEDEWERKER RECEPTIONISTE of
POSTKAMER MEDEWERKER
Ook voor parttimers heeft ARTO interessante banen'

Engineers
Uitdagende banen voor HTS-ers (en MTS ers) op niveau
bij een internationaal computerbedri|f.
Affiniteit met automatisering en toe aan de uitdaging?
Bel snel voor meer informatie

Een baan in de
beveiliging???

Nieuwsgierig naar de vele mogelijkheden die
ARTO UITZENDBUREAU. ARTO PROJECTEN en
ARTO WERVING & SELECTIE je kan bieden?

Bel dan snel: 020-6273094 / 6237475
NZ VOORBURGWAL 158, AMSTERDAM

Nationale Vakopleiding Beveiliging organiseert i s m een
beveiligmgsbemiddclingsbcdrijf informatie avonden m het
land Voor iedereen dio, na een goede opleiding,
verantwoord aan de slag wil m de beveiliging
Soest 25 8 Rotterdam 27/8 Zwolle 1/9 en Amsterdam 3'9

Rotterdamse Snij'school Amsterdam

Bel voor meer info
NVB Nationale Vakopleiding Beveiliging Soest

geeft al 70 jaar parttime opleidingen, overdag of 's avonds
De nieuwe opleidingen starten september a s voor

tel.: 035-609 01 09.
INTERTAAL

Opleidingen/cursussen

patroontekenen dameskleding en/of praktijklessen
hoeden ontwerpen en vervaardigen (basisopl en/of verv opl)
lingerie patroontekenen en lingerie vervaardigen

Boekhandel 'distributeur/ uitgeverij van taaistudie methoden
zookt met spoed voor haar MAGAZIJN in Amsterdam Zuid
Oost

OPEN DAG

vakantiekrachten (m/v) vanaf 17 jaar

ZATERDAG 22 AUGUSTUS VAN 1000 tot 1500 uur

in de periode augustus on september
GOEDE VERDIENSTEN
Geïnteresseerd9 Stuur dan 70 snel mogelijk een eenvoudige
sollicitatiebrief naar INTERTAAL bv. t a v Herman v d Pol
Postbus 75410 1070 AK Amsterdam

Prins Hendrikkade 123, 1011 AM Amsterdam
Voor meer informatie tel /fax 020 6236785
Engels voor beginners + half- PRIVÉ LES Engels, Latijn,
gevorderden, ƒ6 p'u Begin Grieks, Dutch lessons J Bak31/8, 1/9, 3/9 Ook pnveles kor Botticellistr 38-2, A'dam
(hu niwmniann nonfi7<;ififi/l

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes

Dans- en
balletlessen

SG
25

Maaien
dikte
80x190x11
80x200x11
90x190x14
90x200x14

120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

SG
30

99,- 125,105,- 130,110- 140,115,- 150,155,- 190,165,- 200,180,- 225,190,- 230,200,- 255.230,- 290,255,- 330,-

SG

SG

35

40

140,150,155,165,215,230,245,255,290,325,365,-

160.165,175,185,225.245,265,270,305,350,390,-

LET OP!!
SPECIALE AKTIE
Fabriekswinkel

Financien en
handelszaken

090698.89 Rijpe Sjaan DD
zkt jongens (18) v Live Seks
Grijp onder m'n rok. 99 cpm
50 cpm i Binnen 5 seconden
vrouwen 30+ direct live aan
de lijni 0906-1722.

275,280,285,290,375,395,425,450-

495.-

380- 525,-

425,- 540,-

350,355,360,365,425,430,525,550,570625,640,-

260,270,290,320,390,425465,499605699790-

Alle afwijkende
maten mogelijk

NU VOOR ƒ "l 25,-

Papaverweg17
Postjesweg 87
Insulindeweg 5D9
Van Woustraat 96

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Zuid

Ik ben er
ALTIJD VOOR JOU

0906-Nummers

180,190,200,215,255,280,300,315,345,-

SG45 SOFT 90x200 koudschuim

Diversen

Monet Strijkservice

pocket pockel Lalex
damast badstof 14 cm

ALLÉÉN BI J ONS
KWALITEITSMATRASSEN

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Mr. LAMA, betaling na resultaat. Ik stel mij voor' een echt
Afrikaans, internationaal, zeer
snelwerkend medium Ik bied
hulp bij terugkeer van uw geliefde, uw carrière, examen,
kans op geluk, seksuele impotentie, onvruchtbaarheid,
slechte geesten, zelfs bij
hopeloze probl 020-6684461

SG
45

GRANDIOZE SPECIALE
AANBIEDING

0906-50.22204(1 gpm)

0906-50.15.15.6

50 BANEN BIJ
BURGER KINGÜ!

Sinds 1954.
Autoruiten en kentekenplaten
Lijsterstraat 18.
Tel + fax 023 - 5731613

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

SALSA & TANGO o.l.v
Raoul Papavome. Folder
Academia 020 6176928

Op zoek naar een nieuwe uitdaging
in de regio Amsterdam?

in \\i.'rk

WIKA AUTOGLAS

MATRASSEN

• Gevr
handcomputers
scanner v politie ontvangsl
evt. met lader. 5717357

T.h. (bedr pand) gem. woning
n centr. boven disco, 1 pers ,
tv + tv-aansluitmg aanw.,
gas, licht, water mcl., p m
f900, 1 mnd borg; eigen op'
gang, douche, toilet, keuken.
Mode
Tel. 06-53344660
T h. (bedr.pand) gem woning
n centr boven disco, 1 pers.,
tv + tv-aansluiting aanw.,
Vondellaan 7
gas, licht, water incl, p m.
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
f
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken 750; 1 mnd borg; eigen op
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- gang, douche, toilet, keuken
zaamheden Gew openingstijden- ma t/m vrij van 9 00 tot Tel 06-53344660.
1700 uur Voor info 023-5717177 of 06-52502188.
Vanaf 1 sept. t.h kamer en
appartement voor studenten
023-5719541
Kennismaking

(1 gpm)

Voor een perfecte SAAB
SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep., onderhoud, APK.
Eigen revisie-afdeling
Motoren/versn bak
Verkoop nw/gebr ond
ROYAL CLASS SAAB

l k. caravan prima staat,
Zolder opruiming zaterdag ADRIA, geheel compleet,
22 aug. 1000-1600 uur.
voortent, luifel, gasfles, reserRemmingstraat 8.
ve wiel, inventaris ƒ 1350. Tel
5717030, event met stalling

Interesse'' Stuur een korte sollicitatiebrief met cv aan. InterOnroerend goed
taal bv, t.a v mevrouw l Hofer, Postbus 75410, 1070 AK REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Gevraagd
en woonruimte
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
Amsterdam
Huishoudelijk
medewerk(st)ers voor
7 dagen per week Wat moet u doen?
te
huur gevraagd
schoonmaakwerkzaamheden
personeel
1. Kies een leuke advertentie.
op project in Uithoorn
2. Bel met 0906-50 15.15 6 en toets in het hoofdmenu een 4.
gevraagd
tussen 1730 en 1930 uur
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie Gez. woonr in Z'voort voor
vrouw
z.s m.
Tel
van uw keuze
Multihygiene Oudenrijn,
0527-698491 fax 0527-617354
Wij gaan in Zandvoort wonen
4. Spreek een boodschap m en wacht op een reactie
tel 0575-491775
wie wil ons 3 uur per week m
Woonr. gezocht voor vr 26
Reageren op advertenties met boxnummer''
• Zie de colofon voor opga de huishouding helpen"? Tel
eigen k.dt. eigen opgang
ve van uw rubieksadvertentic 023-5253262
huur + ƒ600,- 5730831.

Horecapersoneel gevraagd

Auto's en
auto-accessoires

Een spannend
contact in de buurt

(09)06 - 9789

Tel. 020-6324959
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 020-4703049

POSTCODE DATING' Vrouwen 18-55 jr zkn sekscontact
Bel- 0906-1844 (80 cpm)
Sensatie' Gratis telefoneren,
nooit meer een telefoonnota"
Gratis opgave 0906-1291 223

Spannende date?
ca 1,05 p/m
0906-50.15.156
Ik ga door, waar anderen
Advertenties van
stoppen! Schaam me nervrouwen 18+ (1 gpm)
gens voor en wil harde SEKS'
Harneti 99 cpm 0906-97 94. STUDENTES geven tel nr
voor sekscontact'
Int LIVE SEKS geen 06 spec Bel: 0906-1822 (1 gpm)
bel 0651-958.486 Voor amaVanavond al een
teur prosti's bel 0906-0996.
fijne afspraak?
LIVEi Black, beautiful en hot'
0906-50.22204 (1 gpm)
Voor de liefhebber v zwarte
vrouwen' 99 cpm. 0906-06.01. Voor 't echte handwerk bel je
0906 0630 Zij praten, jij komt'
Live SEKS1 Geen 06 spec Live + Stones' 99 cpm
0651-940 056. Buitenseks live'
Wil je lekker komen maar
Bel nu 0906-1769.
geen 06 op je tel.rek? Bel dan
Livei * SEXRELAXBOX * nu. 00569004253 (2 5 gpm).
Terug van weggeweest "'
Sexen met z'n tienen tegelijk * SEKS ALARMNUMMER *
Praat of geniet mee11
Snelseks Direct Live 99 cpm

0906-1769

50 cpm.! Thuiscontact vrouwen (20-59) zoeken een afspraak thuis. 0906-17.44.
** LIVE PARTY LINE **
babbelen met z'n
60 cpm.i Wijkdating vrouwen Gezellig
allen11 Gratis opgave via
uit jouw wijk zoeken een afspraak! 0906-17.17.

0906*0611
Diverse clubs

0906-1291.223

Afspreken in jouw
postcode-gebied:
0906-50.22204 (1 gpm)
BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

New*New*New*New*New
SECRET-PHONE-COMPANY
De 1e seksafluisterlijn v. Holl.
0906-97 22 Secret" 99 cpm.

DESIRE ESCORT
24 u p d All creditc. ace
020-6700620
035-6220655
036-5360208
httpV/www.desire.nl
Spontane dames welkom

Ontdek de duistere wereld!
SM Je meesteres LIVE' Zij
wiidt lou in' 99com. 0906-9626
Luxe privé huis! Topmeisjes
24 u/pd (1 gpm)
Direct contact met
10-01 u, 7 don p.w. Sauna +
Zie ook Nieuwsnet 9
stoute vrouwen
bubbelbaden. Sarphatipark
Kabeltekst pag. 440 en 450
0906-5022221 (1 gpm)
118, A'dam. 020 - 6723022
BEL ME THUIS
Direct contact met
LUXE
PRIVE-HUIS vraagt
vrouwen thuis'
meisjes v.a 18 jr/studentes/
0906-5022221 (1 gpm) huisvrouwen
VERNIEUWD ca. 1 gpm
die wat willen
bijverdienen. Intern is ook moDoorgeschakeld
Beluister anoniem
gelijk. Bel of kom langs: Overmet vrouwen thuis
advertenties 18+
toom 443 Tel. 020-6189110
0906-50.222.21 (1 gpm)
0906-50 15.15.6 (1 gpm).

(09)06-98.50

Hieronder vindt u een kleine selectie van de
honderden aanwezige advertenties.
Als je werkelijk iets anders wil, Ik ben een vrouw uit Amsten
omdat je nieuwsgierig bent of dam en rond de 30 jr. Ik zoek
omdat je bent uitgekeken op via deze weg een modern
V.A ƒ 75 - DORSMAN
het alledaagse, dan moet je contact Ik ben lang en heb
blijft toch goedkoper!
eens contact zoeken met lang rood haar. Als je me zou
Bel nu 023 - 5714534.
deze 26-jange, Amsterdamse zien weet je direct dat ik je op
meid1 Houd jij van kunst, cul- zou willen vreten Kan jij me
tuur en lekker eten'' Actie = meer bieden dan gemiddeld,
Rijles auto's
reactie' Boxnummer 825234. bel dan' Boxnummer 869744.
en motoren
Biseks! Buurvrouw/buurmeisje (18)! Spelletjes steeds harAls je werkelijk iets anders wil, Ik woon vlakbij de Jordaan in
den 99 cpm 0906-95 26.
omdat je nieuwsgierig bent of Amsterdam dus wil ik snel
Alblas Verkeersscholen
omdat je bent uitgekeken op met een fijne bink afspreken
Cupido relations. Vind uw
het alledaagse, dan moet je Ik zou graag met je de stad in
partner/date/sekspartner nu
eens contact met mij zoeken duiken Ik heb rood, oranje
UW RIJBEWIJS
en wie weet' Ik luister al 36 haar en groene sprekende Nieuwkoop, 0172-408361. op video 090-6129.1219
jaar naar de naam Jacquelme ogen Ik ben tenger gebouwd
Dagelijks seksen hete meisen ben woonachtig in Leiden en hou van goede muziek, jij Voor auto/motorrijles in
jes (18) op onze LIVELIJN' De
Amsterdam
e
o.
is
een
gratis
Doeii Boxnummer 955609
heetste i 99 cpm 0906-06.03
Adverteer in de krant
ook? Boxnummer 906537.
infogids verkrijgbaar
Dames' Ben jij een bewuste, In de kop van Noord-Holland, Tel. 020-4205386
verzorgde, vrouwelijke vrouw daar woont Hanny' Een voltussen de 50 en 60 jaar? Vol- slanke weduwe van 54 jaar en
slank of wat meer? Dan is 1 60 m Een dierenliefhebster
deze 42-jange, slanke, goed met blauwe ogen en blond
uitziende man van 1 80 lang, grijs haar Hobby's lezen,
waarschijnlijk op zoek naar handwerken, fietsen Jij bent
jou' Trefwoorden natuur, cul- een nette weduwnaar tot 6C
tuur en erotiek
jaar. Bel eens'
Boxnummer 376650
Boxnummer 924227.
GRATIS MICRO's worden gcplaatsi ondei de navolCoupon uitknippen en opstuien BK1KVKNONUKK
Dromen, dat doe ik' Van een Jij bent niet kaal en ik ben een
gcndc voorwaaiden • gciibonneeid /jjn op het
(IVankeien als blief) met ver- NUMMKK KOSTKN
kanjer met mooie ogen Zie jij rare meid van 22 jaar' Jij bent
Zundvoniis Nieuwsblad» in/.endcn uitsluitend via de
melding van uw postcode n.iar F9,WMIC1.. BTW)
er leuk uit? Ben je betrouw- leuk en ik ben in het rijke bezit
EXTRA
bon (niet telefonisch) • aan balie kantooi /.ijn opgcon.s kantor»:
baar, lief, aardig en heb je van 2 kinderen Jij houdt van
(u dient IT n'ki'iiiii£
gevcn • maximaal 3 regels • alleen voor paiticulici
Micro's Weekmedia. Postbus invc Ie limulvn (Uit hij
een goed karakter? Mis- een avondje uit en ik heb lang
gebiink • hel aangebodene mag niet hoven
156, 1000 AD Amsterdam.
schien kun jij1 rnij uit mijn zwart haar en heldere blauwe
l" 300.- uitkomen • bijv. luiisiaad te koop aangeboFax: 020-6656321.
hr.o.nr. ... Inir. \.<!. l>l:icl
droom helpen Donkerharig, ogen Jij houdt van een goed
den
als l rejjfl bij UH tekst
41 jaar en 1 72 lang, dat ben lesprek en ik ben benieuwd'
gerekend Hordt).
Gehiuik bij liet invullen v.in uw tekst de coupon en
Of algegeven bij:
ik' Groetjes" Boxnummer loxnummer 834849.
vooi iedere letter, punt. komma of cijfer één vakje
- Kantoor Zandvoorts
913849
\\ij /ijn niet iiiinspraRijpe vrouw zoekt goed ge
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vnj.
Nieuv. sfolad
Fietsen,
lachen,
koken, bouwde jongeheer in de om
kvlijk M>'>r lonten cinlSchii|l
pci
regel
hele
wooiden
of
Icttcigrepen.
Gaslhuisplein
12.
sl:i:in
door onduidelijk
zwemmen Samen genieten geving van Den Haag. Als je
2041
J
M
Zand
vooi
t
lumdselirilt.
van alles' Lijkt 't je wat? Deze meer wilt weten over mijn fan
Indien uw advertentie een betaalde Micro is. kunt u
aantrekkelijke, ondeugende tasieen dan zul je even moe
bij uw tekst een gegaiaiulecide (giio)bctaalclieque bijGiatis Micro's en betaalde
Wij behouden ons liet
vrouw van 41 lentes jong, is ten luisteren en daarna ga je
sluilc'n of u ontvangt van ons een aceeptgirokaail
Micro's moeten woiden inucle- rt'cht M"lr ">nder
waarschijnlijk op zoek naar natuurlijk een fijne reactie
vcrd aan de balie van ons kan- »W™ an <LMle"
jou' Jij bent toch die ene don- voor me inspreken' Ik wach
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
kerhange man tussen de 37 op je Boxnummer 955447
toorun u,,c,lijk maandag
nt
opgegeven.
en 42 jaar? Bel me! Boxnum1 6.00 u w.
Sabnna
zoekt
een
spannen
mer 833516
de date met een spontane
Heren, opgelet" Ik ben niet verzorgde gozer tot 30 jaar. Ik
altijd lief, wel zelfbewust Niet zelf ben 1 78 lang, volslank
altijd spontaan, wel aardig. Ik altijd opgewonden, lang don
ben zakelijk en romantisch kerbruin haar Ik wil afspreken
Een eigenwijze kattenkop' en mijn voorkeur gaat uit naa
Via deze weg wil ik graag m 'n man met atletisch voorko
contact komen met een dito men Boxnummer 979645
man Ben jij dat misschien?
Samen met mijn 3 kinderen
Boxnummer 865128.
woon ik m de Bollenstreek' Ik
Het lijkt me heerlijk spannend heb kort donkerbruin haar
om een vaste erotische rela- bruine ogen en ben 41 jaa
t/m 3 regels ƒ 5,60
tie te hebben met een lieve jong' Ben jij die ene spontane
t/m 4 regels ƒ 7.47
'
man Mijn naam is Petra en kindvnendeli|ke,
sportieve
zoek contact met knappe man tot 50 en ± 1 80 uit de
t/m 5 regels ƒ 9,34
man Ik ben lekker slank, mooi zelfde omgeving? Groetjes
t/m S regels ƒ 1 1 ,21
gebruind door de zon, blonde van Yvonne' Boxnumme
haren, 1 70 en 63 kg Nodig jij 479169
l/m 7 regels ƒ 13,08
mij uit? Boxnummer 336974
,
t/m
8 regels ƒ 14.95
Stop' Deze advertentie is be
Hobby's motorrijden, bios1 stemd voor jou" Wie ben ik
t/m
9
regels
ƒ
16.81
coop/terrasje pikken, fitness Richard, 22, 1.75 lang, sno
Johan, ongebonden, 172 dragend en m het bezit van
t/m 10 regels ƒ 18,68
lang, ondernemend, 45, spon- bruine haren, bruine ogen en
taan, eerlijk, niet rokend, dat een slank postuur Ben jij tus
Wilt u ook naam. adies. woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw adveilentie helaas niet opnemen
alles ben ik' Heb een eigen sen de 18 en 23 en zie jo e
Vooi de paiticubei maxiin.ul 3 legels giatis. niet vooi tle /ukchjke maikt. lol een m.ixitmim \.in één ad\eilenlie
zaak, blauwe ogen en don- leuk uit? Zin m een avondje
pei week. Ook /onder vcimclding VMa»pii|s (ailikelen Ie /amen niet boven l 300.-) kunt u mcl «i.iiis aiKcitckerblond haar Actie = reac- uit? Boxnummer 448352.
icn. Alle pii|/en/i|n incl !7.5'/r BTW.
tie' Boxnummer 231283
• Reflectanten op adverten
Ik ben afkomstig uit de regio ties onder nummer gelieven
Naam
van Amsterdam, ben 22 en ervoor te zorgen dat het numheet Julia Ik heb een lekker mer in de Imker-bovenhoek
Adics:
slank figuurtje, ben 1 72, heb op de envelop staat vermelc
halflang donkerbruin haar en en dat de brief geadresseerd
Postende:
Plaats:
spannende blauwe ogen Ik wordt aan Weekmedia, Postzoek 'n vriend voor 'n leuk bus 156, 1000 AD Amster
Telelnon
gesprek en als het klikt een dam Dit voorkomt vertraging
fijne afspraak Boxnummer in de behandeling
S v p in iiibnek
953582

Autoverzekering

in 5 dagen

0906-96.88

HOE VERKOOPJE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE RADIO

voor de particulier:
3 regels gratis

Zandvoorts Nieuwsblad
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Welk raam hoort bij welke voordeur?
dagje
wereldstad
Naast 725.000 inwoners, 140
nationaliteiten, !)0 eilandjes,
2.0 miljoen vierkante meter
water, 13 ha, groen, 9.100 bomen, 75 km oevervoorzieniug, 1.200 bruggen, 85.000
stuks straatmeubilair, 12 torens, 76 gedenktekens, 74
speelplaatsen, 11 schuilkelclers en 36 urinoirs, heeft
onze hoofdstad vijftig gratis
activiteiten en attracties!
Amsterdam Wereldstad zet
deze weck de laatste tien
voor u op een rij.
41. Gratis Pijpenkabinet aan
Prinsengracht 488 bezichtigen. Pijpen uit alle tijden en
culturen, op één plek bij elkaar gebracht. Openingstijden
zijn woensdag tot en met zaterdag van 12 tot 18 uur.
42. Gratis op elk gewenst
moment van de dag circa
twintig oudhollandse schepen
bekijken. Ze liggen afgemeerd
aan de kade tussen NewMetropolis en het Nederlands
Scheepvaartmuseum, met een
toelichting over hun functie en
verleden. Museumhaven aan
de Prins Hendrikkade, tegenover nummer 189.
43. Gratis rust in de Hortus
Botanicus, met onder andere
collectie Bonsai, orchideeën
en kruidentuin. Tuin van de
Vrije Universiteit, Boechorststraat 8, geopend ma. t/m vr.
van 8-16.30 uur.
44. Gratis rondleiding en
slijpdemonstratie bij diamantairs, aangesloten bij Arnsterclam Diamond Foundation.
Dit is wellicht het op één na
oudste beroep van Amsterdam. Al in 1585 waren diamantslijpers actief in Amsterdam. Amsterdam Diamond
Center, Rokin 1-5, (ma t/m
zo); Coster Diamonds, Paulus
Potterstraat 2-6 (ma t/m zo);
Gassan Diamonds, Nieuwe Uilenburgerstraat 173-175 (ma
t/m zo); Moppes Diamonds,
Albert Cuypstraat 2-6 (ma t/m
zo); Rokin Diamonds, Rokin
12 (ma t/m za), Stoeltie Diamonds, Wagenstraat 13-17
(ma t/m zo); Lazara Diamonds, Weteringschans 89
(ma t/m zo, 's winters op zondag gesloten).
45. Gratis te bezoeken: kofiïemuseum Geels & Co, Warmoesstraat 67. Met een beetje
geluk mag je ook nog gratis
proeven van de meest bijzondere soorten koffie. Open
di/vr/za van 14-17 uur.
46. Gratis lunchconcert, iedere dinsdag om 12.30 uur in
de Boekmanzaal in het Stadhuis op het Waterlooplein. In
deze zaal treden de vaste bespelers op van het aangrenzende Muziektheater: het Nederlands Balletorkest, zangers
van de Opera Studio en leden
van het Nederlands Philharmonisch Orkest.
47. Gratis lunchconcert, regelmatig op donderdag in
Bethanienklooster, Barndesteeg 6b. Dit vroegere klooster
in de Nieuwmarktbuurt is nu
gerestaureerd. In de sfeervolle
zaal geven onderandere leerlingen van het Sweelinck Conservatorium regelmatig concerten.
48. Gratis live jazz, iedere
zondag van 16-19 uur in café
de Engelbewaarder aan Klovcniersburgwal 59, één van de
vaste pleisterplaatsen in Amsterdam voor liefhebbers van
literatuur en jazz.
49. Gratis concert, regelmaüg op vrijdag in muziekcentrum De Ijsbreker. Weesperzijde 23. Gebouwd door dezelfde architect als het Concertgebouw, maar wel iets kleiner
en met een veel lagere drempel, gelukkig.
50. Gratis schaken met reuze schaakstukken, vlakbij het
Leidseplein. Een poosje geleclen nam een grapjas één van
de schaakstukken mee, maar
inmiddels is het spel weer
compleet. Ook is hier vlakbij
een permanente tentoonstelhng te zien over schaken. Het
Max Euwecentrum aan het
Max Euweplein 30a. is geopend di. t/m vr. en elke eerste
zaterdag van de maand van
10.30 tot 16 uur.

Fascinerend is het, te zien
hoe uit kaal land een volwassen woonbuurt wordt
gestampt. Zonder dat je er
als toekomstige bewoner
weet van hebt, bemoeien
planologen en architecten
zich met jouw leven. Sterker nog: zij schrijven voor
hoe de woonwijk er uit
komt te zien en hoe jouw
huis is ingedeeld, waar je de
auto en de fiets moet stalIcn. Stedenbouwkundige!!
schuiven aan de tekentafel
mei rijtjes huizen en grote
woonblokken alsof het een
verzameling van loodsen en
spel is. Hun spel, met de
kolenoverslag, nauwelijks betoekomstige bewoner als
reikbaar in een wirwar van
pion.
spoorrails. Daar wordt geET
OOSTELIJK bouwd aan tweeduizend huiHavengebied in Am- zen.
sterdam laat zien
Qua woningdichtheid zullen
hoe papieren visies Borneo en Sporenburg sterk
concrete vormen aannemen. doen denken aan de binnenJe hebt daar het inmiddels stad: honderd woningen per
wereldberoemde
KNSM- hectare. Dat is heel wat meer
eiland met aansluitend het dan in, pakweg, Nieuw-Sloten
Java-eiland dat een heel ande- of Almere. En toch domineren
re opzet, met grachtjes, krijgt. hier in het vroegere havengeMaar neem nu Borneo en Spo- bied niet de flats, zoals je zou
renburg. Jarenlang een bonte verwachten. Wel heb je er lan-

wordt straks smaller, zegt ze
zorgelijk. „Maar als ik het
goed begrijp, krijgt u wel een
park of in elk geval iets groens
aan de overkant." Helaas, dat
is 'zichtgroen' legt de moeder
uit. Zichtgroen? Inderdaad, je
mag er alleen maar naar kijken en aankomen niet. Dat
moet wat haar betreft speelgroen worden, dat is duidelijk.
Maar ja, zo is het niet bedacht,
dus
Tijd voor een actiegroep, mevrouw." Ze knikt:
die is inmiddels inderdaad al
geformeerd. Verzet ontkiemt
in de nieuwbouw van Borneo.
Arie vindt het een beetje
muggenziften. Hij is vierdejaars student (stedenbouwkunde) in Delft en is door mij
op de wandeling meegenood.
Arie zegt datje kon weten dat
er weinig speelruimte voor
jonge kinderen is. We hebben
het immers over een oud havengebied. Veel water dus niet ideaal voor klein grut,
maar wel mooi om te zien. Havenwater als visuele vervanging voor het groen dat de
buurt moet missen.
Hij wijst erop dat bij alle
huizen eenzelfde soort baksteen is gebruikt. Dat is zogezegd een boeiend bindend element. Grote stenen complexen zijn mooi robuust. De
huizen hebben allemaal op de
begane grond een hoogte van
drieëneenhalve meter. Dat
zorgt voor een fraaie lichtinval, begrijp ik, en daarmee .zijn
ze ideaal voor gebruik als
praktijk- of atelierwoning.
Kijk eens, de auto kan daar
onder het eigen huis achter
een solide hekwerk op stal. In
de helft van de huizen is op de
een of andere manier een eigen parkeerplek geschapen of ze ook als zodanig gebruikt
worden, zal binnenkort blijken. En ziedaar, de kop van
een complex dat als de boeg
van een schip een punt vormt,
kan prima als - alweer - atelierruimte dienen.
Vrijwel alle huizen kijken uit
op het water. Helemaal bijzonder zijn de zestig kaveltjes
die de gelukkige stadgenoten
naar eigen visie kunnen bebouwen. Ze liggen op het zuiden. Aan het water, natuurlijk.
Soms zelfs er in, lijkt het. Je
ziet nu al duidelijk dat elke
Aan 'zichtgroen' op afstand heb je als jonge bewoner niks. Vandaar dit eigen ontwerp speelhut op eigenaar een andere architect
Borneo, aan de Feike de Boerlaan, afgestemd op de waterrijke omgeving
Bram de Hollander Fotogidhe in de arm genomen heeft. Het

H

ADVERTENTIE

lijkt me straks een rommelig
straatbeeld te geven. Arie ziet
het probleem niet: de grachtenpanden zijn ook verschillend - en dat vinden we toch
zo prachtig?
Elke architect koestert zo
z'n eigen opvattingen en eentje houdt duidelijk van een
strakke, monotone aanpak.
Saai, vind ik. Maar laat dat nu
juist heel aardig zijn. want wat
past er niet beter in dit vroegere havengebied dan een 'zee
van huizen.' Over vondsten
gesproken, de lange straten
op beide schiereilanden worden abrupt onderbroken door
een enkel groot, hoog, appartementencomplex. De ontwerper heeft ze, lijkt me, er in
dronken bui in gegooid. Maar
er steekt wel degelijk een visie
achter. Je moet ze beschouwen als 'meteorieten in de
laagbouw.' Ze dragen mooie

namen: de Stoel, de Sphinx en
Pacman. Zoiets kan een eenvoudig wandelaar niet verzinnen, deze informatie ontleen
ik aan teksten in de Zuiderkerk.
In dat centrum van bouwend en vertimmerend Am-

Schuiven met rijen
huizen op Borneo
en Sporenburg
sterdam staan Borneo en Sporenburg in zakformaat geexposeerd. In vlotte pastellijnen
wordt daar de toekomst van
de woonbuurt geschetst. Je
ziet er, op papier en in de vorm
van een maquette, wat mo-

menteel een paar kilometer
verderop uit de grond rijst. Op
de expositie krijg je een goede
indruk van de opvallend
speelse wijze waarop architecten aan het tekenen zijn geslagen. Sommige woningcomplexen lijken een compleet
doolhof. Eigenlijk zou je de tekeningen uit de Zuiderkerk
mee moeten kunnen nemen
naar Borneo en Sporenburg,
want lopend door de wijk-inwording vraag je je voortdurend af hoe het allemaal precies in elkaar steekt.
Een boeiende puzzel.
Jan Maarten Pckelharing
De Amsterdamse nieuwbouwwijken
Borneo en Sporenburg liggen in het
Oostelijk Havengebied ten zuiden
van liet KNSM-eiland. liet infonnatiecentrum in de Xuidcrkerk is geopend op werkdagen van 12 tot 17
uur en op donderdag tot 20 uur. Dit
is de zevende aflevering van een zomcrsc serie Snippers.

BAAIBERGEN, HOUWEUNG INTERIEUR. MUNDERS,
MONDILEDER. MONTE1. OASE, VAN REEUWIJK, SIAAP

Het Nieuwe de la Mar Theater in
Amsterdam opent op vrijdag 4 en
zaterdag 5 september zijn iheaterseizoen met de voorstelling

Postzegelhandel PostBeeld
in Haarlem heeft de
complete winkelvoorraad
P9Stzegels op Internet gezet.
Eigenaar Rob Smit spreekt
van de 'meest uitgebreide
filatelistische site ter
wereld'. Via de
elektronische snelweg
kunnen verzamelaars uit
alle landen nu postzegels
kopen en ruilen.

KAMER CENTRUM, STOK MEUBELCENTER, VAtHAL
Info (020) 690 93 16

ANAF ZIJN zesde jaar
verzamelt Rob Smit
(37) postzegels. „De
meeste mensen stoppen op een gegeven moment,
maar ik ben doorgegaan en er
in gaan handelen," zegt hij. Hij
bezocht als elfjarig jongetje al
beurzen en beschikt nu over
enkele
honderdduizenden
postzegels. Die staan nu allemaal op het Internet.
De afgelopen vijftien jaar is
de wereld van de filatelie behoorlijk veranderd en Smit als
postzegelhandelaar gaat met
zijn tijd mee. De belangstelling
voor postzegels is volgens hem
nog onverminderd groot. „Alleen verzamelen de mensen nu
andere dingen en op een andere manier dan vroeger. Vroeger
werden er landen gespaard,
met name Nederland. Dat gebeurt nog steeds veel, maar
het aantal motief verzamelaars neemt enorm toe."
„Er zijn ook steeds meer
mensen bijgekomen, die het
verzamelen van postzegels
combineren met een andere
hobby. Zij zijn vaak niet zozeer
geïnteresseerd in de postzegels op zich. maar in het plaatje dat er op staat. Als postzegelhandelaar moet je daar natuurlijk wel pp inspelen, anders raak je in de versukkeling."
In de Haarlemse zaak hangen tal van mappen aan de
muur, met in totaal duizenden
postzegels op motief. De onderwerpen lopen uiteen van
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l voorspoedig: 6 overgave: 12 hengst: 14
last (Lat.); 15 loco citato: 17
feitelijk: 20 percent; 21 pers.
vnw.; 23 zenuwachtig; 24 uitroep; 25 brandstof: 27 al: 28
hoeveelheid; 29 wondvocht: 31
een zekere: 32 koele: 33 uitwas:
35 kunstrubber; 36 terrein: 37
mannen: 39 magere; 41 gegevens: 43 woonplaats; 45 kledingstuk; 47 beroep: 49 tocht:
Gratis schaken
50 keurige; 52 knaagdier; 53
Foto UuimclcHolhimlci voorz.: 54 stroomspanning: 56
drank: 57 muziekaand.; 58 verwarmingselement; 60 voorz.:
Voor moer informatie, data. ope61 boodschap; 62 palm: 64
iiiiiffsti.jtli'11. enz., kunt u liet tocrisgrondbeginsel; 65 langzamert'Tli informatienummer van VW
Amsterdam bellen: OüOO-400.40.40 (l hand.

Kulden per minuut).

Bouwactiviteiten op de kop van Sporenburg, met zicht op het KNSM-eiland
Buim de Ilollandoi rotojjiufio

Postzegels op Haarlemse Internetsite

Wat is Amsterdam toch
mooi. Vooral Meubelboulevard Amsterdam-Diemen.
Kom een dagje meubels kijken in de meubelhoofdstad!

Amsterdam

ge rijen huizen, maar door een
wisseling van dakhoogten en
van gevels is het in de meeste
gevallen levendig gehouden.
Een puzzel, lijkt het, zo ingewikkeld steken de wooncomplexen in elkaar. Niks traditionele doorzonwoningen met
tuintje voor en schuurtje achter. Om ruimte te winnen, zijn
de tuinen als het ware in het
huis getrokken in de vorm van
patio's, binnentuinen en dakterrassen. Dat is heel creatief
verzonnen, daar aan de tekentafel. Over straat, beter gezegd: door het zand, lopend
begrijp je er weinig van. Welk
raam hoort nu bij welke voordeur?
Het maakt nieuwsgierig: „Is
het hier plezierig wonen mevrouw?" Ze zet haar fiets, met
kinderzitje achterop, even tegen een lantaarnpaal. Het is
fantastisch, moeten we weten.
Binnenshuis heel speels van
vorm, met trapjes naar kamers boven en zo. „Maar is het
hier straks ook leuk voor kinderen met een drukke straat
voor de deur?" Daar zeggen
we wat. De stoep die er nu ligt,

VERTICAAL: l zeilschip: 2
nummer: 3 goedzak; 4 telwoord; 5 tussen: 7 zegelaarde;
8 kruiderij; 9 gril; 10 titel: 11
zakelijk; 13 daarbij; 16 pistool;
18 trapdeel; 19 toespraak: 20
mast: 22 breedvoerig spreken;
24 muziekinstr.: 26 pi. in Gelderland; 28 ijzererts: 30 spoor:
32 borstharnas; 34 golfterm: 35
slaapplaats; 38 godin; 40 ochtendgebeden: 42 bijw.: 44 bijw.;
45 noodroep; 46 dierenverblijf;
48 verh. huid; 50 naamwoord;
51 vlak: 54 ploegsnede: 55 Eng.
titel: 58 dijk; 59 hert; 61 pers.
vnw.; 63 de onbekende.
Oplossing vorige puzzel
BESEFFELOOSHEID

Twee van
de postzegels die te
zien zijn op
de Internctsite van
PostBeeld

Folo Pon Sok

Scènes uit een
huwelijk
De hoofdrollen in deze klassieker van
Ingmar Bergman worden vertolkt door
WÜI van Kralingen en Edwin de Vries.

Rob Smit: 'Heel populair zijn vuurtorens en schepen en tegenwoordig ook zegels van het Wereld
Natuur Fonds'
Biaimk'IIoll.milri Foloyi jl

bijvoorbeeld voetbal tot vlin- binnenkomen al wat ze willen men lijsten met inruilpnjzen
opvragen. „Een wereldpnders. van helikopters tot anti- hebben."
racisme, en van journalistiek
Smit heeft klandizie van over meur." zegt Smit, „het unieke
tot vluchtelingen. Alles hier de hele wereld. Hij verkoopt al van deze Internetsite is dat we
opnoemen is praktisch onmo- langere tijd per postorder en naast de lijsten met verkoopgelijk. Smit: „Heel populair Internet is een volgende stap. prijzen ook lijsten met mruilzijn vuurtorens en schepen. „Je moet op afstand de men- prijzen hebben. Mensen met
Een aantal jaar geleden waren sen precies kunnen vertellen dubbele zegels kunnen bij ons
vooral motorfietsen veel ge- wat je hebt. Ik ben daarom ruilen. Dat geldt niet voor alle
vraagd, maar dat is nu weer dertien jaar geleden begonnen zegels, maar het gaat toch om
wat minder geworden. Zegels om alle postzegels in de com- behoorlijk uitgebreide lijsten.
van het Wereld Natuur Fonds puterte zetten. Dan kun je be- Van de ruilopbrengst kan men
daarentegen zijn tegenwoor- stellijsten uitdraaien en ver- dan een nieuwe bestelling betalen." Alle
dig ook heel
postzegels
populair." In
zijn in de wingrote kasten
kel aanwezig.
staan
ook
Op Internet
nog eens honSite
PostBeeld
in
twee
maanden
zelf worden
derden postde postzegels
zegelboeken.
tijd
bezocht
door
2500
mensen
vooral
bevol met op
schreyen.
land gesorPlaatjes zal
teerde postzegels. De ze- ____»_____
----- men er nauwelijks aangels komen
van over de hele wereld: uit sturen. Internet is een logisch treffen, behalve wanneer het
voor ons bekende landen als vervolg daarop, nu kan men gaat om klassieke zegels.
België, maar ook uit minder mijn lijsten thuis bekijken en ..Want dan is het belangrijk
precies te weten hoe ze er uitbekende gebieden als de Falk- uitprinten."
De site op Internet van Post- zien. hoe groot de randen zijn
lands of Bophuthatswana. Hoe
kun je hieruit een keuze ma- Beeld is in twee maanden tijd en welke stempels ze hebben."
ken? „Sommige mensen vin- bezocht door ruim tweeeneenJan Pieter Ncpvcu
den het leuk af en toe postze- halfduizend mensen. Zij kungels te kopen. Die gaan naar de nen kiezen uit meer dan vierI'ostlieelcl, Kloosterstraat 19-21. 2021
wand en nemen wat ze leuk honderd prijslijsten, net als in V.I
Haarlem.
vinden. Anderen verzamelen de winkel gesorteerd op land of telefoon
023-5272136.
Internet:
wat meer en weten voordat ze op onderwerp. Daarnaast kan litl])://www.postbceltl.c'om

In hel sluk maken we kennis mei
Marianne en Jahan. Hun schikbaar ideale
huwelijk wordt ruw verstoord ols Johon
verliefd wordt op een onder en v\n vrouw
verlaat
Als de echtelieden elkaar na een lijd
weerzien, barst de bom. Alle onderdrukte
emoties en niet uilgesproken verwijlen
komen naar boven
Uit deze ruzies leren we twee nieuwe persoonlijkheden kennen mensen die ver
drielig, kwaad, verbijsterd, boosaardig,
maar ook liefdevol, kinderlijk en hulpe
loos kunnen u\n
Lezers kriigen legen inlevering van onderslaande bon vijf gulden korting op de
normale toegangsprijs van 30, 25 en 20
gulden (maximaal vier koarlen per
bon/niet m combinatie met andere kortm
gen).
De voorstelling begint om kwart over ocht
Reserveren k mogelijk op lelefoonnum
mer 020-530 5302
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Chrysler Voyager Pacifica.

Laat u verrassen op ons verjaardagsfeest,

C H RY S l I R

REi EB BA

V CM A C r R

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

Tien jaar geleden werd

Chrysler geïntroduceerd m Nederland Om dat te vieren krijgt
u

tijdelijk

noy

meer

Voyager voor

uw geld

Wat

te

denken van airco of een tweezitsbank of Quad seats for frce op

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

de speciale Voyager Pacifica? Terwijl de Voyager van huis uit
al heel compleet is uitgerust, met o a twee airbags, portier
dwarsbalken, elektrisch bedienbare huitenspiegels en stuur
bekrachtiging

De Chrysler dealer helpt u graag verder Daar

vindt u overigens nog veel meer feestelijke modellen
S P I R I T

oi

A Mr Ri c A

ON

T HL

Geniet
van onze
mooie
zomerbloemen !

W u r i i s

Chrysler
l Last v a m f ƒ l 2'J')

l > L ü L t i ( . t o i ) p l z < l a n ^ d ( . v o t ) n a i d s l r L k t C h r > - i U r V u > a i , L r vimt ƒ 56 99U
l'r |s i nc ILISK! HT\V if i m p o r t e u r (.xcl kosten njklaar nnkcn c.n verwijdtrintibijdrikc
pi r imand U \ t l B I \V en b r a n d s t o l ) A f ^ t l u c l d C hr>skr V o y i ^ t r 2 4 SI vamt ƒ 60 993
inofnck nitt snndaard Hel nanbod is van locpassin^, op de Voya(,er 2 4i en i«. ptr t y p e v a s t g e s t e l d
V in r me L i mlonnitie h e l C l i r y s l e i l e a s e O 347 3 6783 O o l C h ryslei N e d e r l a n d l! V 0347 36340(1 W i|zi(,ni(,en voorbehouden Op Internet hltp //www chrysler nl

BLOEMSIERKUNST

De specialist in
al uw bloemwerken

Haltestraat 65
JölujjS Zandvoort,
tel. 5712060

CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

130

50 ,
soorten
vleeswaren

soorten
vlees

Heerlijke
VARKENSSCHNITZELS
naturel of gepaneerd

4 stuks

10,00

heel kilo

14,95
10,00

Vers gegrilde
SPARERIBS
CORDON BLUE
4 stuks

.GrOtP Krorht 1-7 Openingstijden.
maandag t/m vnjdag van

?mruie rvrocru
T ! O- /

BOUCHERIE

ZanÜvobrt '

i*Ai' e-r* /\nc-r
«Tol. 5719067 -if •>~

^AMBACHTEltJKEKWAUTElTSSLAGÊRIJÏ"
!

Kwaliteit in boxsprings bij Oase met 12 '/2 jaar garantie

soototisoouur.

zaterdag
van 9.00 tot 17 00 uur

,

s? "•"• ^-%'y j» f* f "4 \f
'"°"i- « ? •* ï*
VOOR HET MOOISTE VLEES; VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

De boxspnng gcell oplimaal slaapcomtort en heefl talloze mogelijkheden in \ormge\mg en
daardoor altijd passend in het mteneui De boxspnng is leverbaar m uihoenng \ lak haiKKerstelbaar en elektrisch en m verschillende
lengtematen \\aarondei 200 210 - 220 cm Uiteraard 7ijn er verschillende matiasuit\oeimgcn zoals een Bonell pocket of toinenngmatras
\oor ieders indmdueel slaapcomtort Welke matias 9 Laat ons deskundig u adviseren

ALS JE OM MENSEN GEEFT,
G E E F JE AAN
lio\spnn)> uihotring hooldhnrd nut kersuir.iml

Dcilhaar. m.ikkcli|k nul opmaktn ui sl«f/ui)>in

Onl«crp \an Jan dus Bomni

HET

N E D E R L A N D S E RODE KRUIS

"Oase" heelt Nederlands meest toonaangevende collectie slaapkameis bo\spnngs en kaslenprogummas
Naast de enoime collectie slaapkameis vind U ook een mime keu/e m slaapcomlort laat u dooi ons vakkundig
vooilichten m on/e slaapstudio Kom eens ptocfhggcn meei dan 26 slaapv ooi beelden staan vooi u geieed

Pluspunten van Oase
@
®
®
©
©
®
©
©

Speciaalzaak In slaapkamers en slaapcomfort
Nergens een grotere keuze
Slaapadvlesstudlo met 26 testbedden
Ruime keuze In boxsprings lattenbodems
matrassen en waterbedden
Kastenprogramma's op maat gemaakt
Deskundige voorlichting 12 h jaar Garantie
Gratis thuisbezorgt en gemonteerd
Eigen meubelmakerij voor maatwerk

Vestigingen op de Woonboulevards
Apeldoorn - Breda - Capelle a/d IJssel
Den Bosch - Diemen • Enschede
Groningen • Heerlen
Rotterdam Woonmall/Alexandrium III
Sliedrecht - Son (Eindhoven)
Utrecht - Zoeterwoude/Rijndiik
en Bleiswijk, Hoefweg 137

Slaapkamer Speciaalzaken

STEUN ONZE STRIJD TEGEN E E N Z A A M H E I D .

GIRO 6868

Internet www woonnet com/oose

"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort.

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

•§•

LAAT ONS UW PRODUKT EEN DIENST BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-4309 /16.
SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS. DAT MAG WEL IN DE KRANT.

13

woensdag 19 augustus 1998

Veekmedia 17

cammerciisie bijlage

i/an
Ford sluit overeenkomst met ANWB

Opel Astra 3-deurs 1.6i 16V

Genieten met grote G

Ford Nederland heeft voor alle Ford-njders een gratis landelijk servicenummer ingesteld Hierdoor kunnen zij bij pech, aannjdmgs- en
glasschade zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag hulp
inroepen Coördinatie en dienstverlening is in handen van de
ANWB Hiervoor is samen met de directie van Ford op acht juli een
overeenkomst gesloten Het servicenummer is 0800 - 787 36 73

VW en Toyota werken weer samen
Twee van 's werelds grootste autofabrikanten zetten hun samenwerking voort Dat zijn Volkswagen en Toyota Eerder bouwden ze
al een pick-up Nu steken ze de hoofden bij elkaar op het gebied
van recycling, navigatiesystemen en telematica Een voordeel is
kostenbesparing Daarnaast draagt hergebruik van afgedankte
materialen via recycling bij aan het milieu

Lamborghini ingelijfd
E NIEUWE ASTRA HEEFT VEEL meer dynamiek dan
zijn voorganger. Dat zie je en dat voel je. Verborgen
talenten komen bij deze Opel nu pas echt goed uit de
erf. De 3-deurs met zijn coupé-achtige uiterlijk toont dat
rima aan. Deze auto koop je niet meer alleen omdat hij
ater een hoge inruilwaarde biedt of omdat de kinderen zo
oed zitten op de achterbank en er dan nog genoeg bagaleruimte overblijft. Nee, we kunnen ons voorstellen dat
nensen de Astra nu ook puur op emotie kiezen.

D

SPECIFICATIES
Opel Astra 1.6I-16V:
Vlotortype

Viercilinder met
zestien kleppen
Cilinderinhoud 1 598 cm3
Vermogen
74 kW/101 pk
bij 6 2001 p m
Max koppel.
150Nmbij
6 2001 p m.
Acceleratie
11,5 sec van
0-100 km/uur
Topsnelheid.
188 km/uur.
Gem verbruik 8,0ltr/100km
Prijs
ƒ 36.395,BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
'entrale vergrendeling
Stuurbekrachtigmg
Spiegels binnenuit verstelbaar
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
ABS
Airbag (2x)

Audi heeft Lamborghini ingelijfd Met de aankoop van het Italiaanse
merk begeeft Audi (en het overkoepelende Volkswagen concern)
zich in de bovenste regionen van de sportwagenmarkt Audi is van
plan om Lamborghini nieuw leven m te blazen en als vanouds te
presenteren als een sportief, snel en exotisch merk

Smullen van klassieke auto's

De Astra is al jaren het best verkochte model in Nederland Ook
nu is er een geweldige stormloop
Juist de 3-deurs is immens populair De 1,6 liter zestienkleppen
motor van 100 pk is in deze wat
sportiever getinte versie een
ideale krachtbron
Sterk, soepel en stil zijn de kenmerken Deze uitvoering is tweeduizend gulden duurder dan de
basis 1,6 liter van 75 pk, maar
het extra bestede geld is beslist
niet weggegooid Je rijdt al een 3deurs voor 31 395 gulden en met
de 16V motor zit je op 33 395
gulden

De lichtmetalen velgen geven de 3-deurs in Sport-uitdossmg een stoer uiterlijk.

De testauto ziet er extra stoer uit
dankzij het sportpakket (ƒ 3 000 extra) Vooral de grote lichtmetalen velgen met breed rubber
daaromheen zorgen voor dat
beeld Het zijn banden met de
maat 205/50 in een diameter van
^estien inch In de auto zien we
sportstoelen en een stuur met
een leren rand Ook heel flitsend
ogen de witte wijzerplaten
-•

Standaard in
deze uitvoermg zijn abs
en centrale
portiervergrendeling
De wegligging is perfect De
Astra 3-deurs met zijn brede sloffen schuwt een harde aanpak
niet Het onderstel slikt hobbels
met het grootst mogelijk gemak

In de Utrechtse veemarkt zijn op 6 en 7 september vijfhonderd
klassiekers te zien Daarnaast bevinden zich op deze klassiekerbeurs 150 stands met onderdelen, boeken en miniaturen Mensen
bieden ook auto's te koop aan Tevens verschijnt de negende editie
van het handboek "De Onschatbare Klassieker", waarin 3 800
modellen beschreven staan Het ruim 1 200 pagina's tellende boek
kost 32,50 gulden

BMW diesel wint

test

Ze worden doorgegeven aan de
carrosserie
maar dat hoort
bij een sportieve
auto Nimmer is de vering echter
vervelend stoteng of dribbelt de
auto m een bocht over een wasbord asfalt weg Het onderstel is
kortom heel mooi uitgebalanceerd

Heel handig is de derde deur
Laden van grote artikelen gaat
makkelijk Mede omdat je de achterbank kunt omklappen in twee

BMW heeft historie geschreven met de overwinning van de 24uursrace op de Nurburgnng Voor het eerst m de geschiedenis won
een toerwagen met dieselmotor namelijk een dergelijke slijtageslag De standaard 320d is met 136 pk al een echte krachtpatser,
maar voor de race wisten de Duitsers er 200 paardenkrachten uit
te persen BMW lijkt op het punt te staan om de hegemonie van
benzinemotoren te doorbreken De Beierse fabnkant introduceert in
september namelijk een nog krachtiger drie liter diesel Naar verwachting komen ze volgend jaar zelfs met een V8 turbodiesel

gescheiden delen Dat maakt
deze sportievelmg ook praktisch
maar het is een kniesoor die
daarvan zijn keuze laat afhangen

Polo Variant voor besteldiensten

OLKSWAGEN heeft de
stationwagen versie
van de Polo nu ook op
grijs kenteken. Voor bedrijven die een compacte
bestelauto zoeken is dit een
aantrekkelijk type. Hij is
door montage van een verhoogd kunststof dak niet
BPM-plichtig en dat scheelt
flink wat in de prijs. HIJ is te
koop vanaf 26.300 gulden,
(excl. btw).

V
De Demio, Mazda's kleine ruimtewagen

De FastBreak is een nieuw type auto.

Mazda vindt FastBreak uit

Evenals de Variant op geel kenteken is deze uitvoering standaard
voorzien van twee airbags mistlampen voor elektrisch verstelA/erwarmbare buitenspiegels in
hoogte verstelbare bestuurdersstoel en wegrijblokkenng
De lengte van de laadvloer
bedraagt 154 centimeter de

D

E MAZDA 323
FastBreak lijkt op
geen enkel ander
bestaand model. Het is
een nieuw concept dat het
midden houdt tussen een
stationcar en een fastback. Naast de FastBreak
introduceert Mazda nog
twee modellen: de Demio
(een kleine ruimtewagen)
en de opvolger van de 323
Sedan.
De eerste 323F, die m 1990
verscheen, was het opvallendste hd van de 323-familie Ook
opvolger (1995) zag er allesbehalve saai uit Dat de nieuwste
versie iets bijzonders zou worden
stond dus vast Een stationcar
kun je het niet noemen daar is
de kont te compact en de daklijn
'e sportief voor Een vijfdeurs
'astback dan' Nee, daarvoor lijkt
weer een tikkeltje te veel op
e
en stationcar Het is de perfecte
combinatie van beide
Daardoor heeft de FastBreak
dezelfde aantrekkingskracht als
de SPIF (Z|jn coupe-achtige lijn)
e
n is hij tegelijkertijd ruimer
Volgens de fabrikant is de binn
enruimte met 9 2 centimeter
Segroeid, terwijl de totale lengte
"tel vier centimeter is afgeno^en Een betere naam dan
^astBreak' hadden de Japanners
liet kunnen verzinnen Temeer
d
aar de ouwe trouwe 'F' nu niet
U|
t de type-aanduiding verloren
Saat

Driemaal is scheepsrecht de Mazda 323 Sedan
De 323 FastBreak rijdt als een
trein HIJ is stil comfortabel en
uitermate makkelijk te rijden En
moet je ergens 'Fast' naartoe
dan heb je aan de 323 eveneens
een goede partner In de
FastBreak zijn drie zestienkleps
benzinemotoren verkrijgbaar een
1 3,1 5 en 1 8 die respectievelijk
54 kW/75 pk 65 kW/88 pk en 84
kW/114 pk leveren Volgende
maand komen daar een 2 O diesel met 52 kW/72 pk en een 2 O
turbodiesel met directe inspuiting
die tot 66 kW/90 pk komt bij De
1 3 LX verlaat de showroom voor
de somma van 30 995 gulden En
dat is hij dubbel en dwars waard
Naast de opvallende 323
FastBreak introduceert Mazda
nog twee modellen de 323
Sedan en de Demio De een is
een klassiek en zakelijk model,
de ander een nieuwkomer m de
wondere wereld van de ruimtewagens

De 323 Sedan heeft veel over
eenkomsten met de FastBreak
HIJ is even breed nagenoeg even
hoog en heeft dezelfde wielbasis
(de afstand tussen de voor- en
achterwielen) De Sedan is echter
11,5 centimeter langer en dat verschil zit 'm in het achterwerk Ook
de 323 Sedan begint bij 30 995
gulden voor de 1 3 LX
Gemakken als een verstelbaar
stuurwiel een m hoogte verstelbare en kantelbare bestuurdersstoel en centrale deurvergrendehng zijn bij die prijs inbegrepen,
evenals een airbag
Met de Demio waagt Mazda zich
in het steeds drukker wordende
segment van de mini-ruimtewagens auto s die de binnenruimte
niet m de lengte, maar in de
hoogte zoeken In 1996 zag de
Demio in Japan het levenslicht
Een jaar later was het al de best
verkochte Mazda en vandaag de
dag nemen maandelijks zo n

10 000 Japanners de sleutels
van hun nieuwe Demio m ontvangst Ook in Nederland ib er
vraag naar dit type auto
Reden voor Mazda om de
Demio deze kant op te halen
Je ziet het er niet aan af maar
de Demio biedt inderdaad een
riante hoeveelheid ruimte Zelfs
lange personen zullen makkelijk een comfortabele zit kunnen
vinden De achterbank is wat
hoger geplaatst dan de voor* stoelen zodat het zicht voor de
passagiers optimaal is Die
achterbank is tevens verschuif
baar In de achterste stand is de
beenruimte maximaal m de voorste stand kan er nog wat extra
bagage mee Het is goed toeven
m de Demio Net als in de 323
heeft Mazda hier mooie lichte
materialen in het interieur
gebruikt hetgeen een warme
sfeer schept
Ondanks zijn bescheiden lengte
van 3 8 meter rijdt deze mini als
een zeer volwassen auto Dat
geldt tevens voor de motor De
Demio wordt aangedreven door
een 1 3 liter viercilmder (met zestien kleppen) die best raad weet
met het wagengewicht van 950
kilo
De prijs is de grootste verrassing
Mazda vraagt 25 995 gulden voor
de LX (met onder meer een airbag, Stuurbekrachtigmg en achterwisser) en daarmee is de
Demio zonder meer een ijzersterk
aanbod

Het verhoogde dak is even wennen.
breedte 128 centimeter De hoogte van de laadruimte is 99 centimeter Er mag 420 kilogram
bagage mee Het geremde aan
hangwagengewicht is 800- voor

de benzine- en 1 000 kilogram
voor de dieselversie
Er is een 1 4 liter een 1 6 liter
(beide benzine) en een 1 9 liter

dieselmotor leverbaar De Van
kost dan achtereenvolgens
26 300 26 900- en 27 500 gul
den Deze prijzen zijn exclusief
BTW

Space Star staat te trappelen

OG EVEN EN een
nieuwe in Nederland
gebouwde auto verschijnt ten tonele Het is de
Mitsubishi Space Star. De
eerste is onlangs van de
band gerold bij NedCar in
het Limburgse Born. Het is
Mitsubishi's tweede
Nederlandse model, na de
succesvolle Carisma.

N

De Space Star is een ruim(t)e
auto die tussen de Colt/Lancer
reeks en de Carisma in komt vlot
van vorm en met veel binnenruimte HIJ is zo n tien centimeter
hoger dan een conventionele
hatchback of stationwagon maar
beduidend lager dan een MPV
Mitsubishi mikt ermee op de
mensen die veel binnenruimte
willen maar een MPV net een
stap te ver vinden
HIJ biedt plaats aan vijf personen
plus bagage Achterin is - ook
voor langere mensen - een comfortabele zit te creeeren De ach-

De Mitsubishi Space Star heeft standaard flink wat veiligheidsvoorzieningen
terbank kan namelijk naar achte
ren schuiven en de leuning is
achterover te zetten Op die
manier kan ook de bagageruimte
worden vergroot (geheel neer
klappen is ook mogelijk)
De Space Star komt met keuze
uit twee benzinemotoren Een

conventionele 1 3 liter of een
direct ingespoten 1 8 Deze léveren respectievelijk 90 en 122 pk
BIJ de ontwikkeling van de Space
Star is veel aandacht besteed
aan het veiligheidsniveau De
carrosserie is zeer stijf en er zijn
extra verstevigingen aangebracht

tegen aanrijdingen van opzij De
bestuurdersairbag is standaard
Een zij-airbag en ABS zullen als
optie verkrijgbaar zijn De achter
bank heeft standaard drie hoofd
steunen en drie driepunts gor
dels De wagen is voorzien van
een startonderbreker tegen dief
stal
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PARK DUIJNWIJK

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
nieuwsbladen van Weekmedia* Met een bereik
van ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt het voor de hand
dat de personeels- en opleidingenadvertenties
goed gelezen worden»

Zandvoorters
gaan niet over
één nacht ijs

Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving ons kantoor.
De uitgebreide folder en advertentie-tarieven

liggen voor u klaar.
Amsterdam 020-562.3076
Amstelveen 020-347.3422
Zandvoort 023-571.7166

EE
GA'NS WANDELEN MET IEMAND DIE GEEN BENEN HEEFT.
De vanzelfsprekendheid waarmee wij even een

We vinden allemaal dat de maatschappij oog moet

ommetje maken is niet voor iedereen vanzJ'sprekend.

hebben voor het lot van ernstig gehandicapten. Maar wie

Duizenden gehandicapten in NederlaiiJ zijn voor

is die maatschappij? Dat zijn wij. Dat ben jij.

een uitje afhankelijk van vrijwilligers. Soms komen ze weken-

| DE MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JIJ.

lang niet buiten.
Ga 'ns langs bij het verpleeghuis bij u in de buurt en

D i t is een p u b l i c a t i e v a n de S t i c h t i n g I d e ë l e R e c ' a m e
telefoon: 0800-0013, Internet: http://www.riv.net/sire

meldt u aan als vrijwilliger. U wordt met open armen ontvangen.

Zij nemen de tijd voor een
goed hypotheekadvies!
Zandvoorters zijn nuchter genoeg om zich niet meteen vast te leggen op een standaardhypotheek. Want zoals bij
elke financiële overeenkomst zijn bij een hypotheek meer aspecten van belang dan alleen een laag rentepercentage;
ook uw carrièreverloop, uw huidige en toekomstige financiële situatie en fiscale'aftrek spelen een rol.

Nieuw: elke week PostcodeMiljoen

52 x kans op 1 miljoen!
De Nationale Postcode Loterij verhoogt de pnjzcnpot!
Vanaf l oktober maakt u elke weck kans op het PostcodeMiljoen. Rcinout gaat voortaan elke week op stap met een
Straatprijs van een miljoen gulden! Woont u straks in de eerstc PostcodcMiljoenstraai?

rcn Zorg daarom dat u nu
vast uw (cxiia) loten bestek
En dal gaal heel simpel, u
hocfi alleen de bon op deze
pagina in te vullen en op te
sturen

Jackpot 7 miljoen
Breng de ingevulde bon vandaag nog naar de brievenbus
Wam als hij op 20 augustus
bij ons binnen is, spcch u ook
nog mee voor de Mega Jnckpot van 7 miljoen.
Wam die gaat er deze maand
gcgaiandcerd uu Uw nieuwe
lot kan dus gelijk al 7 miljoen
waard zijn!

Postcode Loterij
op locatie

Reinout Oerlemans: "Vanaf oktober ga ik elke week op pad met
een nieuwe extra grote Straatprijs van één miljoen gulden1"
Hel PosicodcMiljocn is een
nicu\\c. wekelijkse stiaaipnjs
van iruui liefst een miljoen
gulden U wml deze pnjs dus
samen mrt u\v b u i e n
Icnininsie, als u meespeelt m
de Postcode Loicnj Als hel
m i l j o e n op u\v postcode valt.
is elk lot \\naimcc u mccspecli goed v ooi een aandeel
m hel PosttodcMiljoen

22 augustus
Slotemakers Slipschool
Zandvoort

Speelt u met mee- 1 Dan gaat
Rcmout Ocilciïuns met lici
miljoen alleen hij uu buien
op bezoek

23 augustus
Eibergen Spektakel
Eibergen

Bestel nu loten
Hel PoslcodcMiljoen is hel
spannende slailscm voor hel
nicuuc tclcvisicscizoen van
de Postcode Loiciij Cn daann
staal nog \ecl mcci te gcbcu-

26 augustus
Feestweek
's Gravenplaza
's Gravendeel

Uitslagen
Postcode Loterij
Record Show
17 augustus 1998
Oe Bingogetallen
getal 1 t/m 22
*

32

22

41

12 42

30

11

38

03

33

16

28

06

07

36

05

44

25

37

18 04 26

*

Heeft u met bovenstaande
getallen een volle kaart,

Komt u daarom eens vrijblijvend praten met Cense & Van Lingen. Wij nemen graag de tijd voor u,
waarbij de volgende onderwerpen zeker ter sprake zullen komen:
FINANCIEEL PLAN
Voor welke kosten kom ik te staan bij de aankoop van een woning? Hoe hoog wordt mijn maandlast? Heb ik
dubbele woonlasten tijdens de bouwperiode? Kan ik de hypotheeklast nu en in de toekomst dragen?
WAARDEBEPALING
Wat is het belang van een waardebepaling van mijn huidige woning?
Is deze waardebepaling vrijblijvend en zonder kosten?

dan wint u de
Thuisbingo van
f 25.OOO,-

VOLSTREKT

ONAFHANKELIJK

Overige Bingoprijzen
getal 23 t/m 36
27 f 10.000,- 13
f 20,35 f 1.000,- 34
f 10,20

f 100,-

45

f50,-

15

f 8,-

43

f 40,-

08

f 7,-

40

f 30,-

10

f6,-

09

f 25,-

19

f 5,-

14

f 9,-

Worden alle mogelijkheden en tarieven objectief vergeleken? Krijg ik wel de scherpste tarieven?

Hypotheek-Info-Avond
vrijdag 4 september om 19,30 uur

Straatprijs juli
bekendmaking 17 augustus
f 5.00O,4813 BE
Extra Straatprijs
f 25.000,4813 BE 003

Kom voor een duidelijk antwoord op al uw vragen naar de info-avond voor park Duijnwijk.
Op vrijdag 4 september a.s., aanvang 19.30 uur, organiseert Cense & Van Lingen in Gran Dorado te Zandvoort
een speciale hypotheek-informatieavond voor de toekomstige bewoners van park Duijnwijk.

De BMW

1824 GZ 001 Alkmaar

BQW VOOR 20,7 MILJOEN
0Ja, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij en kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle PostcodeMiljoenen.

D de heer

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.
D 4 x/ 12,50 (vier lotnummers)
D 3 x/ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x/ 12,50 (twee lotnummer)
D 1 xf 12,50 (een lotnummer)

Postcode. _.

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen
m blokletters
Deelname aan de Nationale Postcode Loten/
houdt in aanvaarding van het reglement ver
kri/gbaarbii hel secretariaat, tel 020 6776868

150.98.08

G mevrouw

Naam:

Plaats:

Verrassingspakket
Natuurmonumenten
lel:

l—

'l

l l l

Datum.
Handtekening:

Postcode Loterij Record
Show 24 augustus
Kijk, bel en win een rugzalf vol met verrassingen
voor de echte
natuurliefhebber
Elke maandag

NATIONALE
LOTERIJ

7 miljoen

GASTONS
SURPRISE:

Adres:

(Post)banknummer
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

Stand Mega Jackpot

21.00 uur op RTL 4:
Bon uitknippen en m een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterii, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

de Postcode Loterij
Record Show
Zitfouten voorbihoudtn

Hypotbeekadviseiir

Makelaar

Notaris

V.J. van Son, O.K. van Eek

J.C. van Lingen

Mr. F.G.M, van der Valk

U bent van harte welkom!
NVM
MAKELAAR

CENSE
&
v
LINGEN
A
N

Bel (023) 5715715

EN SCHRIJF IN VOOR
DE OPEN AVOND

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

BOUCHERIE

Botermalse runder

BIEFSTUK
1 kilo f24,95
Woensdag 26 augustus 1998

Zandvoorts
Nieuwsblad
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We gaan voor trendy,
cultuur plus natuur'

ZANDVOORT - Als trendy
badplaats en als plek waar je
kunt genieten van cultuur en
natuur. Zo moet Zandvoort
zich vaker en duidelijker
gaan profileren vinden het
college van Burgemeester en
Wethouders en het Ondernemers Platform. Daarin kan
Zandvoort zich van andere
badplaatsen onderscheiden
volgens hen. Dat blijkt uit
een nieuw toerismeplan.
Maandag heeft toerismewethouder Hans Hogendoorn dit
zogeheten Toeristisch Ontwikkelingskader Zandvoort Deel 2
vrijgegeven. Het plan is tot
stand gekomen in nauw overlegmet het Ondernemers Platfqrm, waarin de vertegenwoordigers van de middenstand,
horeca, strandpachters, visventers en hotel- en pensioneigenaren zitten.
In dit tweede deel staat concreter vermeld dan in het eerste deel wat de gemeente en de
ondernemer tot en met 2000
gaan doen om het toerisme te
stimuleren Tenminste,, als de
gemeenteraad eind september
ermee akkoord gaat.
Op de fiets of te voet valt het volgens de ouders van veel kinderen niet mee om veilig het kruispunt van de Van Lennepwcg en de
Zo is het de bedoeling dat de
Linnacusstraat over te steken, al hangt er een spandoek om het verkeer erop te wijzen dat de schoolkinderen weer op weg zijn
gemeente voortaan vaker zelf
Foto Karin Schut grond aankoopt. „Als je wilt
dat er een bepaalde ontwikkeling plaatsvindt, dan moet je
proberen om de grond te verwerven en een projectontwikkelaar ervoor interesseren,"
licht Hogendoorn toe.

'Hoelang halen kinderen nog veilig
de overkant op de Van Lennepweg?'

ZANDVOORT - 's Morgens tussen kwart over acht
en kwart voor negen. Kindeten steken over op.de hoek
van de Van Lennepweg en de
Linnaeusstraat, op weg naar
school. Ze zijn te voet of met
de fiets. Sommige auto's
stoppen wel en sommige
niet. Alle kinderen halen veihg de overkant. De eerste dagen van het nieuwe schooljaar zijn zonder kleerscheulen voorbijgegaan»
Maar hoe lang gaat het nog
goed, vragen Wil van der Ham
(moeder van twee kinderen)
en Maarten Bothe (directeur
van de Nicolaasschool) zich af.
Het kruispunt is volgens hen
een van de gevaarlijkste kruispunten van Zandvoort.
„Als volwassene is het al lastig om daar over te steken,
voor kinderen is het nog moeihjker. Ze moeten op auto's en
fietsers letten die van drie kanten tegelijk komen. Mijn dochter Miranda is acht en wil
graag alleen naar school, maar
ik zie dat niet zitten," vertelt
Van der Ham. Zij woont in de
ADVERTENTIE

Hofdijkstraat en haar dochter gebeld. „Op korte termijn is er
zit op de Nicolaasschool.
helaas geen oplossing. We zijn
bezig om uit te zoeken of er een
Namens diverse ouders uit betere ontsluitingsweg naar
de buurt die zich zorgen ma- Zandvoort-Noord te vinden is.
ken, heeft de moeder van Mi- Dan komt ook de veiligheid
randa vlak voor de vakantie van de Linnaesweg en Van
een brief naar de gemeente ge- Lennepweg aan de orde." Welstuurd. Ze is zeer te spreken ke mogelijkheden er zijn, wil
over de reactie die ze heeft ge- Andersen eerst met zijn wétkregen. „Ik had niet verwacht houder overleggen. Een stopdat ik al zo snel antwoord zou licht ligt niet voor de hand,
krijgen. Ik kreeg een brief dat want die is volgens Andersen
mijn brief ontvangen was en erg duur en haalt de doorstroeen ambtenaar belde me om te ming uit de Van Lennepweg.
vertellen dat ze naar een oplos-

DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND

AMSTELVEEN
BINDERIJ 143-020-6402227
INDUSTRIETERREIN BOVENKERK. BIJ A&P

OOSTZAAN
ZUIDEINDE 39 - 075-6845287

Waterstanden^
Datum HW

26 aug
27 aug
28 aug
29 aug
30 aug

LW
02.55
0334
U4.ÜÜ
04.30
05.16
06.05
00.56
07.00
08.16

HW LW
19.19 15.15
19.56 15.35
20.25 16.05
20.55 16.46
21.34 17.25
23.11 18.15
17.35 15.06
-.-- 19.26
12.54 20.35

06.55
0736
U8.08
08.34
09.13
31 aug 10.20
01 sep 05.08
02sep 11.46
03 sep
. 00.35
Vaanstand:
EK zo. 30 sep 07.07 u.
Hoogwater vr 28 aug 08.08 uur.
NAP +I03cm
Laagwater za 29 aug 04.30 uur.
MAP -68 cm.

Dat er nu een spandoek boven de weg hangt met de tekst
'We gaan weer naar school',
juicht hij toe. Al had lüj liever
de moderne rood-blauwe versie gezien. Die hangt in de rest
van de gemeenten in de buurt
van Zandvoort.
De spandoeken zijn onderdeel van een regionaal project.
Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid in Noord-Holland organiseert het project in
samenwerking met de politie,
Veilig Verkeer Nederland en de
fietersbond ENFB. Volgens
deze instelling gebeuren er reMaarten Bothe, directeur latief meer ongelukken in auvan de Nicolaasschool, ziet een gustus en begin september.
stoplicht echter het meest zitten. Al jaren strijdt hij voor een In Zandvoort staat er op
veiliger oversteek vlak bij zijn woensdag 2 september een
school. Uiteindelijk heeft het fietskaravaan op het gewraakgeresulteerd in een vluchtheu- te kruispunt Van Lennepwevel, maar echt veilig vindt hij g/Linnaeusstraat.
Tussen
dat niet.
kwart voor acht en half negen
wordt daar het verkeer stilge„In het begin hebben we ook zet. Kinderen uit groep acht
nog met klaarovers gestaan. mogen dan een praatje maken
Maar daar zijn we mee gestopt met automobilisten, bromfiettoen we geen dependance sers en fietsers die hen willen
meer aan de overkant hadden. passeren. Zo wordt het verkeer
Het was ook erg gevaarlijk eraan herinnerd dat de schoolvoor de klaarovers. Die werden kinderen weer naar school
zelf bijna van hun sokken gere- gaan.

Ouders maken zich zorgen
over gevaarlijk kruispunt
sing voor het kruispunt zoeken," vertelt ze verheugd.
„Natuurlijk," zegt ze, „snap
ik best dat ik geen wonderen
kan verwachten. Maar ik vind
het jammer dat in de driejaar
dat Miranda die weg loopt, er
nog nooit iets aan het kruispunt verbeterd is. Ik heb echter de indruk dat de gemeente
net als ik vind dat het geen
kinderlevens moet kosten
voordat er iets aan de veiligheid gedaan wordt."
Hoofdambtenaar C. Andersen beaamt dat de oversteek
matig is. Hij heeft Van der Ham

Hans Verkerk
Keukens houdt
deze week een
Canbbean Party.
Als u binnen
Iwee jaar een
keuken nodig
heelt en nu
koopt, krijgt u
van Hans een
echte
Canbbean
keuken
voor de
hellt van
de door de
leverancier
aanbevolen
adviesprijs! Kom nu
snel echt geld verdienen en vraag
naar de snelle beslisserskortmg.

Hij is niet bang dat de grondaankopen de financiële positie
van de gemeente in gevaar
den. De fietsers en de brom- brengen. „We weten dat de
mers reden gewoon door. Ik
zou er wel opnieuw mee willen
beginnen, als we tenminste
een hekje zoals in Haarlem op
straat kunnen zetten."

grond m Zandvoort een dierbaar goed is, waar velen in geinteresseerd zijn. Stel dat we
op het Badhuisplein de plek
kunnen kopen waar Eurotel
zou gaan bouwen, dan is dat
zeker een goed idee. Het Casino is daarin geïnteresseerd,
maar anderen misschien ook
wel. We zullen elk creatief
voorstel goed bekijken "

Gemeente wil
ook zelf
grond kopen
Hogendoorn is bovendien
voor een speciaal potje voor
het toerisme. Een dergelijk
toerismefonds kan wat hem
betreft gevoed worden uit de
toenstenbelasting. Die brengt
nu 1,8 miljoen gulden per jaar
op. Hij sluit niet uit dat deze
belasting omhoog gaat. „We
zijn bezig om dit allemaal op
een rijtje te zetten. Verhoging
staat of valt met een goed verhaal. Je moet aan toeristen en
ondernemers kunnen uitleggen wat je allemaal doet met
die toeristenbelasting. Nu is
dat nog te onduidelijk."
Potentiële bezoekers moeten ook beter weten dat Zandvoort trendy is en cultuur plus
natuur biedt. Daarom vinden
de wethouder en het Ondernemers Platform dat de promotie
en marketing meer nadruk
moet krijgen. De regionale

ZANDVOORT - Razendsnel hebben de skaters de jongerencultuur veroverd. In de rest van Nederland, maar ook in
Zandvoort. Van het Fenemaplein tot aan het Badhuisplein
was het zondag dan ook een waar skate-paradijs. Jongeren
in wijde broeken namen bezit van de boulevard.
Terwijl op het strand dagjesmensen kwamen uitwaaien, vond boven het Big Star
Skate & Dance Event plaats.
Vele belangstellenden met en
zonder wieltjes bekeken de
vaardigheden van de verschillende stuntteams of deden
zelf mee.
Zo was er op het Penemaplein het Inline basketbal.
Speciaal voor het evenement
was de ex- NBA prof en Inline
basketbal oprichter Torn LaGarde uit Amerika overgekomen met de tien beste Inline
basketbalspelers van de wereld. LaGarde: „Nadat ik aan
mijn beide knieën geopereerd
was, ben ik begonnen met
skaten en Inline basketbal.
Het skaten is minder belastend voor je knieën. Je legt er
minder druk op," vertelde hij.
Speciaal voor deze gelegenheid werd er een Nederlands
Inline basketbal team opgerirht onder leiding van Erik
Tange die het tegen het Amerikaanse team opnam. LaGarde was onder de indruk van de
prestaties van de Nederlanders. Op het plein speelden ze
wedstrijden, gaven ze demonstraties en kon iedereen een
potje Inline basketbal spelen.
Het was opvallend dat het
merendeel wat zich op de
boulevard op wieltjes voorttaewoog jongens waren. De

meisjes hielden het zondag
voor het gezien pp een enkeling na. Joy, Elbrich en Serena
uit Haarlem waren één van de
weinige meisjes die zich wel
op de skates bevonden en zich
ook even aan het parcours van
het Skatepark en de verschillende trapjes bij de boulevard
waagden. De drie meisjes vonden het niet zo erg dat er
maar zo weinig meisjes zijn.
„Dan vallen we tenminste wat
meer op," zeiden ze.
De hoge half-pipe van het
Roces/Sprite-stuntteam lieten ze nog even met rust. De
skaters en bikers haalden hier
spectaculaire stunts uit. De
aanwezige vert-skaters werden uitgenodigd om de stunters te evenaren.
Vergeleken met de drie
vriendinnen waren Bas en
Dennis uit Amsterdam niet
zulke helden. „Wij zijn meer
mannen van het platte vlak,"
vertelde Dennis. Bas probeerde nog even een obstakel in
het skate-park, maar hoger
dan dat ging hij niet. „Op de
rustige tijden wil ik het nog
wel proberen bij de skate-hal
beneden bij de boulevard,
maar nu is het mij een beetje
te druk," verklaarde Dennis.
Bas knikte instemmend.
Op het Badhuisplein bevond zich het podium van de
Dance-events. Hier dansten

Poolse Monika
is al drie
kilo zwaarder
pagina 3

Maintz is blij met het toensmeplan. „In het verleden waren er wel veel goede plannen,
maar door conflicten onderling
kwam het nooit tot uitvoering
van die plannen. Nu is er een
uitstekende
samenwerking
tussen de gemeente en de vertegenwoordigers van de verschillende belangenverenigingen uit het bedrijfsleven. We
hebben met elkaar een plan
gemaakt. De gemeente kan en
wil ook niet meer om het Ondernemers Platform Zandvoort heen."

Van Wierst
is nog een
beetje dwars
pagina 5

Hij is ervan overtuigd dat het
bedrijfsleven de plannen ook
ondersteunt, ook financieel als
dat nodig is. „Het is belangrijk
dat het vertrouwen in de gemeente hersteld is. Er blijven
natuurlijk mopperaars. Het
Ondernemers Platform vertegenwoordigt de grootste gemene deler en daar binnen is
het draagvlak voor dit toerismeplan aanwezig."

Handballers
komen overal
vandaan
sportpagina

Zie ook pagina 3
Vragen over de bezorging''
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties tel.571.7166
Redactie, tel. 571.8648

Kinderporno

Bramenlaan moet verbeterd
worden. Ouderen hebben daar
volgens de directie van verzorgingscentrum De Bodaanstichting moeite met oversteken.
Als de gemeenteraad eind
september met de verkeersmaatregelen instemt, kunnen
de werkzaamheden in het najaar van 2000 beginnen. Er is
1,4 miljoen gulden voor beschikbaar. Het kruispunt van
de Bramenlaan en de rotonde
plus het tunneltje bij Nieuw
Unicum vallen daarbuiten.

Nieuw begin voor parkeerplan

Wieltjes en wijde broeken veroveren boulevard

14 PAGINA'S

VW Zuid-Kennemerland vervult daarin een rol, maar dat is
volgens Torn Mainte (voorzitter van het Ondernemers Platform) niet voldoende „De presentatie moet lokaler " In het
toerismeplan staat dat er ook
een reclamebureau voor ingeschakeld moet worden Een eigen VW oprichten is volgens
Maintz echter niet aan de
orde. „Je kunt niet alles zelf
wat de regionale VW nu doet
Hoe we het wel gaan doen
moet dit najaar duidelijk worden."

Eén rotonde Zandvoortselaanen
omleiding achterlangs vervallen

ZANDVOORT - Er komt weg, het bord dat aangeeft dat
waarschijnlijk geen rotonde men Zandvoort binnenrijdt, de
op de Zandvoortselaan ter Gerkestraat en het Huis in de
hoogte van het Huis in de Duinen moeten middenberDuinen. Evenmin worden de men komen.
auto's via de Herman HeijerBij Nieuw-Unicum wil de vermansweg en de oude tram- keerswethouder een rotonde
baan gestuurd. De Kenne- maken. Als het aan Hogenmerweg blijft open voor alle doorn ligt en er subsidie geverkeer. Wethouder Hogen- vonden kan worden, komt
doorn doet hiermee conces- daar wel een tunneltje onder
sies aan veel van de 290 be- de weg door. De bewoners van
zwaren die tegen de ver- Nieuw Unicum kunnen anders
keersmaatregelen waren in- de overkant van de Zandvoortselaan niet meer bereiken.
gediend.
Ook het kruispunt met de
Hogendoorn schrijft in een
voorstel aan de commissie
Toerisme Economie en Verkeer dat met een middenberm
en met andere aanpassingen
ZANDVOORT - De gemeende Zandvoortselaan ook veiliger kan worden. De commissie teraad heeft gisteravond de
bespreekt het voorstel donder- uitgangspunten voor het nieuwe parkeerbeleid vastgesteld.
dag 3 september.
Om de veiligheid te vergro- Bij de voorbereiding van deze
ten moet het wegdek tussen de uitgangspunten hebben ook
Kennemerweg en het kruis- de initiatiefnemers van het vopunt bij Nieuw Unicum naar rig jaar gehouden referendum
het Zuiden verlegd worden. over het parkeren hun inbreng
Ter hoogte van de Blinkert- gehad.

DEZE WEEK

Het nieuwe parkeerbeleid
moet afgestemd worden op diverse doelgroepen, zoals bewoners, verblijfsgasten. wmkelende mensen en dagtoeristen. De
gemeente moet ook rekening
houden met de belangen van
ondernemers. Als er een straat
opnieuw wordt ingericht,
streeft de gemeente naar financiele of fysieke compensatie voor op te heffen parkeerplaatsen.
Bewoners moeten voldoende ruimte houden om te parkeren en hotelgasten kunnen tegen een redelijke vergoeding
parkeren Dagjesmensen dienen te parkeren op de grote
parkeerterreinen.

ZANDVOORT - Marcel Vervloesem van de Belgische
werkgroep Morkhoven heeft
maandagavond in het Zeeuwse Hulst opnieuw materiaal
over de kinderpornokwestie
overhandigd aan de politie van
Zuid-Kennemerland Het betreft volgens de politie vermoedelijk een cd-rom met namen en foto's van personen die
betrokken zijn bij kinderporno. Vervloesem dreigde vorige
week deze namen zelf bekend
te maken.
De politie is nog altijd druk
bezig met het onderzoek naar
de kinderporno-affaire. Die
kwam aan het rollen nadat de
Belgische werkgroep diskettes
met kinderporno vond.

Autodiefstal
ZANDVOORT - Een Duitse
BMW 735 I is vrijdagavond gestolen vanaf de Boulevard Barnaart. In de auto lagen gereedschap ter waarde van 2000 gulden, 500 mark. een bril, kleding, paspoort, rijbewijs, bankpasjes, mobiele telefoon, een
discman, twee fotocamera's en
een verrekijker.

Dode zeehond
ZANDVOORT - Zondagmorgen is een dode zeehond
aangespoeld op het strand
Het dier is voor nader onderzoek met de dierenambulance
naar Pieterburen gebracht.
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Alsof het geen enkele moeite kostte, haalden skaters zondag de gekste capriolen uit, bijvoorbeeld op
Koto Kaï m SOuit
een heel smal richeltje

breakdancers uit Rotterdam
en Amsterdam tegen elkaar
en kon iedereen die het ook
wilde leren, zich inschrijven
voor een workshop breakdance. Het publiek stond juichend en onder de indruk
naar de capriolen van de breakers te kijken, die zich van
hun beste kant lieten zien.
Ook toonden verschillende

dj's hier hun vingervlugheid,
zoals de Nederlands Kampioen dj Rockid en Rooky of
the Year, dj Kid Sublime. Ze
deden hun best, ondanks de
wind. De demonstraties liepen hierdoor niet zo lekker als
ze wilden en gehoopt hadden.
De tafels afschermen met platen en een skateboard hielp
weinig.

Hoewel de organisatie het
overdag getroffen had met het
weer. begon het tegen de
avond steeds meer te dreigen,
waardoor eerder dan gepland
het skateparadijs afgebroken
werd. Toch was de organisatie
erg tevreden. De sfeer was
goed. de belangstelling groot
en de EHBO-ers hadden weinig te doen

L l
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Daarna uord ik abonnee en betaal per
D kwartaal/ l JUiO D halfjaar ƒ 35.40 D jaai ƒ (il.75
* Yooi poslabonnc'c's fit kien andei e tarieven
U Kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opjjeven (KO-562 (>2 11.

Stuui de/e bon m een open envelop naar
Weekmedia, Anhvooi dmnnmer 10051. l (XX) I 'A
Amsteidam U hoelt Keen postAx'el te plakken 8 "7 10371 "0 17003"
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Een compleet verzorgde begrafenis

FAMILIEBERICHTEN
Ilieperclepiep...

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL TELEFOONNUMMER

of crematie voor een éénmalige

Johan Horeman
en

Mariene van Gemert
Kaan 31 augustus om 14.00 uur trouwen. Hoera!
W. van Gemert
Jan, Karin, Wendy, Uemco, Palrick en Kim
Jeroen en Monique
l leck-n is vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, on/e
lieve moeder en oma

Gijsberdina Antonia
Cohen-van der Pijl
"Puck"
bijna (ilijaarechlKenole van Louis Cohen
Ainsterd.ini,
Haarlem,
:i september 1911
22 augustus 1998
I.ouis Cohen
Uebecca Hol-Cohen
l lenrielle Brokmeier-Cohen
[•'rust Brokmeier
en kleinkinderen
'/.\: Dina Bronderssiraat 2
20\2 KKZaiuivooi t
l >e CTeniatieplerhtiglieid heeft inmiddels plaatsjevonden.

De dood betekent een rechtvaardige
en onafwendbare noodzakelijkheid.
Seneca
Na een langdurige periode van eenzaamheid is
overleden ons zusje, schoonzus en nichtje

afkoopsom van slechts ƒ 3.395,Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN

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

C

voor meer informatie:

BEL GRATIS 0800-022 45 35

(Hans)

Lieve mensen,
Wij bedanken iedereen, familie, vrienden en bekenden,
voor al uw medeleven en steun in de vorm van brieven,
kaarten, bloemen en telefoontjes, ons betoond na het
overlijden en afscheid van onze moeder, groot- en overgrooünoeder

Johanna Hendrika Mordhorst

"Jo"

Ook danken wij langs deze weg fle afdeling Clemalis van
de Janskliniek, de vrijwilligers/sters, de therapeuten en
de „Bruin-Café"-Gasten voor hun inzet en vriendschap.
Uit aller naam:
Antoinet de Pagter-de Nes
Zandvoort, augustus 1998

De eerstvolgende commissievergaderingen
zijn
- maandag 31 augustus, 20.00 uur,
commissie Financiën
- dinsdag 1 september, 20.00 uur,
commissie Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 2 september, 19.00 uur,
commissie Bestuurlijke Zaken
- woensdag 2 september, 20.30 uur,
commissie Ruimtelijke Ordening
- donderdag 3 september, 20.00 uur,
commissie Toerisme, Economie & Verkeer
De commissievergaderingen worden gehouden in de commissiekamer m het Raadhuis
(ingang Haltestraat).
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter
inzage bij de Centrale Balie m het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat). BIJ het bureau Voorlichtmg kunt u terecht voor nadere informatie

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direct hulp bij een sterfgeval.

Johanna Klazina van der Mije
* Zandvoort,
t Ommen,
11 juni 1933
25 augustus 1998
weduwe van R. Sijtsma
Oud-kosteres van de Nederlands
Hervormde kerk te Zandvoort.
's-Gravenhage:
Lidy Kunlz-van der Mije
Gerard Kuntz
Lemelerveld:
Dieneke Moerman-Grooters
Koop Moerman
Ommen, Hannsgoren 9
Correspondentieadres:
Segbroeklaan 100
2565 DM Den Haag
Hans is overgebracht naar het Mortuarium Haven
West 3 te Ommen.
De uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 29 augustus om 11.30 uur in de Nederlands
Hervormde kerk aan de Brugstraat te Ommen.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om
omstreeks 12.00 uur op de begraafplaats
„Laarmanshoek" te Ommen.
Na afloop van de plechtigheid zal er gelegenheid
zijn tot condoleren in het Hervormd Centrum Pr.
Julianastraat te Ommen.
Voor de dienst is er vanaf 11.00 uurgelegenheid tot
afscheid nemen in de kerk.

De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag 08.30 -16.00 uur
donderdag
08.30 - 20.00 uur
vrijdag
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

over de punten die op de agenda staan Telefoon (023) 574 01 62 Tijdens de vergadering
zijn exemplaren van de agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een onderwerp dat
op de agenda staat het woord te voeren.
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
heboen op maandag 17 augustus vergaderd.
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 34 door B&W genomen
besluiten is op maandag 24 augustus vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

VOORNEMEN OM BOUWVERGUNNING TE VERLENEN

Deze bouwplannen liggen met ingang van 28
augustus 1998 gedurende 14 dagen ter inzage bij de Centrale Balie Gedurende deze termijn kan een ieder tegen voormelde bouwplannen schriftelijk bedenkingen kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
98138B Gasthuisplein 9b
veranderen Cultureel Centrum
98139B Taxuslaan2
veranderen woning

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Meer informatie is te verkrijgen bij de toezichthouder op de werkzaamheden, tel (023)
573 69 54.

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.
TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

PRESENTATIE Ie ZONDAGTEAM
Z.S.V. ZANDVOORTMEEUWEN
SEIZOEN 1998 -1999
Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort
Postbus 505

M

Zondag 30 augustus 1998

2040 FA Zandvoort
Fax 023 571 49 24

13.30 uur - Voorwedstrijd
Zandvoortmeeuwen F l - Concordia F l

Telefoon 023 571 77 41

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD Dl REKT VAN DE VAKMAN

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

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

' G/ozenwosser;J

• Spec/o/iteit schoonmaak van
gebouwen

• Schoonmaak van luxaflex
• Verhuur tapijtreinigers

-

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

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Tel. (023) 536 60 88
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71-72-Schalkwijk

14.30 uur - Bekerwedstrijd
Zandvoortmeeuwen l-Concordia l

UdONT

GARAGE EN BERGING TE HUUR AANGEBODEN
Binnenkort komt voor leden van E M M vrij voor verhuur:
Garage Keesomstraat 99A, huur ƒ 120,00 per maand en
berging Sophiaweg A, huur ƒ 15,00 per maand.
Bij de toewijzing van de garage Keesomstraat 99A hebben huurders
van de woningen Keesomstraat 397 t/m 519 de voorkeur.
Bij de toewijzing van de berging Sophiaweg A hebben huurders van de
woningen aan de Sophiaweg de voorkeur.
De toewijzing van garage en berging vindt plaats aan leden. De huurder
binnen het aangegeven voorkeursgebied met de langste woonduur is
de eerste kandidaat.
U kunt inschrijven door een brief met uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen aan
E M M, Postbus 505, 2041 EA Zandvoort.

Elke week kans op één miljoen gulden!

Woont u straks in de
PostcodeMiljoenstraat?
Wilt u dat feest niet missen?
Zorg dan nu dal u uw (exlra)
loten op lijd bestelt. Dat kan
met de bon op deze pagina.
Vul hem volledig in en doe
hem vandaag nog op de
bus. Dan bem u zeker op lijd.
Meespelen in de Postcode
Loterij doel u voor de grote
prijzen, zoals de Kanjer, de
Mega Jackpot en het
PostcodeMiljoen. Maar meespelen doet u ook voor mens
en natuur, want de hele netlo
opbrengsi van de Postcode
Loterij gaal naar vele tientallen
goede doelen. En hun werk is
winst voor ons allemaal!

Het PostcodeMiljoen komt eraan. Vanaf l oktober heeft u
elke week kans op een Straatprijs van l miljoen gulden! Dat
is 52 keer per jaar een miljoenenkans. Die laat u toch niet
voorbij gaan? Speel daarom nu mee in de Nationale Postcode
Loterij en vier straks feest met de hele straat.

De inschrijftermijn sluit op woensdag 2 september 1998.

WOENSDAG 2 SEPTEMBER
zijn de voorraden (hopelijk) weer op peil,
de medewerkers uitgerust en de
koffiekopjes schoongemaakt.
Kortom: we gaan weer beginnen.

Postcode Loterij
op locatie

VERSTEEGE's IJZERHANDEL
Pakveldstraat 19, tel. 5712554.

Het PostcodeMiljoen is een
nieuwe prijs van de "Postcode
Loterij. Deze grote uitbreiding
van de prijzenpot betekent
dal er elke week, ergens in
Nederland, één miljoen gul-

30 augustus
Reynaartsfeesten

Hulst
30 augustus
Braderie
Schijndel

De Bingogetallen >
getal 1 t/m 22
*

10 40 02 03 21

38

29
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44 25 .31
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06

32

36

16 45
*

Heeft u met bovenstaande
getallen een volte kaart, '
dan wint u de
Thuisbingo van
.
f 25.000,Overige Bingoprijzen
,
getal 23 t/m 36
14 f 10.000,- 12
f 20,-

39 f 1.000,13
f 100,43
f 50,24
f 40,27
f 30,33
f 25,-

23

f 10,-

04
15

f 9,f8,-

18

f7,-

22

f 6,-

30

f5,-

Straatprijs juli
' bekendmaking 24 augustus
f 5.00O,5521 SH
Extra Straatprijs
,f 25.00O,5521 SH 003
«»•

1069 EC 225 in Amsterdam

BON VOOR 20,7 MILJOEN

V /

0Ja, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij en kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle PostcodeMiljoenen.

D de heer

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.

Postcode:

D
D
D
D

Ri/b aan Ruimte met Ruiter

4 x/
3 x/
2 x/
1 x/

12,50
12,50
12,50
12,50

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)

A u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters
Deelname aan de Nationale Postcode Loterij
houdt in aanvaarding van het reglement, verknjgbaar bij het secretariaat, tel. 020-677 68 68.

vraag naar onze documentatie, bel: 07Z-502Z7oo, ïax: 07Z-50ZZ730
of post de bon zonder postzegel naar:
Antwoordnummer 1751. 1620WK URSEM.
Stuur mij uw documentatie:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:

den ie verdelen valt. Iedereen
in de winnende poslcoclc
krijgi een aandeel. Hel enige
dat u hoeft te doen is meespelen.
Op zondag 4 okiobcr gaat het
eerste PostcodeMiljoen eruit.

Uitslagen
Postcode Loterij
Record Show
24 augustus 1998

De BMW

Extra kamer nodig
Dakkapellen in alle soorten en maten
Traditionele constructies,
zeer goed gei'solecrd.
Van ondcrhoudsarm en
degeh|k materiaal.
In één dag geplaatst
d.m.v. prefab elementen.
Dubbel glas
van binnenuit te reinigen.
Verzorgen van melding
of bouwvergunning.
Doorlopende garantie
en financiering mogcli|k.
Aantrekkelijke project kortingen.

29 augustus
Delftdag-Delftse hout
Delft

Reinout Oerlemans: "Wie weet sta ik straks bij u in de straat
met het PostcodeMiljoen!"

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN D E VAKMAN.

Er is een aanvang gemaakt met het bouwrijp
maken van de tweede fase van Park Dumwyk
Voor de aanleg van de riolering in de nieuwe
wijk is het nodig om de A J. v d. Moolenstraat
tijdelijk af te sluiten ter hoogte van de nrs 78
t/m 84 (aansluiting Van Lennepweg) De A.J.
v.d. Moolenstraat wordt in de periode van
31 augustus t/m 8 september afgesloten
voor autoverkeer.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
f OMSTREKEN

A. LAVERTU
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles wat ermee verband houdt.

RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN
IN DE AJ. V.D. MOOLENSTRAAT

)GÊMEENTE
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Verleende bouwvergunningen
98096B Ebbmgeweg 3
plaatsen serre (18-08-1998)
98098B Vinkenstraat 10
vergroten woning (18-08-1998)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de President van de
rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ te Haarlem Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een
afschrift van het bezwaarschrift

Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 50 lid 5 van de Woningwet bouwvergunning te verlenen voor
- het bouwen van een woning op het perceel
Spoorbuurtstraat 11
- het bouwen van een entree portaal op het
perceel Louis Davidsstraat 17

woningbouwvereniging E M M

uitvaartverzorging
kennemerland bv

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

D mevrouw

GASTONS
SURPRISE:

Adres:

Kuuroord
Sanadome

Plaats:

Tel:.

Datum:
Handtekening:...

/••••••B

Ruiterl
DAKKAPELLEN

Bejoekonze ihowroom. openingstijden ma.-vr.-9.00-l7.30 u IA. 1000 H 00 u.adres Ni|vcrheiduerrem M. I6-1&VX Ursem

Postcode Loterij Record
Show 31 augustus
Kijk, bel dit win
een verwen-weekend in
Kuuroord Sanadome
Eike maandag

NATIONALE

LOTERIJ

7 miljoen

150.98.08

Naam:

(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

Stand Mega Jackpot

21,00 uur op RTL 4:
Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

de Postcode Loterij
Record Show
Zetfouten voorbehouden

woensdag 26 augustus 1998

Weekmedia 17

Zandvoorts
Nieuwsblad

'Binnen twee jaar kan bevolking al resultaten toerismeplan zien' vanwege
Centrum gaat open
nieuw riool

In 1987 concludeerde Floris Faber in een rapport dat
Zandvoort een toeristisch recreatief beleidsplan ontbeerde.
Twee jaar later kwam burgemeester Van der Heijden in een
ander rapport tot dezelfde conclusie. Anno 1998 is het
zover: er ligt een beleidsplan met concrete actiepunten, het
Toeristisch Ontwikkelingskader Deel 2. En wat nog
opvallender is, de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven
(het Ondernemers Platform Zandvoort) steunen het plan
van harte. Als eind september de gemeenteraad het
toerismeplan aanneemt, beloven de gemeente en de
Zandvoortse ondernemers zich dat ze binnen twee jaar
resultaten kunnen laten zien. Een greep hieruit.
EN DORPSWANDELING uitzetten, de zee
's avonds verlichten en
het Badhuisplein opknappen. De lijst met actiepunten in het nieuwe toerismeplan variëren van eenvoudig uit te voeren tot en met
ontwikkelingen die een wat
langere adem vereisen. Het
doel van alle actiepunten is
echter eenduidig: meer toeristen plezieren. Jonge, hippe
toeristen en de wat meer bedaagder types die van cultuur
en natuur willen genieten.
Zo heeft het Genootschap

E

Oud Zandvoort beloofd om samen met de monumentencommissie en de WV een historische wandeling door het dorp
samen te stellen. Wie na afloop
nog wat wil opzoeken over het
vissersleven kan straks volgens het toerismeplan terecht
in een informatiecentrum. Ook
interessant voor de cultuurtoerist zijn de beelden die in de
, Waterleidingduinen komen te
staan. Muziekliefhebbers kunnen behalve van de bestaande
festivals ook genieten van een
'Last night of the proms'.
Uitgaanstypes kunnen mo-

gelijk in de toekomst langer
gaan stappen, want de gemeente gaat onderzoeken of
verruiming van de sluitingstij den van de cafés haalbaar is.
Voor sportieve toeristen
moeten volgend jaar ook de
sportaccommodaties
open
zijn. Nog deze herfst gaan de
gemeente en de sportraad inventariseren welke mogelijkheden er zijn.
Het strand kan een stuk levendiger worden als er meer
livemuziek mogelijk is. De gemeente zal daar meer dan
voorheen aan meewerken. Er
komt mogelijk een loopplankier langs de paviljoens. Ook
gaan de gemeente en het Ondernemers Platform Zandvoort op korte termijn bij
Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Rijnland informeren of de zee volgend jaar
's nachts verlicht mag worden.
Tegelijk zet de gemeente met
Rijkswaterstaat, Rijnland en
de strandpachters het overleg
voort over het laten staan van
paviljoens in de winter.
Omdat toeristen soms de

weg niet weten te vinden naar
het (naakt)strand, campings
en sportvoorzieningen komen
er betere borden in het dorp.
Een plan hiervoor heeft de gemeente bijna klaar.
Zandvoort kan een stuk

kort met een offerte over een
betere verbinding met Haarlem en/of Amsterdam. Liefst
ziet de gemeente dat er op de
lange termijn een monorailvertainding aangelegd wordt of
dat het Sternet van de NS (een

Ideeën variëren van dorpswandeling
tot ruimere openingstijden cafés
schoner. Daarom willen de gemeente en het Ondernemers
Platform een project opzetten
om bewoners en ondernemers
te stimuleren meer op te ruimen. Het plan de campagne
wordt deze winter gemaakt.

lichte trein die elk kwartier
rijdt) doorgaat. „Vervoer moet
iets plezierigs zijn," meldt het
rapport. Daarom zien de gemeente en de ondernemers
historische trams ook wel zitten.

Het openbaar vervoer is een
zorgenkindje van de gemeente. De treinverbinding met
Amsterdam is de afgelopen jaren verslechterd. De gemeente
is daarom van plan te blijven
praten met de NS en met Lovers, de nieuwe exploitant van
treinen. Lovers komt binnen-

Uitbreiding van de busroutes is eveneens een wens van
de gemeente. Maar dat is duur,
zo ontdekte bleek onlangs. Als
bus 80 vanaf de Kostverlorenstraat afslaat naar het Huis in
het Kostverloren dan kost dat
jaarlijks 170.000 gulden volgens wethouder Hans Hogen-

ZANDVOORT - Het Kennemer Dierentehuis viert het dertigjarig bestaan zondag met
een groots opgezette open dag
van twaalf tot vier. Uiteraard
kunnen bezoekers een kijkje
nemen in de nieuwe kattenverblijven, maar er is meer dan
dat. Zo demonstreert een hondentrainster hoe een gehoorzame hond zich gedraagt en
kunnen hondenbazen een
proefles volgen. Kinderen mogen ponyrijden en grabbelen.
De zangers Daan, Reinhard
Hak en Lion O'Neill treden op.
Om half een en om drie uur
draalt het Rad van Fortuin.
Rond kwart over drie is de
prijsuitreiking van de fotowedstrijd.
ZANDVOORT - Het casino
mag geen ladies day meer organiseren, omdat dat in strijd
is met de gelijke behandeling
van mannen en vrouwen.
Daarom start het casino met
iets anders vanaf 2 september.
Van acht tot middernacht is er
een gratis proeverij, er is muziek, een metamorfose en de
meest feestelijk geklede gast
wordt beloond met een surprise pakket.
Tonia Rcydon in de weer met klankschalen op de expositie over Tibet in de oude Mariaschool

ZANDVOORT - Theo Hilbers praat tijdens het seniorenprogramma van de lokale
zender ZFM vrijdag tussen elf
en twaalf met de heer Gaston
over koninginnedag en de kroning van Wilhelmina. ZFM nodigt lezers uit om hier over
mee te praten (tel. 5717373).
Marathonloper Johan van
Marie is vrijdagavond van zes
tot zeven te gast in het sport- Hoe schrijf je een novelle? Hoe maak
programma.
je de ober in een Spaans restaurant
een compliment? Hoe praat je via de
computer met je kleinkind in
Boomhut
Appelscha? Hoe gezellig is het om
ZANDVOORT - De Boom- samen
te eten? Hoe werd Annie M.G.
hut dreigt door zijn eigen sucSchmidt van domineesdochter een
ces in een moeilijke positie te
bekend schrijfster? Of hoe kun je
komen. Deze naschoolse opstress voorkomen in een druk
vang is inmiddels zo populair
bestaan? Het zijn allemaal vragen
dat er een wachtlijst is. Dagewaarop de cursussen, lezingen en
lijks worden 18 kinderen opgeworkshops van het
vangen. Eigenlyk zouden 25
Aktiviteitencentrum Zandvoort een
kinderen naar De Boomhut
antwoord geven.
willen. Het bestuur van de
Stichting Aktiviteitencentrum
Zandvoort is daarom op zoek
N TOTAAL WORDEN deze herfst en
naar een extra lokaal. Binnenwinter zo'n vijftig activiteiten opgezet
kort gaat het bestuur volgens
voorkinderen, tieners en volwassenen.
woordvoerder J. Kerkman pra- „Natuurlijk
borduren we voort op verten met de directeur van de trouwde patronen.
Dus hebben we bijopenbare basisschool De voorbeeld talencursussen,
klaverjassen,
Duinroos die aan de overkant koersbal, aquarel-lessen en yoga.
van de huidige opvangruimte zegt coördinator Ine Zantingh, „weMaar,"
boren
zit.
ook nieuwe gebieden aan." Nieuw zijn de
lezingen, diverse cursussen voor de persoonlijke ontwikkeling en de gezamenlijke
Zandvoorts
activiteiten.
Nieuwsblad

FotoKaimSchul

Hoe Annie M.G. Schmidt schrijfster
werd en ouderen leerden computeren
6 november. Wie meer wil weten over de
schilders van de 17-e eeuw wordt op 12
februari tijdens een dialezing op zijn wenken bediend. Andre Kaart vertelt op 27
november over opera. Er zijn twee bijeenkomsten waarop Zandvoorters kunnen leren luisteren muziek.
Een docent van de provinciale bibliotheekcentrale komt het werk van Annie
M.G. Schmidt toelichten. Enthousiaste
lezers kunnen zich ook aansluiten bij de
boekenclub.

Aan de gezondheid van de Zandvoorters wordt eveneens aandacht besteed,
want er is een workshop 'uitgerust door te
slapen' en een bijeenkomst over hoofdpijn
en migraine. Dankzij 'intuïtief tekenen'
krijgen mensen meer inzicht in zichzelf
zonder dat ze meteen een therapie voorgeschoteld krijgen.
Praktisch ingericht zijn de computercursussen. De cursus voor vrouwen start
in elk geval, want daar zijn al veel aanmeldingen voor. Ook senioren kunnen zich
opgeven voor acht lessen, waarin ze op
een prettige manier leren dat een computer minder eng is dan deze lijkt.
Nelleke van Koningsveld begeleidt ouDe lezingen gaan over schilderkunst, deren bij het vertellen en uitbeelden van
muziek en literatuur. Zo staat het leven hun levensverhaal. Deze cursus, die tien
van Jacobus van Looy centraal op vrijdag keer op dinsdagmorgen plaatsvindt, is

I
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van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16

Redactie: (023) 571:8648. Fax: (023) ZANDVOORT - Hij glimlacht verlegen. Matteusz. het kleinste en tevens meest bescheiden jongetje van de 42 Poolse
573.0497.
Advertentieverkoop: (023) 571 7166. Fax: kinderen die drie weken in Zandvoort en omstreken logeren.
Hij vraagt niet, hij is blij met de kleinste dingen die hij krijgt.
(023) 573 0497.
Want alles is meer dan wat hij thuis heeft. Zijn verhaal is
E-mail, wmaveen(fi1perscom nl
Micro advertenties. (020) 562.6271. Fax: typerend voor meer kinderen, of ze nu Matteusz, Monika of
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen Postbus 51, 1180 AB Amstelveen.
Tel • (020) 347 3434. Fax- (020) 347.3439.
Micro advertenties (020) 562.6271. Fax:
(020)665.6321.
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020)562.6211.
Abonnementsprijzen: ƒ19,60 per kwartaal,
ƒ35,40 per half jaar, 61,75 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven
Losse nummers ƒ2,-.
Vragen over bezorging: donderdag tussen
9-12 uur (023) 5717166.
Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv -chef), Monique van Hoog
•Graten, Joyce Schreuder
Vormgeving/Systeemredactie. Dick Pie
(chef), Willem Bleesmg, Hero Blok, Pau
Busse, Fred Frerejean, Pieter Hendal, Theo
van der Linden, Yvonne Mulder, Andn
Stuyfersant
Secretariaat/Redactiepromotie: Trud'
Steenkamp, Henny Lanser.
Advertentieverkoop: R. Post (verkoop
manager), M. Oosterveld
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aange
sloten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

Monique van Hoogstraten
Oondordagavond is er een inCormatio-avund over het toerismeplan op
liet gemeentehuis. De bijeenkomst
begint om acht uur en vindt plaats in
de raadzaal.

Jongerenwerker

ZANDVOORT - Henri Postma is de nieuwe jpngerenwerker van het Aktiviteitencentrum. Hij is Christine Deutekom opgevolgd. De 37-jarige
Postma heeft ervaring als jongerenwerker en als beleidsmaker. Hij heeft in Zevenbergen,
Utrecht en Hoofddorp gewerkt. De bedoeling is dat hij
in Zandvoort kinderen en tieners begeleidt. Bovendien
Een vriendelijk kijkende monnik tegenover de rk-kerk wijst wordt hij geacht tiener- en jonde juiste weg naar de Oude Mariaschool waar de Tibet- gerenbeleid te ontwikkelen.
tentoonstelling plaatsvindt. Het affiche van de monnik met
op de achtergrond een berg is van Louise du Perron en één
Slipschool
van de vele kunstwerken, die zondag tentoongesteld
werden ten behoeve van Tibet. Een deel van de
ZANDVOORT - De slipopbrengsten van de kunstwerken gaan naar Tibet.
school moet toch verhuizen,
vindt het college van BurgeET IS EEN druppel langs, die met een beweging meester en Wethouders. Dat
op een zeer gloeien- het geheel weer wegveegt. Dit staat in een brief die de eigede plaat," zegt is om de monniken te leren dat naar van de slipschool vrijdag
Mona Meier, een alles vergankelijk is.
gekregen heeft. De advocaat
In een hoekje staan 22 klank- van de slipschool had het collevan de organisatoren van de
expositie, „maar ieder beetje schalen uitgestald op een ge tot vrijdag de tijd gegeven
helpt." In totaal hebben 20 kleed. Tonia Reydon zit erbij om die brief te sturen, want
kunstenaars hun medewer- en legt aan enkele nieuwsgieri- anders zou de slipschool opgen uit wat de betekenis van nieuw naar de rechter stappen.
king verleend.
Uit een onderzoek over de
De bezoekers van de ten- de klankschalen is en waar het
toonstelling worden bij de in- voor gebruikt wordt. „Een vervuiling van Paddock III
gang begroet door vlaggetjes klankschaal werkt niet alleen blijkt volgens het college dat er
met Tibetaanse teksten. Op helend, maar wordt ook ge- geen problemen zijn om de baeen schilderij komt het beeld bruikt om uit te eten," legt ze nen en het gebouw van de slipvan de wapperende vlaggetjes uit. Verder vertelt ze dat een school daar neer te zetten. De
terug met het opschrift: 'De klankschaal voor iedereen heel grond is wel vervuild, maar kan
teksten worden door de wind persoonlijk is. Het moetje aan- gesaneerd worden. Het college
gelezen'. Bij de ingang van de spreken. Wie voor vijf gulden stelt verder voor om het overschool is ook de geur van wie- een lootje koopt, maakt kans leg weer voort te zetten.
rook sterk te ruiken. De vele op een klankschaal die de orwaxinelichtjes op de trap ge- ganisatie verloot.
Rond de middag zijn ver- Motownparty
ven de weg naar het atelier
schillende schilderingen al ver- ZANDVOORT - Dance Club
aan.
In het kleine
kocht. Zo ook Yanks in de Kosterstraat
atelier vergahet landschap houdt op vrijdag 28 augustus
een Motownparty met veel
pen de meeste
geschilderd
bezoekers zich
door Thea van muziek uit de jaren zeventig.
aan alle schildePutten
uit Het feest duurt van tien tot
drie uur. Dj Raoul draait.
rijen en ander
Zandvoort.
kunstwerk van
Haar inspiratie
Tibet. Zo zijn er
heeft ze van foop de muren
to's en tekeninADVERTENTIE
verschillende ---- "~~~~~~"~~~ gen van Tibet.
schilderingen
Doordat ze er
die een beeld van Tibet geven, mee bezig was, raakte ze langzoals afbeeldingen van monni- zaam in het onderwerp geinteken, Tibetanen en landschap- resseerd en liep vandaag dan
pen of delen van landschap- ook met een boek over Tibet in
haar handen.
pen.
Veel belangstellenden hebOok hangen er verschillende ben in de krant over de exppsimandala's en yantra's aan de tie gelezen en zijn een kijkje
muur. „Het zijn geen echte komen nemen. De Zandvoortmandala's, maar als je zou se Herman •Harms vindt de 27 augustus t/m 2 september
gaan ontleden zou je toch heel manifestatie iets heel bijzonwat te weten kunnen komen ders. „Het is een goed idee.
over de maakster," vertelt Het gaat ergens over, ze hadDagelijks
Mona. Zelf heeft zij een grote den net zo goed een zeester als
13.30
yantra gemaakt, die op de tafel onderwerp kunnen kiezen,"
midden in het atelier staat. Als zegt hij. Mevrouw Koene is het
versiering heeft ze er enkele daar mee eens: „Het heeft
hoopjes gekleurd zand en krui- twee doelen, de kunstenaars
den bij gelegd, die ze eigenlijk zijn bezig en Tibet wordt er
heel geduldig op de tekening beter van en komt meteen
moet strooien. „Maar daar heb weer onder de aandacht."
Ncderland3gcsprok.cn
ik het geduld niet voor," zegt
Terwijl de bezoekers bij vlaze lachend.
gen blijven binnen stromen,
De Tibetaanse monniken blijft de monnik iedereen
Dagelijks
zijn vaak maanden bezig met vriendelijk de goede kant op15.30
het invullen van een yantra sturen.
met gekleurd zand. Zodra het
af is komt een hoge priester
Jella Picholle

goed toegankelijk voor mensen die slecht
ter been zijn.
Voor ouderen start het Aktiviteitencentrum ook met een open eettafel. Een keer
per week, op donderdag tussen half een
en half twee, krijgen zij de gelegenheid om
samen in 't Stekkie een warme maaltijd te
nuttigen aan keurig gedekte tafels. De
koks van bejaardencentrum Huis in de
Duinen zorgen voor het eten.
Het Aktiviteitencentrum
besteedt
eveneens veel aandacht aan kinderen en
jongeren. Voor kinderen zijn er cursussen
die uiteenlopen van timmeren tot koken
en van een natuurclub tot en met de wekelijkse instuif op woensdag-middag. Jongeren krijgen de kans om hun programma
in de loop van dit seizoen zelf samen te
stellen met de nieuwe jongerenwerker.
Veel jongeren en volwassen (15-50 jaar)
hebben zich trouwens al opgegeven voor
het Popkoor, dat in dertig weken de rockopera Tommy instudeert. Aan het einde
van de repetities mogen de deelnemers de
musical opvoeren. Ze krijgen professionele begeleiding.
Wie meer wil weten over hel programma van de
Stichting Aklivilcitenccntrum Zandvoort kan tijdens de open dajr op 29 augustus (van elf tot een
uur) terecht in 't Stekkie, Celsuisslraut 100. Ook is
het mogelijk om telefonisch informatie te vcrkrijgcn: lel. 3717113.

'De teksten
worden door de
wind gelezen'

Poolse Monika is al drie kilo aangekomen

uur.

(020)6656321.

Dat nadenken geldt niet
voor de andere punten Die
worden volgens Maintz en Hogendoorn zo snel mogelijk in
daden omgezet. Over twee jaar
moet volgens hen de Zandvportse bevolking duidelijk gezien hebben dat het nieuwe
toerismeplan niet onder in een
la is blijven liggen. „Daar mag
u ons op afrekenen," aldus Hogendoorn.

ZANDVOORT - Begin soptember begint de aannemerscombinatie
Nelis
Inlni
BV/VBK Hoorn BV met draanleg van een nieuw noleringsstelsel in het centrum
Als eerste komen de Grote
Krocht en de Cornelis Slegersstraat aan de beurt. Die moeten voor half november klaar
zijn. Later volgen het Raadhuisplein, de Prinsesseweg/Louis Davidsstraat en de Koningstraat. Ook de aanleg van
een bufferkelder start begin
september. Die kelder moet
het overtollige water opvangen
bij hevige regenval. Vanaf de
bufferkelder wordt een leiding
getrokken naar ZandvoortNoord.
Vanwege de werkzaamheden zijn sommige straten tijdelijk afgesloten. In de Oranjestraat geldt dan tweerichtmgsverkeer. De bushalte verschuift en voor het ophalen
van het vuilnis geldt een oparte regeling. Het nieuwe riool is
nodig omdat de straten in het
centrum soms blank staan als
het flink regent.

H

Ladies day

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur J.M Pekelhanng
Directeur/uitgever: C A. Pelle.

Verder is het de bedoeling
dat de eigenaren van de winkelpanden en huizen in het
centrum een vereniging oprichten en dat de winkeliers
groenbakken gaan adopteren.
Een van de twee werkgroepen die het plan voorbereid
hebben, opperde aanvankelijk
ook dat er een stadion op het
circuitterrein moest komen.
Dat idee heeft het echter niet
gehaald. Volgens OPZ-voorzitter Maintz is er vooral gekozen
voor ideeën die op korte termijn uitvoerbaar zijn.

In de actielijst is evenmin
het autovrij maken van de Haltestraat opgenomen. In het
rapport wordt wel gesproken
over een gedeeltelijk autovrijcentrum, maar met concreet
over de Haltestraat. Hogendoorn: „Op persoonlijke titel
ben ik daar wel voor. Ik vind
dat we erover moeten nadenken."

Monnik wijst
velen de weg
naar Tibetexpo

Feest by asiel

Radio ZFM

doorn. Om het toerisme naar
de regio te bevorderen is het
overleg met andere gemeenten
weer opgestart. Tot nog toe
was er alleen contact hierover
met Velsen, maar inmiddels
spreekt Zandvoort ook met
Haarlem. Dat wil de gemeente
voortzetten. De ondernemers
zijn wat minder enthousiast.
Volgens Tom Maintz, voorzitter van het Ondernemers Platform, staan de meesten er huiverig tegenover vanuit concurrentie-overwegingen

Krzystof heten.

Matteusz woont in de mijnstad Chorzow met zes mensen
in een vochtige kamer en een
keuken. Het toilet moeten ze
delen niet de buren. Zijn ouders zijn werkloos, net als veel
vaders en moeders in Sileziè.
Af en toe verdient zijn vader
wat met het verkopen van ballonnen. Twee zussen wonen bij
oma, omdat er voor hen geen
eten en ruimte is.
Hij heeft de lengte en het gewicht van een zesjarige Nederlandse jongen. Wallen onder
zijn ogen. De maag van een vogeltje. Kon alleen maar gemalen voedsel eten toen hij net in
Nederland was. Zes keer per
dag. De patat met kroket in
het gastvrije hotel Triton krijgt
hij met moeite weg. al probeert
hij het wel.
Toch geniet hij volgens tolk
Maria. Aan haar vertelt hij dat
hij de uitjes naar de Efteling en
de politie het mooiste heeft gevonden. Even lacht hij. Natuurlijk, de zee. Hoe kan hij die

vergeten. Voor het eerst van
zijn leven heeft hij met zout
water gespetterd. Angst heeft
hij niet.
Dromen wel. Als hij groot is,
wil hij buschauffeur worden.
Voorlopig moet hij het doen
met de belofte dat hij, als hij
heel braaf is, straks op de terugweg naar huis vooraan in de
bus mag zitten. Als voorproefje.
Matteusz is een van de veertig Poolse kinderen voor wie
drie weken vakantie in Nederland een onvprgetelijke gebeurtenis is. Afkomstig uit de
armste gezinnen van Chorzow
is een vakantie in het buitenland voor hen normaalgesproken niet weggelegd. De Stichting Hart voor Polen zorgt ervoor dat dit toch lukt. Omdat
het na het afschaffen van het
communisme meer dan nodig
is, meent voorzitter Rien Couvreur.
Ook de 11-jarige Monika
heeft de logeerpartij hard no-

dig. Ze woog maar dertig kilo
toen ze in Zandvoort aankwam. Na anderhalve week is
er drie kilo bijgekomen. Haar
huid leek eerst doorschijnend,
inmiddels heeft ze een gezond
bruin kleurtje. Ze heeft een
Winnie de Poohrugzak gekregen. De gele knuffelbeer verliest ze geen moment uit het
oog. Alleen een Pools vriendinnetje mag 'm even op haar rug
dragen. Heimwee heeft ze niet.
Ze heeft het thuis erg zwaar,
vertelt Maria. Typerend is dan
ook dat ze geen spuveniers
voor haar ouders wil meenernen. Als ze niet verlegen lacht,
kijkt ze triest.
Die trieste blik is de Haarlemsc Marcella (10 jaar) bcslist opgevallen. „Maar de
meesten kijken veel vrolijker
dan toen ze aankwamen," vertelt ze. Bij Marcella thuis logeren Tomek en Dawid. Ze vindt
ze wel leuk. maar Krzysztof is
haar favoriet. Het tweetal is
hevig verliefd op elkaar „Hij
heeft van die leuke haren, tanden en ogen," zegt Marcella.
„Eerst wou hij alsmaar naast
mij zitten en hij lachte telkens
naar mij. Nou schrijft hij elke
dag een brief."
Krzystof is enthousiast over

Nederlands gcsproVcn

Do t/m Di
19.00

BLLJES

BROTHERS

2000
Dan Aylaoyd, John Goodman

Dagelijks
21.30

, LETHAL
\WEAPON
Me) Gitison, Danny Glovcr
Juc Pescl en Rene Russo

Woensdag 2 september
19.30

Tïbie
l RotwrtCirlylc.TomWilkcnson

FILMCLUB^
Het strand is voor de Poolse kinderen een van de grootste attracties, zelfs als ze verliefd zijn zoals
Marcella eit Krzystof
Foto Kaï in Sduit

Marcella en over zijn vakantie.
De zee. de Efteling. de politie,
een tochtje in een reddingsboot met windkracht 5 (Maria-

:..Maar wc hebben ons goed gegeven moment maar uitgehouden, hoor"), een foto in roept: „Holland is gewoon
klederdracht. Er zijn zoveel ac- mooi."
Monique van Hoogstraten
tiviteilen dat Krzystof op een

• ' Ctreu Zndromt • •':' -^
GuUnlipl*]* 5.2042 ÏM, Zodroort
M: (023) 5711616
;g^
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Sint

Lucas+Andreas
Ziekenhuis

"Als je werkt met mensen met een verstandelijke handicap
geef je iets van jezelf en daar krijg je heel veel voor terug."
Jeanet, leerling Verpleegkundige
STICHTING WERKGEMEENSCHAP
ORTHOPEDAGOGISCHE ZORG

Voor de verpleegkundige sector van ons ziekenhuis zijn wi| op zoek naar
Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

Inde lesgroep van september '98 hebben wij nog plaats voor

Herintredende verpleegkundigen

h een groot Interconfessioneel

Leerlingen
opleiding Verpleegkundige
In deze MBO-opleiding leer je hoe je op professionele wijze
ondersteuning en zorg biedt aan mensen met een verstandelijke handicap.
Een gedeelte van de opleiding doe je in een ander werkveld
in de gezondheidszorg.

Wij vragen: Om voor herintreden in aanmerking Ie komen dient
u gediplomeerd verpleegkundige te zijn. U heeft echter hel vak 5 tot
15 |aar niet uitgeoefend U bent goed gemotiveerd en minimaal 3 en
maximaal 4 dagen in de week beschikbaar en u staat geregistreerd in
het BIG-register. U bent bereid lot scholing en wisselende diensten.

ziekenhuis in Amsterdam, dat is

De SWOZ is een grote
organisatie in
Amsterdam op het gebied van ondersteuning
en zorg voor mensen
met een verstandelijke
handicap.

voortgekomen uit een fusie tussen
het Sint Lucas Ziekenhuis en het
Andreas Ziekenhuis. Het is momenteel

Wij bieden: Als herintredende verpleegkundige volgt u een (bijscholing.
Deze start eind 1998. Hel theoriegedeelte gebeurt in samenwerking
met de Hogeschool van Amsterdam. De praktijkstages vinden plaats m
ons ziekenhuis. Dit traject van scholing en stage duurt 5 a 7 maanden,
afhankelijk van het aantal stagedagen per week. Na het bi|scholingstrajecl bieden wij u bij gebleken geschiktheid medio 1999 een vast
dienstverband voor onbepaalde tijd

nog gehuisvest op 2 locaties, maar
zal na de vernieuwbouw in het jaar

Onze cliënten wonen
midden in
Amsterdamse buurten
en wijken. Sommigen
van hen zijn zelfstandig, anderen hebben
meer begeleiding én
soms verzorging nodig.
Voor verstandelijk gehandicapte kinderen
hebben wij ook dagcentra.

De eerste negen maanden ga je naar school. Dan krijg je
een zakgeld van ƒ 495,- bruto per maand, met ingang van 1
januari 1999 ƒ 750,- per maand. Daarna ga je drie jaar de
praktijk m en volg je nog theorielessen. In die drie jaar ontvang je salaris, van ƒ 1.683,- oplopend tot ƒ 2.566,- bruto per
maand.
De opleiding is gratis: die wordt betaald door de SWOZ!
De SWOZ heeft een breed scala aan diensten. Je kunt daarom bij ons met heel uiteenlopende mensen en situaties te
maken krijgen: kinderen, volwassenen en ouderen, in woonsituaties en kinderdagbesteding.

2001 op de locatie Sint Lucas zijn
geïntegreerd.
Samen wordt nu gewerkt aan een
nieuwe organisatie, die aan de

Salariëring: De stagevergoeding bedraagt ƒ 37,50 per stagedag. Bij
een aanstelling vindt inschaling plaats m FWC 40 (minimaal ƒ 2.980,- en
maximaal ƒ 4.150,- bruto per maand). De overige arbeidsvoorwaarden
zijn conform de CAO van het Ziekenhuiswezen

patiënten topzorg moet blijven
bieden in al zijn facetten. Daarbij
zijn opleidingen en wetenschappelijk

Informatie: Nadere informatie over deze hermtredingsmogelijkheid of
informatie over het ziekenhuis wordt u gaarne verstrekt door de heer
E.B. Lievestro, personeelsfunctionaris, telefoon (020) 510 82 74

onderzoek belangrijke pijlers van het
beleid.

Zo'n 1.000 cliënten maken gebruik van de
diensten van de SWOZ.
750 Medewerk(st)ers
zetten zich hier 24 uur
per dag, zeven dagen
per week, voor in.

Voor wie?
Als je tenminste 17 jaar bent, in het bezit van een MAVO-diploma op D-niveau en de juiste motivatie hebt maak je een
goede kans om aangenomen te worden!
Belangstelling?
Bel of schrijf naar:
SWOZ, afdeling Opleidingen, De Ruyterkade 128,
1011 AC AMSTERDAM, o.v.v. vacaturenummer 62/0102.
De afdeling is telefonisch te bereiken op ons wooncentrum
De Werf, 020 63181 81.

Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis
Sollicitatie: Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan het
Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, dienst Personeelszaken, ter attentie van
de heer E.B. Lievestro, personeelsfunctionaris,
postbus 9243, 1006 AE AMSTERDAM.

beschikt over vrijwel alle medisch
specialismen en telt ongeveer 2200
medewerkenden.

EEN EERSTE KENNISMAKING
jüfikjmer van Koophandel - . ,

MET HET ONDERNEMERSCHAP

;• wifabHekcn v*or Amsterdam

STARTPUNT EIGEN BEDRIJF.

i

^',".\ \

> 'f
^economische belangen. De
,•
i^mcrxetrldi In voor de gro«l.
^btèdvarii het regionale

DIPLOMA
KREATEEVE
HANDVAARDIGHEID
De opleiding m het Amsterdams Bedrijven Centrum
bereidt mensen voor op een functie in het creatief
werk of voor uw eigen creatieve ontwikkeling.
Parttime opleiding: l ochtend, middag of avond per
week gedurende 2 schooljaren.
Kosten: ƒ 900 per jaar, inclusief materialen.
Diverse materialen en technieken.
Diverse vervolgmogelijkheden.
Bel voor prospectus
Ook voor de opleiding in HOOFDDORP

en ALMERE
STICHTING KREATIEVE EDUKATIE

Ben jij ccn vlotte, hardwerkende jonge vrouw die
graag een paar dagen in de weck wil wei ken:
Albatros Hoteldiensten zoekt, per direct, voor
ccn * '•'•'*-hotel in Zandvoort nog nieuwe collega's
voor de functie van

KAMERMEISJES/DAMES &
MEDEWERKSTERS
ALGEMENE DIENST

vzoalï hè t bijhouden «n het

k™

Tijdens deze bijeenkomst Komen op Interactieve wijze zaken ••< •
aan de orde zoals:
_
^
t / "'~'•
- Wat betekent ondernemen nu eigenlijk?
f •* j
- Belangrijke ondernemerseigenschappen en -vaardigheden;"'-! j;
- Marktmogelljkheden van uw dienst of product;
<~' '
"' *•
- Waar vindt u de informatie die u nodig heeft?;
- Ondernemlngsvormen;
**
- De financiën en de financiering;
- U als ondernemer en de fiscus.

f.KairierInfortriatIe«n advies

Wjebled van 'bedrijfsvoerinf. ;
l^tteu. Tevens heeft de Kamer •
|i&1t»*k het stimuleren van de
:

l«orK>rnlscht ontwlkketinjen

"STARTPUNT eigen Bedrijf" wordt twee keer''
per maand georganiseerd door de Kamer van Koophandel^
Amsterdam, wisselend bij de kantoren Haarlem, Zaandam
en Amsterdam. Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen,
die zich oriënteert op het beginnen van een eigen bedrijf.,
^4rSif''
Voor meer INFORMATIE kunt u contact opnemen mets ,„'
Team Collectieve Voorlichting, tel. nr.:020 -'.

n, maar u hebt schoolgaande kinderen???

LPHAMEDEWERKER
kunt u in overleg uw werktijden regelen en aanpassen aan de
schooltijden
Eén alphamedewerker helpt oudere en/of zieke mensen bij huishoudehjke werkzaamheden, die zij niet zelf kunnen doen
Als alphamedewerker ben je in dienst van de klant en werkje minimaal 3 uur per 14 dagen en maximaal 12 uur per week
Op dit moment zijn er plaatsingsmogelijkheden in het hele werkgebied
Wij bieden
* zinvol werk
* leuke (belastingvrije) bijverdiensten
* werk in of dicht bij uw woonplaats
* sociaal contact
Wij vragen
* gemotiveerde mensen
* met ervaring in de (eigen) huishouding
* en belangstelling voor mensen
Het salaris is ƒ 15,57 netto per uur voor 23-jangen en ouder
Er geldt een minimum leeftijd van 18 jaar
Belangrijk'
Een alphamedewerker kan tot een bedrag van ƒ 8 617,- per jaar
belastingvrij verdienen (mits dit het enige inkomen is), terwijl de
partner de dubbele belastingaftrek behoudt
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Alphahulp, 's morgens tussen 08 30 en 12 30 uur

W.

• HOOFDKANTOOR AMSTCRDAM
Df BUrrcSfaoe 5
1013 AA HMSrCROAM

T (020) 531 1000 F (020) 531 6799

regionaal

70W/W
H ES l E

amsterdam

opleidingen

en omstreken
centrum

STICHTING THUISZORG KÈNNEMERLAND ZUID

Het ROC Amsterdam e o is ontstaan uit een fusie

^^

*^

*

f" ^f V!»^^^^;^

KAMER VAN KOOPHANDEL P
AMSTERDAM

Telefonische reacties tussen 20.00 en 22.00 uur
op nummer 035-6938058

020-6862405 / fax 020-6812602
Secretariaat: Ie Hugo de Grootstraat 9 111
1052 KK Amsterdam

\ A* "S

Thuiszorg Kennemerland Zuid verleent
huishoudelijke, verzorgende en verplegende diensten waardoor klanten
zo lang en zo optimaal mogelijk thuis
kunnen blijven wonen.
Uitgangspunten van onze organisatie
zijn respect voor de eigen teefsfeer
van de klant en professionaliteit van de
dienstverlening.
De organisatie is voornamelijk werkzaam in de gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort. Er wordt nauw samengewerkt
met andere zorgaanbieders in het
werkgebied.

Van Lennepweg 1,2111 HT Aerdenhout
Telefoon 023-5213421

van elf instellingen voor beroepsonderwijs en
educatie en kent twaalf units De unit Educatie
Amsterdam en omstreken verzorgt onderwijs aan
laaggeschoolde Nederlands- en Anderstalige
Volwassenen Deze unit zoekt

verschillende administratief medewerkers (m/v)
J

NOOIT

Wij vragen
op lokatie Wormerveerstraat een zorgvuldige,

ALRAVEN VAN HALL COLLEGE

accuraat werkende medewerker
cursistenadministratie 28 uur op basis van

BEKOEPSOPLniDINGEN

ziekenvervanging

ADMINISTRATIE

een stressbestendige, klantvriendelijke

JURIDISCHE DIENSTVERLENING

medewerker rayonadministratie en balie 24 uur op
basis van ziekenvervanging

BEVEILIGING

informatie over de functies bij
Karla Maters tel 020 6864848

Verpleegkundigen - Groepsbegeleiders

WERK

op lokatie m Amsterdam Noord
een zelfstandige, initiatiefrijke administratief
l l 99 informatie over de functie bij

(Forensische Psychiatrie en Intensieve Behandeling)

J Damenol W v d Sluis, tel 0206349219

Je bent vast nog nooit gevraagd voor een pre-

Wanneer je m het bezit bent van diploma B of HBO-V, HBO-IW. of SPH dan

op lokatie Banstraat

Forensische Psychiatrische Kliniek

willen we graag kennis met je mat en We verwachten uel dat het werken

een zelfstandige, mitiatierijke medewerker

met zeer moeilijk bohandelbare patiënten met extreme problemen je fliin-

opleidingsadmmistratie 17 uur

spreel t Je moei stevig in je schoenen staan

informatie over de functie bij

Aan het eind van dit jaar opent deze m
Bloemendaal (bij Haarlem) Per augustus 1998 zullen

Maar daar staat wel het nodige tegenover Een salaris in FWG schaal 45
(CAO-Z) Interne opleidingsfaciliteiten Aanstelling voor onbepaalde tijd

2000 m Amsterdam operationeel wordt Dan zal ook

Werkweken van gemiddeld 28 lot 36 uur per week Cn de uitdaging om een

op lokatie Boerhaavestraat

nieuwe organisatie mee te holpen vormgeven

een zelfstandig en m teamverband kunnen

de Dr B H Evertskliniek te Bloemendaal, daar naar

Zo'n aanbod \ rijg je niet vaak, schrijf dus snel een sollicitatiebrief aan

toe verhuizen Bi| deze l liniek zijn er overigens ook

Dijk S Van Emmcnl Adviesbureau voor personeelsbeleid en arbeitlsbemicl-

1 8 u u r t i j d e l i | k t o t l l 99

entele vacatures

deling, Paasheuvelweg 39, 1105 BG Amsterdam Zuidoost Of bel voor

informatie over de functie bij

meer informatie met Henk Dijk op nummer (020) 609 77 00

mw N van der Meulen, tel 0205929517

De pre-FPK, de toekomstige FPK en de KIB
maken deel uit van 'De Meren', organisatie voor

Een speciaal voor deze kliniek ontwikkelde psychologische test maakt deel

regionale, academische en forensische geestelijke

uit van de selectieprocedure

(Directie)secretaresse-opleiding

met baangarantie
Manpower Uitzendorganisatie B. V en het Walraven van Ha/l College bieden u de
mogeliikheid een opleiding (directie)secretaresse te volgen met baangarantie

Erme Penseel tel 0206648488

in deze kliniek medewerkers worden voorbereid op
de Forensische Psychiatrische kliniek (FPK) die eind
de huidige kliniek voor Intensieve Behandeling (KIB),

Grijp deze kans!

medewerker 16 uur op basis van contract tot

werkende boekhoudkundig financieel medewerker

Start: 14 september 1998
Duur: Twee jaar, waarvan de eerste vier maanden fulltime opleiding Daarna bestaat het
traject uit vier dagen werken en één dag per week theorie-opleiding
Voor wie: Voor gemotiveerde havo/vwo-ers en mavo-D-ers met minimaal Engels en
Duits of Frans m het pakket
Interesse?
Bel met Manpower voor meer informatie en/of een persoonlijke afspraak

Schriftelijke teacties binnen 10 dagen na verschijnen naar

gezondheidszorg in Amsterdam

Dijk & Vnn r.iniucnk
AdvicirbiHcnii vooi fjctsom:cl*bclctd
en

de krant helpt
u op weg

Educatie Amsterdam e o.
t a v mw J Spiermgs

Manpower Uitzendorganisatie, Dalsteindreef 18 bg, 1112 XC Diemen
telefoon: 020-6958044, contactpersoon: Ellis Baatje of met WvH College,
Terheideweg 10,1062 HL Amsterdam, telefoon: 020-5161616

2e Boerhaavestraat 49
1091 AL Amsterdam

O MANPOWER
UITZENDORGANISATIE

You can measure the difference.
0

ADVERTEREN ZANDVOORT: 020 -571 7166
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Ik heb altijd geweten wat ik niet wil'

oog

Recalcitrant was hij vroeger. Dat is nu wat minder
geworden, zegt hij. Filosofisch is hij nog wel. Maar dat past
bij schilders, meent hij. De 54-jarige Paul van Wiersl neemt
een aparte plaats in onder de kunstenaars van Zandvoort.
Al jaren trouwens. Lid van een gezelschap is hij niet. Hij
gaat in de oude Mariaschool rustig zijn gang. Perfectioneert
zijn stijl totdat hij de techniek onder de knie heeft. Dan
zoekt hij een nieuwe uitdaging. In september toont hij waar
hij tegenwoordig mee bezig is.

H

ET TRAPPENHUIS
VAN de oude Mariaschool ruikt naar een
vochtige kelder. Zodra Paul van Wierst de deur
van zijn atelier op de eerste
verdieping opent, dringen de
geuren van koffie en verf zich
op.
Toch zijn het niet die geuren
die het meeste opvallen. De
enorme hoge muren (5,25 meter volgens Van Wierst) en
hoge ramen („helaas is het
hout zo rot dat ik het raam
bijna niet durf te sluiten uit
angst dat het glas eruitvalt")
springen vooral in het oog.
„Het is heerlijk dat deze
ruimte zo hoog is. Thuis zou ik
nooit een ezel van deze omvang kunnen neerzetten." En
waar zou hij zijn schilderijen
moeten laten? Op de van ruw
hout getimmerde vide staan
tientallen doeken tegen elkaar.
Oud werk, gemaakt sinds hij in
1972 in zijn geliefde oude Mariaschool een atelier betrok.
Hij schildert al heel lang,
heeft de BKR nog meegemaakt. Kunstenaars moesten
volgens deze regeling schilderijen afstaan in ruil voor een
uitkering. Omdat de gemeente
Zandvoort vond dat dit niet
voldoende was, moest Van
Wierst er een baantje bijzoeken. Inmiddels werkt hij aljaren met veel plezier bij Kreater
in Haarlem. Hij ontwikkelt
daar kunstprojecten voor kinderen.
In zijn eigen jeugd wilde hij
beeldhouwer worden. „Vlak
voordat ik naar de Rietveldacademie ging, heb ik het omgegooid. Ik dacht 'ik ga toch met
iets doen wat ik al kan'. Ja, zo
arrogant was ik in die tijd. Dus
ging ik schilderen."
Overdag ,werkte hij als graficus bij de Gele Gids en 's
avonds volgde hij de Rietveldacademie. Althans, een tijdje.
„Ik kreeg mijn ontslag bij de
Gele Gids, omdat ik recalcitrant was. Ik kon er niet tegen

dat een nieuwe Amerikaanse
directeur ons drie maanden
niets liet doen en vervolgens
een half jaar liet overwerken
om het allemaal alsnog af te
krijgen. Ik heb altijd geweten
wat ik niet wil. Een docent van
de Rietveld wilde me weg hebben. Daarom bleef ik en maakte de school juist af."
„Ik ben hardnekkig, minder
dan vroeger maar nog steeds
loop ik niet graag met de
stroom mee. Dat geldt ook
voor het schilderen. Dwars tegen de tijdgeest in maak ik
landschappen. Wie maakt die
nu nog," vraagt hij zich op cynische toon af. „Overigens wil
het niet zeggen dat ik geen oog
heb voor moderne kunst. Nee
hoor, integendeel. Het liefst
zou ik juist abstracte schilderijen maken. Maar zover ben ik
nog niet."
Wie zijn werk bekijkt, ziet
dat hij inderdaad een ontwikkeling doorgemaakt heeft. Hij
begon met het vastleggen van
de verhouding tussen mensen
in dagelijkse situaties. Bijvoorbeeld drie figuren in een bar
die ogenschijnlijk geen groepje
vormen, maar door hun lichaamshouding en blik toch
een relatie met elkaar hebben.
Daarna stapte hij over op
scherven, die ook weer onderling met elkaar in verband
stonden. Hele bloempotten
werden tuintjes en tuinen
vormden zich om tot landschappen.
„Het duurt vaak jaren voordat ik de stijl onder de knie heb
waar ik me op ingesteld heb.
Op hetzelfde thema maak ik
nieuwe variaties en zo perfectioneer ik mijn stijl. En als ik
het kan, dan verlies ik mijn interesse." Met snelle bewegingen haalt hij wat voorbeelden
tevoorschijn.
Duinlandschappen en watervallen. „Kijk naar het water
van de watervallen. Het heeft
me veel moeite gekost om de
afwisseling in een rustig beekje

en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Potvis spuugt zand
Het gebeurde toen ik op de boulevard richting Bloemendaal aan
Zee reed. Zag ik daar links in zee een potvis drijven? Hij moest
ongetwijfeld dood zijn, want hij bleef maar boven water en dat is
niet gebruikelijk voor potvissen. Ter hoogte van viskar Floor kon
ik mijn auto kwijt. In grote vertwijfeling sprak ik de parkeerwachter aan. Hij lachte breed. Zette zijn fietsje recht. „U bent al
de miljoenste die denkt dat er een potvis drijft. Geeft niet, hoor
mevrouwtje. Maar het is een stuk saaier dan u vermoedt. Het is
gewoon een pijp die zand omhoog zuigt. Bij Bloemendaal komt
het zand de pijp weer uit." We zijn gewaarschuwd. Over enige
weken komt de 'potvis' ook naar Zandvoort.

Gulle giften

Schilder Paul van Wierst vindl de Waterleidingduinen al lang niet meer saai

en een klaterende waterval te
vinden. Om het precies te krijgen zoals het hoort te zijn. Als
ik naar mijn laatste doek van
deze serie kijk, dan hoor ik het
ruisen van het water en de bomen. Dan is het gelukt en dan

Sinds l juni zwaait de 26-jarige Daniël dan ook in zijn eentje
de scepter in het inmiddels
door hem tot Eetcafé Dani's
omgedoopte perceel. En dat

bevalt hem opperbest. „Ja, ik
ervaar het als super om niet
meer voor een baas te hoeven
werken," bevestigt hij op montere toon. „Nu kan ik eindelijk
helemaal zelf bepalen wat er
hier gebeurt. Al moet ik er gelijk bij zeggen dat ik er per l
september een compagnon bij
krijg in de persoon van Edward
Lemmens. Het is de bedoeling
dat we vanaf die datum alles
zoveel mogelijk met z'n tweeen
gaan doen."
Om zijn eigen stempel op de
zaak te drukken heeft Daniël

Elizabeth Mode verbouwd
ZANDVOORT - „Toen ik
hier vorig jaar, als startende
onderneemster, begon in het
voormalige ABN-filiaal wist
ik natuurlijk niet of het me
ook ging lukken om er een
bloeiende zaak van te maken," vertelt Ella Veenendaal. „Voor mij was het een
kwestie van eerst maar eens
voorzichtig aftasten."
„Maar omdat ik gelukkig al
snel een vaste clientèle kon opbouwen durfde ik het deze zomer wel aan om de winkel ingrijpend te laten renoveren. En
daar heb ik beslist geen spijt
van, want het is nu eindelijk
precies zoals ik het altijd al heb
willen hebben."

Sinds de heropening van Elizabeth Mode, dat op het Kerkplein 7 is gevestigd, zijn daar
niet alleen de fraaie nieuwe
vloer, de toegevoegde grenen
toogkasten en de uitgekiende
verlichting te bewonderen. Tevens heeft mevrouw Veenendaal twee gloednieuwe collecties in huis van de merken Cha
Cha en Silkwear. Het gaat
daarbij om kleding die volgens
haar zowel apart als kwalitatief zeer goed is. „En toch betaalbaar," voegt ze er aan toe.
„Bovendien heb ik door deze
uitbreiding van mijn assortiment nu ook voor de wat jongere doelgroep een heel aantrekkehjk aanbod beschikbaar."

hoeft het niet meer voor mij."
Hij schildert landschappen
die alleen in zijn hoofd bestaan, al laat hij zich wel inspireren door de werkelijkheid.
Wie naar zijn duinlandschappen kijkt, herkent dan ook
vaag de Waterleidingduinen.
„Toen ik daar eerst kwam,

Rob Petcrsen reageert op
het artikel over Wim Loos
(Zandvoorts Nieuwsblad 19
augustus). Nel als Jelle Attenia is hu van mening: dat deze
Zandvoortse coureur een
plaats verdient op de Wall of
Fame, het monument van het
circuit.
Met veel genoegen heb ik de
reactie gelezen van Jelle Attema op The Wall of Pame. Direct al na de onthulling heb ik
via de lokale radio de gevoelens van teleurstelling verwoord van veel Zandvoorters
wpgpns liet ontbreken van de
naam van Wim Loos op het
monument. Als commentator
van het circuit zijn de wegen
naar de media dan altijd kort.
Natuurlijk heeft de stichting
Wall of Fame gelijk dat zü een
formule bedacht heeft om coureurs en belangrijke mensen
voor de autosport te kunnen
eren. Wim Vreeken is een integere voorzitter die ruim dertig
Jaar betrokken is bij de organi-

satie van het circuit. Aan de
afweging van de huidige namenhjst hoeft dan ook niet getwijfeld te worden, echter...
In de jaren zestig na het wégvallen van Carel Godin de
Beaufort waren er voor de
jeugd en de autosportfans niet
veel echte internationale successen. Rob Slotemaker was
reeds een gevierd man en het
Racing Team Holland bracht
weer nieuwe coureurs onder de
aandacht, zoals Gijs van Lennep en Wim Loos.
Iedereen weet hoe het is gegaau met Gijs van Lennep. En
Wim Loos was ook voor vele
autosporters een held in die
tijd. Bovendien was hij een
echte Zandvoorter, opgeleid
door Slotemaker. Wim was een
enorm talent. Zijn rijstijl was
vergelijkbaar met die van Jos
Verstappen. De Zandvoortse
jeugd, waaronder ikzelf, stond
met de neus door het hekwerk
de helden van die tyd te bewonderen. En Wim Loos was

sen kijken. Eerst observeer ik
heel scherp, dan keer ik terug
naar de oppervlakte en laat
veel details weg. Een wit
streepje met wat grijze en
groene vlekjes is een berk."
„Je moet goed weten te liegen als je schildert, maar ik
probeer niet te overdrijven. Ik

probeer wel meer te doen dan
plaatjes te maken waar je even
naar kijkt en verder niets meer
in ziet. Of dat altijd lukt weet
ik niet. Soms wel. Een vriend
van mij heeft een doek aan de
muur hangen en ontdekt daar
na vijftien jaar nog steeds nieuwe dingen in. Dat vind ik een
prachtig compliment."
„Het is ook niet goed om
heel nadrukkelijk filosofische
schilderijen te maken. Dan
worden het preken. Terwijl
schilders juist vaak wel filosofisch ingesteld zijn. Beeldhouwers zijn praktisch, schilders
filosofen. Het zijn de grootste
ouwehoeren. Ach, dat is misschien wel erg clichématig."
Zijn filosofische en meer
mystieke kant komt ook tot uiting in zijn nieuwste werk. Van
Wierst probeert de karakters
van de vier aartsengelen van

Weekenddiensten
m

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakenmeuws kunt u sturen naarde
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12. Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

het pand onlangs aan een fikse
verbouwing onderworpen. Het
interieur daarvan oogt nu een
stuk moderner. „Maar het eten
is ouderwets goed gebleven,"
haast de nieuwe uitbater zich
te benadrukken. „En ook de
formule laat ik ongewijzigd,
want de afgelopen jaren is duidelijk gebleken dat die hartstikke goed is." Die formule
bestaat eruit dat bezoekers
niet a la carte kunnen bestellen, maar zelf aan tafel hun
steengrill- of fonduemaaltijd
bereiden met de daar royaal
voorhanden zijnde apparatuur
en ingrediënten.
„Het voordeel van deze aanpak is dat ik groepen van veertig tot vijftig man in één keer te
eten kan geven," legt Daniël
uit. „En dat is natuurlijk heel
leuk en handig bij feesten en
partijen"
Toch is het eetcafé niet alleen voor grote gezelschappen
toegankelijk. Ook individuele
gasten worden bij Dani's van
harte welkom geheten om te
komen wokken, grillen of fonduen.

MENINGEN

Ja, Wim Loos moet
op circuitmonument

vond ik het er maar saai. Torn
Puts (natuurgids en schilder,
red.) heeft me bekeerd. Hij
heeft me leren kijken."
„Toch zijn het geen biologische platen die ik maak. Ik
maak een schilderij zoals men-

Paul van Wierst: 'Wie maakt er nou
tegenwoordig nog landschappen?'

Samen wokken en grillen
bij eetcafé Dani's
ZANDVOORT - Meer dan
acht jaar lang heeft Daniël
Pieters als kok ervaring opgedaan in het aan de Zeestraat 36 gesitueerde eetcafé
De Vuurboet. Hij was dan
ook de aangewezen man om
het familiebedrijf over te nemen, toen zijn ouders dit
voorjaar besloten om zich
daaruit terug te trekken.

Met

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

daarbij! Het bewijs van zijn
kwaliteiten als coureur door
middel van kampioenschappen behalen, werd wreed verstoord door zijn fatale ongeluk
in België.
Graag ben ik bereid om alle
reacties te coördineren richting de stichting Wall of Fame
om voorzitter Vreeken ervan te
overtuigen dat Jelle Attema
niet de enige is die de naam
van Wim Loos op het monument wil zien. Voor deze Zandvoorter moet een uitzondering
gemaakt worden.

POLITIE: Alarmnummer 112. tie, advies en hulp tel. (023-)
In andere gevallen: tel. (023-) 5717373, op alle werkdagen van
9.00-17,00 uur. Schriftelijk:
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer Postbus 100, 2040 AC Zand112. In andere gevallen voort.
023-5159500 of - voor info over- Belbus: De bus rijdt ma t/m za
dag - (023-) 5740260.
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
AMBULANCE: Alarmnummer svp 24 uur van te voren opge112. Anders: tel. 023-5319191 ven bij het Welzijnscentrum,
(ongevalllen), Centrale Post tel. (023-) 5717373. Voor de
Ambulancevervoer (CPA) maandag moet men zich op de
vrijdag ervoor opgeven.
Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende 50 plus Inlooppunt: Woe 10-12
huisartsen hebben een geza- uur, voor informatie, ontmoemenlijke
waarnemingsrege- ting, leestafel en kopje koffie of
ling: J. Anderson, B. van Ber- thee. Willemstraat 20, zij-ingen, C. Jagtenberg, Hermans, gang Gemeenschapshuis.
P. Paardekooper, H. Scipio- Alg. Maatschappelijk Werk
-Blume, F. Weenink. Informa- Zandvoort: Noorderstraat l,
tie daarover tijdens weekend, tel. 5713459 bgg 023-5320464.
avond/nacht vanaf 16.30 uur, Spreekuur op werkdagen van
én tijdens feestdagen via tele- 9.00-10.00 uur. Verder volgens
foonnummer (023-) 5730500. afspraak.
De spreekuren van de dienst- Telef. Meldpunt Sexueel Gedoende arts zijn zowel op za- weld: tel. 023-5340350 op werkterdag als zondag van 11.30 tot dagen 12.00-14.00 uur en
12.00 uur en van 17.00 tot 17.30 maandag- + donderdagavond
uur. Een afspraak is niet nodig. 19.00-21 00 uur.
Gezondheidscentrum (tel. Telef. meldpunt Ouderen Mis5716364):
uitleenmagazijn: handeling: 023-5159700, van
13.00-14.30 weekdag., spoedge- 08.30 tot 17.00 uur.
vallen za en zon: doktersdienst Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20 00 - 22.00
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apo- uur: (023-) 5731618 (Secretaritheek, H.B.A. Mulder, tel. aatZVH). Schriftelijk: Postbus
(023-)5713185. openingstijden 287, 2040 AG Zandv9ort.
(alleen voor recepten): zater- Woningbouwvereniging EMM:
dag 11.00-13.00 en 17.00-18.00 Klachtentelefoonnummer
dienst:
(023-)
uur, zondag 11.30-12.30 en technische
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- 5717577.
ningstijden informatie over de Storingsnummer gas buiten
regeling via tel.nr. (023-) kantooruren: tel. 023
(5)235100 (nv Energiebedrijf
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedge- Zuid-Kennemerland. Tijdens
vallen is het Kruiswerk Zuid- kanl.uren: 5235123.
-Kennemerland 's avonds, 's Openbare bibliotheek: Pnnnachts en in het weekend te sesseweg 34, tel. (023-)
bereiken via de doktersinfor- 5714131.
Open
ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur. di.
matiedienst: tel. 09-001515.
Verloskundigen: Mevrouw S. 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr. 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u.,
A.C.M. Gombert en/of P. J. van zat 10-14 uur.
der Deijl. Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort,
Burgerlijke stand
tel. (023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Ver- Periode: 15-21 augustus 1998
missingsdienst 023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pen- Getrouwd:
sion) (023-) 5713888. Stichting Peter Josephus Franciscus
Regionale Dierenambulance: van der Zwaan en Mandy Loui023-5363476 of alarmnummer se Schoorl.
023-5334323 (24 uur per dag). Jan Cprnelis Lamain en BelinSOS Telefonische Hulpdienst da Brigitta Bakkenhoven
Haarlem e.o.: 023 - 5471471. Huibert Jan van der Mije en
dag en nacht bereikbaar voor Monique Jeannette van Woneen gesprek van mens tot deren.
Jacobus Marcus Margaretha
mens.
Welzijnscentrum Zandvoort: Castien en Therèse van der
Willemstraat 20. Voor informa- Lee.

Foto Kaï m Schut

Sommige mensen hebben zich volgens Roland Hendriks van de
Horeca Groep Zandvoort afgevraagd hoeveel geld er eigenlijk
opgehaald is voor het Ronald McDonald Kinderfonds tijdens de
jazzdienst. Dat is niet mis, zo weet hij te melden. Maar liefst
1845,50 gulden. Donderdagmiddag heeft Hendriks het geld symbolasch overhandigd aan Serge Keizer, ambassadeur van het
Ronald McDonald Kinderfonds en bedrijfsleider van het gelijknamige snackrestaurant op het Raadhuisplein. Met het geld
wordt een huis gebouwd bij het VU Ziekenhuis. Daar kunnen
ouders logeren als hun kind in het ziekenhuis ligt. Ze krijgen er
niet alleen onderdak maar vinden er ook een luisterend oor van
vrijwilligers. Dat sprak de organisatoren van het jazzfestival en
de jazzdienst volgens Hendriks zo aan, dat ze de collecte graag
voor dit goede doel wilden houden. „De laatste tijd is Zandvoort
in verband gebracht met minder positieve zaken die met kinderen te maken hebben. Hiermee willen we aangeven hoe het ook
kan. Het leuke was dat Milly Scott een staande ovatie kreeg toen
ze het doel bekend maakte van de collecte. En voordat wij met
collectebussen konden zwaaien gingen er al oudere Zandvoorters met de pet rond," aldus Hendriks.

de tarotkaarten op het doek te
krijgen. Voor de verkoop heeft
hij ook een paar strakke en
gladde versies gemaakt. Maar
die vindt hij inmiddels minder
leuk om te maken dan de meer
expressieve schilderijen waar
hij nu mee bezig is.
Commerciële kunst maken
ligt hem wat minder. Hij hoeft
ook niet zonodig in de Beeldend Kunstenaarsgroep Zandyoort te zitten. Wat dat betreft Een poppenkast van maar vijftien centimeter hoog en je kunt er
is hij nog wel een beetje recal- nog een voorstelling mee geven ook! De kinderen die in de
citrant gebleven.
zomervakantie naar de naschoolse opvang van De Boomhut zijn
gegaan hebben de kleinste (en de schattigste) poppenkasten
Monique van Hoogstraten van Zandvoort gemaakt. Ze hebben meegedaan aan allerlei
activiteiten rondom theater en poppenkast. Zo voerden ze ook
Paul van Wierst exposeert in scptem- een schimmenspel pp, legden ze een eigen kledingverzameling
bcr in de bibliotheek (Prinsesseweg aan, maakten ze dia's van kindertekeningen en bouwden een
34). De opening van de expositie is op
7 september. De tentoonstelling is heus theaterpodium. Hun ouders konden al die tijd alleen maar
gratis toegankelijk. De bibliotheek is genieten van de verhalen. Behalve vrijdag, toen mochten ze het
geopend op: Maandag 14-17.30 en met eigen ogen zien en konden ze beter begrijpen waarom de
18.30-20.30. Dinsdag 14-17.30. Woensdag 10-17.30. Vrijdag 14-17.30 en kinderen van de Boomhut zo'n leuke zomer gehad hebben.

Een leuke zomer

18.30-20.30. Zaterdag 10-14.

Dier

van de
week

Jonge held
Dankzij de 11-jarige Nick is de kans groter dat de politie een
autodievegge kan oppakken. Nick heeft namelijk dinsdag de
donkergroene BMW gezien die in de nacht van donderdag op
vrijdag vanaf het Friedhoffplein gestolen is. „Ik hou van mooie
auto's, pp de Hogeweg zag ik de auto en ik ging er naar toe,"
vertelt hij. „Er zat een meisje van eenjaar of 21 in. Op de bank
zag ik inlineskates liggen, precies zoals in de krant stond vorige
week." Nick heeft inmiddels de politie gebeld en die heeft zijn
verklaring genoteerd.

Alsnog een complimentje
Vorige week stond er m de krant dat de WD-fractie zo tevreden
was over de ambtenaren die ervoor zorgen dat Zandvoort zo
groen en fleurig is. Volgens Pred Henrion Verpoorten, secretaris
van de VVD-fractie, wordt er op het raadhuis gefluisterd dat ook
de reiniginsdienst wel iets positiefs had willen horen. De reimgingswerkers houden het dorp zo netjes schoon. Vooral na de
evenementen is dat goed te zien, meent Henrion Verpoorten
„Het is natuurlijk sneu voor deze mensen, maar ze hebben nu
eenmaal een beroep waarbij het vaak alleen opvalt als ze het
juist niet goed doen. Hopelijk kunnen ze voldoening vinden in
het feit dat er de laatste tijd weinig tot geen klachten binnenkomen over de orde en de netheid in ons dorp. En laten ze in iedei
geval op deze manier doorgaan. De waardering komt dan op een
bepaald moment zelf wel," aldus het WD-raadslid.
Zwart, diep effen zwart en een
paar helder gele ogen. Ze heet
Enya en ze logeert in het Kennemer Dierentehuis. Maar ze
zou erg graag een nieuwe baas
of bazin krijgen. Enya is een
erg lieve poes en een beetje
verlegen. Ze is ruim twee jaar
oud. Alhoewel ze inmiddels
gesteriliseerd is, heeft ze ook
een nest gehad. Haar kittens
hebben wel al een nieuwe eigenaar. maar zelf is ze nog op
zoek. Wie een dier zoekt om te
vertroetelen, heeft aan Enya
een prettige huisgenote. Meer
informatie over haar of over
andere dieren is verkrijgbaar
bij het Kennemer Dierentehuis, Keesomstraat 5, tel.
5713888. •

ADVERTENTIE

urrGa eens een dagje uit naar
Meubelboulevard AmsterdamDiemen. Daar zie je in negen
prachtzaken alles voor thuis.

Amsterdam

BAAIBERGEN HOUWELING INTERIEUR. WUNDERS,
MONDILEDER, MONTÊl, OASE VAN KEEUWJK, SLAAP
KAMER CENTRUM STOK VEUBEICENTEB, VALHAL
I n f o (020) 690 93 16

Kerkdiensten
Hervormde Kerk:

Zondag 10.00 uur: ds J. van Leeuwen.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds C vd Vate.
Agatha Parochie:
Zaterdag 19.00 uur: pastor IJ. Tuijn.
Zondag 10.30 uur: pastor IJ. Tuijn. mmv Caeciliakoor.
Rob I'ctcrscn Nieuw Unicum: zat. 10.45 uur: ds C. vd Vate.
U'ilhcliniiunvi'g22 Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB:
2042 NI» Zandvoort Zondag 10.30 uur: ds S. van der Meer uit Haarlem.

Zandvoort gaat zich profileren als de meest trendy badplaats van Nederland
lllustuiUcMaicdvBnoi

pleidingen
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woensdag 26 augustus 1998

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -13-14-15-17

Eigen horecabedrijf
start 'n SEC-opleiding
a Horeca Ondernemersvaardigheden
• Cafébedrijf/Sociale Hygiëne
Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste vestigingseisen.
r-s i
J
L
L.
Ook voor andere branches.
Bel voor informatie:

^

,....

.L_ . * " T ,
SEC n erkend
dpor je bedrijfstak
horeca.

training & opleiding
Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 51 50329

Wil van
Houten,
staat
temidden
van zijn
cursisten:
'Wij boot-

Cursussen voor technici met een
vooropleiding op lts/mts-niveau
in de vakgebieden:

sen de
praktijk

na'

ELEKTROTECHNIEK &
ELEKTRONICA

Foto:
Centrum
Vakopleiding

'Gastheer moet plezier in z'n werk hebben'

WERKTUIGBOUWKUNDE

W

PROCESTECHNIEK
BESTURINGSTECHNIEK
VEILIGHEID & CERTIFICERING

De keuken en het restaurant van het Centrum
Vakopleiding in de
Turbinestraat in
Amsterdam-West zijn ruim
bemeten en goed berekend op het opleiden van
horecapersoneel. Aan
tafeltjes laten twee keer
per week genodigden zich
de maaltijden die aankomend koks bereiden goed
smaken. De gerechten
worden opgediend door
gastheren en -vrouwen in

ORGANISATIE & COMMUNICATIE
De cursussen worden door heel Nederland
verzorgd als avond-, dag- en
bedrijfscursussen.
Bel voor informatie: 0318-698 698

-x-

Stuur mij vrijblijvend de cursusinformatie
Voorletters / Naam:

ie slaat ingeschreven bij
het Arbeidsbureau kan
zich opgeven voor een
vakopleiding in de
Horeca. Het Centrum
Vakopleiding in
Amsterdam leidt elk half
jaar in totaal 24 koks, gastheren en gastvrouwen op
voor een officieel vakdiploma.

opleiding. Wil van Houten
is, als docent horeca
bedieningsvakken aan het
Centrum Vakopleiding,
hun leermeester.
„Wij bootsen de praktijk
na en spelen restaurant,"
zegt hij. „Twee dagen per
week zitten hier bijna
veertig mensen te lunchen. In de keuken wordt
een uitgebreid menu
gekookt en in het restaurant wordt dat keurig netjes uitgeserveerd.
Inclusief de aperitief, het
glaasje wijn en het kopje
koffie zoals dat in elk restaurant gaat. Dat is de
praktijk situatie die wij
creëren in de opleiding."
Werken in de bediening
houdt duidelijk meer in
dan het opdienen van een
bestelling. Een goede gastheer of gastvrouw verleent

service vanaf het eerste
moment dat de klant binnen is, totdat de deur weer
achter hem wordt gesloten. In elk geval moet de
gast zich op zijn gernak
voelen.

vrouw is praktijkgericht,
al komt er ook enige theorie bij kijken. De cursisten
krijgen de theorievakken
drankenkennis, serveren,
voedingsleer, warenkennis, kleurentheorie, verkooptechnieken, en
omgaan met gasten. Men
leert in de praktijk opdekken, serveren en afruimen; het combineren van
spijzen en dranken; het
samenstellen van ontbijt,
koffïetafels en lunches;
het snijden van vlees, vis
en gevogelte aan tafel; het
openmaken van de wijn;
het maken van tafels voor
grote gezelschappen; en
ook draagtechnieken zijn
heel belangrijk.

Van Houten': „Een van de
dingen die heel belangrijk
zijn bij het werken met
gasten, is datje er plezier
in moet hebben om het
mensen naar de zin te
maken. Je kunt het vergelijken met vrienden die je
thuis uitnodigt. Die leg je
in de watten. Je geeft ze
een plek waar ze kunnen
zitten, schenkt wat in en
hebt wat te eten gemaakt.
Op die manier moetje ook
met gasten in het restaurant omgaan."
Van Houten: „Je kunt
zelfvertrouwen en zelfverDe opleiding tot
zekerdheid creëren door
Restaurantgastheer/-gast- de mensen de vaktechni-

sche vaardigheden en
theoretische kennis bij te
brengen zodat ze weten
waar ze mee bezig zijn.
Als ze gespannen zijn en
het niet lekker loopt, gaat
dat altijd ten koste van de
gast. Een gastheer of gastvrouw die precies weet
wat hij moet doen, heeft
meer tijd over voor zijn
gast."
De cursus
Restaurantgastheer/-gastvrouw duurt 22 weken en
leidt op voor het examen
van de Stichting
Vakopleiding Horeca
(SVH). De cursus begint
twee keer per jaar in
augustus en januari. Wie
slaagt mag zich officieel
erkend restaurantgastheer
of -gastvrouw noemen.
Jan Pieter Nepveu

m/v

Adres privé:.
Postcode:
Plaats:.

WCNVAXSCHOOl iNfOKMATICA AMSTERDAM

Stuurde bon in een gesloten envelop naar:
ROVC Technische Opleidingen, Antwoordnummer 85, 6710 VB Ede

Voor buitenlandse en Nederlandse vrouwen start
de Vrouwcnvakschool Informatica Amsterdam
(VIA) in samenwerking met Arbeidsvoorziening
regio ZN H in het najaar de
Opleiding

SECURITY RECEPTIONIST

RUBEWIJS IN 10 DAGEN

Voor vrouwen clie in een functie willen werken
waarbij bevciligingstakcn worden gecombineerd
met receptiewerkzaamheden. De opleiding start in
september en eindigt in april 1999. Vereiste is een
vooropleiding op lbo-d/mavo-niveau. De VIA verzorgt deze opleiding samen met de Nederlandse
Veiligheidsdienst.

Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren. Maak
gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIAIE'METHODE.
Bel 0900-8991161
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Start: 21 september
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Opleiding

HELPDESKMEDE WERKER
A L R A V E N VAN

in; R o i: p s o i 1 ! i: l n r N c; i; N

BEROEPSOPLEIDINGEN

A D M i N ISTRATI E

A D M I N ISTRATIE

J U R I 1)1 SC 11 l- D l l - N ST V E U L E N I N G

JURIDISCHE DIENSTVERLENING

B E V H l 1.1 C, I N G

B E v Ei L i G i N G

Opleidingen
Secretariaat voor
herintreders

Verkorte trajecten
voor volwassen
cursisten

Beroepsbegeleidende leenveg:
ccn halfjaar naar school (ma.ili.do. vrij; wc honden
rekening met de schooltijden van de basisscholen), een
halfjaar praktijk . l.s.m. ADAI'T. project
Toekomslwerkplaatsen.

dag- en avondopleidingen

Avondopleiding:
Twee avonden naar school, praktijk mogelijk in het
tweede jaar.
Dit zijn assistcntopleidingen, bijzonder geschikt voor wie
al eerder een administratieve functie had. Breng uw
kennis en vaardigheden op peil voor een nieuwe start op
de arbeidsmarkt!
Informatie: tel: 020-5.16.16.16
Walravenvan Hall College.
Postbus 9006, 1006 AA Amsterdam

Voor vrouwen d ie geïnteresseerd zijn in een functie
in de automatisering, waarbij kennis van computers
en programma's gecombineerd wordt met een servicegerichte instelling. De opleiding start eind oktober en eindigt uiterlijk 2 juli 1999. De vereisten
zijn een vooropleiding op mbo/havo-niveau en ervaring met computers.
Toelatingseisen voor beide opleidingen:
- ingeschreven bij het Arbeidsbureau
- de Nederlandse taal goed beheersen
- na de opleiding beschikbaar zijn voor dearbcidsmarkt

ALRAVEN VAN HALL COLLEGE

HALL C O LLEGE

ARBEIDS ^VOORZIENING

- Bedrijfsadministratie

Iw^^

- Commerciële Dienstverlening

- Secretariaat
- Juridische Dienstverlening

Opfriscursus

Dit zijn rniddenkaderopleidingen in de beroepsopleidende
leenveg.
cursus

- Assurantie bemiddelaar

Voor advies over opleiding + beroep
bel naar het servicepunt van het
ROC Amsterdam e.o.
• en omstreken .

Een cursus die opleidt voor een officieel certificaat en
voorbereid op het examen assurantie-B
Informatie: tel: 020-5.16.16.16
Walraven van Hall College,
Postbus 9006,1006 AA Amsterdam

Naast bovengenoemde opleidingen start de V I A in
samenwerking met de Sociale Dienst Amsterdam
een

527 93 62

ADVERTEREN'? AMSTERDAM: 020 - 562 3076 AMSTELVEEN: 020 - 347 3422

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
Voor vrouwen die een bijstandsuitkering hebben en
op zoek zijn naar een baan in de administratie. De/e
cursus start in november en eindigt in maart l'W'J,
waarna een siagc volgt. Vereisten voor de/.e cursus
zijn: een vooropleiding op lbo-c/mavo-niveau en
minimaal l jaar werkervaring als administratief
medewerker. Na de opleiding moet u beschikbaar
zijn voor een baan of stage van minimaal 4 dagen
per weck.
lieitt u geïnteresseerd in ccn van bovenstaande of leidingen? Wij honden ccn vaorlichtingfachtend of> dinsdag l september. De voorlichting begint om 'J. 30 uur en
duurt de hele ochtend. Als n van plan bent te l^omcn, bel
dan naar de VIA, Wodanstraat 3 te Amsterdam, tclcfoon 020-662 70 %.
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De bungalowgast
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David (48 jaar), Kita (47 jaar) en Steven (15 jaar) Colchvall uit het Engelse Northwich logeren n l voor cl c derde keer in een huisje van Grim Dorado. Davicl is gemeenteambtenaar sociale veiligheid, zijn vrouw schoonmaakster. Ze komen voor de rust naar het bungalowpark. ..Hier.komen we bij en toch zilt en wc dicht genoeg hij het dorp om
ook de drukte op te kunnen zoeken," zegt Rita. Vooral de Kerkstraat en de Haltestraat vindt ze leuk. „Voor het eerst hen ik dit jaar ook in het museum geweest," vertelt zo op
enthousiaste loon. „Wat leuk!" Drie jaar geleden keek hel gezin verbaasd op bij aankomst in Nederland. „Zandvoort is heel anders dan de meeste Engelse kustplaatsen. Hier
zijn strandpaviljoens, brede boulevards, fietspaden. We vonden Zandvoort zo Europees." Steven zou (als hij de keus bad) echter ook wol naar Amerika op vakantie willen.
„Vanwege de zon en de pretparken."
Fulo Ivinn Sc-hut
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Castor
Fijn boude tapijt op jute rug.

Ocean

Artico

Nepal Gabbeh

Paris

In diverse kleuren zoals rood,

Praktisch naaldvilt in brede
rib op foam rug. In actueel
geel. Breedce 400 cm.

Sterk vinyl in zwart/wit
tegel dessin.
Breedte 200 cm.

Prachtige wollen gabbeh
karpetten. In diverse actuele
kleuren.Afm. 170x240 cm.

Naaldvilttegel op bitumen
rug. Diverse kleuren.
Afmeting 50x50 cm.

blauw en groen.

R «r. m.

Pstrm -_„.

van -dr/v

24.95

Pstrm

-j^g.

van .247*

9.9ï

Carezza

Izmir

Frisé tapijt op viltenrug.
In 3 actuele kleuren geel,
licht-beige en blauw.

Een sterke kwaliteitsvinyl
in marmer dessin.
Breedte 400 cm.

Pstr m

van

van S99T-

8•95

599.-

Alesund Eiken
Laminaat, dikte 7,2 mm.Taberwaarde
9000 op HDF voor zwaar woongebruik.
10 jaar garantie.

95

JJ05-79.95

69.

Veel gordijnen van 100%
katoen. Een grote keuze.
Nu sterk afgeprijsd!
Breedte KO cm.
Pm

vanaf

S.-

Notodden Beuken / Ludvika Eiken
Lamelparket, dikte 14 mm.Toplaag 3,6 mm
met grenen tussenlaag. Delen gelakt en gehard.
Afm. 1250 x 188 mm. 10 jaar garantie.

'ar 24.91

Per m',

van

Bij u in de buurt: Amstelveen/Uithoorn, Zijdelweg 21, (0297) 58 29 29 Amsterdam, A. Fokkerweg,
(020) 6 1 7 6 1 19, Haarlemmerweg 337, (020) 688 10 00, Klaprozenweg 40, (020) 636 85 75,
Spaklerweg 44b, (020) 665 02 00, Stadhouderskade 93, (020) 662 51 51
Bel voor meer informatie en overige filialen (020) 35 55 944.

r

zondag 13 september, van 11.00 tot 18.00 uur
Vondellaan 60, Zandvoort

13O

50

soorten
vlees

soorten
vleeswaren

OPEN DAG
MAAK DE SPRONG VAN JE LEVEN

Botermalse runder

BIEFSTUK

VANAF DE 45M. SCADFALl!

heel kilo

24 «95

kilo

95
14,50

Malse runder
Beleef een dag vol avontuur, sport
en gezelligheid in Park ZandvoortGran Dorado Group (5 min. lopen
vanaf NS station).
Kinderen zijn van harte welkom in
Club Billy: schminken, springkussen
en ballonwedstrijd.
Professionele demonstraties wandklimmen, ook om zelf te proberen!
Tennis-trucs, squashclinics, spacebowling, straattheater, livemuziek,
proeverijen, of gewoon lekker eten en
drinken!
Bel voor meer informatie Park
Zandvoort, en vraag naar Saskia de
Jongh, telefoon: 023-572 00 00.
TOT ZIENS!

Kom en win een
geheel verzorgd
verblijf in één van
de 6 luxueuze
vijfsterren
Gran Dorado Parken
naar keuze!
50% open dag
korting op de
toegangsprijs van
het subropisch
zwemparadijs
CrandoMare
met 25m. bad
AquaRomana:
f7,50volw.en
ƒ 5j- kinderen
totlZjaar

2 kilo
Vers van het mes
100 gram RUNDERLEVER
100 gram PEKELVLEES :

waar gezellige mensen elkaar ontmoeten.
' - . ' " ' •,'.:

samen

150 gram gebraden

Bar, verwarmd terras, biljart en restaurant
,
" Café open: daselijksl 6.00-03.00 uur
;,.

KALFSGEHAKT

Gasthuisplein 10, Zandvoort, Tel. 023-571 46 38

BOUCHERIE

27,
50
3,
2,49

KVnrht 1-7 Openingstijden:
rvrouni O-/ maandag t/m vrijdag van

Zandvoort

T-.I c-r-i nrtC-7 ,
Tel. 571 9067 '

9.00 tot is.oo uur.

zaterdag
van 9.00 tot 17.00 uur

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERU
.BUDGET' PRESTIGE: BUDGET, -PRESTIGE BUDGET- PRESTIGE BUDGET...PRESTJGE

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:

<

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

U bent de eerste die uw foto's ziet
dus ook voor uw fotowerk naar

de Gaper Drugstore.
Sterk m perfect fotowerk

DE BREDE KIÏK OP KOZIJNEN

BUDGET
KLEURENFOTO'S

PARK ZANDVOORT

BRAADLAPPEN

?yj open» 7 dagen per week
keuken open» 7 dagen per
Jpü week keuken open» 7 dagen
*••**n • per week keuken open.

Voor deze kleine
Iljfet de wereld no? niet groot.

van kleinbeeld kleurenfilms

Maar achler dit feozijn

gaat een wereld open.
Kom naar SCHIPPER KOZIJNEN
voor een brede fcijfe
op kunststof en aluminium
kozijnen,schuifpuien en dakkapellen,

CRAN DORADO GROUP

vana
Vraag ook naar de

PRESTIGE-FOTO
Gemaakt en geplaatst voor uw toekomst!

met nieuwe film voor slechts J J,"

De Zandvoortse Zwemvereniging

*De
Begint vanaf maandag 31 augustus
weer met het nieuwe zwem seizoen!
LESZWEMMEN A/B/C (vanaf 31-08)
Maandag
18.00-18.45 uur
Woensdag 18.00-18.45 uur
BASISZWEMDIPLOMA (vanaf 02-09)
Woensdag 18.45-19.30 uur

(DIO)
DRUGSTORE

^d DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL 023-5712513. SPAAR ONZE KASSABONNCN
P OLIESLAGERS

SWIMJOGG1NG (vanaf 02-09)
Woensdag 19.45-20.30 uur
SYNCHROONZWEMMEN (vanaf 04-09)
Vrijdag
17.00-17.45 uur (beginners)
Vrijdag
17.00-19.00 uur (wedstrijdafd.)
Zaterdag
08 30-10.00 uur (wedstrijdafd.)

BUDGET PRESTIGE ;BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET . PRESTIGE

J6ZDBN ».£ ZOOM
13

SCHIPPER

KOZIJNEN

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk l
Zaterdagavond 29/8 bij
single dans soc.

"De Manege"

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

Uitsl. ongebonden mensen v.a. 30 jaar.
Correct gekleed (no jeans)

ALUMINIUM-KUNSTSTOF
'OPMEER MiddelweS 11-13
0226-35 1252

AMSTELVEEN Binderl) l/s
030-441 «l 95
'
'
GRONINGEN OosterhamrlkUan 33
050-5736757

Fa. Gansner & Co.
Wit Verhuizingen

Entree ƒ 15,-.
Info of res. 023-5716023
WEKELIJKS EUROPA
Zandvoort -Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem -Tel. 023 - 531 04 04

ERKENDE
VERHUIZERS

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

WEDSTRUDZWEMMEN (vanaf 01-09)
Dinsdag
19.00-20.00 uur
Er wordt uitsluitend les gegeven door gekwalificeerde kaderleden.
De Zeeschuimers zijn erkend door de NRZ
(Nationale Raad Zwemdiploma's).
De lessen worden gegeven in een royaal
25 meterbad met bijbehorend instructiebad.
U vindt de ingang van ons zwembad
"Aqua Romana" bij de zij-ingang aan het
parkeerterrein van Park Zandvoort,
Gran Dorado Group, aan de Vondellaan.
Voor aanmelden of informatie over alle
afdelingen: telefoon 023-5716511

PARK ZANDVOORT
CRAN DORADO GROUP \\
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Handbaltoernooi ZVM-Rabobank druk bezocht
ZANDVOORT - Het traditionele Jan van Koningsbruggen
handbaltoernooi van ZVM-Rabobank is een groot succes
geworden. Op de velden van de Zandvoortse handbalvereniging was het een drukte van belang. Bijna vijftig teams, met
supporters, namen bezit van het complex aan de Duintjesveldweg. Tijdens dit weekend bleek eens te meer dat handbal een zeer attractieve sport is.
Niet alleen werd aan het
handbalspel gedacht maar ook
de gezelligheid en ontspannen
sfeer vielen op tijdens de twee
dagen. Vele teams maakten
gebruik van de prima voorzieningen bij de handbalclub en
zetten hun tentje voor een
nacht neer naast of rondom de
velden. Bovendien waren de
weergoden, ondanks de mindere voorspellingen, de handbalfanaten goed gezind. Zondagmiddag sloot het toernooi
om half zes en tien minuten
later viel de regen bij bakken
uit de hemel.'
Op de zaterdag kwam de
jeugd in actie en daarbij viel
van veel talentvolle handballers/sters te genieten. Zowel bij
de meisjes als de jongens werd
met enthousiastme gehandbald zonder de sportieviteit uit
het oog te verliezen. De handbalteams van ZVM-Rabobank
waren in bijna alle poules vertegenwoordigd maar een eerste prijs zat er dit keer niet in.
Het jongens B team was nog
het dichts bij de overwinning.
TUSS en ZVM-Rabotaank
wonnen tweemaal en het onderlinge duel eindigde, na veel
spanning, in een gelijkspel. De
Duitsers hadden echter een
beter doelsaldo en wonnen
deze poule. De meisjes B kwamen best goed voor de dag in
hun zware poule, bestaande
uit vijf teams. TOB en Norhta
gingen ZVM-Rabobank vooraf,
maar de derde plaats was vermeldenswaardig.

ZANDVOORT - Ook voor
de Zandvoortsche Hockey
Club duurt hel mei zo lang
meer en de competities gaan
beginnen. Traditioneel is mmiddels de open dag die de
ZHC organiseert aan het begin van het seizoen.
Deze open dag wordt aanstaande zaterdagmiddag gehouden op het terrein van de
hockeyclub, het Duintiesveld
te Zandvoort. Tussen twaalf
een vijf uur is iedereen, die
meer van hockey wil weten of
eventueel deze sport gaat beoefenen van harte welkom bij
de ZHC.
Naast het hockey heelt de
club diverse andere activiteiten m petto, waaronder een levende sjoelbak.
De hockeyclub staat garant
voor een leuke en leerzame
middag.

Wandelen
ZANDVOORT - Wandelliefhebbers kunnen op G september terecht in de Waterleidingduinen. Dan neemt natuurgids
Torn Puts de wandelaars mee
voor een tocht door het duingebied
De dames van ZVMin actie tijdens het toernooi

ZANDVOORT - Het in de
zevende klasse uitkomende
TZB gaat het nieuwe seizoen
van start met een nieuw gezicht voor de groep. De in het
amateurvoetbal gelauwerde
Haarlemmer Joop Blom
heeft ervaring genoeg om de
selectie van de voetbalclub
aan de Kennemerweg op de
rails naar succes te zetten.
Het is even wennen. Kwam je
in voorgaande jaren bij TZB,
dan was het Willem Koning,
die zijn manschappen in optimale conditie probeerde te
brengen. Koning vond het na
zes jaar welletjes en traint de
ploeg niet meer maar zonder
voetbal kan hij niet dus trapt
hij zijn balletje bij de yeteranen. TZB heeft echter niet lang
hoeven zoeken naar een opvolger voor de Zandvoorter. Sfeer
en gezelligheid spreken aan bij
TZB en dat vond ook de 57jarige Joop Blom, die gaat proberen de Zandvoorters naar
een hoger peil te brengen.
De in Haarlem en omgeving
bekende Blom voetbalde vijf-

Polo Rol) Knuttel

TZB en Joop Blom liggen elkaar
tien jaar in het eerste team van
Onze Gezellen, waar hij bij de
jeugd begon. Daarna maakte
hij de overstap naar Renova
waar hij tot zijn 42e jaar in het
eerste team speelde. Daarna
bleef hij voetballen maar wel
een stapje lager. Bij TZB is
Joop Blom nog niet zo lang,
maar het klikte wel meteen.
„Omdat ik in Aerdenhout
kwam wonen wandelde ik vaak
over het fietspad zo langs het
TZB complex," begint Blom
zijn verhaal. „Ik zag dat er gevoetbald werd en stapte een
keer de kantine binnen. Aad
Paap, van de kantine, vroeg of
ik wilde voetballen en zo kwam
het ervan dat ik in het veteranen team terecht kwam. Het
klikte meteen. De club trok me
erg aan en ik werd meteen in
de vereniging opgenomen
Hier bestaat geen verschil tussen de verschillende teams.
Bovendien verschilt het voetbalwereldje niet zoveel, vaak

kom je dezelfde mensen tegen."
Toen vorig jaar Koning meedeelde geen trainer meer te
willen zijn ging TZB naarstig
op zoek naai- een vervanger. Bij
TZB is het meestal de gewoonte iemand uit eigen gelederen
aan te trekken. Aangezien

Redken/Zandvoort moet
een stapje terug doen

Aan degradatie viel voor het
Zandvoortse team niet meer te
ontkomen. De laatste competitie wedstrijd stond alleen de
eer nog op het spel. Bezoeker
Popeye Goldstar had de punten nog nodig om zich te plaatsen voor de kruisfinale en zou
die tenslotte ook bereiken.
Redken/Zandvoort heeft het
wel geprobeerd maar er zat
niet meer in dan een 1-5 nederlaag. Kim Kilsdonk, die in het
begin van de competitie goed
op dreef was, was nu kansloos
tegen Linda Sentis en verloor
met 4-6 en 1-6. Naarmate de
competitie vorderde kwam
Andrea van den Hurk beter in
vorm. Van den Hurk zorgde

voor het enige Zandvoortse
punt door Suzanne Trik met 76, 3-6 en 6-3 te verslaan.
Sander Hommel gaf goed tegenspel tegen Gordon Berggraaf maar ging, door tweemaal zijn service te verliezen
met 4-6 en 3-6 ten onder. Timo
Luca gaf Marcel Reuter goed
partij, maar moest bij een 5-7
en 4-5 achterstand geblesseerd
opgeven. Het Zandvoortse
team had toen weinig inspiratie meer en verloor ook beide
dubbels.

Joop Blom inmiddels al bezig
was met de jeugd werd hem
het verzoek gedaan de training
voor de selectie op zich te nemen.
„Ik heb eerst wat gesprekken gehad met de jongens en
toen bleek dat ze mij wel wilden, heb ik ja gezegd. Ik wil het
wel eens proberen. Ik vind het
best leuk werk, voetbal is mijn

De kruisfinales en finale om
de Nederlandse tennistitel
werden afgelopen weekend in
Amsterdam verspeeld. Daarbij
werd Amstelpark uiteindelijk
de kampioen. De TC Zandvoort moet volgend jaar een
stapje terug doen, maai- zit
niet bij de pakken neer. Het
volgende evenement is al weer
aan de orde. Twee weken lang
strijdende leden om de diverse
clubkampioenschappen
op
het tennispark De Glee aan de
Kennemerweg.

Kaas, chansons en
zilveren ballen
Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag:
00 00-OroO ZFM Nonslop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
1 2 00-1 5 00 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
1700-2000 ZFMNonstop
20 00-22 00 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00 00-07 00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
09 00-1 1 00 De Watertoren
1 1 00-1 2 00 ZFM -i- (Een programma speciaal voor de senioren)
12 00-13 00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
1300-1500 De Muziekboulevard
1 5 00-1 7 00 De Kustwacht
1700-1800 ZFMNonstop
1800-1900 ZFM Sport
19 00-20 00 v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
20 00-22 00 Eurobreakdown
22 00-24 00 BPM
Zaterdag:
00 00-0 ff 00
0800-1000
10 00-12 00
1200-1800
18 00-19 00
1900-2000
20 00-24 00

ZFM Nonstop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pils & Paddock
DeCocquerell
De Kustwacht

Zondag'
00 00-09 30
09 30-10 00
1000-1200
1200-1700
17 00-19 00
19 00-24 00

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma^
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/ZFM

Chess Society opent schaakseizoen
ZANDVOORT - Vrijdagavond opent de Chess Society Zandvoort het schaakseizoen met de traditionele ledenvergadering. Het is voor
de negende keer dat deze
jonge schaakvereniging aan
de vooravond staat van een
nieuwe competitie.
De vergadering van vrijdagavond zal zo tot tien uur duren
waarna voorzitter Olaf Cliteur
het seizoen opent met een
snelschaaktoernooi. Vrijdagavond 4 september geginnen
de Chess-ledcn met de eeiste
ronde van de interne competitie.
Acht jaar geleden werd
Chess Society Zandvoort opgericht op een vrijdagavond in
het Gemeenschapshuis. Tijdens de externe evenementen
timmerde Chess acht jaar lang
aan de weg met vele successen,
waaronder vier kampioenschappen en twee kwart finale

plaatsen in de Noordhollandse
beker. Ook de derde plaats op
het Noordhollandse snelschaakkampioenschap en de
Nederlandse titel bij de tweede klassers zijn resultaten
waar de ervaren Chess-leden
nog graag aan terugdenken.
Ook het ledenaantal kende
een behoorlijk groei. De gezellige schaakvereniging begon in
1990 met zeven leden, terwijl
drie jaar later dit aantal verdrievoudigd was. Ook dit seizoen zijn de verwachtingen
hoog gespannen. De vereniging blijft onder het voorzitterschap staan van Olaf Cliteur,
terwijl Mare Kok de interne
wedstrijdleiding op zich heeft
genomen en ook nog als vicevoorzitter fungeert. Jaap Bouma gaat zijn tweede jaar in als
secretaris en dat zelfde doet
Kees Koper als penningmeester. Hans Drost, net als Olaf
Cliteur reeds vanaf de oprichting in het bestuur, comple-

teert het gezelschap als commissie-lid.
De agenda voor vrijdagavond ziet er aanzienlijk anders uit dan de ledenvergaderingen bij andere clubs. Uiteraard komen er verslagen van
in- en externe competities en
zal penningmeetser Kees Koper verantwoording moeten
afleggen voor het gevoerde financiele beleid. De leden van
Chess zijn nadrukkelijke gevraagd gehoor te geven aan de
uitnodiging omdat het bestuur
eens uitgebreid wil brainstormen hoe men verder wil met de
vereniging.
Bovendien staan er nog twee
andere punten op de agenda,
te weten, de prijsuitreiking van
het afgelopen seizoen en natuurlijk het warming-up toernooitje, waarbij de leden van
Chess het snelschaken beoefen. Een week later wordt begonnen met het serieuze werk.
Wanneer de teams moeten
aantreden voor de externe

competitie is nog niet bekend.
Vermoedelijk komt het eerste
team m de laatste week van
september in actie, terwijl het
tweede achttal half oktober
aan bod komt. Het eerste team
speelt op een prima niveau en
komt uit in de eerste klasse.
Voordat het zover is kunnen
de schakers van Chess zich
warmdraaien in drie internecompetities. Zo'n twintig
avonden per jaar worden besteed aan normale partijen
met een bedenktijd van l uur
en drie kwartier per persoon
voor de gehele schaakpartij.
Acht avonden lang wordt de
snelschaakcompetitie
verspeeld, waarbij iedere avond
bestaat uit een afzonderlijk
toernooi en de resultaten, zoals in de formule l bij elkaar
worden opgeteld. In een competitie van negen ronden staat
er ook een rapidstrijd te wachten. Hierin hebben de spelers
een bedenktijd van 25 minuten
per persoon.

hobby, want hadden ze me niet
gevraagd, dan was ik gewoon
nog in de veteranen aan het
voetballen."
De vroeger veel scorende
spits heeft dit jaar m zijn selectie de beschikking gekregen
over de eveneens makkelijk
scorende spits, Riek de Haan.

'Hadden ze me niet gevraagd, dan
voetbalde ik nog bij de veteranen'

ADVERTENTIE

ZANDVOORT - Voor Redken/Zandvoort zit het tennisseizoen er op. Een dramatisch seizoen in de eredivsie,
het hoogste in de nationale
tenniscompetitie. Niet allen
door de degradatie maar ook
door de verwikkelingen in
deze competitie zoals reeds
eerder is gememoreerd.

SPORT
Open dag bij
hockeyclub

Op de zondag kwamen de senioren en het meisjes A team
in het veld. De meisjes hadden
het zwaar en kwamen tot
slechts
een overwinning.
Wings en Northa bleken sterker waardoor ZVM-Rabo genoegen moest nemen met een
derde plaats. Het mannenteam van de Zandvoorters
heeft een gedaanteverwisseling ondergaan. Er wordt gebouwd aan een nieuw en talentvol team en dat er talent
rondloopt bleek wel tijdens dit
toernooi.
Vooral aanvallend lieten de
Zandvoorters menig fraai
staaltje handbal zien. Bovendien werd er gemakkelijk gescoord. Defensief moet er nog
wat gesleuteld worden maar
dat er toekomst is taleek afgelopen zondag. In de poule van
de mannen moest ZVM-Rabobank alleen het sterke VIDO
voor laten gaan. Verder boekten de Zandvoorters keurige
overwinningen op HVL, S/K en
het Duitse TUSS.
Het vrouwenteam ontmoette heel sterke tegenstand van
onder meer HVL, Zeeburg en
Wings. In de poule van vijf
teams werd alleen Celeritas
verslagen zodat er niet meer in
zat dan een vierde plaats. Het
tweede vrouwenteam kwam
uit tegen standaardteams en
dat was een beetje te veel van
het goede. Een vierde positie,
met een overwinning op LHV
mocht er best wezen.

Joop Blom

Zand voorts
IMieuwsblad

Ruud Kramer en Dicky Roozcn
waren zaterdagavond de gelukkige winnaars van het jeu de
boulestoernooi. Zij kregen de
bekers uit handen van burgemccster Van der Heijden en
wethouder Marijke Herben. Het
Zandvoorts Nieuwsblad steldc deze bekers ter beschikking.
Marcel van Asscma en Freek
Nieman van strandhuisjesvereniging Helios behaalden de
tweede prijs, Ton Ariesen en H.
Baars (HATO) werden derde. In
de verliezersronde waren het
Teun en Wendy Vastenhouw
(Niellos) die het beste de finale
op zaterdag speelden. Gert van
Kutjk en Rob Uarms (107) werden tot hun grote verbazing
tweede en Dodo en Tjecrd Ariesen pakten de derde plaats.
In totaal deden 32 teams mee,
waaronder drie wethouders en
de burgemeester. Sommige
deelnemers jen de bouidcn voor
het eerst van hun leven. Zoals
Van Kuijk en Harnis. Anderen
gooien wel vaker de zilveren
ballen naar het butje. De boulers van Helios oefenen bijvoorbeeld altijd op het strand. Zatcrdagnvond kon iedereen de
kunst afkijken tijdens een demonstratie van de Nederlands
.Tcugdnnipiocne.il uit Sint Oedenrodc.
Organisator van het toernooi
op het Gasthuisplein was de
Ondernemers Vereniging Zandvoort. Alphons Steger en Gerrit
Pols vormden de wedstrijdleiding. „Het is allemaal erg positief en sportief verlopen. Het is
een leuk spel waar veel inzit,"
aldus Steger.
Het jeu de boulestoernooi
werd voor het eerst gehouden,
maar deelnemers, organisatoren en toeschouwers gaven tijdens de vijf speeldagen al aan
dat het niet bij een eenmalig
evenement mag blijven. Zij genoten overigens niet alleen van
het spel, maar ook van kaas en
muziek. Er gaan inmiddels geluiden op dat er op het Gasthuisplein wellicht de hele zomcr voortaan jeu de boulesbanen komen te liggen.
Foto Rob Knottor

De Haan kwam met Daan Herwegh over van Zandvoortmeeuwen waardoor er een
sterkere selectie is ontstaan.
Hoe het echter uit gaat pakken, ook daar heeft Joop Blom
nog geen zicht op. „De trainingen lopen nog wat moeizaam.
Het is hier zomerseizoen zodat
veel jongens werken. Volledig
zijn we nog met een keer ge-

weest. We zijn een recreatieveremging en dat speelt ook een
rol. Je moet wel veel moeite
doen om de spelers bij elkaar
te krijgen en de eerste oefenwedstrijden waren ook niet
best. De laatste wedstrijd gaf
echter al een enorme verbetering te zien. Toen hebben we
goed gespeeld."
Alhoewel de gehele club de
prettige sfeer belangrijker vind
dan de resultaten wil de TZB
trainer proberen het eerste
team hoger pp te krijgen. „Natuurlijk wil ik hoger op, want
anders had ik het niet gedaan.
Het is wel een apart cluppie
want de sfeer in belangrijk. Dat
blijft ook zo, maar als de jongens allemaal komen trainen
dan moet het kunnen Ik probeer ze bepaalde dingen over
te brengen. Bijvoorbeeld niet
lopen met de bal, maar de bal
het werk laten doen."
Blom verwacht toch wel resultaten te kunnen behalen.

De excursie begint om 13 uur
bij het bezoekerscentrum De
Oranjekom.
TZB speelt sinds de reorgamsatie in de voetbalbond in de
zevende klasse en dat vindt de
trainer wel erg laag. „Lager
kunnen we niet voetballen dus
moeten we hoger op zien te
komen. Het moet mee zitten.
Loop je met tegen te veel
schorsingen of blessures op
dan denk ik dat we het moeten
kunnen halen. Met dit spelersmateriaal en gaan ze voluit
dan lukt het wel. Maar het
moet wel leuk blijven. Aan het
eind van het seizoen zie ik dan
wel of ik er nog een jaar aan
vast plak."
TZB is er pok dit jaar in geslaagd vier jeugdteams op de
been te zetten. Dat loopt dus
wel. Echt aansluiting voor de
senioren is er nog niet. The
Boys beschikken over drie seniorenteams en proberen er
een bij te krijgen. Voor het vierde team zoekt TZB nog zo'n
vijf man, die zich kunnen meiden in de kantine van TZB op
dinsdag, donderdag, zaterdag
en zondag of via telefoon
5714066.
Aaldert Stobbelaar
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Uitzendbureau Intergast zoekt per direct:

- Bagage medewerkers m/v bagage-afhandeling
bij incheckbalie op Schiphol-Centrum.
- MTS'ers Bouwkunde en elektrotechniek m/v, oplossen van
problemen van entertainment app. in vliegtuigen.
In het bcdri|l zijn ca. 40 personen werkzaam, waarvan
- Medewerkers vliegtuigschoonmaak (m/v),
10 personen op het hoofdkantoor. Voor het secretariaat zijn
voor ochtend-, dag-, en avondwerk, weekenddiensten.
wij op zoek naar een representatieve SECRETARESSE /
Rijbewijs een pré (extra beloning).
RECEPTIONISTE die van aanpakken weet. Het gaat om een - Medewerkers Hangars m/v, Schiphol-Oost
fulltime functie in een vast dienstverband.
- Administratief medewerkers m/v, Schiphol
is een gerenommeerde groothandel
in diamanten en sieraden.

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mirn>-ail\ rrlrulir* kiiniii'ii wonlrn ^c/.rl o\rr l ui'2 Kulollllllru lirrrdlr ill divrr-r lrllrr>:ri>ollrn.

l'arlirtiliri-rn MTwij/.rn wij naar dr sprrialr liun n|> dr

pagina . . M I C H O ' S " .
IMaatMii;; i> innerlijk in dr \ol^rndr rililir:
/,\\!)\()( lltTS NI KL \\SIII.AII ƒ(>.:•:( pri-iiiilliinrlri-.

Slniliuf:>lijil: maandag l 7.110 uur.
l

knul uu |rk>l Irlrl'onisrll opurvrn: (Ü.'i-.'.V l TlliO i>(

Heeft u een opleiding op HAVO-niveau en kennis van het
Office pakket onder Windows, beheerst u de Nederlandse en
Engelse taal in woord on geschrilt (Duits is een pre), kunt u
zelfstandig maar ook in teamverband werken en bent u
woonachtig in de regio Amsterdam / Amstelveen, dan bent u
waarschijnlijk degene die wij zoeken.

10
Engels voor beginners + halflevorderden, ƒ6 p/u. Begin TEKENEN EN SCHILDEREN
1/8, 1/9, 3/9. Ook privéles. Beginners; gevorderden;
model. Tel. 020-6722121,
PROGRESS 020-4124800.

ALRAVEN VAN HALL COLLEGE
BnBOtPSOrLEIDINCCN

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

A l J M l H 1 S T K A T I r.

J U R I D I S C H E Di E K S T V E R L I I N I N C

Kennismaking
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week. Wat moet u doen?
1. Kies een leuke -advertentie.
2. Bel met 0906-50.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Reageren op advertenties met boxnummer?

0906-50.15.15.6

H v v r n. i r. i N c

Is je kennis verouderd of onvoldoende?
Heb je nu tijd voor studie en beroep?
Wil je uitzicht op betaald werk?

(1 gpm)
Hieronder vindt u een kleine selectie van de
honderden aanwezige advertenties.

Houdt u dan ook nog van mooie sieraden, dan bent u Wij zoeken een jonge medewerker (fulltime) voor de
helemaal op uw plaats bij ons.
IN-/UITPAKAFDELING en bijbehorende administratieve werkAmersfoort. Warm, eigenwijs, Hallo,' met Gert! Ik ben een
Wij kijken met belangstelling uit naar uw brief!
zaamheden. Basiskennis Engels en Duits is een pre.
28 jaar, aantrekkelijk, lief, so- leuke vent van 52 jaar en zoek
Sollicitaties a.u.b, aan Verzendboekhandel Erasmus, t.a.v. de
ciaal, dat alles ben ik! Jij bent JOU! Ik zoek een lieve en warl ill
'IIM- C.nni-jnil. 'Ir K Ir Yrilrr. A a l - r
'drr
Schriftelijke reacties voorzien van uitgebreid cv sturen naar directie, Postbus 19140, 1000 GC Amsterdam.
gezellige, ruimdenkende, me vrouw voor gezelligheid
l'.ciurant. all
lilir- van lirl Aiu>lrrdains SlaiUAntwoordnummer 179 te Amstelveen (1180 WB) onder verEr is volop werk in de automatisering, financiële administratie een
goed uitziende, breed ge- uit en thuis! Mijn motto: alles
l>lad. ./'(«.II!! pn- inillhlK'lri-.
melding
van
"secretariaat"
(postzegel
is
niet
nodig).
en
het
secretariaat.
Sluihit^-lijtl: maandag ir>.lll> nnr.
schouderde, mannelijke man mag, niets hoeft! Denk jij er
Oproepen - Mededelingen
goed niveau. Klopt dat en ook zo over? Neem dan SNEL
^ lururnialir uvrr «ui/.r n\i'rif:r aantrrkkrlijkr inlvrrHet Walraven van Hall College te Amsterdam organiseert in van
spreekt dit alles jou aan?
contact met mij op!
Irnlirrc.mlunalii- in dr MuW.s ^ijn op :i:uivrua|i cip
Huishoudelijk
samenwerking
met
de
arbeidsvoorziening
een
1-JARIGE
Personeel
Bel nul! Boxnummer 876286. Boxnummer 352390.
un/r kanlorru vrrkrij^liaar.
Kijk op de Wijk Westerpark.
DAGOPLEIDING voor ambitieuze schoolverlaters, studiestapersoneel
GEZOCHT
aangeboden
Veel grote, gratis attracties.
"^ \unr hrii-vrii tnulrr iinnnurr \vnrdl l rrjirl i'\lra in
kers, herintreders en werkzoekenden met een (afgebroken) Ben jij een kanjer tot circa 65 Heb jij zin in een gezellig
wie is of kent
gevraagd
5 + 6 sept. 020-4866046.
vbo/mavp/havo/vwo opleidingsniveau. Studeren met studie- jaar? En houd jij van de na- avondje uit? Neem dan nu
LIA
financiering of behoud van uitkering is mogelijk.
tuur, uitgaan en gezelligheid contact op met deze 18-jarige
~k Hij plaalsitif; in dr \licri>'> ^s^>rdrn »rrn lirvvijsnnin• Uw particuliere Micro bon
geb. juli 1961
thuis? Boxnummer 371687. blondine. Ik heb groenblauwe
inro M'r>hiurd. Op \rr/ork \vi»rdl aan ad\ri'U > rrper
post
verstuurd
bereikt
Huishoudelijke
hulp
geoud-leerling
kleuterschool
Jonge vrouw zoekt huish.
drr« liiiilcn lirt vrr>prri<lin^sp-liii-d rrn kraiil VITOp 14 SEPTEMBER 1998 beginnen we met de volgende
een een gezellig karakons
pas
over
3
a
4
dagen.
vraagd,
1
middag
per
14
daKlimop
Ben jij een leuke, nette, aardi- ogen
werk. Tel. 076-5717890.
>luui-(l. llirr\iinr \vorill /Yt.ftO in i'rkrnin^ •:<•MBO-opleidingen:
ter. Ik luister naar de naam
Opdrachten
die
te
laat
gen.
Tel.:
023-5717005.
Tel.
023-5714135
ge,
slanke,
gezellige,
serieulil'.irlil.
* Assistent administrateur;
binnenkomen worden
ze en eerlijke jongedame tus- Fabienne en ben gek op uit* Boekhoudkundig medewerker;
Alle prij/.rn <•\>•\. I7..'i'/f IIT\\'
Grijp je kans voor het te
automatisch de week
sen de 19 en 25 jaar? Ik heb gaan.
GNOSIS, innerlijke kennis. * Commercieel medewerker banken;
laat is. Boxnummer 875255.
l kunt dr lrk>t \ a n nu Mirfn-advrrlrnlirroudiiiiiilir /.
(Para)medisch personeel gevraagd
daarop geplaatst.
een
normaal
postuur,
bruine
Openb. voordr. 'Karma &
* Directiesecretaresse/managementassistent
IrlrfoiiiM-li op^<'\ru:
Verloting Zorgcentrum Zand- Bevrijding', za 29-8, Vrije
met specialisaties: medisch, pr/communicatie, juridisch, ogen, bruine haren, ben 27 Heren, opgelet! Ik ben werkjaar en 1.77 lang. Pak snel die zaam als verpleegkundige.
voort 15-08. Op de volgende Universiteit, Boelelaan 1105,
personeelszaken, marketing/export;
telefoon en bel!
Wat doe jij in het dagelijks
nummers is een prijs gevallen A'dam, 10.30 uur, toegang * Secretaresse/secretarieel medewerker;
Boxnummer 223706
leven??? Mijn naam is Monigratis. Info over voordracht of * Medewerker beheer informatiesystemen;
556-312-236-589-268-446.
que, 28 jaar, 1.78 m, slank en
cursus: 010-4137024.
*
Applicatie-ontwikkelaar;
Dag,
onbekende!!
Via
deze
• Wij behouden ons het
het bezit van lange blonde
(dit ninninrr is nirl M mr hr/ur^klaclilril) of /rndni ailli:
weg zoek ik een beschaafde, in
recht voor zonder opgave van • Gutte gutte gut onze buur- * Assistent secretaresse;
haren. Ben jij nieuwsgierig geMin-»'* \\i>.-knirdia
*
Commercieel
administratief
medewerker;
zachtaardige,
levenslustige
redenen teksten te wijzigen man Guus gaat in de VUT. * Administratief medewerker;
l'o-lhu- l .">(,- 1(10(1 All Ainslrrdani
partner!! Ik: ben niet rokend, worden? Call me!
Veel plezier Jaap Netlij Cees
of niet op te nemen.
(Ktk vont- rcarlirs inrl brirl'nnniint'r
* Medewerker logistiek management;
1.65,46 jr, zelfstandig, gevoe- Boxnummer 967478.
Dr sluilin<:.-.|ijdru ^rldrn voor plaalMil<; ill dr/rlOtr
* Algemeen beveiligingsmedewerker;
lig, eerlijk, oprecht.
Ik ben een opwindend en onAmstelrade
in
Amstelveen,
grenzend
aan
Amsterdam,
is
een
vvrrk.
* Toezichthouder openbare ruimte;
Uitgaan
Wil jij samen met mij genieten derdanig meisje, slank gemodern voorzieningscentrum voor mensen met een vaak
\•.,,.!• dr l.rlalinj; onlvan;:! i
ai-ivpipi-nkiiiirt.
*
Schakelopleiding
politie.
van het leven? Reageer nul! bouwd en met een mooi ficomplexe lichamelijke handicap. Op eigen terrein biedt
Boxnummer 811757.
guurtje.. Mijn naam is Linda,
Amstelrade huisvesting aan 105 bewoners. Zij hebben ieder
een eigen woonruimte. Naast dagelijkse verzorging en
PASAR
MALAM
Gaat het volgende spreek- heb weinig taboes, 1.78 m,
blond haar en blauwe ogen. Ik
verpleging kunnen zij rekenen op paramedische en
Vijf dagen per week naar school. Drie maanden stage. woord bij jou ook op:
21 t/m 30 aug., Olympisch stadion te A'dam.
Winkelpersoneel gevraagd
heel graag jouw harde oppsychologische ondersteuning en begeleiding terwijl er
„Stille wateren hebben diepe wil
Praktijken
beroepsgericht.
Persoonlijke
studieen
trajectOpeningstijden
van
zo.
t/m
do.
12.00-22.00
uur;
drachten uitvoeren. Bel dus!
mogelijkheden zijn tot actieve dagbesteding. De verzorging en
gronden"?
En
ben
je
van
sterbegeleiding.
Gedegen
examentraining.
Weinig
kosten.
vrij.
t/m
za.
van
12.00-24.00
uur.
verpleging binnen Amstelrade is . georganiseerd per
renbeeld Schorpioen? Bel Boxnummer'395819.
Boekenpakket in bruikleen.
Org. Hensen, tel. 023-5402334.
van 15 bewoners. In samenwerking met andere
dan naar Maaike, 25 jr, bruin
FISH PLAZA
FOOD PLAZA wooneenheid
voorzieningen biedt Amstelrade ook elders in de regio zorg- en
haar, ziet er erg goed uit en is Ik woon vlakbij de Jordaan in
Elke donderdag dansen en
dienstverlening aan mensen met een handicap. Zowel in- als
van sterrenbeeld Tweeling! Amsterdam dus en wil snel
ontmoeten v. alleengaanden
extern is Amstelrade actief op het gebied van vernieuwing en
met een fijne bink afspreken.
Een combinatie van werken én leren is ook mogelijk. U gaat Boxnummer 290859.
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieudifferentiatie van de zorg.
Ik zou graag met jou de stad
dan 1 a 2 dagen per week naar school en 3 a 4 dagen de
welaan 34A Osdorp, v.a. 20 u.
• ANNULERINGEN van ad-in duiken. Ik heb rood-oranje
beroepspraktijk in (stage/werken).
Binnen de dienst verpleging en verzorging hebben wij
vertentie-opdrachten kunt u haar en groene sprekende
vacatures voor
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK ogen. Ik ben tenger gebouwd
Markten/braderieën
richten aan Micro's Weekme- en houd van goede muziek, jij
dia, Postbus 156, 1000 AD ook? Boxnummer 906537.
Deelname aan externe examens is mogelijk, zoals BasisAmsterdam.
kennis Boekhouden, praktijkdiploma Boekhouden en
OPEN LUCHT VLOOIENMARKT
Loonadministratie; MBA; NIMA PR/A; NEMAS Management;
5 en 6 sept., Olympisch stadion te A'dam
Werktijden van 07.30 / 08.00 - 11.00 uur en /of
NIBE Bankleer.
Org.
Hensen,
023-5402334.
van 18.00-22.00 uur.
een ervaren visspecialist voor 40 uur per week
Jaap Edenhal A'dam, 5 en 6
FUNCTIE:
september. 0481-422112.
Felicitaties
De belangrijkste werkzaamheden zijn:
4 vismedewerkers m/v 40 uur p.w.
Dagelijks op het Walraven van Hall College,
- u voert de ADL-zorg uit zoals die is overeengekomen met-de
Nederlands Grootste
Centraal adres: Terheideweg 10,
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
.bewoner en alle betrokken disciplines;
10 pt medewerkers m/v 12 uur p.w.
VLOOIENMARKT
1062 HL Amsterdam, tel.: 020-5161616.
- u bent lid van het team medewerkers dat zorg draagt voor
•
Samantha,
gefeliciteerd
Veemarkthallen Utrecht
SG
SG
SG
SG
pocket pocket Lalex
SG
Maal en
verzorging, verpleging en begeleiding van de bewoners op 29-30 aug. Zie SBS6 text 650 met je 15e verjaardag. Van de Vraag naar Klaas van den Herik of Celia Lieuw.
Wij vragen enthousiaste verkoopmedewerkers met een flexi40
45
damast badslof 14 cm
30
35
dikte
25
de wooneenheid;
hele
familie
Schraal.
bele instelling die in teamverband de viswinkel van Food
Org. v. Aerle 0492-525483.
- u assiteert bij verpleegtechnische handelingen.
80x190x14 99,- 125,- 140,- 160,- 180,- 275,- 350,- 260,Plaza tot een daverend succes weten te maken.
80x200x14 105,- 130,- 150,- 165,- 190,- 280,- 355,- 270,Vr. 28 aug. om 10.00 uur en di. 1 sept. om 19.30 uur aan de
Wij zorgen voor een passende opleiding.
PROFIEL:
Terheideweg 10 (naast het Confectie Centrum), bereikbaar
Vrijwilligers gevraagd
90x190x14 110,- 140,- 155,- 175,- 200,- 285,- 360,- 290,U heeft ervaring in en/of affiniteit met het werken in de
met tram 1, 2 en 17 en de metro ringlijn 50, uitstappen bij
Inlichtingen en informatie:
gehandicaptenzorg. U beschikt over een aan de zorg
90x200x14 115,- 150,- 165,- 185,- 215,- 290,- 365,- 320,station Lelylaan.
AH Food Plaza, N.Z. Voorburgwal 226, 1012 RR Amsterdam. gerelateerde opleiding. U bent communicatief vaardig en
120x190x14 155,- 190,- 215,- 225,- 255,- 375,- 425,- 390,u heeft een analytisch vermogen. U weet een goed
KOFFIE-LEUTEN GEZOCHT !!
130x190x14 165,- 200,- 230,- 245,- 280,- 395,- 430,- 425,Palthe stomerij zoekt met
evenwicht te bewaren tussen persoonlijke betrokkenheid en Het koffiekamerproject van het Sociaal Psychiatrisch Dien.spoed part'/fulltime mede140x190x14 180,- 225,- 245,- 265,- 300,: 425,- 525,- 465,professionele afstand.
sten
Centrum
Oost
in
de
Dapperbuurt
heeft
dringend
vrijwilliwerk(st)er, leeftijd vanaf 19
140x200x14 190,- 230,- 255,- 270,- 315,- 450,- 550,- 499,jaar, rijbewijs B is een pre, bel
Kandidaten voor één van deze functies kunnen zich binnen gers nodig. Heeft u interesse in zinvol werk met deskundige
160x200x14 200,- 255,- 290,- 305,- 345,- 495,- 570,- 605,begeleiding
en
scholing?
voor afspraak. 020-6763380.
twee weken na het verschijnen van deze advertentie
180x200x14 230,- 290,- 325,- 350,- 380,- 525,- 625,- 699,schriftelijk wenden tot' mevrouw J. Schenk, personeels- Bel voor informatie Ria Kuijper 020-5606733 (di., wo., do.).
200x200x14 255,- 330,- 365,- 390,- 425,- 540,- 640,- 790,functionaris, met in de brief de vermelding naar welk soort
Geregistreerd in het CREBO, Ministerie van Onderwijs en
Horecapersoneel gevraagd
dienstverband uw voorkeur uitgaat. Het is mogelijk vooraf
ST. SLACHTOFFERHULP AMSTERDAM-AMSTELLAND
Wetenschappen.
informatie in te winnen bij de unithoofden de heer
Alle afwijkende
biedt hulp aan slachtoffers
K. de Lange en de heer F. Fliorman.
van misdrijven en verkeersongevallen
maten mogelijk
start opleidingen september/oktober
SPORTCAFE DE WERELDZEE
- schoonheidsverzorging;
Amstelrade, Laan van Kranenburg 12, 1183 AS Amstelveen, Wij zoeken gemotiveerde vrijwillige medewerkers.
SPECIALE
AKTIE
voetverzorging;
GRANDIOZE SPECIALE
Telefoon 020 - 5470470, Fax 020 - 6477991.
in sportcentrum De Meerkamp zoekt:
De hulpverlening vindt plaats vanuit ons centrale kantoor of --Algemene
OndernemersVaardigheden (A.O.V.);
vanuit
de
verschillende
politiebureaus
in
A'dam-Amstelland.
AANBIEDING
conform de CAO-Ziekenhuiswezen.
& haarstyling;
U dient 10 uur per week beschikbaar te zijn voor de periode --visagie
Fabriekswinkel
FULL- EN PARTTIME COLLEGA (M/V) Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald in FWG-functiegroep 30.
manicure
&
nagelstyling;
ALLÉÉN
BIJ ONS
van minimaal één jaar. We willen graag mannen en vrouwen - persoonlijke presentatie;
van
verschillende
leeftijden
en
(culturele)
achtergronden.
KWALITEITSMATRASSEN
Uitdaging, Teamwork, Afwisseling en Activiteiten,
- henna-decoraties (handen en voeten).
SG45 SOFT 90x200 koudschuim
Divers
personeel
gevraagd
Wij
bieden
een
interne
opleiding,
werkbegeleiding
en
colleEnergie, Ervaring, Flexibiliteit en Motivatie.
giale ondersteuning.
NU VOOR ƒ
"1 25,Voor sollicitaties bel: 020-4416561
JECO AUTOMATERIALEN AMSTELVEEN
Binnenkort zal er een informatiebijeenkomst worden gehouCompressorstraal 23 Amsterdam-Noord Tel. 020-6331329
Wij zoeken een nieuwe collega, leeftijd tot 22 jaar met den voor belangstellenden. Zo spoedig mogelijk aanmelden,
Papaverweg 17
Amsterdam-Noord Tel. 020-6324959
rijbewijs. Goede beheersing Nederlandse taal. Voor het ver- sluitingsdatum 11 september 1998, tijdens kantooruren
Voor informatie/demonstratie of brochure Keizersgracht 126,
Commercieel en administratief
Postjesweg 87
Amsterdam-West Tel. 020-6186088
vaardigen en zeefdrukken van kentekenplaten.
(09.00 - 17.00 uur) op tel.nr. 020-6259324.
1015 CW Amsterdam, telefoon 020-6246867. Bereikbaar met
personeel gevraagd
Zaterdags gesloten. Informatie tussen 09.00 en 12.00 uur
tram 13, 14, 17, 1, 2, 4, 5, 9, 16, 24, 25.
Insulindeweg 509
Amsterdam-Oost Tel. 020-6937355
tel. 020-6450585.
*
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Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

Kies dan voor een startkansopleiding

Amstelrade

Profiel van de opleiding

Werken én leren?

In november a.s. opent Food Plaza
een nieuwe fantastische visafdeling.
Van lekkerbekjes tot kaviaar,
van kreeft tot broodjes paling.
Voor deze unieke viswinkel zoeken wij:

Externe examens

verzorgenden (v/m)

Informatie en inschrijving

MATRASSEN

Speciale voorlichtingsbijeenkomsten

Ei e r d a S i e m e r C o -l l e g e

LET OP!!

KOM NAAR ONZE OPEN AVOND
maandag 31 augustus 18.30-21.00 uur

Kunst en antiek

Intercodam Bouwstoffen B.V, Amsterdam

VNV is een eigentijdse, professionele en succesvolle dienstTer opvolging van het hoofd binnendienst zoeken wij met verlener, die gespecialiseerd is in het detacheren van onder
spoed een
andere receptionistes en telefonistes. Onze klanten zijn gerenommeerde (internationale) bedrijven en instellingen die representativiteit en professionaliteit belangrijk vinden.

commercieel/technisch
binnendienstmedewerker (m/v)

Voor het verrrichten van receptionele werkzaamheden, het
verzorgen van het inkomend telefoonverkeer en het verrichmet een middelbare opleiding. Kennis van de Engelse en ten van licht administratieve werkzaamheden zijn wij op zoek
Duitse taal is gewenst. U zult verantwoordelijk zijn voor de naar:
totale werkzaamheden binnen een commerciële afdeling
Bij gebleken geschiktheid heeft u uitstekende vooruitzichten. RECEPTIONISTES/TELEFONISTES (m/v)*
(afroep, parttime, fulltime)
Indien u wilt werken in een klein gemotiveerd team, waarin u
zich volledig kunt ontplooien, stuur dan een brief met uw
' Wij nodigen ook speciaal herintreders en studenten uit te
C.V. naar Intercodam Beheer B.V., Postbus 15324, 1001 MH reageren.
Amsterdam.
profiel
Wenst u nadere inlichtingen, dan kunt u ons telefonisch Uw
- U heeft gevoel voor service en uitstekende contactuele
bereiken onder nr. 020-6262411 en vragen naarde heer
. vaardigheden;
J. Hardeman.
- U heelt een representatief voorkomen en een goede telefoonstem;
Wij zijn zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer - U heeft een goede mondelinge beheersing van de Neder(metrostation Weesperplein).
landse en Engelse taal;
•U beschikt over een MBO werk- en denkniveau;
- U bent woonachtig in de regio Amsterdam.

Intercodam Bouwstoffen B.V. Amsterdam

O.a. antieke meubelen, klokken, schilderijen, beelden, tapijten, veel kleingoed enz enz. op maandag 31 aug. en dinsdag
1 sept. aanvang 19.30 uur. Kijkdagen vrijdag 28 aug. J4-21
uur, zaterdag 29 en zondag 30 aug. van 10-16 uur.
Spinnerij 33, bedr.terrein Legmeer, Amstelveen 020-6473004

Mode

Monet Strijkservice
Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-52502188.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

<inder/baby-artikelen

Wij bieden u
SCHILDER heeft nog tijd v.
Verhuizingen
- Een leuke, uitdagende functie met veel afwisseling;
Dinnen- en buitenwerk. Vrijbl.
- Een aantrekkelijke werkomgeving;
- Een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden; Bellen na 18.00 uur: 5719800. X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
- Functiegerichte trainingen;
kamerverhuizingen/ transport.
- Een uitgebreide inwerkperiode.
Wij zoeken op korte termijn een
Voll. verz. Dag-nachtservice.
Woninginrichting
020-6424800 of 06-54304111.
Past u in bovenstaand profiel en voelt u zich aangetrokken tot
het werken in de dienstverlening? Stuur dan binnen 10 dagen
• Rubrieksadvertentie? Zie
uw brief met motivatie, CV en pasfoto aan VNV Services B.V., Te koop: Antieke linnenkast, voor adres en/of telefoonnr.
De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verzorgen Keienbergweg 50. 1101 GC Amsterdam, t.a.v. mevrouw E. antieke eiken bureau m. rol- de colofon in deze krant.
van olfertes, orderafhandeling en contacten onderhouden Straver. Graag duidelijk in de brief vermelden of u op fulltime, luik. 023-5714795/5715817.
met de buitendienstmedewerkers, opdrachtgevers en fabri- parttime of afroepbasis wilt werken.
kanten.
Opleidingen/cursussen

afdelingssecretaresse

Wenst u meerdere gegevens over deze aantrekkelijke functie, dan kunt u ons telefonisch bereiken onder nr. 020-6262411
en vragen naar de heer J. Hardeman.

REINE HORECA EXPLOITATIE

vraagt een medewerker voor onderhoud schilderwerk en
reparaties op parttime basis of 50% dienstverband.
Sollicitaties s.v.p. schriftelijk t.a.v. directie,
Postbus 269, 2040 AG Zandvoort.

TELECOMM. - HORECA - TELECOMM. - HORECA
U kunt uw sollicitatie, voorzien van uw C.V., binnen 10 dagen Full-service reclamebureau zoekt nieuwe mensen M/V voor
richten aan:
ons nieuwe reclamebureau in Amsterdam. Werkzaam in de
reclame industrie o.a. telecommunicatie, horeca, zwembaIntercodam Beheer B.V., Postbus 15324, 1001 MH te Amster- den, bioscopen, hotels, sportcentra en de entertainmentdam.
industrie, gericht op distributie, marketing en klantenservice.
Studenten en scholieren zijn ook welkom. Geen ervaring
Wij zijn zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer vereist. Voor meer info of een afspraak bel direct T.S.A.
(metrostation Weesperplein).
020-6695500 b.g.g. 020-6154395. Vragen naar Mevr. Bosato.

GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgendc voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan bulie kantoor zijn opgcgcven • maximaal 3 regels • alleen voor particulier
gebruik • hel aangebodene mag niet boven
l' 300.- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangebodcn.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt. komma of cijfer één vakje.
Laat nu ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is. kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)bctuulchcquc bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Witte kinderbox moet opgeknapt ƒ25; BB carcombiwagen lichtgrijs ƒ 75; Kinderstoel
DE KLUSSENBUS
/25; Bobike kinderzitje voorVoor iedere klus, bellen dus. op ƒ 50. Tel. 023-5718793.
Tel.: 023 - 5713780.

is o.a. gespecialiseerd in rubbermaterialen in diverse vormen
voor isolatie en opleggingen, sport en spel, verkeersveiligheid
en tal van andere toepassingen.
Zij is toonaangevend in haar branche.

Wij verwachten een opleiding op MEAO-niveau, kennis van
de Engelse en Duitse taal is gewenst. Uw contactuele vaardigheden zijn goed. U zult in een teamverband werken.

voor de particulier:
3 regels gratis

*VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN*
AUGUSTUS-VEILING

houdt zich o.a. bezig met de verkoop van producten ten
behoeve van de wegenbouw en het milieu.
Zij importeert op basis van exclusiviteit, producten van vooraanstaande fabrikanten uit diverse landen.

VOLKSUNIVERSITEIT
Programma najaar 1998!
Talen - Algemene Kennis
Creativiteit - Doe-Zelf-school
Start cursussen vanaf 14 sept. Programma verkrijgbaar bij
Bibliotheken, Stadsdelen en Boekhandels. Inschrijving is
mogelijk, dagelijks van 10-16 uur. T/m 24 september ook
donderdags open van 17-18.30 uur.
Open Dag: zaterdag 29 augustus
10-16 uur
Rapenburgerstraat 73, 1011 VK Amsterdam
Tel. (020)- 6261626

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
K'WJllCL. BTW)
EXTRA
{u dk'iil vr rekening
Micro's Weekmedia, Postbus MICT Ie houden dat hij
156, 1000 AD Amsterdam.
uw opgave de regel
Fax: 020-6656321.
Imn.nr.... bur. v.<l. lihul
als I regel bij uw lekst"
gerekeiul
wordt).
Of afgegeven bij:
Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) niet vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:

- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Guslhuisplcin 12.
2041 J M Zandvoorl

Wij /ijn nk'l iiiiusprakelijk vii-)r lonten nnlslaan door onduidelijk

liiindsdiril't.

Gratis Micro's en betaalde
Wij behouden ons hel
Micro's moeten worden ingele- rtt'1" v"»r '•»
loor tot
16.00 uur.

maandag

nit,(

, ,,.

Zandvoorts Nieuwsblad

ed 17

t/m 3 regels ƒ 5,60
t/m 4 regels ƒ 7,47
t/m 5 regels ƒ 9,34
t/m S regels ƒ 11,21
t/m 7 regels ƒ 13.08
t/m 8 regels ƒ 14,95
t/m 9 regels ƒ 16,81
t/m 10 regels ƒ 18,68

Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de /akelijke markt, tol een maximum van één advertentie
per week. Ook x.onde.r vermelding vraagprijs (artikelen Ie /amen niet boven t' 300.-.) kunt u nicl gratis adverle- :
ren. Alle prij/.en/ijn incl. I7.5'7r BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:

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

„

woensdag 26 augustus 1998

eon maakte
Rondje Dordt
Dordrecht is zo'n stadje
waar je snel langsrijdt als je
er niks te zoeken hebt. Ten
onrechte, zo blijkt. Dordreclit is een bezoekje
waard, ook zonder ander
doel dan er nieuwsgierig
rond te kuieren. Het historische hart is met zorg overcind gehouden en vanaf het
terras aan het Groothoofd
heb je prachtig zicht op het
drukke scheepvaartverkeer.
Daar stromen Oude Maas,
Noord en Beneden Merwede samen. Napoleon had gelijk dat hij hier een kijkje
kwam nemen.
E SCHIL ROND het
hart van Dordrecht
voorspelt
weinig
goeds. Veel moderne
kantoorbouw, bergen zand in
een afgedamde Spuihaven.
Voordeel is wel dat wie met de
auto komt, er makkelijk een
parkeergarage vindt. Op vertoon van de parkeerkaart van
bijvoorbeeld Veemarkt kun je
met de stadsbus naar het centrum; mede-bezoekers betalen een piek.
Op de Stationsweg, inderdaad vlakbij het 'Centraal
Station', zit de VW. Vandaar
is het tien minuten lopen naar
de Vistarug, waar een Rondje
Dordt begint. De stadswandeling staat met bordjes aangegeven, maar het is verstandig
bij de VW de routebeschrijving (a ƒ 7,50) te kopen. Anders mis je bijzondere plekjes
en weetjes. Dat rondeel Engelenborch een verkleinde kopie
is van de Engelenburg in
Rome constateren kenners
natuurlijk meteen, maar je
ziet er niet aan af dat het begin deze eeuw een kroeg was
met een bordeel voor schippers. Ik bedoel maar.
Op de Visbrug lokt, zoals op
meer plekken in de binnenstad, een terras. Het is dat een
vrachtwagen er staat uit te laden, maar anders heb je vanachter de cappuccino mooi
zicht op het uit 1383 daterende stadhuis dat over de Voorstraatshaven heen is gebouwd. Aan de overkant van
de brug staat een groot bronzen beeld van Johan en Cornelis de Witt, 'de ene staat en de
ander zit.' Het verhaal gaat
dat ze eens in het jaar stiekem
van plaats wisselen.
Tot ergernis van haar moeder schiet een meisje op het
terras overeind. Een wesp.
Hoe ma ook uitlegt dat het
beest niet dodelijk is, dochterlief blijft wild om zich heen
slaan. „Heeft ze van haar va-

torenspits is er namelijk, uit
angst voor Pisa-achtige effecten, nooit opgezet. Toen de
stad in 1572 in de strijd met de
Spanjaarden voor Willem van
Oranje koos, joegen de calvinisten de rooms-katholieken
uit hun Onze Lieve Vrouwenkerk en namen het mooie gebouw als Grote Kerk zelf in
gebruik. De kerkbezoeker van
nu heeft illustere voorgangers
als Keizer Karel V en Willem
van Oranje.
O Mensen! Staa stil die
thans in weelde leeft, of die
bedroefd,
in
kommer,
kwijnd en beefd; de Dood genaekt begint een vermanende
tekst in de kerk, die opwekkend besluit met: uw graf legt
reede en moog'lijk voor u
voeten. Maar ook wie niet op
een graf uit is, mag de kerk
zeker niet overslaan.
Dat Dordrecht een levendige havenstad is, zie in het
Maartensgat en de Nieuwe
Haven. Dobberen daar de plezierj achten, in de Wolwevershaven ruik je nog teer en pek.
Uit de pijp van dé blinkend
gepoetste antieke sleepboot
Pieter Boele ontsnapt stoom.
Bij het Groothoofd legt het
lange containerschip Ensemble uit Werkendam even aan
om van personenauto te wisselen. De eigen hijskraan laat
de wagen van het achterdek
naar de kade zweven, waarna
een andere auto aan boord
wordt getild. Wisseling van de
wacht?
Van de terrassen kun je het
gedoe te water goed in de gaten houden. Hier, bij de waterpoort, komen
drie rivieren

der." De rust keert pas weer
als ma zuchtend opstapt:
„Goed, We gaan de fiets halen,
naar de slager en de apotheek." Ook in hartje zomer
zijn toeristen in de minderheid in Dordrecht. Dat is wel
zo plezierig.
Van de Visbrug zie je de gulden os schitteren op de bovenste tree van de trapgevel van
Rond de binnenschepen in de Wolwevershaven h:mgt nog een geur van pek en teer
een van de oudste huizen van
de stad. In het uit 1523 dateFoto's hu'kc Xwuan
rende pand zit geen slager
meer, maar de bibliotheek.
kapers in dienst van de stadIets verderop heeft lenemiehouder. Beide ruwe bonken
nie-kinderkleding bezit genohebben het geschopt tot kapimen van een breed gebouw
tein pp het vlaggeschip van
waar op de gevel nog HoofdMichiel de Ruyter. De schepen
bureau van Politie staat. De
waarmee ze de wereldzeeën
binnenstad is een levendig
onveilig maakten, konden ze
openluchtmuseum, vrouwen
hier aan de Taankade vlak
met
boodschappentassen
achter hun huis afmeren.
passeren drentelende toerisOver vroeger gesproken,
ten. En voor je het weet, loop
wandel door het Hof en als je
je ongemerkt langs het huis
de rode prullenbak even wégwaar Johan de Witt, raadpendenkt, waan je je eeuwen tesionaris van Holland op, 24
rug. Klopt, want er staan panseptember 1625 werd geboren.
den uit 1585. Hier, in het vroeZeker niet over het hoofd zie
gere klooster,
je de Grote Kerk. Door oude
spanden veren jonge meesters ontelbare
tegenwoordiJohan
en
Cornelis
keren geschilderd. Herken- leon heeft er
gers van alle
baar aan de stompe toren. De in 1811 ook
twaalf steden
van Holland,
even aangede Witt:
legd om de
behalve Amstad te bekijsterdam, sa'de
ene
staat,
ken. Dat doet
men met de
edelen en Wiler natuurlijk
de ander zit'
weinig toe,
lem
van
maar het is
Oranje tegen
een goed exde Spanjaarcuus om even *~~~~^~~^ ~~""~"~"""~""~' den. Hier volte zitten mijmeren. Denk die trok zich in juli 1572, de Eerste
lelijke nieuwbouw en hoge pij- Vrije Statenvergadering.
pen aan de overkant weg en
Voetstappen weerkaatsen legen 'oude' gevels in de Hofstraat
stel je voor hoe het hier ten
Vol bewondering blijf ik in
tijde van die kleine generaal de Hofstraat staan om naar beter de historische buurt in
Veel winkels ook, zoals in de de A 16 of het spoor passeert.
uit Corsica geweest moet zijn. mooie oude gevels te kijken. stijl opgeknapt dan er iets in Voorstraat, die meer bieden
Jan Maarten Pekelharing
Het - mag er, tegenwoordig .Gefopt! Blijkt dat deze huisjes gekwakt dat vloekt met de dan het standaardfiliaalgedoe
misschien allemaal braaf uit- er pas sinds de jaren zestig sfeer. .Nee, wat dat betreft datje elders te vaak aantreft.
zien in Dordrecht, als je histo- (van deze eeuw) staan. Welis- geeft het oude centrum van Het is zoals in steen staat geDe Grote Kerk is in elk geval tot
rici moet geloven, is het in de waar gemaakt van, onder Dordrecht weinig reden tot houwen onder het vroegere oktober
geopend van dinsdag tot en
zeventiende eeuw een rauwe meer, brokstukken van elders klagen. Je hebt er met liefde Algemeen Verkoop Lokaal niet zaterdag
van half elf tot half vijf,
gebouwen, Nieuwe Meubelen in de Vis- op zondag van twaair tot vier. Voor
bende geweest. In een saai gesloopte gebouwen, maar gekoesterde
meer
informatie:
VW Dordrecht, tcdeel van de Voorstraat pas- toch. Je gaat aan jezelf twijfe- prachtige ijzeren bruggetjes straat: soecke sijn gadingh. Iclöon 078-613.2800.
seer je de Piratenbuurt. Lou- len - of om Nijhoff te parafra- zoals die over de Nieuwe Ha- Het historische hart van DorDit is de achtste, tevens laatste,
Op de top van de trapgevel
rens van Convent woonde er, seren: je ziet niet wat je ziet. ven van stadsarchitect Itz, en drecht is mooier dan je ver- aflevering van de zomerse serie
schittert de gulden os in de zon evenals Gerrit Callenburgh Maar wat doet het er toe, onverwachte doorkijkjes.
moedt wanneer je de stad over Snippers.

ADVERTENTIE

Museum zet afwijkingen op sterk water
In het Academisch Medisch Centrum bevindt zich de rijke
verzameling; geprepareerde embryo's en lichaamsdelen van
Museum Vrolik. Leerzame kost voor studenten, artsen en
specialisten die meer willen weten over aangeboren ai'wijkingen en anatomie. Museum Vrolik is voor iedereen toegankclijk, al kunnen mensen met kinderwens een bezoekje
misschien beter even uitstellen.
USEUM VROLIK is
wellicht
leerzaam
voor medici, de argeloze bezoeker kan schrikken
van de tentoongestelde afwijkingen. Hoe ongelukkig moeten de kraamvrouwen zich wel
niet gevoeld hebben bij het
zien van de monsterachtige
baby's die zij hadden gebaard.
Ook jonge vaders hadden zich
hun kind ongetwijfeld anders
voorgesteld. Wat het museum
laat zien, is dan ook niet mis.
Er zijn tal van aangeboren afwijkingen, zoals: open ruggetjes; waterhoofden; vergroeide
tweelingen; behaarde baby's
zonder handen; baby's met
één oog, baby's met uitpuilende gezichtjes zonder achterhoofd; onvolgroeide schedels
waar de hersentjes door naar
buiten komen.
Bezorgde bezoekers vragen
conservator dr. Bob Baljet,
verbonden aan de afdeling
Anatomie en Embryologie van
de Universiteit van Amsterdam, .dikwijls hoe groot de
kans is dat ook zij kinderen
met dergelijke afwijkingen zullen krijgen. „Er is geen enkele
reden om aan te nemen dat
deze syndromen niet meer
voorkomen, maar er worden
minder kinderen mee geboren.
Vlokkentesten en echo's geven
na elf weken zwangerschap al
uitsluitsel over een eventuele
ernstige afwijking," zegt Baljet.
Hrj voegt daar wel aan toe
dat veel van de afwijkingen in
het museum eigenlijk heel
zeldzaam zijn. Ze zijn met
name interessant voor medisch specialisten, die de preparaten van het museum nog
steeds voor onderzoek kunnen
gebruiken. Daarvoor staan tegenwoordig moderne scan- en
röntgentechnieken ter beschikking. Zo komt men zonder de verzameling te beschadigen steeds meer te weten
over de aard en het ontstaan
van zeldzame syndromen.
Het grote publiek echter is
volgens Baljet meer geïnteres-

M

Varen met Henk de Velde
Voor watersportliefhebbers
is er volgende week weer de
Hiswa te Water in IJmuiden.
Een wandeling over de steigers
biedt de bezoeker een riante
blik op maar liefst 350 fonkeinieuwe. glimmende zeil- en
motorboten. De kleinste is zeven meter, de grootste ruim 25
meter.

ter compleet te maken, is er
een unieke gelegenheid om een
tocht op zee te maken met zeilprofessionals, zoals met Henk
de Velde of met de bemanning
van de Nederlandse Whitbread-deelnemer Brunei Sunergy.
Voor een tocht op zee van anderhalf uur met Henk de Velde
(kosten 75 gulden) kunt u zich
op de bezoekdag vanaf tien
120 zeil- en mastenmakers, uur opgeven bij de informatiejachtmakelaars en aanbieders balie op de Hiswa te Water.
van dekbeslag, binnenboordHiswa te Water 98 wordt vnn l t/in
motoren en navigatieapara- <>Deseptember
gclimulcn in Sciiport
tuur exposeren op het kade- Mariiia tJmuklcn
en is dagelijks open
terrein. Hier is tevens informa- van tien tot zes uur. Entreeprijs l>etie te verkrijgen over de water- draügl 25 ifuklon per persoon; kiuclcrcn van vier lot en niet elf jaar 17,50
sportgebieden in ons land.
Om een dagje Hiswa te Wa- gulden.

l

seerd in afwijkingen die juist
wat vaker voor komen. „Men
vraagt zich af of iets erfelijk is
en welk risico men loopt. lemand die een Siamese tweeling binnen de familie heeft, wil

weten of hij zelf een grotere
kans heeft ook een Siamese
tweeling te krijgen." zegt Baljet, die deze vraag overigens
bevestigend moet beantwoorden.
De verzameling van Museum
Vrolik dateert uit de vorige
eeuw en is het resultaat van de
inspanningen van Gerard Vrolik en diens zoon Willem. Gerard Vrolik was hoogleraar verloskunde, anatomie en fysiologie. Willem, die in zijn voetsporen trad, specialiseerde zich in
de embryologie en had grote
belangstelling voor de teratologie (letterlijk: wetenschap
van monsters). Baljet:,,Gerard
werd in zijn kliniek nogal eens
geconfronteerd met lastige bevallingen en kreeg te maken
met veel ernstige afwijkingen.
Die werden door hem dan beschreven en hij maakte er preparaten van. zijn zoon Willem
specialiseerde zich hierin."
Museum Vrolik bezit het allereerste skeletje dat Vrolik
heeft beschreven als 'osteogenesis imperfecta'. ..De botten

zijn heel broos en ze breken al
door samentrekkingen van de
baarmoeder. Zo'n kind heeft
geen schijn van kans. Dit is een
zeldzame afwijking," zegt Baljet. Dit syndroom staat tegenwoordig bekend als het syndroom van Vrolik.
Voor de goede orde: het museum laat niet alleen afwijkin-

'Knap vakwerk'
van vader en
zoon Vrolik
gen zien. In de vitrines staan
ook veel anatomische preparaten van lichaamsdelen waar
niets mis mee was. Persoonlijk
vindt Baljet die preparaten
heel interessant. Hij wijst op
een nauwkeurig opengewerkt
gezicht. De zenuwen en spieren zijn perfect zichtbaar. Bal-

jet, die uit eigen ervaring weet
hoe moeilijk het is om zo'n preparaat te maken, is vol bewondering over- de techniek van
Vrolik. „Knap vakwerk!" zegt
hij dan ook.
Als conservator en docent
anatomie heeft Baljet welis\vaar veel hart voor de verzaineling. maar hem omschrijven
als gepassioneerd voor preparaten en syndromen gaat hem
te ver. ..Ik zou er niet aan moeten denken dat ik deze preparaten in mijn huiskamer had
staan."

Jan Pieter Nepveu

Museum Vrolik, Mciberg'drerl' 15
(AMC) Amsterdam. Geopend inuandas tot en niet vrijdag van 14 tot 17
uur. Rondleidingen op telefonische
aanvraag: 020 - 5(i(i.fllll. vragen naar
ilr B. Baljel. pieper (U(><i-l. Toegang
fjratis.

ET IS ALWEER ( • ( • > >
tijd geleden, de ( ï ; i y
Games. Nog nooit
lag Amsterdam er '•'»
ontspannen bij. Hand-in-lunu!
lopende teddyberen en gcspierde macho-vrouwen b'.'heersten het straatbeeld. Fl:.inercn, feesten. De sport led:
er maar zo'n beetje bij te hangen. In het Amsterdamse Bos
hadden we het mountainbiken, het roeien en de trialkm.
We maakten ons op voor <M n
bestorming door extravagant i'
roze horden.
Tien man politie kregen w
op visite, om de Boswacblcrij
bij te staan. Die agenten h< l bben lekker in de zon kunnen
zitten. Nauwelijks deelnemers,
nauwelijks toeschouwers. Het
mountaintaikcn trok misschien twintig fietsers. Het
roeien kwam daar maar net
bovenuit. Toen de eerste boot
de finish na twee kilometer bereikte, was een andere ploeg
nog bezig de eerste honderd
meter af' te leggen.
Hardnekkige geruchten willen dat in die boot de stuurman op de verkeerde plek zat.
namelijk achterin, waar je tegen de ruggen van de roeiers
aankijkt. Daar had hij een
mooier uitzicht over de Bo.sbaan. De boot draaide voornamelijk rondjes, maar men had
het grootste plezier, zo gaat
het gerucht verdei'.
Het eerste kan ik niet bevestigen, want ik was er niet bij.
Maar dat plezier zal er zeker
geweest zijn. Dat spatte er namelijk ook bij de triatlon vanaf
en dat is het enige onderdeel
waarbij ik ben gaan kijken.
Veertig deelnemers en zowaar bijna tweehonderd toeschouwers. Nog nooit zag ik
zoveel vrolijke gezichten voor
het begin van een wedstrijd.
Nog nooit ook zoveel verschillende soorten atleten. Dik,
dun, kort, lang. man, vrouw,
zwaar gespierde kleerkasten
naast magere kantoormannetjes. En maar geiten met elkaar. Of ze op schoolreisje
gaan.
Dan de start: de Bosbaan in
voor het zwemmen. De eerste
tien crawlen heel professioneel weg. Daarachter doet
men de schoolslag. Daarachter allerlei varianten op de
rugslag. En helemaal achteraan komt iemand helemaal
niet vooruit. Na wat gespartel
haalt de reddingsploeg hem
eruit. De arme man wist niet
dat je bij een triatlon ook
moet zwemmen. Dat had hij
nooit gekund, maar voor de
gezelligheid was hij toch maar
het water ingesprongen.
Ondertussen beginnen de
deelnemers aan de volgende
onderdeel: fietsen. De eerste
tien springen op hun racefiets.
De volgende op mountainbikes. De volgende op oude damesfietsen. vouwfietsen en
van ellende uit elkaar vallende
wrakken. Maar lachen doen /,e
nog steeds.
Op de afloop heb ik maar
niet gewacht. Na het fietsen
volgde het terugrennen. Daarbij kwamen de laatsten ver na
de eersten binnen. Ze waren
even koffie gaan drinken onderweg. dat hadden ze wel
verdiend, vonden ze.
Bij de Gay Games in het- Bos
waren niet veel deelnemers,
maar die lieten wel zien dat jo
aan sport heel veel vrolijkheid
kunt beleven. Zelfs als je in de
verste verte niet bij de eersten
hoort. Daar kunnen cle roeiers,
de kanoërs. de hockeyers en
de andere topsporters die in
het Bos trainen een aardige
les uit leren.
licmco Daalder
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fantastische animatiefilm.

GRATIS TOEGANGSBEWIJS
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BV aankoop van 2 fcaart/ea voor "Hat MaS/acha ZMraaVx
ontvang Ja een gratis foegangBbai^a voor traMovfaWbi
ter waardti van 3B DM.' Ooldlg Zolang do voorraoti ~'
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.
Nationale Pathé Bioècoopreserveringsllln 0900.202 53 Sul
Raadpleeg de plaatselijke bloscoopagenda voor h«tnim«anbod.'Sttï
U vindt de Pathé bioscopen In de volgende steden: Amsterdam: Alfa,.BellevueCiriera
.Calypso, Cinema, City en Tuschlnskl •• Oen Haag: Nfletropole; Patné'SchèyertlndeiVi
Tuschinski Den Haag - Eindhoven: Pathé Eindhoven - Groningen: palhé Qrohtngêl
'Maastricht: Pathé Maastricht - Rotterdam: Cinerama. Lumière en Pathé Schouwburg!
Utrecht: Rembrandt. U vindt alle adressen van PothéCinemasifi de GOUDENGID

Conservator dr. Bob Baljet: „Afwijkingen zijn met name interessant voor medisch specialisten"
Bram d» 1 llolhimlrr Kotn
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Beter onder dak bij de

WIKA AUTOGLAS

fXr^l

VBO
InnuuK

THEO RIETVELD VASTGOED,
VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 020-6418541
Altijd de beste condities - de voordeligste tarieven. Wedden?

Sinds 1954.
Autoruiten en kentekenplaten
Lijsterstraat 18.
Tel. + fax: 023 - 5731613.

Diversen

Kennismaking
!k zoek een vriend, maar te- Reageren op advertenties
vons MINNAAR, maar geen
met boxnummer?
alledaags type. Ik ben een
slanke, roodharige, pittige
meid met een goed figuur en
sensuele uilstr....
Heb je een goede babbel en Hieronder vindt u een kleine
ben |e mannelijk met een leuk selectie van de honderden
aanwezige advertenties.
bckkie? Ik ben veeleisend,
luister. Boxnummer 887923. Stop!! Deze advertentie is beIk zoek via deze weg contact stemd voor jou!! Wie ben ik?
mot een vrouw, die net als ik Richard, 22, 1.75 lang, snor
ook van vrouwen houdt. Ik dragend en in het bezit van
heet Sandra, heb een goed bruine haren, bruine ogen en
voorkomen en ben erg span- een slank postuur. Ben jij tusnend. Het is voor mij de eer- sen de 18 en 23 en zie je er
ste keer, maar wil het echt leuk uit? Zin in een avondje
eens proberen. Weet jij mij tot uit? Boxnummer 4.48352
bedraren te brengen?
Zin om eens uit de band te
Boxnummer 338706.
springen en eens een fijne
In het bezit van een hele hoge avond te hebben met een
knuffelfactor. Spreekt jou dat wildvreemde vrouw? Ik ben
aan? Mijn naam is Wilma, 44 jr een donkere vrouw uit
en ik wil graag in contact ko- HARTJE AMSTERDAM en wil
men met jou! Samen lachen, erg graag met je afspreken. Ik
samen huilen. Alles samen ben afkomstig uit Ghana en
delen. Aarzel niet, reageer wil een echt spannende date.
Boxnummer 842024.
nu!! Boxnummer 473667.

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

Lieve en gezellige mannen!
Laat wat van jullie horen! Mijn
naam is Annemiek. Hoe zie ik
eruit? Ik heb halflang blond
haar, grijsblauwe ogen, 1.68
m, 63 kg. Ik heb 2 dochters
van 20 en 12 jaar. Actie =
reactie! Boxnummer 899056.
Natuurlijk kom ik, als ik uit ga,
genoeg leuke mannen tegen,
maar die ene waarmee ik
echt wat meer wil, toch niet.
Wil je net zoals ik van romantiek genieten, bel. Ik ben niet
in voor relatie, maar wel voor
spannende avondjes.
Boxnummer 928849.

Uw
rubrieksadverlentic
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven. Zie vooi
het adres en/ol lelefoonnum
mer de colofon op de adveitentiepagina van deze krnnt.

Intuïtief genezende handen
magnetiseren en masseren.
Info bel John: 020-6957656.

Vanaf 1 sept. t.h. kamer voor Te huur: garage aan de Van Mr. LAMA, betaling na resulstudenten, 4-4m 2 .
Galenstraat,
ƒ 150
per taat. Afrik. internationaal
Tel. 023-5719541.
medium biedt hulp bij terugmaand. Inl. 0294-412942.
keer geliefde, bescherming,
carrière, examen, geluk, hoOnroerend goed
Woningruil
peloze problemen. 6684461.

en woonruimte
te huur gevraagd

» Rubrieksadverlentie opgeven? Zie voor adres en/ol T.k. slaapbankje, 2 pers,
telefoonnummer de colofon in zeer goede staat.
Tel. 023-5716672.
in deze krant.

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

EEN DAG SLAGHAREN IS EIGENLIJK TE KORT

Avontuurlijk wigwammen bij\
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN

Ja, reserveer snel voor een 3-daags herfstvakantie-arrangement:
ir 2 overnachtingen in een compleet ingerichte wigwam.
UW RIJBEWIJS
-k Elke wigwam is voorzien van water, elektra, verwarming,
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
kookgelegenheid, koelkast en T.V. Bovendien beschikt u over
Voor auto/motorrijles in
een eigen sanitaire unit met toilet, douche en wastafel.
Amsterdam e.p. is een gratis
*3
dagen lang gratis gebruik maken van de vele nieuwe en
infogids verkrijgbaar.
Tel. 020-4205386.
geweldige attracties zoals The Eagle, de wildwaterbaan, de
looping star, de spannende wild west shows, het circus, lekker
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
verwarmd zwemmen in het unieke Bergbad en nog véél meer.
redenen teksten te wijzigen *genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's. per
of niet op te nemen.
* Dat is een belevenis voor de kinderen én voor u !

in 5 dagen

HERFSTVAKANTIE
3 dagen f 348,wigwam max. 6 pers.
Geldig voor de data:

* VR 16 -ZA 17

0906-Nummers

Aangeb. 5 kamer eeng.won.
in Ulfenhout. Gevr. 4 a 5 kaWoonruimte gezocht voor
mer eengez.won. evt. met ga- 0906.98.89. Rijpe Sjaan DD Cupido relations. Vind uw
1 pers. in Zandvoort.
partner/date/sekspartner nu
Tel. 023-5715033/06-5435927. rage in Zandvoort. Tel. of fax zkt jongens (18) v. Live Seks. op video. 090-6129.1219.
076-5652229.
Grijp onder m'n rok. 99 cpm.
Dagelijks seksen hete meisFinanciën en
50 cpm! Binnen 5 seconden jes{18)oponzeLIVELIJN!De
vrouwen 30+ direct live aan heetste! 99 cpm. 0906-06.03.
Vaar/surfsport
handelszaken
de lijn! 0906-17.22.
Direct contact met
50 cpm.! Thuiscontact: vroustoute vrouwen
wen (20-59) zoeken een af0906-50.222.21 (1 gpm.)
Vaarbewijs schriftelijk
spraak thuis. 0906-17.44.
V.A. ƒ75 - DORSMAN
Nautica Nederland v.o.f.
Direct contact met
blijft toch goedkoper!
Tel.: 055-5332033,
60 cpm.! Wijkdating: vrouwen
vrouwen thuis!
Bel nu: 023 - 5714534.
uit jouw wijk zoeken een af0906-50.222.21 (1 gpm).
spraak! 0906-17.17.
Doorgeschakeld
Afspreken in jouw
Auto's en auto-accessoires
met vrouwen thuis
postcode-gebied:
0906-50.222.21 (1 gpm).
0906-50.222.04 (1 gpm)
Een spannend
contact in de buurt
BEL DAMES THUIS
0906-50.222.04 (1 gpm).
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
Ik ben er
ALTIJD VOOR JOU
24 u/pd (1 gpm)
Zie ook Nieuwsnet 9
ca. 1,05 p/m
Kabeltekst pag. 440 en 450
Ik ga door, waar anderen
BEL ME THUIS
stoppen! Schaam me nergens voor en wil harde SEKS!
Harriet! 99 cpm. 0906-97.94.
VERNIEUWD ca. 1 gpm
Auto-demontagebedrijf
Voor een perfecte SAAB
Int. LIVE SEKS geen 06 spec.
Beluister anoniem
STRIJDONK, RDW/ARN erk., SAAB SERVICE MOLENAAR
bel 0651-958.486. Voor amaadvertenties
18+
lid Stiba. Inkoop sloop/schaRep., onderhoud, APK.
teur prosti's bel 0906-0996.
0906-50.15.15.6 (1 gpm).
de-auto's. Gratis gehaald. TeEigen revisie-afdeling
LIVE!
Black, beautiful en hot!
Biseks! Buurvrouw/buurmeisvens verkoop oude en nieuwe
Motoren/versn.bak
onderdelen.
Meteorenweg
je (18)! Spelletjes steeds har- Voor de liefhebber v. zwarte
Verkoop nw/gebr. ond.
vrouwen! 99 cpm. 0906-06.01.
381, A'dam, 020-6319802.
der! 99 cpm. 0906-95.26.
ROYAL CLASS SAAB
Live SEKS! Geen 06 spec.
0651-940.056. Buitenseks live!
Bel nu 0906-1769.

(09)06-98.50

(09)06 - 9789

FITEER

ZO 18
DO 22
MA 26
WO 28
VR 30

OKT.
OKT.
OKT.
OKT.
OKT.

Aankomst 12.00 uur; vertrek 10.00 uur.

0906*0611
Spannende date?
0906-50.15.15.6.
Advertenties van
vrouwen 18+. (1 gpm).

Zandvoorts Nieuwsblad

STUDENTES geven tel.nr
voor sekscontact!
Bel: 0906-18.22 (1 gpm).
Vanavond al een
fijne afspraak?
0906-50.222.04 (1 gpm).

Fa. P. Klein

Voor 't echte handwerk bel je
0906.0630 Zij praten, jij komt!
Live + Stories! 99 cpm.
Wil je lekker komen maar
geen 06 op je tel.rek? Bel dan
nu: 00569004253 (2.5 gpm).

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

0906-96.88

New*New*New*New*New
SECRET-PHONE-COMPANY
De 1e seksafluisterlijn v. Holl.
0906-97.22 Secret!! 99 cpm.

WO 21
ZO 25
Dl 27
DO 29

* SEKS ALARMNUMMER *
Snelseks Direct Live 99 cpm.

Te koop van particulier

JEEP WRANGLER

Dl 20
ZA 24
MA 26
WO 28

SLAGHAREN, DAAR GENIET IE NOG 'T MEEST
RESERVEER SNEL: 0523-683000 TOT 20.00 UUR

Autoverzekering

4.0, 6 cylinders, bouwjaar 1987, zwart
APK tot 5-'99, grijs kenteken, veel extra's
ƒ 17.500.0299-644119 b.g.g. 0299-473147

Te koop
aangeboden
diversen
• Te koop: eenvoudige
tekentafel, ƒ75,-.
Tel. 023-5718149.

Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden

12

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

Diverse clubs

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort'

DESIRE ESCORT
24 u. p.d. All creditc. ace.
020-6700620
035-6220655
036-5360208
http ://www.desire .nl
Spontane dames welkom

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)
Shell Geerling

Vondellaan 60, Zandvoort
Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2A, Zandvoort

De Vonk
BP Lehman

Luxe privé huis! Topmeisjes.
10-01 u, 7 dgn p.w. Sauna +
bubbelbaden. Sarphatipark
118, A'dam. 020-6723022.

Circus Zandvoort
„Het Station"
Restauratie

Ontdek de duistere wereld! • De advertentie-afdeling
SM. Je meesteres LIVE! Zij behoudt zich het recht voor
wijdt jou in! 99cpm. 0906-9626 advertenties, eventueel zonPOSTCODE DATING! Vrou- der opgave van redenen, te
wen 18-55 jr zkn sekscontact. weigeren (art. 16 Regelen
voor het Advertentiewezen).
Bel: 0906-18.44 (80 cpm).

v. Lennepweg 4, Zandvoort
Gasthuisplein 5, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort

Huis kopen in Plan Duijnwijk?

3 DAGEN ACTIEVOORDEEL
DONDERDAG 2JJ, VRIfDAG 28
EN ZATERDAG 29 AUGUSTUS A.S

Bezoek de VSB Informatieavond op 15 september a.s.
van 19.30 tot 22.00 uur.
Gran Dorado Strand hotel Zandvoort, Trompstraat l in Zandvoort.
Prachtig

zo'n droomhuis in Plan Duijnwijk te Zandvoort.

Duijnwijk

En het kan zelfs nog mooier: want met een hypotheek van

\

VSB Bank kunt u straks nog meer van uw nieuwbouwwoning

Geldig voor onderstaande merken.

genieten! Binnenkort start de verkoop van woningen in dit plan,
waarvoor grote belangstelling bestaat. Wilt u alles weten over de
financiering van uw toekomstige nieuwbouwwoning? Bezoek dan
eerst onze Informatieavond over VSB hypotheken op dinsdag

\REDESTEIN™] Arrowspeed

15 september a.s. Bij VSB Bank kunt u rekenen op een breed en

r

persoonlijk advies van speciaal
opgeleide VSB adviseurs. U krijgt
dus een hypotheek die precies bij

uw droomhuis past. Nu, maar ook in de toekomst. Bovendien bieden onze kantoren u een. extra laag instaptarief! Onze adviseurs nodigen u graag uit voor deze voorlichtingsavond waar behalve heldere informatie

SCHOK-

over hypotheken, u ook advies over familie- en erfrecht krijgt. VSB Bank voor een compleet woonadvies! In het

31AAR

Grand Dorado Strandhotel kunt u al terecht vanaf 19.00 uur. ,

GARANTIE

D Jo, ik heb belangstelling voor de
Informatieavond van VSB Bankop
15 september a.s.
Ik kom met een/twee* personen.

programma er
19.30 uur

\
19.45 uur

21AAR
GARANTIE
l

OPENINGSTIJDEN
Donderdag 27 augustus
08.00 -17.30 uur
Vrijdag 28 augustus
08.00 -17.30 uur
Zaterdag 29 augustus
08.00 -17.00 uur
Prijzen incl. montage, garantie en btw.
Excl. balanceren, ventielen en verw. bijdrage. Aanbiedingen uitsluitend geldig van
27 t/m 29 augustus 1998. Niet geldig in
combinatie met andere aanbiedingen.

BINNEN ZONDER
AFSPRAAK
KLAAR TERWIJL
U WACHT

Opening door Cees Meijer, districtsdirecteur
VSB Bank Haarlem e.o.

D Nee, ik heb geen belangstelling, maar ik wil wel graag gebeld
worden voor een afspraak.

VSB Hypotheken door Wil Zwanenburg, Sales-

Naam

manager Hypotheken VSB Bank.

Voorletters (s).

20.30 uur

Pauze.

20.45 uur

Advies over familie- en erfrecht docr notariskantoor

Adres

Kloeck & Kloeck uit Heemstede.
21.15 uur

ACCU'S, APK, BANDEN, QUE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.

. M/V*

Gelegenheid tot stellen van vragen en het maken
van een afspraak.

21.30 uur Sluiting.

Postcode
Woonplaats.
Telefoon

[privé]

Telefoon

. (werk)

Geboortedatum
Alles weten over wonen? Bel dan (023) 571 30 39 of
(023) 528 77 58 om een plaats te reserveren of vul de bon in

OP ALLE ONDERDELEN BETER ItAAGSTEPRUSl

en stuur 'm op. Uw persoonlijke adviseur vindt u in: Zandvoort,
Grote Krocht 38. Heemstede, Binnenweg 205.

NIEUW: ALMERE-STAD, Randstad 22 nr. 39, 036-5303222
Amstelveen Amsterdamseweg 488, 020-6435544. Amstelveen (R) Bouwerij 48. 020-6414022. A'dam-ZO (A/R) lemelerbergweg 55, 0206911211. A'dam-ZO (A/R) Spaklerweg 44D, 020-6682998. Bijlmermeer (R) Karspeldreef l. Parkeergarage Kleiburg, 020-6907768. AlmereBuiten (A/R) (Doe Mere) Montrealstraat 31, 036-5329260. Almere-Stad (A/R) Randstad 22 nr. 39. 036-5303222. Almere-Stad (A/R)
Vlaardingenstraat 2. 036-5345540. Haarlem Amsterdamsevaart 16/18. 023-5354775. Haarlem (A/R) Leidsevaart 254. 023-5325303. Haarlem
Schalkwijkerstraat 151, 023-5351844. Hoofddorp (R) Hoofdweg 662. 023-5615784. Zaandam (A/R) P. Ghijsenlaan 7 A. 075-6701854. Zaandam
Vinkenstraat 40.075-6177439.
(A/R) Ook APK en Remservice in deze vestiging. (R) Ook Remservice.
Et
BEL UW DICHTSTBIJZIJNDE KWIK-FIT DIRECT: 0900-8698 15
p/m

Deze bon invullen en vóór 11 september a.s. opsturen
naar VSB Bank N.V, Antwoordnummer 1980,
2501 VD DEN HAAG, t.a.v. kantoor 3107.

' Rcntewijzigingen voorbehouden. Bovenstaand tarief geldt uitsluitend voor iiicmvbouwwoningen.

*Doorhalen wat niet van toepassing is.

L Faxen kan natuurlijk ook: (023)

VSB* BANK
VSB. Daar kom je verder mee.

573 00 54.

l
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Daihatsu Sirion TZi: Gouden toekomst

test
G

SPECIFICATIES
Daihatsu Sirion TZi:
Driecilinder met
vier kleppen
per cilinder
Cilinderinhoud: 989 cm3
Vermogen:
,40 kW/55 pk
bij 5.200 tp.m.
Max. koppel: - 88.3 Nm
bij 3.600 t.p.m.
Acceleratie:
15.4 sec van
/
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
145 km/uur.
Gem. verbruik: 5,5 ltr/100 km.
Motortype:

Prijs:

Onder de naam Touch presenteert Mazda een paar actiemodellen
op basis van de 121 en de 323 P. Bij de eerste krijgt de luxe GLXuitvoering extra lichtmetalen velgen, een sportief uitlaatsierstuk en
op afstand bedienbare centrale portiervergrendeling. Het pakket
vertegenwoordigt een waarde van 2.435 gulden. Het wordt aangeboden voor slechts 595 gulden. Deze 121 komt daarmee op een
prijs van 25.585 gulden. De 323 P Touch heeft als extra lichmetalen velgen, sierstootlijsten, een uitlaatsierstuk en speciale striping
op de flanken. Ook de metallic lak is in de meerprijs van 795 gulden inbegrepen. Het totale pakket vertegenwoordigt een waarde
van 3.395 gulden. De 323 P Touch komt op een prijs van 30.190
gulden.

Andere diesels voor Jumper

kerd en dat voor een prijs van
19.995 gulden. Oké, dat is de
goedkoopste uitvoering zonder
metallic lak en zonder deze speciale velgen.
Wij reden met een aangeklede
variant, de TZi. Bij deze uitvoering is het alle hens aan dek.
Centrale vergrendeling, elektrisch
te bedienen ramen en spiegels
en airconditioning zijn standaard.
Zelfs zij-airbags zijn er en uiteraard twee airbags voorin. Maar
dan betaal je nog niet de hoofdprijs, want deze variant kost
27.995 gulden.
De motor telt drie cilinders. Het
ding is lekker pittig. Maar wat wil
je: 55 paardenkrachten levert hij.

Van de Citroen Jumper bestelauto komen er nieuwe versies. Met
ingang' van nu is de bestelwagen te koop als 27 C gesloten en als
27 CH met een zwaargewicht 2,5 liter diesel of een 2,5 liter turbodiesel. Bij de Jumper versies met ruiten vervangt de 2,5 liter de 1,9
liter dieselmotor. De prijzen van deze Citroen bedrijfsauto variëren
van 29.240 gulden tot 34.440 gulden exclusief btw.
De Daihatsu Sirion oogt beestachtig lekker met zijn goud gekleurde velgen en de diepblauwe metallic lak.
Daarmee is het een echte Joris
Driepinter. Voor een cilkiderinhoud van slechts een liter is dit
een behoorlijk hoog vermogen.
Het brandstofverbruik komt uit op
een bescheiden één op vijftien,
zelfs als er stevig wordt doorgereden.

In de hogere versnellingen daalt
de gretigheid van de motor sterk.
Zeker in de vijf, de hoogste, moet
je geen bokkensprongen meer
verwachten. Even vlot inhalen op
de snelweg is er niet bij. De
Sirion is stabiel, ligt redelijk strak
in bochten en houdt zich bovendien stil.
Het interieur is netjes afgewerkt.
De stoelen van de TZi zijn met
velours bekleed. Comfort is er
voldoende, maar ook de liefhebber van sportiviteit komt aan zijn
trekken. De schokdemping is aan
de stevige kant, waardoor je de
Daihatsu met pit over kruip doorsluip door steegjes kunt sturen.
Zeker omdat de versnellingsbak
flitsend schakelt.

ƒ27.995,- ,

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING;
Centrale vergrendeling ,
Stuurbekrachtiging ,
Elektrisch bediende zijruiten
voor'
Elektrisch bediende zijruiten

achter
Spiegels elektrisch verstelbaar
Achterbank' neerklapbaar
Getint glas
Airbags + zij-airbags
Airconditioning

De koper van elke nieuwe Opel Corsa krijgt gratis een radio/CDspeler. Deze actie loopt tot het einde van het jaar. Tevens is de
prijs van de Corsa met 1,0 liter driecilinder motor verlaagd. De
radio/CD-speler heeft een waarde van ƒ 799,-. Het apparaat is speciaal bedoeld voor montage in de Corsa. Het is aangesloten op de
zes speakers en de dakantenne, die de Corsa af-fabriek heeft. Een
speciaal info-display bovenop het dashboard geeft vervolgens weer
op welke zender de radio staat afgestemd. De prijs van de zuinige
Corsa 1.0 is met achthonderd gulden verlaagd. De City, het basismodel, is zelfs duizend gulden goedkoper. Er is dus nu al een
Corsa mét gratis radio/CD-speler voor ƒ 21.950,-.

Mazda actiemodellen

OUD GEKLEURDE velgen zijn even wennen, maar je
maakt er wel de blits mee. De Sirion van deze test
heeft daardoor iets speciaals, helemaal in combinatie met de blauwe metallic lak. Het is net zo'n hitsige
Renault: de helaas niet meer leverbare Clio Williams. Die
was ook oogverblindend blauw met dito goud getinte velgen.

De Sirion is de jongste aanwinst
van Daihatsu. Zelden eerder hebben we zoveel mensen onder
weg zien omkijken naar een auto.
Op de snelweg gaan medeweggebruikers van het gas en loeren
ze schaapachtig naar.de Sirion.
En in de stad zie je voetgangers
aandachtig de auto nastaren.
Maximale aandacht is dus verze-

Corsa met gratis audio

Het interieur is niet al te spannend in vergelijking met de bui tenka n t van de auto, maar het is wel heel verzorgd.

De Sirion is in het compacte segment een echte alleskunner.
Bijzonder prettig is de prijs. Op
vijf gulden na nog geen twintig
mille valt vandaag de dag goed te
behappen. Ook de instapper
heeft dezelfde kwieke motor als
de TZi. Alleen zul je het met minder luxe en accessoires moeten
stellen.

Lat hoger bij Frontera

Vernieuwde motoren Ford Mondeo

TILLER, ZUINIGER en
sterker zijn de kwalificaties van de nieuwe
motoren, die Ford monteert
in zijn Mondeo. De 1,6 liter
levert nu honderd pk, vijf
meer dan voorheen. Hij
trekt vlotter op (12,6 in
plaats van 13,4 seconden)
en heeft een iets hogere
topsnelheid (186 in plaats
van 182 km/uur), terwijl het
verbruik is gedaald van 7,6
naar 7,5 liter over honderd
kilometer. Ook bij de 1,8
liter en de 2,0 liter is enkele
paardenkrachten winst
geboekt.

S

De Ford Mondeo is op meer punten aangepakt. Een airbag voor
de passagiers is nu standaard bij
een aantal uitvoeringen en op
alle versies van de Mondeo is

bestemming invoeren en dan
loodst het systeem je daarheen
via de snelste route. Dat gebeurt
met aanwijzingen op een beeldscherm en met gesproken mededelingen.

De Ford Mondeo heeft voortaan sterkere motoren en standaard
airconditioning
voortaan een met de radio/cassettespeler gecombineerd navigatiesysteem te leveren voor een
prijs van 1.995 gulden.
Uiterlijk is de nieuwe Mondeo te
herkennen aan grote vijftien inch
velgen met brede banden. Ze
scheppen een stoer beeld en
tegelijk leveren ze een betere
wegligging op. Abs is voortaan
standaard op de uitvoeringen

Business Edition, Ghia en Ghia
Executive.
Het aan de audio-installatie
gekoppelde satellietnavigatiesysteem is een handige optie voor
een in verhouding lage prijs.
Normaal kost zo'n accessoire al
gauw meer dan vierduizend gulden. 1.995 gulden is dus scherp.
Het werkt heel simpel. Eerst de

De Mondeo Atlantic is de instapversie. Standaard zijn twee airbags, elektrisch te bedienen rui- •
ten voorin, 15 inch velgen, een
Easy Sound System. De Atlantic
kost 40.495 gulden. De uitrusting
van de Business Edition is nu uitgebreid met abs, afstandsbediening voor de centrale vergrendeling en mistlampen voorin.
Daarmee is de Mondeo een heel
complete auto. Te meer, omdat
op alle uitvoeringen airconditioning standaard is. En de prijzen
van de vier- en vijfdeurs alsmede
de wagon zijn gelijk.

Suzuki Wagon R+ met 1,2 motor
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ET DE VEELZIJDIGE
Wagon R+ bracht
Suzuki september
vorig jaar een leuke, compacte auto op de markt. Nog
in zijn eerste jaar op de
Nederlandse markt blijkt de
vraag zo groot, dat Suzuki
nu een tweede versie introduceert. Naast de uitvoering met 1.0 motor is de.
Suzuki Wagon R+ ook met
1,2 liter motor leverbaar.

M

PEL HEEFT zijn terreinwagen verbeterd.
Alle beschikbare
motoren zijn nu zestienkleppers. De wegligging is door
een grotere wielbasis en
spoorbreedte op een hoger
niveau gebracht. Opel heeft
flink geïnvesteerd in de vei'igheid en de nieuwe wagen
is uitgerust met het 'shift on
the fly' systeem.

O

Met dit schakelsysteem kan nu
d
oor een druk op de knop tot een
snelheid van 100 km/u gekozen
worden tussen twee- of yierwielaandrijving. Tot nu toe moest dat
m
et een pook die naast de versnellingspook zat gemonteerd.
De vernieuwde Frontera is leverbaar als driedeurs Sport met een
korte wielbasis en als vijfdeurs

Door een grotere wielbasis en spoorbreedte is de wegligging van de Frontera verfijnd.
Wagon met een lange wielbasis.
Voor aandrijving kan men kiezen
uit drie motoren die allen beschikken over zestienkleppen technologie. Een 2.2-liter DTI turbodiesel, een 2.2-liter viercilinder- en
een 3.2-liter V6 benzinemotor.
Doordat de spoorbreedte met zes
centimeter is gegroeid hebben de
inzittenden meer ruimte.
Bovendien is door investeringen
in geluidsdempende materialen
het geluidsniveau in het interieur
met vijftig procent gedaald.
Om de veiligheid bij aanrijdingen
te verhogen heeft Opel de stalen
balken in de portieren en de
scharnieren verstevigd. Alle
modellen hebben nu standaard
twee airbags en gordelspanners.,

Bovendien zijn nu de achterste
hoofdsteunen ook in hoogte verstelbaar. Uiterlijk is de nieuwe

Frontera een subtielere verschijning zonder het steore karakter te
verliezen.

Toyota gaat Europeser
Toyota breidt de ontwerpactiviteiten in Europa uit. In Zuid-Frankrijk
wordt dit jaar gestart met de bouw van een nieuw designcentrum,
dat nauw zal samenwerken met het centrum in Brussel. De plek is
bewust gekozen. Toyota wil de Zuid-Europese sfeer opsnuiven om
meer voeling te krijgen met mediterrane landen. Het nieuwe centrurri komt te staan de Côte d'Azur en vergt een investering van
zo'n dertig miljoen gulden. Begin tweeduizend moet het operationeel zijn. De toekomstige modellen moeten meer op de smaak van
de Europese koper zijn toegesneden. Een voorbeeld daarvan zijn
al dé huidige Corolla en de Avensis. In 1999 volgt de Yaris, welke
in een nieuwe fabriek van Toyota in Noord-Frankrijk in productie zal
worden genomen.

De Wagon R-f heeft een lengte
van slechts 3.410 mm, maar hij is
daarbij uitzonderlijk ruim.
Inmiddels zijn er meer dan tweeduizend stuks van verkocht.
Daarmee is deze Suzuki één van
de succesvolste modellen van dit
Japanse merk.
De fabrikant ontwikkelde de
Suzuki Wagon R+ speciaal voor
de Europese markt. De Suzuki1
Wagon R, die in zijn thuisland
Japan een absolute rage ontketende, stond model. Nadat deze
auto daar tot 'Auto van het Jaar'
was gekozen, werden er in drie
jaar tijd maar liefst een half miljoen van verkocht. De Europese
versie van de Wagon R heeft de
toevoeging '+• gekregen. Het
grootste verschil is de toegeno-

Veel van zijn populariteit dankt de Suzuki Wagon R+ aan zijn opvallende uiterlijk.
men breedte, waardoor de auto
nog ruimer werd. Bovendien
heeft de extra breedte nog meer
'plussen': een betere, stabiele
wegligging en extra rijcomfort.
De aluminium viercilinder met
een inhoud van 1,0 liter en een
vermogen van 48 kW (65 pk)
heeft al bewezen voor vlotte en
spaarzame prestaties te zorgen.
Het rijden met de Wagon R+ is
mede daardoor al heel plezierig.
Dat rijplezier wordt nu op een
nog hoger plan gebracht met de
introductie van een tweede
motorvariant: een 1,2 liter motor
met 51 kW (69 pk).
Naast het extra vermogen is
vooral het hogere koppel van de
1.2 vermeldenswaard: 95 in
plaats van 81 Nm. Omdat zowel
het hoogste vermogen als het

maximum koppel bij een lager
toerental worden gerealiseerd, is
het toch al bescheiden rijgeluid
verder teruggebracht. De techniek van beide viercilindermotoren is identiek. Zowel de 1,0 liter
als de nieuwe 1,2 liter motor
maken gebruik van dubbele
bovenliggende nokkenassen en
vier kleppen per cilinder.
Tijdens het rijden valt de enorme
rust in het interieur op. Bij de ontwikkeling van dit bijzondere
Suzuki-product is extra aandacht
besteed aan geluidsisolatie. De
toepassing van een innovatieve
'sandwich'-constructie. waarbij
holle ruimtes met schuim worden
volgespoten, zorgt ervoor dat rijgeluiden effectief uit het interieur
zijn geweerd. De sandwich-isolatie bevindt zich onder meer in de

voorste en middelste raamstijlen,
achter het schutbord en onder de
vloer.
Veel van zijn populariteit dankt de
Suzuki Wagon R+ aan zijn opvallende uiterlijk. De markante vorm
van de grote halogeen koplampen nemen een prominente
plaats in. De grille met de komst
van de 1,2 liter versie in lijn
gebracht met de huidige Suzukistijl gaat over in een korte motorkap. Ook de forse zijspiegels, de
standaard dakrails en het grote
glasoppervlak vallen op. De
Suzuki Wagon R+ is alles behalve een gewone auto. Daarover
laat hij geen twijfel bestaan. De
prijs van de 1.2 GL bedraagt
23.995 gulden. Wie airco en abs
aan boord wenst, komt uit bij de
GLX. Die kost 26.995 gulden.

PHILIPS MONTAGE HIFI STEREO VIDEORECORDER

ZANUSSIWASAUTOMAAT

7 koppen (4 video-, 2 audio- en 1 roterende wiskop) met laser techniek, montagemogelijkheden
zoals synchro-, New- en Lanc-edit, Jog & Shuttle bediening, audio dubbing, audio mix, Follow
TV, Easy link showview en PDC programmering, Direct record, VPT programmering via teletekst.
Adviesprijs '1495.-

FL922C; Luxe wasvolautomaat, hoogtoenge centrifuge,
RVS trommel, regelbare thermostaat en
centrifugesnelheid, correctiesysteem.
Adviesprijs *1179 SAMSUNG CAMERA
PHILIPS BREEDBEELD VPK60,14xmotorzoom '1099-

1249.(PHILIPS MATCHLINE

SONY T R A V E L L E R

1679.-

1569.-

TR401,HiFigeluid Adv'1330-

879.-

100 Hz KLEUREN-TV
l PT820; Black-hne S groott beeld stereo.TXT Adv'2795-

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse. Vol eleclronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv'2299.-

689.-

PW6301, 61cmBI Line S,
| stereo, teletekst Adv'2095 -

BAUKNECHTWASAUTOM.
WA8214, Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's.'l 349.-

SONY STEADY SHOT !
TR620, 15x zoom, 3 programAE Adviespnjs'1890 -

pffii QQQ
iMfef O«f«K

1179.

PHILIPS BREEDBEELD

ZANUSSI WASAUTÖM.

| PW9501,Tvvan tjaari70cm SONY+LCDSCHERM
Black-hne S, lOOHzdigital TRV11, VideoS Camcorscan stereo.TXT Adv'3895- d e r A d v i e s p r i j s ' 1 9 8 0 -

SONY 50 CD-WISSELAAR

CX50; 42cm breed, carrousel wisselaar voor 50 CD's,
eenvoudige bediening, groot display, past in elke HiFi
installatie. Adviesprijs *550.

1279.soNYHi-8 HIFI STER'EO

PHILIPS BREEDBEELD
DOLBY PRO LOGIC TR780, STEADY SHOT, top-

PW9611,70crn, 100 Hzdigital
scan.stereo.TXT Adv'4595-

2599.949.-

PHILIPS 70CM STER'EO
PT4501, Teletekst Adv'1645-

51 CM KTV TELETEKST

INDESiTWASAUTOMAAT

klassecamcorder.Adv'2530 -

1329.-

AEG WASAUTOMAAT
Lavamat617; 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiligmg,
zuinig en stil. AEG meerdere
malen best getestl Adv' 1449.-

~~ 2679.PHILIPS MATCH-LINE
VR.Turbo-Dnve, stereo, montageJog&Shuttle.TXT. '1495

Italiaanse vormgeving. ••*•
sterren invriescapaciteit
Adviesprijs 899.-

HD610, Topper l 4 koppen,
Showview+PDC.Adv'1199 -

WM20000,RVStJommelenkuip.
Aparte temperatuurregeling.
Bespaartoets. Adv.'1348.-

TD100; Lucht-afvoerdroger, 4.5kg
vulgewicht. Zowel links- als
rechtsdraaiende trommel, tot
120 minuten mstelbaar.
Adviesprijs "599.-

848.WHIRLPCOLWASAUTOM.

699.-

ARG647; 156 liter koelen
en 60 litervnezen. Adv'949.-

779.-

E705, SuperTnlogic, 4 koppen,

KE3100; Digitaal, gescheiden regelbaar. Maar liefst
280 liter inhoud, 3 vriesladen.CFK/HFK-vnj.'1849.-

28WS1; 70cm Super Tnnitron, 60 Watt stereo, teletekst Adviespnjs'2990.-

— 1479.-

I SONY 100HZ SUPER!
E2561; Super Trinitron,
PIP, stereo, TXT. Adv*2970 -

1699.-

SONY 63CM STEREO

GRUNDIG HIFI STEREO

SV125; Videorecorder met
PDC. Adviesprijs'749.-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

ïïssszsxtf&zs^

„ordan *U'9^~'LL--•••=3

AT80;
800 toeren
met regelbar
centrifugesnelheid.
Adv'1099.-

SÜSÜ

SAMSUNG STEREO !

Jasaaisi

1-DEURS KOELKAST

SONY LONGPLAY
E260, Showview+PDC. VSO

3Mj&i^u|giiiÉBriTvTr

WHIRLPOOL
BOVENLADER

PANASONIC Beste Koop!
NVSD200; Showview +
PDC Adviespnjs'649.-

130 liter, met vriesvak.
Adviesprijs'699.-

399.-

Met vriesvak.
ik. 140 liter mhoud, CFK-vnj.
vnj. Adv '729.-

429.-

468.-

PANASONIC KTV TXT
TX21; 55cm FSQ. Adv'849.-

JVC SHOWVIEW + PDC

Ézkim®

A237, Express ProDigi "714-

| PANASONIC63CM
UC63CMTOP
TOP

Mettjdkloken plu'cenfilter. '495.-

180 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv'985.-

ZANUSSI WASDROGER

NOFROST KOELKAST

598.-

SONYVIDEORECORDER

Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviespnjs*649.-

EQ ^^^B^Bi*Mi|||CyrU
•PP^r^MK

E1 05, Afstandbediening '610.-

Nooit meer ontdooien! "Amencan Look" koelkast met maar
liefst 280 liter inhoud. Zuinig en stil, service aan huis.

898.-

CONDENSDROGER
Geen afvoer nodigi RVS trommel. Adviesprijs'999.-

ARISTONASTEREOKTV
\STEREOKTV
PHILIPS VHS-VIDEO

Instelbaartot 140 minuten Kreukbescherming. Adv*949.-

afstandbediening.

INDESIT
WASAUTOMAAT

l TV/VIDEO COMBI'S

K6-233 MMX, 15" monitor,
32MB, 3.5GB, Windows'95.
TH426; Showview, PDC,
! TXT, 2tuherS.'Adv'l 395,- Multimedia PC, 32MB Intern,
HBCC1
2.1 GB schijf, CD-Rom, fax/mol PP IK i
dem, W95, 1 jr. On-Site garantieen helpdesk. Adv'3799.-

979^

KTV/VIDEO COMBI

VR477; Turbo Dnveloopwerk, eenvoudig
programmeren doofshowview en PDC,
longplay en slowmotion functie. Inclusief
scartaansluitinaenafsiandbeÉninq/895.-

O.a.
Eraser *
The Fan *
Per stuk Passenger 57 *

O a.
* UoderSiege
* ForeverYouog
* OoDeadlyGraind

WG1431; 1400 toeren centrifuge
RVS trommel en kuip.
Mooie vorgevino
Adviespr|*1399

BOSCH WASDROGER

Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv*695.

498.-

LUXE FORNUIS

Gasoven.vonkontstekmgen
ovenlade. Adviespnjs'849.-

CENTRIFUGE

90 LITER VRIESKAST

PELGRIM KOOKPLAAT

3 vakken. Adviesprijs 698.-

2-delige pannendragersen
sierdeksel. Adviespnjs'490.-

349.-

K6-233MMX, 32MB intern,
2.0GB, KSS.flox fax/modem,
14" monitor. Advlesprils'3999.-

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik,
*** capaciteit, CFK-vnj.

449.BOSCH VRIESKAST
GSD1300;3laden, 11kgmvnescapaciteit. Adv'848.-

l j Om"
HOLLANDIAKOOKPLAAT
4-pjtsgaskookplaat. AdV'295.-

Handig! 50 liter. Adv'595.-

299.-

199.

INKJETPRINTER
KTV37CM+TELETEKST HP
DJ400; Incl. sheetfeeder. '499.-

VRIESKISTEN!

De (opmerken leverbaar in
alle maten en soorten Er
is al een vrieskist vanaf:

279.PORTABLE KTV 37CM CANON BJC4200

Topklasse! 3 jr. garantie. '821 .-

349.-

' . Meer budget door de gratis
BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

•i'7Q

OPZETVRIESKAST

JP170; Kleurenprlnter.'599.

.KLANTENKAART

ETNA KOOKPLAAT
4 pits met 2 delige branders

529.-

*"

269.-

FG1;

Gasfornuis met
elektrische
oven, incl.
grill en
sierdeksel.
Adv'1450.-

2800toeren RVStrommel'249.-

GRUNDIG37CM + TXT BUBBLEJET STUNT!
P730, STUNT' Adv'699.-

379."

269.-

798.-

MIELE WASDROGER

STCSOStereo.TXT Adv'1829-

|j:)fel

ATAG
FORNUIS

ETNA FORNUIS

Electronisch en reverserend.
RVS trommel. Adv' 1799.-

GRUNDIG 63 CM KTV
Ê Sïmjl

RVS+vonkontsteking. *399.-1

Gas-elektrofornuis, grill, thermostaat en sierdeksel '1199-

Electronische besturing.
Zeer stil. Adviespnjs'1 099.-

679.i 'J'ïfkW

849.-

INDESIT INBOUW)
KOOKPLAAT
l

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met

INBOUW VAATWASSER
Volledig intergreerbaar,
4 programma's en aquastop. Adviesprijs*1299.-

BAUKNECHT DROGER

VR161, Afstandbed Adv'645 -

1099.- ~~

739^

Ruime 3 in 1 combi magnetron
met hete lucht oven en gnll.
Dus ontdooien, koken, bakken,
braden en gratmeren "999.-

Koelkasten, ovens, kookplaten,
vaatwassers etc. op bestelling l
voor de laagste prijzen van l
Nederland. Bijvoorbeeld: l

2180/4D; Automatische ontdooiing. Adviespnj's'749.-

PHILIPS SHOWVIEW

IPR/JS

499.-

WHIRLPOOL AVM

549.-

VR165+PDC, afsLbed. '745.-

[BCC

Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Vele kook- •
funkties. Adviespnjs'699.-

SIEMENS KOELKAST
KOELKAST

ZANUSSI 2-DEURS

WASDROGER STUNT!

TA5212, Stereo,
tereo, teletekst,
lopBlack-LineS
neS Adv'1795Adv'1795

299.-

369.-

BOSCH KOELKAST

799.ARISTONA
IA63CMKTV
63CM KTV

timer, aulom programma's.

HETE-LUCHT
ZANUSSI KOELKAST SHARP
KOMBI MAGNETRON
Met vriesvak. Adv'699 -

428.-

g *», ••*^^iiMijiHi i «i n.g

GARANTIE

TA4412,63cm,teletekst.'1595
n,tetetekst.'1595-

229.-

24 LITER
WHIRLPOOL KAST SAMSUNG
1000 W magnetron, 60 mm.

Super Turbo-Dnve, showview
+PDC.afslandbediening..'845 -

969.-

KOR610; DIGITAAL 18 liter j
inhoud, 800 watt vermo- j
aulom programma's '349 -

Wassen en drogen in 1 ma- 2-DEURS KOELKAST
chme, 1 000 toeren. Adv*1 549.- 200 liter inhoud, cfk-vnj. Deuren omwisselbaar. Adv"849.-

ARISTONASB25TURBO

MD2, HiFi-stereo.TXT.
ereo,TXT.'1399.'1399.-

219.-

DAEWOO MANETRON

WASJDROOGCOMBNATE

SONY PORTABLE
RTABLEKTV
KTV

649.-

19 liter inhoud Eenvoudi-l
e bediening. Adv'599.-

Fraaie en degelijke uitvoermg met vriesvak.

~~

SONY55CMTELETEKST

369.-

179.-

1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk.
Waterbeveiliging. Adv*1 649.-

~~ 699.-

M1400; Afstandbed/550.itandbed/550.-

179.-

AEG BOVENLADER

X2101 ;Tnndron,TXT.Adv-1440 -

569.-

M6135; Supersnel verwarmen en ontdooien. Uilneembaardraaiplaleau Adv'279.-

WHIRLPOOL AVM260

900 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs'1435.-

SONY 55CM STEREO

t M21;Hi-BlackTrinitron.'990.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

299.

SB65;4koppen,SHOWVIEW
+ PDC, long play. Adv'1095.-

979.-

1248.-

R2V18, 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

Automatischeontdoonng '529 -

ARISTONA STEREO

~~ 579.-

Topklasse. 6 Programma's.
Waterontharder en waterstop
Adviespnjs'2099 -

SHARP MAGNETRON

279.-

G V 6 4 0 0 ; 4 koppen,
Showview+PDC. AdV1159.-

X2501;Hi-Black Trinitron,
teletekst, afst bed Adv'1770.-

1245.-

145 LITER KOELER

KV24WS1; Super Trinitron, pen.FoltowTV, longplay.' 1095
l stereo, teletekst Adv'2440-

JVC HIFI STEREO
l SONY BREEDBEELD A637,Hi-SpecDnve Adv'989.-

848.-

MIELE VAATWASSER

865.-

PHILIPS HIFI STEREO
SONY BREEDBEELD VR665,Showview+PDC,4kop-

1299.-

SN23000; Met aquastop en
leverbruikswaarden '1348-

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI

659.-

1149.-

798.-

SIEMENSAFWASAUTOM.

KG25V03; 240 netto inhoud,
2 vnesladen. Adv'1348.-

WE900; Instelbare centnfugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfremigende pomp. Adv'1199.-

SONY 72CM TRINITRON Showview+PDC.Adv'1200 KVC2981;Stereo,TXT '1880-

795.
SIEMENS KOEL/VRIES

INDESIT 900 TOEREN
WASAUTOMAAT

SONY HIFI STEREO

728.-

GSF341; 3 programma's.

698.-

E810,4 koppen SuperTnlogic
montage videorecorder.'l 550

sproemiveaus Adv'1179-

WHIRLPOOL
Variabele indeling. Adv' 1099 KOEL/VRIES COMBI

AWM800; 15 programma's
Ruime vulopening. Milieuvnendelijk. Deurbeveililing Adviesprijs '1079-

SONY HIFI STEREO

648.-

BAUKhECHTVMTWASSER

978.SIEMENS WASAUTÖM.
ZANUSSI WASDROGER

3 programma's, beveiliging
tegen wateroverlast "949.-

BOSCH AFWASAUTOM.
ZANUSSI KOEL/VRIES SMS1012, RVS interieur. 4

K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-en HFK-vnj Adv*1399-

GRDV, Camcorder, 100x
zoom Adviespnjs'5279.-

528.-

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT

475.-

MIELE KOELKAST

2699.-

949.PANASONIC STEREO
389.PORTABLE KTV 37cm

~~ 319.-

Koelgedeelte met automatischeontdoonng. Vnesgedeelte met 2 vakken en
**•* sterren invriescapaciteit
Adviespnjs'999.-

595.-

DCR,TOPKLASSEi7,5cm
kleurenscherm Adv"4400 -

PT156,Afstandbediend '645-

Off Ned Philipsgarantie '495 -

230 LITER
KOEL/VRIES COMBI

SONY DIGITAAL TOP!

70voorkeuzenders,0ff Ned
Philips garantie. Adv'745 -

~~
489.PHILIPS TELETEKST

~~ 679.-

WN400, 10 programma's
4,5 kg inhoud. Adv'799.-

STEREO KLEUREN-TV JVC DIGITALE STUNT!
Off. Ned. Philips garantie
55cm, teletekst Adv"1245-

FL700; 750 toeren centnfuge RVS trommel, schokdempers. Adviespnjs'949.-

LUXE VSATWASSER
Nederlands topmerk, 4 proirarnma's, 12couverts '899.-

BCC BETER EN G O E D K O P E R
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

(

BEVERWIJK
1500m2 Superstore Beter en goedkóperl
Breestraat 65

IZAANDAM
11500m2 Superstore Beter en goedkoper!
l Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Broek)

20 ELEKTRO-SUPERS
IN DE BANDSTAD
AMSTERDAM - AMSTELVEEN . ALKMAAR - ZOETERWOUDE - ZOETERMEER •
LEIDSCHENDAM - MAARSSENBROEK HILVERSUM - UTRECHT : ZEIST

299.

ATAG WASEMKAP

3 standen en vetfiller '259 •

138.

"1MKAP
ETNA WASEMKAP

inden '135
AVANCE, 3-standen
'135-

78.

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag . . . .
13.00 tot 18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag. . . . . . . . 09.30 tot 18.00 uur
J]"?*1» «^ Vri|da9
zaterdag
09.30 tot 17.00 uur
KOOPAVONDEN Badhoevedorp Maarssenbroek
Delft en Zoetermeer vrijdag. . . 19.00 tot 21.00 uur
overige filialen donderdag . . . 19.00 tot 21.00 uur

Zandvoorts
Nieuwsblad
Boerderij is
splijt zwam
in comité

Beeld door ruit
ZANDVOORT - Een 32-jarige Zandvoorter heeft woensdag een raam ingegooid van
het politiebureau aan de Hogeweg. Dat gebeurde met een
houten indianenbeeld. De dader meldde zich direct bij de
balie en maakte een verwarde
indruk. Hij uitte enkele dreigingen richting gemeente en
werd voor de nacht ingesloten.
De volgende dag verklaarde hij
problemen te hebben met de
maatschappij, met name met
de overheid.
ZANDVOORT - Een groep
van zo'n zestien Rotterdamse
jongeren heeft vorige week
vrijdag behoorlijk huisgehouden in het bungalowpark Gran
Dorado. Zij \waren gehuisvest
in twee bungalows en zorgden
woensdag al voor overlast.
Toen kregen zij een waarschuwing omdat ze dreigden alle
Duitsers van het park af te ranselen. Uiteindelijk heeft de politie vrijdagmorgen omstreeks
een uur assistentie verleend
toen de veiligheidsdienst van
het park de vakantiehuisjes
wilde ontruimen. De Rotterdammers zijn door de politie
begeleid naar het station.

Schunnig gedrag

Alcohol

ZANDVOORT - Zaterdagmorgen omstreeks vier uur
heeft de politie pp de Bramenlaan een 35-jarige vrouw uit
Vinkeveen aangehouden wegens rijden onder invloed. Volgens de uitslag van het ademanalyse-apparaat had ze 1,5
promille alcohol in haar bloed.
De Vinkeveense moest haar rijbewijs inleveren.

DEZE WEEK
16 PAGINA'S

ZANDVOORT - De politiek moet uitsluitsel geven over de
vraag of het millenniumcadeau voor de bevolking, een kjnderboerderij, een haalbare kaart is. Het cadeau voldoet niet
aan de eis van de gemeenteraad dat het geen financiële
gevolgen mag hebben en haalbaar moet zijn. De kinderboerderij lijkt inmiddels als een splijtzwam te fungeren in de
gelederen van het Comité Viering 2000. Een aantal leden, dat
geen boerderij ambieert, zet vraagtekens bij de manier waarop massaal stemmen zijn verkregen.
Er lekken steeds meer geluiden naar buiten over het misluk-

Overlast

ZANDVOORT - Een 35-jarige Duitser heeft vrijdag driehonderd gulden boete gekregen omdat hij twee vrouwen
lastig viel op het strand. Het
gebeurde omstreeks vijf uur in
de middag toen hij zowel een
Amsterdamse als Duitse achtervolgde en achter hun rug
oneerbare handelingen pleegde. Op aanwijzing van de vrouwen kon hij in de Dr. Mezgerstraat worden aangehouden.
Hij heeft bekend, ook dat hij
diezelfde middag nog twee andere vrouwen heeft lastig gevallen.

De werkzaamheden aan de eerste 110 huizen van Park Duijnwijk zijn in volle gang, terwijl de verkoop van de volgende fase woensdag
gestart is
Foto Kaï in Schut

Stormloop op Park Duynwyk
ZANDVOORT - Het loopt
woensdag af en aan met
mensen in een van de zalen
van hotel Gran Dorado. Op
hemelsbreed
vijfhonderd
meter afstand van de bouwput verlekkeren drommen
Zandvoorters zich woensdag
bij de maquette en tekeningen van de nieuwe huizen
van Park Duijnwijk. Tussen
's morgens acht uur en 's
avonds half tien delen de medewerkers van het Bouwfonds elfhonderd folders uit.

Er zijn 150 huizen te vergeven:
21 eengezinshuizen, 91 porSchaafwonden
tiekwoningen, dertig maisonZANDVOORT - Een 54-jari- nettes en acht appartementen.
ge vrouw uit Haarlem veroor- Ze varieren in prijs tussen de
zaakte zondagavond een lichte 177 duizend en 589 duizend
aanrijding op de Boulevard gulden vrij op naam.
Barnaart. Ze kwam bij een res- „We verwachten dat ongetaurant vandaan en wilde veer de helft van de belangsteloversteken. Daarbij zag ze een lenden zich voor 7 september
naderende auto over het inschrijft," vertelt Henk van de
hoofd. De aankomende auto- Grooteveen, verkoopcoordinamobilist, een 31-jarige Zand- tor van het Bouwfonds. Rond l
voorter, probeerde haar nog te oktober krijgen de aspirantontwijken maar raakte haar kopers te horen of het huis van
met zijn buitenspiegel. Met en- hun dromen aan hen toegewekele schaafwonden werd zij zen is. Die toewijzing is in hannaar het ziekenhuis De Deo den van de Woonwinkel in
Haarlem. Wie een eengezinsvervoerd.
huis met een huur van minder
dan 850 gulden achterlaat m
Auto gestolen
ZANDVOORT - De polite de regio Zuid-Kennemerland
zag maandagochtend om- maakt de meeste kans. Vooral
streeks één uur een auto zon- als hij er al heel lang woont.
Henny Teunen (39 jaar) twijder achterverlichting rijden.
De auto reed met hoge snel- felt daarom een beetje of hij
heid richting Boulevard Pau- ooit naar het herenhuis 'Livorlus Loot en negeerde meerdere no' kan verhuizen. Er zijn er
stoptekens. De politie zette maar tien van dit type. Een
daarop een achtervolging in. paar jaar geleden heeft ze een
Met hoge snelheid reed de huis in Zandvoorts vorige
auto, met daarin twee inzitten- nieuwbouwwijk, De Meeuwen,
den, over de Zeeweg richting gekocht. Ze woont er sinds een
Overveen. De auto werd leeg paar jaar samen met haar man
aangetroffen op de Julianalaan. In een voortuin ter plekke
hield een 19-jarige man uit IJmuiden zich schuil. Even later
kon de tweede verdachte, een
17-jarige IJmuidenaar ook ingerekend worden. Het tweetal
had de auto gestolen.
ZANDVOORT - Al vanaf
de manege is het muziek van
dierentehuis Kennemerland
te horen. Het terrein is versierd met ballonnen en vlaggetjes. Het dierentehuis bestaat 30 jaar en vierde dit
zondag met een open dag.

en haar zesjarige dochter
Aniek. „We hebben het er naar
onze zin, maar het is zo lastig
datje nooit vanuit de woonkamer de tuin kan inlopen omdat
de tuin een verdieping lager
ligt." 'Liyorno' heeft dat probleem niet. Haar echtgenoot
merkt wel op dat dit type een
garage ontbeert.
De grootste 'Livorno' heeft
drie slaapkamers op de eerste
en een studio op de tweede

zijn twee slaapkamers. Dat
laatste is voor Gaus samen
met de prijs doorslaggevend.
„Makkelijk als mijn kind komt
slapen." Hij weet zeker dat hij
zich gaat inschrijven.
Ook de 25-jarige Mariska
Samson is daarvan overtuigd.
„Ik woon nu in Haarlem in één
kamer. Knus, maar een beetje
te klein. Bovendien wil ik liever
naar Zandvoort verbuigen,
want ik werk als politie"-*agente

Bouwfonds deelt elfhonderd folders
van nieuwe huizen stationsvallei uit
verdieping. De voordeur zit in
de A.J. van der Moolenstraat.
De achtertuin ligt op het westen. De 'Livorno' gaat tussen
de 325 duizend en 390 duizend
gulden kosten.
Dat vindt Roger Gaus (32
jaar) te duur. Zijn interesse
gaat dan ook meer uit naar een
maisonnette langs de Van Lennepweg. Deze 19 'Almeria's'
gaan dankzij subsidie van de
overheid waarschijnlijk 177
duizend gulden kosten. De 'Almeria' heeft beneden een
woonkamer en keuken. Boven

in Haarlem. Ik kom mijn klanten niet graag m mijn vrije tijd
ook tegen." Haar moeder
grapt „en dan komen papa en
mama in de luxe appartementen van Park Duijnwijk wonen.
Lekker dichtbij."
Een appartement staat Ab
Brouwer (49 jaar) wel aan, alhpewel hij ook naar de prijs
kijkt. Hij is niet gericht op
zoek, maar is toch even binnen
gelopen omdat hij weg wil uit
de Van Galenstraat. Daar betaalt hij behalve hypotheek
ook vierhonderd gulden servi-

Gokkast opengebroken
ZANDVOORT - De politie kreeg donderdagochtend omstreeks kwart over drie een melding binnen over een inbraak in
een café-restaurant aan de Passage. Daar werd een stuk glas uit
de toegangsdeur gesneden en een gokkast opengebroken. Er is
niets vermist. De melder zag twee mannen weglopen in de
richting van de Boulevard Barnaart. Eén van hen was gekleed in
een zwarte jas en had een paardenstaart. De politie heeft nog
een zoekactie gehouden, echter zonder resultaat.

cekosten per maand. Een hoop
geld voor wat je ervoor krijgt,
vindt hij. In IJmuiden heeft hij
een huurappartement voor
1750 gulden per maand gezien.
Met zwembad, sauna, eigen
parkeerplaats in de kelder en
uitzicht op zee. „Maar de vraag
is, vinden mijn vrouw en ik dat
het waard?"
De duurste appartementen
van Park Duijnwyk komen in
een acht verdiepingen hoge
flat pp de hoek van de Van
Speijkstraat en de Van Lennepweg, Elk appartement beslaat een verdieping. Voor
twee slaapkamers, een eetkamer, woonkamer en een terras
op het Zuidwesten betaalt de
bewoner vijf tot zes ton.
Voor Ellen (28 jaar) uit Beverwijk en Martijn (23 jaar) uit
Zandvoort is dat niet haalbaar.
Het tweetal wil gaan samenwonen en is geïnteresseerd in
de wat goedkopere woningen.
Martijn volgt Park Duijnwijk
op de voet. „Ik heb hier mijn
werk en mijn vrienden. Ik wil
uit Zandvoort niet weg. We
hebben ook naar de woningen
gekeken die nu al gebouwd
worden, maar die waren te
duur."
Deze 110 twee-onder-eenkap huizen en ruime eengezinswoningen schieten al aardig op. In januari worden de
eerste opgeleverd. Dan is net
de bouw begonnen van de Livorno's, Almeria's en andere
huizen van de tweede fase. De
derde fase volgt pas over een
jaar. Volgens Bouwfondswoordvoerder Van der Grooteveen zitten daar ook weer appartementen, rijtjeshuizen en
twee-onder-een-kapwoningen
bij.

Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur

tel. 5717166

Waterstanden
Datum
02sep
03sep
04sep
OSsep
06 sep
07sep
OSsep
09 sep
10 sep

HW

LW

HW

LW
19.26
00.35 08.16 12.54 20.35
02.40 10.50 15.05 23.16
03.18 11.45 15.48
04.02 00.00 16.27 12.30
04.46 0046 17.07 14.46
05.25 01.05 17.49 15.35
06.06 01.50 18.33
16.20
06.51 02.23 19.16 14.46

11.46 07.00

Vaanstand:
VM 20. 06 sep 13.21 u.
Hoogwater di 08 sep 05.25 uur.
^AP +I40cm.
Laagwater zo 06 sep 00.00 uur.
MAP .73 cm.
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Vragen over de bezorging'
donderdag 9-12 uur
tel. 571 7166
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Nep-wapens in beslag genomen
fKebi«nfW::WK
tovert deze " '• j
week wel '
hele lage '
prijzen
tevoorschijn.
Als u binnen
twee jaar een
keuken nodig
heeft en nu '

t

OVERVEEN - Twee mannen en een vrouw zijn vorige week
gepakt wegens het in bezit hebben van nep-vuurwapens en
kunststofballetjes die zij gebruikten als munitie. De drie afkomstig uit Haarlem en Heemstede trokken in de duinen bij het
Visserspad de aandacht van een Zandvoortse politieman in
burger. Collega's vonden m de tas van de verdachten replica's
van pistolen en de balletjes. De spullen zijn in beslag genomen,
na verhoor mocht het drietal weer naar huis.

Hans een
.;
echte Kroon keuken voorde
helft van de door de leverancier
aanbevolen adviesprijs uit zijn '
hoge hoed tevoorschijn! Profiteer
mee van dit magische prijzenfeest
en vraag naar de extra snelle
beslisserskorting!. ' ,
/

assique

m

^ i

r-f

JL,

a la van der Horst

| DONDERDAG EN VRUDAG KOOPAVOND [

Of uw voorkeur nu uitgaat naar classique of
naar classic, u vindt het bij Co van der Horst
Temidden van een uitgebreide collectie
kwahteitsmeubelen en accessoires m
uiteenlopende klassieke stijlen

MNSWERKERKj
AMSTELVEEN
BINDERIJ 14a - 020-6402227
INDUSTHIETERrtEIN IOVENKEBK, ilj *«P

OOSTZAAN
ZUIDEINDE 39-075-6845287

mdertj 2 Amstelveen 020 641 ?505 s Maandags
13 00 uur gesloten Donderdip koopavond

co van der horst;

Opi het achtergelegen grasveldje konden belangstellenden met hun hond een proefcursus de Gehoorzame Huishond volgen en kinderen kónden ponyrijden. Tevens werd
het nieuwe kattenverblijf 's
ochtends officieel heropend
door wethouder Herben.
Het personeel heeft het
druk met het laten zien van
het nieuwe kattenverblijf en
het geven van informatie over
het asiel. „Soms zijn er dieren
die je altijd bij blyven," vertelt
Marcel, de assistent-beheerder. „Vandaag heb ik twee
poedels terug gezien van een
groepje van zestien poedels
(twaalf dwergpoedels en vier
koningspoedels) die we in
1995 binnen kregen nadat ze
in beslag waren genomen. Het
groepje werd niet goed verzorgd door de eigenaar."
„Uiteindelijk zijn de poedeis
in maart van dit jaar vrijgegeven. Op één koningspoedel na
hebben alle poedels een goed
tehuis gevonden. Die ene ko-

Toekomst
slipschool
niet zeker

ken van de vredelievende mis- Zonder donaties en subsidie
sie die het millenniumcadeau redden ze het niet. In sommige
had moeten worden. Onder gevallen is een oplossing gehet motto 'voor en door de be- vonden door het te koppelen
volking' wilde de politiek wel aan een ander educatief doel of
meewerken aan het initiatief activiteit. Het Comité zelf
van met name WD-er Van Vil- heeft ook enig onderzoek versteren om de
richt. Volgens
------ insiders is ook
bevolking een "~
cadeau aan te
aan voorstan'Het is
bieden. De voders van een
rige raad trok
boerderij geallemaal
een
daarvoor honvraagd of zij er
derdduizend
geld voor over
misverstand'
gulden uit. En
hadden. Het
nog eens honantwoord luidderdduizend ---------- de m veel gegulden als de bewoners zelf vallen: nee.
ook een ton ophoesten.
Binnen het Comité zijn oveHet cadeau moest wel aan rigens ook vraagtekens gezet
enkele criteria voldoen. Zo bij de manier waarop de ruim
mocht het geen financiële ge- dertienhonderd stemmen zijn
volgen' hebben en daarnaast binnengehaald. Er klinken behaalbaar zijn. De bewoners schuldigingen door dat voorvan Zandvoort konden door standers van de kinderboerdemiddel van stembiljetten aan- rij stemmen hebben geronseld
geven welk cadeau ze wilden bij scholen en bejaardencenhebben. De selectie onder de tra. In hoeverre er nog gesproleuke ideeën is door het Comi- ken kan worden over een vrije
té gemaakt.
keus van de bevolking, daar
Inmiddels is duidelijk dat wordt aan getwijfeld.
een kinderboerderij met zoVolgens Theo van Vilsteren,
maar opgezet kan worden. 'is het allemaal een misverVoorbeelden in de omgeving stand'. Hij heeft er nog alle verlaten zien dat veel boerderijen trouwen m. „Die boerderij
nog maar net kunnen bestaan. staat er eind 1999." Van Vilsteren wil voorlopig een radiostilte. „We hebben die afspraak
ADVERTENTIE
gemaakt, eind van de week
komt er een persbericht uit. Ik
doe niet mee aan spelletjes die
rare geruchten de wereld inhelpen," aldus Van Vilteren.

Schildpad Tobias (96)wint fotowedstrijd

Uw krant
niet
ontvangen?
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Prijswinnaar Tobias

ningspoedel is onze huishond
Salli geworden en sLjt hier
haar oude dag," vertelt Marcel met een glinstering in zijn
ogen. Salli ligt ondertussen
rustig yan de zon te genieten.
Terwijl zanger Lion O'Neill
aan de voorkant zijn repertoire zingt, houden de honden in
de kennel achter; op het veld
hun blafconcert. Elkaar afwisselend blaffen ze de hele boel
bij elkaar.
De kleine Jonna loopt parmantig over het terrein van
het dierentehuis. Ze dartelt
om de hondenhokken en
steekt overal haar vingers

door de tralies om de honden
te aaien. „Woef weg," klinkt
het teleurgesteld als er in een
hok geen hond zit. De honden
zitten nu nog in oude hokken,
maar zodra er opnieuw geld is
ingezameld zullen ook zij een
nieuw verblijf krijgen.
Nieuwsgierig
geworden
door de muziek komen Aase
Dijkstra en Carla van Hattem
even op het terrein van het
dierentehuis kijken. De twee
staan met hun paarden op de
naastgelegen manege. Aase:
„Zelf heb ik ook ooit een hond
voor mijn moeder uit het asiel
gehaald, een gouden hond
was dat."
Tegen het eind van de middag worden de winnaars bekend gemaakt van de fotowedstrijd. Sabine Drogtrop
uit Haarlem heeft met een
portretfoto van haar 96 jaar
oude schildpad Tobias de dinerbon voor twee personen
gewonnen. „Die ga ik lekker
op maken met mijn vriendje."
De schildpad was van een tante van haar vader geweest en
vier jaar geleden aan haar vader gegeven. Het beestje is
gek van felle kleuren. Eén van
zijn favoriete spelletjes is het
achterna rennen van een fel
gekleurde skippybal. Ook de
felgekleurde jurk van de buurvrouw is niet altijd veilig voor
Tobias.
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. clie krantmoet ik hebben.
" Omdat ik graaft wil welen wal zich in
mijn omgeving afspeell Ter kennismaking ontvang ik hel
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

Zandvoorts
(H Nieuwsblad
Naam (m/v) |

l

Adres

1
1
1

| 1

|

Postcode/Plaats:
Telefoon:
Een aantal deelnemers toont hun ingestuurde foto
Toto KÜI in Schut

Behalve Sabine hebben ook
Linda en Laura Castien uit
Zandvoort een prijs gewonnen. Bü de kinderen mochten
zij de prijs van een ijsbon van
500 gulden in ontvangst nemen.
Een foto van cavia Knabbel
en poes Noeska - ieder in een
kinderwagen - vertederde de

jury. „De poes komt uit dit
asiel en heet eigenlijk Wilma.
maar mamma heeft haar
Nouska genoemd." vertelt
Linda. Ze is heel blij met haar
prijs. „We hadden vier foto's
opgestuurd en deze is uitgekozen."
Jella PichoUe

Giro/Banknr:

| |

1

1
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1
1
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1

1
1
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Daarna word ik abonnee en belaal per
D kwartaal ƒ 19,60 n halfjaar ƒ 35,40 D jaar ƒ 61,75
* Voor pobtabonnees gelden andere tarieven
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven-020-5(ö()2.11.
Stuur deze bon in een open envelop naai
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsleidam U hoeft geen postzegel te plakken. 8 710371 017003
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Een compleet verzorgde begrafenis

FAMILIEBERICHTEN

of crematie voor een éénmalige

t
Bedroefd geven wij u kennis dat, omringd door

afkoopsom van slechts ƒ 3.395,-

lielcle en warme gedachten van allen die hem dierhaar waren, voorzien van het Sacrament der ziekcn, van ons is heengegaan mijn lieve man, onze
/orgzame vader en onze onvergetelijke opa

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.

Jacobus Johannes Zijp
i- 2 juni 1919
f 3 1 augustus 1998
M. Zijp-Geusebroek
Jolanda en Jan-Peter
Juliette en Daan
Anlon
Ger en José
Pascaline en Nathalie
Hogewegöl™1"
20-12 GG Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdag van 19.00 uur tot 19.30 uur in het
uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort.
De afscheiclsdienst zal gehouden worden op vrijdag 4 september om 11.00 uur in de parochiekerk
Si. Agatha, Grote Krocht 43 te Zandvoort, waarna
aansluitend de teraardebestelling zal plaatsvinden
op het parochiekerkhof aldaar.
Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in gebouw de Krocht
naast de kerk.

*

iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens

*

een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ 5.500,-

C

geboren te Bolsward 20 juli 1924.
„van de radar, maar niet uit beeld"
Zandvoort:
P. H. van der Meulen-Okkinga
Zandvoort:
Trudy van der Meulen
Kalilu Conteh
Zandvoort:
Rimmer van der Meulen
Kitty Schilpzand
Camilia
Amsterdam:
Rinse van der Meulen
Frans Zwaanstraat 42
2042 CD Zandvoort
.Mijn man is overgebracht naar het Uitvaartcentrum van de Associatie Kennemerland, Zijlweg
183 te Haarlem, alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 3 september in het crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld. Tijd van samenkomst aldaar

voor meer informatie:

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direct hulp bij een sterfgeval.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
"BOULEVARD NOORD"

(ART. 23 WRO)

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

Burgemeester en Wethouders maken bekend
dat met ingang van 4 september 1998 gedurende 4 weken ter visie ligt het ontwerp van
het bestemmingsplan "Boulevard Noord"

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

(ART. 23 WRO)

Ondernemers Vereniging Zandvoort

EVENEMENTEN IN SEPTEMBER 1998

DOKTERSBERICHTEN

_L IN J_ \J

06

Internationale Autoraces op het circuit van Zandvoort
car-racc - Autorennen - courses automobiles

12

Promenades aan Zee Opcnluchtconccrt door Het Nederlands Promenade Orkest
o.l.v. Jan Stulcn
locatie Gasthuisplein
Aanvang: 21.00 uur Toegang-gratis
Open-air concert - Concert en plein air - Freilichtconcert

13

"Tegenstellingen" Beeldende Kunstmanifestatie Kunstcircus centrum Zandvoort
Presentatie Beeldende Kunstenaars Groep Zandvoort
locatie Gasthuisplein
Aanvang: 13.00-18.00uur
Toegang gratis
Open air manifestation of art - Manifcstation d'art en plein air Kunstvcranstaltung im Freien

16

Concert Kamerorkest Bratislava in de N.H. Kerk
aanvang 20.00 uur
Kaarten verkrijgbaar bij de VVV en vanaf 19 00 uur bij de kerk

27

Afwezig van
2 sept. t/m 20 sept. 1998

'.

«onomlwh* belanftn. De
en bïbeivart het regionale
;\bèdfljfsleyen, ~"'
momenteel pn|eveeri$% van

VOORBEREIDINGSBESLUITEN

(ART. 22 WRO)

De gemeenteraad heeft op 25 augustus 1998
besloten, dat op grond van artikel 21 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)
bestemmingsplannen worden voorbereid voor
de percelen
-

Max E u westraat 35,
Dr C A Gerkestraat 42rd,
Wilhelmmaweg 33 en
voor het gebied gelegen tussen het strand,
Thorbeckestraat, Mansstraat, Ir G Fnedhoffplem en het terrein van het duinwaterleidmgbednjf

Deze besluiten liggen met ingang van 4 september 1998 met de bijbehorende tekeningen, waarop met een rode omlijning de
betreffende percelen zijn aangegeven, ter
inzage bij de Centrale Balie
KLEIN GEVAARLIJK AFVAL
Het KGA wordt ingezameld op bepaalde punten in het dorp De zogeheten Ecocar rijdt een
route met enkele halteplaatsen Het KGA kan
op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 8
september 1998
De route loopt via de volgende halteplaatsen
Corn Slegersstraat
08 15 - 09 00 uur
Schuitengat
09 15 -10 00 uur
Brederodestraat/
Friedhoffplem
10 1 5 - 1 1 00 uur
Tolweg
11 15 - 12 00 uur
Sophiaweg
12 4 5 - 1 3 30 uur
Van Lennepweg/
JPThijsseweg
13 4 5 - 1 4 30 uur
Prof v d Waalstraat
14 4 5 - 1 5 30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15 45 - 16 30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn
VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor
- Kostverlprenstraat tussen Julianaweg
en Sophiaweg -10 (gemeente)bomen
- Cekiusstraat achter flat nr. 82 t/m 182 en
94 t/m 170-6 (gemeente)bomen
- C.A. Gerkestraat 74 - 4 bomen
- rond parkeerterrein alg. begraafplaats
Tollenstraat - 4 bomen
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het indienen van een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking In geval van
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de president van de Rechtbank m Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen-Julianaweg 5
-Wilhelminaweg 17

- 2 bomen
- 2 bomen

...er een nieuwe wet: Flexibilisering en Zekerheid aankomt?
Belangrijk als u personeel gaat aannemen

:

NUstwctiultvoertndctalcen,

! i*al$h*tbijhourfenvanhrt

oe jezelf niet tekort

Pasleurstraat 10
tel.: 5719507
op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.
Na vrijdag 16.30 tot maandagochtend tel. 5730500

ADVERTENTIES
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j :harMdl$refl$tef, levert d«
Kamtr informatie «n advle j
i iin starters en g «vestigde •
ondernemers onder andere op

Alweer een nagel
ingescheurd!
Hoe vaak heeft u zich geërgerd
aan een gebroken of ingescheurde nagel? Dat gebeurt altijd op
een ongelegen moment. Dit is
helemaal niet nodig!

voeden. Voor de groei van
gezond haar en sterke nagels
bevat Haar en Nagels o.a. een
hoog gehalte aan Silicea
(Silicium) en het bijzondere
bestanddeel Hekla Lava.

UltraVit Haar en Nagels Complex
bevat bestanddelen die uw Goed gevoede sterke nagels zijn
haren en nagels vanuit de basis nauwelijks gevoelig voor schimmelinfecties. Ze scheuren en breken niet meer en hebben een
prachtige gladde structuur om
ze egaal te kunnen lakken.
UltraVit Haar en Nagels Complex
helpt u daarbij.

het jfebted van bedrijfsvoering,

...uw gulden verandert In een euro?
Hoe lang een dubbele boekhouding voeren?
...wijzigingen van de rechtsvorm van de
onderneming financieel aantrekkelijk kan zijn?
...certificaten van oorsprong van groot belang
zijn bij de export van uw goederen?
...u betalingsrisico's op de Internationale
markt kunt beperken?

internationale handelen
milNa*.T«ven*he*ft(le Kamer
•l j t*»k h*t stimuleren van d» •

VOORNEMEN OM BOUWVERGUNNING TE VERLENEN
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening bouwvergunning te verlenen voor
- het vergroten van de woning op het perceel
Kennemerweg 1,
en om met toepassing van artikel 19 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te verlenen voor
- het plaatsen van een dakkapel op het perceel
Max Euwestraat 35
- het plaatsen van een dakkapel op het perceel
Dr C.A Gerkestraat 42rd
- het veranderen/vergroten van de woning op
het perceel Wilhelmmaweg 33
Deze bouwplannen liggen het ingang van 4
september 1998 gedurende 14 dagen ter inzage bij de Centrale Balie Gedurende deze termijn kan een ieder tegen voormelde bouwplannen schriftelijk bedenkingen kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende (gewijzigde) aanvragen
bouwvergunningen zijn bij het college
van Burgemeester en Wethouders ingediend:
98141B Dr Kuyperstraat 14 veranderen
woning
98142B Boul Paulus Loot 67 veranderen/
vergroten
woning
98143 M Noorderstraat 34
vergroten
berging
98144B Brederodestraat 56 vergroten
logiesgebouw
ewijzigde aanvraag bouwvergunning:
Burg Van FenemaG8114B
veranderen
plein 2

opslagruimte
in hotelappartementen

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
de openingstijden. Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na pubhcatie schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken
bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling
van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunningen
97180B hoek Vondellaan/
Tollensstraat
plaatsen bouwketen (27-08-1998)
98058B Dr C A. Gerkestraat 17
vergroten woning
(27-08-1998)
U kunt deze vergunningen inzien bij de
Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college' van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kan een verzoek om voorlopige
voorziening worden ingediend bij de president
van de rechtbank Haarlem sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ te Haarlem
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een afschrift van het bezwaarschrift

NA EEN "luish WAy oF LiviNq"
zij N wij doNdERdUq 7 sepTEiwbE
WEER qEOpENd MET ONZE qROTE
SORTERÏNq rlEERÜjkE SAUdES EN

...uw automatiseringsapparatuur mlllennlumproel moet zlfn?
Slaat alles op tilt op 1-1-2000?

het iftr wordt pirwllieerd.

Dr. v. Bergen/Dr. Scipio-Blume

De Kamer van Koophandel Amsterdam organiseert
over deze onderwerpen voorlichtingsbijeenkomsten

qROEINTEN uil EÏqEN

OPENINGSAANBIEDING
< '•\"

VOOR do. VR. EN ZA.

EEN hAqElwrrrE bloEivikool VOOR 98 CT
EN EEN bos WORTEls qiWïis qESCrIRApT
MET pETERSEÜE Ook VOOR

98

CT

Johan en Carrie Dalman
Haltestraat 48

Bel en vraag naar ons uitgebreide voorlichtingsprogramma
(gratis te verkrijgen) (020) 53144 23/27.

Bij ons zomert het
nog volop, met al
die prachtige
bloemen

KAMER VAN KOOPHANDEL *
AMSTERDAM
• HOOFDKANTOOR AMSTERDAM
DE RUYTERKADE 5
1013 AA AMSTERDAM

T (020) 531 tO 00 F (020) 531 17 99

BtOEMStERKUNST

JölujjS

De specialist in
al uw bloemwerken
Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

Studio* 118 rfan.ee
C&nny L&dewijk
(Toonaangevende balletschool)

Mare en Ellen

Wat was het gezellig!
We
gaan
vrijdag weer ^nallen,
i
i want we scheuren allemaal mee!
i
Veel GELUKsaampies.

s

bebartlft in haar district voor,

.' Kam** ael zkh In voor de tittel •'

Kostverlorenstr. 116
Tel. 5712058,
op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag

Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

en Fabrieken voor Amsterdam
:= ruïfn 135.000 bedrijven de

De aanvragen liggen gedurende één week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

Het plan bestaande uit plankaart, toelichting
en voorschriften ligt ter inzage bij de Centrale
Balie en eveneens bij de Openbare bibliotheek,
Prmsesseweg 34 te Zandvoort

ONDERNEMERS,
WEET U DAT...

:;be Kamer van Koophandel

Shant) Koren Festival
Locatie In het Centrum van Zandvoort op 3 podia
Aanvang 12.00 uur Toegang, gratis

Waarneming:
Dr. Anderson,

tMama, papa, £twra.

Het plangebied betreft een klein bosgebied m
Bentveld, gelegen ten noorden van de Zuidlaan Aan de oostkant wordt het gebied
begrensd door de gemeentegrens met Bloemendaal Aan de westzijde grenst het plangebied aan het terrein dat behoort tot het landgoed Groot Bentveld Aan de noordzijde
grenst het gebied aan de Taxuslaan Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 0,6 ha

Voor info: 023 5713738

19-20 Itritish Race Festival op het circuit van Zandvoort
car-races - Autorennen - courses automobiles

F. B. WEENINK huisarts

*Veei succes op Ie MAfVO

Burgemeester en Wethouders maken bekend
dat met ingang van 4 september 1998 gedurende 4 weken ter visie ligt het ontwerp van
het bestemmingsplan "Bos Groot-Bentveld"

Stichting Zandvoort Promotie
Presenteert

in de leeftijd van 73 jaar
Jan en Jenny
Kleinkinderen en achterkleinkinderen
Zandvoort, 25 augustus 1998
Correspondentieadres:
J. T. H. Schortemeyer
Nieuweweg 98
3905LPVeenendaal
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

/PN'OA

Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
"BOS GROOT-BENTVELD"

OVIZ

Hannes Schortemeyer

l
l

Het plan bestaande uit plankaart, toelichting
en voorschriften ligt ter inzage bij de Centrale
Balie en eveneens DIJ de openbare bibliotheek,
Prmsesseweg 34 te Zandvoort

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

ALGEMENE KENNISGEVING
Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij U kennis dat
voor ons toch nog onverwacht is heengegaan onze
vader, opa en overgrootvader

l
l
i

Het plangebied is gelegen tussen de Boulevard
Barnaart, Burg Van Alphenstraat, Van Speijkstraat, Stationsplein en de Jacob van Heemskerckstraat

(J J | uitvaartverzorging
kennemerland bv

10.45 uur.

l

Eind september wordt aan Sophiastraat
gestart met de uitvoering van het ecolint.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de afdeling Reiniging & Groen, tel. (023)
574 01 00

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in één van de ontvangkamers.
In plaats van bloemen gaarne een donatie aan
Artsen zonder Grenzen te Amsterdam. Gironummer: 4054 óf Bankrekening: 70.70.70.066.

i
i

ECOLOGISCH LINT
AANGELEGD IN ZANDVOORT
De gemeente gaat de groenvoorzieningen
langs de Sophiaweg, Van Lennepweg en Burgemeester Van Alphenstraat hennrichten
De groenstroken in dit gebied worden ingericht als ecologische verbindingszone Dit
betekent dat de natuurlijke begroeiing, het
duingebied, wordt doorgetrokken in deze
groenstroken

BEL GRATIS 0800-0224535

Thomas Hendrik van der Meulen

l

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op rnaandag 24 augustus vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 35 door B&W genomen
besluiten is op maandag 31 augustus vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

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

„PcrArdua ad Astra"
Op 29 augustus 1998 is aan zijn laatste vlucht begonnen mijn zorgzame man, onze zorgzame vader,
schoonvader en opa

l

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag 08.30 -16.00 uur
donderdag
08.30 - 20.00 uur
vrijdag
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewiizen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

De VRIJGEZELLENCLUB

i

Personeelsadvertenties worden gelezen in de nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde leesduur
van zo'n 21 minuten ligt het voor de hand dat de personeels- en
opleidingsadvertenties goed gelezen worden.

i
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i
i
l
ft

UltraVit
Volop Vitaminen en Mineralen
Zandvoort - Drogisten] De Gaper Drugstore Kerkstraat 31 • Drogisten] Moerenburg Haltestraat 1

Bel voor meer informatie over succesvolle personeelswerving ons kantoor.
De uitgebreide folder en advertentie-tarieven liggen voor u klaar.
Amsterdam 020-562.3076
Amstelveen 020-347.3422
Zandvoort
023-571.7166

Start f>w september nieuwe

aursus videoclip Jozzdonae
vootjotigereru
Bel voor een proefles!
5712598
Docent Rachel Manuputty 5718873
Studio adres: Celsiusstraat 190.
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Werk van Sylvia
Kristel te zien
ZAND VOORT - In galerie
Ariatra zullen de filmster Sylvia Kristel en filmregiseur
Thys Ockersen hun opwachting maken bij de opening van
liet filmfestival 'Hollandse
Nieuwe aan zee'. Kristel is er
om de expositie over haar leven en werk meer luister te geven. Haar schilderijen worden
voor het eerst in Nederland getoond. Ook de Vlaamse filmregisseur Robbe de Hert is uitgenodigd m de Zandvoortse galerie. Het festival vindt plaats
van donderdag 17 tot en met
woensdag 23 september.

Shantykoren
op drie podia

ZANDVOORT - Zeemansliederen zoals die vroeger aan
boord van zeilschepen werden
gezongen hadden een functie.
Ze maakten de zware en eentonige werkzaamheden, zoals
het hijsen van de zeilen, een
stuk dragelijker. Shanties zijn
geen geschreven liedjes en
werden over het algemeen acapella gezongen. Ze werden
door een shantyman (voorzanger) ingezet.
Op 27 september zal Zandvoort voor het eerst kennis maken met een Shanty Koren
Festival. Aan het festival werken mee: Het Amsterdams Havenkoor, 'T Stookerskoor, de
West Aleta Singers, het Zandvoorts Mannenkoor en De Pollesjongers. Bij het raadhuis
tussen 12 en half vijf 's middags.

Marianne Rebel
in Kastanjehof

LAGE VUURSCHE - De
Zandvoortse kunstenares Mananne Rebel exposeert de gehele maand september in het
befaamde restaurant 'De Kastanjehof op De Lage Vuursche. Het restaurant ligt tegenover kasteel Drakenstein.
Naast deze expositie is Rebel
ook te zien in de Oranjegalerie
Elswout waar de Lionsclub
Zandvoort een antiek- en
kunstbeurs houdt. De laatste
expositie vindt plaats op 11 oktober en in samenwerking met
Paola van der Drift.

Kampioenschap
Kruikzitten

ZANDVOORT - Dit weekeinde houdt Partycafé Lol van
Kol weer eens thema-avond,
en wel onder de naam 'Night of
the Sjeiks'. Het café aan de
Haltestraat 56a wordt in oosterse sferen gehuld. Bezoekers
kunnen genieten van een buikdanseres, op de foto met een
kameel gaan of meedoen aan
de Nederlandse Kampioenschappen Kruikzitten. Donderdagavond is inschrijving
mogelijk, ook kan worden geoefend.
Vrijdag zijn de voorronden
en zaterdag is de grote finale
met als hoofdprijs de Kruikzitbokaal (gevuld met 250 guldens). Boven de achttien jaar
en vanaf 22 uur. Inschrijven onder nummer 57.18256.

Babymassage

ZANDVOORT - In het Gezondheidscentrum start op
maandagavond 14 september
een cursus babymassage volgens de Shantalamethode. De
lessen zijn bedoeld voor ouders met baby's van twee tot
negen maanden. Aanmelden
kan tot 10 september, dagelijks van half negen tot half
een: tel. 5123006.

spraak ontlokte heel wat bijval.
„Als de paviljoens ook 's winters open blijven zal de overlast alleen maar toenemen,"
waarschuwde een bezoeker.
„Terwijl die, vooral in de weekeinden, nu al behoorlijk problematisch is. Waar het dus op
aankomt is een keiharde regelhandhaving." Tot die conclusie kwam ook de bewoner van
de Boulevard, die 'tot zijn
stomme verbazing' in het plan
had gelezen dat op het strand
naar meer live-muziek wordt
Wethouder Hans Hogen- gestreefd.
doorn moest dan ook alle zeilen bijzetten om de vele kritische bezoekers van een gepast
antwoord te voorzien. Dat het
college erin geslaagd is om in
even unieke als innige samenwerking met het Ondernemers
Platform een ambitieus beleidsplan op te stellen, werd in
principe door iedereen toege„Ik denk dat niet alleen bejuicht. „Maar wat ik er danig in
mis is de insteek van de bewo- woners, maar ook heel veel verners," verwoordde één van de blijfsgasten zich alleen maar
bezoekers veler mening.
vreselijk ergeren aan al die her„Daardoor is het veel te eenzij- rie," aldus de inspreker. „Nu al
dig gekleurd. Op diverse pun- kun je sommige luidsprekers
ten botst dit plan met de be- tot ver in duinen horen. En klalangen van de burgers, met gen bij de politie of de milieuname op het gebied van stank- telefoon heeft helaas geen enen lawaaioverlast." Deze uit- kele zin, zoals wij allen weten.

ZANDVOORT - Of het nou
echt wel zo'n goed idee is om
's nachts de zee te gaan verlichten werd donderdag, tijdens de inspraakavond over
het Toeristisch Ontwikkelingskader Deel 2' ernstig betwijfeld. In de raadzaal van
het gemeentehuis bleek ook
lang niet iedereen bij voorbaat te spreken over het
voornemen de strandpaviljoens het hele jaar open te
houden.

'Wat ik mis
is de insteek
van bewoners'
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Wanneer ik dan bovendien lees
dat omwonenden m het vervolg maar zelf met de payiljoenhouders tot een oplossing
moeten zien te komen breekt
mijn klomp. Ik zie me al bij
zo'n strandtent aankomen,
zeg, als daar net honderden
mensen op keiharde house
staan te hossen!"
Van zijn kant meende Hans
Hogendoorn dat men de passage betreffende 'overlastmanagement' in het plan kennelijk niet goed in ogenschouw
had genomen. „Aan dat onderwerp hebben we niet voor niets
een apart hoofdstuk gewijd,"
benadrukte hij. „Vanzelfsprekend moeten de regels keihard
worden gehandhaafd, indien
de voorgeschreven criteria
worden overschreden. Ik begrijp best dat er op dit punt bij
u wellicht een zekere mate van
scepsis heerst, maar u moet
me geloven als ik bezweer dat
we er echt alles aan zullen
doen om overlast van geluid en
stank binnen de perken te houden."
Tom Mainz, die als voorzitter van het Ondernemers Platform de wethouder bijstond,
voegde hieraan toe dat zijn taestuur momenteel druk doende
is een 'horecacommissie voor

sanctiebeleid' op te richten.
Deze zou volgend jaar in actie
moeten komen om uitwassen
te bestrijden, waarbij in extreme gevallen zelfs tot sluiting
zou kunnen worden overgaan.
„Van de pakweg veertig
strandpaviljoenhouders
die
Zandvoort bezit zijn er hooguit
vijf of zes die zich niet aan de
afspraken houden," aldus
Mainz. „Voor ons is dat even
vervelend als voor de bewoners. Het is dus in ieders belang om dat soort toestanden
uit te bannen."

Toeristisch
plan ontvangt
veel kritiek
Een minder voor de hand liggend bezwaar tegen het toeristisch plan kwam van J.P. Versteege. Deze milieubewuste
Zandvoorter wees erop dat de
pittoresk bedoelde illuminatie
van de zee na zonsondergang
voor schokkende gevolgen in
de dierenwereld zal zorgen.
„Op zich is het best een leuk
idee, om hele bakken met ge-

kleurd licht op de golven te
richten. Maar ik vroeg me af
wat de impact daarvan op de
fauna zou zijn, en heb daarom
met twee zeebiologen gebeld.
Deze verzekerden me allebei
dat dermate krachtige lichtbundels allerlei micro-organismes aantrekken, die op hun
beurt weer grotere dieren naar
het strand lokken."
Beleefd informeerde Versteege of het gemeentebestuur
hier rekening mee had gehouden, evenals met de milieu-effectrapportage die in dit soort
gevallen een vereiste zou zijn.
Het antwoord daarop verwees
de verblufte Hogendoorn echter graag door naar de vergadering van de raadscommissie,
die zich deze week over het beleidsplan buigt. Ook op de
vraag naar de financiële onderbouwmg van het beleidsplan
meende hij niet direct te hoeven reageren. „Dat komt immers niet eerder aan de orde
dan tijdens de behandeling
van de begroting in oktober."
Hogendoorn kondigde overigens aan dat het beleidsplan
wellicht nog op drie punten zal
worden uitgebreid, alvorens
het in stemming komt. „Vanuit
het college willen we graag de
nodige aandacht voor de ont-

'We hebben het
gevoel om tuin
geleid te zijn'
ZANDVOORT - „Het is
voor ons zo onzeker," zegt
Tonny Zwaanentaurg. „Het
ene moment denken we dat
we hier mogen blijven zitten,
het volgende moment horen
we weer dat we naar een vuilnisbelt moeten verhuizen."
Sommige van zijn collega's
grappen: „Straks geven we
nog licht aan het einde van
onze werkdag." Het personeel van Rob Slotemakers
Anti-Slipschool reageert afwisselend bezorgd en laconiek op de perikelen rondom
de verhuizing naar Paddock
III.
Acht gezinnen zijn volgens Zwaanenburg
af-

plannen ingediend, maar die
hebben het nooit gehaald bij
de gemeente.
Vanwege de uitbreiding van
het circuit is een deel van de
grond van de slipschool nodig.
De gemeente heeft er een geluidswal en een grindbak voor
de uitloop van de bocht van
het circuit gepland. Als het aan
de gemeente ligt verhuist de
slipschool naar Paddock III,
het terrein tussen de Van Alphenstraat en het circuit.
Vorig jaar waren de gemeente en Van Oers het bijna eens
over de verhuizing. Vervolgens
vernam de
slipschool
dat de grond
ernstig vervuild zou zijn.
, ,
,
De gemeente
heeft inmiddels twee onderzoeken laten verrichten naar deze vervuiling en
komt tot de conclusie dat het
wel mogelijk is om slipbanen
aan te leggen en een gebouw
op Paddock III neer te zetten.
„De slipbanen komen weliswaar op vervuilde grond, maar
dat is geen probleem," zegt
wethouder Hans Hogendoorn.
„Want het asfalt dekt de grond
goed af. Ook de afwatering kan
prima geregeld worden. Het
gebouw waar lessen plaatsvinden en de administratie gehuisvest wordt, komt op grond

wikkeling van de Noordboulevard, die ons inziens hard aan
upgrading toe is," aldus de
wethouder. „Voorts streven we
ernaar nog tijdig de Nota Evenementenbeleid uit te brengen, om die in samenhang met
het toeristisch plan aan te nemen. En verder lijkt het ons
een goed idee om jaarlijks te
peilen hoe de toeristen nu eigenlijk over Zandvoort denken."
Wat tot zijn spijt niet in het
plan zal worden opgenomen is
de attractie van formaat, waardoor Zandvoort zijn vroegere
imago van badplaats bij uitstek m één keer zou kunnen
terugveroveren. Hierop werd
hevig aangedrongen door mevrouw Van Dam van de bekende modewinkel in de Kerkstraat. „Want je zal toch iets
moeten bedenken om, ook als
het geen mooi weer is, de mensen hierheen te trekken. Bijvoorbeeld zo'n gigantische
bioscoop met een heleboel zalen."

staan van de
slipschool.
Dat die niet op l januari sluit is
volgens hem zeker. Maar wat
de verre toekomst brengt, is
nog met duidelijk. „We bestaan al 41 jaar en we gaan zo
lang mogelijk door. Voorlopig
hoeyen klanten dus niet bang
te zijn dat hun slipcursus afgezegd wordt."
De onderhandelingen over
de slipschool lopen al jaren. De
eigenaar van de slipschool
(Theo van Oers van Autodesign en Tuning-Interstate)
heeft al diverse uitbreidings-

ADVERTENTIE

Van 12 tot 17 uur is Meubelboulevard Amsterdam-Diemen
open. En.. de nieuwe collecties mogen gezien worden 1
BAALBERGEN, HOUWELING INTEPIEU8,
MONDIIEDER. MOHTEl OASE VAN REEUWIJK,
SLAAPKAMER CENTRUM. STOK MtUBELCENTER
Info 1020) S90 93 16

Frans leren
ZANDVOORT - Bij het Aktiviteitencentrum
Zandvoort
zijn bij de cursus Frans nog
enkele plaatsen vrij. Het gaat
om cursussen voor beginners
en gevorderden. Op maandagavond 7 september is er een
informatie-avond. Tussen 19
en 20 uur.
Het centrum is te vinden aan
de Celsiusstraat, tel.: 57.17113.

Autoraces

ZANDVOORT - Op zondag
6 september worden weer mternationale races gehouden
op het circuit van Zandvoort.

'Tegenstellingen'

ZANDVOORT - De beeldende kunstmanifestatie Kunstcircus centrum Zandvoort
houdt op het Gasthuisplein
een 'Open air manifestiation of
art' met als thema tegenstellingen.
De presentatie wordt verzorgd door de Beeldende Kunstenaars Groep Zandvoort.
Zowel
Hogendoorn als Tussen 13 en 18 uur.
Mainz stemden van harte in
met haar gedachtengang.
„Maar ik vrees dat de realiseZANDVOORT - In het kader
ring ervan op dit moment iets
van het filmfestival 'Hollandse
te futuristisch is."
nieuwe aan zee', tussen 17 en
24 september, zal de bekende
filmer Matthijs van Heijmngen
de expositie openen op de bovenste etage van het Zandvoorts Museum. In de bovenzaal worden originele filmfoto's getoond van Nederlandse
speelfilms en documentaires.

Simon van Collem

De expositie geeft een goed
beeld van wat er in ons land is
geproduceerd. De filmfoto
heeft namelijk de functie om
de film te 'verkopen'. De opening van de expositie vindt
donderdagmiddag plaats om
17 uur.

Kinderkoor

HAARLEM - Wie mee wil
zingen in het Haarlems kinderkoor kan van te voren eerst
luisteren of het wel leuk is. ledere maandag om half vijf 's
middags repeteert het kinderkoor in de muziekzaal van Egelontier.
In het koor zingen kinderen
in de leeftijd van zes tot twaalf
jaar. Voor meer informatie bellen naar Jacquelinge Meulenbroek (52.57163) of ClaraBergman (53.83851).

Personeel slipschool
maakt zich ernstige
hankeiijk van zorgen over toekomst
het voortbe-
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Dit plan botst met de belangen van burgers'
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Cursus varen

Acht gezinnen zijn straks afhankelijk van het voortbestaan van de slipschool

te staan die geen gevaar voor
de volksgezondheid oplevert."
Zwaanenburg is echter huiverig. „We kunnen zelf helaas
niet inschatten en controleren
hoe vervuild het is. We zijn afhankelijk van anderen. Maar
we weten wel dat we liever niet
pp een vuilnisbelt werken. En
iedereen in Zandvoort weet
dat er heel wat afval gestort is
in de loop der jaren."
„Het vervelende is dat we na
gesprekken met de nieuwe politici en de nieuwe wethouder
(Hogendoorn, red.) de indruk
hadden dat ons probleem opgelost zou worden. We leefden
helemaal op, maar nu geloof ik
dat onze hoop weer in elkaar
gestort is. De gemeente blijft
vasthouden aan die verhuizing. Als leken snappen we het
ook niet. We hebben het gevoel
dat we om de tuin geleid zijn.
Er had veel eerder duidelijkheid over die vervuiling moeten zijn."
Hogendoorn: „Ik heb tegen

De Kast als intermezzo

Zwaanenburg gezegd dat ik
het eerst tot de bodem zou uitzoeken, want ik wil niet dat het
personeel van de slipschool op
een vervuilde plek moet werken. Bovendien speelde ook
nog het probleem dat banken
geen geld zouden geven om die
reden. Maar nu is gebleken dat
de verhuizing wel kan doorgaan."
De wethouder heeft daarom
zowel mondeling als schriftelijk Theo van Oers, eigenaar
van de slipschool, uitgenodigd
om verder te praten over de
hoogte van de erfpacht. Of hij
daarop ingaat wil Van Oers
desgevraagd niet zeggen. „Ik
vind het op dit moment niet
gepast om via de media te
communiceren met de wéthouder."
Zwaanenburg blijft zich ondertussen zorgen maken. „Dit
noem je geen zware bevalling,
dit is een olifantendracht."

Foto Karin Schut

'Snelle aanpak gevaarlijke
verkeerssituaties nodig'
ZANDVOORT - De seniorenraad heeft donderdag besloten om de gemeenteraad
een ongevraagd advies te
sturen over het aanpakken
van gevaarlijke verkeerssituaties. De gemeenteraad
moet daar binnen twee jaar
wat aan doen, vindt de seniorenraad.

Deze adviesgroep van ouderen
vindt dat de gemeente Zandvoort meer rekening moet houden met ouderen die moeilijk
lopen of fietsen en met gehandicapten.
Daarom stelt de seniorenraad de gemeenteraad voor
om het college opdracht te geMonique van Hoogstraten ven bijvoorbeeld de bestrating

aan te pakken, tien oversteekplaatsen te verbeteren, meer
op- en afritten' te maken, de
fietsenrekken van de trottoirs
te verwijderen, harder op te laten treden tegen fietsers,
skeeleraars en skateboarders
op de stoep, overhangend
groen van tuinen te laten verwijderen en de snelheid van
het verkeer te beperken.
Ook hoopt de seniorenraad
dat de gemeente klachtenformulieren bij diverse instellingen neerlegt. In andere gemeenten gebeurt dat al. De seniorenraad verzoekt de gemeenteraad haast te maken
met het oplossen van de k~nelpunten.

Promenade Orkest
op Gasthuisplein
ZANDVOORT - 'Zandvoort gaat klassiek, en dat is
bijzonder'. Met dit thema
opent het Nederlands Promenade Orkest het Zandvoortse Kunstcircus 1998.
Het Nederlands Promenade
Orkest, onder leiding van dirigent Jan Stulen, geeft zaterdag 12 september een
openlucht uitvoering op het
Gasthuisplein. Naast tal van
internationale solisten is er
ook een optreden van de
Zandvoortse bariton Jan Peter Versteege.

De Stichting Kunstcircus
Zandvoort denkt met dit klassieke concert een gouden
greep te hebben gedaan. Het
Promenade Orkest werd in
1948 opgericht en telt 58 musici. Tal van solisten hebben met
dit orkest opgetreden zoals
Daniel Wayenberg en Wibi
Soerjadi, maar ook populaire
artiesten als Ruth Jacott, Caroline Kaart, Laura Pygi en
Leonie Jansen traden met het
orkest voor het voetlicht.
In Zandvoort speelt het orkest hoogtepunten uit de Carmen van Bizet. Ook Offeninecvallcrtje. De sfeer was door het mooie weer toch al optimaal. De bach, Mozart, Gershwin staan
Ter opluistering van het footvollcy-toernooi en omdat Vcronica
toch een special met ze aan het maken was, trad de populaire Friese band zelf wist er nog meer stemming in te brengen
op het programma. Zes solisband De Kast zondagmiddag op bij Take Fivc in Zandvoort.
ten zullen het lokale gedeelte
Toto Uoh Knotte]
Vooral het publiek dat speciaal voor de sport gekomen was, had een
voor hun rekening nemen.

IJMUIDEN - Op 7, 8 en 9
september gaat de nieuwe cursus Vaarbewijs van start. De
cursus wordt gegeven door
Jack Tietz van de IJmuider
Zeezeilers, in gebouw Velserduin, Velserduinplein 3 in IJmuiden.
Er zijn in totaal tien lesavonden. Op 28 november is een
examen gepland. Informatie
onder nummer 0255-52.4440.
ADVERTENTIE

Cinnemai Circes
3 t/m 9 september
Dagelijks
13.30

Nederlands gesproken

Dagelijks
1530

N'edcrhnds gesproken

Do t/m Di
19.00

,
LETHAL-,
\WEAPON/[\
Mol Gihson D-inn) Glovcr
Joc Pcscl en Rcnc Russo

Dagelijks
21 30

THE
Jan Peter Versteege

X

3k FILES

MOVIE
'jvut DULIVMIV Gillian ^nilorsoi
Mjrun Lam'jj

Voor veel Zandvoorters is het
een hernieuwde kennismaking
met hun eigen bariton Jan Peter Versteege, hij is speciaal
voor dit programma aan de soWoensdag 2 sepicmber
listen toegevoegd. De grootva\9 30
der van Versteege is jarenlang
kerkorganist geweest. En zijn
vader meer dan vijftig jaar zanger bij het kerkkoor Sint CaeciViaoirc lliiMsul SodttV
lia. Zijn moeder is pianolerares. De Zandvoortse bariton
FllMaUB A»*
zingt onder meer een aria uit
de Zauberflote van Mozart.
Het is overigens de bedoeCirctuZtndTOOrt
ling dat het publiek mag mee- Guthalipleln5.2042JM,Z*ndTOOrt
zingen, klappen en fluiten. Het
Tel: (023)5711616
optreden van het Promenade
Orkest moet een feest worden. WWW.CntCOSZANDVOOKT.NI.

Ponette
f *il ^
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SANTA EVITA
MALBEC of CHARDONNAY
Argentinië was lol voor kol een relatie! onbekend
wijnland, maar sinds enige li|d verdienl zij alom
respect vanwege de zeer mooie wi|nen In de
provincie Mendoza vonden wij een Iraaie diep
rode wijn van de Malbec druill En tevens een
helder gele, mooie zachle Chardonnay wijn

ELDERS 2A$5

PROEFNOTITIES:

MALBEC1 kleur: diep rood, bouquot:
rijp Iruil, smaak: kersen en bramen
CHARDONNAY: kleur: geel, bouquet
fns, smaak: tropsich fruit

Wi| olKlcrhoiKlu" rell.ircri'ii insulten n
verkopen on verhuren dui«ncli.n
vorwarmmos warmwilor en vcntilnw
syslcniur) lloor hwl NeclerlJiul

ELDERS jMiT

naar
(vraag uw verkoper naarde actievoorwaarden)

Het Mobiele Netwerk*
van kpn tel«om

Keuze uit meer dan 40 toestellen

zelfs ai vanaf O,-

\

Panasonic $
EB-G450
?

Nokia 61W
» 12 dagen standby
« 5 uur beltijd
|« ingebouwde
l infrarood
communicatie
« met kalender en
alarmklok

«4 dagen standby
« 4 dagen beltijd
& gebruiksvriendelijk
a met groot display

. Kinkefstraat 173

U

Amsterdam
020 - 589 32 70

DE CONTACTLIJN

PROEFNOTITIES:
kleur* paars rood,
bouquel vanille
smaak elegante,
ragfijne afdronk
ELDERS 1^95

Er ib een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen mei leuke
meisjes», vi ouwen en
mannen via de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 0906501515.6 kunt u
anoniem luisteren
naar tallo/c seilcus
ingesproken advertenties van lezers
die een serieuze

SOAVE CLASSICO
VILLA LEONE

MANSION
HOUSE
WHISKY
0,7 LITER

partner of gewoon

een vriend of
vriendin /oeken.
U kunt alb lezer van
één van de nieuwsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie m te spreken.

DISARONNO
AMARETTO
ORIGINALE

ELDERS243S'

PROEFNOTITIES:
kleur: strogeel
bouquet fris fruitig,
smaak: fluweel
zacht en droog
ELDERS M9

NAPOLEON
BRANDY
V.S.O.P.
0,7 LITER

CINZANO

PERRIER

VERMOUTH
blanco of rosso
0,75 LITER

MINERAAL
WATER

ELDERS J&95-

ELDERSJ.49-

8

SILVANER KABINETT
J.A. KOCH
PROEFNOTITIES:
kleur: blank, bouquet bloemen,
smaak: vol en elegant

18? 283° B? 5?"

ELDERS 6,49"

Uiteraard kunt via 0906-501515 6 ook zelf anoniem. een gratis contactadvertentie plaatsen U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.

Beethovenstraat 33
.ttH Amsterdam
;;;
020-3050210
.;•

BORDEAUX
BARRIQUE D'OR

Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.

telecoml
duidelijke taal

Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen (i .00 gpm)

heeft alle dranken!

DUVEL BIER

HAARLEM: Californieplem 17 (naast D-reizen) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCK til fteeft meer dan 50 s//;/en;en, bel voor onze overige vestigingen 0172-447 300

draagkarton 6 flessen

6 aanbiedingen zijn geldig t/m 13 september zolang devoorraad strekt Druk en zellouten voorbehouden'

Uitslag trekking augustus 1998

Henny Huisman namens Postcode Loterij op pad

Jackpot 7 mi Ijoen
is gevallen!
De Mega Jackpot is bij de augustus-trekking gevallen bij een
stand van 7 miljoen gulden! Henny Huisman is momenteel
druk bezig met de voorbereidingen voor de feestelijke uitreiking, dus houden we de winnaar nog even geheim. Natuurlijk
leest u volgende week in dit blad een uitgebreid verslag van
die uitreiking.

Notaris van Os in Amsterdam heeft de trekking van augustus verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want
iedere deelnemer in dezelfde postcode wint - tot 5.000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk.
Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten. Prijzen boven 1.000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting.
Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.

In Capelle aan den IJssel kwam
de maandprijs van een ton goed
terecht, in een postcode met
maar liefst 38 deelnemende
loten. Daar werd dus 38 keer de
troostprijs van duizend gulden
uitgekeerd. Maar de pnjzenpot
was groot genoeg om talloze
andere Nederlanders een plezienge verrassing te bezorgen. Kijk
snel in het overzicht op deze
pagina om te zien of ook u een
prijs op uw bankrekening kunt
verwachten.
Volgende maand kunt u ook
mulu-miljonair zijn dankzij de
Mega Jackpot, want dan staat
hij alweer op het minimum van
2 miljoen gulden. Bovendien
krijgt u voor elke maand dat u
meespeelt nog een Kanjerpunt
voor de Postcode-Kanjer van
minstens 20,7 miljoen gulden

Henny Huisman heeft het geld al klaarliggen. Volgende week
reikt hij de 7 miljoen uit. Aan u?

Die Kanjerpunten kunt u goed
gebruiken, want de uitreiking
van de Kanjer, op meuwsjaarsdag, komt alweer in de buurt.
Vul dus de bon volledig in en
doe hem vandaag nog op de
bus.

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van nevenstaande rekening af te schrijven.
D 4 x/ 12,50 (vier lotnummers)
D 3 x/ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x/ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x/ 12,50 (één lotnummer)
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen
m blokletters.
Deelname aan de Nationale Postcode Loteni
houdt in aanvaarding van het reglement, verkrijgbaar bij het secretariaat, tel. 020-677 68 68

D de heer

NATIONALE
LOTE RIJ

Bon uitknip
Nationale l

42

03

13

22

39

32

30

23

10

29

33

43

25 35 12 02 16 *
Heeft u met bovenstaande
getallen een volle kaart,
dan wint u de
Thuisbingo van
f 25.00O,Overige Bingoprijzen
getal 23 t/m 36
06 f 10.000,-

20

f 20,-

07

f 1.000,-

09

f 10,-

31

f 100,-

14

38

f 50,-

40

f9,f8,-

37

f40,-

21

f7,-

41

f30,-

24

f6,-

15

f25,-

17

f5,-

De BMW

1402 PS 022 in Bussum

Record Show

Postcode:.

Postcode Loterij
op locatie:

Plaats:

Handtekening:

44 08 34 05 27

de Postcode Loterij

Adres:

Datum:.

±

Elke zondag
20.30 uur op RTL 4:

Naam:

(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
Tel:
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

getal 1 t/m 22

2 miljoen

1509809

D mevrouw

De Bingogetallen

Stand Mega Jackpot

BON VOOR 20,7 MILJOEN
, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij en kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle PostcodeMiljoenen.

Uitslagen
Postcode Loterij
Record Show
30 augustus 1998

'l

i

i

l

5 & 6 september
Autotron
Rosmalen
6 september
Kermis
Almelo
7 september
Kermis
Geldrop
Zetfouten voorbehouden

1017
1021
1022
1026
1032
1034
1052
1055
1062
1063
1066
1066
1069
1078
1079
1082
1083
1091
1094
1103
1135
1160
1186
1200
1221
1261
1315
1333
1333
1338
1382
1391
1392
1392
1394
1398
1411
1422
1427
1433
1445
1445
1448
1484
1507
1521
1541
1585
1602
1602
1687
1702
1703
1724
1733
1733
1734
1752
1773
1784
1795
1817
1851
1861
1902
1960
1972
1976
1991
2003
2011
2012
2021
2031
2061
2161
2165
2210
2223
2225
2231
2243
2252
2255
2261
2262

WN 1000.50.JP
25.BD
1O,BB
50.10.10,25.CP
5O.XH
KH
25,10,CX 10O,HE 100,SX 100,UZ
5O,50,JN
J J 500.25,MZ
LZ
10O,KJ
25,JL
25.1O,10,1O,LH
25.25,SK
10,50,BK
WN 10O,WG
25,TW 100,GS
25,10,1O,GG
25,VC
25,VA
5O,SM
50,10,JB
25,GG 100,ST
25,25,AZ
1O,MC 1OO,SL
50,TJ
25,10,EW
SO,RL
10O,BH
50,JG
25,1O,XD
25,1O,VC 100,70,10,AA
25,CK
25,JM
50,1O,EC 5OO,25,SP
PP
5O.1O,10,1O,LT
50,10,25,VW
100,AL
50,HC
25,XB
1O,1OO,CL
1O,10,25,VW
25,XM
H V 5OO,1O,BW
25,10,DL 1OOO,GC 10O,-

2270
2273
2281

2282
2284
2286
2314
2315
2331

2332
2334

10,10,ED
25,CZ
25,AM
25,SB
50,GA 100,KB
25,SC
25,ZJ
100,EC
25,-

3035 SN
3043 KJ
3053 XM
3061 GS
3062 LJ
3076 XH
3100
3151
3161
3181
3191

50,50,25,50,-

5O,50,70,50,25,5O,25,-

GN
HB
SB
JN

3853
70,3862 PB
25,3881 WC 7OO,3891 ZH
700,3927 CV 700,3972 XW 700,3998 JS
700,4001 JA
5OO,4020
70,4030
70,4101

7O,-

Mega Jackpot
7 miljoen
gevallen!
2351
2371 AJ

10.50,-

3191

2406 CW
2406 WZ
2408 CX

25,50,ÏOO,-

3221
3261
3317

2411
2411 TP

70,50,-

2502
70,2504
70,2525 SV
25,2552 XM
25,2573 ZE
50,2581 ST
25,2582 JX
25,2583 N M 25,2584 HK
25,2591
2601

70,70,-

2636 BH
2650
2684
2741 EG
2802 XA
2804 JG
2807 AX
2903 LX
2907 DJ

25,70,70,700,25,700 700^25,50,-

2931

70,-

2935 VE
2967

50,70,-

3208

TP

500,70,50O,-

AM
SH
50,VB
50,3328 DM
50,3328 MJ 500,3331 VH
25,3352
70,3362 SE
5O,3373
7O,3439
7O,3443 GD
5O,3448 HE
25,3454 BT
25,3465
7O,3531 PX
5O,3551 GR
25,3555 XG
50,3572 EH
25,3572 NC
50,3582 CM
25,3601

De Thuisbingowinnaars van

augustus
1628
1771

MX
PE

002
O45

3027

AJ

O43

2984 EH
25,NC
50,2995
70,3011 KR
50,3021 R P
25,3023 HH 7000,3025 NV 500,3026 SR
25,3027 KL
25,3033 HA
25,3033 VL
50,3035 RK
25,-

3739
70,3749
70,3752
70,3755 G D
25,3780
70,3785
7O,3817 ET
700,3819
3841

7O,-

EG 500,3843 VE 700O,3844 RT
50,3845
70,-

5101
5142
5151 GK
5212 XB

5262 BB
5268
5271 LB
5283 MD
5340
5345 VW
5351 CA
5384 N H
5384 SE
5397 AT
5401
5401 CT
5421 KL

50,7O,7O,70,25,50,-

5424
5427
5438
5463
5464
5465
5502
5503

TE
HC
VP
RM
CM

50,50,-

6228 GX
25,6235 CC
50,25,6243 NG
25,50,6291 LS
25,7O,6372 GX
50,7O,6374 MG 25,25,6413 VL
7OO,70O,- 6417 TZ
50,25,- 6442
70,70,- 6444 CW 700,5OO,6446 XJ
25,7000,- 6527
70,50,7O,- 6546 LA
500,- 6546 RT
50,6566 EB
25,25,50,- 6570
70,25,- 6581 AZ
50,25,- 6585 WR 50,6621 LD
25,7O,25.6626 AJ
25,50,-

6641

70,-

25,25,70,70,7OO,50,70,50,-

6645
6652
6658 GJ

7O,70,25,-

6661
6671
6713

ZC
MR
6822 CB
6826 RA

70,25,25,-

50,25,-

Maahdprijs
f 10O.OOO,2907 ZB 048
en voor iedere deelnemer in
de postcode 2907 ZB een
troostprijs van ƒ 1.000,-

70,-

3648
1O 3703 HN
25.3706 GR 500,3721 GD
25,3723 JP
25,3732 VL 7OOO,3737
70,-

Thuisbingo
f 25,OOOf-

2991

4102 EM
4126
4141
4171
4191 MG
4201 KB

5062 CB
5076 HV
5081 WJ
5091 AN

4205
4206
4207
4254
4285

XR

CJ
LD
TK
4301 JT
4307 BH
4325
4325 CK
4335 KJ
4351 AT
4353 SC
4381 AT
4384 CN
4388 ES
4410

4423
4424 DB
4431 CM
4458 BM
4462 PA
4481 BX
4484 CZ
4485
4535 CJ
4568
4694 RE
4724
4800
4827 EN
4834 J L
4841 DB
4850
4904
4931 HD
5014 M J
5037 AX
5038 BH
5061 RA

25,7O,25,25,25,5O,-

5O,7O,25,25,5O,-

700,700,5O,25,70,-

70,700,70O,7OO,5O,25,-

25,70,25,7O,25,70,70,25,25,50,-

70,7O,5O,-

700,7OO,500,50,-

LC
5626 AN

5616
5641

5643
5644
5652
5672
5673

700,700,70,-

JD
NC

25,25,70,GH
50,MK
25,5721 BR
70O,5725
70,5737
7O,5737 HE
25,5737 PC
25,5761 RD
25,5802
70,5807 AK
50,5854 DZ
5O,5914 LX
25,5924 CA
25,5932
7O,5953 MA
50,5980
70,5988 BT
50,6021 CE
50,6027
70,6034
70,6037 RR 700,6051 JE
5O,6071 PD
25,6075
70,6095 AH
50.6104 BB
25,6114 HK 7OOO,6118 ZG
700,6122
6211 PS
6214 RM
6215 RX

6226 CB

70,50,25,-

500,50,-

6842 BE
6845 HG
6927
6931 TD
6951
6991
7021
7021

25,25,7O,25,70,-

XV 700,DW 50,NH
25,7035
7O,7035
70,7109
7152 GD
7174

7203
7204
7241
7241
7261
7314
7316

7O,50,7O,-

RH

7O,50,70,70,25,-

7561

70,-

EW
XR

BV
PR
7701 G J
7722 TA

50,25,70,70,25,25,25,-

50,-

8917
8933
9001
9006
9024
9053
9071
9079
9088
9133
9143
9202
9212
9223
9231
9247
9258
9292
9301
9321
9336
9354
9359
9366
9402
9410
9461
9463
9485
9486
9487
9551
9611
9629
9642
9649
9665
9665
9681
9693
9713
9716
9721
9725
9743
9744
9751
9753
9766
9872
9946
9954
9959
9973
9982
9989
9999

7O,-

DG

AE
WS
NK
PA
KV
GD
SH
EH
VP
TL
JC
HX
RP

AN
AR
ED
JS
ET
HW
BH
CH
CP
BR
GX
CD
PP
AD

AL

25,7O,7O,70,70,70,70,50,70,25,5O,25,70,70O,5O,70,70,25,25,7O,700O,70,50O,50O,7O,700,50,70,70,70,50O,25,70,700O,700.50,25,25,25,70,25,50,25,70,25,700,25,70,7O,70,7O,7O,7O,50O,70,7O,-

EXTRA
PRIJZEN

7O,70,-

DG
7329 DN 50,7331 KW 50,7411 AB
25,7417 BB
5O,7418 BZ
50,7439 AR
25,7468
70,7468 GC 700,7523 TK
50,7545 XD 700,-

7577
7608
7627
7676
7676
7683

25,7722 VK
7741 HK 7000,7783
70,7785
70,7792
70,7815 AM
25,25,7833 KC
7885 BD
50.25.7906 CJ
25.7908 BZ
7913 BP
50,7921 JA
50.25,7941 KL
10O,7942 VL
7943 JA
25.7954 PN
25,8076
10,8084 EZ
25.10,8085
8091 JE
25.8141 MS
25,8152
10.8167 LA
25,8167 LX
25.8211
1O,8219
10.25.8243 HE
1O,8253
8254
1O,8265 DW
25.8266 AD
50,8303
1O,5O,8331 GG
8356 DN 1OO.8391
1O,8397
10.8414
10.8427 RG
5O,8433 KX
25,8465
7O,8490
7O,8493
70,8501 NX 5OO,8526
70,8605 CR
25,8647
70,8744
70,8744
70,8748 AB
25,8771
7O,8831 ZE
5O,8852
7O,8862 PP 50O,8871
7O,7O,8872
5O,8881 AM
7O,8899

10.000 arrangementen
voor 2 personen

IA
'V.

Met z'n tweeën op
11 oktober naar het
P
Postcode Loterij Gala
|H(
met o.a. André Rieu in
,
«
1

n

het Gelredome Stadion

Itfi

in Arnhem.

DE RIJKSTE PRIJS VAN
JJIZ NEDERLANDI 20,7 MILJOEN
KANJER
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'We zijn al jaren
bezig met afbouwen'

Met

oog
en

oor

I

N HUN FRAAI ingerichte
woning in één van de flats
aan de vlakbij het strand
gelegen Passage kan het
echtpaar Balledux de verslaggever hooguit een uurtje te
woord staan. Tegen half zes
kijken beiden steeds vaker
naar de klok. „Eigenlijk heeft
onze schoonzoon de zaak al
helemaal overgenomen," licht
meneer Balledux de onrust
toe. „En dat doet hij gelukkig
hartstikke goed. Maar we gaan
er nog steeds vrijwel elke
avond heen. Ik vind het nog
altijd leuk om in de keuken te
staan, en te helpen bij de inkoop. En mijn vrouw fungeert
graag als gastvrouw. We houden er nu eenmaal van om wat
te doen te hebben. Voor ons is
het niks om achter de geraniums te gaan zitten."
Reeds op 15-jarige leeftijd
maakte de inmiddels 68-jarige
Lodewijk Balledux kennis met
de wereld van verse paling,
zalm, poon en wat de zee nog
meer aan heerlijks oplevert.
Als jongste bediende leerde hij
van Hendrik Schut, die de winkel in 1919 opende, de kunst
van het vis bakken. Tevens
zorgde hij ervoor dat de producten op het bestemde adres
terecht kwamen. „In die tijd at
bijna iedereen op vrijdag vis.
Op donderdag reed ik pp mijn
fiets dan ook de hele wijk door
om te horen wat ze wilden hebben, en op vrijdag bracht ik de
bestellingen langs de deuren."
Hoewel Balledux veel plezier
in het vak kreeg lag een loopbaan als vishandelaar aanvankelijk niet op z'n weg. Zijn
technische aanleg benutte hij
om een baan bij de KLM te
verwerven, waar hij als electricien acht jaar lang heeft meegeholpen om vliegtuigen te
bouwen. „Maar als ik ook maar
even een uurtje vrij had stond
ik in de winkel," memoreert hij

de badplaats door
„Achteraf gezien hadden we er tien jaar
eerder een restaurant va_n moeten maken.
Maar ja, we hadden altijd een heel goede
boterham aan de viswinkel, zodat het een
hele stap was om die zomaar op te geven.
Bovendien moest ik nog ontdekken dat ik
van nature een heleboel feeling heb voor
het bereiden van visgerechten," blikt
Lodewijk Balledux met zijn vrouw Helena
terug op hun veelbewogen loopbaan.
Samen veranderden zij de befaamde
viswinkel Schut in de Kerkstraat Zl in het
specialiteitenrestaurant dat thans in de
wijde omgeving bekend staat om zijn
unieke kwaliteit.

Volgens haar zal op die zondag
het bedrijfsmotto 'meer vakantie vindt je nergens' volledig waai-worden gemaakt. „De
bezoekers krijgen van ons bij
de ingang een stempelkaart,
waarmee ze langs tien verschillende activiteiten kunnen
gaan," kondigt De Jongh aan.
„Zo kan men diverse proeverijen bezoeken, en de feesttent
waarin een band voor live-muziek zorgt. Verder is er straattheater, en zal onze clown Billy
de kinderen vermaken met pnder meer een ballonwedstrijd
en een mini-disco. Wie na af-

Ze komen weer
Weet u het nog' Die eerste ritjes op de fiets van uw schoolgaande zoon of dochter. Ik kan me nog herinneren dat ik na lang
aarzelen en pas na vele maanden later mijn stoere zoon alleen
liet gaan op de fiets. Want zijn vriendjes deden dat natuurlijk
allang. Nooit heb ik hem verteld dat ik stiekem achter hem aan
reed, om te kijken of het allemaal wel goed ging. Echt ouders ik
verzeker u: niets is slechter voor de gemoedsrust! Nu zoonlief al
dit soort gevaarlijke capriolen heeft overleefd, kijk ik met weemoed naar de hummels die op hun fiets mét oranje vlaggetje,
zomaar de straat oversteken Aan mij is de actie 'De scholen
gaan weer beginnen' zeker besteed. Met een grote boog rijd ik
om al die pedaalnddertjes heen.

i
'

Schelpenpaadjes
Lodewijk Balledux: „Voor ons is het niks om achter de geraniums te gaan zitten"
Toto Kaï m Schut

met een schalkse blik op zijn
vrouw. „Niet alleen omdat ik
dat gewoon erg leuk vond,
maar ook en vooral omdat ik
zo dicht mogelijk bij de dochter van meneer Schut wilde
zijn."

straat, samen met de bloemenwinkel van Vader, de modezaak van Drommel en lunchroom Berkhout."
Toen Hendrik Schut in 1966
voorstelde om de winkel over
te nemen grepen zijn dochter
en schoonzoon deze kans met
Hendrik Schut had kennelijk beide handen aan. Samen wiszoveel plezier in de relatie van
Lodewijk en Helena dat hij het
stel in 1957 aanbood om na
hun trouwpartij boven de winkel te komen wonen. Voprwaarde was wel dat zijn
schoonzoon 'vast in de zaak'
kwam werken, hetgeen voor
Balledux bepaald geen straf ten ze er een nog winstgevenwas. Integendeel, met een der onderneming van te maenorme dosis enthousiasme en ken. Na verloop van tijd bewerklust wierp hij zich op zijn kroop mevrouw Balledux echnieuwe taak.
ter een zeker gevoel van pnvre„Zeker hier in Zandvport de. „Diep in mijn hart wilde ik
was die winkel een begrip," eigenlijk allang van die viswinvertelt hij. „We stonden name- kel af," onthult ze. „Het leek
lijk bekend om onze bijzonder me veel leuker om in een resverse waar. Bovendien was de taurant te werken. Maar ja, de
zaak van Schut één van de al- zaak liep hartstikke goed, zoleroudste winkels van de Kerk- dat het een enorme gok zou

zijn om het roer in één keer om
te gooien. Daarom begonnen
we in 1972 heel voorzichtig in
een achterkamertje, met niet
meer dan zes tafels."

bij het restaurant te trekken.
Sindsdien staat de zaak alom
bekend als een plek waar zelfs
de meest kritische fijnproevers
naar volle tevredenheid kunnen tafelen.

loop een volle stempelkaart inlevert maakt bovendien kans
op het winnen van een midweek- of weekendverblijf in
één van onze vakantieparken."
Tot de attracties op de open
dag behoort eveneens de mogelijkheid om het Romeins ingerichte, subtropische zwembad voor minder dan de helft
van het normale tarief te gebruiken. „En als superspectaculaire klap op de vuurpijl zetten we een scadfall neer, die
met z'n veertig meter hoger is
dan ons hotel," vertelt De
Jongh. „Zo'n scadfall kun je
zien als het broertje van de
bungeejump. Alleen zitje nierbij niet vast aan een stuk elastiek, maar kom je na de sprong
in een vangnet terecht."

Eigen ruimte voor
Ria Al en Inge Nanai
ZANDVOORT - Bij gebrek
aan een eigen werkadres moesten Ria Al en Inge Nanai hun
cliënten tot voor kort aan huis
behandelen. Sinds gisteren is
daar echter definitief een einde

m.

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
•"••!»•
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad.
Postbus 26.2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 lel 023-5718648.
of Faxen 023-5730497

e

aan gekomen, want vol trots
openden de jonge onderneemsters in de Van Ostadestraat
22 hun eigen Praktijk voor
Sportmassage, Shiatsu en
Voetreflextherapie.
Voortaan kunnen de twee
daar in alle rust, en met de benodigde apparatuur onder
handbereik, hun voor allerlei
lichamelijke klachten heilzame
therapie toepassen. Aan de
openingsreceptie ging een zeven weken durende renovatie
vooraf, waarin de voormalige
melkhandel van Jaap van der
Werff grondig werd verbouwd.
„We zijn dan ook heel tevreden
over het resultaat," laat de
brildragende Ria Al weten. Zij
voegt eraan toe dat wie van
haar of Inge's diensten gebruik
wil maken eerst altijd een afspraak moet maken via telefoonnummer 5714092.

gers overlaten. Een jaar of vijf
geleden hebben zij er namelijk
voor gezorgd dat de geschiedenis zich herhaalde door hun
schoonzoon Marcel Sam-Sin
tot bedrijfsleider te benoemen.
Met hun dochter Louise woont
Marcel nu boven het restaurant waar hij de scepter
zwaait. Dit geeft het echtpaar
Balledux eindelijk de kans van
hun verdiende rust te genieten, al komt daar in de praktijk
nog maar weinig van.

Dit experiment werd vrijwel
meteen een doorslaand suc„We hebben inderdaad een
ces, niet in de laatste plaats flinke kring van vaste klanten
opgebouwd," stelt meneer
Balledux vast. „Enerzijds natuurlijk door de kwaliteit van
wat we serveren. Maar ook
door de prettige ambiance die
we bieden. Zowel mijn vrouw
als ik hebben het altijd heel
belangrijk gevonden om even
doordat meneer Lodewijk een vriendelijk als correct met
opmerkelijk talent ontwikkei- onze bezoekers om te gaan. En
de voor de bereiding van de dat wordt duidelijk op prijs geverse visproducten. Al snel steld. Van mijn dochter hoor ik
hadden liefhebbers er een flin- zelfs dat er speciaal naar ons
ke dagreis voor over om in de gevraagd wordt, als we er een
Kerkstraat te komen genieten keertje niet zijn."
van de perfect geserveerde deOfschoon Lodewijk en Helelicatessen. Voor het echtpaar na Balledux nog vrijwel elke
Balledux was het dan ook geen avond van de partij zijn, kunmoeilijke beslissing om ook nen ze de zaak inmiddels met
het resterende winkelgedeelte een gerust hart aan hun opvol-

„In feite zijn we nu alweer
jaren bezig om af te bouwen,"
constateert meneer Balledux.
„Maar ja, het blijft trekken, hè.
Al denk ik dat we het langzamerhand echt wat rustiger aan
kunnen doen, sinds Marcel en
Louise de zaak definitief onder
hun hoede hebben genomen.
Dat geeft ons de gelegenheid
om ook eens op vakantie te
gaan. Zo vaak zijn we niet wéggeweest, dus we hebben nog
heel wat in te halen."

Weekenddiensten

van de

'Als ik een uurtje vrij had
stond ik in de winkel'

'Superattractie' op
open dag Gran Dorado
ZANDVOORT - „Dat Gran
Dorado niet alleen is bestemd voor de park- en hotelgasten willen we heel
graag laten zien aan de bewoners van Zandvoort en
omstreken. Vandaar dat we
op 13 september voor het
eerst een open dag organiseren. Tussen elf en zes kan
men dan ter plekke komen
constateren dat we heel wat
hebben te bieden," aldus üirectie-secretaris Saskia de
Jongh.

Monique van Hoogstraten

I
I
«

POLITIE: Alarmnummer 112. Postbus 100, 2040 AC ZandIn andere gevallen: tel. (023-) voort.
5713043.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
BRANDWEER: Alarmnummer van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
112. In andere
gevallen minimaal l dag van te voren
023-5159500 of - voor info over- opgeven bij het Welzijnscendag - (023-) 5740260.
trum, tel. (023-) 5717373. Voor
AMBULANCE: Alarmnummer de maandag moet men zich op
112. Anders: tel. 023-5319191 de vrijdag ervoor opgeven.
(ongevalllen), Centrale Post 50 plus Inlooppunt: Woe 10-12
Ambulancevervoer (CPA) uur, voor informatie, ontmoeKennemerland.
ting, leestafel en kopje koffie of
Huisartsen: De volgende huis- thee. Willemstraat 20, zij-inartsen hebben een gezamenlij- gang Gemeenschapshuis.
ke waarnemingsregeling: J. Alg. Maatschappelijk Werk
Anderson, B. van Bergen, C. Zandvoort: Noorderstraat l,
Jagtenberg, Hermans, P. Paar- tel. 5713459 bgg 023-5320464.
dekopper, H. Scipio-Blume, F. Spreekuur op werkdagen van
Weenink. Informatie daarover 9.00-10.00 uur. Verder volgens
tijdens weekend, avond/nacht afspraak.
vanaf 16.30 uur, én tijdens Telef. Meldpunt Sexueel Gefeestdagen via telefoonnum- weld: tel. 023-5340350 op werkmer (023-) 5730500. De spreek- dagen 12.00-14.00 uur en
uren van de dienstdoende arts maandag- + donderdagavond
zijn zowel op zaterdag als zon- 19.00-21.00 uur.
dag van 11.30 tot 12.00 uur en Telef. meldpunt Ouderen Misvan 17.00 tot 17.30 uur. Een af- handeling: 023-5159700, van
spraak is niet nodig.
08.30 tot 17.00 uur.
Gezondheidscentrum (tel. Zandvoortse Vereniging van
5716364):
uitleenmagazijn: Huurders: Gratis advies voor
13.00-14.30 weekdag., spoedge- leden. Telefonisch spreekuur
vallen za en zon: doktersdienst elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
0900-1515.
uur: (023-) 5731618 (SecretariTandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
ZVH). Schriftelijk: Postbus
Apotheek: Zeestraat Apo- 287, 2040 AG Zandvoort.
theek, J.W. Neutel, tel. (023-) Woningbouwvereniging EMM:
5713073, openingstijden (al- Klachtentelefoonnummer
leen voor recepten): zaterdag technische
dienst:
(023-)
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, 5717577.
zondag
11.30-12.30
en Storingsnummer gas buiten
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- kantooruren' tel. 023
ningstijden informatie over de (5)235100 (nv Energiebedrijf
regeling via tel.nr. (023-) Zuid-Kennemerland. Tijdens
5713073.
kant.uren: 5235123.
Wijkverpleging: Voor spoedge- Openbare bibliotheek: Prinvallen is het Kruiswei k Zuid- sesseweg 34. tel. (023-)
-Kennemerland 's avonds, 's 5714131.
Open
ma.
nachts en in het weekend te 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
bereiken via de doktersinfor- 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
matiedienst: tel. 0900-1515.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u.,
Verloskundigen: Mevrouw S. zat. 10-14 uur.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gpmbert en/of P. J. van
der Deijl, Kochstraat 6A,
Burgerlijke stand
Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort,
Periode: 22 aug.tot 28 aug. 1998
tel. (023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn Getrouwd: Aiidrae Koper en
der dieren (023-) 5714561, Ver- Renate, Simone de Dood. Pemissingsdienst 023-5383361, trus Johannes Ruigrok en JoAsiel Zandvoort (tevens pen- hanna Petronella van der
sion) (023-) 5713888. Stichting Ploeg. Frederik Egbert Arie
Regionale Dierenambulance: van der Meulen en Simone An023-5363476 of alarmnummer drea Schilpzand. Ronald van
023-5334323 (24 uur per dag). Dijck en Mariska Jolande
SOS Telefonische Hulpdienst Bruggeman.
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, Geboren: «MDNM»Seranya
dag en nacht bereikbaar voor Montho, dochter van Paul en
een gesprek van mens tot Sandee Nihot-Mongkhon.
mens.
Overleden: «MDNM»Ria van
Welzijnscentrum Zandvoort: Gils-Drost (49). Anaa van de
Willemstraat 20, Voor informa- Noort-Paap (75). Gijsberdina
tie, advies en hulp tel. (023-) Antonia Cohen-Van der Pijl
5717373, op alle werkdagen van (87). Hannij Schortemeijer
9.00-17.00 uur. Schriftelijk: (72).

De afdeling Reiniging en Groen heeft een nieuw plan bedacht
de invpenng van een ecologisch lint. Nee, dat is geen moeilijke
benaming voor een gebied waar niemand meer mag komen,
maar een verbindingszone met de natuurlijke omgeving. Het lint
gaat lopen van de Sophiaweg en via de Van Lennepweg richting
circuit. En voor wie zich daarvan geen voorstelling kan maken
de strakke grasveldjes krijgen een meer natuurlijk aanzien met
zeedennen, schelpenpaadjes en zitbankjes. Een ware toeristische route met miniduinen. Dat wordt gezellig in de file! Wie
trouwens meer wil weten over het plan kan dinsdagavond 8
september terecht in de raadzaal. Vanaf acht uur is de gemeentelijke afdeling present.

Geintje van pa

Dier
week

Hannie Aardewerk van Chin Chm wordt zaterdag 35 jaar. Op
zich geen opmerkelijk feit als haar echtgenoot Mike niet het
kantoor van de plaatselijke krant binnen was gestapt met in zijn
hand een gekreukeld fotootje en de boodschap: „Ik wil een
geintje uithalen." Wat bleek: Zijn vrouw heeft zo'n hekel aan
bovenstaand fotootje uit haar jeugdjaren. Ze vindt dat ze er
vreselijk op staat. Mike Aardewerk zou het daarom leuk vinden
als ze op haar verjaardag ermee wordt geconfronteerd. „Zoiets
van Hannie van harte gefeliciteerd, je zoon Max." Omdat de
redactie het eigenlijk pok wel een maf fotootje vond, willen we
hem er graag bij van dienst zijn. Hannie, proost meid, nog vele
jaren. Ennuh...trek het je maar niet aan hoor!
ADVERTENTIE

Perro is Spaans voor hond en
laat deze Perro nou echt uit
Spanje komen! En zoals het
een Spanjaard betaamd,
houdt Perro van feesten, luieren in de zon en het vrije leven. Met andere woorden:
Perro is lief maar luistert matig...Perro's motto lijkt nog
het meest op de kreet: 'Partytime!' Opvoeden is nog wel
mogelijk, maar dan moet u
ook bereid zijn om deze vrijbuiter wat tijd te gunnen om
aan het strakke regime te
wennen en hem een enkele
misstap te vergeven. Mannelijk, twee jaar oud, lief voor
wat grotere kinderen, kijkt
niet naar katten om en is redelijk sociaal met andere nonden. Het contact met reuen
kan soms wat problemen ppleveren. Mag deze kanjer zijn
volgende feestje bij u thuis
vieren? Meer informatie over
Perro of een van van de vele
andere dieren die een leuk,
nieuw thuis zoeken, kunt u
krijgen bij het Kennemer Dierentehuis in Zandvoort, tel.:
57.16502.

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
l
rw

Maandag tot en met donderdag.
00 00-0700 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
1200-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
1700-2000 ZFM Nonstop
2000-2200 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00 00-07 00
07 00-09 00
09 00-1 1 00
1 1 00-12 00
12 00-13 00
1300-1500
1500-1700
1700-1800
1800-1900
19 00-20 00
20 00-22 00
22 00-24 00

ZFM Nonstop
Goedemorqen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Sport
v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag:
00 00-05 00
0800-1000
10 00-12 00
1200-1800
18 00-19 00
1900-2000
20 00-24 00

ZFM Nonstop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Cate Neul)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & PaddocR
DeCocquerell
De Kustwacht

Zondag'
00 00-09 30
09 30-10 00
1000-1200
1200-1700
17 00-19 00
1900-2400

ZFM Nonstop
Rulh (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

O

NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/ZFM

Kerkdiensten
Hervormde Kerk:

Al (staand) en Inge Nanai aan het werk in hun nieuwe praktijk
foto Kaï m Schut

Zondag 10.00 uur: SOW, ds J. van Leeuwen en ds C. vd Vate.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: SOW in Hervormde Kerk.
Agatha Parochie:
Zaterdag 19.00 uur: mevr. C. v. Ogtrop.
Zondag 10.30 uur: pastor C. v. Polvliet, mmv Kinderkoor.
Nieuw Unicum: zat. 10.45 uur: geen dienst.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB:
geen dienst.

Millenniumprobleem?

IHusUatu* M di c do Hoci
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Zaterdag 12 september van
11,00 tot 16.00 uur tonen
onze mannequins
Herfst- en winterkollektie
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FILIALEN ZAANDAM EN ZOETERWOUDE

"*

tfw>
<£*o*

VAN 11.00 -17.00UUR
s

U bent van harte welkom Inj

mWi

tô
%m

Cortina Modes

- \ / • ' ' ' '"'"l'

^Aptuijirijj!

*fAc-^in';;",-J't'*!"-v' '•":-;•''i^MÏ^y.-jiifJ

i -

Ul

.Iein3,
2024JHZandvoo
023^571

ii

^,VV^
JV^'

/

VERKOCHT
En de makelaar weet van wanten en kranten.
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VOOR 1.500,GRATIS AEG
INBOUWAPPARATUUR!
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, U kiest tijdens de actie^S-daagse voor een
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Daar zit u dan. Een heerlijk huis op 't oog,
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt.
De beste manier: een advertentie op
opvallend formaat.
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller, want:

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

NUKOPEN,...
IN SEPTEMBER 1999
BETALEN!

GRATIS
WHIRLPOOLSYSTEEM
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Zandvoorts Nieuwsblad
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Fa. P. Klein
Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

De Vonk
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Haltestraat 9, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort

Shell Geerling

" * » ' ' » '

Kerkstraat 12. Zandvoort

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2A, Zandvoort

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Station"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

Brugman
installatieplan
voor de
cpmplele
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DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:

Vraag naar

Inbouwapparatuur
binnen 48 uur
geleverd.

• " • • • ' ï '

Neein, gezellig uw kuideren inee. Terwijl u
É, ,
ideeën opdoet, kunnen zij"meèdoèn^aan\* • ^ '^
6,'lde Meui^ed^jdi^Q^imQ^^^ÉM^^^, v m A
' *• •**>>.• K''«SÏ»II i
genlwor
k
i
«!.«Jfï"'i«.'*"«^*W|W«
letde^adeauboi

installatie van

KEUKENS & BADKAMERS •-****

AJISTERDAM,
Stadhouderskade 74,020-6752956.
HOOFDDORP."
Kruisweg 785C, 020-6533462

,

ZAANDAM".
PieterGhijsenlaan ll/Provincialcweg, 075-6157867
ZOETERWOUDE".
Hoge Rijndijk 195,071-5892086.
* ook Biulkainershowrnom. Overige adressen vindt tt in de Gouden Gids.
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DE CONTACTLIJN
Kr is een nieuwe cfüciëmc manier om snel
in conUK'l te komen met leuke meisjes,
vrouwen en mantien vi;\ de Contucllijn. Op
de Conliictlljn 0906-501515.6 k u n t ii anoniem luisteren naar tulloxe serieus Inge• spruiten advertenties van lezers die een
serieuxe partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.
U k u n t iils lezer van ten van de nieuws- en
huis-ann-htiisblaclen van Weekmedia direct
reageren op du Ingesproken advertenties
door een leuke reactie in te spreken.
Uiteraard k u n t via 0906-501515.6 ook zelf

anoniem, een gratis contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat u de advertentie
heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code van de belcomputer.
Hiermee k u n t u later clc reacties op uw
eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u
ingesproken advertentie ook nog plaatsen
in on/e krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op
dexe wijze al binnen één of twee dagen
leuke contacten mei anderen gekregen.
ll.OOgpm)

Personeelsadvertenties worden gelezen in de nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde leesduur van
zo'n 21 minuten ligt het voor de hand dat de personeels- en opleidingsadvertenties
goed gelezen worden.
Bel voor meer informatie over succesvolle personeelswerving ons kantoor.
De uitgebreide folder en advertentie-tarieven liggen voor u klaar.
Amsterdam 020-562.3076

Amstelveen 020-347.3422

Zandvoort 023-571.7166

r
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Banen- en opleidingenkrant .van Weekmedia
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is een dynamisch bedrijf dat al meer dan l O jaar landelijk actief is in de markt van computer supplics
en kantoorartikelen. Wij zijn vanwege omzetgroei op zoek naar:

( Rayon Manager m/vrayon Amsterdam )
Functie-omschrijving:
Als Rayon manager bent u verantwoordelijk voor de omzet binnen uw rayon. U onderhoudt het contact met de bestaande relaties en breidt daarnaast onze bestaande klantenkring uit. U werkt zeer veel samen met de medewerker
customen-support welke aan iedere buitendienstmodewcrker is toegewezen.

Wij vragen:.

Wij bieden:

Q Een goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal
ü Verkoopervaring
Q Een afgeronde Havo- en/of MBO-opleiding
Q Een representatief voorkomen

Q
ü
Q
ü
Q

Een gezonde onderneming
Een goed salaris
Een gunstige provisieregeling
Een auto van de zaak
Prettige werksfeer

Wij zoeken

C

meerdere medewerkers m/v
voor onze afdeling Customer Support en voor ons Co//-Center

Adriënne
Buth legt
één van
de taalcursisten uit
hoe het
lessysteem
werkt

Functie-omschrijving Customer Support:
In deze functie staat het contact met onze klanten centraal. U maakt zelfstandig voor de rayonmanagers afspraken en
deelt zijn planning In. U bent verantwoordelijk voor de gehele administratie van een aantal vertegenwoordigers.
Functie-omschrijving Call-Center:
Een veelzijdige functie waarin u verantwoordelijk bent voor de benadering van een aantal prospects. Het in goed overleg samenwerken met customer-support en het uitwerken van offertes is deel van deze functie.

Wij vragen:

Wij bieden:

Q Een goede telefoonstem
Q Een afgeronde Havo- en/of MBO-opleiding
D Goede contactuele eigenschappen

Q Een gezonde onderneming
Q Een goed salaris
ü Een veelzijdige baan in een gezellig team

(Het betreft hier zowel parttime als fulltime vacatures)
Voor inlichtingen omtrent de bovenstaande functies kunt u telefonisch contact opnemen met de heer R. C.Vis.verkoopleider, telefoonnummer 020-4826252.
Sollicitaties:
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan Ribton Computer Supplies BV, t.a.v. mevrouw M.Willems,
Postbus 19, l 120AA Landsmeer.

Van + Van Publiciteit bv is een PB- en communicatie-adviesbureau met vier hoofdactiviteiten: tekstproducties, sponsored
media, public relations en evenementen.
Voor één van onze klanten zijn wij op zoek naar:

Voor meer informatie kun je ook bellen: O34G-559O9O.

Dertig uur om vreemde taal te leren

DIPLOMA
KREAT1EVE
HANDVAARDIGHEID

een administratieve kracht (m/v)
Deze persoon zal gedurende één jaar, op basis van detachering,
werkzaam zijn op de PR-afdeling van het Europees hoofdkantoor
van een groot internationaal opererend bedrijf. Het bedrijf is gevestigd in Amsterdam. De administratieve medewerker zal assisteren bij alle voorkomende werkzaamheden. De postverdeling, het
verzorgen van mailings, het bijhouden van het foto- en videoarchief
en het verrichten van licht administratief werk behoren onder meer
tot het takenpakket.
Een uitstekende beheersing van de Engelse taal (in woord en geschrift) is een absolute voorwaarde. Enige jaren ervaring met het
werken in een kantooromgeving is een pré. Uiteraard worden snel
en accuraat kunnen handelen en een servicegerichte instelling op
prijs gesteld.
Ben je geïnteresseerd in een afwisselende baan bij een internationaal, dynamisch bedrijf en beschik je over voldoende kennis van
standaard kantoorsoftwareprogramma's (MS word, MS Excel)?
Stuur dan een brief met een korte motivatie en je cv naar:
van +, Van Publiciteit bv
t.a.v. mevrouw H. M. van Berkel,
Postbus l 188. 3GOO BD Maarssen

Foto: Jaap
M aars

De opleiding in het Amsterdams Bedrijven Centrum
bereidt mensen voor op een functie in het creatief
werk of voor uw eigen creatieve ontwikkeling.
Parttime opleiding: l ochtend, middag of avond per
week gedurende 2 schooljaren.
Kosten: ƒ 900 per jaar, inclusief materialen.
Diverse materialen en technieken.
Diverse vervolgmogelijkheden.
Bel voor prospectus
Ook voor de opleiding in HOOFDDORP
enALMERE
STICHTING KREATIEVE EDUKATIE
. 020-6862405 / fax 020-6812602
Secretariaat: Ie Hugo de Grootstraat 9 III
i 052 KK Amsterdam

Een kopie van uwgetuigschrift
getuigt net zo goea!
Hou het origineel dus altijd zelf, als u
solliciteert. Haakt dat weg, dan kunnen wij
weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

Beginnende cursisten aan het
Eerste Nederlandse
Talenpraktikum, dat ruim veertig jaar bestaat, krijgen les in
het talenpracticum waaraan het
opleidingsinstituut zijn naam
ontleent. De verschillende studenten zitten in één ruimte. Ze
dragen hoofdtelefoons en doen
hun les aan de hand van cassettes in de specifieke talen. Een
Portugees leert bijvoorbeeld

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

ELEKTROTECHNIEK &
ELEKTRONICA
Vl^

•

^

thuiszorg

WERKTUIGBOUWKUNDE
• ' ,
' , - " " '

'3V

PROCESTECHNIEK
BESTURINGSTECHNIEK

Thuiszorg Kennemerland Zuid verleent
huishoudelijke, verzorgende en verplegende
diensten waardoor klanten
zo lans en 2° optimaal mogelijk thuis
kunnen blijven wonen.
Uitgangspunten van onze organisatie
zijn respect voor de eigen leefsfeer
van de klant en professionaliteit van de
dienstverlening.
De organisatie is voornamelijk werkzaam in de gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort. Er wordt nauw samengewerkt
met andere zorgaanbieders In het
werkgebied.

. Uwiltnwel werken, maar u hebt schoolgaande kinderen???
*••

VEILIGHEID & CERTIFICERING

De cursussen worden door heel Nederland
verzorgd als avond-, dag- en

bedrijf scursussen.
Bel voor informatie: 0318-698 698

Stuur mij vrijblijvend de cursusinformatie
Voorletters / Naam:

>

V

"

>>V

Al

Als

ALPHAMEDEWERKER

ORGANISATIE & COMMUNICATIE

Adres privé:

Waarom is het volgens Buth
plezierig om andere talen te
leren en te spreken? „Taal is
een communicatiemiddel en het
is leuk om verder te kunnen
gaan dan alleen maar een glimlach of bij gewone nietszeggende gesprekjes te moeten blijven.
Als docente vind ik het interessant om te kijken wat de motivatie is van mensen die naar
Nederland komen of naar het
buitenland gaan. Je krijgt veel
verschillende mensen hier. Ze
worstelen met van alles en dat is
toch ook wel aandoenlijk af en
toe."
De tijden waarop de lessen in
het talenpracticum gevolgd worden, kan men zelf bepalen. Het
beste studieresultaat wordt
behaald als men per week
gemiddeld twee uur langskomt. •
Welke talen zijn populair en
zijn daarin nog verschuivingen Voor elk uur in het talenpractiwaar te nemen? Buth: „Er gaan cum moet men zich thuis ongeveer drie kwartier voorbereiden.
nu meer mensen op vakantie
naar Turkije of naar Indonesië. En klaar met een taal is men in
En Italiaans, een tijdje geleden feite nooit. Buth: „Maar dertig
was het heel opvallend dat veel uur talenpracticum is voldoende
meisjes Italiaans gingen leren. om de taal te kunnen verstaan
Er komen ook veel Italianen in en je verstaanbaar te maken."
Nederland, dan merk je dat
Jan Pieter Nepveu
hoteleigenaars hun Italiaans

Een leraar aan het talenpracticum moet dan ook thuis zijn in
meerdere talen. Directeur
Adriënne Buth, die hier ongeveer vijfentwintig jaar werkt,
beheerst Frans, Duits, Engels,
Spaans, Italiaans, Portugees en
Nederlands. „De docenten die
lesgeven in het talenpracticum,
vier op het ogenblik, moeten in
elk geval beginnen met zes
talen vloeiend te spreken. En
meestal ben je, als je zoveel
talen spreekt, ook wel geïnteresseerd om er andere bij te leren.
Verder hebben we ook veel freelance docenten die privé-les
geven en ook kunnen helpen als
cursisten in het practicum problemen hebben waar wij niet
uitkomen." .

BeI0900-89911G1
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

in de vakgebieden:

:

willen bijspijkeren. En met de
wereldkampioenschappen voetballen, waren er veel mensen
die Frans gingen doen. Zij gingen naar Frankrijk en wilden
daarom iets meer van die taal
weten."

Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren'. Maak
gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE'METHODE.

vooropleiding op lts/mts-niveau

••

Jaarlijks leren duizenden mensen in ons land
een nieuwe taal,
Nederlanders;èn buitenlanders,
als deze nog geen Nederlands
spreken. Waarom doen zij dat
eigenlijk? Buth: „We hebben net
een enquête gehouden. Zo'n 45
procent doet het voor werk en
45 procent voor vakantie. Het
kan pok zo zijn dat men een
huisje in Frankrijk of Portugal
heeft en de taal wil leren om
daar prettiger te kunnen
wonen."

Nederlands, terwijl naast hem
een Nederlandse het Italiaans
onder de knie probeert te krijgen. Alle cursisten staan via hun
hoofdtelefoon in verbinding met
de docent en krijgen aanwijzingen in de betreffende taal.

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN

Cursussen voor technici met een
'

o

f je nu op reis gaat of je kansen op een baan wilt vergroten, het leren van een taal is
nuttig en kan onderhoudend
zijn. „Het is leuk verder te
kunnen gaan dan een glimlach of nietszeggende
gesprekjes," zegt Adriënne
Buth, directeur van het
Eerste Nederlandse
Talenpraktikum in
Amsterdam.

m/v

:

Postcode:
Plaats:

kunt u in overleg uw werktijden regelen en aanpassen aan de
schooltijden.
Een alphamedewerker helpt oudere en/of zieke mensen bij huishoudelijke werkzaamheden, die zij niet zelf kunnen doen.
Als alphamedewerker ben je in dienst van de klant en werkje minimaal 3 uur per 14 dagen en maximaal 12 uur per week.
Op dit moment zijn er plaatsingsmogelijkheden in het hele werkgebied.
Wij bieden:
•*• zinvol werk
* leuke (belastingvrije) bijverdiensten
•*• werk in of dichtbij uw woonplaats
* sociaal contact.
Wij vragen:
* gemotiveerde mensen
*• met ervaring in de (eigen) huishouding
* en belangstelling voor mensen.
Het salaris is ƒ 15,57 netto per uur voor 23-jarigen en ouder.
Er geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.
Belangrijk!
Een alphamedewerker kan tot een bedrag van ƒ 8.617,- per jaar
belastingvrij verdienen (mits dit het enige inkomen is), terwijl de
partner de dubbele belastingaftrek behoudt.
yoor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Alphahulp, 's morgens tussen 08.30 en 12.30 uur.

STICHTING THUISZORG KENNEMERLAND ZUID
Stuur de bon in een gesloten envelop naar:
ROVC Technische Opleidingen, Antwoordnummer 85, 6710 VB Ede

Van Lennepweg 1,2111 HT Aerdenhout.
Telefoon 023-5213421.

WMCfl

ADVERTEREN? ZANDVOORT: 020 -571 7166

Naast het kantoor van Greenpeace in Amsterdam Centrum is er in Amsterdam-Noord ook nog;
een loods van Greenpeace Nederland. Hier wordt het actiemateriaal, waaronder boten en wagens, opgeslagen, onderhouden en gerepareerd. De Greenpeace-acties worden vanuit de loods;
georganiseerd. Voor deze locatie zoekt Stichting Greenpeace Nederland op korte termijn een:

LOODSEHEERDER/MONTEUR
Taken o.m.:
• alle werkzaamheden die verband houden met een optimaal beheer van de loods;
• onderhoud en reparatie van de boten (inboard- (diesel) en outboardmotoren (2 en 4 takt);
• (laten) onderhouden en repareren van de wagens (Iveco-bestelbus, Mercedes-bestelbus,
Mercedes truck en kraan);
• onderhoud en (kleine) reparaties van gebouw, machines en gereedschappen;
• doen van vervangingsvoorstellen als de onderhoudskosten, de betrouwbaarheid of de ruimene
toepassingen van vervangende materialen daartoe aanleiding geven;
• in overleg met het hoofd Actieteam (jaarlijks) opstellen van een onderhoudsplan en ondeirhoudsbudget en het na goedkeuring realiseren hiervan;
• bijhouden van vakkennis met betrekking tot magazijnbeheer en onderhoudswerkzaamheden..
Wij vragen:

•
•
•
•

opleiding VBO-motorvoertuigentechniek;
kennis van magazijnbeheer;
ervaring met soortgelijke (technische) werkzaamheden;
in het bezit van een groot rijbewijs.

Wij bieden:
een veeleisende, uitdagende functie in een omgeving met betrokken en enthousiaste collega's,e<=:n
redelijk salaris dat afhankelijk is van werkervaring, een premievrij pensioen, 8,33% vakantiegeld en
een OV-jaarkaart.

Aanstelling geschiedt voor de periode van één jaar met uitzicht op een dienstverband voor ombepaalde tijd. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u voor 10 september 1998 zenden naar Stichting
Greenpeace Nederland,Keizersgracht 174, IOI6 DWAMSTERDAM,t.a.v.Erwin van Poppel. Voor
achtergrondinformatie over Greenpeace Nederland kunt u ook terecht op de Greenpeace-internet pagina's. Het adres is: http://www.greenpeace.org/~nl.

r
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Banen- en opleidingenkrant van Weekmedia
KEIUIUEMER

ZORG

i de duisie l huis \'ei|ikt!,ini; S; Vci/oigmt; /oeken ue op korte termijn \inir het team
i l een

WIJKZIEKENVERZORGEIUDE m/v
20 uiii per \\eek
DE FUNCTIE:
V w e i k l in een team en v a k a n diensten bi) de klam thuis.
IX weik/aainheden, die niet een i;iote mate van /ellstan
dikheid uoiden iiitu,e\oerd, \\diden door de \\i)k/ieken\ei/oit;ende, op basis v a n de indicatie m oxeilei; met de clicnt
vaslgesteld De l u n u i c bev.U naast aii.iticxe en vcipleegkuniluie/Mi/ni^eiuk 1 taken ook pieventieve en cooidmeieiide laken.
DE FUNCTIE-EISEIU:
A opleidmy, /ieken\eivoij;iiit; en bi] voorkeur
applii.atieaiisiis \o»i vvijk/iekenver/oit;ende,
A bi] voorkeni e r v a u i i ü , m de llniisveiplettinu,,
A llexibele en klanl^ericlitc instelling;
A t;oede eontaetuele va.iidiglieden,
A m staal om /ovvel /ellstandiu, als m een team te wei ken
ONS AANBOD:
A een jaarcontract met uii/icht op een \aste baan;
A vveikti]den gespreid over 4 ochtenden en l middag;
A salans nissen ('2.815,-- en l'3 876,-- per maand (bij een
lullume dienstveibancl, 37-imgc werkweek);
A omegelmatiglieidstoeslag,
A deelname m liet pensioenfonds 1'CïCïM;
A mogelijkheid tot deelname spaarloonregeling;
A mogeli]kheid tot kindenip\ang;
A overige aibeidsvooi waarden volgens CAO-Tluns/org.

Kcnncnier 'llintsziirg is de regionale
thuiszorgorganisatie in '/.uidKcnnemerland wet ecu toui/ileet dicn\teupnkkct op bf t gebied van kraamzorg, )eitgdgKoiidheid\zorg, himbund'itrvue, persoonlijke verzorging en
thuisverpleging. Duur zijn ank prevcnticvc diensten bij inbegrepen alsmede
uitleen, verhuur en verkoopvan verpleeg- en hulpmiddelen na de
'Ihniszorgivmkel. In de tlunszorg
wordt gewerkt in een een op één sitnntie l'ij de cliënt thuis. Dat vrnngt
l>rojcni<iiinlitcif, zelfvertrouwen en
zelfstandigheid van onze ongeveer
1SOU medewerker'^.
De divisie 'llntis-Vcrplejiiiig O~
Verzorging levert diensten van ver[ilecgkundigc, verzorgende en begelcidendc aard gedurende 7 x 24 uur. Kr
zijn verschillende afdelingen, wijkzorg,
psycha-gertatric en thuisverpleging '/Lij
verlenen zorg die aansluit hij de spccijicke thuissituatie van de cliënt, aanvnllend op de zelfzorg en mantelzorg,
niet nis doel mensen met verschillende
ziekten en handicaps in staat te stellen
thuis te blijven wonen.

PARK DUIJNWIJK

Zandvoorters
gaan niet over
een nac

Yooi telefonische informatie kunt n contact opnemen met het hoofd ihinsveiplcging, me\rouvv
G Kii|gei tel m. (023) 5 1 0 0 4 6 5 .
Uw solliciratiebnef kunt u stineii naar Kennemer'rinns/org, l.a v mevrouw C Oude Luttikliuis,
peisoncclsconsulcnt. Postbus 6166, 2001 I I D Haailem en dient uiterlijk 21 september bij ons
binnen te /ipi.
hi wordt geh]kti|dig intein en e\tern geworven; eventuele geschikte interne kandidaten hebben
v ooi rang.
Kennemer 'thuiszorg i* nji l jnti 1997iintitaan int een fn\ie tussen Kriitwcrk Xind-Kcnnemerland en
thuiszorg Haarlem.

Eigen horecabedrijf..
:

Zij nemen de tijd voor een
goed hypotheekadvies!
Zandvoorters zijn nuchter genoeg om zich niet meteen vast te leggen op een standaardhypotheek. Want zoals bij

start 'n SEC-opleiding

elke financiële overeenkomst zijn bij een hypotheek meer aspecten van belang dan alleen een laag rentepercentage;
fl„»i;ï'

B Horeca Ondernemersvaardigheden
B Cafébedrijf/Sociale Hygiëne
Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste vestiqingseisen.
j
i
i
Ook voor andere branches.

o, i

Komt u daarom eens vrijblijvend praten met Cense & Van Lingen. Wij nemen graag de tijd voor u,

„
i
SEC is erkend
door de

waarbij dé volgende onderwerpen zeker ter sprake zullen komen:

horeca.

Bel voor informatie:

training &

ook uw carrièreverloop, uw huidige en toekomstige financiële situatie en fiscale aftrek spelen een rol.

opleiding

FINANCIEEL PLAN

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 51 50 329

Voor welke kosten kom ik te staan bij de aankoop van een woning? Hoe hoog wordt mijn maandlast? Heb ik
dubbele woonlasten tijdens de bouwperiode? Kan ik de hypotheeklast nu en in de toekomst dragen?
AMSTERDAM RAI

WAARDEBEPALING

INTERNATIONAL CXHIBITION
& CO N G R ESS ORGANIZERS

Wat is het belang van een waardebepaling van mijn huidige woning?

Amsterdam RAI is één van de toonaangevende tentoonstellings- en congrescentra in Europa. Jaarlijks organiseert
Amsterdam RAI ruim 60 vakbeurzen en tentoonstellingen.
Bovendien biedt het Congrescentrum per jaar onderdak aan
circa duizend bijeenkomsten, van vergaderingen tot internationale congressen. De verschillende manifestaties trekken bij
e.kaar ruim twee miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland.

WERK

Is deze waardebepaling vrijblijvend en zonder kosten?

VOLSTREKT ONAFHANKELIJK
Worden alle mogelijkheden en tarieven objectief vergeleken? Krijg ik wel de scherpste tarieven?

Werken als de kinderen naar school zijn?
Studie en werk combineren?

Hypotheek-Info-Avond

Dat kani Als administratief medewerker op de afdeling Catalogi/
Applicatiebeheer van Amsterdam RAI Catalogi/Applicatiebeheer verzorgt
onder meer de productie van catalogi van dertig beurzen en tentoonstelhngen Veider beheren zij het RAIWorld-mformatie-systeem, en het
centrale adressenbestand van Amsterdam RAI Voor deze afdeling zijn we
op zoek naar

vrijdag 4 september om 19.30 uur

Medewerkers
U bent, afhankelijk van het werkaanbod, minimaal 20 uur per week beschikbaar De arbeidsovereenkomst zal (nadat LI een periode via een uitzendbureau
heelt gewerkt) zodanig worden afgesloten, dat er gegarandeerd 130 uur per
kwartaal uitbetaald zal worden

de krant helpt
u op weg

Uw werkzaamheden:
.
Tot uw belangrijkste Uken behoren o a het invoeren van gegevens m de
computer en het controleren van bestanden.
Uw kwaliteiten:
U heeft een typediploma, gevoel voor de Nederlandse taal en moderne talen
en u kunt m teamverband werken Uw denk- en werkvermogen ligt op HAVOn i\eau
Wij bieden:
Ecu afwisselende baan bij een leuke organisatie waar u uw werktijden kunt
afstemmen op uw prive-situatie. Als u tijdelijk uit het arbeidsproces bent
ge/veest en daarom niet of nauwelijks computerervaring heeft, krijgt u een
opeirling
4/s u interesse heeft in deze functie, stuur dan binnen een week een bondige
sollicitatiebrief/net c v aan Amsterdam RAI, afdeling Personeel Et Organisatie
tav mevrouw N C Hummel-Simoons, Postbus 77777, 1070 MS Amsterdam
nicske luimmel@rai nl
Vermeld duidelijk in uw sollicitatiebrief welke dagen en uren u per week
beschikbaar bent.

Kom voor een duidelijk antwoord op al uw vragen naar de info-avond voor park Duijnwijk.
Op vrijdag 4 september a.s., aanvang 19.30 uur, organiseert Cense & Van Lingen in Gran Dorado, Trompstraat 2
te Zandvoort een speciale hypotheek-informatieavond voor de toekomstige bewoners van park Duijnwijk.

Hypotheekadviseur

Makelaar

Notaris

V.J. van Son, O.K. van Eek

J.C. van Lingen

Mr. A. Stuijt

CENSE
&
v
LINGEN
A
N

Tel.:(023)5715715

RAI GROUP

U bent van harte welkom!
ADVERTEREN? ZANDVOORT: 020 -571 7166
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Klaas Koper
rijdt Toer
ZANDVOORT - Klaas
Koper, onze dorpsomroeper, kan ook overweg met
de (iets. Zondag reed hij
namelijk voor de veertigste keer de Toer door
Noord-Holland oyer een
afstand van maar liefst 200
kilometer.
Vergezeld door coureurs, die van Friesland
tot Brabant naar Amstcrdan waren gekomen, vertrok Klaas Koper zondag
om zeven uur voor zijn
veertigste
Toer door
Noord-Holland. Ook dit
keer stond de RTC Olympia uit Amsterdam borg
voor de organisatie. Onder
goede wecrsoinstandigheden en met het windje in
de rug werd via Buitenhuis
en Alkmaar naar de eerste
rustplaats in Warmerhuizen gereden.
Onderweg kregen de
renners enorme pech toen
een loslopende hond de
weg overstak en voor een
valpartij zorgde. Zo erg
zelfs dat een renner voor
controle naar het ziekenhuis werd vervoerd, maar
gelukkig na onderzoek
weer naar huis mocht.
De tweede etappe ging
vervolgens van Warmerhuizen via Hypolytushoef
en Medemblik naar Nibbixwoud. Nu stond de
wind schuin tegen maar
zonder problemen werd
de wielerbaan van Sloten
weer bereikt, waar familie
en clubleden klaar stonden om Klaas Koper te
verrassen met bloemen en
cadeaus.
Tijdens deze jubileumtocht werd Klaas Koper
begeleid door zijn Zandyoortse fietsmakkers William Keur, Max Vastenhouw, Pieter Visser, Jan
Verburg en zijn zoon Peter
Koper. Peter Koper had
vier jaar niet op de fiets
gezeten, maar volbracht
de tocht over tweehonderd kilometer zonder
problemen.

woensdag 2 september 1998

Ik hoop dat ze mijn gedrevenheid accepteren'
ZANDVOORT - Niet alleen de voetbalteams verschijnen dit jaar met nieuwe
trainers voor de groepen, ook
de handbalvereniging ZVMRabobank gaat het met een
nieuwe man proberen. De 55jarige Haarlemmer, Rijk Oppelaar, is aangetrokken om
leiding te geven aan zowel
het vrouwen-als mannenteam.
In het handbalwereldje rond
de regio Haarlem is Oppelaar
geen onbekende. Zelf verdedigde hij het handbaldoel van
onder andere Geel Wit en Concordia. Zo'n vijftien jaar geleden maakte een nek-hernia
een einde aan zijn actieve
handbalcarriere. Na zijn herstel wilde Oppelaar weer terug
in zijn sport, het handbal,
maar dan wel als trainer.
„Ik woonde vlak bij het veld
van Geel Wit en ben er daar
ingerold. Daar speelde Concordia elfhandbal en ik zag
daar zo'n geweldige doelman
staan, dat ik mij voornam dat
ook te gaan doen," aldus Rijk
Oppelaar. „In die buurt waren
vele jongens gaan handballen
en we hadden op een gegeven
moment een wereldteam. Ik
was een streber en wilde het
beste uit mezelf halen door
veel en hard te trainen."
De enthousiaste trainer wilde wel hoger dan de eerste of
tweede divisie waarin toen gespeeld werd, maar dat kon niet
in deze regio. „Om hogerop te
spelen moest je naar Amsterdam en dat had ik er niet voor
over. De clubliefde hield mij in
Haarlem en ook het financiële
plaatje van het reizen naar
Amsterdam hield mij tegen. Ik
heb bovendien hele mooie jaren gehad bij Concordia. Door

mijn nek-hernia kon ik niet
verder spelen, maar ik bleef en
ben nog steeds gek van het
spellejte."
Oppelaar ging naar de cursus en behaalde vlot zijn trainersdiploma's. Vele teams
heeft hij inmiddels onder zijn
hoede gehad en het is hem redelijk goed afgegaan. „Met
BSM, KIC en Concordia wisten we ons in de derde divisie
te handhaven en recentelijk
heb ik voor drie/kwart seizoen
DSS getraind. Die club zat in
een diep dal en nadat ik bij die
jongens kon overbrengen dat
we er voor moesten gaan is het
nog gelukt ook. Elf wedstrijden
bleven we ongeslagen en we
wisten ons te handhaven. Ja, ik
ben daar best wel een beetje
trots op."
Scheidsrechter en ZVMhandbalman Jan Molenaar
raakte tijdens een wedstrijd
met Oppelaar in gesprek en
vertelde toen dat ZVM-Rabo
op zoek was naar een trainer.
„Voel je er wat voor, zie Molenaar tegen mij. Daarop antwoordde ik dat hij het maar bij
het bestuur moest aankaarten.
Na een eerste gesprek met het
bestuur klikte het meteen. Ik
ga er voor en zal kijken wat ik
uit deze groep kan halen. Het
is jammer' dat het mannenteam in de zaalcompetitie gedegradeerd is. We moeten proberen terug te komen."
De eerste kennismaking met
het handbalniveau van de
vrouwen en mannen van ZVM
was tijdens het Jan van Koningsbruggentoernooi.
De
mannen presteerden toen
goed maar de vrouwen vielen
wat tegen. „Ik zag wel dat de
dames een conditionele achterstand hadden. Dat viel me
niet mee. Daar moet flink aan

gesleuteld worden en na anderhalve maand kijken we wel
hoe het er voor staat. Er moet
nog een team van gemaakt
worden. Na een nederlaag
moeten ze niet het koppie laten hangen, maar terug vechten."
„Wat het herenteam betreft;
dat beschikt over vele creatieve spelers, maar ik zie ze liever
strak spelen. Aanvallend ging
het goed maar verdedigend
klikt het nog niet geheel. Daar
moet meer lijn in komen. Er
moet veel getraind worden op
verdedigende systemen en ik
denk dat zij dat snel kunnen
oppakken. De basis is ook hier
de conditie. De conditie moet
zo snel mogelijk worden opgebpuwd. Zonder conditie kan je
niet handballen, bovendien
voorkomt het blessures."
Rijk Oppelaar denkt terecht
gekomen te zijn in een vereniging waarin de sfeer en gezelligheid voorname uitgangspunten zijn. „Ik vind het een
uitdaging een onderdeel van
deze club te worden. Zo snel
mogelijk wil ik mij hier thuis
voelen. Ik denk dat het een
grote familie is. Een dat ligt mij
wel want ik ben een verenigingsman die zich voor tweehonderd procent wil inzetten.
Ik hoop bovendien dat ze mijn
gedrevenheid accepteren. Ik
coach wel rustig maar voel ook
de spanning en speel de wedstrijd mee. Met tactisch spel
ku je vaak een tegenstander
verrassen en als dat lukt dan
ga ik uit mijn dak. De liefde
moet echter niet van een kant
komen ook de spelers en speelster moeten er wat voor over
hebben. Met z'n allen moet het
best lukken."
De trainingen van de vlaggeschepen wordt door Oppelaar

Amsterdam
Marathon komt
met nieuwtje

Ook al weigeren de twee
broers voor Ajax uit te komen
aan hun enorme kwaliteit van
voetbal was dat niet te merken. In het mulle en rulle Zandvoortse strand lieten Frank en
Ronald de Boer prachtige
staaltjes techniek zien. Tot

ZANDVOORT - De Amsterdam Marathon, die op
zondag l november wordt
gehouden, kent dit jaar een
nieuw onderdeel: de McDonald's Skate Tour Amsterdam.
Tijdens deze toertocht leggen skaters en skeelers de afstand van een halve marathon
af, dwars door de hoofdstad.
Het parkoers wordt voor deze
gelegenheid verkeersvrij gemaakt. De start is om 10.25 uur
voor het Olympisch Stadion.
Vanaf die plek gaat het over de
Stadionweg, via het oostelijk
stadsdeel over de Prins Hendrikkade, langs de Dam over
het Rotón en door het Vondelpark weer terug naar het stadion in Zuid. Onderweg zijn
yerfrissings- en EHBO-posten
ingericht.
Er is plaats voor maximaal
2500 deelnemers. Voor meer
informatie en om in te schrijven kan worden gebeld met de
Amsterdam Marathon, telefoqn 020-6630781. Voor meer
inlichtingen kan ook contact
worden opgenomen met Dolly
van den Akker van McDonald's Nederland BV. Zij is telefonisch bereikbaar onder
Frank de Boer in actie op het Zandvoortsc strand
nummer 020-5642642.

RijkOppclnnr

verzorgd en bovendien neemt
hij de coaching van het vrouwenteam voor zijn rekening.
De coaching van het mannenteam wordt gedaan door Dirk
Berkhout. Deze combinatie

moet voor leuk een aantrekkehjk handbal zorgen. „Beide
teams trainen gaat nog wel
maar coachen wordt moeilijk
Daarom gaat Dirk de mannen
coachen ik denk dat deze com-

Kol) Knottcr

Natuurlijke hindernissen als
afwateringsbuizen, modderpoelen en sloten worden afgewisseld met allerlei door Nemo
aangebrachte handicaps in
spelvorm. Meedoen kan. Om in
te schrijven moet je met zijn
tweeën zijn, over een duik- of

groot enthousiastme van het
talrijke publiek deed het duo
de tegenstanders voortdurend
ZANDVOORT - Op de
in het zand happen.
goed bezochte algemene ledenvergadering
van
de
En de tegenstanders moch- Chess Society Zandvoort
ten er zijn. Rob Witschge en vond een unieke gebeurtenis
Melwin de Kom kregen er van plaats in de geschiedenis van
langs. Arno Splinter of Danny de club. Alle negen uit te reiden Ouden, ook zij waren geen ken prijzen van het seizoen
partij voor voortreffelijke Aja- 1997-1998 bleven in het becieden. In de finale waren de stuur. Behalve de prijsuitreispelers van De Graafschap, king brainstormde het beDennis Gerritsen en Robert stuur lange tijd met de leden
Fuchs de tegenstanders van van de diverse competities.
De Boertjes. Ook deze opponenten waren niet opgewassen
Afgelopen
vrijdagavond
tegen het superieure voetvol- deed de Chess Society Zandley van de gebroeders De Boer. voort dit ruimschoots, hetgeen
ook mede een gevolg was van
de agenda. Behalve de prijsuitreiking en natuurlijk schaken
na afloop, stond ook de invulling van het komend seizoen
op de lijst van de te behandelen onderwerpen. Het bestuur
werd met name tijdens dit
laatst genoemde punt oversurfpak beschikken, vinnen en spoeld met tips, wensen en
een kompas hebben en een ideeën van de m grote getale
geldige sportkeunng hebben opgekomen leden.
doorstaan. Snorkel en duikbril
zijn erg handig, maar niet verplicht. De inschrijving begint 4 Reden tot lachen
oktober om half tien 'smorEr was dan ook na afloop zegens.
ker voldoende reden tot laHalf twaalf krijgen de deel- chen, vooral tijdens de prijsuitnemers een briefing, een half reiking van de drie competities
uur later is de start. Kosten van het afgelopen seizoen. De
bedragen vijftien gulden per vijf bestuursleden Olaf Cliteur,
persoon inclusief een warme Mare Kok, Jaap Bouma. Kees
maaltijd (boerenkoolstampot) Koper en Hans Drost leverden
aan het einde van de dag. Cen- namelijk het huzarenstukje
trum van alle activiteit is het door alle prijzen achter de tafel
clubhuis van Nemo aan de Ou- te houden. Dat daarbij opmerderkerkerlaan 15 (achter). kingen als , wie schrijft blijft
Voor meer informatie: Henri door de zaal galmden, spreekt
Oosterling (020-6149847) óf voor zich.
Frank Boks (020-5276121).
Penningmeester Kees Koper

Lock wil spelvreugde terugbrengen
ZANDVOORT - In de kennismakingsronde met nieuwe trainers en coaches in Lifa
Lock geen onbekende. Toch
wordt het voor Lock, in nauwe samenwerking met trainer Alex Heesemans, het eerste jaar als coach van de zondagselectie van Zandvoortmeeuwen. Na twaalf jaar de
jeugd van de meeuwen getraind te hebben is dit een
nieuwe uitdaging.
De vijftigjarige Lifa Lock is al
van zijn achtste jaar lid van
Zandvoortmeeuwen. Een echt
Meeuw dus. Na de jeugdelftallen doorlopen te hebben speelde Lock jaren in het eerst
team. Dat geldt eveneens voor
Alex Heesemans. Het verschil
tussen beide is dat Lock altijd,
ook na zijn actieve voetbalperiode bij de Zandvoortse vereniging bleef aangesloten. Alex
Heesemans trainde nog een
Paar jaartjes clubs in de omgeving maar vond toch zijn stek
op het Meeuwenhonk, waar al
Jaren het eerste zaterdagelftal
en de jeugd werd begeleid.
„Ik ben gevraagd door het
bestuur," vertelt Lifa Lock. „Ik
ben een verenigingsman want
!k doe het nergens anders en
bovendien vind ik het natuur'ijk leuk om op het veld te
staan. Na twaalf jaar jeugdtraiJJig, wat ik er overigens wel bij
blyf doen dus nu de senioren.
De KNVB schrijft voor dat je
gediplomeerd moet zijn, maar
diploma's
heb ik niet en ik wil
2
e ook niet meer halen. Alex
Heesemans is echter wel gediPlomeerd dus dat levert verder
Seen problemen op. Samen
Alex hebben gesprekken

gevoerd en ook hebben we
overleg gepleegd met het bestuur. Er moet duidelijkheid
z\jn en de vereniging moet mij
wel m'n gang laten gaan. Ze
moeten me niet betuttelen
Het is heel spannend en ik ben
zeer benieuwd wat er dit jaar
gaat gebeuren."
Lock en Heesemans hebben
met het bestuur een nieuwe
aanpak rond de zondagselectie opgesteld. Zo wordt er bijvoorbeeld driemaal getraind
en is de medischebegeleiding
uitgebreid. „Dat laatste is erg
belangrijk. Marcel Paap bijvoorbeeld loopt al jaren met
een knieblessure en nu lijkt het
er op, door inschakeling van
fysiotherapeut Maarten Koper, dat hij in december weer
klaar is voor het voetbal. Dat
was ook een van mijn voorwaarden. De medische faciliteiten moeten goed zijn."
Niet alleen die faciliteiten
zijn verbeterd ook de voorwaarden om in de selectie te
spelen zijn veraangenaamd. Zo
worden naast het voetbal diverse aardige dingen georganiseerd zoals vorige week een
traingskamp van een weekend.
„We hebben veertien nieuwe
jongens in de selectie en dan is
zo'n trainingskamp heel belangrijk. Die jongens moeten
ingepast worden en dat is heel
goed gegaan. Maar ook de
vrouwen worden er bij betrokken. Zo gaan we nog een keer
naar de slipschpol, gaan we
karten en de skibaan in Zoetermaar staat ook op het programma. Dat zijn kleine dingen, maar wel belangrijke
randvoorwaarden, die het leuk

maken voor de voetballers."
Zandvoortmeeuwen zag zijn
selectie van vorig seizoen aardig uiteen vallen. Zeven spelers van het eerste eltfal maakten de overstap naar de zaterdag tak van de club en dat is
een behoorlijke aderlating.
Daar staat wel tegenover dat
John Keur terugkeerde naar
de Meeuwen. Hij is de routinier
in het zeer jonge gezelschap.
„Ik vind het jammer dat die
zeven jongens naar het zaterdagvoetbal zijn gegaan, want
ze hebben de kwaliteit om in
het eerste van de zondag te
voetballen. Maar ik ben aan de
andere kant weer blij dat ze bij
Zandvoortmeeuwen zyn gebleven, dat is een goede zaak.
Dat team wordt gemakkelijk
kampioen."
Met de geheel gerenoveerde
selectie moet Zandvoortmeeuwen potten zien te breken in
de derde klasse van de KNVB.
De jeugdige twee topteams
willen scoren maar aardigheid
in het voetbal moet daarbij gepaard gaan. „Ik wil met het
eerste en tweede team de spelvreugde groter maken. Ze
moeten wat voor elkaar over
hebben en de mensen een leuke pot voetbal laten zien. En
dan ben ik er van overtuigd dat
we in de middenmoot kunnen
meedraaien en misschien en
periodetitel kunnen pakken.
Het tweede team speelt veel te
laag en ik vind dat dat team
kampioen moet worden. In de
toekomst zie ik voor Zandvoortmeeuwen grote mogelijkheden. Als we op deze weg
door kunnen gaan, met deze
jonge selectie en de aanvulling

van uit de jeugd, dan moeten
we binnen vijfjaar in de eerste
klasse kunnen spelen. In de
jeugdopleiding moet extra
geld gepompt worden want
dat is de toekomst. Bovendien
zou het geweldig mooi zijn als
we over een paar jaar zowel
met het zaterdag- als het zondagelftal in de tweede klasse
zouden spelen. Dat moet kunnen."

was de grote winnaar van het
seizoen. Behalve de hoofdprijzen van de interne competitie
en de snelschaakcompetitie,
werd hij ook de vice-kampioen
van de rapidcompetitie. Olaf
Cliteur die niet aan de interne
competitie deelnam, voegde
ook twee successen toe aan
zijn erelijst met goud in de rapidcompetitie en zilver bij het
snelschaken.
Hans Drost
Ook Hans Drost ging dit jaar
met twee prijzen naar huis. Behalve de bijna gebruikelijke
prijs bij het snelschaken ditmaal derde, won Drost toch
wel enigzins verrassend de
tweede prijs in de interne competitie. De laatste twee prijzen
gingen naar Jaap Bouma en
Mare Kok. Bouma legde voor
de tweede maal in zijn carrière
beslag op het brons in de interne competitie, terwijl Kok eenzelfde resultaat boekte bij het
rapidschaak.
Voorzitter Cliteur deed na
afloop nog wat olie op het vuur
door de leden te bedanken
voor hun spontane applaus,
terwijl Kees Koper hen uitdaagde er verandering in te
brengen in het komend seizoen.
Dat nieuwe seizoen gaat vnjdag reeds van start. Er zal dan
nog geen officiële competitie
gespeeld worden, daar er gestart wordt met een avond vrijschaken. Dit is tevens een zeer
geschikte gelegenheid voor
eventuele nieuwe leden Iedereen is van harte welkom vanaf
acht uur uur m het Gemeenschapshuis. Nogmaals speelsterkte doet niet ter zake om
lid te worden van de Chess Society Zandvoort. Er is namelijk
op alle niveaus een tegenstander te vinden. Informatie bij
Hans Drost, telefoon 5718430.

ZANDVOORT - De duiven
van Postduiven Vereniging
Pleines vlogen diverse wedstnjden mot hoge snelheden.
Vooral de wedstrijden vanuit
België werden rap afgelegd.
Vanuit het Belgische minderhout kregen de duiven 108
kilometer te overbruggen. Mot
een westen wind gingen de
manden open om acht uur en
de eerste duif landde binnen
anderhalf uur. Om exact
09.23.46 uur klokte de combinatie Romkes-Spronk de wmnende duif.
De jongen duiven kregen
vervolgens een vlucht in de
tweede tour, vanuit het Belgische Dulfel over een afstand
van 143 kilometer. De Zandvoortse vereniging loste 490
duiven met een west-noordwesten wind Deze windnchting stond ook nu weer garant
voor een snelle vlucht. Om vijf
over acht vertrokken de duiven en Hans Heiligers klokte
zijn eerste duif om 10.01.22 uur.
Uitslag Minderhout: Combinatie Romkes-Spronk l, 3, 5,
12, 14, 15, 19, 22; Rook Driehuizen 2, 10,16, 20,23, 24, 25; Combinatie Koopman-Knegt 4, 17;
Hans Heiligers 6, 8, 9, 11, 13;
Combinatie Koper-Twins 7;
Piet La Grouw 18; Combinatie
Paap-Paap 21; Hans Gaus 63;
Combinatie Koper-Koper 96.
Uitslag Duffel: Hans Heiligers l, 2, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 17.
19; Combinatie RomkesSpronk 3, 4, 5, 7, 9,13, 20, 21, 22.
23, 24, 25; Rook Driehuizen 12;
Combinatie Koopman-Knegt
18; Gerrie Harteyeld 33; Hans
Gaus 44; Combinatie KoperKoper 47; Anneke van Bockhoven 48; Combinatie KoperTwins 81; Piet La Grouw 83:
Combinatie Paap-Paap 85.

Klaverjassen
bij handbalclub

ZANDVOpRT - De klaverjascommissie van de handbalvereniging ZVM/Rabobank begint zaterdagavond 5 september met een nieuw seizoen. Gedurende de wintermaanden
zal er weer een spannende klaverjascompetitie
gehouden
worden voor koppels.
De commissie heeft zeven
avonden vastgesteld waarop
strijd geleverd kan worden. De
vijf beste uitslagen tellen mee
voor het kampioenschap. De
kosten bedragen tien gulden
per koppel. Inschrijven is mogelijk tot kwart voor acht en
wel in het clubgebouw van de
vereniging aan de Duintjesveldweg. De eerste wedstrijd
begint zaterdagavond om acht
uur. Vervoersproblemen naar
het sportcomplex worden door
de handbalverenigmg opgelost. Tot vrijdagavond tien uur
moet wel besproken worden
bij mevrouw J. de Jong, telefoon 5716219. Voor twee gulden wordt dan de belbus geregeld

Bondscoaches
evalueren WK
ZANDVOORT - Hockeyliefhebbers, en dan vooral trainers
en coaches, kunnen op 12 september in het Postiljon-motel
te Bunnik iets leren.
Op die dag evalueren de
bondscoaches Torn van 't Hek
en Roelant Oltmans het wereldkampioenschap hockey
dat dit jaar in Utrecht is gehouden. De kosten bedragen
vijftien gulden. Het programma begint om 17 uur. Inschnjven is mogelijk bij de hockeybond, telefoon 030-6566477.

Zomerbridgetitel voor
duo Harmsen-Vervaat

Lifa Lock heeft niet te klagen
over de medewerking van bestuur en andere vrijwilligers.
„Het bestuur heeft een goede
ploeg en geeft mij en Alex de
ruimte. De sfeer is echt fantastisch, de jongens zijn zo gemotiveerd, dat ik ze soms moet
afremmen. De beleving en het
spelplezier is aanwezig en dat
is erg belangrijk. Bovendien
draait de vereniging met vele
vrijwilligers en die moet je
koesteren. Ik vind dat deze
mensen een streepje voor moeten hebben op de betaalde
krachten. Ik zag dat dat wel
eens anders om was en dat zat
mij niet lekker. Ook daar komt
gelukkig verandering in."
Nu alles op de rails staat
kijkt Zandvoortmeeuwen reikhalzend uit naar de competitie. ,,We willen er voor gaan. Ik
proef dat de jongens er klaar
voor zijn en we zullen met vallen en opstaan punten gaan
pakken. Wie er in deze klasse
kampioen wordt, dat is niet te
voorspellen. Tot de laatste
competitiedag blijft de strijd
open. Er zijn vele derby's bij en
dat maakt deze competitie
Lifa Lock (boven) en Alex Heesemans zijn dit M-i/.oon \oranlwoorheel erg interessant."
dclijk voor de zondngsclcclic van Z:\ntlvoortnieeu\\en

Aaldert Stobbelaar

binatie heel goed werkt en we
zien dan wel wat voor resultaten er komen, maar ik ben optimistisch over het komende
seizoen."
Aaldert Stobbelaar

Chess Society-bestnur
valt in de prijzen

Inschrijven voor cross
in Amsterdamse Bos
ZANDVOORT - Het Amstelveense duikteam Nemo
houdt op zondag 4 oktober
weer de Boscross. De Boscross is een jaarlijks terugkerend evenement voor sportievelingen in duikpak, die
een parcours van negen kilometer afleggen dwars door
het Amsterdamse Bos en een
deel van het oude dorp van
Amstelveen.

SPORT
Snelle vluchten
vanuit België

De Boertjes oppermachtig
ZANDVOORT - Frank en
Ronald de Boer waren ongenaakbaar tijdens de finale
van de Match-4 beachvoetvolleystrijd op het strand van
Zandvoprt. Vooral tijdens de
wedstrijden van de De Boertjes stroomden de tribunes
bij strandpaviljoen Take Five
vol.

Za n d vo o rts
Nieuwsblad

Toto Kol) knotti'i

ZANDVOORT - In tegenstelling tot de meeste andere
bndgeclubs in deze regio
kent de Zandvoortse Bndgeclub geen zomerstop Over
twaalf woensdagavondsessies tijdens de drie zomermaanden werden de voorronden voor het Zandvoortse
kampioenschap gespeeld.
Met een gemiddelde bezettmg van veertig paren per
avond kan gesproken worden
van een grote opkomst van de
bridgeliefhebbers. Voor de finale op 26 augustus j.l. plaatsten zich de beste veertien paren, hetgeen gebeurde op basis
van de hoogste acht scores uit
de maximale twaalf wedstnjden.
Winnares van de voorronden
i werd mevrouw Molenaar met
487 procent, tweede met 478
procent werd de heer Koning
en als derde niet 44 procent
eindigde mevrouw Boon De finale werd een spannende aangelegenheid tussen dne paren.
Na een kwalitatief sterke wedstrijd kon de Chns-Braunbokaal worden uitgereikt aan de
heren Harmsen en Vervaat.
Hun score van 60 procent was
te hoog voor de andere paren.
De heren Emmen en Van der

Meulen legden met 59 procent
beslag op de tweede plaats,
terwijl de derde plaats werd
opgeëist door de heren Groothuizen en Kleijn
De paren die zich niet hadden geplaatst voor de finale
speelden in twee groepen,
waarbij een aantal alcohohschc versnaperingen te verdienen viel. In groep A waren de
dames Van Leeuwen en Rooijmans de sterkste met 63 proccnt. gevolgd door de dames
Van Ackooij en Drenth met 60
procent. De B-groep leverde
een overwinning op voor de dames Dekker en De Jong mot 62
procent Tweede werden hier
de dames Koning en Rudolphus met 59 procent
Een week na de jaarvergadering op 2 september, begint de
strijd om het interne parenka/npioenschap voor het seizoen 1998/1999. Nieuwe leden
zijn nog van harte welkom, informatie kan worden verkregen bij mevrouw E.J. Visser,
tel 023-5718570 na 1800 uur.
Degenen die zich de eerste beginselen van het bridgospel
willen eigen maken of de reeds
aanwezige kennis willen uitbreiden. kunnen zich aanmelden bij do heer W. Veldhuizen,
bridgcdocent. tel 023-5719208

ATAG TURBO FORNUIS

GRUNDIG100 HERTZ BREEDBEELD KLEUREN-TV

Gas-electro fornuis met hete luchtoven, vonkontsteking, grill, sierdeksel en ovenlade.
Adviesprijs* 1799.-

MW70; 70cm superplatte beeldbuis, Megalogic techniek, 40 Watt HiFi stereo, Perfect Clear en
eenvoudige bediening dankzij overzichtelijke afstandbediening met menu. Adviesprijs'3659.-

SAMSUNG CAMERA
PHILIPS BREEDBEELD VPK60; 14x motorzoom. * 1099.-

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse. Volelectronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv"2299.-

689.-

PW6301, 61CmBI.LmeS,
| stereo, teletekst. Adv*2095 -

SONY T R A V E L L E R
1199.t PHILIPS MATCHLINE
j 100 Hz KLEUREN-TV
879.SONY STEADY SHOT !
1679.PHILIPS BREEDBEELD
1179.
TR401; HiFi geluid. Adv' 1330.-

PT820; Black-lme S grootbeeld, stereo, TXT. Adv'2795.-

:

|pi$; ^:$5:''t i n'fj

1O2 Wlouwr»
£tOO programma
- - •~•
-«

^*sv

2°""

c^*s;

699.- ~2679.I51CMKTVTELETEKST
PT156; Afstandbediend.'645.-

899.699.-

|SONY 100HZ SUPER!
E2561; Super Trinitron,
PIP, stereo, TXT. AdV2970.-

1699.j SONY 63CM STEREO
X2501;Hi-Black Trinitron,
j teletekst, af st.bed. Adv* 1770.-

979.I SONY 55CM STEREO

worden

G V 6 4 0 0 ; 4 koppen,
Showview+PDC. Adv*1159.-

579.-

ARISTONA STEREO

ON

P- !!v,bo«n.A<.v-m-

SB65; 4 koppen, SHOWVIEW
+ PDC, long play.Adv'1095.-

SV125;Videorecordermet |
PDC. Adviesonis*749.-

489.-

^««**«•*^
'390.-

>«;.£-

E260;Showview+PDC. *780.-

ceiver, 1 x

369.

NVSD200; Showview +
PDC. Adviesprijs'649.-

^

1245.-

XUVl8A-.VBit.eo»-"

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

179.-

WHIRLPOOL AVM260 j
1-OEURS KOELKAST0*11

429.

.

PHILIPS VHS-VIDEO

339.'

£jgSC0!&

öïl

'

200 liter inhoud, cfk-vrij. Deuren omwisselbaar. Adv*849.-

428

180 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv*985.

MettJjdklokenpluizenfiller.*495.-

598.-

~~"

Nooit meerontdooien! "American Look" koelkast met maar
liefst 280 liter inhoud. Zuinig en stil, service aan huis.

«C

J v.365; High S««ftd«iesp"|5 33ö.

j_
Zb<

i^i-wau.dig.u.ner^-;;--.
speler; Mn. tront.. *"gg^

898.-

CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig! RVStrommel. Adviespri]s*999.-

CfC

pHIUPS

3 f 3."

Te|etoon,nieu

299

UVIIIDIIlHIie

•-™s,-

I

MIELE WASDROGER

498.

Electronischen reverserend.
RVS trommel. Adv*1799.-

LUXE FORNUIS

Opuadb«e(

;;°M82«I

~

••••WATB

,«061, hakmolen,
i) l Atneembare«oe
slagroomgarde.
|n wandhoude

KC"

( o uAMPS

19.951

GRUNDIG 63 CM KTV IBCCPRIJS] 24,50
ST650Stereo,TXT Adv'1829?W:tli|iliJWi^iT
lZF7l]^r
m ÏJÏI ** [BCCPRfJS
GRUNDIG 37CM+TXT BUBBLEJET STUNT!
P730; STUNT' AdV699.-

~~ 398.
3 vakken. Adviesprijs 698.-

Advlespt1isj^2-^==in . vTliter,

2279.-

\BCCPRI JSl

Gasoven, vonkóntsteking en
ovenlade. Adviesprijs*849.-

90 LITER VRIESKAST PELGRIM KOOKPLAAT j

TEFAL1!

PHILIPS,

E^BOL

Philips Cl
Ijd-enversU

?.KSS

L?jftf

u lui"

Gunstig energie verbruik,
«««*_ capaciteit, CFK-vrij.

n»°aiS£ l EssSKS' ]ss.~sxss
buizep en
,n.AdV440--,

O7Q
/./O.

ETNA KOOKPLAAT
4 pits met 2 delige branders.

HOLLANDIAKOOKPLAAT

~~

4-pitsgaskookplaat.AdV*295.-

OP2ETVRIESKAST
Handig! 50 liter. Adv*595.-

ATAG WASEMKAP

•^^^^^^
(«ter en rolsnoer.

TEFAL:

DJ400;lncl.sheetleeder.'499.-

269.-1 Iu«°SSÏ

Meer budget door de gratis
BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

2-delige pannendragers en
sierdeksel. Adviesprijs'490.-

jchop'olsnoer

HP INKJETPRINTER

349.-

BOSCH VRIESKAST
'

GSDl300;3laden, 11kginvriescapaciteit. Adv*848.-

3 standen en vetf ilter. '25D.-

VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar in
alle maten en soorten. Er
is al een vrieskist vanaf:

Ü PORTABLE KTV 37CM CANON BJC4200

269.-

449.-

6300-, S«lte stoU"'9--ra

ftdvlespr'j^^' «C .

189.-

Topklasse! 3 |r. garantie. *821 .-

349.-

WHIRLPOOL KAST

JP170; Kleurenprinter.*599.-

FTffo
Q"7G
tJ'jft-f
Ö/ïli"
KTV37CM+TELETEKST
FS^
Q-IQ

OOOOOOC

Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv*695.-

155.BRAUN

FG1;
Gasfornuis met
elektrische
oven, mcl.
grill en
sierdeksel.
Adv*1450.-

798.-

2800toeren.RVStrommel.*249.-

INTEL P200MMX PC

269.-

ETNA FORNUIS

CENTRIFUGE

2549.-

979.-

ATAG
FORNUIS

Gas-elektrofornuis, grill, thermostaat en sierdeksel. * 1199.-

COMPAQPRESS2254PC!

SONY COMBO 37CM
KV14V4; Showview, PDC.||BCC PRIJS 1899.Advlesprl)s-I220.IBMAPTIVAE60TOP!
K6-233MMX, 32MB Intern,
~. 739.. 2.0GB,
K56.llex fax/modem,
IKTV/VIDEO COMBI 1 4" monitor. Adviesprljs'3999.-

R VS -f vonkóntsteking. *399.-

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS

Electronische besturing.
Zeer stil. Adviesprijs'1 099.-

r\BVüöu4; 198 liter koel, 65 liter vries,
2laden,aytomatisctieont(looiiog.
Adviesprijs1399.-

Multimedia PC, 32MB Intern,
2.1 GB schijf, CD-Rom, fax/modem, W95, 1 )r. On-Site garantie en helpdesk. Adv*3799.-

849.-

INDESIT I N B O U W *
KOOKPLAAT
'^

998.

Instelbaartot 140 minuten. Kreukbescherming. Adv*949.-

BOSCH WASDROGER

K6-233 MMX, 15" monitor,
32MB, 3.SGB, Wlndows'95.

stop. Adviesprijs'1299.-

BAUKNECHTDROGER

SONY E180V H5: n-^üinö 2

ARISTONA63CMKTV

TV/VIDEO COMBI'S

INBOUW VAATWASSER 1
Volledig intergreerbaar,

'ZANUSSI WASDROGER NOFROSTKOELKAST

TA5212; Stereo, teletekst,
top Black-Line S. Adv* 1795.- STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met afstandbediening.

~~

Ruime 3 in 1 combi magnetron
met hete lucht oven en grill.
Dusontdooien, koken, bakken,
braden en gratineren. "999.-

2-DEURS KOELKAST

BOSCH KOELKAST

l gMYJf

iaffi^SI.^

VR161; Afstandbed. Adv'645.-

499.-

WHIRLPOOL AVM

vaarwassers etc. op bestelling l
voor de laagste prijzen van ' l
Nederland. Bijvoorbeeld: l

WASDROGER STUNT!

Adviespriis 778. .^g^. l

QO

Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Vele kookfunklies. Adviesprijs*699.-

549.-

468.

,«a^»»*|
wn«>"

299.-

Met vriesvak. 140 liter inhoud, CFK-vrij. Adv *729.-

Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs*649.-

«nn

timer, autom. programma's.

778.WHIRLPOOL

399.-

SIEMENS KOELKAST

tdteleloon.Adv*'

A237; Express ProDigi. '71 4.-

ARISTONASTEREOrCTV

229.

369.-

Z180/4D; Automatische ontdooi[ng. Adviesprijs'749.-

A

PANASONIC63CMTOP

TA4412;63cm,tetetekst.*1595.-

KOR610; DIGITAAL. 18 liter |

HETE-LUCHT
ZANUSSI KOELKAST SHARP
Met vriesvak. Adv*699.- KOMBI MAGNETRON

ZANUSSI 2-DEURS

JVC SHOWVIEW + PDC

E105;Afslandbediemng. *61 0.-

219.

DAEWOO MANETRON

AT80;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
Adv"1099.-

848.-

«*'Hïï!!^^
paneel.
OQÖ .

PHILIPS SHOWVIEW

SONYVIDEORECORDER

19 liter inhoud. Eenvoudie bediening. Adv"599.-

Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

VR165;+PDC, afst.bed. *745.-

MD2; HiFi-stereo, TXT. *1399.-

179.-

R2V18; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

laïï

„erker.'429,

^,sPr^-.3Wj

M6135; Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneembaardraaiplaleau. Adv'279 -

SHARP. MAGNETRON

Adviesprijs'699.-

_

»Sr-issr:
WWA ,f njgg03!ö
349.- ^

879,-

PANASONIC KTV TXT

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN'

299.-

l hnaaaaS.c?|?ER

dv'1099.-

TX21; 55cm FSQ. Adv*849.-

1248.

24 LITER
WHIRLPOOL KAST SAMSUNG
1000 W magnetron, 60 min.
130 liter, met vriesvak.

Wassen en drogen in 1 machine, lOOOtoeren. Adv*1549.-

r e v e rse,dolbyB.^ g ^

ï-wegbo"" '

Super Turbo-Drive, showview
+PDC.afstandbediening. *845.-

848

MIELE VAATWASSER i
Topklasse. 6 Programma's.
Waterontharder en waterstop.
Advièsprijs'2099.-

WAS/DROOGCOMBMATE

RX3 0;2x2s;
1

ARISTONASB25TURBO

KE3100; Digitaal, gescheiden regelbaar. Maar liefst
280 liter inhoud, 3 vriesladen._CFK/HFK-vrij.'1849.-

1168.

X2«>-,Ra*0'c2

TECHNK
PANASONIC Beste Koop!

SN23000; Met aquastop en |
laqeverbruikswaarden. "1348-

865.-

1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk.
Waterbeveiliging. Adv*1649.-

289.- SONV

r.kers,als«n

798.

SIEMENSAFWASAUTOM.

AEG BOVENLADER

xe210;Edtt.shutlle.

idbediening.'

728.-

KG25V03; 240 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv'1348.-

948.-

JA

SONV CU-o

,SHARP

l SONY PORTABLE KTV
M1400; Afstandbed/550.-

bare boxen. 3^0-

60 \Natt.Adv'

Bler, actieve s|

SONY LONGPLAY

795.-

SIEMENS KOEL/VRIES

900 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs'1435.-

- Nj£P5lr t «
Superwiwe»»''0"1"
Adviesprüs 550-' ««g^,

•ëreelrostaten.

595.MIELE KOELKAST

279.-

BOVENLADER

^spriis-5^-

SMS1012; RVSinterieur 't
sproeiniveaus. Adv' 1179.-

800 watt vermo145 LITER KOELER inhoud,
i.aulom. programma's. '349 Automatische ontdooiing.'529.-

599.- b^S5£Ac.3S^^ tlIl^BKaöilHSB

699.I SONY55CMTELETEKST

569.-

WE900; Instelbare centrifugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfreinigende pomp. Adv*1199.-

KI l\ l tJlJIVli"^ "^ ^ak te vinden ^ ~ BCC,
l ** 4» **
^' m 'mm m «k «* «« •
11 020/6474939] | |%| f\ • Wg JJfbiedlnQen. M»* n°^eU? G»*u J^oEpKÓPEB zï|nl

579.SAMSUNG STEREO !

ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter vriezen. Adv*949.-

698.-

GRUNDIG HIFI STEREO

JVC HIFI STEREO

648,

BOSCH AFWASAUTOM.

GSF341; 3 programma's.

INDESIT 900 TOEREN
WASAUTOMAAT

A637;Hi-SpecDnve.Adv*989.-

639.-

X2101;Tmiton,TXT.AdV1440.-

| M21;Hi-BlackTrinitron.'990.-

' <

sasK-SSS^S5i§S^6=»5*
rtl

i,FollowTV.Ionqplav."1095.-

3 programma's, beveiliging l
tegen wateroverlast. '949.-

WHIRLPOOL
Variabele indeling. Adv'1099.KOEL/VRIES COMBI

AWM800; 15 programma's.
Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveiliging. Adviesprijs '1079.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
TOT 16.00 UUR
08.00 TOT

659.-

1149.-

PHILIPSHIFI STEREO
l SONY BREEDBEELD VR665;Showvew+PDC,4kop-

848.WHIRLPOOLWASAUTOM.

Consumenten Helpdask voor Informatie en
advies. Tavens meidan van storingen aan
kleurentelevisie «n groot huishoudelijke app.

E705; SuperTnlogic, 4 koppen,

528.

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT

BAUKNECHTVMTWASSER

978.-

-x-^ C ALL C ENTER

SONY 72CM TRINITRON Showview+PDC. Adv'1200.-

KVC2981; Stereo,TXT. • 1880.-

28WS1; 70cm Super Trinitron, 60 Watt stereo, telelekst. Adviesprijs'2990.-

P

KRUPS ESPRESSO
KOFFIEZETA P PA R A AT
Espresso en koffiezetter
in één. Adviesprijs*297.-

SONY HIFI STEREO

779.-

475.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving. *••*
sterren invriescapaciteit.
Adviesprijs 899.-

Nederlands (opmerk; 4 programma's, 12couverts. '899.-

BOSCH
SIEMENS WASAUTOM. ELECTRONISCHE
WM20000; RVS trommel en kuip. KOEL/VRIES COMBI

Showview+PDC. Adv" 1199.-

SONY HIFI STEREO

1299.l SONY BREEDBEELD

Lavamat617; 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiliging,
zuinig en stil. AEG meerdere
malen best getestl Adv*1449.-

Aparte temperatuurregeling.
Bespaartoets. Adv.*1348.-

v

Koelgedeelte met automatischeonldooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
•••• sterren invriescapaciteit.
Adviesprijs"999.-

K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-enHFK-vrij.Adv"1399.-

AEG WASAUTOMAAT

CCDTR820; Traveller HiFi stereo, 15x 30 digital zoom, 6 standen program AE, LCD indicator, afstandbediening, inclusief
accessoires. Adviesprijs*2450.-

I.W.V. l 4»

E810; 4 koppen SuperTnlogic
montage videorecorder.*1550.-

KV24WS1; Super Trinitron,
l stereo, teletekst. Adv*2440.-

499.-

VR; Turbo-Dnve, stereo, montaie, Jog&Shuttle. TXT. '1495.-

389.-

319.-

INDESITWASAUTOMAAT

WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv*799.-

N

PANASONIC STEREO
j PORTABLE KTV37cm HD610; Topper ! 4 koppen,
Off. Ned. Philips garantie.'495.-

~~ 679.-

^

SONY HI-8 CAMCORDER STEADY SHOT

70voorkeuzenders, Off. Ned.
Philips garantie. Adv'745.-

~~ 489.-

FL700; 750 toeren centrifuge. RVS trommel, schokdempers. Adviesprijs'949.-

C*

STEREO KLEUREN-TV JVC DIGITALE STUNT!
Off. Ned. Philips garantie. GRDV; Camcorder, 100x
| 55cm, teletekst. Adv* 1245.- zoom. Adviespnjs"5279.-

PHILIPS MATCH-LINE

ZANUSSIWASAUTOM.

H

2699.-

230 LITER
KOEL/VRIES COMBI

~~ 899.-

Omroai?- ovorzIcHt:
NOS 3O4 AVRO 31O VARA 32O KRO 33O
NCRV 34O TROS 3SO VOO 3QO EO
3TO
VPHO 3SO IKON 381 Educatief
392-393

DCR;TOPKLASSE!7,5cm
kleurenscherm. Adv"4400.-

949.-

WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's.'l 349.-

'??|l.»rt •=o<

•oooo

klasse camcorder. Adv'2530.-

1329.2599.- SONY DIGITAAL
TOP!

l PHILIPS TELETEKST

informatici: '-•.. Putollftks"«
•
. . 'Jnformaftto;;
:.

Adre» controle rodootle: Studlocomplo

DOLBY PRO LOGIC TR780; STEADY SHOT, top-

PT4501 ;Teletekst. Adv'1645.-

~
1569.BAUKNECHTWASAUTOM.

•, .,•. • •: .:;.;•:••J.MMÏWSBÏ

&i*w i~i.iiO.jOuv* «a*. r<

2199.- ~ 1279.PHILIPS BREEDBEELD SONY Hi-8 HIFI STEREO

| PHILIPS 70CM STER'EO

lantme

e

TR620; 15x zoom, 3 program AE. Adviespnjs' 1890.-

PW9501;Tvvan 't|aar!70cm SONY + LCD SCHERM
Black-lineS, lOOHzdigilal TRV11; VideoS Camcorl scan, stereo, TXT. AdV3895.- der. Adviespri|S'1980.-

PW9611; 70cm, 10OHz digital
| scan,stereo,TXT.Adv"4595.-

' "'

:

LUXE VffATWASSERl

KPfcp*iaJ

BCC B E T E R E N G O E D K O P E R

I

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

(

BEVERWIJK
1500m2 Superstore Beter en goedkoper!
Breestraat65

l ZAAN DAM
11500m2 Superstore Beter en goedkoper!.
l Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Broek)

ZO ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
AMSTERDAM - AMSTELVEEN • ALKMAAR-L.— . _•..,.-., _.-....._
.
-..
• ZOETERWOUDE - ZOETERMEER LEIDSCHENDAM - MAARSSENBROEK •
HILVERSUM - UTRECHT • ZEIST

138.-

ETNA WASEMKAP

AVANCE;3-slanden.'135.-

299.-

l OPENINGSTIJDEN

maandagmiddag
13.00 tot 18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag
. . 09.30 tot 18.00 uur
zaterdag
. 09.30 tot 17.00 uur
KOOPAVONDEN Badhoevedorp Maarssenbróek
Delf) en Zoetermeer vrijdag. . . 19.00 tot 21.00 uur
overige filialen donderdag . . . 19.00 tot 21.00 uur

[BUK!

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

woensdag 2 september 1998

1-19

Bezoeker Open Monumentendag
gaat verder dan geveltoerist
Voor veel Japanse,
Amerikaanse en andere
toeristen blijft het bij
geveltoerisme. Door het glas
van rondvaartboot, video- of
fotocamera bezien zij een
molen buiten de stad en
trap- en klokgeveltjes
erbinnen. Veel moois achter
die facades blijft onbemind.
Je moet ook maar net in
Amsterdam zijn, als tijdens
de enige twee open
monumentendagen in het
jaar de deuren open gaan.
Misschien iets voor
Amsterdammers en mensen
uit de regio.

Uilentaurgerstraat 91 tonen
ambachtslieden zaterdag hun
schilder-, metsel- en houtsnijwerkzaamheden, loodgieten
en het maken van mallen. In de
werf van de afdeling Onderhoud Bruggen, Nieuwe Uilenburgerstraat 59 toont een smid
zijn werkzaamheden in de
smidse. Er is dus eens wat

E

Amsterdam mag vol staan
met 7300 officiële
monumenten, in de regio
valt tijdens de open
monumentendagen ook
genoeg antiek te
bewonderen. Van Aalsmeer
tot in Wilnis kan men fietsen
en wandelen langs en door
monumenten. Daar maakt
men van de gelegenheid
gebruik om 12 en 13
september verschillende
evenementen te
organiseren: van
pramenrace tot een
demonstratie van de
bronsmotor, als het maar
oud is.

De kamers, twee aan elke zijde van de gang, waren vroeger
afgesloten ontvangstruimten
voor de burgemeester en z'n
bezoekers. Ze staan nu allemaal met elkaar in verbinding.
Het bladgoud op de sierranden van de plafonds was bij de
aankoop zwaar verwaarloosd
en heeft Veenendaal laten wéghalen. „Als ik dat opnieuw had
moeten aanbrengen, was dat
onbetaalbaar geweest."
De bloedvlekken zitten buiten naast de voordeur in het
zandsteen. „Het verhaal gaat
dat de vrouw van burgemeester Van Beuningen in zijn
krankzinnige periode zelf zo
EN DEUR DIE voor radeloos werd, dat ze haar polhet publiek tijdens de sen opensneed en dat dat
Open Monumenten- bloed op de gevel zit."
dagen openstaat, is
Buiten wijst Veenendaal pp
die van Het Huis met de Bloedvlekken aan de Amstel 216. de vage rode lijnen. „Je ziet
„Het is voor het eerst dat ik twee driemasters en daar zie je
m'n woning openstel," vertelt 'Van Beuningen' staan. Het zit
eigenaar van het monument er na ruim driehonderd jaar
Ed Veenendaal, die zelf de eer- nog steeds op, terwijl de gevel
ste etage bewoont. Hij ver- toch al geregeld is schoongewacht een behoorlijk aantal maakt. Het bleek later rood
bezoekers in wat toch zijn pri- krijt te zijn, maar iedereen
védomein is. „Maar het zou houdt aan dit verhaal vast,
niet eerlijk zijn om zoiets want dat is wel zo spannend,"
prachtigs voor het publiek ver- lacht Veenendaal, die buiten
geregeld geveltoeristen de
borgen te houden."
Veenendaal, zelf bouwkun- bloedvlekken ziet bestuderen.
Een monudig architect, geeft
'Het is niet eerlijk mentenzyn bezoek
lunch, wandelingen, dieen korte
alezingen,
rondleiding
zoiets prachtigs
een monudoor
de
mentenkeuken met
voor
publiek
te
markt, een
cassettenorgelconplafond, de
blijven verbergen' cert, deprachtige
centrale
monstraties
een
gang met -____ ___^^__«_«__ en
sierwerk
speurtocht:
van kunstenaar Gerard de Lai- het programma van de Open
resse, de slaapkamer, de woon- Monumentendagen
maakt
kamer en de werkkamer. Eén duidelijk dat we de monumenvan de mooiste aspecten van tale gebouwen in Amsterdam
het pand vind Veenendaal de en omgeving moeten koestecentrale gang en de voorgevel, ren, bewonderen én onderhouzeventien meter breed en ge- den.
heel uit zandsteen opgetrok1998 is uitgeroepen tot het
ken. Dat zie je in Amsterdam jaar van het Monumentenonmaar weinig.
derhoud. 'Steengoed! De zorg
„Architect Dortsman heeft voor historische bouwmateriahet in 1671 gebouwd, het was len', luidt het thema van de
de woning van de Amsterdam- landelijke Open Monumentense burgemeester Van Beunin- dagen. Een monument mag er
gen. Het heeft als een van de prachtig uitzien, het blijft een
weinige panden uit die tijd een oud gebouw, een verzameling
balkon wat toen alleen voorbe- antiek: oude stenen, houten
-houden. was aan -burgemees- balken, pleister- -en-glaswerk.
Het monument staat of valt terswoningen." Toen Veenendaal het pand ook letterlijk- met het gepleegin '85 kocht liet hij het grondig de onderhoud.
restaureren, min of meer in
Veel aandacht gaat dit jaar
oorspronkelijk stijl. „Want wat
is monumentaal, het pand zo- dus uit naar materiaal waaruit
als het was in 1671 of zoals het een monument is opgebouwd
was nadat in 1870 een Italiaan- en het restauratiewerk. Zo is
se architect het onder handen het woonhuis aan de KalkDankzij een grondige restauratie in 1985, kunnen bezoekers tijdens had genomen? Die bracht pp markt nummer 7 te bezichtide Open Monumentendag zien hoe het 'Huis met de Bloedvlekken' de plafonds allerlei versierin- gen, een monument in restauaan de Amstel, de uit 1671 daterende voormalige
gen aan in Lodewijk de Wille- ratie. Bij de buren, in het pand
burgcmeestcrsvvoning, er oorspronkelijk uitzag
keurige-stijl, zoals ik het Kalkmarkt 17 en in de voormalige synagoge aan de Nieuwe
noem."

meer te zien dan alleen de
oude panden zelf.
Om toch een paar 'open' mpnumenten te noemen: de Zuiderkerk en toren, de eerste als
zodanig gebouwde protestantse kerk in Amsterdam; het
Corvershof, een hof in 1723 gebouwd voor de huisvesting van
bejaarden en armlastigen; de

Academie van Bouwkunst, ge- van het Centraal Station.
bouwd als onderkomen voor
een college belast met de verBram Couvreur
zorging van armen; het
Monumentendagen 12 en 18
Schwartzehuis, waar ene Jo- Open
september. Voor informatie' over
han Schwartze in 1856 ging wo- adressen,
activiteiten en een hoekje
nen; hotel Schiller, in 1892 nog over de monumenten: bureau Monu626.8947
en
het Café de Pare; de Molen van menlcnzorg,
http://www.amstcrdam.nI/bmz/aSloten, poldermolen uit 1847; dam/
via Internet.
de Koninklijke wachtkamer

Metselen en monumenten kijken

N AALSMEER GAAN jongens en meisjes aan het
werk als echte bouwvakkers. 'Steengoed: De histprische zorg voor bouwmaterialen' luidt het landelijk thema van Open Monumentendag '98 immers. Bezoekers
gaan ook zelf als metselaars,
timmerlieden en schilders aan
de slag. Een uniek achttiende
eeuws hooihuis is opengesteld
voor het publiek dat meteen
mag blijven kijken naar een
race met honderd historische
pramen.
De race met 'monumentale' pramen die zaterdagmiddag 12 september in Aalsmeer wordt gehouden,

I

Een rondwandeling leert bezoekers alles over de oude
dorpskern van Abcoude. Behalve de Dorpskerk, doen ook
de Nederlands-Hervormde en
de gereformeerde kerk in
Baambrugge mee aan de open
monumentendag.
'Amstelveen landelijk beke•ken', is het thema van een .
fietstocht, georganiseerd in
samenwerking met de Vereniging Historisch Amstelveen.
Hoewel het landschap veel
aandacht krijgt gaat de route
langs tal van historische panden, waaronder het gemaal
aan de Hollandse Dijk en het
Dorpshuis aan de Pastoor van
Zantenlaan.

trekt jaarlijks duizenden bezoekers

Archieffoto Weckmedia/Fotohuro Luuk Gospwchr

rondleiding krijgen. Men kan
door het dorp een historische
wandeling maken.
In De Ronde Venen meldt
de VW de demonstratie van
de Bronsmotor.in Vinkeveen
Jmet voor de liefhebber het geluid van een symfonie van
Beethoven'. De veenstreekmachine dateert uit 1920 en is te
beluisteren bij het 'Veenmuseum' dat men gratis kan bezoeken. Omdat de schijnwerpers toch al zijn gericht op alles wat oud is, heeft men ook
maar meteen een antiquarische ruilbeurs bij het museum
In de rooms-katholieke kerk georganiseerd. Alles wat oud
in Ouderkerk aan de Amstel, is meenemen dus.
kunnen belangstellenden een
In Vinkeveen is er een rond-

leiding in de rooms-katholieke echt niet kan weerstaan is ter
kerk, inclusief een bezoek aan plekke een zak meel te koop.
het gerestaureerde WanderIn Uithoorn tenslotte, zijn
het voormalig station, één van
de forten van de Stelling van
'Steengoed: De Amsterdam
en de in 1834 gebouwde en pas gerestaureerde
Thamerkerk een bezichtiging
historische
waard.

zorg voor
bouwmaterialen'
Beekesorgel. In Wilnis staat
de deur van de Veenmolen
open. Voor wie de verleiding

'Stof-wisseling'
in Slot Zuylen
Tot en met zondag 13 sep- ratie van de befaamde wandtatember is op Slot Zuylen in pijten van Slot Zuylen.
Omstreeks 1670 werd in slot
Oud-Zuilen een bijzondere en
intrigerende tentoonstelling te Zuylen een 'tapjjtkarner' ingezien. Bijzonder, omdat de richt met wandtapijten, die
unieke 'tapijtkamer' met de waren geweven in het Delftse
zeventiende eeuwse wandta- atelier van Maximiliaan Van
der Gught. Dankzij de voorPÜten centraal staat.
Intrigerend, omdat de eeu- stellingen van bospartijen, bowenoude schilderijen van het menlaantjes en allerlei dieren,
oude kasteel worden gecon- kon de bezoeker zich binnensfronteerd met de hedendaagse huis toch 'buiten' wanen.
Enkele jaren geleden bleek
schilderingen op stof van kunDe restauratie van de
stenares Wilma Kuil. Met deze echter dat de wandtapijten geeeuwenoude wandtapijten van
tentoonstelling wordt de vol- conserveerd dienden te worSlot Zuylen is voltooid
tooiing gevierd van de restau- den om ze voor de toekomst te
behouden. Ruim vier jaar
duurde dit enorme werk. De
vragen hoe deze kwetsbare tapijten werden gerestaureerd
ADVERTENTIE
en waarom juist voor de toegepaste wijze is gekozen, worden
op de tentoonstelling beantwoord aan de hand van oude
prenten, boeken, archiefstukken en voorbeelden van restauratietechnieken.

Bijvoorbeeld: Lethal Weapon 4, Air Bud,
Six Days/Seven Nights, The X-Files, Species II,
Het Magische Zwaard, Mafial e.v.a.
RESERVEER DAN VIA
DE NATIONALE PATHÉ
BIOSCOOPRESERVERINGSLIJN
SOct/pm

Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het filmaanbod
en aanvangstijden.
Pathé bioscopen in Amsterdam: .
Bellevue Cinerama / Calypso, Cinema, City en Tuschinski.
U vindt alle adressen van Pathé Cinemas in de GOUDEN GIDS.

l • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • mr

Voor meer informatie zijn de volgende WV's bereikbaar: Aalsmeer
(0297-325.374), Abcoude (0294281.379), Amstelveen (020-540.4321),
de rooms-katholieke pastorie in Oudcrkerk aan de Amstel (02049G.1320), De Ronde Venen (0297214231), Fort aan de Drccht, Uithoorn (020-626.9113)
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ZIN OM NAAR
TE GAAN?

B.C.
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l

Tegelijkertijd zal de kunste17 59 38 48 13 47 46 22 48 26 5b 69 2 by
nares Wilma Kuil een belangrijke selectie uit haar 'schilderingen op stof in het museum
te exposeren. Wilma Kuil verwierf internationale faam met Welk woord komt er in hef balkje?
haar werk, waarbij zij kleurige
motieyen van bedrukte stoffen
gebruikt om haar schilderijen HORIZONTAAL: l stadsadvo- VERTICAAL: l familielid; 2
als het ware 'mee te verweven'. caat: 11 uitstekend; 12 kaart- kunstwerk; 3 gasv. element: 4
spel; 14 vr. munt; 15 Franse gezicht; 5 hetzelfde: 6 let wel: 7
Haar schilderingen gaan als stuiver; 17 ik; 18 briefaanhef; 20 strijdperk; 8 pi. a.d. Oostzee; 9
autonome kunstwerken een zoogdier; 22 rusttoestant; 25 wereldtaal; 10 soort, gewicht:
gewaagd samenspel aan met keurig; 26 pas; 28 driekroon; 29 11 spreken; 13 treurdicht: 14
de portretten en genrestuk- Venetiaans leider; 30 strij- inkomstentoezicht; 16 éénvierken, die vanouds de wanden kinstr.; 32 open bosplek; 33 de; 19 kortschrift; 21 precies;
van het kasteel sieren. Het tonsuur; 34 niet even; 35 auto- 23 mollengang: 24 vogel; 25
werk van Wilma Kuil brengt in keuring: 37 manl. dier: 38 en bijw.; 27 kleven; 27 trommelen;
de statige kamers van het oude omstreken; 39 hoefdier; 40 31 halfedelsteen: 33 weefsel; 36
Pakketvaartmij.; 37
slot uitermate verrassende ef- bordspel; 41 tangens; 43 berg- Kon.
rug; 45 vistuig; 46 titel; 47 zin; soort; 42 betamelijk; 44 taille:
fecten teweeg.
49 een en ander; 51 eetgelegen- 46 Oosters land; 48 raar; 49
'Stof-Wisseling', de wandtapijten van heid: 53 ontsloten; 54 al: 56 bla- voordat; 50 meisjesnaam: 52
Slot Zuylen gerestaureerd; schilde- dader: 57 vernis; 58 a.d. rugzij- bijb. fig.; 54 palmriet; 55 bijb.
ringen op stof door Wilma Kuil, 5 juli
t/m 13 september. Dagelijks van 13 - de; 60 congresgebouw; 61 vrouw: 58 donkere kanier; 59
17 uur, vrijdag en maandag gesloten. boom: 62 vaatwerk; 63 kleding- aansteekkoord; 62 via: 64
Slot Zuylen, Tournooivcld l, Oud- stuk; 65 water in Friesland; 66 steen; 67 in orde; 68 Niet ParZuilen
(tussen
Maarssen
en
Utrecht), telefoon 030-244.0255. Voor pepervreter; 69 schakelbord; keren; 69 percent; 70 landbouwwerktuig.
beide tentoonsellingcn geen toeslag 71 spastisch.
op gewone toegangsprijs van het kasOplossing vorige puzzel
teel.
BESCHAVINGSPEIL

september

D DONDERDAG 3 SEPTEMBER
De Nacht van Aalsmeer. Het versieren van de wagens
in de Bloemenveiling Aalsmeer.
Toegankelijk voor bezoekers. Diverse attracties.

16.00 uur

D VRIJDAG 4 SEPTEMBER
Het verlichte Corso rijdt door Aalsmeer. Vertrek om
21.00 uur Bachlaan. Diverse attracties in het dorp.

16.30 uur

G ZATERDAG 5 SEPTEMBER
Corsoparade naar Amsterdam;
Route:
08.30 uur
Vertrek
Veilinggebouw/Zwarteweg
Kruising Jac. P. Thysselaan/Ophelialaan
Defilé
Begin Aalsmeerderweg
09.30 uur
Aalsmeerderweg/Machineweg
Defilé
Aalsmeerderweg/Juhanalaan
09.55 uur
Aalsmeerderweg/legmeerdijk
Noorddammerlaan/RK Kerk
Noorddammerlaan/Handweg
10.30 uur
Sportlaan/Van der Hooplaan
Defilé
Van der Hooplaan/K. Karelweg
Amstelveenseweg/
Van Nijenrodeweg
11.33 uur
Aankomst tribune Bosbaan
Rustpauze
13.10 uur
Vertrek Tribune Bosbaan
13.35 uur
Amstelveenseweg/
Olympisch Stadion
Amstelveenseweg/
Haarlemmermeercircuit
Koninginneweg
Willemsparkweg/
Van Baerlestraat
Hobbemastraat/
Stadhouderskade
14.45 uur
Leidse Bosje/Leidseplein
Defilé
14.54 uur
Leidsestraat/Koningsplein
Spui
Raadhuisstraat/
N.Z. Voorburgwal
Prins Hendrikkade/Damrak

17.50 uur

19.40 uur

Dam
Defilé
Muntplem
Rembrandtsplein
Frederiksplem
Westeinde
Van Woustraat
Rijnstraat/Vrijheidslaan
Europaplem
Europaboulevard/
Van Nijenrodeweg
Van Nijenrodeweg/
Buitenveldertselaan
Beneluxbaan
Startbaan
Legmeerdijk
Aankomst Veilinggebouw

D ZONDAG 6 SEPTEMBER
Van 09.00 tot 17.00 uur tentoonstelling van de corsostoet m de Bloemenveiling Aalsmeer, Legmeerdijk 313,
Aalsmeer.
Tevens grote "Groenmarkt" met diverse attracties.
G ENTREEPRIJZEN
Volwassenen
65+
Kinderen tot 12 jaar

ƒ 12,50
ƒ 5,00
ƒ 5,00

D INFORMATIE:
Stichting Bloemencorso Aalsmeer
Postbus 332
1430 AH Aalsmeer
Corsofoon: 0297-325100
Fax:0297-390061.
D INFORMATIE OPENBAAR VERVOER
Reisinformatie telefoon 0900-9292

Bloemencorso
Aalsmeer i
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The new Chrysler 3OOM. Design with an Attitude.

Te huur
(BEDR.PAND)
GEM. WONING
in centrum boven disco.

Op Internet: http://www.chryBlar.nl
D l-

N l l: U \V E

Het

wonder

C H K Y S l. l: R

van

Amerikaanse

3 OO M .

autoiechnologie

en

vooruitstrevend

A m e r i k a a n s design. Met de f r a a i s t e belijning die u o o i t ' z a g . En het meest

l pers. geen huisdieren,
T.V. + T.V. aansluiting aanwezig.
Gas licht water incl.
p.m. ƒ 900,- l mnd. borg.
Eigen opgang, douche, toilet, keuken.

c o m f o r t a b e l e interieur w a a r i n u o o i t heeft p l a a t s g e n o m e n .
Neem

verder

Chrysler's

iwccdc

generatie

Cab-Forward

technologie.

Voordeel is niet alleen dat de wegligging veel stabieler is, maar ook dat de
b i n n e n r u i m t e opvallend veel groter is.

Tel. 06-53344660.

Een magnifieke ambiance, w a a r i n u en uw p a s s a g i e r s onder meer w o r d e n
onthaald op s t a n d a a r d v e r w a r m d e lederen s t o e l e n * , een 320 W a t t muziekinstallatie
transmissie

van

conccrtkwaliteit,

cruise

control

en

een

automatische

met A u t o s t i c k . Daarmee combineert u het c o m f o r t van een

a u t o m a a t met het s p o r t i e v e van s c h a k e l e n .
Tel daarbij op het o v e r z i c h t e l i j k e dashboard, de g e ï n t e g r e e r d e boord-

Fa. Gansner & Co.

computer in de d a k c o n s o l e , de e f f i c i ë n t e , l i c h t g e w i c h t 3 . 5 i V6 of

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

motor, en u wilt w a a r s c h i j n l i j k vandaag

nog

een p r o e f r i t

2.7i V6

maken met

de nieuwe Chrysler 300M. De Chrysler dealer heet u van h a r t e w e l k o m .
T H E

S P I R I T

OF

A M E R I C A

ON

W H \• e . i s .

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

Chrysler
• alleen 0|) de 3.5i V6

CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

C h r y s l e r 300M v a n a f ƒ 8 9 . 9 0 0 , - . Prijs inclusief BTW, af importeur, cxcl. kosten riiklaar maken en vcrwijdcnnKsbijdraRC. Lease vanaf ƒ 1.862,- per maand (cxcl. BTW en brandstof).
Afgebeeld Chrysler 300M 3.5i V6 vanaf ƒ 109.900,- Voor meer informatie bel Chrysler Lease: 0347-36 78 50 of Chrysk-r Nederland B.V. : 0 3 4 7 - 3 6 34 00. Wijzigingen voorbehouden. Op internet: hllp://www.chrysk-r.nl

En de makelaar weet van wanten en kranten.

soorten
vlees-,'.
waren

Huis kopen in Plan Duijnwijk?
Bezoek de VS B Informatieavond op 15 september a.s.
van 19.30 tot 22.00 uur.
Gran Dorado Strandhotel Zand voor t, Trompstraat l in Zandvoort.

TARTAARTJES

.

4 stuks

6,00

Duitse BIEFSTUKJES
4 stuks

Minute of PEPERSTEAKES

\

4 stuks
Prachtig

zo'n droomhuis in Plan Duijnwijk te Zandvoort.

FRIC ANDEAU of ROSBIEF

Duijnwijk

En het kan zelfs nog mooier: want met een hypotheek van

10,00

100 gram

VSB Bank kunt u straks nog meer van uw nieuwbouwwoning

2,6"

genieten! Binnenkort start de verkoop van woningen in dit plan,
waarvoor grote belangstelling bestaat. Wilt u alles weten over de

Zaïïdvoort
>TeI.

financiering van uw toekomstige nieuwbouwwoning? Bezoek dan

Openingstijden:.' . 4 \<~.f •
~ ~<~. ~~ ~&"," < • 2%5^?S j*fLvrijdag van''

eerst onze Informatieavond over VSB hypotheken op dinsdag
15 september a.s. Bij VSB Bank kunt u rekenen op een breed en

., VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN^

persoonlijk advies van speciaal
opgeleide VSB adviseurs. U krijgt
dus een hypotheek die precies bij
uw droomhuis past. Nu, maar ook in de toekomst. Bovendien bieden onze kantoren u een extra laag instaptarief! Onze adviseurs nodigen u graag uit voor deze voorlichtingsavond waar behalve heldere informatie
over hypotheken, u ook advies over familie- en erfrecht krijgt. VSB Bank voor een compleet woonadvies! In het
Grand Dorado Strandhotel kunt u al terecht vanaf 19.00 uur.
'1

D Ja, ik heb belangstelling voor de
Informatieavond van VSB Bank op
15 september a.s.
Ik kom met een/twee* personen.
19.30 uur

19.45 uur

20.30 uur
. 20.45 uur

Opening door Cees Meijer, districtsdirecteur
VSB Bank Haarlem e.o.

D Nee, ik heb geen belangstelling, maar ik wil wel graag gebeld
worden voor een afspraak.

VSB Hypotheken door Wil Zwanenburg, Sales-

Naam

manager Hypotheken VSB Bank.

Voorletters(s)

Pauze.

Adres

Advies over familie- en erfrecht door notariskantoor

Postcode

Kloeck & Kloeck uit Heemstede.
21.15 uur

Woonplaats.

Gelegenheid tot stellen van vragen en het maken
van een afspraak.

21.30 uur

Sluiting.

Telefoon

. (privé)

Telefoon

. (werk)

Geboortedatum
Alles weten over wonen? Bel dan (023) 571 30 39 of

'Doorhalen wat niet van toepassing is.

(023) 528 77 58 om een plaats te reserveren of vul de bon in

Deze bon invullen en vóór 11 september a.s. opsturen

en stuur 'm op. Uw persoonlijke adviseur vindt u in: Zandvoort,

naar VSB Bank N. V, Antwoordnummer 1980,

Grote Krocht 38. Heemstede, Binnenweg 205.

2501 VD DEN HAAG, t.a.v. kantoor 3107.

" Rentewijzigingcn voorbehouden. Bovenstaand tarief geldt uitsluitend voor nieuvvbouwwoningen.

M/V*

L

Faxen kan natuurlijk ook: (023) 573 00 54.

VSB *BANK
VSB. Daar kom je verder mee.

Ons

Amsterdam

5O jaar

Wie wordt

Professor
ms
Eerste voorronde
Groot Amsterdam Examen
In januari 1999 bestaat het maandblad Ons
Amsterdam 50 jaar, Om dat te vieren organiseert dit
blad het unieke Groot Amsterdam Examen. Op zaterdag 9 januari strijden In Oude Lutherse Kerk op het
Spul zo'n 300 Amsterdam-liefhebbers om de titel
'Professor Amsterdam'. Na een pittig schriftelijk multiple choice-examen, gaan de drie of vier beste kandidaten door naar de mondelinge finale. Wie daar
wint, moet natuurlijk beschikken over kennis, maar
even onontbeerlijk zijn stalen zenuwen.
Ons Amsterdam organiseert dit unieke evenement in
samenwerking met Het Parool en de Universiteit van
Amsterdam.
Weet u veel over Amsterdam? Durft u de strijd aan?
Wordt u de allereerste, enige en unieke 'Professor
Amsterdam'? Wilt u in Januari meedoen, beantwoord
dan de vragen van deze en de volgende twee voorrondes. (Spieken mag, maar hoe doet u dat tijdens het
examen zelf?) Stuur uw antwoorden op de genummerde vragen vóór 18 september in per briefkaart,
duidelijk voorzien van uw naam en adres, aan Ons
Amsterdam,
Kloveniersburgwal 23, 1011 JV
Amsterdam. De oplossingen staan steeds In het volgende nummer. Onder de goede Inzenders van elke
ronde wordt een boekenbon van ƒ 25 verloot.
Wie aan alle drie voorrondes meedoet, maakt meer
kans op een deelnemersbewljs dan wie twee of een
keer een gokje waagt. De uitnodiging, waarover niet
gecorrespondeerd kan worden, komt in december
vanzelf bij u In de bus.
ATTENTIE: In Het Parool van a.s vrijdag 4 september
vindt u In een Ons Amsterdam-advertentie een aanwijzing die u helpt bij de beantwoording van één van
deze vragen.

1999

am
Vraag 1
Wanneer werd het huidige monument op
de Dam onthuld?
A: 1947 B: 1951 C: 1956
(Letter opgeven.)
Vraag 2
Wie was de architect van het Trippenhuis?
A: Abraham van der Hart.
B: Hendrick de Keyser.
C: Justus Vingboons.
(Letter opgeven.)
Vraag 3
Waar stond de Jan Roodenpoortstoren?
A: Op de Torensluls.
B: Op wat nu het Muntplein Is.
C: Bestaat nog; heet nu Montelbaanstoren.
(Letter opgeven.)
Vraag 4
In jut) en augustus daverde het Kwakoefestival weer in de weekends In en rond
het Bijlmerpark.
De hoeveelste versie was dit?
(Getal opgeven).
Vraag 5
Over welke
water en ter
hoogte van
welke
stra(a)t(en)
ligt/lag deze
brug?
(Namen
opgeven.)
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Seat Ibiza GT TDi
test
Keer op keer genieten
EAT BOERT GOED met de Ibiza. Dit model is al enige
tijd op de markt, maar hij is nog lang niet aan het
einde van zijn Latijn. De verkoopcijfers vertonen een
tijgende lijn. Met zijn korte, gedrongen uiterlijk heeft hij
ets stoers. Bij de GT TDi komt dat extra tot uiting door de
lorpelverbreders, dikke bumpers, lichtmetalen velgen en
!e dakspoiler achter.
SPECIFICATIES
Seat Ibiza GT TOI:
vlotortype:
Cilinderinhoud:
termogen:
Vlax. koppel: -'
Acceleratie:
Topsnelheid:,3em. verbruik:
Prijs:

Viercillnder
direct ingespo
ten turbodiesel
1.896 cm3
81 kW/110 pk
bij4.150t.p.m.
235 Nm
bijl.900 tp.rrï.
10,2 sec van
0-100 km/uur.
193 km/uur. '
5,0 ltr/100 km.,
ƒ 38.695- >:'

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging ' ' ••'
Elektrisch bediende zijruiten
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur verstelbaar , ,•,
tehterbank neerklapbaar • - '
Setintglas - ,
•
%bag(2x) \ '
'•,.,-

Brengen gekartelde strips bij een auto evenveel winst als bij onze
schaatsvedetten? Zorgen deze haaks op de rijwind geplakte richels
voor een verminderde luchtweerstand? Rijdt een auto harder en
verbruikt hij bij constante snelheid minder brandstof? Meervoudig
schaatskampioen Rintje Ritsma geeft op deze vragen antwoord in
het september nummer van het jonge automagazine De Heiüge
Koe, dat bij de boekhandels en kiosken verkrijgbaar is. Ritsma test
In dit nummer een Porsche 911 Carrera, die is beplakt met de
gekartelde strips. Deskundigen geven hun visie op de aërdynamische werking en mogelijkheden. Op vliegtuigen hebben ze al hun
nut bewezen. Verder zijn experimenten gedaan in de Formule 1 op
de vleugels van race-auto's.

Hyundai zei Excel op scherp
De Excel van Hyundai is tijdelijk extra laag geprijsd. Er is er al een
voor 18.995 gulden. Dat is een driedeurs hatchback met een 1,3
liter motor. De luxere LS versie is duizend gulden duurder.
Standaard in deze versie zijn een startonderbreker, van binnenuit
verstelbare spiegels, in hoogte verschuifbare gordels en bumpers
in de carrosseriekleur. Een speciale uitvoering is de Esprit met
onder meer Stuurbekrachtiging en lichtmetalen velgen. Deze komt
op 22.995 gulden.

Onder de kap loeit een 1,9 liter
viercilinder turbodiesel van 110
pk. Hij komt uit de stal van
Volkswagen, de eigenaar van
Seat. De motor doet ook dienst in
onder meer de Golf en zelfs in
dikke en zware Audi's als de A4
en A6. Logisch dat dit Spaanse
vedergewicht er dan als een haas
vandoor gaat zodra je het gaspedaal vloert.

Renault gaat maar door
lage bastoon holt de Ibiza weg.
Storend is dat brommen van de
motor niet, want Seat heeft het
geluid uitstekend gedempt. Bij

een constante snelheid is het dieseltje zelfs nauwelijks te horen.
En als je het rustig aan doet, dan
valt met gemak een verbruik van
slechts een liter op twintig kilometer te halen.
Het i-tje van de TDi is rood
geverfd als vingerwijzing dat het
hier om de meest krachtige diesel
uit de stal gaat. GT staat voor
een sportieve uitrusting, wat in dit
geval een lekkere aankleding van
het interieur oplevert. Voorin zijn
kuipstoelen geplaatst, die rug en
benen goed steun geven als
bochten snel worden genomen.
De wijzerplaten van de tellers zijn
lichtgrijs.

>e eerste Opel met een brandstofcel moet in 2004 productierijp zijn. Dit merk experimenteert met
:en Sintra.

Zo'n beetje alles wat een verwend autohart kan begeren, is
standaard: centrale vergrendeling, elektrisch te bedienen ramen
en buitenspiegels, airbags en
Stuurbekrachtiging. Dit Spaanse
hebbedingetje kost dan ook wel
38.695 gulden. Maar ja, dat
betaal je ook minimaal voor een

lektrische auto rijdt op benzine
EN ZOGENAAMDE
brandstofcel vormt het
hart van het voertuig
an de toekomst. Deze haalt
lektriciteit uit een reactie
an waterstof met zuurstof
n levert daarmee de broododige energie voor een
lektromotor. Het waterstof
ordt op zijn beurt onttroken aan benzine. Uit de uitaat komt water in damp'orm en een kleine hoeveelieid ongevaarlijk CO2.
1 2004 moet een dergelijke auto
2 koop zijn. Ten minste, dat beloen Opel en Daimler. Deze laat'e producent schijnt zelfs al een

Mercedes-Benz A-klasse met een
dergelijke milieuvriendelijke motor
als prototype te hebben. Die is in
nauwe samenwerking ontwikkeld
met Shell. De techniek stamt uit
de ruimtevaart, waar brandstofcellen al enige jaren worden
gebruikt voor het opwekken van
elektriciteit. Deze zijn enorm
schoon, fluisterstil, compact en
zuinig.
Opel heeft bij het hoofdkwartier in
Rüsselsheim in Duitsland zelfs
een compleet ontwikkelingscentrum in gebruik genomen. Dat
heet GAPC (Global Alternative
Propulsion Center). Hier wordt de
speurtocht naar alternatieven

voor verbrandingsmotoren geleid,
zowel voor Opel in Europa als
voor moederconcern General
Motors in Amerika.
De ontwikkeling van een Opel
met een brandstofcel krijgt voorrang. In principe is deze auto
klaar. Alleen nu gaat het om de
perfectionering en het ontwerpen
van een nog compactere brandstofcel. Tevens zijn de schijnwerpers gericht op de praktische toepasbaarheid.
Op dit moment onderzoeken de
deskundigen, zowel bij Daimler,
Shell als in het GAPC van Opel,
de mogelijkheid om langs chemi-

sche weg waterstof uit benzine of
methanol te halen. Dat gaat zonder verbranding. Het waterstof
reageert in de brandstofcel met
zuurstof uit de lucht en levert
daarbij elektriciteit.
Bij dit proces komt nauwelijks
warmte vrij. In vergelijking met
een verbrandingsmotor levert de
brandstofcel vijftig procent meer
energie. Het rendement is dus
hoog, waarmee een auto veel
efficiënter en dus goedkoper zou
kunnen rijden. Uiteraard hebben
de autofabrikanten hoge verwachtingen van deze techniek. Te
meer, omdat net zoals nu bij een
benzinestation is te tanken.

katachtige Peugeot 206

e

n eigenschap van de 206 die

Een greep
uit de prijzen
'06XR1.4
*OSXS1.6
J
°6XN1.9D

1000,-.

f 22.950,f25.900,f 27.900,f 27.950,-

vijfdeurs modellen:

ons goed uitkwam, want de
Franse wegen zijn allesbehalve
biljartlakens. Een dergelijk hoogstaand comfort is normaal
gesproken moeilijk te combineren
met een goede wegligging.
Peugeot bewijst echter opnieuw
een meester op het gebied van
onderstellen te zijn, want de wégligging is absoluut uitstekend. De
206 helt enigszins over in de
bocht, maar bijt zich vast in het
asfalt met de vastberadenheid
van een pitbull.
Het is goed toeven in de 206. De
beschikbare hoofd- en beenruimte is veel groter dan je met het
oog op de buitenmaten zou verwachten. In het interieur ligt de
nadruk op gebruiksgemak. Overal
zitten handige opbergvakken en
de passagiersstoel herbergt zelfs
een grote bak onder de stoel.

De GT TDi oogt stoer dankzij de verbrede bumpers en de extra's.

beetje GTI.
Accelereren gaat vlot, maar dat
geldt ook voor afremmen. Alsof
een anker in het asfalt haakt. Dat
geeft vertrouwen. Zeker, omdat je
met de GT TDi al snel stevig

doorrijdt. Door het doorgaans
lage brommende geluid van de
motor, rij je doorgaans ook harder
dan verwacht. Deze Seat blijft je
dus verrassen: een echte kwajongen.

Zeventien procent groei heeft Renault geboekt over het eerste half
jaar van 1998 in vergelijking met vorig jaar. Kassuccessen zijn de
Mégane, de Clio II, de Kangoo en de Master. In Nederland haalde
het Franse merk een stijging van ruim acht procent. Daardoor nestelt Renault zich nu stevig op een derde plaats in de verkooprangfijst achter Opel en Volkswagen. In Europa zit het merk op een
tweede plaats. De omzet steeg naar bijna 40 miljard gulden tegen
een slordige 33 miljard vorig jaar. In september maakt het concern
de winstcijfers bekend.

Ook sedan en stationwagen

Ford pakt uit met complete Focus-lijn

F

ORD PRESENTEERT
een compleet nieuwe
modellijn onder de
naam Focus. In Genève zijn
eerder dit jaar al een sportief gelijnde drie- en vijfdeurs onthuld. Nu toont
Ford ook foto's van een
vierdeurs sedan en een stationwagen. De familie telt
dus vier leden.
Opvallend is de strakke vormgeving, die duidelijk verwantschap
vertoont met die van de Ka en de
Puma. Met de Focus-serie wil
Ford in de middenklasse normen
verleggen. Dat gebeurt dan vooral op de terreinen van veiligheid,
milieu en prestaties. Deze autofabrikant is vast van plan zijn positie ten opzichte van Opel en
Volkswagen vast te houden en zo
mogelijk te versterken.
De Focus heeft volgens Ford de
stijfste en tegelijk lichtste carrosserie in zijn klasse. De versie met
1,6 liter motor komt op 1.077 kilogram en dat is naar huidige maatstaven inderdaad gering.
Bijzonder in deze klasse is ook
de multi-link achterwielophanging.
Het brandstofverbruik van de
motoren is heel laag. Ten opzichte van de huidige in de Escort
gebruikte serie krachtbronnen is

De Ford Focus komt er ook als vierdeurs sedan en als stationwagen.
een verlaging van zo'n 25 procent bereikt en het verbruik is
gemiddeld zo'n tien procent lager
dan bij de concurrentie.
Airbags en zij-airbags zijn aan
boord om maximale veiligheid te
garanderen. Om diefstal tegen de
gaan heeft ook de motorkap een
apart slot. Die is dus alleen te
openen met de contactsleutel om
te verhinderen dat na het inslaan
van een zijruit, iemand de kap

kan ontgrendelen en het alarmsysteem onklaar maakt.
Abs, traction control en een systeem dat in bochten en op gladde
wegen de stabiliteit bevordert
(ESP) zijn allemaal leverbaar.
Ook satellietnavigatie behoort tot
de lange lijst opties. En net als
Opel op de Astra en VW op de
Golf geeft Ford twaalf jaar garantie tegen doorroesten van binnenuit.

De Focus komt beschikbaar met
vier benzinemotoren en een diesel. De benzine verstokende
krachtbronnen hebben allen vier
kleppen per cilinder. De 1.4 liter
levert 75 pk, de 1,6 liter 100 pk,
de 1,8 115 pk en de 2.0 liter 130
pk. De diesel, 1.8 Dl Turbo, is
helemaal nieuw. Hij heeft directe
brandstofinspuiting wat een laag
verbruik oplevert. Gemiddeld verstookt deze 4,9 liter over honderd
kilometer. Hij levert 90 pk.

Honda Accord vernieuwen

E 206 IS EEN stijlvolle, volwassen wagen. Typische
Peugeot-kenmerken als de katachtige koplampen en
de bolle flanken zijn prominent aanwezig. Leuke
etails zijn de mistlamp in het midden van de achterbumer en de 'luchthapper' in de motorkap. Ze maken de 206
elemaal af.
iterlijk is alles dik in orde, maar
°e rijdt-ie? De 206 voelt in veel
'zichten aan als een grotere
uto. Dat uit zich vooral in het
°rnfort. De auto strijkt oneffen6
den verbazend mooi glad,
°dat de inzittenden zelden
^aangename schokken of trilline
n voor de kiezen krijgen.

De Mercedes-Benz S-klasse die dit najaar in de showroom verschijnt, heeft voor het eerst elektronische afstandsregeling:
Distronic. Als een soort beschermengeltje waakt deze over een veilige afstand tussen de Mercedes S en een voorligger. Achter de
grille zit een radarsensor. Die is gekoppeld aan een kleine computer. Wordt de afstand te klein, dan zal deze automatisch bijremmen.
Omgekeerd zorgt het systeem ook voor gas geven, zodra de verkeersomstandigheden dat toelaten. Het systeem attendeert de
bestuurder ook als die zelf (krachtig) moet gaan remmen met een
oplichtend rood gevarendriehoekje op het dashboard.

Schaatsstrips

Keer op keer is het genieten als
je vol gas wegspurt met de Seat
Ibiza GT TDi. Deze diesel schiet
zo ondiesels rap uit de startblokken. Menig benzine GTI heeft letterlijk het nakijken. Prettig van de
Seat is het lage brandstofverbruik. Ondanks een weekje wild
stoeien met deze Spaanse dondersteen verstookten we niet
meer dan een liter diesel op achttien kilometer. Daarvan word je
vrolijk.

De motor is enorm soepel. Al bij
heel lage toerentallen trekt hij als
een lier. Met het geluid van een

Afstandsbewaarder

H

onda gebruikt de nieuwe Accord
als uithangbord voor nieuwe
technieken. Dat is in de eerste
plaats een ULEV-motor met extra
schone uitlaatgassen. Een ander
nieuwtje zien we bij de beproefde
Doublé Whisbone wielophanging, een
vinding van Honda. Deze is een stuk
compacter gemaakt, waardoor extra
ruimte in de auto is gewonnen.

De 206...een échte Peugeot...
Door de zitting op te tillen is deze
bereikbaar. Daar past veel in en
bovendien is het de laatste plaats
waar de gemiddelde dief zal zoeken.
Voor de aandrijving is er de
keuze tussen een 1,1, 1,4 of 1,6
liter benzinemotor of een (turboloze) diesel van 1,9 liter inhoud.
Het zal niemand verbazen dat de
1,1 geen stoplichtsprinter is. Voor

een sportieve rijstijl is hij dan ook
niet geschikt. Voor een zuinige
rijstijl wél, want hij verbruikt
slechts 6,2 liter per 100 kilometer
(1 op 16,1). De 1,4 en 1,6 zijn
een stuk vlotter, waarbij opvalt
dat ze elkaar maar bitter weinig
ontlopen. Dat mag als een compliment voor de 1,4 worden opgevat. De dieselmotor ontpopte zich
als een redelijk krachtige en vooral stille reisgezel.

De nieuwe ophanging maakt een bredere
achterbank mogelijk en een grotere bagageruimte. Dat is best bijzonder, want Doublé
Whisbone nam al weinig plaats in. Honda
heeft toch nog enige ruimtewinst kunnen boeken door een deel van de ophanging die in de
velg te monteren.
Tevens is de stabiliteit verbeterd. Zodra een
achterwiel over een hobbel rijdt, beweegt het
iets naar achter, waardoor de wielbasis langer

Dit is de Accord sedan met een opvallend sierlijke achtersteven.
wordt. Een vernuftige constructie, want daardoor worden geen reacties doorgegeven aan
de carrosserie. Zachtere ophangingrubbers
dempen tegelijk het geluid.
Honda lanceert de Accord later dit jaar. De

standaarduitrusting is enorm uitgebreid. Zo
zijn er ook zij-airbags. "Deze auto wordt één
van de beste aanbiedingen in zijn klasse",
stelt importeur Honda Nederland. "In de presentatie zal het rijcomfort en het maken van
proefritten dan ook een grote rol spelen.
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Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mirrn-uiKrrlt'iitirb Kunnen uordrn fjrzH over l of 2 koImmmM) lirrrtllr in (livri'M* Icltcrgroulirn.
P.irtinilirrrn \t-r\\ij/cn \\ij ruuir ile hpccinU' bon np *Ir
papiiu ..MICRO'S".

Luxfloor "Classic"
laminaat Kersen
en Eiken

JECO AUTOMATERIALEN AMSTELVEEN
Wij zoeken een nieuwe collega, leeftijd tot 22 jaar met
ijbewijs. Goede beheersing Nederlandse taal. Voor het ver/aardigen en zeefdrukken van kentekenplaten.
Zaterdags gesloten. Informatie tussen 09.00 en 12 00 uur
el. 020-6450585

3-strooks
p.m.1 v

Mexico Naturel kurk
Grove korrelstructuur.
Afm. 300 x 600 mm

1

; U mogelijk in <!<• \oli£t»it<lt* rilitii :

Sluitiri^lijd; maandag 17. OU uur.
U kunt uw lrk-l li'lrfoiÜM'li n|>gc\ra: 023-5717166 of
ïif»cvcn//c»(Jrn aan:
* Zumhoorl!» \inm.sl»Lul. Oii>lliiiis|)U>in 12, 20 1 2. l M
Xaml\oorl;
IMual^mg ih «ok mogelijk in de \olj;rndf combinatie:
\\ 2.Zuml\noi ^ NirimsM.ul, Aiiish-Urrns Werkblad,
l'ilhnoi rist- Coiirunl. d t- Hondi- NYnrr, Aali-nu-cnJcr
Courant, alle t-ililiet» van het Aimtcrclams Stadsblut). f (t, 08 |HT millimeter.
Sluitingstijd: ni.iitndu^ 15.00 uur.
"fa

•fc

Inforintilit' o\cr niiir o\erifie iumlrekKelijke advertenlierombiiiHtit 1 *) in dr Micro's /jjn «p aanvraag op
oiue kantoren \erki ijpbiuir.

REINE HORECA EXPLOITATIE
vraagt een medewerker voor onderhoud schilderwerk en
reparaties op parttime basis of 50% dienstverband.
Sollicitaties s.v p. schriftelijk t.a.v. directie,
Postbus 269, 2040 AG Zandvoort.
De opleiding tot rij-instructeur
of vrachtautochauffeur start
maandelijks m Amsterdam.
Vraag gratis info (brochure)
SAN
Verkeersopleidingen
A'dam Tel/ 020-69 22 223

41.-

Deko-Marty Eiken
14 mm lamelparket. Breedte 18,4 mm.
Brede planken, gerookt + geborsteld.

Computerapparatuur
en software

• Computer 386, mei. toebehoren en software o.a. WP
5.1, ƒ 200. Tel. 023-5739048.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en • Rubrieksadvertentie opomerverhuizingen/ transport. geven9 Zie voor adres en/of
Voll. verz. Dag-nachtservice. telefoonnummer de colofon
020-6424800 of 06-54304111. in deze krant.

Verhuizingen

Voor brieien onder nummer wordt I rep-1 extra in
re ken l np gebracht, alsmede ƒ8.50 iiditi, kosten.

"A*

Bij pluütsin^; in de Micro's worden geen bewijhiiniumerh u-rMiuml. Op \er/oek wordt aini iicKrrlvvrilers buiten hel \ersj>rei<Iings^ebied één krant vrrsliuird, Hierxoor wordt ƒ6,50 in rekening gebruclit.
Alle prij/en evel. 17.59J- BTW
U kunt de tekst \an uw' Micro-ad\erlenliecoinbinalie Z
telefonisch npge\en:

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

p.m.2 van

Commercieel en administratief
personeel gevraagd
VACUÜM SOLDEER CENTRUM B.V. is een industrieel dienstverlenend bedrijf, dat op de internationale markt high tech
verbindingstechnieken aanbiedt. VSC is onderdeel van het
internationale concern Bodycote Metal Technology.

(dit nummer is niet \uor bc/orgklachlrn) of /.enden aan:
Mirro'» W«'€'kim»<lin
IWInia 156 - 1000 AI) AniBK-rilain
Ook \uur rrarlit'b mei hriffniiitiinrr

Di- slliilingülijik'n geldrn voor plualMiie in dc/clfdc
\vrek.
Voorde betaling ontvangt u een ucccptgirokaart.

Huishoudelijk personeel gevraagd
Rest. 'Queenie' vraagt huish.
medewerkster voor 3 uur per Huishoudelijk hulp gevraagd,
dag, van dinsdag t/m zater- 1 ochend per week.
dag Voor reacties belt u met Telefoon: 023-5714287.
Henny Holleman, 5713599.
Wie wil mij op maandag hel- Huishoudelijke hulp gevraagd
voor 1 a 2 ochtenden per
pen met de huishouding?
week. Tel.- 023-5715053.
Telefoon: 023-5717030.

Winkelpersoneel gevraagd

DEKAMARKT
DeKaMarkt is met 60 supermarkten, 24 slijterijen, 4 drogistenjen, een aantal productiebednjven en 2 distributiecentra een
gezichtsbepalend supermarktbednjf m de regio Noord- en
Zuid-Holland en Revoland.

Voor de ondersteuning bij de uitvoering van onze marketingen verkoopplannen zoeken wij een

commercieel administratief medewerker
op hbo niveau (m/v)
J wordt begeleid door directie en verkoopmanager, maar u
<unt zelf inhoud geven aan de taakstelling van uw functie.
J werkt zelfstandig in een klein gemotiveerd team.
Voor het begin van een uitdagende carrière stellen wij natuur'ijk wel eisen.
Wilt u meer informatie'' Bel of solliciteer bij:
VACUÜM SOLDEER CENTRUM B.V.
Postbus 69, 1110 AB Diemen
Piersonstraat 8, 1112 AV Diemen
René Peereboom of Henkjan Buursen

Tel.: 020-6902271.

Oproepen - Mededelingen

I
Ons Huis
a m st e r d a ms e
woningbouw
vereniging

Het kantoor van Amsterdamse
Woningbouwvereniging Ons
Huis is op

10 september 1998
in verband met een interne
activiteit de gehele dag gesloten.

Wij behouden ons het
Komt u ook klaverjassen
zat. 5 sept. bij Z.V.M. Hand- recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
Voor ons filiaal Oranjestraat te Zandvoort zijn wij op zoek naar bal. Aanvang 8 uur. Tot ziens. of
niet op te nemen.
kandidaten voor de volgende functies'
Anneke, veel succes dan
gaat het hotel niet op de fles.
Fam. Hoogervorst.
Cassier(s) v/m

Winkelmedewerker(s) v/m
Voor deze functies zoeken wij enthousiaste mensen, die
graag in een supermarktbednjf willen werken en een opleiding hebben op minimaal mavo-niveau en de leeftijd hebben
van 17 jaar. Werkervaring m de winkel is een voordeel.
Contracturen en werktijden in overleg.
De arbeidsvoorwaarden van DeKaMarkt zijn geregeld per
CAO. Daarnaast biedt DeKaMarkt een prima studiekostenregeling en 10 procent korting op aankopen in onze filialen.

Verenigingsnieuws

Kijk op de Wijk Westerpark.
Veel grote, gratis attracties.
5 + 6 sept. 020-4866046. • Ben je jong, vrouw en wil je
* Uw particuliere Micro bon zingen? Loop eens bij het
per post verstuurd bereikt vrouwenkoor binnen.
ons pas over 3 a 4 dagen.
Opdrachten die te laat
Klaverjassen
binnenkomen worden
donderdag in 't Stekkie.
automatisch de week
Info Erica, tel. 023-5715215.
daarop geplaatst.

Felicitaties

Interesse?

Het zijn Zweedse weken bij Santana. En dat
betekent superieure kwaliteitskorting op alle parket-,
laminaat- en kurkvloeren. Profiteer dus bij de grootste
winkel van het grootste voordeel op alle vloertypen en
-uitvoeringen.
Altijd inclusief deskundig advies, de snelste
levertijd, de compleetste garantie en de toch al verbazend
scherpe prijzen door inkoop op internationale schaal.
Kom snel en kies uw droomvloer met tijdelijk voordeel.
Gestoomd 22 mm.

Tarkett Zweedse
Lamelparket

10 jaar garantie. Leverbaar in
dikte: 7, 10, 14 en 20 mm.
3 strooks of brede planken.
5-voudig gelakt en gehard of olie
geïmpregneerd. Kant en klaar.
Eenvoudig zelf te leggen.

Tarkett Eiken

Junckers Essen
Natuur 22 mm.
korte lengte
p.m.2 van

Uitgaan

ShowBiz KidsCity
Wij zijn op zoek naar enthousiaste produktiemedewerkers op
Power to the Kids
oproepbasis clie ons in drukke tijden aassisteren bij het
samenstellen errtTrelKffar zetten van aluminium ramen,
De aller-allerleukste zondagmiddag voor gezinnen met
deuren en" kozijnen. De werktijden liggen in principe tussen kinderen t/m 12 jaar. Een knallend kinderfeest met de laatste,
800 en 1630 uur.
spetterende show van Carlo Boszhard m ShowBizCity,
scènes naspelen van GTST in Studio 9, showdanslessen,
Functie-eisen LBO-opleiding met of zonder diploma, leeftijd clowns en nog veel meer.
tussen 18-45 jaar, nederlandssprekend en bij voorkeur
technisch inzicht _
zondag 13 september
Voor inlichtingen en informatie kunt u van maandag t/m
donderdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch contact
opnemen met Eland-Brandt, Distelweg 78 te AmsterdamNoord (020-4350330).
U kunt vragen naar mevrouw E. Wipprecht, hoofd personeelszaken
'

Kaarten volwassenen ƒ49,50,
kinderen t/m 12 jaar ƒ 25,00 (incl parkeren).
Openingstijden: 13.30- 19 00 uur.
Reserveerlijn, tel. 0900 - 3005000 (60 cpm).
ShowBizCity, Van Cleefkade 15, Aalsmeer,
http //www.showbizcity.nl

SLAGHAREN, DAAR GENIET IE NOG 'T MEEST
RESERVEER SNEL: 0523-683000 TOT 20.00 UUR

Aankomst 12.00 uur; vertrek 10.00 uur.

10 jaar garantie. Voor normaal
woongebruik, HDF kern Taberwaarde 9000. Dikte 7,2 mm.

3-Floor Eiken of
Beuken.

Warmgeel Berken en
Lichtbeige Beuken.
3-strooks

3-Floor Maple of
Kersen.

Maple, Kersen, Eiken,
Beuken en Grenen.
2-, 3- en breedstrook

3-strooks Select

Dikte 4mm. High Density
persing ca. 550 kg/m1.
Verkrijgbaar in diverse afmetingen
met of zonder facetkanten.
25 verschillende dessins meer dan
40 kleuren.

Mexico in •kleur
Afm. 300 x 600 mm.
p.m.2 v

Marmor Naturel

Schorsfineer in marmerstructuur
met donkere vlam.
Afm. 300x600 mm.
p.m.2 van ^ryr

™T«r»

Marmor in kleur
Afm. 300 x 600 mm.
p.m.2 van -76r

54?

OO»

p.m.2 van

Tarkett Eiken

3-strooks Rustiek 14 mm.
Gelakt en gehard.
Afm. 188 x 2525 mm.

Junckers 14/22 mm.
massief Parket
100% verhuisbaar door uniek
clic-systeem. 5-voudig gelakt en
gehard of olie geïmpregneerd.
Kant en klaar.

kenners

H

'

en kurk

Valschermkade 4,
(bij Carpet-land en Praxis)
Amsterdam, telefoon 020-6695823

OVERGEWICHT ?
EETPROBLEMEN ?

Aanbiedingen geldig t/m 6 september 1998 en zolang de voorraad strekt Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

Woninginrichting

Mode

Monet Strijkservice
'n Bijzondere woondroom?
A&Emaatd hem waar!

.Antiek
Geloogd

grenen

• slijlvol 9fet\en

• tevens kojomol<3 t
• ook naar uw eige

wbelcn
jntvvct-p

pr. fi Zuideinde45-landsmeer(ringweg A1 O-afslag 117)
l M [Bui Telefoon: 020-6336802

GEEN DIEET!
GEEN PILLEN !
Eten waar je behoefte aan hebt.
Toch verantwoord AFVALLEN
en op gewicht blijven'
Via de HYPNOVISION methode
uitstekende resultaten

Co-Productions, Frits Cohen
Tel.: 020-4220846
Markten/braderieèn
VLOOIENMARKTEN
5 en 6 sept (op. l.) Olympisch stadion te Amsterdam.
19 en 20 sept. (op. l.) Mullerpier te Rotterdam.
20 sept. Spaarnehal te Haarlem.
Org. Hensen, telefoon 023-5402334.
Jaap Edenhal A'dam, 5 en 6
september. 0481-422112.

Dieren en
dieren-

Opleidingen/
cursussen

PRIVE-LES Engels, Latijn,
Grieks, Dutch lessons. J Bakker, Botticelhstr. 38-2, A'dam
benodigdheden
(bij Olympiapl.), 020-6751664.
TEKENEN EN SCHILDEREN
• T.k.a. hamsterkooi, zg.a.n., Beginners; gevorderden;
ƒ35 Tel. 023-5718441.
model. Tel. 020-6722121.

Vondel laan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug. Tevens doen wij alle voornemende verstelwerk
zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tol
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-52502188.

Geopend ma t/mwo 10-18u.,do.envr. 10-21 u,za 10-17u.

Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf

Bij besteding van tweeduizend gulden
of meer kunt u een spiegel uitzoeken,
die qua prijsklasse past bij uw aankoop.
Zondag E en zondag 13 september zijn wij geopend van 12 tot 17 uur

Voor meer informatie:

f348,-

HDF kern met gefineerd edelhout.
Dikte 7 mm. 5-voudig gelakt en
gehard. 2-, 3-strooks en breedstrook.

plank Rustiek 14 mm.
Onbehandeld. Afm. 155 x 2200 mm.

Voel de mogelijkheden
van je maag.

Ja, reserveer snel voor een 3-daags herfstvakantie-arrangement:
*2 overnachtingen in een compleet ingerichte wigwam.
i Elke wigwam is voorzien van water, elektra, verwarming,
kookgelegenheid, koelkast en T.V. Bovendien beschikt u over
een eigen sanitaire unit met toilet, douche en wastafel.
*3 dagen lang gratis gebruik maken van de vele nieuwe en
geweldige attracties zoals The Eagle, de wildwaterbaan, de
looping star, de spannende wild west shows, het circus, lekker
verwarmd zwemmen in het unieke Bergbad en nog véél meer.
per wigwam max. 6 pers.
*genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's.
Geldig voor de data:
* Dat is een belevenis voor de kinderen én voor u !
* ZO 18
- MA 19 - Dl 20 OKT.
* DO 22 VR 23 ZA 24 OKT.
MA 26 Dl 27 WO 28 OKT.
WO 28 DO 29 VR 30 OKT.
VR 30/10- ZA 31/10 ZO 1 NOV.

p.m.2 van-&9." ™F«r»

p.m.2, van

5

van je lichaam.

Avontuurlijk wigwammen bi)\
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN

Natuur 14 mm. Breedte 12,5 cm,
brede stroken

Ipokett Professional Santana massieve
kurktegels

10 jaar garantie. Voor zwaar
woongebruik. Taberwaarde 10.500.
Dikte 7,2 mm. 10 sfeervolle dessins
in 2-strooks en brede delen:
Kersen, Eisen, Beuken, Olm en lep

p.m.2 van .S9.95 JL !•

Plank 13 mm. Afm. 150 x 1830 mm.
Olie geïmpregneerd

Leer luisteren naar de behoefte

'ÉÉN DAG SLAGHAREN IS EIGENLIJK TE KORT

Deko-Marty Esdoorn

3-strooks Natuur

Junckers Merbau

Bel telefoonnummer 023 - 573 06 65 en vraag naar mevrouw
Mare en ellen, veel geluk en
60 jaar zijn omgevlogen! succes als getrouwd stel.
OPENINGSTIJDEN
M.H H. Juffermans, de bedrijfsleider.
Gefeliciteerd! Joop Hanny Rocco, Astnd.
Even de winkel inlopen kan natuurlijk ook.
woensdag, donderdag en vriidag van 9.00-21.00
Petnoi Kanita Aruni Samart.
Palthe stomerij zoekt met
maandag en dinsdag van 9.00-18.00
• Mijn baasjes gaan vrijdag
Ellen en Mare, voor jullie om 15.00 trouwen. Een poot
spoed part/fulltime medePersoneel
zaterdag van 900-17.00
schijnt de zon al, nu vrijdag en een lik. Veel geluk Beau.
werk(st)er, leeftijd vanaf 19
aangeboden
nog! Liefs Jacq, Dirk!
jaar, rijbewijs B is een pré,
Nog 2 nachtjes en dan zijn
ervaring niet vereist, Maasl Hoera, Lies en Jan-Willem Mare en Ellen ook een echtstraat 78, bel voor afspraak
25
jaar
een
paar'
Jonge vrouw zoekt huish,
paar. Geluk Jim, Ingrid.
020-6763380.
Gefeliciteerd de Grosjes.
werk. Tel. 023-5717890.
• Oh shit, nu kan ik Mare niet Elke donderdag dansen en
• Lieve bruid en bruidegom, meer inpikken.
ontmoeten v. alleengaanden
Bijeenkomsten
wat een feest. Wij hopen dat Veel geluk, Danielle.
v.a 30 jr. 'De Ossestal', NieuDivers personeel gevraagd
de burgemeester dit leest!
welaan 34A Osdorp, v.a. 20 u.
"Ome" Mare en "Tante" ElPARANORMAAL CENTRUM
• Lieve opa en oma, 60 jaar len: ik zal vrijdag het boeketje
Uitzendbureau Intergast zoekt per direct:
een paar, zet de koffers maar heel houden. Liefs Renske. Laat uw feest onze zorg zijn, ZANDVOORT, start met
openbare avonden. De eerste
klaar. Petnoi en Jeroen.
dus bel MEGA PARTY'S voor is 7 sept. en wordt verzorgd
- Bagage medewerkers m/v bagage-afhandeling
een geslaagd feest. 24 uur door Gerard Heuting a.d.h.v.
bij incheckbahe op Schiphol-Centrum.
• Mare en Ellen
PEPE
- MTS'ers Bouwkunde en elektrotechniek m/v, oplossen van Scheur een fijne toekomst in. zag 31 augustus ABRAHAM! bereikbaar onder nummer: voorwerpen. Hotel Faber,
06-51711338.
problemen van entertainment app in vliegtuigen.
Pap en Mam.
Kostverlorenstraat. Aanv. 20
Gefeliciteerd!
- Medewerkers vhegtuigschoonmaak (m/v),
uur, zaal open 19.30 uur.
•
Mare
en
Ellen
• Tonny en Hans hebben 7
voor ochtend-, dag-, en avondwerk, weekenddiensten.
Een fijne trouwdag
september al 60 jaar sjans!
Rijbewijs een pre (extra beloning).
Oma Lena, oma Jans.
De kleinkinderen Schultz.
- Medewerkers Hangars m/v, Schiphol-Oost
Schoonheid en verzorging
- Administratief medewerkers m/v, Schiphol
Voor informatie kunt u contact opnemen met Mike of Marcel
of langskomen op onze vestiging aan het stationsplein ZW
786, Schiphol-Oost Telefoon 020-6494645.

In brede stroken en met kleine
facetkanten. S-voudig gelakt en
gehard of olie geïmpregneerd. Kant
en klaar. Eenvoudig zelf te leggen.

3-Hoor Fineerparket Luxfloor "Classic"

Junckers Beuken

PARKET

Deko-Marty 14 mm.
Lamelparket

• ANNULERINGEN van adDE KLUSSENBUS
vertentie-opdrachten kunt u Voor iedere klus, bellen dus
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
Tel.: 023 - 5713780
richten aan Micro's Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD
Amsterdam.
<inder/baby-artikelen

SCHILDER heeft nog tijd v.
T.k. Atag infra turbo halog./ • T.k.. ronde tafel met 4 stoe- binnen- en buitenwerk. Vrijbl. • Koelstra combi kinderwa
keram. fornuis, i.z.g.st.
len, ƒ 100; Riha elektronisch prijsopgave.
gen, blauw, compleet, ƒ50
Vr.pr.: ƒ 500. Info 036-5367060 orgel, ƒ 100. 023-5713946.
Bellen na 18.00 uur: 5719800. Tel. 023-5731141.
na 18.00 uur. .

Muziekinstrumenten

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al v.a. } 270,voor het eerste half jaar
een goede piano huren.

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 - 6413187

Sport, spel en
ontspanning
RICK'S MASSAGE

Voor mannen hét adres.
0228-543417 (N H., gn seks)

Dans- en
balletlessen
SALSA & TANGO o.l.v.
Raoul Papavome Proefles
3/4/6/7 en 9 sept. Folder
Academia 020-6176928.

open* 7 dagen per week
keuken open* 7 dagen per
.vNpji week keuken open* 7 dagen
«.rfJl per week keuken, open,
waar gezellige mensen elkaar ontmoeten.
Bar, verwarmd terras, biljart en restaurant
Café open: daselijks 16.00-03.00 uur

Gasthuisplein 10, Zandvoort, Tel. 023-571 46 38

«

SlankVitaal afslanktabletten
als beste getest
Multivitamines en mineralen
mcuom ra wooravG p/tEssmmiis • POSIBUS 202 • 3740 AS
SUIHH mmoomuimm mmonait miwim

Nieuw: Supradyn Junior

SlankVitaal maakt haar belofte waar. In maart
1998 werden deze afslanktabletten uitgebreid getest door tientallen lezers van het weekblad
Weekend. Het gemiddelde gewichtsverlies bedroeg
maar liefst 7,5 kilo in drie weken. Fatty Brard is
niet echt verbaasd over dit spectaculaire resultaat.
"Met SlankVitaal ben
ik vorig jaar zelf
ook in één maand
12 kilo kwijtgeraakl," zegt de
populaire TVpresentatri-

Gratis bellen bij gezonde
Westlite kaas
Kaas is een product dat van nature vet is. Voor liefhebbers
van kaas én een slanke lijn zijn er tegenwoordig diverse
kazen die weinig calorieën bevatten. Dat geldt bijvoorbeeld voor Westlite, een belegen 30+ kaas met een lekkere pittige smaak, maar met 33% minder vet dan gewone
belegen Goudse.
Met Westlite kunt u gezond en bewust genieten
van een heerlijk belegde
boterham of van een lekker blokje zomaar tussendoor. Bovendien zorgt
Westlite tijdelijk voor een
extra voordeel. Want wie
nu Westlite koopt kan sparen voor ƒ 10,- gratis telefoneren. Door inzending
van 2 aankoopbewijzen
van min. 350 g Westlite
uitsnij of voorverpakte
stukken of 3 aankoopbewijzen van voorverpakte
plakken kunt u in het
bezit komen van een speciale kaart met een beltegoed t.w.v. ƒ 10,-. Als aankoopbewijs geldt het etiketje op de
voorzijde van de verpakte stukken of plakken met de.houdbaarheidsdatum of de kassabon/weegetiket van versgekochte Westlite. Op de kassabon
dient duidelijk Westlite te zijn
vermeld. Per huishouden kan
maximaal l keer worden ingezonden. Uiterste inzenddatum is
30 november 1998.
Gratis bellen
De kaart met het wereldwijde
beltegoed van ƒ 10,- wordt u toegezonden door Telegroup Nederland 1633. Het werkt heel eenvoudig en u krijgt een seintje als
het tegoed bijna opgebruikt is
zodat het gesprek rustig afge-

rond kan worden. Na deze kennismaking kunt u ook in de toekomst goedkoper (tot 65%) blijven bellen met Telegroup Nederland 1633.
Handige hersluitbare
verpakking
U vindt Westlite in de supermarkt en bij de kaasspeciaalzaak. Westlite is vers van het mes
verkrijgbaar, maar ook in gesnèden plakjes en als plat stuk in
een handige hersluitbare verpakking. Op de roodblauwe verpakkingen staat ook alle informatie over de actie. Haal snel de
actiekaart met voorwaarden in
de winkel.
Voor meer informatie kunt u
gratis bellen: 0800-022 06 77.

ce. "Dat was nadat een bekend
weekblad 'Foei Patty, let op je
buikje' had geschreven. Normaal
trek ik me niets aan van wat de
media over me schrijven. Maar
nu vond ik toch dat ik in de tegenaanval moest. Met Slank-

Mevrouw De Vries (57) heeft al ruim veertig jaar reumatoïde artritis. Ruim een jaar geleden brak zij haar been.
'Tas nadat mijn beenbreuk en het moeilijke herstel daarvan in verband werd gebracht met het gebruik van mijn
medicijnen tegen reuma, kon ik adequaat behandeld worden met medicijnen die de botten versterken."

Corticostètoïden,
Een grötórisicogroep bi
èw& ?
uit maüjtien en
(75.000 ic&ederland)

Wist u dat komkommers onze
stofwisseling kunnen stimuleren, waardoor we snel en blijvend kunnen afvallen?

Osteoporose
. Zij vindt
at iedereen met een
verhoogd
risico
alert moet zijn.

TON
GOOSSENS
WINKELCENTRUM NOORD
Zandvoort
tel: 571 2305
Specialist in Homeopathie

Parfumerie - Drogisterij Schoonheidssalon

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 5716123

f

Bovendien heeft Komkommerslank meer goede eigenschapPen: het neemt het hongergevoel
, reinigt de darmen en zorgt
Voor verbranding van de overtolvoedingsvetten.
Komkommerslank is verkrijg«aar in verpakkingen voor 10
n (tot 8 kg gewichtsverlies)
6n
voor 30 dagen (tot 20 kg ge*ichtsverlies). Te koop bij droapotheek en reformzaak.

**-*
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DROGISTERIJ
PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

DRUGSTORE

KERKSTRAAT 31 , ZANDVOORT
TEL: (023) 571 2513

Alles over maag-

Als je pijn hebt dan wil je dat een pijnstiller zo snel en zo
lang mogelijk werkt. En dat je niet om de paar uur weer
een pijnstiller moet innemen. Daarom is er nu Aleve
(spreek uit "Alief'). Het bijzondere van Aleve is dat het
snel én lang werkt. Wel 12 uur. Langer dus dan andere
pijnstillers. Het bevat namelijk naproxennatrium en is nu
zonder recept verkrijgbaar bij drogist en apotheker.

voor het opgroeiende kind
Soms lijkt het wel of je ze ziet groeien, zo snel gaat het.
Geen wonder dat kinderen veel vitamines en mineralen
nodig hebben. Je doet je best. Afwisselende gezonde maaltijden, lekker vers fruit en verstandig snoepen. En de nieuwe Supradyn Junior helpt je er bij.
Kies voor kwaliteit....
Kinderen groeien met alleen, ze
bewegen, gaan op onderzoek uit.
Dagelijks leren ze nieuwe dingen, kunnen ze meer en vinden
nieuwe uitdagingen om hun
kracht en intelligentie te toetsen.
Speciaal voor al die energie en
groei heeft Roche Supradyn
Junior ontwikkeld. Deze multivitammes en mineralen voorzien
in de behoefte van het opgroeiende kind van l tot 12 jaar.
Kies voor zekerheid....
Een kauwtablet Supradyn
Junior bevat belangrijke vitamines en mineralen die je kind dagelijks nodig heeft. Dus ook
wanneer je kind eens wat minder
goed eet of extra weerstand
nodig heeft, levert het een prima
aanvulling én ondersteunt het de
groei.

Elke dag lekker
Supradyn Junior is verkrijgbaar
in een handige verpakking van
30 kauwtabletten. Dus ook voor
de jongste kinderen gemakkelijk
in te nemen. De lekkere aardbeiensmaak wordt bijzonder gowaardeerd en maakt dat kinderen er dagelijks zelf om vragen.
Supradyn Junior bevat lactosc
en natrium, is vrij van suiker en
gluten. Voor kinderen van 1-12
jaar.
Je vindt het bij drogist of apotheek. Voor meer informatie:
Roche Nicholas B.V,
tel. (0497) 38 18 33.

UNIEK PROEFAANBOD: ƒ 5,
bij aankoop van een pakje
Supradyn Junior.
Zo neemt u deel:
Stuur een streepjescode van Supradyn
Junior met vermelding in BLOKLET- ,
TERS van uw naam, volledig adres geboortedatum en bank- of girorek.nn
naar: Supradyn Junior, Rocho Nir Lolas B.V., Industrieweg l,
5531 AD BLADEL.

De eerste 5.000 inzenders krijgen ƒ 5,- op hun bank- of girorekening.
Deze actie loopt tot 30 november 1998. Eén proefaanbod per adres.

Echt anders
Aleve is écht anders dan andere
pijnstillers. Vooral bij aanhoudende pijnen zoals kiespijn, reumatische pijn, pijn in de rug,
menstruatiepijn en hoofdpijn,
zorgt het ervoor dat je gewoon
door kan. Aleve werkt snel en
krachtig en onderscheidt zich
van andere vrij verkrijgbare
pijnstillers vooral door de langdurige werking.
Eén tablet Aleve werkt 8 tot 12
uur lang, langer dus dan andere
pijnstillers. Het is ook zeer effectief bij pijn en koorts bij griep en
verkoudheid en na vaccinatie.
Bovendien werkt het koortsverlagend én ontstekingsremmend.

drogist en apotheker. Het wordt
verkocht in verpakkingen van
10 en 20 tabletten. De lichtblauwe tabletjes zijn klein en glad
waardoor ze makkelijk in te
nemen zijn.
Handige informatiefolder
Meer informatie over Aleve staat
in de consumentenfolder. Deze
folder kun je gratis krijgen bij
drogist en apotheker. Je kunt
deze ook aanvragen bij Roche
Nicholas, Postbus 23, 5530 AA
Bladel.

Natuurlijke ondersteuning bij de
behandeling van o.a. allergieën
Een goed functionerend afweersysteem vernietigt schadeveroorzakers en micro-organismen zoals bacteriën en
schimmels. Zwarte kununelolie werkt remmend op ontstekingen, vermindert de pijn en stabiliseert en harinonieert het immuunsysteem van het lichaam. Infectieziéktes kunnen door regelmatig gebruik van de olie worden
voorkomen of sneller verholpen. Wanneer het zowel inwendig als uitwendig wordt gebruikt versterkt dat de werking. Cumiron zwarte kununelolie is onontbeerlijk voor
ons immuunsysteem.
Luchtwegen
Ook is er etherische
zwarte kummelolie van
Cumiron, die veelal
wordt gebruikt in een
geurlamp. Daar verspreidt het zijn kruidige
oriëntaalse geur en accentueert de behandeling van aandceningiai
aan de luchtwegen.
Dezelfde werking heeft het ook bij
inhalatie. Hiertoe een paar druppels
in heet water oplossen.
Voor allergische aandoeningen,
griep, verkoudheid, hoest en bronchitis is de speciale thee zeer geschikt. Cumiron kummelolie kunt u
ook toepassen in de keuken bijvoorHuidirritatie
Speciaal voor de meest allergische beeld als specerij of toegevoegd aan
huid is er de Cumiron kuurcrème uw salade.
voor zowel dag als nacht. Naast de Voor meer informatie kunt u teverzorging van de droge, gevoelige recht bij reformzaken en drogisteen allergische huid is deze ook goed rijen bij u in de buurt. Vraag ook
te gebruiken door mannen voor het naar de actie: gratis boekje bij blisscheren. De crème heeft een bijzon- terverpakkmg capsules/emulsie.
der gunstige werking op iedere Voor verdere informatie: Cumiroii
B.V, tel. (035) 624 02 56.
vorm van huidimtatie.

Naast de zwarte kummelolie in flesjes zijn
Lees vóór gebruik de bijsluiter. Niet te ge- er ook Cumiron-capbruiken door maagpatienten die met an- sules met zwarte kummelolie. Olie en capsutistoUmgsmiddelen worden behandeld.
les werken snel en efGoed verdragen
Voor meer informatie: Roche fectief bij aandoeninAleve wordt goed verdragen. Nicholas B.V., tel: (0497) 38 18 gen van o.a. luchtwegen, huid (neuroderMede daarom is dit geneesmiddel 33. Nu ook op internet:
mitis, psoriasis, acné),
nu zonder recept verkrijgbaar bij www.gezondheidsnet.nl
gewrichten, maagdarmkanaal. Cumiron zwarte kummelolie werkt ook bij de voorkoming
en darmklachten nu op GezondheidsNet van pollenallergie en hooikoorts. Bijwerkingen van dit product zijn niet
www.gezondheidsnet.nl
bekend. Lees wel voor gebruik de
aanwijzingen op de verpakking.

Bij^vragen kunt u
contact
opnemen
_ met de Osteoporose
Stichting. Maandag
ft/m vrijdag: 09.00 21.00 uur, teleoonnummer (073)

drogisterij

Komkommers bevatten namelijk
het aminozuur Arginine, dat de
tragere stofwisseling, die na ons
dertigste ontstaat, stimuleert,
aminozuur verjongt onze
stofwisseling, waardoor overtolhge lichaamsvetten beter worden
^gebroken. Eén tablet KomkomKierslank bevat net zo veel Argi"une als vijf komkommers.

durig een hoge dosis corticosteroïden als medicijn gebruiken. Corticosteroïden zijn ontstekingsremmende en dikwijls
levensreddende medicijnen die
worden voorgeschreven bij
reuma-, darm-, huid- en longziekten, maar die 'ook botontkalking versnellen. In Nederland zijn er al 700.000 osteoporose-patiënten. Een gezonde levensstijl kan voor een deel osteoporose voorkomen. Voor patiënten met osteoporose of met
een verhoogd risico zijn er nu
geneesmiddelen die botontkalking kunnen afremmen en die
zelfs preventief kunnen werken. "Zijn we er op tijd bij, dan
kan veel. leed voorkomen worden" zegt mevrouw Dieuwke
ook osteopo-

(641 83 77.
l

van de weinige afslankers haar
belofte waarmaakt. Gemiddeld
vielen zij 7,5 kilo in drie weken
af. Zonder honger en zonder een
lusteloos gevoel. Het is dus de
snelle, eenvoudige en gezonde
methode voor iedereen die slank
wil zijn. De afslanktabletten van
SlankVitaal zijn verkrijgbaar bij
drogist, reformwinkel en apotheek. Er is een 15 daagse kuur
(5 kilo afvallen) en een maandkuur (12 kilo afvallen).
Voor meer informatie:
(013) 528 49 76.

Nieuw Aleve. Werkt langer
dan andere pijnstillers

Niet alleen de ouderdom
komt met (ge) breken

Osteoporose (of botontkalking)
maakt botten zwakker waardoor ze gemakkelijker breken.
In meer of mindere mate treft
osteoporose iedereen. Het hoort
bij het ouder worden en begint
al rond het veertigste levensjaar, wanneer de botmassa ongemerkt begint af te nemen.
Dit is niet te zien. Daarom beseffen veel mensen niet dat zij
een verhoogd risico lopen.
Sommige mensen lopen meer
kans dan anderen. Er zijn famiMes waar deze ziekte veel voorkomt. Vrouwen met een vervroegde menopauze hebben een
hogere kans op osteoporose.

afdrijven. Over één aspect van
SlankVitaal waren alle Weekendlezers het roerend eens. Tijdens
de kuur voelden zij zich een stuk
filter en actiever. Logisch, want
aan de slankmakende formule
van dit topproduct is tevens vitamine C en B-complex toegevoegd. Deze essentiële voedingsstoffen verhogen de weerstand
en maken veel extra energie vrij.

Topafslanker
De natuurlijke ingrediënten in
SlankVitaal bevorderen de stofwisseling en stimuleren de afbraak van voedings- en lichaamsvetten. Bovendien bevat- Keiharde belofte <
ten de tabletten ingrediënten die Tientallen lezers hebben dus aanovertollig vocht uit het lichaam getoond, dat SlankVitaal als één

Botontkalking?

Komkommerslank:

gewoon
eten en toch
afvallen

Vitaal ging het afvallen eigenlijk
bijna vanzelf. De kuur is gemakkelijk vol te houden, want je mag
er normaal bij blijven eten. Dus
niemand hoeft met deze kuur
honger te leiden."

*Dankzij Wapiti Prostaat capsules
kan ik weer gewoon plassen'
Meer dan de helft van de mannen ouder dan 40 jaar, krijgt
te maken met prostaatklachten, waardoor problemen met
het plassen kunnen ontstaan. Zo ook Jaap van Horn (61
jr.) uit Den Helder.
"Inderdaad, ik kreeg steeds
meer problemen met het plassen, ik moest steeds vaker, echter wel met kleine beetjes en
langdurig nadruppelen. Ook 's
nachts moest ik vaker opstaan
met het gevoel dat ik moest
plassen, wat niet erg lukte.

Uiteindelijk ben ik naar mijn
huisarts gegaan, die een vergroting van de prostaat vaststelde. Hoewel hij adviseerde
mij daaraan te laten helpen,
ben ik toch nog enige tijd door
blijven sukkelen en heb allerlei
middeltjes geprobeerd. Helaas

Nieuw natuurlijk middel
goed voor prostaat
Wapiti Prostaat Forte combineert de belangrijkste prostaatvoedingsstoffen zoals: lycopeen, zink, essentiële vetzuren en
vitamine B6 met het extract van de dwergpalmbes Sabal serrulata. Deze voedingsstoffen worden gekenmerkt door hun
uiterst snelle opname in het lichaam. Wapiti Prostaat Forte,
een hooggeconcentreerde prostaatformule, zorgt voor een
gezonde en goed functionerende prostaat. Eigenlijk is het voor iedere man
boven de 40 jaar aan te bevelen. Meestal
volstaat slechts één capsule per dag.
Bovendien kan het zonder bezwaar langdurig worden gebruikt. Wapiti Prostaatcapsules Forle zijn verkrijgbaar bij drogist, reformzaak en apotheek.
Voor meer informatie:
Emonta B.V., tel. (0512) 51 80 85.

zonder enige verbetering, tot
ik er met een vriend over
sprak, die de zelfde klachten
had gehad."
Geen operatie
"Hij raadde mij aan Wapiti
Prostaat Forte te gebruiken. Ik
heb er nu 2 kuren mee gedaan
en voel me als een jonge kerel.
Reeds na 10 dagen merkte ik
al, dat ik veel beter kon plassen en nu gaat alles weer als
vroeger. Ik hoef er 's nachts
niet meer onnodig uit en voel
me een stuk beter. Kortom, een
hele opluchting, ik hoef niet
geopereerd te worden. Dankzij
Wapiti Proslaat Forte ben ik
van mijn klachten af."

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

023-5717166
Ü
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ouw Zandvoort
u ijn wij k 2e fase

Nie

Eigen huis in Park Duinwij k?
Informatie verkrijgbaar bij:

M
NVM
MAKELAAR

Dan nu nog de beste hypotheek

Van Schaik makelaar O.G.
Hogeweg 56a - 2042 GJ Zandvoort
tel. 023 - 571 29 44

Bent u kandidaat voor een van de
150 woningen voor de 2e fase van
Park Duijnwijk? Dan hebben wij goed
nieuws voor u.

Tevens gratis waardebepaling van
uw huidige woning.

Als grote en professionele marktpartij
zijn wij er wederom in geslaagd om ook
voor de 2e fase van Park Duijnwijk zeer
scherpe en exclusieve projektaanbiedingen uit de markt te halen.

Neem snel contact op met Alpha
Hypotheken, tel. 023 - 527 79 80 voor
een afspraak op de Zijlweg 263 in Haarlem.

T

H
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N

Alpha Hypotheken, Zijlweg 263 in Haarlem
Telefoon 023 - 527 79 80!

Alpha Hypotheken vindt u ook in: Alkmaar - Alphen a/d Rijn - Amsterdam - Den Haag - Hoofddorp
Purmerend - Rotterdam - Schagen - Schiphol - Utrecht.

MATRASSEN
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
Maat en

Kennismaking

dikte
80x190x14

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE'?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week. Wat moet u doen"?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
advertenties met boxnummer''

J-50.15.15.6
(1 gpm)
Hieronder vindt u een kleine selectie van de
honderden aanwezige advertenties
Ik- Karel, ongebonden, attent, Reageren op advertenties
met boxnummer'
sportief, begin 50, humoristisch, romantisch, teder, ondernemend. Jij bent een vlofte vrouw tot 50. Ik houd van
een goed gesprek, diepgang, Hieronder vindt u een kleine
gezelligheid en zoek iemand selectie van de honderden
voor een boeiende relatie.
aanwezige advertenties
Boxnummer 327937

80x200x14
90x190x14
90x200x14

120x190x14
130x190x14
140x190x14

140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

SG
25

SG
30

99,105,110,115,155,165,180,190,200,230,255,-

125,130,140,150,190,200,225,230,255,290,330,-

In het midden van het land,
daar woont een 50+ vrouw'
Zelfstandig, 1 78 lang, 78 kg,
eigentijds Ben jij die ene lieve, intelligente natuurliefhebber van 50+ en 1.78+'"
Houdl je daarbij ook van dieren' Ik wil m contact komen
met joui Boxnummer 968100.
Samen met mijn kids, ben ik
woonachtig in Noord-Holland'
Een ongebonden blondine
van 36 jaar jong, dat ben ik1
Ben jij die ene 7donkerharige
man van 1 80+ Dan moet je
zeker even reageren. Ik heb
zin in een gezellige afspraak
met joui Boxnummer 933228
S'ta jij net als ik ook nog volop
in het leven? Zie jij er ook
goed uit' Ik' Ria, 65 jaar,
goed uitziend, beetje gezet,
niet dik, groot, netjes gekleed, eerlijk, betrouwbaar.
Jij ben een lieve, dito man
tussen de 58 en 66 jaar.
Boxnummer 864800.
Wielrennen, fitness, aerobics,
dansen en nog veel meer!
Spreekt jou dat ook aan'
Sporten, dat doe ik het liefste'
Ben ji| lief, leuk, sportief en
gezellig' Bel nuP Ik ben een
40-jange vrouw en m het
rijke
bezit van een zoontje1
Boxnummer 942999

Als je werkelijk iets anders wil,
omdat je nieuwsgierig bent,
dan moet je eens contact met
mij zoeken' Een goed uitziende jongeman van 22, dat ben
ik! Heb blonde haren, blauwe
ogen Jij bent een leuke meid
uit Amsterdam Actie = reactiei Boxnummer 397698
Belangrijk Humor Heb jij net
als. ik ook veel hobby's1" Wie
ben1 ik' Een 33-jange zangeres In het bezit van lange
haren, 2 kids en luisterend1
naar de naam, Catharina
Hoe heet jij' Ik wacht juist op
jouw reactie1 Pak die telefoon
nu' Boxnummer 339112.
Dansen en uitgaan, dat doe ik
het liefste1 Judith, dat is mijn
naam. Ik ben gescheiden en
48 jaar Ben jij een leuke, lieve
man en zoek je ook iemand
voor een fijne vriendschap of
relatie' Misschien zijn
wij dan
op zoek naar elkaar1
Boxnummer 936943.
Zoek jij een half Italiaanse,
half
Nederlandse
meid'
STOP" Dan ben1je bij mij aan
het goede adres Sabrina, dat
is mijn naam Ben jij die ene
goed geklede, leuke, verzorgde jongeman' Heb je een
donkere huidskleur en zie je
er goed uit' Boxnr 907765
Zoek jij een weduwe van 42
jaar jong' STOP" Dan ben je
bij mij aan het goede adres!
Mirella, dat is mijn naam.
Moeder van 3 kinderen. Ben
m het bezit van bijna alles
Ik mis alleen nog die grote,
breed geschouderde man'
Boxnummer 818051

140,150,155,165,215,230,245,255,290,325,365,-

SG
40

SG
45

pocket pocket Latex
damast badstof 14 cm

160,165,175,185,225,245,265,270,305,350,390,-

180,190,200,215,255,280,300,315,345,380,425,-

275,280,285,290,375,395,425,450,495,525,540,-

LET OP!!

350,355,360,365,425,430,525,550,570,625,640,-

260,270,290,320,390,425,465,499,605,699,790,-

Alle afwijkende
maten mogelijk

SPECIALE AKT1E GRANDIOZE SPECIALE
AANBIEDING
Fabriekswinkel

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

Ik luister naar de naam Mark.
Zie er goed en verzorgd uit.
Woonachtig in Noord-Holland
en 25 jaar jong. Ben jij die ene
leuke, spannende, ondeugende, leuk uitziende jonge
dame rond de 25 jaar''
Kom op, pak die telefoon
en
reageer op mijn box1
Boxnummer 329222.

SG
.35

ALLÉÉN BIJ ONS
KWALITEITSMATRASSEN
SG45 SOFT 90x200 koudschuim
NU VOOR ƒ

Compressorstraat 23
Papaverweg17
Postjesweg 87
Insulindeweg 509
Van Woustraal 96

Amsterdam-Noord
Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Zuid

• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam Dit voorkomt vertraging
in de behandeling

Auto's en
auto-accessoires

"1 25,-

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

020-6331329
020-6324959
020-6186088
020-6937355
020-4703049

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 023 - 5714534

Rijles auto's
en motoren

Alblas Verkeersscholen
Auto-demontagebedrijf
STRIJDONK, RDW/ARN erk.,
UW RIJBEWIJS
lid Stiba Inkoop sloop/schade-auto's Gratis gehaald Te- Nieuwkoop, 0172-408361
vens verkoop oude en nieuwe Voor auto/motorrijles m
onderdelen
Meteorenweg Amsterdam e o. is een gratis
381, A'dam, 020-6319802
mfogids verkrijgbaar.
Tel 020-4205386
Voor een perfecte SAAB
SAAB SERVICE MOLENAAR
Diversen
Rep, onderhoud, APK
Eigen revisie-afdeling
Motoren/versn bak
•HOGE BIJVERDIENSTEN*
Verkoop nw/gebr ond
Dames v a 18 jr gezocht voor
ROYAL CLASS SAAB
het van huis voeren van gesprekken met 06-bellers U
dag en nacht werken, de
WIKA AUTOGLAS kunt
computer houdt bij hoeveel u
Sinds 1954
verdient Dit kan oplopen tot
Autoruiten en kentekenplaten ƒ5000,- br pmnd. Bel voor
Lijsterstraat 18
info 010-2944880
Tel + fax 023 - 5731613
Mr. LAMA, betaling na resultaat. Afrik internationaal
• Rubrieksadvertentie op- medium biedt hulp bij teruggeven' Zie voor adres en/of keer geliefde, bescherming,
telefoonnummer de colofon carrière, examen, geluk, hoin deze krant.
peloze problemen 6684461

in 5 dagen

Te koop
gevraagd
diversen

09069889 Rijpe Sjaan DD
zkt jongens (18) v Live Seks
Grijp onder m'n rok. 99 cpm.

50 cpm! Binnen 5 seconden
vrouwen 30+ direct live aan
de lijn' 0906-1722
• Wie kan mij helpen aan een50 cpm.1 Thuiscontact. vrououderwets achteropzitje voor wen (20-59) zoeken een afeen fiets Tel. 023-5716425. spraak thuis. 0906-17.44

0906-Nummers
POSTCODE DATINGi Vrouwen 18-55 jr zkn sekscontact.
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
* SEKS ALARMNUMMER *
Snelseks Direct Live 99 cpm

0906*0611\
Spannende date'
0906-50 15.15 6
Advertenties van
vrouwen 18+. (1 gpm).
STUDENTES geven tel.nr
voor sekscontact!
Bel: 0906-18 22 (1 gpm).
Treknummertje zonder 06
kosten op je telefoonrekenmg" Bel 0068 35274 (4gpm).
Vanavond al een
fijne afspraak'
0906-50.22204(1 gpm)

60 cpm.1 Wijkdating vrouwen
uit jouw wijk zoeken een afspraak! 0906-17.17.

WEEKMEDIA. ELKE WEEH
HET DAGELIJKS NIEUWS

Afspreken m jouw
postcode-gebied
0906-50.222.04 (1 gpm)
LIVEi Black, beautiful en hot'
Voor de liefhebber v. zwarte
vrouwen'99 cpm 0906-0601.

0906-1769
** LIVE PARTY LINE **
Gezellig babbelen met
z'n allen»

0906-606-0906

New*NeWNew*New*New
SECRET-PHONE-COMPANY
De 1e seksafluisterhjn v. Holl
09069722 Secret 99 cpm

Voor 't echte handwerk bel je Ontdek de duistere wereld1
0906.0630 Zij praten,
jij komti SM. Je meesteres LIVE! Zij
Live + Stones1 99 cpm.
wijdt jou in! 99cpm 0906-9626

Wat jij wilt
0906-9789
Je zegt het maar, 105cpm
Wil je lekker komen maar
geen 06 op je tel rek? Bel dan
nu 00569004253 (2 5 gpm)
BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

(09)06-98.50

24 u/pd (1 gpm)
Zie ook Nieuwsnet 9
Kabeltekst pag. 440 en 450

Beluister anoniem
advertenties 18+
0906-50 15 15 6 (1 gpm)
Biseks1 Buurvrouw/buurmeisje (18)i Spelletjes steeds harderi 99 cpm 0906-95 26
Dagelijks seksen hete meisjes (18) op onze LIVELIJNi De
heetste1 99 cpm. 0906-06 03.
Direct contact met
stoute vrouwen
0906-50 222 21 (1 gpm )
Direct contact met
vrouwen thuis1
0906-50.22221 (1 gpm)
Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
0906-50 222 21 (1 gpm)
Een spannend
contact m de buurt
0906-50.222.04 (1 gpm).
Ik ga door, waar anderen
stoppen1 Schaam me nergens voor en wil harde SEKS1
Hamel' 99 cpm 0906-97.94.

l

voor de particulier:
3 regels gratis

Livei * SEXRELAXBOX *
Terug van weggeweest ui
Sexen met z'n tienen tegelijk
Praat of geniet mee"

Diverse clubs
DESIRE ESCORT

GRATIS MICRO's worden geplaatst onderde navolgendc vooi waaiden: • geabonneerd zijn op hel
Zandvoorts Nieuwsblad» in/.endcn uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor /.ijn opgegevcn • maximaal 3 regels • alleen voor puiiicuher
gebruik • hel aangebodene mag niet boven
f 300.- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangebodcn.
Gebruik bij het invullen van uw lek.sl de coupon en
voor iedere letlei. punt. komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schiijf per regel hele woorden of lettetgrcpcn.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is. kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giio)bctaalclicquc bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaait.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch «orden
opgegeven.

24 u p d. All creditc ace
020-6700620
035-6220655
036-5360208
http //www desire.nl
Spontane dames welkom
Escortburo Angel
actief m heel N H (24 hpd)
vraagt met spoed engeltjes
v a 18 jr-55 jr voor escort
Zeer goede verdiensten mogelijk
Tel. 020-6322452
www angel escort com
Luxe privé huis! Topmeisjes
10-01 u, 7 dgn p w. Sauna +
bubbelbaden Sarphatipark
118, A'dam 020 - 6723022
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Coupon uitknippen en opsluien
(frankeicn als brief) met vcrmelding van uw postcode naai
ons kantoor:
Micro's Weekmcdia. Postbus
156,1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.
Ol'afgegeven bij:
- Kantour Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplcin 12.
2041 J M Zand vooi l

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F9.«HKICL. BTW)
EXTRA
(u dient er rekening
mee II' houden d:i( hij
uw np|>u\e de regel
hr.o.nr.... Inir. \.<!. Mud
als l regel l)ij uw tekst
gerekend wordt).
\\ ij /ijn niet aanxprakelijk M)')r l'oulen ontstuiin door onduidelijk
liumlschriU.

Gratis MICIO'.S en betaalde
Wij behouden ons het
Micio's moeten wolden inaelc- rcd" %oor /011<lur
(
veid aan de balie
.'l'«!"e ]Iea"
,
, ., van ons
, kan- teksten
i;ei) of
looi tol uitei l ijk maandag
|lie(
1600 u ui

Zandvoorts Nieuwsblad

ed 17
\

t/m 3 regels ƒ 5,60
t/m 4 regels ƒ 7,47
t/m 5 regels ƒ 9,34
t/m 5 regels ƒ 1 1 .21
t/m 7 regels ƒ 13.08
t/m 8 regels ƒ 14.95
t/m 9 regels ƒ 16.81
t/m 10 regels ƒ 18.68

Wilt u ook luuini. adies. woonplaats volledig invullen, .indcis kunnen \vi| uw .uKeitenlie helaas mei opnemen.
Vooi de pailicnliei maximaal 3 icgels gratis, mei vooi de /akclijkc maikl. tot een m a x i m u m \ a n één adveitentie
pei \\eek. Ook /ondel \eimelding viaagpnjs (aitikelen Ie /amen niet hoven l 300.-) kunt u niet giatis adxeitelen Alle p i i j / e n / i | t i incl. 17.59} BTW.

\

Je huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.

fn rlc makol.mr wfol van
wnnlcn (Mi kranlen

Naam:
Adies:
Postcode
Telefoon
S v.p in iiihnck'

Plaats.

519.700 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

WEEl
Woensdag 9 september 1998

Sal Druyf
overleden

Nieuwsblad

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26,2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571-8648
58-e jaargang nummer 37, oplage 5.4251

Verkeersplan
krijgt bijval

'Over de balk'

ZANDVOORT - Salomon
Druijf (79) is donderdag
overleden aan de gevolgen
van een hersenbloeding. Hij
is gisteren begraven op de
Algemene Begraafplaats.

Walvis zwemt
voor de kust

Dat bleek donderdagavond
tijdens de commissievergadering Toerisme, Economie en
Verkeer. Ter hoogte van Nieuw
Unicum moet een rotonde komen. Omdat de bewoners van
Nieuw Unicum daardoor de
Waterleidingduinen niet meer
kunnen bereiken, wil de gemeente een tunnel onder de
weg maken.
Met het verleggen van de rijbaan ter hoogte van de Kennemerweg hoopt de gemeente
het overzicht te verbeteren
voor het verkeer dat uit deze
weg komt of hier parkeert. De
Kennemerweg blijft open voor
auto's en ook aan het fietspad
van de oude trambaan verandert niets.
Een slinger
bij de Gerkestraat haalt
volgens de gemeente
de
snelheid uit
het verkeer.
Ter
hoogte
van de Her- •
man Heijermansweg wordt
geen rotonde maar een middenberm neergelegd. Ook bij
de Blinkertweg komt een middenberm.
Op alle stukken van de
Zandvoortselaan is de maximumsnelheid straks vijftig kilometer per uur. Nu is dat tussen Nieuw Unicum en Zandvoort nog zeventig kilometer.
De verkeersmaatregelen op
de Zandvoortselaan vormen al
maanden een heikel punt. De
gemeente ontving 290 bezwaarschriften, voornamelijk
van omwonenden die tegen de
afsluiting van de Kennemerweg en het openstellen van de
oude trambaan waren. Ook de
politiek uitte begin juli veel kritiek. Donderdag viel het met
die kritiek wel mee.
Alle partijen stemden dan
ook in met het voorstel om de

Steeds meer twijfels
over kinderboerderij
ZANDVOORT - De twijfels over het millenniumcadeau
(een kinderboerderij) zijn nu ook overgeslagen naar het
gemeentebestuur. Het college van Burgemeester en Wéthouders betwijfelt of een kinderboerderij wel haalbaar is en
stelt nu zelf een onderzoek in.

Wethouder Marijke Herben legde vrijdagmorgen aan een
cameraploeg van het televisieprogramma 'Over de balk' uit dat nog
niet duidelijk is wat er met het kunstwerk voor het gemeentehuis
gaat gebeuren. Het programma belicht zaken waarbij geld verspild
is. Op 23 september (om half tien) gaat de uitzending over het
Zandvoortse kunstwerk. Dat heeft 127 duizend gulden gekost. Er is
echter weinig van over. De vogels zijn in het bezit van de gemeente,
de zeilen heeft de maker van het kunstwerk, Victor van Boven,
onder zijn hoede. Hij wilde niet voor de camera verschijnen. Zijn
collega Victor Bol, die een paar vogels van prikkeldraad maakte,
gaf wel zijn commentaar. „Het is triest dat ik hierbij moet staan. Ik
had liever een positief verhaal voor de camera vertelt," zei hij na de
opnames. „Ik denk dat de gemeente nu beter een andere plek voor
de vogels van Victor van Boven kan kiezen. Op deze plek nebben ze
al zoveel commotie veroorzaakt. Ik ben blij dat dit niet mijn
kunstwerk is."
Foto Karin Schut

Toerismerapport scoort bjj politici
ZANDVOORT - Het toerismeplan heeft donderdagavond veel
lof geoogst van de raadscommissie Toerisme. Het plan is opgesteld in samenwerking met de ondernemers. WD, D66 en de SP
benadrukten dat de gemeente ook rekening moet houden met
burgers.

Terrassen mogen ook
op 'gele loper' staan

Kinderen
belagen
auto's

moeten de stoelen en tafels
echter binnen neergezet worden. Voor Café Koper betekent
dat een rij stoelen en tafels
minder dan voorheen. „Hierdoor lopen we een heleboel
omzet mis. Wij zy'n voor een
groot deel afhankelijk van ons
terras. Desnoods wil ik de gele
steentjes er zelf wel inleggen
als we dan onze stoelen er wel
mogen neerzetten," zegtMaaike Koper, eigenaresse van het
café.
Zij deelde donderdagavond
tijdens de cpmmissievergadering een brief uit waarin ze
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Kunstcircus
kiest voor
twee kanten
Colijn
houdt van
spanning

Nieuwe huurdersvereniging gaat
ook door na afwijzing subsidie

vroeg om een oplossing voor
haar probleem. Als het aan
wethouder Hogendoorn ligt,
mag het terras van Café Koper
ook voor een deel voor de winkel van de buren staan. Dat
houdt echter een risico in als
de winkel van huurder verandert, beseft Koper. Han van
Leeuwen (D66) en Huub van
Gelder (Socialistische Partij)
vroegen zich donderdagavond
af of de juridische basis van
deze noodoplossing wel waterdicht is.

ZANDVpORT - De Huurdersvereniging Lorentz blijft
doorvechten, ook nu de gemeente haar subsidie-aanvraag heeft afgewezen. Dat
zegt Alphons Steger, voorzitter van de nieuwe huurdersvereniging.

Op het Kerkplein kan in elk
geval wel de viskar van Jan
Drommel blijven staan. De andere ondernemers krijgen toestemming om de terrasschermen te verhogen van anderhalve naar twee meter. Het bovenste deel van de schermen
moet dan wel van glas zijn.

„We zijn van plan zo snel mogelijk veel nieuwe leden te
gaan werven. Dat gaat zeker
lukken. We verwachten dat minimaal tweehonderd huurders
zich bij ons aansluiten," zegt
Steger. Nu heeft de Huurdersvereniging Lorentz er vijftig,
van wie er dertig in de zogehe-

Boekelman brengt duinen naar het dorp

NAP -80'cm.
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Zandvoortselaan te verbeteren. Fred Paap (WD) en Huub
van Gelder (Socialistische
Partij) betreuren wel dat de
Kennemerweg open blijft.
„Dat kruispunt vroeg juist om
de meeste verbetering," meende Paap. Van Gelder ziet bovendien samen met Han van
Leeuwen (D66) liever dat er
een rotonde ter hoogte van
Huis in de Duinen komt.
„Want daar ben ik een groot
liefhebber van," zei Van Leeuwen.
Michel Demmers (GBZ)
vroeg zich af hoe hij aan de
bewoners en ondernemers in
het centrum moet uitleggen
dat de Zandvoortselaan eerder
aan de beurt is. Volgens Hp------ gendoorn zijn
het asfalt van
de Zandvoortpagina 5
selaan en de
stoplichten bij
Nieuw Unicum zeer hard
aan vervan- ging toe. Ondertussen wordt volgens de
wethouder ook het centrum
van Zandvoort aangepakt.
De geluiden uit het publiek
wisselden enigszins. Volgens
R. Weilers zijn camera's volsportpagina
doende om de veiligheid op de
invalsweg te vergroten. BewoVragen over de bezorging?
ner Van de Bos was blij dat de
donderdag 9-12 uur
wethouder naar de bezwaren
tel. 571.7166
uit de bevolking geluisterd
Advertenties:tel.571.7166
heeft. Een bewoner die ten zuiRedactie: tel. 571.8648
den van de Zandvoortselaan
woont, was het daar niet mee
eens. „Straks loopt de weg
dwars door mijn huis. Ik lig nu Gepakt
al te schudden in mijn bed."
Volgens een woordvoerster
ZANDVOORT - De politie
van Nieuw Unicum is het hard heeft woensdagavond in de
nodig dat de gemeente de Haltestraat twee HaarlemZandvoortselaan
verbetert. mers opgepakt die telefoons
„De stoplichten doen het nu uit twee auto's hebben gestovaak niet. Onze bewoners wil- len. De Haarlemmers (zestien
len ook graag de kans hebben en twintig jaar oud) hebben
bekend.
om de duinen in te gaan."

Politiek blij
met maatregelen
Zandvoortselaan

Eerder leidde deze discussie al tot verdeeldheid binnen de
Stichting Viering Millennium Zandvoort, het comité dat het
cadeau ter ere van het jaar 2000 regelt. Het college en sommige
leden van het comité vrezen dat een kinderboerderij veel te duur
is om te onderhouden.
•"• '
Een van de voorwaarden die de gemeente aan het cadeau van
tevoren heeft gesteld is dat er geen hoge exploitatiekosten uit
Wateroverlast
voort mogen vloeien. Onder die voorwaarde stopt de gemeente
ZANDVOORT -' De Haar- er eenmalig een ton in en nog een ton als de Stichting Viering
lemmerstraat is donderdag- Millennium 100 duizend gulden sponsorgeld weet te vinden.
avond een poos afgesloten ge- Daarvoor heeft de stichting nog anderhalfjaar.
weest. De straat stond blank
door de hevige regenval. Ook
het parkeerterrein brj de flats
ZANDVOORT - Op één na
in de Jacob Catsstraat stond mogen alle cafés en restauonder water. • Om half negen rants in de Kerkstraat en op
ging de straat weer open.
het Kerkplein een terras hebZie ook pagina 5 ben. De horeca-ondernemers
mogen hun stoelen en tafels
tot aan de 'gele loper' zetten.
Fietsster gewond
Als'die loper te dicht bij de
ZANDVOORT - Een 33-jari- gevel zit, mag het terras er van de nieuwe bestrating. Volge Zandvoortse fietsster is vrij- zelfs gedeeltelijk op staan. gens de horeca-ondernemers
dagnacht gewond geraakt bij Alleen over het terras bij had de gemeente dat nooit aan
een ongeluk op het Raadhuis- Café Koper is de gemeente er hen duidelijk gemaakt.
Wethouder
Hogendoorn
plein. Een
achttienjarige nog niet uit, zo bleek donderbromfietser uit Amsterdam dagavond tijdens de com- heeft nu echter per ondernewas mét haar in botsing geko- missievergadering Toerisme, mer gekeken wat de beste opmen. Hij reed tegen de rijrich- Economie en Verkeer.
lossing is. Dat betekent dat
ting in. Hij. was bovendien
ook een terras neergezet mag
dronken. De vrouw heeft een
worden bij de cafés en restaugebroken enkel overgehouden
Drie maanden geleden ont- rants waar de gele bestrating,
aan het ongeluk.
stond er veel commotie over de 'gele loper', te dicht bij de
de terrassen, omdat de onder- gevel zit. De stoelen en tafels
nemers uit de Kerkstraat zich mogen tot 1,80 meter uit de
overvallen voelden door het gevel geplaatst worden.
ZANDVOORT - Een 24-jari- nieuwe terrassenbeleid. Dat
Op het Kerkplein gelden de
ge Zandvoorter heeft een was gebaseerd op het patroon gele cirkels als maat. Daar
nacht op het politiebureau
doorgebracht, omdat hrj een
politie-agente voor haar hoofd
probeerde te stompen. Hij was
meegekomen met een man die
aangehouden was omdat hij
zonder rijbewijs reed én in een
auto met slechte verlichting.
Omdat hij zich agressief geZANDVOORT - Hij is bevlogen, Rob Boekelman. Maar
droeg vroeg een agente hem of
bovenal houdt deze 'groenambtenaar' van Zandvoort.
hij het bureau'Wilde verlaten.
Daarom heeft hij in overleg met wethouder Marijke HerDaarop probeerde hij haar te
ben, zrjn collega's en een adviesbureau voor landschapsuv
stompen. Dé man'heeft na zijn
richting een plan bedacht om het wonen in Zandvoort nqg
nacht in de cel een boete van
unieker te maken.
.
driehonderd gulden betaald.
Over twee jaar Idjken de be- kregen en is het een rommelwoners van de Sophiaweg, tje geworden."
Gran Dorado
Het duinlandschap dat
Max Euwestraat, Van LenZANDVOORT - Gran Doranepweg en Van Alphenstraat Boekelman voor ogen heeft,
do houdt zondag een open
vanuit hun raam zo op heuse krijgt meer structuur. Er kodag. Tussen elf en zes uur zijn
duinen. Het grasveld langs de men heuveltjes en schelpenSophiaweg is dit najaar als paden. De heuvels maakt de
er diverse attracties op het
park en bij de sporthal. Zo
eerste aan de beurt, omdat dit gemeente met de vtlfcluizericl
kunnen liefhebbers van een
volgens de gemeente het kubieke meter zandvlie vrijhoge kraan afspringen (ze worhardste aan vervanging toe is. komt als de buffert elder op
den opgevangen door een net)
Straks kunnen kinderen er het Zwarte Veldje \l,:>rdt geof zich laten vermaken door
ravotten in het helmgras. graven.
'/
clown Billy.
Fietsers kunnen op een bankDe gemeente zet to>or fletje even uitrusten en eventueel sers en wandelaars zitbanken
een smakeirjk besje van de neer met een houten hekje
duindoorn proeven. Vlinders voor de fiets en een prullenvliegen van sedum naar yzer- bak voor de lege blikjes en het
hart. Wie het raam heeft boterhamzakje. „Mrjn collega's van de reiniging komen
openstaan, ruikt de brem.
s
<Vt,w*-. %"§>*
„De Zandvoorters zullen regelmatig langs om de prulmeer dan nu gaan merken dat lenbak te legen. Ik verwacht
ze in de duinen wonen. We dat het er dus netjes blijft.
HW LW
Datum HW
brengen het natuurlijke land- Voor de hondenpoep hebben
09sep 06.06 01.50 18.33 16.20
schap naar de mens, zo moet we nog niet helemaal een op1D-sep 06:51 02.23 19.16 14.46
je het zien," vertelt Boekei- lossing, behalve dat ik hoop
11 sep 07.37 03.09 19.58 15.37
12 sep 00.25 04.00 20.48 16.20
man terwijl hrj goedkeurend dat mensen zich sociaal geeen duindoornstruik bij de dragen als ze zien hoe leuk dit
13 sep 09.26 04.44 21:55 17.10
14 sep 10.33 06.06 23.17 18.30
Max Euwestraat in ogen- duingebied is."
15 sep 12.00 07.20
schouw neemt. „Dat is nu een
19.24
Boekelman vindt dat de gekarakteristieke plant voor
16 sep 00.24 08.45 17.07 14.46
17 sep 01.50 10.16 14.26 22.25
Zandvoort. We willen af van meente ook rekening moet
houden met kinderen. „Ze
de strakke gazonnetjes."
„Dat wil niet zeggen dat het mogen lekker dwars door het
Maanstand:
een rotzooi wordt. Het strook- gebied heen rennen. Zo geciLK zo. 13 sep 03.58 u.
je tegen het spoor aan is te ver viliseerd wordt het dus niet.
Hoogwater vr11 sep 07.37 uur.
NAP +I22cm.
doorgeschoten. Daar heeft Daar voelen kinderen zich volhet onkruid de overhand ge- gens mrj ook veel prettiger bij.
Laagwater vr 11 sep 03.09 uur.

Stomp

DEZE WEEK

ZANDVOORT - Alle politieke partijen scharen zich achter
de verkeersmaatregelen voor de Zandvoortselaan. Zij willen
er in elk geval 1,2 miljoen gulden voor uittrekken. De omwonenden die met de plannen meegedacht hebben, zijn ook
grotendeels tevreden. Sommige Zandvoorters hebben echter nog wel wat bedenkingen tegen de verkeersmaatregelen.

Sal Druijf is een van de weinige Zandvoortse joden die de
oorlog overleefd hebben. Een
onderscheiding heeft hij nooit
gekregen, al heeft hij zich wel
actief ingezet voor de bevrijding van Nederland.
Hy vluchtte met zijn gezin
aan het begin van de oorlog
naar Engeland en meldde zich
aan bij de Irenetarigade. Terwijl hij op Ceylon gestationneerd was, vertrok zijn familie
naar Indië. De boot werd echter getorpedeerd. Bij terugkomst in Zandvoort ontdekte
Sal Druijf pa's dat hij alleen
overgebleven was.
Vanaf de oprichting van
Zandvoortmeeuwen is .luj bij
de voetbalvereniging betrokken geweest. Hij was jeugdleider en zat in het jeugdbestuur.
Bovendien heeft hij gezongen
in de Operettevereniging. Hy
weigerde echter om Duitse liederen te zingen.

ZANDVOORT - Een walvis
is maandagmiddag diverse keren voor de kust van Zandvoort, Bloemendaal en IJmuiden gesignaleerd. Een jacht
zag de vis als eerste rond half
drie bij Parnassia. Daarna
zwom het dier pp vier- tot vijfhonderd nieter voor de kust
heen en weer tussen Bloemendaal en Zandvoort. De reddingstarigades van Zandvoort
en Bloemendaal en de Knrm
uit IJmuiden zijn uitgerukt om
de walvis te identificeren.
Volgens Guido Weidema van
de Zandvoortse Reddingsbrigade was het dier tie'n meter
groot en zo op het oog kerngezond. /„Walvissen zijn nogal
zeldzaam. Of het een yinvis of
een potvis was, viel niet precies te zien."
" '"

Editie 17

Los nummer 2 gulden

ten 'vrijgezellenflat' in de Lorentzstraat wonen. Naast Lorentz is in de gemeente ook
nog de Zandvoortse Huurdersvereniging (ZVH) actief.
Steger is verontwaardigd
dat de gemeente geen subsidie
geeft. Hij vindt dat hij er volgens het landelijke Besluit Beheer Sociale Huurwoningen
(Bbsh) recht op heeft. Het ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Vrom) bevestigt
dat er best twee verenigingen
mogen bestaan. Volgens een
woordvoerster van Vrom kan
het ministerie echter geen uitspraken doen over subsidies
van de gemeente.
Volgens wethouder Marijke
Herben is de subsidie-aanvraag afgewezen omdat de
nieuwe huurdersvereniging te
weinig leden heeft en te veel
geconcentreerd is op één flat.
„De vereniging is daardoor
niet representatief. Als dat

verandert wil ik er opnieuw
naar kijken." Herben betreurt
het dat de nieuwe club ontstaan is. „Dit leidt tot versnippering. Dat is jammer. Maar
mensen hebben natuurlijk wel
het recht om een eigen organisatie op te richten."
De Huurdersvereniging Lorentz is opgericht uit onvrede
met de bestaande Zandvoortse Huurdersvereniging. „De
secretaris van de Zandvoortse
Huurdersvereniging zit ook in
het bestuur van woningbouwvereniging Eendracht Maakt
Macht. De ZVH is daarmee een
verlengstuk van EMM. En wij
zijn onafhankelijk."
Wethouder Herben, voormalig voorzitter van de EMM, bestrijdt dat de ZVH niet onafhankelijk is. „Het is wettelijk
verplicht dat een huurder of
een vertegenwoordiger van de
huurders deel uitmaakt van
het bestuur van de woningbouwvereniging."

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

13 weken voor maar ƒ 14,00

Nieuwsblad

„Deze duindoorn staat straks ook aan de overkant," zegt 'groenanibtcnaar' Rob Boekelman
Foto Kal m Schut

En ze worden wat meer bij de
natuur betrokken, dat is ook
een voordeel."
Al verandert er veel, toch
wordt niet alles weggehaald.
De populieren en het beeldje
blijven staan en ook voor het
leven van de huidige bloeiende planten, hoeft niet gevreesd te worden. De inge-

bouwde vuilnisbakken zijn
zo'n succes volgens Boekeiman, dat die zeker onder de
grond blijven liggen. „Liefst
plaatsen we er in andere delen
van Zandvoort ook meer."
Waar de kardinaalsmutsen,
vlierbesstruiken en de ligusters precies geplant worden,
weet de groenambtenaar nog

niet. Gisteravond is er een bijeenkomst voor omwonenden
geweest. De ideeën die daaruit naar voren zijn gekomen,
worden zo snel mogelijk in het
ontwerp voor het duinpark
verwerkt. „Want in oktober
willen we al de eerste spade in
de grond steken," aldus Boekelman.

Naam: (m/v)
Adres:
l l l
Postcode/Plaats:
Telefoon:
l J
Giro/Banknr.:

l l l
l l l
l l l

l

l

l

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19,60 D halfjaar ƒ35.40 D jaar ƒ61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-5G2.62.il.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel ie plakken. 8 710371 017003
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AANMELDING is NOG MOGELIJK

FAMILIEBERICHTEN

EEN INSPRAAKBIJEENKOMST
OVER PLANNEN 1999 VAN KAMER.
VAN KOOPHANDEL, AMSTERDAM '\

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij U kennis van hel toch OOK onverwachle overlijden van onze lieve neef en oom

Ondernemers, directies van bedrijven en bestuurders van
ondernemersorganisaties uit het werkgebied van de Kamer
van Koophandel Amsterdam, zijn Inmiddels uitgenodigd deel
te nemen aan de Inspraakbijeenkomst over het
activiteitenplan van de Kamer over 1999.
De bijeenkomst wordt gehouden op:

Salomon Druijf
20 februari 1920

'A september 1998

J. IC. Mulder-van Dartelen
A. K. Mulder
en hunkinderen
A. Brandenburg-Scharlewk'
en haar kinderen
Correspondentieadres:
Biesbosch 2
1181J D Amstelveen
De begrafenis heeft op dinsdag 8 september te
Zandvoort plaatsgevonden.

dinsdag 15 september 1998
van 18.00 tot 20.00 uur
bij Arlsto Zalen Amsterdam,
Teleport Boulevard 100,
1043 E J Amsterdam
;
(nabij Station SloterdIJk; zaal open vanaf 17.30 uur).

liPiKarncrnn Koophandel
twrotdtrt In'hut district voor..
"julm.i5J.oop bediljvreri de
^SDnôniIjclïè Wingen. Oe '
<Kiro« tetxkhtayoof de groei
'eitMoel «n het regionale
ïS)ldri)fcjeve(i.w>ar. •'•',•.-

Op 4 september 1998 is op 89-jarige leeftijd overle-

Arthur Nieuwenhuis
Uit aller naam:
J. G. Baake
Volgens zijn laatste wens heeft de crematieplechtiglieid in besloten kring plaatsgevonden.

lyoaljjwt bijhouden van fiet
handetsreglrter, levert de'
•Kamer Infoimjtle en advlei
iïwittaitos én gevestigde,
%.<>/*..• f; '.'••:: • ' • : ' . , , . . >•

.

'

'•

!£n*merners onder andere op
'het gtbled van bedrijfsvoering,

Voor nadere Informatie en aanmelding kunt
u schrijven, bellen of mallen naar de af deling PR
van de Kamer van Koophandel Amsterdam, , .
Antwoordnummer 10699,
v.
1000 RA Amsterdam (geen postzegel nodig);
tel. (OZO) 5314610; fax (020) 531 47 99;
e-mail: pr®amsterdam.kvk^nl

•Inletnallonale handel en
*>;~>-;;;.'V; v> . . • : • / • . . '. .
' .
f milwu^^yens heeft de Kamer
•aUtukrirtsllmulefenvande :
;

'

Doelstelling van de bijeenkomst Is ondernemers/bedrijven die
staan Ingeschreven bij de Kamer Amsterdam;door Informatie
en inspraak meer te betrekken bij de activiteiten van de
Kamer van Koophandel.
Aanmelding voor deelname Is nog mogelijk.
Deelnemers krijgen een bevestiging, een
programma en het conceptplan toegestuurd,

|flionienite1 ongeveer 15% van
Ijttj: BNPwtt gerealiseerd. .
Na jst wetiuttvoerende taken,

den

;

'

tmnomliche ontwikkelingen

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag 08.30 -16.00 uur
donderdag
08.30 - 20.00 uur
vrijdag
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 31 augustus vergaderd.
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 36 door B&W genomen
besluiten is op maandag 7 september vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag 17 september 1998 om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluëstraat 2, Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Ruimte en Onderhoud,
afdeling Ontwikkeling en Beheer, telefoon
(023) 574 01 00.
WERKZAAMHEDEN IN DE
VAN SPEIJKSTRAAT
Er is een aanvang gemaakt met de bouw van
de tweede fase van Park Duijnwijk. Om de
bouw langs de Van Speijkstraat te kunnen
realiseren, is het nodig om de straat aan te
passen.
Ten behoeve van deze werkzaamheden is
er in de periode van 14 september tot
en met 25 oktober (week 38 t/m 43)
alleen éénrichtingsverkeer mogelijk in de
Van Speijkstraat van het Station richting
de Van Lennepweg. Bovendien is de
Van Speijkstraat van 12 tot en met 18
oktober (week 42) geheel afgesloten
voor verkeer.
Gedurende de werkzaamheden is er in de
Van Speijkstraat slechts beperkte parkeermogelijkheid.

ADVERTENTIES
'^f.
^^

KAMER VAN KOOPHANDEL i
AMSTERDAM
• HOOfOKAHTOOK AMSTCRDAM
DE RUY7ERKAOC 5
1013 AA AMSTERDAM
J (010) S31 40 00 r (020) 531 4799

(J J J uitvaartverzorging
kennemerland bv

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK
Bij ons is uw fotowerk in prima handen.

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975
Z.S.V. ZANDVOORTMEEUWEN
Zondag 13 september 1998
13.00 uur - Voorwedstrijd
Zandvoortmeeuwen El - HBC El

14.00 uur
Zandvoortmeeuwen l-HBC l

J 00 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

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

Snelle 24 uurs service en:

ZELFVERDEDIGING CLIP-DANCE

U bent de eerste die uw foto's ziet

LA_

dus ook voor uw fotowerk naar

van der Kuijl

de Gaper Drugstore.

SPORTCENTRUM

Sterk in perfect fotowerk

ENAMJU

BUDGET
KLEURENFOTO'S

A. J. v.d. Moolenstraat 47 2041 NC 5715829

- het plaatsen van een directiekeet, met een
instandhoudingstermijn van twee jaar, op het
perceel "Landgoed Groot Bentveld".
Het bouwplan ligt met ingang van 11 september 1998 gedurende 14 dagen ter inzage bij
de Centrale Balie. Gedurende deze termijn kan
een ieder tegen voormeld bouwplan schriftelijk
bedenkingen kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
BOUWVERGUNNING EN
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
98145BQ. van Uffordlaan45 plaatsen serre
98146B Kostverlorenstraat 52 veranderen/vergroten woning
98147B8rederodestraat 130 vergroten
woning
98148B Curiestraat 2n
uitbreiden loods
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Svyaluëstraat 2, gedurende de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn
schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de bepordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten.

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

UdO.N.T.

._

Vraag ook naar de

C V.-onderhoud

PRESTIG E-FOTO

KOM LANGS OP ONZE OPEN DAG
EN MAAK KANS OP
3 MAANDEN GRATIS TRAINEN!

Er Is een nieuwe efficiënte manier om snel
in contact te komen
met leuke meisjes,
vrouwen en mannen
via de Contact-lijn. Op
de Contactlijn 0906501515.6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van
lezers die een serieuze
partner of gewoon een
vriend of vriendin zoe-

met nieuwe film voor slechts f 3,"

DRUGSTORE

<

MC^ DROGISTERIJ & PARFUMERIE -^»
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513. SPAAR ONZE KASSABONNEN
f. OLIESLAGERS

ZELFVERDEDIGING
VOOR DAMES
CLIP-DANCE
FIT-CIRCUIT.

ken.

• Glazenwassen}
• Specialiteit schoonmaak var\
gebouwen
• Schoonmaak van luxaflex
• Verhuur tapijtreinigers

Bel voor meer info 5715829

FITNESS KARATE BÖDYSHAPE
-Tel. 57 14764/57 14 090 of 06 5293 5293 —

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

U kunt als lezer van
één van de nieuws- en
huis-aan-huisbladen
van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties
door een leuke reactie
in te spreken.

i Aan een nieuwe
C.V.-ketel toe?

UWHS
Wii onderhouden, repareren, insialleren.
verkopen en verhuren duizenden
verwarming*, warmwaler- en v«nl,lal.esystemen door heel Nederland

0800*0998830

Vereniging v on
NHttlondi*

lrmallati«b*a"iv*

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

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

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

Uitvaartcentrum Haarlem
al 100 jaar een oerdegelijke
Nederlandse onderneming
voor uitvaartverzorging

MODEFLITSEN

:

-ml

open. 7 dagen per week
keuken open* 7 dagen per
Jpll week keuken open* 7 dagen
1
-^1 per week keuken open»|v
waar sezellige mensen elkaar ontmoeten.
Bar, verwarmd terras, biljart en restaurants
Café open: dagelijks 16.00-03.00 uur
.!

'.

Gasthuisplein 10, Zandvoort, Tel. 023-571 46 38

Zaterdag 12 september
van 11.00 tot 16*00 uur
tonen onze mannequins
herfst- enwinterkoüeküe

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

'l
\ va

• .\.•>•>

Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

U bent van harte welkom bij
Wit Verhuizingen

Cortina Modes
, Kerkplein 3 x
2042 JH Zandvoort
023-57148528

WEKELIJKS EUROPA

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

DE
CONTACTLIJN

van Ideinbeeld kleurenfilms

HET ADRES
VOOR AL UW
SPORTIEVE ACTIVITEITEN!

A

VOORNEMEN OM BOUWVERGUNNING TE VERLENEN
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 17 van de Wet'op de Ruimtelijke
Ordening bouwvergunning te verlenen voor:

ERKENDE
VERHUIZERS

/

'*'•>'

;

Uitvaartcentrum Haarlem is een puur Hollandse
onderneming die al 100 jaar bestaat. Met oog voor
details en tradities.Wij verzorgen begrafenissen en
crematies voor alle gezindten, met goed opgeleide
mensen, een modern ingericht uitvaartcentrum,
24 uurs dag- en nacht uitvaartzorg-alarmdienst en
speciale vervoer- en verzorgingsdiensten.
Ook voor uitvaartverzekeringen tegen de
laagst mogelijke premie (NIVO-polis en
| UZET-polis) kunt u bij Uitvaartcentrum
Haarlem terecht.
uitvaartcentrum is altijd bereikbaar
voor directe hulp bij een sterfgeval.
Onze medewerkers zijn daarom op alle dagen
van de week 24 uur per dag beschikbaar om u bij
een overlijden met raad en daad ter zijde te staan.
Dat is Uitvaartcentrum Haarlem ten voeten uit,
nu al een eeuw lang.
f,
•n""'*.,

(BE
BEL GRATIS
V,,,

0800-022 45 35

Uileraard kunt via
0906-501515.6 ook zelf
anoniem, een gratis
contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat
u de advertentie heeft
ingesproken automatisch een boxnummer
en PIN-code van de beicomputer. Hiermee
kunt u later de reacties
op uw eigen nummer
beluisteren. '
Voor nog meer reacties
kunt u de door u inge- .
sproken advertentie
ook nog plaatsen in
onze krant.
Probeer het direct. Veel
mensen hebben op
deze wijze al binnen
één of twee dagen leuke
contacten met anderen
gekregen.
(l.OOgpm)

Hoebesps
uruimte,tijden
geld op uw
krantenarchief!
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485

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

H

VGKKOl
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36,2011 KW Haarlem.
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Slowaaks bezoek
ZANDVOORT - Woensdag
16 september bezoekt een Slowaaks orkest Zandvoort. Kamerorkest Bratislava treedt
om acht uur op in de Hervormde Kerk. Het kamerorkest
speelt volgens de Slavische
traditie met veel vuur en passie. Er staan werken van Vivaldi, Mozart, Rossini, Albinoni
en Tschaikovski op het programma. Kaarten zijn verkrijgbaar bij het WV-kantoor
(Schoolstraat 1) en vanaf zeven uur in de kerk op het Kerkplein.

Oecumenisch

ZANDVOORT - 'De Santenkraam van dienen-leren-vieren'. Zo luidt het thema van de
oecumenische dienst op zondag 17 september in de Agathakerk op de Grote Krocht. De
dienst begint om half elf en is
bedoeld voor gelovigen van
alle gezindten. De andere
kerkgebouwen zijn dan ook gesloten op zondagmorgen. Ook
vervalt de zaterdagavondmis
in de Agathakerk.
Tijdens de oecumenische
dienst gaan pastoor Duijves,
dominee Van Leeuwen, dominee Van de Vate en mevrouw
Schram voor. De koren van de
hervormde gemeente en de
Agathaparochie zorgen voor
de muzikale omlijsting. Bovendien zingen de kinderkoren
van deze geloofsgemeenschappen onder leiding van mevrouw Jurrius. Paul Waerts bespeelt het orgel. Er is opvang
voor kleine kinderen. Na afloop
kunnen de kerkgangers een
kopje koffie drinken en nog
even napraten.

Radio ZFM

ZANDVOORT - Ge Loogman praat tijdens het seniorenprogramma van de lokale
omroep ZFM vrijdag tussen elf
en twaalf uur met Pieter Joustra ter gelegenheid van hét
open
monumentenweekend
over de Nederlands Hervormde Kerk. Huisarts Jagtenberg
is zaterdag te gast in 'Goedemorgen Zandvoort', dat uitgezonden wordt tussen tien en
twaalf vanuit Café Neuf. Hij
legt de voor- en nadelen van de
Viagrapil uit. Het programma
wordt dinsdag tussen vijf en
zeven uur herhaald. Elisabeth
Burkhard praat zaterdagavond vanaf zeven uur in De
Cocquerell over groente en
fruit. ZFM is 24 uur per dag te
beluisteren via de ether op FM
106.9 en via de kabel op FM
105.

Kinderen bezetten kruispunt

ZANDVOORT - „Goedemorgen. Ik ben Martijn uit
groep acht van de Beatrixscho9l. Dit is een heel gevaarlijk kruispunt en ik moet
hier elke dag langs. Daarom
Verkeer Nederland. Ook leergeef ik u dit foldertje."
lingen van de Nicolaasschool
Als Martijn woensdagmorgen en Gertenbach Mavo delen de
automobilisten op het kruis- folders uit.
punt van de Van LennepweDat zij (en hun fietsende ouders) zeer kwetsbaar zijn, •
g/Linnaeusstraat/Thijsseweg
hiermee aanspreekt, reageren blijkt woensdagmorgen erg
sommigen van hen glimla- duidelijk. Zo laveert een moechend en beloven nog beter op der met een kind achterop en
te letten. Anderen zijn echter een kind op het fietsje naast
zeer geïrriteerd. Ze hebben haar moeizaam vanaf de Van
haast en willen niet wachten Lennepweg rechts de hoek om.
totdat de drie agenten het ver- Een auto draait ook net de Linkeer weer door laten rijden. naeusstraat in. Het gaat maar
Een enkeling rijdt zelfs met net goed.
zijn auto achteruit en neemt in
volle vaart de sluipröute via de
Het is een geluk dat ze niet
meteen over hoeft te steken
Heimansstraat.
naar de Thijssewèg. Daar ligt
Martijn is een van de leerlin- wel een verkeersdrempel,
gen die meedoet aan de actie maar die ligt een meter of vier
'We gaan weer naar school' van de Thijssewèg in. „Voor het
het Regionaal Overleg Ver- verkeer is het daarom niet duikeersveiligheid in samenwer- delijk wie er voorrang heeft,
king met de politie en Veilig het' verkeer op de Linnaeus-

ZANDVOORT - Dré Kraak
(voorzitter van de regionale
WV Zuid-Kennemerland) en
WV-directeur Peer Sips zijn
erg geschrokken van de forse
kritiek van . wethouder Rogeridoorn op de WV. Zij vinden bovendien dat Hogendoorn zich niet juist heeft laten informeren.
Wethouder
Hogendoorn
vindt dat „wat de regionale
WV nu biedt voor onze
194 duizend gulden ontoereikend is. Zeker naar de mening
van het Zandvoortse bedrijfsleven." Hij vindt ook dat „de
regionale WV. in de praktijk
niet functioneert als de specifieke marketingorganisatie die
primair de belangen (van de
ondernemingen) in Zandvoort
dient". Zandvoort gaat teveel
op in de regionale promotie en
marketing volgens Hogendoorn. De wethouder constateert dat de geringe financiële
middelen een oorzaak kunnen
zijn. Anderzijds wijt hij het aan
„de weinig professionele marketing- en promotiebenadering."
Hij is er echter niet voor om .
een eigen WV op te richten.
Wel wil hij dat de WV een
aparte marketing- en promo-

tiebegroting voor Zandvoort
opstelt. Ook moet er een Zandvoorts comité komen waarin
de vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven zitten. Zij moeten de inhoud van het marketing- en promotiebeleid bepalen.
WV-voorzitter Kraak vreest
dat Hogendoorn dezelfde fout
maakt als zijn voorgangers.',,Ik
waarschuw u dat de geschiedenis zich gaat herhalen.
Zandvoort zou een lokale commissie vormen. Dat werd de
Stichting Zandvoort Promotie
en dat werd' een debacle. De
taken van deze stichting zijn
nu weer door de WV qvergenomeri. Het gaat weer mis, tenzij .er meer geld komt dan
toen."
Volgens WV-directeur Sips
heeft Zandvoort wel degelijk
een eigen plaats in de marketing. „Voor de Duitse markt
maken we alleen reclame over
Zandvoort. Ook de kritiek over
het ontbreken van professionaliteit deel ik niet."
Tijdens de commissievergadering Toerisme, Economie en
Verkeer pleitte Han van Leeuwen (D66) voor een milde opstelling tegenover de WV. Ook
Gerard Versteege (CDA) vond
de kritiek erg scherp.

Verzamelbeurs

ZANDVOORT - Op de eerste verzamelbeurs van het sei-zoen (op zondag 13 september) is ook de Zandvoortse
modelbouwclub De Bomschuit aanwezig. De beurs
duurt van tien tot vijf en vindt
plaats in het Gemeenschapshuis. Op de beurs vinden de
bezoekers van alles, van telefoonkaarten tot stripboeken
en van oud speelgoed tot en
met oude kaarten. Er zijn bovendien taxateurs aanwezig.
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link toe. „Ik woon hier zelf
vlakbij en loop hier elke dag. Ik
heb al menig maal mijn kinderen net op tijd van de straat
kunnen wegtrekken."
De 11-jarige Dayenne Breedveld is een keer van achteren

ben onder een bus gekomen.
Maar dat was in Amsterdam,
daar is het drukker dan hier."
Volgens de politie gebeuren
er op het kruispunt Van Lennepweg/Linnaeusstraat relatief weinig ongelukken. Toch is
de karavaan van de actie 'We
gaan weer naar school' er neergestreken. „In de beleving van
de mensen is het wel een gevaarlijk kruispunt," zegt de
coördinator van het project,
Norbert Koeken. Meester Siebelink is het daarmee eens.
„Het is een wonder dat er yoldoor een automobilist aange- gens de statistieken zo weinig
reden. Ze viel over haar stuur, ongelukken gebeuren op dit
maar raakte niet gewond. „Die kruispunt."
man stopte niet eens. Hij lachte en reed door," zegt ze verOok
verkeerswethouder
ontwaardigd. Haar klasgenote Hans Hogendoorn zegt dat hij
Bibi Fokkens heeft aan een on- onder de indruk is van de situgeluk wel wat overgehouden. atie op het kruispunt. „Op
Ze laat haar litteken zien. „Ik honderd meter afstand heb ik

Vaak gaat het op de Van Lennepweg
en Linnaeusstraat maar net goed
dels aan om vanaf de spoorwegovergang de Van Lennepweg met de bocht mee te volgen. Na de bocht is er een invalidenoprit, een stoep en een
plantsoen waar de kinderen
dwars doorheen mogen rijden.
„Dat hoort wel niet, maar is
een stuk veiliger," licht Siebe-

Wim Loos

ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden gaat ook
een briefschrijven namens het
gemeentebestuur aan het bestuur van de Stichting Wall of
Fame. Het gemeentebestuur
vindt ook dat de vroeg overleden Zandvoortse coureur Wim
Loos daarop thuishoort. Op
verzoek van Gerard Versteege
(CDA) stuurt de gemeente de
brief. Eerder pleitten Jelle Attema en Rob Petersen ook al
voor een plekje voor wijlen
Wim Loos.

Voor kinderen

ZANDVOORT - Het Activiteitencentrum Zandvoort organiseert een cursus tekenen
en schilderen voor kinderen.
Bovendien kunnen kinderen
leren timmeren of koken en
start de natuurclub weer. Wie
meer informatie over kinderactiviteiten wil, kan terecht in
de Celsiusstraat 190 en op telefoonnummer 571.7113.

Henny Solaro

HAARLEM - De Zandvoortse beeldhouwster Henny Solaro toont vanaf 12 september
haar beelden in de Waag in
Haarlem. Zij exposeert daar
samen met lijstenmaker A.
Heijdenrijk en Lucia Bezemer.
Met veel bravoure zwaaide zaterdagavond één van de veertig
deelnemers moesten hun benen namelijk boven ccn sabel houden, De officiële opening is op 13
deelnemers aan het Nederlands Kampioenschap Kruikzitten vanuit De winnaar, Dave van der Beek, hield het 7 minuten en 5 seconden september van vier tot zes. De
de hoogte naar de toeschouwers, naar een sjeik en een kameel in vol.
werken zijn tot 25 september
café Lol van Kol. Het kruikzitten is moeilijker dan het lijkt. De
Foto Andrc Licberom woensdag tot en met zondag
van één tot zes uur te bewonderen.

MENINGEN

Paddock 3 is
H. Zantvoort reageert op het
artikel over de verplaatsing
van de. slips.chool naar Paddoek. 3 (Zandvoorts Nieuwsblad 2 september). De slipschool moet yolgens de gemeente verhuizen omdat er
een geluidswal en een grindbak voor de uitbreiding van
het circuit moet komen op de
huidige plek.

Milieupolitiek

Monument in
eigen dorp

ZANDVOORT - Voor een
bijzonder monument hoeven
de Zandvoorters niet op vakantie. Op monumentendag
(zaterdag 12 september) kunnen ze ook een kijkje nemen in
de Hervormde Kerk. Tussen
tien en vijf staan de deuren van
de kerk op het Kerkplein open
voor bezoekers.
Om half elf, half één en vier
uur bespeelt de heer Knipscheer het orgel. Om half drie
geeft grafsteenmaker Toon Lavertu uitleg over het marmer in
de kerk en zijn persoonlijke
herinneringen aan de grafkapel van Paulus Loot. Hij onthult bovendien een herinneringsplaquette die hij kortgeleden gemaakt heeft. Architect
Chris Wagenaar geeft om
kwart over elf, kwart over één
Monique van Hoogstraten en kwart over drie een rondleiding van drie kwartier.

Jongeren op de pot

WV geschrokken
van forse kritiek

Politiek Café

ZANDVOORT - Het Politiek
Café start dinsdag'15 september weer. De discussiebijeenkomst onder leiding van Eugène Weusten vindt deze keer
plaats in Huis in de Duinen.
Aanvang: acht uur. Toegang
gratis. Aan bod komen allerlei
onderwerpen, variërend .van
openbaar vervoer tot vossenjacht en de inrichting van de
Haltestraat. Het panel bestaat
uit Fred Kroonsberg (PvdA),
Han van Leeuwen (D66), Gerard Versteege (CDA) en een
inwoner van Zandvoort.

straat of de Thijssewèg," signaleert Rob Siebelink, leerkracht van de Beatrixschool.
Omdat de oversteek zo riskant is, raden de leerkrachten
van de Beatrixschool de leerlingen van hun school inmid-

een tijdje gewoond. Maar nu ik
hier sta valt het me nog meer
op hoe druk en gevaarlijk het
is. Ik nodig de leerlingen en
leerkrachten van de Nicolaasen de Beatrixschool uit om
hun ideeën over een veiliger
kruispunt op het raadhuis aan
te bieden, want zij zijn ook deskundig. Dan laat ik er een verkeersambtenaar naar kijken."
Hogendoorn wil het voortvarend aanpakken, al zal dat niet
op korte termijn zijn. „Halve
maatregelen helpen hier niet.
Een rotonde? Ja, dat zou kunnen. Op het raadhuis wordt
daar al over gesproken."
Over de actie van woensdag
is hij erg enthousiast. Wat hem
betreft keren de agenten en de
medewerkers van Veilig Verkeer Nederland volgend jaar
terug. Coördinator Koeken belooft dat hij daar bij het Regionaai Overleg Verkeersveiligheid en de gewesten Middenen Zuid-Kennemerland een
balletje over op zal gooien.

Zandvoorts
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Computers

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die
recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt
zich het recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven
die langer zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet. Stuur uw brief naai- het Zandzitten, weten alleen de hoge voorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort of lever uw
heren.
brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort.
Zandvoort, meer dan strand
alleen? Milieupolitiek: zand erover?!
andere baan. Hoe zit dat dereen die een plan indiende,
J. de Reus straks met deze mensen? Naar kende de randvoorwaarden,
Zandvoort mijn idee hebben ze maar twee dat wil zeggen geen structuremogelijkheden: óf ze moeten le financiële gevolgen en finangaan werken op een onveilig cieel moest het ook haalbaar
Onzekerheid
S. van Groen, die eveneens terrein óf ze moeten een ande- zijn.
Het lijkt mij logisch dat als
zeer verbaasd is over de peri- re baan zoeken en ik denk niet het
eerst gekozen plan (de kinkelen rondom de slipschool, dat dit voor iedereen even ge- derboerderij)
niet aan deze
is. Ik hoop van harte
steekt hét personeel van de makkelijk
dat het circuit zich bedenkt randvoorwaarden voldoet het
slipschool een hart onder de voordat
een van de visitekaar- eerstvolgend gekozen plan uit
riem.
te voeren. Dat is het ook schit• Toen ik het las dacht ik: tjes weggegooid wordt.
S.B. van Groen terende plan om Zandvoort in
'Toch niet DE Slotemakers
Zandvoort kleur te brengen door middel
Anti-Slipschool die al meer
van de groenvoorziening.
. dan veertig jaar in een adem
We leven nu eind 1998: een
met het Circuitpark Zand- Kinderboerderij
in 2002 of
vport wordt genoemd?' Zal het Charles Moerenburg reageert millenniumcadeau
komt als mosterd na de
circuit dan nu de slipschool op het artikel 'Boerderij is 2003
Hoezeer ik als opa
weg willen hebben? Ik kan splijtzwam comité' (Zand- maaltijd.
kinderboerderij een leuk
echt niet geloven dat het cir- voorts Nieuwsblad 2 septem- een
plan vind, ik vind ook dat de
cuit belangrijker is dan de slip- ber).
Dankzij het initiatief van regels gevolgd moeten worden.
school. De' slipschool dient
waren er vast wel meer
tenslotte de verkeersveiligheid Theo van Vilsteren heeft de be- Anders
ideeën op tafel
en er is op de slipschool tijdens volking van Zandvoort langs schitterende
democratische weg de kinder- gekomen.
de races ook veel bekijks.
Cli. Moerenburg
. En wat te denken van de on- boerderij als millenniumcaZandvoort
zekerheid voor de werknemers deau gekozen. Vele inwoners,
en hun gezinnen? Ik heb zelf zowel organisatoren als plannog geen kinderen, maar ik nenmakers, hebben hierin veel Geen trekpleister
weet hoe het is om onzeker te tijd gestopt. Op de drukbe- Carla van Dam reageert op het
zijn over je loopbaan. Een be- zochte presentatie-avond heb- artikel 'Dit plan botst met de
drijfsverhuizing heeft mij ook ben de plannenmakers zich ge- belangen van burgers' (Zandmijn baan gekost, maar ik ben presenteerd en vervolgens voorts Nieuwsblad 2 septe_mnog jong. Ik had zo weer een heeft de bevolking gekozen. le- ber). Ze geeft een aanvulling

Ook J. de Reus verbaast zich
over de verhuizing van Slotemakers Anti-Slipschool naar
Paddock 3. Hij vindt dat de
gemeente een vreemde milieupolitiek voert.
. Ik 'begrijp er soms helemaal
niets meer van. Ik sorteer zorgr
vuldig mijn afval en ben soms
bang dat ik een stukje verpakEr wordt gesproken over een king tussen het groente-afval
vuilnisbelt op Paddock 3. Nou, laat zitten. Dat de milieuik kan u verzekeren dat deze agent langskomt en me een bedaar inderdaad aanwezig is. Ik keuring geeft. We moeten toch
heb er zelf als kind vele uurtjes milieubewust zijn in onze gedoorgebracht met mijn vriend- meente.
Ik woon al. vijftig jaar in
jes om te spelen in autowrakken en met autobanden en met Zandvoort. Vroeger liep ik rewat er allemaal nog meer lag. gelmatig met mijn hond door
Ik heb het idee dat heel. de duinen en zag een hoop dinZandvoort in de loop der jaren gen gebeuren die in deze tijd
zijn vuil daar heeft gedumpt. onmogelijk nog kunnen. Het
Met dit idee in mijn achter- terrein waar de slipschool-naar
hoofd kan ik me grondig voor- toe moet, was vroeger een vuilstellen dat de eigenaar van de stortplaats. Alles werd er ger
slipschool hier helemaal niet dropt,, alles mocht in die tijd:
wil zitten: Je zou je af moeten ijskasten met heliumgas, acvragen wat voor waarde je be- cu's met zuur, chemicaliën,
drijf nog heeft als het daar zit. verf, autowrakken en allerlei
En wat te denken van de ge- huisvaat. Een heerlijke tijd om
zondheid van de werknemers snel van je troep af te komen
die op deze plek hun werk en er vooral geen last meer van
te hebben.
moeten verrichten?
Die last ligt er nog wel, maar
Als inwoner van Zandvoort
is het mij een raadsel waarom wie krijgt er nu last van? Bede slipschool eigenüjk moet grijp ik goed dat de gemeente
verhuizen aangezien de slip- het goed vindt dat er een laag
school al meer dan 41 jaar ac- asfalt overheen komt. Is dit
tief is op de huidige locatie. Is een moderne, nieuwe manier
er dan helemaal geen mogeUjk- van milieupolitiek? Zand (asheid om in goed overleg met falt) erover? Opgelost? Eqn
het circuit een aanpassing te opleidingsinstituut voor vervinden om het probleem, dat keersveiligheid wordt opgeofal vele jaren speelt, op te los- ferd voor een milieu-onvrien- .ZANDVOORT - Thuiskodelijke utopie zoals de Grand men in een leeg huis. De
sen?
II. Zantvoort Prix weer in Zandvoort. Maar vriendenkring wordt steeds
Zandvoort hoe de belangen echt in elkaar kleiner. Lopen gaat moeiüjkei- en de buitenwereld lijkt
verder weg. Voor sommige
ADVERTENTIE
ouderen valt het vechten tegen de eenzaamheid niet
mee. „Hoeveel ouderen in
Zandvoort zijn nooit eenzaam," vraagt Koelie Bartens-van Haaren (77 jaar)
zich af. „En hoeveel weten
zich soms geen raad met
praktische problemen? Ik
denk dat het er heel veel
zijn." Daarom is ze zo blij'
met het wekelijkse Inlooppunt van het Welzijnscentrum dat woensdag precies
Slaag in één keer voor alles. Tapijt, vinyl, • 'een
jaar bestond.

op haar idee over een grote
trekpleister in Zandvoort.
In het toerismeplan komen
veel activiteiten en ideeën aan
bod. Maar ik mis een grote
trekpleister waarmee Zandvoort het hele jaar door veel
nieuwe toeristen kan trekken.
Zo'n trekpleister zou bijvoorbeeld op het circuit kunnen komen. Ik denk dan aan
een megadoek, zoals het Omniversum, waarop racefilms
vertoond kunnen worden. Bovendien zou er misschien een
overdekte kartbaan bij kunnen
komen of botsautootjes in de
vorm van racewagens. Kortom
een attractie met als thema
'racen'. In het artikel, waarin ik
vorige week geciteerd ben,
komt dat helaas niet helemaal
uit de verf. Daarin wordt gezegd dat ik voor een megabioscoop zou zijn met grote zalen,
maar dat heeft geen zin.
Een andere grote trekpleister zou kunnen zijn het verbouwen van het voormalige
Dolfirama tot een groot zeeaquarium. Het is nog altijd
jammer dat het Dolfirama gesloten is. Er is uit Zandvoort
veel weggegaan en weinig voor
teruggekomen. Het zou een
goede zaak zijn als het gemeentebestuur nog eens zou
willen nadenken over een nieuwe grote attractie die de leemte kan opvullen. De volgende
stap is dan het zoeken van een
projectontwikkelaar die de
plannen uitvoert.
C. van Dam
Zandvoort

ZANDVOORT - Op zaterdag 19 september is de MSX
Computerdag/Spelcomputerdag in sporthal De Pellikaan
(A.J. van der Moolenstraat 5).
De beurs duurt van tien tot vijf
uur. Meer informatie: tel.
573.2237.
ADVERTENTIE

Cimemsi CÜTCMS
10 t/m 16 september
Dagelijks
13.30

(AU

Nederlands gesproken.

Dagelijks
15.30

P^ULIE
eigenwijze
PAPAGAAI

'Ik word hier als koningin ontvangen'

karpetten, gordijnen, zonwering én parket
en laminaat: koop gerust, want Carpet-land
garandeert* u de scherpste prijs.
Óók op zondag 13 september. U bent van
harte welkom van 10.00 tot 17.00 uur.

Amsterdam: A. Fokkcnvcg, llaarlcmmcnvcg 337,
Klaprozcmveg 40, Spaklcnvcg 441), Stacllunulcislculc 93.
Bel voor meer informatie (020) 35 55 944.
*tldcrs goedkoper? Verschil icruft!
• •

„Voor mij is het Inlooppunt
een uitkomst. Op woensdagmorgen maak ik een rondje
over de markt en ga na afloop
even langs bij het Inlooppunt
in het Gemeenschapshuis.
Hier is het zo gezellig en de
gastvrouwen zijn zo hartelijk.
Ik zeg altijd: ik word hier ontvangen alsof ik de koningin
ben," vertelt mevrouw Bartens-Van Haaren.
„Een jaar geleden zat ik in
een diepe put," bekent ze. „Li-

chamelijk en geestelijk ging
het niet ao goed met me. De
maatschappelijk
werkster
raadde me aan om hier naar
toe te gaan. Ik ben blij dat ik
over mijn schroom ben heengestapt."
„Ik ontmoet hier mensen die
ik soms-, later in het dorp, nog
weleens tegenkom. Niet dat ik
meteen een heleboel vriendinnen erbij heb gekregen. Dat wil
ik ook niet. Het klinkt wat raar,
maar ik ben zo bang dat ik dan
al snel weer afscheid van ze
moet nemen. Om me heen zie

maar proberen de positieve Volgens Mini de Wolf en Natdingen te zien die er zijn. Zoals halie Lindeboom komt het
het Inlooppunt."
vaak voor dat bezoekers van
het Inlooppunt later opbellen
Mensen ontmoeten is voor of langskomen om hun prohaar een van de belangrijkste bleem voor te leggen.
De coördinatoren en de
redenen waarom ze het Inlooppunt bezoekt. „Maar," voorzitter van de Stichting
vervolgt ze, „ook met vragen Welzijnscentrum Zandvoort
kan ik er terecht. Dankzij de (Peter Huijskes) zijn zeer tecoördinatoren van het Wel- vreden over liet Inlooppunt.
zijnscentrum (Mini de Wolf en Gemiddeld dertig mensen koNathalie Lindeboom, red.) men er op woensdagmorgen
krijg ik een traplift. Voor hen tussen tien en twaalf uur. Vaak
heb ik heel veel bewondering, zitten er ook nieuwe gezichten
ze weten de gekste dingen te tussen.

Een rondje over de markt en
koffie bij het Inlooppunt
ik namelijk steeds meer mensen wegvallen."
„Ik zal niet zeggen dat ik me
nooit meer alleen voel, want
eenzaamheid kun je op deze
leeftijd niet uitbannen. Maar ik
lees veel, puzzel en maak kaarten. Bovendien volg ik de actualiteiten op televisie. Wat ik geleerd heb, is dat je moet investeren in ouderdom. Niet op de
bank gaan zitten treuren,

regelen. Zo was er een mevrouw die niet meer 's avonds
naar haar vriendin kon omdat
ze niet meer alleen zo laat over
straat durfde. Inmiddels begeleidt een vrijwilliger haar, want
die laat rond elf uur 's avonds
altijd net de hond uit."
Indirect werkt de laagdrempeligheid van het Inlooppunt
ook door naar de toegankelijkheid van het Welzijnscentrum.

Do t/m Di
19.00

, LETHAL-,
\WEAPON A \
Mul Gitoon. Danny Gtovcr
Jiw Pcsci en Rcnc Russo

Dagelijks
21.30
THE

X
3

FILES

MOVIE
il Duchmnv. Cillun An»lcrson
Martin Landiu

Het Welzijnscentrum maakt
l®
zich echter wel zorgen over de
financiën. Tot nu toe heeft het
Inlooppunt het kunnen redden
[ Woensdag 16 september ]
met giften. De gemeente heeft
19.30
de subsidie-aanvraag voor
1997 afgewezen. Over '98 (5300
gulden) en '99 (6200 gulden)
heeft het Welzijnscentrum volgens de coördinatoren nog
Xick Nolle . Julie Chnsiic
geen uitsluitsel gekregen.
„Mocht de gemeente geen
FILMCLUB t
subsidie geven, dan zullen we
f.-H l**
het Inlooppunt moeten sluiten. Maar daar gaan we voorCiwni Zindroott
alsnog niet vanuit." aldus Mini Guthnliplein 5,2042 JU, Zaadroott
.Tel: (023) 5718686
de Wolf.

AFTERGLOWl

Monique van Hoogstraten

WWW.CntCOSZANDVOOKT.ML

woensdag 9 september 1998

Weekmedia 17
Bent u TE OUD voor de meeste werkgevers, maar nog steeds
ambitieus en bereid om lekker aan te pakken'
\Jieuw telecombedrijf zit te springen om mensen met
(levens)ervarmg m verschillende richtingen voor het opzetten
en uitvoeren van reclame- en promotieacties waarbij leeftijd
:otaal geen rol speelt Bel voor een afpsraak T.D A.,
020 6695500, vraag naar Denise.

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

REINE HORECA EXPLOITATIE

Miei o-.nl\rrlriitirs kunnen um'drn juvrl over l o( 2 kitlotimu'ii l)t *'t'<llr in ili\ ei M* Ie 1 1 rr^i 4)i)I1 rn.
I'.ti lu'iihi'U'ii vrnvijft'ii u ij n.i.ir tlt> s|u-ct.ilr hun «|t tic
l 'Lt.it «ui}: is iiKip'hjk in «Ir \ol£riul<> rditirt
/ \ N Ï ) \ ( K ) H T S M KI \\SBL\I) yo.-Vl \wt milInnHrr.
Sliutin^-lijil: Mi.i.nnl.tj: 17.00 uur.
l kunl im lrk-1 trlrfouisfli u]i<n>\fii: 02.1-^7 1 7 IM» of
u!'<;<'\ru//rn<U'n a. in:

*

/amhunits Niruu-l.l.nl. <;.iwtlnn>|>lrin 12. 2U12.IM
/..unlvnoil:
IM.i.i|Hin<; \•* ook uu ip' l ij k in <lr \olficndr romltinalir:
\\ 2./iiii<l\<M>i Is Ni4'm>shUil. \uistrl\fdis \\ i'rkl)l>i<l.
l itliiHinisc ('oiir.ml. dr Konilr \ HH'i'. \.il«.nn't'i ilci
C.mirmit. ulli> nlitH"* \«in liet \nis|t»nl.uns M.uKbl.ul. /n.OU|M-t millinirtri.
Sliiilmp-tïjil; nui.intl.i<; 15 00 uur.
"ft

liifoniutir o\t-r on/«' o\n if;r .lanlrt'kkchjkc a<KrrIt'iiliiToMiliin.itH's in ilr Mit'io's /ijn op a.un tj.ifi op
«H/C kantoren \ ei krijgliiiiir.

"k

Vom liricirti «mier Minimin' \\mill l rc^-l r\tr.i in
ri'kcniM}! ^cltriicht. .iUiiir«Y /fi.öO ailni. kusten.

ifc

lïjj pU.ilMiij: in de Micro'- \\orden per n bcwij-nmnuiers \riMminl. Op ver/oek unnll a.tn aiKrilcrrd r t s Imilrn Iit'l >er.spreidnii;s»cl)icd één kianl \ersiunnl. l liri voor \uinll ƒ6.50 in rekening nrhrarlil.

\ll«.prij/i'iir\rl. 17..V/J IÏT\V
L kunt de lek-*! v.iu u\v Min-o-uthcrtmlicroinlMiuilii' 7.

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
is nirl Mior iK'/or^kliiclili'ii) nf /i'tiili'ti iiii

IWIuis lof» IOOO Al) Ani.lfnlam
Ook \<mr r*l:M'lii"* met lirirfmntiim'r
Dr -liiitiii-jilijilrri grillen \oitr plaiilMii}; in <lr/i'lf<lt>
«rt-k.
\ iinr tlt' betaling nnUaii^l u ct'ii .HTr|>l<!irok.iiit t.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Schoonmaakpersoneel
gevraagd
Schoonmaakbedrijf C. Calis
en Zn. zoekt m Weesp ervaren
schoonmaakkrachten
voor de ochtenduren. Werktijden: ma. t/m vrij. van 09 00 tot
11.30 uur. Event 'n echtpaar.
Voor inlichtingen tijdens kantooruren tel. 035-6852295.

vraagt een MEDEWERKER voor onderhoud schilderwerk en
reparaties, op parttime basis of 50% dienstverband.
Sollicitaties svp schnfteijk t a v .
Directie, Postbus 269, 2040 AG Zandvoort

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Euroclip is voor haar knipselafdeling op zoek naar nieuwe
collega's Haar/zijn taken zullen bestaan uit het verwerken
van krantenknipsels Zowel
handmatig als digitaal. Voor
deze fulltime functie vereisen
wij minimaal mavo niveau, ervanng met computers o a.
Windows en muis, teamgevoel, niet rokend Schriftelijke
reacties aan Euroclip, t a v.
Mw. T. ledema, Postbus
1776, 1000 BT, Amsterdam

Oproepen - Mededelingen
DAMES/HEREN gevraagd, 16-50 jaar, die mee willen doen
aan DIVERSE MARKTONDERZOEKEN. U krijgt hier een vergoeding voor. Inlichtingen: 020-6654447.
VWO Marktonderzoek zoekt in Amsterdam en omg. vrouwen
van 25 tot 55 jr die een drukke baan hebben (evt. parttime) en
ook nog schoolgaande kinderen verzorgen. Denkt u ook
weieens wat zal ik vanavond nu weer doen met het eten? Dan
kunt u (tegen ruime fin verg.) zeker meedoen aan een kort
marktonderzoek. Bel 026-3815036, (ook 's avonds).
"SPOORLOOS1"' Wij zoeken
John (v.d. Voorf), i.d. jaren
60 werkz. in Zandvoort in rest.
Riche. Wie kent hem of heeft
met hem gewerkt. Graag uw
reactie naar. 0223-626734.

• Help!!! De dieren zoeken
collectanten. Bellen met Cora
023-5712187. Bedankti

TECHNICUM
I

T

Z

E

N

D

f en pruik als het
nodig is!

en pruiken

• Gez. mannen + sopranen,
16 t/m 45 jr, voor swingend
gospelkoor. Info: 241110.

B

U

R

MATRASSEN

Beleef 'n avontuurlijke vakantie in
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
Ja, reserveer snel voor een 3-daags herfstvakantie-arrangement:
*2 overnachtingen in een gezellig vakantiehuisje met TV.
•*r 3 dagen lang gratis gebruik maken van de vele nieuwe en
geweldige attracties zoals The Eagle, de wildwaterbaan, de
looping star, de spannende wild west shows, lekker verwarmd
zwemmen in het unieke Bergbad en nog véél meer.
* genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's.
* Dat is een belevenis voor de kinderen én voor u!

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

HERFSTVAKANTIE
3 dagen
f 348,per vakantiehuisje
type Buffalo. max. 6 pers.
Geldig voor de data:

* vr 23 - za 24 - ZO 25 ofet.
* ma 26 - di 27 - WO 28 ofct.

SLAGHAREN, DAAR GENIET IE NOG 'T MEEST * -wo 28 - do 29 - vr 3O okt.i
RESERVEER SNEL: 0523-683000 TOT 20.00 UUR Aankomst 14.00 uur; vertrek 10.00 uur. i

Opgelet! Ik ben een ongebonden, impulsieve vnjbuitster.
VBO-Makelaars
Ik geniet volop van het leven
Personeel
en ik houd van het leven. Ben
aangeboden
jij 30+, ongebonden en van
THEO RIETVELD VASTGOED,
hbo niveau? Dan wil ik in conVERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 020-6418541
Snel reaJonge vrouw zoekt huish. Altijd de beste condities - de voordeligste tarieven. Wedden'' tact komen met jou.
eren, toffe peren1
werk. Tel 06-51980817
loxnummer 924788.

• Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt
Gevr hulp in de huish., 2 ocht. ons pas over 3 a 4 dagen.
per week, in"modern, comfor- Opdrachten die te laat
tabel huis. Inl. tel.: 5731502. binnenkomen worden
automatisch de week
• Rubneksadvertentie op- daarop geplaatst.
* bezoek aan
geven? Zie voor adres en/of
huis of In
*
ruime
het
telefoonnummer de colofon
sortering in
ziekenhuis
Verenigingsnieuws
in deze krant.
naarwerken * ziekenfonds-

Technisch personeel gevraagd

U

De opleiding tot rij-instructeur
of vrachtautochauffeur start
maandelijks in Amsterdam
Vraag gratis info (brochure)
SAN
Verkeersopleidingen
A'dam. Tel.' 020-69 22 223.

EEN DAG SLAGHAREN IS EIGENLIJK TE K'

leverancier

Dus... maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Stop!!! Deze advertentie is
bestemd voor jou! Carmen,
dat is mijn naam. Ik ben 22
jaar en gek op gezellige dmgen. Hobby's: lezen, tekenen,
uitgaan, schrijven, schilderen,
Stewardess bij Air Holl. zoekt werken. Heb jij interesse?
een woning in A'dam/A'veen, Reageer en ik vertel je meer.
Te huur: ZOMERHUIS IN Uithoorn, Amstelland e.o.
Boxnummer 944568.
ENTRUM
ZANDVOORT, Tel: 06-51526626.
achterzijde tuin, met eigen
Wandelen, fietsen , terrasje
voordeur + c.v., één kamer
pikken, sauna. Houd jij daar
met open keuken, douche,
ook van? Samen ontspannen
Woningruil
toilet, compleet ingericht.
en gezellige dingen onderneJe hoeft alleen je eigen
men? Ik ben een 46-jange
kleding mee te nemen, huur Wie wil woningruil doen, vrouw van 1.74 lang en in het
ƒ975 p.m. all-in.
event. ook te huur, aan de bezit van dnk.bl. haar, bl.
Info, tel. 023-5730825.
boul. m Fuengirolo Ctr., van ogen en weeg 70 kg. Bel mij
ens! Boxnummer 251808.
Wij behouden ons het alle luxe voorzien, tv. enz.,
voor
de
mnd.
nov./dec./jan.
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen Gez. woning of flat m Zand- Wat ik allemaal heb?
Een drukke baan, een studie,
voort. Tel.: 035-5316899.
of niet op te nemen.
3 jongens. Ik mis nu nog dat
maatje! Ik ben Anne, 47 jaar
en woonachtig in de kop van
Schoonheid en verzorging
Noord-Holland. Houd jij ook
van leuke dingen ondernemen, romantiek, uit eten,
rectificatie i.v.m. foutieve vermelding telefoonnummer
bioscoop enz.?
Boxnummer 463200.

OVERGEWICHT ?
EETPROBLEMEN ?
GEEN DIEET!
GEEN PILLEN !

Welke leuke meid heeft zin
om te gaan stappen met een
leuke jongen? Ik ben 22 jaar,
1 85 lang en heb blond haar
en blauwe ogen. Als je dat
wat lijkt, reageer dan op mij.
Boxnummer 351721.

Standbouwers/Elektromonteurs
Voor diverse beursen en tentoonstellingen op de RAI
zijn wij op zoek naar elektrotechnische vakmensen,
voor het trekken van voedingen en plaatsen/aansluiten van
verlichtmgsinstallaties (ook m het weekend).
VERDER OOK BANEN VOOR:
Telecom-monteurs
Sprinklermonteurs
Grafisch personeel
AC/CV monteurs

BEL NU GRATIS: 0800-1635
En informeer naar de mogelijkheden

Medewerker linnenvoorziening m/v
Academisch ziekenhuis en medische faculteit m één organisatie. Patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs, geïntegreerd in
een internationaal georiënteerde cultuur. Waarin medewerkers elkaar aanspreken op professionaliteit en kwaliteit, op
samenwerking en eigen verantwoordelijkheid Zich daarin
thuisvoelen en daarin groeien.

V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
Te koop: nette herenfiets,
ƒ100. Tel. 023-5714112.

Auto's en
auto-accessoires

Grote Antiekbeurs
Amsterdam-C.

Meer informatie wordt u vanaf 17 september graag gegeven
door mevrouw F Spaaij, chef linnenvoorziening, (020)
566 33 22. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen veertien
dagen richten aan de heer C van de Woestijne, P & O
JAAP EDEN HAL
adviseur, kamer GO-225, AMC, Postbus 22660, 1100 DD Radioweg 64, zat. 12 sept.
Amsterdam
12.00-1800 uur Zon. 13
Vermeld daarbij vacaturenummer ADMF9810/10
sept 11.00-1800 uur. St.
Ned Antiquairs, 033-4751167.
Academisch Medisch Centrum * Veilinggebouw Amstelveen *
Heden INBRENG Spinnerij 33,
Amstelveen 020-6473004.

Dpleidingen/
cursussen

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week. Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 0906-50.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie
van uw keuze.
Dagelijks tekenen/schilderen 4. Spreek een boodschap m en wacht op een reactie.
o.l.v. erv. docenten met/zonReageren op advertenties met boxnummer''
der model, atelier ZONDAGSSCHILDERS. Inl. 0299-657640

Cursussen SPAANS
beginners/gevorderden
m
kleine groepen, privéles en
conversatie bij gedipl. docente. Info: Mw. H. Pennings,
tel. 023-5717359.

Engels voor beginners + halfgevorderden, ƒ 6 p/u. Begin
14,15+ 17 sept. Ook privéles.
PROGRESS 020-4124800.
TEKENEN & SCHILDEREN
Beginners & gevorderden
020-6722121, Vincent

Sport, spel en
ontspanning
RICK'S MASSAGE
Voor mannen hét adres
0228-543417 (N.H., gn seks)

STOFFEREN
VOOR U:
®BANKSTELKUSSENS
© FAUTEUILKUSSENS
maar ook

© BOOT- EN CARAVAN
KUSSENS
AANBIEDING!
5 ZITKUSSENS
5 RUGKUSSENS
compleet gestoffeerd va

395,Insulindeweg 509 .
Compressorstraat 23
Papaverweg 17
Postjesweg 87
Provincialeweg 166

Te koop
aangeboden
diversen
© Niet duur, wel erg goed
©Alles uit eigen atelier!
©Meer dan 100 verschillende
meubelstoffen voor u in
voorraad
©Tevens snijden wij polyester
voor uw kussens in iedere
gewenste maat en vorm
Amslerdam-Oosl
Tel
Amsterdam-Noord
Tel
Amsterdam-Noord
Tel
Amsterdam-West
Tel
Zaandam (schuin t o station)
Tel
(maandag en dinsdag gesloten aüeen m

020-6937355
020-6331329
020-6324959
020-6186088
075-6172535

Kennismaking

• Te koop 1 persoons ledi
kant met wit frame, ƒ 75.
Tel. 023-5714112.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

0906-50.15.15.6

f

(1 gpm)

Hieronder vindt u een kleine selectie van de
honderden aanwezige advertenties.
Ik weet zeker dat wanneer je
iets voor me inspreekt, dat we
daarna lekker live contact zullen hebben. Ik heet Esther,
ben 25 jr en zoek mannen
voor erotiek via de telefoon.
Geef je me alvast een spannend voorproefje met jouw
(anonieme) reactie''
Ben jij een man die op alle Boxnummer 970553.
vlakken weet wat hij wil, dus Ik zou graag eens contact wilook op het erotische vlak? Ik len hebben met 2 mannen.
ben op zoek naar je als je ook Ik heb al een vriend maar wil
interessant en spannend bent gewoon weer eens iets anvoor me Ikzelf ben een vlotte, ders. Ik ben afkomstig uit omspontane vrouw van 38 met geving van Leiden. Willen julspannende ogen en rood lie meer van me te weten kohaar. Boxnummer 812056.
men, luister en spreek daarna
Hollandse maar zeer tropi- je reactie m.
sche meid van 35 zoekt span- Boxnummer 973255.
nende mannen. Ik meet 1.80 Jij bent niet kaal en ik ben een
m, ben stevig gebouwd en rare meid van 22 jaar. Jij bent
lekker gespierd. Ik hou van leuk en ik ben m het rijke bezit
heerlijke dingen met een lek- van 2 kinderen Jij houdt van
kere man uit Zuid-Holland. Wil een avondje uit en ik heb lang
jij weten waar ik op uit ben zwart haar en heldere blauwe
spreek dan in.
ogen. Jij houdt van een goed
Boxnummer 914924.
gesprek en ik ben benieuwd
Zoek jij een knappe, vlotte, Boxnummer 834849.

sportieve man van ongeveer
509 Stop1 Dan ben je bij mij
GARAGE te koop of te huur aan het goede adres. Jij bent
gevraagd m centrum ZVT. Br een sportieve, aantrekkelijke,
o. nr. 761-37080 v d. blad.
donkerharige dame tussen
Te koop gevraagd strand- de 40 en 50 jaar. Pak die
tent, omgeving Zandvoort- telefoon en reageer op dit
Bloemendaal Br. o. nr 761 boxnummer. Kees.
Boxnumer 415298.
37085 v.d blad.

Kom jij uit Noord-Holland en
houd je van stappen, de b
scoop en andere gezellige
dingen? Ik ben een blonde
dame van 27 jaar. En zoek
misschien wel jou. Aarzel
vooral niet, maar pak die
telefoon en reageer snel.
Boxnummer 309270.

80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

99,105,110,115,155,165,180,190,200,230,255,-

125,130,140,150,190,200,225,230,255,290,330,-

140,150,155,165,215,230,245,255,290,325,365,-

160,165,175,185,225,245,265,270,305,350,390,-

LET OP!!

SG
45
180,190,200,215,255,280,300,315,345,380,425,-

pocket
damast
275,280,285,290,375,395,425,450,495,525,540,-

pocket Latex
badstof 14 cm

350,355,360,365,425,430,525,550,570,625,640,-

Alle afwijkende
maten mogelijk
AANBIEDING

ALLÉÉN BIJ ONS
KWALITEITSMATRASSEN
SG45 SOFT 90x200 koudschuim
NU VOOR ƒ 125,-

Compressorstraat 23
Papaverweg 17
Posljesweg 87
Insulindeweg 509
VanWousIraaigs

Amsterdam-Noord
Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Zuid

0906-Nummers
0906.98.89. Rijpe Sjaan DD
zkt jongens (18) v. Live Seks.
Grijp onder m'n rok. 99 cpm.

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

020-6331329
020-6324959
020-6186088
020-6937355
020-4703049

* SEKS ALARMNUMMER *
Snelseks Direct Live 99 cpm.

0906*0611
Spannende date?
0906-50.15.15.6.
Advertenties van
vrouwen 18+. (1 gpm).

(09)06-98.50

Indien uw advertentie een betaalde Micro is. kunt u
bij uw lekst een gegarandeerde (giio)belaalchcque bijsluiten of u ontvangt van ons een acccplgitokaari.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgi'gc\en.

Beluister anoniem
advertenties 18+
0906-50.15.15.6 (1 gpm).
Biseks! Buurvrouw/buurmeisje (18)! Spelletjes steeds harder! 99 cpm. 0906-95.26.
Dagelijks seksen hete meisjes (18) op onze LIVELIJN! De
heetstei 99 cpm. 0906-06.03.
Direct contact met
stoute vrouwen
0906-50.222.21 (1 gpm.)
Direct contact met
vrouwen thuis!
0906-50.222.21 (1 gpm).
Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
0906-50.222.21 (1 gpm).
Een spannend
contact in de buurt
0906-50.222.04 (1 gpm).

DESIRE ESCORT
24 u. p.d. All creditc. ace.
020-6700620
035-6220655
036-5360208
http://www.desire.nl
Spontane dames welkom
Escortburo Angel
actief in heel N.H. (24 hpd)
vraagt met spoed engeltjes
v.a. 18 jr-55 jr voor escort
Zeer goede verdiensten mogelijk. Tel. 020-6322452
www.angel_escort.com
Luxe privé huis! Topmeisjes
10-01 u, 7 dgn p.w. Sauna +
bubbelbaden. Sarphatipark
118. A'dam. 020-6723022
New*New*New*New*New
SECRET-PHONE-COMPANY
De 1e seksafluisteriijn v. Holl
0906-97.22 Secret!! 99 cpm.

Ik ga door, waar anderen
stoppen! Schaam me ner- Ontdek de duistere wereld'
gens voor en wil harde SEKS! SM. Je meesteres LIVE! Zij
Harrieti 99 cpm. 0906-97.94. wijdt jou in! 99cpm. 0906-9626
LIVE! Black, beautiful en hot! POSTCODE DATINGi VrouVoor de liefhebber v. zwarte wen 18-55 jr zkn sekscontact
vrouwen! 99 cpm. 0906-06.01. Bel: 0906-18.44 (80 cpm).

voor de particulier:
3 regels gratis
Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.
01'afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gusthuisplcin 12.
2041 JM Zand voort

BRIKVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F9.99(ICL. BTW)
EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat hij
u« opgave de regel
hr.o.nr.... hur. v.d. bliid
als l re^el bij u» tekst
gerekend \\ordl).
Wij /ijn niet uanspnikelijk \»'>r routen ontsliiun door onduidelijk
Iiiindschrin.

Gratis Micro's en betaalde
Wij heluiuden ons liel
Micro's moeten worden insclc- rt'cl11 *"«r/onder
veid aan de balie van ons kan- °'PU''"" redenen
U kslen le 1J/lt!l!
toor tot uiterlijk maandag
:
"
" "''
niet op te nemen.
16 00 uur.
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t/m 3 regels ƒ S.60
t/m 4 regels ƒ 7,47
t/m 5 regels ƒ 9,34
t/m S regels ƒ 11,21
t/m 7 regels ƒ 13.08
t/m 8 regels ƒ 14,95
t/m 9 regels ƒ 16.81
t/m 10 regels ƒ 18.68
Will u ook n.iam. adres, woonplaats volledig invullen, andeis kunnen wij uw advertentie helaas niel opnemen.
Voor de paiticulicr maximaal 3 icgels gratis, niel voor de /akelijke maikt. tot een maximum van één advertentie
pei week. Ook /.ondei vermelding viaappiijs (ailikelen ie /.amen niet hoven t'300.-) kunl u niet matis .idveitelen. Alle piij/en /ijn incl. I7.5V» BTW"
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in uihiiek:

260,270,290,320,390,425,465,499,605,699,790,-

Wat jij wilt

GRATIS MICRO'.s worden geplaatst onderde navolgcnde voorwaarden: • geabonneerd zijn op hel
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgcgeven • maximaal 3 regels • alleen voor particulier
gebruik • het aangebodene mag niet boven
f 300.- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangcboden.'
Gebruik bij het invullen van uw teksl de coupon en
voor iedere letter, punt. komma of cijfer één vakje.
Laat na icdci wooid. punl of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.

Ben jij een leuke, nette, aardige, slanke, gezellige, seneuze en eerlijke jongedame, lussen de 19 en 25 jaar9 Ik heb
een normaal postuur, bruine
ogen, bruine haren, ben 27
jaar en ben 1.77 lang. Pak
snel die telefoon en bel'
Boxnummer 2237Q6.

SG
40

50 cpm! Binnen 5 seconden
vrouwen 30+ direct live aan STUDENTES geven tel.nr
voor sekscontact!
10e Haagse oldtimerbeurs, de lijn! 0906-17.22.
Bel: 0906-18.22 (1 gpm).
26-27 september. De Uithof,
400 auto's, ± 200 standhou- 50 cpm.! Thuiscontact: vrou- Treknummertje zonder 06
wen
(20-59)
zoeken
een
afders. Tel./fax: 070-3977210.
kosten op je telefoonrekespraak thuis. 0906-17.44.
nmgü Bel 0068 35274 (4gpm).
Auto-demontagebedrijf
60
cpm.!
Wijkdating:
vrouwen
STRIJDONK, RDW/ARN erk„
Vanavond al een
lid Stiba. Inkoop sloop/scha- uit jouw wijk zoeken een affijne afspraak"?
de-auto's. Gratis gehaald. Te- spraak! 0906-17.17.
0906-50.222.04 (1 gpm).
vens verkoop oude en nieuwe
Afspreken in jouw
onderdelen.
Meteorenweg
postcode-gebied:
381, A'dam, 020-6319802.
0906-50.222.04 (1 gpm)
Voor een perfecte SAAB
0906-9789
BEL DAMES THUIS
SAAB SERVICE MOLENAAR
Je zegt het maar, 105cpm
In heel Nederland
Rep., onderhoud, APK.
GEHEEL PRIVÉ
Wil je lekker komen maar
Eigen revisie-afdeling
geen 06 op je tel.rek? Bel dan
Motoren/versn.bak
nu: 00569004253 (2,5 gpm).
24 u/pd (1 gpm)
Verkoop nw/gebr. ond.
Zie ook Nieuwsnet 9
ROYAL CLASS SAAB
Kabeltekst pag. 440 en 450
Diverse clubs

Co-Productions, Frits Cohen
Tel.: 020-4420846

Ook van u vragen we deze instelling en mentaliteit. U wordt
verantwoordelijk voor de aan- en afvoer van linnen goederen
en bedrijfskleding Uw werkzaamheden varieren van het
controleren en distribueren van de linnencontainers tot het
merken van linnengoed met een patchmachine en het aanvul- GROTE VLOOIENMARKT
len van de kledmgautomaten. Ook verzorgt u de uitgifte van Amsterdam Osdorp, zondag
personeelskleding via de balie. Bovendien wordt u de vaste
13 september 10-17 uur
vervanger voor de eerste medewerker
Sporthal Ookmeer
Dokter Meurelaan 4
U heeft een opleiding op MAVO-niveau, kunt omgaan met Inl. Midland BV 033-4751167.
computers en u beheerst het Nederlands in woord en
geschrift Verder heeft u 3 a 4 jaar ervaring als medewerker
van een facilitaire dienst. U bent praktisch, dienstverlenend
en zelfstandig ingesteld Uw salaris ligt tussen ƒ 2.509,- en
Kunst en antiek
ƒ3512,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband,
exclusief een toelage m geval van waarneming.

SG
35

Autoverzekering

Monet Strijkservice

Divers personeel gevraagd

SG
30

Financien en
handelszaken

in 5 dagen

O

De grootste in techniek
heeft werk voor o.a.'

SG
25

SPECIALE AKTIE GRANDIOZE SPECIALE

Rijles auto's
Wil jij kennismaken met de
en motoren
godin
van
de
liefde
dan
moet
• Klaverjassen. Donderdag- Dinsdags geslolei
je verder lezen. Ik val op manEten waar je behoefte aan hebt.
avond m 't Stekkie.
nen maar zo nu en dan ook
Toch verantwoord AFVALLEN
Info, Erica 023-5715215.
Alblas Verkeersscholen
Heemstedeslraat 28
op een mooie vrouw. Ik zoek
en op gewicht blijven!
• Sfeervol met kerst zingen, bh Hoofddorpplei
niet zomaar een date maar
wil je oefenen, loop eens bij Amsterdam
wel iets echt spannends.
Via de HYPNOVISION methode
UW RIJBEWIJS
het vrouwenkoor binnen!
Ik heb donkerblond lang haar,
uitstekende resultaten.
Tel. 020-6157107
Nieuwkoop, 0172-40.83.61..
50 kg, 1.75 groot.
Boxnummer 941814.
Leer luisteren naar de behoefte
Voor auto/motorrijles in
Felicitaties
van je lichaam.
Amsterdam e.p. is een gratis
Verhuizingen
Voel de mogelijkheden
Zoek jij een 24-jange jonge- infogids verkrijgbaar.
van je maag.
dame met kleine voetjes? Tel. 020-4205386.
_ Al een jaar bij elkaar,
Stop! Dan ben je bij mij aan
Voor
meer
informatie:
X.Y.Z.
B.V.
verhuizingen
en
op 14-9 zijn Saskia en Peter
het goede adres. Ik luister
een paar. Van harte' Diana. kamerverhuizingen/ transport.
Diversen
naar de naam Monique. Heb
Voll. verz. Dag-nachtservice.
half lang, rood haar, kleine
Lieve mam, hartelijk gefelici- 020-6424800 of 06-54304111.
oortjes, blauwe ondeugende
teerd. Jammer dat ik het mis
oogjes en een normaal pos- 'HOGE BIJVERDIENSTEN*
Een hele fijne dag1
Dames v.a. 18 jr gezocht voor
tuur. Groetjes.
Veel liefs Yvonne
Onderhoud,
het van huis voeren van geBoxnummer 807973.
Mode
• Op 14-9 trouwen Saskia en
sprekken met '06-bellers. U
reparatie,
Peteri Fijne dag toegewenst.
kunt dag en nacht werken, de
doe-het-zelf
Ik
ben
een
45-jarige
vrouw,
Betty en Willem.
computer houdt bij hoeveel u
ben 1.64 lang en heb gnjs- verdient. Dit kan oplopen tot
Saskia en Peter stappen in
groene
ogen.
Ik
zoek
een
leuVondellaan 7
ƒ 5000,- br. p.mnd. Bel voor
het huwelijksbootje. Proficiat!
ke en serieuze relatie. Ik zoek Info: 010-294.48.80.
DE KLUSSENBUS
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Janna en Wim.
een
leuke
en
serieuze
relatie
Voor iedere klus, bellen dus. Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
Tel.: 023 - 5713780.
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- met een eerlijke en betrouw- • Rubrieksadvertentie opbare man. Interesse? Laat het geven? Zie voor adres en/of
SCHILDER heeft nog tijd v. zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij van 9.00 tot me snel weten.
Uitgaan
17.00
uur.
Voor
info:
023-5717177
of
06-52502188.
telefoonnummer de colofon
binnen- en buitenwerk. Vnjbl.
Boxnummer 386493.
in deze krant.
prijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 5719800.
Hobby's en verzamelingen
Elke donderdag dansen en
ontmoeten v alleengaanden • ANNULERINGEN van adv a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieu- vertentie-opdrachten kunt u
welaan 34A Osdorp, v.a. 20 u UITSLUITEND SCHRIFTELIJK 3e MODELAUTOBEURS, Amstelveen-Zuid, zon. 13 sept.
richten aan Micro's Weekme(10-15 uur). Keizer Karel College, Elegast 5.
dia, Postbus 156, 1000 AD
GROTE
TREINBEURS, Amstelveen-Zuid, zat. 12 sept.
Markten/braderieen Amsterdam.
(10-15 uur). Keizer Karel College, Elegast 5.
Ook gespec/o/iseerc/ in

Maaien
dikte

Plaats:
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Kunst voor spijkerbroek en glitterjurk
Was kunst vroeger iets voor aanstellerige rijke types in
galeries, tegenwoordig komt ook het grote publiek af op
kunstmanifestaties. Spijkerbroek en Frans Molenaarjurk
bewonderen zaterdag en zondag vast ook samen het
Kunstcircus op het Gasthuisplein. Dat draait dit jaar
namelijk om tegenstellingen.
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De naakte vrouwen van Erik Holtkamp (Beeldend Kunstenaars
Groep Zandvoort) zijn op het grote podium te zien

Jeff Borkent maakt normaalgesproken zandsculpturen en showt
zondag nieuw werk

Swingen als een Spice Girl
beter dan voor tv hangen
ZANDVOORT - „Kinderen van de middelbare
schooUeeftijd hebben meestal zoveel huiswerk dat ze
best weinig aan sport of dansen doen. Daarom is het
hartstikke goed dat ze er af
en toe een uurtje tussenuit
kunnen om een beetje creatief met hun eigen lijf om te
gaan. En bovendien is dat
natuurlijk veel leuker dan de
hele tijd met een zak chips op
de bank voor de tv te hangen.
Vandaar dat ik vorige week
ben gestart met de cursus videqclip-jazzdance. Dat geeft
de jeugd de kans om de pasjes die z,e in die filmpjes zien
zelf uit te voeren," aldusConny Lodewijk van balletschool Studio 118 Dance.

In principe leent elke muzieksoort zich volgens Lodewijk voor een jazzdance-bewerking. „Ik kan me voorstellen dat sommige kinderen gek
zijn van de Spice Girls of van
Michael Jackson. Nou, dat is
voor ons geen enkel probleem.
Maar als ze met house aankomen is het ook goed, hoor. Op
dat punt staan we voor alles
open. Als ze er maar leuk mee
uit de weg kunnen."
Hoewel de jazzdance-cursus
niet zozeer op een perfect
eindresultaat mikt, is het volgens Conny Lodewijk wel de
bedoeling om de deelnemers
nu en dan voorstellingen te laten geven. „Zo zullen we met
de balletschool even voor de
Kerst een programma uitvoeren voor de bewoners van
Nieuw Unicum en daar zullen
zeker onderdelen van deze
club in voorkomen. Daarnaast
zullen we de kinderen beslist
een keer op de video zetten,
zodat ze zichzelf kunnen terugzien. Maar dan moeten we
eerst maar eens een paar
maanden verder zijn." Ofschoon de cursus al is gestart
kunnen kinderen zich er nog
altijd voor inschrijven. Hoe dat
moet is te vernemen via telefoonnummer 571.2598.

ET VERSCHIL TUSSEN de openingsavond en de activiteiten op zondagmiddag
is overduidelijk: zaterdagavond wordt vooral het oor gekieteld tijdens het klassieke
concert van het Nederlands
Promenade Orkest onder leiding van Jan Stulen.
Het orkest speelt onder andere hoogtepunten van Bizet
(uit de opera Carmen), Offenbach, Mozart (Die Zauberflóte) en Gershwin (Porgy and
Bess). De 58 musici begeleiden
de solisten Jan Peter Versteege (bariton), Dan Chamady
(tenor), Bart Driesen (bas),
Martine Straesser (mezzosopraan) en Nora Sourouzian
(mezzosopraan).
Het is echter wel de bedoeling dat het publiek ook meeklapt, meezingt en danst, zoals
dat ook bij de LastNight of The
Proms in Engeland gebruikelijk is. Daardoor blijven de toeschouwers bovendien warm,
want het concert vindt plaats
in de openlucht op het Gasthuisplein.
Zondag streelt het werk van
dertig kunstenaars het oog van
de bezoekers aan het Kunstcircus. De kunstenaars exposeren samen of individueel. Zij
zijn gevraagd om in hun werk
of in samenwerking met anderen tegenstellingen te creëren.
Gabriela Stroe doet dat bijvoorbeeld door naast haar
kleurige bloemschilderijen ook
gebouwen te laten zien. Koos
Beemstertaoer
richt
zich
meestal op lieflijke koeien en
boerderijen. Voor deze tentoonstelling heeft hij rauwer figuratiever werk gemaakt.
Merel Hogerseijl zet voorwerpen neer die op een grappige manier een tegenstelling
vormen met haar schilderijen.
Zo stelt zij naast een schilderij
met een vrouw in een prachtig
avondtoilet plasticbarbiepop-

m

Berichten
en tips voor
,,
deze rubriek met
JIJ. <ÖL (Ui (L
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuispleinl 2. Tel:023-5718648,
of Faxen 023-5730497.

e

Nyntje nog
steeds bekend

Amsterdam

Roze lekkernij

Niet ronselen

Prik vrij

Het openluchlconcert 'Promenades
aan Zee' begint zaterdagavond om
negen uur. De kunstmarkt is zondagmiddag van een tot zes uur. Beide
evenementen vinden plaats op het
Gasthuisplein en zijn gratis tocgankclijlc.

Hilly Jansen (Beeldend Kunstenaars Groep Zandvoort) toont vissen

Weekenddiensten

Hypotheken staan
centraal op
info-avond VSB

xirr

Zeepier vogelvrij

De vlijmscherpe Nato-draad op het circuitterrein is eindelijk
weg, zo meldt een blije Brenda Kerkman. Zij had vorig jaar de
pech dat haar paard zich ernstig verwondde aan de draad terwijl
ze een tochtje door de duinen maakte. De draad heeft jaren bij
het circuit gelegen.

Natte voeten

rente te kijken. Je moet echter
net zo goed rekening houden
met alle bijkomende voorwaarden en met verplichtingen op de lange termijn. Zo
kan het bij de financiering heel
belangrijk zijn of kinderen later gaan studeren, of dat men
van plan is om vervroegd met
pensioen te gaan."
Volgens Van Steijnen is de
VSB-bank erin gespecialiseerd
om voor elke klant een passenVanavond vindt vanaf half
de hypotheek te vinden. Op de
zeven de tweede les plaats van
info-avond zal het beleid op dit
de wekelijkse leergang, die bevlak, en wel specifiek toegedoeld is voor jongens en meisspitst op Park Duinwijk, dan
jes van veertien jaar en ouder.
ook uitgebreid worden belicht.
Onder leiding van de twintigjaVervolgens zal een notaris van
rige stagiaire Rachel Manuhet Heemsteedse kantoor
putti maken de deelnemers
Kloeck & Kloeck het een en
zich de eerste beginselen eigen
ander komen vertellen over favan de showballet-achtige bemilie- en erfrecht, waarna er
wegingen die ze in hun favorievolop gelegenheid is voor het
te clips op MTV of TMF zien.
stellen van vragen. En uiter„Want dat is echt een trend
aard kan na afloop een afvan deze tijd," meent mevrouw
spraak worden gemaakt voor
Lodewijk. „Wat ze op de tv zien
een persoonlijk gesprek.
willen ze zelf ook graag in de
Wie de gratis toegankelijke
praktijk brengen. Dan denken
info-avond wil bezoeken, moet
ze: oh, dat leren we wel even.
zich voor 15 september overiMaar dat valt in de meeste gegens eerst even aanmelden bij
vallen dus vies tegen. Want het
het VSB-kantoor op de Grote
ziet er vaak wel heel eenvoudig
ZANDVOORT - De enor- Krocht 38, telefoon: 023uit, maar doorgaans worden er
niet voor niets zeer professio- me belangstelling voor de 571.3039.
nieuwe koopwoningen van
nele dansers voor gebruikt."
Tydens de cursus zal dan Park Duinwijk is het Zandook zeker niet geprobeerd voortse filiaal van de VSBworden om het niveau van de bank niet ontgaan. Daarom
Iv-dansers te evenaren. „Wei- houdt de bank op 15 septemZANDVOORT - „Kinderen
nee," benadrukt de eigenares ber een speciale informatievan de in 't Stekkie gevestigde avond over het regelen van kennen Nijntje nog steeds. Zodra ze onze winkel binnenstapballetschool. „In tegenstelling hypotheken.
pen merk je dat. Negen van de
tot mijn cursus jazzballet,
waarbij het echt de bedoeling
Vanaf 19.30 uur wordt in tien kinderen tussen de nul en
is om de techniek op een hoger' strandhotel Gran Dorado van zes jaar herkennen Nijntje,"
peil te brengen, is het hierbij alles uit de doeken gedaan vertelt S. Balkenende van
louter een kwestie van lekker over dit voor (toekomstige) boekhandel Bruna op tle Grote
onbezorgd
rampestampen. huiseigenaars zo essentiële on- Krocht. Vorig jaar M/aren de
Dus niks geen hoge sprongen derwerp. „In principe is voor speciale 'Nijntjeweken' een
of moeilijke pirouettes. Ge- iedereen een goede regeling te groot succes. Daarom staat de
woon lekker spontaan je gang treffen," meent bankadviseur winkel ook dit jaar weer zes
gaan op je favoriete muziek, Ed van Steijnen. „Maar al te weken in het teken van het bemet volop ruimte voor eigen vaak is men geneigd om alleen kendste konijntje van Nedermaar naar de hoogte van de land.
inbreng."
Kinderen kunnen op 12 september op de foto met een leADVERTENTIE
vensgrote kartonnen Nijntje.
Wie wat koopt, krijgt een muntje. Drie muntjes levert een
Nijntjestoel van karton op.
Verder verkoopt de boekwinkel mokken, schriften, kalenders en prentenboeken van
Dick Bruna's creaties.
„Velen denken dat Dick Bruna de eigenaar van onze winkel
Honderden stoelen en banken.
is. Dat is niet zo. Hij is de broer
Tientallen eethoeken en slaapvan degene die de Brunaketen
kamers. Doe een dagje Meubelheeft opgericht," vertelt Balboulevard Amsterdam-Diemen!
kenende. „De boeken van Dick
Bruna bhjven leuk, vind ik.
BWLBE8GEN, HO'JW-LING INTERIEUR, MJJHDrS,
Door hun eenvoud en herkenwauo-R, Moirrii. oa-. vwi REEUWJK. SLWbaarheid slaan ze ook nog bij
de huidige generatie kleintjes
KAM£» CENTRUM, STOK l.'El'EKCENTES. VALH;L
aan. Mijn eigen kinderen zijn er
Info: (020) £90 93 16
ook mee opgegroeid."

1.001 TIPS VOO£

pen op. Sandra van Buuren
Monique van Hoogstraten^
toont een prikkeldraadobject
en een schilderij met kussens.
Hard en zacht is ook de tegenstelling van F.T. Voortallen: ijzer dat uit een doek
De Zandvoortse zeevissers hebben geluk. Voorlopig hoeven ze
springt vormt een lief gezicht.
zich geen zorgen te maken over de nieuwe wet die op 21 augusTussen stijlvolle zilveren sieratus van kracht is geworden. Volgens deze wet mogen vissers niet
den stopt Christine van Essen
meer met levend aas vissen, zoals voorntjes om snoeken te
ook kitscherige ringen, kettinvangen. De zeepieren die de Zeevisvereniging gebruikt, vallen
gen of armbanden. Jan Cupido
volgens Willem Minkman, enthousiast visser, niet onder de nieustelt kleurige dierenfiguren tewe wet. Zielig vindt hij het niet voor de zeepieren. „Jij slaat toch
genover sombere mensen. De
ook weieens een mug dood?" Minkman vreest trouwens dat op
Zandvoortse kunstenaar Jeff
den duur de zeevissers het wel moeilijker krijgen, want er gaan
Borkent komt met nieuw werk
geluiden op om lood onderaan de vislijn te verbieden. Minkman:
dat erg verschillend kan zijn.
„De hele zee ligt namelij vol lood en dat is niet zo goed voor het
Andere kunstenaars zoeken
milieu. Met een steen vissen is niet handig. Stenen zijn niet zo
de tegenstelling met hun collezwaar als lood en je kunt een steen niet smelten in de vorm die je
ga's, zoals de Beeldend Kunnodig hebt. Wanneer er een verbod op lood komt? Ik weet het
stenaars Groep Zandvoort, de
niet. Het zal nog wel even duren; in elk geval moet er eerst een
vier jonge kunstenaars van Gagoed alternatief gevonden worden."
lerie Annee en het trio René
Rikkelman (maker van het
beeld op het Kerkplein)-John
Sas-Harry Emans.
Heel speciaal zijn de kunstHet roze goud zit weer in de zee bij Zandvoort, hoorde ik. Vorige
uitingen van Uitgeverij De Zinweek heeft een garnalenvisser maar liefst vier kilo opgevist. De
gende Zaag. Wat dit collectief
garnaaltjes die nu rondzwemmen zijn nog wel wat jong en daarmeebrengt naar Zandvoort
door aan de kleine kant, maar dat verandert vanzelf naarmate
kan van alles zijn: een poeziékhet seizoen vordert.
wartet of een gedichtenbundel
waarbij de lezer met grafiet Grappige diercnfiguren en sombere mensen, dat is de tegenstelling
zelf de tekeningen zichtbaar in het werk van Jan Cupido
kan maken.
De paradoxen zijn doorgeAnkie Miezenbeek en Wanda Poot voelen zich aangevallen door
voerd tot in de vormgeving van
de criticasters binnen het comité dat het millenniumcadeau
de stands. Stonden de kunstregelt. Zij zouden stemmen 'geronseld' hebben voor de kinderwerken voorgaande jaren nog
boerderij. „Het is allemaal volgens de regels gegaan," zegt het
opgesteld in tenten, deze keer
tweetal. „We hebben op scholen met toestemming van de direczijn de werken in kooien opgeteuren gevraagd aan mensen of ze het stembiljet al ingevuld
sloten. De organisatoren van
hebben. We hebben wel gezegd dat we hoopten dat ze voor de
het Kunstcircus hebben daar
kinderboerderij zouden kiezen. Dat is net wat politieke partijen
bewust voor gekozen. „Kunst
bij de verkiezingen ook doen. Maar ronselen, nee, dat is het niet.
staat is een uiting van vrijheid.
Dan zouden we heel veel pressie hebben uitgeoefend en stembilHet tegenovergestelde daarjetten met alleen maar de kinderboerderij hebben verspreid.
van is opsluiting. Vandaar de
Dat hebben we niet gedaan."
kooien," aldus Rita Aker van
de Stichting
Kunstcircus
Zandvoort.

POLITIE:
Alarmnummer 9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
112. In andere gevallen: tel. Postbus 100, 2040 AC Zand(023-) 5713043.
voort.
BRANDWEER: Alarmnummer Belbus: De bus rijdt ma t/m za
112. In andere gevallen van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
023-5159500 of - voor info over- svp 24 uur van te voren opgeven bij het Welzijnscentrum,
dag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer tel. (023-) 5717373. Voor de
112. Anders: tel. 023-5319191 maandag moet men zich op de
(ongevalllen), Centrale Post vrijdag ervoor opgeven.
Ambulancevervoer (CPA) 50 plus Inlooppunt: Woe 10-12
Kennemerland.
uur, voor informatie, ontmoeting, leestafel en kopje koffie of
HUISARTSEN: De volgende thee. Willemstraat 20, zij-inhuisartsen hebben een geza- gang Gemeenschapshuis.
menlijke
waarnemingsrege- Alg. Maatschappelijk Werk
ling: J. Anderson, B. van Ber- Zandvoort: Noorderstraat l,
gen, C. Jagtenberg, Hermans, tel. 5713459 bgg 023-5320464.
P. Paardekooper, H. Scipio- Spreekuur op werkdagen van
-Blüme, P. Weenink. Informa- 9.00-10.00 uur. Verder volgens
tie daarover tijdens weekend, afspraak.
avond/nacht vanaf 16.30 uur, Telef. Meldpunt Sexueel Geén tijdens feestdagen via tele- weld: tel. 023-5340350 op werkfoonnummer (023-) 5730500. dagen 12.00-14.00 uur en
De spreekuren van de dienst- maandag- + donderdagavond
doende arts zijn zowel op za- 19.00-21.00 uur.
terdag als zondag van 11.30 tot Telef. meldpunt Ouderen Mis12.00 uur en van 17.00 tot 17.30 handeling: 023-5159700, van
uur. Een afspraak is niet nodig. 08.30 tot 17.00 uur.
Gezondheidscentrum (tel. Zandvoortse Vereniging van
5716364):
uitleenmagazijn: Huurders: Gratis advies voor
13.00-14.30 weekdag., spoedge- leden. Telefonisch spreekuur
vallen za en zon: doktersdienst elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
09-001515.
uur: (023-) 5731618 (SecretariTandarts: Hiervoor de eigen aat ZVH). Schriftelijk: Postbus
tandarts bellen.
287, 2040 AG Zandvoort.
Apotheek: Zandvoortse Apo- Woningbouwvereniging EMM:
theek, H.B.A. Mulder, tel. Klachtentelefoonnummer
(023-)5713185. openingstijden technische
dienst:
(023-)
(alleen voor recepten): zater- 5717577.
dag 11.00-13.00 en 17.00-18.00 Storingsnummer gas buiten
tel. 023
uur, zondag 11.30-12.30 en kantooruren:
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- (5)235100 (nv Energiebedrijf
ningstijden informatie over de Zuid-Kennemerland. Tijdens
regeling via tel.nr. (023-) kant.uren: 5235123.
5713073.
Openbare bibliotheek: PrinWijkverpleging: Voor spoedge- sesseweg 34, tel. (023-)
vallen is het Kruiswerk Zuid- 5714131.
Open
ma.
-Kennemerland 's avonds, 's 14-17.30/18.30-20.30 uur. di.
nachts en in het weekend te 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
bereiken via de doktersinfor- 10-12/14-17.30/18.30-20.30 U.,
zat. 10-14 uur.
matiedienst: tel. 09-001515.
Verloskundigen: Mevrouw S.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
Burgerlijke stand
der Deijl, Kochstraat GA,
Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Periode: 29 augustus - 4 sepLijsterstraat 7 te Zandvoort, tember 1998
Geboren: Romy Linnet, dochtel. (023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn ter van Gerard Cornelis Bulteder dieren (023-) 5714561, Ver- maen Ellis JenniferRee. Cheymissingsdienst 023-5383361, enne, dochter van Robb de
Asiel Zandvoort (tevens pen- Graauw en Cornelia van Duijn.
sion) (023-) 5713888. Stichting In ondertrouw: Freddie Beek
Regionale Dierenambulance: en Leuntje Hendrika Adriaan023-5363476 of alarmnummer se.
023-5334323 (24 uur per dag). Getrouwd: Johan Horeman en
SOS Telefonische Hulpdienst Maria Helena van Gemert.
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, Marcel van Wijk en Sharon
dag en nacht bereikbaar voor Koster. Marcus Alphonsus Joeen gesprek van mens tot hannes Bruijn en Ellen Termens_.
maat.
Welzijnscentrum Zandvoort: Overleden: Thomas Hendrik
Willemstraat 20, Voor informa- van der Meulen (74), Jacobus
tie. advies en hulp tel. (023-) Johannes Zijp (79) en Robert
5717373. op alle werkdagen van George Jurriaans (67).

Dier
van de
week

Donderdag was het weer zover: de Haarlemmerstraat stond
blank. De drollen dreven in het rond. Boven het water staken net
de tijdelijke verkeersdrempels uit, die in de volksmond 'de Zuurendonkgezwellen' heten (naar de woordvoerder van het Haarlemmerstraatcomité). Wanneer het riool van de Haarlemmerstraat vervangen wordt, weet de gemeente nog niet. Volgens de
verantwoordelijke ambtenaar beslist de gemeenteraad daar
eind van dit jaar over. Bij de begrotingsbehandelingen in oktober is het wel de bedoeling om geld voor nieuwe riolen beschikbaar te stellen. Daarna maakt de raad pas een keuze over welke
riolen volgend jaar aan bod komen. De bewoners van de Schoolstraat en omgeving, waar ook vaak wateroverlast is, hebben
geluk. Binnenkort begint de bouw van een bufferkelder en de
Stapper is zwart en heeft vvit- aanleg van nieuwe persleidingen in hun buurt. Natte voeten
te sokjes. Hij gaat graag met behoren dan als het goed is tot het verleden.

mensen op stap en daarom is
hij op zoek naar een nieuwe .
eigenaar. Hij logeert nu nog in
het Kennemer Dierentehuis.
Stapper gaat voor zijn baas of
bazin door het vuur. Hij heeft
een sterke wil en een goed karakter. Als hij en zijn nieuwe
baas een cursus volgen, kan
hij zich tot een prima huisyriend ontwikkelen. Hij is wat
jaloers op andere honden, kinderen en katten. Maar als hij u
vertrouwt, is hij zeer loyaal.
Meer informatie over Stapper
of over andere dieren is verkrijgbaar bij het Kennemer
Dierentehuis, Keesomstraat 5,
tel. 571.3888.

Beunhazen
Het gerucht gaat dat er weer malafide schoorsteenvegers in het
dorp actief zijn. De schoorsteenvegers zouden zich presenteren
als keurige lieden die aangesloten zouden zijn bij de Bond van
Schoorsteenvegerspatroons. Na het betalen van een voorschot
zouden ze niet meer terugkomen om hun werk af te maken. Wie
de zaak niet vertrouwd kan altijd de Bond bellen (020-694.3344).

Gevallen wethouder
Wethouder Marijke Herben loopt voorlopig met haar arm in een
mitella. Ze heeft deze week haar elleboog gebroken. Gisteren is
ze geopereerd. Ze heeft bovendien haar hand gekneusd. De
oorzaak van haar kwetsuren is een val met de fiets. Beterschap
mevrouw Herben!

Kerkdiensten
Hervormde Kerk: zondag 10 uur: ds J. van Leeuwen.
Gereformeerde Kerk: zondag 10 uur: ds C vd Vate.
Agatha Parochie: zaterdag 19 uur: pastor P. Meijer. Zondag
10.30 uur: pastor F. Meijer.
Nieuw Unicum: zaterdag 10.45 uur: ds J. van Leeuwen.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: zondag 10.30 uur: mr.
Gegoochcl met rotondes en een tunneltje op de Zandvoortselnan
W.N.G. van den Bos uit Haarlem.

Illusliatio Mare i
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50
soorten
vleeswaren

Gehoorzcictmheidstrciining

; ,*,' -s soorten'
> v > < vlees

voor elke hond ongeacht ras of leeftijd

en

Puppy-training

Verse heerlijke

Alléén bij
Expert.

Georganiseerd door Hondenkapialon ELLEN CATS

VARKENSHAAS
Hamburgers
of slavinken
4 voor
Gebraden fricandeau
of boerenachterham 200 gr.

Gediplomeerd Hondenlnstructrlce
Aanvang van de cursussen:

eind seprecnbeK

19,95

Inlichtingen en Inschrijven voor de hondentralnlng $

Honctenkapsalon ELLEN CATS

6,00

Achterweg 1 • 2042 LH Zandvoort Telefoon: (023) 573 00 68

3,98

Restaurant / Partyhouse 't Baken

Grote Krocht 5-

BOUCHERIE

ONBEPERKT

Vis- en vleesspecialiteiten

- van 9.00 tot 17.00 uur
AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

'MMimizM^im^,, K*

Ook voor Uw

MOSSELEN
ETEN

Bruiloften

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

Partijen

met sla, stokbrood,
friet en 3 sausjes

Feesten
Recepties
Vergaderingen

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe efficiënte manier
om snel in conlacl te komen met
leuke meisjes, vrouwen en mannen
via de Contaclhjn. Op de Contactlijn
0906-501515.6 kunt u anoniem
luisteren naar tallo/e serieus mgesproken advertenties van lezers die
een seneuxe partner of gewoon een
vriend of vriendin Koeken.

ERICSSON gS

1DRLD

ƒ 26.00

etc.

SPARERIBS
ETEN

nadat u de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code van de belcomputer.

Aparte speelhoek

Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.

Ruime parkeergelegenheid.

voor de kinderen.

Reserveren gewenst

vanaf 16.00 uur
geopend
dinsdags gesloten

Voor nog meer reacties kunt u de
door u ingesproken advertentie ook
nog plaatsen in onze krant.

U kunt als \e/.er van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie m te spreken.

Probeer liet direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen
(l.OOgpm)

Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook /elf anoniem,
een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt

^^

met sla en friet
ƒ 25.00

Zandvoortselaan 187

2024 XL Zandvoort.

Tel. 023-5712401

Fax. 023-5720283

Huis kopen in Plan Duijnwijk?
& leveren/monteren alle merken
® Autoruiten origineel
» Kentekenplaten

Bezoek de VSB Informatieavond op 15 september a.s.
van 19.30 tot 22.00 uur.
Gran Dorado Strandhotel Zandvoort, Trompstraat l in Zandvoort

* Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

®

Prachtig

Telefoon 023-573 16 13
GA.628

zo'n droomhuis in Plan Duijnwijk te Zandvoort.
Duijnwijk

En het kan zelfs nog mooier: want met een hypotheek van

Lijsterstraat 18, 2042 CJ ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

VSB Bank kunt u straks nog meer van uw nieuwbouwwoning
genieten! Binnenkort start de verkoop van woningen in dit plan,
ERICSSON GSM-ZAKTELEFOON
MET YELLOW ABONNEMENT
a 24,95 PER MAAND
• Superklem
• Beltijd tot 5 uur
• Standbytijd tot 83 uur
• In combinatie met 1-jarig Yellow abonnement
(waarvan tijdelijk 5 maanden gratis)

waarvoor grote belangstelling bestaat. Wilt u alles weten over de
financiering van uw toekomstige nieuwbouwwoning? Bezoek dan
eerst onze Informatieavond over VSB hypotheken op dinsdag
15 september a.s. Bij VSB Bank kunt u rekenen op een breed en

zondag 13 september, van 11.00 tot 18.00 uur
Vondellaan 60, Zandvoort

opgeleide VSB adviseurs. U krijgt
dus een hypotheek die precies bij

OPEN DAG
MAAK DE SPRONG VAN JE LEVEN
VANAF DE 45/VL SCADFALÜ

ftS'EUW!
gi Yellow abonnement
«voor slechts 24 95
É| Per maand. ' -. - <^* Het Mobiele Netwerk
v «n lipn ItlMom

Aanbieding geldt tot 30 september 1998

eicpert
ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

Haarlem*, Expert Cronjé,
Gen. Cronjéstraat 62-64.

Beleef een dag vol avontuur, sport
en gezelligheid in Park ZandvoortGran Dorado Group (5 min. lopen
vanaf NS station).
Kinderen zijn van harte welkom in
Club Billy: schminken, springkussen
en ballonwedstrijd.
Professionele demonstraties wandklirnmen, ook om zelf te proberen!
Tennis-trucs, squashclinics, spacebowling, straattheater, livemuziek,
proeverijen, of gewoon lekker eten en
drinken!

Kom en win een
geheel verzprgd
verblijf in ééi? van

de 6 luxueuze

EXPERT, DAAR WORD
Ü
JE W I J Z E R V A M .

uw droomhuis past. Nu, maar ook in de toekomst. Bovendien bieden onze kantoren u een extra laag instap
tarief! Onze adviseurs nodigen u graag uit voor deze voorlichtingsavond waar behalve heldere informati
over hypotheken, u ook advies over familie- en erfrecht krijgt. VSB Bank voor een compleet woonadvies! In hè
Grand Dorado Strandhotel kunt u al terecht vanaf 19.00 uur.

Hoe ziet het
programma
er uit?
B
W
19.30 uur

vijf sterren
Gran Dorado Parken

19.45 uur

naar keuze!
50% open dag
korting op de

20.30 uur

toegangsprijs |an
het subropisch

Bel voor meer informatie Park
Zandvoort, en vraag naar Saskia de
Jongh, telefoon: 023-572 00 00.
TOT ZIENS!

zwemparadijs
GrandoMare

met 25m. bad
Aqua Romana:
f7,50volw. en
ƒ 5,- kinderen

totlZjaar

20.45 uur

Opening door Cees Meijer, districtsdirecteur

D Nee, ik heb geen belangstelling, maar ik wil wel graag gebeld
worden voor een afspraak.

VSB Hypotheken door Wil Zwanenburg, Sales-

Naam

manager Hypotheken VSB Bank.

Voorletters [s)

Pauze.

l
Advies over familie- en erfrecht door notariskantoor

CRAN DORADO GROUP

M/V*
_

Adres
Postcode

Kloeck & Kloeck uit Heemstede.
Woonplaats.
21.15 uur

Gelegenheid tot stellen van vragen en het maken
van een afspraak.

21.30 uur

Sluiting.

Telefoon

. (privé)

Telefoon

. (werk)

Geboortedatum __^
Alles weten over wonen? Bel dan (023) 571 30 39 of

*Doorhalen wat niet van toepassing is

(023) 528 77 58 om een plaats te reserveren of vul de bon in
en stuur 'm op. Uw peisoonlijke adviseur vindt u in: Zandvoort,
Grote Krocht 38. Heemstede, Binnenweg 205.

womngen

PARK ZANDVOORT

ö Ja, ik heb belangstelling voor de
Informatieavond van VSB Bank op
15 september a.s.
Ik kom met een/twee* personen.

VSB Bank Haarlem e.o.

Deze bon invullen en vóór 11 september a.s opsturen
naar VSB Bank N.V., Antwoordnummer 1980,
2501 VD DEN HAAG, t.a.v. kantoor 3107.

* Rentewijzigingcn voorbehouden Bo\enstaand tanef geldt uitsluitend voor meuwbouw-

Haarlem**, Expert Van den Berg &
Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
ï. 'Wassen, koelen, koken, «te. "Audio, video, hifi, telefonie.

r

persoonlijk advies van speciaal

L Faxen kan natuurlijk ook:

(023] 573 00 54.

VSB» BAN K
VSB. Daar kom je verder mee.
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Duif Heiligers
opnieuw snelste
ZANDVOORT - De duiven
van Postduiven Vereniging
Pleines vlogen de voorlaatste
vlucht en hadden er zin in
gezien de hoge snelheid.
Hans Heiligers bleek de snelste duif te bezitten en won.
Er waren 424 jonge duiven in
concours, die naar het Belgische Strombeek waren vervoerd voor een vlucht over 165
kilometer. De lossing was om
vijf voor twaalf en om 13.30.58
zat de eerste duif al weer in het
hok. De overige duiven deden
niet veel onder voor de winnende duif van Heiligers want
binnen zes minuten waren de
duiven ingeklokt.
Uitslag: Hans Heiligers l, 2,
10, 11, 12, 13, 16, 18; Combinatie Paap-Paap 3, 14, 23; Rook
Driehuizen 4, 15, 17, 20, 21;
Combinatie Koopman-Knegt
5, 6, 8, 19, 24, 25; Combinatie
Koper-Twins 7, 22; Hans Gaus
9; Anneke van Bockhooven 26;
Ruud en Theo Sinnige 71;
Combinatie Koper-Koper 73.

TZB opent sterk
ZANDVOORT - TZB is de
voetbalcompetitie in de zevende klasse KNVB prima
gestart. In de ontmoeting tegen het bezoekende KLM
boekten de mannen van
coach Joop Blom een keurige
3-1 overwinning.
De Zandvoorters begonnen
de wedstrijd wat onwennig. De
nerveuze start had tot gevolg
dat KLM al snel op een 0-1
voorsprong kwam. Naarmate
de wedstrijd vorderde gooide
TZB de schroom van zich af en
bouwde een paar goede aanvallen op. Het overwicht werd
aardig groot en de gelijkmaker
liet niet lang op zich wachten.
Stein Metselaar werd na een
knappe aanval vrij voor doel
gezet en faalde niet, 1-1.
De Zandvoorters gingen
goed door en deden dat in
hoog tempo, Nog voor de rust
kwam TZB dan ook op een verdiende voorsprong. Riek de
Haan zorgde met een knap
schot voor 2-1. KLM stond
voornamelijk onder druk en
poogde middels uitvallen onrust te stichten in de Zandvoortse defensie hetgeen niet
gelukte. In de tweede helft ontstond een leuke partij voetbal.
Beide teams zochten de aanval met TZB als gevaarlijkste
ploeg. Ben de Jong zorgde uiteindelijk voor de derde treffer
waarna TZB de wedstrijd rustig uitspeelde. „Door meer inzet hebben we deze wedstrijd
verdient gewonnen," stelde
Joop Blom na afloop. „KLM
klapte in waarna de beste mo.gelijkheden voor ons waren.
*Dit is een positieve start en de
zege geeft hoop voor de toekomst."

woensdag 9 september 1998

Spannend jaar voor Zandvoort '75 en Colijn
ZANDVOORT - Voor Wessel Colijn, de nieuwe trainer van
Zandvoort '75, wordt het een spannend jaar. De 34-jarige
trainer weet wat hem te wachten staat nu een aantal spelers
vertrokken zijn. Het voornaamste doel wordt handhaving in
de tweede klasse KNVB van het zaterdagvoetbal.
Als voetbaler draaide Colijn
jarenlang mee in de top van de
amateurs. Als verdediger en
middenvelder speelde hij bij
Aalsmeer in de hoofdklasse en
won zelfs eenmaal de KNVBbeker. Al op 29-jarige leeftijd
maakte een blessure een eind
aan zijn actieve voetballoopbaan.
Het voetbal liet hem niet
koud en inmiddels was hij taegonnen met de training voor
jeugdteams bij SC W en Aalsmeer. Dat sprak hem erg aan
waarna de trainerscursussen
met goed gevolg werden afgelegd. „Voetbal is een heel mooi
spelletje en daar wilde ik wat in
blijven doen. Als actief voetballer behaalde ik al mijn trainersdiploma en na de jeugd
ben ik terecht gekomen bij
United Davo. In het eerste jaar
behaalden we daar de periodetitel en waren we heel dicht bij
promotie naar de derde klasse.
Ook vorig seizoen was er een
periodetitel, maar misten we
promotie. Het ging dus best
wel goed."
De werkmeester in de gevangenis van Alphen aan den Rijn
vindt het boeiend werk om
naast zijn dagelijkse beslommeringen een groep voetballers te trainen en te begeleiden. „Het leuke van training
geven vind ik het organiseren,
de beleving in een groep brengen en proberen er een eenheid van te maken. Natuurlijk
heb ik ook wel een bepaalde
manier van spelen voor ogen
maar je stemt je speelplan af
naar de spelersgrpep. Het
liefst speel ik met drie spitsen,
maar materiaal en kwaliteit is

daar afhankelijk van."
En aan de kwaliteit van de
spelersgroep bij Zandvoort '75
is aardig geknaagt. Topscorer
Rotain Castien en Tim van den
Hoogen vertrokken en Bert
van Meelen en René Paap
stopten met voetbal. Een behoorlijk aderlating waar weinig
of geen aanvulling tegenover
stond. „De selectie is niet
breed. Ik heb wel geprobeerd
spelers er bij te krijgen maar
dat is niet gelukt. De voorbereiding was toch wat rommelig. Veel spelers hebben zpmerwerk waardoor ook de tijdens
de training geen volledig team
bezig is geweest."
Desondanks geeft Colijn de
moed niet op en gaat hij proberen van zijn team een eenheid
te smeden. Een eenheid die
borg moet staan voor handhaving in de tweede klasse. „Ik
ben reëel, als ik zeg dat handhaving mogelijk moet zijn en
het zou erg leuk zijn als we een
periode zouden kunnen pakken. Vorig seizoen eindigden
we op de vierde plek van onder
dus het zal niet makkelijk worden. Misschien dat René Paap
weer terugkomt. Dat zou een
behoorlijke versterking betekenen. Maar het zal niet meevallen. Elk punt is meegenomen. We moeten die punten
pakken door simpel te spelen,
iedereen moet zijn taak goed
uitvoeren en elke zatedrag
moet er geknokt worden. Aan
de sfeer zal het niet liggen die
is altijd goed bij Zandvoort '75.
Belangrijk is om vanuitje eigen
mogelijkheid te blijven voetballen. Ik ben bezeten van het
spelletje en wil niet met elf

In die eerste helft heeft
ZVM-Rabobank het totaal laten liggen. Zaanstreek scoorde
menigmaal door balverlies aan
Zandsvoortse zijde, maar daar
tegenover stonden vele kansen
voor de badgasten. De schoten
gingen echter naast, werden
gestopt of in kansrijke positie
liet een Zandvoortse handballer de bal uit de handen vallen.
„Inzet en wilskracht was er
voldoende," vond coach Dirk

Berkhout. „Het afmaken van
de kansen was echter rampzalig. Ronduit heel slecht."
De tweede helft kende een
geheel ander gezicht. Ondanks
de 4-12 achterstand probeerde
ZVM-Rabo terug te komen in
de wedstrijd. In deze fase liet
ZVM zien wel degelijk goed
handbal te kunnen spelen.
Tergend langzaam kropen de
Zandvoorters dichterbij. Zaanstreek loerde op uitbreek kansen maar doelman Johan Molenaar keepte een puike wedstrijd.
In hoog tempo bleef ZVM-.
Rabo het doel van Zaanstreek
bestoken. Edwin Berkhout
scoorde er lustig op los en invaller Erwin Spruit speelde
een nuttige partij handbal. De
inhaalrace kostte de Zand-

ZANDVOORT - Op zaterdag 17 oktober aanstaande,
aanvang elf uur organiseert
Fitness Paradise aan de Paradijsweg de Fitness Paradise Fitgames 1998. Reeds nu
kan er voor deze wedstrijd
worden ingeschreven.
De Fitgames bestaan uit cardio-fitness onderdelen dat wil
zeggen conditie en spierkracht
onderdelen. De games zijn zowel toegankelijk voor dames
als voor heren, mits zij na een
goede voorbereiding beschikken over een uitstekende conditie. De onderdelen bestaan
uit bijvoorbeeld: push-ups,
roeien op de ergometer, steppen, sit-ups en dips. Het spektakel wordt afgesloten met een
strandloop voor vrouwen over
drie kilometer en voor mannen
over vier kilometer. Informatie
over de Fitgames en het mschrijven kan geschieden bij
Fitness Paradise, Paradijsweg
l te Zandvoort, telefoon
5717742.
Wessel Colijn: „Na zes wedstrijden weten we hoe we er voor staan"

man achter de bal gaan voetballen."
Wessel Colijn vindt dat in
Zandvoort een tweede klasser
aanwezig moet zijn. De ligging
van de velden de accommodatie trok hem erg aan. „Het is
hier een schitterend complex,
bovendien is de technisch staf
perfect. Zo hebben we een
tweede trainer, keeperstrainer, verzorger en elftalbegelei-

der. Ja, dat is wel goed en nu
moeten we proberen resultaten te gaan halen. Het is voor
mij een uitdaging er wat van te
maken, maar nogmaals het zal
niet gemakkelijk worden. Het
is nu nog moeilijk te beoordelen hoe we er voor staan. Na
zes wedstrijden weten we hoe
we er werkelijk voor staan."
Aaldert Stobbelaar

voortse
handballers
veel
kracht en bij 20-22 bleef de teller steken. „Met mooi handbal
zijn we sterk teruggekomen.
Maai- bij een achterstand van
acht doelpunten bij de rust
loop je achter de feiten aan.
Zo'n achterstand is te groot,
maar de jongens hebben laten
zien te kunnen handballen,"
aldus Berkhout.
Bij de Zandvoortse vrouwen
ging het voor de wind in de
strijd tegen Zaanstreek. In de
eerste helft bouwde ZVM-Rabobank regelmatig aan een
voorsprong, die bij de rust op
5-2 werd bepaald. In de tweede
helft controleerde ZVM-Rabo
de strijd tot 8-5. Toen kreeg
het Zandvoortse team tweemaal een twee minuten straf
opgelegd en kwam Zaanstreek
sterk opzetten. De stand werd

in evenwicht gebracht (8-8) en
ZVM dreigde op achterstand
te geraken. Toen het team
weer compleet was, was er
geen vuiltje meer aan de lucht.
Met goed handbal werd de
Zaanse defensie uiteengespeeld en won ZVM-Rabobank
alsnog eenvoudig met 12-8.
„Ik vond het een goede wedstrijd," constateerde coach
Rijk Oppelaar dik tevreden.
„De meiden hebben laten zien
dat de wedstnjd tot een goed
einde kon worden gebracht.
Zetten we deze lijn voort dan
zie ik het positief in."
Doelpunten mannen: Edwin
Berkhout 6, John Terpstra 4,
Nick Grijakovic 4, Patrick
Terpstra 3, Peter Pennings 2.
Vrouwen: Claudia Paap 4, Mireille Martina 3, Maaike Cappel 3, Suzanne Bruijnzeel 2.

Bouw van nieuwe sporthal vordert gestaag
ZANDVOORT - Nog even
geduld en de nieuwe sporthal
aan de Duintjesveldweg kan
in gebruik worden genomen.
De bouw vordert gestaag en
ligt geheel op schema.
Volgens de beheerder van de
sporthal Cock Zwemmer gaat
het goed met de nieuwbouw
van de sporthal. De oplevering,
die gepland staat voor 5 oktober, wordt gehaald en de ingebruikneming op l november
kan ook geen probleem opleveren. De officiële opening staat
op 7 november pp het prpgramma. Het fraaie gebouw in
de Zandvoortse duinen en nabij de sportvelden is een aanwinst voor de Zandvoortse
sportbeoefenaars.
Reikhalzend kijken de sporters uit Als alles goed
naar het nieuwe onderkomen. gaat wordt de
De bouw is wel optijd klaar
maar de parkeerplaatsen zal
nog een probleem worden. „Bij
de oude sporthal hadden we 54
parkeerplaatsen, maar by deze
nieuwe hal komen er maar 23.
Dat is veel te weinig," geeft
Cock Zwemmer aan. „Achter
het doel van het voetbalveld
van Zandvoortmeeuwen is
ruimte genoeg om nog meer
parkeerplaatsen aan te leggen.

nieuwe
sporthal op 7
november in
gebruik
genomen

Foto RobKnottci

Topscorer]

—A

John Keur

(ZVM.zon.)

Riek de Haan (TZB)
Stein Metselaar (TZB)
Ben de Jong (TZB)
©Weekmediayhb

Het voetbalseizoen 1998/1999 is begonnen en dat betekent dat ook
dit keer de lijst van doelpuntenmakcrs zal worden bijgehouden. Het
zatcrdagteam van Zandvoortmeeuwen had pech, dat de bond door
de overvloedige regenval, de wedstrijd afgelaste. Zandvoort '75
kwam wel aan de bak maar kon geen potten breken. Dat deed wel
TZB dat met 3-1 won en ook het zondagtcam van Zandvoortmecuwen boekte een nipte overwinning. Totaal werden slechts vier doelpunten gescoord, door vier verschillende spelers. Komend weekend
nieuwe kansen voor de Zandvoortse voetballers.

Joost Koenders heeft
titel voor het grijpen
ZANDVOORT -The Trophy of the Dunes op Circuit Park
Zandvoort leverde spectaculaire momenten op. Voor zo'n
achtduizend toeschouwers behaalde Phil Bastiaans door
een overwinning de Nederlandse titel in de Renault Megane.
Bentvelder Joost Koenders heeft de nationale titel voor het
grijpen in de Pearl Citroen Saxo Cup.
In deze klasse boekte Joost
Koenders zijn vierde overwinning van dit seizoen. Koenders
startte vanaf pole position en
deed dat zo goed, dat er voor
de concurrentie weinig eer te
behalen viel. Door de zege is
Koenders bijna zeker van de
nationale titel. Slechts Duivenvoorde kan nog roet in het
eten gooien.
De nationale titel in de Renault Megane Trophy werd afgelopen zondag al vergeven.
De Limburger Phil Bastiaans
domineerde net zoals in zijn
vorige races de strijd in deze
klasse. De voor Kroon Racing
uitkomende Bastiaans won
ook de vorige drie wedstrijden
en ging ook nu zegevierend
over de streep. Door de twintig
punten voor de overwinning en
het extra punt dat Bastiaans
verdiende met zijn pole position is de 25-jarige coureur nu
al zeker van de Megane-titel
Voor Dillon Koster zat het
niet mee in deze klasse. De
Zandvoorter startte de race
vanaf een 21e plek Die slechte
startpositie was een gevolg
van de voortijdige afgevlagde

Foto Rob

ZANDVOORT -Het verzwakte Zandvoort '75 werd in de
eerste wedstrijd, in de tweede klasse KNVB zaterdagvoetbal, tegen WVHEDW geheel van de mat gespeeld, 80.
Zoals trainer Wessel Colijn Toen in de vijfde minuut van
m het interview al opmerkte de tweede helft de derde
wordt het een moeilijk sei- treffer viel was het gedaan
zoen. Maar dat de opening met het Zandvoortse verzet.
van het voetbalseizoen al zo De Zandvoorters waren gemoeizaam zou verlopen, ook knakt en werden helemaal
hij had daar niet op gehoopt weggespeeld.
Edwin Ariesen probeerde
en gerekend. De eerste tien
minuten van de wedstrijd Zandvoort '75 wat impulsen
waren desastreus. Knullig te geven maar zijn acties leuitverdedigen betekende in verde niets op. De Amsterde vijfde minuut een l -O ach- dammers combineerden er
terstand en toen deze situa- vervolgens lustig oplos en
tie zich vijf minuten later voerden de stand regelmatig
op naar een 8-0 eindstand.
herhaalde was het 2-0.
WVHEDW viel na dit begin „We maakten te veel fputerug waardoor Zandvoort ten," stelde Wessel Colijn.
'75 een overwicht opbouwde. „Zonder vier vaste basisspeDe Zandvoorters kregen lers van vorig jaar wordt het
zelfs wat kleine kansjes, moeilijk, maai- we moeten
doch wisten het doel van gewoon doorgaan en erin
WVHEDW niet te raken. blijven geloven."

ZANDVOORT - De 0-1 overwinning van
Zandvoortmeeuwen in de uitwedstrijd tegen
Ripperda was moeizaam, maar de drie punten zijn binnen. Ripperda was het meest in
de aanval doch de Zandvoorters speelden
met een voorbeeldige inzet.
In de derde Idasse KNVB kreeg een vrijwel
geheel vernieuwd Zandvoortmeeuwen meteen
de vuurdoop met de zware uitwedstrijd in
Haarlem tegen Ripperda. Het werd een matige
partij voetbal, die na vijf minuten al de beslissende treffer zou opleveren. Beide teams verkenden elkaar en bij de eerste Zandvoortse
aanval ging de bal op de strafschopstip. Moerat
Gungor werd in het strafschopgebied gehaakt
waarna John Keur de elfmeter verzilverde, 0-1.
Vervolgens heeft Ripperda de strijd gedoniineerd. De Zandvoortse doelman Mare Buchel
moest enige keren handelend optreden. De
Haarlemmers bleven de aanval zoeken en
Zandvoortmeeuwen moest zich uitsluitend tot
verdedigen beperken. Ripperda kreeg kansen
maar weigerde die te benutten.
In de tweede helft was het opnieuw Ripperda
dat de strijd naar zich toetrok en Zandvoort-

meeuwen met de rug tegen de muur drukte.
Het Haarlemse offensief leverde weer kansen
op maar ook dit keer hield Buchel in samenwerking met zijn verdedigers het doel schoon. Halverwege de tweede helft was Ripperda uitgeraast en kreeg Zandvoortmeeuwen, in deze
meer spannend dan fraaie strijd, de gelegenheid een paar aanvallen te plaatsen. Toen hadden de Zandvoorters de strijd definitief kunnen
beslissen maar de kansen waren niet besteed
aan Geoffrey van den Broek en Arief Ozdagon.
De slotfase was weer voor Ripperda dat alsnog poogde tot de gelijkmaker te komen. Zandvoortmeeuwen wankelde maar bleef overeind
en boekte zodoende een zwaar bevochten zege.
„Ripperda had wel een gelijkspel verdiend,
maar ik ben toch wel blij met deze opsteker,"
aldus een realistische trainer Alex Heesemans.
„Het was de wedstrijd van het collectief, we
hebben er keihard voor geknokt. Goed voetbal
viel er niet te zien, maar ik teken voor zo'n start.
We moeten wel voorzichtig blijven want in deze
afdeling kan iedereen van elkaar winnen. De
stemming was na afloop euforisch, maar we
moeten er keihard voor blijven knokken. We
zijn er nog lang niet."

Pierloop
IJMUIDEN - Zaterdag 12
september vindt de negende
Pierloop Velsen plaats. De organisatie verwacht dat deze
hardloopwedstrijd een waar
spektakel oplevert, want er
hebben zich al zoveel mensen
ingeschreven dat de voonnschrijving inmiddels gesloten
is. De na-inschrijving is zaterdagmorgen tot een half uur
voor de start (tenzij de startnummers op zijn). Deelnemers
dienen een bankpas of giropas
mee te nemen. Toeschouwers
zijn uiteraard ook welkom. De
start is om één uur bij de sporthal Umuiden-Oost in de Briniostraat. Deelnemers kunnen
drie, 7,5 of vijftien kilometer lopen.

Voor de Auto Trader Dutch
stonden twee races op het programma. Duncan Huisman
kwam daarbij als succesvolste
coureur naar voren. De eerste
race werd een verrassende
overwinning voor Peter van
der Kolk gevolgd door Huisman. In de tweede race was
Huisman
ongenaakbaar.
Zandvoorter Allard Kalff presteerde naar behoren in deze
race door op ruim drie seconden als tweede te eindigen.

Vogelexcursie

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag:
00 00-OrOO ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
1200-1500 De Muziekboulevard
15 00-17 00 De Kustwacht
1700-2000 ZFM Nonstop
2000-2200 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
0000-0700
07 00-09 00
09 00-1 1 00
11 00-1200
12 00-13 00
1300-1500
1500-1700
1700-1800
1800-1900
19 00-20 00
20 00-22 00
2200-2400

ZANDVOORT - Het circuit
schrapt de race Zandvoort 500
vanwege de nieuwe milieuvergunning die 26 september ingaat. De geluidwallen zijn nog
niet klaar. Het circuit kan derhalve niet aan de eisen van de
nieuwe vergunningen voldoen
voor deze race. Zandvoort 500
zou op 31 oktober gehouden
worden. De races van 3 en 4
oktober gaan wel door, want
het circuit beschikt volgens
voorlichter D. Buwalda nog
over twee 'geluiddagen' waarop de normen overschreden
mogen worden. Volgens een
bericht in de Telegraaf wordt
het circuit niet vervolgd voor
het overschrijden van de geluidsnormen in augustus 1996.
Het Openbaar Ministerie trok
vorige week deze zaak in.

Wandeltocht

Die moeten er volgens mij wel De voetbalclubs, hockeyclub de sporthal dus ik hoop dat de mooie hal en ik vind toch wel
komen anders wordt het in het en handbalclub moeten ook parkeerplaatsen er komen. dat de plfek waar de sporthal
weekend een grote puinhoop. plaatsvinden in de buurt van Overigens wordt het een gebouwd wordt erg fraai is."

'We zijn er nog lang niet'

Geen race

training. De coureurs hadden
nog vijf minuten training te
gaan maar de training werd
niet meer hervat.
Dillon Koster was daarvan
een van de belangrijkste
slachtoffers en in de race liep
het ook niet naar wens. De
Zandvoorter finiste als achttiende overall en vijfde junior.
Ondanks dit mindere resultaat
blijft Koster kans houden op
het
junior-kampioenschap.
Daarin neemt hij nu de derde
plaats in met een achterstand
van vijf punten op Jeroen
Bleekemolen en Frank Scholten.

ADVERTENTIE

Knotter

Valse start Zandvoort '75

SPORT
Inschrijving open
voor Fitgames 1998

Regelmatige zege handbalsters ZVM
ZANDVOORT - De handbalteams van ZVM-Rabobank scoorden wisselend. De
vrouwen W9nnen fraai met
12-8 van Quick maar de mannen leden een 20-22 nederlaag tegen Zaanstreek. Deze
nederlaag werd veroorzaakt
door een abominabel slechte
eerste helft.

Zand voorts
Nieuwsblad

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM * (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
DeKustwachl
ZFM Nonstop
ZFM Sport
v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag:
00 00-OS 00 ZFM Nonstop
0800-1000 Broekophalen
10 00-12 00 Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neul)
1 2 00-1 8 00 Zandvoort op Zaterdag
18 00-19 00 Tussen Pits& Paddock
1900-2000 DeCocquerell
20.00-2400 De Kustwacht
Zondag:
00 00-09 30 ZFM Nonstop
09 30-10 00 Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
1000-1200 ZFM Jazz
1200-1700 Zandvoort op Zondag
1 7 00-1 9 00 ZFM Magazine
19.00-2400 De Kustwacht

NU OOK OP INTERNET- HTTP://SURF,TO/ZFM

ZANDVOORT - De Lions
Club Zandvoort houdt op 12
september de zestiende Duinwandeltocht door de Amsterdamse Waterleidingdumen.
Deze wandeling start op drie
plaatsen. Voor Zandyoorters is
het startpunt in Nieuw TJnicum (Zandvoortselaan) het
dichtstbij. Vanaf negen uur
kan er gestart worden. De afstanden variëren van vijf tot
veertig kilometer. Het mschnjfgeld bedraagt vijf gulden. Dat geld gaat naar gehandicapte kinderen.
ZANDVOORT - Wandelliefhebbers kunnen ook meedoen
aan een excursie op 19 september en 3 oktober door het duingebied van Natuurmonumenten. Het thema van deze wandeling is 'Vogeltrek en voedsel
voor trekvogels'. Een gids
neemt de wandelaars vroeg in
de morgen mee door de Kennemerdumen. Op 19 september start de tocht om acht uur.
Op 3 oktober om negen uur. De
excursies duren drie tot vier
uur. De gidsen raden wandelaars aan om stevige schoenen
en eten en drinken mee te nemen. Honden mogen niet mee
De beste manier om bij het gebied van Natuurmonumenten
te komen m de Kennemerduinen is per fiets.
Wie zich wil aanmelden,
wordt verzocht de excursietelefoon van Natuurmonumenten te bellen (035-695.1315).
Vragen kunnen
dinsdag,
woensdag en donderdag tussen negen en een plus woensdag van zeven tot negen uur
's avonds gesteld worden. Buiten deze tijden staat er een
antwoordapparaat aan.

Vleermuizen

BLOEMENDAAL - Op
woensdag 16 september is er
een vleermuisexcursie op landgoed Caprera in Bloemendaal.
Dit is een plek waar veel vleermuizen voorkomen. Aangezien
er een beperkt aantal mensen
meekan met de excursie raden
de medewerkers van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland deelnemers aan zich zo
snel mogelijk op te geven via
telefoonnummer 023-541.1119
De excursie start achter de
hoofdingang van het Openluchttheater aan de Hoge Duir
en Daalseweg.

woensdag 9 september 1998
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Eigen horecabedrijf,..

Wij zoeken

Interieur verzorgers

WAT: Eindelijk \s er een produkt dat echt werkt en we noemen het Fatblocker. Fatblocker is een
revolutionair produkt rechtstreeks uit Amerika dat helpt bi) het afbreken van het vet in onze maag
voordat het de kans knjgt orn opgenomen te worden. Fatblocker is een geheel natuurlijke meervoudige
vezel die Chitosan bevat en verkregen wordt uit schaaldieren.De belangrijkste eigenschap van Chitosan
is dal het werkt als een magneet Het beschikt namelijk over de mogelijkheid het vet dat n
uw eten zit als een spons uit uw eten op te nemen Hierdoor zorgt Fatblocker ervoor dat het vsc
mot opgenomen zal worden door uw lichaam, maar via de natuurlijke weg het lichaam verlas:
Fatblocker kan ongeveer 4 tot 8 maal zijn eigen gewicht aan vetten absorberen.

(m/v)

SANDERS MEUBELSTAD AMSTERDAM

• Ben je een echte doener, dan kunnen wij elkaar een kans geven om samen té werken.

zoekt ambitieuze jonge

De werktijden zijn 3 x 4 uur of 5 x 3 uur per week van 06.30 tot 10.30 of van
06.30 tot 09.30 uur. Om de week dient u een weekend te werken.

verkoopmedewerkers/sters

Nadere informatie:

voor fulltime en parttime

Indien uw ^langstelling uitgaat naar deze functie kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen met het secretariaat onder telefoonnummer:
023-5719535, en vragen om een sollicitatiegesprek te regelen, of u schrijft een
korte sollicitatiebrief met C.V. naar:

FaLblocker is verkrijgbaar per 100 capsules van 50O mg

Circus Zandvoort t.a.v. Secretariaat,
Postbus 446.2040 AK ZANDVOORT

Binnen een paar seconden
bindt de Fatblocker zich met
het vet en zuivert zo het
water. U ziet duideliik dat
het ingekapselde vet een
afgesloten laag vormt op het
oppervlakte.

Bent u op zoek naar een vaste baan bij een toonaangevend internationaal modebedrijf, gevestigd in Amsterdam Zuid-Oost (bij de
ArenA)? Wij hebben per direct plaats voor een:

FULLTIME
TELEFONISTE /RECEPTIONISTE

Exclusief
bij:
'
' in Zandvoort
'
*

U bent zeer klantvriendelijk en servicegericht en heeft een aangename telefoonstem. U bent accuraat, representatief, enthousiast en
vindt voldoening in het verrichten van alle voorkomende baliewerkzaamheden. U spreekt vloeiend Nederlands en goed Engels.
U bent beschikbaar voor 40 uur per week overdag.
Wij nemen alleen schriftelijke reacties in behandeling, ter attentie van afd. Personeelszaken, onder referte aan: Telefoniste/receptioniste, Postbus 12177,1100 AD Amsterdam. Graag zien wij
uw reactie tot uiterlijk 25 september tegemoet.

Haltestraat 1, Zandvoort, tel. 023-5716123

Nieuwe Postcode Miljonair met vakantie

Mega Jackpot naar Spanje!
De Mega Jackpot van de Nationale Postcode Loterij is eruit.
Maar de uitreiking moest even wachten, want de winnaar
was met vakantie! Henny Huisman reisde hem achterna voor
een prijsuitreiking in de prachtige Spaanse natuur. Hoe dat
afliep zag u afgelopen zaterdagavond op RTL 4.

Het kan
iedereen
overkomen.
U ook! Stelt
u zich eens
voor. U bent
rustig op
vakantie als
daar plotseling Henny
Huisman
voor uw
neus staat.
Hij heeft
een verrassing die uw
leven voorgoed verandert. U bent
multimiljonair. Als u
wilt, hoeft u
niet eens
meer terug
naar huis!
Dit keer

004. ZEVEN MILJOEN GULDEN bracht Henny Huisman
hem tijdens zijn natuurvakantie in Spanje, waar hij nog
niets vermoedend van het
landschap genoot. Dit was
beslist de vreemdste prijsuitreiking tot nu toe!
Deze maand kunt u ook
Postcode Miljonair zijn, want
de Mega Jackpot begint nu
weer te tellen bij 2 miljoen
gulden. En met elk lot heeft u
evenveel kans op deze Rijkste
Prijs van Nederland.
Bovendien levert elk lot u per
maand een kanjerpunt op
voor de Postcode-Kanjer van
minstens 20,7 miljoen die
eruit gaat op nieuwjaarsdag.
Vul dus direct de bon in en
speel mee!

Postcode Loterij
op locatie
12 september
Jubileum City Centrum
Veldhoven
13 september
Gemert-mert

was het de
beurt aan
een prijswinnaar uit
Heilo met
lotnummer

1851 KG

Gemert
Henny Huisman: "Dit keer heb ik de 7 miljoen naar
de winnaar in Spanje gebracht. Volgende keer bij u?

16 september
Braderie
Alphen a/d Rijn

0Ja, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij en kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle PostcodeMiljoenen.

D de heer

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.
O 4 x/ 12,50 (vier lotnummers)
D 3 x/ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x/ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x/ 12,50 (één lotnummer)

Postcode:

A.u.b. uw keuie aankruisen en verder invullen

in blokletters.
Deelname aan de Nationale Postcode Loterij

houdt in aanvaarding van het reglement, verkrijgbaar bij het secretariaat, tel. 020-677 63 68.

D mevrouw

De Bingogetallen
getal 1 t/m 22

* 33 41 43
08 34 36 40
10 09 31 16
29 17 14 44

37 20
15 22
28 23
12 *

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
TegelwerR. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Naam:
Adres: .

Plaats:.
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
Tel:.
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum:

NATIONALE
Bon uitknif
turen naar:
Nationale 'astcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

Wij bieden:
- Een baan in een enthousiast team.
- Reële carrièremogelijkheden.
- Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform de
functie.
Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan:

Sanders
M E U B E LSTAD

t.a.v. dhr. A. A. Schilperoort
Overtoom 557
1054 LK Amsterdam

Voor info. kunt u bellen:

020-6184733

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren. Maak
gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE'METHODE.

Bel 0900-8991161
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

BURGER

KING

Burger King is een internationale fast service restaurantketen.
De komende jaren blijft het aantal restaurants flink groeien in
Nederland. Daarom zijn wij op zoek naar gemotiveerde en ambitieuze

SHIFT LEADERS
die van aanpakken weten.
En die van onregelmatige tijden niet terugschrikken.

Heeft u met bovenstaande
getallen een volle kaart,
dan wint u de
Thuisbingo van
f 25.000,-

Profiel:
Een ondernemende instelling en een dynamisch karakter.
Uitstekende communicatieve vaardigheden.
Een goede beheersing van de Engelse taal.
Leeftijd vanaf 21 jaar.
Flexibel, teamgeest, stressbestendig en ambitieus.

Overlge Bingoprijzen
getal 23 t/m 36

06 f 10.000,- 26
19 f 1.000,- 21
38 f 100,- 13
45
f 50,- 32
30
f 40,- 05
07
f 30,- 01
42
f 25,- 03

Wij vragen:
- Enthousiaste verkopers/sters die onze klanten goed kunnen adviseren bij de inrichting van hun woning.
- Flexibel inzetbaar zijn.
- Opleiding minimaal MDS.
- Kennis van woninginrichting is niet vereist maar wel een pré.
- Leeftijd 20-30 jaar.

Fa. Gansner & Co.

f 20,f 10,f9,f8,f7,f6,f5,-

De functie:
Leiding geven aan het operationele team.
Voorraadbeheer.
Controle op kwaliteit, service en hygiëne.
Het aanbod:
Wie over de gevraagde capaciteiten beschikt, bjeden wij een veelzijdige
en uitdagende baan binnen een van de grootste en snelstgroeiende restaurantketens ter wereld. Daarbij horen natuurlijk een prima salaris en
uitstekende promotiekansen. Stuur een bondige sollicitatiebrief met een
recente pasfoto en c.v. aan Transautex Food B.V., t.a.v. Personeelszaken,
Postbus 1611. 3000 BP Rotterdam.

Straatprijs augustus
bekendmaking 6 september
f 5.000,6136 DE
Extra Straatprijs
f 25.000.6136 DE 083

STAR

Zandvoorts Nieuwsblad

Stand Mega Jackpot

2 miljoen

150.98.09

Handtekening:

LOTERIJ

Uitslagen
Postcode Loterij
Record Show
6 september 1998

De BMW
3244 XH 004 in Nieuwe Tonge

BON VOOR 20,7 MILJOEN

ElandsstraaM75, 1016SB Amsterdam Telefoon 020 51 50329

• Het is goed om te weten dat er doorgroeimogelijkheden zijn naar andere functies in ons bedrijf.

Werktijden:

Om te bewijzen dnt dit waaivinnige produkt werkt, dagen wij u uit om onderstaande test zelf thuis u:
te voeren

Zie zelf hoe de fatblocker
het vet aantrekt als een
magneet.

training & opleiding

• In Circus Zandvoort werk je samen met collegae / vakgenoten en deel
je het schoonmaakwerk met elkaar in, in een feestelijke omgeving.

WANNEER: Thuis, bij vrienden of in een restaurant, overal waar u eet zal zich vet in het eten bevinden
Daarom is Fatblocker ideaal Afhankelijk van de maaltijd neemt u als aanvulling op uw dagelijkse
voeding 1 tot 4 capsules per maaltijd in [hoe vetter de maaltijd, hoe meer capsules] met een flm-:
glas water Water is nodig om de vezel goed zijn werk te laten doen, namelijk het inkapselen van
het vet

Voeg de inhoud van 1
-i
Fatblocker capsule toe aan de
vloeistof en roer dit nogmaals.

p rr
\

Ll

horeca.

r

oei voor informatie:

Wil je niet eenzaam en alleen op de komende donkere ochtenduren werken?

Voeg vet toe aan water en
roer ét door elkaar.

• Horeca Ondernemersvaardigheden
m Cafébedrijf/Sociale Hygiëne
Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste vestigingseisen.
Ook voor andere branches.

Schoonmaken toch een feest?

WAAROM: Zoals U mischien nog niet wist bestaat vet uit negatieve moleculen Fatblocker daarintegen
bestaat uit positief geladen moleculen Omdat positief geladen deeltjes de negatief geladen deeltjes
aantrekken, zal het vet dat u tijdens de maaltijd heeft genuttigd geen invloed uitoeffenen op hè:
vcrtenngsproces Fatblocker zorgt ervoor dat het vet zich mengt met de Chitosanvezels, die hè:
vet inkapselen Het ingekapselde vet wordt op een dusdanige manier gebonden dat het lichaaii
niet in slaat zal zijn om het vet op te nernen. Buiten de positieve effecten zoals het absorberen VET
vet en het helpen bij het afvallen, heeft Fatblocker ook een gunstige invloed op verlaging van hè:
cholesterol gehalte Fatblocker heeft ook een positieve invloed op het onder controle houden van
een te hoge bloeddruk

start 'n SiC-opleiding

GASTONS
SURPRISE:
Femina
Familiebeurs

Fa. P. Klein
Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO
Postcode Loterij Record
Show 13 september

Kijk, bel en win
één van de gratis
toegangskaarten.
Elke zondag
20.30 uur op RTL 4:
de Postcode Loterij
Record Show
Zetfouten voorbehouden

Kerkstraat 12, Zandvoort

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerling
DeVonk

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2A, Zandvoort

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Station"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

R A W

D E N l M

G-Star is een jonge onderneming die in korte tijd een sterke positie heeft
opgebouwd in de markt Het concept (jeans en jeans-related tops zoals
jacks, truien/sweaters, shirts/t-shirts) wordt in veertien landen succesvol op
de markt gebracht.
Momenteel investeert G-Star in Amsterdam Zuid-Oost (bij de Arena) in de
uitbouw van haar Europees distributie-centrum. Voor de verdere pntwikkeling van de communicatie met de landenorganisatie hebben wij per dirert plaats voor een

EXPORT MEDEWERKER M/V
U zult aanspreekpunt zijn voor de informatie-, documenten- en goederenstroom naar een aantal exportlanden.
In deze functie gaan accuratesse, improyisatietalent en taalvaardigheid
(Engels, Duits, Frans en enige spreekvaardigheid in Spaans en Italiaans) samen met het gebruik van geautomatiseerde systemen.
De juiste kandidaat beschikt naast een passende vooropleiding en werkervaring over gezond verstand en een flinke dosis nuchterheid.
Wij nemen enkel schriftelijke reacties in behandeling, deze kunt u richten aan G-Star International B.V., t.a.v. Personeelszaken, onder referte aan
export medewerker, Postbus 12177,1100 AD Amsterdam.

1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -13-14-15-17
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'Nee, hier niet stoppen, is véél te gevaarlijk

•*w

Ver weg, in de bossen en op de heuvels van Twenle, waren nog geesten rond,
hunncnmonsters, struikrovers en horden Wijze Vrouwen. Althans, dat vertelt Willein de
Ridder op cassettebandjes waarmee bezoekers op een heuse sagcnsafari kunnen. Als zij
durven.

H

ET BEEST OOGT
gevaarlijk stuurs, Rijdend vanuit Amsterdam, verschijnt kort
voor Meddo in Twente een
reusachtige, felgekleurde hen
midden op de autoweg. Andere auto's heeft hij kennelijk al
verjaagd, er hangt lichte mist.
Is dit al het begin van de sagentrip? Ah, we mogen toch
doorrijden.
De verbazing neemt toe bij
een bord: 'Wie in de zoon van
God gelooft, heeft het eeuwige

leven. Voor meer informatie,
telefoon....' Heeft dit Twentse
gebied directe verbinding met
het hiernamaals of een onzichtbare mythenwereld?
Voor hotel Onland in Meddo,
de start van de route, komt
Willem de Ridder op de cassettespeler met de instructies.
„Vooral de snelheid is van
groot belang. Volgt u die exact,
dan kan er absoluut niets misgaan." Op een tempo van nooit
meer dan vijftig kilometer, eist

Willem de Ridder dist
altijd wel 7 n verhaal op

Willem de Ridder is op het cassettebandje de reisleider tijdens de
Sagensafari
Bram do Hollander Fotografie

De Stem is urenlang de
reisleider op cassette tijdens
de Sagensafari, een mysterieuze tocht met de auto
door Twente en Duitsland.
Je kunt niet om dat stemgeluid heen. Speelt de cassette, dan is het alsof iemand
op de achterbank meepraat:
hese stem, zachte g, zeer gearticuleerd sprekend, verrassend. De Stem is van Willem
de Ridder. „Dat stemgeluid,
dat haatte ik vroeger," zegt
hij.

dat is niet echt. Met je stem
kun je veel meer beelden oproepen, misleiden ook. Ik vertel soms leugens. Maakt het
uit, ik moet jou als luisteraar
boeien. Oude sagen geven
daarvoor ideale ruimte. Sagen
stamt van het Duitse sagen,
zeggen, vertellen. Daar kan ik
mee uit de voeten."
„Het heeft geholpen dat ik
een van de jongste goochelaars van Nederland ben geweest. Dan tructe ik vrienden
van mijn ouders met heel eenvoudige goocheltrucs. Ze zagen het gewoon niet. Als dat al
„Maar ze hebben weieens
lukt, dacht ik toen, dan kan ik
Hilversumse stemmen gebruikt voor zulke bandjes. En ze vertellend alles wijs maken.
Daar leef ik nu van, hahahadie blijken snel te vervelen.
Omdat ze niet vertellen, ze le- ha."
zen voor." In een landschap
vol witte duivels, reuzen en
„Het grote voordeel van een
Twentse sagen intrigeert zijn cassette is wel dat je mijn
stem. „Dat hese boeit kenne- stem gewoon uit kunt zetten.
Ja, waarom niet. Je moet in je
lijk, hoor ik wel vaker ja. Ik
heb astma gehad, vandaar het leven alleen dingen doen die je
zware ademhalen," vertelt De leuk vindt, is mijn filosofie.
Ridder, paffend op een boom Verveel ik je, dan zetje de casvan een sigaar. „Die zachte g setterecorder maar uit. Maar
stamt van mijn Nijmeegse op- ik probeer natuurlijk alles om
dat te voorkomen, uitschakevoeding."
„Van jongs af heb ik verha- len gaat je niet lukken, ik dis
len verteld, nooit voorgelezen, altijd wel een leuk verhaal op."

De Stem, soms zestig, trekt de
auto door het bossige graafschap Bentheim, dat vol
spookverhalen en sagen zit.
Maar al te suf hoef je niet te
rijden, blijkt al snel.

Handjes

Handig stuurt De Stem de
auto in een kleurrijk heidegebied. Honderden schapen
graasden hier vroeger. „Groet
u zoveel mogelijk," zegt De
Stem. De reden, vertelt hij, is
dat de geïsoleerde en voorheen
bedreigde boeren in het donkere boslandschap vreemden
van oudsher wantrouwen. „Er
was veel boeventuig op pad, je
wist maar nooit." Na deze instructie trekt kennelijk een
heel gezelschap van randstedelingen al zwaaiend door het
boslandschap. Toch ontmoet
je in die vijf uur op een zomerse
zondag bijna geen andere sagenspeurders.
Maar misschien zijn die ook
opgezwolgen door het sterke
bos, net zoals het grote kasteel
waarheen De Stem je leidt.
„Daarachter moet het enorme
kasteel gestaan hebben, het is
helemaal weggezakt, ga maar
kijken." Hier moet de oerkracht uit de aarde omhoog
stromen. Voel maar, zegt De
Stem.
Aan een kaart heb je niets,
De Stem bepaalt de route. Die
gaat over de smalste en meest
verholen landwegen. „Ga nu
onmiddellijk bij die bomen
naar rechts, u kunt het pad bijna niet zien liggen. Ja, daar, De Sagensafari toont vreemde krachten in het Twentse grensgebied
ziet u wel." De wegen zijn allemaal verhard.
rechten uit en bestuurde het lokale historie. „Maar ja, veel
De Stem vertelt ondertussen gebied als een regent. „Hij had bloed is er natuurlijk nu niet
over geesten, de spookboerde- alles in de hand, behalve de meer te zien." In een bos is er
rijen, dwaallichten, roofridders Wijze Vrouwen," zo mengt De volgens boeren zelfs kans op
en edelburgers, moerassen, ri- Ridder een sage in de officiële een ontmoeting met de witte
tuelen en heuse struikrovers. streekgeschiedenis.
Wijze vrouwsverschijning. Zij waarHet door gletsjers opgekrulde Vrouwen? „Zij hadden onge- schuwt voor familieproblelandschap, waar later boeren breidelde macht. Wilde ie- men. Zo wenkte zij eens een
honderden bomen wegkapten mand van macht een kasteel boer snel naar huis te gaan:
en schapen de vlakten lieten bouwen, en zij zeiden nee, dan zijn vrouw bleek veel te vroeg
begrazen, vormt een aanneme- gebeurde er niets. Een pver- te bevallen en hij kon haar en
lijk decor. Meegestuwde ste- blijfsel van de heidense 'tijd.". het kind ondanks vreselijke
nen uit Scandinavië staan voor
Als De Stem praat, rijdend complicaties bij de geboorte
boerenerven,
redden. „Hier
maar dienen
kan het spogestapeld
r*
r
. .
, ,
. .
ken," waarook als hunoaqensaran
stuurt
toeristen
schuwt
pe
nenbedden.
^
Stern uiteinAan de weg
delijk. „Een
staat
een
klein
rood
boerderij, gemannetje dat
bouwd
in -----^~
------ probeert je
vakwerk. Een bezoek aan zo'n diep in de bossen, lijkt een ont- het moeras in te lokken. Het is
boerderij lijkt onvermijdelijk. moeting met torenhoge hun- namelijk ene oude rentmees„Nee, nee," klinkt uit de ge- nen niet onmogelijk. Zijn ter die de boeren uitzoog, en zo
luidsbpx, „niet uitstappen, dat kwinkslagen en ironie over wat gehaat was, dat toen hij stierf
is véééél te gevaarlijk."
hij nu vertelt, maken het soms het volk hem in de eendenkooi
tot een lachwekkende tocht. heeft begraven, hier vlakbij."
De Stem: „Rijd het boere- „Ziet u die grijze ezel daar in Op de terugreis spookten nog
nerf op. Overal ziet u statige de verte? Tja, niet iedereen talloze bosgeesten achter de
eiken. Sommige zijn wel drie- ziet 'm." Zo staqan de bandjes uitlaat.
honderd jaar oud. De eik is al- vol met sagen.
Theo Besteman
tijd een heilige boom geweest,
op cassette
waaronder recht werd gesproOoit heerste over dit land- Er zijn twee sasensafari's
een door de Achterhoek
ken. De boom van Donar, god schap een bloeddorstige strij- beschikbaar:
en Munsterland, en een door Twente
van de donder. Houd u de han- der, met wel elfhonderd burch- en Graafschap Bcnthciin. Paspoort
den even op de bast, al is het ten. Op het Bloedveld, 'nou, en Duits geld mcenmcu is handig. De
de cassette per tocht is
maar een paar seconden."
dan weet je het wel', voerde hij prijs van
De VW Overijssel biedt er
De bisschop was hier lang een ware veldslag met de her- 39,95.
overnachtingen bij aan: 0346-828345
grote baas. Hij gaf de grond- tog van Gelre. Er volgt ware of 0546- 818767.

op karrenpad van bloedkoets

RAAIEN MAKEN
handjes als ze vliegen.
Voor ze opvliegen duiken ze op de grond in elkaar,
nemen een starthouding aan
als een hardloper voor de honderd meter sprint. Als je te
dichtbij komt volgt een nonchalant sprongetje. De vleugels slaan uit en ze zweven
weg. En dan klapt het landingsgestel in: ze vouwen hun
poten op. Daarbij veranderen
de tenen van grote, stevige
constructies in kleine kwetsbare vuistjes die tegen het vogellijf komen aan te liggen.
Kraaien zijn mijn enige metgezellen op deze tocht door
het Amsterdamse Bos. Geen
wonder. Uit de loodgrijze hemel vallen enorme hoeveelheden water naar beneden. Watervallen waar het beste regenpak het geen uur in volhoudt. Ik fiets rondjes vanwege de sportdag van de Dienst
Amsterdam Beheer. Honderddertig man zijn 's morgens in
kleine groepjes op de fiets gezet en het Bos ingejaagd. Ik
ben de fietsende wegenwacht.
de bezemwagen, de hulpdienst met draagbare telefoon.
Af en toe kom ik een volkomen verzopen groepje fietsers
tegen. Hun plattegrond is in
VVV Overijssel pulp veranderd, ze zijn de weg
kwijt. Ik wijs ze dé goede route
en fiets weer verder. Grote vijADVERTENTIE
ver. Kleine vijver, speelweides.
nog nooit was het Bos zo groot
en zo leeg. Dieren laten zich
niet horen. Nog niet het kleinste winterkoninkje. Alles
houdt zich schuil, zit tegen
boomstammen aangedrukt
het einde van de ellende af te
wachten.
Behalve de kraaien. Zij zijn
steviger dan de rest. Ze lopen
twee aan twee de grasvelden
en wegbermen af. Regenwormen zoeken. Hard werken.
Geen tijd voor spelletjes of
vrolijk gekras. Ze vliegen pas
op als ik bijna over ze heen
Uma Thürman en Ralph Fiennes als
dreig te rijden.
"De Wrekers" redden de wereld ïn stijl
Ik nader weer zo'n kletsnatin de f Hm "The Avengers".
te groep fietsers. Deze zien er
Nu te zien in de bioscoop .
extra ontredderd uit: de
groepsleider heeft een lekke
band. Ik grijp de GSM. Pas na
vijf pogingen durf ik toe te geven dat het ding volledig verzopen is.
Dan begint, ergens in een
boomtop, een kraai te zingen
Hij heeft in de verte het licht
gezien. Hij gooit zijn hele arsenaal aan toonhoogtes en va's Middags, doordeweeks, bent u bij Pathé Cinemas meestal
.goedkoper uit, voor alle films! Informeer naar onze voordelige
riaties eruit. De regen wordt
middagtarieven bij de kassa van het theater bij u in de buurt.
langzaam minder. De groepsleider met lekke band begint
voor reserveringen:
Nationale Pathé Bioscoopreserveringslijn 0900.202 53 50 soct/pm
te voet aan een lange terugtocht. „Het Bos is groter dan
Raidpleeg d« plaatselijk* bioscoopagmda voor h«t fllmaanbod en aanvangstijden.
' Pathé bioscopen In Amsterdam: Bellevue Cinerama / Calypso, Cinema, City en Tuschinski. ' .
je denkt," roep ik hem achter.
-..
U vindt alle adressen van Pathé Cinemas in de GOUDEN GIDS.
• '
na. Onze reclameslogan. Alleen de kraai kan erom lachen
Remco Daalder
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Tatoere n is
geen modegril'

In het Amsterdamse Bos liggen onherbergzame
moerassen en Oudhollandse weide. Er zijn fan
tastische uitzichten en er is een naluurbos waor
luizen. De nieuwe wonfelroules van hel Bos voeren u langs deze
geheimzinnige plekjes. Speciaal ter gelegenheid van het 75-|orig bestaan van bet
Amsterdams Stadsblad en het Amslelveens
MfeeiWor/IWeekmedia) nemen kenners u mee
om achter alle geheimen van hel Bos te
komen. Op zondag 27 september kunt u

Wie meer wil weten over de geschiedenis van tatoeages,
bezoeke het Tattoo museum. In een voormalig pakhuis,
welgelegen op de Amsterdamse wallen, vindt men een
selecte verzameling voorwerpen en boeken aangaande
tatoeëren. „We laten zien dat het overal in de wereld
gebeurt en al heel erg lang."

I

N HET Tattoo museum
hangen opvallende hompen vlees. Wie denkt dat
die van mensen zijn, kan
gerustgesteld worden. Het zijn
gewoon stukken spek die ooit
door de oprichter van het museum, de tatoeëerder Henk
Schiffmacher, zoon van een
slager uit Harderwijk, in opdracht van een café zijn getatoeëerd.
Schiffmacher is eigenaar van
de nabijgelegen tattoo shop
Hanky Panky aan de Oudezijds Voorburgwal. Het museum opende hij in mei 1996.
„Henk had 25 jaar gereisd en
van alles opgestuurd. Hij
wilde een
museum om
mensen
meer te laten
zien dan de
vlekkerige
tatoeages
die je wel
eens op
straat tegenkomt. Hier
laten we zien
dat tatoeëren overal in de wereld gebeurt
en al heel erg lang," zegt de
beheerster van het museum,
Annemarie Beers.
Tattoeëren werd in onze
streken lange tijd in verband
gebracht met ruige zeelui en
louche winkeltjes in de havensteden. Maar elders op de wereld gebeurt het al eeuwen in
alle openheid. In Thailand.
Birma en Cambodja zouden
de plaatjes bescherming bieden tegen beten van slangen
en honden en zelfs tegen ko-

gels. Tattoeages werden ook
wel om religieuze redenen gemaakt, bijvoorbeeld ter verering van Boeddha.
In Japan daarentegen waren
het criminelen die getatoeëerd
werden. Iedereen wist zo wat
zij op hun kerfstok hadden.
Beers, die Japanologie gestudeerd heeft: „Je kreeg bijvoorbeeld het woord hond of dief
op je voorhoofd getatoeëerd
en men hoopte dan dat dat
preventief werkte. Als je naar
een ander deel van de stad of
van het land ging, konden de
mensen meteen zien wie je
was."
Een tatoeage wordt
gemaakt
door inkt in
de huid aan
te brengen.
Lange tijd
gebeurde
dat handmatig, met pinnen en naalden. Pas in
1891 werd
patent gevraagd op
het eerste elektrische apparaat. Een standaard machientje bestaat uit naalden en een
elektromagneet, verbonden
met een voeding. Nadat de
naalden in inkt gedoopt zijn,
worden ze door het motortje
met hoge snelheid, duizend
tot drieduizend keer per minuut, hard tegen de huid geslagen.
Om de een of andere reden
is tatoeëren wereldwijd altijd
bijzonder populair geweest in
gevangenissen. Met vernuftige

wandelen met
de boswachter
Er zijn twee mogelijkheden:
- De Natuurtocht: langs moerassen, moerasbossen en weilanden ten noorden van de
Bosbaon. Afstand zeven kilometer. Halverwege
is er koffie met koek in boerderij Meerzicbt.
Vertrek om tien uur 'i morgens vanaf de tnbu
ne bij de Bosbaan. Einde om twaalf uur bi| de
tribune (bereikbaar met bus 169,170,171 en
172 van NZH en bus 69 of 63 van GVB. Holle
Koenenkade, ridiling Bosbaan lopen)
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Welk woord komt er in het balkje?
„Hier laten we zien dat tatoeëren overal in de wereld gebeurt en al heel erg lang," zegt de beheerster
van het Tatoo museum, Annemarie Beers
Bi am do I lollamlei Pntogi .ihc

apparaatjes, zelfgemaakt van
ondermeer ballpoints, gitaarsnaren, tandenborstels en
scheerapparaten, gaan de gevangenen elkaar te lijf.
Vooral de bewoners van
Ruslands pemtentaire inrichtingen staan wat dat betreft
bekend om hun vaardigheden.
„Aan hun tatoeages kun je aflezen wat hun misdaden en
straffen zijn. Meestal zijn ze levenslang of tot de dood veroordeeld. Die zijn het extreemst want ze komen nooit
terug in de maatschappij. Dan
kan je je ook wel vol laten tatoeëren, dat maakt dan niet
meer uit."

Wie dacht dat er in het museum helemaal geen mensenhuid tentoongesteld zou zijn,
heeft het mis. Op een veiling
in Engeland kocht Schiffmacher tatoeages van walvisvaarders uit de negentiende eeuw,
en van een ongelukkige zeeman die bij Indonesië verdronken is. De tatoeages van de
zeelui waren nuttig. Dankzij
de plaatjes konden drenkelingen makkelijk geïdentificeerd
worden, zonder dat hun lichamen helamaal aan land gebracht moesten worden.
Wie laat tegenwoordig eigenlijk tatoeages zetten?
Beers: „De drempel is lager

geworden. Er zijn veel mensen
met een voorbeeldfunctie in
de maatschappij die tattoos
hebben, zoals sporters en muzikanten. Je hebt nog wel
gangs, ook in Amsterdam,
waarvan de leden spreuken of
tekens op hun lichaam hebben
getatoeëerd. Maar de man in
de straat die een tattoo neemt
wil gewoon een leuk plaatje,
de naam van een geliefde of
een Mickey Mouse."
Jan Pictcr Nepvcu
Het Tatloo museum, geopend ilinsdag tot en met zondag van 12 lot 17
uur. Toegang vijf stilden. Het iiitiscuin heeft een informatieve site op
internet: \vww.lattoonniseum.coni.

HORIZONTAAL: l schadeloosstelling: 6 zuivelproduct;
12 plaatsje: 14 zwijn: 15 namelijk: 17 Public Relations: 18 vogel: 20 water in Friesland: 21
dreumes: 22 groet: 24 irriteren:
27 Russ. dorp: 26 godheid: 30
rijtuig: 31 omgeving; 32 water
in N.-Brabant: 33 rustend: 35
bosmeer; 36 dyne; 37 zonnegod: 38 gebruik: 40 rangtelw.:
43 warmte; 44 ras: 46 werptpuw: 48 ophaalgordijn; 50 getij: 52 neon: 53 varkenshok: 55
gram: 56 vr. munt: 57 windrichting; 59 bloem; 61 aansporing;
63 vlaktemaat: 64 fijn: 66
droog: 67 Rijksgrond: 68 bergplaats: 69 opening; 70 ten laatstc: 72 slechthorend: 73 droogoven: 75 vlotgras; 77 handel; 78
krijgsmacht.

VERTICAAL: l daarom; 2
eerw. heer: 3 vogel: 4 slede; 5
waterpeil; 7 zangnoot: 8 bakplaats: 9 weigering: 10 gram: 11
in 't wilde: 13 broos; 16 schaapkameel; 18 plant: 19 roofvogel;
21 melkklier: 23 Jap. bordspel;
25 godsdienst; 26 boom; 27 titel: 29 overblijfsel; 31 dwergstaat; 34 joodse koek: 36 dor;
38 nachtvogel: 39 verl. toon: 41
Europeaan: 42 lof; 45 opbergen: 47 armholte: 48 prik: 49 vr.
munt: 51 hoop: 54 marterachtige; 56 glaswerk: 58 selenium: 59
bijb. plaats; 60 regeringsregiement: 62 briefaanhef: 64 paal;
65 rustig: 68 pausennaam: 71
steensoort: 73 landbouwwerktuig; 74 titanium: 75 vr. maat;
76 heilige.
Oplossing vorige puzzel
BELEGERINGSSPEL

- De Boerenwandelinq: Van boerderij
Meerzichl naar de Geilenaoerderii en terug
Langs windsingds en monumentale Engelse
landschappen, maar ook door woest natuurbos. Afstand vieieneenhalve kilometer Na
afloop koffie mei koek in boerderi| Meerzichl
Vertrek om tien uur 's morgens vanaf
Meerzichl. Einde om half twaalf in Meerzichl.
De boerderij h niet bereikbaar per openbaar
vervoer, wel met de fiets. Automobilisten kunnen parkeren aan het einde van de Bosbaan
bij de Ringvaarl.
Normaal kosten deze wandelingen vijftien gul
den. Lezers van deze krant belalen slechts
zeven gulden vijftig (inclusief rondleiding
door een boskenner, koffie met koek en aan
hel eind van de wandeling de gloednieuwe sel
wandelroulefolders van hel Bos).
Telefonisch aanmelden K verplichl en kan lussen zeven uur 's morgens en drie uur 's middags op het kantoor van hel Amsterdamse
Bos, telefoon 020-643.1414, (vragen naar
NijsSprado)
De kosten voor de wandeling moeten contant
bij aankomst in het Bos worden betaald

BB

miHHNMW

>

^—

^^•••""••""• ™

redia
••i*'1'***

Banen- en opleidingenkrant van Weekmedia

Weekmedia 17

10

woensdag 9 september 1998

Bent u op zoek naar een vaste baan bij een toonaangevend internationaal modebedrijf, gevestigd in Amsterdam Zuid-Oost (bij de
ArenA)? Wij hebben per direct plaats voor:

ÉÉN FULLTIME EN ÉÉN PARTTIME
ERVAREN DATATYPISTE/
ORDERADMINISTRATRICE

Mijdrechtse
Glashandel

Het aannemen van de telefonische orders vereist een aangename
telefoonstem en een correcte houding naar de cliënten toe. U
bent accuraat, enthousiast en vindt voldoening in het verrichten
van alle voorkomende datatypiste en orderadministratiewerkzaamheden. U bent zeer vaardig in het inbrengen van numerieke
gegevens en heeft een bovengemiddelde typesnelheid. U beheerst de Engelse taal redelijk.
Voor de fulltime functie bent U beschikbaar voor 40 uur per week
overdag.
Voor de parttime functie bent U beschikbaar op maandag, dinsdag en woensdag voor 24 uur van 09.00 tot 17.30 uur.
Wij nemen alleen schriftelijke reacties in behandeling, ter
attentie van afd. Personeelszaken, onder referte aan: Datatypiste/orderadministratrice, Postbus 12177, 1100 AD Amsterdam. Graag zien wij uw reactie tot uiterlijk 25 september tegemoet.

BETER EN GOEDKOPER! i

Jong snelgroeiend bedrijf zoekt

Glaszetters
m/v
Ervaring is een pré.

)

Heb je er zin in, kun je zelfstandig en in teamverband werken en ben je in het bezit van rijbewijs B,
bel dan:
0297 - 286336

Annelies
Eringa
(rechts):
'Ontzettend veel
mensen

Vraag naar: Arie van Zuylen of Karin lyamer.

ER ZIJN ZAKEN WAAR JE BIJ
STIL STAAT OM VERDER TE KOMEN

schrijven,

en doen
dat
graag'
Foto: Jaap
M aars

Binnen de Technische Dienst van BCC voeren ervaren technici op deskundige en betrouwbare wijze reparaties uit aan allerlei
elektrotechnische huishoudelijke apparaten. Voor een goed verloop van deze werkzaamheden zijn niet alleen specialisten
nodig, maar ook medewerkers die op correcte wijze de goederenafhandellng en administratie verzorgen. Ter aanvulling van het
bestaande team komen wij graag In contact met kandidaten voor de functie van:

* MEDEW. M/V
GOEDERENAFHANDELING

MEDEW. M/V
ADMINISTRATIE

Het administratief verwerken van alle reparaties met behulp
van een computersysteem, het verzendklaar maken van
paketten en containers, Inkomende en uitgaande TV
reparaties logistiek verwerken, werkt nauw samen met de
TD-administratie . Noodzakelijk voor de functie: moet
behoorlijk kunnen tillen.

Het administratief verwerken van alle reparaties met behulp
van een computersysteem, het maken, verwerken en
afhandelen van prijsopgaves, het aannemen en uitgeven van
reparaties aan de receptie, div. financiële handelingen zoals
kas-handellngen,
factuurcontrole,
contacten
met
Importeurs, leveranciers etc., Post verwerking, alle overige
kantoorwerkzaamheden, werkt nauw samen met de
goederenafhandellng. Noodzakelijk voor de functie:
klantvriendelijk, servlcegerlcht, flexibel etc.

Voor de functies geldt dat het gaat om een volledig dienstverband van 38 uur per week. Dat BCC naast een plezierige werksfeer
ook bijzonder aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden biedt, lichten wij graag in een persoonlijk gesprek nader toe.
Als je denkt de geschikte kandidaat te zijn voor één van de bovengenoemde functies, reageer dan snel en schrijf een kort en
bondig briefje aan BCC (elektro-speclaalzaken) B.V. Bouwerij 71 11B5XW Amstelveen t.a.v. de heer F. Bakker.

BCC (elektro-speciaalzaken) B.V. is een toonaangevende detailhandelsonderneming op het gebied van HiFi, video, TV, wasautomaten, koelkasten,
magnetrons, etc. met momenteel 20 vestigingen in de randstad. Daarmee is zij één van de grootste ondernemingen in de branche. Goed opgeleide
medewerkers, moderne bedrijfsvoering, sterke klant- en servicegerichtheid, uitstekende productkennis/ -voorlichting en sterk concurrerende prijzen zijn
reeds jaren de basis voor onze succesformule. Daarnaast vormen een open en eerlijke werkomgeving de andere pijlers binnen onze onderneming.

De Regiopolitie Amsterdam-Amstelland is een dynamisch bedrijf, dat veilig'
heid als zijn hoofdtaak beschouwt. Met duidelijke doelstellingen en targets
streven de 5.300 korpsleden naar een regio waar het goed en veilig leven is. De
bedrijfsvoering is sterk gedecentraliseerd en biedt voldoende mogelijkheden om flexibel
in te spelen op de lokale problematiek. De regio AmsterdanvAmstelland omvat Amsterdam,
Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder'Amstel en Diemen. De totale politiezorg in die
gebieden ligt in de handen van negen districten, onderverdeeld in 32 wijkteams, die resultaatverantwoordelijk zijn. Daarnaast zijn er centrale diensten die het politiewerk ondersteunen.

Ontdek de dynamiek van een
moderne politieorganisatie
Bij het bureau Transport &- Techniek, onderdeel van de
Dienst Materiële Ondersteuning, is ruimte voor twee
collega's

ie monteur Motorvoertuigen (m/w)

bevoegd op te treden als keurmeester lichte voertuigen.
Ervaring op het vakgebied is een pre. De rijbewijzen
BE, C en D zijn vereist.
Salaris:
Het salaris bedraagt maximaal ƒ 4.197,- bruto per
maand (schaal 4 B.B.P.).

voor 38 uur per week
(per l oktober 1998 voor 36 uur)
Uw taken:
U werkt in een team en verricht zelfstandig, volgens,
onderhoudsschema's, grote onderhoudsbeurten aan
diverse typen (motor)voertuigen. U verricht inbouw',
onderhouds- en herstelwerk aan (elektronische) politie'
apparatuur en voertuiguitrusting. U verhelpt storingen
van zeer gecompliceerde aard en verricht (ingrijpende)
reparaties tot en met complete (motor)revisies. U keurt
lichte motorvoertuigen volgens de APK'II bevoegd'
heid. U beoordeelt en repareert storingen en defecten
aan dieselmotoren en hydraulische systemen alsmede
specifieke elektronische componenten.
Wie Hebben wij in gedachten?
Een positief ingestelde collega die binnen het team van
onze garagewerkplaats graag zelfstandig werkt. U heeft
een servicegerichte instelling. U bent in het bezit van
het VBO'diploma Motorvoertuigentechniek, alsmede
het diploma Ie monteur motorvoertuigen. U bent

Een milieu- en antecedentenonderzoek maakt deel uit
van onze selectieprocedure.

Nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met de teamleider Autotechniek, de heer W. Jarigsma, telefoon (020) 559 51 23,
of met mevrouw E.C. Dunharden, personeelscortsulente, telefoon (020) 559 54 63.
l

...als u deze uitdaging aangaat en uw brief binnen
veertien dagen na het verschijnen van deze advertentie
stuurt naar de Regiopolitie Amsterdam'Amstelland,
t.a.v. de projectcoördinator Mobiliteit, de heer
R.J. ter Meulen, kamer 2.100, gebouw De Eenhoorn,,
Postbus 2287, 1000 CG Amsterdam.
:'

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt
niet op prijs gesteld.

Politie Amsterdam-Amstellancl. Ben dynamisch bedrijf.

S

tichting Kunstweb verzorgt
creatieve cursussen voor iedereen. Docente Annelies Eringa
(35) geeft een deel van de 'literaire vorming': vertellen,
schrijven en lezen. „Literair is
voor veel mensen hoogdrayend en wat wij doen, is dat
juist niet."
Eringa benadrukt dat je om een
literaire cursus bij Kunstweb te
volgen echt niet veel gelezen of
geschreven hoeft te hebben.
De cursussen zijn gewoon voor
iedereen die graag schrijft en
bijvoorbeeld een dagboek bijhoudt of tijdens zijn werk iets
op papier wil zetten. Bij
Kunstweb kan men zijn eigen
schrijfvaardigheden ontwikkelen. „Mensen weten vaak niet of
ze kunnen schrijven, en dat kan
je in onze cursussen goed uitvinden," zegt Eringa.
„Ontzettend veel mensen
schrijven, en doen dat graag. Ze
schrijven dagboeken, gedichten
en zelfbedachte verhalen. Ook
met Sinterklaas gaan de mensen dichten en dat vinden ze
dan heel leuk. De rest van het
jaar komen ze er niet aan toe, bij
Kunstweb heb je de gelegenheid

om regelmatig te schrijven,
jij je bijvoorbeeld dat er bij jou
geïnspireerd door de aanwezig- ook net iets kapot is gegaan. Zo
heid van andere schrijvers."
breng je elkaar op ideeën. Dan
Het gaat er tijdens de lessen
ga je een tekst schrijven. Als je
van Eringa om datje zelfvernet iets verteld hebt, schrijf je
telt, leest en schrijft. Dat kan
dat makkelijk op."
gebeuren aan de hand yan een
bestaand boek of van eigen
De teksten worden vervolgens
ervaringen.
in de groep besproken. Eringa
onthoudt zich dan doorgaans
„Het idee is dat je vertelt wat je van een oordeel. „We gaan
hebt meegemaakt. Daarna
samen een tekst overlezen want
schrijf je het op. Je oefent je in als ik zeg 'dat vond ik leuk,' of
het zoeken naar woorden. Dat
'dat moet wat spannender,' daar
kan iedereen, iemand met bijgaat niemand lekkerder van
vobrbeeld VWO heeft natuurlijk schrijven. Iedereen heeft
meer woorden tot zijn beschik- bepaalde woorden die hij verveking dan wie net uit het buiten- lend vindt of juist heel leuk.
land komt. De laatste daarente- Daar heb je het dan met elkaar
gen kiest vaak zorgvuldiger zijn over. Dus door zelf goed naar
woorden. En dat kan weer een eikaars teksten te kijken, word
voordeel zijn want daar gaat het je je steeds meer bewust van
juist om."
welke beelden woorden oproepen. Het gaat er om datje de
Schrijven doe je vaak in je een- woorden vindt die het dichtst bij
tje. De cursus laat volgens
het moment korrïën dat je
Eringa echter zien dat je het ook beschrijft."
<
goed samen kunt doen. „Tijdens „Mensen merken gaandeweg
de les schrijf je wel een eigen
dat ze schrijven heel leuk vintekst maar eerst komen we
den en dat het goed gaat, vaak
samen op ideeën. Ik vertel bij- gaat dat samen. De cursus veryoorbeeld dat mijn droger kapot groot je eigen mogelijkheden
is en ik daarom mijn was bij de om waar te nemen en te benoeburen moest drogen, en dat toen men. Men krijgt zelfvertrouwen
ook de droger bij de buren
en plezier in schrijven."
kapot ging. Daardoor herinner
Jan Pieter Nepveu

DIPLOMA
KREAÜEVE
HANDVAARDIGHEID
De opleiding in het Amsterdams Bedrijven Centrum
bereidt mensen voor op een functie in het creatief
werk of voor uw eigen creatieve ontwikkeling.'
Parttime opleiding: l ochtend, middag of avond per
week gedurende 2 schooljaren.
Kosten: ƒ 900 per jaar, inclusief materialen.
Diverse materialen en technieken.
Diverse vervolgmogelijkheden.
Bel voor prospectus
Ook voorde opleiding in HOOFDDORP
enALMERE
STICHTING KREATIEVE EDUKATIE
020-6862405 / fax 020-6812602
Secretariaat: Ie Hugo de Grootstraat 9III
1052 KK. Amsterdam

Leuke bijverdienste voor
jong en oud (v.a. 15 jaar)

Een goede beslissing...

Lm E

'Je krijgt plezier in schrijven'

DAGBLAD
DE TELEGRAAF

EMPLOYMENT SERVICES
Reële kansen voor Academici, HBO'ers en MBO+'ers opeen leuke IT-baan
Twice Employment Services is een onderdeel van Twice Training B.V., een vooraanstaand instituut voor IT-opleidingen. Twice Training B.V. als Mjcrosoft
Certified Technical Education Center (CTEC) maakt voor Microsoft-trainingen
hoofdzakelijk gebruik van Microsoft Official Curriculum (MOC) lesmateriaal.
Tevens zijn wij Lotus Authorized Education Center (LAEC). Hiernaast verzorgt
Twice Training B.V. nog tal van andere IT-opleidingen.
Twice Employment Services (TES) is van plan om in samenwerking met - of in
opdracht van onze opdrachtgevers de navolgende (deel)projecten landelijk te
verzorgen:
Internet-A/Vebmaster
Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)
Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
C++ programmeur
Microsoft Foundation Classes
Microsoft Access for Windows '95
Visual Basic 5.0
Certified Lotus Professional (CLP)
Het betreft hier hoofdzakelijk de zogenaamde "bedrijvenprojecten", waarbij u, indien u wordt geselecteerd, al vanaf de eerste dag van de opleiding een BAANen
dus SALARIS krijgt aangeboden. U hoeft dus zelf niets (voor) te financieren!
Zowel werkzoekenden, werklozen, personen die binnenkort werkloos dreigen te
raken als personen met een baan worden uitgenodigd om te reageren.

A

vraagt met spoed

Bezorgers m/v
in Zandvoort
Verdiensten: ƒ 220,- /ƒ 330,per 4 weken en div. extra's,
w.o. 4 x per jaar een bonus van ƒ 72,50
en gratis krant.
Meld je nu aan:

tel. 023-5355978
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Hierbij geeft ik ma op als potentiële kandidaat voor de door mij hieronder aangekruiste opleiding(en).

Naam:
Adres:'
•
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:

'• "
'•

D InterneWWebmaster
Q MCSD-speeiallst

'

•

'-

'

' • ' •

•''•

'.

•' '•

•

d Applicatieprogrammeur
d C-H-.MFC

a

CLP

•'

'

'-,..•;-

•

Q MCSE-specialist
B Access, VB

Stuur deze coupon samen met uw curriculum vltae in een gesloten enveloppe
zonder postzegel aan: Twice Employment Services, T.a,v. Mirabell Awater,
antwoornummer 1222, 3970 VB Driebergen of E-ma// mawater@Twice.nl.
Wij nemen dan binnen tien dagen contact met u op.

ADVERTEREN? ZANDVOORT: 020 -571 7166

U
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BMW 320d

test

Doorstomen met snelste diesel

Ford Ka aan
kop
De Peugeot 106 heeft
de leidende positie in
zijn klasse uit handen
moeten geven aan de
Ford Ka. Dit model
scoort daarmee zijn volgende succes in een
hele reeks. Eerder is hij
verkozen tot Best in
Class door de Stichting
Goed Industrieel
Ontwerp. Vooral de interessant geprijsde Ka
d'Eco van 19.995 heeft
bijgedragen aan deze
goede score.

Occasionverkoop stijgt

B

MW HEEFT HET weer voor elkaar. Eind jaren tachtig
produceerde het Duitse merk al de snelste diesel met
de 2,5-liter zescilinder turbomotor. Dat staaltje doen
de Münchenaren nog eens dunnetjes over met de nieuwe
320d.
SPECIFICATIES:
BMW 320d
Motortype:
Viercilinder in
•;
lijn diesel met
,
' turbo, 16kleppen
Cilinderinhoud: 1.951 cm3 •.
Vermogen:
100 kW/136 pk
bij 4.000 tp.m.
Max. koppel: * 280 Nm bij
„ .~ ,- 1.750tp.m.
Acceleratie:
9,9 sec van '
0-100 km/uur/
Topsnelheid: ' 207 km/uur.
Gem. verbruik: 5,7 ltr/100 km.
Prijs: ,
;/! 69.950,BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende'zijruiten .
voor
. .
j
Spiegels'van binnenuit verstelbaar, ' \ .
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur verstelbaar,
• "
Getint glas , - " ,
ABS . , . ,"',
• .',
Airbag:
, • '
" '. '_ ,

In de helft van dit jaar zijn er 15.000 meer occasions verkocht dan
in dezelfde periode 1997. In totaal wisselden 568.000 gebruikte
auto's van eigenaar, althans via de bij de BOVAG aangesloten
autobedrijven. Het aantal verkochte auto's van particulier naar particulier komt uit op 317.000, gerekend over de eerste zes maanden. Dat is een daling van 17.000. Volgens de BOVAG komt dat
doordat autokopers steeds hogere eisen stellen aan een gebruikte
wagen, zoals bijvoorbeeld een goede garantie. Volgens deze
belangenorganisatie van de autobranche zal deze trend zich doorzetten. Te meer, omdat aan occasions best stevige prijskaartjes
bungelen. Het is dan niet meer dan logisch dat kopers voor hun
geld maximale zekerheid verlangen en die krijgen ze bij een
BOVAG autodealer.

Oké, de allersnelste diesel is het
niet, maar met een cilinderinhoud
van maar 2,O-liter laat hij auto's
uit zijn klasse echter wel ver achter zich. De viercilinder turbodiesel heeft zestien kleppen en twee
bovenliggende nokkenassen. 136
paarden en 280 Nm trekkracht
kunnen via de achterwielen voor
een enorme versnelling zorgen.
De acceleratiewaarden spreken
boekdelen. Van O naar 100 km/u
verloopt in 9,9 seconden. 80 naar
120 km/u in de vierde versnelling
neemt slechts 8,7 seconden in
beslag. Een waarde waarmee je
op een tweebaansweg met een
gerust hart (snel en dus veilig)
kan inhalen. Op een lege snelweg is het mogelijk om op te stomen naar zijn top van maar liefst
207 km/uur.
De al lang niet meer trage diesels

Volvo met de muziek mee

van tegenwoordig gaan steeds
sneller. Dat komt helemaal uit de
verf bij de dikke drieliter turbodiesel, die BMW binnenkort presenteert. Het zal een motor zijn met

een vermogen richting 200 pk.
Tevens wordt gewerkt aan een
V8 turbodiesel. Dergelijke krachtbronnen luiden een nieuw dieseltijdperk in.

Twee nieuwe turbomotoren
beschikbaar voor Saab 9-3

Dit welhaast perfecte weggedrag
is toe te schrijven aan een zeer
fijn onderstel met een moderne
multi-link achterwielophanging. In
plaats van aan drie- of vier- zijn
de achterwielen hier aan vijf punten bevestigd. Hierdoor heeft de
auto meer stabiliteit. De 5- en 7serie hebben deze ophanging
ook.

WEE NIEUWE turbomotoren en enkele kleine veranderingen ten
behoeve van het comfort en
de uitstraling vormen de
belangrijkste noviteiten van
de Saab 9-3. Het is de succesvolle opvolger van de
Saab 900.

T

De Zweedse producent levert
vanaf modeljaar 1999 niet minder
dan vier verschillende turbomotoren voor de Saab 9-3. Elke motor
heeft een eigen karakteristiek. De
krachtigste is de jongste versie
van de tweeliter turbomotor (full
pressure turbo). Hij levert een
vermogen van 147 kW/200 pk en
een koppel van maar liefst 283
Nm (bij slechts 2.300 toeren per
minuut). Daarmee accelereert de
Saab 9-3 in slechts 7,3 seconden
uit stilstand naar 100 km/u. Zijn
topsnelheid bedraagt 235 km/u.
Het is een van de sterkste tweeliter viercilinder motoren van dit
moment. De befaamde Saab turbotechnologie geeft de 9-3 2.0
Turbo bijna vleugels. De krachtbron komt naast de reeds

In de jaren '80 was BMW één
van de eerste fabrikanten die het
cockpit-effect voor de bestuurder
creëerde. Ook in de nieuwe 3serie buigt de middenconsole
naar de bestuurder toe. Dit maakt
het geheel erg overzichtelijk. Alle
knoppen en toetsen voor radio en

gevoerde tweeliter turbomotor
(136 kW/185 pk; 263 Nm 2.100
toeren per minuut). Beide zijn
afgestemd op soepele en hoge
prestaties en zorgen voor een
snelle acceleratie.
De tweede nieuwe turbomotor
voor de Saab 9-3 is een 2,0 liter
voorzien van een light pressure
turbo (Ipt). Hij levert 113 kW/154
pk. Zijn koppel bedraagt maximaal 219 Nm bij 2.600 toeren per
minuut. De krachtbron blinkt uit in

trekkracht rond het middentoerengebied, waardoor de Saab 9-3
2.0t zeer soepel reageert op het
gaspedaal. Snel en veilig inhalen
gaat met het grootste gemak.
Deze 2.0t vervangt Saabs turboloze viercilinder 2,3 liter motor.
De vierde motor met uitlaatgascompressor is de direct ingespoten 2,2 liter dieselmotor (85
kW/115 pk). Hij biedt een combinatie van prestaties, subliem rijcomfort en een laag verbruik.

E NORMEN VOOR uitlaatgassen worden steeds strenger. Om daaraan te
voldoen zijn autofabrikanten continu bezig met verbetering van hun
krachtbronnen. Om die reden introduceert Toyota nu 'schonere' motoren
voor de bedrijfswagens HiAce en Dyna.

Met een cilinderinhoud van
maar 2,O-liter laat hij auto's uit
zijn klasse ver achter zich.

Cadillac roadster

klimaatcontrole zitten onder
handbereik. Het stuur is een
heerlijkheid voor de bestuurder.
Het zit vol knoppen voor de
bediening van de radio, cruisecontrol en eventueel de telefoon.
De lederen armsteun herbergt
een kleine ruimte ter grote van
een zakagenda. Ook de rest van
het interieur biedt genoeg
opbergvakken voor chauffeur en
passagier.
De turbodiesel kost met zijn
vanaf prijs van 69.950 gulden
een lieve duit. Je hebt echter
geen moment het gevoel er
teveel voor te betalen.
Integendeel: je voelt je de koning
te rijk.

Het gedegen Amerikaanse merk Cadillac krijgt wilde haren. Na
jaren zeer voorkomende topauto's te hebben gebouwd, presenteert
de design-afdeling nu een extravagante tweezitter. Het is een open
auto met een heel eigenwijze vorm. Evoq heet deze studie en
begin 1999 in Detroit zal hij voor het eerst in levende lijve te zien
zijn. Nu moeten we het nog slechts stellen met een tekening. Deze
belooft echter veel.

Suzuki Baleno opgefrist

Saab heeft een 200 pk turbomotor beschikbaar voor de 9-3.
Om de veiligheid nog verder te
verhogen heeft Saab de binnenzijde van het dak voorzien van
extra beschermend materiaal op
plaatsen waar inzittenden in
geval van een aanrijding het dak
kunnen raken.
De 9-3 is nog steeds te koop
voor ƒ 49.950,- gulden. Saab
heeft daarmee een belangrijke
troef in het segment onder de vijftigduizend gulden.

Toyota H i Ace en Dyna met 'schonere' motoren

D

De rij-eigenschappen van de
nieuwe 320d zijn ongekend goed.
Deze auto weegt maar liefst
1.350 kilogram, maar als je er
mee rijdt is dit absoluut niet te
merken. Hij is vederlicht, met
gevoel te sturen en hij laat zich
met gemak door de stad dirigeren. Met deze auto moet je uitkijken dat sturen met één knie geen
gewoonte 'wordt. Ovërh'éllerï 'dp ' v
een rap genomen klaverblad
komt niet in het woordenboek van
de BMW voor.

Volvo heeft samen met de Amerikaanse zender CNN het muziekprogramma World Beat gelanceerd. Het is elke zaterdag om half
negen 's avonds te zien op televisie bij CNN. Brooke Alexander en
Steve Wright doen de presentatie. Het programma geeft een beeld
van de nieuwtjes in de wereld van muziek. Voor Volvo is de samenwerking met CNN enorm interessant. De zender is te ontvangen in
maar liefst 210 landen. In het programma zijn commercials van de
Zweedse autofabrikant opgenomen. Verder biedt de uitzending
voor elke muziekliefhebber informatie over evenementen, de mondiale top tien van best verkochte albums en zijn er interviews en
biografiën met en van talrijke musici en popartiesten.

Het gaat in dit geval met name om de diesels.
De 2,4 liter in de HiAce biedt in zijn nieuwste
versie een maximum vermogen van 55 kW/75
pk. De trekkracht is uitgesmeerd over een
breed toerenbereik waardoor de krachtbron in
de praktijk soepel reageert op het gaspedaal.
Grote winstpunt op het gebied van emissie is
de lagere uitstoot van zwaveloxide.
Voor meer kracht is er de versie met turbo.
Dan levert hij 90 pk. Helemaal nieuw in het
programma is een 2,7 liter benzinemotor voor
de HiAce. Hij vervangt de vroegere 2,4 liter.
Het vermogen van de verse krachtbron
bedraagt 105 kW/143 pk. De Dyna is voortaan verkrijgbaar met een 2,4 liter diesel,
dezelfde als in de HiAce. De Dyna 150 krijgt
een nieuwe diesel van 3,0 liter.

De HiAce is een populaire besteller van
Toyota. De diesels beantwoorden nu aan
de jongste emissie-eisen.

ET EEN NIEUW front,
een rijkere uitrusting
en een langere service interval benadrukt de
Suzuki Baleno zijn sterke
positie in,de middenklasse.
Naast de standaard airco op
de 1.6 GLX en 1.8 GTX heeft
het interieur van alle modellen nieuwe bekleding gekregen.

M

Met de Baleno is Suzuki succesvol in de middenklasse. Dit komt
door de stijlvolle vormgeving, de
zeer complete uitrusting en de
concurrerende prijs. Standaard
airbags voor bestuurder en passagier (als eerste in zijn klasse)
en balken in alle portieren bewaken de veiligheid van de inzittenden.
De Baleno Sedan is een geraffineerd vormgegeven auto. De
unieke vorm van de koplampen
en de karakteristieke lijnen van
de motorkap onderstrepen dit.
Veelzijdigheid is het sterkste punt
van de Baleno Estate. De achterklep kan hoog open, waardoor de
grote kofferbak makkelijk toegankelijk is. Voor deze auto is de
bagage van een vakantie met
vier personen geen enkel probleem.
Beide Baleno modellen hebben
een wigvorm die zorgt voor een
sportieve uitstraling. De pittige

Het nieuwe front trekt bij de Suzuki Baleno flink de aandacht.
zestienkleps motoren kunnen dat
ook waar maken. Opvallend hierbij is het lage verbruik dat de
Suzuki's laten noteren. De 1.8
modellen zijn uitgerust met het
'Suzuki Suspension Control
System'. Dit systeem stuurt informalie over het weggedrag naar
een computer die vervolgens de
demping van het onderstel aanpast. Resultaat is een comfortabel rijgedrag in stadsverkeer en
op de snelweg.

manoeuvreren heel makkelijk. De
1.8 modellen zijn ook uitgerust
met sportstoelen voor en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening. Voor nog meer gemak
is er op alle modellen een automatische versnellingsbak verkrijgbaar. Op de 1.6- en 1.8-liter
modellen heeft deze een 'normaal', 'power' en 'sneeuw'-programma. Dit zorgt voor goede
prestaties en een laag brandstofverbruik onder alle omstandigheden.

Alle Baleno's hebben elektrische
bedienbare ramen, centrale deurvergrendeling en stuurbekrachtiging. De kleine draaicirkel van
9,8 meter maakt parkeren en

Achterin de Estate bevinden zich
onder de laadvloer nog vijf aparte
compartimenten en een uitneembare emmer voor het opbergen

van losse spulletjes. Het klimaat
in de auto is optimaal beheersbaar met de airconditioning. Deze
is nu standaard op de 1.6- en
1.8-liter modellen.
Ondanks de rijkere uitrusting zijn
de prijzen van de 1.3 en 1.8 in
Sedan- en Estate uitvoering gelijk
gebleven. Het is Suzuki zelfs
gelukt om de prijs van beide 1.6
modellen met maar liefst ƒ 500,te verlagen.
Ook op het gebied van servicekosten bespaart Suzuki haar
klanten geld. De service-interval
voor de nieuwe Baleno is namelijk verhoogd van 10.000- naar
maar liefst 15.000 kilometer.

WHIRLPOOL WASAUTOMAAT

Hl GSM: t/m 31 DECEMBER 1998

AWG768, 1100 toeren centrifuge, 14 program
ma's, RVS trommel, zuinig met energie
Adviesprijs'1499 -

G EN NACHT BELLEN VOOR
CHTS 0,35 CT. PER MINUUT;
TOPMODEL MOTOROLA "SLIMLITE"

t.W.v. 999.125 gram • Aller dunste GSM
Vibra Call
GRATIS

HI8 CAMERA STUNT!
PHILIPS BREEDBEELD

VPH65,12xmotorzoom '1299-

PW6301, 61cmBI Line S,
stereo, teletekst AdV2095-

SONY TRAVELLER

4 maanden abonnement
tw.v. 139.80*
.

TR401,HiR geluid Adv'1330-

PHILIPS 100H2 KTV
PT820, Black-lme S grootboeld, stereo, TXT Adv'2795 -

679.-

PHILIPS 82CM KTV
TOP BREEDBEELD
32PW630, HiFi-stereo,
TELETEKST AdV2995 -

GRATI

SONY STEADY SHOT !
TR620, 15x zoom, 3 proramAE Adviesprus'1890 -

• 1-jarig abonnement
• bellen In binnen- en buitenland
• 3 voordeelnummers
-s

SONY + LCD SCHERM

Voor aanvraag abonnement zijn verei*t' Geldige «
legitimatie, kopie legitimatie «n kopie bankafachrjft w
(«onder bedragen))
>

TRV11, VideoS Camcorder Adviesprijs '1980 •

~

PHILIPS 100 HERTZ
BREEDBEELD KTV SONY Hi-8 HIFI STEREO

PT4501, Teletekst '1645-

369.-

ARISTONA 55CM FSQ

51CMKTVTELETEKST
70 voorkeuzezenders, Off.
Ned Philips garantie Adv'745 -

499.389.-

~~

Koelgedeelte met automatische ontdooiing Vriesgedeelte met 2 vakken en
*••• sterren mvnescapaciteit
Adviespnjs'999 -

.2499.-

Italiaanse vormgeving ***»
sterren mvnescapaciteit
Adviespnjs 899 -

AW24'65, Geen afvoer
nodig', Ruime vulopening,
5kg Inhoud,zachttoets.
Advièspnjs*1199.-

PHILIPS MATCH-LINE
VR7,Tuibc-Dnve,stereo, monta,Jog&Shullle,TXT.'1495 -

AEG WASAUTOMAAT

SONY TOPMODEL
AUTORADIO MD-SPELER
MDXC670; Digitale tuner met RDS-eon, 40 presets, 4x35 Watt versterker met 2x Ime-out, MiniDisc
speler, 6 seconden Shock Resistant
geheugen, titelweergave, multi-color
display en afneembaar frontpaneel.
Adviespri|S*1290.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES COMBI
ARG647, 156 liter koelen
en 60 liter vriezen. Adv'949.-

\$&& CAU CENTER

PHILIPS HIFI STEREO
VR665, Showview + PDC,
4 koppen, FollowTV, longlay. Adviespri)s"1095 -

SONY MONTAGE TOP!
E920, 7 koppen Super Trilogic, vliegende wiskop,
HIFI Stereo. Adv'1650.-

Consumenten Helpdesk voor informatie en
advies. Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 1 6.00 UUR
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KG25V03; 240 netto inhoud,
2 vriesladen Adv*1348-

SIEMENS WASAUTOM.

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI
KE3100, Digitaal, gescheiden regelbaar. Maar liefst
280 liter inhoud, 3 vriesladen.CFK/HFK-vnj.'1849.-

WHIRLPOOLWASAUTOM.

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

SONY72CMHIR STEREO

PANASONIC STEREO

HD610; Topper l 4 koppen,
Showview + PDC '1199.-

AT80;
800 toeren
met regelbar
centrifugesnelheid.
Adv'1099.-

SONY BREEDBEELD
JVC HIFI STEREO
A637, Hi-Spec Drive. '989.-

SONY BREEDBEELD ARISTONA STEREO
KV28W1 ; 71 cm Super Tnmt-

^

ron, 60 Watt stereo, teletekst. Adviesprijs'2990.-

399.-

SONY 100HZ SUPER!
E2561, Super Trinitron,
PIP, stereo, TXT Adv'2970.-

699.-

GSF341, 3 programma's
Variabele indeling Adv*1099.-

798.-

SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000, Met aquastop en
lagevertniikswaarden "1348-

848.-

MIELE VAATWASSER
Topklasse 6 Programma's
Waterontharder en waterstop
Adyiesprijs'2099 -

1248.
SAMSUNG~~
MAGNETRON
OVEN
M6135, Supersnel verwar- j
men en ontdooien Uitneembaardraaiplateau. Adv'279.- l

179.-

WHIRLPOOL AVM260 |
1-DEURS KOELKAST

19 liter inhoud. Eenvoudige bediening Adv*599 -

219.-

Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

Automatecheontdoonng *529 -

E705, Super Trilogie, 4 kop,Showview+PDC.'1200 -

269.-

728.-

DAEWOO MANETRON

SONY HIFI STEREO

KV24WS1, Super Trinitron,
stereo, teletekst Adv '2440-

sproemiveaus Adv'1179-

R2V18, 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

145 LITER KOELER

KV29C1; Super Trinitron,
TXT Adviespnjs.*1880.-

648.-

SHARP MAGNETRON

INDESIT 900 TOEREN
WASAUTOMAAT

E810, 4 koppen SuperTrilogic montage videorecorder Adviespnis'1550 -

3 programma's, beveiliging l
tegen wateroverlast. '949-

179.-

AWM800,15 programma's.
Ruime vulopening Milieuvriendelijk Deurbaveiliging Adviesprijs '1079 -

WE900, Instelbare centrifugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfreinigende pomp. Adv'1199 -

SONY HIFI STEREO

SIEMENS KOEL/VRIES

Lavamat617, 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiligmg,
zuinig en stil AEG meerdere
malenbestgelestl Adv'1449 -

WM20000, RVStiommelenkuip
Aparte temperatuurregeling
Bespaartoels Adv'1348-

528.-

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT

BAUKNECHTVAATWASSER

K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-en HFK-vra Adv'1399-

WHIRLPOOL
CONUENSDROGER

LUXE VATTWASSER l
Nederlands topmerk. 4 proiramma's, 12couverts *899-

BOSCH AFWASAUTOM.
ZANUSSI KOEL/VRIES SMS1012,
RVS interieur 4

M1ELE KOELKAST

PHILIPS TELETEKST
ELETEKST
PT156,37cm,.afstbed
afst bed '645.-

FL700, 750 toeren centnluge RVStrommel.schokdempers Adviesprns'949 -

Sony, JVC, Panasonic, Canon
TOPKLASSE, incl Accessoires

199.-

TA4311, Stereo, Teletekst,
afstandbediening '1245-

ZANUSSIWASAUTOM.

230 LITER
KOEL/VRIES COMBI

DIGITALE STUNTS

Turbo-Drive, stereo, TXT,
montage, Adviespnjs'1595 -

ARISTONASTEREOKTV

WA8214, Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's '1349 -

WN400, 10 programma's
4,5 kg inhoud Adv"799 -

PHILIPS SUPER VHS!

TA4412,63cm,teleleksL'1595-

BAUKNECHTWASAUIOM.

INDESITWASAUTOMAAT

PW9501,Tvvan tjaar!70cm TR780, STEADY SHOT,
Black-lme S, 1 00 Hz digital topklasse camcorder '2530scan, stereo, TXT Adv'3895 -

2179.PHILIPS 70CM STEREO

MIELE 1000TOEREN
Topklasse Volelectronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk Adv'2299.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

SB65; 4 koppen, SHOWVIEW
+ PDC, long play Adv'1095.-

KOR610, DIGITAAL 18 liter |
inhoud, 800 watt vermoautom pnogramma's '349-

~ 229.-

24 LITER
WHIRLPOOL KAST SAMSUNG
1000 W magnetron, 60 mm
130 liter, met vriesvak.
Adviespnjs'699 -

timer, autom. programma's

—
299.SHARP HETE-LUCHT l

ZANUSSI KOELKAST KOMBI MAGNETRON
Met vriesvak Adv'699.SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak 140 liter mhoud, CFK-vri]. Adv '729 -

Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Vele kookfunklies Adviespri|S*699.- |

499.-

WHIRLPOOLAVM"

Ruime 3 m 1 combi magnetron |
met hete lucht oven en gnll.
Dusontdooien.koken, bakken,
braden en gratmeren '999- l

900 toeren. Slechts 4,0 cm
breed. Adviesprijs'1435 -

SAMSUNG STEREO
SV600; Videorecorder
met PDC. Adviesprijs*699.-

AEG BOVENLADER

~~

INBOUW
APPARATUUR

1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk.
Waterbeveiliging Adv*1649.-

~~~

Koelkasten, ovens, kookplaten.
yaatwassers etc. op bestelling
voor de laagste prijzen van

Nederland. Bijvoorbeeld:

SONY63CM STEREO
KV25; Super Trinitron, teletekst, afst bed. Adv'1 399 -

WASDROOGCOMBINATE
Wassen en drogen m 1 machine.lOOOtoeren.Adv'1549.-

SONY LONGPLAY
E260, Showview+PDC. '780.

2-DEURS KOELKAST
200 liter inhoud, cfk-vnj. Deuren omwisselbaar. Adv'849.-

SONY 55CM STEREO
X2101; Trinitron, TXT. '1440 -

SONY VIDEORECORDER

ZANUSSI 2-DEURS

El 05, Afslandbediening '610-

B|tK7ÏT^P|JPy"tMj7

SONY 55CM TELETEKST
M21;Hi-BlackTnmtron '990.-

Z180/4D; Automatische ontdoonng. Adviespnjs*749.-

HÜEHl

PHILIPS SHOWVIEW
VR165,+PDC,afst bed. '745 -

BOSCH KOELKAST
Mettjdklpken pluizenfilter. *495.-

180 liter. Variabele indeling
Zuinig en stil. Adv"985.-

ZANUSSI WASDROGER

NOFROSTKOELKAST

Links- en rechtsdraaiende
trommel Adviespnjs*649.-

Nooit meerontdooien' "Amencan Look" koelkast met maar
liefst 280 liter inhoud. Zuinigenslil, service aan huis.

WASDROGER STUNT!
PHILIPS VHS-VIDEO

INBOUW VAATWASSER
Volledig intergreerbaar, l
4 programma's en aqua-1
stop.Adviesprijs*1299.-|

849.-

INDESIT INBOUW
KOOKPLAAT
l

RVS + vonkontsteking. '399.-1

VR161,Afstandbed.'645.-

PANASONIC Beste Koop!
NVSD200; Showview +
PDC Adviespnjs'649.-

ffiBSaaWBEl
^üüi

ARISTONASB25TURBO
SuperTurbo-Dnve, showview
+PDC,afslandbediening '845 -

~~

CONDENSDROGER
1

Geen afvoer nodig RVStrommel. Adviesprijs'999.-

JVC SHOWVIEW+PDC

~~

Gas-elektrofornuis, grill, thermostaal en sierdeksel. '1199 -

Electronische besturing.
Zeerstil. Adviespnjs'1 099.-

M e t a f standbediening.

affir 798.1-

ETNA FORNUIS

PRUS

MIELE WASDROGER

PANASONIC KTV TXT

SONY PORTABLEKTV
M1400,Afstandbed Adv*550-

GRUNDIG 63CM KTV
ST650, Stereo, T X T ,
Adviesprns '1829 -

BmRENGOtDKOPR

Electronisch en reverserend.
RVS trommel. Adv'1799 -

21S1,55cmFSQ.Adv'849-

MD2, HiFi-stereo, TXT
met geheugen Adv*1399 -

~ 398.-

2800toeren RVStrommel '249

INTEL P200MMX PC

Multimedia PC, 32MB intern.
2 1GBschijl,CD-Rom,fax/modem, W 95, 1 jr On-Site garantie en helpdesk Adv*3799 -

90 LITER VRIESKAST PELGRIM KOOKPLAAT

3 vakken. Adviesprijs 698 -

1899.IBMAPTIVAE60TOP!

Gunstig energie verbruik,
* capaciteit, CFK-vn]

liïtij

529.299.-

PORTABLE KTV 37cm

319.-

BCCPRIJS

IIo.-

4-pilsgaskookplaal AdV*295 -

158.-

OPZETVRIESKAST

BUBBLEJET STUNT!

Handig! 50 liter Adv*595 -

JP170,KleurenprmtgrJ§g9 -

HP INKJETPRINTER

VRIESKISTEN!

DJ400,lncl sheetfeedeL'i99 -

De (opmerken leverbaar m
alle maten en soorten Er
is al een vrieskist vanaf:

ÜPORTABLEKTV37CM CANON BJC4200

269.-

ETNA KOOKPLAAT
4 pils met 2 delige branders.
PTg«%
-f7O

BOSCH VRIESKAST HOLLANDIAKOOKPLAAT
GSD1300,3laden.11kgmvriescapaciteit. Adv*848 -

KTV37CM -f TELETEKST

2-dehgepannendragersen
sierdeksel Adviespri|s*490.-

WHIRLPOOL KAST

K6-233MMX, 32MB intern,
2 OGB, K56 flex fax/modem, 14" monitor. Adv*3999 -

P730, STUNTI Adv'699 -

329.-

498.-

Gasoven, vonkontsteking en
ovenlade Adviespnjs*849 -

CENTRIFUGE

COMPAQ PRESS2254 PC!
K6-233 MMX, 15" monitor,
32MB, 3 5GB Windows'95

Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv*695 -

LUXE FORNUIS

GRUNDIG37CM+TXT

j] Off Ned Philips garantie
Adviespnjs'495

FG1;
Gasfornuis met
elektrische
oven, incl
grill en
sierdeksel
Adv*1450 -

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS

BOSCH WASDROGER

STUNT! VHS-HQ VIDEO

PANASONIC 63CM TOP

269.-

BAUKNECHT DROGER
Instdbaartot140mmuten Kreukbeschermmg. Adv*949.-

A237, Express ProDigi '714-

BC

ATAG
FORNUIS

Topklasse'3|r garantie.'821 -

349.-

I

I

BEVERWIJK
^ 500m2 Superstore Beter en goedkoper!
BreestraatGS

I

138.78.-

ETNA WASEMKAP

AVANCE, 3-standen '135-

OPENINGSTIJDEN
. .. . . ... . . . . 13.00 tot 18.00 uur
maandagmiddag .
dinsdag
t/m vrijdag. ...
09.30 tot 18.00 uur
AMSTERDAM • AMSTELVEEN -ALKMAAR l ZAANDAM
i
zaterdag
. . 09.30 tot 17.00 uur
BEVERWIJK- ZAANDAM • DELFT - DEN HAAG
KOOPAVONDEN Badhoevedorp Maarssenbroek
1 1 500m2 Superstore Beter en goedkoper!
- ZOETERWOUDE - ZOETERMEERDellt en Zoetermeer vrijdag. . . 19.00 tot 21.00 uur
LEIDSCHENDAM - MAARSSENBROEK l Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Broek)
HILVERSUM - UTRECHT • ZEIST .
overige filialen donderdag . . . 19.00 lol 21.00 uur

BCC BETER EN G O E D K O P E R
HAARLEM .
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièr»dreef 37 (Superstore)

299.-

ATAG WASEMKAP

3 standen en velfiller *259-

2O ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

BOUCHERIE

Zie onze
STUNT-AANB1EDINGEN
in deze krant

ZANDVOORT - Het Nederlands Filmfestival, dat
morgen begint, trekt een
heleboel bekende filmers
en filmsterren naar Zandvoort. Sylvia Kristel is eregaste. Zij is aanwezig tijdens de opening van haar
expositie donderdagmiddag om drie uur in galerie
Art Atra. Ook Willeke van
Ammelrooy wordt daar
verwacht. Verder bezoeken veel regisseurs, producers en acteurs de films
waar ze bij betrokken zijn.
Zo is Victor Low uitgenodigd voor de vertoning van
'Karakter' op vrijdagavond en Lex Goudsmit bij
de oude films op zondagmiddag. Zie ook de speciale filmpagina van het
Zandvoorts Nieuwsblad.

Auto's gestolen
ZANDVOpRT - Vanaf het
Stationsplein is in de nacht
van zaterdag op zondag een
Volkswagen Passat' met een
Duits kenteken gestolen. Zondagmiddag tussen twee en
kwart over vier is vanaf de Brederodestraat een zwarte Mercedes Benz 300-E weggehaald.
In de nacht van vrijdag op
zaterdag werd vanaf het
Schuitengat een Volkswagen
Golf met een Duits kenteken
gestolen. Vorige week dinsdagnacht was het op de Wilhelminaweg raak. Daar wilden dieven een Mitsubishi-bestelauto
meenemen. Doordat de auto
een startonderbreker had, lukte dit niet. Wel namen de dieven een autotelefoon uit de
auto. Eerder die avond, tussen
kwart voor acht en half twaalf,
werd op de Boulevard Barnaart uit een Volkswagen Golf
al een radio ontvreemd.

Grote controle

ZANDVOORT - De politiekorpsen in Noord-Holland
hebben in de nacht van vrijdag
op zaterdag een grootscheepse alcoholcontrole gehouden.
Bijna tienduizend automobilisten zijn gecontroleerd op alcoholgebruik. 213 bestuurders
hadden teveel gedronken. Het
hoogste promillage lag ruim
boven de 2 promille. Van 23
bestuurders is het rijbewijs ingevorderd.

Onwel bij tattoeage

ZANDVOORT - Een vijftienjarige Haarlemse is zondag in
een tattooshop aan de Haltestraat onwel geworden. Ze liep
naar buiten en viel daar flauw.
Ze kwam ongelukkig terecht;
ze liep een snee in haar kin en
een gebroken tand op. De
Haarlemse is voor behandeling
naar het ziekenhuis gebracht.

| Autokraker gepakt

ZANDVOORT - Een 21-jari-'
ge Amsterdammer heeft vier
autokraken in Zandvoort in de
maanden juli en augustus bekend. Hij is donderdag voorgeleid aan de officier van justitie
en vervolgens in verzekerde
bewaring gesteld.Er wordt nog
een nader onderzoek verricht
naar de medeverdachte van de
Amst erdammer.
De Amsterdammer werd op
21 augustus op heterdaad betrapt toen hij samen met een
handlanger een auto op de Jac.
van Heemskerckstraat openbrak. Beide mannen sloegen
op de vlucht, maar lieten daarbij een gebruikte personenauto achter. Nader onderzoek
leidde de politie naar de 21jarige Amsterdammer.

Vlam in pan

ZANDVOORT - Doordat de
rookmelder afging en door de
oplettendheid van de buren is
donderdagmiddag de schade
bij een 'pannenbrandje' in de
Treubstraat beperkt gebleven.
Omstreeks drie uur was er behoorlijke
rookontwikkeling
ontstaan in de woning door
een pannetje dat op het vuur
stond.

Waterstanden
Datum
16 sep
17 sep
18 sep
19 sep

HW
00.24
01.50
02.44
03.35

LW
08.45
10.16
11.04
12.50

HW
17.07
14.26
15.16
15.69

LW
14.46
22.25
23.14
23.55

20 sep 04.16 -.-

16.36

13.55

21 sep 04.49
22 sep 05.25
23 sep 05.56
24 sep 0629
Maanstand:

17.15 14.26
17.45 13.25
18.18 13.54
18.48 1434

00.45
01 05
01.55
02.36

NM zo. 20 sep 1851 u.

Hoogwater ma 21 sep 04.49 uur.
NAP +I22cm.
jLaagwater
vr 18 sep 23.14 uur.
IN|
AP -75 cm.

Buurtcomités
maken vuist
in platform
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ZANDVOORT - Zeven belangengroeperingen van bewoners
willen dat de gemeente de bevolking serieuzer neemt. Ze
willen gelijkwaardig meepraten over zaken van algemeen
belang. Daarom hebben de zeven comités zich donderdag
verenigd in een overkoepelend Bewonersplatform.
Het nieuwe samenwerkingsverband bestaat uit de Stichting Leefbaar Zandvoort,
Stichting Zuid en de bewonerscomités Brederodestraat,
Haarlemmerstraat,
Nieuw
Noord, Zandvoortselaan en
Zuid-boulevard. Het is voor
het eerst dat bewoners zich op
zo'n grote schaal verenigen.
Tot nog toe stapten actiecomités wel uit zichzelf naar de gemeente.
„Het is niet de bedoeling dat
de comités zichzelf opheffen,"
zegt Ronald Zuurendonk van
het comité Haarlemmerstraat.
Ze blijven zich bemoeien met
onderwerpen die hun eigen
buurt aangaan, zoals verkeersdrempels
of permanente
strandpaviljoens. „Het Bewonersplatform richt zich meer
op zaken van algemeen belang."
De aanleiding voor het oprichten van het Bewonersplatform is het nieuwe toerismeplan. „Daarin wordt wel veel
gepraat over overleg met bewoners, maar in de praktijk
blijkt dat dit vaak niet gebeurt," meent Zuurendonk.
Het eerste doel van de nieuwe club is daarom dat de gemeenteraad een goede participatienota aanneemt waarin
vastligt hoe samenspraak met
burgers in zijn werk moet
gaan. Nog voor de gemeenteraadsverkiezingen (op 4 februari van dit jaar) hebben Piet
Keur (GBZ), Gert-Jan Bluijs
(CDA) en Pim Kuijken (PvdA)
een participatienota terzijde
geschoven. Alleen Theo van

Thea Porsch
over 'haar'
hartstichting

Vilsteren (WD) en Derek Visser (D66) waren ervoor.
De anderen vonden participatie wel belangrijk maar
meenden dat de nota te ver
ging. Die ging ervan uit dat de
gemeente vanaf het begin burgers bij plannen moet betrekken in plaats van een plan te
bedenken en dat aan hen voor
te leggen. De nota juicht een
samenwerkingsverband van
bewoners toe.
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Het nieuwe Bewonersplatform is volgens Zuurendonk
erg enthousiast over deze participatienota. In een brief aan
de nieuwe gemeenteraad heeft
het platform dat benadrukt.
„Als die participatienota er is,
heffen we het platform niet
op," zegt Zuurendonk. „We
blijven in de gaten houden of
we op een gelijkwaardig niveau
mogen meepraten. Zie het als
het bewaken van democratische besluitvormingsprocessen. Dat is ook prettig voor de
gemeente en de politiek. Het
voorkomt dat mensen de hakken in het zand zetten als ze
mogen meepraten en meedenken."

Met paraplu's in de aanslag
probeerden een paar bezoekers
zondag nog een glimp op te
vangen van de kunstmarkt
tijdens het Kunstcircus. Maar de
kunstenaars hielden het al vrij
snel voor gezien. Ook
zaterdagavond viel het
promenadeconcert letterlijk in
het water. Regen en onweer
Voorlopig zijn er zeven be- verjoegen de muzikanten van
langengroeperingen aangeslo- het grote podium op het
ten by het Bewonersplatform. Gasthuisplein

Ravijn staart strandpachtster aan
'H

ET WAS heel spannend vannacht," vertelt Petra Meijer van
strandpaviljoen Paal 69 een
dag na de grote storm. „Het
water beukte tegen ons talud
en het bleef maar stijgen. Het
ging ook steeds harder waai„We hopen dat meer clubs zich
en. Ik heb met bewondering
melden. Voor Verenigingen Zie ook pagina 3
naar het natuurgeweld staan
van Eigenaren is dat lastig,
kijken."
want die zijn zeer specifiek opHet naaktstrand, waar Paal
gericht voor één belang. Maar
69 staat, en het strand bij
er zijn nog wel een paar andere
Bloemendaal hadden maanFoto Andre Litberom dagnacht het meeste te lijden
actiecomités in Zandvoort die
zich wel kunnen aansluiten."
van de hoge waterstand en de
storm, omdat daar het strand
wat smaller is dan bij het
dorp. Het water stond hoog
tegen het talud.
Dinsdagmiddag is dat nog
goed te zien. Bij Bloemendaal

steekt een landmeterspaal
eenzaam omhoog. Afgelopen
week is er 75 centimeter zand
opgespoten. In een nacht is er
een meter verdwenen.
„Lullig," vindt Mare Dijkstra
van de Bloemendaalse surfclub. Het clubgebouw heeft de
storm goed doorstaan. Vuilniszakken met zand zijn op
het dak neergezet om te voorkomen dat het weg zou waaien. Het heeft geholpen.
Veel schade lijken ook de
paviljoens op het Bloemendaalse strand niet geleden te
hebben. Een paar vlaggen
hangen er gerafeld bij. Eentje
hangt nog maar aan één puntje vast. De straffe wind wil 'm
richting Haarlem sleuren.
Ten Zuiden van Zandvoort

Meeste kopers voor
goedkope maisonnettes Han van Leeuwen gaat
de meeste kans op toewijzing.
Daar zijn per woning de minste
inschrijvingen voor, omdat het
relatief veel huizen zijn.
Volgens projectontwikkelaar
Bouwfonds komt 60 procent
van de aspirant-kopers uit
Zandvoort, 30 procent uit
Haarlem en 10 procent uit andere gemeenten in de regio. Er
zijn maar een paar mensen die
niet in Zuid-Kennemerland
wonen. „Dat is ook logisch,
want we hebben alleen reclame gemaakt binnen de regio,"
Ook voor de acht luxe appar- zegt de verkoopcoordinator
tementen van vier tot vijf ton van het Bouwfonds, Henk van
zijn veel gegadigden. Verder de Grooteveen.
zijn de patiowoningen en de
herenhuizen erg gewild. DegeDe belangstelling voor de
nen die op de 91 portiekwonin- huizen is iets groter dan h\j
gen langs de Van Speijkstraat verwacht had. Van de Grootehebben ingeschreven, maken veen rekende erop dat de helft
ZANDVOORT - Ruim zeshonderd mensen hebben ingeschreven op een koophuis
in Park Duijnwijk. In totaal
zijn er 150 huizen, maar de
belangstelling per woning
verschilt sterk. Het meest
populair zijn de maisonnettes van 177 duizend gulden
die langs de Van Lennepweg
komen. Hiervan zijn er negentien, terwijl er veel meer
mensen voor deze 'Almeria's
gekozen hebben.

van de mensen die op de verkoopdag drie weken een brochure meenamen, zou afvallen.
Twaalfhonderd brochures gaf
het Bouwfonds die dag mee
Rond l oktober horen de gegadigden of ze een huis toegewezen hebben gekregen. Dat
doet de Woonwinkel aan de
hand van criteria die van te voren vastgesteld zijn. Wie een
goedkope sociale huurwoning
in Zuid-Kennemerland achterlaat, maakt de meeste kans.
De pechvogels die een afwijzing in de bus krijgen, komen
terecht op een reservelijst. Volgens Van de Grooteveen vallen
er altijd nog mensen af die bijvoorbeeld de financiering niet
rondkrijgen of bij nader inzien
toch ervan afzien om een andere reden.

eerder weg uit politiek

ZANDVOORT - Han van Leeuwen stapt voor 2002 op als
raadslid van D66. Van Leeuwen wil dat anderen zich kunnen
inwerken voor de verkiezingen over vier jaar. Wanneer hij de
politiek verlaat, weet hij nog niet precies.
„Dat hangt af van het moment waarop ik een fulltimebaan
krijg. Ik heb in de vorige raadsperiode de politiek op de eerste
plaats gezet, nu vind ik dat er ook brood op de plank moeten
komen. Daarnaast speelt ook het politieke klimaat een rol. De
geesten binnen D66 moeten er rijp voor zijn," zegt Van Leeuwen.
„Ik ga m elk geval ruim voor de interne kandidaatstelling voor de
volgende verkiezingen weg."
Zijn keuze om de vier jaar met vol te maken is ook in het belang
van D66, zegt hij. „Het is goed dat er meer ervaren politici
binnen D66 komen, want dan hebben de leden en kiezers straks
bij de volgende verkiezingen meer keus. Maar mijn opvolgers
moeten wel de kans krijgen ervaring op te doen of hun kennis op
te frissen, zoals dat bij Derek Visser het geval was." Visser heeft
tijdens de vorige periode anderhalf jaar in de gemeenteraad
gezeten na het overlijden van Jan Termes.

'Voor een goede foto moet je de tijd nemen'
ZANDVOORT - „Binnenkomen, klik en dan wegwezen is
niets voor ons," zegt fotografe Karin Schut. Samen met
collega André Lieberom investeert ze veel tijd in het maken
van een fot9- Of het nu voor het Zandvoorts Nieuwsblad is
of voor de nieuwe kunst- en cultuurkalender die binnenkort
uitkomt.
Bovendien is het tweetal
niet te beroerd om hun fotoobject mee te slepen naar een
bijzondere locatie. Voor de cover van de kunst- en cultuurkalender belandde André met
Klaas Koper en kunstenares
Ria van Kooten in de Zuidduinen. „We sjouwden de palen
van Ria's kunstwerk de duinen in en moesten ze zelfs ingraven. Het was wel een gek
gezicht voor mensen die toevallig voorbij kwamen," vertelt André.
Karin nam kunstenaar Erik
Holtkamp mee naar het circuit. „Een heel gedoe om zijn
schilderij van een naakte
dame in de auto te krijgen.
Uiteindelijk is de mooiste foto
trouwens op het strand gemaakt. Ik heb de naakte dame
gedrapeerd op een geel
strandbed. Daar paste ze het
beste."
De kalender was een opdracht naast hun werk voer
het Zandvoorts Nieuwsblad.
Karin fotografeert anderhalf
jaar voor de krant, André viereneenhalf jaar. De samenwerking bevalt zó goed dat ze bin-

Elke dag
een andere
film

nenkort samen een portretstudio gaan inrichten.
André zit het langste in het
vak. Hij heeft voor zichzelf en
voor de NTS (Nederlandse
Televisie Stichting) gewerkt.
„De Swiebertje-serie vond ik
het leukst om te doen. Joop
Doderer improviseerde zoveel
dat we soms omvielen van het
lachen. Ik herinner me ook
nog de eerste bruidsreportage
die ik in Zandvoort maakte.
Het bruidje dook in haar dunne korte jurkje in de zee. Toen
ze eruit kwam, drukte ik af.
Die ondeugende foto is heel
wat keren nabesteld. Een en- De fotografen Karin Schut en Andre Liebcrum sleepten in dit
kele keer hoefde dat nabestel- geval zichzelf mee naar de duinen voor hun portret
Foto Kaï in Schut en Amli o Liolx'i om
len trouwens niet meer, dan
was het bruidspaar al binnen
twee maanden uit elkaar."
Hij ontdekte al pp zijn ne- men. „Net als iedereen nam ik
gende hoe leuk hij fotografe- foto's tijdens vakanties." Ook
Op zijn 19-e is hij als stagiair ren vond. Met een eenvoudige haar familieleden en dieren
bü de Swank Shot Studio's in boxcamera zette hij het ate- (drie katten, twee honden,
Amsterdam begonnen. „Mijn lier van zijn neef op de foto. een konijn en een cavia)
vader moest in eerste instan- „We waren allemaal erg moesten er regelmatig aan getie betalen om zijn zoon de kunstzinnig thuis. Iedereen loven.
vloer van de doka's te laten tekende en schilderde. Ik ook.
dweilen. Net als de rest begon Maar ik was apetrots op de
In 1995 bouwde ze een donik onderaan. Elke week mocht foto die ik had gemaakt. Nog kere kamer en werd gegrepen
door de magie van foto's dieje
ik iets meer doen tot het mo- steeds trouwens."
zelf kunt manipuleren. „Als je
ment kwam dat ik een bruidsreportage moest maken. Heel
Karin is pas later aan se- er eenmaal aan begint om zelf
spannend."
rieus fotograferen toegeko- foto's af te drukken, ben je

niet meer te houden." Inmiddels volgt ze een zware avondopleiding aan de Academie
voor Fotografie in Amsterdam. „Een mens kan altijd beter worden," vindt ze
Alhoewel ze beiden alle disciplmes beheersen, hebben ze
wel een voorkeur Karin houdt
van de spanning die de fotojournalistiek met zich mee
kan brengen. Ze heeft er geen
moeite mee om het voormalige woonwagenkamp op de
Thijsseweg op te stappen en
haar werk te doen, terwijl er
een woeste bewoonster op
haar afkomt. „Laatst hoorde
ik sirenes Dan stap ik in de
auto en ga toch maar even kijken. Ja, dat mag ik wel." zegt
ze lachend.
„Ik ben meer een 'portretmens'. Ik hou ervan om mensen op hun gemak te stellen
en de camera te laten vergeten. Kinderen zijn wat dat betreft heel leuk om te fotograferen. Die hebben geen
schroom," vertelt Andre.
„Maar," benadrukken beiden, „voor een goede foto
moetje ook wel een beetje geluk hebben" „Van tevoren
kun je het nog zo goed bedenken, als je ter plaatse bent kan
het licht of de locatie toch net
even anders zijn," zegt Karin.
„Het allerbelangrijkste is om
ruim van tevoren te komen en
de tijd voor een foto te nemen."

hebben de weergoden meer
huisgehouden. De eigenaren
van Thermos aan Zee moesten
hun spullen in Noordwijk ophalen. De aanhanger van Brasil werd zonder bodem teruggevonden. Bij Brasü en Thermos aan Zee is een groot stuk
van het talud weggeslagen.
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Vragen over de bezorging'
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties:tel.571 7166
Redactie: tel. 571 8648

Ook Petra Meijer van Paal
69 „kijkt in een ravijn," zoals
ze zelf zegt. „Vanmorgen was
het jammer dat het water al
gezakt was. We hadden een
springplank voor de deur. De
vlonder stak recht vooruit in
de lucht," lacht ze. „We zijn
vannacht nog bezig geweest
met windschermen redden.
De stapel kussens hebben we
maar laten staan." Het is goed
afgelopen. Ze staan nu tien
centimeter van de rand van
'het ravijn'
Toch is er niet alleen maar
kommer en kwel. Voor surfers
kan het niet hard genoeg waaien, vinden Mare Dijkstra en
Wouter Nicolaas. „Wij hebben
een topzomer gehad."

Hakenkruizen
ZANDVOORT - Op een
raam van het raadhuis, de
muur van Sesto Sensq m de
Kerksteeg, een muur bij ijzerhandel Zantvoort en een auto
zijn zaterdagnacht met witte
verf uit een spuitbus hakenkruizen en SS-tekens geklad.
Er bestaat een mogelijkheid
dat de daders gepakt kunnen
worden, want het raadhuis
wordt met camera's bewaakt.
De videoband van de camera's
bevindt zich inmiddels op het
politiebureau.

ADVERTENTIE

Perfectie

a la van der Horst
BIJ Co van der Horst is meubeldesign synoniem

aan topdesign Zie bijvoorbeeld deze perfect
vormgegeven fauteuil van Peter Maly Meer
van deze befaamde designer en van andere
topontwerpers vindt u op onze nieuwe, door
Maly zelf ingerichte, design-afdeling Welkom'

co van der horst

Ook in ons wooncentrum Mare Smitliuis Keukenarchilec
tuur. SanitairSludio B A D Solidvrood Plankenvloeren &
Parquet plancher" Boley open haarden en Rem Art Gallery W
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Gisteren is voorbij,
maak leis van vandaag,
dan zal morgen alles vanzelf gaan.
Geheel onverwacht, nog vol plannen voor de toekomst, is overleden mijn lieve man en vader

Karel Frederik Wessendorp
•* Amstei dam,
16 juli 192-1

f Zandvoort,
12 september 1998

A. F. Wessendorp-llofman
C. C Wessendorp
van I.ennepweg28 II
2041 IJ Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Het is betei liefgehad
en verloren te hebben,
dan nouii Ie hebben liefgehad.

t

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.)Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer (023)
574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 7 september vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 37 door B&W genomen
besluiten is op maandag 14 september vastgesteld De besluitenlijst is tijdens openingstijden '
in te zien bij de Centrale Balie
OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag 22 september 1998 in het openbaar De vergadering
wordt gehouden m de raadzaal m het Raadhuis vanaf 20.00 uur.
Op de agenda staat (onder voorbehoud)
-Vaststelling BERAP 1998-1
- Beëindiging lidmaatschap commissie bezwaaren beroepschriften en benoeming nieuw lid
- Consequenties ten gevolge nieuw college
- Uitvoering herwaardering naar waardepeildatum 1 januari 1999 m het kader van Wet
Waardering Onroerende Zaken
- Sanering financiële transacties Woningbouwverenigmg EMM en gemeente
-Verordening 'baatfaelasting herinrichting
centrumgebied gemeente Zandvoort Fase 1 '

-Vaststellen Plan van Aanpak "Duurzaam
Bouwen"
- Herontwikkeling Pompstation Bentveld
- Herinrichting Zandvoortselaan
- Onderschrijven Toeristisch Actieplan Zandvoort
- Contracteren ABP als uitvoerder FLO-regehng- Krediet automatische buitendeuren
gezondheidscentrum
- Herinrichting Algemene Bijstandswet
- Aanmelden restauratie 'Groot Bentveld" en
orgel Ned Hervormde kerk voor subsidie
- "Weer Samen naar School"
N B ' Het kan gebeurden dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden BIJ
het bureau Voorlichting, tel (023) 574 01 62,
kunt u terecht voor nadere informatie over de
agendapunten Tijdens de vergadering zijn
altijd exemplaren van de agenda beschikbaar
De agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen ter inzage bij de Centrale Balie en
zijn conform de Legesverordening tegen betaling algemeen verkrijgbaar
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
veranderen
voorgevel
98150B Van Ostadestraat 7a vergroten
woning
veranderen
98151B Dr C A Gerkestraat 155-159
hotel m
woningen
98152 Dr C A Gerkeplaatsen
straat 15rd
dakkapel
98153B Zandvoortselaan 345 uitbreiden
restaurant
98149B Kerkstraat 31

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

GEMEENTE

Verleende bouwvergunningen en toestemming bouwvoornemen
98001B Groot Bentveranderen woning
veld 1-3-5
en kantoor
(07-09-1998)
98003B Taxuslaan land- verplaatsen entreegoed Groot
hek (14-09-1998)
Bentveld
98026B Dr C A Gerke-uitbreiden woning
straat 74
(07-09-1998)
98041B M Nijhoffplaatsen dakkapel
straat 47
(07-09-1998)
98053B Prof Zeeman- uitbreiden woning
straat 11
(07-09-1998)
98059B Dr C A Gerke- plaatsen dakkapel
straat 40rd
(07-09-1998)
98072B Max Euweuitbreiden woning
straat 19
(10-09-1998)
98075B Boulevard
plaatsen terrasoverBarnaart 30
kappmg (10-09-1998)
98099M Haarlemmer- vernieuwen berging
straat 47
(07-09-1998)
98120B Kostverloren- aanbrengen raam
straat 96
(07-09-1998)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen, gedurende een termijn van zes weken na de aangegeven datum van verzending/uitreiking van de
verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het indienen
van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking In geval van onverwijlde spoed kan
een verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend bij de president van de rechtbank
Haarlem sector bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift

De tijd is rij>
Welke techneut doet mee aan het jobhoppen naar
de amusementscentra van Play-ln.
Stel je voor, je speeltje spel op een speelautomaat en de techniek is
spelbreker, op dat moment komt onze technische man om dat
bleem op te lossen.

Daarvoor heb je enig inzicht en basisvaardisheden op het gebied
Je wordt intern opgeleid om de meest voorkomende storingen op
te lossen.
Ben je daarnaast een aardig mens dan ben je van harte welkom om
onze klanten behulpzaam te zijn.

Doe je job ea kof».
Indien je belangstelling uitgaat naar deze functie kun je op werkdagen telefonisch contact opnemen met het secretariaat onder telefoonnummer: 023-5719535 en vragen naar een sollicitatieformulier,
of je schrijft een korte sollicitatiebrief met C.V. naar:

Play-ln Zandvoort/Casino Royaal
Postbus 446
2040 AK ZANDVOORT

ART. 11 MONUMENTENWET
BIJ het college van Burgemeester en Wethouders is ingekomen een aanvraag om vergunning als bedoeld m artikel 11 van de Monumentenwet voor het wijzigen van het pand
Louis Davidsstraat IA De wijziging betreft het
maken van een parkeermganq ten behoeve van een
parkeergarage van het winkeldomein "Jupiter'
De aanvraag ligt met bijbehorende tekeningen
met ingang van 18 september 1998 gedurende 14 dagen ter visie bij de Centrale Balie in
het raadhuis

Johannes van der Vliet

pro-

van elektrotechniek en elektronica nodig.

KWCKCftlJ VAN Kl€€FF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 023 5717093

Gedurende deze termijn kunnen tegen de
ingediende aanvraag zienswijzen bij het college van Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
worden ingediend

Over zijn lijden, mijn dierbare man, onze zorgzame
vader, schoonvader en lieve opa

* 15 juni 1926

1998
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Coby van der Vliet-Kluniper
Jeannelle en Jack
Frank en Angéliqae
Stefan
Ingmar
Anouska
Grote Krocht 22a
2042 LW Zandvoort
Op maandag jl. hebben wij hem naar zijn laatste
rustplaats gebracht.

(J J J uitvaartverzorging
kennemerland bv

Vanaf heden
zijn wij weer
Dinsdags gesloten

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Als ik sterf
voeg ik mij vanzelf weer
bij de natuur

Monuta
Westerveld en Van Beek

Moegestreden, maar tot het laatst toe omringd
door zijn gezin, is op 88-jarige leeftijd vredig ingeslapen mijn lieve man, onze vader en opa

Pieter Looijer
* 8 december 1909
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"De Manege"

waar gezellige mensen elkaar .ontmoeten.

(van Kleine Wasjes)

L P \anBcek

Hij zal altijd in onze gedachten blijven.

Bel bij een sterfgeval gratis

E. M. Looijer-Clode

BtMWBFfffiT'r^m

Petra en Berry
Sylvain

Dag en nacht bereikbaar

V
•

zaterdagavond

TRAFASSIE
uitgebreid saté-buffet
tot 22.00 uur gratis Tropical cocktail
Uitsl. ongeb. mensen v.a. 30 jr.
Correct gekleed (no jeans)

Bar, verwarmd terras, biljart en.restaurant
Café open: dagelijks 1 6.0Ö-02ÏOO uur

Torn en Anke
Flemingstraat 3 D
2041 VW Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op dondei dag 17 september van 19.00 uur tot
19.30 uur in het Uitvaartcentrum, Poststraat 7 te
Zandvoort.
De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 18 september om 13.00 uur op de Algemene
begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.
Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid lol
condoleren in de aula van de begraafplaats.
Vertrek vanaf de Poslslraat omstreeks 12.30 uur.

15 sept. 1991

Single dance soc.

open. 7 dagen per week
keuken open* 7 dagen per
weck
keuken open. 7 dagen
per week keuken open/

uïnaartadvies en -verzorging
(023)584 1682

15 sept. 1998

Ard
in onze gedachten ben je bij ons.
Allen die van je houden.

Danscentrum
Van den Adel & De Bruijn-Bonel
nu inschrijven!
Dance masters in Amstelveen en Zwanenburg
Clubs in:
Standaard: Engelse Wals, Tango, Slow Fox, Quickstep,
Weense Wals
Latin-American: Rumba, Cha Cha, Jive, Samba en Paso
Doble
Modedansen: waaronderde Dans van het jaar 1998, De
El Pam Pam, Followthe Leader, Sex on the
Beach, Sunshine, Macarena, enz.
Oude dansen: b.v. Veleta, St. Bernardwals, enz.
Zuid-Amerikaanse dansen: Salsa, Merengue, Mambo,
Lambada
Aparte clubs: Argentijnse Tango, Rock & RcJ, Line
Dancing, Country & Western
Aparte clubs: voor paren, alleengaanden, ouderen, twintigers, jongeren en jeugd vanaf 7 jaar.

Gasthuisplein 10, Zandvoort, Tel. 023-571 46 38

Entree 25,=
Info of res. 023-5716023

KAPPER

Een compleet verzorgde begrafenis
Dinsdag 29 september
t/m maandag 12 oktober
zijn wij gesloten

of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van slechts ƒ 3.395,-

Gratis parkeren!
Mijn grote dank i*;mt uit naar de huisarts en naar alle medc'wcrkets van do Thuiszorg en Wijkverpleging voor de
liefdevolle ver/orginii van mijn man

3 gratis proeflessen! Nu bellen!

E. M. b)oijer-Clode

OPEN HUIS, GRATIS ENTREE.

Geweldig, al die fijne, lieve reacties die wij kregen na het
overlijden van mijn zoon en onze broer

Daan Pot

zat. + zon. 19/9, 20/9, 26/9, 27/9
Amstelveen, Touwslagerij 11;
tel. 020-6407711.

Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-4309116.
f SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS.
!
DAT MAG WEL IN DE-KRANT.

*

iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens

*

een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ 5.500,-

Gezinsuitbreiding

Namens ons allen:
Bettie Pot-cle Best

LAAT ONS
UW PRODUKT
EEN DIENST
BEWH7EN.

KLEINE KROCHT 2a
2O42JN ZANDVOORT
TEL. 023-5731088

in Zwanenburg, Weerenweg 37c
voorheen Dansschool Hesra

Hij had het eens moeten weten.
Wij /ijn er in elk geval ontvettend blij mee.

ADVERTENTIES

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.

Pnvélessen mogelijk. 7 dagen per week.

Dakkapellen in alle soorten en maten
Traditionele constructies,

Personeelsadvertenties worden gelezen
in de nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half
miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt
het voor de hand dat de personeelsen opleidingsadvertenties goed
gelezen worden.
Bel voor meer informatie over succesvolle personeelswerving ons kantoor.
De uitgebreide folder en advertentietarieven liggen voor u klaar.
Amsterdam
Amstelveen
Zandvoort

020-562.3076
020-347.3422
023-571.7166

zeer goed geïsoleerd.

"Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uitvaartverzekering moetje hebben. Voor dat
bedrag wil je toch zeker niet van je
kinderen afhankelijk zijn!"

L

Van onderhoudsarm en
degelijk materiaal.
In één dag geplaatst

d.m.v. prefab elementen.
Dubbel glas
van binnenuit te reinigen.
Verzorgen van melding
of bouwvergunning.
Doorlopende garantie
en financiering mogelijk.
Aantrekkelijke project kortingen.

C

voor meer informatie:

BEL GRATIS 0800-0224535

v/////'1''

Rif h aan Ruimte met Ruiter
vraag naar onze documentatie, bel: 072-5022700, fax: 072-5022730
of post de bon zonder postzegel naar:
Antwoordnummer 1751.1620 WK URSEM.
Stuur mi| uw documentatie:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:

Dag en nacht bereikbaar voor '
het verzorgen van een begrafenis
• of crematie.'
Direct hulp bij een sterfgeval.

./«•^••••f

Ruiterl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
OMSTREKEN

DAKKAPELLEN

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

Bezoek onze showroom openingstijden mx-vr 900-17 30 u in 1000 M X u adres Nijverheiditei rem M. 164 S VX Ut som

woensdag 16 september 1998
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Jubileumboek
circuit klaar
ZANDVOORT - Het jubileumboek over vijftig jaar circuit en honderd jaar autosport
is klaar. Vanaf 15 oktober is het
verkrijgbaar in de Zandvoortse
boekhandels. Het boek, dat
224 bladzijden beslaat, kost 69
gulden. In het boek staan verhalen over twintig mensen die
veel voor de autosport betekend hebben zoals Jan Lammers, Jos Verstappen, Maus
Gatsonides en Michael Bleekemolen. Drie journalisten hebben deze verhalen geschreven:
Coo Dijkman van de Telegraaf,
Rob Wiedenhoff van Auto Visie
en Pim Stoel van de Haagse
Courant.
Bovendien bevat het boek
230 illustraties die gedeeltelijk
aangeleverd zijn door mensen
uit Zandvoort. Veel Zandvoorters hebben namelijk gereageerd op een oproep van circuitvoorlichter Dirk Buwalda.
„Helaas moesten we een keuze
maken. We hebben de mooiste
foto's genomen. Zo zit er een
foto bij uit de beginjaren van
de autosport, om precies te
zijn uit 1898. En natuurlijk een
foto van 1939 toen op het stratencircuit in Zandvoort de eerste race gehouden werd."

Theo van Vilsteren twijfelt
niet over de kinderboerderij

ZANDVOORT - „Voor mij
ijn er geen twijfels. De kinderboerderij gaat op l januari 2000 open," zegt Theo van
Vilsteren nadrukkelijk. De
voorzitter van de Stichting
Millenniumcadeau
weerspreekt alle geruchten dat de
kinderboerderij geen haalbare kaart zou zijn. Sterker nog,
hij heeft al een exploitatiebeïroting bij de gemeente afge- geleden commotie. Volgens
leverd en een naam verzon- sommige leden is de kinderboerderij niet haalbaar, omdat
nen.
er jaarlijks kosten aan verbonAls het aan Van Vilsteren en den zijn en de gemeenteraad
nog een paar leden van het or- heeft gezegd dat uit het millen;anisatiecomité ligt, gaat de niumcadeau geen financiële
kinderboerderij 'Brammetje' verplichtingen mogen voorttieten, naar de overleden jour- vloeien.
Volgens van Vilsteren valt
nalist Bram Stijnen. „Hij ijverde acht jaar geleden al voor het met die verplichtingen wel
een kinderboerderij. Hiermee mee. „Uit elk cadeau aan de
willen we hem eren," zegt Van bevolking vloeien natuurlijk
kosten voort. Ook een muziekVilsteren.
De kinderboerderij komt tent moet geschilderd worden
vermoedelijk aan de Linnaeus- en de banden van een educastraat, tussen het monument tiecentrum moeten ook weien de kruising met Celsius- eens vernieuwd worden. Een
straat. „Het lijkt ons een goed kinderboerderij duur? Dat
idee om daar een duinboerde- hoeft niet. Er zijn verschillende
rij neer te zetten. Dat past mogelijkheden."
Zo kan de gemeente de kinmooi bij de historie van Zandderboerderij volledig betalen.
voort."
Binnen het millenniumcomi- Dat gebeurt in Heemstede.
té ontstond een paar weken „Maar hier is dat politiek niet

haalbaar," zegt Van Vilsteren,
die tot april van dit jaar in de
gemeenteraad zat voor de
WD. Een andere mogelijkheid
is dat vrijwilligers de boerderij

nemen het dagelijks beheer op
zich en organiseren activiteiten. Boven hen staat een stichtingsbestuur. De gemeente
hoeft er geen cent in te investe-

Gemeente en acties als 'lease een kip'
moeten millenniumcadeau financieren
runnen. „In Rosmalen staat
zo'n kinderboerderij en dat
gaat heel goed. De vrijwilligers
hebben de landelijke vrijwilligersprijs gewonnen."
De kinderboerderij kan ook
een commercieel bedrijf worden. „Twee dierenstewardessen, zoals ze zichzelf noemen,
hebben zich al bij mij hiervoor
aangemeld," vertelt Van Vilsteren. De twee professionals

ren, want de kinderboerderij
bedruipL zichzelf.
Een professionele beheerder
die vrijwilligers aanstuurt, is
de laatste optie. De gemeente
betaalt het salaris van de beheerder. Een groot deel van de
overige kosten worden opgebracht door sponsors en vrienden van de kinderboerderij.
Deze mogelijkheid ziet Van
Vilsteren het meeste zitten.

Samen met een paar anderen
heeft hij inmiddels een begroting hiervoor opgesteld. De
kinderboerderij kost de gemeente in dat geval jaarlijks
52 duizend gulden. 17.500 wil
Van Vilsteren vragen als mvestering in een toeristische attractie, 1750 gulden moet uit
de pot voor dorpsvernieuwing
komen („want Oud- en NieuwNoord wordt ermee opgeknapt") en 1750 gulden wil Van
Vilsteren van de onderwijsbegroting hebben.
„Onder de hooischuur komt
namelijk een educatief centrum voor de scholen, zodat ze
niet meer naar de kinderboerderij in Heemstede hoeven. Ik
heb hiervoor in Den Haag een
heel leuk idee opgedaan. Daar
stonden kleine kruiwagentjes
en kleine klompjes klaar voor
jonge kinderen die zelf de die-

ren mochten voeren."
Van Vilsteren is niet bang
voor te weinig vrijwilligers,
vandalisme ofte weinig inkomsten. „De telefoon heeft roodgloeiend gestaan met mensen
die willen meehelpen. Wat vandalisme betreit neem ik ook
een voorbeeld aan Den Haag
De kinderboerderij staat daar
middenin de Schilderswijk en
er is nooit rottigheid, omdat
iedereen het als zijn eigen kmdertaoerderij beschouwt " Inkomsten wil Van Vilsteren niet
alleen via de gemeente verkrijgen, maar ook door ludieke acties als 'lease een kip', collectebussen m de vorm van een
spaaryarken en het verkopen
van eieren, honing en dierenvoer. „En dan hebben we nog
niet eens de verkoop van consumpties meegenomen In
Amstelveen levert de cola-automaat jaarlijks 18 duizend
gulden op."
Van Vilsteren blijft ongeremd enthousiast over de kinderboerderij. „De bevolking
heeft er in meerderheid voor
gekozen. Ik vind dat nu iedereen zijn scrupules opzij moet
zetten en we ons hier op moeten storten."
Monique van Hoogstraten

Duijnwijk op kaart
ZANDVOORT - Er is een
nieuwe plattegrond
voor
Zandvoort en Bentveld. Op de
plattegrond staan ook het
nieuwe circuit en de 'straten
van Park Duijnwijk ingetekend.

Van Speijk recht

ZANDVOORT - De Van
Speijkstraat wordt rechtgetrokken om de nieuwe huizenrij van Park Duijnwijk op één
lijn te krijgen. Als gevolg hiervan is de Van Speijkstraat tijdelijk (sinds maandag) een
eenrichtingsstraat geworden.
Alleen vanaf het Stationsplein
naar de Van Alphenstraat is
nog verkeer mogelijk. Over ongeveer zes tot acht weken gaat
de straat vijf dagen helemaal
dicht. Dan wordt de weg opnieuw geasfalteerd.

Boswachter spelen
ZANDVOORT - Natuurmonumenten nodigt Zandvoorters uit om een dag zelf te ervaren wat het inhoudt om boswachter te zijn. Op zaterdag 26
september staat de natuurwerkdag gepland in de Kennemerduinen . Opgeven kan bij
mevrouw Knottenbelt: tel.
528.9065.
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R. Harkamp reageert op de
commotie die is ontstaan over
Rob Slotemakers Antislipschool.
Zelf kom ik al een jaar of
veertig op het circuit. Altijd
vanuit het dorp, want daar wonen wij. Dan liep je ook vaak te
banjeren (waar nu Paddock 3
is) en zag je autobedrijven wel
eens een accu storten en de
gemeente vuil storten en niet
alleen huisvuil. Autowrakken
liggen er ook. Het stuk was een
meter of vijf diep. Ik begrijp
ook niet al die commotie, laat
de gemeente gewoon alles opruimen en laat het circuit hen
een verhuispremie geven. Of
wil het circuit dit soms ook in
eigen handen hebben net zoals
de patatzaken en de firma
Lourens. Kom op gemeente,
zorg dat de medewerkers van
deze antislipschool hun baan
behouden. Want dit is geen
geld over de balk smijten. Hou
ze uit de WW.

ZANDVOORT - Theo Hilbers praat m het ouderenprogramma 'ZFM plus' met huidarts Cees van den Burg over
hmdproblemen en verzorging
van de huid als men ouder
wordt. Hij doet dat vrijdagvan
11 tot 12 uur In het sporlprogramma, dat van 18 tot 19 uur
wordt uitgezonden, komen de
golfsport en de nieuwe sporthal aan de orde.
Op zaterdag gaat het programma 'Goedemorgen Zandvoort' over het reilen en zeilen
van het Rode Kruis. Het programma wordt live uitgezonden vanuit café Neuf tussen 10
en 12 uur. 's Avonds laten Elisabeth Burkhard en Eugene
Baan horen hoe goed zij zich m
de wereld van de mossel hebben verdiept. Dat doen ze in
het kookprogramma De Cocquerell, van 19 tot 20 uur.
ZFM is de hele week 24 uur
per dag te beluisteren via de
kabel op FM 105 en via de
ether op FM 106.9.
ZANDVOORT - Een nieuwe
Nintendo nodig of een tweedehands printer te koop? Op zaterdag 19 september vindt de
tiende MSX Computerdag en
de zesde Spelcomputerdag
plaats in de Pellikaanhal (A J.
van der Moolenstraat 5). De
beurs duurt van tien tot vijf
uur. De toegangsprijs bedraagt 7,50 gulden. Kinderen
en 65-plussers krijgen een gulden korting Meer informatie is
verkrijgbaar via tel. 573.2237
(na zes uur).

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

Verhuispremie

Lokale radio

Computerbeurs

Meningen

Nieuwe inspraak

ZANDVOORT - M. van den
Boogaard vindt dat de gemeenteraad op 22 september
tégen de toerismenota moet
stemmen. Dat schrijft hij in
een brief aan de raadsleden.
De bewoner van de ZuidBoulevard wil dat er een nieuwe inspraakavond komt, omdat burgers nauwelijks de gelegenheid hebben gekregen de
nota voor de inspraakavond
(28 augustus) te lezen. De burgers hadden drie dagen de tijd.
Bovendien zijn er te weinig
burgers bij het opstellen van
de nota betrokken geweest.
„Alleen de Stichting Leefbaar
Zandvoort," signaleert Van
den Boogaard.
Volgens hem wordt een onderdeel van de toerismenota,
permanente strandpaviljoens,
niet gedragen door een meerderheid van de bevolking. Hij
vreest dat de strandpaviljoens
feesten gaan organiseren omdat ze anders niet uit de kosten komen 's winters.

Zandvoorts
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calién geregeld aan de hand
van de Arbo-voorschriften. Gebruik van minuscule hoeveelheden vereist al een waanzinnige papierwinkel. Alle wegen
van het te gebruiken spul moeten getraceerd kunnen blijven
worden. Hoeveel is waar en
wanneer opgeslagen en door
wie, wanneer gebruikt.

Oecumenisch
ZANDVOORT - 'De Santenkraam van dienen-leren-vieren'. Zo luidt het thema van de
oecumenische dienst op zondag 27 september in de Agathakerk op de Grote Krocht. De
dienst begint om half elf en is
bedoeld voor gelovigen van
alle gezindten. De andere
kerkgebouwen zijn dan ook gesloten op zondagmorgen. Ook
vervalt de zaterdagavond mis
in de Agathakerk.

Nu terug naar Paddock 3, de
vroegere vuilnisbelt. De wegen
van het gif in deze zaak zijn
reeds lang getraceerd; het ligt
er gewoon al jaren! Accu's: leveren zwavelzuur (zure regen)
en lood (zwaar metaal). Verfresten: leveren oplosmiddelen
(kankerverwekkend). Koelkasten: leveren cfk's (reeds genoemd). Autowrakken.

Tieners tekenen

ZANDVOORT - Docente
Wycia ten Kate maakt tieners
van veertien tot en met zeventien jaar wegwijs in de tekenHoe DURFT een overheid
(de gemeente dus) in vredesen schilderkunst. Deze cursus
naam zo'n locatie aan te bie- Ge Loogman en Minke van der Meulen onthulden zaterdag in de grafkapel van Paulus Loot een nieuwe steen ter ere van de vorige
in het Aktiviteitencentrum
Foto Kaï m Schut vindt bij voldoende belangstelden. Het zou van milieu-in- renovatie
ling 's avonds plaats en zal dan
zicht getuigen, wanneer deze
vuilnisbelt eerst op overheidsbestaan uit tien lessen. Aankosten gesaneerd wordt en
melden kan via telefoonnumdan pas als locatie aan de slipmer 571.7113 en faxnummer
school wordt aangeboden.
571.6865. Het centrum bevindt
R. Harkamp
ZANDVOORT - Nog geen diepte zich in de geschiedenis. een glas-in-lood-raam aange- hersteld en de steen van La- zich aan de Celsiusstraat 190.
Zandvoort
pok de kwestbaarheid van jaar geleden kreeg elke kerk- Net als Chris Wagenaar was hij bracht. De dominee hield een vertu straalt mooi in het midduingebied (zandgrond) in een ganger bijna tranen in zijn uitgenodigd om een rondlei- tumfeest met gasten als Quar- den."
Er is overigens nog steeds
waterwingebied onder invloed ogen van de deplorabele ding te geven aan het publiek. les van Ufford en burgemeesOok het blauwe plafond en ruimte op de kinderinstuif van
„De historie van de grafka- ter Beeckman vanwege de her- het groene koor zitten tegen- het Aktiviteitencentrum. Op
van een gifbelt is uiteraard in staat bij het zien van de grafMilieu-inzicht
woordig weer goed in de verf. woensdagmiddagen
tussen
Frank Dieben, chemisch-ana- het geding. De snelle doorlaat- kapel van Paulus Loot in de pel is heel boeiend," vertelde opening aan de kapel."
„Maar weer ging het mis met Het enige dat nu nog een op- half twee en drie uur kunnen
list, vindt dat de overheid het baarheid van verhindert het Hervormde Kerk. Scheuren, Loogman. „Die gaat terug tot
terrein van Paddock 3 eerst weglekken van gif tot aan het gaten, verpulverd stucwerk en met de achttiende eeuw. het vocht. Daarom is er bij de knapbeurt nodig heeft, is het ouders hun kinderen brengen.
moet saneren voordat het grondwaterpeil namelijk to- en een doordringende kel- Terwijl Paulus Loot de kapel jongste renovatie iets anders orgel van Knipscheer. Dat Tijdens deze anderhalf uur kan
wordt aangeboden aan de an- taal niet. Maar ach, het zal derlucht. Na een groot- liet bouwen, kon hij er vanuit bedacht. Het vocht mag nu hangt voorover en heeft diver- men zich ook aanmelden via
telefoonnummijn tijd wel uitdienen, maar scheepse renovatie van de de Heerenbank elke week een door de met een speciaal mid- se gebroken pijpen. De aan- bovenstaand
tislipschool.
die van onze kinderen zeker kerk, waarbij ook de kapel oogje op houden. Die bank del behandelde muren heen- schaf van het orgel kostte de mer.
werd aangepakt, is de laatste staat nu in een zijvleugel, maar komen en verdampen. Alleen Hervormde Gemeente m 1848
Ik heb reeds vele stukjes ge- niet!
rustplaats van de familie stond destijds in het midden het zout blijft achter en dat slechts 4500 gulden. Volgens
lezen over de slipschool. Naar
Frank Dieben Loot weer een van de pronk- van de kerk tegenover de ka- kun je zo van de muren vegen. kerkvoogd Pieter Joustra gaat Cara-check
aanleiding van het stukje van
Zandvoort stukken. Zaterdag kwamen pel. Zijn vrouw en schoondoch- Ik vind het prachtig geworden. de renovatie vele guldens meer
ZANDVOORT - Veel NederJ. de Reus van vorige week nog
landers hebben het regelmatig
dan ook diverse Zandvoor- ter, die pas zestien was toen ze Vooral het stucwerk is goed kosten.
even dit: 'Koelkasten met helibenauwd. Zeven op de tien van
ters tijdens de Open Monu- overleed, lagen als eerste in
um'?? Hij zal wel cfk's bedoedeze carapatienten blijkt zijn
het graf. Hij werd er in 1753
mentendag kijken.
len (chloor fluor koolwaterbijgelegd."
mhaleerapparaat niet goed te
stoffen, die gegarandeerd de
gebruiken. Daardoor hebben
'Steengoed' zo luidde het
„De marmeren zuilen en de
ozonlaag afbreken), maar Jonge helden
ze veel minder profijt van hun
thema van de Open Monu- ornamenten voor de kapel zijn
goed.
J. Kerkinan is boos op drie jon- mentendag dit jaar. Voor met de hand gehakt. Er staat
medicijnen. De twee Zandgens
die
zondagmiddag
de
voortse apotheken en huisartMet verbazing nam ik kennis zonnebloemen in zijn tuin 'ge- Zandvoort kwam dat mooi uit, onder andere een loodsmannesen willen hier iets tegen doen.
want op deze dag onthulden tje op, verwijzend naar de achvan het feit dat de gemeente snoeid' hebben.
Van l tot en met 20 oktober
kerkvoogdes Minke van der ternaam van Paulus Loot. Het
het terrein van Paddock 3
bieden ze de mogelijkheid om
Meulen en Ge Loogman een smeedijzeren hek was vroeger.
voorstelt als nieuwe locatie
hartelijke dank gaat marmeren steen in de grafka- De wanden zijn van wit stuceen afspraak te maken met een
voor de slipschool. De gemeen- uitOnze
naar drie jonge helden die pel.
werk in de stijl van Lodewijk
apotheker voor een 'carate, dat is toch ook overheid? afgelopen
zondagmiddag
de
check' Op 8 oktober is er boXVI. De koperen ringen op het
En de overheid stelt veel regels koppen van onze zonnebloeyendien een informatie-avond
De steen is nieuw, maar de graf zijn om de steen op te tilop, onder andere de Arbo-wet. men aan het afslaan geweest
in verzorgingscentrum Huis in
Dit is de Arbeidsomstandighe- zijn. Toen ik ze persoonlijk tekst is oud en appeleert aan len."
de Duinen (aan de Herman
den-wet. In deze wet wordt hiervoor wilde bedanken, sloe- een vorige renovatie. 'Deze
„In de loop der jaren had de
Heijermansweg). Apotheker J.
steeds meer gereguleerd; niet gen ze op hol. Wat mij aangaat grafkapel is gerestaureerd in
Mulder, huisarts Jagtenberg
alleen meer hoeveel iemand in kunnen ze blijven rennen tot den jare 1920'. Steenhouwer kapel zwaar te lijden onder het
en een medewerker van het
de bouw mag tillen en dergelij- hun schoeisel op is. Als men op Toon Lavertu heeft de steen vocht dat van buiten via de
Astmafonds geven tussen acht
opnieuw gemaakt, omdat het muren naar binnen drong. De
ke.
deze leeftijd (twaalf jaar) al tot oude exemplaar half vergaan kapel werd in 1903 zelfs afgeen tien uur informatie over
dit in staat is, vraag ik me af was. Vanwege een afspraak el- sloten met een houten schot.
cara
BÜ het chemisch-farmaceu- wat
we
van
deze
'helden'
nog
ders kon hij er zaterdag tijdens Op aandringen van dominee
tisch bedrijf waar ik werkzaam kunnen verwachten.
de onthulling niet bij zijn. Zijn Posthumus Meyjes vond er in
ben ais chemisch analist wordt
Cursus tegen stress
vriend Ge Loogman nam voor 1920 een restauratie plaats. Er
bijvoorbeeld alle inkoop en geJ. Kerkman hem de honneurs waar en ver- werden een gedenksteen en
ZANDVOORT - Hoe herken
bruik van onder andere chemiZandvoort
je negatieve stress en
hoc ga je
er positief mee om'5 Dat leert
Zandvoort krijgt woensdag 16 september bezoek uit Slowakije.
Tonia Reydon m vijf lessen van
Kamerorkest Bratislava treedt om acht uur op in de Hervormde
twee uur de deelnemers aan de
Kerk. Het kamerorkest speelt volgens de Slavische traditie met veel cursus 'Omgaan met stress en
vuur en passie. Er staan werken van Vivaldi, Mozart, Rossini,
spanningen' De cursus start
Albinoni en Tscliaikovski op liet programma. Kaarten zijn
op donderdag 29 oktober in
een moment meer aandacht op zich ves- de achtste keer garant stond voor een verkrijgbaar bij het VVV-kanloor (Schoolstraat 1) en \anaf zeven het Aktiviteitencentrum aan
Tijdens de repetities 's middags had
de Celciusstraat 190 Wie zich
tigde dan het overigens prachtig uitge- technisch en organisatorisch perfect uur in de kerk op het Kerkplein.
het er allemaal vlekkeloos uitgezien.
energieker wil voelen en de
voerde muzikale optreden, werd de ernst Kunstcircus: „Het weer was ronduit erVoor de gelegenheid was zelfs de
concentratie wil verbeteren,
van de situatie duidelijk. Alle inspanning barmelijk slecht. Het maakt geen donder
Zandvoortse bariton Jan Peter
kan zich aanmelden via teleVersteege aangetrokken en aan het 58- ten spijt, het optreden werd stante pede uit of we het Kunstcircus eerder in het
foonnummer 571.7113.
afgelast.
seizoen plannen, de variabele factor in ons
koppige Nederlandse Promenade
Gregor Overtoom, alt-violist: „Het is land is en blijft het weer. In al die jaren
Orkest toegevoegd. De opening van
Kunstcircus 1998 werd aangekondigd heel jammer, maar met deze weersom- heb ik dit niet meegemaakt. Om de kunstDansen
als een vrolijke happening waarbij het standigheden is doorspelen absoluut niet werken te beschermen - vooral het aquaZANDVOORT - Op vrijdagpubliek door middel van meedansen, mogelijk. De regen zorgt voor mogelijke relwerk is bijzonder kwetsbaar voor water
schade aan de instrumenten. Die zijn te - hadden we alles al overdekt. Een regenZANDVOORT - „We krijgen het druk," zegt Simon Auke- avond 18 september wordt in
klappen en zingen zo veel betrokken
kwetsbaar hiervoor. Bovendien gaat op bui kan anders dramatische gevolgen ma van het Zandvoorts Mannenkoor. Zaterdag 26 septem- Dance Club Yanks (ingang
zou worden bij het optreden.
deze manier de kwaliteit geheel verloren. hebben. Desondanks zijn er buien waar je ber is het koor uitgenodigd om op een feestje van SNS en Kosterstraat) een Rythm and
OU, WANT terwijl de eerste donder- Het is niet anders. Ik vraag me alleen af op een gegeven moment niets meer tegen Fortis in de Sint Jans kathedraal in pen Bosch. Zondag Blues Party gehouden. Dj Gislag als paukenslag klonk nadat de waarom de organisatie niet besluit de da- kan doen. Bovendien staan de kunste- zingen de mannen op het Shantyfestival in Zandvoort en een plon verzorgt de muziek. Het
publiek wordt gevraagd mei in
mezzosopraan een paar seconden tum van het Kunstcircus één of twee we- naars dan wel droog, maar het publiek week later gaan ze op toernee naar Spanje.
sportkleren te komen. Het
stilte liet vallen, barstte het echte nood- ken te vervroegen. Dat zou de kans op moet er ook lol in hebben om buiten rond
feest begint om tien uur en
te lopen."
weer enkele minuten later los. En zoals deze situatie aanmerkelijk verkleinen."
Uiteindelijk werd tegen half drie besloten
Volgens Aukema kijken de koorleden erg uit naar de optre- duurt tot drie uur 's nachts De
het een heuse naj aars-onweersbui bede kunstmarkt te beëindigen. Teleurge- dens. „Zingen in de Sint Jan is een bijzondere ervaring," zegt hij. entree is gratis.
taamt, was er geen enkel zicht op verbetesteld kijkt Rita Aker terug. „Het was een „Maar we zullen het wel in de benen voelen als we een dag later
ring. Het enige dat het ten goede leek te
treurig weekend, meer kan ik er niet van meedoen aan het Shantyfestival." Het koor is overigens druk
komen, was de spontane creativiteit van
maken. Toch wil ik ook even een positief bezig met het instuderen van zeemansliederen voor dit festival, Collecte
het publiek om de regen het hoofd te bieZANDVOORT - Het Prinses
woord laten klinken. Het enthousiasme zoals 'Piet Hein', 'Naar zee' en het eigen koorlied 'Ons lied aan de
den. De één zat met een omgekeerde stoel
Beatrix Fonds collecteert van
van de betrokkenen van zo'n weekend en zee' van J. Bonzet.
boven zijn hoofd, terwijl een ander de mohet publiek is keer op keer prachtig. En er
Ook de reis naar Barcelona ziet Aukema wel zitten. „Alhoewel 13 tot en met 19 september m
gelrjkheid een terrasparasol als paraplu te
De op zondag geplande kunstmarkt op was nogal wat publiek. Daarom tot slot het een heel georganiseer was voor mij. Maar het wordt vast heel Zandvoort. Het fonds besteedt
gebruiken met beide handen aangreep.
Van huis meegenomen stoeltjes werden het Gasthuisplein leek in eerste instantie het volgende: volgend jaar organiseren we bijzonder. We mogen bijvoorbeeld ook in een klooster zingen. de opbrengst aan onderzoeken
ingeklapt en het gros van de inmiddels gewoon doorgang te vinden. Om één uur weer met net zoveel enthousiasme en in- Mocht het warm zijn in Spanje, dan hebben we tegenwoordig over spierziekten. polio, ziekte
vijfhonderd aanwezigen probeerde een stonden de dertig kunstenaars met hun spanning het Kunstcircus. In een andere ook overhemden met korte mouwen. Die hebben we onlangs van Parkinson, ziekte van Huheenkomen te zoeken onder de afdakjes kunstwerken klaar om bezichtigd te wor- vorm dan die van dit jaar. In welke? Daar- aangeschaft. Want wat heb je aan een gevulde kas; laten wc er ningtpn, multiple sclerose en
die de plaatselijke horecagelegenheden den. Grotendeels overdekt, om de schade over vertel ik nu nog niets, dat moet een maar leuke dingen mee doen. Bovendien willen we uitstralen dat spasticiteit.
Daarnaast wordt hulp gebowe een actief koor zijn. Het zou trouwens leuk zijn als deze
van een mogelijke regenbui te beperken. verrassing blijven."
bieden.
uitstraling ook nieuwe leden oplevert, want die zijn van harte den aan patiënten met deze
Toen tenslotte de overkapping van de Het mocht niet baten.
ziekten.
Marije Goïnga welkom," aldus voorzitter Aukema.
Organisator Rita Aker, die dit jaar voor
geluidstechnici door een sterke windvlaag

Oude tekst krijgt nieuwe ondergrond

Slowaakse klanken

Donderslagen zijn geen pauken

Het Mannenkoor zingt van
Den Bosch tot Barcelona

Z

Kunstcircus valt hele
weekend in het water

PHILIPS ZONNEHEMEL

ARISTONA70CM
STEREO KLEUREN-TV

Compacte bruiner met 3 HPA Cleo-lampen,
60 minuten timer, zeer eenvoudig in te klappen
en te verplaatsen. Adviesprijs* 1790.-

70TA4412; Grootbeeld Flat Square
beeldbuis, 40 Watt stereo, teletekst met
8 pagina's geheugen, menusturing,
HI8 CAMERA STUNT! hoofdtelefoon aansluiting en
PHILIPS BREEDBEELD VPH65,12x motorzoom.' 1299.- "Smart Control" afstandbediening.
Adviesprijs*1645.PW6301, 61cmBI.LmeS,
l stereo, teletekst. Adv'2095/

1179.[PHILIPS 100HZ KTV
PT820; Black-lme S grootbeeld, stereo.TXT. Adv'2795.-

1679.-

869.SONY T R A V E L L E R

SONY STEADY SHOT !

1179.-

•••• sterren invnescapaciteit.
Adviespnjs'999.-

ning, front A/V, 50 voorkeuzezenders.
Adviesprijs*499.-

SONY + LCD SCHERM

Italiaansevormgeving. •*••
sterren invriescapacileil.
Adviesprijs 899.-

sproemiveaus. Adv'1179.-

728.-

BAUKNECHTVAATWASSER l

WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv"799.-

AP.3647; 156 liter koelen
en 60 liter vriezen. AdV949.-

499.-

DIGITALE STUNTS !

648.-

ZANUSSIWASAUTOM. ZANUSSI KOEL/VRIES BOSCH AFWASAUTOM.
SMS1012;RVSinteneur.4 |

INDESITWASAUTOMAAT WHIRLPOOL
KOEL/VRIES COMBI

PW9501;Tvvan 'tjaarl70cm TR780; STEADY SHOT,
l Black-lme S, 100 Hz digital topklasse camcorder. '2530 | scan, stereo, TXT. Adv"3895.-

3 programma's, beveiliging l
legen wateroverlast. '949 -

475.-

SV205; 2 koppen, audiodubbing, shuttle bedie-

679.-

PT4501; Teletekst.'1645.-

WHIRLPOOL
gedeelte met 2 vakken en AFWASAUTOMAAT

WA8214; Hoog centrifuge
loerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's/1 349.-

SAMSUNG VIDEORECORDER
SHOWVIEW EN PDC

TR620; 15x zoom, 3 proiramAE. Adviespnjs' 1 890.

IPHILIPS 100 HERTZ
BREEDBEELD KTV SONY Hi-8 HIFI STEREO

>2179.-

528.

Koelgedeelte met auto-

FL700; 750 toeren centrifuge. RVS trommel, schok
dempers. Adviesprijs'949..-

l PHILIPS 70CM STEREO

LUXE VAlffWASSER l
Nederlands (opmerk; 4 prograrnma's, 12 couverts. '899.-

BAUKNECHTWASAUTOM. matischeontdooung. Vries

TRV11; VideoS Camcorder Adviespnis '1980.-

1999.-

230 LITER
KOEL/VRIES COMBI

TR401,HiFi geluid Adv' 1330-

IPHILIPS 82CM KTV
TOP BREEDBEELD
132PW630; HiFi-stereo,
| TELETEKST. AdV2995.-

MIELE 1000TÖEREN
Topklasse. Vol eleclronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv'2299.'

595.MIELE KOELKAST

Sony, JVC, Panasonic, Canon;
TOPKLASSE, ind. Accessoires.

GSF341; 3 programma's.
Variabele indeling. Adv'1099.-

798.-

SIEMENSAFWASAUTOM. l
SN23000; Met aquastop en |
lage verbmikswaarden. * 1348.-

848.-

K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-en HFK-vnj. Adv 1399.

MIELE VAATWASSER |
Topklasse. 6 Programma's.
Waterontharder en waterstop.
SIEMENS KOEL/VRIES Adviesprijs'2099.-

795.-

AEG WASAUTOMAAT

.11. .nöoregro..- • -

Lavamat617; 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiliging, KG25V03; 240 netto inhoud,
zuinig en stil. AEG meerdere 2 vnesladen. Adv"1348.malen best getestl Adv 1449.-

PHILIPS SUPER VHS!
Turbo-Drive, stereo, TXT,
montage. Adviespriis' 1595.-

ARISTONA STEREO KTV
TA4412;63cm,teteteksL*1595.-

899.-

649.-

play. Adviesprijs'1095.-

Ned. Philips garantie. Adv*745.-

E920; 7 koppen Super Trilogic, vliegende wiskop,
HIFI Stereo. Adv'1650.-

=i^f C ALL CENTER

ARISTONA 55CM FSQ PHILIPS HIFI STEREO
j TA4311; Stereo, Teletekst, VR665; Showview + PDC,
| afstandbediening. '1245.- 4 koppen, FollowTV, long-

499.-

PT156; 37cm,
n,afst.bed.'64
afstbed. '645.-

389.

799.-

SONY72CM HIFI STEREO

1169.-

l KV24WS1; Super Trinitron,
l stereo, teletekst. Adv'2440.-

679.

A637; Hi-Spec Drive. '989.

SONY 55CM STEREO

INBOUW
APPARATUUR

428.-

468.-

PHILIPS SHOWVIEW
VR1 65; +PDC. afsl.bed. '745.-

BOSCH KOELKAST
WASDROGERSTUNT!

180 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv'985.-

MetffidWokenpluizenfflter. '495.-

275.-

598.NOFROST KOELKAST

Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs*649.-

Nooit meer ontdooien! "American Look" koelkast met maar
liefst 280 liter inhoud. Zuinig en stil, service aan huis.

ZANUSSI WASDROGER
PANASONIC Beste Koop!

395.CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig! RVS trommel. Adviesprijs'999.-

ARISTONASB25TURBO
Super Turbo-Drive, showview

\:JiïlH O99*"1 PDC,afstandbectening.'845.
SONYVCOMB0.37CMIIBCC
\9

l £«V>~

769.-

399.PRIJS i 649.- ~
29S
PANASONIC KTV TXT
Met

1

GRUNDIG 100 HERTZ

BKccDBccLD

KLEUREN-TV

JAAR LANG MOBIEL BELLEN EN BEREIKBAAR ZIJN!
PHILIPS TWISF GSM tekoon

INCLUSIEF allernieuwste topkwaliteit

DDCCnDCtin

afstandbediening.

HlFi stoo teletekst

'
met geheugen.

PANASONIC63CMTOP
MD2; HiFi-stereo, TXT
met geheugen. Adv*1399.-

M1400; Afstandbed. Adv'550.-

I GRUNDIG 63CM KTV
ST650; Stereo, TXT,
Adviesprijs '1829.-

Gasoven, vonkontsteking en j
ovenlade. Adviesprijs'849.-

~~ 398.-

(Voor aanvraag abonnementen xlln vôrelsu Geldige logltltn
|kopln loaltlmatle «n kopla bankjtjchtllt |iondcr bodragon)i

INTEL P200MMX PC
Multimedia PC, 32MB tnlem,
2.1 GBschijf. CD-Rom, fax/modem, W'95, 1 jr. On-Site garantieen helpdesk. Adv'3799.-

1899.-

90 LITER VRIESKAST PELGRIM KOOKPLAAT
3 vakken. Adviesprijs 698.-

\ GRU-L

Oplaadbare

IBMAPTIVAE60TOP!

WHIRLPOOL KAST

K6-233MMX, 32MB intern,
2.0GB. K56.flex fax/modem,15" monitor. Adv'3999.9Q7Q
£o/3.

Gunstig energie verbruik,
capaciteit, CFK-vrij.

GSD1300;3laden,11kginvriescapaciteit. Adv'848.-

PORTABLE KTV37cm 3KNOPSMUIS! K200

OPZETVRIESKAST

BUBBLEJET STUNT!

Handigl 50 liter. Adv'595.-

J P' 1 70; Kleurenprinler.'Sgg.-

^K^gS^'

ATAG WASEMKAP
3 standen en vettiller '259.-

HP INKJETPRINTERl

VRIESKISTEN!

DJ400, Ind. sheetfeeder..*499.-

,um

i-rtduld.»!""'^!""" -•Ge«WM-«»f.fu.15""-tl"
^^vlcspriis49^g^
f0omrAdvlespri|s Mgg _

;*k.U|*«c«oo|j..:
| mVkeV' Advl.esprl\s2 3 V

legen " • ~

In^nlQ'ng oo-r un,
tmers^JV
399..

^QQ ^ATl »
Metalenb"lze'

Detopmerken leverbaar in
alle maten en soorten. Er
is al een vrieskist vanaf:

349.-

KLANTENKAART
Meer budget door de gratis
BCC-card!
'Aanvraag-folder in de winkel!

4-pits gaskookplaat. AdV"295.-

choprolsnoei

Off. Ned. Philips garantie.
iBCCPRfJS;
Adviesprijs'495.-

TopklasseiSfr.garantie/^l.-

ETNA KOOKPLAAT
4 pils met2 delige branders.

449.-

I SKOPS

PORTABLE KTV 37CM CANON BJC4200

2-deligepannendragersen [
sierdeksel. Adviesprijs"490.-

BOSCH VRIESKAST HOLLANDIAKOOKPLAAT

P730; STUNT! Adv'699.-

269.-

498.-

LUXE FORNUIS

CENTRIFUGE

GRUNDIG 37CM+TXT SPEAKERSET80WATT

KTV37CM+TELETEKST

FG1;

Gasfomuis met
elektrische
oven, incl.
grill en
sierdeksel.
Adv'1450.-

Gas-elektro fornuis met grill j
en sierdeksel. Adv'695.-1

2800toeren.RVStrommel.''249.-

2549.

SONY PORTABLEKTV

269.ATAG
FORNUIS

798.-

MIELE WASDROGER

COMPAQPRESS2254PC!

RVS + vonkontsteking. *399.-1 ,*

ETNA FORNUIS

Electronischenreverserend.
RVS trommel. Adv'1799.-

K6-233 MMX, 15' monitor,
32MB, 3.SGB Wmdows'95

849.-

INDESIT INBOUW *
KOOKPLAAT
li

ias-elektro fornuis, grill, therrnpstaatensierdeksel.'1199.- |

Electronische besturing.
Zeer stil. Adviesprijs*1099.-

21S1; 55cm FSQ. Adv'849.-

stop.Adviesprijs*1299.-l>'

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS

BOSCH WASDROGER

WHIRLPOOL COMBI MAGNETRON
Hete lucht oven, Quartz gril , diglale timer tot 90 minuten
en RVS interieur. Ateprijs*1099.-

INBOUW VAATWASSER r
Volledig intergreerbaar.ly

998.-

l ns»etoaartot140 minuten. Kreukbescherming. Adv*949.-

JVC SHOWVIEW+PDC

A237; Express ProDigi. '714.[BCCl
\PRUSi
IKTV/VIDEO COMBlIlPRWS
STUNT! VHS-HQ VIDEO

BMs

7ÓOP ZONDER RISICO^

BAUKNECHTDROGER

KV.14V4; Showview, PDC.

•_»__ l

200 liter inhoud, cfk-vrij. Deuren omwisselbaar. Adv'849.-

SONY55CM TELETEKST

NVSD200; Showview +
PDC. Adviesprijs'649.

t

2-DEURS KOELKAST

Z180/4D; Automatische ontdooiing. Adviesprijs'749.-

VR1 61 ; Afstandbed. '645.-

«.,-.«„ i

vaatwassers etc. op bestelling l
voor de laagste prijzen van l
Nederland. Bijvoorbeeld: l

ZANUSSI 2-DEURS

PHILIPS VHS-VIDEO

Ruime 3 in 1 combi magnetron j
met hete lucht oven en gnll.
Dusontdooien, koken, bakken, |
braden en gratmeren. "999.-

l/«_lt,,.,.»__

SONY VIDEORECORDER

TV/VIDEO COMBI'S l

WHIRLPOOL AVM*

~~ 549.-

E105;Afslandbediening.'610.-

51.CM KTV/ VIDEO
TR426: Showview. PDC.
TXT, 2tuners.AdV1395.-

— 499.-

~~ 429.-

848.-

E260, Showview+ PDC. "780.-

M21; Hi-BlackTrinitron.*990.-

Met vriesvak. 140 liter inhoud, CFK-vnj. Adv '729.-

SIEMENS KOELKAST

Wassen en drogen in 1 machine, 1000 toeren. Adv'1549.-

SONY LONGPLAY

299.-

ij'jfe? «*«Kfi"

~~
1168.WAS/DROOGCOMBNATE

KV25; Super Trinitron, teI letekst, afst.bed. AdV1399.-

timer, autom. programma's.

Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Vele kook-1
funkties. Adviesprijs'699.-

1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk.
Waterbeveiliging. Adv*1649.-

I SONY 63CM STEREO

X2101 jTrimtron, TXT.'1440.-

nwi onn

AEG BOVENLADER

~~

~ 229.-

ZANUSSI KOELKAST SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Met vriesvak. Adv*699.-

— M8.-

met PDC. Adviesprijs'699.-

KOR610; DIGITAAL. 18 liter
inhoud, 800 watt vermo- [
i,autom programma's.'349.-

rrwj QCQ
rJiUL? oD^fi"

900 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs'1435.-

STEREO !
I SONY 100HZ SUPER! SAMSUNG
SV600; Videorecorder
1E2561; Super Trinitron,
PIP, stereo.TXT. AdV2970.-

Adviesprijs'699.-

BOVENLADER

SB65;4 koppen, SHOWVIEW
+ PDC, long play. Adv*1 095.-

DAEWOO MANETRON

24 LITER l
WHIRLPOOL KAST SAMSUNG
1000 W magnetron, 60 min.
130 liter, met vriesvak.

778.WHIRLPOOL

SONY BREEDBEELD ARISTONA STEREO
KV28W1; 71 cm Super TrinitIron, 60 Watt stereo, teleteksl. Adviesprijs'2990.-

Automatiscrieontdooiing.'529.-

PTj^i OQQ
\-f;m? £99."

AT80;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
AdV1099.-

JVC HIFI STEREO

m

iJ-J/Af
£lïim
145 LITER KOELER

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

HD610; Topper l 4 koppen,
Showview + PDC. '1199.-

l SONY BREEDBEELD

rwj OTO

MET

679.
PANASONIC STEREO

219.-

Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

5JAAR1T1_
BCC GARANTIE

E705; Super Trilogie, 4 koppen, Showview+PDC. * 1200.-

WHIRLPOOL AVM260 |
19 liter inhoud. Eenvoudibediening. Adv'599.- l

1-DEURS

578.

SONY HIFI STEREO

IKV29C1; Super Trinitron,
| TXT. Adviesprijs.*1880.-

179.-

WE900; Instelbare centrifugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfreinigende pomp. Adv'1199.-

E810; 4 koppen Super Trilogic montage videorecorder. Adviesprijs'1550.-

[teletekst

R2V1Ö; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek, l

698.-

SONY HIFI STEREO

M6135; Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneembaardraaiplaleau. Adv'279.-

SHARP MAGNETRON

INDESIT 900 TOEREN
WASAUTOMAAT

PHILIPS TELETEKJ
TELETEKST

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

179.-

AWM800; 15 programma's.
Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveililing. Adviesprijs '1079.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
l O2O - 6474939 j

649.

KE3100; Digitaal, gescheiden regelbaar. Maar liefst
280 liter inhoud, 3 vriesladen. CFK/HFK-vnj. '1849.-

848.WHIRLPOOLWASAUTOM.

Consumenten Helpdesk voor informatie en
advies. Tevens meidon van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app.

51 CM KTVTELETEKST SONY MONTAGE TOP!
170 voorkeuzezenders, Off.

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI

WM2000aRVStiomrnelenkuip.
Aparte temperatuurregeling.
Bespaarloels. Adv.'1348.-

VR7;Turbo-Dnve, stereo, montage.JogS Shuttle, TXT. • 1495.-

799.-

865.-

~~
978.SIEMENS WASAUTOM.

1079.PHILIPS MATCH-LINE

~1248.-

I

BCC B E T E R E N G O E D K O P E R
l
i

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

C n
i i

ncuCDUII IV
BEVERWIJK

Eli

U V C M I V V r C n
i i n. n .
i
.

1500m2 Superstore Beteren goedkoper!
Bi.oo«i,-,ice
Breestraat65

7AANDAM
i««WUAIWI

1500rn2 Superstore Beter en goedkoper!
w«t7ilriP w
/nnn.r niru« H nrn.i,i
Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Broek)

l

20 EL E K
1
^r.rJM'BgiiW.r
,N D E ^

~ 138.ETNA WASEMKAP

AVANCE; 3-standen.' 135.-

299.-

RpT|V d l a % J" l • ïU l U d -1^1
IN DE RANDSTAD
maandagmiddag . . . . . . . . ^. 13.00 tot IB.OOuur
.M^TPoniM iMQTFi uccM 4iKM«»n
dinsdag t/m vrijdag
09.30 t o t 18.00 uur

AMSTERDAM - AMSTELVEEN • ALKMAAR •
BEVERWIJK-ZAANDAM-DELFT-DEN HAAG

-ZOETERWOUDE-ZOETERMEERLEIDSCHENDAM - MAARSSENBROEK HILVERSUM-UTRECHT-ZEIST

-a«.rHan
Z^teraag

nq in tnt 17 on iiur
, ... . UÜ.JU 101 W.UU uur

KOOPAVONDEN Badnoevedorp MaarssenbroeK
Delft en Zoetermeer vrijdag... 19.00 tot 21.00 uur
overige filialen donderdag ... 19.00 tot 21.00 uur
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'Collectanten zyn soms net sociaal werkers'
T

riep hierbij naar de collectant:
'Alstublieft, een hand met
geld!' Vooral als je in sommige
gevallen weet dat mensen het
niet zo breed hebben, is het
heel betekenisvol als ze toch
aan zo'n inzameling mee willen
helpen."
Naast de bijdrage van de gevers is Thea Porsch ook de collectanten heel dankbaar. Ze
licht toe hoe uiteenlopend
deze groep altijd is geweest.
„Mensen die uit hun eigen omgeving ervaring hebben met
hartpatiënten, familieleden en
vrienden van collectanten, kinderen die vroeger meeliepen
met hun ouders en op hun
veertiende zelf mogen lopen,
mensen die door bijvoorbeeld
de televisie op de noodzaak
van de Hartstichting worden
gewezen; iedereen heeft zijn eigen aanleiding. Maar allemaal
lopen ze voor hetzelfde doel."
Ondanks de drukke werkzaamheden voor en tijdens de
collecte heeft Thea Porsch zelf
ook veel met de bus gelopen.
„Ik was voornamelijk bezig
met de organisatie. Maar soms
zag ik dat er enkele straten
bleven liggen en dan kon ik het
niet nalaten die gaatjes even
op te vullen. Dan dacht ik bij
mezelf: 'gauw met de collectebus er op af." Thea Porsch
kijkt met een blik alsof ze wil
zeggen: neem me niet kwalijk
dat ik zq'n bemoeial ben.
„Ieder jaar was het weer ontzettend spannend wat de uiteindelijke opbrengst zou worden. ledere avond kwamen er
collectanten hier thuis om hun
ingezamelde bedrag in te léveren. Hoe verder de week vorderde, hoe meer de spanning
toenam. Vooral de laatste dag,
zaterdagmiddag, was altijd
een gekkenboel. En als dan
bleek dat het weer gelukt was
over het bedrag van het vorige
jaar te komen, ja, dat geeft een
heerlijk gevoel."
Uit persoonlijke ervaring
weet Thea Porsch dat het geld

Cursisten van Leni Pennings
leren met Spanjaarden te praten
ZANDVOORT - „Of het
leuk is om Spaans te geven?
Nou, neem gerust van mij
aan dat ik het ontzettend
leuk vind! Ten eerste omdat
Spaans een heerhjke taal is
en ten tweede omdat ik het
een geweldige uitdaging vind
om kennis over te dragen en
met mensen te werken," aldus Lenie Pennings. Vorige
week is zij weer begonnen
met haar taalcursussen voor
beginners en gevorderden in
het
Aktiyiteitencentrum
Zandvoort in de Celsiusstraat. En ook de lessen bij
haar thuis, voor groepjes van
hooguit acht leerlingen, nemen binnenkort weer een
aanvang.
Mevrouw Pennings heeft
vroeger vloeiend Spaans leren
praten en schrijven toen ze zes
jaar lang op het Iberische
schiereiland woonde en werkte. Na haar terugkomst werd
ze prompt gevraagd om les te
geven, maar daar begon ze niet
zomaar aan. „Er is nu eenmaal
een groot verschil tussen een
taal goed spreken en anderen
een taal goed kunnen leren,"

legt ze uit. „Daarom ging ik
eerst een vierjarige hbo-opleiding volgen, teneinde als gediplomeerd docent op professionele wijze aan de slag te gaan."
Aanvankelijk beperkte ze
zich tot vrienden en kennissen
die naar Spanje op vakantie
gingen en op hun bestemming
graag een beetje in de landstaal wilden communiceren.
„Maar van het een kwam het
ander en via via kreeg ik steeds
meer leerlingen. Sinds een
paar jaar timmer ik nu echt
serieus aan de weg. Zo heb ik
vorig jaar heel wat contacten
overgehouden aan mijn succesvolle actie om de Spaanse
zender TVE hier op de kabel te
krijgen."
Volgens Lenie Pennings
schrijven mensen zich om allerlei redenen in voor haar 25
lessen omvattende cursussen.
„Het kan om vakantiegangers
gaan of om mensen die Spaans
gewoon een mooie taal vinden.
Maar ik heb er ook leerlingen
bij die het gewoon voor hun
werk nodig hebben. Tenslotte
is Spaans nog altijd de tweede
wereldhandelstaal." Maar wat
het motief ook is, alle cursisten
mogen rekenen op de persoon-

Je moest er wel stalen zenuwen voor hebben, maar volgens hen die
'iet durfden was liet een hele ervaring. Zondagmiddag kregen
bezoekers van de Open Dag bij Gran Dorado de gelegenheid om een
JProng van 45 meter te maken. Ze werden opgevangen door een net.
Un
k een medewerkster van Gran Dorado had genoeg moed om de
Sprong ie wagen
Foto Rob Knottrr

Met

oog

Het spijt haar dat ze er vlak voor 'haar' twintigste collecte
een punt achter moest zetten. Samen met haar man Frans
(„hij stond altijd voor me klaar") organiseerde Thea Porsch
vanaf 1979 trouw ieder jaar de collecte voor de Hartstichting
in Zandvoort. Dit voorjaar moest ze vanwege gezondheidsredenen noodgedwongen haar functie neerleggen. Het hele
bestuur volgde en trad af. „We waren het onderling eens: de
tijd was gekomen voor een nieuw, jong bestuur. En dat is
inmiddels gevormd. Haar eerste collecte heeft plaats gehad
in april. Ik heb er voor de toekomst alle vertrouwen in."
HEA PORSCH lacht
wanneer ze terugdenkt
aan haar eerste jaren
bij het comité van de
Hartstichting in Zandvoort.
„In 1970 ben ik begonnen als
collectant. Toen mij in 1979 gevraagd werd om het secretariaat te doen voor de coördinatie
van de collecte, kon ik geen
'nee' zeggen. Dat was het
startsein."
De jaren die volgden, bezorgden Thea Porsch en haar man
Frans mooie ervaringen, ontroerende ontmoetingen en helaas ook af en toe minder leuke
voorvallen. Met een armzwaai
lijkt ze die laatste van tafel te
vegen. Positief blijven is één
van de belangrijkste drijfveren
achter het grenzeloze enthousiasme waarmee Thea Porsch
verbonden is met de Hartstichting. En dat heeft ze door
de jaren heen de collectanten
op hun hart weten te drukken.
„Ik heb het allemaal met zoveel plezier en voldoening gedaan. Het leuke van het lopen
van de collectes is de sociale
kant ervan. Je komt bij mensen aan de deur, soms word je
binnen gevraagd voor een
praatje en een kop koffie. We
hebben een collectant gehad
die bijna de functie van een
sociaal werker vervulde. Zat 'ie
avonden bij mensen thuis.
Daarom is het ook zo belangrijk dat collectanten jaarlijks
in dezelfde wijk lopen. Op die
manier kan je met mensen een
band opbouwen. Ik begrijp
ook wel dat dat extra dingen
zijn, hoor, niet iedere collectant heeft daar tijd voor. Het is
immers al geweldig dat we
jaarlijks op tientallen medewerkers kunnen rekenen."
ledere collectant heeft zo
zijn eigen ervaringen en verhalen. Thea Porsch: „Hartverwarmend was bijvoorbeeld het
verhaal van een oudere vrouw
die van één hoog een plastic
handschoen liet zakken met in
elke vinger een muntstuk. Ze

Zandvoorts
IMieuwsblad

en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Bruidsparenfile
Trouwen op 9 september 1999 is zó populair dat het in Zand-i
voort nog erg moeilijk wordt om een plekje te krijgen. Er kunnen
maximaal zes paren trouwen op die dag en er hebben zich er al
vier opgegeven. Omdat aspirant-echtparen zich pas eenjaar van
tevoren mogen inschrijven, was het woensdag dringen op het
raadhuis. Om kwart over zeven stond het eerste stel, uit Amsterdam, voor de deur. Voor half negen meldden zich nog drie paren.
Ze moesten even geduld hebben, want om negen uur ging de
balie in het raadhuis pas open.

Sterke zussen

Mevrouw Porsch (links) stopt met haar bestuursfunctie bij de Hartstichting. Mevrouw Hendrikse (rechts) is een van de mensen die het van
haar overneemt

van de Hartstichting goed besteed wordt. „Er gaat in de medische wereld ontzettend veel
geld om, maar ik heb met eigen
ogen de ontwikkelingen gezien. In de afgelopen 25 jaar
zijn onderzoeken ontwikkeld,
er is grote vooruitgang ge-

Foto André Lieberom

het noodzakelijk blijft een
steentje bij te dragen aan de
verbeteringen."
„Mijn besluit om te stoppen
was voor de andere bestuursleden, penningmeester Worst,
toegevoegd lid de heer Bakels
en mijn man, die voorzitter

'De vrouw die een handschoen met
geld liet zakken, ontroerde me'
boekt met behulp van computers en apparatuur en de
wachtlijsten zijn aanmerkelijk
korter geworden; er is echt
veel veranderd. Helaas blijven
hartklachten volksziekte nummer één in Nederland, zodat

was, de doorslag om het ook
voor gezien houden. De tijd
voor een nieuwe, jonge groep
was gekomen. De overgang
verliep een beetje hectisch.
Gelukkig hebben we drie personen bereid gevonden de lei-

ding over te nemen. Door het
korte tijdsbestek werden ze
min of meer in het diepe gegooid, maar met de nodige inspanning en aanpassing is de
collecte uiteindelijk gelopen.
Ik heb er voor de toekomst van
de collecte alle vertrouwen in."
Mevrouw Hendrikse is één
van de nieuwe bestuursleden.
Enthousiasme en betrokkenheid kleurt haar motivatie de
taak van haar voorgangster
over te nemen. „Ik collecteerde al acht jaar toen ik dit voorjaar gebeld werd met de vraag
wat extra werkzaamheden te
kunnen doen. Ik realiseerde
mij dat het voor één persoon
heel veel werk is. Petje af hoor,
voor Thea Porsch. Gelukkig
waren mevrouw Van Dieben en
mevrouw Vossen ook bereid

F

POLITIE: Alarmnummer*! 12.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA)
Ujke aandacht van hun docen- Kennemerland.
te. „Natuurlijk heeft de één er
meer moeite mee dan de an- Huisartsen: De volgende huisder," weet zij uit ervaring. „Ik artsen hebben een gezamenlijprobeer daarom altijd om ie- ke waarnemingsregeling: J.
dereen zich tijdens de lessen Anderson, B. van Bergen, C.
zoveel mogelijk op z'n gemak Jagtenberg, Hermans, P. Paarte laten voelen. En dat wordt dekoqper, H. Scipio-Blüme, F.
bijzonder op prijs gesteld."
Weenink. Informatie daarover
Wie zich wil aanmelden voor tijdens weekend, avond/nacht
één van de cursussen, kan Le- vanaf 16.30 uur, én tydens
nie Pennings bereiken via tele- feestdagen via telefoonnumfoonnummer 023-571.759.
mer (023-) 5730500. De spreekuren van de dienstdoende arts
zijn zowel op zaterdag als zondag van 11.30 tot 12.00 uur en
van 17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.

m

Berichten
en tips voor
deze rubnek met
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad.
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12 Tel 023-5716648,
of Faxen 023-5730497.

Art Atra kiest
voor drie
kunstenaars

ZANDVOORT - Sinds l september heeft de in de Zeestraat gevestigde galerie Art
Atra een heel andere opzet gekregen. In plaats van het werk
van allerlei verschillende kunstenaars blyft het aanbod
voortaan beperkt tot het creatieve resultaat van slechts drie
personen. In de eerste plaats
dat van eigenaar René de
Vreugd zelf, aangevuld met dat
van de Zandvoortse beeldhouwster Paola van der Drift
en de "Duitse magisch-realist
Hans Peter Irbenseder.
„Omdat ik als kunstenaar tegenwoordig enorm in de lift zit
en best wel goed verkoop, heb
ik gewoon een eigen galerie no-'
dig," verklaart De Vreugd zijn
koerswijziging. „Daar kan ik
mijn werk tonen op de momenten dat het niet elders wordt
geëxposeerd. En in de tussentijd bied ik Paolo en Hans Peter de ruimte om zich te presenteren. Die twee ken ik al
jaren en ik vind het ontzettend
goed wat ze doen." Zyn Duitse
collega is de eerste die de galerie mag gebruiken voor een
solo-expositie. Ergens in noyember zal deze tentoonstelling met een feestelijke vernissage worden ingeluid.
Maar voor het zover is vullen
de schilderyen van de bekende
Nederlandse actrice Sylvia
Kristel de wanden van Art
Atra. Ter gelegenheid van het
filmfestival in Zandvoort bleek
de diva bereid haai- beslist serieus te nemen schilderijen een
week of drie in de galerie te
vertonen. Vanmiddag (woensdag) om drie uur wordt haar
expositie door regisseur Robbe de Hert officieel geopend.
Wie wil zien hoe Kristels specifieke compositiedrang en
kleurgebruik oogt kan van
maandag tot en met vrijdag
tussen 08.30 en 17.00 uur in Art
Atra terecht. (Zie ook: filmpagina)

Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
0900-1515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W. Neutel, tel. (023-)
5713073, openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te
bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 0900-1515. •
Verloskundigen: Mevrouw S.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort,
tel. (023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst 023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)

5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
minimaal l dag van te voren
opgeven bij het Welzijnscentrum, tel. (023-) 5717373. Voor
de maandag moet men zich op
de vrijdag ervoor opgeven.
50 plus Inlooppunt: Woe 10-12
uur, voor informatie, ontmoeting, leestafel en kopje koffie of
thee. Willemstraat 20, zij-ingang Gemeenschapshuis.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l,
tel. 5713459 bgg 023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat
ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023
(5)235100 (nv Energiebedrijf
Zuid-Kennemerland. Tijdens
kant.uren: 5235123.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-)
5714131.
Open
ma.

mee te helpen aan de collecte.
We hebben toen tegen elkaar
gezegd: 'We proberen er samen het beste van te maken'."
„Het kost natuurlijk in het
begin tijd om alles op orde te
krijgen, zeker zo vlak voor de
collecteweek. Maar als je sociaal bent ingesteld, verantwoordelijkheidsgevoel hebt en
beseft hoe nuttig het werk is,
valt het allemaal heel erg mee.
We streven ernaar een overzichtelijk systeem op te zetten
waar we alledrie mee overweg
kunnen. Op die manier ontneem je elkaar veel inspanning
en kan je elkaar opvangen en
aanvullen als het moet. We zijn
het alledrie over eens: met goede moed gaan we de volgende
collecte in april tegemoet."
Marije Goïnga

Dier
van de
week

Klaas geveld

Een kat die Generaal heet?
Jawel, deze grote
en stoere kater stapt rustig1 in het rond of
ligt lekker te luieren ver van
alle drukte. De Generaal
houdt toezicht op het goed
functioneren van de afdeling.
De dierenverzorgers zijn zijn
personeel, maar hij is wel
goed voor z'n onderdanen.
Met zo'n naam zou je wellicht
een vechtlustige kat verwachten, maar deze vier jaar oude
kater is van het type 'ruwe
bolster, blanke pit'. Toch
trekt hij af en toe zijn gevechtstenue aan en gaat op oprlogspad. Vooral honden zijn een
gewilde prooi voor hem. De
Generaal hoort niet thuis op
schoot.
Wie geeft deze kat zijn thuisbasis? Meer informatie over
de Generaal of een van de vele
andere dieren die een leuk,
14-17.30/18.30-20.30 uur, di. nieuw thuis zoeken, kan men
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij. krijgen bij liet Kennemer Die10-12/14-17.30/18.30-20.30
u.,
rentehuis, tel. 571.3888.

zat. 10-14 uur.

Burgerlijke stand
Periode: 5 -11 september 1998
Geboren: Bas Johannes Romijn, zoon van Johannes Cornelis Maria Romijn en Dorine
Maaike Dyksma. Quinty Brune, dochter van Pieter Brune
en Victoria Gefferie.
Ondertrouw: Robert Simon
van den Berg en Tieneke Kqllee. Ronald Hoekstra en Wilhelmina Henrica Ruwiel.
Gehuwd: Ronald Werner Auer
en Diana Viveen. Walther Edgar Immanuel Rikert en Marieke Florentine de Vos.
Overleden: Salomon Druijf
(78). Cornelis Thimotheus Antonius Booms (71). Gerard Arthur Nieuwenhuis (89). Frans
van Woudenberg (84). Johannes van der Vliet (72).

Kerkdiensten
Hervormde Kerk: zondag 10 uur: ds W. van Galen uit Heemstede.
Gereformeerde Kerk: zondag 10 uur: ds J.A.S. Végh uit Amsterdam.
Agatha Parochie: zaterdag 19 uur: P. vd Smaal en M. Wassenaar.
Zondag 10.30 uur: P. v.d. Smaal en M. Wassenaar, m.m.v. Caeciliakoor.
Nieuw Unicum: zaterdag 10.45 uur: geen dienst.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: zangdienst.

Het komt niet zo vaak voor dat zes zussen tussen de 75 en 84 jaar
nog allemaal leven. Adriana Visser-de Groot (82 jaar) uit Zandvoort heeft dat geluk wel. Onlangs waren de zussen een keer bij
elkaar en maakten ze een zelfde soort foto als de foto uit 1923.
Op de oude foto is mevrouw Visser (die toen nog De Groot
heette) rechts naast haar moeder en haar kleine zusje te zien. Ze
zit helemaal links op de bank op de nieuwe foto. „We hebben nog
altijd een hele goede band met elkaar," vertelt mevrouw Visser.
„Als een van ons iets mankeert, bellen we er een op en weet de
rest het ook al heel snel. Helaas zijn er drie zwagers overleden.
Maar we zijn wel blij dat we er nog alle zes zijn." Een sterk
geslacht dus, het geslacht De Groot.

Storm en regen teisteren Zandvoort

Klaas Koper, een van de meest sympathieke en actieve dorpsgenoten, ligt helaas in het ziekenhuis. Klaas heeft last van zijn hart.
Hopelijk schittert hij als dorpsomroeper op 27 september tijdens het Shantyfestival toch in het dorp en anders zeker weer bij
een andere gelegenheid. Misschien helpt het als iedereen hem
een kaartje stuurt om hem beterschap te wensen. Hij ligt in het
Kennemer Gasthuis, kamer 3423, Boerhavelaan 22, 2035 RC
Haarlem.

Geest(ige) muziek

Ik heb meneer Knipscheer vorige week in het Zandvoorts
Nieuwsblad laten orgelspelen in de Hervormde Kerk. Dat is erg
knap, want meneer Knipscheer is al ongeveer een eeuw dood, zo
merkte een slimme lezer op. Hooguit zijn geest had nog wat
kunnen uitrichten. Er hebben zaterdag trouwens wel springlevende mensen op het orgel gespeeld. Het orgel is gemaakt door
Knipscheer en kwam in 1848 in de kerk te hangen. Vandaar de
verwarring.

Op bezoek
Het gaat goed met het bezoeken van oudere Zandvoortse vrouwen volgens Mini de Wolf van het Welzijnscentrum. Er zijn
inmiddels ruim vijftig mensen bezocht. „Over het algemeen
reageren ze heel positief. Ze stellen het erg op prijs dat er
iemand aandacht aan hen besteedt. Een vrijwilliger, die een
speciale training heeft gehad, bezoekt ze en vertelt het een en
ander over wat er in Zandvoort voor ouderen te doen is. Als de
mensen er behoefte aan hebben dat er meer actie ondernomen
wordt, dan kan dat ook. Bijvoorbeeld als ze met een probleem of
een vraag zitten. Dan vertelt de vrijwilliger die bij hen op bezoek
is geweest dat aan de coördinatoren van het Welzijnscentrum "
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de énige échte drukkerij in Zandvoort

van Petegem

Kersvers,
Massief kcrscnhouccn
ledikant.

Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

DOMAINE
DE LABALLE
Vin De Pays
Blanc Sec

Kerke pad 6
TelJFax (023) 5712793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

Iruroductieprijs f2.998,"
SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

Fa. Gansner & Co,

van MEEUWEN

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
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OMAINE DU
MONT-SAINTJEAN
Merlol-Rouge
Deze donkerrode wijn
heelt een zwoel bouquel met aroma's van
zwarte bessen, bramen
en kersen. De smaak
van deze wijn is soepel.
Op hel concours in
Parijs kreeg deze wijn
terecht een gouden
medaille.

In Malpo-Valley (Chili)
vonden wij bij familie
De Martino een mei
goud bekroonde
Sauvignon Blanc. De
wijn heelt het lypische
karakter van kruisbessen en tropisch Iruil.
Heerlijk voor bij
salades cl quiche.

kleun warm rood
«.«tl bouquet: bosvruchlen

1998

130

soorten
vlees

HARTEVELT
JONGE JENEVER
HELE LITER
ELDERS22Ï95

20,
95
9,

l kilo Vers mager RUNDERGEHAKT
+
l kilo Verse Hollandse KIPFILET samen
600 gram BABIPANGANG
+
400 gram NASI GORENG
samen
GRILLWORST
OF
GEKOOKTE WORST
200 gram

BOUCHERIE
9
3'

Coleaux du Unguedoc
Rouge
Op het Concours des
Grand Vms du Languedoc/Roussillon
vonden we deze
prachtige gouden
medaille wijn.
Typische Languedoc,
tonen van pruimen,
kersen en ander Iruit
samen met laurier.

Deze schitterende rode
Bordeaux van hel
Chaleau Bourdicolle
kreeg terechl goud op
hel Challenge Inlernalional du vin.
Zacht met intense
kracht van bramen
en zwarte bessen.
Een absolute topper!

DE_MART|NI kleur: blaikgeel

60 jaar

soorten
vleeswaren

b

DEMARTINO
SAUVIGNON BLANC
"Estate bottled"

RIJKSSTRAATWEG 67 - 71, HAARLEM. TEL. 023-5254956 ^Ü
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Dondardag koopavond.

50

ab

ESERVE PIC
ST. LOUP

De Slaapvóorlichter voor Kennemerland

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

O
a'l
n-

Deze zeer deskundig
bereide wijn kreeg op
het Concours General
Agiicole in Parijs een
gouden medaille. Een
mooie frisse witte wijn
waarin cilrusachtig
fruit naar voren komt.
Voortreffelijk bij
K, -- visgerechlen.

CHATEAU
BOURDICOTTE
Grand Vin de Bordeaux
Rouge

DELAFORCE
PORT

vergelijkba re prijs

O 98
^">

CAPRI SONNE
handzame foliepacks i 0,2
liter voor naar school, bij
de lunch ol lussendoor.
In de smaken appel,
orange of mulllvrucht.

DOOS 5 PACKS

J?m vrijdag van

T_I »••»* *»«««» s,
*. *
Tel."57<1906^l%Vtyan£.Oö tot 17.00 uur
ws

„
f ~>*> zaterdag

FINEVIEILLE
LA TOUR
HELE LITER

LEEUW
PILSENER

. ^\\:^i:^^>^i|:v, -;,\>; .*"

AMBACHTELIJKE KWAUTEITSSLAGERIJ
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VOOR HET MOOISTE VLEES,

heeit alle dranken!
Bingo Grote Sponsor Loterij van start

Speel mee voor sport,
welzijn en cultuur
Vul de bon in om lid te worden
van de Grote Sponsor Loterij.
Stuur hem vandaag nog op!
Dan heeft u uw bingokaarten
zo spoedig mogelijk in huis en
hoeft u geen uitzending te missen. Bovendien is de hele netto
opbrengst van de Grote
Sponsor Loterij bestemd voor
vele goede doelen voor sport,
welzijn en cultuur.

Heeft u aan het eind van het
programma minstens 12

bingogetallen goed? Bel dan
0909-0077 (95 ct/min) en maak
kans op een uitnodiging voor
de opname van de Record Show
in de studio. Wie weet bent u
dan kandidaat en wint u een
BMW! In reactie op uw telefoontje bij 12 of meer bingogetallen goed krijgt u een interessante cadeaubon toegestuurd
en maakt u geregeld kans op
bijzondere extra prijzen.

45

29

21

43

07

27

14

08

20

15

28

40

24

31 44 06 33 *

16 september
Jaarmarkt
Alphen a/d Rijn

getal 23 t/m 36
04 f 10.000,- 36
f 20,f 1.000,-

05

f 10,-

26

f 100,-

30

f9,-

23

f50,-

02

f 8,-

12

f 40,-

13

f7,-

35

f 30,-

42

f6,-

22

f25,-

41

f5,-

Straatprijs augustus

19 september
Feestweek Buurtcentrum
de Boog in Nieuwegein

bekendmaking 13 september
f5.000,, /
7556 DC

20 september
Dam tot Dam loop
Zaandam

f 25.000,7556 DC 005

Extra Straatprijs

Da BMW
1973PB010inlJmuiden

BON VOOR BINGO f^S l
, ik wil bingo spelen en dus meedoen aan de Grote Sponsor Loterij. Ik
wil kans maken op alle prijzen inclusief
de Bingoprijzen.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,- (één lotnummer)
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters.
Deelname aan de Grote Sponsor Loterij houdt
in aanvaarding van het reglement.
Voor informatie: tel. 020 - 677 68 00.

DE GROTE

m

D de heer
Naam:

D mevrouw

150.98.09

Adres:
Postcode:._
Plaats:
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
Tel:.
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:

~*T|""'-^

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
de Grote Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875,1100 VG Amsterdam.

|

edia

'

Overige Bingoprijzen

37

ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCKIII heeft meer dan 50 slijterijen, bel voor onze overige vestigingen: 0172-447 300
Alle aanbiedingen zijn geldig l/m 27 september, zolang de voorraad strekt. Druk- en zetlouten voorbehouden!

erk

Thuisbingo van
f 25.000,-

Postcode Loterij
op locatie
Op zondagavond 4 oktober ziet
u voor het eerst de Bingo van
de Grote Sponsor Loterij in de
Record Show met Martijn
Krabbé. Met u\v bingokaarten
van de Grote Sponsor Loterij
maakt u dan kans op de
Thuisbingo van 25.000 gulden
en duizenden andere prijzen.

De Bingogetallen
getal 1 t/m 22
*
39 16 01 17 19

Heeft u met bovenstaande
getallen een volle kaart,
dan wint u de

Johan Cruijff: "Stuur snel de
bon in en speel mee voor sport,
cultuur en welzijn!"

HAARLEM: Californieplein 17 (naast D-reizen) •

Uitslagen
Postcode Loterij
Record Show
13 september 1998

Stand Mega Jackpot

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
nieuwsbladen van Weekmedia. Met een bereik
van ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt het voor de hand
dat de personecls- en opleidingenadvertenties
goed gelezen worden.
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving ons kantoor.
De uitgebreide folder en advertentie-tarieven
liggen voor u klaar.
Amsterdam 020-562.3076
Amstelveen 020-347.3422
Zandvoort 023-571.7166

2 miljoen

GASTONS
SURPRISE:
Message
Watch
Postcode Loterij Record
Show 20 september .
Kijk, bel en win
dit superveelzijdige
horloge.
Elke zondag
20.30 uur op RTL 4:
de Postcode Loterij
Record Show

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe efficiënte manier om snel
in contact te komen met leuke meisjes,
vrouwen en mannen vla de Contactlijn. Op
de Contactlijn 0906-501515.6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van lezers die een
serieuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van één van de nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de Ingesproken advertenties
door een leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf

anoniem, een gratis contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat u de advertentie
heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code van de belcomputer.
Hiermee kunt u later de reacties op uw
eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u
ingesproken advertentie ook nog plaatsen
in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen licbben o;
deze wijze al binnen één of twee dagen
leuke contacten met anderen gekregen.
(l.OOgp

Weekmedia 17

woensdag 16 september 1998

Britse oldtimers
ZANDVOORT - Het circuit
staat dit weekend in het teken
van Britse auto's. Tydens dit
Brits Festival vallen de oldtimers en de driewielers vermoedelijk het meeste op. Zo worden de vijftig jaar oude Lptussen van stal gehaald en zijn er
zelfs Britse auto's van voor de
oorlog te bewonderen. Zaterdag zijn vanaf tien uur de trainingen. Om half vier is er een
wedstrijd met historische Britse automobielen. Zondag begint het programma om half
tien met een tour over het circuit in Britse auto's van voor
1974. In het rennerskwartier is
een markt.
ADVERTENTIE

HBC te sterk voor Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - Na de mooie overwinning van vorige week bij Ripperda
ondervond Zandvoortmeeuwen nu te
veel weerstand van HBC en verloor met
1-2. Vooral in de eerste helft liet HBC
vele kansen liggen tegen het nog lang
niet ingespeelde Zandvoortse team.
Onder hele moeilijke omstandigheden,
het regende de gehele wedstrijd, probeerden beide partijen er wat van te maken.
HBC, getraind door Zandvoorter Pieter
Keur, was veruit de betere ploeg en had
ook het meeste balbezit. Balbezit kon
Zandvoortmeeuwen vrijwel niet krijgen.
John Keur en Raymonmd Holzken toonden zich in deze wedstrijd balvast maar
meestal was balbezit van korte duur.
HBC ging beter met de bal om en legde
vaak aardige combinaties op de goed bespeelbare grasmat. Doelman Mare Buchel
redde de Zandvoorters een paar keer van
een tegentreffer, doch hij had over geluk
niet te klagen toen tot maar liefst twee-

maal toe de bal tegen paal en lat kwam.
De Heemstedenaren kregen echt wel
mooie kansen maar sprongen daar te nonchalant mee om.
Het zat Zandvortmeeuwen in deze fase
aardig mee want ook na een misverstand
tussen doelman Buchel en zijn verdediging rolde de bal tergend langzaam richting doel maar ook naast dat doel. Ondanks een voorbeeldige inzet kwam Zandvoortmeeuwen er aanvallend niet aan te
pas, maar desondanks werd er gerust met
een 0-0 stand.
Menige toeschouwer heeft de eerste
treffer niet gezien. Die toeschouwer deed
zich nog tegoed aan de koffie of iets sterkers of HBC had de score meteen na het
fluitsignaal voor de tweede helft geopend,
0-1. Riek Hoff ronde de eerste snelle aanval meteen netjes af. Het team van de
coaches Lock en Heesemans kwam toen
wat meer uit de defensieve stellingen
maar kreeg toch geen greep op de wed-

strijd. De ploeg uit Heemstede speelde
veel beter maar bracht ook veel kansen
om zeep.
Halverwege de tweede helft verdubbelde HBC toch de score. Doelman Mare
Buchel kon de glibberige bal niet onder
controle krijgen waarna Sander van der
Hurk de bal in het verlaten doel plaatste.
HBC verloor vervolgens de greep op de
strijd waardoor Zandvoortmeeuwen een
overwicht kreeg. Zelfs met tien man, Arif
Ozdogan mocht na zijn tweede gele kaart
vertrekken, bouwde Zandvoortmeeuwen
aan een slotoffensief.
Uitgespeelde kansen kregen de Meeuwen niet, doch de vrije trappen die het
kreeg waren zeer gevaarlijk. Uit een daarvan haalde Raymond Holzken vreselijk
mooi uit. De bal verdween schitterend in
de bovenhoek, l -2. Met nog vijf minuten te
gaan heeft Zandvoortmeeuwen het wel
geprobeerd, doch HBC bleef overeind en
nam de verdiende overwinning mee naar
huis.

17 t/m 23 September
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Do. 17-09
KLEINE TEUN

19.00 uur
De Zeeschuimers in de nieuwe trainingspakken

De Zeeschuimers blij met sponsoring
Vr. 18-09
KARAKTER •

19.30 uur
FËL1CE FELICE

12.30 uur

Za. 19-09
FILMS in Zandvoorl

15.30 uur
HUKTERS EN
HOFDAMES

19.30 uur

IDETRIPVANTEETJEJ
21.30 uur

Zo. 20-09
FILMS in Zandvoort
15.3(1 uur
DE VERSTEKELING

19.30 uur
DE GORDEL VAN
SMARAGD

21.30 uur

Ma. 21-09
F 19,99

19.30 uur
TEMMINK;
THE ULTIMATE
FIGHT

21.30 uur

Di. 22-09
| MARIE ANTOINETTE |
IS NIET DOOD

19.30 uur
DE POOLSE BRUID

21.30 uur

Wo. 23-09
FILMS in Zanclvoort

ZANDVOORT - Tijdens de
open dag van 13 september
jongstleden, van Gran Dqrado, verzorgden de wedstrijden synchroonzwemafdeling
van Zwemvereniging De Zeeschuimers.fraaie demonstraties.
Voor deze demonstraties bestond een geweldige belangstelling en bovendien zwom
een aantal bezoekers zelfs mee
om te zien of kunstzwemmen
nu echt wel zo moeilijk was.
Verrassend was het dat Gran
Dorado besloten had om De
Zeeschuimers dit jaar te voorZANDVOORT - De ZVMRabobank handbalsters besloten een puike partij handbal met een 14-13 overwinning op Hugogirls. De Zandvoortse mannen hadden
moeite een team op de been
te brengen en verloren kansloos met 14-9 van Tonegido.
Onder bijzonder moeilijke
omstandigheden werd er zondag gehandbald. De enorme
regenval zorgde voor een spekgladde bal en bovendien was
de harde ondergrond "slipgevaarlijk". De Zandvoortse
vrouwen pasten zich het best
aan in de beginfase van de
wedstrijd tegen Hugogirls. Met
soepel handbal werd een 1-4

zien van prachtige 'trainingsAan de wedstrijd doen mee:
pakken. Deze pakken waren Mark Verschoor, Carolien Janvoor het eerst te zien tijdens de sen, Annemiek Sindorf, Remco
demonstraties. Tijdens wed- Loos, Ferry Wardenier, Minke
strijden zullen De Zeeschui- Kortekaas en Natacha Bakker.
mers, die voor de eerste keer Deze ploeg komt uit op de vijfop deze manier gesponsord tig meter, vrije slag. ledere
worden, zeker de show stelen dinsdagavond van zeven tot
met de pakken.
,'••-acht uur wordt ï er hard geSinds april heeft De Zee- traind aan alle technieken die
schuimers weer een wedstrij- nodig zijn om zo hard mogelijk
dafdeling. Inmiddels is deze af- te kunnen zwemmen. Liefhebdeling al flink gegroeid en de bers van de zwemspprt kunzwemmers en zwemsters gaan nen zich nog steeds tijdens dit
zondag 20 september op voor uur aanmelden.
de eerste wedstrijd in BeverOok bij de andere zwemafdewijk. De ploeg staat onder lei- lingen van De Zeeschuimers is
ding van Manon Bruntink.
een groot aantal nieuwe leden

gekomen. De advertenties, die
dank zij de sponsoring van
Gran Dorado in veel kranten
hebben gestaan, hebben
vruchten afgeworpen. Kinderen vanaf vierenhalf jaar kunnen al terecht bij De Zeeschuimers voor het leszwemmen. Er
wordt lesv gegeven volgens de
nieuwe lesmethode, door gediplómeerde kaderleden. Doordat De Zeeschuimers een officieel erkende vereniging is en
aangesloten is bij de NRZ, mag
er ook in het eigen 25 meterbad afgezwommen worden.
Meer informatie is te verkrijgen via telnr: 5716511.

19.30

uur

HUFTERS EN
HOFDAMES

21.30

Wo. 23-09
Fccslclijkc slotavond

in
Nieuw Unicum

19.30 uur

ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen boekte een onbedreigde 6-2 overwinning op
DCO.
Ondanks weinig verheffend voetbal was Zandvoortmeeuwen veruit de
sterkste.
Zandvoortmeeuwen verloor de wedstrijd 1-2
Foto: Erick van Cleef

Bridgers vol strijdlust

[Topscorer

met 61 procent behaald door
de dames Beijer en Rauwerda,
opkorte afstand gevolgd door
de dames Jurriaans en Meijer.
De dames Boon en Van der
Meulen, die als nieuw gevormd
paar in de A-lijn, van de competitie op donderdagmiddag,
zijn gaan spelen, lieten zich
meteen behoorlijk gelden door
met 68 procent de eerste
plaats te pakken. De heren
Henrion Verpoorten en Van
Leeuwen eindigden met drie
procent minder op de tweede
plaats.

In de eerste helft viel er verder weinig meer te genieten.
Ook in de tweede helft bleef
goed voetbal achterwege. Sander Hittinger verhoogde de
score naar 0-3 maar toen DCO
tegen scoorde leek het zelfs
nog even gevaarlijk te worden
voor Zandvoortmeeuwen. Ronald Braamzeel stelde echter
orde op zaken door twee keer
te scoren waardoor de strijd
Na twee wedstrijden gaan de beslist was. Nadat DCO er 2-5
dames Boon en Van der Meu- van maakte bepaalde Ruud
len aan de leiding met op de van Laere de eindstand op 2-6.
tweede plaats de heren Henrion Verpoorten en Van Leeu„Wat een slecht voetbal
wen. De overwinning in de B- speelden wij," aldus coach
lijn werd met 68 procent be- Fred van Rhee. „We zijn nog
haald door de dames Stocker geen team, maar de drie punen Versteege, waarmee zij ten zrjn binnen. Dit elftal heeft
nummer twee, de dames Van veel meer in huis maar vanLeeuwen en Van der Storm, elf middag kwam het er niet uit.
procent voorbleven. De rang- Ondanks het slechte voetbal
lijst wordt in dezelfde volgorde hebben we nog vele kansen laook aangevoerd door deze ten liggen."
twee paren.

Na de acht tegentreffers van
vorige week kwamen de Zandvoorters nu met een behoudende tactiek het veld op. Niet
alleen daardoor maar ook omdat EVC technisch goed voetbal liet zien werden de Zandvoorters op eigen helft vastgezet. De schaarse uitvallen gaven wat schietkansjes aan Edwin Ariesen, maar voor het
overige was verdedigen en nog
eens verdedigen.
Het gemis van een vijftal basisspelers, in vergelyking met
vorig seizoen, deed zich ook nu

TZB grijpt naast
een gelijkspel

Ronald Braamzeel
(ZVM.zat)

2X

Marty Barkey

(TZB)

2X

John Keur

(ZVM.zon.)

1X

Stein Metselaar (TZB)

ZANDVOORT - TZB heeft
het in Amsterdam tegen De
Germaan net niet gered. De
Zandvoorters hadden een
gelijkspel wel verdiend, maar
gingen met 4-3 ten onder.

1X

Het eerste halfuur was voor
de Germaan. De Zandvoorters
kwamen er toen niet aan te
Afgelopen weekend waren de schutters beter op dreef dan vorige
pas. Het overwicht van De
week. Vooral het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen was met zes
Germaan betekende binnen
doelpuntebn op dreef. Twee daarvan kwamen van de voet van
een half uur een 2-0 achterRonald Braamzecl, die meteen aan kop gaat. Hij moet die eerste
stand voor TZB. De Zandvoorplaats wel delen met Marty Barkey van TZB, die ook tweemaal
ters kwamen na deze achterraakschoot. Na dit duo volgen tien spelers die eenmaal het doel op de
stand beter in het spel. De
juiste plaats vonden.
combinaties verliepen beter en
het tempo ging wat omhoog.
Voor de rust leverde de spelteam op de been brengen en verbetering niets op.
daardoor ben je meteen kansOok in de tweede helft had
loos. We moeten niet al te veel
van zulke wedstrijden heb- TZB het betere van het spel.
ben."
Eerst moesten de ZandvoorDoelpunten vrouwen: Mireil- ters nog een treffer toestaan
omstandigheden het rustig
aan. ZVM-Rabobank kon le Martina 5, Maaike Cappel 4, van De Germaan (3-0) maar
daardoor aardig overeind blij- Suzanne Bruijnzeel 2, Claudia door twee doelpunten van
ven maar kon de 14-9 neder- Paap 2, Wendy van Straten 1. Marty Barkey was de strijd
laag niet ontlopen. „Het was Mannen: Edwin Berkhout 6, weer geheel open, 3-2. TZB
knudde," stelde speler/coach Patrick Terpstra 2, John Terp- was daarna dicht bij de gelijkDirk Berkhout. „Ik kon geen stra.
maker, doch een snelle counter van De Germaan betekende 4-2.
ADVERTENTIES
Riek de Haan

1X

(TZB)

voorsprong genomen. Hugogirls kwam beter in het spel en
stelde de Zandvoortse achterhoede op de proef. In het
Zandvoortse doel speelde Anita Reumann een perfekte partij. Met gedegen handbal en
een goede opbouw hield ZVMRabobank de teugels in handen in ging rusten met een 5-7
voorsprong.
In de tweede helft liep ZVMRabo tegen enige ttfdstraffen
op waardoor Hugogirls de
kans kreeg de strijd een wending te geven. Halverwege leid-

de Hugogirls zelfs even met 1110. De Zandvoortsen herstelden zich, toen het team weer
volledig was en liepen weer uit
naar een 11-14 voorsprong. In
de spannende slotfase zette
Hugogirls nog eenmaal aan
maar verder dan 13-14 liet
ZVM-Rabobank het niet komen.
„We hebben perfekt gespeeld," vond coach Rijk Oppelaar. „We pakken het goed
op en ik ben tot nu toe hartstikke tevreden."

De Zandvoortse mannen
konden net aan met zeven
man aantreden, maar hadden
daarvoor wel coach Dirk Berkhout nodig. Blessures en vakanties waren er de oorzaak
van dat ZVM-Rabobank zonder wisselspelers aantrad. Bovendien maakte het slechte
weer het er niet beter op. De
Zandvoorters waren vanaf het
beginsignaal kansloos. Tonegido leidde bij de rust reeds met
7-3.
In de tweede helft deden beide ploegen, gezien de slechte

Zandvoort '75 komt opnieuw tekort
ZANDVOORT - Ook de
tweede competitie leverde
voor Zandvoort '75 geen punten op. Het bezoekende EVC
beheerste het grootste gedeelte van de wedstrijd en
won met 0-2.

De gedoodverfde kampioenen uit Zandvoort namen het
veel te gemakkelijk op tegen
de 'oudjes' van DCO. De Zandvoorters speelden te individueel waardoor veel balverlies
werd geleden. Een van de weinige hoogtepunten waren de
eerste twee doelpunten. Pieter
Keur liet zien het doelpunten
maken nog niet verleerd te zijn
en verschalkte de te ver uit zijn
doel gelopen Haarlemse doelman met een fraaie lob. Even
later toog Paul Longayroux
mee naar voren en kogelde keihard raak, 0-2.

Nipte zege ZVM-Rabo op Hugogirls

wreken. De Zandvoorters moeten het hebben van hardwerken maar kwamen in het duel
tegen EVC kwaliteit tekort. En
hard werken deden de badgasten wel. De Edammers combineerden langdurig en daardoor kon Zandvoort '75 overeind blijven ondanks enige
misverstanden in de defensie.
Voorlopig hield doelman Ferry
Nanai zijn doel schoon door
een paar mooie reddingen.
EVC bouwde een groot veldoverwicht op, maar echt uitgespeelde mogelijkheden waren
er niet. Eenmaal slaagden de
Edammers er in doelman Nanai te verschalken, doch de
Zandvoortse
grensrechter
Smit constrateerde buitenspel
en zijn vlagsignaal werd door
de scheidsrechter gehonoreerd.

De tweede helft was nauwelijks begonnen of de Zandvoorters lieten zich verrassen. De
rechterspits van EVC legde
een gave actie op de mat door
twee Zandvoortse spelers uit
te spelen en deponeerde de bal
op een presenteerblaadje voor
zijn collega-spits. Doelman
Nanai was op de inzet van
dichtbij kansloos, 0-1.
Het beweeglijke en technisch spelende EVC bleef de
strijd beheersen. Steeds stond
er een mannetje vrij. Zandvoort '75 kon de bal slechts
voor korte tijd in de ploeg houden waardoor constant de
druk gevoeld werd. Tpch had
Zandvoort '75 de gelijkmaker
kunnen en moeten scoren. De
actieve Ariesen kwam onverwacht vrij voor de doelman
doch slaagde er niet in deze te

passeren. De Edammers weigerden de strijd te beslissen
door het vaak te mooi te willen
dopen. De gasten combineerden veelal tot ver in het strafschopgebied en dan stond er
meestal wel een Zandvoorter
die de bal opruimde.
Een kwartier voor het einde
werd de partij wel beslist. Opnieuw een uitgespeelde aanval
en de vrij gekomen spits liet
Ferry Nanai kansloos, 0-2. EVC
liet de teugels vieren en Zandvoort '75 kon een licht slotoffensief opbouwen. Daarin
schietkansen voor Edwin Ariesen en Vincent Bakker, maar
de zuiverheid ontbrak. Zaterdag krijgt Zandvoort '75 een
nieuwe kans als een bezoek gebracht wordt bij het Heemsteedse RCH.

15.30 uur
KLEINE TEUN

ZVM-zaterdagwint
in matige partij

De
woensdagavondspelers
hebben vier zittingen van elk
acht wedstrijden voor de boeg
met daar tussendoor nog drie
bekerwedstrijden, die bepalend zijn voor plaatsing in de
finale voor de Koningsbeker.
De dqnderdagmiddagbridgers
bestrijden elkaar in twee competities van acht wedstrijden
en drie van zes. In totaal treden ongeveer 75 paren in het
strijdperk.
In de A-lijn van de competitie op woensdagavond gingen
de heren Koomen en Van der
Meulen overtuigend van start.
Met 65 procent bleven zij de
andere paren ver voor. De dames Spiers en Van der Meulen
waren met 58 procent goed
voor de tweede plaats.
De B-lijners scoorden er lustig op los. Als eerste eindigden
de dames Van den Nulft en Scipio met een formidabele 69
procent. Mevrouw Slegers en
de heer Van de Staak deden
het ook niet slecht gezien de
score van 64 procent, die goed
was voor een tweede stek. De
eerste plaats in de C-lijn werd

•
••B
Dagelijks 13.30

BROOS
12.30 uur

SPORT

ZANDVOORT - Na een succesvol zomertoernooi zijn de
leden van de Zandvoortse Bridgeclub inmiddels weer begonnen met de interne parencompetitie. In de A-lijn gaven de
heren Koomen en Van der Meulen hun visitekaartje af.

Cïoema Circmis

Do.Vr.MaDi

Zand voort s
IMieuwsblad

ZANDVOORT - De competitie start voor de hockeyteams van ZHC verliep vlekkeloos. De hockeysters behaalden een zwaar bevoch- schoven die meedoen of als reten 2-3 overwinning by Ter- serve optreden.
De ZHC "begon de wedstrijd
riers terwijl de mannen met
met goed aanvallend hockey.
0-3 wonnen van Abcoude.
Terriërs moest terug, maar na
De voorbereiding op het het openingsoffensief van ZHC
nieuwe seizoen verliep vrij werd het een gelijkopgaande
goed voor het Zandvoortse da- party. Uit een snelle aanval
mesteam. Al begin augustus wist Terriërs verrassend de
werd met de training begon- score te openen, maar in de 25e
nen en in de oefenwedstrijden minuut lag de gelijkmaker al
werd goed gespeeld. Boven- weer in het doel. Na een aanval
dien is in het team doelvrouwe over rechts zette Helen PlanMarye van der Meulen terug- tenga de bal goed voor waarna
gekeerd hetgeen de rust ten Miranda Schilpzand de bal in
goede komt. Bovendien z^jn er de korte hoek binnensloeg, 1-1.
Vijf minuten voor de rust
wat jeugdspeelster doorge-

Goede hockeystart ZHC
slaagde Terriërs er weer in een
voorsprong te neemn, 2-1. In
de rust zette waarnemend
coach Norbert Beijnes de
puntjes op de i. ZHC kwam
meteen goed het veld weer in.
Het vertrouwen was er en de
Zandvoortse hockeysters gingen op zoek naar minstens de
gelijkmaker. ZHC forceerde
een strafconer, die via een aardige combinatie door Danielle
van Hemert werd verzilverd, 22.
Er waren nog twintig minuten te gaan en ZHC begon
steeds beter te draaien. Het

overwicht werd groot en de
derde trffer was dik verdiend.
Rebecca Willigers tikte de bal
in het doel na een knappe aanval. Terriërs poogde daarna de
gelijkmaker te forceren en trok
ten aanval. ZHC hield het
hoofd koel en met snelle tegenstoten werden zelfs enige kansen gecreëerd. De stand onderging echter geen verandering meer.
Door veel inzet en by vlagen
ook erg leuke combinaties is
de eerste overwinning een feit.
Ook bij de hockeywedstrijden
leveren een overwinning nu
drie punten op. Zondag speelt
de ZHC thuis tegen Kraaien op
het Duintjesveld, aanvang
13.00 uur.

Toch wilde TZB zich niet gewonnen geven en toen Mischa
Tibboel voor 4-3 zorgde was er
nog tijd genoeg voor de gelijkmaker. De Zandvoorters kregen een paar goede mogelijkheden maar wisten het doel
niet meer te vinden. „Een gelijkspel had de verhouding beter weergegeven," vond trainer
Joop Blom. „Toch ben ik niet
geheel ontevreden want er
wordt redelijk gevoetbald. Er
zit wel wat in dit team."

Loop binnen op Meubelboulevard
Amsterdam-Diemen. Eén rondje
door de mooiste meubelzaken
en u scoort een nieuw interieur.

Amsterdam

BAALBERGEN, HOUWELING INTERIEUR, MIINDERS,
MONDILEDER, MONTÈL. OASE. VAN REEUWUK, SIAAPKAMER CENTRUM, STOK MEUBEICENÏÏH, VALHAL

Veel paling
aan de haak
ZANDyOQRT - Na het vakantieseizoen kwamen de leden van de Zeevis Vereniging
Zandvoort weer in actie. De
pierwedstrijd werd een groot
succes met Klaas Langereis
als winnaar.

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag:
OO.OO-OTCOO ZFM Nonstop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoorl
09.00-12.00 De Watertoren
12.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-20.00 ZFM Nonstop
20.00-22.00 De Kustwacht
22.00-24.00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00.00-07.00 ZFM Nonstop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-11.00 De Watertoren
1 1 .00-12.00 ZFM + (Een progiamma speciaal voor de senioren)
12.00-13.00 ZFM Redactie (Mei de gemeentevoorlichter)
13.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-18.00 ZFM Nonslop
18.00-19.00 ZFM Sport
1 9.00-20.00 v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
20.00-22.00 Eurobreakdown
22.00-24.00 BPM
Zaterdag:
00.00-OaOO
08.00-10.00
10.00-12.00
12.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-24.00

ZFM Nonstop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuil Café Neul)
Zandvoorl op Zaterdag
Tussen Pits & PaddocR
DeCocquerell
De Kustwacht

Zondag:
00.00-09.30
09.30-10.00
10.00-12.00
12.00-17.00
17.00-19.00
19.00-24.00

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht
NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/ZFM

l
o

In tegenstelling tot de weersverwachtingen voor het weekend was het zaterdag prima
weer met een rustig zeetje en
viel er goed te vissen. Najaren
van slechte vangsten op de paling werd er nu volop paling
gevangen. Zelfs het clubrecord
van 1989 van 83 centimeter
ging er aan. Klaas Langereis
haalde een paling van 84 centimeter uit het water. Met een
gewicht van 1250 gram werd
het record van 1992. dat op
naam stond van Jan Terol. geevenaard.
Klaas Langereis won bovendien de wedstrijd met een totale lengte vis van 260 centimeter. Naast paling werd er
steenbolk, horsmakreel en gulletjes gevangen. Coen Mollenberg werd tweede met 131 centimeter vis en Frans Castien
legde beslag op de derde
plaats. In het tussenklassement voor de pierwedstryden
staat Mollenberg op de eerste
plaats met elf punten.

1200 TOEREN

Philips HFC 22 fax,
telefoon en antwoordapparaat in één

PhilipsTD 6200
draadloze DECT telefoon

• 30 meter papiercapaciteit
• compacte afmetingen • eenvoudig
gebruik
Van 599.-

• tot 8 uur gesprekstijd • tot 72 uur
standby« paging • 25 geheugens
op naam
Van 399.-

JJ111
Miele stofzuiger

PHILIPS

•max. vermogen 1400 Watt
• mechanische zuigkrachtregeling
*

S

2 de

' ' - "se metalen
• automatisch oprolsnoer
• toebehoren geïntegreerd
Van 399.-

IIAIRMIlfS

"

C l e a n fi ter

Bosch wasautomaat

Zanussi
condensdroger
1

• centrifuge: 600-1200 t.p.m.
• aquanoomsysteem • elektronische programmabesturing

met vochtmeting RVS trommel
• condensZANUSS1
waterhouder
in bedieningspaneel
Van 1099.-

BOSCH

899.-•1249.35 AIR MILES

49 AIR MILES

^OPLAADBAAR

Philips
"cool-skin"
shaver
• waterdicht • met
reflex action • incl. 5
cartridges met:
vochtinbrengende
Nivea for Men

~. ».*.*.*.!

Tefal stoomstrijkijzer
• unieke Tefal Supergliss Actif strijkzool • uitneembare antikalkstaafje
• kontrolelampje • waterniveau
aanduiding
Van 69.95

:K-m BESTE KOOP^;|
CONSUMENTENGIDS

Whirlpool
combi magnetron

1AIRMILE

• vermogen: 1500 Watt hetelucht,
magnetron 1000 Watt en quartzgrill
1000 Watt
• digitale timer
Van 849.-

,-=,'•' 'P-.i: BESTE KOOP -''•
BI CONSUMENTENGIDS

Bau knecht vaatwasser
• capaciteit: 12 standaard couverts
• 4 afwasprogramma's • thermodrydroogedit
systeem
Van
1299.-

39 AIR MILES
Miele
2-deurs
koelkast
• inhoud
koelruimte
. 226 liter
• inhoud vries' ruimte 72 liter
regelbare
thermostaat
Van 1299.-

Bosch vrieskast VI,
• inhoud 97 liter
[
• invriescapaciteit 20 kg/24 uur
• aktiv-waarschuwingssysteem
Van 899.-

Miele

Thrustmaster
G P l racingwheel

BOSCH

• uitgevoerd met 4 buttons
waarvan 2 op het stuur voor
supersnel
op-en-neer Thrustmaster
schakelen
en
gasgeven
Van 99.95
3 AIR MILES

29 AÏiT MILES

35 AIR MILES

Radiocassetterecorder met CD-speler
• LED display • CD-skip/
search functie • CDrepeat one/all functie
• automatische stop
• FM stereo
Van 159.-

1 COMPACT

Sony MHC-RX 77
minisysteem met
3 CD-wisselaar
• 2x 80 Watt muziekvermogen
• l O equalizer
presets • RDS
tuner met
40 presets
Van 799.-

SONY

699.27 AIR MILES

oicnvu. AUDIO

'til;
Siemens stofzuiger

Daewoo Hifi stereo
videorecorder
• 6 koppen • 8 programma's/
l maand • 2 euro AV Van 599.Daewoo Hifi
stereo videorecorder

Aristona videorecorder
• 2 koppen • 6 timers/1 maand • 99 voorkeuzezenders • scart- XIRISTONFk
aansluiting
Van 419.-

19 AIR MILES

• mechanische
zuigkrachtregeling
• 2-delige
verchroomde buis
Van 199.-

pentium-J

SIEMENS

:>'ƒ•::•-, • \ . • % ,

Braun oorthermometer

v ••\\
e-1!!-?V
'il-*•--•-•'-•l'

• een sensor meet de infrarode
warmte van het trommelvlies
• snel • nauwkeurig
BRflUfl
• veilig • makkelijk en
hygiënisch
• incl. 40 lensfilters
Van 99.95

Sky Power

$811
2 AIR MILES

i

Sony kleurentelevisie

91 AM MIIES

Spaar bij Valkenberg
Air Miles

AANBIEDINGEN ZIJN OOK GELDIG BIJ ONZE
VALKENBERG FILIALEN IN: ALMERE, AMSTERDAM
KINKERSTRAAT/CEINTUURBAAN/
BIILMERPLEIN. HAARLEM

• 55 cm Hl black i
Trinitron beeld-1
buis • OSD
• 60 voorkeuzezenders
Van 799.-

649.25 AIR MILES

*Betaal

Grundig kleurentelevisie
• 70 cm Blackline-D beeldbuis • OSD

zenders
+ l AV
Van 1199.-

999.33 AIR MILES

niets tot 2000!

Geen termijnen,
geen aanbetaling
en geen rente!
De actie geldt voor alle artikelen vanaf f 1.600.-.
Vraag naar de voorwaarden in onze filialen.

Dixons
REMBRANDTHOF 51, WINKELCENTRUM STADSHART (T.o. ALBERT HEYN>,TEL. (020) 441 42 37
VAN

«i

f!
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De gemiddelde Nederlandse hond komt elke dag drie of vier
keer buiten. Zo'n vanzelfsprekend uitstapje is voor veel bewoners van
verpleeghuizen een zeldzaamheid.

kundigen werken weliswaar harder dan ooit, maar de laatste jaren hebben

en vertellen hun eigen verhalen. Vrijwilligers brengen de buitenwereld

ze alleen nog tijd voor de meest noodzakelijke dingen.

binnen en kunnen de patiënten iets geven wat een verpleegkundige vaak

Vrijwilligers zijn voor de bewoners 't extraatje. Ze gaan met hen

niet kan. Tijd en aandacht, zonder een schuin oog naar de klok.

Veel ernstig gehandicapten ruiken de buitenlucht maar één

wandelen, organiseren muziekavonden of komen gewoon 'ns op de koffie.

Op dit moment zijn er duizenden vrijwilligers actief. Zij geven

keer in de week. Of één keer in de maand. Sommigen weten niet meer

Ze luisteren naar de levensgeschiedenis van de bewoner en de parkiet.

kleur aan het leven van de bewoners. Maar er blijft een groot tekort.

hoe een regendruppel voelt, laat staan een sneeuwvlok. Onze verpleeg-

Ze horen de laatste roddels over de verpleegster met die paardenstaart

Aan mensen zoals u. Loop de volgende keer eens, met of zonder hond,

langs bij het dichtstbijzijnde verzorgings- of verpleeghuis.
De maatschappij moet ouderen en gehandicapten de aandacht
geven die ze verdienen, vinden we allemaal. Maar wie is de maatschappij
eigenlijk? Dat zijn wij. Dat ben jij.

l DE MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JIJ. l

Dit is een p u b l i c a t i e ' v a n de Stichting Ideële R e c l a m e SPE t e l e f o o n : 0 8 0 0 - 0 0 1 3 , i n t e r n e t : h t t p : / / w w w . r i v . n e t / s i r e

erk

ALS JE OM MENSEN GEEFT,
GEEF JE AAN

HET

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
nieuwsbladen van Weekmedia. Met een bereik
van ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt het voor de hand
dat de personeels- en opleidingenadvertenties
goed gelezen worden.

N E D E R L A N D S E RODE KRUIS.

STEUN ONZE STRIJD TEGEN EENZAAMHEID.

GIRO 6868
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving ons kantoor*
De uitgebreide folder en advertentie-tarieven
liggen voor u klaar.

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

DE CONTACTLIJN
Er ts een nieuwe efficiënte manier om snel
'n contact te komen met leuke meisjes,
vrouwen en mannen via de Contactlijn. Op
de Contactlijn 0906-501515.6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van lezers die een
serieuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van één van de nieuws- en
liuis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties
door een leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf

anoniem, een gratis contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat u de advertentie
heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-codc van de belcomputer.
Hiermee kunt u later de reacties op uw
eigen nummer beluisteren.

Amsterdam 020-562.3076
Amstelveen 020-347.3422
Zandvoort 023-571.7166

Voor nog meer reacties kunt u de door u
ingesproken advertentie ook nog plaatsen
In onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op
deze wijze al binnen één of twee dagen
leuke contacten niet anderen gekregen.
(l .00 gpm)
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Hoe bespaart
u ruimte,tijd en
geld op uw
krantenarchief?
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Pontiac
Sprekend bouclé tapijt op
Velours
tapijt op foam rug.
foam rug. In 2 decoratieve
Verkrijgbaar in 2 kleuren.
uitvoeringen. Breedte 400 cm. Breedte 400 cm.

p

r
M?

79.'

P.str.m.
van

Bingo

Tebemo

Dhurries

Uitstekend vinyl in klassiek
zwart/wit tegelmotief.
Breedte 200 cm.

Gordijn met vrolijke tinten
en grappige figuurtjes. 100%
katoen. Breedte 140 cm.

Prachtige kleden met fraaie
motieven.Warme kleurstellingen. Diverse afmetingen.

Beuken. Luxfloor. Dikte 7,2 mm.
Taberwaarde 9000.
Voor zwaar woongebruik.
l O jaar garantie.

69.-

23.9ï

34.95

Rstrm

van

P.m.

van .25?*

14.95

vanaf

Dombas parket

Boxer

Sparkling

Laterno

Maroc

Tapijt van fijne bouclé.
In verschillende kleuren.
Breedte 400 cm.

Topkwaliteit vinyl met
granito uitstraling.
Breedte 400 cm.

Kleurrijk gordijn. In 3 kleurstellingen. 100% katoen.
Breedte 140 cm.

Kleed van 100% wol.
In fraaie natuurlijke tinten.'
Verschillende afmetingen.

Pstr m gelegd
vanJ09T-

Rstr.m. gelegd

van IR"

89.95

P.m.

van ZK*

19.95

vanaf

Alesund laminaat

hm
s.^ * ,v$y<

345.-

Bij u in de buurt: Amstelveen/Uithoorn, Zijdelweg 21, (0297) 58 29 29 Amsterdam, A. Fokkerweg,
(020) 617 61 19, Haarlemmerweg 337, (020) 688 10 00, Klaprozenweg 40, (020) 636 85 75,
Spaklerweg 44b, (020) 665 02 00, Stadhouderskade 93, (020) 662 51 51

Ipowood. Dikte 14 mm. Toplaag
3,8 mm. Afm. 2190 x 190 mm.
3 jaar garantie.

h S9ft»79.9ï
^X'&
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earpet-land

Bel voor openingstijden en overige filialen (020) 35 55 944.

Een zeer suksesvolle modepresentatie bij

Gchoorzoomheidstroining

CORTINA MODES

voor elke hond ongeacht ros of leeftijd

en
Puppy-training
GvorganlCMrd door Hondenkapulon ELLEN CATS

Gediplomeerd Hondentnstructrlce
Aanvang van de cursussen:

eind seprembeK.
Inlichtingen en Inschrijven voor de hondentralnlng

SS 1
Hondenkapsalon ELLEN CATS
Achterweg 1 -2042 LH ZandvoortTelefoon: (023) 573 00 68

Restaurant / Partyhouse 't Baken
Vis- en vleesspecialiteiten

ONBEPERKT

Ook voor Uw
Bruiloften
Partijen

MOSSELEN
ETEN

Feesten

met sla, stokbrood,
friet en 3 sausjes
ƒ 26.00

Recepties
Vergaderingen
etc.

Mede dank zij het prachtige weer was afgelopen zaterdag de modepresentatie bij
Cortina weer een groot sukses. Een topper was dit jaar een combinatieset van
Heidemann in zwart met velours gecombineerd. Buiten de donkere herfstteinten, ook prachtige zachtblauwe en ecru kleuren bij Hauber. Een must deze winter is de pantalon in velours. Ook werden er prachtige reversible winterjassen getoond met bont gevoerd. Beslist de moeite waard om eens langs te gaan bij

Cortina Modes
Kerkplein

SPARERIBS
ETEN

Aparte speelhoek
voor de kinderen.
Ruime parkeergelegenheid.

Reserveren gewenst

met sla en friet
ƒ 25.00
^^

vanaf 16.00 uur
geopend
dinsdags gesloten
Zandvoortselaan 187

2024 XL Zandvoort.

Tel. 023-5712401

«leveren/monteren alle merken
* Autoruiten'origineel
* Kentekenplaten
* Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

Fax. 023-5720283

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18,2042 CJ ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

CHRYSLER

S T R A T U S . I n e e n wereld v a n dubbelgangers i s h e t e e n ver-

ademing een auto aan te treffen die zich van de rest durft te onderscheiden. De
Chrysler Stratus is zo'n auto. Een geboren verleider die alles in zich heeft om u in
vervoering te brengen. D a n k z i j z'n opwindende design, z'n innovatieve technische
prestaties (nu ook Autostick op de 2.0i) en z'n welhaast onbegrensde comfort. Kijk
maar eens naar z'n complete standaarduitrusting, met onder andere airco, twee
airbags en elektrisch bedienbare ramen en deurvergrendeling. Ca daarom voor uw
plezier eens langs bij de Chrysler dealer. Wedden dat het liefde op het eerste
gezicht is? T H P:

S P l Rl T

OF

A M H R l C A

ON

Weekmedia op microfiche.
Bel nu voor een abonnement of nadere
informatie

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL
Amsterdam. Tel. 020-562.2485

W H E E I. S . .

Chrysler

CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
C h r y s l e r S t r a t u s v a n a f ƒ 4 9 . 9 9 5 , - . P r i j s i n c l u s i e f B T W , ,i( i m p o r t e u r , c x c l . k o s t e n r i j k l n n r maken en v c r w i j c I r r i n K s b i j d r a K e . Lease v a n a f ƒ 1 . 1 8 7 , - p.m. ( 4 8 mnd., 20.000 k m . p.j. c x c l . B T W en b r a n d s t o f ) .
A f g e b e e l d C h r y s l e r S t r a t u s 2 . 5 L X v a n a f ƒ 7 2 . 9 9 0 , - . V o o r meer I n f o r m a t i e bel C h r y s l e r Lease: 0 3 4 7 - 3 6 7 8 5 0 o f C h r y s l e r N e d e r l a n d B . V . : 0 3 4 7 - 3 6 3 4 0 0 . Wijzingen v o o r b e h o u d e n .
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ancia k SW 2.4 jtd
luisteren en flapperen

Opel-mensen
besparen 100 miljoen DM
Medewerkers van Opel dienen regelmatig goede ideeën in om de
kosten te verlagen en de productie en de kwaliteit te verhogen. De
afgelopen drie jaar leidde dat tot besparingen van 100 miljoen DM
per jaar. In 1950 riep Adam Opel een programma in het leven dat
de werknemers aanmoedigde om goede initiatieven op dit gebied
vooral kenbaar te maken. Steeds meer medewerkers laten hun
licht schijnen over het onderwerp kostenbesparing: de 200.000
werknemers dienen per jaar 100.000 ideeën in.

Daimler-Benz start
productie Maybach
PECIRCATIES:
anciakSW2.4|td

totortype:

turbodiesel., •
'met common ' ,
rail,
;ilinderinhoud: 2.387 cm3
ermogen: . '100 kW/136 pk >
bij 4.000 t.p.m.'
lax. koppel: _, 304 Nrri bij
2,00pt.p;m'.
.cceleratie:
.10,8 sec van 0-100km/uür.
opsnelheid:
200 km/uur.* ieiru verbruik: .7,8 ltr/100 km.

f rijs: s'"

(,Vijfcl!inder,

In het Duitse Sindelfingen gaat binnenkort de Mercedes-Benz
Maybach in productie. Met dit exclusieve topmodel voegt Mercedes
aan de bovenkant van het programma een model toe voor een bijzondere groep klanten, ledere afzonderlijke auto wordt geheel naar
de wensen van de koper gebouwd. Naar verwachting zal de auto
vooral zijn weg vinden op de Europese, Noord-Amerikaanse en
Aziatische markten.

D

E LANCIA K (KAPPA)
SW (stationwagon)
heeft twee zeer fraaie
kleppen, één voor en één
achter. Onder de voorste
bevinden zich de allernieuwste dieseltechniek
'common rail' en een turbo.
Onder de achterklep treffen
we een uitgesproken fraai
afgewerkte bagageruimte
met tal van slimme opbergmogelijkheden. Designer
Pininfarina tekende (voor)
de totale verpakking: een
meesterwerk.

Volgens het bestuur van Daimler-Benz zal de komst van de
Maybach geen invloed hebben op de verkoop van de S-klasse. De
Mercedes-Benz Maybach Is genoemd naar Wilhelm Maybach, een
compagnon van Gottlieb Daimler en een van de belangrijkste ontwerpers uit de Duitse autogeschiedenis. Precies honderd jaar geleden ontwikkelden Daimler en Maybach samen de eerste viercilindermotor.

•• ƒ81.459,-.

BIJZONDERHEDEN
llTRUSTING ; ,v, /
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fcentrale, vergrendeling ,< •
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De combinatie van common rail
brandstof-injectie, Italiaanse
schoonheid en een fikse dosis
vernuft maken van de Kappa een
begerenswaardige auto. Op
papier biedt de lancia alles waar
de moderne automobilist om
vraagt: veel ruimte, fraaie vormgeving en een zuinige schone
motor met aansprekende prestaties. In de praktijk blijken dit geen
loze beloften.
De dieselmotor klinkt fantastisch.
Lustig roffelen de vijfcilinders
erop los. Vanaf zo'n 1.800 toeren
gaat de turbo hoorbaar meefluiten en is het concert compleet.

De actieve autostoel van BMW

Keer op keer haal je de diesel ver
door in de versnellingen om te
genieten van dit heerlijke geluid.
Ofschoon de Lancia onmiskenbaar een dieselmotor heeft,
gedraagt de krachtbron zich in
het bijzonder op de snelweg
voorbeeldig. Zachtjes, voordieselbegrippen fluisterend, verstrijken de kilometers bijna onopgemerkt.

Inderdaad maakt de diesel nog
steeds iets meer geluid dan een
vergelijkbare benzinemotor. Maar
dat zal geen mens hem kwalijk
nemen. Zeker niet wanneer je
aan de pomp staat. Dan is het
namelijk lachen geblazen. Met
een gemiddeld verbruik van 7,8
liter per honderd kilometer (bijna
1 op 13) scoort de bijna 1.600
kilogram zware k heel behoorlijk.

onda AccordType-R
ol sportieve opsmuk
EN AUTO ALS de nieuwe Accord zie je niet snel over
het hoofd. Zeker als hij voorzien is van een enorme
lachterspoiler, 17 inch lichtmetalen velgen en nog
eer van dat soort sportieve opsmuk. We hebber! het over
e extraverte Type-R. Het Duitse Baden Baden is het
neel van zijn persintroductie.
)oral de Xenon verlichting van
i Accord lijkt de nodige reacties
in de plaatselijke bevolking op
roepen. Mooie techniek, die
enon verlichting. Het vraagt weiwaar om gewenning. Zeker bij
tegenliggers. Het blauwachti3
schijnsel van de gasontlangslampen priemt soms akelig
in de ogen.
aar ook de bestuurder moet
^passen. Het controlelampje
n het grootlicht in de Honda
It niet echt op. Zonder er erg in
Nebben ben je tegenliggers
an het verblinden. De Accord is,
j
t als elke nieuwe auto met een
!r
gelijke verlichting, voorzien
'n automatische lichtbundel'ogteregeling. Zodoende wordt
• rnedeweggebruiker niet meer
!r
blind. Tenminste, zolang het
dimlicht brandt.
e

' zijn natuurlijk niet alleen de
'Plampen die nieuw zijn aan de
scord. Volgens Honda komt
"s maar vijf procent van de
overeen met de vorige
;
ord. In grote lijnen zijn de vercontouren nog goed
ru
9 te vinden. Al heeft de

Accord nu wel veel weg van de
andere (eveneens fraaie) auto's
in hetzelfde segment. Denk aan
de Toyota Avensis, de BMW 3serie en de Opel Vectra. Van alle
Accords is de Type-R absoluut
het buitenbeentje. Naast de
immens grote kofferbakspoiler
beschikt deze onder andere over
17 inch velgen, Recaro kuipstoelen en een Momo sportstuur.
Sportief getint dus, om het maar
zachtjes uit te drukken.
Het is voor de Japanse autofabrikant een soort traditie om elk
model zo vol mogelijk met technische hoogstandjes te stoppen.
Zo ook in geval van de Accord.
De Type-R beschikt onder meer
over DOHC, VTEC, LSD, ABS,
EBD etc etc. Voor uitleg van deze
begrippen kunt u het beste een
middagje met de dealer rond de
tafel gaan zitten.
De Accord wordt gebouwd op
een 'flexibele bodemplaat' wat
niets anders betekent dat er in
verschillende werelddelen ook
verschillende Accords gefabriceerd kunnen worden. Zo hoopt
Honda te voldoen aan de plaat-

selijke eisen. Think global, act
local' luidt het motto. Daarom is
de auto in Japan smaller, in
Amerika groter en in Europa korter. Ten opzichte van zijn voorganger is de nieuwe Accord in
ieder geval minder lang, breder
en hoger.

renbegrenzer een eind aan de
voorwaartse versnelling.
Het titanium pookje klikt in de volgende versnelling en de motor
pakt het weer mooi op bij zesduizend toeren. In scherpe bochten
is het effect minder duizelingwekkend. Bij het uitkomen van de
curve moet je even wachten tot
de motor weer op volle toeren is.
Maar wat hebben al die Duitsers
onderweg genoten van de sound.
Om de inzittenden ook te verwennen laat Honda zelfs isolatiemateriaal weg uit de Type-R. Je
moet het maar durven. Het
scheelt meteen ook weer een
paar kilo's.

Voor onze markt wordt hij
gebouwd in het Britse Swindon,
naast de Civic vijfdeurs.
Halverwege volgend jaar krijgt de
vierdeurs Sedan gezelschap van
een vijfdeurs Hatchback. Het
motorengamma ziet er als volgt
uit: er is een 1.6 van 116 pk, een
1.8(136 pk), een 147 pk sterke .
tweeliter en de onstuimige 2.2
VTEC (Type-R) met maar liefst
Het allerbelangrijkste nieuws is
212 paardenkrachten. Die laatste
misschien wel dat de 2.0 en de
komt (helaas) in een gelimiteerd
aantal naar ons landje maar het
2.2 nu al geheel voldoen aan de
EU2000 emissienorm. Vandaar
mag duidelijk zijn dat de Type-R
dat het tweetal zich tot de ULEV's
niet voor iedereen is weggelegd.
•(Ultra Low Emission Vehicles)
Enige rijervaring is een eerste
vereiste en een redelijk banksalmag rekenen. Je kunt dus als het
ware met een gerust hart op je
do een tweede.
ligfietsje kort op de achterbumper
gaan rijden zonder meteen vergifOp de Duitse Autobahn komt de
VTEC motor van het topmodel
tigd te worden. Ter informatie: op
de eerste dag van de volgende
het best tot z'n recht. Tegen de
zesduizend toeren duwt een
eeuw moet elke nieuwe auto volgrote nok -die tot dat moment
doen aan de EU2000 norm die
werkloos mee heeft gedraaid- de
vooral de nadruk legt op een
kleppen langer en verder open.
schone koude start. Het milieubeHierdoor krijgt de Accord genoeg
wuste Honda is er lekker vroeg
lucht en brandstof voor een extra
bij.
sprintje. Pas bij 8.000 omwentelingen per minuut maakt de toeLeuk om te weten tenslotte, is dat
de Accord 'na
gebruik' voor
negentig procent
gerecycled kan worden. Dus niets dan
goeds over de
Accord. Of toch nog
een detail voor
Honda om over na
te denken: het controlelampje van het
grootlicht mag wat
ons betreft best wat
feller.

Het topmodel, de
Type-R, is
ondanks het vermogen van 212
pk een 'ULEV',
superschoon
dus.

Hoofdverantwoordelijke voor
deze aansprekende prestaties
zijn de turbo en de common rail
brandstof-injectie. Dit laatste
betekent dat de brandstof onder
zeer hoge druk in de cilinders
wordt gespoten (1350 bar). Het
gevolg is een laag verbruik en
een optimale verbranding. Dat
resulteert weer in minder uitstoot
van schadelijke stoffen.
Standaard is'de k uitermate luxe
en zeer fraai afgewerkt. In de
Lancia voel je je echt lekker. Het
is geen 'dertien in een dozijrïauto, maar één waar je al snel
een bijzondere band mee hebt.
De stationwagon verleidt tot
omrijden. Dit doet de Italiaan met
topcomfort en een complete standaarduitrusting met onder meer
automatische airconditioning.
Opvallend zijn de elektrisch
inklapbare buitenspiegels.
Wellicht ontworpen met de smalle
straatjes van een schilderachtig

Italiaanse bergdorpje in gedachte. Bij ons betekent het dat je
voor de wasstraat de auto niet
meer uit hoeft om de spiegels in
te klappen.
Ook in een enkele parkeergarage
komt het nog wel van pas. Of de
topsnelheid met ingeklapte spiegels hoger ligt hebben we niet
kunnen ontdekken. Bovendien is
een dikke 200 km/uur zat.
Wellicht dat k-rijders elkaar met
de spiegels begroeten door even
naar elkaar te flapperen.
De Lancia k 2.4 jtd is er in twee
uitvoeringen: als sedan en als
stationwagon. Het uitrustingsniveau is voor elk type hetzelfde.
Het prijsverschil is evenwel groot
te noemen, de vijfde deur kost
immers zes duizend gulden extra.
Daarmee komt de 2.4 jtd SW op
81.459 gulden. Daarvoor krijg je
wel een bijzonder fraaie afgewerkte laadruimte met dubbele
bodem en extra bergvakken aan
de zijkanten.

Lang in dezelfde houding achter het stuur zitten en ondertussen de
wervelkolom lichtjes in beweging houden. Dat kan met de Aktivsitz,
een autostoel die BMW in samenwerking met orthopeden heeft
ontwikkeld. Bij lange autoritten verkrampen de rugspieren en wordt
de wervelkolom verkeerd belast. Het gevolg is een slechtere conditie en verslapping van de concentratie.
De Aktivsitz van BMW heeft in de zitting twee 'kamers' die afwisselend worden gevuld en geleegd met een water-glysantinemengsel.
Hierdoor worden het linker- en het rechterbekkendeel om beurten
lichtjes opgetild en neergelaten. Deze minimale beweging van de
wervelkolom bevordert de doorbloeding. De bewegingen van de
stoei zijn voor de bestuurder nauwelijks waarneembaar en leiden
dus niet af. De Aktivsitz is vanaf nu verkrijgbaar in de BMW 7-serie.

Daewoo is grootste
Koreaanse automerk
Precies 25 jaar lang was het Zuid-Koreaanse automerk Hyundai de
grootste op de thuismarkt. In het eerste halfjaar van 1998 is daar
verandering in gekomen. Daewoo verkocht in Zuid-Korea ruim
93.000 auto's en behaalde een marktaandeel van 44,1 % en is'
daarmee groter dan Hyundai. De omzetstijging was vooral een
gevolg van de komst van de Matiz, die inmiddels ook in Nederland
is geïntroduceerd. In ons land is de verkoop van Daewoo's eveneens gestegen. In het eerste half jaar werden 44% meer auto's van
dit merk verkocht dan in de eerste helft van 1997.

Twingo 2 nog even vrolijk
R

ENAULT HEEFT haar
succesmodel de
Twingo in het nieuw
gestoken. Uiterlijk heeft
deze kleinste telg uit het
Renault geslacht maar een
kleine schoonheidsbehandeling ondergaan, onderhuids is er wat meer veranderd. Zo heeft de Franse
fabrikant met name op het
gebied van veiligheid en
comfort tal van aanpassingen gedaan.
Om het verschil tussen de eerste
en tweede generatie Twingo goed
te kunnen testen, stond 's ochtends eerst een ritje in de Twingo
nummer l op het programma.
Vanaf het Parijse vliegveld
Charles de Gaulle voerde de
route via smalle, stoffige weggetjes naar het circuit van Renault
in Mortefontaine. Onze eind conclusie: rijdt prima, zit lekker en
oogt lekker vrolijk.
Op Mortefontaine stonden de
nieuwe Twingo's vrolijk te schijnen in de zon. Wij kozen voor
een hemelsblauwe (een van de
vier nieuwe kleuren), voorzien
van een nieuw panoramisch zonnedak. Al bij het plaatsnemen viel
op, dat de stoelen beter gevormd
zijn, dat geldt ook voor de hoofdsteunen. In het interieur trekken
de vrolijke anijskleurige bedieningsknoppen in het nu zachtgrijze dashboard de aandacht.
Nadat we een flink aantal kilometers afgelegd hadden, werd pas
duidelijk dat de Twingo 2 stiller is
dan z'n voorganger.

De nieuwe Twingo heeft er vier opvallende lakkleuren bijgekregen waaronder hemelsblauw.
Verantwoordelijk hiervoor is de
dikkere hemelbekleding, die zorgt
voor een betere demping. Ook
zijn de rolgeluiden verminderd
door de bredere banden (155
i.p.v. 145) en is het weggedrag
stabieler dankzij de nieuwe stabilisatorstang. Verder verbeterd is

het sturen. Dit gaat nummer twee
dankzij de variabele stuurbekrachtiging iets makkelijk af. Op
het gebied van de veiligheid zijn
alle Twingo's al sinds september
'97 uitgerust met 30 kilo extra
staal. Op diverse plaatsen dient
dit ter versteviging van de carros-

Twingo-mania
De eerste generatie Twingo zag in 1993 het daglicht. Sindsdien zijn
er alleen al in Nederland vele van verkocht. Het succes van dit
model zit 'm voor een groot deel in de vrolijke en eigenwijze vormgeving, waardoor het model na vijf jaar nog steeds tijdloos overkomt. Daarnaast mogen de prestaties er zeker zijn. Sinds de komst
van de Twingo zijn er een aantal speciale collecties geïntroduceerd. Er kwam er een Twingo Benetton, Kenzo en Elite. Zelfs een
Twingo 'Piscine', een soort verlengde zwembad-uitvoering deed z'n
intrede. En onlangs maakte Renault bekend nu ook de allersnelste
Twingo in stal te hebben staan. Dit race-monster gaat vergezeld
van een straalaandrijving die 1500 pk's levert. Echt zuinig is die
niet: hij verbruikt op acht minuten 48 liter kerosine. Voor de goede
orde: deze uitvoering is niet te koop.

serie. De Twingo nummer 2 is nu
bovendien uitgerust met nieuwe
veiligheidsgordels en krachtbegrenzers.
Opvallend is het niet, de wijzigingen aan de buitenkant. Maar een
ingrijpende restyling had de
Twingo dan ook niet nodig. De
bumpers zijn iets verder naar
voren geplaatst, de Twingo is
voorzien van een nieuwe grille en
de richtingaanwijzers zijn onder
hetzelfde dekglas als de koplampen gemonteerd.
De Twingo is leverbaar met een
1.2 liter benzinemotor, zowel als
handgeschakelde 5-bak, met
Easy systeem (wel schakelen,
niet koppelen) of als automaat.
De 1.2 liter motor levert een vermogen van 44 kW/60 pk. De
Twingo vraagt niet vaak om een
stop bij het benzinestation: de
Twingo is al tevreden met 6,0 liter
per 100 kilometer.

REMBRANDTWEG

BUITENPLEIN

Stad

peningsfeest
( Donderdag. 17 sept. 10.30 Stadsplëin)
één groot feest!
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Weekmedia 17

Acteur Lex Goudsmit speelt mee Filmproducent Matthijs van
in de film 'Secret File, Mission • Heijningen opent op 17 septemWeslwall'
ber een foto-expositie over films
in het Zandvoorts Museum

Sylvia Kristel (hier in 'Airport
Concorde' uit 1979) wordt tijdens het filmfestival twee keer in
het zonnetje gezet

Zangeres Lcnny Kuhr zingt op
de slotavond

13

Actrice Manouk van der Meulen
presenteert de slotavond

Jaap Spijkers is de hoofdrolspeIcr van "De Poolse bruid'

Edo van Telterode speelt de dircctcur van Hotel Bouwes in
'Sleutel'

Zandvoorts
IMieuwsblad

Regisseur Robbe de Hert opent
de schildcrijcncxpositie van Sylvia Kristel

Een week lang Nederlandse films en filmers
Rotterdam én Utrecht- hebben al jaren een eigen
•filmfestival. En Zandvoort, trendy badplaats bij uitstek,
blijft niet achter met het filmfestival Hollandse Nieuwe
,Aan Zee. Van donderdag 17.tot en met woensdag 28A»*
september kunnen filmliefhebbers elke dagjaaar eeriljof
meerdere Nederlandse speelfilms. Sommige
daarvan
zi|n zelfs in Zandvoort'opgenomen,',, ,* f ' : *;'
w

r is daarnaast een tentoonstelling met foto's
van tachtig jaar films in
het Zandvoorts Museum. Tijdens 'Hollandse Nieuwe Aan
Zee' komen de nationale filmhelden ook zelf naar de kust.
Neerlands eerste internationale glamourgirl, Sylvia Kristel,
wordt in het zonnetje gezet
met een eigen expositie en een
oeuvreprljs, de Gouden Vis. De
Zandvoortse kunstenaar Victor Bol heeft deze prijs ontworpen. Het publiek bepaalt waar
de tweede Gouden Vis (voor
de beste film) naar toe gaat.
De tijd is nu rijp voor een
festival met producten van eigen bodem, meent organisator
Thys Ockersen. „Het publiek
heeft weer trek in Nederlandse
films. De hoogtijdagen van de
jaren zeventig met miljoenen
bezoekers zijn dan wel voorbij,
maar er is toch wel weer belangstelling voor Nederlandse
films. Er zijn ook opvallend
veel jonge cineasten die de
laatste tijd van zich hebben
doen spreken."

E

Het succes van defilm'Ka- die vernoemd is naar filmgoerakter' wijst er al op dat de roe Simon van Collem, zorgde
belangstelling toegenomen is. vorig jaar al voor een verras'Karakter' is na het winnen van sing met een Duitse filmde Oscar (beste buitenlandse maand. Dit jaar pakt de filmfilm) zelfs weer opnieuw in de club het dus nog grootser aan
roulatie gekomen. Met succes. met dagelijkse filmvertoningen, exposities en een feestelijke slotavond in Nieuw Unicum.

Hollandse
Nieuwe Aan Zee

In Haarlem waren de kaartjes
voor de film onlangs binnen
tien minuten uitverkocht. Wie
de film nog niet heeft gezien of
er nóg een keer van wil genieten, kan zijn hart ophalen tijdens Hollandse Nieuwe Aan
Zee. 'Karakter' is echter
slechts een voorbeeld van een
bijzondere Nederlandse film
die (nog een keer) te zien is. In
totaal draaien er twaalf.
De organisatie van het festival is ui handen van de Zandvoortse filmclub. Deze club,

Leden van de filmclub krijgen korting, maar niet-leden
zijn ook van harte welkom. Een
passe-partout kost vijftig gulden voor filmclubleden en 85
gulden voor niet-leden. Het
lidmaatschap van de filmclub
bedraagt 25 gulden. Gewone
kaartjes kosten 12,50 per vóórstelling (leden krijgen een
rijksdaalder korting) of achttien gulden per twee voorstellingen. De kaarten voor de
slotavond zijn verkrijgbaar
voor vijftien gulden. Alle passe-partquts en kaarten zijn te
koop bij het Circus op het
Gasthuisplein
(tel.
023571.8686).
Monique van Hoogstraten

ivpS^ het decor voor een" Amerikaanse serie over de oorlog. De filmploeg 'kleedde' het hofje aan: over de klok hing een nazivlag
Foto Nederlands Filmmuseum

Opgenomen
in Zandvoort .
ameraploegen
weten
Zandvoort makkehjk te
vinden. Dat is niet alleen tegenwoordig het geval, zoals
blijkt uit de gevarieerde samenstelling van de 'Zandvoortse matineevoorstellingen'. Al in 1905 werd een van de
eerste Nederlandse speelfilms
hier opgenomen: 'Mesaventura van een Fransen heertje
zonder pantalon aan het
strand in Zandvoort'. Het filmpje duurt slechts vijf minuten.
De opnamen voor de Amerikaanse oorlogsserie Secret
File, aflevering 'Mission Westwall' vonden in 1954 plaats op
het Gasthuisplein. Ook de Nederlandse acteur Lex Goudsmit speelde erin mee. Thys
Ockersens 'Sleutel' uit 1967 is
gefilmd in Bouwes Palace.
Bennie Fijma probeert in dat
hotel zijn kamer te verdedigen
tegen een opdringerig kamermeisje. Edo van Tetterode
speelt de directeur van het hotel.
Verder tijdens het middagje
Zandvoortse films: 'Geweldige
brand in Zandvoort' (over de
brand in 'Le Helder' en 'L'été'
in 1921), beelden van Wilhelm
II uit 1932, 'Twee Zeeuwse
meisjes in Zandvoort' uit 1913
en 'Kleren maken de man' uit
1957, waarin iedereen achter
een verzekeringsagent aan
rent.
Het programma van deze
'Zandvoortse
matineevoorstellingen' is tot stand gekomen met hulp van het Nederlands Filmmuseum en het Genootschap Oud Zandvoort.
De matineevoorstellingen
vinden plaats op zaterdag 19
september, zondag 20 september en woensdag 23 september. Ze beginnen om half vier.
Leden van het Genootschap,
leden van de filmclub en 65plussers krijgen korting.

C

Jan Decleir speelt de bitse deurwaarder Dreverhaven in 'Karakter'

Gouden vissen

Aan de muur

wee Gouden Vissen, gemaakt door de Zandvoortse kunstenaar Victor
Bol, worden vergeven tijdens
het filmfestival. Sylvia Kristel krijgt er in elk geval één
voor haar oeuvre. De andere
Vis is voor de crew van de
film die het publiek het
mooiste vindt.
Kristel krijgt de prijs omdat ze Neerlandse eerste internationale filmster was.
Haar bekendheid dankt ze
vooral aan haar hoofdrol in
de soft-erotische kaskraker
'Emmanuelle'. Wim Verstappen (producer-regisseur),
Ruud den Drijver (producer), Mick Boskamp (Playboy) en Jan' Doense (Penthouse) hebben besloten
haar te onderscheiden op
woensdag 23 september tjjdens het slotfeest in Nieuw
Unicum (van acht tot middernacht). Big Band Balance en Lenny Kuhr zorgen
voor de muzikale omlijsting
tijdens dit feest. Tijdens de
slotavond wordt ook bekend
gemaakt wie de winnaar is
van de publieksprijs.

lhoewel het eigenlijk een
paradox is, zijn er ook
stilstaande beelden te bewonderen tijdens het filmfestival. In het Zandvoorts
Museum hangen foto's van
films van de afgelopen tachtig jaar. Producent Matthijs
van Heijningen, die onder
andere 'Op hoop van zegen'
en 'Ciske de Rat' maakte,
opent de tentoonstelling op
17 september om vijf uur.
Het Zandvoorts Museum/Cultureel Centrum is te vinden op Gasthuisplein 9b.
Het is woensdag tot en zondag geopend van één tot vijf
uur. De toegang is gratis.
In Galerie Artatra (Zeestraat 34) kunnen fans van
Sylvia Kristel zien of deze actrice ook schildertalent
heeft. Haar schilderij ententoonstelling wordt 17 september om drie uur geopend
door de Vlaamse regisseur
Robbe de Hert. Kristel
speelde mee in zijn film
'Gaston's War'. Op werkdagen van negen tot vijf geopend, De toegang is gratis.

T

A

'De Poolse bruid'
en van de mooiste films tljdens Hollandse Nieuwe
E
Aan Zee is 'De Poolse bruid'.

Deze film gaat uit van een heel
simpel gegeven: een gevluchte
Poolse prostituee komt terecht bij een stugge Groningse
boer die niet gewend is aan
vrouwen. In de loop van het
verhaal komen ze voorzichtig
tot elkaar. Dit gaat heel subtiel
en dat maakt de film zo mooi.
Soms zelfs grappig. Het Groningse accent Van de boer
(Jaap Spijkers) en de oer-Hollandse jaren vijftig inrichting
van de boerderij versterken de
geloofwaardigheid. Een aanrader volgens iedereen die de
film al een keer gezien heeft.
Omdat de belangstelling voor
'De Poolse bruid' waarschljnlljk groot is, wordt de film twee
keer vertoond: op dinsdag 22
september (21.30 uur) en
woensdag 23 september (21.00
uur, in Nieuw Unicum).

'Broos'
ijf zussen willen de veertigjarige bruiloft van hun ouders opluisteren. Aan hen hebben ze immers hun leuke jeugd
te danken. Maar was die wel zo
leuk? 'Broos' gaat over het herkenbare rollenspel binnen gezinnen. De noodzaak en het
recht bijzonder te zijn en geheimen te hebben terwijl je ondertussen ook met elkaar verbonden bent. Het komt tot euforische hoogtepunten en een
broos evenwicht tussen Adelheid Roosen, Marnie Blok,
Maartje- Neyejan, Leonoor
Pauw en Lieneke LeRoux.
'Broos' draait donderdag 17
september (21.30 uur).

V

lèx van Warmerdams vierde speelfilm 'Kleine Teun'
gaat over een absurdistische
driehoeksverhouding tussen
een analfabeet, zijn dominante
vrouw en een wulpse schooljuf.
Iedereen is op een of andere
manier schuldig aan het drama dat zich uiteindelijk voltrekt, behalve Teun, de baby
waar het allemaal om draait.
De kracht van de film zit vooral
in de slimme camerastandpunten en de dialogen. Te zien
op donderdag 17 september
<19.00 uur) en woensdag 23
september (19.30 uur).

A

'De trip
van Teelje'
geld verdienen, dat wil
S'Denel
de hoofdpersoon Teetje in
trip van Teetje'. Daarom

koopt hij een Russisch schip.
Maar al snel blijkt dat het allemaal anders uitpakt dan hij
dacht. Teetje laat zijn ambities
steeds meer varen en ontdekt
dat hij ook van andere dingen
gelukkig kan worden. Regisseuze Paula van de O est heeft
'De trip van Teetje' gemaakt
voor het project Route 2000,
dat onder andere door de Vpro
gefinancierd wordt. Alle films
die in het project vallen, hebben te maken met het jaar
2000. Het verhaal van Teetje is
te zien op zaterdag 19 september (21.30 uur).

'Temmink'

'Karakter'

at gebeurt er als je onderbuik gevoelens de kans
geeft? Dat is duidelijk te zien
in 'Temmink, the ultimate
fight'. De film schotelt de toeschouwer een ontspoorde nabije toekomst voor. Daarin bevechten mensen elkaar tot de
dood erop volgt om anderen
een leuk televisie-avondje te
gunnen. Het landelijke Nederlandse Sportkanaal doet live
verslag hiervan. Doordat het
allemaal erg realistisch gefilmd is, vergeet je heel snel dat
het sciencefiction is. Sommige
mensen vinden deze film samen met 'De Poolse bruid' de
beste film van het project Route 2000. Toeschouwers moeten
wel een redelijk sterke maag
hebben. Vertoning: maandag
21 september (21.30 uur).

ike van Diem is niet voor
niets gelauwerd voor 'Karakter'. De film, die gaat over
een nietsontziende Rotterdamse deurwaarder en zijn
buitenechtelijke zoon, ademt
zo nadrukkelijk de sfeer van de
jaren dertig uit dat je zonder
meer alles gelooft wat er gebeurt. Van Diem heeft de beklemming van de verhalen van
Bordewijk erg goed weergegeven. De film mist de zoetigheid
en het moralisme van Amerikaanse sociale drama's. Te bewonderen op vrijdag 18 september (19.30 uur).

W

'De gordel
van smaragd'
e sfeer van kampongs en
D
tempo doeloe is terug te
vinden in 'De gordel van smaragd'. De film speelt zich namelijk af in Nederlands-Indië
in 1939 en 1940. Het klassieke
verhaal over de liefde van een
Hollander en een (getrouwde)
Indische dame geeft mooi weer
hoe de verhouding tussen beide nationaliteiten in die jaren
was. Vertoning: zondag 20 september (21.30 uur).

M

'Marie Antoinette
is niet dood'

t TT ufters en hofdames' is
Jtl een romantische komedie die zich afspeelt in Amsterdam. De hufters zijn echte
vrouwenversierders, de hofdames houden van romantiek.
Een film om bij te grinniken en
soms hardop te lachen, al komen de dames er niet altijd
even goed vanaf. Manouk van
der Meulen is een van de actrices die erin meespelen. Zij is
ook uitgenodigd om de slotavond van het festival te presenteren. 'Hufters en hofdames'
draait op zaterdag 19 september (19.30 uur) en woensdag 23
september (21.30 uur).

'Fl. 19,99'
ie wil 31 december 1999
niet op een aparte manier
vieren? In 'Fl. 19.99' mogen
pasgetrouwde stellen voor
19,99 gulden de eeuwwisseling
meemaken in een hotel ergens
in Nederland. Mart Domenicus
maakte hierover voor het
Vpro-project Route 2000 een
luchtige en vermakelijke speelfilm. Thomas Acda, op dit moment erg populair als nationale knuffelbeer in het muzikaal
duo Acda & De Munnik, speelt
ook een van de hotelgasten. Hij
en vele anderen zijn te zien op
maandag 21 september (19.30
uur).

ie dacht dat 'Marie Antoi- W
W
nette is niet dood' een
zoetig Sissy-achtig verhaal is,
heeft het mis. Marie Antoinette, dochter van keizerin Maria
Theresia van Oostenrijk, is beslist geen lievertje. Ze is zelfs
nogal moordzuchtig en voor
het in brand laten steken van
een kasteel draait ze haar
hand evenmin om. Een opmerkelijke film waar je wel met je
aandacht bij moet blijven om
de verhaallijn in de gaten te
kunnen houden. Op dinsdag 22
september (21.30 uur) is de
film te zien.

'Felice felice'
eter Delpeut heeft een film
gemaakt waarin de fotografie en Japan centraal staan.
'Felice Felice' is een raamvertelling aan de hand van een
brief van fotograaf Felice
Beato aan zijn broer. Daarin
doet Felice verslag van zijn poging om door te dringen tot de
Japanse cultuur. De film draait
op vrijdag 18 september (21.30
uur).

P

'De verstekeling'
oor 'De verstekeling' heeft
V
regisseur Ben van Lieshout
zich laten inspireren door het

'Hnfters en
hofdames'

verval van de Sowjetunie. Er is
wel vrijheid maar er is geen
werk. De vader van de hoofdpersoon droomt ervan dat hij
zijn oude beroep weer kan uitoefenen. Zijn zoon trekt zijn
conclusies en vertrekt naar
Amerika. Een actueel thema.
'De verstekeling' wordt op zondag 20 september (19.30 uur)
Gladiatorengcvccht op tv in 'Temmink, the ultimnle tight'
vertoond.
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C.V.-onderhoud
De c.v.-ketel is één van de meest storïngsgevoe-.
lige apparaten in uw woning. Uit de praktijk blijkt
dat de eerste onvoorziene kosten dan ook hieruit
voortkomen.

Zoj "• •zien
dé
.''. „,',«'--»',", .v\,,• -•

UWENS

Wat is onderhoud?
Onderhoud is de jaarlijkse schoonmaak- en
controlebeurt van de ketel.

BB.GRW ~
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mechanisch afzuigsysteem
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ervan binnen uit
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0800-0998830
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Waarom onderhoud?
Een verkeerde afstelling van de ketel valt u niet
op, toch brengen dergelijke zaken een onnodige
slijtage en hoog gasverbruik met zich mee. Veel
erger wordt het als er koolmonoxidevergiftiging
of brand ontstaat.
De jaarlijkse controle brengt dergelijke misstanden aan het licht.
Ook bij ketels met een onderhoudsindicatie is de
jaarlijkse controle geen overbodige luxe, "voorkomen is beter dan genezen".
Veel verzekeringsmaatschappijen stellen onderhoud zelfs als voorwaarde.

Abonnement
Met een abonnement bent u verzekerd van
warmte, ook 's avonds, in het weekend en tijdens
feestdagen.
In het abonnement is opgenomen de jaarlijkse
onderhoudsbeurt en het verhelpen van een
onbeperkt aanta! storingen in het toestel.
U betaalt hiervoor geen voorrijkosten of uurloon.

ALL-in abonnement
Met een ALL-in abonnement betaalt u ook geen
materiaalkosten.

24 uur service!
Als er zich ondanks het preventieve onderhoud
een storing voordoet, waardoor u in de kou zit en
u heeft dit voor 21.00 uur bij ons gemeld,
verhelpen wij de storing nog dezelfde dag.

De werkwijze
U stuurt de antwoordstrook in, waarna wij u
bellen voor de eerste onderhoudsbeurt, waarna
het abonnement in kan gaan.

De abonnementsprijzen:
incl. B.T.W., per jaar
Abonnement VR C.V.-ketel
Abonnement VR combiketel
Abonnement H R C.V.-ketel
Abonnement HR combiketel
Toeslag 2e toestel, zoals geiser,
boiler of vloerverwarmingsunit
Abonnement stadsverwarrningsunit

f 96,f 112,f 111,f 127,ƒ
f

Wij onderhouden, repareren, installeren, verkopen en
verhuren duizenden verwarmings-, warmwater- en
ventilatiesystemen door heel Nederland.

Als uw C.V.-ketel 15 jaar of ouder is,
dan is het zaak om aan vervanging te
gaan denken

f
f
f
f
f
f

. (Foto: ITHO ventllaUetechnlek b.v.)

Hierboven ziet u een doorsnede van een kanaal
van de mechanische afzuiging. 'Zo gaan alle
afzuigsystemen er na verloop van tijd uitzien,
waardoor de afzuigcapaciteit afneemt.
Onderhoud is dus noodzakelijk!
Wij bieden u een onderhoudsprogramma voor
het gehele systeem inclusief de kanalen. De
ventilatorunit moet zich wel in de woning
bevinden. De kanalen reinigen wij middels
roterende borstels en stofafzuiging, zodat er
geen vuil in de woning komt.

Het volgende is mogelijk:
Waarom vervangen?
Technisch gesproken is uw ketel na 15
jaar op. Misschien kan hij nog enkele
jaren mee, maar de kans op grote en
dure reparaties wordt steeds groter.
Meestal gaat een ketel defect als hij het
hardst nodig is. U moet dan op stel en
sprong beslissen: repareren of vervangen.
De beslissing is dan meestal niet weioverwogen.

Prijsgarantie
Wij garanderen u dat u bij ons nooit te
veel betaalt. Als binnen 14 dagen na
installatie blijkt dat u dezelfde ketel bij
een collega-installateur onder dezelfde
voorwaarden goedkoper had kunnen
laten installeren, betalen wij u het
prijsverschil terug.
Huren
Vanaf/27,- per maand kunt u al een
ketel bij ons huren. Hiermee heeft u
geen last van onderhouds- en reparatiekosten.

Offerte
Wij bieden u een offerte aan gebaseerd
op onze ervaring in het onderhoud van
tienduizenden C.V.-ketels. Na installatie
hope,n wij het jaarlijks onderhoud
(weer) voor u te mogen verzorgen. U
kunt er van op aan dat de door ons
geadviseerde ketels echt goed zijn,
want wij onderhouden uiteraard liever
goede dan slechte ketels.

Gespreid betalen
Wij bieden u de mogelijkheid bij de,
koop van een nieuwe ketel, alsmede de
installatiekosten bij huur gespreid te
betalen.

(EV) het reinigen van de af zuig ventilator gelijktijdig met het C.V.-onderhoud
•-' f*\

f 5C/,-

(EMV) het eenmalig reinigen van het
gehele systeem
(MV) een abonnement voor de minimale duur van
4 jaar waarbij om het jaar afwisselend een grote
beurt en een kleine beurt uitgevoerd worden, te
beginnen met een grote beurt; inclusief het
verhelpen van storingen zonder dat daarvoor
voorrijkosten of uurloon berekend worden
De prijs hiervoor bedraagt per jaar
^ ___

f 16O,-

Nieuwe ventilator
De levensduur van de afzuigventilator ligt
gemiddeld tussen de 14 en 16 jaar, tegen die tijd
is vervanging te verwachten.
Wij belonen trouwe klanten bii voortzetting van
het abonnement (MV) in het 13e jaar met een
nieuwe ventilator in plaats van de onderhoudsbeurt.

50,96,-

Om de prijs lioef t u liet niet te laten!

De ALL-in abonnementsprijzen:
incl. B.T.W., per maand
ALL-in open VR C.V.-ketel
ALL-ïn open VR combiketel
ALL-in gesloten VR C.V.-ketel
ALL-in gesloten VR combiketel
ALL-in H R C.V.-ketel
ALL-in H R combiketel

. . .

12,14,13,15,15,17,-
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NEFIT ECOMLINE HRC 22 Combi
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incl.
rookgasafvoer
en geheel
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gemonteerd voor de prijs van
'*

Alle betalingen direct aan de monteur te voldoen, de ALL-in
abonnementen uitsluitend per automatische incasso.

'
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Prijs is incl. B.T.W., zolang de voorraad strekt en gemonteerd op de plaats van de bestaande ketel.

ik wil een vrijblijvende offerte voor
de vervanging van mijn C.V.-ketel

ikxvil een oiiderhoudsabonnement
Q
Q
Ui
Q
Q
Q
Q
Q
Q
D

OnilerhoucIsobonneineiitVR C.V.-ketel
()nclerhoiidsiibonnement2e toestel, geiser/boiler
OnderhoiulscibonnementVR combiketel
OiKlerlioudsnbonnement l IR C.V.-ketel
Ünderlioudsnbonnement l IR combiketel
j
Onclei'houdsnbonnenient vloerverwnrniingsunit
4
Reinigen van mechanische afzuigventilatorEV
llenmalig reinigen van het gehele afzuigsysteem IZMV
Oiulerlioudsabonnenicnt medianich afzuigsysteem MV
Onderhoudsbeurt indien mogelijk overgaand
in een ALL-in abonnement
Q Onderhoudsabonnementstadsverwarmingsunit
4

postcode:

Vanuit ons hoofdkantoor (Grotenoord 1, HendrikIdo-Ambacht) worden alle werkzaamheden
gecoördineerd en onze verspreid wonende
monteurs en service-vestigingen bevoorraad.
merk huidige ketel:
is dit een combikelel:

type:
JA/NEE

staat/hangt op de bovenste verdieping van uw woning: JA/NEE
zo niet waarstaai/hangt deze dan:

UM. privé:

tel. werk:

mork toestel:

type:

Zonder postzegel in een envelop sturen naar:
OUWIINS INSTALLATIE SERVICL GROEP
ANT\VOORDNUMMER 815
3330 WB MENDRIK-IDO-AMBACI-1T

postcode:

bouwjaar:

tel. privé:

bouwjaar:
JA/NEE

Ouwen& Installatie Bervice
heeft alle onderdelen
op voorraad!
De meest voorkomende service-onderdelen
hebben onze monteurs in de auto op voorraad.
Eventueel benodigde onderdelen die niet in de
auto op voorraad zijn, worden vanuit ons
centraal-magazijn aangeleverd.
•

adres:

plaats:

:

zoekt u een combiketel:

naam:

éulres:

Ouwene Installatie Service
altijd bij u in de buurt!

plaats:
tel. werk:

Zonder postzegel in een envelop sturen naar:
OUWENS INSTALLATIE SERVICE GROEP
ANTWOORDNUMMER 815
3330 Wli l lENDRIK-lDO-AMIiACHT

lid

de

Vereniging van
Nederlandse
Installatiebedrijven

Voor Expert
gaat niets te irer.

BRAUN OORTHERMOMETER
De oorthermometer meet binnen 1 seconde
zeer nauwkeurig en veilig de lichaamstemperatuur.
BijzondergebruiksOPsOP
vriendelijk, vooral
bij jonge kinderen!
ADV.

• /^y? Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa. '
^y< Gratis Expert All-Risks-Garantie ,
u£w (bij aankopen boven 490,-). "
^Y* Geldt niet voor mobiele telefonie.

> /

Gratis,Thuisbezorgen en Aansluiten. ,

PHILIPS
HB812ZONNEHEMEL
Compacte, opvouwbare
zonnehemel voor het hele
lichaam. 3 HPA-lampen,
60 minuten-timer en in
hoogte verstelbaar statief.

bS/n'g.ÏAWSJ^S-

AKAIMICROSETMETCD
) Versterker met Super Bass weergave.
Tuner, cassettedeck, programmeerbare
"* CD-speler en afneembare ^ t ' •
2-weg luidsprekers.
• - [
/ MetKaraoke-functie. .-L' /

Vakkundige en snelle service.
Cm)1 Gratis Geluidsgarantie.
k) Gratis Video-onderhoud.

T
•ir>

wis-w

PORTABLE CD-SPELER
Stereo geluidsweergave met Bass Boost.
I. hoofdtelefoon.
STUNT

m Gratis Omruilgarantiel
^\ Modern betaalgemak
met o.a. de Expert Creditcard.
m www.expert.nl

om van begin tot
id op t
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i \
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, BOSCH LUXE AQUA-STOP
AFWASAUTOMAAT
\ Elektronisch gestuurd. Tot 9 uur vooraf te
/ programmeren. Aqua-Stop. Weggewerkt
!\, verwarmingselement. Programmaverloop, ^ indicatie. Fluisterstil. Laag water-en
r-, >1 energieverbruik.

DELONGHI800 WATT
MAGNETRON
800 Watt magnetron met 6 vermogensstanden en ontdooistand.Draaiplateau. Inhoud
> ' " '\ . t .
17 liter. ADV.-249Ti'>'

>/

GRUNDIG 55 CM STEREO-TV
55 cm (eff. 51 cm) Flatsquare beeldbuis.
Stereo geluidsweergave. /."~*,„ ~
~
Teletekst en afstandsbe-' f\\\ |C -,~>
diening. ADV. \S£ft- NU \. , , .

M IELE LUXE WASAÜTOMAAT
Volelektronische besturing. Vele was-'
programma's. Caag water-en energiever-

1689,SIEMENS S6 GSM TELEFOON
MET YELLOW ABONNEMENT
Superlicht en superdun. In combinatie
> met 1-jarig Yellow abonnement.

SONY MINISET + 3 CD-WISSELAAR
In schitterend silver design. 2x 60 Watt
versterker, equalizer, wisselaar voor 3 CD's
en dubbel autoreverse cassettedeck.
Incl. luidsprekers en
~"~Y ^ '
afstandsbediening. NU '",'
t-

UW VOORDEEL:
• Gratis Siemens G S M-telefoon
/ • Abonnement slechts 24,95 per maand
v • 5 maanden geen abonnementskosten
1
• 1-jarig abonnement
, .,
i. • Geenaansluitkosten
;,• • 'j
t.w.v. 108,69

PELGRIM GAS/ELEKTRO FORNUIS \
Gaskookplaatvoorzienvan4branders. Elek- \
, trische'oven met infrarood grill. Ingebouwde ,'
kookwekker. Uitgevoerd pai^^j^
\
!
, met schitterende
f" *
-spiegelruit. A
^ ±**>.
t-*

l

.

, ^

PHILIPS KOFFIEZETTER/
WATERKOKER
Ideale ruimtebesparende combinatie.
Koffiezetter voor 9 tot 14 koppen koffie,
met zwenkfilter en druppelstop. Snoerloze
waterkoker met een
- • inhoud van 1,7 liter en
automatische afslag. NU
PHILIPS
^
70CMBREEDBEELD-TV
Breedbeeld-TV met 70 cm (eff. 66 cm)
superplatte Blackline-S beeldbuis. Hifistereo geluid. Incl. Teletekst en afstandsbediening.
/;• \'•:..••:'":\ :;

'
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*Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. "Audio, video, hifi.
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Haarlem*, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
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PHILIPS
ELEKTRISCHE
TANDENBORSTEL
Oplaadbare Philips/
JordanZ-actionplak
remover metroterende
borstel en actieve tip voor effectieve plakverwijdering. NU MET

WO

woensdag 16 september 1998

Weekmedia 17

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
MitTo-.nhrrlt'nlit's kiimu-ii \\onlrn gr/r l o\rr l of 2 KoImiiiiH'ti l)t*<'i*dlr in ilivi'i'M' Irllrr^rooltrn.
l'.irlinilirn'ii \«'ruij/,t'ii \>ij naiir dr *jHTÏalr hon o|> ilc
puf:iii.i ..MICRO'S".
IM.ialsin» is innerlijk in <(<• \nl»nult* rdilir:
X\M)V(K)HTSMKrWSIlLAI)/D.. r >3 \wr millimi-lcr.
Sluiniifjslijil: iiiaandiip 17.00 uur.
I kun) im lrk*l lriYrmii-rli oj^cwn: 023-5717166 of
üf^fvrn//!'!]*!»'!! iian:
-k

X.miUuorli Mnmsbl.nl. (^i.silmUpU-in 12, 2012JM
/amlvnorl:

IMtiiiliinj: i* ook mogelijk In dr \olf-rmlc combinatie:
\\ 2.X<iiul\uorls ,Nicmv>l)KHi, Ainsh-Urrns Wt-ckhlutl,
l tllioom-r Courant, dr Komlr \Vncr. AtilMiiwrdtM*
(Iniintnl. alle rililic.^ um hel Anibtfrilaiiib Stu*Ulil.nl. /d,OH per luilliiiicUT.
Sluitingstijd: niaiindii^ 1,1.00 uur.
"fc

Informatie mrr on/«' oirri^i' aantrekkelijk*' «M|MTIrntieetiiiiliinatii's in dr MicroU ilju op aanvraag up
on/,*' kmilnrrn \ri"K.cij^haar.

^c

Voor brie\en onder niiinnier uordt t re^el rxlru in
i't'krnmji fiehrarht, alsmrdt* /ït.iïO adm.kohtcn.

"A:

|tij pla.it.sin^ in de Micro's Horden p-e n Itcwijsiiuniinrfs \rr.stuurd. Op \civ.oek wordt aan advrrterrilert luriUMi Iiel versprt'idin^grhied «'én krant vi-rslmird. Hiervoor \vordt ƒ0,50 in rekening grlllMC'lll.

Alle prij/cn »•\<•]. I7.5r/r BTW
II kunt de Irkhl van mt Mirro-advertrnlit'conibinatic 7,
trlrfdiiiM'li opgeven:

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
(ilil immnirr U niet \ot>r ht'/or^kluchtfii) of zenden aun:
Mirro'» \\V<'knic'iHa
PoMliu» 156- l 000 AD Am*l<Tilum
Ook \oor fractie* iiu'l hrirfnummcr
De *Initiii<!s1ijilen fjeMen \oor plautMiig in dezelfde
week.
Voor de l>eta]in£ onl\an£t u een «eeeptgirokaart.

16
EEN DAG SLAGHAREN IS EIGENLIJK TE KORT

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Woninginrichting

Op zoek naar een nieuwe uitdaging
in de regio Amsterdam?

MATRASSEN
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
Maat en
dikte
80x190x14

I)é .specinlisl in
VOLOP BANEN VOOR ENTHOUSIASTE,
GEMOTIVEERDE (M/V)

Secretaresses / Management Assistentes
Word je enthousiast bij de termen: dynamisch, internationaal,
informele werksfeer, organiseren, zelfstandigheid, uitdaging.
Heb je een opleiding op MBO-HBO niveau en pit?
LAAT DEZE KANS NIET SCHIETEN!

Commercieel medewerker
Diverse functies zowel in de IT- en Financiële wereld als de
Dienstverlenende sector. Ben je klantgericht, stressbestendig, commercieel, flexibel en heb je HBO werk-denkniveau?
DAN HEEFT ARTO DE BAAN VOOR JOU!

SG
25

SG
30

SG

Bank en Verzekeringen medew.
ONZE SPECIALITEIT EN TEVEEL BANEN
OM OP TE NOEMEN! Op zoek naar een carrière
in het BANKWEZEN? Diverse banen als medewerker
Back-Office, Effecten, Betalingen, Kas-Balie,
Accountmanager, etc. op MBO/HBO niveau!
Interesse in VERZEKERINGSWEZEN?
Bel voor een Persoonlijk Banenadvies!
Polis- en Relatiebeheerder, Hypotheekadviseur, etc.
Voor (erv.) kandidaten én starters met MBO/HBO opl.

SG
40

SG
45

pocket pocket Latex
damast badstof 14 cm

125,-

140,-

160,-

180,- 275,-

80x200x14 105,-

130,-

150,-

165,-

190,- 280,-

90x190x14

110,-

140,-

155,-

175,-

200,- 285,-

99,-

90x200x14

115,-

150,-

165,-

185,-

215,- 290,-

120x190x14

155,-

190,-

215,-

225,-

255,- 375,-

130x190x14

165,-

200,-

230,-

245,-

280,- 395,-

140x190x14

180,-

225,-

245,-

265,-

300,- 425,-

140x200x14

190,-

230,-

255,-

270,-

315,- 450,-

160x200x14 200,-

255,-

290,-

305,-

345,- 495,-

180x200x14 230,-

290,-

325,-

350,-

380,- 525,-

200x200x14 255,-

330,-

365,-

390,-

425,- 540,-

350,355,360,365,425,430,525,550,570,625,640,-

260,270,290,320,390,425.465,499,605,699,790,-

Alle afwijkende
maten mogelijk
GRANDIOZE SPECIALE
AANBIEDING

LET OP!!
SPECIALE AKTIE

ALLÉÉN BIJ ONS
KWALITEITSMATRASSEN
SG45 SOFT 90x200 koudschuim

Logistieke Toppers
Per direct uitdagende logistieke (start-)functies op
MBO en HBO niveau bij een zeer gerenommeerd IT-bedrijf te
Amsterdam. Internationaal, dynamisch, verantwoordelijk
werk in informele werksfeer voor analytisch en
communicatief sterke kandidaten.

35

NU VOOR ƒ "1 25,-

Compressorstraat 23
Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 509
Van Woustraat 96

Amsterdam-Noord
Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Zuid

Te koop 6 messing eetkamerstoelen met wit leer.
Tel. 023-5731825.

Tel. 020-6331329
Tel. 020-6324959
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 020-4703049

Verloren en
gevonden

Avontuurlijk wigwammen bij
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN

Ja, reserveer snel voor een 3-daags weekend-arrangement;
* 2 overnachtingen in een compleet ingerichte wigwam.
* Elke wigwam is voorzien van water, elektra, verwarming,
kookgelegenheid, koelkast en T.V. Bovendien beschikt u over
een eigen sanitaire unit met toilet, douche en wastafel.
•k 3 dagen lang gratis gebruik maken van de vele nieuwe en
geweldige attracties zoals The Eagle, de wildwaterbaan, de
looping star, de spannende wild west shows, het circus, lekker
verwarmd zwemmen in het unieke Bergbad en nog véél meer.
*genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's.
* Dat is een belevenis voor de kinderen én voor u !

SLAGHAREN, DAAR GENIET JE NOG 'T MEEST
RESERVEER SNEL: 0523-683000 TOT 20.00 UUR
Hoi, ik ben Kim, 1.65 lang en
slank! Ik zoek een leuke,
spontane, knappe, intelligente man met een goed figuur
en die goed gekleed is!
Boxnummer 344618.

Reageren op advertenties
met boxnummer?

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

Hieronder vindt u een kleine
Ik ben soms wel een beetje in selectie van de honderden
aanwezige advertenties.
voor extreme dingen... Hoi
met Precilla, een ondeugenBen jij die ene jongedame
de meid die snel wat met
jouw zou willen afspreken. rond de 34 en zoek je via
deze weg iemand voor een
Wie weet kunnen we eens fijne vriendschap of relatie?
kennismaken via een telefoongesprek. Als het klikt ma- Misschien zijn wij dan op zoek
naar elkaar! Ik ben een rustiken we snel een date...
ge, sportieve man van 34 jaar
tijgertje! Boxnummer 333579. en woonachtig in het westen

Ik speel in mijn vrije tijd saxo- van het land!
foon in een groep! Nu zou ik Boxnummer 956871.
T.k. bankstel, z.g.a.n, merk
het leuk vinden een vriendin Gezellige langharige blondiNatuzzy, 2 relax stoelen + rete hebben die hier ook van
ne, 27 jr, 1.65 lang en 65 kg,
ax bank. Tel. 023-5731825.
• Wie heeft er in de Halte- houdt! Boxnummer 361166.
houdt van gezellige dingen.
straat
2-9
iets
verloren.
T.k. Chinees-Perzisch tapijt,
Niet op zoek naar een avon- Bioscoopje, lekker dansen in
Bel:
023-5715795.
Cijfermatig sterk, accuraat en interesse in een baan op 2x3 mtr (ruim), t.e.a.b.
tuurtje! Ik wil wel in contact een disco, uit eten gaan. Ben
Wie heeft mijn jas (jongens) komen met een gezellig jij een gezellige goeduitzienniveau? Voor kandidaten met SPD, MBA of PD diploma is Tel. 023-5731825.
deze advertentie de eerste stap naar een nieuwe carrière. T.k. dressoir, wortelnoot, gevonden. Kleur blauw, zij- maatjs! Jongensachtig, re- de jongeman, reageer. Als
loogglans + opzetkast en ta- kant beige baan. Omg. M. Nij- presentatief, ondernemend, het klikt gaan we spannend
fel, wortelnoot, hoogglans. hoffstraat. Bellen s.v.p. Nick: van goed niveau. Ik ben een verder! Boxnummer 947711.
023-5718793.
slanke, spontane, jong uit- Gezocht! Die speciale, lieve,
Tel. 023-5731825.
Ben je op zoek naar een parttime functie als
ziende blondine uit het mid- eerlijke, spontane, betrouwSECRETARESSE, TELEFONISTE, ADMINISTRATIEF- of
den van het land!!
bare, humoristische, serieuBOEKHOUDKUNDIG MEDEWERKER, RECEPTIONISTE of
Mode
Boxnummer 951015.
ze, probleemloze man. Voor
POSTKAMER MEDEWERKER.
Regio Amsterdam: Ik ben een een fijne vriendschap of relaOok voor parttimers heeft ARTO interessante banen!
spannende blonde meid van tie. Deze 39 jarige, probleem24 met blauwe ogen. Ik zoek loze, Amsterdamse dame
een fijn contact met je, laat met kids, wil jou beter leren
Vondellaan 7
Uitdagende banen voor HTS'ers (en MTS-ers) op niveau
deze kans niet liggen want ik kennen! Boxnummer 928297.
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag-voor u.
bij een internationaal computerbedrijf.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken wil direct live met je afspre- Welke man gaat mij eens belAffiniteit met automatisering en toe aan dé uitdaging?
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- ken voor meer dan alleen een len voor een fijn of erotisch
Bel snel voor meer informatie.
zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot kopje koffie. Ik ben 1.65 lang gesprekje? Ik heet Cindy, heb
en wacht!
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-52502188.
donkerblond halflang krullend
Nieuwsgierig naar de vele mogelijkheden die
Boxnummer 287359.
haar. Ik ben 37 jaar en met
ARTO UITZENDBUREAU, ARTO PROJECTEN en
Surinaamse
bi-meid met 100 kg. lekker volslank. LuisARTO WERVING & SELECTIE je kan bieden?
Opleidingen/cursussen
spannende
groene ogen ter of mijn stem jou aanstaat
zoekt modern contact! Ik heet en wie weet... Debbie, ben 42 jr, heb rood- Boxnummer 901431.
bruin krullend haar en ben
N.Z. VOORBURGWAL 158, AMSTERDAM
Welke leuke meid heeft zin
La Verna, franciscaans centrum voor spirituele ontwikkeling, 1.75 lang. Ik ben wat mollig, om te gaan stappen met een
ben
zeer
vol
van
boven
met
houdt zaterdag 19 september open dag van 13.00 tot 17.00
leuke jongen? Ik ben 22 jaar,
uur. Er is gelegenheid om te proeven van de cursussen die dit flinke billen. Ik zoek ruim1.85 lang en heb blond haar.
Goede dataverzameling is de basis voor de informatie die najaar aangeboden worden, zoals mandala tekenen, medita- denkende leuke contacten. en blauwe ogen! Als je dat
Team Vier levert aan een breed klantenpalet. Zowel aan de tie, enneagram. Derkinderenstraat 82, 1062 BJ Amsterdam. Boxnummer 919220.
wat lijkt, reageer dan op mij!
(semi-)overheid als aan beheerders van bekende A-merken. Informatie 020-3467530, httpV/biz.inter.nl/laverna.
Tekenen, schilderen, tuinie- Boxnummer 351721.
Team Vier maakt daarbij gebruik van verschillende methoren, creatief bezig zijn.
TALENCURSUSSEN:
den: internet, schriftelijke-, telefonische-, en face-to-face
Daar houd ik van! Margreet, Wat ik allemaal heb? Groene
gesprekken waarbij onze enquêteurs de ondervraagden ENGELS (ook Cambridgeogen, kort kastanje bruin
Zonnebanken
53 jaar, leuk en sportief. Ben
opleidmgen),
SPAANS,
Duits,
thuis, op werk of op straat aanspreken. Team Vier is een
haar, 2 zonen, een leuk en
jij
die
ene
gezellige,
serieuze,
verzorgd uiterlijk. Gescheibureau voor markt- en opinieonderzoek in Amstelveen en Frans, Italiaans, Portugees,
betrouwbare man van goed
Dutch.
Native
teachers.
zoekt wegens uitbreiding van de werkzaamheden mensen
den, 37, vrolijk, 1.76 lang, lief,
T.k. zonnehemel met lift,
Intern. Studiecentrum v.d. ƒ400, incl. 10 extra lampen. niveau? Heb je een goede dat ben ik! Jij bent een lieve,
die in de volgende functies geïnteresseerd zijn.
baan en houdt je ook van een
Vrouw, Concertgebouwplein Tel. 023-5714764.
eerlijke, donkerharige man
goed gesprek?
Voor deze face-to-face methode is bij Team Vier een enquê- 17, A'dam. Tel. 020-6761437.
tussen de 37 en 48. Groetjes!!
Boxnummer 889322.
teursafdeling op kantoor die onze medewrkers in het land TEKENEN & SCHILDEREN
Boxnummer 812472.
informeert en motiveert.
<inder/baby-artikelen
Beginners & gevorderden
U bent op zoek naar een uitdagende functie als
020-6722121, Vincent
Te koop aangeboden diversen
• T.k.: inkl.bare kinderstoei
ƒ 25; autostoeltje ƒ 75; 2 trapKunst en antiek
hekjes a ƒ50 p.st. 5718793. T.k. Carrera marmer, wit met • Hardh. deur 201 x 82Vi, 2
grijze aders, kostpr. ƒ 179 ramen 133 x 82'/2, dubbel
U wilt graag meewerken op de afdeling. U kunt goed prganip.m2. Nu ƒ50 p.m2.
seren en het overzicht bewaren over verschillende projecten *Veilinggebouw Amstelveen*
glas, sluitw., ƒ125. 5715817.
Hobby's en
Tel. 023-5731825.
die gelijktijdig lopen. U bent ook administratief sterk en kunt Heden INBRENG Spinnerij 33,
•
T.k. 2 1-pers. bedden, staomgaan met een computer. U heeft een leeftijd bereikt
verzamelingen
Amstelveen 020-6473004.
T.k. splinternieuwe inbouwlen frame + matrassen, ƒ75
waarop u kunt aantonen dat u ervaring heeft in het aansturen
ijskast, groot, met vriesvak. p. bed. Tel. 023-5715004.
van en omgaan met collega's.
Tel. 023-5731825.
Onderhoud,
In één koop aangeb. coll. org.
Een andere typische binnendienst functie is vacant op de
Swarovski
silver
christal
w.p.
reparatie,
Onroerend goed en woonruimte
afdeling coderen. De antwoorden van de respondenten moe4 jaarstukken, o.a. 'Specht' in
doe-het-zelf
ten op een voor de computer en opdrachtgever begrijpelijke
totaal 37 stuk. 020-6462930.
te huur gevraagd
manier worden omgezet in categorien.
U bent op zoek naar een interessante functie als
DE KLUSSENBUS
MuziekVoor iedere klus, bellen dus.
Verpleegkundige zoekt met
instrumenten
Tel.: 023 - 5713780.
spoed woonruimte in Zand- Jong stel zoekt woonruimte.
voort, met eigen k./d./t., huur Tel. 023-5714695.
SCHILDER heeft nog tijd v.
max. ƒ 800. 023-5257836.
U kunt nauwkeurig en geconcentreerd werken. U heeft affini- binnen- en buitenwerk, Vrijbl.
teit met computers. U heeft gevoel voor de Nederlandse taal. prijsopgave.
U heeft een goede typevaardigheid. U denkt op havo niveau. Bellen na 18.00 uur: 5719800.
Financiën en handelszaken

Boekhoudkundig medewerkers

Verenigingsnieuws

Uitgaan

• Klaverjassen. Donderdag- Elke donderdag dansen en
ontmoeten v. alleengaanden
avond in 't Stekkie.
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', NieuInfo, Erica 023-5715215.
welaan 34A Osdorp, v.a. 20 u.

Personeel aangeboden
Jonge vrouw zoekt huish.
werk. Tel. 06-51980817.

Huishoudelijk personeel gevraagd
Rest. 'Queenie' vraagt huish.
medewerkster voor 3 uur per
dag, van dinsdag t/m zaterdag Voor reacties belt u met
Henny Holleman, 5713599.

Divers personeel gevraagd
Een lokale omroep heeft oor en oog voor het plaatselijke
gebeuren... Zandvoort heeft zo'n omroep: ZFM.
ZFM werkt louter met vrijwilligers. De programmaleiding zoekt
nu voor uitbreiding van diverse redacties

NIEUWE MEDEWERKERS
o.a. voor het SPORT-programma en het seniorenprogramma
ZFM PLUS.
Ook de TECHNISCHE STAF is op zoek naar meer man- en
vrouwkracht en een STUDIOBAAS is ook zeer welkom.
Meer informatie? Schrijf even naar ZFM, postbus 436, 2040
AK Zandvoort of bel 023-5712984. Tot spoedig!
ZFM: kabel FM 105, ether FM 106.9.
HORECA-RECLAME
Wegens enorme uitbreiding van ons succesvolle reclamebureau zoeken wij ± 32 nieuwe mensen voor o.a. de volgende
werkzaamheden: distributie, reclame marketing, PR, klantenservice, verkoop, buitendienst en assistent managers.
Per direct beginnen heeft voorrang. Opleiding of ervaring
hebben geen prioriteit. Bel nu voor een afspraak TDA, vragen
naar Ellen, telefoon 020-6695500.
U wilt graag overdag parttime
werken met flexibele werktijden tegen een uitstekend
uursalaris?

Bij Bell Sell kan het!
U houdt van afwisselende
projecten, een gratis interne
training, een makkelijk te bereiken bedrijf (naast station
Weesp) en een tegemoetkoming in de reiskosten?

Bij Bell Sell kan het!
U heeft een goede telefoonstem voor inkomend en uitgaand telefoonverkeer, u
heeft doorzettingsvermogen
en u bent beschikbaar voor
12 uur per

Bel Bell Sell
0294-494009
V.a. morgenochtend 9.00 uur!

ARA/ASSER
gevraagd voor
druk eetcafé m Zandvoort.
Tel. 023-5714638.

Parttime functies op niveau

Engineers

Bel dan snel: 020-6273094 / 6237475

Monet Strijkservice

Open Dag La verna

Medewerk(st)er codeerafdeling

Enquêteurs (m/v)

DekaMarkt

WIE ZIJN WIJ1?
DekaMarkt is met 60 supermarktbednjven, 24 slijterijen, 4
drogisterijen, eigen productiebedrijven en distributiecentra
een gezichtsbepalend supermarktbedrijf in de regio Noorden Zuid-Holland en Revoland.
DEKAMARKT BIEDT
Aantrekkelijke functies met prima arbeidsvoorwaarden, waaronder een studiekostenregeling en 10% korting op aankopen
in onze winkels. Ook zijn er uitstekende doorgroeimogelijkheden. Ben je geïnteresseerd in een baan bij DekaMarkt? Kom
dan langs in onze winkel op de Oranjestraat 4 en vraag naar
de bedrijfleidster, mevrouw N/I.H.H. Juffermans.

per wigwam max. 6 pers.
Geldig voor de weekenden:
* VR 2 - ZA 3 - ZO 4 OKT.
VR 9 - Z A 1 0 - Z O 11 OKT. „
Aankomst 12.00 uur; vertrek 19.00 uur.

Oproepen - Mededelingen

PIANO
SPELEN

U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,voor het eerste half jaar
een goede piano huren.

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 - 6413187

(09)06-98.50

STUDENTES geven tel.nr
voor sekscontact!
Bel: 0906-18.22 (1 gpm).

24 u/pd (1 gpm)
Zie ook Nieuwsnet 9
Kabeltekst pag. 440 en 450
Beluister anoniem
advertenties 18-f
0906-50.15.15.6 (1 gpm).

Treknummertje zonder 06
kosten op je telefoonrekeningü Bel 0068 35274 (4gpm).

Biseks! Buurvrouw/buurmeisje (18)! Spelletjes steeds harder! 99 cpm. 0906-95.26.

Vanavond al een
fijne afspraak?
0906-50.222.04 (1 gpm).

Dagelijks seksen hete meisjes(18)oponzeLIVELIJN!De
heetste! 99 cpm. 0906-06.03.
Direct contact met
stoute vrouwen
0906-50.222.21 (1 gpm.)

Wat jij wilt
0906-9789
Je zegt het maar, 105cpm
Wil je lekker komen maar
geen 06 op je tel.rek? Bel dan
nu: 00569004253 (2,5 gpm).

Direct contact met
vrouwen thuis!
0906-50.222.21 (1 gpm).

• ANNULERINGEN van advertentie-opdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Micro's Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD
Amsterdam.

Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
0906-50.222.21 (1 gpm).
Een spannend
contact in de buurt
0906-50.222.04 (1 gpm).

Ontdek de duistere wereld!
SM. Je meesteres LIVE! Zij
wijdt jou in! 99cpm. 0906-9626

Ik ga door, waar anderen
stoppen! Schaam me ner- POSTCODE DATING! Vrougens voor en wil harde SEKS! wen 18-55 jr zkn sekscontact.
Harriet! 99 cpm. 0906-97.94. Bel: 0906-18.44 (80 cpm).
LIVE! Black, beautiful en hot!
Voor de liefhebber v. zwarte
vrouwen! 99 cpm. 0906-06.01.

Diverse clubs

New* New* New*New*New
SECRET-PHONE-COMPANY
De 1e seksafluisterlijn v. Holl.
0906-97.22 Secret!! 99 cpm.

Luxe privé huis! Topmeisjes.
10-01 u, 7 dgn p.w. Sauna +
bubbelbaden. Sarphatipark
118, A'dam. 020- 6723022.

* SEKS ALARMNUMMER * • Wij behouden ons het
Snelseks Direct Live 99 cpm. rechtvoer zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
0906*0611
of niet op te nemen.

Zie voor micro-bon
elders in de krant

Zandvoorts Nieuwsblad

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort
Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2A, Zandvoort

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Station"

Stationsplein 6, Zandvoort

in 5 dagen

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

Amsterdam en omgeving:
Ik ben Jolanda, 40 jaar en
bent kind- en vrouwvriendelijk! Ik ben 1.56, goed uitziend
en jij bent lief en betrouwbaar. Ik heb donkerblond haar
en 3 kids. Jij bent tot 40 jaar
en op zoek naar mij!
Boxnummer 355206.

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Vonk

• T.k. gitaar met nwe snaren 10e Haagse oldtimerbeurs,
Voor een perfecte SAAB
+ hoes, 1 jr gebruikt, ƒ200. 26-27 september. De Uithof, SAAB SERVICE MOLENAAR
400 auto's, ± 200 standhouRep., onderhoud, APK.
Tel. 023-5713094.
ders. Tel./fax: 070-3977210.
Eigen revisie-afdeling
Motoren/versn.bak
Auto-demontagebedrijf
Kennismaking
Verkoop nw/gebr. ond.
STRIJDONK, RDW/ARN erk.,
ROYAL CLASS SAAB
lid Stiba. Inkoop sloop/schade-auto's.
Gratis
gehaald.
TeREAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, vensverkoop oude en nieuwe
Rijles auto's
onderdelen.
Meteorenweg
7 dagen per week. Wat moet u doen?
en motoren
381,
A'dam,
020-6319802.
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 0906-50.15.15.6 en toets m het hoofdmenu een 4. • Reflectanten op adverten3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie ties onder nummer gelieven
Alblas Verkeersscholen
van uw keuze.
ervoor te zorgen dat het num4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
mer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
UW RIJBEWIJS
Reageren op advertenties met boxnummer?
en dat de brief geadresseerd
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
wordt aan: Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD Amster- Voor auto/motorrijles in
dam. Dit voorkomt vertraging Amsterdam e.p. is een gratis
infogids verkrijgbaar.
in de behandeling.
Hieronder vindt u een kleine selectie van de
Tel. 020-4205386.
honderden aanwezige advertenties.

Hallo dames! Ik ben Leo, een
goed uitziende 43 jarige za• Uw particuliere Micro bonGez. mannen 20-65 jr voor kenman met donker haar een
per post verstuurd bereikt een
kwalitatiefonderzoek 1.89 groot en gebonden!
ons pas over 3 a 4 dagen. over gedistileerde dranken. Ik ben op zoek naar een dito
Opdrachten die te laat
Uw mening (30 min.) tegen dame voor vriendschap.
binnenkomen worden
een vergoeding van ƒ 30. Info: Eerlijkheid is een must!
automatisch de week
FLEXIBLE, Loes Walrave tel. Spreekt dit je aan, reageer
daarop geplaatst.
035-5431636 of 035- 5431955. met je telefoonnummer!
• Wij behouden ons het• Rubrieksadvertentie? Zie Boxnummer 479016.
recht voor zonder opgave van voor adres en/of telefoonnr. Ik luister al 18 jaar naar de
redenen teksten te wijzigen de colofon in deze krant.
naam Marjolein en hoe heet
of niet op te nemen.
jij? Ben jij een leuke, lieve,
romantische jongeman? Dan
Verhuizingen
• Kmderkleding en speelben ik waarschijnlijk op zoek
goedbeurs te Vogelenzang
naar jou! Ik heb kort blond
19 sept. Info: 023-5845101.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en haar, blauw groene ogen, een
• Carpool aanbod: dagelijks kamerverhuizingen/transport. normaal postuur en wacht op
Z'voort-A'dam Z.O., werkt. Voll. verz. Dag-nachtservice. jouw reactie!
9.00 tot 17.30 u. 023-5717532. 020-6424800 of 06-54304111. Boxnummer 875016.

Fa. P. Klein

Shell Geerling

Auto's en auto-accessoires

Diversen

*HOGE BIJVERDIENSTEN*
Dames v.a. 18 jr gezocht voor
het van huis voeren van gesprekken met 06-bellers. U
kunt dag en nacht werken, de
computer houdt bij hoeveel u
verdient. Dit kan oplopen tot
•ƒ5000,- br. p.mnd. Bel voor
Met dit warme weer gaat het info: 010-294.48.80.
bij mij van alle kanten kriebelen, herken je dat ook bij je- Mr. LAMA, betaling na resulzelf Ik ben Joyce, een lekke- taat. Afrik. internationaal
re meid van 22 jr en zou met medium biedt hulp bij terugjou wel eens een lekker bad keer geliefde, bescherming,
willen nemen. Daarna wil ik carrière, examen, geluk, hoopgefrist en wel echt alles peloze problemen. 6684461.
met je doen!
• Zie de colofon voor opgaBoxnummer 876643.
ve van uw rubieksadvertentie

0906-Nummers
0906.98.89. Rijpe Sjaan DD
zkt jongens (18) v. Live Seks.
Grijp onder m'n rok. 99 cpm.
50 cpm! Binnen 5 seconden
vrouwen 30+ direct live aan
de lijn! 0906-17.22.
50 cpm! Thuiscontact: vrouwen (20-59) zoeken een afspraak thuis. 0906-17.44
60 cpm.! Wijkdathg: vrouwen
uit jouw wijk zoeken een afspraak! 0906-17.17.
Afspreken in jouw
postcode-gebied:
0906-50.222.04 (1 gpm)

l

Spannende date?
0906-50.15.15.6.
Advertenties van
vrouwen 18+. (1 gpm).

BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

Medewerk(st)er enquêteursafdeling

informatie kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur
bellen en vragen naar Suzan Abrams of Georgette Kuipers,
telefoon 020-6454557.
Winkelpersoneel gevraagd
2. en ook is het druk op onze telefonische unit. Omdat wij een
marktonderzoekbureau zijn plegen wij zeker geen verkoop!
De werkzaamheden vinden plaats in blokken: 's morgens,
's middags of 's avonds van 17.30-21.30 uur. U legt zich niet
vast. Je bepaalt zelf per week welke blokken je wilt werken.
Ben je geïnteresseerd m een baan bij het supermarktbedrijf? Voor meer informatie kun je bellen met Jeroen Unger, teleDekaMarkt zoekt met spoed nieuwe medewerkers voor het foon 020-6456751.
filiaal m Zandvoort. Wij zijn op zoek naar enthousiaste kandiInformatie over Team Vier kunt u vinden op internet:
daten voor een veelvoud aan functies:
www.team4u.nl
CAISSIERES
Voor de verkoop van een uniek draadloos alarmsysteem aan
Fulltime en parttime. Je vindt het leuk om met onze klanten
particulieren zoeken wij ADVISEURS m/v. Bel voor info 020 om te gaan en je bent dienstverlenend ingesteld. Je bent 60042 13. Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan Regent
minimaal in bezit van een mavo-diploma.
Beveiligingen, Weeribben 9, 1112 KJ Diemen.

TEVENS HEBBEN WIJ WERK VOOR WEEKEND- EN AVONDHULPEN BINNEN DIVERSE AFDELINGEN
Voor personen die er zin in hebben om binnen een supermarktbednjf te werken en bij te verdienen.

3 dagen f 328,-

Team Vier

De opleiding tot rij-instructeur
of vrachtautochauffeur start
maandelijks in Amsterdam.
Vraag gratis info (brochure) Team Vier biedt een professionele werkomgeving met een
Dieren en
SAN
Verkeersopleidingen goede begeleiding en een prettige sfeer.
U kunt uw schriftelijke sollicitatie voor bovenstaande 2 funcdierenA'dam. Tel.: 020-6922223.
ties richten aan Team Vier BV, t.a.v. de heer D. Reyne,
benodigdheden
OCS zoekt met spoed:
Veenplaats 19, 1182 JW Amstelveen. Ook kunt u een e-mail
Krantenbezorgers met eigen zenden aan team4u@euronet.nl. Voor inlichtingen kunt u
auto of brommer voor de och- bellen met 020-6455355.
• T.k. half persjes ± 12 wkn.
tenduren. Bel: 020-6905751
Opbrengst v.d. dierenambuE. Struyk.
Voorts zoekt Team Vier
lance. Tel. 023-5716457.
OCS Zoekt met Spoed:
• Rubrieksadvertentie opautokoeriers m/v op oproepgeven? Zie voor adres en/of
basis eigen auto niet noodza- 1. voor huis aan huis enquêtes in de eigen woonplaats.
kehjk. Bel: 020-6901770
Wilt u op een leuke manier iets bijverdienen op tijdstippen dat telefoonnummer de colofon
Fred of Klaas.
het u uitkomt, dan is dit misschien iets voor u! Voor meer in deze krant.

WINKELMEDEWERKERS
Fulltime en parttime. Je vindt het leuk om een winkel netjes te
verzorgen en je bent minimaal 17 jaar. Ook ben je in het bezit
van een mavo-diploma.

LASTMINUTE
WEEKEND

Restauratie

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 0906501515.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
Ingesproken advertcntles van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuwsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 oolc zelf annniem. een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft Ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen, f J .00 gpm}
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'Geef mij iets en ik
ga er mee aan de slag'
Voor hobbyend Nederland is de week van 19-27 september
de Week van de Creativiteit. Wie dan 25 gulden besteedt in
een van de honderden deelnemende hobbyspeciaalzaken,
krijgt een hobby geschenkboek met teksten en
werktekeningen. rondom het thema feest cadeau. „Wij
willen nog meer mensen kennis laten maken met creatieve
hobby's en het plezier dat de beoefening daarvan oplevert."

dan poppetjes boetseren, die ma 'feest'. Hierin vindt men
je drie uur in een oven laat bak- werkbeschrijvingen voor zesken. Ze worden keihard en tien verschillende hobby's, van
gaan minstens tien jaar mee. wenskaarten maken tot bor„Ik ging die poppetjes verko- duren en van 3D-knipppen tot
pen, cursussen geven en vond keramiek beschilderen.
het prettig om te laten zien
„Het boek biedt elk wat wils.
hoe leuk het is om er mee te Je hebt mensen die ontzettend
werken. Van lieverlee kwam ik van kleien houden, je hebt
in aanraking met Fimqklei en mensen die op allerlei manieIGUURZAGEN, thee- gezicht van de Creatieve Hob- daar heb ik twaalf boekjes over ren met papier bezig zijn. Als je
zakjes vouwen, tarood- byvereniging Nederland CHN, geschreven. Zo raakte ik thuis ziet wat er allemaal met papier
deegpoppetjes
bak- die de hobtaybranche verte- in de hotabybranche en ging kan gebeuren, dan rol je om
ken: aan creativiteit is genwoprdigt. In nog geen vijf ook demonvan
verbain Nederland geen gebrek. jaar tijd zijn bijvoorbeeld 850 staties geven
zing. Als je de
Wist u dat 52 procent van de duizend
theezakjesboeken op vakbeurmensen zo ver
mensen een creatieve hobby verkocht. „Het geeft aan hoe zen," vertelt
kan
krijgen
heeft? De meeste daarvan zijn groot de belangstelling is voor Pont.
om eens een
vrouw. Dus, aannemend dat de creatieve hobby's in NederZij beperkt
stukje klei te
helft van de bevolking uit vrou- land."
zich niet tot
pakken of anwen bestaat, beoefenen prakZelf is Pont al zo'n zeventien brooddeegdersom, dan
tisch alle Nederlandse vrou- jaar als creatieve hobbyist ac- poppetjes en
is dat alleen
wen op enige wijze een creatie- tief. Het begon met het maken klei. Haar huis
maar
leuk.
ve hobby.
van brooddeegpoppetjes. Voor staat ook vol
Veel mensen
„Het is toch bijna onvoor- het brooddeeg meng je drie met
zelfge_______ denken 'wat
stelbaar," zegt Carla Pont (48) kopjes meel, een kopje zout en maakt aardeziet dat er
uit Sassenheim. Zij is tijdens een kopje water door elkaar. werk. „Alle hobby's interesse- moeilijk uit'. Maar mijn ervade week van de creativiteit het Van de ontstane massa kun je ren me. Men hoeft mij maar ring is dat als mensen iets
iets te geven en ik ga er mee leuk vinden, je dan eigenlijk
aan de slag." Zo is zij nu bezig alleen de techniek nog eigen
met het plakken van fraaie ser- hoeft te maken. Als je iets
vetten op tal van voorwerpen. leuk vindt, ben je eigenlijk al
„Met servetten kun je onge- voor 50 procent op weg."
looflijk veel leuke dingen doen.
De Week van de Creativiteit
Dat geloof je niet, maar er zijn sluit af met een landelijke maverschrikkelijk mooie prenten nifestatie met 25 workshops.
en die kun je op rood stenen Men kan onder andere porsepotten plakken: een plantje er lein verven, fimokleien, raamin en je hebt een cadeautje. De hangers met glasverf maken,
winter komt er aan, en dan wenskaarten knippen, lintvind ik het ook zo leuk om voe- borduren, theezakjes vouderpotten te maken voor bui- wen. Bekende auteurs van
ten voor de vogels. Die kun je hobbyboeken geven demonkinderen op school denken
Andere activiteiten geduren- ook heel leuk in allerlei kleur- straties. Dit CreaFeest vindt
misschien dat de melk uit een de de Week van het Platteland tjes beschilderen."
plaats op zaterdag 26 en zonfabriek komt. Voor misschien zijn onder meer een expositie De hobbybranche organi- dag 27 september, van tien
nog 3 procent bestaat de Ne- van streekromans en andere seert dit jaar voor de tweede tot zes uur, op de Darling
derlandse bevolking uit boe- boeken over het platteland in keer de Week van de Creativi- Market, Volmerlaan 12 in
ren. Maar elke ochtend als je de bibliotheek van Abcoude teit. Iedereen die tijdens deze Rijswijk. De entree kost achtopstaat en ontbijt met brood (Hoogstraat 35). In dezelfde week voor 25 gulden in een eneenhalve gulden, deelname
en melk, is er een proces aan plaats wordt op zaterdag 26 hobbyspeciaalzaak, teken-, of aan een workshop negenevoorafgegaan om dat op je september een fietspuzzelrit schilderwinkel, boekhandel of neenhalve gulden.
bordje te krijgen."
en handwerkwinkel
voor groot en klein georgani- wol„Wij produceren dat, en over seerd met rondleidingen op koopt, krijgt een gratis full code manier waarop is wel eens boerderijen. De route is be- lor geschenkboek met als theJan Pieter Nepveu
wat te doen. We willen graag wegwijzerd met vlaggen en pijweten wat de mensen er van len en start tussen 10 en 12 uur
denken en zij kunnen van ons bij café de Eendracht, Hooghoren hoe wij een boerenbe- straat 37 in Abcoude. Inlichtindrijf runnen. Want het is moei- gen over beide evenementen in
lijk als je een
Abcoude tele- Het Singelfestival in Edam, een van de oudste theater- en mumiljoen op tafoon:
0294- ziekfestivals van Nederland, vindt plaats op vrijdag 18 en zaterfel moet legdag 19 september. Het programma opent op vrijdagavond met
284453.
gen om een
Ook Bloe- een optreden van de 'stand- up comedian' Martijn Oosterhuis.
bedrijf over te
menveiling
Verder zijn er optredens van de Nederlandse band 'Is ook
nemen, terwijl
Aalsmeer
Schitterend', theatergezelschap 'Aksident' uit Rusland, cabarede prijzen van
doet mee aan tière Sanne Wallis de Vries en de Australische theatergroep
de producten
de Week van 'Bedlam Oz'. Kaarten voor het festival zijn te verkrijgen bij de
de Dam in
onder druk
het
Platte- WV-kantoren in Edam, Volendam en Monnickendam.
staan en je
land en houdt
pok nog moet
open dagen
ADVERTENTIE
investeren in
van 7.30 tot
het milieu."
9.30 uur op
In de tent is
vrijdag
18,
plaats voor
maandag 21
tweeduizend "~""~~"-^-^-• -^^-^-- tot en met
mensen. Als het aan Groot ligt woensdag 23, en vrijdag 25 sepaswsspFrr^
!
wordt elke stoel bezet. Onder tember. Op de bloemenveiling
.%5*>®»*« *
de genodigden bevinden zich worden dagelijks zeventien
$:"]
de nieuwe minister van Land- miljoen bloemen geveild. Het
publiek
kan
daar
vanaf
een
gabouw Hayo Apotheker, Twee1
vi *
^^V'^^W^^P^t^X^JtO^,
de-Kamerleden en leden van lerij naar kijken en genieten
v'Hln^^
^^^'^?^^*
*•^v^'
-^^
het provinciebestuur. „Maar van de bloemenpracht. Bij de
we willen alle burgers er bij be- ingang is informatie verkrijgtrekken. De mensen kunnen baar. De veiling is gelegen aan
gewoon binnenlopen. Het ont- Legmeerdijk 313, Aalsmeer.
voor nieuwe producten en acties
bijt begint om half tien. En op
J.P.N.
is op."

F

arla Pont: 'Alle hobby's interesseren me'

Bram de I lollander Fotografie

Hobbybranche
organiseert
Week van de
Creativiteit

Kleine kinderen denken misschien
at de melk uit een fabriek komt'
oeren en tuinders houden 18
it en met 27 september de naonale Week van het Plattend. Want ook stadsbewoners
eeft het platteland heel wat
: bieden. Met open boerderijagen, tentoonstellingen, muckoptredens, countryfairs,
ets- en wandelroutes, en een
ratis ontbijt in meerdere steen willen de agrariërs de aanacht trekken en begrip kween voor het boerenbedrijf.
IJ ZIJN ELKE dag
bezig voedsel te
produceren en dan
il je ook wel eens weten wat de
iensen daar van denken," zegt
ap Groot, melkveehouder in
[e Purmer en bestuurslid van
let Nederlands Agrarisch Jonr< Ten Kontact. .„Zij. hebben,
fiisschien aanmerkingen op de
panier van produceren. Danlan wij zien hoe we daar in de
iekomst mee willen omgaan,
nze bedoeling is om daarover
iveel mogeüjk met de mensen
gesprek te raken."'
Daarom organiseren
de
.grarische Jongeren een Naionaal Ontbijt als onderdeel
de Week van het Plattemd. In vijftien steden kan men
aterdag 19 september gratis
anschuiven. Op de Dam in
[msterdam zal een grote tent
orden opgezet waar de Ne[erlandse agrariërs de burgerij
'akteren ,op een gezond, voed»am en verrassend onbijt van
gen bodem.
G-root: „In Waterland zijn we

Singelfestival in Edam

W

Ontbijt met
boeren op

Week van het
Platteland

Ook Bloemenveiling Aalsmeer (op de foto één van de koperstribunes) doet mee aan de Week van het
Platteland
Foto archief Weekmeclia/Fotoburo Luuk Gosewehr

erg bezig met streekeigen producten. Er is een club die producten ontwikkeld heeft als
Waterlands lamsvlees en Waterlandse schapenkaas. We
willen er ook een lamsragout

bijdoen." Maar gewoon brood,
kaas, boter, melk, yoghurt,
vlees, appelsap, koffie en thee
zullen volgens Groot evenmin
ontbreken.
Het Nationaal Ontbijt en de

Week van het Platteland moeten een dialoog op gang brengen. „Vroeger hadden de
meeste mensen boeren in hun
eigen familie, maar de afstand
wordt steeds groter. Kleine

00p$cna0peii
ÏJeufs"""" ~"*

>e Jantjes eerste film in
>erie Nostalgie in Tuschinski
E KOMENDE maanden zullen op vijf zondagochtenden klassiemeesterwerken uit binnen
n buitenland herleven in het
>ude filmtheater in de Reguiersbreestraat. De serie 'Nosalgie in Tuschinski' zal voor
Je trouwe bezoeker iets veranlerd zijn qua opzet. Om het
'ubliek nog meer te bieden

dan een prachtige oude film,
wordt vooraf door Tuschinski
Theatraal enkele varieténummers opgevoerd en zyn er korte voorfilmpjes. Eén van de
knallers van de serie is de Nederlandse film De Jantjes.
Dat de serie nostalgische
films - een samenwerkingsverband tussen het Nederlands
Filmmuseum, Pathé Cinemas

ADVERTENTIE

Nu alvast reserveren voor

PRIVATE RYAN"
of een andere topfHm
in een Rathé Bioscoop?
Bel de Nationale Pathé Bioscoopreserveringslijn
soct/pm

"Saving Private ttyan" is vanaf _ 17 september
in de bioscoop te zien.

's Middags, doordeweeks, bent u bij Pathé Cinemas meestal
goedkoper uit, voor alle films! Informeer naar onze vóórdelige
middagtarieven bij de kassa van het theater bij u in de buurt.
u' . •
Voor reserveringen:
Nationale Pathé Bioscoopreserveringslijn 0900.202 53 50 soct/pml
"«dpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het tilmaanbod en aanvangstijden.
Pathé bioscopen In Amsterdam: Bellevue Cinerama / Calypso. Cinema. City en Tuschinski.
f U vindt alle adressen van Pathé Cinemas in de.GOUDEN G|DS.

••••••••••••• mr

het Amsterdams Stadsblad voor de achste keer in Tuschinski wordt vertoond, is natuurlijk geen toeval. Veel van
de oude films stammen uit dezelfde periode als waarin het
theater gebouwd werd. Het
programma is ook dit jaar weer
op een breed publiek afgestemd: twee nostalgische Amsterdamse films uit de jaren
dertig en drie vroege klassiekers.
De eerste film van de serie is
een uit 1933 stammende Nederlandse film 'De Jantjes', gebaseerd op een stuk van Herman Bouber, onder regie van
Jaap Speijer. De populaire
klucht gaat over drie matrozen
die terugkeren uit NederlandsIndië naar hun familie en
vrienden in de Jordaan. De wat
ruwe, maar goudeerlijke kerels
komen in allerlei liefdesverwikkelingen terecht.
Naar aanleiding van de premiere van deze film op 9 februari 1934 in het Citytheater in
Den Haag schreef de pers: „De
Jantjes is een Nederlandse film
geworden. In de eerste plaats
omdat zy gezonde volkskunst
is, vakkundig voorgedragen en
soms reikend tot in het domein
der werkelijke filmkunst. En in
de tweede plaats omdat zy
juist een uitgangspunt is voor
verdere films."
De film was destyds een kassucces en de liedjes van Louis
Davids en Max Tak werden
stuk voor stuk een hit. Hoofdrplspelers zijn onder andere
Fien de la Mar, Susie Klein,
Cissy van Bennekom, Henriette Davids, Johan Kaart en Sylvain Poons.
Elke derde zondag van de
maand (met uitzondering van
de film 'Blood and Sand') is er
een bijzondere film te zien uit
de serie Nostalgie in Tuschins-

In Tuschinski draait zondagmorgen 27 september om hall elf 's morgens de
Nederlandse klassieker

De Jantjes

Suzy Klein als Blonde Greet en Fien de la Mar(rechts) als Toffe
Jans in de film De Jantjes

ki. De voorstelling 'La Sirene door de Duitse artiesten Matdes Tropiques' en 'Blood and thias Jahner en Susanne PeusSand' worden begeleid door
quens. De eerste (De Jantjes)
Joost Langeveld op het been laatste film (Het wonderlijroemde orgel van Tuschinski. ke leven van Willem Parel) uit
De film Der'Golem wordt in
de serie zijn geluidsfilms. De
november gepresenteerd met nostalgische filmochtend bespeciale muzikale begeleiding gint om half elf.

Klassieke meesterwerken
Het programma van Nostalgie in Tuschinski ziet er
als volgt uit:

Der Golem, regie Paul Wegener (DUI 1920)
Zondag 14 februari:
Journaal brand in de JodenZondag 27 september:
breestraat (NL 1922) en
Journaal Neerlands Nieuws Journaal begrafenis Ru(NL 1934) Polygoon/Profilti dolph Valentino (NL 1926)
(voorprogramma)
met Pola Negrio en Douglas
De Jantjes (geluidsfilm), re- Fairbanks (voorprogramgie Jaap Speyer (NL1934)
ma)
Blood and Sand, regie Fred
Zondag 25 oktober:
Niblo (VS 1923)
Gala van de marine in de
opera (FR 1935) Pathé Jour- Zondag 28 maart:
naai met onder andere Jose- Reclame Untspannung (NL
phine Baker (voorprogram- 1935) Joop Geesink (met
ma)
Wim Spnneveld) en screentest Wim Sonneveld (NL
La Sirene des Tropiques, re- 1955) van Ronny Erends
gie Henri Etievant en Mario (voorprogramma).
Nalpas (FR 1927)
Het wonderlijke leven van
Willem Parel, regie Gerard
Zondag 22 november:
Rutten (NL 1955)

P&P B0505

l"

56 46 38 1

54 28 17 24 58 58 23 62 5
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l struik; 6
redenaar; 12 drank; 13 mestvocht; 14 eerw. heer; 16 knaagdier; 18 knaagdier; 19 voormiddag; 20 broodje; 22 kruiderij; 24
slee; 25 azyn; 27 rij; 28 wreed
heerser; 29 boekvorm; 31
muurholte; 32 handelsterm; 33
overal; 35 pijnlyke: 36 traliehok: 37 hoop; 39 mand; 41 gast;
44 nievers; 46 yissersplaats: 48
gezicht; 50 zuiver; 51 scheik.
element; 53 ontspanning; 54
ontploffingsmiddel; 55 handvat; 57 bevel; 58 onder andere;
59 kledingstuk; 60 groei; 62
stannum; 63 ladder; 64 gelijk;
66 aantekeningen; 67 sleutelbloem.
VERTICAAL: l tapperij; 2 ge-

tij; 3 visgerei; 4 sportplpeg; 5
drukfout; 7 kleur; 8 advies; 9
priem; 10 karaat; 11 lekkernij;
15 uitgest. vogel; 17 Noorse goden; 18 kol; 19 weg; 21 pi. in Z.Amerika; 23 wasbak; 24 verlegen; 26 hoenderachtige; 28 op
geen enkele plaats; 30 Eur.
taal; 32 pelsdier; 34 buisstukje;
35 groot water; 38 spotprent;
39 warboel; 40 voerbak; 42 larve; 43 pi. in Amerika; 45 Russ.
rivier; 46 grafvaas; 47 levensonderhoud; 49 onbep. vnw.; 51
oma (Fries); 52 pachter; 55
kras; 56 bijb. fig.; 59 ruw; 61
belemmering; 63 motorrace; 65
tegenwoordig.
Oplossing vorige puzzel
VUURSTEBNGEWEER

Een film uil 1934 gebaseerd op een stuk van
Herman Bouber, onder regie van Jaap
Speijer. De populaire klucht goal over drie
matrozen die terugkeren uit Nederlands-lndië
naar hun familie en vrienden in de Jordaan.
De wat ruwe, maar goudeerlijke kerels
komen in allerlei lierdesverwikkelingen
terechl.
De film was destijds een kassucces en de
liedjes van Louis Davids en Max Tak werden
stuk voor stuk een hit. Hoofdrolspelers zijn
onder andere Fien de la Mor, Susie Klein,
Cissy van Bennekom, Henrié'tte Davids, Johan
Kaart en Sylvain Poons
Om het publiek nog meer Ie bieden dan een
prachtige oude film, wordt vooraf door
Tuschinski Theolraal enkele variété nummers
opgevoerd en zijn er korte voorfilmpjes.
De Jantjes is een film uit de serie 'Nostalgie
in Tuschinski', een samenwerkingsverband
tussen het Nederlands Filmmuseum, Pathé
Cinemas en het Amsterdams Stadsblad.
Lezers krijgen tegen inlevering van onderstaande bon een Korting van 2,50 gulden
en betalen lien gulden per persoon (normale
prijs 12,50 gulden. Kaarten zijn Ie koop aan
de kassa van Tuschinski, Reguliersbreestraat
26-28 in Amsterdam.
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Leuke bijverdienste voor
jong en oud (v.a. 15 jaar)

DAGBLAD
DE TELEGRAAF
vraagt met spoed

Bezorgers m/v
in Zandvoort
Verdiensten:
ƒ 220,= l f 330,= per 4 weken
en div. extra's w.o. 4x per jaar een
bonus van ƒ72,50 en gratis krant.
Meld je nu aan:

tel. 023-5355978

De aanstelling is vooralsnog tot 31 december 1998. Omzetting in een vast
dienstverband is niet uitgesloten

De functie
Functie A beterft een dienstverband van l S uur per week, verspreid over
drie dagen, waaronder een vrijdagavond en een maal per drie weken een
zaterdag.
"lot uw taken behoren de directe dienstverlening, waaronder uitleen- en
opruimwerkzaamheden en diverse administratieve werkzaamheden.
Functie B betreft een dienstverband van 16 uur per week, verspreid over
drie dagen en eenmaal per drie weken een zaterdag.
Naast uitleen- en opruimwerkzaamheden verzorgt u de dienstverlening in
twee zorginstellingen voor ouderen.

De eisen
Om voor de functies in aanmerking te komen beschikt u over:
• een opleiding op middelbaar niveau, bijv. havo, mbo
• affiniteit met het bibliotheekwerk
• een enthousiaste en dienstverlenende instelling
• het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te werken
• een secure en systematische werkhouding

v/nristian JDilor
Parfums Christian Dior zoekt voor haar
verkoopstands in Amsterdam en
Amstelveen enthousiaste part-time

VERKOOPSTERS (M/V)
Canon is een win de giootMe namen m de ucicld als hei £a.u om

op verschillende afdelingen, zoals in- en verkoop (busincbs-lo-buhincss),

copicis, primers, faxen, loio- en \ideo-apparatuui Die posiue hebben

markeling ol scivice adininisiuttic Kansen te over dus voor de enthou-

we \oor een grool deel te clanken aan de 80 000 mensen die \u'rcld\u|d

siasie MBO/MEAO'crs die we zoeken Je gaal v lol om met MS Olficc 97,

bi| Canon «erken Met on;e pioduuen uillen \\<• infoimalie makkeli|kei

bent lle\ibel en siressbcsicndij; en |e bezit uitstekende uimmunicaticvc

loegankcli|k maken en de lomniuim.itic tussen mensen \crbctcicn Ri| alles uai \\e doen

vaaidighedcn De voenaal bi| Canon Euiopj is

ADMINISTRATIEF

l'ngcK Die laai beheers ]e dus goed, zowel

MEDEWERKERS
mondeling als schriftelijk Houd |e van afwis-

lalcn wc ons leiden door onze hlosolie loon
rebpeu uior de naluui. het milieu de i;emeensi.hap en de cultuur

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met
mevrouw I. Simmelink, hoofd van de bibliotheek, tel. 023 - 5714131.
Salariëring is gebaseerd op schaal 3 van de CAO Openbare Bibliotheken
(functie A: bruto min. ƒ l .071,00 en
max. ƒ l .449,00 bruto per maand bij
een werkweek van 15 uur en
ProBiblio staat bibliotheken bij met de
functie B: bruto min. ƒ 1.143,00 en
directievoering en geeft vaktechnische. |
max. ƒ l .546,00 bruto per maand bij
materiële en administratieve ondersteuning,
een werkweek van 16 uur).
ü.w schriftelijke sollicitatie kunt u.richten aan «j^9
hëtlipófdsWïrïide stafafdeling Personeels- Kl§

: • ' ^v^'XH-^'vv'*:-^
--f.--;:.L:-<U£Xaôï<ZéÏ3~.

voor 20-25 uurt per week, die indien
nodig bereid zijn extra uren te werken,
ook in het weekend of op koopavonden.
Wanneer je representatief bent, brancheervaring hebt en op een dynamische en
promotionele wijze onze produkten wilt
adviseren en verkopen, richt dan je
handgeschreven sollicitatie met
motivatie, C.V. en pasfoto aan:

i-, iii.tnj.

t&KM
S$«

de brief. l^|ft|||||<:öt 7 oktober
reageren.••'vjtifife

selmgen ucrk |c graag in een internationale omgeving, dan zul |e ]c bi|

Die betrokkenheid \md |e ook bi| Lanon l'uiopa Alle aciiMtcilen

Canon Europa uitstekend thuis voelen Stuur |e schriftelijke sollicitatie

in Europa, hel Midden-Oosten en AInka wolden vanuit dn hooldkantoor

naar Canon Europa N V, t a v Meluna Bothof. Postbus 2262, 1180 EG

in Amstelveen gecoordmeeid l en uneisi duiamisthe omgeMng dus

Amstelveen Je kunt haar ook bellen om te informeren naar je mogcli|khc-

voor de adminisiranel mcdeucikers die ue rocken l r zi|n mogeli|khedcn

den. tel (020) 545 85 72 Of e-mail naar Human-Rcbourccs@ccnv canon nl

Parfums Christian Dior K v.
Postbus 8806, 3009 AV Rotterdam.
T.a.v. Mevr. C. J. E. Peinemann

PERSCOMBINATIE
PCM Uitgevers nv is uitgever van onder meer de dagbladen:
de Volkskrant, Trouw, Het Parool, NRC Handelsblad en Algemeen Dagblad en
van de Weekmedia-uitgaven.
Een deel van de productie van bovengenoemde uitgaven wordt verzorgd door ',,
het Grafisch Bedrijf Amsterdam (Perscombinatie B.V.). Onderdeel daarvan is de
afdeling Drukkerij, waar 70 mensen werken.

voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • gcabonnccid /ijn op hel
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor /ijn opgegeven • maximaal 3 regels • alleen voor particulier
gebruik • het aangebodene mag niet boxen
f300.- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangehoden.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt. komma ol'cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vnj.
Schrijf per regel hele woorden of lelteigrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is. kunl u
bij uw tekst een gegarandeerde (giiolbetaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceplgiiokaart.

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch \\orden
opgegeven.

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F9.99(1CI.. BTW)
EXTRA
(u dient er rekening
Micro's Weekmedia, Postbus mee tv houden dal hij
156, 1000 AD Amsterdam.
u« opua\ o de regel
Fax: 020-6656321.
hr.n.nr.... lm r. \.d. blad
als l rejjel hij uw tekst
gerekend uordl).
Of afgegeven bij:

Coupon uitknippen en opsturen
(frankeien als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:

• Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gjsthuisplein 12.
2041 J M Zandvoort

Wij /.ijn niet aunsprakelijk vo'ir fouten ontstiuin door onduidelijk
handschrift.

Giatis Micro's en betaalde
Wij behouden ons het
Micio's moeten worden mgele- rcdlt voor /onder
ve,d a.,n de talie van ons kanloor tot uuei lijk maandag
ni(!,
k.la,llen
16.00 uur

Bij de drukkerij bestaan vacatures voor de functie van:

Op zoek naar
een
*
baan in het toerisme?
Neckermann Reizen zoekt collega's!
Als toonaangevende reisorganisatie brengt Neckermann Reizen tal van vakantieprogramma's op
de markt die via een uitgebreid distributie netwerk van reisagenten en reisverkopende banken
worden verkocht. Door onze groei zoeken wij op korte termijn voor onze afdeling reserveringen
vlieg- en autoreizen te Diemen enthousiaste:

RESERVERINGSEMPLOYEE'S (M/V)
Pis telefonisch reserveringsemployée adviseer je, reserveer je reizen en behandel je vragen van de
reisbureaus geheel zelfstandig op een professionele, klantvriendelijke en commerciële wijze.

Zandvoorts Nieuwsblad

ed 17

Om voor de functie in aanmerking te komen voldoe je aan de volgende eisen;
• Commerciële en dienstverlenende instelling;
• Grote mate van zelfstandigheid en stressbestendigheid;
• Een prettige telefoonstem;
• Belangstelling voor toerisme;
• Relevante toeristische opleiding en/of ervaring is een pré;
• Bereidheid om op zaterdag en/of koopavonden te werken.
Wij bieden je een uitdagende functie in een enthousiaste en levendige werkkring bij een dynamische organisatie. Uiteraard is je satans in overeenstemming met de functie en zijn er prima
arbeidsvoorwaarden. Je kan als fultömer (39 uur), parttimer (min 24 uur) of als oproepkracht deze
functie gaan vervullen.

t/m 3 regels ƒ 5,60
l/m 4 regels ƒ 7,47

Na een korte interne opleidings- en trainingsperiode ben jij degene die Neckermann op een
professionele en klantvriendelijke wijze vertegenwoordigt bij de reisbureaus.

t/m 5 regels ƒ 9.34
t/m S regels ƒ 11.21

Enthousiast voor deze job bij Neckermann Reizen? Schrijf of bel ons snel!

t/m 7 regels ƒ 1 3,08
t/m 8 regels ƒ 14,95

Neckermann Reizen

l/m 9 regels ƒ 16.81
t/m 10 regels ƒ 18.68
Wilt u ook naam. adres. \\oonplaals \olledii: m\uilen, .incleis kunnen \vij ti\\ adveitenlie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 teyels gratis, mei uioi de /akelijke in.tikt. tol een maximum van één advertentie
per week. Ook /omlei vermelding \raagpt t |s (ailikelen ie /amen mei boxen l 300.-) knul u niet «raus adverlercn. Alle pi ij/en /ijn incl 17.5'r BTW

de heer AJ. van Rijn, Afd. Personeelszaken
Postbus 12060,1100 AB Amsterdam
Tel. 020-569 9816

LEERLING-DRUKKERS/
^DRUKKERS
OFFSETROTATIE
De B-drukkers en leerling-drukkers werken in een team van 5 personen aan één
van de drukpersen, leder team heeft een voorman en de teams staan gezamenlijk onder leiding van een groepsleider. In het team zijn de drukkers verantwoordelijk voor een optimale productie van bovenstaande uitgaven en voor het
onderhoud en het schoonhouden van de machines. Aan de productie worden
hoge eisen gesteld, zowel aan de kwaliteit van het drukproces, als aan het
volgens strakke planning vervaardigen van de krant.
De leerling-drukker wordt na een inwerkperiode zowel in de praktijk als via aanvullende opleidingen opgeleid tot een volwaardige offset-rotatiedrukker.
Van de kandidaten voor deze functie wordt het volgende verwacht:
- een afgeronde MBO-opleiding of een vergelijkbare opleiding, bij voorkeur in
de grafisch-technische richting;
- het vermogen om zelfstandig en onder tijdsdruk te kunnen werken;
-goede communicatieve eigenschappen;
- een enthousiaste en op samenwerking gerichte werkhouding.
Voor de kandiaten voor de functie van B-drukker is bovendien het diploma van
grafisch technicus met als hoofdvak offsetrotatie vereist.
Gemiddeld wordt 20 uur per week gewerkt, afwisselend in dag-, avond- en
nachtdienst. Aanstelling van leerlingdrukkers geschiedt in eerste instantie voor
de periode van de leerovereenkomst. Bij positief resultaat volgt een vaste aansfelling.
Het salaris bedraagt ƒ 2.660,- bruto per maand voor leerlingen en ƒ 2.900,bruto voor B-drukkers. Perscombinatie kent een uitstekend pakket van secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Nadere inlichtingen over deze functie kunt u krijgen bij één van de groepsleiders van de Drukkerij, telefoon 020-562.2524, op werkdagen tussen 15.00
en 16.30 uur.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de afdeling Personeel & Organisatie van Perscombinatie B.V., Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, ter attentie van de heer D. van Hille, onder vermelding van vacaturenummer
DvH/98.06 C.
Het ploegendienstrooster kunt u opvragen bij de afdeling P&O op telefoonnummer 020-562.2374.
De sollicitatietermijn sluit op 26 september.

Naam:
Adres:

Postcode:

Plaais-

Telefoon: ..:
S.v.p. in inhiiek'
ADVERTEREN'? ZANDVOORT: 020 -571 7166

fedia
»«""*-
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ALRECREA
FAMILIE-AMUSEMENT

Alrecrea is onderdeel van de Veltmeijer Group, die op haar beurt
naast familie-amusementscenters in verblijfsrecreatieparken ook
een import/export- en een exploitatiedivisie van kansspel- en
behendigheidsapparatuur alsmede diverse Meetpoint
amusementscenters beheert, zowel op nationaal
als internationaal terrein.
Voor het amusementscenter in het Crandorado-bungalowpark
Zandvoort zoekt zij op korte termijn enthousiaste
part-time medewerk(st)ers (min. 20 u. p/wk)
voor de functie van:

GASTHEER / GASTVROUW
Binnen deze functie bent u verantwoordelijk voor
het beheren van kasgelden, het toezicht en schoonhouden,
het verstrekken van (spel)informatie,
administratieve verwerking, etc.
Functie-eisen:
>• U heeft een flexibele werkinstelling en bent bereid om
met wisselende werktijden en in de week-enden te werken
>• U beschikt over goede contactuele vaardigheden
>• U bent omstreeks 21 jaar of ouder
>• U heeft een representatief uiterlijk

Kitty
Oirbons,
links in

het midden:
„Twee
keer per
week
komen
studenten
in groep-

jes van
tien bijeen

om een
taak te
bespre-

ken"
Foto: Jaap
Maars

Hbo-opleiding voor winkeliers

Wij bieden:
>• Een goede beloning
> Een jaarcontract en bij gebleken geschiktheid
een vaste aanstelling
>
*• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
>• Een uitdagende en afwisselende baan

H

Uw schriftelijke reactie, voorzien van een recente pasfoto en cv
kunt u binnen 14 dagen richten aan:
ALRECREA FAMILIE-AMUSEMENT
T.a.v. Dhr. A.J. Meijer, Dr. Nolenslaan 117, 6136 GM Sittard
of bel voor meer informatie 046 - 452 64 44
ALRECREA IS DE HANDELSNAAM VOOR AUTOMATEN EXPLOITATIE LIMBURG B V.

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt aulorijoplcidingcn die 10 dagen duren. Maak
gebruik van onze meer dan 30-jarigc ervaring. SPECIALE'METIIOD!".
Bel 0300-8991101
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS IJEGINI.

et schooljaar is zojuist
begonnen en daarmee
ook een nieuwe studierichting aan de
Hogeschool Holland in
Diemen: Small Business
en Retail Management.
De negentig deelnemers
worden opgeleid tot
ondernemer in het
Midden- en Kleinbedrijf
en het grootwinkelbedrijf. Want daar is de
behoefte aan praktische
mensen die zelfstandig
kunnen werken enorm.
„Nadat de studenten de
opleiding met succes hebben gevolgd, kunnen ze
een eigen bedrijf opzetten
of managementposities
vervullen in het grootwinkelbedrijf," zegt de opleidingsmanager aan de
Hogeschool Holland, Kitty
Oirbons.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Hoezo, geen TOEKOMST in
de gezondheidzorg?

Small Business en Retail

Management onderscheidt
zich volgens haar van
opleidingen elders, door
het accent dat gelegd
wordt op de rctail. De
meeste studenten zullen
dan ook een baan vinden
in de retailhandcl, met
name de detailhandel.

heeft een eigen mentor
die hem begeleidt in zijn
loopbaanonwikkeling. „Je
ziet ook in het middelbaar
onderwijs dat men in het
kader van het studiehuis
scholieren steeds meer
aanzet zelf kennis te verwerven. Daar sluiten wij
op het hbo bij aan door de
„Daar is ccn grote behoef- studenten niet alles voor
te aan mensen die op hbo- te kauwen, maar een actieniveau kunnen functione- ve rol te geven."
ren, bijvoorbeeld als filiaalleider of districtsleider. ..Wij geven geen afzonWij onderhouden daarover derlijke vakken meer als
contact met ondcrnemin- marketing en personeelbegen als Ahold, C&A,
leid, maar taken waarin
Vendex en Gamma, en zij deze vakken allemaal op
geven allemaal aan men- de een of andere manier
verweven zijn. Twee keer
sen nodig te hebben die
managementfuncties kun- per week komen de stunen vervullen."
denten in groepjes van
tien onder begeleiding
van een tutor, een begeleiOirbons benadrukt dat
het gaat om een reguliere, dend docent, bijeen om
een laak te bespreken. Op
praktijkgerichte hboopleiding, waarbij de stu- basis daarvan gaan zij zelf
denten zelfstandig taken naar de mediatheek en
verzamelen ze het materivervullen en problemen
oplossen. ledere student aal om het betreffende

probleem op te lossen.
Aan het eind van de week
komen ze weer bij elkaar
om te laten zien wat ze
gedaan hebben."
„In de eerste periode bijvoorbeeld gaan ze uitzoeken wat eigenlijk een
ondernemer is en wat het
betekent om in de detailhandel te werken: Welke
instanties zijn er? Welke
keuzes maak je als je een
bedrijf gestart hebt? Blijf
je op jezelf? Ga je gezamenlijk inkopen met
ander ondernemers? Dat
soort zaken."
Oirbons geeft een voorbeeld van een opdracht
die de studenten een
dezer weken moeten uitvoeren. Zij krijgen het
probleem voorgeschoteld
van een zelfstandige
ondernemer in de kledingsbranche die overweegt zich aan te sluiten
bij een grote keten. „De

ANTARIS
BIEDT U MOGELIJKHEDEN OM U
TE ONTWIKKELEN IN
EEN MODERN ZORGCENTRUM
Het Zorgcentrum Leo Polakhuis en het Centrum voor senioren De
Drie Hoven zijn per l januari 1998 gefuseerd tot stichting ANTARIS,
een organisatie met ruim 600 verzorgings- en verpleeghuisplaatsen en
ruim 700 medewerkers. Binnen Antaris vindt de multidisciplinaire
zorg- en dienstverlening aan cliënten en bewoners plaats in vier ciivisies Zorg, t.w. twee divisies somatiek, één divisie geestelijke gezondheidszorg en één divisie semi- en extramurale zorg. Daarnaast zijn er
een drietal ondersteunende diensten.
Het Leo Polakhuis, divisie somatiek.
De divisie is door de fusie, een verbouwing en een nieuwe methode van zqrgyerlening, volop in beweging. Dit biedt medewerkers veel uitdaging. De divisie
is onderverdeeld in vier afdelingen, twee in het verzorgingshuis en twee in het
verpleeghuis. Binnen één van de afdelingen kent men ook een afdeling
Dagbehandeling. De leiding over de afdeling ligt in handen van de afdelingsmanager zorg. In het kader van de nieuwe methode van zorgverlening zijn er
nieuwe functies ontstaan.
Momenteel wordt het verzorgingshuis verbouwd, vervolgens wordt er een
nieuw verpleeghuis gebouwd waar ook psychogeriatrische zorg verleend gaat
worden.
Antaris biedt bovendien mogelijkheden voor u als u ONGESCHOOLD, ONVOLDOENDE GESCHOOLD of als u graag een VERVOLGOPLEIDING wilt
volgen. De afdeling OPLEIDING begeleidt u met veel plezier.
Wij hebben vacatures voor de volgende functies:

ZIEKENVERZORGENDE,
BEJAARDENVERZORGENDE,
AFDELINGSASSISTENT EN
BEJAARDENHELPENDE M/V
als

Eigen horecabedrijf. .
start 'n SEC-opleiding
• Horeca Ondernemersvaardigheden
• Cafébedrijf/Sociale Hygiëne
Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste vestigingseisen.
Ook voor andere branches.
'
,

...

.

Bel voor informatie:

Bovendien hebben wij mogelijkheden voor de
driejarige opleiding

Het Stafbureau Personeelszaken houdt zich bezig met de ontwikkeling, vormgeving en

de Riagg Centrum/Oud-West en de Riagg

toetsing van het personeelsbeleid. Daarnaast adviseert het stafbureau het management en de raad

Amsterdam Noord zijn op l september

afgestemd aanbod van opvang, zorg en

Noord en het Centrum. Eén afdeling

Jaar. Er wordt Intensief samengewerkt met
de Regionale Instelling voor Beschermd
Wonen (RIBW) PC-Hooft en met andere
zorg- en maatschappelijke Instellingen in
het verzorgingsgebied. Begin 1°°9 zal de
nieuwe organisatie met een nieuwe naam
en huisstijl verdergaan.

tel. 020-6195333, tst. 228/227

(parttime, 32 uur per week)

behandeling: van kortdurend ambulant tot

poliklinische en ambulante contacten per

voor alle functies binnen de zorg
Mw. R. Cruber of M w. C. Blom
afdelingsmanagers zorg

Secretaresse m/v

werkers en biedt een breed, op de cliënt

bevindt zich nog in Santpoort. In totaal

Je zorgt voor een goed functionerend
secretariaat en ondersteunt de afdeling op becretarieel terrein. Een zelfstandige functie, met taken
als telefoonbehandeling, agendabeheer, archive
ring en het verzorgen van de correspondentie. Je
bereidt ook vergaderingen voor, notuleert, bewaakt de voortgang van actiepunten en houdt de
verlof-Xurenregistratie bij. Verder lungeer je als
spil in het verspreiden van informatie binnen de
afdeling.
Je h e b t e e n HAVO-opleidmg aangevuld met
een secretaresse-opleiding en enige jaren
ervaring, bij voorkeur op een P&O-afdelmg. Je
beheerst het Nederlands perfect, gaat vlot om
met de PC (Word, E x c e l l l en k u n t zowel zelfstandig als in teamverband werken. Verder bezit je

f l i n k wat o r g a n i s a t i e t a l e n t , goede c o n t a c t u e l e
vaardigheden en een gezonde dosis humor.
Wi] bieden een zelfstandige f u n c t i e in een
collegiaal team. De arbeidsvoorwaarden zi|n ove r eenkomstig de CAO-Ziekenhuiswezen. Het salaris
bedraagt m a x i m a a l ƒ 4.300,- bruto per maand
(FWG 40].
Voor meer informatie kun ie bellen met
mevrouw A.K.J. Hoeben, hoofd Stafbureau Perso
neelszaken, telefoon 020 - 549 48 80
Je schnfteh|ke sollicitatie kun ie b i n n e n
14 dagen richten aan het Psychiatrisch Ziekcnhuis Amsterdam, t.a.v mevrouw A K J. Hoeben,
Postbus 75848, 1070 AV Amsterdam.

Voor de opleiding verzorgende I.G.
Mw. S. Kroon, praktijkopleider

tel.:020-6195333, tst.: 309

PZA

nagg

Psychiatrisch
Ziekenhuis
Amsterdam

SOLLICITATIE

Dienst PO&O, locatie Leo Polakhuis

Centrum Oud Wen Noord

t.a.v. Mw. A. Rensen
Okmeerweg 268
1069 MZ Amsterdam

Jan Pieter Nepveu
Voor meer informatie: Hofieschcol
Holland, telefoon 020-4951111

Belastingadviesbureau
BAKELS & JONKER
zoekl per direkt
een parttime adminstratief medewerkster
voor ca 20 uur per week.
De voornaamste taken zullen zijn het invoeren van
administraties per computer en het vervaardigen
van rapporten e.d. met het tekstverwerkingsprogramma
Vereisten: ervaring met computeradministratie en
WP5.1.
Geboden wordt een aantrekkelijke beloning en een
flexibele werkindeling

Sollicitaties kunt u richten aan.
Bakels & Jonker
Van Speijkstraat 14
2041 KM Zandvoort
of telefonisch: 023-5740:!74

Voor het Stafbureau Personeelszaken zoeken wij een

Deze nieuwe organisatie telt 1.100 mede-

langdurig klinisch. De behandelafdelingen

Om een eigen bedrijf of
filiaal goed te kunnen leiden, leren de studenten
ook Engels en Spaans en
krijgen zij lessen in communicatieve vaardigheden. Praktijkervaring
wordt opgedaan tijdens
jaarlijkse stages op leidinggevende posities binnen het grootwmkelbt:drijf. Bovendien kun je als
student studiepunten verdienen door een baan op
de werkvloer te nemen.
Want als aankomend
manager moetje immers
ook ervaren hoe dat is.

van bestuur over personeels- en organisatievraagstukken. De afdeling telt zeven medewerkers.

1598 opgegaan in één nieuwe organisatie.

VERZORGENDEN I.G. m/v

INFORMATIE

Amsterdam O20-562.3O76
Amstelveen 020-347.3422
Zandvoort 023-571.7166

Het Psychiatrisch Ziekenhuis Amsterdam,

(voor gediplomeerd bejaardenverzorgenden is er de mogelijkheid voor een
verkorte opleiding)

Voor alle fusies geldt dat de CAO Ziekenhuiswezen van toepassing is, salariën'ng volgens het FWC systeem geschiedt en per functie verschilt.

horeca.

W

zijn er 583 erkende plaatsen en 145.000

In deze opleidng werkt en leert u tegelijkertijd. Dat betekent dat u al snel een
salaris ontvangt.

'

training & opleiding
Elandsstraar 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 51 50 329

zijn verspreid over Amsterdam Oud-West,

FULLTIME-, PARTTIME- of OPROEPMEDEWERKENDEN

Personeelsadvertenties worden gelezen
in de nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half
miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt
het voor de hand dat de personeelsen opleidingsadvertenties goed
gelezen worden.

studenten moeten dan de
voor- en nadelen afwegen
tussen het zelfstandig
ondernemerschap en hut
onderdeel zijn van zo'n
keten."

DE CONTACTLIJN
Kr is een nieuwe
ciricii'iite rnanici oin
snel in contact te
Komen niet leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
C'onlactlyn. Op clc
Conlactlijn 090b-

5015 l b.ö kunt 11
anoniem luisteren
nuar talloze serieus
ingesproken aclvertenties van kvcrs
clic een sencu/e
p a i t u e r ol gewoon
een vriend ol
vriendin /ocken.
U kuiil als Ie/er van
een van de nieuwscn huis aan huisbladen van Wrokmedia dn ei t
reai>eien op de ingesproken advertenties dooi ren
leuke reaelie m te spreken.
Uneiaard k u n t vla 0906-50151 j b ook /ell .1110
mem. een gratis contactadvt r i e n t i e piaatsin. t'
krijgt nadat u de advertentie heelt inj>e'pinken
automatisch een boxnummcr en n\' fodi- v.ui de
IjeU'ompuler. Hiermee kunt u later ik reaelio op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u iiii>c-.pio
keu advertentie ook nog plaatsen in on/i- U i a n i

AMSTERDAM

NOORD

Piobeer het diten. Veel mensen hebben up di/e
wij/e al binnen één of (wee dagen leuke l o n l a i i e n
mei anderen gekregen. (l.üOiipm}

tl*
ADVERTEREN? ZANDVOORT: 020 -571 7166

SUGGESTIE

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

MARIO'S RECEPT

OMROEP,
AMERSFOORT

Franse
salade met
kipfilet

McCain Crispers

Druivensalade

Krokant tot het laatste frietje

Druiven zijn niet alleen lekker
om uit de hand te eten, ze
komen ook goed tot hun
recht als garnering op tal van
gerechten of verwerkt in een
fruitsalade. Zo'n fruitsalade is
erg lekker als tussendoortje,
het herinnert aan de zomer,
juist als de herfst zich alweer
aankondigt Een fruitsalade
'doet' het ook uitstekend als
nagerecht

McCam maakt het eten van frites
nu nog lekkerder Want McCam
heeft iets nieuws. Crispers
McCam Crispers zijn overheerlijke, goudgele frites in een
krokant jasje. Daardoor zijn ze
na het bakken niet alleen droogkrokant, maar blijven ze ook op
het bord nog lang warm en
knapperig Dit in tegenstelling
tot gewone frites, die al enkele
minuten na het bakken minder
krokant en kouder worden.

Ingrediënten (voor 4 personen). 200 gr. pitloze witte
druiven, 200 gr. pitloze
blauwe druiven; Caliameloen,
10 walnoten, 2 eetlepels witte
port, 1 eetlepelhoning; 1 eetiepel citroensap.

McCam Crispers bluven daarom
lekker tot het laatste frietje
in de schaal of op uw bord.
Zo wordt frites eten een nog
groter feest en kunt u uzelf, uw
familie of huisgenoten optimaal
verwennen.
McCain Crispers zun verkrijgbaar
in zakken van 750 en 1500 gram.
U vindt ze m het diepvriesvak van de beter gesorteerde
supermarkt.

McCain Crispers: de smaaksensatie.

WC Eend FrisGel
vloeibaar toiletblok

Bereiding: Spoel de druiven
af en snijd ze doormidden
Snijd ook de meloen doormidden en haal de pitjes eruit
Snijd de éne helft van de
meloen in acht dunne partjes
en snijd van de andere helft
blokjes. Kraak de walnoot en
meng de stukjes noot, blokjes
meloen en halve druiven door
elkaar. Maak van de port, het
citroensap en de honing een
sausje en schep dit door
de salade

WC Eend FrisGel is een vloeibaar toiletblok dat continu geur
afgeeft waardoor uw toilet
heerlijk fris ruikt én... blijft
ruiken. De reinigende bestanddelen zorgen er bovendien voor
dat uw toilet bij iedere spoeling
hygiënisch wordt gereinigd
Hang de WC Eend houder in het
toilet, spuit hier de gel in en u
bent verzekerd van een fris en
schoon toilet, spoeling na spoehng En wanneer de houder
leeg is, vult u hem eenvoudig
en hygiënisch opnieuw.
WC Eend is verkrijgbaar in een
start verpakking bestaande
uit een houder en een gel
verpakking Deze gel verpakkingen zijn ook los verkrijgbaar.
WC Eend Fris Gel is er in twee
frisse geuren: Fruity Green en
Tropicaya

Serveren: Leg op vier bordjes
telkens twee meloenparten
met de punten tegen elkaar.
Vul de open ruimte op met de
salade
Eet smakelijk!
Het BoodschappenSpel

En de
winnaar is...

Als er één groente populair is,
dan is het wel sla. Sla is lekker
en gemakkelijk klaar te
maken U kunt er bovendien
eindeloos mee vaneren Niet
alleen door naar eigen inzicht
allerlei heerlijke dresslngs of
garnituren te maken, maar
ook door verschillende soorten sla te gebruiken. Veel
werk zult u aan sla niet hebben. Want steeds vaker staat
de sla, gesneden, gemengd
en voorverpakt, al kant-enklaar voor u in het koelschap.
En dankzij de SaladeBox van
Remla is het maken van een
culinaire salade nu een simpel
kunstje, zoals blükt uit onderstaand recept.

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

Ingrediënten (voor 4 personen): 200 gr. usbergsla; 50 gr.
veldsla; 1 Remia SaladeBox
Franse slagarnituur; 2 gerookte kipfilets.

woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45 en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur

Bereiding: Doe de in repen
gesneden ijsberg- en veldsla
in een slabak. Schep er de
mosterd-honing dressing en
de notenmix door en verdeel
de salade over vier borden.
Snijd de twee gerookte kipfilets in dunne repen en leg
op elk bord reepjes kipfilet.
Gameer tot slot met de croutons.

ense van de
De
verspreidt,

Dankzij de deelname aan
het BoodschappenSpel heeft
dhr/mevr. B. Bakker de eerste prijs gewonnen en mag nu
aan de slag met zo'n praktische
Rowenta stofzuigerset.

Tip
In plaats van gerookte kipfilets kunt u ook gerookte
ham gebruiken.

Eet smakelijk!
Wilt u zelf zien hoe onze
kok Mario Franse salade
met kipfilet bereidt, kijk
dan naar De BoodschappenBeurs

eerse

houder ^rwarmt zorgvuiuu
geling van V**™*** gebaseerd

De winnaars van het handige
Rowenta Surfline DE-303
stoomstrijkijzer krijgen hun
prijs zo snel mogelijk toegezonden

.

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn'
Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagmai

A B C

E

F G H

l

J

K

Voor dit kruiswoordraadsel
worden de omschrijvingen
gegeven per horizontale en
verticale regel leder hokje in
deze puzzel heeft daardoor
zijn eigen nummer; bjvoorbeeld A1 is het raakpunt van
regel 1 horizontaal en regel A
verticaal, en is dus het eerste
hokje op de eerste regel
omschrijving horizontaal:
I dierenverblijfplaats - verlangen 2.vruchtennat - weidoorvoed 3 daar - scheepsankertouw - muzieknoot
4 bedwelming - bloedvat
5 voegwoord - rivier m ons
land - hoenderproduct e.helpen (fig) 7 voorzetsel beroep - persoonlijk voornaamwoord S.opgeworpen
hoogte - vlek 9.oude maat smalle strook (mv) - bolgewas 10 doorgang - zoogdier
II gezicht - voordeel

11

Doe mee en win ....
De BoodschappenLijn:
0909-300.10.10 (80 ent/minuut)
Los snel de puzzel op en spreek
het antwoord in op de BoodschappenLyn
ledere beller met het juiste
antwoord maakt kans op een
schitterende 4,5 liter Tefal
Sensor snelkookpan. Bovendien liggen er als troostprijzen 50
comfortabele badlakens klaar

'

Omschrijving verticaal:
A hemellichaam - kampeergerei B.strafwerktuig - korte
tijd C.overblijfsel - jong
zoogdier - persoonlijk voornaamwoord D.traag - plezier
E.familiehd - bergplaats landbouwwerktuig F diergaarde C lidwoord - uiterste
punt - getij H kleur opschepper l klem kind soort stof - bijdehand meisje
J koordans - biljartstok
K.zacht - kleurschakering
Er ontstaat een woord wanneer u de letters uit de hokjes met de volgende nummers achter elkaar plaatst
J1I1 E2K3J3I8I11.F8G7C6

>

STADSOMROEP
U

T

R

E

l

C

H

!

^J
s
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SUGGESTIE

Nooit meer
knarsetanden
dankzij
pitloze druif

Serveer de salade met stokbrood en boter.

parfums

dhr./mevr. B. Bakker

woensdag tussen 16.00 en 24.00 uur

Met druiven zet je de zon op
tafel. Heerlijke, zongerijpte,
witte of blauwe pareltjes, vers
geplukt van de mediterrane
rank Juist nu zijn ze volop verkrijgbaar. Hoewel er bijna geen
mens is die druiven niet lekker
vindt, is het soms tobben met
knarsende pitten of een stug
velletje. Dat probleem lijkt nu
verleden tijd. Want steeds
vaker vindt u in de winkel pitloze druiven. Ze zijn net zo
lekker als gewone druiven,
maar iets kleiner van formaat.
Precies groot genoeg om zo
te eten. Zonder meteen de
mond vol te hebben.
Bovendien hebben pitloze
druiven een lekker dun
schilletje. U hoeft er dus niet
eindeloos op te kauwen of te
kliederen met ontvellen. Het
grootste verschil is natuurlijk
het ontbreken van tandenknarsende pitjes. Pitloze
druiven zijn daarom heel
gemakkelijk te eten, ook door
kleine kinderen of mensen
met een gebitsprothese.
Zonder geproest of gewnk
met
een
tandenstoker.
Pitloos? Dat is strikt genomen
niet helemaal waar. Het gaat
om druivenrassen waarbij,
dankzij een foutje van Moeder
Natuur, de pitten niet tot ontwikkeling komen, terwijl de
vrucht (de druif) wel normaal
uitgroeit. Eigenlijk is een pitloze druif dus een druif met
een onvolgroeide, heel kleine,
zachte pit die m de mond
voelt noch proeft'

Mooi haar, ook na uw 40ste!
Met de jaren verandert niet alleen
de huid, ook het haar verandert
Het verliest aan structuur en vitaliteit, wordt dun, slap en droog.
De nieuwe Gliss Kur Age Repair
40+ herstelt wat het haar met de
tijd verloren heeft. Cliss Kur Age
Repair 00+ dankt haar speciale
werking aan de kernversterkende
vitaproteinen. Deze dringen diep
in het haar door, vernieuwen en
versterken de haarstructuur en
bouwen het haar van binnenuit opnieuw op De vitaminen

zorgen voor meer veerkracht en
elasticiteit, terwijl de proteïnen
het haar weer glad en gezond
maken.
Gliss Kur Age Repair 40+
bestaat uit een lu'n van 5 unieke
producten: Revitaliserende shampoo (fl. 6,99), Revitaliserende
balsam (fl. 6,99), Revitaliserend
masker (fl. 10,99), Relax Elixer
(fl. 14,99) en Hair Energizer
(fl 14,99). U Kunt Cliss Kur Age
Repair 40+ kopen bij uw drogist
of in de supermarkt.

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

donderdag 16.30 en 24.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

Krachtig vitaal haar - zo jong als u zich voelt

HIJRUUOMD

ZILVERKUl
woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

ERU heeft twee nieuwe smaken
Zilverkuipje smeerkaas 20+ voor ui
Naast de Naturel en Fyne Kruiden,
zijn er nu ook een smeuige Ham

en Alpenkruiden variant. Zilverkuipje is ideaal voor bu' ontbyt en
lunch voor iedereen die gezond,
maar ook lekker wil eten

GRATIS PROBEREN!
Koop drie Zilverkuipjes, waarvan ten minste één' nieuwe smaak.
Knip deze bon uit en plak deze samen met de drie streepjescodes op een kaart. Vermeld uw naam, adres, woonplaats en bankof girorekeningnummer en stuur de kaart (u hoeft geen postzegel te plakken) uiterluk 30 november 1998 naar: "Zilverkuipje
geld retour actie", antwoordnummer 1,4380 VB Vlissingen.
U ontvangt het aankoopbedrag van fl. 1,40 zo spoedig mogelijk
op uw bank-/girorekening retour, (maximaal 1 inzending per
adres/rekeningnummer).

Ze smelten de kazen!

De Seizoenen van Melkunie:
Melkunie Herfstvla
en Melkunie Herfstyoghurt

HET BOODSCHAPPENSPEL!

Melkunie introduceert
Herfstvla en Herfstyoghurt, het smaakvolle
vervolg op Melkunie
Zomervla en Zomeryoghurt Twee nieuwe
producten uit de reeks
Seizoenen van Melkunie.
Melkunie Herfstvla en
Melkunie Herfstvoghurt
zijn heerlijke seizoensproducten gemaakt van
het heerlijkste herfstfruit
Melkunie Herfstvla is
een cassatavla naar
Italiaans recept.
Melkunie Herfstyoghurt is een halfvolle yoghurt met appel, rozijnen
en kaneel. Een heerlijke
combinatie van de lekkerste oogst uit de tuin.
Bovendien brengt u
met deze overheerlijke zuivelproducten
het herfstgevoel aan
tafel.
(Melkunie Herfstvla en Herfstyoghurt zijn verkrijgbaar van 31 augustus tot 7 november 1998)

Deelname aan het BoodschappenSpel is eenvoudig. Beantwoord
onderstaande vragen
1. Bij welk product kunt u f 1.1,40 op uw bank- of girorekening
retour ontvangen?
2. Wat is de naam van de nieuwe krokante diepvriesfrites
van McCain?
en bel uw antwoorden door naar

De BoodschappenLijn
0909 - 300.10.10 (80cnt/m)
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht

519.700 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van
FFI
EE'-

Nieuwsblad

Buizen weer vast

Kustplaatsen samen
in actie tegen eiland
het vliegeiland en het vasteland' Is het nodig om terrmnals of parkeerplaatsen (transferia) op het land te maken?
Verder wil de provincie dat
duidelijk gemaakt wordt wat
er op het huidige Schiphol-terrein mogelijk is als de start- en
landingsbanen weg zijn. Dit
moet volgens de provincie een
wervende tekst zijn.
Wel zegt de provincie toe dat
de kustgemeenten, zoals
Zandvoort, geen hinder van
het vliegveld mogen ondervinden. De Zandvoorters mogen
niet meer last van het geluid
krijgen dan de inwoners van de
De provincie heeft vorige gebieden rondom Schiphol
week besloten twee ton uit te hebben als straks de nieuwe
trekken voor een dergelijk on- normen daar van kracht zijn.
derzoek. Uit de studie moet
blijken op welke plek het vliegveld in zee het beste gebouwd
kan worden: tussen Noordwijk
en Zandvoort ter hoogte van
het natuurgebied de Amsterdamse Waterleidingdumen of
bij de IJmond.
Het zou een groot eiland
moeten worden, dat Schiphol Daarom moet het vliegveld ter
kan vervangen. Op Schiphol hoogte van de Waterleidingblijven dan alleen de aan- duinen minstens tien kilomekomst- en vertrekhal en bedrij- ter uit de kust komen.
ven die met de luchtvaart verEr mag geen verslechtering
bonden zijn. De start- en lan- van het milieu optreden. De
dingsbanen moeten op het beschermde natuurgebieden
eiland komen.
mogen niet aangetast worden.
Hoever het eiland van Zand- Als de recreatiemogelijkheden
voort gebouwd zou moeten minder worden door de aanleg
worden, weet de provincie nog van het vliegveld, dan moeten
niet. In elk geval minimaal tien die elders of op een andere makilometer. De provincie is bang nier gecompenseerd worden.
dat Zandvoort anders te veel
Het onderzoek van de prote lijden heeft van het vliegver- vincie is een reactie op de uitkeer.
komst van het debat ToeVooral de verbinding met de komst Nederlandse Luchtkust en met Schiphol wordt vaart Infrastructuur. Zandonder de loep genomen in het voort heeft vorig jaar ook aan
provincie-onderzoek. Gaat er dat debat meegewerkt. De geeen shuttletrein op een mag- meente Zandvoort heeft een
neetbaan rijden of een gewone brief naar het kabinet getrein? Kan de spoorlijn aan- stuurd dat er geen vliegveld
sluiten op het bestaande voor de kust mag komen, tenspoorwegennet? Kunnen pas- zij er aan zeer strikte voorsagiers meteen richting Alk- waarden wordt voldaan. Inmaar/Den Haag reizen?
middels is bekend geworden
Moet er een weg komen tussen dat het kabinet eerder denkt

ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden is
van plan om meer samen met
buurgemeenten ten strijde
te trekken tegen een vliegveld voor de kust vlakbij
Zandvoort. Hij sluit niet uit
dat hij samen met andere
kustgemeenten een eigen onderzoek start naar de gevolgen van een vliegeiland. Dat
zegt hij als reactie op het onderzoek dat de provincie
doet naar de verplaatsing
van Schiphol naar een eiland
in zee.

Reactie op studie
provincie naar
zee-luchthaven

Op het strand van Bloemendaal werd vrijdag druk gewerkt aan het
vastkoppelen van de buizen voor de zandsuppletie. De buizen
waren losgemaakt om te voorkomen dat ze gingen drijven en
/.ouden beschadigen door de storm en het hoge water. Het zand dat
op het strand in Bloemendaal opgespoten is, verdween overigens

Mishandeling
ZANDVOORT - Op het circuit heeft de politie zondagmiddag een 33-jarige Amsterdammer aangehouden die ervan verdacht wordt een official
mishandeld te hebben. Hij
sloeg de official met zijn programmaboekje tegen zijn keel.
Hij kreeg ruzie met de man
omdat hij aanwijzingen over
het parkeren van zijn auto niet
wilde opvolgen.

ZANDVOORT - De bouw
van de parkeergarage onder
het nieuwe winkelcentrum
bij het Raadhuisplein loopt
vertraging op. De bewoners
van Louis Davidsstraat 3, die
naast de ingang van de garage wonen, zetten hun strijd
namelijk voort nadat de
Raad van State hun bezwaren onlangs terzijde geschoven heeft. Zij hebben het Rijk
verzocht om de panden langs
de Louis Davidsstraat op de
monumentenlijst te zetten.

Te laat open

weer voor een deel in de golven. Volgens een woordvoerster van
Rijkswaterstaat is dit normaal. „Zolang het zand wel voor de kust
blijft liggen, is het geen probleem. Dan levert het een breder en
gelijkmatiger strand op."
Toto Kaun Schut

Parkeerkelder
winkelcentrum
is later klaar

waar de ingang moet komen
van de parkeergarage niet zomaar gesloopt mag worden.
De eigenaar van het toekomstige winkelcentrum, de familie Bruynzeel, heeft daarvoor
een aparte vergunning moeten
aanvragen. Het Rijk geeft hierop binnen vijf tot zeven maanDat betekent dat het huis den antwoord volgens een

ZANDVOORT - Een restauranthouder van de Zeestraat
heeft zaterdagnacht om kwart
ZANDVOORT - De arresvoor vier een bekeuring gekre- tatie van een 43-jarige Zandgen. Zijn restaurant was te laat voorter die zijn parkeerbon
open.
niet wilde betalen, heeft een
staartje gekregen. Er lopen
inmiddels diverse onderzoeOldtimer weg
ken. De man raakte gewond
ZANDVOORT - Voor een 31- bij de arrestatie. Hij hield er
jarige Duitser is het bezoek een snee boven zijn oog en
aan de Britse races op het cir- een blauw oog aan over.
cuit triest afgelopen. De auto
van de man, een Triumph TR
6, is zondag van de Boulevard
Burgemeester Van der HeijBarnaart gestolen. De oldti- den heeft zich over de zaak gemer was crèmekleurig met een bogen. Hij stelt zich achter de
zwart linnen dak.
parkeercontroleur en de politie op. „We hebben regels en
daar moet iedereen zich aan
Val van auto
houden," vindt Van der HeijZANDVOORT - Door zijn ei- den na gesprekken met alle
gen baldadige gedrag heeft drie.
vrijdagavond een 22-jarige
Daarnaast komt de zaak
dronken Zandvoorter een ge- waarschijnlijk voor de rechter,
broken pink en een hoofdwond omdat zowel de gearresteerde
opgelopen. De jongen sprong als de parkeercontroleur aanop de auto van een vriend. Ze gifte gedaan hebben van mismaakten een praatje, waarna handeling. Bovendien onderde vriend wegreed. Hij had zoekt burgemeester Pop van
echter niet in de gaten dat de Haarlem als onafhankelijke
22-jarige weer op het dak van korpsbeheerder de kwestie
de auto was gesprongen. De volgens Van der Heijden.
jongen viel van de auto.

woordvoerder van de gemeente. Of de huizen daadwerkelijk
op de rijksmonumentenlijst
komen, zal over tien maanden
duidelijk zijn.
Ondertussen gaat de bouw
van het winkelcentrum en de
huizen boven de parkeerkelder
wel door. Als alles meezit gaat
het winkelcentrum in maart
open, ook al is de parkeergarage dan nog niet klaar.
• De huizen van de Louis Davidsstraat komen overigens
mogelijk ook op de gemeentehjke monumentenlijst. Die lijst
moet nog vastgesteld worden.
De onderste pui valt erbuiten.

Rechter en twee burgemeesters
bekijken omstreden arrestatie
De arrestatie vond vrijdagmiddag plaats. De meningen
lopen uiteen over wat er precies gebeurd is. Volgens de gearresteerde man, Sayed El. Elimi, kwamen er vrijdagmiddag
twee parkeercontroleurs langs
toen hij in zijn zaak, eetcafé
Santé, in gesprek was met een
vertegenwoordiger van automaten.
„Ik zei tegen de controleurs
dat ik de auto zo zou weg zetten. Even later kwamen ze opnieuw langs en schreef een van
hen een bon uit. Ik liep naar
buiten en haalde de bon achter
de ruitenwisser vandaan. Die
wilde ik teruggeven aan de
controleur. Onze armen raakten elkaar in de lucht. Hij werd
hysterisch en de andere con-

troleur belde de politie voor
versterking."
„Binnen een paar minuten
kwamen er van alle kanten
agenten aan. Ze zeiden tegen
me dat ik gearresteerd was. Ik
zei dat ik met ze mee zou gaan.
Toen pakten ze mijn handen
vast en duwden die op mijn
rug. Een van hen stompte me
en gaf me een paar keer een
knietje. Ik werd op de grond
geduwd en kreeg bijna geen
lucht meer. Mijn hoofd bonkte
op de grond. Een van de agenten probeerde mijn arm uit de
kom te draaien. Ik heb jarenlang op worstelen gezeten en
weet dat je daarvan invalide
kunt raken."
Twee ooggetuigen, de vertegenwoordiger en de directeur
van de ING-bank, bevestigen

het verhaal van Sayed El. Elimi. Ze zijn nogal geschokt door
het hardhandige optreden van
de politie. Volgens de vertegenwoordiger was de reactie
van de controleur bovendien
erg overdreven. „Daardoor,"
zegt hij, „raakte Sayed buiten
zinnen van woede. Later werd
hij weer kwaad toen de politie
hem wilde meenemen, want hij
wilde zijn zaak niet achterlaten."
Volgens Ab van Deventer,
teamchef van de Zandvoortse
politie, valt de politie niets te
verwijten. „Je mag vinden wat
je vindt, maar je moet van iemand afblijven en je moet je
aan de regels houden. De man
had zijn auto voor de zoveelste
keer geparkeerd op een plek
waar dat niet mag en op ver-

zoek van de controleurs zette
hij de auto niet weg. Hij was
erg geëmotioneerd en heeft de
parkeercontroleur een klap tegen zijn bovenarm gegeven."
„Bij zijn arrestatie was hij
erg agressief. Het is gebruikelijk dat wij dan iemand in de
klem zetten en naar de grond
brengen. Of hij onnodig met
zijn hoofd op de grond geduwd
werd, kan ik niet bepalen. Ik
ben er niet bij geweest. Ik heb
de man wel op het bureau meegemaakt. Daar was hij ook erg
irritant."
Het verbaast Van Deventer
dat de eigenaar van eetcafé
Santé zijn auto weer achter
zijn zaak heeft staan. „Het kan
me helemaal niets meer schelen," zegt Sayed El. Elimi daarover. „Al krijg ik twintig bonnen. Ik vecht voor rechtvaardigheid en laat het er niet bij
zitten." Hij heeft inmiddels
een advocaat in de arm genomen. Mocht dat tot een schadevergoeding leiden, dan
schenkt hij het geld aan een
goed doel, zegt hij.

Inbraak

ZANDVOORT - Bij een woninginbraak in de Quarles van
Uffordlaan zijn dit weekend
duizend gulden, een radio en
een draagbare telefoon gestolen. De inbreker kwam binnen
via de niet afgesloten garage
en vervolgens via een openstaand slaapkamerraam.

Over de kop

ZANDVOORT - Op de Zeeweg is donderdagnacht een 33jange dronken Amsterdamfier doorgereden met een lekke band nadat hij over de kop
geslagen was met zijn auto.
Toen hij op een gegeven moitient opnieuw de macht over
het stuur verloor, belandde hij
tegen een vluchtheuvel en een
lantaarnpaal. Hij weigerde
mee te werken aan een ademonderzoek.

Waterstanden
Datum
23 sep
24 sep
25 sep
26 sep
27 sep
28 sep

Los nummer 2 gulden

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
58-e jaargang nummer 39,oplage 5.4251

;Voensdag 23 september 1998

H W LW
H W LW
05.56 01.55 18.18 13.54
06.29 02.36 18.48 14.34
07.01 02.45 19.15 14.54
07.29 03.14 9.45 15.35
08.05 3.55 20.15 16.16
08.36 04.36 20.55 16.55

29 sep 09.19 05.15 21.44 17.46
30 sep 10.34 6.15 23.35 18.46
°1 okt 12.16 07.35 -.- 19.44
EK ma. 28 sep 23.11 u.
Hoogwater do 24 sep 06.2"9 uur.
NAP +1i8cm
Laagwater vr 25 sep 02.45 uur.
NAP .68 cm.

'Waarom moet imjn auto weg na veertien jaar?'
ZANDVOORT - Al veertien jaar staat er een auto op de
invalidenparkeerplaats in de Willemstraat voor nummer
12. Mevrouw Keur, eigenaresse van de auto, woont aan de
overkant. De vergunninghoudster is boos. Op de gemeente
en op de eigenaar van Willemstraat 12, want ze heeft te
horen gekregen dat haar parkeerplaats moet verhuizen
naar het Schoolplein.
Mevrouw Keur heeft al ruim brief aangeboden om de invadertig jaar multiple sclerose. lidenparkeerplaats te verhuiZe kan nauwelijks lopen, laat zen naar het Schoolplein, aan
staan met het openbaar ver- het einde van de straat. Een
voer reizen, vertelt ze. Daar- van de overwegingen was dat
om rijdt haar zoon Hans - mevrouw Keur niet zelf de
vroeger deed haar man dat - auto bestuurt, maar haar
haar met de auto overal naar zoon. „Ons beleid is tegentoe. „Bijvoorbeeld naar mijn woordig dat gehandicapte
zus in Den Bosch. Laatst passagiers helemaal geen inmeer
moest mijn rolstoel aangepast validenparkeerplaats
worden en was het honden- krijgen. Voor deze mevrouw
weer. Dan is het fijn als Hans willen we een uitzondering
me brengt. De taxi voor ge- maken, omdat ze al zo lang
handicapten gaat niet verder een parkeerplaats heeft," legt
gemeentevoorlichtster Kitty
dan Halfweg."
Tot een half jaar geleden de Hoog uit.
was het geen probleem. Toen
Zoon Hans is het niet eens
zette echter de eigenaar van met de argumenten van de geWillemstraat 12 een deur in meente. „Veertien jaar gelezijn pand. Hij vroeg daarvoor den was mijn moeder ook al
keurig een vergunning aan. passagier. Dat staat ook in de
De gemeente heeft die afgege- eerste toewijzing voor de inven. Hans Keur ging vervol- validenparkeerplaats. Het is
gens zelf naar de gemeente heel gek dat dit nu opeens een
omdat hij problemen voorzag argument is," vindt hij. Vervoor de eigenaar van Willem- huizen naar het Schoolplein
straat 12. „Het einde van het met de auto, is volgens hem
liedje was dat wij hiervan nu daarom niet terecht. „En daar
zelf de dupe zijn geworden," heeft mijn moeder er geen
zicht op."
vertelt hij verontwaardigd.
De gemeente heeft half sepEvenmin is het mogelijk om
tember de familie Keur per de auto een paar meter naar

De auto van mevrouw Keur mag niet blijven staan in de
Willemstmat nu er een deur in het huis van nummer 12 /.it
Toto Andie l.ii'bc] om

rechts of naar links te verschuiven, daar zijn de gcmeente en de familie Keur het
wel over eens. Ook voor de
eigen deur parkeren kan niet,
want daar zit een verkcersdrempel en de straat is er te
smal. „De bestuurder kan dan

niet meer uitstappen," zegt
de gemeentevoorlichtster.
Regels voor de afstand tussen het huis van een invalidepassagier en een auto zijn er
volgens haar niet. ..Als een gehandicapte zelf de auto bestuurt, bepaalt een arts

meestal de maximale afstand.
Over het algemeen is dat 100
meter." Het Schoolplein ligt
volgens de gemeente op 50
meter afstand van het huis
van mevrouw Keur.
„Recht pp de parkeerplaats
heeft ze niet, ook niet na veertien jaar. De gemeente heeft
wel het recht om de parkeerplaats op te heffen." vertelt
De Hoog. „Maar het is wel vervelend voor deze mevrouw.
Dat beseffen wij ook. Daarom
zoeken we naar een goede oplossing."
De eigenaar van Wülemstraat 12. Anton Soet, laat het
vinden van die oplossing aan
de gemeente over. „Ik bemoei
me er verder niet mee. Heb ik
eerder ook met gedaan, trouwens. Ik heb een vergunning
aangevraagd en gekregen.
Toen heb ik een deur in het
pand gezet." Of hij van het
gebouwtje een huis maakt,
weet hij nog met. ..Ik denk
voorlopig aan een kantoor,
maar ik weet het nog niet."
Volgens de gemeente is beide
toegestaan. Maar in beide gevallen kan de auto van mevrouw Keur er niet blijven
staan.
Ze is er danig van ondersteboven. „Het is zenuwslopend," zegt ze. Haar zoon vult
aan: „We laten het er niet bij
zitten. We hebben al een advocaat m de arm genomen."

aan een aanvullend vliegveld
ter hoogte van Warmond dan
tussen Zandvoort en Noordwijk. De provincie is het hier
niet mee eens en ziet bovendien het vliegeiland als vervanging van Schiphol. Daarom
heeft de provincie het onderzoek gestart.
Burgemeester Van der Heijden verwelkomt dit onderzoek. „Tegen het onderzoek op
zich heb ik niet zoveel bezwaar. Mogelijkerwijze brengt
het meer aan het licht, wat de
gevolgen voor de flora en fauna
van de kust en de lucht zijn en
de gevolgen voor het toerisme.
Het kusttoerisme heeft de provincie immers uitgeroepen als
speerpunt. Een vliegeiland is
m dit opzicht contra-productief."
Toch sluit hij niet uit dat
Zandvoort een eigen onderzoek start. „Het kan heel verstandig zijn als we als kustgemeenten zelf een onderzoek instellen en onze krachten bundelen. Met Noordwijk heb ik al
contact hierover. Ik vind dat
we ons zakelijk en professioneel moeten opstellen. Niets
roepen op basis van emoties
maar op basis van wetenschappelijke gegevens."
Van der Heijden vindt niet
dat hij rijkelijk laat is met deze
extra druk op het kabinet, nu
de discussie over het vliegeiland al twee jaar loopt. „We
hebben zeker niet stilgezeten.
Achter de schermen heb ik de
afgelopen anderhalf jaar met
alle Tweede-Kamerfracties gesproken en ons standpunt duidelijk gemaakt."
Wethouder Herben (PvdA)
drukt zich erg duidelijk uit
over het vliegeiland. Ze is er fel
op tegen. Herben vindt de geluiden binnen de landelijke
PvdA-fractie „onbegrijpelijk",
al is het haar eigen partij geweest die de discussie erover
voor het eerst aangezwengeld
heeft.
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Vijf jaar onderzoek onder
bezoekers van duingebied
ZANDVOORT - Hoeveel mensen bezoeken de Amsterdamse
Waterleidingduinen? Hebben trimmers dezelfde wensen als
wandelaa.s of vogelaars? Op die vragen moet een vijfjaar
durend onderzoek in het duingebied antwoord geven.
Tot en met 2003 wordt bij de
ingangen van het natuurgebied bijgehouden hoeveel bezoekers er binnen komen. Bovendien hebben studenten de
afgelopen maanden vierhonderd bezoekers een enquête
voorgelegd. Zij mochten hun
mening geven over bijvoorbeeld het aantal afvalbakken
en de veiligheid. De studenten
vroegen ook welke route de bezoekers meestal nemen en of
ze veel buiten de paden komen.
„Het doel van dit onderzoek," zegt Rik Schoon, hoofd
bewaking natuurbeheer en recreatie, „is om duidelijk te krijgen wat de gevolgen van de bezoekers op de planten en dieren in onze Waterleidingduinen zijn. En we willen weten of
de groepen bezoekers elkaar
niet in de weg zitten. Want
sommige mensen komen om
hard te lopen en anderen wil-

len juist rustig de vogels bestuderen."
Schoon legt uit dat er over
vijf jaar een beleidsvisie klaar
moet zijn, zodat in de toekomst bezoekers pok zoveel
mogelijk kunnen blijven genieten van de Waterleidingduinen
zonder dat de natuur al te veel
aangetast wordt of de waterwinning in gevaar komt.
„We verwachten namelijk
dat het alleen maar drukker
gaat worden. In een straal van
vijftig kilometer rondom de
Amsterdamse Waterleidingduinen wonen zes miljoen
mensen. Daar komen 50 duizend woningen bij. Ons duingebied is een van de weinige
plekken waar mensen kunnen
recreeren. Misschien komt er
uit ons onderzoek dat we mets
hoeven te doen. misschien
moeten we bepaalde restricties in acht nemen. We weten
het nog niet."

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismakinpc ontvang ik het
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FAMILIEBERICHTEN

Een compleet verzorgde begrafenis

OPENINGSTIJDEN CEN-

TRALE BALIE/CENTRAAL
/• ( n iaat u<enl ccn maand nog maar,
• i n ui ck, een dag
\\tit u nn n wc blij nog mei elkaar,

of crematie voor een éénmalige

i . liddd( n toch nog ccn lach.

afkoopsom van slechts ƒ 3.395,-

\ i n /K li in april <>|H'iib;in.'iKU' slopende ziek• i n . ' licdi n, l.Ssi'pU'inber 1998,<)p7'l-j;irU;(?leeli \ MI i ms heen on/i' innii; lidk'lde

Jantje Bakker-Huizing
Tiny
lii'Kie l'k'nkr v;in Wout Hakker
l i r \ c moeder v;in llilleke en Heler,
\ \ i i u i c r e i ) Anja, Ruud en Ingricl
lilije, irolse oma van Gum, Mirjam,
Kn Men, Kobin en Iris

i)c

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

i < 111.Uu pk'i blijheid heelt inmiddels pkuitSKeui,,i

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

i di ii iiLjowr het verlies, maar dankbaar voor al zijn
idt , \\•( Ike hij op zijn eigen manier heeft gegeven,
'> n v. ij l mede dat is overleden mijn lieve man,
/i /oi ly.ime vader en schoonvader

Arie Willem Spiers
1 1 oktober 1926

1 16 september 1998
K. M. Spiers-tërossois
jan Willem en Tanya
Coen en Yvonne
Maarten

uematieplechtigheicl heeft op 21 september
i ' i ' itsgi vonden.

RECTIFICATIE
M m ut M t < den, maar tol hel laatst toe omringd
mini /nn t;e/in, is op 88-jarige leeftijd vredig inge-i I|H n mijn lieve man, onze vaderen opa

Pieter Looijer
.N (k cember 1909
+ 14 september 1998
//// zal altijd in onze gedachten blijven.

C

voor meer informatie:

BEL GRATIS 0800 -022 45 35
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direct hulp bij een sterfgeval.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM

I OMSTREKEN

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

\'. M. Ix)oijer-Clocle
l'e l ra en Berry
Sylvain
Toni en Anke
Mi|n gi ote dank gaat uil naar de huisarls en naar
alk medewei kers van de Thuiszorg en Wijkverpk'Hinij \ooi de liefdevolle verzorging van mijn
man
I-. M. I-ooijer-Ckxle
! IcmmuMraat 'A 1)
.'dl! V\V Zandvoort

ADVERTENTIES

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

tke

hott op
Liefc

ée lic Heet* b!

NATIONALE AFVALDAG
ZATERDAG 26 SEPTEMBER

Elke dag produceren we afval Maar wat
gebeurt er eigenlijk met al dat afval dat we
iedere week buitenzetten7 Op de eerste Nationale Afvaldag op 26 september aanstaande
KENNISGEVING krijgt iedereen de kans om dat eens met eigen
Volgens Algemene wet bestuursrecht
ogen te bekijken Die dag openen 50 grote
afvalverwerkende bedrijven in heel Nederland
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hun poorten voor het grote publiek De Natiohebben op maandag 7 september vergaderd
nale Afvaldag is een initiatief van de vereniDe besluitenlijst van deze vergadering en van
ging van Afvalverwerkers (WAV) Een bezoek
aan een deelnemend bedrijf op de Nationale
de verdere m week 38 door B&W genomen
Afvaldag geeft inzicht in verschillende onderbesluiten is op maandag 21 september vastgedelen van de afvalketen, vanaf de inzameling
steld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
tot en met de verwerking van de reststoffen.
Op de bedrijven worden rondleidingen verzien bij de Centrale Balie
zorgt, demonstraties gegeven en miheumarkten gehouden Daarnaast verzorgen veel
OPENBARE COMMISSIE- bedrijven een speciaal kinderprogramma
Informatie over welke bedrijven deelnemen en
VERGADERINGEN
De eerstvolgende commissievergaderingen wat daar te zien is, kan men krijgen door gratis te bellen met SCOOT (0800) 70 07 of te kijzijn
ken op internet. www.Afvaldag nl
- maandag 28 september, 20.00 uur,
commissie Financiën
- dinsdag 29 september, 20.00 uur,
AANGEVRAAGDE
commissie Maatschappelijk Welzijn
KAPVERGUNNINGEN
- woensdag 30 september, 19.00 uur,
commissie Bestuurlijke Zaken
De volgende aanvragen zijn ontvangen
- woensdag 30 september, 20.30 uur,
- Zandvoortselaan 11 - 4 bomen
commissie Ruimtelijke Ordening
- Wikkelaan 7
- 3 bomen
- donderdag 1 oktober, 20.00 uur, commis- Parnassialaan 25
- 1 boom
sie Toerisme, Economie & Verkeer
De aanvragen liggen gedurende een week na
De commissievergaderingen worden gehou- het verschijnen van dit blad tijdens openingsden in de commissiekamer m het Raadhuis
tijden ter inzage bij de Centrale Balie van net
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
(ingang Haltestraat).
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter
b ij Burgemeester en Wethouders van Zandinzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis
voort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
(ingang Swaluëstraat) BIJ het bureau Voorlich- Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.
ting kunt u terecht voor nadere informatie
over de punten die op de agenda staan Telefoon(023)57401 62.
ARTIKEL 2.5.8 LID l
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar Het publiek heeft tijdens
BOUWVERORDENING JUNCTO
de commissievergadering het recht om over
ARTIKEL 50 LID 5 WONINGWET
een onderwerp dat op de agenda staat het
Het college van Burgemeester en Wethouders
woord te voeren
is voornemens om met toepassing van artikel

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485

de oprichting van een verbmdmgsput ten
behoeve van telecommunicatie op de hoek
J van Heemskerkstraat en de Boulevard
Barnaart
De vrijstelling is noodzakelijk aangezien de verbindingsput is gesitueerd voor de ter plekke
geldende voorgevelrooilyn Voormeld bouwplan ligt met ingang van 25 september 1998
gedurende 14 dagen ter inzage bij de Centrale
Balie
Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postous 2, 2040 AA
Zandvoort

BOUWVERGUNNINGEN

De volgende aanvragen bouwvergunning en
meldingen bouwvoornemen zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend
98154B Teunisbloemvergroten
laan 24
woning/atelier
98155B Duindoornlaan 15 uitbreiden
woning
98156M Burg Beeckman- vergroten bergstraat25
ruimte
98157B Koninginneweg 36 bouwen berg• ruimte
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de openingstijden Belanghebbenden,
kunnen binnen een termijn van twee weken
na publicatie, schriftelijk hun zienswijze
kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken. Wij
wijzen u er echter bij voorbaat al op, dat
er wettelijke regels bestaan, die ons tot de
verlening van een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning en toestemming bouwvoornemen
98109B Dr Schaepmanstraat 11 bouwen
garage (07-09-1998)
U kunt deze vergunning inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen, gedurende
een termijn van zes weken na de aangegeven
datum van verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het indienen
van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking In geval van onverwijlde spoed kan
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus
956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek
dient vergezeld te gaan van een afschrift van
het bezwaarschrift

De kast die bij u past staat bij "Oase"
Het hoogheemraadschap Ainstct Gooi en Vecht ts verantwoordelijk voor het water
kwantiicitsbcheer, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbehcer m het zuidoostelijk deel
van de provincie Nootd Holland, het noordwestelijk deel van de provincie Utrecht
en een klein deel van de provincie Zuid Holland De werkzaamheden voor het
hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering
(DWR) die gevestigd is in Amsterdam en Hilversum

Kastindeling
naar eigen wens!
Accessoires: draadkorven, dassenhangers, schoenenrekken, uittrekunits, ladenblokken, kledingroedes, legplanken, binnenverlichtmg, lichtlijsten,
etc. Bij "Oase" vindt u 't allemaal.

Openbare commissievergadering
Op dondcrddg 24 scplcmbcr om 15 50 uur vcrg.idcrl de
Commissie voor de Rekening van hel hoogheemraadschap
in het kantoor van de Dienst Waterbeheer en Riolering aan
de Spaklerweg 18 te Amsterdam. De vergadering is openbaar.
Agenda
Op de agenda staat de concept -jaarrekening 1997 van het
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, inclusief goedgekeurde accountantsverklaring en accountantsrapport van
ACAM/VB Deloitte S. Touche.

Ó\\te pAp* U „be bi
het
Heüivt,, %'düb, "benzo
'"\
] 00 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Inlichtingen
Voor meer informatie en voor het inzien van de vergaderstukken kunt u contact opnemen met de heer H.E.
Woerdeman, secretaris Commissie voorde Rekening, tel.
020 - 460 24 40
Hilversum, 22 september 1998
-f^f • l

Linnenkast met talloze mogelijkheden in 1 1 verschillende kleuruitvoeringen. Zonder
meerprijs leverbaar op hoogtes tussen 190 en 245 cm. Standaard dieptes 49 en 65 cm.
Hoekkast, afgeronde deuren, laden in front, spiegeldeuren zowel in draai- als in vouwdeuren leverbaar. "Oase" de kastenspecialist.

Hoogheemraadschap Amstel, Cooi en Vecht

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
i., yialwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
'/ItchiijYing
van namen en teksten, belettering en ali' s s wnt ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKE11.JKr KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERMO.'.LRS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
"<- MIOEHE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANC.f! PE TUSSENPERSONEN
! FZfc KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVrntlOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
,AN DE VAKMAN

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD OIREKTVAN DE VAKMAN
O c!tijf
Kamerlingh Onnesstraat 5
iui CB Zandvoort
'l 023-5714160

BESCHIKBAAR
Recent is een nieuwe uitgave van de plattegrond van Zandvoort beschikbaar gekomen.
Helaas is er bij de distributeur, die door de uitgever van de plattegrond is aangetrokken, het
één en ander fout gegaan m de verspreiding
Hoewel het de bedoeling was dat de plattegrond huis-aan-huis verspreid zou worden
blijkt dat veel mensen geen plattegrond hebben ontvangen Wanneer dit het geval is kan
men bij de Centrale Balie in het Raadhuis alsnog een plattegrond ophalen

2 5 8 lid 1 van de Bouwverordening juncto 50
lid 5 van de Woningwet vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Lieve Itee*
oti W

Hoe bespaart
uruimte,tijden
geld op u w
krantenarchief?

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16,00 uur
donderdag:
08.30-20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

PLATTEGRONDEN ZANDVOORT

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

Kustsysteem in hoogte 190 - 245 cm op maat gemaakt zonder meerprijs.
"Oase" de kastenspecialist, breng uw maten mee!

Schuifdeurkast
op maat, van vloer tot plafond en van wand tot wand
Kastindeling zelf te bepalen.

Fa. Gansner & Co,

Schuifdeurkast 150 cm breed
Alpine wit, hoogte 223 cm, diepte 66 cm
keuze uit 10 houtkleuren Standaard
met 2 legplanken en l roede over
gehele breedte Nu tijdelijk

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

FL. 895,2-deurs 175 cm breed nu* 998,2-deurs 200 cni breed nu: 1098,»
3'deurs 225 cm breed nu: 1198,3-deurs 250 cm breed nu: U9B,3-deurs 275 cm breed nu: 1398,3-deurs 300 cm breed nu: M98,>
meerprijs iplcgeldeur 150,-

enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodesrraat 60
Werkplaats Schelpenplein
Linnenkast
tn Ahorn gecombineerd met div kleuren zoals: blauw,
zwart, zilver en geel Hoogte 2Ï6 cm diepte 58 cm.
Basisbreedte 100 cm tot 400 cm

Ook op 197 en 240 cm hoogte leverbaar.
Gratis thuisbezorgd en gemonteerd.

Linnenkast
m beuken gecombineerd met de nieuwe trendkleur
geel Keuze uit diverse andere kleuren.
Zeer fraaie ronddeuren exclusieve verlichting.

KUJ€K€RU VflN Kl€€FF
Van Stolbergweg l
Zandvoort
Tel. 023 5717093

Pluspunten van "Oase"

Vestigingen op de Woonboulevards j

|

O Speciaalzaak in slaapkamers en slaapcomfort,

Apeldoorn - Breda - Capelle a/d Ijssel
Den Bosch - Diemen - Enschede
Groningen - Heerlen
Rotterdam Woonmall/Alexandrium III
Sliedrecht - Son (Eindhoven)
Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk
en Bleiswijk Hoefweg 137.

O Nergens een grotere keuze.
O Slaapadvicsstudio met 26 testbedden.
O Ruime keuze in boxsprings, lattenbodems,
matrassen en waterbedden.
O Kas te n programma's op maat gemaakt.

NajaarsWinterbeplanting
bloeiende violen

O Deskundige voorlichting. 12 '/> Jaar garantie.
O Gratis thuisbezorgd en gemonteerd.
O Eigen meubelmakerij voor maatwerk.

Slaapkamer Speciaalzaken

Internet: www.woonnet.com/oase

'Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort

Weekmedia 17

woensdag 23 september 1998

Kees Rynders
chauffeur
van het jaar

Dieselhuis verdwijnt wellicht

ZANDVOORT - Kees Rijnders uit Zandvoort mag zich
sinds vrijdag de eerste directie-chauffeur van het jaar noemen. Hij is gekozen uit een
groep van ongeveer dertig
chauffeurs die vrijdag een
praktische en een theoretische
test aflegden.
„Moeilijk? Nee, dat viel wel
mee. We krijgen elk jaar een
cursus, dus ik wist er al wat
van. Het is niet meer zoals
vroeger toen chauffeurs werknemers waren voor wie de baas
geen ander baantje wist.
Dankzij mijn opleiding heb ik
een beter verkeersinzicht en
weet ik bijvoorbeeld ook wat ik
moet doen bij ontvoeringen."
Rijnders werkt sinds 1993 als
chauffeur voor Theo Mulder,
lid van de Raad van Bestuur
van Ballast Nedam NV. „Hij
heeft me ook voorgedragen
voor de verkiezing. Van mij
hoefde het eigenlijk eerst niet
zo. Ik hou niet zo van al die
belangstelling." Met het cadeautje van zijn baas en met
de prijs die hij vanwege de verluezing gekregen heeft, is hij
wel blij. Hij is uitgenodigd voor
een bezoek aan de Mercedesfabriek in Duitsland. ,,Dat
komt mooi uit, want auto's zijn
mijn hobby."

ZANDVOORT - Het is niet
zeker of het voormalige dieselgebouw dat aan de Duindqprnlaan in Bentveld staat,
blijft bestaan. In plaats van
het gebouw wordt er mogelijk een nieuwe dubbele villa
neergezet. Dat staat althans
in de plannen die de gemeenteraad dinsdagavond heeft
aangenomen.
Wethouder Herben (PvdA)
heeft wel toegezegd dat ze
haar best zal doen om het gebouw te behouden. „Maar,"
zegt ze, ,,ik kan dat niet garanderen."
Het gebouw is geen monument. Dit in tegenstelling tot
het pompstationnetje dat aan
de Zandvoortselaan staat. Dat

wordt dan ook niet gesloopt,
maar tot woning omgebouwd.
Hoe dat er precies uit gaat
zien, is overigens nog niet hélemaal duidelijk.
Vroeger werd het terrein op
de hoek van de Duindoornlaan/Zandvoortselaan
gebruikt voor de drinkwatervoorziening. Dat is echter niet
meer nodig. De grond wordt
daarom voor drie miljoen verkocht aan projectontwikkelaar
Riserva uit Alphen aan de Rijn.
In samenwerking met architectenbureau Inbo uit Rijswijk
gaat de projectontwikkelaar er
zeven witte grote huizen bouwen: drie villa's en twee tweeonder-een-kapwoningen. Deze
huizen krijgen een geknikt
grijs dak, zoals villa De Olifant

in Aerdenhout. Ze hebben een
vrij traditionele bouwstijl en
zijn ongeveer allemaal hetzelfde. Ze komen te staan rondom
een oprijlaan met een draaicirkel aan het einde..
In de gemeenteraad was er
gisteravond veel discussie over
het nieuwbouwplan. Pieter
Joustra (WD), Fred Henrion
Verpoorten (WD), Piet Keur
(GBZ)
en Peter Boevé
(AOV/Unie 55 plus) stemden
tegen. Zij wilden liever een ander plan, waarin de huizen
meer van elkaar verschillen.
„Het beoordelen van architectuur is natuurlijk altijd subjectief," meende Joustra.
„Maar ik ben meer voor een
speelser plan. " De projectontwikkelaar bood bovendien

194.000 gulden meer en dat
vond de fractievoorzitter van
de WD ook een belangrijk argument.
Het belangrijkste aspect was
volgens de tegenstemmers
echter het behoud van het dieselgebouw aan de Duindoornlaan. Dat heeft zo'n kenmerkende 'rietveldachtige' stijl
dat het volgens hen niet verloren mag gaan.
Ook Gert Toonen (PvdA)
was die mening toegedaan.
„Want het is kenmerkend voor
de industriële bouw in ons
land," zei Toonen. Maar hij
ging overstag toen wethouder
Herben, zijn partijgenote, beloofde haar best te doen voor
het behoud van het dieselhuis.

Zandvoorts
IMieuwsblad

Nieuw Unicum krijgt
tweedehands stoplicht
ZANDVOORT - Na flink
aandringen van de meerderheid van de gemeenteraad
heeft
verkeerswethouder
Hans Hogendoorn dinsdagayond toegezegd dat de stoplichten bij Nieuw Unicum zo
snel mogelijk vervangen worden. Op het kruispunt komen in elk geval andere stoplichten zodra de werkzaamheden beginnen voor een rotonde op die plek.
De stoplichten knipperen
nu regelmatig omdat ze kapot zijn. De bewoners van de
Zandvoortselaan en vooral
van Nieuw Unicum kunnen
daardoor niet oversteken

naar de Amsterdamse Waterleidingduinen. Wethouder Hogendoorn is inmiddels
bezig met het regelen van
tweedehands stoplichten.
Die komen er te staan totdat
het tunneltje onder de rotonde klaar is. D66, WD en SP
drongen daar sterk op aan
tijdens de gemeenteraadsvergadering. De gemeenteraad ging ook akkoord met
de overige verkeersmaatregelen pp de Zandvoortselaan. Die behelzen onder andere het verleggen van de
weg ter hoogte van de Kennemerweg en een middenberm bij de Heijermansweg.

Kunst en Kitsch

ZANDVOORT - Voor het
erst is er zondag 27 septem>er een kunst en curiosa markt
bij Riche (Boulevard Barnaart). Zowel binnen als buien staan de stands. Er zijn
>ok een wijnproeverij, oester>ar, palingrokerij en een orkestje aanwezig. De markt
vordt van tien tot zes gehouden en is gratis toegankelijk.

Postzegels

ZANDVOORT - De Zandvoortse
Postzegelvereniging
houdt op vrijdag 25 september
ie maandelijkse clubavond in
iet Gemeenschapshuis. De
Hjeenkomst begint om kwart
)ver zeven en is gratis toegankelijk voor leden en niet-leden.
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Excuus
ZANDVOORT - De gemeente heeft aan alle inwoners een
excuusbrief gestuurd over de
nieuwe plattegrond. Daarop
staat een advertentie van
Cube Hardware, het wegens
kinderporno in opspraak geraakte bedrijf op de Engelbertsstraat. De gemeente
heeft wel geprobeerd de verspreiding van de plattegronden stop te zetten, maar dit is
niet gelukt.
ZANDVOORT - Van 6 tot en
met 30 oktober is er een expositie in de bibliotheek op de
Prinsesseweg over de Internationale School van het Gouden
Rozenkruis, het Lectorium
Rosicrucianum. De schrijvers
Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petrie staan centraal.
Het thema is gnosis. Wie zich
hier in wil verdiepen is welkom
op een lezing op dinsdag 27
oktober om acht uur.

Thys Ockersen (voorzitter van de
filmclub), Peer Sips en Lcx
Goudsmit bekijken oude filmfoto's in het Zandvoorts Museum/Cultureel Centrum. Het filmfeslival 'Hollandse Nieuwe Aan
Zee' bestaat namelijk uit twee
exposities, een feestavond en een
uitgebreid filmprogramma. Tot
nog toe bezochten ruim tweehonderd mensen de films. 'Kleine Teun' trok de meeste bezoekers (50) en ook bij 'Karakter'
was de filmzaal van het Circus
goed gevuld (45 bezoekers). De
minste bezoekers kwamen naar
'De verstekeling' (vier). Vanavond is er een feestelijke slotavond in Nieuw Unicum waarop
de film 'De Poolse Bruid' wordt
vertoond, Lenny Kuhr optreedt
en er twee Gouden Vissen worden uitgereikt.

Straatvoetbal
ZANDVOORT - Op 25 september organiseert Lalupa op
het Badhuisplein een straatvoetbaltoernooi. Het toernooi
begint om één uur. Na afloop is
er een groot feest.

Lokale radio

Foto Karin Schut

„Filmfoto's zijn eigenlijk een
ondergeschoven kindje in de
filmindustrie," meent
filmproducent Matthijs van
Heijningen. De foto's
hebben echter alsnog een
ereplek gekregen op de
eerste verdieping; van het
Zandvoorts
Museum/Cultureel Centrum.
Op de eerste dag- van het
Nederlands Filmfestival
'Hollandse Nieuwe Aan Zee'
opende de bekende
producent de
tentoonstelling over
filmfoto's van 1918 tot en
met 1998.

V

AN Heijningen koestert
grote bewondering voor
de zogeheten still-fotograaf. „De still-fotograaf
mag pas aan het werk als de
cameraman, geluidsman en
lichttechnicus klaar zijn. De
acteurs hebben er meestal dan

'Filmfotografen verdienen ook Oscar'
geen zin meer in, maar voor de
foto moeten ze nog even acteren," vertelt hij uit eigen ervaring.
„De fotograaf doet zijn werk
bovendien anoniem. Er staat
zelden een naam onder zijn
foto. Een still-fotograaf heeft
nog nooit een Oscar gekregen," vertelt Van Heijningen.
„Daar is het nu wel tijd voor.
Foto's zijn juist heel belangrijk. De bioscoopbezoekers beslissen vaak op basis van de
foto's waar ze naar toe gaan.
Na tientallen jaren zijn foto's
ook meestal de enige tastbare
herinnering aan een film. Als ik
een foto zie, zie ik ook de hele
film weer voor me."
De filmproducent heeft geluk. Op de tentoonstelling in
het Zandvoorts Museum/Cultureel Centrum hangen diver-

se foto's van zijn films, zoals
'Op hoop van zegen'. Het is een
van zijn meest dierbare films.
„Ik wilde 'Op hoop van zegen'
altijd al maken. Het 'was een
soort jeugddroom. Het is uiteindelijk bijna mijn Waterloo
geworden." Van Heijningen

ging als kind altijd naar Katwijk op vakantie. „Zandvoort
was te zondig," zegt hij. De
film, die over vissers en reders
gaat, is overigens wel gedeeltelijk opgenomen in Zandvoort.
Niet alleen bij Van Heijningen komen de herinneringen

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die
recentelijk in de krant hebben gestaan. Stuur uw brief naar het
Al veel Zandvoorters hebben Zandvoorts Nieuwsblad, postbus 26, 2040 AA Zandvoort of
in deze rubriek hun mening ge- lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in
geven over de gedwongen ver- Zandvoort.
huizing van Slotcmakers Antislipschool naar Paddock 3. men. die er komen als we naar wel, je weet nooit wat je tegenNu reageert het personeel van Paddock 3 gaan verhuizen, zijn komt, misschien wel waardede antislipschool zelf.
zó veel en omvangrijk, finan- volle autowrakken. Op auto's
cieel en op milieugebied, dat zijn we hier erg gesteld alleen
Via deze weg bedanken we dit waarschijnlijk het einde geen autowrakken. Via deze
voor de vele sympathieke en van Slotemakers
antislip- weg vragen wij aan alle politiemeelevende reacties in de school wordt. En dat kan toch ke partijen van Zandvoort: hoe
krant en op straat van vele be- nooit de bedoeling zijn. Som- lost u dit op? Samenspraak en
woners ut Zandvoort. Als per- mige van ons zijn hun hele le- vooral samenwerken en meer
soneel van Slotemakers antis- ven al verbonden met hart en betrokkenheid en openheid
lipschool willen wij ook wel re- vooral met veel ziel aan deze naar de bewoners was toch het
ageren op de verplaatsing van slipschool. Het betekent voor motto bij de laatste verkiezions bedrijf. Wij werken er elke ons een hoop onzekerheden gen in Zandvoort. Dus...
dag en kennen de situatie be- voor de toekomst. Bijna nie- Tonny. Cccs. Christinc, Mona, Lucia.
Mark. Henry, Wcrncr. Jocri.
mand lijkt zich iets aan te trek- Jeroon.
ter dan wie ook.
Slcftm, Gims. Kon. Toni, Martijn en
Het verplaatsen van de slip- ken van personeel dat straks Vincent
baan op ons terrein in verband gewoon op de straatstenen
Slotemakcrs Antislipschool
Zanclvoort
met de geluidswal is voor ons werKeloos staat en niet wergeen probleem. Er is ruimte kend op asfalt.
Naschrift
redactie:
de
discusom deze baan te verleggen en
Trekt de gemeente zich ook
m deze rubriek over de slipdit kan gemakkelijk op hetzelf- niets aan van deze inwoners? sie
school is nu gesloten. In ieder
de terrein, wy hebben daar De meesten zijn geboren en ge- geval
tot zich nieuwe ontwiktogen Zandvoorters. Worden kelingen
verschillende ideeën over.
voordoen.
Dit terrein is niet vervuild we gewoon onder het zand als
zoals Paddock 3. De proble- oud vuil weggemoffeld? AlhoeADVERTENTIE
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rooij is ze laaiend enthousiast.
Ze krijgt donderdag zelfs de
kans om dat nu een keer zelf
tegen de actrice te zeggen,
want Van Ammelrooij staat tijdens het bekijken van de foto's
net naast haar.
De roodharige actrice wijst

gezien heeft. Bij een foto van
de film 'Exit 7' uit 1978 kijkt ze
echter naar haar eigen afbeelding samen met Peter Faber.
zelf theatraal op een foto van De scène die op de foto staat,
Guido de Moor en roept uit: is opgenomen in een broeikas
„Nederland weet niet wat voor van een Belgische boer, vertelt
fantastische acteurs het heeft. ze.
Wat een man! Wat een uitstraZe herinnert zich de opnaling!"
men nog erg goed. „Bijna niePeer Sips likt zijn vingers af mand wist dat we daar filmbij 'Soldaat van Oranje'. Niet den. Op een gegeven moment
vanwege Rutger Hauer, die er moest ik naar het toilet. Op
eind jaren zeventig nog jong goed geluk deed ik de deur van
uitzag, maar vanwege het ver- de boerderij open. De boerenhaal. Sips heeft zich namelijk familie keek me aan alsof ik
verdiept in oorlogsgeschiede- een geest was. Want terwijl ik
nissen. Hij verzamelt alles wat in de deuropening stond, was
met oorlogzuchtige volkeren ik ook op televisie te zien in
te maken heeft, variërend van een belangrijke scène van 'Syl
de Romeinen tot de Noorman- de strandjutter'. Puur toeval."
nen. „Dus toen defilmuitMonique van Hoogstraten
kwam, ging ik er meteen naar
toe. En dat viel niet tegen."
De tentoonstelling; in liet Zandvoorts
Centrum is ook
De actrice Johanneke van Museuin/Culturcel
na
fllnifcstivaj nog vrij tocsankeKooten vindt 'Van de koele lijk.het
Het museum is van woensdag' tot
meren des doods' de meest en niet zondag: van 13 tot 17 uur gcfascinerende film die ze ooit opcud.

ZANDVOORT - De lokale
omroep ZFM zet op vrijdag
van elf tot twaalf de krant van
vroeger centraal tijdens het seniorenprogramma. In het
sportprogramma wordt van
zes tot zeven aandacht besteed aan golf. Het cultuurprogramma 'Voorheen Monopole'
gaat over jongeren en wordt
live uitgezonden vanuit hotel
Hoogland. In 'Goedemorgen
Zandvoort' is Rob Weij weer
even te horen. Hij praat over
de Zandvoortse actualiteit.
Elisabeth Burkhard en Eugène
Baan gaan op zoek naar keukengeheimen op zaterdagavond van zeven tot acht. ZFM
is te beluisteren op de kabel op
FM 105 en via de ether op FM
106.9.
ADVERTENTIE

24 t/m 30 september

2500 gulden voor echte Kristel

Betrokkenheid

Hciftu.orkrljp u mctbovcnsaando aken to
nukcn Geen paniek, wij helpen u profcsiloneet en zijn iccmiflccord.Vraaj vrljblljvondt
vulyiocnfoFprljjopjpve.

boven. Paola van der Drift,
beeldhouwster en woordvoerster van de Stichting Leefbaar
Zandvoort, hoeft niet lang te
aarzelen over de mooiste film
die zij ooit zag. 'Antonia' is
haar favoriet en over hoofdrolspeelster Willeke van Ammel-

Herinneringen ophalen bij
expositie over filmfoto's

MENINGEN
Éandvoorts
\lieuwsblad

ZANDVOORT - Bij galerie
Paulus Loot (Boulevard Paulus Loot 21) is tot en met 29
november werk te zien van
twee kunstenaars. Er worden
nog niet eerder vertoonde,
kleine, opvallende schilderijen
van Jaap Bouhuys getoond.
Bouhuys won in 1932 Prix de
Rome. Heel anders is het werk
van Menno van der Leden. Hij
kiest niet voor wilde expressionistische streken, maar voor
rustige kleuren. Belangstellenden wordt aangeraden ook een
wandeling door de beeldentuin te maken. De galerie is in
het weekend en op afspraak
open (tel. 571.4934).

Rozenkruis

Gezellige dag
voor ouderen
ZANDVOORT - Met beelden van Zandvoort in vroegere
jaren, een toneelvoordracht en
meezingers staat de bezoekers
van de Ontmoetingsdag op
woensdag 7 oktober weer heel
wat plezier te wachten. Het is
voor de 27-e keer dat dit evenement voor mensen die slecht
ter been zijn wordt georganiseerd. De Ontmoetingsdag
vindt plaats in Nieuw Unicum.
Het programma start 's ochtends om half elf met een filmen diapresentatie. Ger Cense,
voorzitter van het Genootschap Oud Zandvoort, toont
hoe het oude Zandvoort eruit
zag.
Aan het begin van de middag
kruipt kunstenares Marijke
Kots in de huid van een Groningse vrouw die in Zandvoort
logeert. Ze gaat zich overal
mee bemoeien en speelt daarbij in op de actualiteit en de
historie van deze badplaats.
Na de theepauze is het de
beurt aan het bekende koor
Zamor. Dico van Putten zorgt
voor de muzikale ondersteuning.
Tussen twaalf en een zijn
burgemeester,
wethouders,
raadsleden en de vertegenwoordigers van kerken en
(para-)medische diensten in
Zandvoort uitgenodigd.

Twee kunstenaars

De modekleur is weer herfstbruin.
Of welke kleur u maar ziet op
Meubelboulevard AmsterdamDiemen. Kom herfstwinkelen!
BMLBERGEN HOUWUING INTHIEUR, MIINDERS
MONDIEDER, MONTB, OASE, VAN REEUVWK. SIAAP
KAMER CENTRUM. STOK MEUBEKENTER, VALHAL
Inlo (020) 69093 16

men haar. Op dit moment repeteert ze voor het toneelstuk
'Mens durf te leven'.
Daarnaast tekent en schildert ze al jaren. Donderdag
werd haar expositie bij Art
Atra in de Zeestraat geopend
door de Vlaamse regisseur
Robbe de Hert.. Ik spreek 'eel
slecht Nederlands," zei hij bij
die gelegenheid op z'n Vlaams.
„En ik weet niets van kunst.
Thuis heb ik foto's aan de
muur en een zeefdruk van
Hugo Claus. Dat ik 'ier ben is
alleen vanwege Sylvia. Ik vind
haar een leuke meid."
Een beetje nerveus op haar
plaats draaiend nam ze de
woorden in ontvangst. ..Ik ben
hier eigenlijk niet zo dol op."
bekent ze. ,.Met zo'n expositie
stel je je kwetsbaar op en het is

zo rommelig. Je moet voortdurend je aandacht verdelen. Tot
mijn grote vreugde is in ieder
geval één schilderij al verkocht."

ZANDVOORT - „Ik ben
met mijn 44 jaar het jongste
raadslid. Dat is geen goede
zaak," zegt Han van Leeuwen (D66). Daarom ondersteunt hij de actie van zijn
partijbestuur van harte om
meer jonge mensen te inte..Ze mogen mee naar vergaresseren voor politiek en
deringen en inspraakavonden.
voor D66 in het bijzonder.
Ze kunnen Han van Leeuwen
„We willen over vier jaar een ondersteunen," vult D66-lid
actieve politieke partij hebben Don de Orebber aan. „Bovenmet minstens vijf tot tien nieu- dien biedt het landelijke partijwe. jonge leden." zegt Derek bureau cursussen aan om hen
Visser, de nieuwe voorzitter op te leiden " Van Leeuwen:
van D66. Zijn partij heeft nu „Nu de werving, straks de acvijftien leden van wie er zes tie."
daadwerkelijk actief zijn. De
Het doel van het aantrekken
jongste is Marit Zwemmer met
41 jaar. „Als we niets doen. be- van jongeren is volgens het
staat D66 straks alleen maar drietal om bij de volgende veruit ouderen." Hij heeft al af- kiezingen genoeg deskundige
spraken met enige jonge, poli- kandidaatraadsleden te" hebtick geïnteresseerde Zancl- ben. Van Leeuwen gaat namevoorters. Wie dat zijn. wil hij lijk nog voor de verkiezingen
nog niet zeggen. „Het is wel zo weg. „Bovendien verwachten
netjes als ik eerst met ze wc dat we weer wat meer zetels halen," zegt De Grebber.
spreek."

„In elk geval twee. maar liever
nog drie."
Visser beaamt dat een langere kandidatenlijst ook meer
stemmen kan opleveren. „ledereen heeft toch ook weer buren. vrienden, familie. We moeten voorkomen dat vye net als
vorige keer net op één stem
een tweede zetel missen. Achteraf zei iedereen wel 'Als ik
dat geweten had. had ik op je
gestemd.' Maar ja, daar hadden we niet zoveel aan."

Ze was jong in de jaren
zeventig. En knap. En sexy.
Ze mocht meespelen in
'Emmanuelle', die erotische
film die in 1973 als een bom
insloeg' in het buitenland en
ook in Nederland menig
jongeman hitsig maakte. Op
de Champs Elysee in Parijs
draaide de film dertien jaar
lang. In Wit-Rusland is
'Emmanuelle' nu een hit.

M

AAR Sylvia Kristel, inmiddels 44 en volgens
de geruchten ooit opgegroeid in Zandvoort. is allang met andere zaken bezig.
Ze is nog wel actrice. Blootfilms heeft ze echter achter
zich gelaten. Vooral in de Verenigde Staten en Japan kent

Op haar schilderijen in Art
Atra slaan louter vrouwen.
„Heb ik de meeste affiniteit
mee en vind ik het makkelijkste om te schilderen." Ze heeft
heel gedisciplineerd zes maanden voor deze expositie gewerkt, vertelt ze. Dagelijks van
negen tot twaalf en van drie tot
zes. „Ik ben niet zo'n type dat
een nacht doorschildert. Dan
ziet hel er namelijk de volgende dag niet uit." Wie een echte
'Kristel' aan de muur wil hebben, betaalt 25 honderd gulden. Een bezoekje aan de galerie is gratis.

Nederlands Gesproken

PAULIE

de eigenwijze papegaai
AL

Nederlands Gesproken

CITY

OF

D66 wil
verjongen

DG6 is overigens niet alleen
bezig met het aantrekken van
jong talent. Er is ook een beleidsplan in de maak over een
nieuwe organisatorische opzet
en het op orde brengen van de
financiën. „We willen voor de
volgende verkiezingen beter
bij kas zitten, zodat we ook een
mooie brochure van ons verkiezingsprpgramma kunnen
maken." Hiervoor is de Stichting Vrienden van D66 Zandvoort nieuw leven ingeblazen.
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BOUCHERIE

Grote. Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

IfAMBACHTELIJKE

!l KWALITEITSSLAGERI j

1998

malse runder

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van

9.00 tot 18.00 uur.
zaterdag
van 9.00 tot 17.00 uur

M/OOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

1 kilo
Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

Drie ballen. Zes blikken met een
kortingspercentage. Mik en gooi.

Voor ieders budget
Kalfslever, steak, saté, spare-ribs, lams-,
kip-en visgerechten.
Uitgebreid borrelen en dineren

Met uw hoogste score bespaart u

*
- BETAALBARE KWALITEIT -

raak bij Santana.

ai vlug honderden guldens op alle
vloeren die in voorraad zijn."
De hele maand september is het
*Zie ook de actievoorwaarden in de winkel.

gskermis
Gasthuisplein 10-2042 JM Zandvoort
Tel. 023-571 4638
16.00-02.00

September bij Santana. Dat betekent: kom dat
zien bij de grootste winkel in parket-, laminaat-, en
kurkvloeren. Het is kermis bij Santana en we smijten
met korting tot 15% als u goed kunt mikken in
onze ballengooi-attractie.
Waag uw kansen en profiteer bovendien van
het beste advies, de snelste levertijd, de compleetste
garantie en onze toch al verbazend scherpe prijzen.
Gestoomd gelakt

Warmte...
waar en wanneer u maar wilt

10 jaar g.irjnlie.S-voudig gelakt
en gehard ol olie geïmpregneerd.
Kant en klaar Eenvoudig zelf te
leggen

Eiken Plank
Rustiek 14 min Onbehandeld.
Afm 155x2200 mm

22

pT'van 145/105.-

Essen Natuur
Gelakt en gehard 22 mm.
korte lengte
HO-QQ95
p m ; van J-K?.- ^ ^»

Merbau Plank
13 mm Afm 150x1830 mm.
Olie geïmpregneerd

p.m.2 van

5-voudig gelakt en gehard of olie
geïmpregneerd Kant en klaar
Lenvoudig zeil te leggen.

1095

Maple of Kersen.
3-strooks Select
p m.: van

Santana massieve
kurktegels

Esdoorn Natuur
lamelparket 14 mm.
Breedte 12,5 cm,

3 strooks

"p m.

Luxfloor "Classic"

van

10 |ddr gar.intie.Grenen, Ahorn,
Beuken, Liken en Kersen. 3-strooks

Eiken

Beuken

Tarkett Zweeds
Lamelparket

Deko-Marty 14 mm.
Lamelparket

14 mm Lamelparket
Breedte 18,4 mm. lirede planken,
gerookt + geborsteld
p.m' van ISz^T Idwdiv*

3-Floor Fineerparket

29.95

p m.2 van

Luxfloor
'Classic Promo'
p.m.2 van

27

Luxfloor 'Design'

Eiken of Beuken.

Mahome, Merbau, Berken
Marnier, Ahorn, Kersen

3-strooks Natuur

Mf\QC

p.m' van 59?»

49.

Mexico in kleur
Afm. 300 x 600 mm.
p.m.2 van OOT

Marmor Naturel

Berken en Beuken

HDl" kern met gefineerd edelhout.
Dikte 7 mm. 5-voudig gelakt en
gehard 2-, 3-strooks en breedstrook.

Dikte 4mm. High Density
persing ca. 550 kg/m '.Verkrijgbaar
m diverse afmetingen met of zonder facetkanten 25 verschillende
dessins meer dan 40 kleuren.

5

Schorsfmeer in marmerstructuur
met donkere vlam.
Afm. 300 \ 600 mm

Mexico Naturel kurk

p.m ! van

Grove korrelstructuur.
Afm. 300 x 600 mm
M «•
p.m 2 van 51." ^f 1.

p m ' van \Ay.~ 1«J«IF»
Eiken 3-strooks
Rustiek 14 mm
Gelakt en gehard
Afm 1S8\2525 mm.

ZONDER ELEKTRICITEIT

WEEKMEDIA OP
MICROFICHE

p m - \an

Junckers 14/22 mm.
massief Parket

Bel nu voor een
abonnement of nadere
informatie

100% verhuisbaar door uniek
clic-systeem 5-voudig gelakt en
gehard ot olie geïmpregneerd
Kant en klaar

Tel. 020-562.2485

Diverse clubs

Valschermkade 4,
(bij Carpet-land en Praxis)
Amsterdam, telefoon 020-6695823
Voor alie kille en koude dagen is de energiezuinige Zibro
Kamin kachel een uitkomst. In voor- en najaar kunt u de
centrale verwarming uitlaten, 's Winters is het een prima
bijverwarming. Voortaan heeft u het snel, voordelig en
aangenaam warm in uw woonkamer, keuken, studeer- of
hobbykamer... precies daar, waar u dat maar wilt. Een afvoer is
niet nodig. Zibro Kamin kachels zijn verplaatsbaar en branden
op Zibro Plus met een rendement van
bijna 100%. Zibro Kamin kachels en
Zibro Plus brandstof zijn bij onderstaande dealers te koop.
VERPLAATSBARE KACHELS

.
komiii

AALSMEER

AMSTELVEEN
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM

BADHOEVEDORP
BUSSUM
HUIZEN
LANDSMEER

LOOSDRECHT

C.T.A.V. Welkoop
Fixet
Jaspers Klimaatbeheersing
Jaspers Klimaatbeheersing
Pittenspecialist
Spijker Idee B.V.
W. Burger en Zoon
van Beem Ijzerwaren
Kluck IJzerwaren & ZN
Sjef van Beurden
Fa. Notten
Doeland

Dorpstraat 63
Dorpsstraat 108
2e H. de Grootstraat 64
Haarlemmerweg 135
Kinkerstraat 4
W.C. Waterlandplein,
IJdoornlaan 261
Meeuwenlaan 315
Badhoevelaan 119
St. Vittusstraat 17
Langestraat 10
Noordeinde 136
Rading 146

G ijs de Haan
Fakkeldij Installatie
Van Vliet Caravans

Kerkstraat 34
Slijkstraat 24
Luisserweg 40

OUDERKERK

A.D.AMSTEL
WEESP
WETERINGSBRUG

Ga voor een presentatie van- de nieuwste modellen ,
en een demonstratie naar de dealer bij u. in de buurt.
' Of stuur de bon in om een brochure aan te vragen.
Naam..
Adres: Postcode:
Woonplaats:
Knip de ingevulde bon uit en stuur die in een ongefrankeerde envelop naar:
PVG International bv. Antwoordnummer 10547, 5340 WB Oss.

. v/m

Escortburo Angel
actief in heel N H (24 hpd'
vraagt met spoed engeltjes
v.a 18 jr-55 jr voor escort
Zeer goede verdiensten mo
gelijk Tevens chauffeurs ge
vraagd Tel. 020 6322452
www angel escort com
Luxe privé huis' Topmeisjes
10-01 u, 7 dgn p w Sauna bubbelbaden Sarphatipar»
118, A'dam 020 • 672 30 22

OPENINGSTIJDEN
iiLianil.!)! \.m ] l 00-1H 00
di.nsd.ip en uoc-nsd.ii! \ .111 900-1SOO
cloiidi-rd.n; en \riul.iü \.m 900-21 00
yaturd.ii! \ j n 900-1700
Aanbiedingen geldig t/m 4 oktober 1998 en zolang de voorraad strekt Priiswiizigmgen en zetlouten voorbehouden

Ik woon vlakbij de Jordaan in
Amsterdam en wil snel met
een fijne bink afspreken Ik
zou graag met je de stad m
duiken Ik heb rood, oranje
haar en groene sprekende
ogen Ik ben tenger gebouwd
en hou van goede muziek Jij
ook'' Boxnummer 906537
Kennismaking
Leuk dat je me gaat bellen1
Ik ben 35, leuk en spontaan
Ik 2 k m een ondernemende
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE''
die vooral veel wil
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, leuke man
lachen1 Vertel wat over1jezelf,
7 dagen per week Wat moet u doen?
ik
reageer
zeker terug
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 0906 50 15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4 Boxnummer 395452
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie Omg Amsterdam, 26, donvan uw keuze
kerbl 1 70, 60 kg, bruine
4 Spreek een boodschap m en wacht op een reactie
ogen Ik ben niet op zoek naar
relatie maar lieve blind date
Reageren op advertenties met boxnummer''
Lief meisje, trefw new age,
reizen, levensgenieter en
ruimdenkend Heb jij een leuk
koppie en humor
Boxnummer 926601
Hieronder vindt u een kleine selectie van de
honderden aanwezige advertenties
Tekenen, schilderen, tuinie
creatief bezig rijn Daar
Gezocht' Een vrouw, meisje, Amsterdam en omgeving Wil ren,
houd ik van1 Margreet, 53
dame voor een gezellig uitje je weten hoe ik eruit zie7 Heb jaar,
leuk en sportief Ben jij
of misschien wat meer Ik ben dan nog even geduld1 Een die ene
gezeliige, serieuze,
eigenwijs aardig 1 90 lang, creatieve, sportieve meid van betrouwbare
van goed
23 jr slank verzorgd humo 30 jaar, dat ben ik' Merel, 1 78 niveau9 Heb man
een goede
ristisch en in het bent van lang, gek op gezelligheid en baan en houdt je
je ook van een
blonde haren Grijp je kans m het bezit van half lang don
gesprek?
voordat het te laat is1 Box ker blond haar en blauwe goed
Boxnummer 889322
nummer 456541
oogjes' Boxnummer 864878
Wat heb ik allemaal? Een leuAls je werkelijk iets anders Beroep Schoonheidsspecia- ke baan, kinderen en nog veel
wilt, omdat je bent uitgeke liste, kapster Uiterlijk Lang meeri Ongebonden, 36 jaar
ken op het alledaagse dan krullend zwart haar, 1 77 lang, jong en jij bent tussen de 30
moet je11eens contact met mij licht blauwe ogen, goed fi- en 40 en ±1 80 Ik woon in de
zoeken Ik ben Sonja, 48 jaar guur Leeftijd 18 jaar Muziek omgeving van Amsterdam en
en houd van alle goede dm R&B Laat wat van je horen jij hebt donker haar Wij hou
gen in het leven Ben jij tus Dan gaat deze kans aan jou den allebei van gezelligheid
sen de11 48 en 50? Actie = niet verloren1 Jessie'
en jij reageert1
reactie Boxnummer 963333 Boxnummer 913675
Doxnummer 933228

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

Wat ik allemaal heb? Een
auto, een baan, 1appartement,
een prima leven Ik mis alleen1
de liefde van jou Reageer
Paul, 29 jaar, kort donker
blond haar, 75 kg, bruine
ogen,
sportief, 186 Aarzel
niet1 Reageer op mijn advertentie Boxnummer 230459

Ik ben een rijpe vrouw en
zoek via deze weg een lief en
gezellig telefoonmaatje Ik
heet Natascha en ben altijd m
voor spannend en ondeu
gend kletsen waarin ik geen
blad voor mijn mond zal nemen Ik wacht op je reactie en
wil je vanavond spreken'
Boxnummer 907204

Denk jij dat je mij in vuur en
vlam kunt zetten? Ik ben geen
aangeklede spijker maar ook
zeker niet dik' Uitgaan, gezelligheid en snelle auto's, daar
houd ik van' Ik heb lang blond
haar en grijs blauwe ogen
Groetjes van Angelai Boxnummer 920032

Ik ben een opwindende gne'
uit LEIDEN en zoek via dei"
weg een spontaan maar oo»
spannend contact Ik het
donker haar, groene oger
flink voorkomen en ben slat*
Heb je zin m contact via
telefoon of LIVE, maakt
m
niet uit, ik wil je snel1
Boxnummer 828720

Ik ben Marjan Ik ben 1 79
lang, heb halflang blond haar
en blauwe ogen Ik ben 46
jaar en houd van sporten en
de sauna Ben jij liet, heb jij
humor en niet ouder dan 50
jaar? Bel1 Dan wil ik graag
verliefd op jou worden'
Boxnummer 433960
Ik heb niemand, echt hélemaal niemand om een leuke
nacht of avond mee door te
brengen Ik ben een lekkere
ondeugende meid van 36 en
weet zeker dat er mannen zijn
die mij een handje willen komen helpen' Luister maar
eens en je bent verkocht'
Boxnummer 948010.
Ik speel m mijn vrije tijd saxo'oon in een groep' Nu zou ik
het leuk vinden een vriendin
te hebben die hier ook van
houdt' Boxnummer 361166
Ik wil een sexy afspraak, liefst
met spannende donkere jon'gens Ik heet Paula en wil
graag een stevig contact
Ben je niet donker, bel dan
toch maar, want ik wil je snel'
Ikzelf heb lang blond haar een
strak lichaam en ben al m de
stemming
Boxnummer 810618

©BANKSTELKUSSENS
©FAUTEUILKUSSENS
maar ook

© BOOT- EN CARAVAN
KUSSENS
5 ZITKUSSENS
5 RUGKUSSENS
compleet g?stol;eord, va

395,Insulindeweg 509
Compressorstraat 23
Papaverwegl?
PostjeswegS?
van Woustraat 96

©Niet duur, wel erg goed
©Alles uit eigen atelier!
©Meer dan 100 verschillende
meubelstoffen voor u in
voorraad
©Tevens snijden wij polyester
voor uw kussens in iedere
gewenste maat en vorm
Amsterdam-Oost
Amsterdarn-Noord
Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Zuid

Tel
Tel
Tel
Tel
Tel

020-6937355
020-633132?
020-6324955
020-61860S3
020-4703049
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Bezwete ruggen. Vegen op hel gezicht. De vlammen
dichtbij. Kilo's kolen te tillen. De stokers op stoomschepen
hadden het vroeger niet gemakkelijk. Om het werk vol te
houden zongen ze liederen. Deze en nog een heleboel
andere zeemansliedjes zijn op zondag 27 september te
horen op het Eerste Zandvoortse Shantyfestival. Zes koren
zingen op die dag op diverse podia in het dorp uit volle
borst. Het leuke is dat de meeste zangers ook nog eens
verkleed komen en vaak het publiek weten te verleiden tot
meezingen.

Shanty's

West Aleta Singers

Shanty's zijn werkliederen
die vroeger aan boord van
schepen gezongen werden om
het werk te verlichten. Elke
shanty had een eigen ritme dat
bij het werk paste. In hun
schaarse vrije tijd zongen de
zeelieden over vrouwen, avonturen en heimwee. Deze liedjes
heetten forebitters, omdat de
zeemannen tijdens het zingen
zaten op bolders (forebitts).
De zeemansliederen stammen
voornamelijk uit de periode
1820-1920. Een shantyman
(voorzanger) zong de coupletten, de bemanning het refrein.

Het mannenkoor de West
Aleta Singers reizen vanwege
het festival van Terschelling
naar Zandvoort. Het koor is
opgericht in 1974. Het is inmiddels erg bekend geworden op
het eiland en ver daarbuiten.
Zó bekend zelfs dat het koor
regelmatig op televisie en tijdens grote evenementen (Sail
Amsterdam) te zien is. Er zijn
maar liefst 75 Terschellinger
mannen lid van. Inmiddels
hebben de West Aleta Singers
twee cd's gemaakt.

Hela hop, daar gaat Ie

Zandvoorts Mannenkoor

Stookerskoor

Het Stookerskoor Y 8122 uit
Den Helder bestaat sinds Sail
1993. Veel inwoners van de
stad werden enthousiast toen
tijdens dat evenement verschillende shantykoren optraden. Zij richtten een eigen koor
op. Al waren de stokers op
stoomschepen vroeger mannen, toch doen er ook vrouwen
mee. Want de mannen vinden,
dat veel gezelliger. Dat is overigens niet het enige dat het
koor bijzonder maakt. De opbrengst van elk optreden van
het Stookerskoor is gedeeltelijk bestemd voor het instandhouden van maritieme monumenten in Den Helder.

en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Woedend

Enige tientallen kilometers
verderop naar het noorden
stijgen uit de duinen zo af en
toe opmerkelijke klanken op
als De Skulpers repeteren. Het
koor uit Castricum zingt niet
alleen zeemansliedjes, maar
maakt er soms ook muziek bij
met behulp van spullen uit de
kombuis. Boyendien wordt het
koor begeleid op accordeon,
trekzak en mondharmonica.
De naam van het koor is afgeleid van de schelpenvissers
('Skulpers') die net als in Zandvoort ook in Castricum tot de De Pollesjongers uit Woudsend
oorlog het strand afstruinden.
goede bekende van de Zandvoortse dorpsomroeper Klaas
Koper.

De Pollesjongers

Gekleed in gestreepte shirts
en mutsjes treden de Pollesjongers op. Zij zingen Nederlandse, Engelse, Duitse en
zelfs een Franse shanty. Mogelijk brengen ze ook een Fries
nummer ten gehore. Twee dames begeleiden hen op accordeon en een muzikant speelt
trekzak. Het koor komt met 25
zangers uit Woudsend, waar
ooit het Shantyfestival werd
gehouden dat heeft geleid tot
het Zandvoortse festival. In
1993 richtten twee Woudsenders het koor op. Eén daarvan
was een dorpsomroeper, een

Havenkoor

Voor het Amsterdams Havenkoor is de reis naar Zandvoort niet zo groot. Het koor
treedt op met ongeveer dertig
mannen. Zij zingen uitsluitend
Nederlandse liederen. Dat varieert van 'Wie wil er mee naar
Batavia varen' tot en met 'Wie
wil er mee naar Wieringen varen'. De liedjes gaan dan ook
terug naar zowel de tijd van de
VOC als het vissersleven op de
Zuiderzee. Het koor is te herkennen aan een witte broek en
blauwe trui.

Familie Van Binsbergen verkoopt
Blanje Bleu aan goede klant
ZANDVOORT - Na slechts
eenjaar of twee het gerenommeerde restaurant Blanje
Bleu te hebben geéxploiteerd heeft de familie Van
Binsbergen de zaak alweer
verkocht. Als op 28 september de allerlaatste gasten
aan een maaltijd, van niveau
zijn geholpen zal de luxueuze
eetgelegenheid in Aerdenhout-Bentveld een flinke verbouwing ondergaan, waarna
er begin november het Indonesische restaurant Pondok
Yani wordt geopend.
„Eigenlijk waren we nog helemaal niet van plan om ermee
te stoppen," aldus Bob van
Binsbergen. „Het restaurant
draait namelijk geheel naar
wens. Weliswaar hadden we de
eerste maanden na de overname nog flink last van de BolsWessanenaffaire, omdat met
name mensen met aandelenportefeuilles in hun bezit onze
zaak meden. Maar gelukkig zaten we al heel snel weer in de
lift. Dat we er nu toch alweer
mee ophouden, komt voort uit
het aanbod dat we opeens van
Rob Buys kregen."
In augustus vroeg Buys, die
er regelmatig een hapje verorberde, of hij het restaurant aan
de Zandvoortselaan kon kopen. „Hij zocht een goede locatie en vond dit een hele goede
stek om een eigen zaak in te
vestigen," vertelt Van Binsbergen. „Natuurlijk moesten we er
eerst eens goed over nadenken. Maar na alles tegenover
elkaar te hebben afgewogen
besloten we om toch maar pp
het voorstel in te gaan. En binnen een paar weken was het

allemaal beklonken."
Niet alleen de bevredigende
aankoopprijs was voor de familie Van Binsbergen reden
om op het aanbod van Buys in
te gaan. De tegenvallende
werkdruk deed hen namelijk al
langer verlangen naar een minder veeleisende broodwinning.
„Dat we hier vijf avonden per
week open zijn begint ons toch
een beetje op te breken," bekent Van Binsbergen. „Want
door alle inspanningen die we
moeten doen om onze klantenkring tevreden te stellen, blijkt
het vrijwel onmogelijk te zijn
om daarnaast nog sociale contacten te onderhouden. We
zijn dan ook blij dat we er er op
een leuke manier mee kunnen
stoppen, om vanaf oktober
maar eens rustig te gaan kijken
wat we verder in de horeca
gaan doen."

Jansen & Janssen
heropend
ZANDVOORT - Met een
drukbezochte receptie is het
bekende restaurant Jansen &
Janssen vorige donderdag officieel heropend. Ter plekke
werd menige heilsdronk uitgebracht op de compagnons Robert van Dam en Michel Aandewiel, die het etablissement
aan de Zeestraat 46 hebben
overgenomen van Jelle Veld.
Samen met chef-kok Jan Hoeboer hoopt het ondernemende
duo de zaak niet alleen in stijl
voort te zetten, maai- er een
nog groter succes van te maken.
Zowel Van Dam als Hoeboer
waren voorheen al in Jansen &
Janssen werkzaam. „Onlangs

Met

oog

VW-directeur Peer Sips is niet alleen geschrokken van de kntiek van wethouder Hogendoorn op het funtioneren van de VW,
zoals ik onlangs in het Zandvoorts Nieuwsblad schreef. Hij is
zelfs woedend. „Geschrokken is nog eufemistisch uitgedrukt,"
zei hij, toen ik hem tegenkwam bij de opening van de fototentoonstelling in het Zandvoorts Museum. „Als ik het netjes formuleer zonder beledigend te worden, vind ik dat de wethouder
zich verkeerd heeft laten informeren en dat hij niet zonder
overleg een nota met heel veel kritiek over de VW in de openbaarheid en aan de politiek had mogen prijsgeven. Ik zal het
maar niet niet-netjes formuleren." Jammergenoeg ontbrak de
wethouder op de receptie, want hij geniet van een uitgestelde
vakantie. Of hij zich wat van de woede van Peer Sips aantrekt,
moeten we dus nog even afwachten.

De Skulpers

Uiteraard ontbreekt het
Zandvoorts Mannenkoor niet.
Deze veertig Zandvoortse zangers hebben speciaal voor het
festival 'Piet Hein' ingestudeerd. Natuurlijk zingen ze
ook de twee liedjes die op
Zandvoort geïnspireerd zijn.
Het koor heeft het overigens
behoorlijk druk met optredens, want de dag vóór het festival is het te gast in Den
Bosch en een week later in
Barcelona.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

deed Jelle ons het aanbod om
het restaurant van hem te kopen," vertelt Van Dam. „En
dat was een uitdaging die we
graag wilden opnemen. Tenslotte is het toch het mooiste
wat er is om je vak zelfstandig
uit te kunnen oefenen en de
dingen precies zo te kunnen
doen als je zelf wilt." Grote veranderingen zal hij echter niet
doorvoeren.
„We blijven gewoon goed
eten bieden voor niet al te veel
geld," verzekert de nieuwe
mede-eigenaar. „En met zo'n
fantastische kok als Jan Hoeboer, die vroeger het Overveense restaurant Bokkedoorns aan z'n Michelin-ster
heeft geholpen, zal ons het zeker lukken om de zaak weer
goed op poten te zetten." Wat
wel afwijkt van het vroegere
patroon, is dat Jansen & Janssen tegenwoordig zeven avonden per week open is. En ook
op zondagmiddag ontsluit
men de deuren, voor wie iets
lekkers wil bestellen van de
kleine kaart.

Op televisie

Programma
Het Shantyfestival barst zondag 27 september om half één los op het Raadhuisplein.
Daar ontvangt de burgemeester de koren.
Gezamenlijk zingen ze een lied. Voor elk optreden treedt op elk podium een dorpsomroeper op.
13.00-13.20 uur: Pollesjongers op het Raadhuisplein, Zandvoorts Mannenkoor op het
Gasthuisplein, Stookerskoor op het Kerkplein.
13.35-13.55 uur: West Aleta Singers op het
Raadhuisplein, Amsterdams Havenkoor op
het Gasthuisplein, De Skulpers op het Kerkplein.
14.10-14.30 uur: Stookerskoor op het Raadhuisplein, Pollesjongers op het Gasthuis-

plein, Zandvoorts Mannenkoor op het Kerkplein.
14.45-15.05 uur: De Skulpers op het Raadhuisplein, West Aleta Singers op het Gasthuisplein, Amsterdams Havenkoor op het
Kerkplein.
15.20-15.40 uur: Zandvoorts Mannenkoor op
het Raadhuisplein, Stookerskoor op het
Gasthuisplein, Pollesjongers op het Kerkplein.
15.55-16.10 uur: Amsterdams Havenkoor op
het Raadhuisplein, De Skulpers op het Gasthuisplem, West Aleta Singers op het Kerkplein.
16.30 uur: Afsluiting op het Raadhuisplein
met een gezamenlijk lied.

Weekendiensten
POLITIE: Alarmnummer 112. 5717373, op alle werkdagen van
In andere gevallen: tel. (023-) 9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
5713043.
Postbus 100, 2040 AC ZandBRANDWEER: Alarmnummer voort.
112. In andere gevallen Belbus: De bus rijdt ma t/m za
023-5159500 of - voor info over- van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
svp 24 uur van te voren opgedag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer ven bij het Welzijnscentrum,
112. Anders: tel. 023-5319191 tel. (023-) 5717373. Voor de
(ongevalllen), Centrale Post maandag moet men zich op de
Ambulancevervoer (CPA) vrijdag ervoor opgeven.
Kennemerland.
50 plus Inlooppunt: Woe 10-12
HUISARTSEN: De volgende uur, voor informatie, ontmoehuisartsen hebben een geza- ting, leestafel en kopje koffie of
menlijke
waarnemingsrege- thee. Willemstraat 20, zij-inling: J. Anderson, B. van Ber- gang Gemeenschapshuis.
gen, C. Jagtenberg, Hermans, Alg. Maatschappelijk Werk
P. Paardekooper, H. Scipio- Zandvoort: Noorderstraat l,
-Blume, F. Weenink. Informa- tel. 5713459 bgg 023-5320464.
tie daarover tijdens weekend, Spreekuur op werkdagen van
avond/nacht vanaf 16.30 uur, 9.00-10.00 uur Verder volgens
én tijdens feestdagen via tele- afspraak.
foonnummer (023-) 5730500. Telef. Meldpunt Sexueel GeDe spreekuren van de dienst- weld: tel. 023-5340350 op werkdoende arts zijn zowel op za- dagen 12.00-14.00 uur en
terdag als zondag van 11.30 tot maandag- + donderdagavond
12.00 uur en van 17.00 tot 17.30 19.00-21.00 uur.
uur. Een afspraak is niet nodig. Telef. meldpunt Ouderen MisGezondheidscentrum
(tel. handeling: 023-5159700, van
5716364):
uitleenmagazijn: 08 30 tot 17.00 uur.
13.00-14.30 weekdag., spoedge- Zandvoortse Vereniging van
vallen za en zon: doktersdienst Huurders: Gratis advies voor
09-001515.
leden. Telefonisch spreekuur
Tandarts: Hiervoor de eigen elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
tandarts bellen.
uur: (023-) 5731618 (SecretanApotheek: Zandvoortse Apo- aatZVH). Schriftelijk' Postbus
theek, H.B.A. Mulder, tel. 287, 2040 AG Zandvoort.
(023-)5713185. openingstijden Woningbouwvereniging EMM:
(alleen voor recepten): zater- Klachtentelefoonnummer
dag 11.00-13.00 en 17.00-18.00 technische
dienst:
(023-)
uur, zondag 11.30-12.30 en 5717577.
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- Storiiigsnmnmer gas buiten
ningstijden informatie over de kantooruren: tel
023
regeling via tel.nr. (023-) (5)235100 (nv Energiebedrijf
Zuid-Kennemerland. Tijdens
5713073.
Wijkverpleging: Voor spocdge- kant.uren. 5235123.
vallen is het Kruiswerk Zuid- Openbare bibliotheek: Prin-Kennemerland 's avonds, 's sesseweg 34. tel. (023-)
nachts en in het weekend te 5714131.
Open
ma.
bereiken via de doktersinfor- 14-17.30/18.30-20 30 uur, di
matiedienst: tel. 09-001515.
14-17.30. woe 10-17.30. vrij.
Verloskundigen: Mevrouw S. 10-12/14-17.30/18.30-20.30 U.,
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr. zat. 10-14 uur.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat CA,
Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Burgerlijkse stand
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort,
tel. (023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn Periode: 12-18 september 1998
der dieren (023-) 5714561, Ver- Getrouwd: Peter Pennings en
missingsdienst 023-5383361, Saskia Wilhelmina Paap. BerAsiel Zandvoort (tevens pen- nardus Johannes Alfennk en
sion) (023-) 5713888. Stichting Johanna Helena Wilma HenRegionale Dierenambulance: riette Kusters
023-5363476 of alarmnummer Geboren: Laurens Flonan,
023-5334323 (24 uur per dag). zoon van Emile Franciscus CeSOS Telefonische Hulpdienst vat en Caroline Fennechien
Haarlem e.o.: 023 - 5471471. Damhoff.
dag en nacht bereikbaar voor Overleden: Karel Fredenk
een gesprek van mens tot Wessendorp. 74 jaar. Pieter
mens.
Looijer. 89 jaar. Dirk Huis in "t
Welzijnscenlrum Zandvoort: Veld. 78 jaar. Magdalena Maria
Willemstraat 20. Voor informa- Beij-de Vletter. 91 jaar Joantie. advies en hulp tel. (023-) nes Engelsma, 56 jaar.

Maar liefst twee keer haalde Zandvoort deze week de televisie en
vanavond is het weer raak. Het programma Showtime besteedde vrijdagmiddag zendtijd aan het filmfestival. Alle bekende
Nederlanders (zoals Willeke van Ammelrooij, Lex Goudsmit,
Matthijs van Heijningen en Sylvia Kristel) kwamen voorbij en zo
nu en dan was er ook nog een bekende Zandvoorter te zien. Een
stuk serieuzer was de uitzending van Netwerk over het vliegveld
in zee. Onze burgervader mocht met zijn collega van Noordwijk
al lopende over het strand treuren om het uitzicht dat straks
verdwijnt als het vliegveld er komt. Het tweetal vreesde trouwens dat de zeedamp de vliegtuigen nog weieens danig in de weg
kan zitten. Vanavond verschijnt Zandvoort als het goed is in
beeld tijdens 'Over de balk' op Veronica (om half tien). Victor
Bol en wethouder Marijke Herben vertellen dan wat er over is
van het kunstwerk voor het raadhuis, dat 127 duizend gulden
heeft gekost.

Mooi plekje
De enorme decorstukken die de Beeldend Kunstenaars Groep
Zandvoort gemaakt heeft voor de jubileumvoorstelling 'Onder
de vuurboet' van Wim Hildering en De Wurf, krijgen een mooi
plekje. Ed Fransen, die de doeken heeft gekregen, is nog even
aan het prakkiseren over een mooie plek. „Misschien in de foyer
van gebouw De Krocht, de remise of de Gertenbach Mavo.
Mooie plekjes genoeg," zei hij tijdens het openingsfeestje van
Sylvia Kristels schilderijenexpositie in Art Atra tegen kunstenaar Ton Timmermans.

Nieuwe filmheld

Dier
van de
week

Voormalig CDA-wethouder Gerard Versteege glom van plezier
toen Thys Ockersen hem donderdagmiddag op de foto zette
tussen de filmsterren Sylvia Kristel (links) en Willeke van Ammelrooy (rechts). „Versteege bezig aan een comeback in de
politiek," grapt Ockerse. Of gaat hij zijn geluk nu zoeken m de
filmwereld?

Verlossing
Je zult toch ter wereld komen en dan meteen een kunstwerk van
een Nieuw Unicumbewoner zien. Lijkt me absoluut een leuk
Leuk, lief en vriendelijk. Max, welkom op deze wereld! (Beter dan een verloskundige die je een
onze bastaard Duitse herder klap op je billen geeft, al schijnt dat goed te zijn voor je gezpndreu zoekt een nieuwe baas of heid). Dertien schilderijen van een groep bewoners van Nieuw
bazin. Max is ongeveer zes
Unicum hangen bij de verloskamer van het Spaarne Ziekenhuis
jaar oud en zeer trouw aan in Haarlem (de voormalige 'Mariastichting').
zijn baasje. Hij vindt het leuk
om overal mee te gaan. Bovendien houdt hij van ravotten,
spelen, samen slapen en pret
maken. Hij luistert erg goed. Na jarenlang gesteggel over de plek waar 'ie moest komen, heeft
Max is een ideale hond voor Zandvoort dan nu toch een urinoir voor heren. Het piashokje
mensen die bijvoorbeeld ge- staat in de Swaluestraat, naast de parkeerplaats achter het
pensioneerd zijn of niet dage- raadhuis. Het is een luxe geval: de heren staan droog, het toilet
lijks de deur uit hoeven van- spoelt automatisch door, ze kunnen hun handen wassen en zelfs
wegc hun werk. Kortom, men- drogen onder een blower.
sen die een echte huisvriend
zoeken en veel tijd hebben.
Max is vanwege zijn vriendelijke karakter daar een ideale
hond voor. Wie meer informa- Wat een prachtig weer was het dit weekend opeens in Zandtie over hem of over een ande- voort. Na twee weken storm en regen kwam het als een veradere hond wil hebben, kan te- ming. Een wandelingetje door het dorp leek nu even geen overlerecht in het Kennemer Die- vingstocht meer. En ik vond iedereen op straat opeens ook zo
renteluiis, Keesomtraat 5, tel. vriendelijk kijken. Krijgen we nu toch een mooie nazomer? Dat
571.338.
zou geweldig zijn!

Luxe plassen

Verademing

Kerkdiensten

nieuwe eigenaren van Janssen en Jansen overleggen met de kok

Hervormde Kerk: zondag 10 uur: oecumenische dienst om 10.30
uur in Agathakerk.
Gereformeerde Kerk: zondag: oecumenische dienst om 10 30
uur in Agathakerk.
Agatlia Parochie: zaterdag 19 uur: vervalt Zondag 10.30 uur:
oecumenische dienst met vier pastores en diverse koren.
Nieuw Unicum: zaterdag 10.45 uur pastor Duijves.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: zaterdag 13.30 uur (oecumenisch) 'speuren in Zandvoort'. Zondag 10.30 uur. oecumenische dienst m Agathakerk.

«• f

Burgemeester bindt strijd aan tegen vliegveld in zee
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The n e w Chrysler 300 M. Design with an Attitude,
Op Internet: http://www.chrysler.nl

D i-

N l n u w E

C n R v s i. i- R

3 OOM .

Hei wonder van Amerikaanse autotechnologie en vooruitstrevend design. Met de

III

f r a a i s t e bclijning die u ooit zag. En het meest comfortabele interieur waarin u ooit
heeft plaatsgenomen. Een magnifieke ambiance, met standaard o.a. verwarmde
lederen stoelen(LE), een muziekinstallatie van concertkwaliteit, cruise control en
A u t o s t i c k . Daarmee combineert u het comfort van een automaat met het sportieve
van schakelen. Voeg daarbij de boordcomputer, de lichtgewicht 3.5i V6 of 2.7i
V6 motor, en u w i l t waarschijnlijk vandaag nog een proefrit m'aken bij de Chrysler
dealer. T H E

S l' l R l T

OP

A M E R I C A

ON

W H E E L S.

Alléén bij
Expert.
Chrysler

NL

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
C h r y s l e r 3 0 0 M v a n a f ƒ 8 9 . 9 0 0 , - . l'ms mtlusiel IITW, al inipc.rn.-ur, c x c l . U-len t i j k l a a r maken i-n viTwiidcnnuibijdram'. l.tasc vanal ƒ 1.862,. per maand ( e x d . IITVf en hrandvlol).
.M Unvslei KIOM 3 5i V<> vanal / l (I').'HHI,. Voor inc.-c.-r inloimalie In-I Chrysler l.ea^c:: 0 3 4 7 - 3 6 78 50 ol Chrysler Nederland U.V., 03-17-36 34 00. WijziKiniti-n voorbehouden. Op inltriu-l: hllp ; //www.cliryiler.nl

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:

U bent de eerste die uw foto's ziet
dus ook voor uw fotowerk naar

de Gaper Drugstore.
Sterk in perfect fotowerk

BUDGET
KLEURENFOTO'S
van Ideinbeeld kleurenfilms

B De grootste uitlaatspecialist
van Nederland.
B Kwik-Fit geeft een unieke
Laagste Prijs Garantie op
uitlaten.
B Gespecialiseerde monteurs
zorgen voor een vakkundige
montage.
B Geen afspraak nodig, direct
gemonteerd.
B Gegarandeerde kwaliteit.
B 2 |aar Kwik-Fit garantie.
B Deskundig advies.
B Altijd in uw buurt.

Vraag ook naar de
PRESTIGE-FOTO
met nieuwe film voor slechts J 3,"

DRUGSTORE
,
^O' DROGISTERU & PARFUMERIE -^#
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 J D ZANDVOORT
TEL. 023-5712513. SPAAR ONZE KASSABONNEN
P. OLIESLAGERS

DE BASIS VAN EEN LANG BESTAAN

Opel Kaden E, HB, 1.3/1.4 C86-10/'91) ex. Combo,
GT. Citroen BX 14E/RE/TE ex. Break.
LAAGSTE PRIJS
Mazda 1211.1/1.3 (n/'87-7/'92).
Seat Marbella C87-7/'92). Opel Corsa i.2i/i.3i
(l/'87-3/'93). Opel Astra (10/'9M2/'95)._
ex. GT, Combi.
LAAGSTE PRIJS

89.-

Ford Escort 1300 (2/'86-io/'90). Skoda Favorit
1300 C91-12/'93). Ford FiëSta 1.3i (5/'91-8/'95>
ex. autom. Lada Samara C86-'92). Renault
Twingo 1.2i (3/'93-8/'96) ex. tussenpijp. (
LAAGSTE PRI|S

VW Polo 1.0i/1.3 (8/'84-10/'90).
Nissan Sunny i.6i
(6/'86-10/'90).
LAAGSTE P R I J S

139.-

Citroen ZX l.wi.6i(3/'9H. Seat Toledo i.8i,
1.9TD (3/'91-) ex. GT. Rover 416 Gsi (10/'90-'96).
Hyundai Pony XP 1.3/1.5
C85-12/'89).
LAAGSTE PRIJS
Toyota Starlet 1300 (7/'87-l2/'89). Alfa 155
l.8i/2.0ITwSp (i/'92-'96). Citroen Xantia i.6i/i.8i
(3/'93-9/'97).
LAAGSTE PRIJS

Citroen BX 14E/RE. Rat Panda lOOOiE.
Renault Clio i.2i (5/'90-n/'9i).
LAAGSTE PRIJS

179.-

Lada Samara iioo/1300/isoo. Seat Ibiza
1200/1500*1 C87-6/'93).
LAAGSTE PRI|S
Ford Rësta 1.3 ex. autom. Mitsubishi Colt
IIIIIU
1.3/l.Si (8/'88-5/'92). Nissan Micra
1.0116V (8/'924.
LAAGSTE PRIJS

209.-

Mazda 323 i.3(i)/i.4i (io/'89-3/'9D.
Nissan Primera 1.6 (lo/'90-4/'93) ex. Combi 16V.
Volvo 440 1.7/l.Si
C88-12/'93).
LAAGSTE PRI|S

tl y»itt voor uw kleine
''
alleen het allerbeste
T?oor een zorgeloze toekomst
SCHI PPER KO2IJNEN. 30 jaar jong,
biedt ü het allerbeste als het gaat om
kunststof & aluminium kozijnen*
schuifpuien en da&hapellen.

Hyundai Lantra i.6i (2/'9i-4/'95).
Mazda 626 1.8/2.0 ('87-6/'921 ex. Coupé/Combi.
Seat Toledo i.8i
(3/'91-4/'95).
LAAGSTE PRIJS

Gemaakt en geplaatst voor uw toekomst!

Fiat Uno 601E (5/'90-3/'93).
Ford Escort IV 1.4/1.6 (9/'90-8/'92) ex. van.
Mitsubishi Lancer 1.3/1.51 (8/'88-5/'92).
Opel Kadett E 1.3/1.4 C86-lo/'9l)^
ex. Combo/Caravan).
LAAGSTE PRIJS

Citroen ZX l.li/1.4i/1.6i/1.8i/1.9D.
Fiat Uno 75iE sx.
Nissan Primera 2.0i (io/'90-4/'93) ex. Combi/i6V.
Peugeot 306 HB (3/'93-2/'97)
ex. 1.9/2.01.
LAAGSTE PRIJS
Honda Civic i.5i i6V(9/'88-io/'9D.
Lancia Ypsilon I.ÜE ex. automaat. Nissan
Sunny 1.4/1.616V (10/'90-9/'92) ex. Combi.
Toyota Corolla i.3i/1.6i
(9/'89-5/'92).
LAAGSTE PRIJS
Alfa 164 2.0(i)TwinSpark('87-8/'92).
Ford Scorpio 2.0(i). Mercedes 190 E 1.8
(l/'90-6/'93).
LAAGSTE PRIJS

Daihatsu Charade i.o CS-TS (io/'86-'93). Opel
Vectra i.fii C89-l2/'95). Mazda 323
(io/'89-5/'94). Peugeot 309
l.li/1.41 (9/'88-7/'93).
LAAGSTE PRI|S

Fiat Uno eo I.ÜE (5/'90-'9«. Honda Civic
i.3/i.3ii6V(ii/'9i-'95). Nissan Primera 2.0i
(10/'90-ll/'96) ex. Combi.
LAAGSTE PRIJS

Lancia Ypsilon i.OiE (l/'86-l2/'92). Nissan
Micra 1.2 (7/'87-7/'92). Renault
CliO 1.21/1.41 (5/'90-6/'94).
LAAGSTE PRI|S

Suzuki Swift 1.6i sedan (l/'90-7/'91).
Renault 25 2.0/2.21 (6/'88-9/'92). Alfa 164
2.0/2.0iTwSp('87-8/'92).
LAAGSTE PRIJS

Citroen BX 15/16/19. Ford Fiësta l.li.
Opel Corsa A HB i.2i/i.3(i) i.6(i)/i.s(i)
(l/'87-3/'93).
Peugeot 405 U(i) 1.8(11/1.9
(l/'89-9/'95).
LAAGSTE PRIJS

Mercedes 190 2.0 (9/'84-7/'88). Subaru lusty
1.0/1.2 d/'89-io/'95). Renault 19
1.4i('89-'96).
LAAGSTE PRI|S

Audi 80 i.9i/2.0i (9/'86-ii/'9i). Renault Safrane
2.0i/2.2i(5/'92-9/'96). Seat Cordoba
Ui/1.61 (10/'93-l/'9£).
LAAGSTE P R I J S

Fiat Cinquecento 900cc. Ford Sierra l.6i
(10/'89-2/'93). VW Golf III 1.4(i)/1.6(i)
(ll/'91-12/'95) ex. GT.
LAAGSTE PRIJS

ALLE UITLAATDELEN IN VOORRAAD. BEL NU VOOR DE LAAGSTE PRIJS!
ACCU'S, APK, BANDEN, OUE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITIATEN.

BETAAL LATER!
Banden, uitlaat, accu, of schokdempers.
Wat er ook nodig is, met de Kwik-Fit
unieke GRATIS AutoCard hoeft u pas
3 maanden later
te betalen! Zonder
ook maar één cent
rente!
Vraag de Kwik-Fit
manager vandaag
nog naar de voorwaarden.

RENTEVRIJ

NIEUW: ALMERE-STAD, Randstad 22 nr. 39, 036-5303222
Amstelveen Amsterdamseweg 488. 020.6435544. Amstelveen (A/R) Bouwerij 48, 020-6414022. A'dam-ZO (A/R) Lemelcrbergweg 55, 0206911211. A'dam-ZO (A/R) Spjklerweg 440,020-6682998. Bijlmermeer (R) Karspeldreef l, Parkeergarage Kleiburg. 020-6907768. Almere-Buiten (A/R) (Doe Mere) Montrealstraat 3 l. 036-5329260. Almere-Stad (A/R) Randstad 22 nr. 39, 036-5303222. Almere-Stad (A/R) Vlaardingenstraat 2. 036-5345540. Haarlem Amsterdamsevaart 16/18. 023-5354775. Haarlem (A/R) Leidsevaart 254, 023-5325303. Haarlem
Schalkwijkerstraat 151, 023-5351844. Hoofddorp (R) Hoofdweg 662. 023-5615784. Zaandam (A/R) P. Ghijsenlaan 7 A. 075-6701854. Zaandam
Vrnkenstraat 40.075-6177439.
(A/R) Ook APK en Rcmservicc in dele vestiging. (R) Ook Remservice.

BEL UW DICHTSTBIJZIJNDE KWIK-FIT DIRECT: 0900-8698

GEOPEND
^ DAGEN
PER
WEEK
Maandag t/m vrijdag
08.00 -17.30 uur
Zaterdag
08.00 -17.00 uur
Prijzen geldig van
23/9 t/m 6/10

ERICSSON GSM-ZAKTELEFOON
MET YELLOW ABONNEMENT
a 24,95 PER MAAND
• Superklein
• Beltijd tot 5 uur
• Standbytijd tot 83 uur
• In combinatie met 1-jarig Yellow abonnement
(waarvan tijdelijk 5 maanden gratis)

SCHIPPER

KOZIJNEN
ALUMINIUM-KUNSTSTOF

OPMEER Middelweg 11-13
0226-351253
AMSTELVEEN Blnderij l/s
020-441 81 95
jGRONINGEN Oosterhamrlklaan 53
050-5736757

"".' W j Expert een
Zandvoorts Nieuwsblad

1998.

Het Mobiele Netwerk'
«fl*imt»<«com

BINNEN ZONDER
AFSPRAAK,
KLAAR TERWIJL
U WACHT.

Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Ceisiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

p/m

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

WIKA AUTOGLAS
Uitgebreide Garantie

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18,2042 CJ ZANDVOORT
Fax 023-573 68 35

<a Leveren/monteren alle merken
s Autoruiten origineel
® Kentekenplaten
9 Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

aonnement
oor slechts 24 95
Per maand. '
v

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort
Personeelsadvertenties worden gelezen in de nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde leesduur
van zo'n 21 minuten ligt het voor de hand dat de personeels- en
opleidingsadvertenties goed gelezen worden.
Bel voor meer informatie over succesvolle personeelswerving ons kantoor.
De uitgebreide folder en advertentie-tarieven liggen voor u klaar.
Amsterdam 020-562.3076
Amstelveen 020-347.3422
Zandvoort
023-571.7166

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerling
DeVonk

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2", Zandvoort

Aanbieding geldt tot 30 september 1998.

eicpert
ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

Haarlem*, Expert Cronjé,
Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg &
Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

'Wassen, koelen, koken, etc. *'Audio, video, hifi, telefonie.

„Het Station"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

EXPERT, DAAR WORD
JE W I J Z E R V A N .

woensdag 23 september 1998
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Citroen Xsara Break 1.9 TD
Stilte in de zaal
test

Custom Car & Bike show
Het Autotron in Rosmalen laat de liefhebbers van chroom en vlammen weer smullen. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober kunnen
zij terecht op de vierde Custom Car & Bike show. Lowriders,
Streetmachines, Hotrods en Prostreets zullen het beeld in het
Autotron op deze twee dagen bepalen. De Chevy's Ford's en GM's
komen uit Nederland, Engeland, België en Duitsland. Dit soort
shows zijn in Amerika al vele jaren populair. De laatste tijd krijgen
ze echter in ons land ook een steeds grotere populariteit. De show
is beide dagen van 10 tot 17 uur open voor publiek. De toegangsprijs is ƒ 17,50 voor kinderen van 4 tot 11 jaar en ƒ 19,50 vanaf 12
jaar. Het Autotron ligt aan de A 50 's Hertogenbosch - Nijmegen.

Minder privé met de zakenauto
Met de zakenauto worden steeds minder privé-kilometers gereden.
Dat blijkt uit een onderzoek van TNO in opdracht van de
Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). Met
de zakelijke auto wordt jaarlijks 6.900 kilometer privé gereden
tegen 9.300 voor wagens in particulier bezit. Momenteel moeten rijders van auto's van de zaak 20 tot 24% van de nieuwwaarde bij;
het belastbaar inkomen optellen. In het regeerakkoord is aangekondigd dat deze bijtelling nu afhankelijk gemaakt wordt van heti
aantal privé gereden kilometers.
:

M TOT RUST te komen, ga je tegenwoordig een
weekendje naar Centerparcs of kies je voor een cursus mediteren in Schotland. Een andere mogelijkheid is -ontdekten we onlangs- in een Xsara Break 1.9 TD
stappen. Je wordt er bijna zelf stil van. Bovendien heb je
genoeg ruimte om je heen voor de nodige bagage.

O

De Xsara is een echte 'no nonsense'-auto. Hij doet gewoon wat
hem gevraagd wordt en niets
brengt 'm van zijn stuk. Sturen,
schakelen en het bespelen van
de drie pedalen gaat werkelijk
moeiteloos. Comfort is in grote
mate aanwezig in de Xsara. Maar
wat wil je, hij heeft tenslotte
Frans bloed. Het is een van de
weinige auto's waarvan je de
SPECIFICATIES:

Veilig handsfree bellen

radio haast automatisch uitlaat
vanwege de prettige stilte. Zelfs
met dieselmotor is het motorgeluid niet onplezierig aanwezig.
Alleen bij de koude start hoor je
de diesel knorren.
Je merkt eigenlijk pas echt hoe
goed de Citroen de geluiden
dempt, als je het portier opent
terwijl de motor nog stationair
draait. Maar tijdens langere ritten
hoefje dit in principe pas om de
800 kilometer te doen: de 1.9 TD
rijdt gemiddeld 1 op 15 kilometer.

In het buitenland is telefoneren tijdens het rijden met één hand aan
het stuur al langer strafbaar. Ook in Nederland gaat de politie daar
nu tegen optreden. Voor de bon-bewuste automobilist heeft
i
Halfords nu een handsfree combinatie in het assortiment. Deze '
bestaat uit een luidspreker met microfoon op een flexibel snoer. 6e
complete set kost bij Halfords ƒ 148,95.
l

De Break is bijna 19 centimeter
langer dan de vijfdeurs Xsara.

Motortype:

viercilinder
diesel,
2 kleppen per
cilinder, turbo
Cilinderinhoud: 1.905 cm3
Vermogen:
66 kW/90 pk ' '
• bij 4.000 tp.m.
Max. koppel:
196Nmbij \
,2.250 tp.m.
Acceleratie: -. 13,3 sec van 0:100 km/üur.
Topsnelheid:
179 km/uur. • Gem. verbruik: 6,6 ltr/100
Prijs: :*"° ^"
BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Achterbank neerklapbaar
Centrale vergrendeling
Dubbele airbag en side airbags
Getint glas ,* •
Startonderbreker
Stuurbekrachtiging
- ,
Stuur in hoogte en diepte ver- *
stelbaar
~ ' •

In vergelijking met zijn voorganger -de ZX Break- past de Xsara
station beter in het modellengamma van Citroen. In de Xsara zie
je duidelijk de lijnen van de grótere Xantia. Het Franse merk heeft
langzamerhand bijna alle 'codenamen' (denk aan DS, SM en
BX) uit het gamma gehaald.
Alleen de grote XM heeft nog
geen volwaardige roepnaam. De
.letter 'X' blijft in ieder geval: kijk
maar naar de Saxo, Xantia en
Xsara. De Evasion (MPV) en de
bedrijfsauto's zijn de enige
modellen die het zonder deze X
moeten doen.
Citroen smeerde de introductie
van de Xsara modellenlijn uit
over een lange periode. De vijfdeurs versie werd nu precies een
jaar geleden geïntroduceerd, de
Coupe volgde in januari 1998. De
stationwagen, 'Break' geheten, is

sinds mei dit jaar verkrijgbaar.
Behalve vier benzinemotoren zijn
er ook een tweetal diesels: een
1.9 D en deze 1.9TD. Dit is met
een trekkracht van 196 Nm ook
meteen de meest krachtige motor
van het stel. Qua vermogen komt
de turbodiesel overeen met de
1,8 liter benzinemotor met twee
kleppen per cilinder: beide
beschikken over negentig pk.

De Break is bijna 19 centimeter
langer dan de vijfdeurs Xsara.
Dat scheelt ruim 300 liter aan
bagageruimte. Je kunt in de station maximaal 1.512 literflessen
kwijt. Dan moet je wel de achterbank in z'n geheel neerklappen.
Onderweg lijkt het alsof autorijden nog nooit zo weinig moeite
heeft gekost. Naast de prima rijeigenschappen en de behoorlijke
uitrusting ziet de Xsara er bovenal goed uit. Weinig spectaculair
misschien maar hij zal zeker op
lange termijn niet snel vervelen.
Sterker nog, we gaan voorlopig
niet meer naar Centerparcs of
naar Schotland.

Alle Corolla's met 2e airbag en ABS
Toyota geeft besloten om alle Corolla's standaard te voorzien van
een tweede airbag eri ABS.' Dit in het streven de kwaliteit vari de
auto's op een nog hoger niveau te brengen. Zo wordt bij Toyota
permanent naar aspecten als prijs, uitrusting en de vragen en verwachtingen van Europese consumenten. Vanuit de ambitie om
auto's te bouwen die hun inzittenden extra veel veiligheid te bieden
werd besloten de standaarduitrusting nog verder te verbeteren. De
prijs begint onveranderd bij f 28.900,-.

Space Star nieuwe ster uit Born

Nieuwe Peugeot 206 nu bij de dealer
EDEREEN IS HET ER over eens: de nieuwe 206 van
Peugeot is een kanjer. Op het gebied van styling, binnenruimte, standaarduitrusting en weggedrag steekt hij z'n
concurrenten regelrecht naar de kroon: Succes lijkt verzekerd, vooral ook na de vele lovende woorden die de nieuwe 206 reeds in de vakpers kreeg. De nieuweling valt
vanaf heden te bewonderen én te beproeven bij de
.Peugeot dealer.

I

Op vele fronten weet de geheel
nieuw ontwikkelde Peugeot 206
te overtuigen. Hij is compact aan
de buitenzijde maar verbazingwekkend ruim van binnen. En hij
is natuurlijk leverbaar in een
scala van uitvoeringen: als 3- en
5-deurs en met keuze uit drie pittige benzinemotoren (1,1, 1,4 en
1,6 liter) en een nieuwe, krachtige en tegelijk economische dieselmotor (1,9 liter).
De nieuwe Peugeot 206 presenteert zijn inzittenden veel praktische gebruiksmogelijkheden door
een slimme indeling van het interieur met bovendien diverse

opbergmogelijkheden en bijvoorbeeld ook met een zogenoemde
'modulaire' passagiersstoel (optie
op de XR, standaard op de XT en
Gentry). Die biedt onder de zitting
flink wat bergruimte en kan ook
nog eens grotendeels ingeklapt
worden, zodat het rechterdeel
van het interieur een laadlengte
van niet minder dan 2,20 meter
kent. Het zijn maar wat voorbeelden om aan te geven hoe doordacht de Peugeot 206 in elkaar
steekt.
Of het nu gaat om de ruimte, de
actieve en passieve veiligheid,
het rijgedrag of het comfort, in

alles doet de nieuwe 206 vermoeden dat het om een auto uit
een hoger segment gaat. En dat
geldt ook voor z'n uitrusting en
afwerking. Zo is het 'instapmodel'
al bijzonder compleet en maakt
de auto door de kwaliteit van de
afwerking en de gekozen materialen een degelijke en vertrouwde indruk. Mede door die uitgebreide standaarduitrusting (met
onder andere: airbag aan
bestuurderszijde, in hoogte verstelbaar stuurwiel, getint glas,

een startblokkering door middel
van een transponder, luchtrecirculatie en pollenfilter) vormt dé
206 een bijzonder aantrekkelijke
aanbieding, niet in de laatste
plaats door zijn concurrerende
prijsstelling. Want de nieuwe ,
Peugeot 206 is er al vanaf f i
22.950,-.
j
Overtuig uzelf van de vele kwaliteiten van de 206. Hij staat vanaf
heden in de show-room bij uw
Peugeot-dealer.

TT geeft ringen van Audi extra glans
EER BINNENRUIMTE,
maar toch een compacte auto. Daaraan
ontstaat bij steeds meer
automobilisten behoefte.
Met de in Nederland bij
NedCar gebouwde Space
Star denkt Mitsubishi het
juiste antwoord in huis te
nebben op deze vraag. De
auto is ontworpen voor de
Europese markt en gebaseerd op hetzelfde onderstel als de Carisma.

M!

Bij NedCar in het'Limburgse Born
'open nu vier typen van de band:
n
aast de Carisma en de Space
Star zijn dat de Volvo V40 en
S40. Het is toch knap, dat er vier
geheel verschillende auto's zijn
°ntstaan. Met een prijs vanaf ƒ
3
2.995 is de Space Star in dit rij'ie overigens de goedkoopste.
°e Space Star heeft in alle
opzichten een geheel eigen
v
ormgeving, die wordt geaccentufi
erd door de duidelijk herkenbare
n
eus en een opvallend gevormde
a
chterkant. De uitstraling is individualistisch, een tikkeltje eigenwijs
^aar bovenal eigentijds. De typer
ende neus vinden we in de toetamst ook terug op de andere
Modellen van Mitsubishi. Dat
9eldt ook voor het markante logo,
d
at prominent op de achterkant is
9eplaatst.
Voor de eerste kennismaking met
de
nieuwkomer is het Evoluon in
Eindhoven gekozen. Deze high
'sch omgeving past wel bij de
Space Star. De buitenmaten zijn
'nderdaad bescheiden: hij meet
j*.030 meter, is inclusief
bes
chermstrips 1,70 meter breed
6n
heeft een hoogte van 1,515.

&

EAUDITTIS pure
emotie. Dat is al
begonnen in de ontwerpfase. Om in de goede
stemming te raken draaiden
de heren vormgevers in hun
designstudio songs van de
jaren zeventig popster
Jimmi Hendrix. Zo tegendraads als zijn nummers
waren, zo afwijkend anders
is deze sportcoupé van
Audi geworden.

D
Mitsubishi claimt zelfs, dat de Space Star de gemakken van een ruimtewagen en een stationwagon combineert.
Parkeren gaat dus soepel en dat
maakt de auto handzaam in het
dagelijks gebruik. De grote ruiten
staan borg voor een prima verkeersoverzicht.
Van binnen is er ondanks de
compacte buitenmaten voldoende
ruimte voor vijf volwassenen, die
bovendien een normale hoeveelheid bagage kunnen meenemen.
Mitsubishi claimt zelfs, dat de
Space Star de gemakken van
een ruimtewagen en een stationwagon combineert. Daarmee
geldt dit model als een ideale
auto voor bijvoorbeeld actieve
gezinnen. Een aantal bijzondere
features geeft de Space Star
namelijk handige gebruiksmogelijkheden. Zo is de achterbank
zowel in delen neerklapbaar
(60/40), maar ook nog eenvoudig
over een afstand van 15 centimeter te verschuiven. Daarmee zorg
je snel voor extra bagageruimte!
Op het gebied van veiligheid voldoet de Space Star natuurlijk aan

de laatste normen, met zaken als
dubbele veiligheidsbalken in de
portieren, een bestuurdersairbag
standaard en extra verstevigde
kokerbalken, middenstijlen en
dakspanten. Optioneel zijn onder
meer abs, passagiers-airbag, zijairbags en gordelspanners.
Onder de motorkap zijn er twee
mogelijkheden: de zeer efficinte
1,3 liter motor van 63 kW/86 pk
en de superzuinige 1,8 GDI
motor van 90kW/122 pk. Die laatste, waarmee Mitsubishi ook in
de Carisma hard aan de weg timmert, komt iets later. In de toekomst zullen trouwens ook de
andere modellen van de Japanse
fabrikant met deze bijzonder
geavanceerde krachtbron worden
uitgerust.
In de versie met 1,3 liter hebben
we uitgebreid gereden in zowel
het drukke Eindhoven als op de
grote wegen en de wat rustiger
gebieden in het Brabantse land.
Uit de technische informatie blijkt.

dat speciale motorsteunen trillingen en geluid minimaliseren. Dat
merk je: onder alle omstandigheden is het een stille auto. En de
afwerking verdient alle lof, het
ziet er allemaal perfect uit.
Rijden-in de Space Star schept
genoegen, dat moet gezegd. De
motor is voldoende krachtig om
onder alle omstandigheden goed
mee te komen in het verkeer.
Schakelen gaat gemakkelijk, de
bak is bijzonder soepel. De stoelen in de Space Star zitten uitstekend. Het tweekleurige dashboard overzie je in een oogopslag. Door heel de wagen heen
vind je slimme bergruimten, zoals
stoelzakken, zijvakken in de portieren en een grote berglade
onder de stoel. Daarin kan iedereen zijn spulletjes goed kwijt en
hoeft er niet te veel rond te slingeren. Het fleurige design van
het interieur versterkt het aangename gevoel dat je krijgt zodra je
instapt. Het is gewoon een verdraaid plezierige auto!

Bij de TT draait alles om uiterlijk
en dat mag er wezen. Van buiten
en van binnen, van deze auto
kun je genieten. Volgens Audi
treedt dit model in de voetsporen
van de eerste Quattro met een
turbomotor van meer dan 200 pk,
ook daterend van de jaren zeventig. Voor wat het vermogen
betreft, klopt dat. Maar met zijn
vorm lijkt deze korte, gedrongen
en nieuwe sportcoupé op geen
enkel eerder model van dit merk
uit het degelijk Duitse Ingolstadt.
Voor het rijden heeft Audi de wijk
genomen naar een land, waar
emotie een eerste levensbehoefte is: Italië. In de provincie
Umbrië even ten noordoosten
van Rome smullen we van de uitstraling, de kracht en de wegligging van de TT. De feilen voorspelden dit genot al: vierwielaandrijving (Quattro), een 1.8 liter
turbomotor met een geweldig

Kort, gedrongen en met een hoge portierrand: dat is de Audi TT. Je waant je in een race-auto.
hoog vermogen van 225 pk en
een trekkracht van 280 Nm. Deze
laatste topwaarde wordt bereikt
tussen de 2.200 en 5.500 krukasomwentelingen. Mede daardoor
trekt de auto van nul naar honderd kilometer per uur in 6,4
seconden.

glimmende Stefan Sielaff, ontwerper van het interieur. "Om dat te
bereiken is de bovenrand van de
portieren op schouderhoogte. En
alles wat er in de auto uitziet als
aluminium, is echt van aluminium.
Eerlijkheid in materiaalkeuze, wat
je ziet. is wat je krijgt."

De TT legt een bochtig traject
door de bergketen Apenijnen met
speels gemak af. Driftend als met
een kart nemen we scherpe haarspeldjes. Door de lage zit is perfecl aan te voelen wat de auto
doet en vooral wanneer door een
simpele stuurcorrectie de zaak in
het gareel is te houden. • .

Het interieur is een lust voor het
oog. Er is inderdaad kwistig
gestrooid met aluminium. Onder
meer de portiergrepen, de ringen
rond de tellers en de uitstroomopeningen van de ventilatie alsmede de pedalen en de beugels
van de middenconsole zijn
gemaakt van dit metaal. Het oogt
enerzijds nostalgisch sportief,
maar door de moderne vormen
ademt het interieur ook de sfeer
uit van laten we zeggen de

"Die diepe zitpositie moet de
bestuurder een beetje formule l
gevoel geven", zegt een van trots

U.S.S. Enterprice. bekend van de
science fiction serie Star Trek.
Half november verschijnt de TT in
de showroom bij de dealer voor
een prijs van 82.800 gulden. Dat
is de uitvoering met voorwielaandrijving en een 'tamme' versie
van de 1,8 liter turbomotor. Deze
levert 180 pk. wat nog altijd heel
veel is voor een dergelijke cilinderinhoud. De 225 pk variant
komt begin volgend jaar en heeft
standaard Quattro-aandrijving. De
prijs van deze versie is 99.200
gulden. De TT heeft standaard
een rijke uitrusting, waaronder
airco, twee airbags voorin en zijairbags. Uiteraard zijn de lage zijruiten elektrisch bedienbaar en
beschikt hij over centrale portiervergrendeling.
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Damesteams van ZHC en De Kraaien in evenwicht
Het spel golfde op en neer en voor
beide doelen ontstonden hachelijke
situaties. De ZHC-vrouwen knokten
voor elke meter en hadden een licht
overwicht. Kraaien daarentegen
kwam soms snel uit de verdediging
en counterde gevaarlijk. In het
Zandvoortse doel groeide doelvrouwe Marije van der Meulen naar grote
hoogte. Met een paar onwaarschijnlijk mooie reacties hield zij de nul
De eerste helft van deze wedstrijd vast.
De ZHC-voorwaartsen zaten niet
was de aantrekkelijkste van de twee.

ZANDVOORT - Na de fraaie uitoverwinning van vorige week behaalden de ZHC-hockeysters nu
een 1-1 gelijkspel tegen Kraaien.
De eerste helft was voor de Zandvoortsen doch de tweede helft
werd bepaald door Kraaien, zodat
het gelijkespel de verhouding
goed weergaf.

stil en forceerden enige strafcorners.
Uit een daarvan kwam de bal tegen
de voet van een verdedigster van
Kraaien waardoor ZHC een strafbal
kreeg te nemen. Miranda Schilpzand weet meestal wel raad met dit
soort klusjes, doch zag nu haar inzet
gestopt worden door de keepster
van Kraaien.

De verdiende voorsprong zou er
toch komen. Na een vlot opgezette
aanval over links werd Miranda
Schilpzand in de cirkel vrijgespeeld
en nu faalde de aanvoerster niet, 1-0.
ZHC probeerde nog voor de rust definitief toe te slaan doch toen dat
niet lukte perste Kraaien er nog een
offensief uit. Daarbij kwam ZHC
goed weg toen een ingeslagen bal,
De Zandvoortsen lieten zich door uit een strafcorner, keihard op de
deze tegenslag niet van de wijs bren- paal werd geschoten.
gen en bleven op de aanval spelen.
De tweede helft was van een veel

minder gehalte. Wisten de speelster
in de eerste helft vele leuke combinaties op het kunstgrasveld te leggen, nu waren die combinaties zeldzaam. De strijd werd vinniger en
soms ging het er te hard aan toe. De
ZHC kwam nu constant onder druk
te staan en wist slechts een enkel
maal uit te breken zonder succes
overigens.

Eerste punt voor
Zandvoort '75

Het werd geen beste partij
voetbal tussen RCH en Zandvoort'75. De Zandvoorters waren nog het minst zwak en als
er een de overwinning verdiende dan was het wel de ploeg
van trainer Wessel Colijn. De
eerste helft was het aanzien
nauwelijks waard. Beide teams
toonden te veel respect voor
elkaar en gingen omzichtig te
werk. De Zandvoorters lieten
toen al zien niet onder te doen
voor RCH en namen langzamerhand het heft in handen.
Echte grote kansen kwamen
er niet. De badgasten zouden
toch een 1-0 voorsprong gaan
nemen toen de RCH doelman
in de fout ging. Hij pakte een
terugspeelbal in handen en dat
mag al jaren niet meer. De toegekende indirecte vrijetrap
werd bekwaam door Arthur
Paap in het doel geknald. Het
was het eerste competitie
doelpunt van Zandvoort'75 dit
seizoen.
RCH kwam er niet aan te pas
maar kwam toch op gelijke
hoogte. De enige goede aanval
van de Heemstedenaren werd
besloten met een onhoudbare
kopbal voor doelman Ferry
Nanai. De Zandvoorters toonden echter veerkracht en gaven vervolgens geen kans meer
weg.
De wedstrijd werd er vervolgens niet beter op. Desondanks was Zandvoort'75 meer
in de aanval te vinden en had
de strijd kunnen afmaken. De
kansjes die er ontstonden gingen echter verloren. Toch zal
het eerste punt van de competitie voor het nodige zelfvertrouwen kunnen zorgen. Zaterdag krijgt Zandvoort'75 bezoek van Vlug en Vaardig.

ZANDVOORT - In de strijd bij de Zandvoortse Bridgeclub
werden weer hoge scores gemaakt. De dames Boon en Koning beheersten de wedstrijd van woensdagavond in de Alijn.
Met een score van 61 procent
waren de dames Boon en Koning iets sterker dan de dames
Mom en Meijer, die slechts een
procent minder scoorden. De
dames scoren goed tot op heden in deze lijn. De ranglijst na
twee wedstrijden wordt namelijk aangevoerd door de dames
Boon en Koning terwijl de dames Van der Meulen en Spiers
als tweede staan genoteerd.
In de B-lijn pakten mevrouw
Van Os en de heer Harmsen de
eerste plaats met 61 procent,
waarmee zij de nummer twee,
de dames Heidoorn en Paap
zeven procent voor bleven. Op
de bovenste plek staan thans
de dames Van den Nulft en Scipio, op een overslagje achterstand gevolgd door mevrouw
Slegers en de heer Van de
Staak.
De C-lijn gaf een overwinning te zien voor de dames
Kleijn en Veldhuizen met een
score van zestig procent. Mevrouw Van Balen en de heer
Sweijen eindigden als tweede
met 58 procent. De dames
Lemmens en Vrolijk gaan hier

aan de leiding, op de tweede
plaats staan de dames Jurriaans en Meijer.
In de competitie van donderdagmiddag gaan de heren
Henrion Verpoorten en Van
Leeuwen onverdroten voort.
Zij scoorden 64 procent en waren hiermee te sterk voor de
rest van het veld. Mevrouw
Hoogendijk en de heer Emmen
kwamen met 57 procent nog
het dichtste bij. Na drie wedstrijden hebben de heren Henrion Verpoorten en Van Leeuwen de dames Boon en Van der
Meulen van de eerste plaats
verdrongen, die zich nu met de
tweede stek tevreden moeten
stellen.
De B-lijn leverde met 63 procent een overwinning op voor
de dames Stocker en Versteege, terwijl de tweede plaats
met zestig procent werd behaald door de dames Pellerin
en Rooijmans. Het eerst genoemde paar heeft een royale
voorsprong opgebouwd van 32
procent op nummer twee, de
dames Pellerin en Rooijmans.

Haarlem springt zuiniger
met kansen om dan ZVM
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen (ZVM) is er niet in
geslaagd de uitwedstrijd tegen koploper Haarlem tot een
goed einde te brengen. Ondanks meer balbezit gingen de
Zandvoorters met 2-0 ten onder.
De Haarlemmers gingen in
deze partij behendiger om met
de kansen dan Zandvoortmeeuwen. De eerste twintig
minuten waren voor" Zandvoortmeeuwen dat sterk en
agressief voetbalde maar de
kansen liet liggen. Na twintig
minuten plaatste Haarlem de
eerste aanval en het was meteen raak. De Zandvoortse verdediging liet de Haarlemmers
ongestoord door de defensie
dringen en het was raak, 1-0
Haarlem speelde wel verzorgd voetbal doch in een veel
te laag tempo zodat Zandvoortmeeuwen vaak de bal af
kon nemen. Toch kwam Haarlem op een 2-0 voorsprong. Het
was de tweede aanval van
Haarlem en opnieuw werd een
speler geen strobreed in de
weg gelegd. Zandvoortmeeuwen probeerde- nog voor de
rust de kansen te doen keren
doch de zuiverheid ontbrak.
Ook in de tweede helft nam
Zandvoortmeeuwen het initiatief. De speelwijze van Haarlem was duidelijk. De tegenstander laten komen en dan
snel counteren en proberen
toe te slaan. De Haarlemmers

kregen dan ook wel mogelijkheden de score op te voeren,
maar de Zandvoorters hadden
ook kansen op doelpunten.
Ferry Boom en Arif Ozdagon
zochten het doel echter op de
verkeerde plaats.
De tweede helft was dus voor
Zandvoortmeeuwen. De Zandvoorters zetten Haarlem wel
onder druk doch het gelukte
niet om de achterstand weg te
werken. Haarlem voert nu met
drie gewonnen wedstrijden de
ranglijst aan, terwijl Zandvoortmeeuwen eenmaal won
en in de onderste regionen terecht is gekomen. De competitie is nog jong en wordt voor
Zandvoortmeeuwen zondag
vervolgd met de thuiswedstrijd tegen Velsenoord.
„We speelden niet fel genoeg," vond elftalbegeleider
Henk Kinneging. „Wij hebben
kansen gehad maar ook Haarlem kreeg die. Het had 2-2 kunnen worden maar we hadden
ook met bijvoorbeeld 4-0 kunnen verliezen. Ik vond het geen
goede partij voetbal. Er is voor
ons nog een hoop werk aan de
winkel."

Succesvolle acties tijdens de wedstrijd ZHC-Loenen. De Zandvoortsche Hockey Club won van Loenen met 4-0

Foto Erick van Cloef

Wedstrijdzwemmers Zeeschuimers succesvol
ZANDVOORT - Tijdens
een jubileumwedstrijd van
de zwemkring Noord-Holland heeft een selectie van
zes wedstrijdzwemmers van
de Zeeschuimers opmerkelijke successen behaald.
In het Beverwijkse Sportfondsenbad zwommen Remco
Loos en Annemiek Sindorf, in
hun leeftijdsgroep, naar een
prachtige eerste plaats op de
vijftig meter vrije slag. Feriy
Wardenier plaatste zich op dezelfde zwemslag eervol als
tweede. De eerste medailles
voor de gloednieuwe wedstrijdafdeling werden trots in ontvangst genomen.
Het was voor de zwemmers
en zwemsters van de Zeeschuimers wel even wennen en ook
behoorlijk lang wachten voordat ze aan de start mochten
verschijnen. Want in deze jubi-

leumwedstrijd ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan'van de
zwemkring Noord-Holland waren meer dan 200 deelnemers
ingeschreven die maar liefst
over 95 starts werden weggeschoten. Vanwege dat jubileum ontvingen alle deelnemers
een tegel ter herinnering zodat
niemand met lege handen naar
huis ging.
Bijzonder professioneel presenteerden de Zeeschuimers
zich tijdens de opmars in hun
gloednieuwe trainingspakken,
beschikbaar gesteld door Park
Zandvoort Gran Dorado Beheer, die als sponsor een belangrijke bijdrage aan de suc-

cessen leverde.
Voor de nieuwe zwemafdeling van de Zeeschuimers werd
deelname aan deze belangrijke
zwemontmoeting een opmerkelijke opsteker voor trainster
Manon Bruntink die met haar
inschrijving op deze kringwedstrijd niet alleen haar vertrouwen toonde in de zwemcapaciteiten van haar pupillen maar
ook de naam van de Zeeschuimers plaatste tussen de vele
winnaars en winnaressen.
Want nauwelijks twee maanden geleden werd met deze
wedstrijdafdeling een definitieve start gemaakt. Echte
wedstrijdervaring was nog niet

aanwezig en bovendien was
het de eerste maal dat De Zee- "•
schuimers hun zwemafstand
in een vijftig meterbad moesten afleggen. Een extra handicap omdat de gemaakte trainingstijden in het Zandvoortse
25 meter zwembad tot stand
waren gekomen.
Ook de overige leden van de
Zandvoortse
zwemselectie
wisten goede tijden en persoonlijke records te realiseren.
Mark Verschoor, de jongste
van de zwemploeg, liet de klokken van de tij d waarnemers resoluut stilstaan op 47.53 seconden in zijn race op de vijftig
meter vrije slag. Wel een per-

soonlijk record, maar helaas
niet'in de prijzen. De iets oudere Natasja Bakker en Minke
Kortekaas noteerden prima
tijden maar werden door de
zware concurrentie nog van de
ereplaatsen afgehouden; maar
zullen bij een volgende wedstrijd beslist scoren.
Uiteraard is het mogelijk lid
te worden van de wedstrijdzwemafdeling van de Zeeschuimers, want nieuwe talenten zijn welkom. De trainingen
zijn elke dinsdagavond van zeven tot acht uur in het zwembad van Park Zandvoort. Inlichtingen zijn te verkrijgen via
telefoonnummer 5716511.

Handballers kunnen draai niet vinden
ZANDVOORT - Van de
ZVM-Rabobank
handbalteams gaat het met de vrouwen voor de wind, maar kunnen de mannen hun draai
nog niet vinden. De handbalsters wonnen knap van HVH
met 8-5 terwijl de handballers wederom ten onder gingen. Nu was Aristos met 1625 te sterk.
Aristos speelde ontzettend
•fysiek handbal en daar was het
jeugdige Zandvoortse team
niet tegen opgewassen. Het
spijkerharde handbal van de
gasten leverde later in de wedstrijd wel drie rode kaarten op
voor Aristos maar ook dat kon
ZVM niet van de nederlaag afhouden. De Zandvoorters
speelden best wel redelijk
handbal en hebben hard ge-

werkt om de schade zo beperkt mogelijk te houden. Bij
de pauze keek ZVM-Rabobank
al tegen een 9-17 achterstand
aan.
Die achterstand had niet zo
groot hoeven te zijn. De Zandvoorters kregen zes strafworpen toegewezen, maar slaagden er slechts een keer in te
scoren. In de tweede helft
heeft het team van coach Dirk
Berkhout gespeeld voor wat zij
waard was, doch Aristos bepaalde de strijd en won zoals
het wilde met 16-25.
„Aristos was absoluut de
sterkste," stelde Dirk Berkhout. ,,We kwamen al snel op
ruime achterstand en dan loop
je achter de feiten aan. Bovendien waren ze fysiek ontzettend sterk."
Ook de vrouwen moesten

het dit keer stellen met coach
Dirk Berkhout. Deze wedstrijd
verliep beter, alhoewel het scoren van doelpunten niet erg
wilde vlotten. HVH nam een 01 voorsprong en de Zandvoortse aanhang moest toen 'maar
liefst achttien minuten wachten op de gelijkmaker van Sylvia Blom, 1-1. Dat doelpunt
brak de ban en nog voor de
rust stond ZVM-Rabobank op
een 3-1 voorsprong.
In de tweede helft speelde
ZVM- Rabo vanuit een gesloten verdediging. Deze tactiek
werkte uitstekend en HVH had
moeite een bres te slaan in de
hechte Zandvoortse defensie.
Bovendien was ook dit keer

doelvrquwe Anita Reumann
geweldig op dreef. De Zandvoortsen kwamen niet meer in
gevaar en wonnen verdiend
met 8-5.
„Het was een nette overwinning," aldus Berkhout. „Er
werd goed gehandbald en in de
tweede helft werden de afspraken goed nagekomen. We
speelden vanuit een solide verdediging en hebben de voorsprong uitgebouwd."
Doelpunten mannen: John
Terpstra 4. Edwin Berkhout 4,
Erwin Spruit 3, Patrick Terpstra 3. Mark Molanus 2. Vrouwen: Mireille Martina 5, Sylvia
Blom 3.

ADVERTENTIE

Jeugdige hockeyers in het nieuw
ZANDVOORT - De Zandvoortsche Hockey Club is er in geslaagd een sponsor voor de jongens B aan de haak te slaan. La
Fontanella heeft de trainingspakken ter beschikking gesteld.
Met name de uitstraling van het Nederlandse hockey, na het
door de heren behaalde wereldkampioenschap voor landenteams in Utrecht eerder dit jaar, was voor de eigenaar van het
Italiaanse restaurant, Alfredo, een belangrijke motivatie om een
hockeyteam te sponsoren. Door het sponsoren van een jeugdteam hoopt hij een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de hockeysport in zijn algemeen en in Zandvoort in
het bijzonder.
De softbalteams van TZB werden onbedrcigd kampioen

Foto: Erick van Clei-f

Softbalteams ongenaakbaar
onder leiding stond van de enthousiaste spelende coach
Gerda Paap. „Het was een leuk
seizoen," vond Marga Koopman. „De dames trainden
goed en ook het spel was prima. Bovendien heerste er een
goede discipline en de sfeer is
dan natuurlijk ook goed. VolHet seizoen van het tweede gend jaar wordt dit team gejeam bestond alleen maar uit coacht door Kees Brands en
"Oogtepunten. Vanaf de eerste daar zijn we heel erg blij mee."
J-pmpetitiewedstrijd beheerste
TZB de afdeling. Geen enkel
Het eerste team werd ook
l
eam
was
opgewassen
tegen
onbedreigd
kampioen, maar
ae
.slagkracht van dit team, dat wist niet ongeslagen te blijven.

ZANDVOpRT - Het softbalsezioen is voor de vrouyenteams van TZB bijzon«er
goed verlopen. Zowel het
fi
erste als tweede team werd
onbedreigd kampioen en
Promoveren naar een hogere
klasse.

Nadat de tweede competitiewedstrijd verloren ging, werd
het spel van de Zandvoortse
softbalsters steeds beter. Na
die nederlaag werden alle
teams op een nederlaag getrakteerd zodat ook hier het
kampioenschap onbedreigd
werd binnengehaald.
Niet alleen de vrouwen in het
veld zorgden voor dit fraaie resultaat, doch de bezielende leiding van coaches Rob Balk en
Cor Draijer droegen zeker bij
aan dit kampioenschap.

iTODSCOrCr 1 Stein Metselaar

K

A

(TZB)

3X

Marty Barkey

(TZB)

©

2X

Mischa Tibboel

(TZB)

©

2X

Ronald Braamzeel

(ZVM.zat)

©

2X

John Keur

(ZVM.zon)

©

1X

SPORT

niet uitblijven, maar toen die terecht door de scheidsrechter werd
afgekeurd gloorde er toch wel een
overwinning.
De tijd sloop naar het einde, doch
met nog een minuut te gaan werd de
Zandvoortse defensie toch nog uiteengespeeld en was ook Marije van
der Meulen kansloos, 1-1. Niet lang
daarna kwam een einde aan een
wedstrijd, die in de eerste helft erg ZANDVOORT - Het gaat
Kraaien bestookte het Zandvoort- boeiend was, maar ver terug viel in steeds beter met Zandse doel constant. Een treffer kon het tweede gedeelte.
voort'75. Na de eerste twee
partijen kansloos verloren te
hebben pakten de Zandvoqrters nu een punt in de uitwedstrijd tegen RCH, 1-1.

ZHC oppermachtig

Hoge scores bridgers

Zand voorts
l\l ie uwsb l a d

Door de twee doelpunten, die Stein Metselaar scoorde kwam hij
alleen aan de leiding niet een totaal van drie. De TZB-spits wordt
gevolgd door een drietal spelers. Veel scoorden de Zandvoortse
voctbnltciims overigens niet het afgelopen weekend. Zundvoort.mccuwcn bleef op nul. Zandvoort'75 scoorde eenmaal en TZB wist
driemaal bel doel te raken.

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandaq tot en met donderdag:
00.00-07:00 ZFM Nonstop
07.00-09.00 Goedemorqen Zandvoort
09.00-12.00 De Watertoren
12.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-20.00 ZFM Nonstop
20.00-22.00 De Kustwacht
22.00-24.00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00.00-07.00 ZFM Nonstop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-11.00 De Watertoren
1 1 .00-1 2.00 ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
12.00-13.00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
13.00-15.00 De Muziekboulevard
1 5.00-1 TrOO De Kustwacht
17.00-18.00 ZFM Nonstop
18.00-19.00 ZFM Sport
1 9.00-20.00 v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
20.00-22.00 Eurobreakdown
22.00-24.00 BPM
Zaterdag:
00.00-08.00
08.00-10.00
10.00-12.00
12.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-24.00

ZFM Nonstop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neul)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & Paddock
DeCocquerell
De Kustwacht

Zondag:
00.00-09.30
09.30-10.00
10.00-12.00
12.00-17.00
17.00-19.00
19.00-24.00

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

NU OOK OP INTERNET- HTTP://SURF.TO/ZFM

TZB in kopgroep
ZANDVOORT - TZB heeft
zich, door een knappe 3-1
overwinning op DIB, geplaatst in de kopgroep van
de zevende klasse. Behoudens het eerste kwartier,
waarin TZB goed voetbalde,
was de wedstrijd niet bepaald hoogstaand.
In dat eerste kwartier bepaalde TZB de wedstrijd. Met
goed voetbal werd DIB op eigen helft vastgezet en mocht
TZB naar hartelust aanvallen.
Het verbaasde dan ook niemand dat de Zandvoorters
door een mooi doelpunt van
Stein Metselaar op een 1-0
voorsprong kwam. TZB liet
zich toen meeslepen in het
tempo van de tegenstander
waardoor het niveau van het
voetbal kelderde.
Het werd vooral een praatpartij. De scheidsrechter hield
de wedstrijd kort en goed in
handen. Vlak voor de rust
mocht een DIB-speler naar de
kleedkamer vertrekken na een
opzettelijk handsbal. De vrije
trap leverde TZB echter geen
doelpunt op.
Ondanks een numerieke
meerderheid slaagde TZB er
niet in daar gebruik van te nemen. Het was zelfs DIB dat na
tien minuten in de tweede helft
verrassend langs zij kwam.
toen de Zandvoortse defensie
niet alert genoeg was, 1-1. TZB
was even van de kaart en zag
David Konijn met een rode
kaart van het veld gezonden
worden. Konijn hield een doorgebroken tegenstander aan
zijn shirt vast en dat vond de
scheidsrechter ook niet goed.
Met gelijke aantallen in het
veld poogde TZB er weer wat
van te maken. Mischa Tibboel
zorgde, na een rommelige situatie in het strafschopgebied
van DIB, voor de tweede treffer. 2-1. Het kaarten festival
was nog niet ten einde. John
Schilder liep tegen zijn tweede
gele kaart op en kon ook richting kleedkamer. Met negen
tegen tien spelers was TZB
nog steeds de minst slechte en
kwam zelfs op een 3-1 voorsprpng door een doelpunt van
Stein Metselaar.
..Het was een rommelig maar
wel spannende wedstrijd."
vond coach Joop Blom. ,.Ondanks de kaarten hielden we
het koppie erbij en behaalden
wij een verdiende overwinning.
Het was echter geen beste partij voetbal."
ADVERTENTIE

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur

tel. 5717166
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gramAE Adviespnjs'1890

GEEN AANSLUITKOSTEN
GEEN AFSLUITKOSTEN

TOP B R E E D B E E L D
32PW630 HiFi s t e r e o
(TELETEKST Adv'2995

1999.(PHILIPS 100 HERTZ
BREEDBEELD KTV
PW9501 Tv van tjaari70cm
| Black line S lOOHzdigilal
scan stereo TXT Adv'3895

2179.-

PHILIPS 70CM STEREO

SONY + LCD SCHERM
TRV11
VideoS Camcor
der Adviesprijs '1980

SONY Hi-8 HIFI STEREO
TR780 STEADY SHOT
topklasse camcorder "2530 -

mm ^sss^fsazsp^ m.

O 10

Inclusief BTW
exclusief gesprekkosten
1-jarig abonnement
• bellen in binnen- en
buitenland
• speciaal laag weekend tarief
Voor aanvraag abonnement lijn vereist Geldige
legitimatie, kopie legitimatie en kopie banKatschrllt
(zonder bedragen)]

DIGITALE STUNTS !
Sony JVC Panasonic Canon
TOPKLASSE incl Accessoires

ARISTONA
HIFI STEREO VIDEO

2499.-

SB605 4 koppen 99 voorkeuzezenders, Nederlandse
TV-scherm informatie slowmotion, Instant View, 6 programmablokken 31 dagen
vooruit te programmeren
Adviespnjs*945

PHILIPS SUPER VHS!
Turbo Drive stereo TXT
montage Adviesorns'1595

1079.-

PHILIPS MATCH-LINE
ARISTONA STEREO KTV
TA4412 63cm teletekst '1595-

799.

ARISTONA 55CM FSQ
TA4311 Stereo Teletekst
afstandbediening "1245-

649.-

51CMKTVTELETEKST
70 voorkeuzezenders Off
Ned Philipsgarantie Adv'745

499.-

VR7 Turbo-Dnve stereo monta
Jog & Shuttle TXT M 495

899.-

389.-

Consumenten Helpdesk voor informatie en
advies Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke opp

PHILIPS HIFI STEREO
VR665 Showview + PDC,
4 koppen FollowTV long
play_ Adviespnjs'1095 -

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
l O2O - 6474939 j

649.-

SONY MONTAGE TOP!
E920 7 koppen Super Tnlogic vliegende wiskop
HIFI Stereo Adv' 1650 -

PHILIPS TELETEKST
PT156 37cmi afstbed
afst bed '645

=i^f C ALL CENTER

BRAUN LUXE
STAAFMIXER

Regelbare snelheid, slagroomgarde, mengbeker
en wandhouder. Adv'99.-

SONY HIFI STEREO
E810 4 koppen Super Trilogic montage videorecorder Adviespnis'1550 -

799.-

SONY HIFI STEREO
E705 Super Trilogie 4 kop
pen Showview+PDC '1200

679.-

SONY 72CMHIR STEREO
KV29C1 Super Trinitron,
TXT Adviesprijs '1880 -

1169.SONY BREEDBEELD
KV24WS1 Super Trinitron
stereo, teletekst Adv *2440-

1269.-

PANASONIC STEREO
HD610, Topper i 4 koppen
Showview + PDC "1199-

679.-

JVC HIFI STEREO

A637 Hl Spec Drive '989 - l

599.-

nf SONY BREEDBEELD ARISTONA STEREO
KV28W1 71cmSuperTrmitron 60 Watt stereo, te* letekst Adviespnjs*2990 -

*
&

SONY 100HZ SUPER!
E2561, Super Trinitron,
PIP stereo.TXT Adv"2970-

ComP act

SB65 4 koppen SHOWVIEW
+ PDC longplay Adv" 1095

399.'

579.SAMSUNG STEREO !

389^.;

SV600 V i d e o r e c o r d e r
met PDC Adviespnjs"699 -

SONY 63CM STEREO
KV25, Super Trinitron teletekst afstbed Adv"1399-

949.-

SONY LONGPLAY
E260 Showview+PDC '780-

spriis'SVO.-

SONY 55CM STEREO
X2101

Trinitron TXT '1440-

699.-

449.SONY VIDEORECORDER

579.-

U

_

CO-speler:

SONY 55CM TELETEKST
M21 Hl BlackTnnitron "990

X

E105 Afstandbediening '610 •

10 pre-sets.

STUNT
\sLJI i « i -

PHILIPS SHOWVIEW
VR165 +PDC afst bed "745

[TV/VIDEO COMBI'S
PHILIPS VHS-VIDEO
VR161 Afstandbed "645-

PANASONIC Beste Koop!
NVSD200, Showview +
PDC Adviespnjs'649 -

—

51CM KTV / VIDEOIIBCC
TR426; Showview, PDC.
TXT, 2 tuners. Adv'1395.-

BCC^
IPKUS A

SuperTurbo Drive Showview |
+PDC afslandbediening '845

KV14V*; Showview, PDC.
Adviesprijs"1220.-

PRIJSi

439.-

ARISTONASB25TURBO l

769.-

37cm, Showview, Of f. Ned.

JVC SHOWVIEW 4 PDC
A237 Express ProDigi '714-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

~"
Met

649.-

PRIJS i
M PANASONIC KTV TXT

afstandbediening

299.-

21S1 SScmFSQ Adv'849

PANASONIC 63CM TOP
MD2 HiFi-stereo TXT
metgeheugen Adv*1399

COMPAQ PRESS2254 PC'
K6 233 MMX 15" monitor
32MB 3 5GB Windows 95

2549.SONY PORTABLEKTV
M1400 Afstandbed Ad/550
379."

GRUNDIG 63CM KTV
ST650 S t e r e o
Adviesprijs '1829

TXT

"7QQ
m ?J?fl

IB>

INTEL P200MMX PC

1 JAAR* LANG MOBIEL BELLEN
INCLUSIEF MOTOROUSLIMUTE
TOPMODEL GSM TELEFOON
' 1!5oran 'VibraCall ' Wstli display
' AlleikletSH

° IJanjabasa
° Bdlen in tam egboitinbnil
• Speciaillii|»eetoiillanel ( LIBERTEL

125:

[Voor aanvraag abonnementen zlHTVcroIcti (ïeldlqe Icglllmatlë^l
JRoplo logltlmatlo en kopie bankaifschrift (zondor bodragon)»!

MIELE1400 WATT
STOFZUIGER
Meta en ten,
hulpstukken, stofzak-vol-mdicatie

249.-

Multimedia PC 32MB intern
2 1GB schijf CD Rom lax/mo
dem W 95 1 jr On Site ga
rantie en helpdesk Adv'3799

1899.

IBMAPTIVAE60TOP!

K6 233MMX 32MB intern
2 OGB K56 flex fax/modem 15" monitor Adv'3999 -

179.

GRUNDIG 37CM + TXT

ée

PAN ASONIC PORTABLE CD-SPELER
Inclusief net-adapter,
hoofdtelefoon EN
stereo luidsprekerset
Adviespri|S*21895

P730 STUNTI AdV699 -

PORTABLE KTV 37cm
Off Ned Philips garantie
Adviespnjs'495

PTgii Q1Q
riïm? O 1 51."
KTSTCM + TELETEKST

IBCC PRIJS
BUBBLEJET STUNT!

JP1 70 KleurenprinlerJSgg

HP INKJETPRINTER
DJ400 Incl sheetfeeder499

PORTABLE KTV 37CM

269.-

CANON BJC4200

Jopklassei3|rgarantie'K1

B C C B E T E R EN G O E D K O P E R
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"

(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superster*)

[

BEVERWIJK
1SOOm2 Superstore Beter en goedkoper!
BreestraatGS
,

l ZAAN DAM
, ,
11500m2 Superstore Beter en goedkoperl
l Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Broek)

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

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse Vol eleclronische
besturing zuinig stil en
milieuvriendelijk Adv'2299 -

BAUKNECHTWASAUTOM.
WA8214 Hoog centrifuge
loerental Waterbeveiligmg,
bespaarprogramma s '1349

<oelgedeelte met auto
malische ontdooiing Vriesgedeelte met 2 vakken en
1
sterren m vriescapaateit
Adviespnjs'999

899.-

ZANUSSIWASAUTOM.
FL700, 750 toeren centrifuge RVS trommel, schokdempers Adviespnis'949

~ 679.INDESITWASAUTOMAAT
WN400, 10 programma s
4 5 kg inhoud Adv'799 -

475.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
taliaansevormgeving ****
sterren invriescapaciteit
Adviesprijs 899 -

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES COMBI
APG647 156 liter koelen
en 60 liter vriezen Adv'949 -

595.-

K1321S 270 liter inhoud
:FKenHFKvrij AdV1399-

Lavamat617, 1000 toeren
centrifuge waterbeveiligmg
zuinig en stil AEG meerdere
malen bestgetest'Adv'1449 -

978.SIEMENS WASAUTOM.
WM20000 RVStrommel
Aparte temperatuurregeling
Bespaartoets Adv'1348-

848.-

3 programma s beveiliging
legen wateroverlast "949

648.-

BOSCH AFWASAUTOM.
SMS1012 RVS interieur 4
sproemiveaus Adv*1179

728.798.-

SN23000 Met aquastop en
lageverbruikswaarden '1348

848.-

MIELE VAATWASSER

1248.-

865.-

KE3100, Digitaal gescheiden regelbaar Maar liefst
280 liter inhoud, 3 vriesladen CFKVHFK vri] '1849-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

AN HET EIND van
de Bosbaan staat
onder een houten
afdak een bord met
Mi
plattegiond
een
vt olijk gekleurde tekening met
vijvers, bospaden, zwemmenSHARP MAGNETRON
de en fietsende stripfiguurtjes
R2V18- 15 liter inhoud
Het Amsterdamse Bos als een
5 standen en kookboek
soort pretpark Slagharen Een
latei bijgevoegde tekst waarschuwt de bezoeker geen van
WHIRLPOOL AVM260
de wandelingen te maken zo19 liter inhoud Eenvoudials op de plattegiond staan
t
ge bediening Adv'599 aangegeven De routes klopré
rrjA
O1Q
pen met men mocht eens verIJtffey £19.
dwalen m het bos
DAEWOO MANETRON

698.

179.-

1-OEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak

279.299.-

145 LITER KOELER

Automatischeontdooimg '529 •

KOR610 DIGITAAL 18 liter
inhoud 800 watt vermoautpm programma s '349

229.-

24 LITER
WHIRLPOOL KAST SAMSUNG
1000 W magnetron 60 mm

WAS-

AUTOMAAT
BOVENLADER

130 liter met vriesvak
Adviesprijs'699

AT80
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid
AdV1099

HETE-LUCHT
ZANUSSI KOELKAST SHARP
KOMBI MAGNETRON
Met vriesvak Adv'699 -

778.WHIRLPOOL

369.-

399.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak 140 liter mhoud. CFK-vrii Adv '729 -

429.-

BOVENLADER

900 toeren Slechts 40 cm
breed Adviespri|s'1435 -

948.-

1000 toeren centrifuge Zuinig, stil en milieuvriendelijk
Waterbeveiligmg Adv'1649-

~~
1168.WASDROOGCOMBINATE
2-DEURS KOELKAST
200 liter inhoud, cfk-vnj Deuren omwisselbaar Adv*849 -

428.-

ZANUSSI 2-DEURS
Z180/4D, Automatische ontdoonng Adviespnjs'749 -

yflCQ _
HUU-

BOSCH KOELKAST
WASDROGER STUNT!

Meltjdklok en plueenfilter '495 -

180 liter Variabelemdeling
Zuinig en stil Adv*985

ZANUSSI WASDROGER

NOFROST KOELKAST

Links- en rechtsdraaiende
trommel Adviespnjs'649 -

timer aulom programma s

299.

ri

$
ré,
M"?

598.-

Nooit meer ontdooien'"Amencan Look" koelkast met maar
liefst 280 liter inhoud Zuinig en stil, service aan huis

CONDENSDROGER

Geen afvoer nodig1 RVStrommel Adviesprns*999 -

BAUKNECHT DROGER
Instetbaartot 140 minuten Kreuk
bescherming Adv'949 -

BOSCH WASDROGER

n!
R ZITTEN ZEVEN Jaré
panners in de kastanje
De achtste staat ervoor
ré en neemt
een foto Dan wisselt
ré hij van plek
met een boomzit-

E

R!

ter Die maakt op zijn beurt
Snelle 900 Watt magnetron ré een plaatje Ik sta erbij, kijk
en bedenk dat onze be24 liter inhoud Vele kook
ft" ernaar
funkties Adviespnjs'699
zoekers uit Hokkaido wel erg
ré veel ontzag voor bomen hebri ben De simpele mededeling
deze paardekastanje aan
WHIRLPOOL AVM
ft! dat
de rand van de Grote SpeelRuime 3 m 1 combi magnetron
met hete lucht oven en gnll ftf weide de oudste boom van het
Dusontdooien koken bakken ft' Bos is was voldoende vooi uitbraden en gratmeren '999gejoel, geren en geklim
fti zmmg
Maar goed, ze gaan tenminste
M niet met de boom praten Die
trouwens
M zou
toch geen Japans vervaatwassers etc. op bestelling r/3
staan, want
Nederland. Bijvoorbeeld: l
hij is opgegioeid m een
Oudhollandse
polder
Dat met bomen praten
raakt alweer
aaidig uit de
INBOUW VAATWASSER l
mode Maar
goed ook,
4 programma's en aqua-1
want
bomen
stop.Adviesprijs-1299.-l
kunnen wel
goed luistelen, maar ze
INDESIT INBOUWh zeggen nooit
iets terug
KOOKPLAAT
.-K
RVS + vonkontsteking. '399.-1-.'
Daarom dichten veel mensen ze een grote
wijsheid toe Eeuwenlang op
dezelfde plek staan, alles hoATAG
ren en niks zeggen stille waFORNUIS
:ers hebben diepe gronden
FG1
En dat terwijl veel bomen heGasfornuis met
;emaal niet zo oud worden
elektrische
Wilgen en populieren zijn met
oven i nel
zestig jaar al aardig bejaard en
grill en
iggen met honderd meestal m
sierdeksel
Adv' 1450lun graf, net als wij Ben je op
zoek naar wysheid, dan kan je
beter met een oude boswachet gaan praten dan met een
PELGRIM
oude boom Oudere boswachHETE-LUCHT FORNUIS
ters luisteren slechter, maar
Gas elektra fornuis grill thermostaat en sierdeksel '1199
jn veel spraakzamer

499.-

849.-I

269.-

798.-

Electronische besturing
Zeer stil Adviespnjs'1099

ETNA FORNUIS
?ETER EN GOEUK.OPW

MIELE WASDROGER
Electronischen reverserend
RVS trommel Adv'1799

Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel Adv'695 -

498.-

LUXE FORNUIS

Gasoven vonkontsteking en
ovenlade Adviesprijs'849 -

CENTRIFUGE

398.-

2800toeren RVStrommel '249

90 LITER VRIESKAST PELGRIMKÖOKPLAAT
3 vakken Adviesprijs 698 -

2 deligepannendragersen
sierdeksel Adviesprijs*490-

pTiF»!

O7Q _

a£/O.
WHIRLPOOL KAST ifM?
ETNA KOOKPLAAT
Gunstig energie verbruik
"**capaciteit, CFK-vrij

4pilsrnet2 delige branders

BOSCH VRIESKAST

HOLLANDIAKOOKPLAAT

GSD1300 3 laden 11kgmvriescapacileil Adv'848 -

4 pitsgjskookplaal AdV'295

158.-

OPZETVRIESKAST
Handig! 50 liter Adv'595 -

ATAG WASEMKAP

3 standen en vetfilter '259-

VRIESKISTEN!

138.-

De lopmerken leverbaar in
alle maten en soorten Er
is al een vrieskist vanaf

.nden '135
'131
AVANCE 3 standen

299.-

78.

20 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD

ETNA WASEMKAP
"11MKAP

maandagmiddag
. 13.00 tot 1i.OO uur
dinsdag t/m vrijdag. ...... . 09.30 tot 1 «.00 uur

MSTERDAM - AMSTELVEEN • ALKMAAR •

zaterdag . .

• ZOETERWOUDE - ZOETERMEER LEIDSCHENDAM • MAARSSENBROEK HILVERSUM - UTRECHT • ZEIST

KOOPAVONDEN Badhotvedorp Maarssenbroek
Delft en Zoetermeer vrijdag. . . 19.00 tot 21.00 uur
overigi filialen donderdag . . . 19.00 tot 21.00 uur

. 09.30 tot 17.00 uur

Wat verderop staat het 'Bosmuseum' een barakkig gebouwtje dat lijkt te stammen
uit de tijd dat de Bosbaan gegraven werd, 1934 dus '60 jaar
Amsterdamse Bos' heet het Tshirt van een man binnen Het
is Henk Buring (60), beheerder
van het Bosmuseum, klaar om
de Boerenwandeling te maken
een van de zes nieuwe wandelingen door het bos

Het was met het bos als wandelbos een beetje zoals met
het Bosmuseum en dat Tshirt enigszins verouderd

Heilig

~~ 549.-

AEG BOVENLADER

Wassen en drogen m 1 machine 1000toeren Adv'1549-

A

M6135 Supersnel verwar
men en ontdooien Uitneem
baardraaiplateau AdV279

179.-

INDESIT 900 TOEREN
WASAUTOMAAT

Duizend hectare natuurbos en park om
doorheen te wandelen, maar 'de
Amsterdammer durft het bos niet in.' De
gemiddelde bezoeker komt vaak niet verder
dan die ene picknickstek, het
openluchttheater, de speelvijver of de
kinderboerderij. Daarom zijn er zes nieuwe
wandelroutes, 'om de mensen weer het bos
in te krijgen.'

SIEMENSAFWASAUTOM.

KG25V03 240 netto inhoud
2 vriesladen AdV1348 -

BOSCH
ELECTRONISCHE
<OEL/VRIES COMBI

l

GSF341 3 programma s
Variabelemdeling Adv'1099

Topklasse 6 Programma s
Waterontharder en waterstop
Ariviespnjs'2099

AWM800 15 programma s
Ruime vulopening Milieuvriendelijk Deurbeveilimg Adviesprijs "1079 -

548.-

528.

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT

795.SIEMENS KOEL/VRIES

WHIRLPOOLWASAUTOM.

WE900 Instelbare centrifugegang regelbare thermostaat, RVStrommel zelfreinigendepomp Adv'1199-

Nederlands lopmerk, 4 pro
irammas 12couverts '899

BAUKNECHTVAATWASSER

MIELE KOELKAST

AEG WASAUTOMAAT

'Nieuwe wandelroutes moeten
7
mensen het bos weer in krijgen

LUXE VAATWASSER
230 LITER
KOEL/VRIES COMBI

woensdag 23 september 1998

Mijn gedachten dwalen verdei Eigelijk een beetje ergerdie verheeilyking van bomen Met zijn allen m hoger
sfeten rond de heilige eik, ge-

zellig Bomen zijn gewoon
maar levende wezens die er
het beste van maken Ze hebben niet meer mystieke krachten dan de eerste de beste
brandnetel, en daar kan je
tenminste nog soep van maken
Vrolijk Japans gekwetter
haalt mij uit mijn dagdromen
Inmiddels zyn foto's gemaakt
van alle mogelijke combmaties van zeven Japanners m
een kastanje Mijn gasten
spnngen kwiek uit de boom
Dat kan makkelijk, want de
stam steekt maar een paar
meter boven de grond uit De
rest zit eronder Deze
paardenkastanje stond er
namelijk al
voor het Bos
werd aangelegd Op de
bodem werd
destijds eerst
een laag van
vier meter
vruchtbare
klei neergelegd, daarna
werden pas
de nieuwe bomen geplant
De werkers
vonden de
kastanje zo
mooi, dat ze er niet toekwamen hem te rooien Ze brachten puin rond de wortels aan
en beschermden hem zo tegen
het kleigeweld
De boom overleefde de hele
operatie Het is nu een monument van het ontzag dat mensen voor natuur kunnen hebben Het is geen monument
van heiligheid De natuur
heeft met veel aan devote aanbiddmg, de meeste heiligen
sterven tenslotte de marteldood Maar ontzag kan nooit
kwaad Zonder het ontzag van
de eerste bos-arbeiders had ik
die Japanneis een populier
van dertig metei hoog m moeten sturen Dat was de betrekkingen tussen de landen vast
met ten goede gekomen
Rernco Daalder

ADVERTENTIE

„Dit T-shirt," zegt Buring, „is
nog van '94 toen het bos zestig
jaar bestond, gerekend vanaf
de aanleg van de Bosbaan Ik
werk hier nu zo'n tien j aar Een
van mijn taken was om de
oude wandelroutes het bos uit
te gooien Er waren ooit twaalf
wandelingen langs houten
paaltjes m twaalf verschillende
kleuren, maar die duurden
hooguit een kwartier "
Vanaf de naast het Bosmuseum gelegen pannekoekenboerderij Meerzicht, neemt de
liefhebber een pad langs de
Ringvaart om de Haarlemmermeerpolder Ondermeer m dit
gedeelte is sprake van natuurüjk bosbeheer Wat mets meei
of minder inhoudt dat memand dit stuk loofbos beheert,
behalve dan de natuur zelf
Omgewaaide bomen, afgebroken takken het blijft allemaal
heerlijk liggen, als stronken
voor mos en elfenbankjes
„Ik ken het Amsterdamse
Bos inmiddels als m'n achtertuin," stelt Buring, iets wat hij
van de mensen uit de regio niet
kan zeggen „Het doel van de
nieuwe wandelroutes is mensen weer het bos m te krijgen
Ze duren elk een uur en hebben allemaal een ander thema
Zo voert de Vijverwandeling
langs de vijvers m het bos "
„Zonder palen durft men hét
bos niet in Men wil liever met
de parkeerplaats verlaten om
naar de speelweide te lopen,
als er geen route is aangegeven Hoewel het Amsterdamse
Bos voor een deel als park is
aangelegd, is het voor de Amsterdammer een echt bos Men
is toch bang om te verdwalen "

In het Amsterdamse Bos liggen onherbergzame
moerassen en Oudhollandse weide Er zi|n fan
tastische uitzichlen en er is een natuuibos waai.
pechlen en roofvogels huizen De nieuwe wan j
lelroutes van het Bos voeren u langs deze
geheimzinnige plekjes Speciaal Ier gelegen
neid van hel 75 |ong beslaan van hel
Amsterdams Stadsblad en hel Amstelveen;
rs u mee
om achter alle geheimen van hel Bos te
komen Op zondag 27 september kunt u

wandelen met
de boswachter
De nieuue bosuandclingcn duren elk een uur en hebben dllenia.il een andci llicnia Zo \oeil de Boerenw .indeling', bii\ooibeeld, langs de
geitenboeiden) (inzet)
l otulnnol nuk Ciost \\c hl

Tja stedelingen Het Am damse Bos met enkel natutuVanaf de spottei spiek loopt
sterdamse Bos lijkt oneindig liefhebbers wat te bieden het pad weei het bos m Na het
groot Op eigen houtje dooi heeft Aan de ovei zijde van de ovei steken van de weg voeit
het bos ciuisen, is ei vooi de Ringvaart gloeien veideiop de het pad dooi een beukenbos
meeste bezoekeis niet bij gebouwen van Schiphol
naai de heemtum en het vogelEen bekende spottei spiek eiland
Toch loop je er in hooguit een
veiduidelijkt Bunng
uurtje uit, aangenomen dat de hiei
De angst om na dagenlang
stadsbewonei wel iets mei kt nog, met een giijns die vei- londzweiven van hongei en
als hij voor de
doist om te
dei de
keet
komen in het
achtereen
Amsteidamse
'Zonder paaltjes durft
hetzelfde
Bos blijkt hekringetje
laas, al na een
r
volgt
n
klein half uui
stadsbewoner
het
bos
n
Dooi
de
ongegiond Ei
dichte
beis genoeg eet------- baai s te vingioenng laat ~~~°~~™~~~~"~
het water van de Ringvaait raadt dat ook hij dit gevogelte den Niet de bizons die Aitis
zich in het begin met zien Dan met helemaal bij een boswan- hiei in een weiland houdt Het
passeeit het pad een giasveld ~~ ~delmg vindt hoi en „Ik ben een stevige hekwei k gaiandeert
waar een tiental mensen ge- taosbeheeidei met een handi- eeider de veiligheid van de
biologeeid ovei het watei cap zo zou je het kunnen noe- wandelaai Maai de Boeienstaart Als even later de ban- men Als ik mij vergelijk met wandeling heet Boeienwandeden van een laag overkomend collega's van Staatsbosbeheei Img omdat het de wandelaai
veikeeisvliegtuig zowat de ha- uit lustiger stieken ja Die van de pannekoekenboeideiij
len van je hoofd schioeien, is vliegtuigen zijn niet leuk maai aan het begin naai de geitenboeidenj hiei biengt Een
wel duidelijk dat het Amstei- ik ben ei aan gewend

7

'Zijn ideeën zijn nog altijd fris

bot dje aan de ingang van het
tetias, veizoekt vnendelijk
meegebiachte consumpties in
de tas te houden Deboeidenj
vei koopt immeis zelf biolo
gisch-dynamische zuivel
De wandeling voert veidei
ovei een bruggetje Voor je de
speelweide bereikt, staat s zomeis en in het begin van de
heifst links van het pad hek
senkiuid De Vlaamse botam
cus Mathias Lobelius ondeizocht in de 16 e eeuw in Panjs
(Lutetia m het Latijn) het
kruid dat m de eeiste eeuw
dooi de Griekse arts Dioscoiides naar de mythische tovenat es Cnce genoemd was Lobehus noemde het kruid Circaena
lutetiana, heksenkiuid dus
Geen gedachte die zomaai
bij je opkomt als het heksenkruidje al opvalt Vooi de leke
wandelaai is dit en meei te Ie
zen in zes boekjes met natuur
infoimatie die de Vereniging
vooi Natuur- en Milieu-educatie heeft geschieven Voor elke
wandeling is in het Bosmu
seum een boekje te koop

Een gevelsteen aan de Korsjespoortsteeg 20 in de hoofd- ,
stad geeft aan dat dit het ge- \\
boortehuis is van Eduard
Douwes Dekker (1820-1887),
beter bekend als de schrijver
Multatuli. Hier is sinds 1975
het Multatuli Museum gevestigd en wordt een kijkje op
zijn leven gegeven
ULTATULI HAD het
met op buigerlijke bekrompenheid Dus
toen hij ontdekte dat hij met,
zoals hij altijd gedacht had,
geboren was op de Haarlemmerdijk maar m de Korsjes
poortsteeg, was dat een teleurstellmg
„Dat hij in de grachtengoidel geboren was, vond hij heel
akelig Het beantwoordde met
aan het romantische beeld dat
luj van zichzelf had," zegt conservator van het Multatuli
Museum Jos van Watei schoot
Misschien kan het vooi Multatuh een schrale troost zijn dat
de Korsjespoortsteeg waai nu
schaarsgeklede dames m
roodverlichte lamen staan,
nog moeüyk bourgeois te noemen is
Het bekendste boek van
Multatuli, Max Havelaai
waarin hij wantoestanden m
Nederlands Indie aan de kaak
stelde, verscheen m 1860 In
1910 werd ter ere van vijftig
jaar Max Havelaar door het
Multatuli Genootschap een
herdenkingstentoonstelling
ingericht Deze was aanvankelyk te zien m het Stedelijk Museum, later m de Universiteitsbibhotheek en tegenwoordig
m de Korsjespooitsteeg
Multatuli is geboren op zolder, waar nu de conseivatoi
huist „De situatie in zijn geboortehuis kennen we i edelijk
goed, omdat hij m Wouteitje
Pieterse zyn jeugd beschnjft
Daarin heeft hij het ovei een
huis met drie verdiepingen
Bovenin woonde Iruj met zijn
familie, daaronder woonde
een weduwe en in de keidei
een arme sloebei Hij heeft de
situatie m het huis gekend, luj
heeft alleen het huis niet gekend "

Biam Couvieui

Er zijn twee mogelijkheden
- De Notuurtocht: langs moerassen moe
rasbossen en weilanden ten noorden van de
Bosbaan Afstand zeven kilometer Halverwege
n er koffie mei koek m boerderij Meerzicht
Vertrek om tien uur s morgens vanaf de Iribu
ne bi| de Bosboan Einde om twaalf uur bi| de
tribune (bereikbaar met bus 169 170 171 en
172 van NZH en bus 69 of 63 van GVB Holle
Koenenkade richting Bosbaan lopen)
- De Boerenwandeling Van boerderij
Meerzichl naar de Geilenooerderii en lerug
Langs wmdsingels en monumentale Engelse
landschappen maar ook door woest natuur
bos Afstand viereneenhalve kilometer Na
afloop koffie met koek m boerderij Meerzicht
Vertrek om tien uur s morgens vanaf
Meerzicht Einde om half twaalf m Meerzichl
De boerderij is met bereikbaar per openbaar
vervoer wel met de fiets Automobilisten kun
nen parkeren aan hel einde van de Bosbaan
bij de Ringvaart
Normaal kosten deze wandelingen vijftien gul
den Lezers van deze krant belalen slechts
zeven gulden vijftig (inclusief rondleiding
door een boskenner koffie met koek en aan
het eind van de wandeling de gloednieuwe set
wandelroulefolders van het Bos)
Telefonisch aanmelden K verplichl en kon tus
sen zeven uur s morgens en drie uur s mid
dags op het kantoor van hel Amsterdamse
Bos telefoon 020 643 1414 (vragen naar
NIJS Sprado)
De kosten voor de wandeling moeten contant
bij aankomst m hel Bos worden betaald

M

In het museum st.iut de antieke scluijftafcl u.i.u.i.in Mult.ituh met

n ei ken

zijn kioontjespen heeft zitten
weiken en een klok die nog
piecies op tijd loopt Een deel
van Multatuli s bibliotheek is
ei eveneens te zien Deze was
zo veelzijdig als de man zelf en
bevatte heel diveise boeken
de Fabels van La Fontame
wetenschappelijke
boeken
In h«t donk»r zijn wij op ons bestl
ovei genealogie wiskunde en
kennissen, en bijvooibeeld
een seiie weiken van Dickens
Vooi het i aam is een lode sofa
neergezet Hieiop sleet Multatuli in Duitsland zijn laatste
dagen tot hij een laatste fatale astma aanval kieeg
In de vooikamei staan de
umen van Multatuli en zijn
tweede vrouw Mimi De as zelf
is in 1948 in een monument
veiweikt op begtaafplaats
Westeiveld bij Duehuis Van
Wateischoot Dat is gebeuld
omdat Multatuli de eeiste Nedeilandei uit de geschiedenis
F» AT H E
is die weid geciemeeid Hi] is
in de loop van zijn schnjveiscaiueie atheïst gewoiden en
Voor reserveringen:
kl
In de woonkamer boven, zijn vond ciemeien een mooie opLfwionale Pathé Bioscoopreserveringslijn 0900.202 53 50 soct/pm
interessante vooiwerpen vei- lossmg Want wat zou hij moeR*a<lpl*«g ri* filaatstlljk* bl*sc*«pa|enda v«»r h «t filmaanbtd «n aanvanf stfjdcn.
ten als atheïst op een keikzameld die Multatuli tijdens
Pathé bioscopen in Amsterdam: Bellevue Cinerama / Calypso, .Cinema, City en Tuschinski.
zijn leven, en daarna, omnng- hoP
U vindt allt adressen van Pathé Cinemas in de GOUDEN GIDSden Zo staan ei een antieke
Het museum wil kennis ovei
Multatuli uitdiagen Wij heb• a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i schrijftafel waaraan hy met

kiooiit)cspen heelt /itten

leis ovei het algemeen hiei
naai toe Vooi onze hulp knj
gen wij van hen vaak meeideie
exemplaren
Als Van Wateibchoot ge
viaagcl woidt waai om Multa
tuli zo veel mensen honderd
jaai na zijn dood nog steeds
bezighoudt zegt hij Multatuli is in leite een heel modern
mens Ik heb nog steeds wat
aan zijn onafhankeli]ke denk\\ijze Die man is zo fus hij
doet je zo voel ideeën aan de
hand die tijdloos zijn Ik zal de
laatste zi]n om te ontkennen
dat Multatuli ook veel neuzelt
ovei negentiende ecuwse ondenveipen die niemand iets
mtciesseien Maai zekei de
hcltt van zijn weik is nog
steeds i azend boeiend Multatuli was een heel onafhankelijk
dcnkei en dat is ook de lode
beeld de Chinese deKoieaan- di acid m zijn wei k 11 acht ?o
be de Japanse de Pakistaan- onafhankelijk mogelijk te denken Neem niet alles klakkese de Roemeense en ga zo
loos aan
maai dooi Omdat wi] het
giootste studiecentium zijn
JanPictci Ncp\cu
op het gebied van Multatuli we hebben zi|n boeken boe- Alull.ituli MUMMIIII geopend (IniMl.is
ken ovei hem tienduizend
\.iil 10 tot 17 uui (il op /.Uuclig t n
ktanten- en tiidschuftaitike- yoiul.iij x.111 \Z tot 17 uur Koisiispoortstres 'O Viiisteulim ti-lotoon
len en twaalfhonderd foto s
101 i,.ma U Uis
en pi enten - komen de veita-

ben hiei zijn wet ken staan m
alle uitgaven alle edities alle
diukken en alle vertalingen
Tenminste dat is het streven
De Max Havelaai is in 37 talen
veitaald We hebben bijvooi-
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL l cannabis
6 wetenschap 11 aaide 13
luw 14 numniei 16 doelpunt
17mestvocht 18 hdw 19 lijm
21 kenmeikend 23 opschudding 24 zwijn 26 veikoopplaats 27 gast 28 bei huid 30
sluis 31 touw 32 spelleidmg
34 met elkaai 35 bijb Tig 3G
moisdoek 37 doopvadei 40
stoi mi am 43 vaal 44 kledmgbtuk 46 leeks 48 veibond 49
haide wmd 51 jong mens 52
vi g koningin 53 weikplaats
55 pi o d Veluwe 56meteiton
57 wond 58 uniek 60 suo loco
61 te kennen geven 62 meetk
fig . 64 metaalsooit 65 veistellen

beldeel 3 zelfkant 4 bij\\ i
vaaituig 6 dagblad 7 \ci i
huid 8 keung 9 neoduie l o
buigzaam 12 spoedig l i op
lettend 15 diet 18 \\apen 20
honmgdiank 22 kist 23 Kb
dingstuk 25 ^eihvedhtujd 27
Biusselb biet 29 heebtei 31
lichtje 33 vooi dat 34 eioent
37 vloeihjst 38 echtgenoot »
schoendeel 41 Canad mcci 12
scdeit 43 vleien 44 KCM !i
keis 47 adellijken 40hand\at
50 veimoeden 53 hoekpilaai
54 pi ad Oostzee 57 baai dn
59 meisjesnaam 01 dioumes
63 vi maat

VERTICAAL l visgeiei 2 bij-

VLUCHTN \BOOTSI:K

Oplossing votisjo p«//el
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EEN DAG SLAGHAREN IS EIGENLIJK TE KORT

Divers personeel gevraagd
L

I

G

I

M

Avontuurlijk vakantie vieren nabij
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN

G

VNV is een eigentijdse succesvolle dienstverlener, die
behoort tot de grootste ondernemingen in de beveiligingsbranche. Onze klanten zijn gerenommeerde bedrijven en
instellingen, die representativiteit en professionaliteit
belangrijk vinden.

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mict'u-ii<l\ t'i'lt'iitio kunnen worden <;r/ct « i v r r l of IJ Ko

liiuiiiu'ii Inccihr in «im'rsr Irtlrr^rmtllrii.
l'.n in iilirn-M \t*r\tij/i*ii MIJ n.uir ilr -prruli* IMIII ii|> d
]»a»m.i ..MICKO'S".
l'l.i.il-in^ i- miifirlijk in ilr viil;;t'n<lr ril i t ie:
/ \ \ n \ I M l H T S \IIUA\SHK U) J().:>:t|M-rmillim<-h-r.
l kunt <li' Irksl \.iii mv Micro-.iiUi'i'Icnlicrotnliiiiatif /

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
l il il mitumrr N nirt \ niir Ixvnr^kliirhlrti) of /ruilen ;i,in:
MÜTfl'o \\ *'('klIH'!!!.!

1',,-ll.u- 156. 100(1 Al) Ain-l.-nlaiii
OiiU Mior n-arlir» nirl hrirfminimrr

lïr sliiiiin^stijilfii i;clili-n v u u r |>I.MtMii>! in ilr/i-lfdr
« rek.

\norilr lii'liilin^nnl\.iii^l n «M-II arri'|it^iroka!ii'l.

Schoonmaakpersoneel gevraagd

Ja, dat kan in Vakantiepark Collendoorn in mooi Overijssel.
Reserveer snel voor een 3-daags herfstvakantie-arrangement:
*2 overnachtingen in een gezellig vakantiehuisje met TV
op slechts 5 km afstand van Attractiepark Slagharen.
*3 dagen lang gratis entree in Attractiepark Slagharen met z'n
vele nieuwe en geweldige attracties zoals The Eagle, de wildwaterbaan, de looping star, de spannende wild west shows,
lekker verwarmd zwemmen in het Bergbad en nog véél meer.
*genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's.
*'n pony bij uw vakantiehuisje als kameraad voor uw kinderen.
per vakantiehuisje max. 6 pers.
* Dat is een belevenis voor de kinderen én voor u!
Geldig voor de data:
* VR 16 - ZA 17 - ZO 18 OKT.
* VR 23 - ZA 24 - ZO 25 OKT.
+ M A 2 6 - D l 27 - WO 28 OKT.
WO 28 - DO 29 - VR 30 OKT.
SLAGHAREN, DAAR GENIET JE NOG 'T MEEST 1 VR 30/10- ZA 31/10 - ZO 1 NOV.
RESERVEER SNEL: 0523-683000 TOT 20.00 UUR * Aankomst 12.00 uur; vertrek 10.00 uur,

WOONSTICHTING
Woonstichting De Key is een zelfbewuste, marktgeonenteer- Wegens sterke groei van onze activiteiten zijn wij voor de
de, maatschappelijk verantwoorde onderneming in de volks- regio Amsterdam op zoek naar gediplomeerde
huisvesting. Met ca. 31.000 woningen, hoofdzakelijk in Amsterdam gelegen, en ruim 300 medewerkers behoort De Key
tot de grootste corporaties van Nederland.
afroep, parttime (voor 15-20 uur per week)
Voor de afdeling Service Onderhoud district Centrum zoeken
wij een
- Ook reflectanten boven de 50 jaar verzoeken wij te
reageren
en naar:

MOBIEL SURVEILLANTEN * (m/v)

TIMMERMAN M/V
(fulltime)

TAKEN
U verricht timmerwerkzaamheden aan of m bewoonde woningen van De Key. Verder houdt u zich o.a. bezig met eenvoudig tegel- en stucadoorwerk, klein metselwerk aan binnenmuren, graaf- en straatwerkzaamheden, eenvoudig loodgietersen electricienswerk en eenvoudige schilder- en isolatiewerkzaamheden. U plaatst hang- en sluitwerken vanzelfsprekend bent u verantwoordelijk voor de noodzakelijke administratieve afhandeling. U gaat deel uitmaken van een team van tien
vaklieden.

HERFSTVAKANTIE
3 dagen f 428,-

AANKOMENDE
MOBIEL SURVEILLANTEN (m/v)
UW PROFIEL
- U bent representatief en dienstverlenend.
- U bent woonachtig in de omgeving van Amsterdam en
i.b.v. rijbewijs B en bij voorkeur van eigen vervoer.
U heeft een opleiding op VBO/MAVO niveau.
U heeft interesse in het volgen van opleidingen en geen
bezwaar tegen het werken in avond-, nacht- en weekenddiensten.

(Para)medisch personeel gevraagd

PROFIEL
U bent een actieve timmerman (of -vrouw) met bij voorkeur
Wilt u een maandelijks extraatje verdienen?
het diploma LTS-C Bouwkunde en het gezeldiploma TimmeEn vindt u werken in een hotel een uitdaging?
ren. U beschikt over goede materiaalkennis en een rijbewijs
Dan zijn er nog banen voor u op de afdeling:
B. Verder is van belang dat u beschikt over ruime ervaring in
Huishouding/Schoonmaak
de bouw en renovatie van woningen. U bent flexibel, kunt
Wilt u werken in een gezellige sfeer, bel dan tussen 20.00 en goed met mensen overweg en hebt verantwoordelijkheidsge22 00 uur Albatros Hoteldiensten, 035-6938058
voel.

Technisch personeel gevraagd

TECHN1CUM
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is op zoek naar
elektronica-toppers
voor PTT-Reldservice!
DE WERKZAAMHEDEN ZIJN:
Het onderhouden en repareren van
diverse apparatuur op elektronisch
en mechanisch gebied op postkantoren
door het hele land.
Vooraf volg je een 15-daagse
opleiding.

WIJ BIEDEN
- Een contract voor bepaalde tijd (met de mogelijkheid tot
omzetting naar dienstverband voor onbepaalde tijd).
- Volledige vergoeding van de ABM-opleiding.
- Een leuke, uitdagende functie met veel afwisseling.
- Beloning volgens één van de beste CAO's in de branche.
- Een gunstige vergoeding voor onkosten en onregelmatige beheert twee verzorgingshuizen in Amstelveen, te weten:
DE OLMENHOF voor 97 bewoners en 't HUIS AAN DE POEL
SALARIËRING
Past u in bovenstaand profiel en voelt u zich aangetrokken tot voor 146 bewoners, alsmede 29 aanleunwoningen.
Bij een 36-unge werkweek bedraagt het bruto maandsalaris het werken in de beveiliging? Stuur dan binnen 10 dagen uw
min. ƒ3.272,- en max. ƒ4.169,-. De Key biedt daarnaast briei aan VNV Beveiliging B.V., Keienbergweg 50, 1101 GC Wegens uitbreiding van het aantal functionarissen in 't HUIS
AAN DE POEL zoeken wij bejaarden/ziekenverzorgenden
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een Amsterdam, t.a.v. mevr. T. van Putten.
met leidinggevende ervaring in de functie
premievnj pensioen en een eindejaarsuitkering van 6%.

INFORMATIE EN SOLLICITATIE
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer B.
Herrebrugh (hoofd Service Onderhoud), op werkdagen van
08.00 tot 17.00 uur te bereiken op telefoonnummer
(020) 675 09 71 en van 19.00 tot 20.00 uur op telefoonnummer
(020)6332445. Misschien kunnen we meteen een afspraak
maken voor een sollicitatiegesprek. U kunt ook uw schriftelijke sollicitatie binnen 10 dagen richten aan Woonstichting De
Key, t.a.v. afdeling Personeelszaken, Jan Tooropstraat 29,
1062 BK Amsterdam.

Vroegop-Windig
Groothandel in groenten en fruit
Met spoed zoeken wij voor de zaterdag

Stichting Bejaardenzorg
Amstelveen

Medewerker linnenvoorziening m/v

teamleider m/v

Academisch ziekenhuis en medische faculteit in één organisatie. Patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs, geïntegreerd in
(FULLTIME)
een internationaal georiënteerde cultuur. Waarin medewerkers elkaar aanspreken op professionaliteit en kwaliteit, op Naast het leidinggeven verrichten de teamleiders gedeeltelijk
samenwerking en eigen verantwoordelijkheid. Zich daarin ook uitvoerende taken.
thuisvoelen en daarin groeien.
Het dienstverband wordt aangegaan voor een jaar met een
Ook van u vragen we deze instelling en mentaliteit. U wordt mogelijke omzetting naar een vaste aanstelling.
verantwoordelijk voor de aan- en afvoer van linnen goederen
en bedrijfskleding. Uw werkzaamheden varieren van het Salaris conform CAO-verzorgingshuizen schaal 7, maximaal
controleren en distribueren van de linnencontainers tot het ƒ 3.960,- bruto per maand op fulltime basis.
merken van linnengoed met een patchmachine en het aanvullen van de kledmgautomaten. Ook verzorgt u de uitgifte van INLICHTINGEN kunnen worden verkregen bij de heer F.
personeelskleding via de balie. Bovendien wordt u de vaste Wolff, Hoofd bewonerszorg, dagelijks tussen 14.00 -15.00
vervanger voor de eerste medewerker.
uur, telefoon 020-641 9351.

chauffeurs

U heeft een opleiding op MAVO-niveau, kunt omgaan met
computers en u beheerst het Nederlands in woord en
U dient in het bezit te zijn van een groot rijbewijs en het geschrift. Verder heeft u 3 a 4 jaar ervaring als medewerker
vereiste chauffeursdiploma. Aanvangstijd 05.00 uur 's och- van een facilitaire dienst. U bent praktisch, dienstverlenend
tends. Inzet op andere dagen is eventueel ook mogelijk.
en zelfstandig ingesteld. Uw salaris ligt tussen ƒ2.509,- en
VEREISTEN:
ƒ3.512,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband,
MTS-elektronica
Ook zoeken wij voor onze afdeling emballage: fulltime
exclusief een toelage in geval van waarneming.
Rijbewijs B (i.v.m. auto v/d zaak)
MEDEWERKERS die van aanpakken weten (leeftijd 16-20 jr).
Meer informatie wordt u vanaf 23 september graag gegeven
Voor uw sollicitatie of meer informatie kunt u bellen met Ria door mevrouw F. Spaaij, chef linnenvoorziening, (020)
Jansen, tel. 020-6828866. Vroegop-Windig, Food Center
566 33 22. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen veertien
Amsterdam W1, jan van Galenstraat 4, 1051 KL Amsterdam. dagen richten aan de heer C. van de Woestijne, P & O
Uitzendburo De Werkbank
BV, Van Baerlestraat 45,
adviseur, kamer GO-225, AMC, Postbus 22660, 1100 DD
HORECA-RECLAME/TELECOMBEDRIJF
Verenigingsnieuws
(lid NBBU) zoekt:
Fullservice reclamebureau zoekt nieuwe MENSEN M/V voor Amsterdam.
voor direct
ons snel groeiend bureau in Amsterdam werkzaam in de Vermeld daarbij vacaturenummer ADMF9810/10.
* chauffeurs groot
rijbereclame-industrie m.b.t. telecommunicatie, horeca,
wijs/CCVB
• Klaverjassen. Donderdag- zwembaden, bioscopen, hotels, sportcentra en de entertain' Opruimers/allesdoeners
avond in 't Stekkie.
Academisch Medisch Centrum
mentindustne. Geen ervaring vereist. Voor meer info of een
Magazijnmedewerkers
Info, Erica 023-5715215.
afspraak bel direct T.D.A., 020-6695500, b.g.g. 020-6154395,
Telefoon 020-6769135.
vragen naar Monica.
De opleiding tot rij-instructeur
of vrachtautochauffeur start
maandelijks in Amsterdam.
Vraag gratis info (brochure)
SAN
Verkeersopleidingen
A'dam. Tel.: 020-69 22 223.
Kampeerautobedrijf in Amsterdam zoekt een klantvriendelijke DUIZENDPOOT met 2
'rechterhanden.
Goede
spreekvaardigheid Engels,
i.b.v. rijbewijs B. Parttime/fulltime, alles is bespreekbaar.
Schr. sollicitaties aan
B&W, Postbus 1891,1000 BW
Amsterdam.

Reacties: tel. 0800-1635

SCHRIFTELIJKE SOLLICITATIES kunt u tot 10 dagen na'het
verschijnen van deze advertentie sturen naar de directie van
Stichting Bejaardenzorg Amstelveen, Populierenlaan 21,1185
SE Amstelveen.

Oproepen - Mededelingen
Dames gevraagd tot 50 jaar die mee willen doen aan een
marktonderzoek. U krijgt hier een vergoeding voor.
Inlichtingen 020 - 665 44 47.

Algemeen Maatschappelijk Werk
Het Algemeen Maatschappelijk Werk Centrum en het Algemeen Maatschappelijk Werk Zuid organiseren een cursus
UITKOMEN MET INKOMEN.
Deze cursus is voor mensen die weer greep en inzicht willen
krijgen op hun eigen financiën. De cursus is op maandagavond van.19.00 tot 21.00 uur. of .op donderdagochtend van
09.30 tot 11.30 uur.
Voor een folder en/of aanmelding telefoonnr.: 557 33 33
(centrum) of 6730751 (zuid).
'N FEESTJE? 'N PARTY?
Gewoon zin in lekker eten?
"SUDAWI"
Japanse Sushi
Uiterlijk voor 10.00 uur bestellen
Gratis thuisbezorgd. Tel. 023-5731227.
SUPER VLOOIENMARKT
Haarlem Extran Sportcenter
Zon. 27 sept. 10.00 - 17.00 uur, 20 stands
Org. v. Aerle 0492 • 525483 SBS6 text 750

Markten/braderieën
VLOOIENMARKTEN
27 sept. Emergohal te Amstelveen
4 okt. Hogendorphal te Amsterdam
Org. Hensen, telefoon 023-5402334.
Nederlands Grootste
VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
26-27 sept. Zie SBS6 text 650
10.00 - 17.00 uur, 20 stands
Org. v. Aerle 0492 - 525483

Vlooienmarkt zo. 11 oktober Te koop: KOLIBRI, kajuit zeilsporthal Zeeburg A'dam.
boot4 sl.pl., 3 voorzeilen, veel
Tel. 020-6425871.
extra's, 5.60 x 2.05 x1.15, prijs
ƒ6000,-. 020-4185501.

Fen pruik als het
nodig is!

Mode
Dond. 24 sept. 'GOUWE
OUWE' JAREN 60/70 dansontmoetingsav. v. alleenst,
va 30 jr. De Ossestal, Nieuwelaan 34 Osdorp/A'dam 20 u.

Brugman Atlas Moderne keuken.
LeverTiaui' in 4. ook onderling Ie combineren
kleuren. Afin. 300 cm.
Compleet met inliouwapparatmir.
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Vraag naar

KEUKENS & BADKAMERS

Inhoiwupparnliitir
binnen -l 8 uur
Kclevenl.

Monet Strijkservice
Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
17,00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-52502188.

Zat. 10 okt. 'Stijldansavond' v.
alleengaanden & paren. De
Ossestal, Nieuwelaan 34, Os- • Kind. merkkled. 6-10 jr,
dorp, 20.30 u. Géén dahssch. jeans, trainingski. 1 m. wtnterleder, welkom. 0297-328712. jack, ƒ5 p.st. i.g.st. 5713509.

Woninginrichting

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Te koop wegens verhuizing:
2x 2-zits + 1x 3-zits leren
bankstel, crèmekleurig + verKLUSSENBUS
stelbare rug; tafels; 2 pers. Voor DE
iedere klus, bellen dus.
bed met nachtkastjes + ace.
Tel.: 023 - 5713780.
Alles m nieuwstaat. T.e.a.b.
Telefoon : 023-5718645.
SCHILDER heeft nog tijd v.
• T.k. 2 1-pers. bedden, sta- 3innen- en buitenwerk. Vrijbl.
len frame + matrassen, ƒ75 srijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 5719800.
p. bed. Tel. 023-5715004.
• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.
Kunst en antiek
*Veilinggebouw Amstelveen*
Heden INBRENG voor veiling
19 en 20 oktober. Spinnerij 33,
Amstelveen 020-6473004.

Beeld en geluid

Te koop
aangeboden
diversen

• Te koop: 4 eiken stoelen,
leren zitting, zo goed als
nieuw, ƒ200. 023-5715689.

Woningruil
Aangeb. 4 kam.won., gerenov., A'dam oud-w., 2 hg hk,
pracht, uitz. over Rozengr./da
Costak./de Clerqcstr., huur
ƒ 515 p.m. Gevr. 3 kam. flat te
Zandvoort, huur onder ƒ 800.
Inl. tel. 020-4122172.

Opleidingen/cursussen

Poiytaal
BEGIN NU!

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE te koop of te huur
gevraagd in centrum ZVT. Br
o. nr. 761-39099 v.d. blad.

haarwe
en pruiken

Dus... maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
heren(mgat)werken
Dinsdags gesloten vMS.

\WHJtK\QiaBE8EBJWI
Heemstedestraat 2 8 > v

b.h. Hoofddorpplein.
Amsterdam.

>/

Tel. 0206157107

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Appartement te huur tot 1 juni
1999, geheel gemeubileerd
eigen tuin, alles incl. ƒ975,Bel naar 023-5712211.
Uw rubrieksadvertentie
<unt u zowel schriftelijk als
:elefonisch opgeven. Zie vooi
iet adres en/of telefoonnummer de colofon op de adver:entiepagina van deze krant

Beter onder dak bij1 de
THEO RIETVELD VASTGOED,
VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 020-6418541
Altijd de beste condities - de voordeligste tarieven. Wedden'

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Stewardess zoekt woning in
A'dam/A'veen, Uithoorn, AmDierenvrienden: wij zoeken • Uw particuliere Micro bon stelland e.o. Tel. 06-51526626
collectanten voor 3 tot 10 ok- per post verstuurd bereikt Te huur gevraagd: garage
tober. Telefoon: 023-5714302. ons pas over 3 a 4 dagen. c.q.
opslagruimte.
Felicitaties
• Wij behouden ons hetOpdrachten die te laat
023-5714447, vraaq naar Eric.
recht voor zonder opgave van binnenkomen worden
automatisch de week
• Sunta Veerkamp is voor redenen teksten te wijzigen daarop geplaatst.
Diversen
haar doctoraal
geslaagd. of niet op te nemen.
Kanjer! Papa en mama.

Uitgaan

Onroerend
goed te koop
aangeboden

Auto's en
auto-accessoires
10e Haagse oldtimerbeurs
26-27 september. De Uithof
400 auto's, ± 200 standhou
ders. Tel./fax: 070-3977210.
Auto-demontagebedrijf
STRIJDONK, RDW/ARN erk
lid Stiba. Inkoop sloop/scha
de-auto's. Gratis gehaald. Te
vens verkoop oude en nieuwe
onderdelen.
Meteorenweg
381, A'dam, 020-6319802.

'HOGE BIJVERDIENSTEN*
Dames v.a. 18 jr gezocht voor
Voor een perfecte SAAB
het van huis voeren van gesprekken met 06-bellers. U SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep., onderhoud, APK. •
kunt dag en nacht werken, de
Eigen revisie-afdeling
computer houdt bij hoeveel u
Motoren/versn.bak
verdient. Dit kan oplopen tot
Verkoop nw/gebr. ond.
ƒ5000,- br. p.mnd. Bel voor
ROYAL CLASS SAAB
info: 010-294.48.80.

0906-Nummers
0906.98.89. Rijpe Sjaan DD Ik ga door, waar anderei
zkt jongens (18) v. Live Seks. stoppen! Schaam me ner
Grijp onder m'n rok. 99 cpm. gens voor en wil harde SEKS'
Harriet! 99 cpm. 0906-9794
50 cpm! Binnen 5 seconden
vrouwen 30+ direct live aan LIVE! Black, beautiful en hol'
Voor de liefhebber v. zwarte
de lijn! 0906-17.22.
vrouwen! 99 cpm. 0906-06 01
50 cpm! Thuiscontact: vrouwen (20-59) zoeken een af- New*New*New*New*New
SECRET-PHONE-COMPANY
spraak thuis. 0906-17.44.
De 1e seksafluisterlijn v. Ho'i
60 cpm.! Wijkdating: vrouwen 0906-97.22 Secret!! 99 cpm
uit jouw wijk zoeken een afOntdek de duistere wereld1
spraak! 0906-17.17.
SM. Je meesteres LIVE1 Z'l
Afspreken in jouw
wijdt jou in! 99cpm. 0906-9625
postcode-gebied:
POSTCODE DATING! Vrou
0906-50.222.04 (1 gpm)
wen 18-55 jr zkn sekscontad
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
BEL DAMES THUIS
* SEKS ALARMNUMMER "
In heel Nederland
Snelseks Direct Live 99 cpm
GEHEEL PRIVÉ

(09)06-98.50

0906*0611

24 u/pd (1 gpm)
Zie ook Nieuwsnet 9
Kabeltekst pag. 440 en 450

Spannende date?
0906-50.15.15.6.
Advertenties van
vrouwen 18+. (1 gpm)

Beluister anoniem
advertenties 18+
0906-50.15.15.6 (1 gpm).

STUDENTES geven tel "r
voor sekscontact!
Biseks! Buurvrouw/buurmeis- Bel: 0906-18.22 (1 gpm).
je (18)! Spelletjes steeds har- Treknummertje zonder 0*>
der! 99 cpm. 0906-95.26.
Praktijkgericht, kleine groepen, verschillende niveaus,
kosten op je telefoonreke
Verhuizingen
internationaal erkende diploma's.
ningü Bel 0068 35274 (4gpm)
Bel voor informatie mevrouw M. Overdorp 0297-522707. Dagelijks seksen hete meisVanavond al een
jes (18) op onze LIVELIJN! De
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en Engels v. beginners + halffijne afspraak?
heetste!
99
cpm.
0906-06.03.
kamerverhuizingen/transport. gev., ƒ 6 p/u. Begin 24/28/29Rijles auto's
0906-50.222.04 (1 gpm)
Voll. verz. Dag-nachtservice. 9. PROGRESS 020-4124800.
Direct contact met
en motoren
020-6424800 of 06-54304111.
stoute vrouwen
LAAT WETEN WAT JE WILT!
0906-50.222.21 (1 gpm.)
assertiviteitstraining
start oktober-november
Direct contact met
Financiën en
0906-9789
Alblas Verkeersscholen
Tel. 020-684.5392 / 692.4331
vrouwen thuis!
Je zegt het maar,
handelszaken
0906-50.222.21 (1 gpm).
TEKENEN & SCHILDEREN
020-6722121, Vincent
UW RIJBEWIJS
Doorgeschakeld
• Uw rubrieksadverten'!fi5
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
met vrouwen thuis
kunt
u zowel schriftelijk a'0906-50.222.21 (1 gpm).
• Wij behouden ons hetVoor auto/motorrijles in
telefonisch opgeven. Zievo"
recht voor zonder opgave van Amsterdam e.p. is een gratis
V.A. ƒ75 - DORSMAN
Een spannend
het adres en/of telefoonnu^
redenen teksten te wijzigen infogids verkrijgbaar.
blijft toch goedkoper!
contact in de buurt
mer de colofon op de
of niet op te nemen.
Bel nu: 023 - 5714534.
Tel. 020-4205386.
0906-50.222.04 (1 gpm).
tentiepagina van deze

• T.k. Aristona tv, 70 cm met
afst.bed. + teletekst, 30 kan.,
ƒ 150. 023-5712649 (9-16 u.).

Commerciële Taalcursussen

Duits, Engels, Frans, Italiaans,
Japans, Nederlands en Spaans.

Wat jij wilt

DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:
AMSTERDAM. Stadhouderskade 74.020-fi752956. HOOFDDORP". Kruisweg785 C. 020-6533462.
ZAANDAM', l'irtrr Ghijsenlaaii 11/ProvinnaUojr. 075-6157867. ZOETERWOUDE". Hoge Kijnclijk 1%. 071-5892086.
'ook BadkauicrslioNvrooni. Overige adressen vindl u in dr Gouden Gids.

in 5 dagen

Autoverzekering

fedia.
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thuiszorg
KENNEMERLAND
ZUID

Thuiszorg Kennemerland verleent huishoudelijke, verzorgende en verplegende diensten waardoor klanten zo lang
en zo optimaal mogelijk thuis kunnen
blijven wonen.
Uitgangspunten van onze organisatie
zijn respect voor de eigen leefsfeer van
de klant en professionaliteit van de
dienstverlening.
De organisatie is voornamelijk werkzaam in de gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort.
Er wordt nauw samengewerkt met andere zorgaanbieders in het werkgebied.
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woensdag 23 september 1998

'Wij maken
mensen
gelukkig
met vaste
prothesen'

In het werkgebied verlenen ruim 900 medewerkers jaarlijks zorg aan circa 2.500 klanten.
Bent u verzorgende en zoekt u meer zelfstandigheid en afwisseling in uw
werk?
Dan biedt werken binnen onze organisatie u daarvoor de gelegenheid.
Thuiszorg Kennemerland Zuid geeft u de ruimte om uw kwaliteiten in zorgverlening verder te ontplooien.
U maakt deel uit van een klein team waarin ieders inbreng telt.
Bovendien zijn het werkgebied en de omgeving waarin u werkzaam bent aantrekkelijk.
Momenteel hebben wij binnen onze zorgteams in Heemstede en
Zandvoort behoefte aan

VERZORGENDEN voor DAGDIENSTEN
voor 20 uur per week of meer

en
VERZORGENDEN VOOR AVOND-/WEEKENDDIENSTEN

Wieneke
Middeldorp: „Ik
heb enorme
bewondering voor
de mensen die dit
allemaal
moeten
doormaken"

voor ca. 10 uur per week
of een combinatie van dag- en avond-/weekenddiensten.
Het exacte aantal contracturen en de werkuren worden in overleg vastgesteld en zijn mede afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden.
Wij zien uw reactie graag tegemoet wanneer u beschikt over een
opleiding bejaardenverzorgende, ziekenverzorgende of yerzorgende OVDB en ervaring heeft in een verzorgende functie.
Heeft u ervaring in een verzorgende functie maar geen diploma?
Dan kunt u eveneens bij ons aan de slag en zich door middel van
opleidingen verder ontwikkelen.

!

- •

Foto Jaap
Maars

Uw salaris bedraagt bij indiensttreding - afhankelijk van uw ervaring - maximaal/ 3.677,- per maand (bij een fulltime dienstverlening van 37 uur). Uitloop naar ƒ 3.876,- per maand behoort
tot de mogelijkheden.
Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Thuiszorg.
Ook wordt er een tegemoetkoming verstrekt in de kosten van
kinderopvang.

W

Solliciteren? Onze afdeling secretariaat stuurt u op verzoek
graag een sollicitatieformulier toe.

STICHTING THUISZORG KENNEMERLAND ZUID
Van Lennepweg 1, Aerdenhout. Tel. 023-5213421
Internet: http://home.wxs.nl/-tkz
Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout Fax 023-5213499
E-mail: tkz@wxs.nl

einig mensen stappen
opgewekt naar de tandarts, maar er werken
kan heel leuk zijn.
Wieneke Middeldorp (42)
is al twintig jaar met veel
plezier tandartsassistente,
de laatste jaren op de
afdeling Implantologie
van het Academisch
Centrum Tandheelkunde
Amsterdam (ACTA). De
behandelingen zijn chirurgisch en duren lang.
„Ik heb enorme bewondering voor de mensen die
dit allemaal moeten doormaken."
Na haar opleiding tandartsassistente, heeft
Middeldorp de eerste jaren
van haar loopbaan gewerkt
in een gewone praktijk. Zij
hielp bij de gangbare handelingen als het vullen van

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleiclingcn die 10 dagen duren'.: Mank
gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE'METI IODI .

Bol 0900-89911G1
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGIN l.

gaatjes en het maken van
kronen, bruggen en protheses. Tien jaar geleden stapte zij, verlangend naar iets
nieuws, over naar ACTA.
Dit is een samenwerkingsverband van de twee faculteiten Tandheelkunde in
Amsterdam. Hier worden
tandartsen opgeleid en
onderzoek gedaan.
Bovendien verricht men
klinische behandelingen,
die een gewone tandarts
niet doen kan.
ACTA heeft verschillende
afdelingen. Middeldorp
werkt op de afdeling
Implantologie, waar bijvoorbeeld mensen die last
hebben van losse kunstgebitten vaste prothesen kunnen krijgen. Middeldorp:
„Dat is het ontzettend
leuke van implantologie, je
kunt veel voor hen betekenen. Wij krijgen mensen

binnen die jarenlang tobben met slechtzittende prothesen, waardoor hun
sociale leven achteruitgaat.
Ze durven niet meer in een
restaurant te eten of voor
de klas te staan, omdat ze
bang zijn dat de prothese
uit hun mond valt. Die
mensen zijn heel gelukkig
datje iets maakt dat vastzit
in de mond, want ze kunnen weer appels bijten en
in een restaurant eten."
De behandelingen op
Implantologie zijn operaties onder lokale verdoving. „Wij implanteren titanium kunstwortels in het
bot. Daarna moetje het bot
de gelegenheid geven zich
aan het titanium te hechten, zodat het goed vast zit.
Na drie tot zes maanden
vindt een tweede operatie
plaats. We zoeken de

implantaten weer terug en
daar komen dan titanium
opbouwen op die boven het
tandvlees uitsteken. Daar
overheen komt een soort
rail waar de prothese op
klikt. De mensen klikken
die zelf vast in hun mond
en kunnen haar er ook
weer uithalen. Er bestaat
ook een vaste constructie.
Die wordt in de mond
geschroefd en kan men er
niet zelf uitnemen."
Voorafgaand aan de behandeling maakt de tandartsassistente de operatiekamer in orde. Tijdens de
operatie geeft zij onder
meer de steriele instrumenten aan. Zij moet daarom goed weten wat de arts
doet en draagt een grote
verantwoordelijkheid.
„Werken op de
implantologie vraagt meer
van je dan wanneer je in

een gewone praktijk werkt.
Je moet heel secuur werkcn, zeker wat de steriliteit
aangaat. Het is ook leuk,
want je moet steeds meedenken over de volgende
stappen, wil je de behandeling goed laten verlopen."
Verder moet de tandartsassistent bij ACTA de patiënten opvangen en gerust
stellen. „Zij liggen twee
uur in de stoel. Wij geven
valium, zodat ze minder
nerveus zijn en om kaakkramp te voorkomen als ze
zo lang hun mond moeten
openhouden. Ik heb enorme bewondering voor de
mensen die dit allemaal
moeten doormaken.
Mensen die al jarenlang
tobben met een prothese,
hebben er echt heel wat
voor over.
Jan Pieter Nepveu

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

INFORMATICA AMSTCROAM
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Voor buitcnlantl.se en Nederlandse vrouwen start
de V rouwen vakschool Informatica Amsterdam
(VIA) in samenwerking met Arbeidsvoorziening
regio ZNH eind oktober de
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Experts op het gebied van klantenbinding en
klantenbehoud.

5

Wij zoeken interviewers voor een
unieke flexibele job!
Onze voorkeur gaat uit naar
HBO-moeders of oriënterende academici

Opleiding

HELPDESKMEDEWERKER
Voor vrouwen die geïnteresseerd zijn in een functie
in de automatisering, waarbij kennis van computers
en programma's gecombineerd wordt met een servicegerichte instelling.
De opleiding start eind oktober en eindigt uiterlijk
2 juli 1999.
Toelatingseisen voor de opleiding zijn:
- vooropleiding op mbo/havo niveau
- ervaring met computers
- ingeschreven bij liet Arbeidsbureau
- de Nederlandse taal goed beheersen
- na de opleiding beschikbaar zijn voor dearbeidsmarkt

ARBEIDS&VOORZIENING
Naast bovengenoemde opleiding start de VIA in samenwerking met de Sociale Dien.st Amsterdam in
november ecu

Opfriscursus

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
Voor \rou\ven met een bijstandsuitkering, die op
zoek y.ijn naar een ba.m in de administratie. Dey.c
cursus start begin november en eindigt in maart
1999, waarna een stage volgt (minimaal ?2 uur per
week).
Toelatingseisen voor de cursus y.ijn:
- een bijstandsuitkering van de Sociale Dienst
Amsterdam
- eeli vooropleiding op lbo-c/mavo niveau
- minimaal l jaar werkervaring als administratief
medewerker
- na de opleiding beschikbaar y.ijn voor de arbeiiKmarkt

lïcnt ti geïnteresseerd in één t'iin bovenstaande opleidnigen? Wij honden een i-oorliehtingsochtend op dinsdiig 2') september. De voorlichting begint om ().3() uur
''n duurt di' hele m htcud. Als n van plan bent tt' toornen,
l'eldan naar de \'IA, \\'odanstraat i te Amsterdam, teIcfwn Ü2H-M>2 70 %.

M

LOYALTY & PROSPECT MANAGEMENT BV
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• Horeca Onderne
•..^.v.O'S'i
Cafébedrijf/Sociale
Hygiëne
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Om telefonisch contact te leggen en te onderhouden met relaties in de markt.
Waar? In ons hi-tech Business Call Center.

High Risk Flight Agent
op Schiphol!?

Wat verwachten wij van onze nieuwe
collega's?
- telefoonervaring
- minimaal 23 jaar
- MBO-niveau
- min. 16 uur per week beschikbaar
- zelfstandigheid/flexibiliteit
- teamworker
Wat bieden wij?
- prima salaris
- vaste overeenkomst
- spaarprogramma
- zeer afwisselend werk
- interne opleidingen
- doorgroeimogelijkheden
- prettige werkomgeving
- goede bereikbaarheid

Ben jij (m/v) geschikt om de specialistische veiligheidscontrqles op de 'hoge risico vluchten'
pp Schiphol uit te voeren? (o.a. de veiligheidsinterviews, de platform- en vliegtuigbewaking
en het fouilleren en visiteren van passagiers en
hun bagage.)
Je hebt minimaal HAVOA/WO of MBO, beheerst
de Nederlandse en Engelse taal zeer goed,
woont binnen een straal van 60 km van de
luchthaven en bent flexibel inzetbaar?
Stuur dan je schriftelijke sollicitatie voorzien
van een curriculum vitae en recente pasfoto
z.s.m. naar:

Uitnodiging aan alle leden van woningbouwvereniging E M M voor
de ledenvergadering op donderdag 1 oktober 1998, aanvang
20.00 uur in hotel Gran Dorado,Trompstraat 1 te Zandvoort

Voor het beantwoorden van vragen over uw woning en het oplossen
van individuele problemen zijn vanaf 19.00 uur de afdelingshoofden
van de werkorganisatie aanwezig.
1.

Opening, mededelingen.

2.

Vaststellen agenda.

3.

Vaststelling notulen van de ledenvergadering van 23 september
1997.
De notulen liggen ter inzage aan de balie op kantoor.

4.

Ingekomen stukken.

5.

Verkiezing ledenraadsleden.
Momenteel zijn er 29 leden in functie. De ledenraad mag
maximaal bestaan uit 40 leden.
Volgens het rooster treden af de dames Y. H. G. Duivenvoordenv.d. Velde en M. Zeilstra en de heren A. Bruijnes, J. Kreyger,
A. J. Laane en H. G. Sikkens. Zij hebben zich herverkiesbaar
gesteld.

Bel donderdag 24 of vrijdag 25 september
tussen 10.00-12.00 uur of 14.00-16.00 uur
op telefoonnr. 020-6916044 en vraag naar
Michiel of Diana.
Hullenbergweg 367,
1101 CP Amsterdam Zuidoost.

Seceurop Nederland Security Check B.V.
T.a.v. Afdeling Personeelszaken
Postbus 9021, 1006 AA Amsterdam

Bindende voordracht: de Ledenraad stelt voor de dames Y. H. G.
Duivenvoorden-v.d. Velde en M. Zeilstra en de here A. Bruijnes,
J. Kreyger, A. J. Laane en H. G. Sikkens te herbenoemen als
ledenraadslid van E M M.

S

SECEUROP
NEDERLAND

Het doen van een bindende voordracht(en) kan ook geschieden
door leden. Van deze voordracht(en) moet tenminste drie dagen
vóór de vergadering van de Ledenraad melding zijn gemaakt aan
de Ledenraad, door middel van een door tenminste twintig leden
ondertekend voorstel, dat vergezeld dient te gaan van een bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat met handtekening.

Personeelsadvertenties worden gelezen in de nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde leesduur van zo'n 21 minuten

De voordracht(en) vanuit de leden dient naast twintig handtekeningen ook de volledige namen en adressen van de ondertekenaars
te bevatten.

ligt het voor de hand dat de personeels- en opleidingsadvertenties goed gelezen worden.
Bel voor meer informatie over succesvolle personeelswerving ons kantoor.
De uitgebreide folder en advertentie-tarieven liggen voor u klaar.
Amsterdam 020-562.3076 Amstelveen 020-347.3422
Zandvoort
023-571.7166

W

De Ledenraad heeft domicilie ten kantore van de
woningbouwvereniging.
6.

Rondvraag.

Pauze
7.

Actualiteiten.

8.

Sluiting.
w o n i n g b o u w v e r e n i g i n g E MM

ADVERTEREN? ZANDVOORT: 020 -571 7166

Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 023 571 49 24
Telefoon 023 571 77 41

14

woensdag 23 september 1998

Weekmedia 17

KNIP UIT EKPAK HONDERDEN CULDENS VOORDEEL BIJ SINCER!
TOPKLASSE O VER LOC K
VOOR PROFESSIONEEL
\ NAAIRESÜITAAT

SC^D^©

LET OP!
MAAR 4 DAGEN
6EIP1C!

Du Singer Ovcrlock 14 U 444, professioneel
*jerceduh.ip voor al «w naaiwerk.
. Men kan werken mot 3 of 4 draden
C on \ivcft tlaürdoor de *teuz*ï uit een zeer
uitgebreid jirekïoorten programma.

' Beschikt over
11 nuttig» n»|,«,
w.o. stretchstekco

JI.I«

PYËRLOCK
:

14 U 444

PARK DUIJNWIJK

•
xonrwc

• Vler-faie
knoopsgat
•, 9 N.iaipiogi.immo'i
.Optionele

Handig» knop
voor stekenkeuie

N IJ

Elektronische
uielrieidsregelu
Gecombineerd naaivlak
«n otteisoiredoos

SINCER
lour Family Compaay

0^3 C^S^^^(^ ^^ C3
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'Bijna-Duijnwijkers'
doen de komende
nachten geen

LET OP! MAAR 4 DAC E N CELPIC!

ZEESTRAAT 48, ZANDVOORT TEL. 023-5720072
C.V.-onderhoud

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

letel fjaarlij'ksPonderhouden en bij Qeri.
| beraaft u S^^^^nr^" -

Aan een nieuwe
C.V.-ketel toe?

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Verhuizingen

%£f£ huren vanaf f 25,- per maand.

IllWENS
gfrt-.i'»-^;
:

•

•

^08004998830
\k
,.\*

^,.

Wü onderhouden, repareren, inslalleren.
verkopon en verhuren duizenden
•n ventilatievcrwarmings-, warmwater- en
vr
svstemen door heel Nederland

ii'

WEKELIJKS EUROPA

V.r«niging «on
NifUrlond**
IrHollotitb'J'ij.'

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

ERKENDE
VERHUIZERS

De toewijzing van de Duijnwijk-woningen laat niet zo heel lang meer op zich wachten. Nog een aantal onrustige

Johan Cruijffen de Grote Sponsor Loterij nodigen u uit:

nachten... en dan weet u zeker of u één van de gelukkigen bent. Over uw financiering kunt u echter gerust zijn.

nqo elke zondag!
Johan Cruijff, ambassadeur van
de Grote Sponsor Loterij, nodigt
u uit:
"Bingo speelt u vanaf 4 oktober
elke week bij de Grote Sponsor
Loterij! Bingo mee voor prijzen
van 5 tot 25.000 gulden. En u
wint zelfs zonder volle kaart.
Want met de Bingo van de
Sponsor Loterij valt iedereen die
actief meespeelt geregeld in de
prijzen. Kijk dus elke zondag
om 20.30 uur naar RTL 4."
Bingo
Om Bingo te blijven spelen, moet
u zich nu opgeven bij de Sponsor
Loterij! Dal kan met de bon op
deze pagina. Want het grootste
wekelijkse .Bingospel van
Nederland wordt vanaf 4 oktober
niet meer door de Postcode
Loterij, maar door de Grote
Sponsor Loterij georganiseerd.
Johan Cruijff
De Sponsor Loterij steunt goede
doelen voor sport, welzijn en cultuur. Zo steunt de Sponsor
Loterij een initiatief van Johan
Cruijffen Terre des Hommes in
India. Een project dat kansarme
kinderen weer een toekomst
geeft!
Elke week Bingo voor maar één tientje per maand, dat kan alleen bij
de Sponsor Loterij. Teken snel in en stuur de bon vandaag nog op!

Wilt u ook in hel komende scizocn weer Bingo spelen in de
Record Show? Vul dan deze bon

in en meld u aan als lid van de
Grote Sponsor Loterij, voor maar
één tientje per maand. Doe het
vandaag, dan heeft u uw bingokaarten binnen 10 dagen in huis!

•

Uitslagen
Postcode Loterij
Record Show
20 september 1998
De Bingogstallen
getal 1 t/m 22

*

38 39

21 40 34

31

43

09

26

03

13

29

41

20

18

17

10

28

42 30 44 12

*

Heeft u met bovenstaande
getallen een volle kaart,
dan wint u de

BINGO f^P

ffl'Ja, ik wil bingo spelen en dus meedoen aan de Grote Sponsor Loterij. Ik
wil kans maken op alle prijzen inclusief
de Bingoprijzen.

D de heer

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
D / 30,- (drie lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,- (één lotnummer)

Postcode:

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters.
Deelname aan de Grote Sponsor Loterij houdt
in aanvaarding van het reglement.
Voor informatie: tel. 020 - 677 68 00.

BE GROTE

ö mevrouw

Zandvoorters zijn immers uitgeslapen genoeg om zich niet vast te leggen op een standaardhypotheek. Zij gaan
eerst vrijblijvend met de specialisten van Cense & Van Lingen praten. En weten dan al snel dat een goed
hypotheekadvies verder gaat dan een laag rentepercentage. Ook uw carrièreverloop, uw huidige en toekomstige
financiële situatie en fiscale aftrek spelen een rol. In ons gesprek komen de volgende onderwerpen zeker ter sprake:

FINANCIEEL PLAN
Voor welke kosten kom ik te staan bij de aankoop van een woning? Hoe hoog wordt mijn maandlast? Heb ik
dubbele woonlasten tijdens de bouwperiode? Kan ik de hypotheeklast nu en in de toekomst dragen?

WAARDEBEPALING
Wat is het belang van een waardebepaling van mijn huidige woning?
Is deze waardebepaling vrijblijvend en zonder kosten?

VOLSTREKT ONAFHANKELIJK
Worden alle mogelijkheden en tarieven objectief vergeleken? Krijg ik wel de scherpste tarieven?

Thuisbingo van
f25.000,Ovariga Bingoprijzen
getal 23 t/m 36
16 f 10.000,11

f 1.000,-

45

f 100,f 50,f 40,f 30,f 25,-

37

BON

Maar niet vanwege
hun hypotheek!

08
24
36

01
04
19
02
35
33
07

f 20,f 10,f9,f8,f l,f6,f5,-

Bel ons voor een vrijblijvende
afspraak en bespaar aanzienlijk!

150.98.09

Naam:
Adres:

Plaats:
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
Tel:.
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
de Grote Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875,1100 VG Amsterdam.

Straatprijs augustus
bekendmaking 20 september
f 5.000,7887 TS
Extra Straatprijs
f 25.000,7887 TS 014

Da BMW
1985 AK 001 in Driehuis

NVM
MAKELAAR

CENSE
&
v
LINGEN
A
N

Stand Mega Jackpot

2 miljoen
Elke zondag
20.30 uur op RTL 4:
de Postcode Loterij
Record Show

Bel (023) 5 715 715

voor onafhankelijk
en vrijblijvend advies

519.700 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

Nieuwsblad

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
58-e jaargang nummer 40, oplage 5.4251
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Los nummer 2 gulden

Ondernemers stemmen voor afsluiten Kerkstraat
vinden voor het parkeerprobleem
als de Kerkstraat dicht blijft. „Zodat
mensen die even een boodschap willen doen in de Kerkstraat niet te ver
weg hoeven te parkeren," legt Tom
Maintz, voorzitter van het Ondernemers Platform (OPZ) uit. Het OPZ
adviseert de gemeente namens de
Kerkstraat-ondernemers.
„We willen voorkomen dat de gemeente in de Zuidbuurt alleen nog
maar bewoners laat parkeren en ondertussen geen alternatief biedt
voor het winkelend publiek. Hoe?
Bijvoorbeeld door een parkeergaraDe historische beslissing van de
De ondernemers vinden wel dat ge onder het busstation. We verondernemers is donderdag gevallen
tijdens een ingelaste bijeenkomst de gemeente een oplossing moet wachten niet dat volgend jaar die

ZANDVOORT - De Kerkstraat
mag deze winter een wandelpromenade blijven van een meerderheid van de winkeliers en horecaondernemers in deze straat. Laden en lossen dient tot elf uur mogelijk te zijn. De afsluiting moet
voor een proef van één jaar zijn.
Dat advies geven de ondernemers
aan de wethouders Herben en Hogendoorn, die er vanavond over
vergaderen.

onder leiding van de voorzitter van
de Kamer van Koophandel. Zeventien ondernemers stemden vóór afsluiting. Drie waren er tegen.
Eerder bleek uit een door studenten gehouden enquête al dat het
draagvlak voor de wandelpromenade groter geworden was: 28 ondernemers voelden er wél wat voor; 22
wezen het dicht houden van de
Kerkstraat af. Veel van de tegenstemmers waren tijdens de vergadering donderdagavond echter niet
aanwezig.

parkeergarage al gebouwd wordt,
maar wel dat het meegenomen
wordt in de parkeerplannen die nu
ontwikkeld worden op het raadhuis."
Het is voor het eerst dat de ondernemers de gemeente zelf vragen om
de Kerkstraat af te sluiten. Jarenlang bestond er veel weerstand tegen. In 1996 besloot de gemeenteraad daarom om de Kerkstraat in de
winter open te houden voor verkeer.
De kans bestaat dat de gemeente-,
raad terugkomt op dat besluit. Vanavond leggen de wethouders Herben
en Hogendoorn tijdens een openbare commissievergadering aan de po-

litiek een voorstel voor om in de
Kerkstraat tijdens de winterperiode
geen auto's toe te laten.
De reden daarvoor is dat de Kerkstraat nieuwe bestrating heeft gekregen. Auto's passen niet in de opgeknapte straat volgens de wethouders. Auto's verminderen bovendien
de veiligheid voor de voetgangers en
het is volgens de wethouders niet
raadzaam om slechts voor een paar
maanden parkeerautomaten neer te
zetten.
Het politieke voorstel past redelijk goed bij de omslag onder de ondernemers van de Kerkstraat. Het
enige verschil is dat de wethouders

Uit volle zeemansborst
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een proefperiode van twee jaar voqrstellen en de ondernemers het één
jaar willen aankijken. Over het laden
en lossen tussen zeven en elf uur
's morgens zijn de wethouders en de
ondernemers het wel eens.
De wethouders willen daarnaast
25 duizend gulden beschikbaar stellen voor een onderzoek naar het oplossen van de verkeersoverlast van
vrachtwagens in de Zuidbuurt, op
het Gasthuisplein en het Wagenmakerspad. Zij willen het verkeersbureau Goudappel en Coffeng het onderzoek laten uitvoeren.

Shanty's
slaan aan
bij publiek
pagina 3

Zie ook pagina 3

Kinderen mogen zelf
banken beschilderen

ZANDVOORT - De Zandvoortse basisscholen mogen elk
een zitbank van de gemeente beschilderen en op een plek
dicht bij school neerzetten. Volgens initiatiefnemer Victor
Bol zijn de leerlingen al druk bezig met het maken van een
ontwerp. Op 14 oktober is het resultaat van hun inspanningen te zien, want dan worden de banken onthuld.
Bol hoopt dat de kinderen bank die Bol een paar jaar gedoor het bankenproject zich leden primaire kleuren gegemeer realiseren hoe waardevol ven heeft op het Raadhuisde zitbanken zijn voor het plein.
beeld van Zandvoort zijn.
„Ik wil dat de slogan 'Zand„Misschien vernielen ze ze voort, de meest kleurige badminder snel als ze horen hoe plaats vart Nederland' meer
duur zo'n bank is. Bovendien aandacht krijgt. De oude slozijn ze er nu zelf mee bezig." gan 'Zandvoort, meer dan
De aanleiding voor het be- strand alleen' heeft zijn langschilderen van de banken is de ste tijd wel gehad."

Ockersens
onvermoede
schrijftalent
pagina 5

Lions
starten
moeizaam

Knutselen met zand helpt
Afrikaanse crack-kinderen

Uit volle borst zongen de vele toeschouwers en de zes Shantykoren zondagmiddag het Zandvoorts Volkslied ter afsluiting van het Eerste Shantyfestival
Foto Anclré Lioberom

Bronzen duilje
ZANDVOORT - In de duinen achter de boulevard is een
munt uit 1768 opgedoken. Arie
Koper heeft de munt onlangs
gevonden ter hoogte van het
circuit. Het gaat om een bronzen 'duitje' uit Overijssel. „Hoe
die hier terechtgekomen is,
daar heb ik geen idee van," aldus Koper.

„,,,,
'Keukens "
tovert'deze
week wel
hele lage
prijzen
tevoorschijn.ï
Als u binnen
twee jaar een
keuken nodig
heelt en nu

*"""j""# ''"'
.» j'
"

koopt, haan fjmfrettpws^

AMSTELVEEN
BINDERIJ 14a - 020-6402227
INDUSTRIETERREIN BOVENKERK. BIJ ASP

OOSTZAAN
ZUIDEINDE 39 - 075-6845287

Waterstanden

04 okt
05 okt
06 okt
07 okt
08 okt

HW

10.34
12.16
01.05
02.06
02.56
03.37
04.19
05.02
05.46

Sanders

Haltestraat verzint eigen plan voor inrichting
inventariseren van wensen en
voorstellen voor de nieuwe inrichting van de Haltestraat als
de nieuwe klinkers er liggen.
De werkgroep is voortgekomen uit een vergadering waarvoor de hele straat uitgenodigd, was. Iets meer dan de
helft kwam opdagen. 15 oktober komt de werkgroep opnieuw bij elkaar.
Voorlopig neigt de mening
van een meerderheid van de
ondernemers uit de Haltestraat naar niet afsluiten en de
straat omvormen tot een dertig-kilometerzone. Plantenbakken en parkeervakken
moeten elkaar afwisselen.
Daarom is een werkgroep uit „Het moet er een beetje uit
de Haltestraat druk bezig met gaan zien als de Bloemendaal-

ZANDVOORT - „We willen
voorkomen dat de gemeente
ons straks voor een yoldongen feit zet, net als bij de ondernemers in de Kerkstraat
gebeurd is. Daarom zijn we
nu al zelf een plan aan het
maken voor onze straat,"
zegt Thea Terol, van kledingwinkel Belli & Rebelli uit de
Haltestraat. De gemeente
gaat er vooralsnog vanuit dat
de Haltestraat tussen Jupiter en de Schoolstraat voetgangersdomein wordt. Veel
ondernemers zijn daar echter niet zo blij mee.

seweg," meent Terol. „Of zoals
de Binnenweg in Heemstede,"
zegt Robert Demmers van restaurant De Albatros.
Winkelier Charles Moerenburg en initiatiefnemer van de
werkgroep ziet de Haltestraat
over een paar jaar als kruising
tussen de Bloemendaalseweg,
de Binnenweg en de Cronjéstraat. „Met veel groen en ook
mogelijkheden voor terrasjes."
„De Haltestraat moet gezelliger worden en verkeersvriendehjker, dat is het uitgangspunt," vertelt hij. „Dat op
drukke dagen de paaltjes bij
de ingang van de straat de
grond in gaan zodat er geen
verkeer meer doorkan, vindt
niemand erg. Maar het eerste

deel helemaal afsluiten ziet
een meerderheid van de ondernemers van de Haltestraat
niet zitten. Op een paar ondernemers na, die het prettig vinden als ze een terrasje kunnen
neerzetten." Zo is de eigenaar
van restaurant Del Mar volgens een van de medewerksters om die reden een voorstander van het afsluiten van
de straat.
Het nadeel van het afsluiten
van de Haltestraat tot aan de
Schoolstraat is volgens Moerenburg dat het verkeer sluiproutes via de smalle straatjes
naast de Haltestraat gaat zoeken. Bovendien wordt het te
stil in de rest van de straat,

waar veertig ondernemers zitten.
Sommige winkeliers vrezen
dat het de doodsteek voor hun
bedrijf is als de straat afgesloten wordt. Onder hen sigarenzaak Lissenberg en vishandel
De Reus. „Mensen gaan niet
honderden meters lopen voor
hun pakje sigaretten," meent
J. Lissenberg. „Ze zullen hun
sigaretten en andere kleine
boodschappen bij de supermarkt of de benzinestations
doen." „Wij," zegt een medewerkster van De Reus, „merken nu al dat vooral oudere
mensen niet komen als de Haltestraat afgesloten is vanwege
het bouwverkeer voor Jupiter."

A.s. zondag 4 oktober koopzondag van 11.00-17.00 uur.
Gratis parkeren in
EIGEN PARKEERGARAGE

Overtoom 557
Tel. 6184733

Thuiskomen

a la van der Horst
Na een drukke dag verdient u topcomfort,
vindt Co van der Horst. Bijvoorbeeld
in de multi-verstelbare fauteuil
WinkvanTochiyuki Kita. Een
spraakmakend ontwerp
voor ontspanning
op hoog niveau.

Ook in ons wooncGntrum:
Mare Smithuis Keukenarchitectuur, SenitairStudio
Botey open haarden en Rem Art GaKery.

co van der horst
1 /Ö
J»
Jifir
fWM>

.Hans een
>i|r
echte Kroon keuken voor de ,.
helft van de door de leverancier
aanbevolen adviesprijs uit zijn
hoge hoed tevoorschijn! Profiteer
mee van dit magische prijzenfeest
en vraag naar de extra snelle
besllsserskorling!

Datum
30sep
01 okt
02okt
03 okt

ZANDVOORT - Een zee- sche School steunt al enige tijd
meermin die volledig uit zand- de non-profit organisatie Child
sportpagina
korrels bestaat en een bh heeft Right. Alle leerlingen van de
van schelpen of een tempel be- school zamelden dinsdag op
kroond door een kwal. Met ludieke wijzen geld in voor
veel fantasie hebben 25 leerlin- Child Right. Een groep deed
Vragen over de bezorging?
gen van de Antroposofische dat in Zandvoort tussen de
donderdag 9-12 uur
School'uit Amsterdam giste- strandpaviljoens Havana en
tel. 571.7166
ren op het naaktstrand zands- Paal 69. De leerlingen liepen in
Advertenties:tel.571.7166
culpturen gemaakt.
T-shirts met de tekst 'Say no
Redactie: tel.' 571.8648
De zestienjarigen sprakerr- to child islavery'.
voorbijgangers aan om hun
werk te sponsoren. De opADVERTENTIES
brengst hiervan gaat naar een
opvanghuis voor kinderen die
aan crack verslaafd zijn in Johannesburg. Doordat de kinderen, die soms maar negen
jaar oud zijn, opgevangen worden komen ze niet in de prostitutie terecht. De AntroposofiMEUBELSTAD

LW
06.15
07.35
09.00
10.14
11.26
12.04
00.04
00.34
01.15

HW LW
23.35 18.46

19.44
13.46
14.36
15.20
16.01
16.43
17.26
18.08

21.36
22.46
23.30
14.22
15.12
15.56

Vaanstand:
VM ma. 05 okt 22.02 u.
"oogwater wo 07 okt 05.02 uur
NAP -i-l44cm.
Laagwater zo 04 okt 23.30 uur
NAP .71 cm.

Oesters gaan het hardste op Kunst en Kitsch

Binderij 2 Amstelveen. 020-6412505. Maandag
tot 1-3.00 uur gesloten. Donderdag koopavond.

ZANDVOORT - Zien en gezien worden. Dat blijkt voor de
honderden bezoekers van de curiosamarkt 'Kunst &
Kitsch at the Beach' zondag een misschien nog wel belangrijker dan het kopen van de aangeboden waar. Alleen de vis
verkoopt echt goed. En verder is het vooral gezellig.
Pas twee maanden geleden curiosa, antiek, zilver en kriswerd het idee geboren om iets tal in. Voor de gelegenheid
byzonders te doen met de verkoopt hjj vandaag van-alunieke locatie van Grand Café les-en-nog-wat. Op de vraag
Restaurant Riche aan de Bou- of hij al iets verkocht heeft,
levard Barnaart. Mede-eige- valt een korte stilte. ,,Ik heb al
naar Peter Valkenburg: „Je iets verkocht, iets van twintig
moet het vandaag zo zien; er gulden. Even denken wat het
is een tentoonstelling van' nou precies was. O ja, een
kunst en antiek waar boven- kristallen kopje met Juliana.
dien af en toe nog iets ver- Maar daar gaat het niet hélekocht wordt. Gezelligheid maal om, hoor, het gaat hier
om de gezelligheid."
staat voorop."
Verwachtingen voor een beNaast Jan Freen staat Vapaald aantal bezoekers heeft dim Laishev. Deze 21-jarige
hij niet. „Als het vandaag zo Rus probeert vandaag vergezellig blijft en het blijkt suc- schillende uit Duitsland geïmcesvol, is er een grote kans dat porteerde iconen aan de man
we deze dag volgend jaar gaan of vrouw te brengen. Hij is
herhalen." De grootste wel- voor het eerst mee met Jan
doeiier van vandaag is boven Freen, nu even zijn buurman
alles het weer, een niet te ver- in de grote tent. Veel fiducie
waarlozen factor brj zo'n deels lijkt hij er vandaag niet in te
buitenlucht-evenement. Val- hebben. „We staan hier al vankenburg: „Je moet altijd reke- af tien uur vanmorgen en het
ning houden met eventuele schiet niet zo op met de verweersomstandigheden. Daar- koop. Het is toch een bepaald
om hebben we het opgezet zc- publiek hier. Mensen kijken
als we het opgezet hebben. wel, maar kopen niet echt."
Niet al te grootschalig, je blijft. . Of toch? Katj a Groene woud
toch een beetje voorzichtig." uit Haarlem, fervent bezoekJan Freen uit Landsmeer ster van Riche maar nadrukkoopt normaliter schilderijen, kehjk geen lid van de 'vrien-

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat zich in
De Russische
kunsthandelaar
Vadim
Laishev:
„Mensen
kijken vooral
en kopen
nauwelijks"

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik liet
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00
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denclub' van Riche, heeft iets
gezien dat ze zeker gaat kopen: oesters. In de tent beneden het terras bevinden zich
namelijk een oesterbar, een
wijnproefbar
en
diverse
stands. Enkele behoren toe
aan de leden van de kring
Beeldende
Kunstenaars
Zandvoort. Daarnaast aanbieders van Indonesisch aardewerk, teakhouten meube-

len koloniale stijl, meubilair
en decoratiematerialen.
Het terras boven is nagenoeg vol. Terwijl enkele
standhouders en de twee eigenaren rond een grote tafel
genieten van een goed glas
rosé, staat palingroker Ton
Schaapherder uit Blaricum
zijn paling en makreel aan te
prijzen. Op de achtergrond
een felblauwe lucht en een

druk bezocht strand. „Wat
een locatie, dat maak je niet
iedere dag mee. Dat is nog iets
anders dan de braderieën,
verjaardagen en bruiloften
waar ik meestal sta met mijn
paling. Hoe het verder, gaat?
Ik heb nog een paar pondjes
paling in de ton, die komen
vast en zeker wel op. Mensen
zijn er dol op om wat mee te
nemen voor thuis." •

I
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19,60 D halfjaar ƒ35,40 D jaar/61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 710371 017003
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FAMILIEBERICHTEN
Volledig onverwacht werden wij geconfronteerd
niet het overlijden van onze zorgzame moeder en
grootmoeder

Dida Weber
gehuwd geweest met Nicolaas Krans van Petegem
Zandvoort,
Zandvoort,
17 oktober 1933
22 september 1998
Dordrecht:
Volkert van Petegem
Joke van Petegem-Verbqom
Maria, Johanna, Sophia
Haarlem:
Henny van Petegem
Rotterdam:
Martin van Petegem
Bianca Fluit
Rozenobelslraat 28
2042 JW Zandvoort
Correspondentieadres:
V. J. van Petegem
Johanna Naber-erf 380
3315 HL Dordrecht
De begrafenis heeft op maandag 28 september
plaatsgevonden.

o\vz
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UITNODIGING
tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op
Datum:
Tijd:
Locatie:

maandag 12 oktober 1998
20.00 uur
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat

De agenda voor deze avond wordt u nog toegestuurd.
Noteert u alvast deze datum in uw agenda!

Met vriendelijke groeten,
Ondernemers Vereniging Zandvoort
L. Heino, voorzitter

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30-12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

KENNISGEVING

Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 21 september vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 39 door B&W genomen
besluiten is op maandag 28 september vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE

De Welstandscommissie vergadert donderdag 8 oktober 1998 om 15.30 uur
De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluestraat 2, Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Ruimte en Onderhoud,
afdeling Ontwikkeling en Beheer, telefoon
(023) 574 01 00 ^^^^^

ONTHEFFING VOOR HET
HOUDEN VAN RACES OP
4 OKTOBER 1998 VANAF 11.00 UUR

Op grond van de Zondagswet heeft de Burgemeester aan het Circuit Park Zandvoort ontheffmg verleend om, bij wijze van uitzondermg, het raceprogramma op 4 oktober a s om
11 00 uur te laten beginnen, in plaats van liet
gebruikelijke tijdstip van 12 00 uur Deze ontneffing geldt uitsluitend indien op een afstand
van meer dan 200 meter van het punt van verwekking geen gerucht, afkomstig van activiteiten op net circuit, hoorbaar is
BOUWVERGUNNING
De volgende aanvraag om bouwvergunning is bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
98158B Tolweg 37
plaatsen dakkapel

GEMEENTE

Kort na het overlij'den van haar man is na een moeilijke periode, toch nog onverwacht rustig ingeslapen onze moeder, schoonmoeder, oma en schoonzuster

De genoemde aanvraag ligt ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken
bij het college van Burgemeester en Wethouders. Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouw- en sloopvergunningen
en toestemming bouwvoornemen
98081B Burg Engelberts- plaatsen dakkapelstraat 32
ien (22-09-1998)
98095B Koningstraat 11 vergroten woning
(22-09-1998)
98124S Dr Schaepman- slopen garage/berstraat11
ging (22-09-1998)
98126B Dr CA Gerke- plaatsen dakkapelstraat 31
ien (18-09-1998)
98143M Noorderstraat 34 uitbreiden berging
(22-09-1998)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2. 2040 AA Zandvoort. Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van
de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 956, 2003 RZ te Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een
afschrift van het bezwaarschrift

Kornelia Fagel-de Wit
weduwe van Franciscus Jacobus Fagel
17 mei 1919
24 september 1998
Zandvoort:
R. de Wit
E. Wiebes
Bobbie

Te huur

Een compleet verzorgde begrafenis

Bogota:

F. Fagel
C. Fagel-Rodriguez
Alfredo
Paola Andrea
Heemstede:
A. Kuijt-Fagel
H. Kuijt
Sander,
Jeroen
Haarlem:
G. Fagel
Correspondentieadres:
Dokter Kuiperstraat l ZH
2042 BX Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

of crematie voor een éénmalige

(bedr.pand) gem. woning
in centrum boven disco, l pers. eigen opgang, douche, toilet, keuken. T.V. + t.v. aansluiting aanw.
ƒ 900,- per maand, incl. gas, licht, water, l maand
borg.

Tel. 06-53344660.

afkoopsom van slechts ƒ 3.395,Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ 5.500,-

Monuta

Westerveld en Van Beek
uifraartadvies en -verzorging
(023) 584 16 82

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

1. P van Beek

Bel bij een sterfgeval gratis
B'T'TlTJBrïWnnUrflB

Dag en nacht bereikbaar

voor meer informatie:

BEL GRATIS 0800-0224535

(J J J uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direct hulp bij een sterfgeval,
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.
Het hoogheemraadschap Amstel. Goor en Vecht is verantwoordelijk voor het water
iwantiteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbeheer m het zuidoostetijk deel
van de provincie Noord Holland, het noordwestelijk deel van de provincie Utrecht
en een klem deel van de provincie Zuid Holland De werkzaamheden voor het

NIEUW BIJ HEMA

Sjabloneren
Z.S.V. ZANDVOORTMEEUWEN
heeft op zondag 27 september

1998
haar 500e lid begroet
F-pupil
ANOUK VAN SOOLINGEN
geboren op 3 april 1991
VAN HARTE GEFELICITEERD!

ADVERTENTIES

HE

Geen zin om te koken?
* Geen zin om de deur uit te gaan?
* Wel zin in lekkere hapjes?

SUDCIWI
JAPANSE SUSHI
Dagelijks vers gemaakt!
Tel. 023-5731227
Tijdig bestellen
GRATISTHUISBEZORGD

Met HEMA decoratie sjablonen geeft
u uw woning en woondecoraties een
persoonlijk tintje. Zo kunt u bijvoorbeeld een rand op een muur maken,
een kinderkamer opfleuren, een
bloempot van een decoratie voorzien
of een opbergdoos beschilderen.
HEMA heeft grote en kleine decoratie
sjablonen met verschillende dessins
in collectie.

GRATIS
workshop sjabloneren
Don. 1 oktober a.s.
van 12.00-16.00 uur
in de
•- ,

HEMA
Zandvoort

Mede dankzij het

mooie weer,
de inzet,
steun,
financiële bijdrage,
en het enthousiasme van

hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Dunst Waterbeheer en Riotenng
(DWR) ôit gevestigd is m Amsterdam en Hilversum

Kennisgeving
Vergunningverlening
Het hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht heeft het voornemen om aan
Finem Respice BV te Dordrecht een vergunning op grond van de Wet veront
reiniging oppervlaktewateren (Wvo} te verlenen In verband met wijzigingen m
de Wet op de lijkbezorging is het mogelijk geworden menselijke asresten op
een willekeurige voor betrokkene dierbare plek uit te strooien De vergunning

ovz
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heeft betrekking op het verstrooien van asresten op oppervlaktewateren binnen
hel beheersgebied van het hoogheemraadschap In de vergunning worden
oppervlaktewateren genoemd waarop uitstrooiing mogelijk is en waarop uitstrooimg met is toegestaan De vergunning wordt vcileend lot i januari 2000

organiseren in de krant van 14 oktober een gezellige

Innen van de stukkun
Van 5 oktober tot 2 november 1998 kunt u de ontwerp vergunning met bijbeho
rende stukken innen tijdens werkdagen van 9 oo uur tot 16 oo uur
• op Het kantoor van de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR)

HERFSTPUZZEL

l ar»nseweg 30 te Hilversum
• ter secretarie van de gemeente
• Abcoude Raidhuisplem 3
(dependance de Kerkstraat i)

Blancum. Torenlaan 50,
Bussurn, Brinklaan 35

• Breukelen, Markt 13

Diemen D] den Hartoglaan i.

• Loenen Molendijk 34

's Craveland Noordereinde 36.

(bij de sector grondgebied).

Hilversum Dudokpatk l.

• Mairssen, Endelhovenlaan i,

Huizen, Graaf Wichman 10,

. Do Ronde Venen Ooonstaatlaan

Laren. Eemnesscrweg 19.
Loosdrecht

m te Mijdrecht

Nieuw Loosdrechtsedijk 2,

• Br»ukelen Milieudienst Noord
V.esl Utrechi Straatweg 66a.

Muiden Anker :,

. Amsterdam m de stadsdeel

Naarden Raadhuisstraat 3.

Hoofdprijs:

Nederhorst den Berg. Voorstraat 35

kantoren
Amsterdam Milieudienst
Weesperplem ,t
• Ai'smeer Drie Kolommenplem i

Ouder Amstel. Dorpslraat 14
Uithoorn Laan van Meerwijk 16
Weesp Nieuwstraat 41

• Amstelveen Laan Nieuv-cr Amstel i.
Op verzoek kunnen dt'stuVken ook s avonds worden ingezien Tegen vergoe
ding van de kosten kunt u een afschrift krijgen

Een diner voor 2 pers. t.w.v. 125,beschikbaar gesteld door
Restaurant Partyhouse 'T BAKEN
Zandvoortselaan 187

Mondelinge toelichting
Op uw verroeV wordt een mondelinge toelichting gegeven of gelegenheid
geboden voor een gedachtcnwisselmg over de ontwerp vergunning

l
I

Inbrengen bedenkingen

{

Tot 2 nouember 1998 kunt u bij DWR schriftelijk bedenkingen tegen de ont

l werp vergunning inbrengen Uw persoonlijke gegevens worden, indien u daar
\

om schriftelijk verzoekt melbekendgerraakt
Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u teiecht bij de heer E ter Hennepe van de afdeling
Wvo Vergunningen van DWR tel 035 6 477 873

2e t/m 4e prijs:
3 waardebonnen a ƒ 25,beschikbaar gesteld door
Bloemenhuis J. Bluys, Haltestraat
Op 17 oktober deelt ons promotieteam een herfstgeurtje
uit van Drogisterij DE GAPER, Haltestraat

leZandvoortse
Shanty-koren Festival
een groot succes.
Wat ons betreft tot volgend jaar!

Hilversum 30 september 1998 / i oktober 1998

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

ABN-AMRO, Peter en Toos Tromp,
de Tromp Kaaswinkel, Stichting
Zandvoort Promotie, Gemeente
Zandvoort, Holland Casino, Leo
Heino, Stichting Kunstcircus, Floris
Faber, Hotel Hoogland, Het Wapen
van Zandvoort, Café Koper, Pizzeria
Andrea, Victor Bol, Ria van Kooten,
Het Zandvoorts Nieuwsblad, Klaas
Koper en collegae, Kwekerij van
Kleeft, Hans Hoogendoorn, Kitty de
Hoog, Nicolle Arnoldi, de locale omroep ZFM, Daniel Lefferts, Michael
Lefferts, Martijn van Wavelgem,
Politie Zandvoort, Daniel Koper,
Podiumverhuur Lelieveld,
Parkeerterrein tegenover de
Watertoren, Haarlems Dagblad, Jos
Geominij, Marco Voet, de
Shantykoren: West Aleta Singers,
Zandvoorts Mannenkoor, De
Pollesjongens, Amsterdams
Havenkoor, De Skulpers, Het
Stookerskoor en last but not least het
publiek, was het

OVZ
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Elisabeth Burkhard,
28 september 1998

Gert van Kuijk

Twee jaar geleden heb ik de zaak van Henny overgenomen en al
die tijd heb ik de naam Henny's Hairline voortgezet.
Het interieur is inmiddels al veranderd en alleen de naam moest nog
veranderd worden en dat gaat per l oktober gebeuren. \
Om u te laten kennismaken met ons team en dit mee te vieren is er

de gehele maand oktober

KORTING
op alle behandelingen.
(uitgezonderd verkoopart. en waarvoor al
een korting geldt)

Bel voor afspraak 023-5712231, '
Tolweg 20, Zandvoort
Geopend: di. t/m vrij. van 9.00 tot 17.00 uur, zat. 8.30 -15.00 uur
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Lokale radio
ZANDVOORT - De lokale
omroep besteedt tijdens het
.seniorenprogramma vrijdag
tussen elf en twaalf aandacht
aan de betekenis van Zandvoortse straatnamen. Theo
Hilbers en Ge Loogman praten
hierover. In het cultuurprogramma 'v/h Monopole' vanuit
Hotel Hoogland vrijdagavond
tussen zeven en acht een gesprek met jonge musici over
hun eerste cd. Goedemorgen
Zandvoort gaat zaterdag tussen tien en twaalf onder andere over het millenniumprobleem, de week van de cara en
de laatste races op het circuit.
ZFM radio is 24 uur per dag te
beluisteren in de ether via FM
106.9 en op de kabel via FM
105.

Vergadering EMM

ZANDVOORT - Woningbouwvereniging
Eendracht
Maakt Macht heeft voor de ledenvergadering op l oktober
m Gran Dorado (aanvang acht
uur) een gastspreker uitgenocligd. P. Haak, directeur van de
Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Zuid-Kennenierland vertelt over privatisenng in de gezondheidszorg en
de gevolgen daarvan voor woningbouwcorporaties.

Herfstvakantie

ZANDVOORT - In de herfstvakantie organiseert het Aktiviteiten Centrum Zandvoort
voor kinderen van alles rond
het thema Afrika. Zo is er een
speurtocht, een workshop
Afrikaanse muziek en de mogelijkheid om hutten te bouwen. Informatie is verkrijgbaar
op tel. 571.7113.

NewAge

ZANDVOORT - 'De valkuilen van New Age'. Dit thema
staat centraal tijdens de lezing
van Aleid Schilder bij de NPB
op maandag 5 oktober (aanvang: acht uur) in de Brugstraat. Aleid Schilder is publiciste en pastoraal medewerkster in de psychiatrie. De lezing is toegankelijk voor leden
van de NPB en niet-leden. Wie
overigens nog meer wil weten
over het Nieuwe Trjdsdenken
kan zich ook opgeven voor een
NPB-groep die bijeenkomt op
26 oktober, 9 en 23 november
en 7 december. Opgeven bij
het
NPB-secretariaat:
571.4573.

Chauffeurs

ZANDVOORT - De- Stichting Welzijnscentrum Zandvoort zoekt vrijwillige chauffeurs voor de belbus. De chauffeurs hoeven slechts een keer
per week of een keer per veertien dagen beschikbaar te zijn.
Het is belangrijk dat de chauffeurs goed met mensen kunnen omgaan en de passagiers
een helpende hand bieden bij
het in- en uitstappen. Het-Welzijnscentrum biedt een onkostenvergpeding en verzekering.
Bovendien worden er regelmatig bijeenkomsten en cursussen georganiseerd. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Nathalie Lindeboom,
tel. 571.9393.

Cara
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'Meezingen met de zeemansliecyes is zo enig'
Veel donkerblauwe en gestreepte zeemanstruien, rode
omgcknpoptc zakdoeken en gele klompen op en rond de
drie pleinen in het centrum. Overal klinken zondag de
zeemansliedjes. Soms barst een groepje mannen op een
terras of in een café spontaan uit in een meezinger: 'Wie wil
er mee naar Wieringen varen'. Voor het eerst maakte
Zandvoort zondag officieel kennis met shanties,
zeemansliedjes van een eeuw geleden. Zes koren zongen ze
en soms zong het publiek uit volle borst mee. Het eerste
Shantyfestival was meteen al een succes.

H

Shanty-koren ten gehore brengen, stammen voornamelijk
uit de periode 1820-1920. De
liederen ontstonden tijdens
zware arbeidsomstandigheden en dienden tijdens het
werk om het werktempo te ondersteunen. Thema's zijn over
het algemeen voor de hand liggend en niet bijster diepgaand;
drank en vrouwen zijn favoriete onderwerpen. „Meisjes,
houd je rokken vast, anders
heb je strakjes last van die kietelende kapiteintjes."
Het mag vandaag de pret
niet drukken, integendeel. Het
in groten getale toegestroomd
publiek is razend enthousiast.
Mede door het voortreffelijke
weer is de stemming de hele
middag uitbundig. Ook het gezamelijk zingen van de liederen zorgt voor een gemoedelijke, saamhorige sfeer. Het publiek klapt en zingt bijvoorbeeld mee met 'Daar was
laatst een meisje loos'.
Jaap en Rika Koper zitten
op een bankje in de zon. Het
straalt van beide gezichten af
dat ze genieten. Niet alleen van
de zon, maar vooral de muziek
en de gezelligheid zorgen ervoor dat het echtpaar geen minuut mist van het hele Shantyfestival. Rika: „We wandelen
van het ene podium naar het
andere zonder ons een moment te vervelen. Bovendien
kom je de hele dag bekenden
tegen, hè, iedereen is op
straat."

ZANDVOORT - „Al jaren
heb ik gezegd dat het een
vooruitgang is als er in de
Kerkstraat ook 's winters
geen auto's mogen rijden.
Dat is een stuk prettiger voor
de mensen die door de straat
lopen. Veel veiliger. Zoals de
straat er nu uitziet, kan het
ook niet. Automobilisten
zwalken van de ene naar dé
andere kant. Er is geen duidelijke rijbaan meer," zegt
bloemist Hans Vader.

'Kerkstraat is nu veiliger en gezelliger'

Hij is een van de meest uitgesproken voorstanders van een
autovrije Kerkstraat. Inmiddels is gebleken dat het merendeel van de ondernemers overstag is, althans degenen die
zich donderdagavond hebben
uitgesproken. Maar er zijn ook
felle tegenstanders, net zo
goed als er mensen zijn die het

ZANDVOORT - Op 8 oktober geven apotheker Mulder,
huisarts Jagtenberg en een
medewerker van het Astma
Fonds informatie over cara en
het gebruik van inhalers tijdens een bijeenkomst van acht
tot tien uur 's avonds in het
Huis in de Duinen. Ook in de
apotheek staat cara centraal
tot en met 20 oktober.

niet zoveel uitmaakt.
André de Grebber, eigenaar
van de AKO, vindt het belangrijk dat die verschillende meningen ook 'gehoord worden
door de gemeente en door cpllega's. „Mijn belang hoeft niet
andermans belang te zijn. Je
moet daar heel voorzichtig
mee zijn. Ik wil niet het brood
uit de mond van iemand anders stoten. Mijn standpunt is
dan ook zacht," zegt hij.
De Grebber ziet een autovrije Kerkstraat wel zitten.
„Daarmee geef je bijvoorbeeld
ouders met kinderen de gelegenheid om te winkelen zonder dat ze voortdurend moeten opletten of hun zoon of
dochtertje onder een auto

De
Pollcsjongcrs
in hun
gestreepte
outfit op het
Kerkplein

Foto Andio
LK'bciorn

beetje statig. Dan vind ik eerlijk gezegd zo'n koor als de
West Aleta Singers van Terschelling veel gezelliger."
De Terschellingers duwen
telkens een zanger naar voren
die een eigen act opvoert. Een
van hen bezingt met veel humor de geneugten van whisky.
Ter illustratie neemt hij tussen
elk couplet door een slok uit
zijn fles. Zou het echte whisky
zijn? Of is het bier?
Over smaak valt te twisten,
maar de variëteit vandaag is
wel degelijk aanwezig. Steken
de Zandvoortse Mannen in
hun zwarte pakken schril af tegen de witte broekendragers
uit Amsterdam of de gestreepte Pollersjongers uit Woudsend, de koren weten toch elk
op hun eigen manier sfeer te
scheppen. Als het Zandvoorts
Mannenkoor op het Gasthuisplein het clubUed van Bonset
zingt, knikt mevrouw Demmers goedkeurend. „Prachtig.
Je zou zo bij zo'n koor gaan. Ik
heb trouwens vroeger in een
kerkkoor gezongen. In Noord,

loopt. De gemeente heeft al
een beetje die richting op gestuurd door de Kerkstraat op
een bepaalde manier in te richten."
Dat laatste vindt ook Carla
van Dam. Zij heeft een kledingwinkel en ergert zich juist om
die reden aan de gemeente.
„De gemeente drukt dit door.
Van tevoren was ons beloofd
dat de Kerkstraat open mocht
in de winter en nu dat niet zo
praktisch is, worden we weer
achteraf voor het blok gezet.
De gemeente vergeet dat het
acht maanden winter is in
Zandvoort en dat wij ook geld
moeten verdienen."
Ook de familie Beems (Gall
en Gall) vreest het ergste.

Onderonsje

Redactie: Robbert Wortely(chef), Frank
Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder.
Vormgeving/Systeemredactie: Dick Piet
(chef), Willem Bleesmg, Hero Blok, Paul
Busse, Fred Frèrejean, Pieter Hendal, Theo
der Linden, Yvonne Mulder, André
Stuyfersant.
Secretariaat en redactiepromotie: Trudy
Steenkamp, Henny Lanser.
Gasthuisplein 12, Zandvoort. Postbus 26,

Bezorging; Vragen over bezorging donderag tussen 9-12 uur (023) 5717166

Jandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangeslo
'en bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

Inbraak in
nieuwe hal

ZANDVOORT - In de nieuwe sporthal op het Duintjesveld is dit weekend ingebroken. De buit bestond uit een
boormachine, decoupeerzaag.
trekzaag en twee aanslaghamers.
Bovendien is een verfemmer
omgegooid in de hal. Delen van
de nieuwe parketvloer zijn buiten neergelegd. De inbreker
kwam vermoedelijk binnen
door een houten schot te vernielen.

Na de uitreiking van de
kunstwerken is een groot deel
van het publiek en de zangers
nog lang niet uitgefeest. Verplaatsten velen zich richting
de cafés om de gezelligheid
nog even vast te houden, andeZANDVOORT - Een groep
ren bleven op de pleintjes
staan. Tja, de leuke evenemen- jongelui is maandagnacht aanten lijken altijd te vroeg afgelo- gehouden wegens diefstal van
een tafelbierpomp, bowlingpen.
schpenen en een bowlingbal.
Marije Goïnga De jongeren namen de spullen
De middag wordt uiteindelijk afgesloten met de overhanMonique van Hoogstraten mee na afloop van een vrijgezellenfeest bij Gran Dorado.

gaat de bestrating kapot."
Het begrip voor de moeilijke
situatie van Gall en Gall is echter groot bij collega-ondernemers. „Iedereen vindt dat voor
deze winkel een oplossing gevonden moet worden," vat
Torn Maintz (voorzitter van
het Ondernemers Platform
Zandvoort) de reacties samen.
„Dit komt zeker aan de orde
tijdens het overleg met de gemeente."
Sommige restaurateurs waren altijd tegen, maar hebben
hun mening over het afsluiten
van de Kerkstraat bijgesteld.
Meneer Gaus (Harocamo) ziet
het voordeel van een autovrije
Kerkstraat in nu hij een terras
heeft. Hij zou het jammer vin-

Bierpomp

den als zijn terras weg zou
moeten (en dat moet als er
weer auto's door de Kerkstraat rijden deze winter).
„Maar," zegt hij, „op zich
maakt het me niet zoveel uit.
Ik ben ook wel voor auto's in
onze straat."
Queenie-eigenaresse Henny
Holleman staat er net zo ambivalent tegenover. Ze ziet de
voor- en nadelen. „Voor mij is
het bijvoorbeeld prettig als
bruidsparen voor de deur afgezet kunnen worden, omdat wij
een restaurant hebben. Dan
blijft het haar van de bruid tenminste een beetje mooi in model. Aan de andere kant is de
Kerkstraat ook een stuk rustiger plus veiliger geworden en
ziet het er tegenwoordig een
stuk gezelliger uit. Kortom, ik
heb niet zo'n uitgesproken mening hierover."
Monique van Hoogstraten

Galerie Paulus Loot toont onbekend
werk Jaap Bouhuys en Nel Klaassen

De politie arresteerde om
een uur 's nachts een 20-jarige
man uit Capelle aan den IJssel
en een 21-jarige man uit Nieuwegein op Centraal Station in
Amsterdam.

Werkbezoek

ZANDVOORT - De gemeenteraad gaat 9 oktober op bezoek bij de bewoners en medewerkers van Nieuw Unicum
Dit werkbezoek vloeit voort uit
een belofte die WD-fractievoorzitter Pieter Joustra voor
de verkiezingen aan Nieuw
Unicum heeft gedaan.
ADVERTENTIE

01 t/m 07 Oktober
Dacehjks

Extra aandacht is echter keramische beelden, die onder
nooit weg. Ted Van der Leden andere Sirenen voorstellen.
betreurt het daarom ook ten
Jaap Bouhuijs richtte zich
zeerste dat Nel en Jaap tijdens onder andere op galopperende
hun artistieke loopbanen nooit paarden in een bos, één van
de publiciteit hebben gezocht, zijn grote passies naast de
terwijl zij het juist zo verdien- kunst. Naast het schilderen
) Nederlands gesproken ]
den.
van deze dieren was hij zelf een
„Waarschijnlijk hadden ze fervent ruiter. Ook in deze tak
het veel te druk met schetsen, van sport sleepte hij indertijd
Dagcliiks
schilderen en beeldhouwen. vele medailles binnen.
15 30
Het spijt me erg. Het werk dat
Een bezoek aan de GalerieBezoekers van Galerie/Atelier we hier hebben is zo prachtig, /Atelier begint buiten in de
Paulus Loot kunnen rekenen werkelijk de moeite waard. Bo- beeldentuin, waar naast verop een persoonlijke benade- vendien hebben beide kunste- schillende beelden ook prachring en gedegen uitleg over het naars de Prix de Rome in de tige mozaïeken te bewonderen
I de eigenwijze papegaai l
werk van Nel Klaassen en Jaap wacht gesleept. Schilderes, te- zijn. Mozaïeken die op de een
Bouhuijs. Nog niet eerder ge- kenares en beeldhouwster Nel of andere manier een link vertoond werk van dit befaamde Klaassen behaalde in 1932tonen met de schilderijen die
kunstenaarsechtpaar is in hun deze prijs voor monumentale binnen te zien zijn.
De derde kunstenaar wiens
voormalig atelier aan de Bou- beeldhouwkunst. Haar man
levard Paulus Loot tot en met Jaap verkreeg een zilveren me- werk in de Galerie/Atelier
Do t/m Di
29 november te bewonderen. daille in de Pnx de Rome voor wordt geëxposeerd, is Menno
1900
Nel en Jaap komen oor- monumentale schilderkunst. Van der Leden. Deze 26-jarige
spronkelijk uit Arnhem, waar Kortom, het waren absoluut student laat zien dat hij naast
met name Jaap Bouhuijs de geen kleintjes binnen het zijn wetenschappelijke opleiding ook zeer creatieve talenbasis legde voor zijn artistieke kunstcircuit."
Het werk van de twee kun- ten ontwikkelt. Hij stelt hier
talent. Zowel Jaap als Nel reisde de wereld over; ze genoten stenaars is zeer levendig, enkele lyrisch abstracte schill Nicolas Cage A: Mcg R>an l
opleidingen in het buitenland kleurrijk en toegankelijk. Te- derijen ten toon, waarin rustige
kleuren
een
belangrijke
rugkomende
thema's
in
het
en vestigden zich samen vanaf
begin jaren vijftig in Zand- beeldhouwwerk van Nel Klaas- plaats in nemen.
vport. En dat is in Zandvoort en zijn onder andere mytholoMarije Goinga
niet onopgemerkt voorbij ge- gische elementen uit het verDo t/m Dl
haal over Daphne en Apollo,
gaan.
21 30
De
Galerie/Atelier
aan
de
Boulevard
Het inmiddels overleden waarbij Daphne in een boom Paulus Loot 21 is tijdens cle weckenkunstenaarsstel liet hun cultu- verandert. Daarnaast bestaat den geopend, en verder op afspraak.
reel erfgoed na aan het echt- de collectie uit verschillende (Voor informatie: tel. 571.4934)
paar Van der Leden, woonachtig in de vporwoning van de
Galerie/Atelier. Met een grote
| Brucc Willis, B B Thornionj
gedrevenheid en sterke be(Ï2) & Ben Affleck.
trokkenheid waken zij over de
talloze schilderijen, mozaieken, beelden en andere kunstwerken van het artistieke stel.
Woensdae 07 Oktober
Om het enkele keren per jaar
119.00!
aan belangstellenden ten toon
te stellen.
Ted van der Leden: „Veel beVan 12 tot 17 uur is Meubell Met Kennclh Brannagh Julic l
zoekers komen hier regelmatig
boulevard Amsterdam-Diemen
Chnsne 5. Robm Wilhaim|
aanwaaien. Nel en Jaap vormopen. En... de nieuwe collecden een zeer befaamd stel in
FIIMCLUB A**
ties mogen gezien worden!
Zandvoort; bijna iedereen kent
hun werk. Daarnaast kunnen
BAMMGEN, HOUWELING INTERIEUR. MONDILiDEB,
j
we rekenen op vele passanten;
•
CkauZindTooit
•••'•'•
MONTEl, OASE. VAN REEUWIJK, 5UAPKAMEH
mensen die een dagje aan het
OuÜndipWa 5,2042111, Zudrocct
T»l: (023) 5711616
ii
strand zijn en nieuwsgierig
CENTRUM, STOK MEUBELCfNTER, VAlHAl
In1o (OJO) byu y j 16
worden bij het zien van de
wrnr.cracuizAKDTOorr.rn.
bordjes Galerie."

kleintjes

Citgof
Ctngefe

Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
!ur, dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
'an 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderd
ag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16
uur

d

Tegen het einde van de middag wordt er in de gauwigheid
een improvisatie-optreden in
elkaar gezet. Wanneer wethouder Hans Hogendoorn op trappen van het raadhuis de zes
deelnemende koren bij elkaar
roept, kan het eerste Shantykorenfestival uitbundig afgesloten worden. Na een engelstalige klassieker, alom bekend
bij het pubiek, wordt het
Zandvoorts volkslied met veel
bravour ingezet. Door middel
van in de haast gekopieerde en
uitgedeelde liedteksten zingen
de honderden aanwezigen uit
volle borst mee. Zonder één
lettergreep te missen.

diging door wethouder Hans
Hogendoorn van een kunstwerk aan de afgevaardigden
van ieder koor. De Zandvoortse kunstenaars Ria van Kooten en Victor Bol maakten
voor deze gelegenheid voor ieder koor een kunstige 'trofee',
een bronzen relief op een sokkei. Bol: „In het relief zijn verschillende elementen van
Zandvoort aangebracht, zoals
het circuit en de zee. Zo is het
een uniek Zandvoorts kunstwerk geworden. Een mooi aandenken aan deze prachtige
dag."

ZANDVOORT - Twee toeristen zijn woensdagnacht het
slachtoffer geworden van een
dief. Uit twee hotelkamers verdwenen spullen. Een 32-jange
Duitse toerist mist een laptop
en een organizer. Van een 37jarige Amerikaan werden klpding ter waarde van tweeduizend gulden en foto-apparatuur ter waarde van l C duizend
gulden gestolen. De inbreker
kwam vermoedelijk binnen
met behulp van een valse sleutel.

PAUUE

2040 AA Zandvoort. Tel. (023) 571.8648.
(023) 573.0497
s

t

„Mensen gaan niet sjouwen
met dozen wijn of kratten pils
en bier. Ze willen voor de deur
stoppen en meteen hun drank
kunnen meenemen, 's Zomers,
als de Kerkstraat dicht is, merken we het al aan onze omzet,"
zegt Marton Beems.
„Maar," voegt ze eraan toe,
„het is nog vervelender voor
ons als de leveranciers en wijzelf niet meer aan de achterkant bij onze winkel kunnen
komen. De gemeente is van
plan om de Zuidbuurt af te
sluiten voor vrachtwagens.
Dat zou pas echt erg zijn. Er
komen zo'n zeventig containers per week binnen. Die kunnen onmogelijk 's morgens
door de Kerkstraat heen. Dan

heeft er weieens over gedacht
om zijn hoge hoed te verruilen
voor zeemanspet maar hij
heeft er te weinig tijd voor. Hij
is namelijk voorzitter van de
landelijke organisatie voor
stads- en dorpsomroepers,
vertelt hij. „En ik heb het daar
veel te druk mee."

Diefstal uit
hotelkamer

1330
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in een noodkerk was dat."
Op het Raadhuisplein gaat
een groepje van zes dames helemaal op in de muziek. Met
verschillende
toonhoogten
vullen ze elkaar aan. Het gaat
de andere belangstellenden
niet onopgemerkt voorbij. Uitgelaten port een bejaarde
vrouw haar buurvrouw in haar
zij. „Wat is het toch enig om te
zingen, hè?"
De organisatoren van het
festival, Elisabeth Burkhard
en Gert van Kuijk, zijn halverwege de dag al dik tevreden.
„Het is een heel gedoe om het
te organiseren, maar nu ik zie
hoe leuk het is, ben ik blij dat ik
het gedaan heb," zegt Elisabeth. Van Kuijk fantaseert
zelfs al over volgend jaar. „We
moeten op de Kleine Krocht
kraampjes met marinedingetjes neerzetten. Dat verbindt
het Gasthuisplein en het
Raadhuisplein met elkaar."
De dorpsomroepers die op
elk podium de koren aankondigen, glimmen eveneens van
plezier. Een van hen, Siep van
der Meulen uit Littenseradiel,

ZANDVOORT - Bijna iedereen in Zandvoort kent het
werk van Jaap Bouhuijs en
Nel Klaassen. In Galerie Paulus Loot zijn de komende
maanden echter minder bekende mythologische beelden en galopperende paarden op doek van het kunstenaarsechtpaar te zien.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Huiseigenaren
later bekend
ZANDVOORT - Het tluuit
Lwee weken langer voordut de
belangstellenden voor Park
Duijnwijk te horen krijgen oi ze
het huis van hun keuze kunnen
kopen in de nieuwbouwwijk
Volgens een woordvoerder van
het Bouwfonds is er enige vertraging ontstaan bij het veiwerken van de ruim zeshonderd inschrijven. De Woningwinkel, die de toewijzing doet,
krijgt het werk niet begin oklober klaar, zoals het Bouwfonds
beloofd had. „Het wordt nu
eerder half oktober," aldus de
woordvoerder van het Bouwfonds.

ET
RAADHUISPLEIN staat barstensvol als tegen het
einde van het Shantyfestival het Zandvoorts volkslied opstijgt. De dirigent van
het Zandvoorts Mannenkoor
weet de zes koren en het publiek mee te slepen tot grootscheepse samenzang.
Het is dan een uur of vier
nadat op het bordes wethouder Hogendoorn iedereen weikom heeft geheten en de eerste
shanty ingezet is. Een ironisch
lied, dat eerste nummer: „West
Zuid West van Ameland. Hoog
hoog ja hoogja hoog, de ballast
die is droog. Maar onder de
grond, is hij zo nat als stront."
Zou het op het drooggepolderde Wieringermeer slaan?
Over Wieringen wordt vaker
gezongen door de koren, zo
blijkt tijdens een rondgang
door het dorp. Hans Lamens,
sinds een jaar verbonden aan
het Stookerskoor, vindt dat eigenlijk wel leuk. „Grappig is
het ook om bepaalde nummers
meerdere keren te horen, telkens op een andere manier uitgevperd."
Hij geniet met volle teugen
van een dag als deze. „Het leuke van zo'n dag is de gezelligheid. Het is bovendien prachtig om te zien hoe al deze mensen zich inzetten en genieten
van het festival. Iedereen zingt
mee, het is werkelijk fantastisch. Verder is het contact
met andere Shanty-koren heel
gezellig. Je komt elkaar vaker
tegen op verschillende festivals. Op die manier ontstaat er
een soort ervaring-uitwisseling. Kijk maar," en hij wijst
achter zich, waar twee deelnemers aan verschillende koren
druk met elkaar in gesprek
zijn, „het gaat er heel gemoedelijk aan toe."
De zeemansliederen die de

Haar man Jaap valt haar bij:
„Ja, dit festival heeft wel iets,
hoor. Een heel goede opzet,
het is gezellig, wat ons betreft
zeker voor herhaling vatbaar."
Rika heeft halverwege de middag al haar favoriete koor uitgekozen. „Met alle respect,
hoor, maar het Zandvoorts
Mannenkoor is toch wel een

Za n d vo o rt s
IMieuwsblad

De Zandvoortse kunstenaar Victor Bol (links)
sprak woensdagavond Sylvia Kristcl (rechts) nog
even aan nadat de actrice de door Bol gemaakte
Gouden Vis had gekregen van filmproducent Wim
Verstappen. Ze ontsnapten even aan de aandacht
van de vele fotografen. Alleen Karin Schut, fotografc van het Zandvoorts Nieuwsblad, legde het
moment vast.
Regisseur Karim Traida (midden) keek toe tijdens het korte gesprekje. Zijn film, 'De Poolse
bruid', oogstte tijdens het slotfecst van het Nedcrlands Filmfestival Hollandse Nieuwe Aan Zee veel
waardering. De toeschouwers applaudiseerden cnthousiast na afloop van de vertoning in Nieuw

ZANDVOORT - Het Kennemer Dierentehuis heeft vorig jaar goed gedraaid. Dat
blijkt uit de jaarcijfers van
het asiel. Na Haarlem is
Zandvoort het meest actieve
asiel in de regio.
Maar liefst 37 zwerfhonden
en zestien zwerfkatten zijn vorig jaar opgevangen door het
Kennemer Dierentehuis in
Zandvoort. Daarnaast bezorg-

Unicum. De andere Gouden Vis was voor de film
die het publiek het mooiste vond. Dat was 'De trip
van Teetje'. Deze film kreeg een waardering van
9,4 gemiddeld. Als tweede eindigde 'Karakter' met
een 8,4 en als derde 'Kleine Teun' met een 8.
De bezoekersaantallen tijdens het festival variccrden nogal. Topper was de slotavond in Nieuw
Unicum. Naar schatting tweehonderd tot twcehonderdvijftig mensen bezochten die avond in galakleding. Ze kregen niet alleen de uitreiking van
de Gouden Vissen en 'De Poolse bruid' voorgeschoteld, maar ook een optreden van Lcnny Kuhr en
een big band.
Toto KJI m Schul

Asiel draait goed

men, in 1997 waren dat er al 33.
Bovendien werden er 21 katten
de het asiel 123 honden en 174 van een eigenaar afgenomen.
katten een nieuwe baas.
Het asiel blijft nog actief, want op
3 oktober wordt in het KcnIn totaal gingen 74 dieren te- zaterdag
nciner
Dierentehuis dierendag gerug naar hun vorige eigenaar. vierd. Van
tien tot vier uur staan de
Slechts twee honden en der- deuren van het asiel wijd open. Er is
tien katten werden ingeslapen. een kraampje waar bezoekers inforkunnen krijgen over de dierenVanwege vakantie of ziekte niatic
bescherming en over het opnemen
van hun baas logeerden 625 van
dieren. Bovendien staat er een
honden en 201 katten in het bus klaar voor giften. Voor kinderen
is er een grimeur en wordt er limnnaasiel. Werden er in 1996 nog dc
geschonken.
twintig huilden in beslag geno-

Amsterda
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'Vr'.s' rail c/c loekomsl' groot succes:

150 Miljoenste lichtgewicht fles
van Melkunie!

CÖTEAUX DE L'ARDECHE
Cabernet Sauvignon

CÖTEAUX DU LANGUEDOC
CuveeSt. Chrislophe

In hel zuiden van de Ardeche
vonden wij deze schuierende karakleristieke Cabernet Sauvignon.
Deze prachtige wijn heelt
krachtige tonen in de neus en
een evenwichtige aldronk.

Deze voortreffelijke, Irisse witte
Languedcc wijn werd terecht
bekroond met een gouden
medaille. De wijn is ideaal
voor bij vis of salades.

Wie in de supermarkt of bij de melkhandelaar een pak
melk wil kopen, heeft al ruim twee jaar de keuze tussen een gewoon kartonnen pak en de lichtgewicht flessen van Melkunie. Begin 1996 verving Nederlands
belangrijkste producent van dagverse zuivel, de glazen
melkfles door een lichtgewicht fles. En die overstap is
een geweldig succes! Vanaf de introductie werden er
miljoenen exemplaren verkocht. Onlangs liep de 150
miljoenste lichtgewicht fles bij Melkunie van de band!

kleur: dieprood
bouquet: krachtig
smaak: inlens fruit

kleur: goudgeel
bouquet: cifrusfruit
smaak: Iris en soepel

l.ïf) miljoen //c/wc» in lirci' /uur lijd: flcx run <!<• luckotiixl in

De lichtgewicht fles. die slechts 80 gram weegt, is maar liefst
vijl' keer lichter clan glas. Het materiaal (polycarbonaat) zorgt
ervoor chit de fles absoluut onbreekbaar is. De handige, lekvrije
klikdop maakt dat de fles na gebruik weer makkelijk hersluit.
Door zijn praktische vierkante vorm past de fles uitstekend in
elke koelkastdeur. Een ander prettig gevolg van de klikdop en
de vorm is dat de fles ook liggend kan worden bewaard.
Bovendien ligt deze ideale fles goed in de hand en schenkt gemakkelijk.
Milieuvriendelijk
Naast de g-ebruikorsvoordolen is de lichtgewicht fles van
Melkunie ook heel vriendelijk voor het milieu. Hij kan namelijk 75 maal hergebruikt worden. Wie de fles koopt, levert hem
(met. dop) weer in. met als gevolg dat er thuis minder huishoudelijk afval ontstaat. De fles levert hiermee een bijdrage aan
een leefbaar milieu. Alle voordelen bij elkaar zorgen ervoor dat
driekwart van de mensen die de fles eenmaal heeft gekocht,
trouw blijft aan deze innovatieve verpakking.

Assortiment
Melkunie verwacht dat het succes van de fles de komende jaren
verder zal groeien. Reagerend op wensen van kopers, is de zuivelproducent van plan om in de toekomst ook nog andere melkproduclen te verpakken in de lichtgewicht fles. Op dit moment
zijn in de Melkunie fles verkrijgbaar: halfvolle en volle melk,
karnemelk, halfvolle en volle yoghurt, chocoladevla en vanillevla. Melkunie producten zijn onder meer te koop bij een groot
aantal supermarkten en bij melkhandelaren.

CHATEAU DE JAYLE

LES CÖTEAUX DU PIC
Vin De Pays Cabernet Sauvignon
Deze rode wijn is voor 100% gevinilieerd uit de Cabernet Sauvignon
druif. De wijn heeft een zeer
krachtig bouquet en een mooie,
lange elegante afdronk.

kleur: paarsrood
bouquet: rood Iruit
smaak: elegant en jong

CHATEAU Dr. JAM'

VEUVE ROTH
PINOT BLANC

Bordeaux Rouge
De druiven waarvan deze heerlijke
bordeaux gevinifieerd is, slaan
voornamelijk op een klei/kiezel
grond. Mede daaraan dankt deze
wijn zijn brede bouquel van
bessen, cassis en kruiden.

Deze schitterende frisse witte
wijn heeft hel zo typerende Elzas
bouquet en is rijk van smaak.
Een Mosselwijn bij uitstek en
een terechte medaille winnaar.

kleur: robi|nrood
bouquet: bessen, cassis
smaak: vol, zacht en elegant

kleur: blankgeel
bouquet: kruidig en mild
smaak: sappig, lichte specerijen

feliciteer Tk&o ^tf^
en win een lichtgewicht fiets

De voordelen op een rijtje
Zes uitstekende redenen om de lichtgewicht fles te gebruiken:
• vijf maal lichter dan de glazen fles
• ligt goed in de hand en schenkt heel gemakkelijk
• absoluut onbreekbaar
• voorzien van handige, lekvrije klikdop. Hierdoor is hij
makkelijk hersluitbaar en kan dus liggend worden bewaard in de koelkast
• Milieuvriendelijk. De fles kan 75 maal hergebruikt worden

ELDERS 14^95"

DRYSACK
MEDIUM SHERRY
Of

TIO PEPE SHERRY
FINOMUYSECO
\Gijsbrecnt van Aemstel
. _ JONGE JENEVER

Deze maand is de 150 miljoenste lichtgewicht fles van
Melkunie verkocht. Daarom vieren Theo en Otto, de. geestelijke vaders van de succesvolle fles, groot feest. Een bijzonder
feest vraagt om een bijzondere felicitatie. En die kunt ü verzinnen. De 25 inzenders met de meest originele felicitatieboodschap, winnen een echte Batavus lichtgewicht fiets ter
waarde van fl. 1250,--.
De informatie voor deelname aan de wedstrijd vindt u op het
etiket van de Melkunie lichtgewicht fles. G-a dus snel naar de
winkel en spreek thuis uw grappigste,'leukste of gekste felicitatieboodschap in op de Melkunie felicitatielijn.
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ELDERSJU69-

HOUGAERDSE DAS

Johan Cruijffen de Grote Sponsor Loterij nodigen u uit:

MARSACTIVE

ENERGY
ter introductie

Bingo elke zondag!
Johan Cruijff, ambassadeur van
de Grote Sponsor Loterij, nodigt
u uit:
"Bingo speelt u vanaf 4 oktober
elke week bij de Grote Sponsor
Loterij! Bingo mee voor prijzen
van 5 tot 25.000 gulden. En u
wint zelfs zonder volle kaart.
Want met de Bingo van de
Sponsor Loterij valt iedereen die
actief meespeelt geregeld in de
prijzen. Kijk dus elke zondag
om 20.30 uur naar RTL 4."

in en meld u aan als lid van de
Grote Sponsor Loterij, voor maar
één tientje per maand. Doe het
vandaag, dan heeft u uw bingokaarten binnen 10 dagen in huis!

Vul de bon in
en doe mee

,,

heeft alle dranken!

Stuur 'm vandaag
nog op!

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast D-reizen) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCKIII heelt meer dan 50 slijterijen, bel voor onze overige vestigingen: 0172-447 300
Alle aanbiedingen zijn geldig l/m 11 oktober, zolang de voorraad slrekl. Druk- en zeltoulen voorbehouden!

Bingo
Om Bingo te blijven spelen, moet
u zich nu opgeven bij de Sponsor
Loterij! Dat kan met de bon op
deze pagina. Want het grootste
wekelijkse Bingospel van
Nederland wordt vanaf 4 oktober
niet meer door de Postcode
Loterij, maar door de Grote
Sponsor Loterij georganiseerd.
Johan Cruijff
De Sponsor Loterij steunt goede
doelen voor sport, welzijn en cultuur. Zo steunt de Sponsor
Loterij een initiatief van Johan
Cruijffen Terre des Hommes in
India. Een project dat kansarme
kinderen weer een toekomst
geeft!
Elke week Bingo voor maar één tientje per maand, dat kan alleen bij
de Sponsor Loterij. Teken snel in en stuur de bon vandaag nog op!

Wilt u ook in het komende seizoen weer Bingo spelen in de
Record Show? Vul dan deze bon

BON VOOR BINGO fBJP
ffl'Ja, ik wil bingo spelen en dus meedoen aan de Grote Sponsor Loterij. Ik
wil kans maken op alle prijzen inclusief
de Bingoprijzen.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.
D / 40,- (vier lotnummers)
D / 30,- (drie lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D / 10,- (één lotnummer)
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters.
Deelname aan de Grote Sponsor Loterij houdt
in aanvaarding van het reglement.
Voor informatie: tel. 020 - 677 68 00.

D de heer

mevrouw

150.98.09

Naam:
Adres:
Postcode:....
Plaats:
(Post)bank- nummer:
Bel mij bij een prijs
Tel:
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum:.
Handtekening:

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
de Grote Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875,1100 VG Amsterdam.

Uitslagen
Postcode Loterij
Record Show
27 september 1998
De Bingogetallen
getal1t/m22
\
-k >04 38 : 25 42 ^ 0 2 *
34

15

40'

11 29

22 -

' 35

41

09

27

28 - .

45

10

30 43 20 21

*

Heeft u met bovenstaande
getallen een volle kaart,
dan wint u de
Thuïsbingo van
f 25.000,-

L 000*

*

GEZOMb t

> G/ozenwasseriy'
> Specialiteit schoonmaak van
gebouwen
• Schoonmaak van luxaflex
> Verhuur tapijtreinigers

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

Overige Bingoprijzen
getal 23 t/m 36
44 f 10.000,-

19

f 20,-

39

f 1,000,-

33

f 10,-

08

f 100,-

17

f 9,-,

32

f 50,-

12

f 8

24

f 40,-

16

C
f7,-

36

f 30,-

23

f6,-

31

f25,-

14

f5,-

Voor ieders budget
Kalfslever, steak, saté, spare-ribs, lams-,

kip- en visgerechten.
Uitgebreid borrelen en dineren
*
i
- BETAALBARE KWALITEIT -

C. V. -onderhoud
l Mugeen voorrijkosten of uurloon.

rs^sï^^
Aan een nieuwe
C.V.-ketel toe?

De BMW's
5721 XX 096 in Asten

1825 HN 033 in Alkmaar
Stand Mega Jackpot

2 miljoen
Elke zondag
20.30 uur op RTL 4:
de Postcode Loterij
Record Show

Gasthuisplein 10 - 2042 JM Zandvoort Tel. 023-5714638
-, V-fc1 W- 6-1 *H 0- % C-14- <*.-)., {r,*.tj,6.1,'t fc^i /V C. 4 ï <<••<*'t A *v ï.

6.00-02.00

UWENS
Wij onderhouden, repareren, installeren,
verkopen en verhuren duizenden
verwarmings, warmwoter-en vent.lanesvstemen door heel Neclerlnml

V»r«n!gi«g va"
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Geen camera maar pen
Film. Dat is de grote liefde van Thys Ockersen. Dat is
ook waar de meeste mensen meteen aan denken bij het
horen van zijn naam. Weinigen weten dat hij sinds een
jaar ook verhalen schrijft. Een groot deel van die verhalen gaan over zijn jeugd in Zandvoort in de jaren vijftig
en zestig. Ze zijn geschreven met veel humor en typeren
zo goed de sfeer van die tijd in Zandvoort, dat het vast
voor.'echte' Zandvoorters en voor 'import' een genoegen is om ze te lezen. Het Zandvoqrts Nieuwsblad publiceert daarom voortaan elke veertien dagen een verhaal
van Ockersen op deze plek. Vandaag 'De Hannie
Schaftschool'.
AAR WIE IS Thys
Ockersen eigenlijk
en waarom ging hij
schrijven? Een kleie man, inmiddels grijs. Bril,
aard, buik. Joviaal. Praat
raag en veel. Voorzitter van
:e Zandvoortse Filmclub Sirnon van Collem. Beheerder
an een onuitputtelijk filmfoo-archief. Filmmaker. Voormalig docent van de kunstacalemie in Rotterdam. Oud"ilmjournalist
(Parool en
RC). Ex-voorzitter van de
'artij van de Arbeid.
Hij werd geboren in 1946. „Ik
ben gemaakt tijdens de feesen rondom de bevrijding. Mijn
oodse vader dook tijdens de
log onder bij mijn moeder
n de Weteringbuurt in Amterdam. Zij was een vriendin
an een van zijn vrienden. Het
ad weinig gescheeld of ik was
r niet geweest. Tijdens een
azzia kon hij nog net ontsnappen door de tuin in te rennen

M

en door het dak van het kolenhok te zakken. Zijn vrouw is
wel afgevoerd naar Sobibor."
„Er zat een groot leeftijdsverschil tussen mijn ouders.
Mijn vader was 56 en mijn moeder 45 toen ik geboren werd. Ze
waren heel blij met me. Omdat
ik zo'n bleekneusje was, verhuisden we in 1952 naar Zandvoort, naar de Wilhelminaweg."
Ockersen woonde tot zijn 22e in Zandvoort en keerde pas
weer terug nadat zijn beide ouders overleden waren in 1985.
Hij erfde het huis op de Wilhelminaweg. Een huis en een
straat met veel herinneringen.
„Als ik mijn huis uit stap, kan
ik kiezen tussen het heden en
verleden. De Prinsesseweg is
het heden, want daar kon je
niet op toen ik hier als kind
woonde omdat er een tram
overheen ging. Maar als ik over
de Wilhelminawegloop of flets,
zie ik dat er heel weinig veran-

derd is. Meestal kies ik uit
praktische overwegingen voor
de Prinsesseweg."
Tegenwoordig denkt hij daar
wat meer over na dan vroeger.
Vorig j aar kreeg hij hartproblemen en dat vormde de aanleiding om zijn levensverhaal op
papier te zetten. „Wat doe ik in
het ziekenhuis, vroeg ik me af.
Ik wil nog wat vastleggen voor
het te laat is. Terwijl ik aan de
hartbewaking lag, heb ik om
een kladblok gevraagd. Later,
bij het uittypen, kwam het ene
na het andere verhaal. Ik hoefde er weinig voor te doen. Het
kwam vanzelf. En nog, ik ben
nog steeds aan het schrijven.
Al gaan de verhalen nu minder
over Zandvoort en meer over
mijn tijd in Amsterdam en de
mensen die ik in de filmwereld
ontmoet heb. Het liefst breng
ik een boek uit. Daar ben ik wel
mee bezig, maar dat is nog niet
helemaal rond."
Monique van Hoogstraten

X

Va zijn hart-infarct begon Thys Ockersen met schrijven
Foto André Lieberom

Van Kleeff: "Leg planten
dit najaar in de watten
ZANDVOORT - Volgens
Jan van Kleeff hebben tuinbezitters een vreselijke pe•iode achter de rug. „Door al
die wind en regen van de afgelopen zomer zijn de plan•en veel eerder uitgebloeid
dan normaal," aldus de
nede-eigenaar van de becende kwekerij aan de Van
Stolbergweg. „Het is daarom
nu al hoog tijd om orde op
zaken te stellen. In de eerste
plaats door de eenjarigen
weg te halen, als die niet
meer zo knap staan. Maar
ook door regelmatig kleine
hoeveelheden snelwerkende
meststof aan de grond toe te
voegen."
Die extra injecties zijn volgens de tuinexpert essentieel
omdat de overvloedige regenval alle eerder aangebrachte
hulpstoffen volledig heeft uit;espoeld. Zowel de vaste plan;en en struiken als het gazongras hebben juist in deze peiode echter nog flink behoefte
aan extra voeding, totdat ze
over een week of drie voor de
sinter worden toegerust met
een laagje koemest. „Je moet
ze dus gewoon even een bufferJe gunnen," raadt Van Kleeff
aan. Vervolgens kan men de
edachten laten gaan over de
najaars- en winterbeplanting,
die de tuin ook in het grijze
'ijdvak nog een beetje fleur geten.
„De winterviooltjes bloeien
nu al," merkt Van Kleeff beiiulpzaam op. „Als je die plant,
neb je meteen een vrolijke
boel. Heel geschikt is ook de
erica, al duurt het nog wel een
week of drie, vier voordat die
heideplant kleur gaat krijgen.
Maar daar staat tegenover dat

de erica de hele winter kan
overblijven." Voor het poten
van bloembollen is het volgens
de kweker momenteel nog wat
te vroeg. „Want daarvoor zijn
de laatste drie maanden van
het jaar nu eenmaal het meest
geschikt."

Gehoorzame
honden

m

Berichten
en tips voor
- __
deze rubriek met
111
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein! 2. Tel:023-5718648,
of Faxen:023-5730497.

Za nd voorts
Nieuwsblad

In 1952 verhuisden wij naar
Zandvoort en in september
kwam ik, zes jaar oud, op de
Hannie Schaftschool in de
eerste klas bij juffrouw Engels. De Hannie Schaftschool was het typische
voorbeeld van een lager
schooltje zoals je bijvoorbeeld ziet in de oude film
'Ciske de Rat'. Een gang met
halve bogen van steen, lokalen met hoge ramen. De
troosteloosheid van de jaren
vijftig. Vroeger had de
school simpel 'D' als naam,
nu was hij vernoemd naar de
Haarlemse verzetsstrrjdster
Hannie Schaft, die in de
laatste dagen van de oorlog
alsnog geëxecuteerd was.

Bloemen
ZANDVOORT - De bloemen
van de oecumenische dienst
krijgen altijd een goede bestemming. Deze keer echter
wel een zeer bijzondere. De
bloemen zijn zondag uitgereikt
aan een vertegenwoordiger
van de asielzoekers in Fawlty
Towers. De bloemen komen in
de gemeenschappelijke ruimte
van het asielhotel te staan.

Soiija op tv

ZANDVOORT - De bekende
Zandvqortse regisseuze/actrice Sonja Rijnders-Koper is op
13 oktober vanaf half negen op
televisie te zien in een stuk van
Simon Vestdijk.

D

E HANNIE Schaftschool was voor nietgelovigen en alsof de
Tachtigjarige Oorlog
nog uitgevochten moest worden - want daar werd altijd
over gepraat - hield je je verre
van de poddiken, de katholieke leerlingen van de school
naast ons, de Mariaschool. Je
had wel vriendjes op de protestante scholen, maar ten aanzien van het roomse volksgedeelte bleek er een zwaar taboe te rusten dat nooit ter discussie werd gesteld. Het was
gewoon zo en je bemoeide je
niet met hen. Een merkwaardige scheidingslijn in onze samenleving van vlak na de oorlog. Je stelde er geen vragen
over, het werd als vanzelfsprekend aangenomen.
Mijn vader bracht me de eerste dag naar school en vele jaren later wist een scholier van
toen mij te vertellen dat Pa tegen mij heeft gezegd: „Thys,
wees braaf." Ik heb me er nauwelijks aangehouden. Ik was
één van de weinige Amsterdamse schoffies, de meesten
kwamen uit Zandvoort en waren ook echte Zandvoorters.
Na verloop van tijd vertrokken
zes leerlingen omdat er in
Noord een nieuwe lagere
school werd opgericht, de Albert Plesmanschool, waar de
kinderen van de bewoners van
Noord gedwongen werden om
naar toe te gaan.
Ik was leergierig en ik vond
het dus leuk op school. Gretig
vrat ik de informatie op en als
ik een dag geveld was door een
eenvoudige griep en thuis in de
huiskamer lag uit te zieken,
dan had ik er toch weer spijt
van dat ik een schooldag had
gemist. Aan zo'n spijbeldag
had je niet veel want je kon en
mocht toch niet op straat om
na vieren met je vriendjes spelen. Je was tenslotte 'ziek'.
De spelletjes uit die tijd waren knikkeren, tollen, messiesteken, landje steken, playeren
en vooral met elkaar vechten.
Grote knokpartijen werden op
het schoolplein uitgevochten
om onbenullige en vaak onduidelijke redenen. De kinderen
waren allemaal sober gekleed,
smakeloos kan je beter zeggen.
Het waren geen gouden tijden
en spectaculair vertoon van
kleding zoals nu was er niet bij.

Kledingbeurs

De klas van juffrouw Engels. Thys Ockersen zit op de tweede rij, derde van links

Klas met hoge ramen
Gebreide truien van je moeder,
korte broeken en laarzen. Het
sloot aan bij de grauwheid van
de jaren vijftig, waarvan we ons
niet eens bewust waren. We
kwamen allemaal uit 1946 toen
er nog niets was en al onze ouders waren alleen maar blij dat
ze de oorlog op hun manier
hadden overleefd.
Juffrouw Engels gaf ons rond
4 en 5 mei les over de Tweede
Wereldoorlog. Die was me
thuis al met de paplepel ingegoten maar het moest de kindertjes toch duidelijk gemaakt
worden wat de dpdenherdenking en het bevrijdingsfeest inhielden. Vooral ook omdat we
op 5 mei aan allerlei spelletjes
mochten meedoen. Met het allegaartje van leerlingen dat er

'Ik was een Amsterdams schoffie,
maar wel ontzettend leergierig'
op zó'n school zat, werd ook
weieens gefluisterd: dat was
een kind van de NSB-slager en
dat was een joods kind. Zelf
had ik niet eens door dat ik ook
een joods kind was, totdat ik
een keer op zolder wat papieren vond en een joodse (gele)
ster die ooit op de jas van mijn
vader gestikt had gezeten.
Maar het deed er in feite niet
zoveel toe op die jonge leeftijd.
We discrimineerden niet en we
speelden of vochten met wie
het maar uitkwam. Behalve
die ene jongen met een Duitse
naam, die bepaalde onaangename karaktertrekjes had en
ook nog een Tiroler broek
droeg. Die werd gewoon door

e

Wanneer het beest daarentegen zijn hele gebit toont is hij
ZANDVOORT - „Natuurlijk ook wel agressief, maar toch
is zo'n basiscursus gehoor- een stuk minder erg."
zaamheidstraining een hele
goede zaak voor de eigenaar, Dat haar trainingscursus
want die krijgt daardoor veel voor honden vanaf een half
meer zeggenschap over zijn jaar reeds is begonnen, hoeft
hond. Zo kan hij na het beha- belangstellenden er volgens
len van het certificaat rustig haar niet vanaf te houden zich
met zijn dier een restaurant alsnog in te schrijven. Dit kan
binnen lopen zonder weggeke- door zich na 19.00 uur via teleken te worden, want zijn vier- foonnummer 023-571.3368 aan
voeter blijft daar dan gewoon te melden. Hetzelfde geldt
stilletjes onder de tafel liggen. voor de training van puppy's
Maar ook voor de honden zelf tot zes maanden.
is zo'n cursus geweldig, want
die dieren voelen zich nu eenmaal veel prettiger als ze een Sjabloneren
duidelijke baas boven zich we- ZANDVOORT - Sjabloneren
is in. Daarom houdt de Hema
ten," aldus Ell°n Cats.
Afgelopen zondag is zij weer op donderdag l oktober een
met haar wekelijkse training workshop over de fijne kneepbegonnen op de grote parkeer- jes van deze verftechniek. De
plaats in Zuid. Daar leert zij workshop is gratis en wordt
niet alleen de honden om feil- van twaalf tot vier gegeven in
loos te reageren op bevelen, de Hema op het Raadhuismaar ook de eigenaars om het plein.
gedrag van hun levende bezit
beter te doorgronden. „Mijn
doel is van de mens een beetje Nieuwe naam
hond te maken," geeft Cats te ZANDVOORT - Kapsalon
kennen. „Want pas dan kun je Henny's Hairline heeft een
begrijpen waarom zo'n dier nieuw interieur en een nieuwe
zich op een bepaalde manier naam. De kapsalon op de Tolgedraagt. Zo blijf ik bijvoor- weg heet per l november 'Hairbeeld doodstil staan als een studio Serenay'. Vanwege de
hond alleen zijn voortanden nieuwe naam krijgen alle klanlaat zien, want dan weet ik dat ten in november 10 procent
hij heel diep kan gaan bijten. korting.

Weekendiensten
POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA)
Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J.
Anderson, B. van Bergen, C.
Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens
feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De spreekuren van de dienstdoende arts
zijn zowel op zaterdag als zondag van 11.30 tot 12.00 uur en
van 17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum (tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 vveekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
0900-1515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W. Neutel, tel. (023-)
5713073, openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur.
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te
bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 0900-1515.
Verloskundigen: Mevrouw S.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P. J. van
der Deijl, Kochstraat 6A.
Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker.
Lijsterstraat 7 te Zandvoort,

ons 'mof genoemd. Zijn moeder was daar klaarblijkelijk razend over en hield mij een keer
op straat aan om mij de les te
lezen. Maar het bleef een vervelend ventje, die in de zesde
klas een keer door van Ekeren
geroepen werd en vervolgens
een enorme oplawaai kreeg,
waardoor hij met zijn kruis tegen een bank belandde. Hoezeer ik ook een aversie tegen
deze gozer had, dit was toch
wel een erg zware straf. We
hadden echter een vooruitziende blik. Hij is later met een
Duitse dame getrouwd.
Van Juffrouw Engels kwam
ik bij Juffrouw Bolman terecht
en daarna werden het de meesters die onderricht gaven;
meester Sidderius, meester

tel. (023-) 5715847.
Dieren:-Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst 023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat
ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst: (023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023
(5)235100 (nv Energiebedrijf
Zuid-Kennemerland. Tijdens
kant.uren: 5235123.

Bruinsma. In onze ogen oude
mannen die minstens al honderd jaar in het onderwijs zaten en met autoriteit konden
spreken over wat ze aan kennis
bezaten. Bij bovenmeester
Van Ekeren in de zesde klas
werd ik met een vijftal kinderen uitverkoren om klaargestoomd te worden voor het
Coornhert Lyceum. Als je deze
bevoorrechte positie bekleeddè dan kreeg je van Van Eke•>ren -bijles• na de gewone lesuren. .Sommige ouders waren
•nogal eens kwaad als Van Ekeren hun kinderen had buitengesloten. Maar de kale bovenmeester met het rode hoofd
was een absolute autoriteit die

Dier
van de
week

De Mechelsè herder James logeert in het Kennenier Dierentehuis en is op zoek naar een
baas of bazin die van een enthousiaste hond houdt. Hij is
acht maanden oud, heeft al
een pupcursus achter de rug
maar heeft nog vyel wat begeleiding nodig. Wie geeft hem
een leuke nieuwe plek? Meer
informatie bij het Kenneiner
Openbare bibliotheek: Prin- Dierentehuis, Keesomstraat 5,
tel. 5713888.
sesseweg 34, tel. (023-)
5714131.
Open
ma.

zelf bepaalde wie wel of niet
geschikt waren voor het hogere onderwijs. Daar viel absoluut niet aan te tornen en ik
geloof pok niet dat het ouders
gelukt is om hem om te praten.
Het toelatingsexamen was
meteen al een kennismaking
met een excentrieke, geniale
leraar Jaap Meijer van wie ik
later geschiedenis zou krijgen.
Hij praatte altijd over alles behalve de geschiedenisles. Hij
ijsbeerde voor onze neus terwijl wij de examenvragen probeerden op te lossen. Dat
bleek niet al te moeilijk te zijn.
Al zat ik wat in de rats met
aardrijkskunde, niet mijn
sterkste kant. Gelukkig kregen
we een aantal opgaven die we
niet lang van tevoren nog besproken hadden. Ik zocht er
niets achter, maar vele jaren
later toen ik Ge Loogman vertelde dat ik het wel erg toevallig vond dat die examenvragen
net besproken waren, moest
hij lachen. Van Ekeren bleek in
die tijd in de toelatingscommissie te hebben gezeten en hij
wist wat er ging komen aan
vragen. Het was zijn eer te na
dat er ook maar één van zijn
leerlingen het toelatingsexamen niet zou halen. Daar had
hij graag een beetje corruptie
voor over. En zo kreeg ik zelfs
voor aardrijkskunde en behoorlijk cijfer en kon ik naar
het Coornhert Lyceum. Maar
daar had ik verder niets meer
aan Van Ekerens voorkennis.

ZANDVOORT - De Zandvoortsche Hobby Club organiseert vrijdag 2 oktober een kledingbeurs in het clubhuis op
het Duintjesveld. De beurs
duurt van negen tot twee uur.
Kleding inbrengen kan donderdag van negen tot vier uur.

Rozenkruis

ZANDVOORT - Van 6 tot en
met 30 oktober is er een expositie in de bibliotheek op de
Prinsesseweg over de Internationale School van het Gouden
Rozenkruis, het Lectqrium
Rosicrucianum. De schrijvers
Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petrie staan centraal. Ook is er een lezing op
dinsdag 27 oktober om acht
uur in de bibliotheek.

Gerard Joling

ZANDVOORT - Liefhebbers
van Gerard Joling mogen op
vrijdag 16 oktober gratis naar
binnen bij het casino. Correcte
kleding en een legitimatiebewijs zijn wel verplicht. Het optreden begint om half elf. Bezoekers kunnen dan tevens de
kunstwerken van de Zandvoortse kunstenaars Paola van
der Drift en Roland van Tetterode bekijken.

Alzheimer

ZANDVOORT - Er is onlangs een regionaal boekje
over Alzheimer uitgekomen. In
het boekje staat veel praktische informatie over dementie.
Het is op te vragen bij Th. Jans
(023-528.1916) of P. Karseboom (023-528.5664).

Open ateliers

ZANDVOORT - Op zondag
18 oktober houdt de Beeldend
Kunstenaarsgroep Zandvoort
weer open dag. Elke kunstenaar (het zijn er twaalf) expoThys Ockersen seert thuis of in een atelier.
Donna Corbani (Van SpeijkDit is het eerste deel van een serie straat 5) heeft speciaal voor de
verhalen die Thys Ockersen over open dag vijftig zeefdrukken
Zandvoort in de jaren vijftig en zestig
gemaakt.
geschreven heeft.

Met

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Klaas weer op de been
Klaas Koper is gedotterd in het ziekenhuis en voelt zich bijna
weer helemaal de oude. Hij heeft daarom een 'roepje' gemaakt:
Hoort burgers hoort/Ik ben weer terug in mijn vertrouwde
Zandvoort.
Twee weken verbleef ik in het ziekenhuis / Maar dat is voorbij, ik
ben weer thuis.
Bij deze wil ik u allen danken/Voor uw interesse, bloemen en
opwekkende klanken.
Ook voor de tientallen kaarten welke ik van u heb gehad/Mede
door 'Met oog en oor' van ons Zandvoorts Nieuwsblad.
Dagelijks gaat het beter, alweer langs de boulevard op de fiets/ Want de frissen zeewind en die wijdse blik, die doet een mens
toch iets.
Ook mijn omroepersstem was in ons dorp alweer te horen/Tijdens het festival van de Shantykoren.
Dankzij de liefde en goede zórgen van vrouw en kinderen ben ik
bijna weer zoals het hoort/Zeg het voort, zeg het voort.

14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30
U.,
zat. 10-14 uur.

Burgerlijke stand
Burgerlijke stand
Periode 19-25 september
1998

Geboren: Hendrik RobertJan Oonk, zoon van Jan Albert
Oonk en Catharina Josina Leonupun.
In ondertrouw: Rolf Cornelis
Kuiper en Mary Catherine
Keur.
Gehuwd: Robertus Maria
Grimbergen en Esther Natascha Rabbe.
Overleden: Jantje Bakker-Huizing (74); Reina Elka EpsteinSchmidt (87); Dida Weber
(64).

Kerkdiensten
Hervormde Kerk: Zondag 10.00 uur: ds J. van Leeuwen, thema
'Als jij er niet was geweest', met New Choir Singers.
Jan van Kleeff en
Gereformeerde Kerk: Zondag 10.00 uur: ds C. van de Vate.
zijn jonge assis- Agatha Parochie: Zaterdag 19.00 uur: pastor Van Polvliet of
tente vcrtroeteDuijves. Zondag 10.30 uur: pastor Duüves, mmv kinderkoor.
len de plantjes in Nieuw Unicum: zat. 10.45 uur: geen dienst.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: zon 10.30 uur: ds S. van
de herfst
De Haltestraat wordt mogelijk ook in de winter afgesloten voor auto's
der Meer, mmv Cantorij Doopsgezinde Gemeente.

Illustratie Mare do Boer

woensdag 30 september 1998

Weekmedia 17

1JWW""---

Koopt u een foto of parket?
Wie voor het eerst hout op de vloer wil, komt al snel door de prijs in de verleiding om naar laminaat te kijken. Wie wat beter kijkt, zal dan merken dat het
dan om kunststof panelen gaat met daarop een fotografisch aangebracht houtmotief. Om een langere levensduur te krijgen moet je ineens veel meer betalen.
Dan komt u ineens dichter bij de prijs van 'echt' massief parket. En dat gaat een
leven lang mee. Verstandig kopen is dus Junckers kopen.

Brugman Trcnto
keuken mi!l fac.clilourcn. Leverbaar
in 4 kleuren. Compleet
mi:t inbouwupparaliui

10%juoileumkorting

Woonmaand-actie: Beuken Standard 22 mm gelakt van ƒ154,- voor ƒ139,- p/m2
en vraag uw Kroondealer naar de andere actieprijzen.

Brugman Castilla
ScbiUert'mlulaniIlimskeiikcn, levernaar in de
kleuren vanille en wit
essen. Afm. 265 x 305 cm.
Compleet met inbouwupparatuur.

Vraag dus naar het clip-parket van Junckers

9.650,- Extra:
lOVojubüeumkorting nu

Teuco Relax Duo
Multifunctionele douchecabinc voor 2 pers. mei
hooftldouche en voetmassage, Turks stoombud,
kruidenstoombad, hetelucht functie, verlichting,
radio- en computerbedieningspaneel.
Inclusief plaatsing!
17.695,- Extra:
10%jubileumkorting nu

mm
M

15.925,-

JUNCKERS

Brugman Cameleon

MASSIEF DEENS PARKET

Badmeubel, leverbaar
in diverse gelakte frontkleuren in combinalie
met een luxe marmeren
wastafelblad.
Breedte 130 cm.

3.695,- Extra:
10% jubileumkorting nu

3.325,CARIBBEAN NIGHT
Zatavond bij Single Dance Soc.

DE

CONTACTLIJN

geopen<

Vraag naar de
uitgebreide financieringsmogelijkheden

KEUKENS & BADKAMERS

"DE MANEGE"

van 11.00-17.00 uur

CainJiK,

Let op!

DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:

Nu met spectaculaire LIMBO SHOW
uit ARUBA en de verloting van 6 reisjes
CARIBBEAN PARTY CRUISE

AMSTERDAM, Stadhouderskade 74,020-6752956. HOOFDDORP'. Kruisweg 785 C, 020-6533462.

ZAANDAM". Picter Ghijsenlaan 11/Provincialeweg, 075-6157867. ZOETERWOUDE" Hoge Rijndijk 195,071-5892086.
" ook Badkamershowroom. Overige adressen vindt u in de Gouden Gids.

Uitsl. ongeb. mensen v.a. 30 jr.
Corect gekleed (no jeans)

Entree 25,=
Info of res. 023-5716023

NUBuBRUNA:
bij aankoop van een héél STAATSLOT
met JACKPOT
nu het tijdschrift Sportweekoï
Weekend gratis (geldig t/m 9 oktober).

Brugman installatieplan voor de
complete installatie van uw keuken en badkamer
Er is een nieuwe efflciënte manier om snel
in contact te komen
met leuke meisjes,
vrouwen en mannen
via de Contact-lijn. Op
de CoiHactlijn 0906501515.6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van
lezers die een serieuze
partner of gewoon een
vriend of vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuws- en
huis-aan-huisbladen
van Weekmedia direct
reageren op de ingesprokcn advertenties
door een leuke reactie
in te spreken.
Uiteraard kunl via
0906-501515.6 ook zelf
anoniem, een gratis
contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat
u de advertentie heeft
ingesproken automatisch een boxnummer
en PIN-code van de beicomputer. Hiermee
kunl u later de reacties
op uw eigen nummer
beluisteren.

Bef/? Shalom bestaat uit het zorgcentrum en het
verpleeghuis van de Stichting Joods Amsterdams
Bejaarden Centrum.
Het zorgcentrum is gevestigd in Buitenveldert en het
verpleeghuis in Osdorp. Beth Shalom biedt verzorging,
verpleging en huisvesting aan 350 bewoners.
Werken met ouderen vergt veel van je. Maar 't zijn vaak
boeiende, inspirerende persoonlijkheden
die respect -en niet zelden een glimlach- afdwingen.

Beth Shalom zoekt momenteel weer leerlingen voor de onderstaande opleidingen.
Het accent van de opleidingen ligt op leren in de praktijk. Je combineert werken met
studeren en verdient dus een salaris. Bovendien kom je niet snel zonder werk te zitten.
In overleg kies je een dienstverband tussen 24 en 32 uur.

Verzorgende IG fulltime

Helpende

(Individuele Gezondheidszorg)
Tweejarig. Je gaat meteen werken op de
Driejarig, te beginnen met 7 maanden

• verpleegafdeling en één dag per week

"school", de zg. Basis Periode.

naar school.

De opleiding start 16 november 1998 en

Start februari 1999.
Vereisten:

Verzorgende algemeen
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• een goede beheersing van de
Nederlandse taal.

Ook deze driejarige opleiding is specifiek
gericht op de zorg voor langdurig-zieke
ouderen. Je begint meteen al met werken

Verkorte opleiding V.I.G.
(Verzorgende I.G.)

op de verpleegafdeling en gaat één dag
per week naar school.

Heb je het diploma MDGO-VZ/Bejaarden-

Je moet wel minimaal 16 jaar en 8

verzorgende, dan kunnen we je een

maanden zijn en één van de volgende

verkort traject tot Verzorgende IQ aan-

diploma's is vereist:
• LBO/VBO met minimaal 4 vakken op

bieden.

B-niveau en 2 vakken, w.o. Nederlands,
op C-niveau;

Probeer het direct. Veel
mensen hebben op
deze wijze al binnen
één of twee dagen leuke
contacten met anderen
gekregen.
ll.OOgpm)

• Mavo of vergelijkbare opleiding.
Persoonlijkheid, teamgeest , initiatief en relativeringsvermogen kun je in het werk
goed gebruiken.
Wil je een uitgebreide informatiebrochure ontvangen, met daarin de salarisindicatie
per functie, bel dan met Cilia de Waard, medewerkster Personeel en Organisatie, 020 •
661 15 16.
Direct reageren? Stuur dan je brief met cv naar:
Beth Shalom, afd. Personeel en Organisatie, Kastelenstraat 80, 1083 DE Amsterdam.

BRUNA BALKENENDE
Meer kans, meer geld, in de Staatsloterij. -O

Inbouwapparatuur binnen 48 uur geleverd.

19 april 1999.

Voor nog meer reacties
kunt u de door u ingesprokcn advertentie
ook nog plaatsen in
onze krant.

Grote Krocht 18, Zandvoort.Tel. 023-5716033.
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BETH
Voor bijzondere zorg

Nieuwe generatie combi-magnetrons
van Sharp
De bekende audio-videofabrikaiit Sharp, tevens de
gTootste fabrikant van vrijstaande en inbouw magnetroiiovens, brengt nu twee nieuwe topmodellen combimagnetrons op de markt. Het gaat hier om de R-951 en
de R-961, twee schitterende, eigentijds vormgegeven
combi-magnetronovens. De strakke lijn met speelse
ergonomische toevoegingen en rondingen zal in de
meeste moderne - maar ook klassieke - keukens zeker
niet misstaan. Verder is het grote deurvenster op vallend, wat een duidelijk verbeterde "inkijk" in de ovenruimte garandeert.
Grote capaciteit
De R-951, met zijn oveninhoud
van liefst 34 liter, heeft een

groot
magnetronvermogen
van 1000 W, een (heteluclit)
oven van 1300 W en een

Mona Optimel:
Dé combinatie van
lekker en verantwoord
Begin september heeft
Mona Optimel geïntroduceerd. Een assortiment lekkere verse zuivelproducten, voor iedereen, op elk
moment van de dag. Het is
dé optimale combinatie
van lekker en verantwoord, met een minimale
hoeveelheid calorieën.
Veel van de volwassenen in
Nederland houden bij hun voedingskeuze in meer of mindere mate rekening met het lichaamsgewicht. Het beperken
van vet en suiker zijn bij het
samenstellen van het menu belangrijk voor diegenen die tijdelijk of permanent op hun gezondheid en gewicht letten.
Van de Nederlandse mannen
vindt 27% zichzelf (iets) te dik.
Bij vrouwen ligt dit percentage zelfs op 37%. Bijna 60% van
de volwassenen in Nederland
heeft wel eens geprobeerd een
paar pondjes af te vallen.
Bewust eten
Bewust leven betekent naast
voldoende bewegen en rust,
ook verantwoord
eten.
Vitaminen en mineralen zijn
normaal gesproken voldoende aanwezig in de dagelijkse
voeding. Soms dreigt er echter een tekort, bijvoorbeeld
als we een calorie-arm dieet
volgen of een haastige leefstijl leiden, waarbij maaltijden worden overgeslagen.
j Melk, als rijke bron van calcium, vers fruit of vruchtensap en extra vitaminen B en
j C zorgen ervoor dat Optimel
extra veel van de dagelijks

benodigde vitaminen en bouwstoffen bevat. Optimel is bereid
met speciale melkzuurbacterieën die zorgen voor een milde en zacht frisse smaak.
Optimel bevat 0% vet. En door
gebruik te maken van zorgvuldig geselecteerde ingrediënten
en zoetstoffen in plaats van suiker bevat Optimel het laagst
mogelijke calorieëngehalte in
het zuivelschap. Optimel drink
bijvoorbeeld is calorie-armer
dan karnemelk en magere
melk, terwijl Optimel vruchtenyoghurt net zoveel calorieën bevat als magere naturel
yoghurt.
Het assortiment bestaat uit
yoghurt in de smaken aardbei,
perzik, perzik/passievrucht en
sinaasappel, kwark in de smaken sinaasappel/citroen en
aardbei, en Optimel drink in de
smaken framboos en limoen.
Voor meer informatie: Mona
consumentenservice, Antwoordnummer 3310, 3440 ZB
Woerden (geen postzegel nodig), telefoon: (0348) 42 92 67.

quartzgrill van 1200 W. Hetbedieningsgemak is, hoe kan het
ook anders, zeer gebruiksvriendelijk.
Beide ovens zijn voorzien van
Sharp ComCook. Dit houdt in
dat het display u diverse vormen van (kook)informatie verschaft, uiteraard in de
Nederlandse taal.
Daarnaast vinden we diverse
automatische programma's op
het bedieningspaneel, overzichtelijk weergegeven door
toetsen met daarop een gerecht. Erg handig is dat de
magnetrons over een Info-toets
beschikken, waardoor een gebruiksaanwijzing praktisch
niet meer nodig is.

Sensor-koken
De R-961 beschikt eveneens
over het geavanceerde Sensorkoken. Dit zijn 8 automatische
kookprogramma's met behulp
van een vochtigheidssensor.
Beide modellen zijn voorzien
van een luxe
draaispit.
De R-961 heeft een magnetronvermogen van 1000 W, een

ovenvermogen van 1300 W en ƒ 899,- voor de R-961. Er is oveeen grillvermogen van 1200 W. rigens al een Sharp combi-magnetron van f. 599,- leverbaar, de
Eenvoudig inbouwen
R-850W met de unieke dubbele
Zowel de R-951 als de R-961 zijn grill. De ideale magnetron voor
in een keuken eenvoudig in te het perfect bereiden van pizza's
bouwen. Het hiervoor benodig- en vele andere gerechten. Voor
de inbouwraam heet de EBR- meer inlichtingen en documen980O. De verkoopprijzen lig-- tatie: Sharp Electronics Benelux
gen op ƒ 799,- voor de R-951 en B.V., tel. (030) 635 95 00.
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Er zijn maar weinig gerechten
die zo de sfeer kunnen bepalen
als soep. Het brengt gezelligheid op een kille dag, maar
kan ook de juiste snaar treffen
tijdens een intiem diner. Soep
is uniek. Er bestaat geen ander
gerecht ter wereld dat op zoveel verschillende manieren
wordt bereid en geserveerd.

Zelfgemaakte soep is vers en l
dus altijd gezond. Soep kunt u
helemaal naar eigen smaak maken en is
makkelijk en snel te bereiden. Zeker als een pakje soep
van Honig wordt aangevuld met verse groenten en
vlees. Soep is voor ieder moment geschikt: of u nu kiest
voor heldere soep aan het begin van de maaltijd of voor
een goedgevulde soep na een flinke wandeling.

Soep is gezond
Aan zelfgemaakte soep kan
een grote verscheidenheid aan
ingrediënten toegevoegd worden. Hierdoor kunt u zelf bepalen hoe gezond uw soep is.
Goed gevuld met vlees, bevat
soep behoorlijk wat eitwit en
ijzer. Wie er op let dat de
groenten in de groentesoep
niet te lang koken, heeft bovendien een soep die rijk is aan
vitamine C.

Win een reis naar Parijs
In oktober organiseert Honig
de 'Eigenwijze Soepweken'.
Deze weken staan in het teken
van zelf lekkere verse soep maken. Door zelf verse groenten
toe te voegen aan soep van
Honig kunt u eindeloos combineren. Honig nodigt soepliefhebbers uit om aan de hand
van een pakje soep van Honig
(maar liefst 25 smaken) en verse groenten, een geheel eigen
soep te maken. Originele, leuke, gekke en vooral eigenwijze
soeprecepten kunnen worden
gestuurd naar: Honig Eigenwijze Soepweken, Antwoordnummer 37, 1520 VJ Koog
aan de Zaan (postzegel is niet
nodig).
Onder de inzenders worden
1250 prijzen verloot. Hoofdprijs is een reis naar culinair
Parijs!

Roosvicee MultiVit: lekker tot de
laatste vitamine
Roosvicee MultiVit, bekend van de gezonde vruchtensiropen, is sinds kort ook kant en klaar verkrijgbaar in
handige minipakjes. Eén pakje bevat tien belangrijke
vitaminen, goed voor alvast 25% van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid vitaminen. Een ideale aanvulling
op de dagelijkse voeding voor jong en oud.

drogisterij

TON
GOOSSENS
WINKELCENTRUM NOORD
Zandvoort
tel: 571 2305

Uit onderzoek van het
Nederlandse Voedingscentrum
blijkt dat 97 procent van de
Nederlanders niet verantwoord
eet. Zowel jongeren als ouderen eten steeds onregelmatiger, waardoor het dagelijks
eten van voldoende groenten
en fruit er vaak bij in schiet.
Een schokkend bericht voor al
die mannen en vrouwen die
zich in toenemende mate bewust zijn van het belang van
een gezond lichaam.

Roosvicee heeft een kant en
klare oplossing, een natuurlijke aanvulling op de dagelijkse
voeding. Eén pakje Roosvicee
MultiVit bevat alvast 25% van
de dagbehoefte van 10 belangrijke vitaminen. Hierin zitten
namelijk de volgende onmisbare vitaminen: A, BI, B2, B3,
B5, B6, biotine, B12, C en E. De
B-vitamineii zijn van belang
voor de stofwisseling van vetten, eiwitten en suikers in het
lichaam. Vitamine C is onmisbaar voor de natuurlijke weer-

stand tegen ziekten. Alle genoemde vitaminen zijn in een
evenwichtige verhouding in
Roosvicee MultiVit aanwezig.
Roosvicee MultiVit is dus niet
alleen lekker, maar ook nog
erg1 gezond. En handig voor
onderweg en natuurlijk naar
school. De minipakjes zijn ver-

krijgbaar in twee smaken: perzik (met perzik, rozebottel. appel en mandarijn) en bosvruchten (met zwarte bes, vlierbes,
aardbei, framboos, rozebottel,
appel en braam). U vindt ze in
het minipakjesschap van de supermarkt. Voor meer informatie: Koninklijke De Ruijter, tel:
(035) 543 33 33.

Specialist in Homeopathie

Parfumerie - Drogisterij Schoonheidssalon

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 5716123

*w*
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DROGISTERIJ
PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

DRUGSTORE

KERKSTRAAT 31 , ZANDVOORT
TEL: (023) 571 2513

Smoorrijst en Roerbakrijst: nieuwe rijstmaaltijden zijn makkelijk en snel bereid
Smoorrijst en Roerbakrijst, de nieuwe rijstvarianten gaar. De inhoud van een pak
van Honig, zijn een combinatie van twee lekkere Smoorrijst is voldoende voor
Surinaamse rijstsoorten met een bijzondere groenten- een éénpansgerecht voor drie
en kruidenmix. Doordat ze uitstekend te combineren a vier personen.
zijn met vlees, vis of verse groenten heeft u binnen een
Roerbakrijst
handomdraai een smakelijke maaltijd op tafel.
Roerbakrijst is een gele
Tegenwoordig willen we niet groenten op verschillende ma- Surinaamse rijst, die in afgealleen dat de maaltijd snel en nieren, snel, gezond en geva- past water één minuut wordt
makkelijk kan worden be- rieerd kunnen worden klaar- gekookt, waarna de rijst samen met verse ingrediënten en
reid, maar vooral dat die ge- gemaakt.
de Mix voor Roerbakrijst
zond is. Smoorrijst en
Roerbakrijst komen geheel Smoorrijst
wordt roergebakken. De
aan deze wens tegemoet, om- Smoorrijst
is een witte Mix voor Roerbakrijst is
dat ze met vlees, vis en verse Surinaamse rijst die, zonder te een verfijnde kruidenkoken, samen met de Mix voor en groentenmix die op
Smoorrijst kan worden toege- smaak is gebracht met
voegd aan vlees en verse onder andere kurkuma,
groenten. De Mix voor kerrie, kokos, laos, seSmoorrijst is een rijke groen- reh, sojasaus en knoften- en kruidenmix met onder look. Een pak Roerandere biryanikruiden, garam bakrijst is voldoende
masala, koriander, komijn en voor drie a vier persocayeimepeper. In dit kruiden nen. De nieuwe rijstsoormengsel smoort de rijst lekker ten zijn verkrijgbaar in

de supermarkt. Bovendien is
er nu ook Witte Rijst,
Zilvervliesrijst en Pandanrijst
van Honig.
In combinatie met de bestaande Honig mixen vormen ze dé
basis van overheerlijke maaltijden. Voor meer informatie;
tel. 0800- 022 99 73 of kijk
voor recepten en tips op
Internet: www.honig.nl.
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Mix'em: Vruchtenyoghurt naar je eigen
smaak
Mona heeft een nieuwe
serie verse toetjes: Mix'em.
Dit heel bijzondere toetje
kan geheel naar eigen
smaak worden gemixt,
want de yoghurt en het
fruit zijn apart verpakt in
één beker. U kunt dus zelf
bepalen
hoeveel
fruit u bij de
yoghurt doet,

Tussendoortje
Mix'em, verpakt in een portiebeker van 175 gram, is in het
koelschap vun bijna alle winkels
te vinden. Mix'em eet u apart of
gemixt. Uitgebreid onderzoek
geeft aan dat hel overgrote deel
van de cunsu"\

of dat u yoghurt

en
fruit
apart eet.
Kortom, met Mix'em
kunt u telkens een ander
toetje samenstellen. Er
zijn drie verschillende
fruitsmaken: aardbei, perzik/ abrikoos en kers.
Het bekertje van Mix'em is een
zogenaamde tweekamerbeker:
een grote kamer voor de volle
gezoete naturel yoghurt en een
kleine kamer voor het verse
fruit. Het fruit en de yoghurt
worden 'gemix'ed' door de kleine kamer om te klappen zodat
het fruit in de yoghurt valt.

inenten
Mix'em lekker én ook
leuk vindt. Het
is niet alleen een
smaakvol toetje, maar ook als
tussendoortje een uitstekend alternatief. Mix'em is verkrijgbaar met kersen, aardbeien of
perzik/abrikoos apart.
Voor meer informatie kunt u
bellen met Mona Consumentenservice: (0348) 43 92 67. Schrijven kan ook. Het adres is Antwoordnummer 3310, 3440 AB
Woerden. Een postzegel is dus
niet nodig.

Geska strooikaas:
smakelijk én gezond
Tegenwoordig letten we bij voedingsproducten niet
alleen op smaak maar steeds meer op het gezondheidsaspect. Deze twee belangrijke elementen zijn al eeuwenlang karakteristiek voor Schabziger of Zwitserse
strooikaas. In Nederland is deze oergezonde lekkernij
bekend onder de naam Geska.
Omstreeks het jaar 1000 werd
deze kaas voor het eerst in het
Glarnerland gemaakt. De monniken die zich hiermee bezig
hielden, gebruikten het niet alleen als voedingsmiddel, maar
ook als medicijn bij maag- en
darmstoornissen. Onder de reizigers van destijds werd deze
bijzondere kaas aangemerkt
als een zeer effectieve opwekker van de eet- en drinklust,
waardoor het in korte tijd tot
ver over de landsgrenzen populariteit genoot. Evenals de
landsgrenzen heeft de Zwitserse strooikaas ook de tijdsgrenzen geslecht. Nu, bijna
1000 jaar later heeft dit natuurproduct uit het Glarnerland zich ontpopt tot een exquise smaakmaker van vele,
uiteenlopende gerechten. Bovendien past het uitstekend in
moderne diëten
vanwege
de
lichtverteerbaarheid en het
lage calorie-gehalte.
Bijzonder
De Schabziger
is enig in zijn
soort. Niet alleen door de conische
vorm
waarin hij als

harde kaas wordt gepresenteerd, maar vooral door de
aparte smaak. Deze wordt verkreg'en doordat de kaas is gemaakt van zure ondermelk,
karnemelk en wei en verrijkt
is met een gedroogde, vermalen klaversoort. Hieraan ontleent de kaas zijn groene kleur.
Voor de export werd de kaas
gedroogd en belegen, en vervolgens tot staafjes geperst.
Later werden de staafjes vervangen door poeder in kartonnen of blikken doosjes. In
Nederland zijn de kartonnen
doosjes Zwitserse strooikaas in
vele huisgezinnen steeds meer
een onmisbaar onderdeel van
de ontbijt- en lunchtafel.
Borreltip: Eieren met Geska
Zwitserse strooikaas
Snijd hardgekookte eieren door
midden. Eigeel
eruit scheppen
en fijn wrijven.
Mengen met boter en Zwitserse
strooikaas. Vul
met dit mengsel
de eieren. Serveer
bij de borrel.
Voor receptenfolders of meer
informatie:
Craamer & Co. tel:
(0344) 61 10 56.

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

023-5717166

SONY MINI HIFI-SET MET BOXEN

MHCRX30; Digitale tuner, versterker 50 Walt, dubbel
cassettedeck, 3 CD-wisselaar, inclusief 2-weg bass-reflex
luidsprekers en alstandbediening. Adviesprijs'670.HI8 CAMERA STUNT!
PHILIPS BREEDBEELD

l PHILIPS 100HZ KTV
PT820; Black-lme S groot| beeld, stereo, TXT. Adv'2795.-

1679.-

SONY TRAVELLER
TR401,HiFi geluid Adv'1330-

~ 849.-

32PW630, H l F i - s t e r e o ,

1999.-

IPHILIPS 100 HERTZ
BREEDBEELD KTV

BAUKNECrffWASAUTOM.
WA8214; Hoog cenlriluge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's.'l 349.-

SONY STEADY SHOT !

TR620, 15x zoom, 3 prograrnAE. Adviespnjs' 1 890.-

IPHILIPS 82CM KTV
TOP B R E E D B E E L D
(TELETEKST Adv*299s.-

Topklasse. Vol eleclronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv'2299.-

869.-

PW6301; 61cmBI.LmeS,
| stereo, teletekst. Adv'2095.-

1179.-

MIELE 1000 TOEREN

VPH65,12xmolorzoom '1299-

899.-

ll 7 9."

>2179.-

SONY + LCD SCHERM

FL700; 750 toeren centriluge. RVS trommel, schokdempers. Adviespnjs'949.-

TRV11; VideoS Camcorder Adviespnjs '1980.-

679.-

SONY Hi-8 HIFI STEREO

INDESITWASAUTOMAAT

PT4501; Teletekst. *1645.-

DIGITALE STUNTS !

SONY
71CM BREEDBEELD KLEUREN-TV

Sony, JVC, Panasonic, Canon,
TOPKLASSE, incl. Accessoires.

2499.-

969,

\s$$3£&W

1079.-

PHILIPS MATCH-LINE
ARISTONA STEREO KTV

799.-

PHILIPSHIFI STEREO

ARISTONA 55CM FSQ
l TA4311; Stereo, Teletekst,
l afstandbediening. "1245.-

649,

51CM KTV TELETEKST
l 70 voorkeuzezenders, Otf.
Ned Philipsgarantie.Adv*745.-

499.389.-

978.-

SIEMENS WASAUTOM.

848.-

advies. Tevens melden van storingen aan

W

^^BVWV

795.-

SIEMENS KOEL/VRIES

WE900; Instelbare cenlrifugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfreinigende pomp. Adv*1199.-

SONY HIFI STEREO

548.-

E81 0; 4 koppen Super Trilogic montage videorecorder. Adviesprijs'1550.-

799.

679.-

SONY72CM HIFI STEREO

KE3100; Digitaal, gescheiden regelbaar. Maar liefst
280 liter inhoud, 3 vriesladen. CFK/HFK-vrij. "1849.-

1245.-

KV29C1; Super Trinitron,
| TXT. Adviesprijs.*1880.-

1169.-

PANASONIC STEREO
HD610; Topper l 4 koppen,
Showview + PDC. '1199.-

679.-

l SONY BREEDBEELD
KV24WS1; Super Trinitron,
| stereo, teletekst. Adv *2440.-

1269.-

gssssa-sg^,, ^_ toUgBI

JVC HIFI STEREO

A637;Hi-Spec Drive. *989.-

ron, 60 Watt stereo, teletekst. Adyiesprijs"2990.-

SONY100HZ SUPER!
E2561; Super Trinitron,
| PIP, stereo, TXT. Adv*2970.-

SB65; 4 koppen, SHOWVIEW
+ P DG, long play. Adv* 1 095.-

1-DEURS KOELKAST

279.-

299.-

SAMSUNG 24 LITER |

399.-

Wassen en drogen in 1 machine, lOOOtoeren. Adv*1549.-

529.-

WASDROGER STUNT!

Melt'jdktoken pluizenfilter. '495.-

nffii
O7C
IfMW £j O,"
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ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs*649.-

NVSD200; Showview +
PDC. Adviesprijs*649.-

51 CM KTV / VIDEOIIBCC

pTgifr QQC
l3rtfef OÏf9B-

HBsaapfniBaP

439.-

CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig! RVStrommel. Adviespriis*999.-

ARISTONASB25TURBO
SuperTurbo-Dnve, showview
•PDC.afslandbediening. '845.-

SONY\COMBO 37CMIIBCC

429.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
afstandbediening.

~~ 298

649.-

ST650, Stereo, TXT,
Adviespnjs '1829 f ^fl^fl •

180 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv'985.-

598.-

COMPAQ PRESS2254 PC!

K6-233 MMX, 15" monitor,
32MB, 3 5GB. Wmdows'95

2549.

PHILIPS DRAADLOZE BABYSITTER
:

M draadloos, 100 meter bereik door muren en
amen, super compact1 Al vanaf
SONY LUXE CD-SOUNDMAN
AM/FM stereo radio, CD-speler, cassettedeck,
Megabass. inclusief afstandbediening *330.51 CM KLEUREN-TV + TELETEKST
Monitorlook model, 50 voorkeuzezenders, teleekst met geheugen, afstandbediening. *549.PHILIPS 72CM 100 HERTZ KLEUREN-TV
29PT83; Ultra platte Black Line S beeldbuis,
.eletekst, 70 Watt HiFi stereo. Adv. *2745 -

95,
199,
349,

WHIRLPOOL WASDROGER

AWZ; CONDENSDROGER, electronische
besturing, ruime vulopening. Adv.*1399.-

TD«:

BOSCH VAATWASSER

* lotSdageostaodby * 8 uur spreektijd
* LCD-sctierm
GAP compatibel

349:

1769;

INTEL P200MMX PC

SGS4302; 4 programma's, aquastop, RVS
interieur, zeer stil. Adviesprijs*1449.AEG WASAUTOMAAT

W4.0; 1400 toeren centrifuge, RVS trommel
en kuip. Nu GRATIS luxe wasmand. *1899
PHILIPS SOLARIUM

HB851; Zonnetiemel met 4 HPA-lampen en
speciaal filterglas. Adviesprijs*2300.-

949,
949,
1449,
1749.-

898.-

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS

798

Electronlsche besturing.
Zeer stil. Adviesprijs*1099.-

ETNA FORNUIS

Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv*695.-

MIELE WASDROGER

498

Electronisch en reverserend.
RVS trommel. Adv*1799.-

LUXE FORNUIS

Gasoven.vonkontstekingen l
ovenlade. Adviesprijs*849.-

CENTRIFUGE
2800toeren.RVStrommel.*249.-

Multimedia PC, 32MB intern,
2 IGBschijf, CD-Rom, tax/modem, W'95, 1 jr. On-Site garantieen helpdesk. Adv'3799.-

90 LITER VRIESKAST

PELGRIM KOOKPLAAT

Svakken. Adviesprijs 698.-

2-deligepannendragersen [
sierdeksel. Adviesprijs'490.-

~ 349.-

1899.IBM APTIVA E 60TOP!

WHIRLPOOL KAST

K6-233MMX.32MB intern,
2.0GB. K56.Ilex tax/modem,1 5"monitor. Adv*3999.-

Gunstig energie verbruik,
*** capaciteit, CFK-vrij.

ETNA KOOKPLAAT
4 pils met 2 delige branders.

~~ 449.-

BSSk
>j?jfef

**170
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GSD1300;3laden, 11kginvriescapaciteit. Adv*848.-

4-pilsgaskookplaal. AdV*295.-

BOSCH VRIESKAST HOLLANDIAKOOKPLAAT

529.299.-

PORTABLE KTV 37cm
Olt. Ned Philips garantie.
Adviesprijs'495.-

158.-

OPZETVRIESKAST

Handig 150 liter. Adv*595.-

BUBBLEJET STUNT!
JPJ 70;.Kleurenprinter,' §99.-

HP INKJETPRINTER

VRIESKISTEN!

CANON BJC4200

De topmerken leverbaar in
alle maten en soorten. Er
is al een vrieskist vanaf:

J400;lncl.sheetfeed.eL.*199.

269.-

RVS+vonkontsteking.'399.- £.

BOSCH WASDROGER

Q"?Q
Of «!•"

m PORTABLEKTV37CM

INDESIT INBOUW •*
KOOKPLAAT
4

Gas-elektrofornuis, grill, thermostaat en sierdeksel. '1199.-

P730. STUNT! Adv*699.-

KV37CM+TELETEKST

stop. Adviesprijs'1 299.-

NOFROST KOELKAST

Instelbaartot 140 minuten. Kreukbescherming. Adv*949.-

GRUNDIG37CM + TXT

pT«j«4 O1Q
tJ?jfi? O Ivi"

INBOUW VAATWASSER l*
Volledig intergreerbaar.l'K

Nooit meer ontdooien! "Ame- ATAG
rican Look" koelkast met maar FORNUIS
liefst 280 liter inhoud. Zui- FG1;
nig en stil, service aan huis. Gasfornuis met
elektrische
oven, incl.
grill en
sierdeksel.
Adv* 1450.-

A237; Express ProDigi. *714.-

l 21 S1 ; 55cm FSQ. Adv*849.-

379.-

200 liter inhoud, cfk-vrij. Deuren omwisselbaar. Adv*849.-

BAUKNECHT DROGER

JVC SHOWVIEW + PDC

Met

GRUNDIG 63CM KTV

2-DEURS KOELKAST

468.-

PANASONIC Beste Koop!

M1400, Afstandbed. Adv'550.-

Nederland. Bijvoorbeeld:

BOSCH KOELKAST

369.-

SONY PORTABLEKTV

Ruime 3 in 1 combi magnetron
met hete lucht oven en grill.
Dusontdooien, koken, bakken,
braden en gratineren. '999.-

Koelkasten, ovens, kookplaten,
vaatwassers etc. op bestelling
voor de laagste prijzen van

PHILIPS SHOWVIEW

PHILIPS VHS-VIDEO

979.-

499.

WHIRLPOOL AVM

549.-

Z180/4D; Automatische ontdooiing. Adviesprijs*749.-

VR161;Afstandbed. *645.-

MD2; HiFi-stereo, TXT
metgeheugen. AdV1399.-

429.-

ZANUSSI 2-DEURS

| TV/VIDEO COMBI'S!

PANASONIC 63CM TOP

Met vriesvak. 140 liter inhoud, CFK-vrij. Adv *729.-

428.-

SONY VIDEORECORDER

VR1 65; +PDC, afst.bed.*745.-

PANASONIC KTV TXT

Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Vele kookfunklies. Adviesprijs*699.-

SIEMENS KOELKAST

.

SONY55CM TELETEKST

137cm, Showview, Of f. Ned

299.

369.-

E1 05; Afslandbediening. '61 0.- |

769.-

1000 W magnetron, 60 min.
timer, aulom. programma's.

WASOROOGCOMBIWE

SONY55CM STEREO

PRIJS t

229.

HETE-LUCHT
ZANUSSI KOELKAST SHARP
Met vriesvak. Adv*699.- KOMBI MAGNETRON

E260;Showview+PDC.'780.-

1C.C.W.-

219.

DAEWOO MANETRON

Automatischeontdooiing.*529.-

1168.-

SONY LONGPLAY

]9

19 liter inhoud. Eenvoudi- |
ge bediening. Adv*599.-

KOR610; DIGITAAL. 18 liter |
inhoud, 800 watt vermoi, autom. programma's. '349.- l

1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk.
Waterbeveiliging. Adv'1649.-

KV25; Super Trinitron, telelekst, afst.bed. Adv*1399.-

.•* |TR426; Showview, PDC,
^|TXT.2tuners.Adv'1395.-

179.

Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

948.-

'1699.-

M21; Hi-Black Trinitron. *990.-

M6135; Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneembaardraaiplateau. Adv*279.- l

AEG BOVENLADER

SV600; V i d e o r e c o r d e r
met PDC. Adviesprijs*699.-

l SONY 63CM STEREO

X2101;Trmitron,TXT.*1440.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

179.

900 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs* 1435.-

SAMSUNG STEREO !

1248.

WHIRLPOOL AVM260

130 liter, met vriesvak.
Adviesprijs'699.-

AT80;
800 toeren
met regelbare
centrifuge'
snelheid.
Adv*1099.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

Topklasse. 6 Programma's.
Waterontharder en waterstop.
Adv'iesprijs'2099.-

R2V18; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek, l

WHIRLPOOL KAST

778.-

599 •"

l SONY BREEDBEELD ARISTONA STEREO
KV28W1; 71cm Super Trinit-

848.

MIELE VAATWASSER

SHARP MAGNETRON

145 LITER KOELER

WAS
AUTOMAAT
BOVENLADER

SN23000; Met aquastop en
i verbruikswaarden. * 1348.- l

865.-

SONY HIFI STEREO
E705; Super Trilogie, 4 koppen, Showview+PDC. * 1200.-

798.

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI

INDESIT 900 TOEREN
WASAUTOMAAT

—^f\

GSF341; 3 programma's.

KG25V03; 240 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv"1348.-

698.-

l 020 - 6474939 •

E920;7 koppen SuperTrilogic, vliegende wiskop,
HIFI Stereo. Adv* 1 650.-

595.-

AWM800; 15 programma's.
Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. DeurbeveiliAdviesprijs *1079.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 1 6.00 UUR

SONY MONTAGE TOP!

ARG647; 156 liter koelen
en 60 litervriezen. Adv'949.-

WHIRLPOOLWASAUTOM.

Consumenten Helpdesk voor Informatie en

728.

EWJKjgECHTVAATWASSER

SIEMENSAFWASAUTOM.

Lavamat617; 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiliging,
zuinig en stil. AEG meerdere
malenbesl getest! Adv* 1449.-

kleurentelevisie en groot huishoudelijke app.

649.-

595.-

sproeimveaus. Adv'1179 •

499.-

WM20000;RVStromrnel
Aparte temperatuurregeling.
Bespaartoets. Adv.'1348.-

VR665; Showview + PDC,
4 koppen, Follow TV, longplay. Adviesprijs'1095.-

Italiaansevormgeving. **•*
sterren mvriescapaciteit.
Adviespriis 899.-

WHIRLPOOL
Variabele indeling. Adv' 1099.KOEL/VRIES COMBI

AEG WASAUTOMAAT

899.-

Iteletekstl

648,

475.-

K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-en HFK-vrij. Adv'1399.-

PHILIPS TELETEKST
TELETEKST
PT156; 37cm,
n.afst.bed.
afst.bed. "645.-

528,

Koelgedeelte met automatische ontdooiing. Vries- WHIRLPOOL
gedeelte met 2 vakken en AFWASAUTOMAAT
>... sterren invriescapaciteit. 3 programma's, beveiliging
tegen wateroverlast. '949.Adviesprijs*999.-

MIELE KOELKAST

APTIVA-E60; 233MHz
processor met MMX
technologie,
32MB
SDRAM, 256KB cache,
24 speed CD-Rom,
2.0GB vaste schijf, 33K6
fax/modem en 15 inch
kleurenmonitor.
Adviesprijs*4080.-

Turbo-Drive, stereo, TXT,
montage. Adviesonis* 1595.-

TA4412;63cm,teletekst.'1595.-

Nederlands topmerk; 4 programrna's, 12 couverts. *899.-

WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv*799.-

IBM APTIVA
MULTIMEDIA PC

KV28W; Super Trinitron 16:9 beeldbuis,
40 Watt HiFi stereo, 100 voorkeuzezenders,
Intelligent teletekst met
Top-Text. Adviespnjs'2990.t-V_!

PHILIPS SUPER VHS!

VR7; Tuibo-Dnve, stereo, montage,Jog& Shuttle, TXT. * 1495.-

230 LITER
KOEL/VRIES COMBI

ZANUSSI WASAUTOM.' ZANUSSI KOEL/VRIES BOSCH AFWASAUTOM.
SMS1012; RVS interieur. 4

P W9501; Tv van 't jaar' 70cm TR780; STEADY SHOT,
Black-lmeS,100Hzdigital topklasse camcorder. '2530 | scan, stereo, TXT. AdV3895.-

l PHILIPS 70CM STEREO

LUXE VAATWASSER

Topklasse' 3jr. garaojie/gg 1 .-

BCC B E T E R EN G O E D K O P E R

KUNTEHKAART
' Meer budget door de gratis
BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

I

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etageô)
Rivièradreef 37 (Superstore)

(

BEVERWIJK
, l ZAANDAM
1 SOOmZ Superstote Beier en goedkoper! 11 BOOrtiZ Superstore Beter en goedkoper!
Breestraat65
'
l Westzijde 55 (onder Dirk v.a. Broek)

20 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
AMSTERDAM • AMSTELVEEN • ALKMAAR •
- ZOETERWOUDE - ZOETERMEER LEIDSCHENDAM • MAARSSENBROEK •
HILVERSUM - UTRECHT - ZEIST

299.-

ATAG WASEMKAP
3 standen en veHillei *259.-

138.
78.

ETNA WASEMKAP
"1MKAP

AVANCE; 3-standen.*135.,nden.*135

OPENINGSTIJDEN

4

maandagmiddag
.13.00 tot 18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag. ...',... 09.30-lot 18.00 uur
zaterdag
09.30 tot 17.00 uur
KOOPAVONDEN Badhoevedorp Maarssenbrock
Delft en Zoetermeer vrijdag. . . 19.00 tot 21.00 uur
overige filialen donderdag . . . 19.00 tot 21.00 uur

,
7
i
~
7
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ZVM-Rabo laat
het afweten
ZANDVOORT - De Zandoortse handbalteams kwamen te kort om voor positiee resultaten te zorgen. De
VM-Rabobank
mannen
gingen met 23-16 ten onder
egen Kolping en de vrouwen
*varen niet opgewassen teen Tornado en verloren met
0-10.
De strijd tussen Kolping en
VM-Rabobank ging gelijk op.
eide teams gaven elkaar in de
erste twintig minuten geen
uimtareed toe, 5-5. De Zandoorters verloren toen een
ental minuten de concentrae en Kolping sloeg keihard
oe, 11-5. „In deze fase verloren
wij de wedstrijd," stelde coach
Dirk Berkhout. „Het heeft wel
ven gedonderd in de kleedcaamer en in de tweede helft
)leek dat ze best kunnen
andballen."
In die fase hielden de Zandoorters goed stand. Onder
anvoering van een geweldig
p schot zijnde John Terpstra
eeft ZVM-Rabo geprobeerd
e achterstand weg te werken.
Iet geroutineerde Kolping
ield de verworven voorsprong
enter in stand en won met 236. „Als team schieten we nog
e kort," gaat Berkhout verder.
Maar ik heb best veel vertrouven in dit team. Ze kunnen
et."

woensdag 30 september 1998

Weinig succesvolle basketbalstart Lions
ZANDVOORT - De opening van het basketbalseizoen was
voor de teams van The Lions weinig succesvol. Het jeugdige
en talentvolle mannenteam werd door Onze Gezellen met
61-79 verslagen en de Zandvoortse vrouwen leden tegen
Hillegom een 31-58 nederlaag.
Coach Zoran Valjavec heeft
nog een hoop werk te verrichten met de basketballers van
The Lions. In het team zit veel
talent en dat moet nog een ingespeeld team worden. Daar
zal enige tijd over heen gaan
maar de resultaten zullen zeker wel komen. Tegen het geroutineerde Onze Gezellen waren er te veel problemen voor
The Lions.
De Haarlemmers profiteerden bekwaam van de Zandvoortse fouten en namen meteen een voorsprong. Bovendien waren de Zandvoortse
vrije worpen niet zuiver genoeg
en ook de driepunters bleven
achter wege. Onze Gezellen
bepaalde de wedstrijd en ging
met een 23-36 voorsprong rusten.
Ook in de tweede helft heeft
Lions geen kans gezien Onze
Gezellen het vuur na aan de
schenen te leggen. De inzet
was voorbeeldig, maar het
spelconcept moet zijn tijd heb-

[Topscorer

ben. „Ik heb een jaar nodig om
dit team te laten draaien,"
meende coach Zoran Valjavec.
„Er zit perspectief in maar het
is moeilijk om nu al tot resultaat te komen. Het was altijd
een beetje vrijwillig basketballen maar met dit talent proberen we er wat van te maken.
Het heeft echter z'n tijd nodig." Onze Gezellen bepaalde
vervolgens de wedstrijd en
won met 61-79.
Ook de Zandvoortse vrouwen hadden het moeilijk en
troffen het niet in de eerste
ontmoeting van dit seizoen.
Kampioenskandidaat
Hillegom kwam op bezoek en dat is
niet meteen de lekkerste tegenstander om tegen te beginnen. Het geroutineerde Hillegom nam meteen het initiatief
en Lions had geen antwoord
op de compacte zone van de
gasten. Ook het afstandsschot
liet Lions in de steek en de
ruststand was al beslissend,
14-29.

Mischa Tibboel
(TZB)

ff*
\a7

6X

De Zandvoortse vrouwen
adden een off-day. Al snel
cwam het team van coach Rijk
Stein Metselaar
(TZB)
3X
Oppelaar op achterstand en
aar kon niets meer aan veranRonald Braamzeel
2X
(TZB)
erd worden. Bij de rust leidde
"ornado reeds met 9-4. Ook in
Arthur Paap
(Zandv.75)
2X
de tweede helft lukte het ZVMlabobank niet imponerend
2X
(ZVM.zon)
John Keur
handbal te spelen. Tornado
hield de voorsprong op eenoudige wijze vast en won met Het scoren van doelpunten gaat vooral TZB erg gemakkelijk af dit
seizoen. Zondag werd met 7-2 gewonnen van Arsenal met maar liefst
0-10.

Zand voorts
I\I i e UIA/S b l a d

SPORT
TZB scoort er
lustig op los

Do

balvaardige
Philip Prins
houdt drie
tegenstanders
bezig, maar
kon zijn team
niet naar de
overwinning
leiden

Kolo Knl) Knolli'i

pok in de tweede helft was
Hillegom niet af te stoppen.
Hillegom scoorde met de regelmaat terwijl er bij Lions te
veel periodes waren waarin
niet gescoord werd. Zodoende
kon Hillegom verder weglopen

en viel er aan de uiteindelijke
31-58 nederlaag weinig te
doen.
„We zitten nog in de opbouw
fase en troffen het niet meteen
tegen Hillegom te moeten spelen," aldus coach Olaf Vermeu-

len. „We zijn nog maar kort geleden met de training begonnen en er moet nog veel aan de
conditie gewerkt worden. Ik
heb echter goede hoop dat het
in de volgende wedstrijden wel
gaat lukken. We willen er een

goed seizoen van maken."
Topscorers mannen: Philip
Prins 11, Klaas Peerenboom
10, Robert ten Pierik 9. Vrouwen: Elles van der Ende 8, Miranda Dijkstra 7, José Koper 6,
Ingrid de Boer 6.

Goed begin van tafeltennisteams

ZANDVOORT - Het eerste den en invaller Lex de Goede
team van de Zandvoortse konden pas laat in de avond de
Tafeltennis Club heeft in de winst noteren. Vooral in het
Van Pageehal een zwaar be- begin ging de strijd gelijk op.
vochten 6-4 overwinning be- Pas nadat Dick ter Heijden
haald op Rijsenhout. Daar- ook zijn derde partij winnend
vier doelpunten van Mischa Tibboel. Tibboel neemt daardoor de
mee blijven de Zandvoorters afsloot (5-4) wist Wim Hoppe
„Deze wedstrijd is een de- leiding over van ploeggenoot Stein Metselaar, die niet scoorde maar uitzicht houden op promotie. in zijn laatste partij de definieptie geworden," vond Oppe- wel tweede blijf t. De derde plaats wordt gedeeld door zes spelers, die
tieve winst van 6-4 binnen te
laar. „We kwamen te laat op in vier wedstrijden twee doelpunten bijeen gesprokkeld hebben.
Wim Hoppe, Dick ter Heij- halen. De zes winstpunten wanet veld en hadden geen warming-up. Zo kan je niet voor de
dag komen. We waren niet gemotiveerd en dat kan niet. Ik
loop dat dit een incident was,
want ze kunnen echt goed
handballen."
ZANDVOORT - Het twee- Op het programma staat voor handbalvereniging liet zien de overige plaatsen respectievede gedeelte van de strijd op volgende maand golf en daar- beste tennissers onder zich te lijk werden ingenomen door
Doelpunten mannen: John sportteam van het jaar is za- na wordt nog gevoetbald en de hebben en sloot de middag ZHC, ZRB en de Kenamju. In
Terpstra 8, Patrick Terpstra 5, terdag begonnen met tennis strijd wordt in de nieuwe winnend af. De Dirk van den de totaalstand voert TZB-softMark Molanus 2, Edwin Berk- pp de handbalvelden. Het sporthal besloten met- volley- Nulft badmintonclub kan goed bal de ranglijst aan op de voet
iput 1. Vrouwen: Mireille Mar- idee van Kenamju om in di- bal.
overweg met de shuttle, doch gevolgd door ZVM-handbal en
,ina 5, Claudia Paap 3, Maaike verse sporten elkaar te be„Het wordt steeds gezelli- ook de tennisbal werd goed ge- Identico. De Zandvoortsche
:;appel 2.
kampen slaat aan en dat ger," stelde Ruud Luttik. „Je faakt, hetgeen voor een twee- Hockey Club neemt voorlopig
een vierde plaats in en de Kebleek ook tijdens het onder- ziet nu dezelfde gezichten als de plaats voldoende was.
voor de vakantie, je kent elkaar
De softballers van TZB we- namju en de ZRB delen de vijfdeel tennis.
beter en dat maakt het heel ten raad met de softbalknup- de plek. De rode lantaarndraDe ploegen, die in juni van erg leuk. Er wordt gestreden in pel en hanteerden ook het ten- ger is voorlopig de badmintonelkaar „afscheid hadden geno- een ontspannen sfeer en daar., , nisracket bekwaam. Een der.de .club, doch naar verluidt staan
men ,vpor, een wel „verdiende gaat hejt"ppk_om."- Maar^-de plek werd hun deel. Identico voor deze club nog de sterkste
vakantie, ontmoetten elkaar strijd op" hét tennisveld werd moest genoegen nemen met onderdelen op het prbgranv
ZANDVOORT - Aanstaan- weer bij de ZVM/handbalclub. toch wel serieus aangepakt. De een vierde plaats, terwijl de ma.
de zondag worden op het Circuit Park Zandvoort de laatADVERTENTIE
ste races van dit seizoen vereden. Tevens is het de laatste maal dat het interimcircuit in gebruik is. Het
volgende raceseizoen wordt
gebruik gemaakt van het
nieuwe en verlengde circuit.
ZANDVOORT - De span- Kleijn en Veldhuizen opklomning stijgt in de eerste com- men naar de tweede plaats.
Zondag vallen de beslissin- petitie bij de Zandvoortse
In de competitie van donderProgrammering ZFM Zandvoort (per O-02-98)
gen over de Nederlandse kam- Bridge Club. Na drie wed- dagmiddag was in de A-lijn de
Maandag tot en met donderdag:
pioenschappen in de diverse strrjden is het verschil, in de zege weggelegd voor mevrouw
0000-OrOO ZFMNonstop
07.00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
ace-klassen. De aandacht diverse lijnen, in de kopgroep Hoogendijk en de heer Ver0900-1200 De Watertoren
;aat daarbij vooral uit naar de minimaal.
geest. Hun score van 64 pro12.00-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
aerle Citroen Saxo Cup waarcent was hiervoor meer dan
17.00-2000 ZFMNonstop
in de Bentvelder Joost Kpen- Mevrouw Kinkhouwers en toereikend. Het verschil met
2000-2200 De Kustwacht
22.00-24 00 Tussen Eb & Vloed
Jers de titel voor het grijpen de heer Heidoorn waren in de nummer twee, de heren Hoheeft. Hij heeft een voorsprong A-lijn spekkoper. Met hun toch gendoorn en Weijers, was maar
00 00-§7 00 ZFM Nonstop
van 21 punten op Gaby Uljee niet zo geweldig hoge score liefst acht procent. Na drie
07.00-0900 Goedemorgen Zandvoort
09.00-11 00 De Watertoren
en hoeft in de race van zondag van 59 procent bleven zij num- wedstrijden gaan de heren
11 .00-1 2 00 ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
alleen maar voor Uljee te eindi- mer twee, mevrouw Molenaar Henrion Verpoorten en Van
12 00-13 00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
1300-1500 De Muziekboulevard
gen.
en de heer Koning zes procent Leeuwen onbedreigd aan de
1500-17.00 De Kustwacht
voor. Het merkwaardige feit leiding. De tweede plaats
1700-1800 ZFMNonstop
1800-1900 ZFM Sport
Ook zal de strijd en spanning deed zich voor dat het verschil wordt ingenomen door de da19 00-20 00 v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
hevig zijn in de Marelboro Re- tussen nummer twee en num- mes Boon en Van der Meulen.
20 00-22.00 Eurobreakdown
2200-2400 BPM
nault Megane Trophy. De titel mer acht slechts twee procent
Zaterdag:
s al voor Phil Bastiaans maar bedroeg. Na drie wedstrijden
De B-lijn gaf een uitzonder0000-0800 ZFMNonstop
in de strijd om de Junior Cup gaan de dames Boon en Ko- lijk hoge score te zien van 71
0800-1000 Broekophalen
10 00-12.00 Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neul)
zijn er nog kansen voor Jeroen ning nog steeds aan de leiding, procent. De matadoren waren
1 2 00-1 8 00 Zandvoort op Zaterdag
Bleekemolen, Frank Scholten maar zij voelen de hete adem de dames Stocker en Verstee18 00-19 00 Tussen Pits & Paddock
1900-2000 DeCocquerell •
;n Zandvoorter Dillon Koster. van mevrouw Kinkhouwers en ge. Tegen dit geweld konden
20 00-24 00 De Kustwacht
Koster heeft vijf punten ach- de heer Heidoorn in de nek, die de dames Van Leeuwen en Van
Zondag:
•erstand op het leidende duo dankzij hun relatief goede sco- der Storm, ondanks hun goede
00 00-09 30 ZFM Nonstop
09 30-10 00 Ruth (Een levensbeschouweliik programma)
en moet dus een goed resul- re opklommen van de vijfde resultaat van zestig procent,
10.00-1200 ZFM Jazz
taat scoren.
niet op. De dames Stocker en
naar de tweede plaats.
1200-1700 Zandvoort op Zondag
De B-lijn gaf een overwin- Versteege hebben de leiding
1700-1900 ZFM Magazine
1900-2400 De Kustwacht
In de Auto Trader Dutch ning te zien voor het echtpaar stevig in handen met een voor21 00-24 00 Kustwacht Report
strijd, hebben Donald Mole- Van der Moolen met 61 pro- sprong van 52 procent op de
NU OOK OP INTERNET - rlTTP://SURF.TO/ZFM
laar en Sandor van Es het voor cent, op korte afstand volgden dames Pellerin en Rooijmans.
iet zeggen. Beide cpureurs de heren Van Leeuwen en
gaan uitmaken wie de titel op- Veldhuizen als tweede. LljstDe strijd voor de derde aanvoerders zijn hier de dames
in de eindstand gaat Heidoorn en Paap met op de
jussen plaatsgenoot Allard tweede plaats mevrouw SleKalff en Frans Verschuur.
gers en de heer Van de Staak.
Het nieuwgevormde paar
Op het Zandvoortse circuit mevrouw Koper en de heer
worden zaterdagmorgen vanaf Luyks doet het in de C-lrjn zeer
lalf tien de trainingen afge- verdienstelijk. Zij werden nu
werkt en op zondagmorgen eerste met 62 procent met een
ïaat de eerste race om half voorsprong van een procent op
ZANDVOORT - Met de mooi maar het voetbal haalde doelpunt. Even leek het er op
;waalf van start. De Saxo Cup nummer twee, de dames Van derde nederlaag op rij is dat niet. De Zandvoorters dat het niveau beter werd,
begint om kwart voor twee en Deursen en Van Durjn. De da- Zandvoortmeeuwen, in deze speelden te veel met de lange doch toen de bevrijdende
Renault Megane staat voor mes Lemmens en Vrolijk blij- nog jonge competitie, in de haal naar voren en dat leverde tweede treffer achterwege
lalf vier op het programma.
ven eerste, terwijl de dames onderste regionen terecht veel balverlies op. Aangezien bleef rook Velsenoord een
gekomen. En de 1-2 neder- Velsenoord ook niet in staat kans. De Zandvoorters slaaglaag tegen Velsenoord was in was voor goed voetbal te zor- den er niet in gevaarlijk voor
het geheel niet nodig ge- gen viel er voor de doelmannen het doel te komen maar met
nog tien minuten te spelen
weest, want van de situatie weinig werk te doen.
Vlak voor de rust kwam leek de winst toch voor het
tien tegen negen man in
ZANDVOORT - Na een had wel meer de overhand en Zandvoorts voordeel, werd Zandvoortmeeuwen toch op grijpen.
een 1-0 voorsprong. De eerste
ïoede competitie start lie- kreeg ook meer kansen doch geen gebruik gemaakt.
De Zandvoorters begingen
knappe aanval was meteen
Pen de hockeysters van ZHC de Zandvoortse defensie, met
;
Vooral in de eerste helft was raak. In eerste instantie werd de fout zich terug te trekken
egen de eerste nederlaag aan het hoofd doelvrouwe Madit sezioen op. Reigers rije van der Meulen, hield het een pittig partijtje voetbal. nog over de bal heengemaaid waardoor Velsenoord de wedDe scheidsrechter had zijn maar toen John Keur uithaal- strijd alsnog deed kenteren.
te sterk en won ver- stand, 0-0.
handen vol aan de stevige de was de doelman van Velse- Uit een weggeven hoekschop
maar geflatteerd met
0-4.
In de tweede helft kwam strijdwijze van beide teams, noord kansloos. Zandvoort- kopte de geheel vrijstaande
ZHC, ondanks een goede inzet, maar kweet zich prima van zijn meeuwen probeerde door te spits keihard raak en met nog
Reigers degradeerde vorig nauwelijks over de middellijn. taak. Hier en daar kwam er een drukken en leek op de tweede twee minuten te gaan werd de
seizoen
uit de tweede klasse en Reigers zette de Zandvoortsen gele kaart aan te pas en zelfs treffer af te gaan. Spits Arief strijd zelfs geheel uitbanden
3
4lkt nu in de derde klasse het onder druk en doelpunten drie rode kaarten. Voor Velse- Ozdagon brak door de vijande- gegeven. Doelman Mare BuVg
rtoren terrein terug te willen konden niet uitblijven. Na de noord betekende het twee lijke defenise maar werd neer- chel maakte bij de achterlijn
wwmen.
De ZHC kwam in de eerste treffer van Reigers bleef man naar de kleedkamer en gelegd. Dat leverde Velse- een overtreding waar de
w
.edstrijd
tegen Reigers pre- ZHC knokken voor een beter aan Zandvoortse zijde mocht noord de tweede rode kaart op scheidsrecther een strafschop
c
'es met elf vrouwen aan de resultaat. De aanval werd ge- Murat Gungor het veld verla- maar de toegekende vrije trap in zag. Dat buitenkansje liet
bracht niet het gewenste resul- Velsnoord zich niet ontnemen
start en kon dus niet wisselen. zocht, doch Reigers kreeg ten.
en door de strafschop te betaat.
in de eerste helft waren er over vleugels en scoorde er lustig op
In de beginfase van de twee- nutten grepen de gasten alsWat het niveau van het ver^ weer acties voor de doelen los. Bij 0-4 was de koek op en
te zien doch treffers leverde slikte ZHC de eerste nederlaag toonde spel betrof, dat was de helft ging Zandvoortmeeu- nog de niet meer verwachte
np
niet geweldig. Het weer was wen op zoek naar het tweede overwinning.
t allemaal niet op. Reigers van deze competitie.

Strijd om sportteam van het jaar hervat

Laatste race op
interimcircuit

Spanning stijgt by de
Zandvoortse Bridge Club

Zandvoortmeeuwen gaat
in de slotfase onderuit

ren hard nodig om in kansrijke
positie te blijven voor promotie. In een eerder gespeelde
uitwedstrijd tegen het Amsterdamse De Volewijckers werd
een 5-5 gelijkspel bereikt.
Het tweede tafeltennisteam
van de Zandvoorters, spelend
met Ad Endema, Lex de Goede en debutant Rob Til kwam
in de eerste ontmeoting tegen
het Haarlemse Prowano zeer
sterk uit de startblokken. Een
9-1 overwinning, alleen het
dubbel werd verloren, geeft
aan dat dit team weieens een
gooi kan doen naar het kampioenschap in de zevende klasse
NTTB.
De Zandvoortse Tafeltennis
Club, die een jaar geleden enthousiast in de Van Pageehal
met de tafeltennissport een
basis legde, gaat ook dit seizoen door met wedstrijden in
competitieyerband. Daarvoor
is de vereniging lid van de Nederlandse Tafeltennis Bond.
• '"Als vereniging geeft zij daarnaast *uitgebreid , gelegenheid
aan liefhèbbers'van deze sport
om zonder competitieverplichtingen een balletje te
slaan. Elke vrijdagavond zijn er
steeds meer dames en heren
achter de wedstrijdtafels te

vinden. Verenigingssecretaris
en recreatiespeelster Agaath
de Goede bespeurt een duidelijke belangstelling van beginnende recreanten die zich lekker sportief een uurtje willen
ontspannen. Tafeltennis is bij
uitstek een individuele sport
waarbij het aankomt op eigen
handigheid en spelinzicht.
De spelregels zijn eenvoudig
en makkelijk te onthouden,
maar tijdens de avonden in de
Van Pageehal worden desgewenst aanwijzingen gegeven
om beter te leren spelen en is
de tafeltennisrobot een geduldige trainer. Spelenderwijs in
onderlinge wedstrijdjes wordt
er in een gezellige sfeer gewerkt aan een beknopte tafeltennisopleiding om de gangbare slagen goed onder de knie te
krijgen.

ZANDVOORT - TZB
maakt tot op heden een goede indruk. Ook de uitwedstrijd tegen Arsenal werd
met goed gevolg afgesloten.
De equipe van coach Joop
Blom was te sterk en won
met 7-2. Mischa Tibboel had
met vier doelpunten een belangrijk aandeel in de zege.
Het jonge en technisch voetballende Arsenal nam na tien
minuten een 1-0 voorsprong,
maar toen TZB scherper ging
spelen keerden de kansen snel.
Vooral Mischa Tibboel had er
zin in en zorgde met twee doelpunten voor een Zandvoortse
voorsprong. In de Zandvoortse
voorhoede fungeerde Riek de
Haan als belangrijk aanspeelpunt. De bal legde hij vaak
goed neer en zo kon ook Dennis Schrader tot scoren komen. Ruststand 3-1.
In de tweede helft bleef TZB
de bal het werk laten doen. Arsenal liet zich soms gaan hetgeen twee rode kaarten opleverde. Tegen negen man leefde
TZB zich geheel uit. De score
werd regelmatig opgevoerd.
Mischa Tibboel en Jordy Joachim zorgden voor de vierde en
vijfde treffer en Riek de Haan
bracht de stand op 6-1. Een
superieur TZB speelde de
wedstrijd rustig uit. Door een
doelpunt van Arsenal en een
van Tibboel werd de eindstand
op 7-2 bepaald.

Peter Aerts
wint voorronde
KI-toernooi

ZANDVOORT - /Thai- en
kickbokser Peter Aerts heeft
zich in het Japanse Osaka
geplaatst voor het KI toernooi, het belangrijkste toernooi voor thai- en kickboksers. Aerts traint bij de Zandvoortse sportvereniging AfafA. Op 15 december strijdt hij
met de zeven beste boksers
van de/wereld om de overwinning in Tokyo. Een van
hen is de Nederlander ErnesIn de Van Pageehal kan ge- to Hoost.
speeld worden op vrijdagavond van acht uur tot half
Aerts is regerend wereldkamtien. De kosten bedragen /pioen. Hij kampt echter mo'slechts vijf gulden per keer. menteel met nogal wat blessuVoor jeugdleden is de zaal aan res. Toch wist hij zich zondag
de Flemingstraat al vanaf half te plaatsen voor het KI toeracht geopend en zij moeten nooi. Hij bokste tegen de
vier gulden betalen. Aanmel- Kroaat Sinisa Andryaseyic.
den of inlichtingen via teleAl in de eerste r.onde wist hij
foonnummer 5716511.
enige harde treffers te plaatsen met zijn linker hand. De
Kroaat incasseerde die zonder
enig probleem. Omdat Aerts
door zijn blessures niet in staat
was om Andryasevic met stoZANDVOORT -Voor Zandvoort '75 lijkt de competitie een ten en trappen af te stoppen,
martelgang te worden. De Zandvoorters werden in de wed- gooide hij zijn knie in de strijd.
strijd tegen Vlug en Vaardig met maar liefst 1-7 afgedroogd. Daar had hij de laatste tijd
hard op getraind bij AfafA. De
Na het redelijke resultaat beslist. Na de 0-3 achterstand verandering in vechtstijl had
van vorige week, een 1-1 gelijk- mocht Arthur Paap nog wat zin. Zijn eerste knie trof de
spel tegen RCH, was de ver- terugdoen vanaf de elfmeter- Kroaat op zijn lever, de tweede
wachting gewekt dat Zand- stip, doch het laatste woord op zijn borst. Hij ging knock
voort '75 toch hier en daar voor van deze periode was aan Vlug out.
aangename verrassingen zou en Vaardig, 1-4.
kunnen zorgen. In de wedstrijd
tegen Vlug en Vaardig bleek
In de tweede helft namen de
daar niets van waai- te zijn. Amsterdammers zoveel gas teVanaf de aftrap beheerste Vlug rug waardoor Zandvoort '75
en Vaardig het spel en reeds na enige opgelegde kansen kreeg.
een paar minuten kon doel- Edwin Ariesen wist echter
ZANDVOORT - De laatste
man Ferry Nanai de gang naar geen raad met deze mogelijk- vlucht van de Postduiven
het doel maken, toen hij kans- heden. Toen Zandvoort'75 wei- Vereniging Pleines ging vanloos werd gepasseerd, 0-1.
gerde deze kansen te benutten uit het Belgische Houdeng
De Zandvoorters hielden liet de Vlug en Vaardig spits over een afstand van 210 kilotoen een tijdje stand maar even zien hoe het wel moest. meter.
stonden meestal met de rug te- Met speels gemak werd de weigen de muur. In het team zat felende Zandvoortse defensie
De 480 duiven werden om
geen verband. De bal werd uiteen gespeeld en dat bete- kwart over tien gelost en de
vaak zo maar ingeleverd bij de kende 1-5. Met nog een halfuur aankomst van de eerste duif
tegenstander en aangezien de spelen leek een nederlaag met was om 12.56.00 uur. Die eerste
Amsterdammers over een paar dubbelcijfers er in te zitten. De duif was van de combinatie
Uitslag:
slimme en gevaarlijke voetbal- Amsterdammers deden het Spronk-Rpmkes.
lers beschikten ontstond er echter rustig aan en bepaalde Combinatie Spronk-Romkes l,
telkens dreiging voor de Zand- in de slotfase de eindstand op 2. 3. 4. 12. 14. 15. 20. 21, 23, 24;
voortse dpelmona. In het laat- 1-7 waarmee al genoeg schade Combinatie Koopman-Knegt
ste kwartier van de eerste helft aan het Zandvoortse zelfver- 5: Hans Heiligers 6. 7. 8, 9. 10.
11, 16, 17. 18. 19. 22, 25; Combiwerd de werdstrijd definitief trouwen werd toegebracht.
natie Paap-Paap 13: Rook
Driehuizen 55; Anneke van
ADVERTENTIE
Bockhoven 65; Combinatie
Koper-Twins 70: Hans Gaus
91: Piet La Grouw 102.

Zandvoort '75 afgedroogd

Laatste vlucht
Pleihes-duiven

INEEN
BENT U
BETER UIT!

Eerste verlies ZHC-dames

Wandelen
ZANDVOORT - Wandelliefhebbers kunnen hun hart ophalen in oktober. Zo is er op 11
oktober een excursie over vogeltrek vanaf Parnassia. Start:
om acht uur 's morgens bij het
informatiepaneel op de parkeerplaats bij restaurant Parnassia. Opgeven via tel.
541.1119.
Op 11 oktober is er ook een
vroege natuurwandeling in de
Amsterdamse Waterleidingduinen. Om acht uur vertrekt
een gids bij ingang De Zilk. Van
te voren aanmelden is niet nodig.

Fietsen
roor reserveringen:
Nationale Pathé Bioscoopreserveringslijn'
0900.202 53 50 soct/nm
'

Raadpleeg de plaatselijke biosöpopagenda voor het filtnaanbod en aanvangstijden.
U vindt de Pathé bioscopen in de volgende steden: Amsterdam: Beltevue Cinerarria /
Calypso. Cinema, Gity en.Tps'cïiinski - Den' Haag: Metropole. Pathé Scheyeningen en
Tuschinski Den.Haag - Eindhoven: Pathé Eindhoven - Groningen: Pathé Gronirigen
Maastricht: Pathé Maastricht - Rotterdam: Cinerama; Lumlère en Pathé Schouwburgplein. -.
Utrecht: Rembrandt. U vindt alle adressen van Pathé Cinemas in de GOUDEN GIDS.

ZANDVOORT - Op 10 oktober is er een fietstocht door het
Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Een duin wachter van
PWN neemt de fietsers mee.
Hij vertelt van alles over het
natter maken van de duinen.
De tocht start om tien uur bij
de ingang Bleek en Berg achter
de hockeyvelden van HBS in
Bloemendaal. Aanmelden op
tel. 041.1119.

Videotheek

Uitgaan

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Daarom nu 2 koopfilms
van 10,,—
voor slechts
5 koopfilms
van 10,- voor

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

Corn.

gevraagd

Hieronder vindt u een kleine selectie van de
honderden aanwezige advertenties
Stel huis en hart open
Bel me nu direct
en vertel Heb jij tijd maar vooral zin m
Geopend dagelijks
meer over jezelf 1 Ik ben Wil- een opwindend telefoonge13.00-21.00
uur
voor een kind met een
ma, een meid van 55 kg, met sprekje met mij? Ik heet Anhandicap Wij zoeken logeerdonkerblond haar en blauwe gelique, ben een stoute griet
ouders (ook alleenstaanden)
1 67 m lang en vrijge- en laat me graag verrassen
023-5712070 ogen,
die een weekend p mnd een
zei Zijn er nog leuke mannen door het verhaaltje dat jij me
kind met een handicap als
die zin hebben om uit die 1luie gaat vertellen Laat me alvast
loge ontvangen Ervaring is
stoel te komen, vlug dan Ik weten in mijn box wat jouw
niet vereist, enthousiasme en
wacht op reacties Boxnum fantasie is
Woninginrichting
betrokkenheid voor langere
mer 805860
Boxnummer 966721
duur staan voorop Wij bieden
Een
maatje
voor
alle
gezellige
Ik ben Irma, een 48-jarige,
training, persoonlijke begelei- • T k massief eiken salonta
dingen Terrasje pikken, bios- charmante, verzorgde, Holdmg en onkostenvergoeding
fel
m
plavuizen,
mt
140
x
70
coop,
uitgaan,
uit
eten
enz
landse, kinderloze vrouw Ik
Max 45 min rij afstand van ƒ100,
0235715058
verzorgd, netjes, 1 93 m, 32 heb lange, goudblonde haren
A'dam Info/aanmelden bel
jaar,
dat
alles
ben
ik
en houd van koken, natuur,
Markant
Coördinatiepunt
Heb blonde haren, blauwe theater, zwemmen enz
Thuishulp Vrijwilligers, tele
Kunst en antiek
ogen
en
een
normaal
postuur
Ben jij een Ram of kreeft, tus
foon 020 4898909
Spreekt dit alles jou aan en wil sen de 50 en 60 jaar en kom je
je meer weten?
uit Indonesië' Reageer'
*Veilinggebouw Amstelveen* Boxnummer 280836
Markten/braderieen
Boxnummer 978989
Heden INBRENG voor veiling
19 en 20 oktober Spinnerij 33, Een vnjgezellige jongeman, Ik ben Nel, een leuke dame
Amstelveen 020 6473004
dat ben ik Mijn naam is Paul van bijna 49 jaar Ik heb een
GROTE
VLOOIENMARKT
en via deze weg ben ik op zoon van 19 thuis en uitgevloAMSTELVEEN OOST
zoek naar een lieve, romanti- gen kinderen In het weekeinzo 4 okt 10 17 uur,
Oppas gevraagd/
sche, buitenlandse meid voor de heb ik het altijd druk, maar
Escapadehal (Escapade 1)
aangeboden
een fijne vriendschap of rela- doordeweek kan ik wat afleiInl Midland BV 033 4751167
tie Spreekt dit alles je aan? dmg gebruiken Ik ben niet
Vlooienmarkt zo 11 oktober Gezocht goede, ervaren op Neem contact op met mijl blond en niet slank, maar wel
leuk Boxnummer 242202
Boxnummer 378882
sporthal Zeeburg A'dam
pas voor onze zoon van 2'/2,
Tel 0206425871
enkele dagen p w v a 1600 Gezocht1 Een mooie, intelli- Ik ben een sensuele, charuur Tel 0235730258
gente vrouw tussen de 38 en mante vrouw van 41 jaar, 1 70
Verhuizingen
48 om veel van te houden m lang, knap en zie er vrouReageer Ik ben Jan-Willem, welijk uit Ik zoek via deze
Onderhoud,
een 56 jarige, academisch weg een verzorgde, aantrekXYZ BV verhuizingen en
gevormde man Ik heb veel te kelijke en vooral vrolijke man
reparatie,
kamerverhuizingen/ transport
bieden, behalve problemen waarmee ik als het klikt een
doe-het-zelf
Voll verz Dag nachtservice
Trefwoorden lachen, Jazz, ondeugende afspraak kan
maken Boxnummer 970085
0206424800 of 0654304111
respect en uit eten
Boxnummer 417779
Ik heb niemand, echt héleDE KLUSSENBUS
maal niemand om een leuke
1
Voor
iedere
klus,
bellen
dus
Te koop
Hallo boys Mijn naam is Wil- nacht of avond mee door te
Tel
023
5713780
ma Ik heb halflang blond brengen Ik ben een lekkere,
aangeboden
SCHILDER heeft nog tijd v haar, ben 170 m lang en ondeugende meid van 36 en
diversen
binnen- en buitenwerk Vrijbl weeg 65 kilo schoon aan de weet zeker dat er mannen zijn
haak, maar ik ben moeilijk te die mij een handje willen koprijsopgave
vangen Ben jij eerlijk en be• Aang alles op scheep- Bellen na 18 00 uur 5719800 trouwbaar, langer dan 1 80 m, men helpen' Luister maar
vaartgeb boeken, foto's, ta • ANNULERINGEN van ad-tussen de 45 60 jr? Probeer eens en je bent verkocht
felvlaggen Tel 0251 242631 vertentie-opdrachten kunt u mij dan te vangen Boxnum- Boxnummer 948010
Jij zit lekker m je veN Ben je
• T k aangeb 1 pers opklap- UITSLUITEND SCHRIFTELIJK mer 271801
een humoristische vent en zit
bed (lengte 1 90) met matras, richten aan Micro's Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD
je hart op de juiste plaats?
ƒ50 Tel 0235717063
Amsterdam
Reageer' Deze 32-jange waT k Sinterklaas + Zwarte Piet
tervrouw met behoorlijk wat
kostuum -t- toebeh Mt L L X
pit Angelique is de naam
T e a b 0235716085
Bloemen, planten
Denk jij dat je mij liefdevol
kunt 1 temmen? Grijp nu je
en tuinartikelen
kans Bonxummer 841255
NIEUW!
Kinder/baby-artikelen
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Divers personeel gevraagd
HORECA RECLAME/TELECOMMUNICATIE
SPORTRECLAME/VIDEOTHEEKRECLAME
Groot reclame co in uitbreiding te Amsterdam en regio is op
zoek naar 31 nieuwe mensen M/V die snelgroeiend te
begeleiden zijn m de reclamebranche Wij zijn werkzaam op
verschillende fronten o a telecommunicatie, horeca
zwembaden bioscopen, sportcentra en hotels Ervaring is
geen vereiste, commercieel inzicht wel Voor meer info of een
afspraak bel snel T D A 020 6695500 b g g 020 6154395
Vragen naar Monica

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Kampeerautobednjf in Amsterdam zoekt een klantvnen
delijke DUIZENDPOOT met 2
rechterhanden
Goede
spreekvaardigheid
Engels,
i b v rijbewijs B Parttime/full
time, alles is bespreekbaar
Schr sollicitaties aan
B&W Postbus 1891,1000 BW
Amsterdam

De opleiding tot rij instructeur
of vrachtautochauffeur start
maandelijks m Amsterdam
Vraag gratis info (brochure)
SAN
Verkeersopleidingen
A'dam Tel 0206922223

Technisch personeel

Videotheek

Dombo

• Grote plant met sierpot, |
+ gratis af te halen
Te! 023-5712063

T k compl babykamer
box Tel 0235717437

te huur
NINTENDO 64

spelletjes en
afspelers

gevraagd

Mode

Uitzendburo De Werkbank
aangeboden
BV, Van Baerlestraat 45,
(lid NBBU) zoekt
Vondellaan 7
voor direct
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
Jonge vrouw zoekt huish * chauffeurs groot njbeWi| halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
werk Tel 0651980817
wijs/CCVB
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk* Opruimers/allesdoeners
zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 900 tot
Magazijnmedewerkers
1700 uur Voor info- 0235717177 of 0652502188
* Leerlingmachinist
Huishoudelijk
"vaste baan"
personeel
Telefoon 020 6769135
Hobby's en verzamelingen

Monet Strijkservice

• Uw rubrieksadvertentie
| kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven Zie voor
het adres en/of telefoonnummer de colofon op de advertentieoaama van deze krant

riikle
60)190x14
83x200x14
90x190x14
90x200x14
120x193x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14

160x200x14
200x200x14

SG
30

9? 125
105 130110 1 4 0 115 150
155- 190165, 200180 225190- 230200- 255230- 290255 330-

SG
45

SG
35

SG
40

•43
153
155
165

'50- 160- 275165- 190- 230-

215

230,
245,255290325-

365

175-

1S5

225245265270305350390-

200215255280300315345380425-

pocket pockel Lalex
daniasl bartslol 14 cm

285290375395,425,450,495,525540,-

350-

355
360

365
425430,-

525550,570625640-

260270290320390,425.465,499,605,699,790-

Alle afwijkende
maten mogelijk
GRANDIOZE SPECIALE
AANBIEDING

LET OP!!
SPECIALE AKTIE
Fabriekswinkel

ALLÉÉN BIJ ONS
KWALITEITSMATRASSEN
SG45 SOFT 90x200 koudschuim
NU VOOR ƒ

Compressorstraat 23 Amsterdam-Noord
Papaverweg 17
Amsterdam-Noord
Postjesweg 87
Amsterdam-West
Insuiindeweg509
Amsterdam-Oost
Van Wouslraat96
Amsterdam-Zuid

"125,-

Tel. 020-6331329
Tel. 020-6324959
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 020-4703019

- - ;:
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De nieuwste dagfilms
;. *** ' . ' .

The dackal

Financien en

handelszaken

• .''

Autoverzekering

***

.,

The man in the Iron Mask
.

: •

*•**

.

• T ka damesfiets klein mo
del ƒ 60 0235716372

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172 40 83 61
Voor auto/motorrijles in
Amsterdam e o is een gratis |
infogids verkrijgbaar
Tel 0204205386

Sabnna zoekt een spannen
de date met een spontane,
verzorgde gozer tot 30 jr
Ikzelf ben 1 78 m lang, volslank, altijd opgewonden,
lang donkerbruin haar Ik wil
afspreken en mijn voorkeur
gaat uit naar een man met
atletisch voorkomen Box
nummer 979645

';

As good as it GETE

V A ƒ75 DORSMAN1
blijft toch goedkoper
Bel nu 023 5714534

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

SLAGHAREN, DAAR GENIET JE NOG 'T MEEST
RESERVEER SNEL: 0523-683000 TOT 20.00 UUR

0906-Nummers
Biseks1 Buurvrouw/buurmeisje (18)1 Spelletjes steeds harder' 99 cpm 0906 95 26
Dagelijks seksen hete meisjes (18) op onze LIVELIJNi De
heetste' 99 cpm 0906 06 03
Direct contact met
stoute vrouwen
09065022221 (1 gpm)
Direct contact met
vrouwen thuis1
09065022221 (1 gpm)
Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
09065022221 (1 gpm)
Een spannend
contact in de buurt
09065022204 (1 gpm)
Ik ga door, waar anderer
stoppen' Schaam me ner
gens voor en wil harde SEKS
Harneti 99 cpm 0906-97 94

* wo 21 - do 22 - vr 23 ofct.
* ma 26 - di 27 - wo 28 ofet.„

* wo 28 - do 29 - vr 3O obt.|
Aankomst 14.00 uur; vertrek 1000 uur.

Auto's en
auto-accessoires

09069889 Rijpe Sjaan DD
zkt jongens (18) v Live Seks
Grijp onder m'n rok 99 cpm
50 cpmi Binnen 5 seconden
vrouwen 30+ direct live aan
de lijn i 0906-1722
50 cpm1 Thuiscontact vrouwen (20 59) zoeken een afspraak thuis 0906-1744
60 cpm i Wijkdatmg vrouwen
uit jouw wijk zoeken een afspraaki 0906 17 17
Afspreken m jouw
postcode gebied
09065022204(1 gpm)

Diversen

Mr LAMA, betaling na resu
taat Afnk internationaal
Voor een perfecte SAAB
SAAB SERVICE MOLENAAR medium biedt hulp bij terug
keer geliefde, bescherming
Rep, onderhoud, APK
carrière, examen, geluk, ho
Eigen revisie-afdeling
peloze problemen 6684461
Motoren/versn bak
Verkoop nw/gebr ond
ROYAL CLASS SAAB
*HOGE BIJVERDIENSTEN*
Dames v a 18 jr gezocht voo
het van huis voeren van ge
• Uw rubrieksadvertentie sprekken met 06 bellers U
kunt u zowel schriftelijk als kunt dag en nacht werken, de
telefonisch opgeven Zie voor computer houdt bij hoeveel u
het adres en/of telefoonnum- verdient Dit kan oplopen to
mer de colofon op de adver ƒ5000,- br pmnd Bel voo
tentiepagina van deze krant info 010-2944880

BEL DAMES THUIS

In heel Nederland

Diverse clubs

GEHEEL PRIVÉ

(09)06-98.50

24 u/pd (1 gpm)
Zie ook Nieuwsnet 9
Kabeltekst pag 440 en 450
Beluister anoniem
advertenties 18+
Bel de SM KELDER LIVE»
0906-5015156(1 gpm)
Meesteres & Onderdanige
aanwezig Speel of geniet POSTCODE DATINQi Vrouwen 18-55 jr zkn sekscontact
stiekem mee, 24 u p d
Bel 0906-1844(80 cpm)
* SEKS ALARMNUMMER *
(18 jr en ouder)
Snelseks Direct Live 99 cpm
LIVEi Black, beautiful en hot'
Voor de liefhebber v zwarte
vrouwen' 99 cpm 09060601
Spannende date'?
0906-50 15 15 6
Live' * SEKSRELAXBOX *
Advertenties van
Terug van weggeweest»1
vrouwen 18+ (1 gpm)
Seksen met z'n tienen tegelijk
Praat of luister stiekem mee»
STUDENTES
geven tel nr
24 uur per dag live1
voor sekscontacti
Bel 0906 18 22 (1 gpm)
Vanavond al een
New*New*New*New*New
fijne afspraak'
SECRET-PHONE-COMPANY
09065022204(1 gpm)
De 1e seksafluisterlijn v Holl
0906*97 22 Secret" 99 cpm
Ontdek de duistere wereldi
SM Je meesteres LIVEi Zij
0906 9789
wijdt jou mi 99cpm. 0906-9626 Je zegt het maar, 105cpm

Lak, Leer & Fetisj
0906-1769

0906*0611

0906-1769

Wat jij wilt

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

Escortburo Angel
actief m heel N H (24 hpd)
vraagt met spoed engeltjes
va 18 jr-55 jr voor escort
Zeer goede verdiensten mogelijk Tevens chauffeurs gevraagd Tel 020 6322452
www angel_escort com
Luxe privé huis1 Topmeisjes
10-01 u, 7 dgn p w Sauna +
bubbelbaden Sarphatipark
118, A'dam 020 -6723022

DESIRE ESCORT
24 u p d All creditc ace
020 6700620
0235511198
035-6220655
036 5360208
http //www desire nl
Spontane dames welkom
• Wij behouden ons hè
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

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

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Hoodlum

Samen met mijn dochter van
14, kampeer ik graag Volslank, gezellig, 47 jaar, dat
ben ik, llona' Ik ben in het
bezit van halflang kastanjebruin haar, blauwe ogen en
hoe zie ji| eruit? Spreekt dit
alles jou aan? Hoor ik wat van
je? Boxnummer 260613

Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gaslhuisplcin 12.
2041 J M Zand voort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 9,99 (ICL. BTW)
EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dal bij
uw opgave de regel
br.o.nr.... hu r. v.d. blad
als l regel bij uw tekst
gerekend wordt).

Wij /Ajn niet uunsprakclijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.

Gratis Micro's en betaalde
Wij behouden ons het
Micro's moeten woidcn ingele- rt'cht v««r *«idcr
vcrd aan de balie van ons kan- opgave van redenen
teksten te wijzigen of
toor tot uiterlijk maunduc
niet op te nemen.
16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

Dombo

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

Geldig voor de data:

voor de particulier:
3 regels gratis

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

Videotheek

:

3 dagen f 348,-

* vr 16 - za n-zo 18 ofct.
ie ma 19 - di 2O - wo 21 ofct.

023-5712070

PIANO
SPELEN

Aangeb 2 kam won in centr
Zandvoort, hr ƒ 794, p m
Gevr 3 kam won ong gelijke
huur Tel 0235720251

HERFSTVAKANTIE
per vakantiehuisje, max. 6 pers.

Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur

Blonde
kanjers,
zonder
baard/bril of snor, opgelet'
Ben jij 1 85+ en zoek jij via
deze weg een leuk uitziende,
vrolijke, spontane
jongedagevraagd
me? STOP11 Dan zit je bij mij
goed Ik ben Kelly, 1 68 en
Felicitaties
gek op alle leuke dingen
Trein/modelautobeurs, Almere-Stad West, zon 4 okt
1015
Wie durft te reageren
Flinke en gezellige hulp in de
u , Sporthal Stedenwijk, Kampenweg 1, 300 tafels1
Boxnummer 863484
huish gevraagd, 2 ocht of • Diny, van harte gefelici
midd p w in Aerdenhout, teerd met je 25 jaar jubileum • Gevr alles vd Ned koopvaardij porselein, boeken, fo
grens Bentveld Tel 5246141 Prettige dag, Nico, Wim
Ik ben een blonde vrouw van
tos, realtiegeschenken, enz
Muziek40 jaar Ik zoek een Sunnaam
Tel 0251-242631
instrumenten
se man, liefst van creoolse
Oproepen - Mededelingen
afkomst Ik houd van de vol
gende dingen uitgaan, lekker
Massage
koken en veel babbelen Aar
VWO Marktonderzoek vraagt mannen en vrouwen in Amsterzei niet, maar reageer gedam e o , in de leeftijd van 25 tot 64 jaar die hun lichaam extra
woon Je krijgt een reactie
"ON
WINGS"
Totale
ontspanverzorgen door INTENSIEF SPORTEN Gebruikt u voor
terug Boxnummer 422902
nmg
voor
lichaam
en
geest
KLEINE BLESSURES af en toe hulpmiddelen' Dan kunt u
Tel
na
11
u
0206966644
zeker (tegen fin vergoeding) meedoen met dit korte markton
Ik zit op de hotelschool en wil
derzoek Belt u voor deelname 026 3815036, ook 's avonds,
U kunt bij ons al va ƒ270,- graag in contact komen met
en vraag naar Robert Verhoeven
voor het eerste hall jaar
een leuke, aardige
jongen die
Onroerend goed
een goede piano huren
• Toosje Maarten bedankt
humor heeft1 Zullen we saDierenbescherming Z voort voor het geze'lige koffie
en woonruimte
men uitgaan of naar een con
vraagt collectanten 5 t/m 11 borreluurtje Nico Wim
gaan van bv Van Dik
te huur
VAN KERKWIJK eert
okt Tel 5715782/5714561
Hout of De Dijk? Groetjes van
* Uw particuliere Micro bon
Amsterdamseweg 202
aangeboden
Wendy Boxnummer 932620
• Dierenvrienden kom
ons
per post verstuurd bereikt
AMSTELVEEN
helpen met collecteren1 Tel ons pas over 3 a 4 dagen
020 - 6413187
Reageren op advertenties
5715782/5714561 511 okt
Opdrachten die te laat
met boxnummer''
Te
huur
per
15
oktober
zol
binnenkomen
worden
Gezocht personen die het
derverdieping
huur
ƒ
1050
allautomatisch
de
week
leuk vinden af en toe
in Tel 0235712013
daarop geplaatst
deel te nemen aan
Marktonderzoek
• Wij behouden ons het
Hieronder vindt u een kleine
Bel Probitas 0204712131 recht voor zonder opgave van
select'e van de honderden
UW MENING IS
Woningruil
redenen teksten te wijzigen
aanwezige advertenties
GELD WAARD
of niet op te nemen

SG
25

Ja, reserveer snel voor een 3-daags herfstvakantie-arrangement;
*2 overnachtingen in een gezellig vakantiehuisje met TV.
*3 dagen lang gratis gebruik maken van de vele nieuwe en
geweldige attracties zoals The Eagle, de wildwaterbaan, de
looping star, de spannende wild west shows, lekker verwarmd
zwemmen in het unieke Bergbad en nog véél meer.
*genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's.
Dat is een belevenis voor de kinderen én voor u!

Corn. Slegersstraat 2b

Personeel

Maat en

Beleef 'n avontuurlijke vakantie in
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN

Slegersstraat 2 b

.li,!! V t I I / / I I l l l l I I .1.111

* /.„„K

barst uit zijn voegen.

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE'?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
17 dagen per week Wat moet u doen?
1 Kies een leuke advertentie
l 2 Bel met 0906 50 15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4
13 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze
Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
Reageren op advertenties met boxnummer''

Vrijwilligers

MIII|III,.-|IJI| iii.i.inil.i^ 17 IHliiiM

ÉÉN DAG SLAGHAREN IS EIGENLIJK TE K<

Kennismaking

DOMBO

Elke donderdag dansen en
ontmoeten v alleengaanden
v a 30 \< 'De Ossestal, Nieu
welaan 34A Osdorp, v a 20 u
Zat 10 okt 'Stijldansavond'v
alleengaanden & paren De
Ossestal, Nieuwelaan 34, Osdorp, 20 30 u Geen danssch
leder welkom 0297-328712

M>l»< III It t tl II M

/ V M ) \ * ) l ) l t | s M l . l \ \ M t l V I ) /n.', l , „ , i n i l l n i i i l i i
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t/m

3 regels ƒ 5,60

t/m

4 regels ƒ 7,47

t/m

5 regels ƒ 9,34

t/m

S regels ƒ 11,21

t/m

7 regels ƒ 13.08

t/m

8 regels ƒ 14.95

t/m

9 regels ƒ 16,81

ed 17

t/m 10 regels ƒ 18,68
Hercules

. De Poolse bruid
Chalrman of the board
Stargate S9 - deel 5.
deel 6.
Ulee'sgold
• Corn. Slegersstraat 2B

Tel. 023-5712070

• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
mer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Weekmedia, Post
bus 156, 1000 AD Amster
dam Dit voorkomt vertraging
in de behandeling
Jonge vrouw z k m verzorg
de man, liefst donkere haren,
lengte 1 80 m tot 1 90 m, tussen35en50)r Ik ben op zoek
naar vriendschap en erotiek
Ikzelf ben 34 niet onaantrek
kehjk, uit de omgeving van
Amsterdam Alles op basis
van betrouwbaarheid
Boxnummer 815870

Will u ook naiini. adies. woonplaats vollcdi» invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de paitieulier maximaal 3 regels gratis, niet voorde /akelijke inaikl. tot een maximum van één advertentie
per week. Ook /.onder vermelding viaagprijs (artikelen te /.amen niet boven f 300.-) k u n t u niet gratis adverleicn. Alle prij/.en /ijn mei. I7.5 f /r BTW.
Naanr
Adres:
Postcode:
Telefoon:

S v.n. in iiihiiek:

Plaats:

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

, woensdag 30 september 1998

Kijken/ luisteren en
amusement op Firato 98
GSM, software, internet,
DVD, hardware: op het gebied
van consumentenclektronica
gebeurt zó veel, dat het voor
een gewoon mens nauwelijks
nog is bij te houden. Firato 98
wil orde in de chaos scheppen.
„Kom nou gewoon eens kijken
wat de ontwikkelingen zijn."

D

E LAATSTE Firato
was m 1992, maar
sindsdien heeft de
tijd niet stil gestaan.
Integendeel, dit jaar kunnen
Firato 98
de bezoekers van Firato rekewordl
nen op meer nieuws dan ooit
gelijktijdig
op het gebied van audio, vigehouden met deo, hifi, telecommunicatie,
de Negen
fotografie, computers, en InMaanden
temet. Mensen denken bij FiBeurs &
rato vrijwel meteen aan comHappy Kids; in puters. „Terwijl dat m 1992
het
nog helemaal niet tot het ten'cdutainment' toonstellingsprogramma bepaviljoen
hoorde, zo snel zijn de ontwikkomen beide
kelmgen dus gegaan. Dat is
evenementen
dan ook de hoofdreden dat de
een beetje
Firato er weer is," zegt prosamen
jectmanager Firato, Hajo
Reinders. „Wij hebben onder-

'Mannen raken steeds meer bij
zwangerschap en kind betrokken'

zoek gedaan en het blijkt dat
de consument eigenlijk een
beetje de weg is kwijtgeraakt.
Het gaat op dit moment zo
snel. Hij weet het met meer,
dat klinkt wat dramatisch,
maar hij moet zich oriënteren
'Moet ik Internet in huis hebben, en zo ja wat kan ik er dan
mee? Iedereen roept dat ik
thuis een computer moet hebben, maar wat dan'"
De industrie koestert met
name grote verwachtingen
van DVD-Video (Digital Versatile Disc). De producenten
hebben net dit voorjaar gemtroduceerd en binnenkort
moet de doorbraak komen.
Met DVD kunnen beeld, geluid en andere gegevens op
een en hetzelfde schijfje worden opgeslagen. „Dit is de
thuisbioscoop, hiervoor moeten de mensen naar de Firato
komen," zegt Remders. „Wij
noemen de Firato het home
entertainment spektakel van
Nederland. En als je ergens
een combinatie ziet van wat er
allemaal kan op het gebied
van home entertainment, dan
is het wel met DVD."
Bij de verschillende stands
op de Firato zijn veertig ver- van een replica van de Titamc. met een blik thuis op een
schillende DVD-Video appara- Dit schip is nagebouwd ter ge- beeldscherm volstaan
ten te zien. De prijs ligt rond legenheid van het uitbrengen
„De kracht van beurzen en
de vijftienhonderd gulden.
op video m Nederland van de tentoonstellingen is het zelf
Eind 1998 zullen ongeveer
film 'Titamc' tijdens Firato.
voelen en zelf ervaren. En dat
honderdtwintig bekende en
Gedurende Firato kan men bij uitstek op een Firatobeurs
minder bekende films op
kennisnemen van het laatste Kom nou gewoon eens kijken
DVD-Video
wat de ontuitgebracht
wikkelingen
zijn, met tizijn. Die kan
tels als Toiedereen nu in
'DVD-Video
is
hét
morrow Nede RAI zien.
ver Dies, ConDe toekomst
systeem van de toekomst'
tact, 101 Dalis nu. Een tematians, One
levisie als een
Flew over The ----i
schilderij?
Cuckoo's
Het is er al,
Nest, Spice Girls en The Three nieuws via de speciale interkom maar naar Firato."
Tenors. In de loop van volgend netsite: www.firato nl Hier
Jan Pieter Nepveu
jaar moeten er zo'n vijfhonwordt onder meer een overFirato 98 wordt donderdag l tot en
derd titels verkrijgbaar zijn In zicht gegeven van exposanten, met
woensdag l oktober gehouden.
prijs varieren zij van vijftig tot evenementen en dagelijkse ac- Door de week van 11 tot 22 uur en in
vijfenzeventig gulden
tiviteiten. Maar wie de ontwik- het weekeinde van 10 tot 18 uur. De
laatste dag, woensdag 7 oktober, is
Waarom is DVD-Video het
kelingen op het gebied van
van 10 tot 18 uur open. De
systeem van de toekomst?
consumentenelektronica wer- Firato
normale toegangsprijs is 25 gulden.
Reinders: „De beeldregistratie kelijk wil meemaken, kan vol- Kinderen tot twaalf jaar, 65 plussers
wordt veel scherper, je krijgt gens Reinders natuurlijk met en groepen betalen 20 gulden.
de kwaliteit van een cd-schijfje, dus ook de impact van geADVERTENTIE
luid wordt veel groter. Je kan
ook gebruik maken van de
technieken van de cd-rom. Als
je een DVD-schijfje van een
film koopt, kunnen daar interviews bij zitten met de hoofdrolspelers, of je krijgt mformatie over de totstandkoming
van de film, of wellicht de videoclips van de hit van de film."
Meer dan voorheen wordt
op de Firato aandacht gegeven aan de amusementswaarde van de consumentenelektronica. De opening op donvoor nieuwe producten en acties
derdag l oktober gaat gepaard met de feestelijke doop

Deze week

eurs

Aanstaande ouders kunnen zich op de beurs een beeld vormen van
de trends op het gebied van zwangerschappen en baby's

'Van Bolle buik tot basisschool', dat is het motto van de
Negen Maanden Beurs & Happy Kids, komend weekeinde
in Amsterdam RAI. Jonge en aanstaande ouders kunnen
zich een beeld vormen van de trends op het gebied van
zwangerschappen, baby's, peuters en kleuters. De beurs,
die al elf jaar bestaat, is al lang niet meer uitsluitend het
domein van vrouwen. Ook vaders weten de weg naar de
Negen Maanden Beurs, al dan niet in combinatie met
Firato, te vinden.

V

AN BABYKLEDING
en huidverzorging tot
edutainment en kindersoftware: de meer
dan 65 deelnemers aan de
beurs laten zien wat gaande is
op de markt voor jonge vaders,
moeders en kinderen.
Zo kunnen aanstaande moeders zich laten informeren over
elegante positiekleding, zwangerschapsbegeliding en medische adviezen. Want een kindje verwachten is niet alleen
maar rozengeur en maneschyn. Denk bijvoorbeeld
maar even aan het brandende
maagzuur waar veel vrouwen
bijna negen maanden last van
hebben. Op de beurs wordt
hiertegen een middel onder de
aandacht gebracht, dat als eni-

ge in zijn soort geschikt is voor
zwangere vrouwen. Uiteraard
valt er nog veel meer te beleven.
In de twee hallen van de Negen Maanden Beurs, kan men
ook kennis maken met producten voor de kleintjes zelf, zoals
baby-, peuter- en kleutervoeding, verzorgingsproducten,
lectuur en speelgoed. Kinderwagens, boxen en autozitjes
ontbreken evenmin. Vaders lijken zich steeds meer bezig te
houden met de verzorging van
kinderen. „Wij nemen waar,
dat beide ouders erbij betrokken zijn," zegt Wenda Buining
van de organiserende RAI.
En omdat voor beide ouders
veiligheid een belangrijk onderwerp is, heeft de beurs een

ADVERTENTIE

INEEN
• '

' *r

BENT U
BETER UIT!

Dagelijks alle topfilms te zien!
Voor reserveringen:
Nationale Pathé Bioscoopreserveringslijn
0900.202 53 50 soct/Pm
Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het filmaanbod en aanvangstijden.
U vindt de Pathé bioscopen in de volgende sleden: Amsterdam: Bellevuc Cinerama .'
Calypso. Cinema. City en Tuschmski - Den Haag: Metropole. Pathó Scheveningen «n
Tuschmski Den Haag * Eindhoven: Pnlhé Eindhoven - Groningen: Pathé Groningen .
. Maastricht: Pathé Maastricht - Rotterdam: Cinerama: Lumière en Pathé Schouwburgplein
Utrecht: Rembrandt. U'vindt alle adressen van Patho Cniemas in de GOUDEN GIDS.

Negen Maanden
Beurs & Happy
Kids komend
weekeind RAI

Op de zondagen 11,18,25 oktober
en l november vaart de nostalgische
salonveerboot Uveer XI vanaf nel
Centraal Station via
Koslverlorenvaart, Schinkel en
Nieuwe Meer naar hel Amsterdamse
Bos Bij het Bosmuseum kan een
bezoek gebracht worden aan de speciale Herfstlenloonslelling In het Bos
kunnen de kinderen herfslinalerialen
zoeken om daarmee ti|dens de terugvaart, onder deskundige begeleiding,
herfststukjes te maken. Bovendien K
er een kleurwedstrijd. Wie mee wil

Voor kinderen tot acht jaar worden allerlei activiteiten
georganiseerd

veiligheidspaviljoen laten inrichten waar, in samenwerking
met de Stichting Consument
en Veiligheid en de EHBO, demonstraties worden gegeven
over de veiligheid in de woning.
Hier kan men antwoord krijgen op veel gestelde vragen
over
ongelukken. Vooral
schoonmaakmiddelen, meubilair, elektriciteit, en hete dranken zijn een constante bron
van gevaar.
Aan de hand van een, voor
jonge ouders wellicht schokkende, videopresentatie laat
men zien wat er allemaal fout
kan gaan en hoe men dit had
kunnen voorkomen. Zet bijvoorbeeld nooit een pot hete
thee op de rand van de tafel,
ook niet als theedrinken je grote hobby is! Buining: „Het is
niet meer zo dat alleen de moeder geïnformeerd wil zijn, de
vader wil daar ook steeds verder in meegaan. Met dit soort
dingen betrekken wy de vaders erbij."
In het veiligheidspaviljoen
verrijst een reuzenhuis met
enorme meubels. „Er komen
hele grote stoelen en een tafel
te staan op een groot formaat,
zodat ouders kunnen kijken
door de ogen van een kind Alles is helemaal op schaal gebouwd," zegt Buining.
Ook op andere manieren letten ouders van nu op de yeiligheid van hun kinderen. Zy hebben tal van vragen. ,,'Hoe kan
ik myn kind het beste dragen?
Wat is de beste voeding' Wat
voor water moet ik gebruiken
om melk te maken in een flesje? Hoe moet ik het kamertje
inrichten en welke verf moet ik
daarvoor gebruiken?'
Dat
soort dingen, daar zijn mannen
by betrokken en op die manier
raken zij ook betrokken bij de
zwangerschap en het kind," aldus Buining.
Eveneens een trend is het
edutainment of wel 'spelend
leren'. Op de beurs is daarvoor
een speciale hoek ingericht
waar ouders en kinderen verschillende producten kunnen
proberen. Men kan hierbij denken aan taaiprogramma's op
cd-rom, waarmee kinderen

kennis kunnen vergaren. Maar
ook de traditionele kinderboeken ontbreken niet. In een speciaal voorleesbed mogen kinderen luisteren naar het voorlezen van verhalen en ook zelf
een boek ter hand nemen.
J.P.N.
De Negen Maanden Beurs en Happy
Kids 98 wordt gehouden van vrijdag2

lot en met zondag 4 oktober in Amsterdam RAI, vrijdag van 11.00 tot
22.00 uur, zaterdag en zondag van
11.00 tot 18.00 uur. De toegangsprijs
is vijftien gulden voor volwassenen,
halfgeld voor kinderen van vier tot elf
jaar, kinderen tot vier jaar gratis.
Een combinatickaart (inclusief bczoek aan Firato) is 25 gulden. Een
gczinskaart voor de Negen Maanden
Beurs & Happy Kids (twee volwassencn en drie kinderen) kost veertig
gulden. Een coiubinaticgezinskaart
(inclusief bezoek aan Firato) is vijftig
gulden.

varend
de

ADVERTENTIE

herfst
in

Molitis. Leo/iiA. RolfBenz, ricSedf. H F St)le, Gelderland Dnr/et, Molmari,

kan reserveren
via de speciale GVB-reserveringsli|n,
telefoon 020-460 5353. De tocht
begint om tien uur 's morgens bi| de
De Ruijlerkade, steiger 9 Omstreeks
zes uur meert de boot doai weer
aan

Days
We t r e k k e n vier d a g e n
h a r d van leer.

Op verloon in de boot van onderstaande bon, na telefonische teservering, betalen volwassenen 25

32

P&P B0705

l

33 11

36 17 35 65 71 4

52 14 39 4

41

36

Welk woord komt er in het balkje?

10120130140%
Als u hier niet vnn profiteert bent u wel
erg hardleers Tijdens de chique, exclusieve
Voordeclvicrdaagsc kunt u supcrvoordclig

Donderdag l oktober
en vrijdag 2 oktober
geopend tot 21,00 uur.

slagen bij Mondilcdcr Stoutcnbcck.
Zo la.ig 7i|ii de prijzen van on/.o ropkwahtcit lederen meubels nog niet
geweest

mondileder

stoutenbeek

Wij komen graag bij u thuis.
Mondileder Stoutenbeek Oiemen Sniep 7 (Meubelboulevard Diemen),
ringweg Amsterdam afslag S113 Telefoon (020) 600 87 S9.
Soesterberg Amersfoortsestraat 76 Telefoon (0346) 35 20 07
Zopdag geopend) Dicmtn 12,00 - 17.00 uur. Socstarberg 10.00 - 17.00 uur.

HORIZONTAAL l strand: 4
hemelgeest: 8 veelkleurig. 11
pi in N.-Brabant, 13 pook. 15
gereed; 17 plezier, ISmuurholte, 19 tegenwoordig. 20 etenbereider; 22 manl. dier: 24 godheid; 25 droog: 26 damp: 28
dagdeel: 30 wild, 32 houtpap.
33 pi. m Drenthe: 35 knaagdier,
37 voorz.: 38 berg, 40 bejaard:
42 achter; 43 pi. o d Veluwe, 44
maand: 45 vogelproduct: 47
vrag. vnw., 49 groente; 51 lid w.,
52 toespraak; 54 taille: 57 ent,
59 wapen; 61 koordans; 62 msect: 63 water in Utrecht: 64
familielid; 66 kluit; 68 knaagdier; 70 titel; 71 uitroep, 72 amfibie; 74 bolgewas: 75 melkwijn:
77 handelsterm; 79 voorz.; 80
duivel; 81 groente.
VERTICAAL: l vogel: 2 aan-

sponng: 3 hoeveelheid. 4 riv. m
Spanje. 5 bijbeldeel, 6 daar. 7
spies. 8 vruchtje. 9 oosterlengte; 10 kunstgreep. 12 lanks, 14
spleet, 16 panel, 19 telwoord,
21 heks, 23 vogel: 24 vlaktemaat, 25 baardje, 27 grootvader. 29 Ver. Staten, 31 Uedele,
32 armzalig, 33 viucht, 34 ijverig, 36 projectiel. 39 gesteente,
41 nachtvogel, 46 elkeen, 47
bron, 48 pijn: 50 berg. 51 Eur
nviei, 53 kathedraal. 55 tijdrekening: 56 bedrukt: 58 nakroost; 60 bloeiwijze, 62 morsdoek, 63 paradijs: 65 deern; 67
ontsloten: 69 pi i.d. Betuwe: 71
grondsoort. 73 scheepsvloer,
75 vogel; 76 zangnoot: 77 zangnoot, 78 tegenover
Oplossing vorige puzzel
PASSERMEETKUNDE

den) en kinderen 12,50 (normale
prijs 15 gulden). Maximaal vier personen per bon
Er is een catering aan boord van de
salonveerboot
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VOLVO NEDERLAND PERSONENAUTO B.V., POSTBUS 16, 4153 ZG BEESD, (0345) 68 88 88. VOLVO S80 VANAF ƒ 72.900,-. CONSUMENTENPRIJS INCL BTW, EXCL. ƒ 730,- KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, ƒ 113,- KENTEKENKOSTEN EN ƒ 150,- VERWIJDERINGSBIJDRAGE.
WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. LEASETARIEF VOLVO S80 VANAF ƒ 1.547,- P/M N D., EXCL BTW, OP BASIS VAN FULL OPERATIONAL LEASE, 48 MAANDEN, 20.000 KM P/JAAR. DE S80 LEASETARIEVEN ZIJN GEBASEERD OP VERVANGEND VERVOER PER DIRECT. VOOR MEER INFORMATIE KUNT U BIJ DE VOLVO-DEALER TERECHT.
VRAAG OOK NAAR VOLVO INSURANCE, DE UNIEKE AUTOVERZEKERING. VOOR VOLVO LEASE BELT U TIJDENS KANTOORUREN: (0345) 68 87 80. AFGEBEELDE AUTO IS UITGERUST MET ÉÉN VAN DE VOLVO-LINES.

ALMERE-STAD, RON GEURS PERSONENAUTO
• AMSTERDAM-NOORD,

B.V., MARKERKANT 1405, TEL.: 036-5346235 • AMSTELVEEN, VOLVO AMSTELVEEN PERSONENAUTO

AUTOMOBIELBEDRIJF

VAN

VLOTEN

B.V., MEEUWENLAAN

128, TEL:

020-6369222

•

.
l
n

B.V., VAN DER HOOPLAAN 180, TEL: 020-6476586 • AMSTERDAM Z.O., VOLVO AMSTERDAM PERSONENAUTO B.V., KOLLENBERGWEG 13, TEL: 020-6966811

AMSTERDAM-ZUID, 'BANGARAGE. VISSER

B.V., BANSTRAAT

21-27,

TEL: 020-6623979

-HAARLEM,

AUTOBEDRIJF

PRINSENHOF ':B.V., • LEIDSEVAART

592, TEL:

023-5248141

• MIJDRECHT, AUTOBEDRIJF J. VAN DER HELM B.V., HOFLAND 154-162, TEL: 0297-281495 • WEESP, AUTOBEDRIJF DICK MÜHL B.V., NIJVERHEIDSLAAN 1, TEL: 0294-418200.

Dr. C. A. Gerkestraat 18 rood, in de directe
nabijheid van het centrum gelegen royale bovenwqning met balkon op het zuiden. Ind.: 1e
et.: ruime hal; woonkamer en suite; keuken;
badkamer met wastafel, douche en toilet;
slaapkamer; kamer; 2e et.: riante overloop; 2
slaapkamers.
Vr.pr. ƒ 242.000,- k.k.
Curiestraat 2b, in Zandvoort-Noord gelegen
bedrijfsloods. Opslagruimte op begane grond
en 1e verdieping.
Huurprijs ƒ 82,- p/m2 per jaar.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Geniet van
onze
herfsttinten

KUJCK6RIJ VHN Kl€€FF
Van Stolbergweg l
Zandvoort
Tel. 023 5717093

De specialist in
al uw bloemwerken

BIOBVISIERKUNST

JölujJS

NajaarsWinterbeplanting
bloeiende violen

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

Zandvoorts Nieuwsblad

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
:NVM
""^'

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

iBOUCHERIE

L_^>

l

vanderKuijl

Gedipl. Tandprolheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Tel.(023)5366088
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

Grote Krocht 5-7

Openingstijden:

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

IN- EN VERKOOP ANTIEK - CURIOSA - DECORATIES

Gasthuisplein 6, Zandvoort, tel. 023-5731787.
Geopend van 12.00-17.30 uur. Maandag gesloten.

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

De Vonk

Diverse leuke, kleine antieke spullen,
oude en nieuwe verlichting,
schilderijen en decoratie-artikelen.

Haltestraat 9, Zandvoort

T. Goossens

Shell Geerling
ÜdO.N.T.

Lijsterstraat 18,2042 C J ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

Voor kasten, salon- en eettafels in grenen,
kersen, teakhout en grootmoederstijd.

Fa. P. Klein

MAKELAAR O.G.

Telefoon 023 - 573 16 13

mi KOZENOBKL ANTIEK

VAN

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

•r -.Goede' servicé;:&0
Uitgebreide Garantie

® Leveren/monteren alle merken
® Autoruiten origineel
® Kentekenplaten
» Gelaagd en gehard glas
volgens rnodel op maat

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2", Zandvoort

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort
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azda Demio ideaal
oor de huwelijksreis

Daewoo de grootste Koreaan
Precies 25 jaar lang was het Zuid-Koreaanse automerk Hyundai de
grootste op de thuismarkt. In het eerste halfjaar van 1998 is daar
verandering in gekomen. Daewoo verkocht in Zuid-Korea ruim
93.000 auto's en behaalde een marktaandeel van 44,1 procent en
is daarmee groter dan Hyundai. De omzetstijging was vooral een
gevolg van de komst van de Matiz, die inmiddels ook in Nederland
is geïntroduceerd. In ons land is de verkoop van Daewoo's eveneens gestegen. In het eerste half jaar werden 44 procent meer
auto's van dit merk verkocht dan in de eerste helft van 1997.

Passat jubileert
Met de Passat maakte Volkswagen in 1973 een grote sprong voorwaarts. Niet alleen in de techniek, maar ook in de vormgeving.
Nieuw waren een vloeistofgekoelde lijnmotor voorin, voorwielaandrijving en een sportief en modern uiterlijk. Dat heeft gewerkt, want
in een kwart eeuw tijd verkocht Volkswagen ruim 8,5 miljoen
Passats. Inmiddels rolt de vijfde generatie uit de fabriek in
Wolfsburg. Deze baarde bij zijn introductie in 1996 wederom
opzien: de carrosserie is geheel verzinkt en er zijn standaard twee
airbags en ABS aan boord. Volkswagen 'viert' het lustrum van de
Passat met opnieuw fantastische verkoopresultaten: in twee jaar
werden alweer een half miljoen Passats verkocht.

LEIN, RUIM EN BETAALBAAR. Drie eisen die veel
Japanse automobilisten aan hun voertuig stellen.
Langzaam maar zeker gaat de smaak van ons
Nederlanders ook die kant op. Dus wat ligt er voor Mazda
neer voor de hand dan de succesvolle Demio naar ons
and te halen?
pe Demio voldoet met gemak
an die drie eisen. Hij is 3,81
assen lang waardoor je hem in
|erbazend kleine parkeerplekjes
kunt piepen (waartoe je vaak

Specificaties
. .
Vlazda Demio GLX Plus

Almera nog sportiever
Airconditioning, ABS en dubbele airbags maken van de Almera 1.4
S en 1.6 SR een complete Nissan. Maar om ook de sportieve rijders tegemoet te komen die niet alleen waarde hechten aan comfort, monteert Nissan nu ook lichtmetalen velgen en een achterspoiler op de 1.4 S (64 kW/87 pk). De krachtige 1.6 SR (73 kW/100
pk) wordt voorzien van een lederen sportstuur en eveneens lichtmetalen velgen. Het tweetal krijgt de toevoeging 'Sport' en staat
respectievelijk voor 32.695 en 36.095 gulden geprijsd. Het voordeel
komt hiermee op zo'n 1.700 gulden. De vijfdeurs versies komen
duizend gulden hoger uit.

noodgedwongen bent veroordeeld, dankzij het 'ontmoedigingsbeleid' van onze overheid).
Door zijn overzichtelijke vormen
hoeft zulk parkeergedrag niet per
definitie volgens het 'boem is ho'
principe te gebeuren. Scheelt een
hoop schade. En je voelt je
meteen een behendiger
chauffeur.

Ka leidt
De Peugeot 106 heeft de leidende positie in zijn klasse uit handen
moeten geven aan de Ford Ka. Dit model scoort daarmee zijn volgende succes in een hele reeks. Eerder is hij verkozen tot Best in
Class door de Stichting Goed Industrieel Ontwerp. Vooral de interessant geprijsde Ka d'Eco van 19.995 heeft bijgedragen aan deze
goede score.

vlotortype:

vierciiinder,.
jn lijn ,
Cilinderinhoud: 1.323crh3
.
i/ermogen:
46 kW/63 pk , '
bij 5.000 tp.m.
Vlax. koppel: 103 Nm
bij 3.000 tp.nv
14,0 sec van,
Acceleratie:
0-100 km/uur.
Topsnelheid:. 1511 km/üur. •
Gem. verbruik: 7,0 ltr/100 km.
ƒ29.795,- .
Prijs:

Bijzonderheden uitrusting ,.
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
- - .•
Elektrisch bediende zijruiten
'oar- '
' ..,£> :•':<}?\ fH*
Spiegels elektrisch verstelbaar
Elektrisch bedienbaar schuifdak
Stuur verstelbaar •
Achterbank neerklapbaar
•• .
ietint glas
\irbag
' ' -•

Ruimte? Daar heeft een Demiorijder geen gebrek aan. Deze
Mazda maakt weer eens duidelijk
dat in een moderne auto het
compacte uiterlijk helemaal niets
over de binnenruimte zegt. We
kunnen zo een handjevol ƒ
30.000+ auto's bedenken die
beduidend krapper zijn. Een
regelrechte attractie is de achterbank. Die is op duizend-en-één
manieren te verstellen. Veel
bagageruimte nodig? Dan kun je
de bank twaalf centimeter naar
voren schuiven. Nog meer bagageruimte nodig? Gewoon in één
of twee delen neerklappen.
Tukkie doen? Alle vier de rugleuningen achterover klappen en er
ontstaat een tweepersoons bed
waar je 'u' tegen zegt. Parkeer de
Demio na je bruiloft in het bos,
tover hem om tot bed, doe het
gigantische schuifdak open en je
hebt een paar fantastische wittebroodsweken.

De Demio...daar bij die molen...
Mazda heeft de prijs van dit alles
behoorlijk bescheiden weten te
houden. Vanaf 25.995 staat de
LX al op de oprijlaan en voor dat
bedrag ontbreken spullen als
Stuurbekrachtiging, een airbag en
een achterwisser niet. Op de lijst
van accessoires staan, naast de
normale zaken, behoorlijk wat
ongewone dingen. Wat te denken
van een DEMIO buroradiootje,
een Kentex vouwfiets of Gran
Turismo (een Play Station-computerspel). Ook DEMIO wekkers,
DEMIO zaklampen of DEMIO
pennensets zijn beschikbaar voor
de fanatieke Demio-liefhebber.
En allemaal voor prijzen waar je
best vrolijk van wordt.

Vrolijk word je ook van het rijden
in de Demio. Niet alleen omdat hij
prima schakelt, stuurt en remt,
maar ook door de gezellige sfeer.
Ondanks dat het dashboard niet
het toonbeeld van originaliteit is
komt het geheel door de lichte
kleuren prettig over. Een auto
waarin de zon altijd lijkt te schijnen.
Als het uiterlijk je ook nog aanspreekt heb je aan de Demio een
uitstekende auto. Vraag het maar
aan de Japanners, die weten het
al. En in dat land komen er
maandelijks nog eens 10.000
'believers' bij. Het dashboard is
eenvoudig maar gezellig door de
lichte kleuren

onda Accord Type-R
ol sportieve opsmuk
i EN AUTO ALS de nieuwe Accord zie je niet snel over
het hoofd. Zeker als hij voorzien is van een enorme
lachterspoiler, 17 inch lichtmetalen velgen en nog
neer van dat soort sportieve opsmuk. We hebben het over
CJe extroverte Type-R. Het Duitse Baden Baden is het
[toneel van zijn persintroductie.
'olgens Honda komt maar vijf
irocent van de auto overeen met
te vorige Accord. In grote lijnen
:ijn de vertrouwde contouren nog
loed terug te vinden. Al heeft de
icord nu wel veel weg van de
mdere (eveneens fraaie) auto's
Ji hetzelfde segment. Denk aan
jte Toyota Avensis, de BMW 3erie en de Opel Vectra. Van alle
«rds is de Type-R absoluut
buitenbeentje. Naast de
imens grote kofferbakspoiler
'eschikt deze onder andere over
1 inch velgen, Recaro kuipstoe>n en een Momo sportstuur.
'Portief getint dus, om het maar
achtjes uit te drukken.
et is voor de Japanse autofabrieen soort traditie om elk
zo vol mogelijk met techni-

sche hoogstandjes te stoppen.
Zo ook in geval van de Accord.
De Type-R beschikt onder meer
over DOHC, VTEC, LSD, ABS,
EBD etc etc. Voor uitleg van deze
begrippen kunt u het beste een
middagje met de dealer rond de
tafel gaan zitten.
De Accord wordt gebouwd op
een 'flexibele bodemplaat' wat
niets anders betekent dat er in
verschillende werelddelen ook
verschillende Accords gefabriceerd kunnen worden. Zo hoopt
Honda te voldoen aan de plaatselijke eisen. 'Think global, act
local' luidt het motto. Daarom is
de auto in Japan smaller, in
Amerika groter en in Europa korter. Ten opzichte van zijn voorganger is de nieuwe Accord in

ieder geval minder lang, breder
en hoger.
Voor onze markt wordt hij
gebouwd in het Britse Swindon,
naast de Civic vijfdeurs.
Halverwege volgend jaar krijgt de
vierdeurs Sedan gezelschap van
een vijfdeurs Hatchback. Het
motorengamma ziet er als volgt
uit: er is een 1.6 van 116 pk, een
1.8 (136 pk), een 147 pk sterke
tweeliter en de onstuimige 2.2
VTEC (Type-R) met maar liefst
212 paardenkrachten. Die laatste
komt (helaas) in een gelimiteerd
aantal naar ons landje maar het
mag duidelijk zijn dat de Type-R
niet voor iedereen is weggelegd.
Enige rijervaring is een eerste
vereiste en een redelijk banksaldo een tweede.
Op de Duitse Autobahn komt de
VTEC motor van het topmodel
het best tot z'n recht. Tegen de
zesduizend toeren duwt een
grote nok -die tot dat moment
werkloos mee heeft gedraaid- de
kleppen langer en verder open.

Hierdoor krijgt de Accord genoeg
lucht en brandstof voor een extra
sprintje. Pas bij 8.000 omwentelingen per minuut maakt de toerenbegrenzer een eind aan de
voorwaartse versnelling.
Het titanium pookje klikt in de volgende versnelling en de motor
pakt het weer mooi op bij zesduizend toeren. In scherpe bochten
is het effect minder duizelingwekkend. Bij het uitkomen van de
curve moet je even wachten tot
de motor weer op volle toeren is.
Maar wat hebben al die Duitsers
onderweg genoten van de sound.
Om de inzittenden ook te verwennen laat Honda zelfs isolatiemateriaal weg uit de Type-R. Je
moet het maar durven. Het
scheelt meteen ook weer een
paar kilo's.
Het allerbelangrijkste nieuws is
misschien wel dat de 2.0 en de
2.2 nu al geheel voldoen aan de
EU2000 emissienorm. Vandaar
dat het tweetal zich tot de ULEV's
(Ultra Low Emission Vehicles)
mag rekenen. Je kunt dus als het
ware met een gerust hart op je
ligfietsje kort op de achterbumper
gaan rijden zonder meteen vergiftigd te worden. Ter informatie: op
de eerste dag van de volgende
eeuw moet elke nieuwe auto voldoen aan de EU2000 norm die
vooral de nadruk legt op een
schone koude start. Het milieubewuste Honda is er lekker vroeg
bij.
Leuk om te weten tenslotte, is dat
de Accord 'na gebruik' voor
negentig procent gerecycled kan
worden. Dus niets dan goeds
over de Accord. Of toch non een

Sportievere snit voor Seat Toledo

ET DE NIEUWE
Toledo begeeft Seat
zich voor het eerst in
de hogere middenklasse.
Aan het sportieve uiterlijk is
te zien waar het moederconcern Volkswagen het
Spaanse merk wil positioneren. Seat wordt de betaalbare sportieve auto en gaat
in die zin direct concurreren met Alfa Romeo.

M

De toekomst moet uitwijzen in
hoeverre dat gaat lukken. Feit is
wel dat de nieuwe visie een aantrekkelijk topmodel heeft opgeleverd. Vooral de karakteristieke
voorkant van de Toledo straalt
sportiviteit uit. In de toekomst zal
deze neus ook andere Seats
gaan sieren.
Omdat de Spanjaarden de Toledo
wat hoger in de markt gaan zetten, zijn de veiligheid en de uitrusting daarop aangepast.
Hoofdsteunen achterin en twee
airbags zijn standaard. Zij-airbags zijn als optie leverbaar. ABS
zit af-fabriek op de duurdere
modellen en ESP (Elektronisch
Stabiliteits Programma) is leverbaar.
De meeste versies zijn voorzien
van comfortverhogende zaken
zoals Stuurbekrachtiging, centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening en elektrisch bediende
portierruiten voor. Dit geldt ook
voor een in delen neerklapbare
achterbank, airconditioning en

Het nieuwe, sportief gelijnde
topmodel van Seat, de Toledo.
het stuur dat in de hoogte en axiaal verstelbaar is.
De motoren doen al dienst in
andere modellen van het
Volkswagen concern. Ze variëren
van een 1.6-liter vierciiinder met
100 pk tot een 2.3-liter vijfcilinder
met maar liefst 150 pk. Het turbodiesel aanbod blijft in eerste
instantie beperkt tot de bekende
1.9-liter vierciiinder met 90 of 110
pk.
De nieuwe Toledo zal in Parijs (1
tot 11 oktober) voor het eerst aan
het publiek getoond worden.
Begin volgend jaar komt hij op de
markt. Prijzen zijn nog niet
bekend, maar het instapmodel
zal waarschijnlijk 38 a 39 mille
gaan kosten.

Mijlpaal voor Fiat
'Bij Fiats Mirafiori fabriek in Turijn liep onlangs de 25 miljoenste
auto van de band, Een blauwe Marea Weekend 2.0 HLX mocht
met de eer gaan strijken. Het is een mijlpaal in de geschiedenis
van de Italiaanse fabrikant waarin juist Mirafiori zo'n grote rol
speelt. Uit deze fabriek komen namelijk succesvolle auto's zoals de
Fiat 500, 600, 124, 127 en ook Panda, Uno en Punto. Op dit ogenblik bereidt de fabriek zich voor op de productie van de Multipla,
Fiats kleine ruimtewagen.

Banden pp spanning?
Het zal maar weinig automobilisten ontgaan zijn. De billboards
langs de snelwegen en de posterabri's bij verzorgingsplaatsen
langs autowegen die de bestuurder attent maken op het belang
van de juiste bandenspanning. De nationale campagne "Hou de
spanning erin!" is georganiseerd door organisaties zoals Bovag,
WN en de ANWB. De luchtdruk van autobanden is van belang
voor de verkeersveiligheid, de eigen portemonnee, het rijcomfort en
het brandstofverbruik. Bij de VACO-erkende bandenspecialisten en
de Bovag autobedrijven is een gratis folder over bandenspanning
verkrijgbaar. __

Nissan Kyxx iets heel aparts
P DE AUTOSHOW
begin oktober showt
Nissan een heel apart
studiemodel. Het is de
Kyxx. Het ontwerp komt van
de designstudio in
Duitsland. Het is een voorstel voor een sportieve,
compacte ruimte-auto waarmee Nissan mogelijk in de
toekomst op de markt komt.

O

Nissan Design Europe luidt de
volledige naam van de studio in
Duitsland. De onderneming staat
in Miïnrhen Hier werken mensen

[Beth Shalom bestaat uit het zorgcentrum en het verpleeghuis van de Stichting Joods Amsterdams
> Bejaarden Centrum. Het zorgcentrum is gevestigd in Buitenveldert en het verpleeghuis in Osdorp.
Beth Shalom ïïlëdt verzorging, verpleging en huisvesting aan 350 bewoners. Wij zoeken contact met:

Zieken/- Beiaarden/Henntredende verzorgenden
Op zoek naar een nieuwe uitdaging Beth Shalom heeft de baan die u zoekt
Uw taken

Herintreders

Het coördineren en uitvoeren van de dagelijkse zorg voor de bewoners

Wilt u herintreden dan vragen wij u te reageren. Wij bieden u dan de

in het verzorgingshuis of de somatische en psychogeriatrische bewoners

mogelijkheid tot her- en bijscholing.

in het verpleeghuis. Dit op basis van zorgplannen, waarbij een primaire
taak is het leveren van lichamelijke verzorging, sociale begeleiding en

De locaties in Osdorpen Buitenveidertzijn goed bereikbaar en u kunt

het ontwikkelen van een speciale relatie met de toegewezen bewoners.

bij beide locaties gratis parkeren. De arbeidsvoorwaarden zijn conform
CAO-2. Wij bieden u demogelijkheid tot een gunstige spaarloon- en
premieregeling.

Wat wij vragen
U bent in het bezit van een diploma ziekenverzorgende/bejaarden-

Wij hebben een actieve persorieelsvereninging die meerdere malen
per jaar activiteiten organiseert voor u en uw gezinsleden.

verzorgende. Aanvullende relevante werkervaring is een pré.
U bezit goede sociale vaardigheden en hebt het hart op de juiste plek
ten aanzien van de bewoners. Verder verwachten wij dat u inzet

Belangstelling?

toont, initiatiefrijk bent en een goede teamgeest hebt en dat u kunt

Voor meer informatie kunt u voor een functie in het verpleeghuis

omgaan met mondige bewoners.
i

contact opnemen met de heer P. Rogge, hoofd verplegingsdienst tele-

Gerard
Keune Sr.
en Jr. in
hun
antiekzaak
in
Uithoorn
Foto Jaap
Maars

foon 020 - 610 62 05 en voor een functie in het verzorgingshuis met

Wat u kunt verwachten

'Restaureren van een barrel
is pas echt een leuke klus'

mevrouw E. Kruse, hoofd verzorging, telefoon 020 - 661 1516.

Een arbeidsovereenkomst met een nader overeen te komen arbeidsduur. Het is mogelijk om alleen in dag-, avond-, nacht- of weekend-

Natuurlijk kunt u ook meteen schriftelijk solliciteren. Geef in uw

diensten te werken of combinaties hiervan.

sollicitatiebrief duidelijk uw voorkeur aan ten aanzien van de arbeids-

De arbeidstijden worden zoveel mogelijk in overleg vastgesteld bin-

duur en uw diensten voorkeur. Ons sollicitatie-adres is: Beth Shalom,

nen het geldende rooster met de mogelijkheid tot flexibele begin- en

ta.v. afdeling Personeel Et Organisatie, Kastelenstraat 80, 1083 DE

eindtijden. Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw privésituatie.

Amsterdam.

BETH SHAU1
voor bijzondere zorg

Solliciteer niet naar
m Horeca Ondernemersvaardighed&n ••'-' ^* ~ ^ moeilijkheden!
• Cafébedrijf/Sociale Hygiëne
Sluit geen originele getuigschriften bij
WS^&T^jfer^
!
! v

Deze'optóamgeri'vofdoen aan cfe nieuwste vestigingseisen.-- -- !> ', - , ,,
Ooic-voor^nderebrbnches.--' t ' - ^ ' ' ***-**"*'
&éf voor mformatfet

training' &

opleiding -

",

,',,"-'•

Ilandssfraat 175,1016 SB Amstedom Telefoon" 020 51 50 329!

uw sollicitatie. Soms komen ze niet terug.
En dat terwijl heel veel boekhandels
voor een paar dubbeltjes uw getuigschrift
kopiëren!

A

Is restaurateur van antiek
krijg je veel vervallen dingen
in handen: scheefgezakte kasten, tafels met gebroken poten
en stoelen zonder leuning. Het
weer zo goed als nieuw maken
van zo'n hoopje ellende is het
leukste, vindt Gerard Keune
sr, meubelmaker in Uithoorn.
Antiekbezitters uit Uithoorn en
omgeving brengen hun kapotte
meubels naar de winkel en werkplaats van Gerard Keune. Vaak
gaat het om erfstukken met
grote gevoelswaarde die weer
gerepareerd moeten worden.
„Een leuke klus is als je echt een
barrel voor je krijgt dat helemaal
helemaal uit elkaar hangt. Als
een klant de wanhoop ten prooi
is en zegt: 'wat moet ik met dat
ding aan?' En dat hij een maand
later, wanneer hij weer een
prachtig meubel de werkplaats
uit ziet komen, direct enthousiast is," zegt Gerard Keune sr,
die daarbij zijn medewerkers in
de werkplaats meteen lof toezwaait.
Keune heeft het repareren van
meubels met vallen en opstaan
geleerd. Als jongen begon hij
met het betimmeren van schepen. Omdat in de scheepsbouwveel met teak en mahonie wordt

gewerkt, was de stap naar antieke meubels niet zo groot. De huidige onderneming in Uithoorn
begon Keune 32 jaar geleden.
Het eerste antiek kocht hij vooral in Duitsland. „Veel eiken:
achttiende-eeuwse kasten,
dekenkisten, stoelen, tafels.
Halverwege de jaren zeventig
kwam Engeland in beeld, toen
heb ik jaren op Engeland gereden."
Dat antiek moest op een gegeven moment natuurlijk ook
opgeknapt en gerepareerd worden. Zo heeft Keune gaandeweg
leren politoeren. Dat houdt in
datje het oppervlak van kpstbare meubelen, vaak mahonie en
noten, glanzig wrijft met speciale
olie. „Dat lijkt heel eenvoudig,
maar is vrij lastig. De huid moet
zo glad worden, dat het gaat
spiegelen en als je even niet
oplet schiet je er doorheen. Dan
heb je een plek en moetje de
hele tafel weer over doen."

Om barsten in het hout dicht te
trekken, kan een meubelmaker
terugvallen op de zogeheten zwaluwstaart verbinding. Hij maakt
dan lippen die precies in een
inkeping sluiten. Een bijzonder
sterke, maar arbeidsintensieve
techniek die dus evenmin nog
vaak wordt toegepast.

Aan oude meubels hangt hoe
dan ook een prijskaartje. Antiek
is duur, geeft Keune toe, en het
repareren ervan ook. Een achttiende-eeuwse eiken Franse tafel
kost bijvoorbeeld al gauw achtduizend gulden, terwijl je voor
een soortgelijke tafel, nieuw en
van goede kwaliteit, ongeveer
2500 gulden betaalt. „Dat is een
beetje het probleem. Een kenner
ziet het verschil wel, maar een
leek zegt vaak: ik vind deze net
zo mooi, wat kost'ie? De meerEen ander aspect van het.inr.i 6 \ ••.>.: vwaardeuvan antiek-moet je willen
zien. Datje weet dat er zo'n
ambacht is het fineren. Op het
tweehonderd jaar aan zo'n tafel
meubelstuk wordt een dunne
laag aangebracht van een bijzon- is geleefd, geeft sommige mensen een prettig gevoel. Ikzelf
dere houtsoort. De kunst is
vind het ook leuk. In mijn eigen
natuurlijk om dat naadloos te
huis heb ik meest oude dingen
doen. Daartoe kan je de lagen
staan."
tanden en in elkaar schuiven,
zodat ze vloeiend in elkaar overlopen. Maar vanwege de hoge
Jan Pieter Nepveu

Kies voor de opleiding
tot verzorgende IG.
Verder leren en werken in de praktijk!
In onze verpleeghuizen wonen honderden mensen,

De hele opleiding duurt 36 maanden. Na je diploma

vooral ouderen, met allemaal hun eigen leuke én

ben je zeker van een vaste baan. En als je hierna

minder leuke kanten. Allemaal hebben ze op een of

nog ambities hebt, denken we graag met je mee

andere manier hulp nodig, jouw hulp! Dat laten we

over een loopbaan bij ons. Bij ons kun je leren en

natuurlijk niet aan de eerste de beste over. Wie iets voor

werken bij Verpleeghuis Gaasperdam (Zuidoost),

onze bewoners wil betekenen, krijgt eerst een goede

Verpleeghuis Slotervaart (West) of Centrum voor

opleiding. Iets voor jou? Kies dan voor de gratis

verpleeghuiszorg De Die (Noord).

opleiding tot verzorgende Individuele Gezondheidszorg. Je bent welkom vanaf 16 jaar met een MAVO- of

Interesse? Bel voor een sollicitatieformulier of

VBO-diploma (VBO met 2 vakken op C-niveau) op zak.

schrijf een brief naar de afdeling PZ of de afdeling

Je begint aan een theorieopleiding van 7 maanden

Praktijkopleidingen van de vestiging waar je graag

en ontvangt meteen al een aantrekkelijke ver-

wilt werken. Of kom langs op een van de onder-

goeding. Daarna volgt het praktijkgedeelte van de

staande informatiebijeenkomsten.

opleiding waarbij je tegelijk leert en werkt.

Q Verpleeghuis Slotervaart, Louwesweg 10, 1066 EC Amsterdam West,
telefoon (020) 346 21 11

Q

Q Verpleeghuis Gaasperdam, Soestdijkstraat 4, 1107 HG Amsterdam Zuidoost,
telefoon (020) 697 93 11

Q 16 oktober 1998 om 14.00 uur

D Centrum voor verpleeghuiszorg De Die, Loenermark 900,
1025 VR Amsterdam Noord, telefoon (020) 637 05 07

Q 22 oktober 1998 om 14.00 uur

7 oktober 1998 om 14.00 uur

De opleiding start op 16 november aanstaande. Na 19 oktober kun je je nog telefonisch bij de vestigingen aanmelden.

Kies voor een baan als verzorgende bij de SVA. Dan beteken je wat!

ADVERTEREN? ZANDVOORT: 020 -57! 7166

loonkosten komt tanden jammer
genoeg niet veel meer voor. „Het
zijn allemaal handmatige dingen
en die vergen tijd," zegt Keune.

X\/A

INTERIEUR
VERZORGER

(m/v)

x,

*

Ochtendmens gevraagd!
Geef toe aan uw bioritme

{•
>

;Wij wjllen elke dag opnieuw ons amusementscentrum schoon
.., '•
den aan onze bezoekers.
',<-.- / ;.',•'/>
'Om dit te realiseren, zijn heel wat mensen in dé weer.- v V'""
> ' ' • , ' , •
'"•
' >

) • !
! .,„,•''
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Op dit moment is er plaats voor een nieuwe; collega,
f
'-}, 'i i
voor 14 uur per week
,
Nadere informatie

I

'Je
moet
kunnen
luisteren'

'•*•<''••"'','.
Marije
Losekoot (zittend derde
van rechts) is
groepsleidster in een
woning voor
verstandelijk
gehandicapten in
Diemen

Indien uw belangstelling uitgaat naar deze functie kunt op werkdagen"
telefonisch contact opnemen met het secretariaat onder telefoohnumrner: 023-5719535, en vragen om een sollicitatieformulier,"of u schrijft'een k'orte sollicitatiebrief met C.V. naar:
>
•
Play-ln Zandvoort
>, Postbus 446,2040 AK ZANDVOORT

Foto Jaap Maars

thuiszorg
KENNEMERLAND
ZUID

Thuiszorg Kennemertand verleent huishoudelijke, verzorgende en verplegende diensten
waardoor klanten zo lang en zo optimaal mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Uitgangspunten van onze organisatie zijn respect voor de eigen leefsfeer van de klant en
professionaliteit van de dienstverlening.
De organsiatie is voornamelijk werkzaam in
de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal,
Heemstede en Zandvoort.
Er wordt nauw samengewerkt met andere
zorgaanbieders in het werkgebied.

In het werkgebied verlenen ruim 900 medewerkers jaarlijks zorg aan circa 2.500 klanten.
U wilt:
* zinvol werk dat bij u past?
* een leuke (belastingvrije) bijverdienste?
* werken in of dicht bij uw woonplaats?
* werktijden in overleg regelen, bijvoorbeeld omdat u schoolgaande kinderen hebt?
* sociaal contact?
Dat kan allemaal, als u gaat werken als

ALPHAMEDEWERKER
Een alphamedewerker helpt oudere en/of zieke mensen bij huishoudelijke werkzaamheden die zij niet zelf kunnen doen. Als alphamedewerker bent u in dienst van de klant en werkt u minimaal
3 uur per 14 dagen en maximaal 12 uur per week. Op dit moment
zijn er plaatsingsmogelijkheden in het hele werkgebied.

n aangepaste huizen verspreid door de hele stad
wonen verstandelijk
gehandicapten. Zij kunnen min 01 meer een normaal leven leiden dankzij
de begeleiding van de
Stichting
Werkgemeenschap
Orthopedagogische Zorg
(SWOZ). Marije Losekoot
is groepsleidster in zo'n
woning voor verstandelijk gehandicapten in
Gaasperdam.
„Ik houd van gekke mensen, van mensen die ander
gedrag vertonen dan
gewoonlijk," zegt Marije
Losekoot(27), wanneer haar
gevraagd wordt waarom ze
het liefst werkt in een huis
met verstandelijk gehandicapten. Zij heeft hbo-v

gedaan en kan als yerpleegkundige in feite dus
overal aan de slag. Maar
werken in bijvoorbeeld een
ziekenhuis lijkt haar te
gehaast en daardoor een
beetje oppervlakkig.
Marije: „Wij zitten hier tussen bewoners en ik leer
hen echt kennen. Nu heb
ik tijden veel contacten."

Zij heeft de zorg voor vier
mensen, want het is onrnogelijk om iedereen speciale
aandacht te geven. De
bewoners gaan overdag
naar een dagverblijf. ,,AJs
ze thuiskomen, willen ze
graag koffie drinken en
hun verhaal kwijt over wat
ze.de hele dag hebben
gedaan. We gaan gezamenlijk eten, 's avonds drinken
In het huis van de SWOZ we koffie, doen een spellewaar zij werkzaam is,
tje of maken een wandelinwonen in totaal vijftien ver- getje. We doen ook boodstandelijk gehandicapten. schappen met elkaar, soms
De bewoners hebben alle- kopen we kleren of moeten
maal een eigen slaapkamer, we een verjaardag voorbede woonkamer is gemeen- reiden."
schappelijk. De stichting
helpt door te begeleiden en Het huis staat midden in
een woonwijk, zodat cqnte verzorgen. Marije is
sinds de opening van dit
tact met de buurt relatief
eenvoudig is. Marije:
huis, tweeëneenhalf jaar
geleden, groepsleidster en „Sinds kort heeft één van
als zodanig het aanspreek- de jongere bewoners contact met een jongen uit de
punt voor de bewoners.

buurt. Die komt hier wel
eens langs om tv Ie kijken
of zo, dat is heel leuk."
Als groepsleidster werk je
in verschillende diensten.
Een dagdienst duurt van
negen tot vijf uur. „Dan
kan je de administratie bijhouden en soms zijn er ook
mensen thuis die aandacht
nodig hebben." 's Middags
begint de avonddienst en
die eindigt wanneer de
bewoners veilig in bed liggen. Tegelijk met de avonddienst begint ook de zogenaamde slaapdienst. Wie
slaapdienst heeft blijft slapen en helpt de bewoners
de volgende morgen na het
opstaan.
Is het moeilijk werk? „Je
moet geduld hebben. Soms
wil je zelf eventjes snel iets
doen en dan is het van

hup, hup. Maar de bcwoners begrijpen je niet altijd
meteen en dan moetje iets
twee of drie keer vertellen.
Bijvoorbeeld over de pincode, je moet de bewoners
heel goed uitleggen wat dat
is."
Wie kan beter niet met
verstandelijk gehandicapten gaan werken, behalve
dan natuurlijk mensen
zonder geduld? Marije:
„Mensen die niet kunnen
luisteren. Je bent er in de
eerste plaats voor de bewoners. Je probeert hun een
gelukkig leven te geven en
te kijken wat ze willen. Als
je niet luistert naar wat zij
zeggen, weetje ook niet
wat ze vragen."
Jan Pieter Nepveu

Wij willen:
* gemotiveerde mensen
* met ervaring in de (eigen) huishouding
* en belangstelling voor mensen
v t. (i .< j_|et salaris js ƒ 15,57 'netto per uur voor 23-jarigen en ouder. Er
,',' 'j{, -J..-geldt een minimumleeftijd van 18jaar.)'Jn ii
,;-.... T.>U:JI., ;
Belangrijk!
' - Een ajphamedewerker kan tot een bedrag van ƒ 8.617,- per jaar
belastingvrij verdienen (mits dit het enige inkomen is), terwijl de
partner de dubbele belastingaftrek behoudt.

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren. Maak
gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE'METIIODn.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling
Alphahulp, 's morgens tussen 08.30 en 12.30 uur.

Bel0900-89911G1
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGIN l.

STICHTING THUISZORG KENNEMERLAND ZUID
Van Lennepweg 1, Aerdenhout.
Internet: http://home.wxs.nl/tkz
Postbus 12,2110 AA Aerdenhout
E-mail: tkz@wxs.nl

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Tel. 023-5213421
Fax 023-5213499

PERSCOMBINATIE

Opgelet!™

fBeth Shalom bestaat uit het zorgcentrum en het verpleeghuis van de Stichting Joods Amsterdams
i Bejaarden Centrum. Het zorgcentrum is gevestigd in Buitenveldert en het verpleeghuis in Osdorp.

PCM Uitgevers nv is uitgever van onder meer de dagbladen: de Volkskrant, Trouw,
Het Parool, NRC Handelsblad en Algemeen Dagblad en van de Weekmediauitgaven.
Een deel van de productie van deze dag- en weekbladen wordt verzorgd door het
Grafisch Bedrijf Amsterdam (Perscombinatie B.V.). Onderdeel hiervan is de afdeling
Technische Dienst. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het in goede staat houden
van de productie-apparatuur, waaronder drie offsetrotatie-persen. De afdeling bestaat uit circa 20 medewerkers. Vanaf het jaar 2000 vindt de productie van de dagbladen plaats op een andere locatie nabij Amsterdam met volledig nieuwe productie- en verpakkingsapparatuur. De Technische Dienst wordt hiervoor uitgebreid met
een aantal medewerkers. Hierdoor zijn twee vacatures ontstaan voor de functie van

STORINGSMONTEUR (v/m)

Beth Shalom biedt verzorging, verpleging en huisvesting aan 350 bewoners. Wij zoeken contact met:

Teamleiders

Personeelsadvertenties worden gelezen
in de nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half
miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt
het voor de hand dat de personeelsen opleidingsadvertenties goed
gelezen worden.
Bel voor meer informatie over succesvolle personeelswerving ons kantoor.
De uitgebreide folder en advertentietarieven liggen voor u klaar.
Amsterdam
Amstelveen
Zandvoort

020-562.3076
020-347.3422
023-571.7166

voor somatische en psychogeriatrische afdelingen
op zoek naar een nieuwe uitdaging Beth Shalom heeft de baan die u zoekt

Uw taken

Wat u kunt verwachten

De afdelingen bestaan uit minimaal 2 units. U geeft mede leiding

Een arbeidsovereenkomst met een arbeidsduur van minimaal 32 uur

aan een team en u bent verantwoordelijk voor de zorg aan de bewo-

per week. De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO-Z. Wij bieden

nera op de unit Hierbij is het uw taak'de teamleden te coachen en

u de mogelijkheid tot een gunstige spaarloon- en premieregeling.

te motiveren. Daarnaast ontplooit u zelfstandig nieuwe initiatieven
De storingsmonteur is onder meer verantwoordelijk voor het uitvoeren van gepland
onderhoud en het opheffen van mechanische en elektrische storingen. Hij moet zelfstandig en systematisch storingen kunnen analyseren, ook onder grote druk vanwege de noodzaak van productievoortgang. Hij werkt in ploegendienst samen met een
of twee collega's.
De nadruk van de kennis en ervaring van de kandidaten zal moeten liggen op de
elektronica (informatica).
Van de kandidaten verwachten wij:
- een afgeronde MTS-opleiding elektronica, dan wel ervaring op vergelijkbaar
niveau;
- het vermogen zowel zelfstandig als in teamverband te werken, waarbij hoge eisen
worden gesteld aan communicatieve vaardigheden;
~ een grote stressbestendigheid;
- behoorlijke kennis van de Duitse en Engelse faal;
~ bereidheid tot hef volgen van cursussen, ook in het buitenland, alsmede tot het
lopen van ploegen- en bereikbaarheidsdiensten;
~ ervaring in een soortgelijke functie is een voordeel.
Het salaris voor deze functie bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring,
ƒ 4.500,- tot ƒ 5.000,- per maand. De werktijd bedraagt gemiddeld 30,25 uur per
*'eek. Verder biedt Perscombinatie een uitstekend pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.
Voor nadere informatie over deze functie kunt u zich richten tot de heer B. Vrijhoef,
Chef Technische Dienst, telefoonnummer 020-562.2823.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richlen aan de heer D. van Hille, P&O-functionaris,
afdeling Personeel & Organisatie, Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, onder
vermelding van vacaturenummer DvH/98.08.

en participeert u in de bewonerszorg. U verricht uw werkzaamheden
in dagdienst ook tijdens het weckend.

\

Wat wij vragen

s

De locaties in Osdorp en Buitenveldert zijn goed bereikbaar en u
kunt bij beide locaties gratis parkeren.

* •••

\ ^

Wij hebben een actieve personeelsvereniging die meerdere malen
per jaar activiteiten organiseert voor u en uw gezinsleden.

U bent in het bezit van een diploma ziekenverzorgende en/of verpleegkundige A/B, aangevuld met een relevante rnanagementoplei-

Belangstelling?

ding. Daarnaast hebt u relevante leidinggevende ervaring'op een

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer

verpleegafdeling en heeft u ervaring in de omgang met somatische
en/of psychogeriatrische bewoners.

P. Rogge, hoofd verplegingsdienst telefoon 020 - 610 62 05.
Natuurlijk kunt u ook meteen schriftelijk solliciteren.

U bezit goede organisatorische kwaliteiten en sociale vaardigheden.
Daarbij verwachten wij dat u stressbestendig bent en beschikt over
goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
Verder verwachten wij dat u inzet toont, initiatiefrijk bent en een
goede teamgeest hebt en dat u kunt omgaan met mondige bewoners.

Ons sollicitatie adres isi
Beth Shalom, ta.v. afdeling Personeel Et Organisatie,
Kastelenstraat 80, 1083 DE Amsterdam.

BETH SHAL
voor bijzondere zorg

De sollicitatietermijn sluit 12 oktober 1998.

ADVERTEREN? ZANDVOORT: 020 -571 7166

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

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

PASTA TIP

Bij het maken
van pasta
komt heel wat
kijken
Het is daarom maar goed dat
vrijwel alle pasta die u in de
supermarkt koopt, al voor u
bereid is en alleen nog maar
even gekookt hoeft te worden. Pasta wordt gemaakt van
(tarwe)bloem, eieren en een
beetje water of olie dat eerst
tot een deeg gekneed wordt.
Dat gebeurde vroeger met de
hand. Een tijdrovend klusje
waarvoor je stevige knuisten
moest hebben. Tegenwoordig
gebeurt het kneden machinaal. Pas na het kneden krügt
de pasta zijn definitieve vorm.
Het deeg kan in slierten
(spaghetti), reepjes (tagllatelle) of velletjes (lasagne)
worden gesneden. Ook kunnen uit het uitgerolde deeg
allerlei vormpjes worden
gesneden. Dichtgevouwen en
gevuld met kaas of vlees kennen we ze als ravioli.
De meeste pasta's hebben
een witte tot gelige kleur afhankelijk van of er alleen
eierdooiers of ook eiwit aan
de bloem is toegevoegd. Een
mooie diepgele kleur ontstaat
door toevoeging van saffraan
of kurkuma. Groene of oranje
pasta ontstaat door bij de
bereiding van het deeg wat
spinazie- of tomatenpuree
toe te voegen.

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten.

SUGGESTIE

Remia

Hoe vers is
uw ei?

Remia Fritessaus en
Remia Blanke Fritessaus
1

1

\

Iedereen kent het probleem,
het eierenrekje In de koelkast
dat telkens weer bijgevuld
wordt. Op den duur weet je
helemaal niet meer hoe oud
het ei dat er het langst in staat
nu eigenlijk wel is! Of een ei nog
wel optimaal van kwaliteit Is,
kunt u gemakkelijk testen.
Neem een glas water en laat
het ei er voorzichtig in zakken.
Zakt het ei naar de bodem en
bluft het daar horizontaal liggen, dan is het ei nog zo goed
als 'kakelvers'. Een wat minder
vers ei raakt met de punt nog
de bodem van het glas maar
komt met de stompe kant al
wat omhoog. U kunt het nog
rustig eten. Blijft het ei ergens
halverwege in het water 'hangen', dan is het niet meer
geschikt voor consumptie. Blijft
het ei drijven dan weet u zeker
dat u met een 'stinkei' te
maken heeft. Niet breken en
snel buiten in de vuilcontalner
gooien!

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Royal Club Sprinklerz

OMROEP,

Een verfrissende en
prikkelende frisdrank
woensdag tussen 16.00 en 24.00 uur

sender dan
Pittiger smaak;
en verkwikkend
combinaties van:

f

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

rtv

woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45 en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur

De kant-en-klaarmaaltijden
van Grand'ltalia

Deelname aan Het BoodschappenSpel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:

Het BoodschappenSpel heeft voor u leuke huishoudelijke, priizen in petto. Want iedere beller- oft inzender,, meti de juiste antwoorden maakt kansvop een fraai blauwe, v
krachtigejiaso^W Rowenta -TDnlxo^sledestofzulger'rnet'vl{fvoudig;flltersys- : _ teem,; driehoekige
"Delta [zuigmgnd met drie zuigopenlngen, soft bumper en. '
J

'"--""'-

-^rneubelljqrrtel.BJ3vendië^

s&gwaivj^ii^

claarl<
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2. Welke fabrikant maakt Blanke Fritessaus?
en bel uw antwoorden naar:

De BoodschappenUjn

0909-300.10.10
(80 ct/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een ;.minuut
inspreken.)
'

aroma's en intense smaak van
deze 'Piatti Pronti'. Grand'ltalia
selecteerde uit de authentiek
Italiaanse keuken een zestal smakelijke PASTA&SUGO varianten.
Fettuccine ai 4 formaggio,
Fettuccine alla carbonara,
Renette alla toscane; Renette
alla ligure. Cnocchetti ai
funghi en de nieuwste variant:
Fettuccine al pesto, een heerlijk gerecht met pestosaus uit
Genua, Parmesan en Romano
kaas, basilicum en een vleugje
knoflook.

Grand'ltalia heeft voor wie wel
graag traditioneel Italiaans wil
eten, maar het soms aan tijd
ontbreekt om alle voorbereidingen te treffen een complete lün
snel en eenvoudig te bereiden
gerechten. PASTA&SUGO: Kanten-klare
pastamaaltijden
voor 2 personen, waarin
pasta en saus perfect op
elkaar zijn afgestemd.
Het enige wat u hoeft te doen is
water aan de kook bengen, de
aanwijzingen op de verpakking
te volgen en binnen 5 minuten
kunt u genieten van de geurige

Grand'ltalia

Het BoodschappenSpel

mevr. de Ruiter
Dankzij de deelname aan
het BoodschappenSpel heeft
mevr. de Ruiter uit
Amersfoort de eerste prijs
gewonnen en mag nu aan de
slag met zo'n praktische
Tonixo sledestofzuiger.

Becel
schenkdop
Eindelijk schenken zonder Knoeien!
jyTÜSTi ffEAK

De winnaars van het handige
Rowenta Surfline DE-303
stoomstrijkijzer krijgen hun
prijs zo snel mogelijk toegezonden.
Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

Spaar nu bij Popla
voor korting bij Blokker

•

Bij Popla Dubbelrol toiletpapier
kunt u nu sparen voor fantastische
kortingen bü Blokker. Bij aankoop
van 3 pakken Popla Dubbelrol
toiletpapier krijgt u al een cadeauXUWffi

bon t.w.v. f l. 5,- te besteden bij
Blokker. U kunt dit bedrag verdubbeien door geen 3 maar 5 pakken
Popla Dubbelrol toiletpapier te
kopen. Dat is snel verdiend!

Popla Dubbelrol.
Dubbel zo lang plezier door dubbel zo veel papier

Melitta laat oude tijden herleven!
Rond elk getal komt een
woord van vier letters, waar
het woord begint wordt niet
gegeven. De woorden draaien
in de richting van de wijzers
van de klok.
t
omschrijving:
I. vereniging 2. een weinig 3.
zacht 4. korte tijd 5. verharde
huid 6. deel van een vork 7.
waardigheidsteken 8. grassoort 9. plezier 10. nakomeling
II. gereedschap 12. karakter
13. helder 14. redeloos wezen
15. snaarinstrument 16. plaats
in Drente 17. kleur 18. akelig
19. levenslucht 20. eenmaal
21. woonplaats 22. Engels geld
23. roep 24.mohammedaans
geestelijke 25. ingetogen
Er ontstaat een woord wanneer u de eerste letters van de
woorden uit de hokjes met de
volgende nummers achter
elkaar plaatst: 22.12.7.10.

Doe mee en win
De Bopdschappenüjn:
(80 ct/m)

ledere beller met het juiste antwoord
maakt kans op een schitterende
4.5 liter Tefal Sensor Snelkookpan.
Bovendien liggen er als troostprijzen 50
comfortabele badlakens klaar.

Het populaire Melitta Kinderserviesje uit de jaren '60 is op
veler verzoek tijdelijk weer verkrijgbaar. Deze reproductie van
de originele uitvoering uit 1964
bestaat uit:
• 1 opzetfilter met b(jbehorende papieren filters,
• 1 koffiekannetje,
• 2 kopjes,
• 2 schoteltjes,
• 2 bordjes,
• 1 melkkannetje,
• 1 suikerpotje en natuurlijk
• een koffiemaatschepje.

Fettuccine
alla carbonara
speciale
Een authentieke Italiaanse maaltijd vraagt normaal gesproken
heel wat voorbereiding. Dankzij
PASTA&SUGO van Crand'ltalia
staat zo'n gerecht nu binnen 5
minuten op tafel. PASTA&SUGO
is een ideale, authentiek
Italiaanse combinatie van pasta
en pastasaus. Hoewel u alleen
nog maar kokend water hoeft
toe te voegen, kunt u
PASTA&SUGO natuurlijk ook
gebruiken als basis voor uw
eigen culinaire creatie door er
nog een aantal zelfgekozen
ingrediënten aan toe te voegen.
Bijvoorbeeld ontbjjtspek.
Ingrediënten
(voor 2 personen): 1 zakje
Grand'ltalia Fettuccine alla carbonara., jme,tj<aas;bacpnsaus);
1 eetlepel,,bptovofrmargai;iqè;
150 gr. gerookt ontbütspek In
plakjes; boter om te bakken; 1
volle eetlepel f ijngehakte peterselie.

De winnaars ontvangen
schriftelijk bericht.

En de
winnaar is...

j

V^

PASTA&SUGO

1. Bij welk merk toiletpapier kunt u nu
sparen voor fantastische Blokker cadeaubonnen?

*\

STADSOMROEP
U T R E C H T

Bereiding: Breng in een middelgrote pan 450 ml water rriet
1 eetlepel boter aan de kook.
Strooi de inhoud van 1 zakje fettuccine in het kokende water en
laat de pasta onder af en toe
roeren 5 minuten zachtjes
koken. Bak ondertussen de
plakjes ontbijtspek in weinig
boter bruin en krokant en laat
ze op een dubbelgevouwen vel
keukenpapier uitlekken. Verkruimel de afgekoelde plakjes.
Meng, zodra alle vocht door de
pasta is geabsorbeerd, de fijngehakte peterselie door de fettuccini. 'Verdeel de pasta over
twee borden en bestrooi met
de kruimels gerookt ontbijtspek.

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

donderdag 16.30 en 24.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

Tip: Deze en andere smakelijke
recepten vindt u in de receptenfolder van Grand'ltalia. U kunt de
folder aanvragen bü: Grand'ltalia,
postbus 19045,2500 CA Den Haag,
o.v.v. De BoodschappenBeurs.
Wilt u zelf zien hoe onze kok
Miki Fettuccini alla carbonara
speciale bereidt, kijk dan naar
De Boodschappen-Beurs.

Exclusief, uniek nostalgisch
porseleinen kinderserviesje voor
slechts f l. 49,95 + streepjescode
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Remia Vloeibaar Frltuurvet

Weet u nog hoeveel plezier u
beleefde aan uw eigen serviesje? Laat anderen ook delen in
dat gevoel en verras iemand uit
uw omgeving met dit authentiek porseleinen kinderserviesje
of, gewoon voor uzelf!
Hoe komt u in het bezit van
dit unieke Melitta Kinderserviesje?
Stuur de bon samen met de
streepjescode van een Melitta
Aroma-Filter verpakking én
betaalmiddel in een voldoende
gefrankeerde envelop naar:
Melitta Kinderserviesje, Postbus
600,6040 AP Roermond. Binnen
4 weken na ontvangst van uw
betaling heeft u het Melitta
Kinderserviesje in huis. Dit aanbod geldt zolang de voorraad
strekt. Zonder streepjescode
betaalt u fl. 10,- extra voor
handling- en verzendkosten.
Maximaal één inzending per
adres. De oplage is beperkt, dus
bestel dit unieke cadeau snel!

stuur mij het originele i
Melitta Kinderserviesje! l
Naam: '
Adres:
Postcode: ,

Y

^'

'

' , . ' . '' .
\

,

..* . . ' . •
•

Plaats:..

s vu aankruisen vat van toepassing tev i
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o Ik sluit hierby een volledig ingevulde en ondertekende *
eurocheque of girobetaalkaart tw.v. fl. 49,95 bü l(of fl. 59,95
als Ik geen streepjescode bösluit).
\
1
a Ik machtig Melitta om éénmalig en onherroepelijk van mijn
rekening af te schrijven het bedrag van:
> l '
Ofl.,49,95 -
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Q fi. 59,95 (als ik geen streepjecode bljsluit) v /
Münbank-/glrorekenlng(géénspaarrekening)is: J ,' \** .
Bank:
Handtekening-V V * ' * Y *> '
Giro:
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korting op een Inventumfriteuse '
MrofttMtr hu v«n dié Jubll«imwinbod wi idjk ind op.

woensdag 7 oktober
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FAMILIEBERICHTEN
Iedereen keert uiteindelijk terug
In zijn eigen thuishaven.
Met grote verslagenheid geven wij U kennis dat
geheel onverwacht van ons is heengegaan onze
lieve zoon, vader, schoonvader en opa

ovz

INFO

Ondernemers Vereniging Zandvoort

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Kees
f Zimbabwe,
27 september 1998

Jaap en Geertje Koper
Helene en Michel van Dam-Koper
Elmar, Dion en Elise
Suzanne en Robert Cats-Koper
Wesley
Kees Koper en Anouc Mascini
L. Diependaal
Correspondentieadres:
M.van Dam
Nic. Beetslaan 44
2041 NP Zandvoort

Datum:
Tijd:
Locatie:

maandag 12 oktober 1998
20.00 uur
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat Zandvoort

AGENDA

Mededelingen/ingekomen stukken
Notulen dd 23 april 1998
Voorstel Statutenwijziging

Kees

Bestuurssamenstelling
Aftredende leden:

Theo v.d. Laan (herkiesbaar)
Belinda Göransson (herkiesbaar)
eventuele kandidaten kunnen zich tot maandag 12 oktober opgeven

Onze laatste groet.
Ria-Ton
Aksel-Alie
Tante Bep

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

7.

Herinrichting Haltestraat

8.

Financiën

9.

Rondvraag

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

Voormeld bouwplan ligt met ingang van 9
oktober 1998 gedurende 14 dagen ter inzage
bij de Centrale Balie.

10.

Sluiting

Wandelsportvereniging EMM

Zand voorts Nieuwsblad

organiseert op vrijdag 16 okt.

rr

GROTE HERFSTKIEN'
Fa. P. Klein
Sportcomplex Duintjesveld
- Handbalkantine Zandvoortmeeuwen
- aanvang 20.00 uur
- zaal open 19.30. Vrij entree

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

AKO

Buureweg 1-3 Tel. 5715736
WORKSHOP
HORTENSIAMAND 75,-

Haltestraat 9, Zandvoort

Kerkplein 11, Zandvoort

O

Bruna Balkanende Grote Krocht 18, Zandvoort

i
55

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

HALF OM HALF GEHAKT

l kilo

VARKENSBRAADWORSTJES

l kilo

6.98
6.98

Lekker gekruid
GEHAKT

l kilo

6.98

2 kilo

25.00

Malse

RUNDERBRAADLAPPEN
J^g£^£ft^fey/.**•<„.?.

Shell Geerling
De Vonk
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Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2A, Zandvoort

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Statjon"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

13.30- 16.00 uur

l

AUG. VAN DER MIJE
Schilders- en afwerkingsbedrijf
Marisstraat 13a
2042 AH Zandvoort
Tel. 023-5715186-571827

Tapijt - Gordijnen - Behang - Zonwering
Grote Krocht 22
2042 LW Zandvoort
Tel. 023-5733900
Fax 023-5730772

1948- 1998
Op 16 oktober 1948 startte August van der Mije het
Schildersbedrijf Aug. van der Mije in Zandvoort
Met zijn zoon August en kleinzoon August werd dat het
Schilders- en afwerkingsbedrijf Aug. van der Mije

Uw aanwezigheid zal zeer op prijs gesteld worden.
August sr. en August jr. van der Mije

Aug. van der Mije
Al 50 jaar uw adres voor kwaliteit en service
TOT HET EIND VAN ONS JUBILEUMJAAR BIEDEN WIJ U
EEN JUBILEUMKORTING VAN 10% OP ALLE
GEKOCHTE OF BESTELDE GOEDEREN.

r
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Wij willen dit gedenken en vieren op vrijdag 16 oktober 1998 in gebouw „De Krocht",
Grote Krocht 41, 2042 LV Zandvoort, telefoon 023-5715705 met een receptie van
16.30-18.00 uur voor onze relaties, klanten, familie, vrienden en kennissen.

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

Vers gedraaid

Haltestraat 22, Zandvoort

Wij bieden u een offerte met "prijsgarantie'
zodat u niet teveel betaalt. Tevens heeft u de
mogelijkheid om gespreid te betalen of een
ketel te huren vanaf f 25,- per maand.

(J J j uitvaartverzorging
kennemerland bv

soorten

soorten

Kerkstraat 12, Zandvoort

In juni jl. is het uitgebreid met een winkel in woningstoffering en zonwering aan de Grote
Krocht 22.

Wij onderhouden repareren installeren,
verkopen en verhuren duizenden
verwarm i ny s warmwater en ventilatie
systemen door heel Nederland

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

maandag t/m vrijdag
van 9 tot 17 uur

Aan een nieuwe
C.V.-ketel toe?

JOUWENS

het vergroten van een woning op het perceel
Brederodestraat 109.

Vragen over de
bezorging?

C.V.-onderhoud
U heeft al een COMBI-KETEL ABONNEMENT
voor f 112,- per jaar. Hiermee wordt uw
ketel jaarlijks onderhouden en bij qen storing
betaalt u geen voorrijkosten of uurloon.
Met een ALL-IN contract vanaf f 14,-per
maand betaalt u ook geen materiaalkosten.

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn.

KLEIN GEVAARLIJK AFVAL
Het KGA wordt ingezameld op bepaalde punten in het dorp. De zogeheten Ecocar rijdt een

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

13.45 - 14.30 uur
14.45 - 15.30 uur
15.45 -16.30 uur

VRIJSTELLING VOOR OVERSCHRIJDING VAN DE ACHTERGEVELROOILIJN
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
2 5 1 4 sub c van de Bouwverordening vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor:

0900-8998200
(20 cpm)

9.30- 12.00 uur

MAKELAAR O,G.

10.15 -11.00 uur
11.15 - 12.00 uur
12.45 - 13.30 uur

BOUWVERGUNNINGEN

De volgende aanvragen bouw- en sloopvergunningen en meldingen bouwvoornemen zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
98159B Thorbeckestraat 42 plaatsen
dakkapellen
981 SOS Van Lennepweg
gedeeltelijk
slopen viaduct
98161M Kromboomsveld 32 bouwen
bergruimte
98162M Kromboomsveld 34 bouwen
bergruimte
98163M Zuiderstraat 3
bouwen
bergruimte
98164B Kromboomsveld 68 'bouwen serre
98165MDuindoornlaan35
plaatsen
bergruimte
98166B Raadhuisplein
plaatsen
noodwmkel
98167B Bentveldsduin 44
gewijzigd uitvoeren vergunnmg 98-073B,
bouwen
woning

Bel Interlanden
Spreigroep

woensdag 14 oktober

VAN

08 15 - 09.00 uur
09.15 - 10.00 uur

GEMEENTE

Fa. Veldwijk
Dr. J. G. Mezgerstraat 131, in de directe nabijheid v. centrum, station en strand, gesit.
fraai vierkamerhoekapp. met panoramisch
uitzicht, gelegen op de 2e etage. Ind. entree;
hal; woonk. (40 m2) met balkon (zuidoost);
open keuken met afzuigkap, gaskookplaat,
oven en vaatwasser; 3 si.kamers; badk. met
douche, wastafel en wasmachine-aansluiting;
bergkast met c.v.-opstelling; toilet. Berging in
onderbouw.
Vr.pr. ƒ 379.000,- k.k.

Corn. Slegersstraat
Schuitengat
Brederodestraat/
Friedhoffplein
Tolweg
Sophiaweg
Van Lennepweg/
J.P. Thijsseweg
Prof. v.d. Waalstraat
Bramenlaan (Bentveld)

Gedurende termijn van de tervisielegging kan
een ieder schriftelijk bedenkingen naar voren
brengen bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

PAUZE

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

De route loopt via de volgende halteplaatsen:

Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebeen op maandag 28 september vergaderd.
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 40 door B&W genomen
besluiten is op maandag 5 oktober vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

Verantwoording huidige bestuur
- voortgang Centrumplan
- O.P.Z. Speerpunten Toeristisch beleidsplan
- Decembermaandactiviteiten

ADVERTENTIES

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles wat ermee verband houdt.

De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 13
oktober 1998.

KENNISGEVING

Opening

De begrafenis heeft vandaag, 7 oktober, plaatsgevonden.

A. LAVERTU

route met enkele halteplaatsen. Het KGA kan
op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht.

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

Cornelis Koper
•fr Zandvoort,
30 augustus 1938

1998

itvaartcentrum Haarlem
00 jaar een oerdegelijke
sderlandse onderneming
voor uitvaartverzorging
Uitvaartcentrum Haarlem is een puur Hollandse
onderneming die al 100 jaar bestaat. Met oog voor
details en tradities.Wij verzorgen begrafenissen en
crematies voor alle gezindten, met goed opgeleide
mensen, een modern ingericht uitvaartcentrum,
24 uurs dag- en nacht uitvaartzorg-alarmdienst en
speciale vervoer- en verzorgingsdiensten.
Ook voor uitvaartverzekeringen tegen de
\
laagst mogelijke premie (NIVO-polis en
|
UZET-polis) kunt u bij Uitvaartcentrum
Haarlem terecht.
Ons uitvaartcentrum is altijd bereikbaar
voor directe hulp bij een sterfgeval.
Onze medewerkers zijn daarom op alle dagen
van de week 24 uur per dag beschikbaar om u bij
een overlijden met raad en daad ter zijde te staan.
Dat is Uitvaartcentrum Haarlem ten voeten uit,
nu al een eeuw lang.

f

l IH'"^

BEL GRATIS 0800-0224535

\„„,

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36,2011 KW Haarlem.
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Kinderkleding
ZANDVOOBT - Menig ouder verzucht weieens dat zijn
kind zo snel uit zijn kleren
groeit en dat kinderkleding zo
duur is. Pippeloentje heeft
naar deze wanhoopskreten geluisterd. Op zondag 11 oktober
is er daarom een kledingbeurs
met sterk afgeprijsde kinderkleren in het kinderdagverblijf
(Nawijnlaan 101).
De beurs duurt van twaalf tot
vier uur.

woensdag 7 oktober 1998

Politiek juicht afsluiting Kerkstraat toe

ZANDVOORT - De meerderheid van de politieke partijen stemt in met het deze
winter gesloten houden van
de Kerkstraat. De partijen
vinden wel dat dit geen extra
overlast voor de Zuidbuurt
mag betekenen. Verder is, op
Gerard Versteege (CDA) na,
geen van de fracties voorstander van een door GouAfrika
dappel en Coffeng uit te voeZANDVOORT - Het Aktivi- ren verkeersonderzoek.
teitencentrum organiseert in
de herfstvakantie een doeDat is woensdagavond geweek voor kinderen met als bleken tijdens de gecombithema Afrika. Kinderen van neerde commissievergadering
zes tot en met twaalf jaar kun- Ruimtelijke Ordening, Toerisnen er van maandag 19 okto- me, Economie en Verkeer.
ber tot en met vrijdag 23 oktoHet afsluiten van de Kerkber terecht voor Afrikaans kq- straat gebeurt mede op verken, Afrikaans knutselen, Afri- zoek van een meerderheid van
kaans verkleden en Afrikaans de winkeliers en horeca-ondermuziek maken. De activiteiten nemers in de straat. Zij vinden
worden afgesloten met een dat de straat er nu zo mooi
presentatie op vrijdag 23 okto- uitziet met de nieuwe bestraber (vanaf half vier). Wie meer ting dat het zonde is als er auwil weten over het programma to's rijden en parkeren. Bovenof zich wil opgeven, kan te- dien is het volgens hen gevaarrecht in 't Stekkie, Celsiusstraat 190 of bellen naar
571.7113.
(Van tevoren aanmelden is
verplicht).

lijker voor de winkelende mensen. Als het aan een meerderheid van de Kerkstraatondernemers ligt, kijkt de gemeente
deze winter of de wandelpromenade bevalt. Marijke Herben, PvdA-wethouder Ruimtelijke Ordening, had aanvankelijk twee jaar voor de proef in
gedachten. Maar ze heeft geen
bezwaar tegen een proef van
één jaar.
Herben wil de bewoners van
de Zuidbuurt ook tegemoet
komen. Volgens haar staan er
op korte termijn maatregelen
op stapel om vrachtwagens en
auto's van buiten de Zuidbuurt te weren. Er komt een
bord te staan 'verboden voor
vrachtwagens' en de bewoners
krijgen een vergunning om te
parkeren. Over dit zogeheten
'pilotproject' moet volgens
Herben voor het einde van het
jaar een raadsvoorstel klaar
zijn. Ondertussen krijgen de
bewoners een dezer dagen een

enquêteformulier om te inventariseren hoeveel van hen een
parkeerplaats willen hebben.
De zorg om de bewoners van
de Zuidbuurt wordt door
meerdere fracties gedeeld.
Voor Herbens partijgenoot
Gert Toonen en voor Jeannette van Westerloo weegt dit

verkeersstromen anders gaan
lopen. Wethouder Herben en
Verkeerswethouder
Hogendoorn denken er bijvoorbeeld
over om ook het eerste deel
van de Haltestraat af te sluiten, de Grote Krocht een inrichtingsstraat te maken en in
de Oranjestraat verkeer in

25 mille voor verkeersonderzoek
Goudappel en Coffeng wekt wrevel op
vooral zwaar bij hun uiteindelijke beslissing over de afsluiting van de Kerkstraat tijdens
de raadsvergadering eind oktober.
De Kerkstraat is een onderdeel uit een groter plan voor
het centrum. Op den duur is
het de bedoeling dat het hele
centrum een nieuw aangezicht
krijgt. Bovendien moeten de

twee richtingen toe te staan.
Voor de uiteindelijke verkeersplannen is volgens de
wethouders een onderzoek
van het adviesbureau Goudappel en Coffeng nodig. „Omdat
het erg complex is en omdat
het adviesbureau in het verleden al zoveel onderzoek in
Zandvoort verricht heeft. Onze
eigen ambtenaren hebben er
ook onvoldoende tijd voor."

De meeste partijen zijn echter allergisch voor Goudappel
en Coffeng. Michel Demmers
(GBZ) noemt het bureau zelfs
Goudkist en Koffieprut. Gert
Toonen (PvdA) gebruikt liever
zijn 'boerenverstand'. Pieter
Joustra (WD) vindt de rapporten van het verkeersbureau
'niet overtuigend'. Alleen voormalig wethouder Gerard Versteege (CDA) laat de beslissing liever aan het college over.
Tweerichtingsverkeer in de
Oranjestraat oogst ook veel
kritiek bij de politieke partijen.
„De Grote Krocht is wel breed
genoeg voor verkeer in twee
richtingen, maar de Oranjestraat niet," vindt onder andere Jeannette van Westerloo
(SP). „Zeker als er vrachtwagens moeten laden en lossen
bij de Dekamarkt leidt dat tot
chaos. Bovendien moeten er
parkeerplaatsen weg en dat is
jammer." Ook Gert Toonen
(PvdA), Peter Boevé (Oude-

Verzamelbeurs

renpartijen AOV/Unie 55-plus)
en Gerard Versteege (CDA)
zijn tegen. Toonen stelt voor
om de auto's vanaf de Hogeweg de Oranjestraat in te laten
rijden en via de Grote Krocht
het centrum te laten verlaten.
Het afsluiten van de Haltestraat kan evenmin op veel enthousiasme van de politiek rekenen.
Michel Demmers
(GBZ), Gerard Versteege
(CDA) en Gert Toonen (PvdA)
zien dat niet zitten. Toonen,
Demmers, Boeve en Joustra
dringen aan op overleg met ondernemers en bewoners uit de
Haltestraat over de inrichting
van de straat. In de Haltestraat is overigens al een comité van ondernemers actief bezig met het verzamelen van gegevens over bestrating en
straatmeubilair. Afsluiten vinden de meeste ondernemers
een slecht idee volgens OVZbestuurslid Charles Moerenburg.

Hindernissen

ZANDVOORT - Van postzegels tot stripboeken en van
modelauto's tot en met oude
poppen: het is allemaal te vinden op de maandelijkse verzamelbeurs. Er zijn ook taxateurs aanwezig. De beurs
wordt zondag 11 oktober gehouden van tien tot vijf uur in
het Gemeenschapshuis in de
Louis Davidsstraat.

op de
Grote Krocht
De rioleringswerkzaamheden hebben zich sinds vorige week uitgebreid van de
Cornelis Slegersstraat naar
de Grote Krocht. Hierna komen ook nog de Louis Davidsstraat/Prinsesseweg aan
de beurt. Door de vverkzaamheden moet het verkeer voorlopig door de
Oranjestraat en is de Grote
Krocht afgesloten. Voor
mensen in een rolstoel betekent dat omrijden via de
Oranjestraat, door het zand
ploeteren of voorzichtig
over de stoep van de Grote
Krocht tussen de voetgangers, fietsen en reclameborden laveren

Zeebeesten
ZANDVOORT - Jongeren laten zich niet afschrikken door
zeebeesten volgens de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Daarom gaat deze
vereniging samen met jongeren tussen de twaalf en 25 jaar
zaterdag in zee vissen. De
vangst wordt gebruikt voor
wetenschappelijk onderzoek.
Deelnemers moeten om twaalf
uur bij de strandafgang net ten
noorden van het Van Fenemaplein verzamelen. Het vissen
duurt tot drie uur. Meer informatie is verkrijgbaar via tel.
035-655.9848.

Casinodag
ZANDVOORT - Op dinsdag
13 oktober zet het casino de
deuren wijd open. De Holland
Casino Dag is gevuld met speladviezen en minitoernooitjes.
Bovendien is er de hele dag-levende muziek en zijn er zeer
uiteenlopende prijzen te winnen. In het casino treden deze
week ook diverse artiesten op.
Op woensdag 7 oktober speelt
Stephan Pronin piano (vanaf
zeven uur). Vrijdag zijn er Russische liefdesliefdjes op de piano te horen van Tatiana Kiuru.
Zaterdag
speelt
Ewout
Bredschneijder gitaar. Zondag
treedt vanaf vijf uur keyboardspeler/zanger Jockey Hendrik
op en dinsdag beroert Hans
Kap vanaf twee uur de accordeon. Alle optredens beginnen
om acht uur tenzij anders aangegeven. Bezoekers van het
casino dienen zich netjes te
kleden en een legitimatiebewijs mee te nemen.

Geen gordel
ZANDVOORT - Bij een controle heeft de politie donderdagmorgen op de Boulevard
Barnaart 25 mensen omdat zij
geen gordel droegen.
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'Ik had bewoners
moeten informeren'
Vervolg van voorpagina
„De acties voor de Zuidbuurt zijn niet kaltgestellt nu
de Kerkstraat dicht blijft.
Maar ik begrijp de zorgen van
de bewoners. Er ligt daarom al
een uitnodiging klaar voor de
bewoners, de ondernemers uit
de Zuidbuurt inclusief drankenhandel Gall en Gall en een
vertegenwoordiger van het
Ondernemers Platform Zandvoort om op het raadhuis te
komen praten."
Hogendoorn trekt ook het
boetekleed aan. „Dat het wijs
was geweest om de bewoners
in te lichten dat wij wegens
voortschrijdend inzicht de
Kerkstraat dicht willen houden, lijkt me duidelijk. Ik betreur zeer dat de bewoners het
uit de krant hebben moeten
vernemen."

Trimmers
ZANDVOORT - De politie
adviseert trimmers zich beter
zichtbaar te maken 's avonds.
Het valt de politie op dat de
joggers de laatste tijd slecht te
zien zijn, omdat ze donkere
kleding dragen.
Dat is vooral gevaarlijk als ze
op fietspaden lopen volgens de
politie.

Autodief gepakt
ZANDVOORT - De politie
van Amsterdam heeft een 41jarige Haarlemmer opgepakt.
De man heeft in de nacht van
12 op 13 september een auto
van een Duitse toerist van het
Stationsplein gestolen. De politie hield de Haarlemmer aan
terwijl hij een bromfiets probeerde te stelen in Amsterdam.

Expo verlengd
ZANDVOORT - De filmfoto's blijven langer hangen in
het Zandvoorts Museum/Cultureel Centrum. De expositie
op de bovenverdieping is nog
toegankelijk tot en met 18 oktober. Daarna gaat het museum dicht vanwege een grootscheepse verbouwing. Het museum zit op het Gasthuisplein
en is van woensdag tot en met
zondag van een tot vijf uur geopend.

Zwitsers gered
Foto André Lieberom

ZANDVOORT - 'Van klagen en klaplopen naar zelf
het initiatief nemen'. Dat is
volgens Leo Heino, voorzitter van de Ondernemers Vereniging Zandvoort (OVZ), de
nieuwe slogan die hij maandag aan de leden gaat voorleggen tijdens de jaarlijkse
najaarsvergadering van de
middenstanders.
„Tot nog toe konden we anderen, de gemeente of het
weer, de schuld geven als het
niet goed ging, maar nu moeten we zelf laten zien wat we
eraan gaan doen om de winkelgebieden van Zandvoort te
verbeteren," zegt Heino. „We

Heino spoort winkeliers aan tot meedenken
zijn namelijk op een cruciaal
moment aangeland."
De gemeente heeft samen
met het overkoepelende orgaan van het bedrijfsleven, het
Ondernemers Platform Zandvoort (OPZ), een plan voor het
toerisme opgesteld. „De uitvoering van dat plan moet de
komende jaren gebeuren. Het
is aan ons om daarvoor initiatieven te nemen. We moeten
afscheid nemen van alleen
maar klagen, maar net als de
andere belangenverenigingen
zelf verantwoordelijkheid nemen. De wereld houdt niet op

bij de winkeldeur. Volwassen
ondernemers zijn ook verantwoordelijk voor hun omgeving."
Daarom wil Heino tijdens de
ledenvergadering
maandag
met de middenstanders werkgroepen formeren die de ideeen en plannen gaan spuien
over de speerpunten die in het
nieuwe toerismeplan staan.
„Bijvoorbeeld over hoe het
straatbeeld positief te bemvloeden valt. Ik denk dan aan
stijlvolle
reclameborden,
mooie terrasstoelen. Wat dat
laatste betreft is er al een

mooie omslag in de Kerkstraat
te zien. Daar staan heel wat
mooie rieten terrasstoelen in
plaats van lelijke witte plastic
stoeltjes."
Verder is het de bedoeling
dat in elke winkelstraat een
vereniging van eigenaren komt
en dat er meer invloed wordt
uitgeoefend op de winkeliers
die zich vestigen in het centrum. „We streven naar minder
gelukzoekers en meer ondernemers die langer in Zandvoort willen blijven."
De OVZ heeft honderd leden. Op vergaderingen komen

Brandweer wil verhuizen
ZANDVOORT - Brandweercommandant
Rob
Schröder gaat onderzoeken
of de brandweerkazerne kan
verhuizen naar een betere
plek. De politiek heeft hem
daarvoor vorige week woensdag tijdens de commissievergadering Bestuurlijke Zaken
groen licht gegeven. De partijen hebben er evenmin bezwaar tegen als Schröder
gaat proberen om gemeenteambtenaren in te zetten in
het brandweerkorps.
Volgens Schröder voldoet de
huidige kazerne aan de Duinstraat niet meer. „De kazerne
ligt ongelukkig. We moeten
heel voorzichtig zijn als we uitrukken. Er zijn geen parkeerplaatsen voor onze mensen in
de buurt. Het gebouw is 25 jaar
oud en moeilijk schoon te hou-

den. De meeste brandweerlieden wonen of werken niet zo
dicht bij onze kazerne. Dat zou
anders liggen als we wat meer
in het centrum zaten. Dan
kunnen we ook sneller uitrukken en daar heeft iedereen belang bij." Schröder heeft dan
ook een voorkeur voor de Prinsesseweg.
Hoe duur een nieuwe kazerne is, weet hij nog niet. „Dat ga
ik uitzoeken." Hij beseft, zegt
hij, dat de tijdwinst, de financién en het algemeen belang
tegen elkaar afgewogen moeten worden. De brandweer
rukte vorig jaar 303 keer uit
voor brand, waarvan 178 keer
loos alarm was. „De gemeenteraad maakt uiteindelijk uit of
een verhuizing het waard is.
Maai- als we hier blijven dan
moet het gebouw beslist opgeknapt worden. Het is niet geïsoleerd en de ventilatie is heel

Verkeer rijdt weer in twee
richtingen op Oranjestraat
ZANDVOORT - De tijden
van weleer zijn teruggekeerd
in de Oranjestraat. Jarenlang heeft de straat eenrichtingsverkeer gehad. Vanwege de rioleringswerkzaamheden op de Grote Krocht is
dat nu echter veranderd.
Woensdag, donderdag en zaterdag leidde het tot chaos,
doordat geparkeerde auto's de
weg versperden. Maar inmiddels kan het verkeer er wel
door, omdat de parkeerplaatsen met linten afgezet zijn.
E. Keur, voorzitter van de
vereniging van eigenaren uit
de Oranjestraat, heeft het voor
zijn deur allemaal zien gebeuren. „De bus kon er niet langs

slecht." De brandweercommandant heeft zijn wens vorige week woensdag tijdens een
commissievergadering geventileerd. Hij presenteerde daar
ook een nota over de brandweer. Daaruit blijkt dat de
brandweer over het algemeen
snel genoeg bij een brand is. Er
zijn echter een paar uitzonderingen. Als er brand uitbreekt
op het woonwagenkamp Keesomplein of in het dierenasiel,
arriveert de eerste autospuitwagen twee minuten te laat
(tien in plaats van acht minuten).

Spuitende
ambtenaren
hard nodig
„Dat is ver weg en de normen
die ervoor gelden zijn tamelijk
streng."
Omdat Bentveld ook ver weg
ligt, kan Schröder zich voorstellen dat de brandweer van
Bloemendaal daar in actie
komt. „Tenminste, als die echt
minuten sneller is. Ik kan het
anders slecht uitleggen aan
mijn vrijwilligers. Je moet daar
heel voorzichtig mee zijn."

Ook de portiekflats leveren
problemen op. „De rook komt
terecht in het centrale trappenhuis en de bewoners kunnen niet via een andere weg
vluchten. Wij moeten er dus
heel erg snel zijn en dat lukt bij
de Sophiaweg bijvoorbeeld
niet zo goed." Schröder adviseert de gemeente om ervoor
te zorgen dat er geen portiekflats meer gebouwd worden.
Daarnaast stelt de brandweercommandant voor dat de
gemeente ambtenaren die niet
in Zandvoort wonen en er wel
werken stimuleert om lid te
worden van de brandweer. Het
brandweerkorps telt nu 44 vrijwilligers. „Maar," zegt Schroder, „overdag is het tegenwoordig wat lastiger om sne;
brandweerlieden bij elkaar te
krijgen dan vroeger. Velen werken buiten Zandvoort. Met
twee mensen voor het middenkader zou ik al heel blij zijn."
Overdag kan nu een tweede
tankautospuit niet uitrukken
wegens te weinig brandweerlieden. Die tweede brandweerwagen is nodig voor Nieuw
Unicum, twee huizen met een
rieten kap op de Zandvoortselaan, de winkels boven de woningen in de Kerkstraat, de
aula van de begraafplaats en
de remise op de Kamerlingh
Onnesweg.

en wij konden onze parkeergarage niet in. Ik heb op een gegeven moment de politie gebeld en gezegd dat we zelf er
wel wat aan zouden gaan doen
als de politie geen actie ondernam. Volgens de politie was
het probleem dat de gemeente
de witte strepen van de parkeervakken niet had weggeZANDVOORT - Wie houdt van Zandvoort in vroeger tijden,
haald. Gelukkig zijn ze nu afge- kan vrijdag terecht op de Genootschapsavond van het Genootzet en parkeert er niemand schap Oud Zandvoort. De bijeenkomst begint om acht uur en
wordt gehouden in gebouw De Krocht. Voorafgaand aan de
meer in de straat."
Genootschapsavond worden er vanaf kwart over zeven dia's
Mocht de gemeente beslui- vertoond.
Daarnaast is ook het orgaan van het Genootschap, de Klink,
ten om de Oranjestraat definitief voor verkeer in twee rich- weer uitgekomen. Het blad telt dertig pagina's en behandelt
tingen open te stellen, dan zul- zeer uiteenlopende zaken: van keizerin Sissi tot en met winkelen de bewoners hun ongenoe- liers uit vroeger tijden. Ook bevat De Klink volop oude foto's. De
gen volgens Keur zeker ken- Klink is voor 6,50 gulden verkrijgbaar voor niet-leden. Leden
krijgen het blad gratis.
baar maken.

Genootschap blikt terug naar vroeger

over het algemeen hooguit 25
leden, geeft Heino toe. „Of ik
denk dat het desondanks gaat
lukken om de winkeliers enthousiast werkgroepen te laten formeren? Jazeker. Misschien dat eerst een klein
groepje het voortouw neemt,
maar het is altijd mogelijk om
aan te haken. Het moet echter
wel duidelijk zijn dat het een
noodzaak is om nu in actie te
komen. Anders zet de middenstand zichzelf aan de kant."
„Deze nieuwe gedachtengang sluit trouwens niet uit
dat ondernemers nooit meer

klachten mogen uiten. Per
winkelstraat is er een bestuurslid als aanspreekpunt
aangewezen. Bij hem kunnen
winkeliers hun wensen, ideeën
of klachten kwijt en die worden
dan weer doorgespeeld naar
de gemeente. We zijn en blijven natuurlijk wel een belangenorganisatie."
De vergadering van de Ondernemers
Vereniging Zandvoort vindt op
maandag 12 oktober plaats in liet Gemeenschapshuis. Aanvang: kwart
over acht. Tijdens de vergadering
komt de nieuwe koers van de OVZ
aan bod en wordt er gesproken over
de voortgang van de herinrichting
van de Haltestraat. Bovendien worden twee bestuursleden her-/gekozen. Kandidaten kunnen zich hiervoor tot maandag opgeven.

ZANDVpORT - De reddingboot Annie Poulisse heeft gistermorgen zeven Zwitsers gered. De boot waar de Zwitsers
in zaten maakte water door
het ankerluik wat niet goed
sloot.
De bemanning van de Annie
Poulisse heeft samen met de
Christien het jacht leeggepompt en naar IJmuiden gebracht.
ADVERTENTIE

OS t/m 14 Oktober
Vr t/m Wo.
1330

Jongerenwerker weer weg
ZANDVOORT - Jongerenwerker Hemy Postma heeft in overleg met het bestuur van het Aktiviteitencentrum Zandvoort
besloten na zijn proeftijd weg te gaan. Postma is twee maanden
geleden bij het Aktiviteitencentrum begonnen. Hij is in eenjaar
tijd de derde jongerenwerker die vertrekt.
Volgens Don de Grebber, secretaris en lid van het dagelijks
bestuur van het Aktiviteitencentrum, is het probleem dat niet
duidelijk is wat er van de jongerenwerkers verwacht wordt.
..Niemand weet nu eigenlijk wat er precies moet gebeuren, de
gemeente niet, de jongeren zelf niet en in dit geval had Henry
ook niet zo veel ideeën," zegt De Grebber.
„Je kunt je afvragen of we wel moeten doorgaan met het
jongerenwerk voor twaalf- tot zestienjarigen. Het is de vraag of
wij het gemeenschapsgeld niet beter in iets anders kunnen
steken. Zo heeft coördinator Ine Zantingh eigenlijk een assistent
nodig, want de activiteiten voor andere groepen lopen ontzettend goed." Woensdagavond vergadert het bestuur van het
Aktiviteitencentrum over de toekomst van het jongerenwerk.
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Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag:
00 00-07700 ZFM Nonstop
07 00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
0900-12.00 De Watertoren
1200-15.00 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
17 00-20 00 ZFM Nonstop
20 00-22.00 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00 00-07.00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
09 00-11 00 De Watertoren
11 00-1200 ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
12 00-13 00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
13 00-15 00 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
1700-1800 ZFM Nonstop
1800-1900 ZFM Sport
19 00-20 00 v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
20 00-22 00 Eurobreakdown
22 00-24 00 BPM
Zaterdag:
00 OO-OÏOO ZFM Nonstop
08 00-10.00 Broekophalen
10 00-12 00 Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Ca(e Neul)
12 00-18 00 Zandvoort op Zaterdag
18 00-19.00 Tussen Pits & PaddocR
19.00-2000 DeCocquerell
20 00-24 00 De Kustwacht
Zondag:
00 00-09 30 ZFM Nonstop
09 30-10 00 Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
1000-1200 ZFM Jazz
12 00-17 00 Zandvoort op Zondag
17.00-1900 ZFM Magazine
19 00-24 00 De Kustwacht
21 00-24 00 Kustwacht Report
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Eigen horecabedrijf
start 'n SEC-opleiding
• Horeca Ondernemersvaardigheden
• Cafébedrijf/Sociale Hygiëne
Deze opleidingen
voldoen aan de nieuwste vestigingseisen.
_. , r
,a ,
i
Ook voor andere branches.
Bel voor informatie:

training &

cr _ . "T .
SEC
is erkend
t/oor je bedrijft
horeca.

opleiding

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 51 50 329

ICOVA
Meer in afvalbeheer

ICOVA groep Amsterdam is een landelijk opererende groep van bedrijven
gespecialiseerd m inzameling, transport en be-/verwerking van afvalstoffen en
restprodukten Door deze specialisatie is ICOVA m staat om afvalproblematiek
te analyseren en zo efficiënt mogelijk op te lossen. ICOVA is innovatief en biedt
klanten oplossingen in plaats van standaard procedures.
Voor onze afdeling orderacceptatie zoeken wij een

Hondentrimster Betty
Smit: „Het
is enig om
honden
mooi te
maken"

Orderacceptant (m/v)
Als orderacceptant zal je je bezighouden met:
-telefonische acceptatie van orders
- administratieve verwerking van orders ter voorbereiding voor de afdeling
planning en de facturering
- opdrachten geven aan de afdeling planning en chauffeurs
- bedienen van Traxys- en mobilofooninstallatie
- overleg met klanten m.b.t. transporten

Foto Jaap Maars

'Het is leuk honden mooi te maken'

Wat breng jij mee, het profiel:
-

leeftijd ca. 30 jaar
middelbaar opleidingsniveau
in teamverband kunnen werken
stressbestendig en flexibel

H

Als orderacceptant kom je te werken in een team van totaal 4 personen, die
flexibel zijn ingesteld en elkaar aanvullen/aflossen daar waar dat nodig is.
Denk jij geschikt te zijn voor deze functie, schrijf dan een brief met c.v. naar
ICOVA B.V., t.a.v. mevr. J. A. H Bruns, Postbus 59372,1040 KJ in Amsterdam.
Je kunt ook bellen, telefoon 020-6114011
Commerciële acquisitie n a v deze advertentie is niet gewenst

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleiclingcn die 10 dngcn duren. Mank
gebruik van onze meer dan 30-|ange ervaring. SPCCIALE MCI l lOOF
Bel 0900-8391101
VRAAG EERST ONZE GRATIS POLDER VOOR JL Ll.ni HS III GIN l

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

ze vaak al drie keer. „De
mensen gaan zelf misschien ook wat vaker naar
de kapper en willen een
nette en vooral schone
hond in huis. Een hond
hoort er nu echt helemaal
bij, net als de kinderen,"
zegt Smit.
Haar hondenkapsalon
wordt bezocht door tal van
honden, zoals poedels, terriërs, retrievers, spaniëls
Honden krijgen steeds
en veel bastaards van onbemeer aandacht, ze mogen stemde afkomst. Ze worden
naar speciale pensions,
door Smit geplukt, geknipt,
krijgen mooie riemen en
geborsteld, getoiletteerd en
worden ook verder gekoes- gewassen. Een kleine hond
terd. Gediplomeerd honkost haar zo'n twee uur,
dentrimster Betty Smit (47) een grote hond soms wel
zit twintig jaar in het vak. vier. Het hangt er ook een
In het begin zag zij de
beetje vanaf hoe beweegmeeste honden hoogstens lijk hij is.
twee keer per jaar, maar
„Een mens zetje neer,
tegenwoordig verzorgt zij maar een hond kan niet stil
et gaat de Nederlanders
economisch voor de wind
en daarvan profiteren
hun trouwe viervoeters.
Dat merken de hondentrimmers. „De honden
faan steeds vaker naar de
apper," zegt Betty Smit,
eigenares van
Hondenkapsalon Droef in
Amstelveen.

staan. Ik zet hem op een
tafel, daar ligt een rubber
mat op, zodat hij niet kan
wegglijden. En eventueel
doe ik hem een halsbandje
om. Mensen vinden het
vaak zielig, maar het is
voor zijn eigen veiligheid.
Als ik me bijvoorbeeld
omdraai om een kam te
pakken, denkt een hond al
gauw: ha, we gaan weg. Als
hij dan van de tafel springt,
breekt hij z'n pootje."
Na het trimmen, scheren
en knippen gaan de honden in bad en worden ze
met shampoo ingesmeerd.
Ze worden uitgespoeld en
met handdoeken gedroogd,
en gaan daarna ook nog
onder de föhn. Als dat allemaal gebeurd is, worden de
honden nog een keer'
geknipt. „Want ze schud-

den zich uit en dan zie je
weer allerlei haar dat er af
moet."
Heel soms heeft een hond
er genoeg van en rent hij
weg. „Wij hebben een Ierse
Wolfshond gehad. Die was
net helemaal ingezeept
toen hij opeens het bad uitsprong en de tuin in rende,
dwars door alle planten
heen. Hij wilde echt niet
meer in bad, dat vond hij
verschrikkelijk," vertelt
Smit. „Of ik wel eens gebeten wordt? Bijna nooit,
want hun baasjes zijn weg
en dan zijn de honden ietsje onzekerder. Wel heb je
soms dat ze er geen zin
meer in hebben, maar dan
is één woordje doorgaans
genoeg."
Smit, die ook een opleiding tot hondentrimster ,

verzorgt, weet als geen
ander wat dit vak van
iemand vraagt. „Je moet
ontzettend veel liefde voor
honden hebben en geduldig zijn. Je moet kunnen
doorwerken, want alleen al
met het plukken ben je
soms twee uur continu
bezig, en dan moet je de
rest nog helemaal doen."
Na twintig jaar doet Smit
haar werk nog steeds met
veel plezier. „Wij werken
bijvoorbeeld ook voor het
asiel en als een hondje dan
verwaarloosd binnenkomt
en je kan hem lekker
opknappen, dat is hartstikke leuk. Ik vind het elke
dag nog enig om met honden te werken en ze mooi
te maken."
Jan Pieter Nepveu

Geld verdienen is makkelijker dan je denkt!

Het Zandvoorts Nieuwsblad
Wij zoeken een wat

zoekt

oudere vertrouwde
verpleeghulp

BEZORGERS
Je hoeft er niet vroeg voor op te staan
en je zit er ook niet elke dag aan vast.
Een paar uur per week is al genoeg. Wil je dat?

Bel dan ons kantoor:
telefoonnr. O23-5717166

thuiszorg
KENNEMERLAND
ZUID

Thuiszorg Kennemerland verleent huishoudelijke,
verzorgende en verplegende diensten waardoor
klanten zo lang en zo optimaal mogelijk thuis
kunnen blijven wonen
Uitgangspunten van onze organisatie zijn respect
voor de eigen leefsfeer van de klant en professionaliteit van de dienstverlening
De organisatie is voorname/ijk werkzaam in de
gemeenten Bennebroek, Bloemendaal
Heemstede en Zandvoort
Er worot nauw samengewerkt met andere zorgaanbieders in het werkgebied

In het werkgebied verlenen ruim 900 medewerkers jaarlijks zorg aan circa 2 500 klanten
U wilt:
* zinvol werk dat bij u past?
* een leuke (belastingvrije) bijverdienste?
* werken in of dicht bij uw woonplaats?
* werktijden in overleg regelen, bijvoorbeeld omdat u
schoolgaande kinderen hebt?
* sociaal contact?
Dat kan allemaal, als u gaat werken als

ALPHAMEDEWERKER
Een alphamedewerker helpt oudere en/of zieke mensen bij huishoudelijke werkzaamheden die zij niet zelf kunnen doen
Als alphamedewerker bent u m dienst van de klant en werkt u minimaal 3 uur per 14 dagen en maximaal 12 uur per week
Op dit moment zijn er plaatsingsmogelijkheden m het hele werkgebied
Wij willen:
* gemotiveerde mensen
* met ervaring in de (eigen) huishouding
* en belangstelling voormensen
Het salaris is ƒ 15,57 netto per uur voor 23-jangen en ouder Er
geldt een minimum leeftijd van 18 jaar
Belangrijk!
Een alphamedewerker kan tot een bedrag van ƒ 8 617,- per jaar
belastingvrij verdienen (mits dit het enige inkomen is), terwijl de
partner de dubbele belastingaftrek behoudt
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling
Alphanulp, 's morgens tussen 08 30 en 12 30 uur

BDO CampsObers is met
20 vestigingen en circa 1.000 medewerkers
een vooraanstaande organisatie op het
gebied van accountancy, belastingadvies en
consultancy. BDO richt zich als financieel
dienstverlener met een full-service concept
en een internationaal netwerk met name op
het marktsegment MKB. Binnen het MKB
ligt het accent op wat wordt genoemd de
familiebedrijven.

diploma cn nu
neg e$ii leiukè

Voor onze vestiging Amsterdam, zijn wij op

ƒ 25,- per uur, 2x daags

Junior-Secretaresse
(fulltime)

werking gerichte sfeer, combineren met de
voordelen van een landelijke, professionele
organisatie. Dit komt onder andere tot uiting
in onze goede doorgroeimogelijkheden,
studiefaciliteiten en arbeidsvoorwaarden.

u ren registratie, facturering en archiveren.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een
adequate afhandeling van het inkomende
en uitgaande telefoon- en faxverkeer en een
cliëntgerichte ontvangst van bezoekers.

BDO

CampsObers
heeft
vestigingen
in Alphen aan
den Rijn

Je profiel: Je hebt een MEAO-secretarieel of
HAVO-diploma en enige relevante werkervaring.
Je bent goed in organiseren en je neemt
graag initiatief. Daarnaast beschik je over goede
communicatieve vaardigheden, cijfermatig
inzicht en kun je goed samenwerken.
En natuurlijk ben je cliëntgericht en werk je

Amsterdam

Apeldoorn
Arnhem
Breda

Geleen
's-Gravenhage

Helmond

Interesse?
Spreekt zo'n wereldbaan je aan?
Stuur of e-mail dan je sollicitatie met cv naar:
BDO CampsObers, afdeling Personeelszaken,
t.a.v. Patrick Dierings, Postbus 182,
5600 AD Eindhoven, Tel.: 040-2433914,
E-mail: pz@bdo.nl of onze Internet-site
raadplegen: http://www.bdo.nl

's-Hertogenbosch
Lelden
Maastricht
Naaldwijk
Nijmegen
Roosendaal
Rotterdam
Tilburg
Utrecht

BDO
E R E K E N D

ALRAVEN VAN H A L L COLLEGE
BEROEPSOPLE1DI NGEN
ADMINISTRATI F
JURIDISCHE DIENSTVERLENING
BEVEILIGING

Dordrecht

Eindhoven

Groningen

Werk je zonder diploma bijeen GSD, GAKof
andere instelling belast met de uitvoeringvan de
Sociale Zekerheid? Of werkje in de
arbeidsvoorziening of op een personeelsafdeling?
Wil je verder komen ?
Werken en leren valt te combineren!
De afdeling Juridische Dienstverlening start cursusjaar
1998-1999 de volgende opleidingen volgens de 'nieuwe
leerweg werken en leren':
Sociaal Juridisch Medewerker- Sociale Zekerheid
Sociaal Juridisch Medewerker • Arbeidsvoorziening en
Personeelswerk
Bel voor een brochure-O2O JlG.IÖ.IÖ

BDO CampsObers
Accountants g
Belastingadviseurs S
Consultants &

O P

Walraven van Hall College, Schipluidenlaan 20,
1062 HE Amsterdam, tel • 020-5161616

M O R G E N
hel WnHC mjJAf deel uit van /*
--^tegionaol opleidingen centrum antsterdam eti uiiuf et

STICHTING THUISZORG KENNEMERLAND ZUID
Van Lennepweg 1, Aerdenhout
Internet http //home wxs nl/~tkz
Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout
E-mail tkz@wxs nl

Brieven onder nr. 6244

In deze functie vervul je een centrale rol binnen
de vestiging. Tot je werkzaamheden behoren
het verzorgen van correspondentie, het typen
van rapporten en verslagen, het verrichten
van administratieve werkzaamheden, zoals

zorgvuldig.
Werken bij BDO CampsObers
betekent de voordelen van relatief kleine
vestigingen en een informele, op samen-

voor lieve, oude dame

zoek naar een

Tel 023-5213421
Fax 023-5213499

f t*
ADVERTEREN'? ZANDVOORT: 020 -57! 7166
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Kind neemt stortvloed aan informatie op'
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Branding

de badplaats door

In deze serie leggen Zandvoorters elkaar vragen vóór. In de
branding'van het Zandvoorts Nieuwsblad geven zij ant-f
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Monique van Hoogstraten
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Kunstige hoogte

Ton Bavinckivraagt aan Jur-van der Lip: . * • , <v* W< ,,
Waarom is de Zandvoorste,Tennisclub zo'n bijzondere vete- <
niging? ' <
" \ • \ < « '> J -ï't V>

René de Vreugd stijgt tot grote hoogte. Zijn werk is tijdens het
'Oktoberfest' in Munchen te zien in het restaurant van de televisietoren. Dat restaurant draait op 178 meter hoogte rondom een
pilaar waar het werk van René aan hangt. In een krap uurtje
komen zo alle kunstwerken voorbij. Zelf is hij er al geweest, maar
dat was geen onverdeeld genoegen. „Want," bekent hij, „ik heb
hoogtevrees." Overigens exposeert René ook de hele maand
oktober in Galerie Weber in Lennestadt (Sauerland).

,Dpor directeur van de Oranje Nassau School te worden heb
k in wezen datgene opgegeven wat jk het leukste vind van
jnijn vak," realiseert Ton Bavinck zich terdege. „Want het
lesgeven aan een vaste groep kinderen valt echt niet meer te
Combineren met mijn huidige werkzaamheden, waarbij ik
iclaas veel te veel tijd achter mijn bureau moet doorbrenfcn. In feite fungeer ik nu als een manager die een klein
)cdrijfje runt met twintig man personeel. Maar ja, ik wou
och een stap verder, en het is natuurlijk fantastisch dat ik
leze kans gekregen heb."
INDS HIJ met ingang
van dit schoolseizoen de
opvolger werd van de inmiddels VUT-gerechtigdirecteur Bert de Vries
leeft Bavinck (42) gemerkt
we hectisch het bestaan van
hen hoofdonderwijzer tegenKvoordig is. Zo moet hij onder
[jneer met de grootste zorgvulligheid het toegewezen bud;et beheren, hetgeen betekent
fiat er nogal wat boekhoudmndige handelingen dienen te
worden gepleegd. Bovendien
wordt hij geacht de ingrijpene veranderingen door te voeen die de overheid het basismderwijs wil laten ondergaan.
„Ik wist echter van tevoren
waar ik aan begon," beseft Ba.nck. „Tenslotte werd ik reeds
tien jaar geleden door het
schoolbestuur gevraagd om
adjunct-directeur te worden,
zodat ik alle tijd zou krijgen om
alvast het een en ander naar
me toe te trekken. En in die
laren is de balans steeds verder naar mijn kant doorgeslagen. Ik was dan ook eerlijk gezegd blij dat het per l augustus
eindelijk zover was. Nu kan ik
mijn ambitie ten uitvoer brengen om enerzijds de kwaliteit
van ons onderwijs te bewaken,
en anderzijds de nieuwe mamer van lesgeven te stimuleren
die vandaag de dag noodzake-

lijk is om onze leerlingen goed
op het vervolgonderwijs voor
te bereiden."
Bavinck doelt op het zogenaamde 'onderwijs op maat',
dat behelst dat de kinderen
van een klas zoveel mogelijk
individueel benaderd worden.
Zo kan in principe elk kind op
zijn eigen niveau de lesstof tot
zich nemen. „En dat is tegenwoordig beslist geen overbodige luxe," benadrukt Bavinck.
„Want binnen de school worden de verschillen tussen de
leerlingen steeds groter, zodat
het welhaast onmogelijk is om
de groep nog als één geheel
naar het volgende jaar te loodsen. Het onderwijs zoals dat in
het verleden altijd plaatsvond,
met een leraar die voor de hele
klas een verhaal vertelt, kan
echt niet meer. En we moeten
ons natuurlijk richten naar de
situatie zoals die nu is."
Tot die situatie behoort het
gegeven dat er steeds meer
kinderen op zijn protestantschristelijke basisschool terechtkomen die voorheen naar
het speciale onderwijs zouden
zijn verwezen. Uiteraard verdienen deze leerlingen extra
zorg om ze een beetje bij de les
te houden. „Maar wat ook
speelt, is dat het onderscheid
in de mate waarin scholieren
de stof kunnen opnemen

Aantrekken parttimers
moeilijk voor winkeliers
ZANDVOORT - Voor veel
Zandvoortse detaillisten is
het tegenwoordig een hele
toer om aan geschikt personeel te komen. Hoewel ze er
met zelden een substantieel
advertentiebudget tegenaan
smijten krijgen ze geen of
volstrekt onvoldoende reactie op hun dringende uitnodigingen om toch vooral te komen solliciteren. Met name
parttimers die bereid zijn om
m het weekeinde de handen
uit de mouwen te steken, lijken steeds schaarser te worden.

het voorjaar ben ik bezig geweest om mijn zaterdag- en
zondagploeg in te vullen met
twee vaste krachten," verzucht hij. „Maandenlang heb
ik in mijn winkel oproepen opgehangen en in de lokale kranten advertenties gezet. In totaal heb ik daaraan misschien
wel duizend gulden uitgegeven, zonder ook maar één enkele reactie te krijgen."
Hij zegt er aanvankelijk geen
idee van te hebben gehad dat
het zó moeilijk zou gaan worden. „Voorheen moest ik juist
nu en dan mensen afwijzen die
hier spontaan kwamen solliciteren. Sorry hoor meisje, maar
ik zit vol, zei ik dan noodgedwongen. Maar nu zitten we er
opeens om te schreeuwen.
Niet alleen hier, maar ook in de
andere filialen. Nee, ik heb
geen flauw idee hoe dat komt.
Misschien is het de goede econpmie of anders een mentaliteitsverandering bij de jeugd?
Wie het weet mag het zeggen."

„Ja, op zaterdag en zondag
zijn er inderdaad momenten
dat we tamelijk krap komen te
zitten," erkent Hema-bedrijfsleider Marcel van de Scheur.
.,Met name jongere parttimers
die door de week best wat uurtjes willen werken, laten in het
weekeinde vaak verstek gaan.
Dan doen ze aan sport of hebben ze andere bezigheden."
Sinds kort is Tromp overiDit probleem doet zich volgens hem in verhevigde mate gens toch weer naar tevredenheid voorzien van de door hem
voor in de zomer.
zo langdurig gezochte partti„Want dan willen onze fullti- mers. „In plaats van lokaal ben
mers allemaal tegelijk op va- ik maar eens regionaal gaan
kantie, zodat er toch wel wat adverteren," vertelt htf. „En
stagnatie in ons personeelsbe- dat bracht tenslotte de gestand ontstaat. Wat dan erg in wenste oplossing."
Dat het nodige extra-persoons nadeel speelt, is dat de
Plaatselijke jeugd in die tijd neel buiten Zandvoort wel valt
veel liever op het strand werkt, te vinden, is ook Dirk van der
waar ze in korte tijd relatief Broek-bedrijfsleider R. Somai
veel geld kan verdienen. En duideüjk geworden. In plaats
daar kunnen wij, die aan bin- van hier vruchteloos met vacadende CAO's vast zitten, na- tures te leuren doet zijn vestituurlijk nooit tegenop bieden." ging dan ook steevast een beHij prijst zich dan ook gelukkig roep op medewerkers van andat het zomerseizoen weer dere filialen, met name die in
zo'n beetje voorbij is. „De Amsterdam en in de HaarlemPraktijk leert dat je ze na de mermeer, om de Zandvoortse
herfstvakantie vanzelf wel supermarkt bij te komen
staan.
weer ziet komen."
„Daarbij komt het natuurlijk
Ook Peter Tromp van de ge- goed uit dat het op de meeste
ujknamige kaaswinkel weet in- andere plekken 's zomers een
middels uit ervaring dat werk- stuk stiller is dan bij ons in
zoekende parttimers dezer da- Zandvoort," aldus Somai.
gen dungezaaid zijn. „Vanaf „Want daarvan maakt ons
ADVERTENTIE

Oktober is woonmaand. De
hele maand lang showen we
wat af, op Meubelboulevard
Amsterdam-Diemen. Kijk,
nieuwe collecties!

AmsteidaiTi

Met

oog

Het Zandvoorts Nieuwsblad vraagt aan Ton Bavinch:
Welke plannen heeft hij met de Oranje Nassau School?'

woord.

Zandvoorts
IM i e uws b l a d

BAALEERGEN, HOUWEUNG INTERIEUR, MIJNDERS,
MONDILEDER, MONTÊL OASE, VAN REEUWUK, SUAPKAMER CENTRUM, STOK MEUBEICENTER, VAIHAL
Info (020) 690 93 16

Eregasten
Maar liefst twintig jaar logeren Klaus en Claudia uit Keulen in
Zandvoort, eerst in hotel Bad Zandvoort en later in hotel Spijkerhoek. Daarom heeft Cor van Gelder (voormalig eigenaar van
hotel Bad Zandvoort en tegenwoordig mede-eigenaar van restaurant Les Pyramides) hen een rondvaarttocht door de grachten van Haarlem aangeboden. Woensdag gingen ze met familie
en vrienden aan boord. Peer Sips, directeur van de WV, sprak ze
bovendien toe en gaf ze een gezinsfies Jopenbier plus een flesje
Haarlemmer Olie. De stemming zat er bij de Duitse eregasten
volgens hem trouwens goed in. Ze zaten al vroeg aan de champagne.
„Ik wist gelukkig van tevoren waar ik aan begon," zegt Ton Bavinck, de nieuwe directeur van de Oranje Nassauschool
TT1,

Foto Andre Liebcrom

steeds groter wordt. Het ene
kind kan gewoon veel meer
hebben dan het andere. Dat
komt volgens mij omdat kinderen nu van 's ochtends vroeg
tot 's avonds laat worden volgestopt met een stortvloed
van informatie. Zo staat in de

investeren" om met de Oranje
Nassau School naar het gewenste doel toe te groeien. Temeer omdat Bavinck er sterk
aan hecht om het aloude karakter van de school overeind
te houden. Tot de specifieke
kenmerken daarvan hoort het

Ton Bavinck, directeur Oranje Nassauschool:
'Ik ben nu in feite manager geworden'
meeste gevallen de tv al aan bij
het ontbijt en onderweg naar
school luisteren veel kinderen
naar hun walkman. Zo verwonderlijk is het dus niet dat de
schuifdeur pp een bepaald moment definitief wordt dichtgeschoven."
De introductie van het onderwijs op maat vergt overigens heel wat van de betrokkenen. Volgens de nieuwe directeur zal het schoolteam de komende jaren „enorm moeten

handhaven van orde en discipline („want zonder duidelijke
regels, waardoor iedereen precies weet waar de grenzen liggen, valt er gewoon niet te werken"), als ook het hoge peil van
het aanbod.
„We hebben nu eenmaal
onze naam als kwaliteitsschool
hoog te houden," meent Bavinck. „Er zijn zelfs mensen die
ons een etiket van streberigheid opplakken, alsof we alleen
maar aandacht zouden heb-

ben voor kinderen van vwo- en
havo-niveau. Maar dat is natuurlijk onzin. Wij vinden het
namelijk absoluut onbelangrijk of een kind doorstroomt
naar het vwo of naar het voqrbereidend beroepsonderwijs.
Waar het ons om gaat, is steevast te proberen eruit te halen
wat erin zit. Dus als een kind
voorbestemd is voor het beroepsonderwijs, zullen wij er
alles aan doen om hem of haar
daar zo goed mogelijk op voor
te bereiden. Net zo goed als we
een ander kind optimaal klaarstomen voor het gymnasium."
In het algemeen wil Bavinck
de Oranje Nassau blijven beschouwen als „een school waar
je trots op kunt zijn". Hij prijst
zich dan ook gelukkig in dit
streven te worden bijgestaan
door zijn naaste medewerkers.
„Ik beschik namelijk over een
heel prettig team, dat er veel
zin in heeft en er ontzettend
enthousiast tegenaan gaat. We
kunnen echt wat met elkaar.
Bovendien ligt het ziektever-

Weekend iensten
m

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
-"-U- cö1'
zakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648
of Faxen 023-5730497

e

hoofdkantoor gebruik om,
wanneer het nodig is, het personeel van andere winkels
hierheen te verplaatsen. Die
mensen worden dan keurig
met een door Dirk van der
Broek betaalde taxi opgehaald
en teruggebracht. En daardoor zitten we dus feitelijk
nooit met te weinig mensen."

Van der Mij e
viert eeuwfeest
ZANDVOORT - Dat het op
vrijdag 16 oktober precies een
halve eeuw geleden is dat het
bekende Zandvoortse schilders- en afwerkingsbedrijf August van der Mij e werd opgericht wordt die dag gevierd
met een feestelijke receptie in
gebouw De Krocht. Tussen
16.30 en 18.00 uur zijn alle klanten, relaties, familieleden,
vrienden en kennissen van August van derMije sr. enjr. (respectievelijk de zoon en kleinzoon van de oprichter) daar
van harte welkom om een glas
te heffen op de toekomst van
de zaak. Ter plekke kunnen de
eigenaars tevens worden gefeliciteerd met de recente uitbreiding van hun onderneming, in de vorm van de winkel
in woningstoffering en zonwering aan de Grote Krocht 22.

Nieuwe chefkok
Les Pyramides
ZANDVOORT - Na een jaar
van reorganisatie is het Bloemendaalse brasserie-restaurant Les Pyramides onlangs
met een geheel vernieuwd
team van start gegaan. Tot de
voornaamste
medewerkers
daarvan behoort de 31-jarige
chef-kok Jos Koning, die verbonden is aan de Vereniging
Euro-Toques.
De leden van deze club streven ernaar om steeds uitgelezen grondstoffen te betrekken
van de allerbeste leveranciers,
opdat zij in hun keukens een
eerlijk maar kwalitatief hoogstaand product kunnen vervaardigen zonder allerlei overbodige bijzaken. Deze doelstelling spreekt de directie van
Les Pyramides dermate aan
dat zij inmiddels besloten
heeft het hele bedrijf bij EuroToques aan te sluiten.

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer
(CPA)
Kennemerland.

SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471,
dag en nacht bereikbaar voor
een gesprek van mens tot
mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
svp 24 uur van te voren opgeven bij het Welzijnscentrum,
tel. (023-) 5717373. Voor de
maandag moet men zich op de
vrijdag ervoor opgeven.
50 plus Inlooppunt: Woe 10-12
uur, voor informatie, ontmoeting, leestafel en kopje koffie of
thee. Willemstraat 20, zij-ingang Gemeenschapshuis
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvport.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023
(5)235100 (nv Energiebedrijf
Zuid-Kennemerland. Tijdens
kant.uren: 5235123.
Openbare bibliotheek: Pnnsesseweg 34, tel. (023-)
5714131.
Open
ma.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans,
P. Paardekooper, H. Scipio-Blume, P. Weenink. Informatie daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur,
én tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500.
De spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag als zondag van 11.30 tot
12.00 uur en van 17.00 tot 17.30
uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
regeling via tel.nr. (023-) 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
5713073.
10-12/14-17.30/18.30-20.30
U.,
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te
bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 09-001515.
Verloskundigen: Mevrouw S.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gpmbert en/of P. J. van
der Deijl, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort,
tel. (023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst 023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).

Nog een keerThys

zuim erg laag en dat is nog weieens anders in het onderwijs."
Hij hoopt ondertussen wel zo
nu en dan nog eens te kunnen
invallen, om niet geheel tot een
bureaufunctie te zijn veroordeeld.
Daarnaast wil Bavinck graag
genoeg vrije tijd overhouden
om zijn sportieve hobbies te
kunnen uitleven. Zo is hij actief
in het bestuur van de Zandvoortse Tennisclub, waarbij hij
tot eenjaar of vier geleden intensief met Jur van der Lip
heeft samenwerkt. De laatstgenoemde heeft hij dan ook
uitverkoren om als de volgende gesprekspartner in deze
reeks te dienen. „Jur volgt de
club al sinds jaar en dag op de
voet," motiveert Bavinck zijn
keus. „En met zijn ervaring en
visie is hij als geen ander in
staat om aan te geven waarom
het zo'n unieke vereniging is.
Bovendien hou ik gewoon van
mensen die een goed verhaal
kunnen vertellen."

Thys Ockersen, die vorige week in het Zandvoorts Nieuwsblad
startte met een serie verhalen over zijn jeugd, heeft per ongeluk
een wat ernstiger hartkwaal van mij gekregen dan de bedoeling
was. Hij belandde wel met hartproblemen in het ziekenhuis
vorig jaar, maar hij heeft geen hartaanval gehad. Onder de foto
Johan Schaaphok stond bovendien ten onrechte dat hij de derde van links op de
tweede rij is. Hij zit wel op de tweede rij (van onder afgeteld) en
is ook de derde persoon, alleen dan van rechts bekeken.

Dier
van de
week

O nee, parkeren
U kent dat wel, net vijf minuten te laat met geld in de parkeermeter gooien en dan al een bon. Het overkwam mijn oom vorige
week. Des te pissiger werd ik toen ik een dag later de auto van de
brandweercommandant ongestraft pontificaal op de stoep voor
het raadhuis zag staan. Maar mijn woede zakte meteen toen ik
later hoorde waarom. Brandweercommandant Rob Schroder
moest een zware projector het gemeentehuis in dragen en was
die dag niet zo lekker. Zijn auto heeft er hooguit een kwartier
gestaan, net op het moment dat ik voorbij liep.

Racen en drank
De Tarzanbocht is vermoedelijk de bekendste bocht van het
circuit, maar eigenlijk draagt elke bocht van de racebaan een
naam. Als straks de baan langer wordt, komen er weer nieuwe
krommingen vrij. Hoe die allemaal gaan heten is nog niet bekend. Eentje wordt in elk geval vernoemd naar het biermerk
Bavaria. Of er ook de bekende borden 'Rij alcoholvrij' naast
komen te staan, is nog onduidelijk.

Vossen gesignaleerd
De vosjes worden steeds brutaler. Zelfs overdag zijn ze al gesig-

Djoka is vernoemd naar een naleerd. Een exemplaar rende donderdag tussen de middag met
plaats in Indonesië. Hij logeert zijn pluimstaart in de lucht door de Zeestraat Hij trippelde de
echter in het Kennemer Die- Kostverlqrenstraat af en verdween voor het oog van de toevallirentehuis in Zandvoort en is ge voorbijganger ergens in de struiken, 's Nachts lopen ze overiop zoek naar een nieuwe plek. gens wel vaker door Zandvoort. Maar overdag is het wel erg
Deze kat is vier jaar oud, rus- opmerkelijk.
tig, bedeesd maar absoluut
een schat. Hij is al tevreden
met af en toe een aai over zijn
bol of een prettig plekje pp
schoot. Djokja gaat lekker zijn Het gerucht gaat dat de Toekan van Van der Valk over een paar
gangetje. Het wordt tijd dat hij jaar op het Strandhotel staat. Per Haak, de directeur van de
zijn eigen vensterbank krijgt. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen, zou zijn StrandhoWie helpt hem daarbij? Meer tel voor 7 miljoen aan het concern verkocht hebben. Hij ontkent
informatie bij het Kennemer dat echter. Het is volgens hem nog wel de bedoeling om een
Dierentehuis, Keesomstraat 5, soort grand café te maken in het Strandhotel. maar de plannen
daarvoor zijn nog altijd in ontwikkeling.
tel. 571.388.

Geen Toekan

zat. 10-14 uur.

Burgerlijke stand
Periode: 16 september-2 oktober 1998

Geboren: Marco Ryan, zoon
van Jan Hendrik van der Eijken en Elvira Sandrine Jansse.
Sophie Juliet, dochter van Olaf
Ben Roselaar en Irene Roswitha Herlaar.
In
ondertrouw:
Edgar
Schmidt en Marie Louise Catharina Acda.
Getrouwd: Melwin Drose en
Karin Letter.
Overleden: Kornelia Fagel-de
Wit (79). Maria Francisca Gerardina van Wonderen-van
Steen (76).

Kerkdiensten
Hervormde Kerk: zondag 10 uur: SOW in Gereformeerde Kerk.
Gereformeerde Kerk: zondag 10 uur: SOW, ds C. van de Vate
(Werelddiakonaat).
Agatha Parochie: zaterdag 19 uur: pastor IJ. Tuijn. Zondag 10.30
uur: pastor IJ. Tuijn, mmv Caeciliakoor.
Nieuw Unicum: zaterdag 10.45 uur: M. Ridder.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: zondag 10.30 uur: geen
Geluidsoverlast door vrachtwagens in de Zuidbuurt
dienst.

Illusti atie Mai e de Boei
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ren
ortina Modes brengt nieuwe kollektie voor herfst en winter
Bij Hauber vindt u buiten
de donkere herfstteinten,
\ ook prachtige zachtblauwe
ienecru kleuren.
Een topper waren dit jaar
de combinatiesets van
Heidemann in zwart met
velours gecombineerd.
Een must deze winter zijn
de pantalons in velours.

HAIRWAVE
Yvonne
dames- en herenkapsalon
Wij werken

De kollektie van Happy
Heideman is deze winter
duidelijk geïnspireerd op
de iets jongere vrouw.
Talloze combinaties zijn
ook hierbij weer mogelijk.

uitsluitend op
afspraak en
met produkten
van

Sebastian
Kerkplein 3, Zandvoort

SINGEREN
LÊWENSTEIN
tó

Geopend:
di t/m zat.
van 9.00-17.30 uur

|nlimi|èj^ogmieting - zonnebrillen-contactlenzen

v

Zeestraat 48
Tel. 5720072

ÖVERLOCKMACHINES
FOURNITURÉN

bij

eparatie
Ie merken
aaimachines
ledingreparaties

Drugstore

HANDWERKEN

Vrijdagavond = make-upavond
19.00-20.30 uur
De unieke gelegenheid om op een andere manier om te leren gaan met make-up
Hoe ziet zo'n avond er uit:
* U krijgt een persoonlijk make-up advies
* U wordt, indien u dat wilt, opgemaakt met de geadviseerde produkten
* Al uw vragen over make-up en opmaken worden beantwoord
De merken waar wij u mee kunnen opmaken zijn o.a.
* LANCOME *
CLARINS
* SHISEIDO *
ROG

v

Kom nu de nieuwste voorjaarskleuren proberen!
Ten slotte ontvangt u ook nog een make-up boekje waarin al de
geadviseerde produkten worden vermeld.
Het is wel gewenst dat u een afspraak maakt.
Heett u nog vragen over de inhoud van de make-upavond of wilt u een afspraak
maken, belt u ons dan even. Tel. 023-57 125 13
met vriendelijke groeten

«,

*\

P. Olieslagers

DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT TEL 023-5712513 SPAAR ONZE KASSABONNEN

"ER IS NIETS ZO VROUWELIJK ALS LINGERIE"
Het is \\aar maai ergens ook een beetje oubollige uitspraak de lingerie mag ook ge/ien worden Helemaal als we kijken naar het modebeeld,
waai uit blijkt dat lingerie heel belangrijk is en otus een onmisbaai onderdeel \an de garderobe \an iedere \ rouw •
>
Buiten het uiterlijk\an de lingerie mogen \\e met \eigeten, dat het hooit te /it
ten als ware het een tweede huid
Iets \\at \\ ij absoluut heel belangrijk \inden en waann \\ ij on/e klanten goed \\ il
len ad\ iseren
Wij /ijn dan ook eeilijk tegen on/e klanten, als \\ij de BH met geschikt \mden
voor die persoon Wat dus belangrijk is, dat luxe en functie optimaal aan elkaai
gekoppeld /ijn Wij \\illen dat on/e klanten, of het een meisje is dat haar eerste
BH koopt of ce-n \\at /\\aardeie \rouw, beiden moeten /ij te\reden de /aak \er
laten (en het liefst ook beiden weei terugkomen)

ZELF KLEDING MAKEN ALS HOBBY!
In 2001 is het 150 jiai geleden d .u Abraham Singcr naaimachines m serie begon te
pmdiiccicn Hi) was al gauw \an de nood/aak doordrongen dat m ieder ge/m een
naaimachine unwc/ig moest /ijn, ook al kon men de/e eigenlijk niet betalen
In 1926 kocht men een trapnaaimaehine voor./ 200, Daar moest men toen drie
maanden \ooi \\eikeii' Singel is de eerste tabukant ge\\eest die het atbetalmgssvs
teem intiodueeeide Vooi een gulden pci \\eek had de luiisx louw een naaimaehine tot haai besehikking Nu kon /i] /ell kleding maken, \\ at baareen stuk fmaneic
Ie \ e i h e h t i n g gat Nu is er al een elektrische SINGER naaimachine (rechtstikkcn
/ig / \ggen) \ooi ƒ 299,-. Nu een paar dagen \\erken'
legeiluooidig is het aanbod \ a n \oordelige kleding /o gloot, dat men uit eeono
miseh oogpunt geen naannaehine aanschaft om kleding te \er\aarchgcn Naast de
nood/aak om kleding te herstellen is \oor\eel mensen de naaimachine nu een hob
b\ om /ell kleding te maken Aparte kleding waar niemand anders m loopt Ook
\ooi het aanbiengen \an hand, lint of applicaties en het aan/etten van andere kno
pen kan een kledingstuk een geheel andei aan/ien kiijgen
Zowel uxii de echte hobb\ist als \oor nood/akelijk hiu>hoi:deli]k gebruik /ijn er
Singel en l cwcnstein naaimachines in \erschillende prijsklassen te koop O\erloek
machines \anal ƒ 699,-.
Komt u eens geheel \njblij\end kijken bij ol.Nvj.ii.IX,
Z(xstiaat48 lel 5720072, officieel Singer en I e\\enstemdealer

Wat ons is opge\ allen, dat er \\cimg te kiijgcn is in de \\at grotere eups D E
l- Met de/e ervaring gaan w i j dus nan de slag In januari /uilen wij m Panjs op
/oek gaan naar de/e categorie BH's, /odat w i j ons hier deels in gaan spccialise
ren Daarom vinden \uj liet /o belangrijk om te praten en "-Jbisteien naar on/e
klanten Als een klant er prijs op stelt noteren \\ ij /ijn of haar gegevens m het
klantenbestand, /odat \\ij cie klanten op de hoogte kunnen houden
Zoals wij al eerdei schreven o\cr de oubollige uitspraak "Er is niets /o \iou\\c
lijk als lingerie", want mannen opgelet, \\ ij komen \ oor jullie op hooi Ook vooi
de man is het heel belangrijk Er geldt ook de/elfde stelling als \oor de bouw,0
het moet lekker /itten, net als een t\\eede huid Bewuste keu/e hcrcnhngeiic
Ja/eker, even passen of het goed /it menect' (grapje)
Wij vinden lingerie net /o belangrijk \ oor de man als \ ooi de \ rouw En ook wil
len wij dat de mannen /elf ovei die diempel komen en een lingerie/aak binnen
stappen en met hun ondergoed laten kopen door hun vrouw
Waarom moet een viouw er se\v uit/ien m lingerie Het is toch ook belangnjk
dat een man er sexy uit/iet Wat ons opvalt is dat de Duitsers \eel aandacht be
steden aan hun ondergoed en dat 9 van de K) gewoon naai binnen stapt en het
/elf koopt
Dus Hollandse mannen jullie /ijn \an harte welkom'
LINGERIEZAAK HESThER
UNDERWEAR FOR MAN EN WOMAN
KERKSTRAAT 38 A, ZANDVOORT
*>

PHILIPS BREEDBEELD
PW6301, 61cmBI Line S,
t stereo te'°trll"'t A ^ •onnr

999.-

[PHILIPS 100HZ KTV
PT820, Black-lme S groot| beeld stereo TXT Adv'2795 -

HI8 CAMERA STUNT!
VPH65 12xmoto[zoom '1299-

869.-

l-JARIGMOBILINE
MIELE 1000 TOEREN
Topklasse Voleleclronische
besturing zuinig stil en
milieuvriendelijk Adv'2299 -

SONY TRAVELLER
TR401,HiR geluid Adv'1330-

SONY STEADY SHOT !
TR620, 15x zoom, 3 proiramAE Adviespnjs'1890-

11649.- ~

IPHILIPS 82CM KTV
TOP B R E E D B E E L D
32PW630. HiFi-stereo,
TELETEKST AdV2995 -

BAUKNECHT
VAATWASSER
GSF2120, A f w a s a u t o maat geschikt voor
12 standaardcouverts,
2 programma's, 2 temperaturen, variabele mdeling, geruisarm
Adviespri|s'1249 -

SONY+LCDSCHERM
TRV11, VideoS Camcorder AdviesD/iis^ "1980 -

SONY CAMCORDER
TRAVELLER
CCDTR401, 13x motorzoom, CCD beeldchip,
digitale ruisonderdrukking, Full Range A u t o
Focus, compleet mei
accessoirepakket
Adviespnjs'1330 -

Diverse GSM-toestellen
B.V. allernieuwste Philips
"TWIST". Topkwaliteit
GSM-toestel t.w.v. 799.-

230 LITER
KOEL/VRIES COMBI
Koelgedeelte met auto
matische ontdooiing Vriesgedeelte met 2 vakken en
•••• sterren invnescapaciteil
Adviespnjs'999

BAUKNECHrWASAUTOM.
WA8214 Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiligmg
bespaarprogramma s '1 349 -

899.-

•
•
•
•
•

PHILIPS 100 HERTZ
BREEDBEELD KTV SONY Hi-8 HIFI STEREO
PW9501,Tvvan tjaari70cm TR780 STEADY SHOT,
Black-lmeS, tOOHzdigital topklass» ramrnrrtpr "2530 | scan.stereo TXT Adv'3895 -

12139.- ^1329.-

l PHILIPS 70CM STEREO
PT4501, Teletekst "1645-

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk 4 pro
irammas 12couverts '899-

•

179 gram
85 uur stand-by
First Cholce garantie.
1-Jarlg abonnement
bellen In binnen- en
buitenland
speciaal laag weekend tarief

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving ••••
sterren mvriescapaciteit
Adviesprns 899

INDESnrWASAUTOMAAT
WN400, 10 programma s
4 5 kg inhoud Adv"799

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES COMBI
ARG647 156 liter koelen
eneoiitervnezen AdV949 -

499.-

Voor aanvraag abonnement zijn vereist Geldige legitimatie, kopie legitimatie en kopie
bankatschrlft (zonder bedragen)!

DIGITALE STUNTS !
Sony, JVC, Panasonic, Canon,
TOPKLASSE mcl Accessoires

475.-

ZANUSSIWASAUTOM.
FL700 750 toeren centrifuge RVStrommel,schok
dempers Adviesprijs'949 -

GARANTIE

PHILIPS SUPER VHS!
Turbo-Drive, stereo, TXT,
montage, AdviesonisM'W -

999.-

5(ho|

<\

n ARISTONA STEREO KTV
\ TA4412,63cm,teletekst '1595f
ft
799.ARISTONA 55CM FSQ
ftTA4311,
Stereo, Teletekst,
f afstandbediening
"1245D
R
R
f,
f
t

649.-

51 CM KTV TELETEKST
70 voorkeuzezenders, Off
Ned Philips garantie Adv*745 -

499.-

ft PHILIPS TELETEKST
> PT156,37cm,i, afst bed "645"645 -

389.-

f!
D
H
(l

PHILIPS MATCH-LINE
VR7,Turbo-Dnve stereo, montage, Jog S Shuttle, TXT "1495 -

899.-

PHILIPS HIFI STEREO
VR665, Showview + PDC,
4 koppen, FollowTV, longplay Adviesprijs*1095 -

AEG WASAUTOMAAT
Lavamat617 1000 toeren
centrifuge, Waterbeveiligmg
zuinig en stil AEG meerdere
malen best getest' Adv" 1449 -

Koffiezetter
mei handige
warmhoudkan

KMI CALL CENTER

Adv *89.-

Consumenten Helpdesk voor Informatie en
advies Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app

:

1169.-

n| SONY BREEDBEELD
KV24WS1, Super Trinitron,
stereo, teletekst Adv "2440-

i
A| SONY BREEDBEELD
KV28W1,71cm SuperTrimtron, 60 Watt stereo, teletekst Adviespnjs*2990 -

SONY 100HZSUPER!
^E2561, Super Trinitron,
n PIP, stereo, TXT Adv"2970 -

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
l O2O - 6474939 g

SONY MONTAGE
E920, 7 koppen Super Trilogic, vliegende wiskop,
HIFI Stereo Adv'1650 -

1179.-

698.-

679.-

599.-

ARISTONA STEREO
SB65,4koppen,SHOWVIEW
+PDC,!ongplay Adv*1095 -

579.-

689.-

579.-

PHILIPS SHOWVIEW
VR165,+PDC,afst bed "745 -

laÉdil

WASVDROOGCOMBNATE
Wassen en drogen m 1 mach me, 1000 toeren Adv"1549 -

WASDROGERSTUNT!
MettjdkJokenpluizenfilter "495 -

wSSiSSSmffVf

HiMtt

275.-

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel Adviespnjs'649 -

ililiiili

PANASONIC Beste Koop!
NVSD200, Showview +
PDCAdviesprijs'649 KTV / VIDEOIIBCC

395.-

•MOTKE^HrTHHflïAu^iBÉvW^H^^^U^HMMWH'

PR/J5

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met afstandbediening

'S! PANASONIC KTV TXT
21S1,55cmFSQ AdV849-

PANASONIC63CMTOP
MD2, HiR-stereo, TXT
| met geheugen Adv'1399-

«v Ê ^U •
SONYPORTABLEKTV
Ml400,Afstandbed Adv'550-

GRUNDIG 63CM KTV
ST650, S t e r e o , T X T ,
| Adviesprijs '1829 -

COMPAQ PRESS 2254 PC!
K6-233 MMX 15 monitor,
32MB, 3 5GB Windows 95

nmj.-w* 2549.-

SONY DRAADLOZE HOOFDTELEFOON
FM-signaal door muren en ramen, bereik
±100 meier Adviespri)S*269PHILIPS MICRO HIFI SET
Met Incredible Surround, afstandbediening
Adviespiïjs*500 DAEWOO HIFI STEREO VIDEORECORDER
DVK, 4 koppen Mid Mount showview en PDC,
5 jaar garantie op koppentrommel Adv *649 SAMSUNG 51 CM KTV/VIDEO COMBINATIE
TVP5050X, Black Matrix beeldbuis front A/V,
100 voorkeuzezenders Adviespnjs*999 -

119:

349,
489.699,

MOBIEL BELLEN 0,45'ct PER MINUUT!
TRAFICLINE ABONNEMENT
^
17,- PER MAAND!

199,
579,
799.
1149.

ELECTROLUX STOFZUIGER
Z1910,1300 Watt vermogen, metalen buizen
compact model Adviespri|s*329 MOULINEX COMBI MAGNETRON
Y90 Beste Koop1 Magnetron grill en heteluchtovenméen Met digitale bediening *1110BOSCH KOEL/VRIES COMBINATIE
KGV 174 liter koelen en 57 liter vriezen
2 vriesvakken, Softlme design Adv *1499 AEG WASDROGER
CONDENSDROGER met electronische besturing"
en een ruime vulopenmg Adviespnjs*1599 -

SIEMENS S6 POWER
TOPKWALITEIT
GSM TOESTEL
t.w.v.699.-

Aansluitkosten t.w.v. 108,69

• l JanoitonncMnl
• eelleiiDlimieiegbyileiiliixl
ZwUnumis «~

Voor aanvraag abonnamvnten zijn veroiftl G«ldlg« lagitimytio
koplo legitimatie oti hopla bankalachrllt (zondor bgdragan)'

INTEL P200MMX PC
Multimedia PC 32MB intern,
2 IGBschijf.CD Rom fax/modem, W 95 1 jr On-Site garantie en helpdesk Adv'3799-

795.-

ETNA FORNUIS
Gas elektrofornuis met grill
en sierdeksel Adv'695

MIELE WASDROGER
Electronisch en reverserend
RVStrommel Adv'1799-

LUXE FORNUIS
Gasoven vonkontstekmgen
ovenlade Adviespnjs'849

CENTRIFUGE
2800toeren RVStrommel '249 -

155.90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviespnjs 698 -

1899.

PELGRIM KOOKPLAAT
2 deligepannendragersen
sierdeksel Adviespnjs"490

WHIRLPOOL KAST

S!ffl»Üï -•• l

Gunstig energie verbruik
capaciteit, CFK-vrij

ETNA K O O K P L A A T
4 pits met 2 delige branders

BOSCH V R I E S K A S T
GSD1300 3 laden 11 kg m
vriescapaciteit Adv'848

HOLLANDIAKOOKPLAAT
4 pilsgaskookplaal AdV295

529.-

PORTABLE KTV 37cm
SjOff Ned Philips garantie
Adviespnjs'495 -

299.!| PORTABLE KTV 37CM
269.-

ATAG
FORNUIS
FG1
Gasfornuis met
elektrische
oven mcl
grill en
sierdeksel
AdV1450

645.-

BOSCH WASDROGER
Electromsche besturing
Zeer stil Adviesprijs" 1099 -

tal^ 379 •"
PTgA O IQ
E2E/ U 19."
KTV 37CM -t- TELETEKST

NOFROST KOELKAST
Nooit meerontdooien1' Amencan Look" koelkast met maar
liefst 280 liter inhoud Zuinigenstil service aan huis

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS
ias-elektrofornuis grill ther
mostaat en sierdeksel '1199

IBMAPTIVAE60TOP!
K6-233MMX, 32MB intern,
2 OGB K56 flex fax/modem,15" monitor Adv"39

GRUNDIG 37CM + TXT
P730 STUNTI AdV699 -

WHIRLPOOL AVM
Ruime 3 m 1 combi magnetron
met hete lucht oven en gnll
Dusontdooien koken bakken
braden en gratineren "999-

BOSCH KOELKAST
180 liter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv"985 -

BAUKNECHTDROGER
Instdbaartot 140 minuten Kreukbeschermmg Adv"949 -

749;-

137crn, Showview, Off. Ned.

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud Vele kookfunkties Adviespnjs"699 -

2-DEURS KOELKAST
200 liter inhoud, cfk-vnj Deuren omwisselbaar Adv"849 -

CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig' RVS trommel Adviesprns'999

429.-

~ 399.649.- ~~ 29S

SAMSUNG 24 LITER
1000 W magnetron 60 mm
timer autom programma s

428.-

369.-

IKTV/VI'DËO COMBIIIPR/JS

DAEWOO MANETRON
KOR610 DIGITAAL 18 liter
inhoud 800 watt vermoautom programma s '349-

ZANUSSI 2-DEURS
Z180/4D, Automatische ontdooung Adviespnjs"749 -

399.

ARISTONASB25TURBO
Super Turbo-Drive, showview
+PDC,afstandbedienmg '845 SONY COMBO 37CMIIBCC
IKV14V4;Showview, PDC.
JVC SHOWVIEW+P*DC
A237, Express ProDigi "714-

429.-

WHIRLPOOL AVM260
19 liter inhoud Eenvoudie bediening Adv"599

~~ 1168.-

PHILIPS VHS-VIDEO
VR161, Afstandbed "645-

.TXt^ 2 tuners; AdvM395:-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135 Supersnel verwar
men en ontdooien Uitneembaardraaiplaleau Adv"279 -

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge Zuinig, stil en milieuvriendelijk
Waterbeveiligmg Adv" 1649 -

529.-

TV/VIDEO COMBI'S

399.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak 140 liter in
houd CFK-vnj Adv "729-

778.-

479.-

SONY VIDEORECORDER
E105,Afstandbedienmq "610-

369,

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak Adv"699

WHIRLPOOL
BOVENLADER
900 toeren Slechts 40 cm
breed Adviesprijs" 1435 -

SAMSUNG STEREO !
SV600, V i d e o r e c o r d e r
met PDC Adviespnjs"699 -

949.-

130 liter, met vriesvak
Adviesprijs'699 -

AUTOMAAT
BOVENLADER
AT80
800 toeren
met regelbare
centnfugesnelheid
Adv"1099 -

JVC HIFI STEREO
A637,Hi-Spec Drive "989-

SONY LONGPLAY
E260,Showview+PDC "780-

51CM

145 LITER KOELER
Automatjscheontdoonng '529

WAS-

K
K
iCM STEREO
r! SONY 55CM
X2101, Trinitron,
itron.TXT
TXT "1440-

t SONY 55CM
:M TELETEKST
ïkTnmtron "990j M211Hi-BlackTnnitron

279.299.WHIRLPOOL KA'ST

5 JAAR

SONY 63CM STEREO
KV25, Super Trinitron, teletekst, afst bed Adv" 1399-

R

1-DEURSW
Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak

548.-

PANASONIC STEREO
HD610, Topper i 4 koppen,
Showview + PDC "1199

^1248.-

SHARP MAGNETRON
R2V18 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

INDESIT 900 TOEREN
WASAUTOMAAT
WE900, Instelbare centrifugegang, regelbare thermostaat, RVStrommel zelfremigende pomp Adv*1199-

SONY HIFI STEREO
E810, 4 koppen Super Tnlogic montage videorecorder Adviespnjs'1550 -

R
fi

N

865.-

WHIRLPOOLWASAUTOM.
AWM800 15 programma s
Ruime vulopenmg Milieuvnendelijk Deurbeveilimg Adviespnjs "1079 -

SONY HIFI STEREO
E705, Super Trilogie, 4 kopShowview+PDC '1200-

*&1SONY72CM HIFI STEREO
R KV29C1, Super Trinitron,
TXT Adviespnjs "1880 -

795.-

MIELE VAATWASSER
Topklasse 6 Programma s
Waterontharder en waterstop
Adviespnjs'2099

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI
KE3100 Digitaal, gescheiden regelbaar Maar liefst
280 liter inhoud 3 vriesla
den CFK/HFK-vnj "1849-

SIEMENS WASAUTOM.
WM20000, RVStrommel
Aparte temperatuurregeling
Bespaarloets Adv "1348 -

BAUKNECHTVAATWASSER
GSF341 3 programma s
Variabele indeling Adv'1099

595.-

SIEMENS KOEL/VRIES
KG25V03 240 netto inhoud
2 vriesladen Adv"1348-

978.-

799.-

R

*H

1 O-KOPS
THERMOS

SAMSUNG HIFI STEREO
VIDEORECORDER
SV605, 4 koppen Jet Drive,
showview en PDC, audiodubbing,
On Screen Display, front A/V,
scartaansluiting, afstandbediening
Adviesprijs'749 -

BOSCH AFWASAUTOM.
SMS1012 RVS interieur 4
sproemiveaus Adv"1179

SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000 Met aquastop en
lageverbruikswaarden '1348-

MIELE KOELKAST
K1321S 270 liter inhoud
CFKenHFK-vri] Adv"1399-

969,-

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT
3 programma s beveiliging
tegen wateroverlast "949

OPZETVRIESKAST
Handigi 50 liter Adv'595 -

299.-

HP INKJETPRINTER
J400,lncl

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

CANON BJC4200
Topklassel3jr gararüia'S21

rCn

'KLANTENKAART
' Meer budget door de gratis
BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

CD

I

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
;
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

IBEVERWUK
BtVbKWIJK

C KI

ft

C'N

A

C H IT A D B D

U U.t U IV U r-t n
UAANDAM

.

.

.

.

^

l«.««nifMm

1500m2SuperstóréBcre( en goedkoper! 11500m2 Superstore Beteren goedkoper!
b
.
.cc
'rui.e«7!irii>qq ••'/«nrt.'r-nirkurf R».M
Breestraat65
;
.
. l Westzijde 55 ..(onder Dirk v.d. Broek)

20 ELEKTRO-SUPERS

IN DE RANDSTAD

*MSTÉRO.M. AMSTELVEEN ALKMAAR-

299.-

ATAG WASEMKAP
3 standen en vetfilter '259

ETNA WASEMKAP
AVANCE 3 standen '135

;;
OPENINGSTIJDEN:
>;,'-:,:;;•':./•';,•-;.•:^',^
M da8 1 dd
i
13 9to
uu "

•!S !l ,? ' ?,2' • " • • ' • • • : -°

2»-°2 ^

dinsdag Um vrijdag. .,..;.. .09.30 «ot1..00^urS

BEVERWIJK-ZAANDAM • DELFT - D E N HAAG

• ZOETERWpUDE - ZOETERMEER LEIDSCHENDAM - MAARSSENBROEK HILVEHSUM - UTRECHT - ZEIST ;

„„.,...,.„
Delft en Zoetermeer vrijdag. -.19.00 tot 21.00 uur
overige f Hiaten donderdag . ...19.00 tot SI .00 uur:
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Bij ons deze winter veel grijstinten, lange vesten en blazers
al dan niet met een bpntrandje.
Wederom hebben wij een grote keuze in broeken, zowel
sportief als gekleed. Ook de krijtstreep in blazers en broeken vindt u in onze collectie.
Vele blouses van het inmiddels bekende merk Sneaky-Fox,
die dit jaar de nadruk hebben gelegd op de nieuwe bewerking van de stof "ausbrenner".
Naast het grijs heeft Rosarito ook gekozen voor de kleur
mosgroen.
Bijna alle vesten en truien zijn met
capucon.

UNDERWEAR for MEN and WOMAN

^,,
Schoonheidssalon

Millesia

Jolanda van Dijk

D\oï

oroblu

tel. 023-57 306 43
Zeestraat 56 Zandvoort

ROSARITO
GROTE KROCHT 20 B
ZANDVOORT

Geopend van dinsdag t/m zaterdag
op afspraak

ELIZABETH MODE VOORDE VROUW MET STM

ALOE VERA COSMETICS

Stralend Fit en Gezond
tot op hoge leeftijd
Is dit niet de wens van ieder mens.

Kerkstraat 38a
Zandvoort
tel. 023-5732650

Het leven is een altijd stromende energie.
Tijden veranderen.
Hoe snel veranderen de dingen om ons heen!
Hoe is het met ons als mens, veranderen wij mee???
Hoe bewegen we, hoe ademen we, wat eten en drinken we, hebben we nog wel plezier, kunnen we nog lachen en zingen en ons ec/tffiin voelen.
Dit alles heeft meer invloed op onze gezondheid dan we kunnen vermoeden.
De regelmatige mis- of ontkenning van deze energieregels bestraft ons lichaam met
ziekte, onwel zijn, huidproblemen, of zelfs met een figuur waar we niet blij mee zijn.
Aan
-Ar
-Ar
*

: Een stralende coupe soleil zonder ammoniak
!; Met een rijke crème en ver' zachtende was.
Je haar kan zelfs in 5 teinten
lichter dan je natuurlijke
kleur.
Inwerktijd: vanaf 15 min.,
dus heel snel.

dit alles kunnen we wat gaan doen:
en wel het ons eerst bewust worden.
Een keuze moken en het weer loslaten, zodat de energie weer kan stromen.
Het gaan begrijpen en dan toepassen.

Een symbiose van lichaam, geest, voeding (producten) . . . veranderen uw wereld.
Dit maakt vitaler en actiever tot op hoge leeftijd, waardoor u stralend fit en gezond
blijft.
Aan u de keus.
Voor meer informatie:

beatu

Onze zaak heeft eind augustus een nieuw aanzicht gekregen, zodat onze collectie
beter gepresenteerd wordt.
Buiten onze bestaande merken van o.a. Ficelle en
Bellissima hebben wij een
tweetal nieuwe merken in
onze collectie opgenomen en
wel Silkwear en Cha Cha.
Silkwear brengt een collectie
welke voornamelijk uit natuurzijde bestaat.
Cha Cha is een gerenommeerd merk en heeft een wat
sportievere lijn.
Uiteraard is veel aandacht besteed aan de prijs-kwaliteitsverhouding. Veel aandacht is er pok besteed aan combinatiemogelijkheden, maar ook voor een
tweedelig pak kunt u bij ons
terecht.
U bent van harte welkom in
onze .gezellige en vooral
huiselijke winkel, waar wij u
graag vrijblijvend adviseren.

Kosterstraat n -l 3
2042 JJ Zandvoort
Tel.: 023 57 30744 of 0622487220
Wij werken uitsluitend op afspraak

EU2A&1H MOM
KERKPLEIN 7 - ZANDVOORT

Om u te laten kennismaken met ons

team

10%

de gehele
maand oktober

BEACH-IN

KORTING

EEN BEGRIP IN
BADMODE- EN LINGERIE

op alle
behandelingen.

Beach-ln is reeds 27 jaar een begrip in Badmc
en is nu sinds enkele jaren hard op weg ook €
begrip in Lingerie te worden.
4 Jaar geleden kwam het pand naast
Badmodewinkel vrij en vond de logische uitbi
ding met lingerie plaats. Eindelijk kreeg men \
ruimte voor. Er was aan de Badmodekant ge
plaats voor zo een uitbreiding.
De kennis met cupmaten en dergelijke is gez
de jarenlange' ervaring in ruime mate bij de i
mes aanwezig en zodoende wordt de klant, zo
altijd vertrouwd, geholpen.
Inmiddels heeft zich een leuk assortiment i
vormd van betaalbare tot en met wat luxere
gerie vanaf maat 75 A tot en met 105 E.
Als merken voert men onder andere:

(uitgezonderd verkoopart. en waarvoor
al een korting geldt)
Bel voor afspraak
023-5712231
Tolweg 20, Zandvoort

After Eden, Duet, Lejaby, Prima Donna, Auba
Marie Jo etc.
Ook de heren worden niet vergeten met de rr

ken: Hom Claesens en Calvin Klein.

JlLode

dameskleding
KERKPLEIN 7 - ZANDVOORT

Loop eens binnen!
Onze Dames- en Herenwintercollecties zijn nu compleet

Openingstijden: Dagelijks 11.00-18.00 uur; vrijdag koopavond tot 21.00 uur
P.S. Leuke Tip!

Geef eens een kledingbon kado. Wij geven er een leuke attentie bij.

Cortina Modes

Tevens voert men (en dat is misschien wat n
der bekend) in de winter een leuke collectie v
terjassen, Parka's in microfibre en Lederlook.

Kerkplein 3 Zandyoort

Tot ziens bij BEACH-IN aan de Passage 22
(bij station). Zij zijn 7 dagen per week geoper
Tel.:023-5716232.
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Hoe bespaart
u ruimte,tijd en
geld op uw
krantenarchief?

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

Professor

1999

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Tweede voorronde
Groot Amsterdam Examen

DG Wit Verhuizingen

Vraag 1

Hoe hoog is de Westertoren?
A: 73 m B: 85 m C: 112 m (Letter opgeven.)

In januari 1999 bestaat het maandblad Ons Amsterdam
50 jaar. Om dat te vieren organiseert dit blad het unieke
Groot Amsterdam Examen. Op zaterdag 9 januari kunnen
in de Oude Lutherse Kerk op het Spui zo'n 300 Amsterdam-

WEKELIJKS EUROPA
Zandvoort -Tel. 023 - 571 74 00

Haarlem -Tel. 023 - 531 04 04

ERKENDE
VERHUIZERS

liefhebbers laten zien wat ze van hun stad weten.
Na een schriftelijk multiple choice-examen gaan de drie
of vier beste kandidaten door naar de adembenemende
mondelinge finale. Wie de hoogste eer niet verwerft,
maar meer dan de helft van de vragen goed beantwoordt,
mag

naar

Amsterdam.

huis
De

met

het

diploma

finale-winnaar

Doctorandus

wordt

'Professor

Vraag 2
Welk klooster stond in de middeleeuwen
op de plaats van het huidige Amsterdams
Historisch Museum?
A: Sint Barbaraklooster
B: Sint Maria Magdalenaklooster
C: Sint Lucionklooster (Letter opgeven.)
Vraag 3
Keizergracht 268, in februari spontaan ingostort, had als bijnaam:
A: Huis met de Hoofden
B: Huis met de Bloedvlekken
C: Huis met de Gouden Ketting
(Letter opgeven.)

Amsterdam'. Ons Amsterdam organiseert dit bijzondere

Fa. Gansner & Co.

evenement met medewerking van Het Parool en de
Universiteit van Amsterdam.

Alle merken
Gashdarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

Vraag 4
Hoeveel inwoners had Amsterdam op
1 januari 1998?
A: 697.503

Weet u veel over Amsterdam en wilt u straks meedoen

B: 709.289

aan het examen?

C: 718.175 (Letter opgeven.)

Beantwoord dan de vragen van deze en de volgende voorronde. De 300 beste inzenders krijgen een deelnemers-

enz.

bewijs voor 9 januari. (Spieken mag, maar hoe doet u dat

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

Vraag 5
Bij welke hoek werd deze foto genomen?
(Twee straatnamen opgeven.)

tijdens het examen zelf?) Stuur uw antwoorden op de
genummerde vragen, met vermelding 'tweede voorronde',
vóór 16 oktober in per briefkaart, duidelijk voorzien
van

uw

naam

en

adres,

aan

Ons Amsterdam,

Kloveniersburgwal 23, 1011 J V Amsterdam.
De oplossingen staan in ons novembernummer. Onder de
goede inzenders van elke ronde wordt een theaterbon
van ƒ 50 verloot.
Wie aan alle voorrondes meedoet, maakt het meeste

Kersvers,

kans op een deelnemersbewijs. De uitnodiging, waarover niet gecorrespon-

Massief k c r s c n h o u t c n
ledikant.

deerd kan worden, komt

De juiste antwoorden van de vorige voorronde waren: 1:
c, 2: c, 3: a, 4: 23ste, 5: Nieuwe Herengracht voor
Plantage Doklaan.
In het Parool van vrijdag 9 oktober a.s. vindt u in een Ons
Amsterdam-advertentie een aanwijzing die u helpt bij de
beantwoording van één van bovenstaande vragen.

in december vanzelf bij

u in de bus.

Incroductieprijs f 2.998,"

P M]

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

van MEEUWEN
De Slaapvóorlichter voor Kennemerland
60 jaar

PCM Uitgevers nv en is uitgever van
Algemeen Dagblad, de Volkskrant,

LANDELIJKE DAGBLADEN

RIJKSSTRAATWEG 67 - 71, HAARLEM. TEL. 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Dondardag koopavond.

1938

PCM Landelijke Dagbladen bv is een divisie van

C

NRC Handelsblad en Trouw

Bij PCM Landelijke Dagbladen bv is de Advertentiesector verantwoordelijk voor onder meer de verkoop van advertenties in Algemeen Dagblad, de Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw. De in
Amsterdam gevestigde Telesales (1 in 3 MINI's) verzorgt specifiek de advertenties voor de Volkskrant en Trouw alsmede voor Het Parool en Weekmedia (huis-aan-huisbladen).

1998

Weekmedia op microfiche.

Voor de Aannamegroep zoeken wij - vooralsnog voor de periode van respectievelijk een jaar en
een halfjaar - een aantal

Bel nu voor een abonnement of nadere

MEDEWERKERS AANNAME m/v

informatie

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat131,1091 GL
Amsterdam. Tel. 020-562.2485

Standplaats Amsterdam
voor 16 of 20 uur per week
Functie-inhoud
De werkzaamheden bestaan uit het telefonisch aannemen van de advertentieteksten en
het verwerken van schriftelijk binnengekomen orders.

Dakkapellen in alle soorten en maten
Traditionele constructies.
zeer goed geïsoleerd.
Van onderhoudsarm en
degelijk materiaal.
In één dag geplaatst
d.m.v. prefab elementen.
Dubbel glas
van binnenuit te reinigen.
Verzorgen van melding
of bouwvergunning.
Doorlopende garantie
en financiering mogelijk.
Aantrekkelijke project kortingen.

ide
;er

de
rei'
liei
;er
ier
daals

Rijk aan Ruimte met Ruiter
de raag naar onze documentatie, bel: 072-5022700, fax: 072-5022730

ier-

f post de bon zonder postzegel naar:
ntwoordnummer I7SI. I620WK URSEM.
Suur mij uw documentatie:
aam:

dres:
foonplaats:

Telefoon:

DAKKAPELLEN

ioek onie showroom, openingstijden: mx-vr,: 9.00-17.30 ii. ia.: 10.00- M.OO u..adres:Nijverheïdsterrein H. I64SVX Ursem.

Functie-eisen
-minimaal MAVO-niveau
- goede beheersing van de Nederlandse taal;
beheersing van de Engelse en Duitse taal is
een pre
-typevaardigheid en ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking
- een service- en commercieel gerichte instelling
-stressbestendigheid
- een prettige telefoonstem
- in teamverband kunnen werken.
Werktijden (jaarcontract)
- maandag, dinsdag, donderdag van 08.30
tot 12.30 uur en vrijdag van 13.00 tot 17.00
uur
- maandag tot en met donderdag van 13.00
tot 17.00 uur
- maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot
17.00 uur

Werktijden (halfjaarcontract)
- maandag tot en met woensdag van 08.30
tot 12.30 uur, donderdag van 13.00 tot
17.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur
- maandag tot en met donderdag van 13.00
tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 14.00
uur
- maandag tot en met donderdag van 08.30
tot 12.30 uur
- maandag tot en met donderdag van 13.00
tot 17.00 uur
Een taaltest maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
Meer informatie over deze functie geeft
mevrouw L. Backx,
groepsleidster afdeling
Telesales (1 in 3 MINI's),
telefoon 020 - 562 3458.
Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum
vitae kunt u binnen 14 dagen richten aan
PCM Landelijke Dagbladen
Personeel & Organisatie,
t.a.v. mevrouw W.M.S. van der Eerden,
Postbus 8751, 3009 AT Rotterdam.

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de Contactlijn 0906501515.6 kunt u anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken
advertenties van lezers die een serieuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.
:
U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
'Uiteraard kunt via 0906-501515.6
ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt nadat u
de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code
van dé belcomputer. Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door

u ingesproken advertentie ook r
plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen
ben op deze wijze al binnen één
twee dagen leuke contacten met
ren gekregen. ll.OOgpm)

Personeelsadvertenties worden gelezen in de nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde leesduur van zo'n 21 minuten ligt
het voor de hand dat de personeels- en opleidingsadvertenties goed gelezen worden.
Bel voor meer informatie over succesvolle personeelswerving ons kantoor. De uitgebreide folder en advertentie-tarieven liggen voor u klaar.
nin
vin
-2

nd

Amsterdam 020-562.3076

Amstelveen 020-347.3422

Zandvoort 023-571.7166
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Rosarito
Beach-ln "LINGERIE
Passage 22 (bij station)
tel. 5716232

Grote Krocht 20b

De nieuwe ftajaarswlleatie is binnen.
D& wirïW Urigt weer vol

Najaar/winter '98
SYSTEM
o.a. Marie jo
Aubade
Chantelle
Gossard
After Eden
Lejaby e.a.

VNL
SPORTS • VANILIA

TURN2VER

Voor de heren:
Calvin - Klein - Hom
Claesens

StrëeïÖTie
DONOVAN JEANS

c •ftl

tevens beenmode van Oroblli

Beach-ln

Er i's ook weer veel nieuwe lingerie.

ïebere 'bag geoperib

de nagels
VERNIS TRIPLE TENUE
Duo Textu re

LANCôME

De nagellak wordt verkocht
in mini-flacons in duoverpakklng (2x6 ml). Vier tinten:
Rouge Thermique, Rouge
Organique en Rouge Turbulence, Rouge Transition: alle
kleuren in combinatie met
een rode transparante glitter
top-coat. U kunt de tinten als
enkele laag aanbrengen of in
combinatie met de pailletjes.
Voor een glinsterend en natuurlijk resultaat kunt u de
top-coat met pailletjes ook
alleen aanbrengen.

De nieuwe Ombres Trio is u/'t
gebracht in drie kleuren
Rouge
Thermique,
Roug(
Organique, Rouge Transition.
Elke kleur is uitgebracht in drit
texturen: mat, glinsterend er
glanzend. U kunt de drie textu
ren apart van elkaar gebruiker
of over elkaar heen.
CONCENTRÉ
COULEUR
Professionele eyeliner
met een penseeltje

teint
MICRO PAILLETTES
Hologram
De micro paillettes met hologramreflecties zorgen voor
een magische make up die u
een bijzonder sprankelend
resultaat geeft. Indien u ze
aanbrengt op lippen, wangen, décolleté, armen, handen en nagels, hebben zij een
licht-verspreidende werking.

HET PARFUM

ETERNICILS
Record waterproof mascar;

De gehele lijn van
Lancôme Rouge is bij ons
in de winkel en wij willen
u graag hierover adviseren. Tot ziens

ROUGEIDOLE
Lippenstift die nóg lange
houdt en niet afgeeft

DE GAPER DRUGSTORE
Kerkstraat 31,
Zandvoort
tel 5712513

Openingstijden:
dinsd. t/m dond.: 8.30-17.30 uur
vrijdag:
8.30-21.00 uur.
zaterdag:
8.30-14.00 uur.
Met of zonder afspraak

Gouden
highlights
in bruin haar
zorgen voor een
warm effect.

Ga je voor een dramatische
verandering, dan doe je er goed aan dit
eerst met je kapper te bespreken. Het is
belangrijk dat je haar bij de vorm van je
gezicht past.

44oe is de balans itt uw (evenJ!!???
Ook voor een HERENCOUPE
is er veel VARIATIE!

HET TEAM VAN HAIRWAVË
KLAAR VOOR DE NIEUWE HAARTRENDS

j
Najaarstrends
\voor elk type en elke haarlengte

f In balans ?

Er wordt heel wat gel aangebracht, gekruld,
gegolfd of scheidingen gemaakt - nog nooit
zijn kapsels zo uitdagend, lekker fris en echt
vrouwelijk geweest! Heeft u zin om van type
te veranderen? Laat u inspireren. Alles mag, als het
maar trendy is. U kunt alle
kanten uit!

VOE[ JE JE qoEcl
OMCJAT JE ER
UJTZJET Of ZJE JE ER
qOEd UJT OMCJAT JE
Yvonne v.d. Broek eig. en Tessa V.d. Zee

JE qoE<d VOE[T.

DE NEDERLANDSE HAARMODELIJN HERFST/WINTER 1998
Glamour feestkapsels. slralend-gezondc tmturul coupes en gloedvolle tinten tekenen
voor de allernieuwste 'Glossy' sfeer.
Van party-look tot vrijetijdsstijl: de kapper geeft glans aan je haar!
Gloedvolle nujaarsklcuren als goudblond en wurm donkerbruin passen perfect bij de
nieuwe modctinten en geven extra glans aan het seizoen. Ook kleuraccenten als highlights en ultra streaks garanderen een stralend resultaat.

DE KLEUREN DIT SEIZOEN VAN GRANAAT TOT KOPER

Wij adviseren u graag.

Hairstudio Serenay
Tolweg 20
Zandvoort

In dit seizoen zijn de Ierse natuurtinten. vanaf licht koperrood lot donker chocoladebruin, favoriet.
Wie aan wat verandering toe is, niet altijd wil kleuren of verven, kan de natuur met
een haarmascara een handje helpen. 'Of u blauwe plukken, lichte punten of een donkerc pony wilt hebben, hel is een fluitje van een cent om dat ie verzorgen. En bij de
volgende wasbeurt zijn deze highlights weer verdwenen.'

Hairwave
Zeestraat 56, Zandvoort

Weoltfi,
Imtitute
'Drctijer
13
2042 yj Zandvaart
(023)

Sd-IOONrHEid I<OMT
VAN bilNNEINUiT,
MAAR bij EEN VER-

zoRqd uiTERiijk
VAART JEdEREEN
WEl.

DGYNIQUe

Concentré Couleur is een eyeli
ner die in combinatie met eer
zeer praktisch penseeltje wordverkocht. Deze eyeliner is k
twee kleuren
verkrijgbaat
Rouge Thermique en Roug(
Transition.

Collection Rouge is een parfum
dat zowel sensueel als aantrekkelijk is, met Oosterse en houtachtige ondertonen.

POUDRE BLANC NEIGE
Lichte compacte poeder
Poudre Blanc Neige is een
stralende poeder die zowel
over het hele gezicht kan
worden aangebracht als ook
op schouders en décolleté.
Om een glanzend resultaat
te bereiken kunt u penseel nr
3 met optische vezels van
Lancôme gebruiken.

OMBRE TRIO
Wonderlijke texturen
Mat, glinsterend en
glanzend
'

Deze mascare, in de tint Rouo
Thermique, zorgt ervoor c/a
uw wimpers langer lijken e
datuwqgen een zilveren sch
tering krijgen.

Rouge /do/e is ook beschikba<
in de drie hoofdkleuren van d
collectie: Rouge Thermiqut
Rouge Organique en Roug
Turbulence, voor een mat resu
taat en een perfekte houdbas
hei'd.
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Uitstekend spel
ZHC-hockeysters
ZANDVOORT - De ZHCliockeysters behaalden een
uitstekende overwinning In
Amsterdam op FIT. De Zandvoortsen speelden een prima
partij hockey en de 2-0 overwinnlng was dik verdiend.
ZHC trad aan met Invallers
en een paar oud gedienden waren bereid gevonden zich in te
spannen voor het eerste team.
Het gemotiveerde Zandvoortse team ging vanaf het eerste
fluitsignaal in de aanval. Vele
fraaie combinaties werden uitgevoerd en sommige aanvallen
leidde tot strafcorners. Halverwege de eerste helft kreeg ZHC
zo'n strafcorner en uit de rebound scoorde Danielle van
Hemert het eerste doelpunt, 01.
ZHC beheerste de strijd
maar soms brak PIT door en
forceerden ook enige strafcorners, maar de geroutineerde
keepster Henny Janssen stopte de ballen perfect. In de slotfase van de eerste helft sloeg
ZHC definitief toe. ZHC kreeg
opnieuw een strafcorner. Deze
werd goed aangespeeld, goed
gestopt waarna een knappe
een-twee combinatie door Helen Plantenga en Danielle Van
Hemert werd opgezet en door
laatstgenoemde werd afgerond, 0-2.
De Zandvoortse dames werden in de rust door coach Jan
van Hemert goed geïnstrueerd
en zij pakten de tweede helft
fanatiek aan. Het goede hockey leverde mooie combinaties
en mooie kansen op. Meerdere
doelpunten taleven echter uit.

Tweede nederlaag
van The Lions

ZANDVOORT - Ook de
tweede wedstrijd van de basketballers van The Lions leverde een nederlaag op. De uitwedstrijd tegen Alkmaar Quardians werd door het jeugdige
team met 64-51 verloren.
In de beginfase was Lions zeker niet de mindere van Alkmaar Guardians en met het
bijeen sprokkelen van de puntjes bleven de Zandvoorters in
het kielzog van de gastheren.
Lions wist de foutenlast in de
eerste helft keurig te beperken
en Ron van der Meij ging voluit
met zijn team. De Zandvoorters bleven heel goed bij en
gingen rusten met een lichte
achterstand, 28-26.
In de tweede helft was het
verweer van Lions duidelijk
minder. • De
Zandvoorters
speelden met een te langzame
aanvalsopbouw en verdedigend werden nogal wat steken
laten vallen. Het was een gatenkaas in defensief opzicht.
Door vooral slechte passing,
wat onnodig veel balverlies opleyerde, liep Lions achter de
feiten aan. Daar de communicatie tussen de spelers ook
niet goed verliep, liepen de
Alkmaarders van Lions weg en
wonnen de wedstrijd met 6451.
Lions coach Valjavec was
zeer ontevreden met het getoonde spel en zei: „als je de
eenvoudigste lay-ups niet
maakt, dan verdien je niet om
zo'n wedstrijd te winnen." Verdedigend zal Valjavec zijn
team echter goed moeten
neerzetten, want daar zaten
grote gaten. - .. - Topscorers: Ron van der
Meij 9, Klaas Peereboom 8, Ro-_
bert ter Pierik 8, Peter "Noortman 8, Dennis Bijster 7.

TZB in tweede r
helft langs HYS

ZANDVOORT
TZB
spreekt een hartig woordje
mee in de zevende klasse van
de KNVB. De Zandvoorters
boekten de vierde overwinning
door HYS met 4-2 terug te wijzen.
Tegen het onderaanstaande
HYS had TZB het aanvankelijk aardig moeilijk. De Zandyoorters lieten zich meeslepen
in het rommelige en trage spel
van HYS en slaagden er niet in
tot knappe combinaties te komen. Het ritme ontbrak en na
een kwartier spelen keken de
Zandvoorters zelfs tegen een
1-0 achterstand aan. „We
speelden niet overtuigend,"
vond coach Joop Blom. „Sommige spelers konden niet brenien wat ze normaal wel tarengen."
Toen TZB in de tweede helft
al snel tegen een 2-0 achterstand aan keek leek de wedsti-yd verloren. De Zandvoorters gooiden de schroom van
zich af en lieten zien waartoe
zij in staat zijn. Blom deed wat
omzettingen in zijn team en
het begon te draaien. Ben de
Jong werd gepromoveerd van
verdediger naar middenvelder
en maakte het waar door 1-2 te
scoren. Invaller Joury van de
Noord zorgde even later voor
de gelijkmaker en TZB was
weer in de race voor de drie
Punten.
Met agressief voetbal werd
HYS op eigen helft vastgezet.
°e
Zandvoorters ontketenden
e
en gewedlig offensief en de
defensie van HYS stond op
partsen. In het laatste kwar"er liep TZB over de tegenstander heen. Riek de Haan
raakte op dreef en zorgde met
wee knappe doelpunten voor
üe 2-4 overwinning.
.,Het was 'een zwaar bevochjjen maar verdiende zege," ging
lölom verder. „We speelden
pet best maar als je slecht
fPeelt en je wint dan kan je ver
Komen "

Zand voorts
Nieuwsblad
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Joost Koenders kan racetitel nog pakken
ZANDVOORT - Voor 8500 toeschouwers werden diverse
flnaleraces gereden, waarbij voor de laatste maal gebruik
werd gemaakt van het interimcircuit. En de deelnemende
Zandvoorters hebben er iets moois van willen maken. Joost
Koenders miste de nationale titel door uit te vallen, maar
krijgt nog een kans in de laatste race in Spanje. Dillon
Koster, Ronald Vossen en Allard Kalff gaven echter met hun
overwinningen deze slotdag een geel-blauw tintje.
De aandacht ging in eerste tot op twee punten genaderd.
instantie uit naar Bentvelder Het kampioenschap wordt beJoost Koenders. In de Pearle slist op 25 oktober, op het
Citroen Saxo Cup moest Franse Paul Ricard. De overKoenders de race alleen maar winning was voor de ploeguitrijden, doch daar zat hem maat van Koster, Phil Bastinou het de kneep. Joost Koen- aans. Ook Bastiaans kende
ders liet na de start Ferry Dui- problemen tijdens de training
venvoorde passeren en had en moest vanaf een veertiende
vervolgens zijn weg moeten plaats vertrekken. De Maasvervolgen. De man uit Bent- trichtenaar, die de titel al op
veld zag zijn wagen steeds zak heeft had een perfekte
dichterbij Duivenvoorde ko- start en passeerde in hoog
men en probeerde in de Tar- tempo de concurrentie. Na een
zanbocht te passeren. Die pas- crash besloot de wedstrijdleiseerbeweging ging echter niet ding de saftycar in de baan te
zoals het moest waardoor bei- brengen. Bij de herstart pakte
de wagens elkaar raakten en De Kroon racer meteen de kop
Koenders hard de baan af ging en stond die niet meer af.
en de strijd moest staken.
Een opvallende prestatie leDe overwinning in deze klas- verde ook Allard Kalf in de
se ging daardoor naar Van der Auto Trader Dutch, de zwaarScheer. Koenders blijft nog ste toerwagenklasse. In zijn
aan de leiding maar zag Gaby Mitsubishi Carisme vocht
Uljee, die de derde plaats op- Kalff een verbeten duel uit met
eiste, naderen tot op zeven Donald Molenaar. Molenaar
punten. In de laatste race, in drong wel aan doch Allard
het Spaanse Jerez kan Koen- Kalff hield de zaak gesloten en
ders alsnog de nationale titel won. De Zandvoorter kwam
pakken.
ook na de tweede race in deze
Beter verging het Dillon klasse op het podium. Nu geen
Koster in de race voor de Marl- eerste plaats maar de derde
boro Elf Renault Megane plek mag ook voortreffelijk geTrophy. Door problemen tij- noemd worden. Molenaar die
dens de training stratte Koster nu beslag legde op de tiende
vanaf een 34e positie. Tydens plaats werd toch de nieuwe
de race kwam de Zandvoorter Nederlandse kampioen.
echter op fantastische wijze
naar voren. Dillon Koster den- Voor Ronald Vossen was de
derde als eerste junior over de titel in de Vege Sierra Cup al
finish pakte enpassant de zes- buiten bereik, maar de Zandvoorter wilde toch wel even lade plaats overall.
De voor het Kroon Racing- ten zien iets in zijn mars te
team rijdende Koster reed een hebben. Nationaal kampioen
formidabele race. Koster reed Schaap probeerde zijn titel
snel en foutloos en voltooide glans te geven met een overeen schitterende inhaalrace winning in deze slotrace doch
uiteindelijk met een zesde Vossen weerstond de druk. De
plaats overall en de eerste Zandvoorter stuurde zijn waplaast in de junior competitie. gen keurig naar de overwinDoor dit fraaie resultaat is ning en eindigde in de strijd
Koster in de stand om de na- om de titel op een fraaie tweetionale titel Frank Scholten de plaats.
ADVERTENTIE

Kersvers.
• Massief kerscnhoutcn
ledikant.
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Zandvoort'75 laat
kansen liggen
ZANDVOORT - Voor Zandvoort'75 had er in de strijd tegen ZCFC meer ingezeten dan
de uiteindelijke 3-1 nederlaag.
De Zandvoorters hadden bij
een 2-1 acherstand enige kansen maar lieten die liggen.
ZCFC bleek geen hoogvlieger te zijn. Dit team was vooral
jeugdig en is in opbouw. Aangezien het Zandvoortse team
ook een behoorlijke wijziging
heeft ondergaan en daardoor
ook in opbouw is ontstond er
een aardige confrontatie. De
start was echter desastreus
voor Zandvoort'75. Binnen een
kwartier keken de Zandvoorters al tegen een 2-0 achterstand aan.
De eerste treffer ontstond
door mistasten in de Zandvoortse defensie en de tweede
goal kwam tot stand door een
benutte strafschop. Op dat
moment speelde Zandvoort'75
even met tien man want Edwin
Ariesen moest vervangen worden met een armblessure. De
Zandvoorters waren even aangeslagen maar herstelden zich
toch. De strijd werd opgepakt
en toen Antoine Eickhoff na
een half uur spelen doeltreffend uithaalde was de strijd
weer open, 2-1.
In de tweede helft had Zandvoort'75 meer greep op de
strijd. ZCFC kwam er niet
meer aan te pas en het wachten was op de gelijkmaker. Het
alles of niets offensief leverde
een paar aardige kansen op
doch de Zandvoorters ontberen een schutter. Middels een
snelle counter stelde ZCFC in
de slotfase de overwinning defmitief veilig, 3-1.
„Wij hebben in deze wedstrijd mogelijkheden gehad,"
meende coach Wessel Colijn.
„Het lukte echter niet om de
kansen te benutten. Toch zat
er meer in dan in de voorgaande weken. We moeten positief
blijven denken maar het wordt
zwaar."
Zaterdagmiddag
krijgt Zandvoort'75 om half
drie bezoek van Blauw Wit. Dit
team heeft nog geen enkel
punt en staat onderaan.

Joost Koenders komt na een inhaalmanoeuvre in aanraking met Duivenvoorde en raakt van de baan. Einde race en de titel laat nog even
op zich wachten
Foto Chris Schotanus.

Mooie zeges van handbalteams
ZANDVOORT - Voor de
ZVM-Rabobank
handbalteams was het eindelijk een
vreugdevol weekend. Zowel
de mannen als de vrouwen
behaalden mooie overwinningen. De handballers versloegen Schagen met 26-31
en de handbalsters zegevierden nipt, eveneens over
Schagen, met 7-8.
In het begin speelde het
team van coach Dirk Berkhout
nog niet erg overtuigend. Verdedigend lieten de Zandvoorters wat steken vallen waardoor Schagen telkens een opgelopen achterstand wegwerkte. Na een tussenstand van 1010 kwam ZVM-Rabobank op
toeren en stelde nog voor de
rust orde op zaken. Met een

paar knappe acties van uitblinker Patrick Terpstra liepen de
Zandvoorters uit naar een 1215 voorsprong bij de rust.
In de tweede helft had ZVMRabobank verdedigend de zaken onder controle en aanvallend bleef het soepel lopen.
Vooral in het eerste kwartier
speelden de Zandvoorters geweldig handbal en werd de
zege veilig gesteld, 17-28. Daarna namen de badgasten gas terug waardoor Schagen de
schade beperkte tot een uiteindelijke 26-31 eindstand. '
„Deze overwinning was hoog
nodig," stelde Dirk Berkhout.
,',In het begin hebben we defensief te veel weggegeven,
maar in de tweede helft hebben we meer de nadruk op verdedigen gelegd en liep het geweldig. Deze overwinning is

ZANDVOORT - In de
strijd bij de Zandvoortse
Bridge Club bleven de dames
Boon en Koning aan de leiding. Een tweede plaats in de
vierde wedstrijd van deze
competitie was daar volte zijn voor behoud van de eerdoende voor.
ste plaatsin de rangschikking.
Mevrouw Kinkhouwers en de
In de A-Ujn ontbraken vier heer Heidoorn volgen goed en
van de zestien paren. Dit was nemen de tweede plaats in in
voornamelijk het gevolg van de het totaalklassement.
start van de districtsparen- Mevrouw Van Os en de heer
wedstrijden, waaraan van ZBC Harmsen blijven het in de Bdrie paren deelnemen. Van de lijn uitstekend doen. Zij scoorresterende twaalf paren kwa- den 59 procent, waarmee ze
men mevrouw De Kruyff en de nummer twee, de dames Koheer Kleijn met 58 procent als ning en Rudolphus, drie probeste uit de bus, waardoor dit cent voorbleven. De dames
paar de degradatiezone heeft Heidoorn en Paap gaan hier
nog steeds aan de leiding voor
verlaten.
mevrouw Slegers en de heer
De dames Boon en Koning Van de Staak.
De C-lijn gaf een overwinbehaalden 56 procent hetgeen
goed was voor de tweede ning te zien voor de dames
plaats en dat bleek voldoende Beijer en Rauwerda, zij scoor-

goed voor het moraal."
De Zandvoortse vrouwen
kwamen ook in het veld tegen
Schagen en boekten een nuttige en zwaar bevochten 7-8
overwinning. Beide teams deden niet voor elkaar onder. In
deze wedstrijd overheersten
de defensies en was het zoeken
naar mogelijkheden. Ook dit
keer was de Zandvoortse verdediging op dreef en als die
verdediging een kans weggaf
dan was er altijd nog de geweldige doelvrouwe Anita Reumann.
Bij de rust was het 3-4 en was
de strijd nog geheel open. Tot
aan het laatste fluitsignaal
bleef de spanning overheersen.
De teams konden geen afstand
van elkaar nemen. ZVM-Rabo
speelde een goede partij handbal doch Schagen bleef in het

Dames Boon en Koning
blijven leiden by ZBC
den 65 procent. De tweede
plaats met 62 procewnt viel
ten deel aan mevrouw Koper
en de heer Luyks. De lijst
wordt hier aangevoerd door de
dames Lemmens en Vroujk, op
de tweede plaats gevolgd door
de dames Kleijn en Veldhuizen.
In de competitie op donderdagmiddag werd in tegenstelling met de vorige wedstrijden
in de A-lijn maar matig gescoord. Mevrouw Lemmens en
de heer Veldhuizen behaalden
56 procent, wat te hoog was
voor de rest van het veld. De
tweede plaats met 55 procent
was voor de dames Boon en

ZVM-zaterdag legt Alliance op pijnbank
ZANDVOORT - Met uitstekend voetbal hebben de
zaterdagvoetballers
van
Zandvoortmeeuwen enorm
uitgehaald. Alliance, toch zeker geen slechte ploeg, werd
van het kastje naar de muur
gestuurd en ging met maar
liefst 13-1 ten onder. Pieter
Keur liet, vooral in de eerste
helft, zien nog makkelijk het
doel te vinden en scoorde
driemaal.
De Zandvoorters hadden er
zin in en begonnen in hoog
tempo te voetballen. Alliance
probeerde zich te verzetten en
hield de bal soms wel in de
ploeg. De jagende Zandvoorters ontregelden de Alliance
defensie dermate waardoor
foutjes ontstonden. Na acht •
minuten was het al raak toen
Ferry van Rhee een vloeiend
lopen aanval keurig afronde, 10. Op de prachtige Zandvoortse grasmat ging Zandvoortmeeuwen gewoon door. Alliance hield in eerste instantie de
deur goed dicht en het duurde
tot de 25e minuut eer Pieter
Keur zich liet gelden. Met een
fraai schot zette hrj Zandvoortmeeuwen op 2-0 en Alliance
was verslagen. Toen een Alliance speler een doorgebroeken Meeuw vloerde en naar de
kleedkamer mocht vertrekken
ging het snel bergafwaarts met
de Haarlemmers.
De Zandvoorters proflteerden uitstekend van de man
meer situatie, De verkregen
ruimte werd goed benut en
nog voor de rust was de wedstrijd gedaan. Pieter Keur
zorgde voor de derde treffer en
vervolgens scoorde Ferry van
Rhee met een bijzonder fraaie
lob nummer vier. Ook Sander
Hittinger deelde mee in het
schuttersfeestje en scoorde

SPORT

spoor. Uiteindelijk bleek dat
ZVM-Rabobank eenmaal meer
had gescoord en zodoende met
een 7-8 zege huiswaarts keerde.
„Het was een sportieve wedstrijd tussen twee gelijkwaardige teams," aldus coach Rijk
Oppelaar. „Het was zoeken
naar gaten in de sterke defensies, maar we verdienden de
zege wel. Bovendien misten we
nog wel wat strafworpen."
Doelpunten mannen: Patrick Terpstra 9, John Terpstra
6, Peter Pennings 5, Mark Molanus 4, Edwin Berkhout 2, Arjen Molenaar 2, Marcel Reumann l, Erwin Spruit l, Richard Vos 1. Vrouwen: Mireille
Martina 4, Wendy van Straten
2, Marielle Peet l, Maaike Cappel 1.

Klaverjassen

Van der Meulen. Na vijf wedstrijden hebben de heren Henrion Verpoorten en Van Leeuwen de leiding stevig in handen. De dames Boon en Van
der Meulen behouden de tweede plaats.
In de B-lijn waren de dames
Eijkelboom en De Fost goed
op dreef. Een alleszins fraaie
score van 65 procent was toereikend voor de eerste stek. De
tweede plaats met twee procent minder werd een prooi
voor de dames Van Leeuwen
en Van der Storm. Aan kop
gaan de dames Stocker en Versteege met een voorsprong van
41 procent op nummer twee,
de dames Van Leeuwen en Van
der Storm.

ZANDVOORT - Vanaf 9 oktober start het klaverjasseizoen weer bij softbalvereniging
TZB. Elke tweede vrijdag van
de maand kunnen kaarters
spelen in de kantine van TZB.
Het inschrijfgeld bedraagt tien
gulden per koppel. Er is een
loterij en er zijn mooie prijzen.

Wandelexcursie

ZANDVOORT - Wie van
wandelen, de natuur en vogels
houdt, kan zijn hart ophalen
op zondag 11 oktober. Op die
dag houden IVN en de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland een vogelexcursie in de
Kennemerduinen. Vertrek: om
acht uur bij restaurant Parnassia. Aanmelden verplicht via
tel. 541.1119.

Geen kans voor meeuwen
tegen sterk Purmersteijn
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen heeft zondag
geen schijn van kans gehad
tegen een zeer sterk Purmersteijn. De Zandvoorters werden met maar liefst 7-1 afgedroogd en zullen dit sezioen
alle zeilen bij moeten zetten.
Het begin van de strijd verliep nog evenwichtig. Het zeer
versterkte Purmersteijn nam
wel meteen het initiatief doch
de Zandvoorters boden toen
nog goed tegenspel. Het was
wel verdedigen voor Zandvoortmeeuwen want aanvallend kwam het er niet aan te
pas. De druk opp de verdediging werd echter zo groot, zodat doelpunten niet konden
uitblijven. Tweemaal ging en
verdediger in de fout en dat
betekende ook twee doelpunten.
In de tweede helft was Zandvoortmeeuwen geen partij
meer voor Purmersteijn. De
Zandvoorters werden geheel
van de grasmat gespeeld en
kwamen op snel op een 3-0

Topscorer

achterstand. Even leek er nog
hoop toen John Keur vanaf de
elfmeterstip de-eer mocht redden, 3-1. Het was echter het
laatste Wapenfeit van de Zandvoorters, die vervolgens regelmatig de gang naar het net
maakten. Bij de stand van 7-1
vond Purmersteijn het wel genoeg en Zandvoortmeeuwen
mocht blij zijn dat niet alle
kansen werden benut.
„Het was een schiettent,"
stelde elftalbegeleider Henk
Kinneging. ,.We speelden defensief slecht en met te weinig
inzet, terwijl Purmersteijn heel
goed voetbalde. Dit tikt wel
aan voor een ploeg die in de
opbouw zit. We gaan wel voor
lijfsbehoud maar Zandvoortmeeuwen krijgt het dit jaar
heel erg moeilijk."
Zandvoortmeeuwen heeft in
vijf wedstrijden drie punten
verzameld en heeft alleen Ripperda en IW met nul punten
onder zich staan. Zondagmiddag komt om twee uur Zilvermeeuwen op bezoek en dat
team heeft ook nog niet zoveel
laten zien.

Mischa Tibboel
(TZB)

6X

Pieter Keur is voor menige verdediger nog steeds ongrijpbaar en haalt hier verwoestend uit

het vijfde doelpunt waarna
Keur de ruststand, door het
benutten van een strafschop,
bepaalde op 6-0.
Coach Fred van Rhee gaf zijn
"toppers" Rob van den Berg
en Ferry van Rhee rust en wisselde hen voor Ruud van Laere
en Ronald Braamzeel. Aan
kwaliteit boete Zandvoortmeeuwen zeker niet in, want
de scoringsmachine ging on-

verdroten voort.
Na een paar minuten loste
Paul Longayroux een onhoudbaar schot en de Meeuwen bleven de bal het werk laten doen.
De Haarlemmers kwamen vrijwel niet aan de bal en moesten
met lede ogen toezien hoe zij
weggespeeld werden. Sander
Hittinger voerde, met twee
doelpunten, de score op naar
9-0 waarna de invallers aan de

beurt waren. Ruud van Laere
scoorde tweemaal en daarbij
wilde Ronald Braamzeel niet
achter blijven. Zijn twee doelpunten betekende 13-0. In de
laatste minuut redde Alliance
de eer toen een strafschop onhoudbaar werd ingeschoten.
„Op deze overwinning valt
niets af te dingen," aldus coach
Fred van Rhee. „Na het derde
doelpunt lukte ons alles. Elke

Pieter Keur

(ZVM.zat)

4X

Sander Hittinger

(ZVM.zat)

4X

Ronald Braamzeel

(ZVM.zat)

4X

Riek de Haan

(TZB)

Foto Erick van Clcef

aanval was raak terwijl Alliance toch geen slechte ploeg
heeft. We hebben in deze wedstrijd lekker kunnen combineren, bleven de bal goed rondspelen, maar toch moetje niet
te veel van deze wedstrijden
hebben. We moeten gewoon
blijven doen want over een
kampioenschap zal je mij niet
horen praten. We zien wel hoe
het loopt."

4X
©Weokmedia'hb

Op de topscorcrslijst ontstond een geweldige beroering. TZB, dal
was al bekend, scoort makkelijk doch hel zalordagteam van Zandvoortmceuwen zetle een wcdstrijdrecord neer, door met 13-1 te
winnen. Pieter Keur raakt de bal nog zuiver en scoorde driemaal
evenals teamgenoot Sander Hittinger. Zij rukten op naar een gedeeldc Iweede plaals. De eersle plaats wordt nog steeds ingenomen door
Mischa Tibboel. De TZB-er scoorde niet maar gaat met zes treffers
aan de leiding. Het zondagteam van Zandvoorlmceuwen en Zandvoort'75 zijn tol uu toe nicl erg Ircfzckcr en spelers van deze clubs
komen niet voor in de top van het klassement.

/ llrdlil l\ /'V;f/c, hroti ran ceuirigc jeugd?

Echte schoonheid komt van binnen uit
Een mooie gladde huid en een vitaal gevoel. Het is een
prettig- idee dat u -letterlijk en figuurlijk- lekker in
uw vel zit. En, dat u dat ook uitstraalt. Dat bent u toch
zeker ook waard! UltraVit E Forte helpt u daarbij.
Doe jezelf niet tekort

Beschermt van binnen jit

Ook de mensen om u heen zien
u graag als een stralend en
vitaal mens Zelf wilt u met
volle teugen genieten van wat
het loven u te bieden heeft U
zorgt er dan ook voor dat u
niets tekort komt en dat u vol
zelfvertrouwen in de wereld
staal Een vitale uitstraling
helpt u daar bij

UltraVit E Forte beschermt al
uw lichaamsweefsels omdat
het een hoge dosis natuurlijk
vitamine E bevat Als uw weefsels gezond blijven en goed
functioneren, merkt u dit zelf.
U voelt zich mooi, krachtig en
energiek Op deze manier voelt
u zich beschermd van binnen
uit. Een gezonde voeding

vormt natuurlijk de basis. U
krijgt vitamine E vooral
binnen via oliën, ei en tarwekiemen. UltraVit E Forte bevat
daarom ook een flinke dosis
tarwekiemohe.
Als u op uw lijn let

Als u van nature een kleine
eter bent of als u op uw lijn let,
kan aanvulling- via een goed
supplement belangrijk zijn.
Door dagelijks één capsule E
Forte te gebruiken verzekert u
zich van voldoende inname van
vitamine E. Zo beschermt u

zich ook tegen de gevolgen van
het ouder worden.

Bij keelpijn:
zuigen of gorgelen
met Superol

Hypo-allergeen

UltraVit E Porie is vrij van
suiker, zetmeel, larwe, laclose, gist, conserveermiddel en
kunstmatige geur- en kleursloffen.

In ons ademhalingssysteem is de keelholte van groot
belang. Een veelvoorkomende aandoening in de keelholte is een ontsteking van het slijmvlies. Het resultaat hiervan kan pijn bij het slikken, een droge en
ruwe keel 'die aanvoelt als sehuurpapier' of een vieze
smaak in de mond zijn.

Will u meer welen over
UltraVit E Forte? Bel dan het
gratis informatienummer:
0800-099 77 73. Verkrijgbaar
bij drogist en reformwinkel.

t\loc\ stram, lusteloos?
Neerslachtig,
moedeloos... en dan? Pleegzuster-producten geven u weerenergie!

Innerlijke onrust en geestelijke vermoeidheid zijn
voor u herkenbaar? Anders gezegd: u bent nogal
eens neerslachtig, moe en
lusteloos? Dan zoekt u
waarschijnlijk naar de
broodnodige geestelijke
veerkracht, om de bakens
te verzetten, zodat u weer
kunt genieten van de alledaagse dingen.
Wereld aan negatieve
invloeden

Ons gevoel van welbevinden
wordl door veel factoren bepaald Denk eens aan hel scala
van invloeden dat onze stemming negatief kan bemvloeden. We beschikken niel allijd
over de souplesse om die negalieve gebeurtenissen goed Ie
verwerken Hel gevoel dal alles legenzil, kennen we allemaal wel Tussen de oren zil
het dan niet goed, zeker wanneer negalieve ervaring zich
opstapelen. Velen van ons zijn
zelf in staal, om in zo'n toesland van onbehagen de posilieve lijn weer op Ie pakken
Anderen hebben daar wal meer
moeite mee en hebben een helpende hand nodig.
Positief nieuws

In de naluur vinden we planten met een heilzame werking.

Komkommerslank:

gewoon
eten en toch
afvallen
Wist u dat komkommers onze
stofwisseling' kunnen stimuleren, waardoor we snel en
blijvezu' kunnen afvallen?

De indianen en specifiek de medicijnman maakten hier
al gebruik van.
Ook bij wisselende stemmingen en innerlijke onrusl zijn
bepaalde planlenexlraclen inzetbaar. In dil verband worden
met name Sint Janskruid (hypericum perforatum) en KawaKawa (piper melhyslicum) genoemd Beide kruiden waren
in 1996 zeer positief in het
nieuws, nadat bleek dal veel
mensen goed op de exlracten
reageerden.
Debrifin: optimisme van
binnenuit

Hel natuurlijke middel Debrifin van Bional bevat de belangrijkste exlracten van zowel hel
Sint Janskruid, als van de worlels van Kawa-Kawa. De combinalie maakt het tol een uniek
product. Kawa-Kawa steml u
binnen een half uur rustig en
positief. Wisselende slemmingen en innerlijke onrusl maken plaats voor energie en inilialief De exlracten uil het
Sint Janskruid hebben wat langer nodig, maar na Iwee lol
vier weken voell u zich weer
geestelijk vitaal. U bent weer
optimistisch en heefl een opgewekl gevoel.
Debrifin is verkrijgbaar bij
drogisl, apolheek en reformhuis. Voor meer informatie
kunl u gratis bellen met de
Bional informatielijn:
0800-020 20 20.

energie geven. Het is een oud
en vertrouwd verslerkingsmiddel dat nog altijd door zeer velen wordt gebruikt
Soepele spieren
en gewrichten

Sinds kort zijn er twee nieuwe

Vitaliteit

Pleegzusler Vitaal Plus is een
voedingssupplement mei ginseng, mineralen, spoorelemenlen en mulli-vilaminen, kortom
alle belangrijke bouwstoffen
voor het lichaam. Allemaal
perfect uitgebalanceerd (100%
aanbevolen dagdosering) in
één makkelijk in te nemen
capsule. Pleegzuster Vitaal
Plus heeft daardoor een positief
effecl op de weersland, de
vilaliteil en hel concentratievermogen. De Pleegzusterproducten zijn verkrijgbaar bij
de drogist, apolheek en reformzaak.
Voor meer informatie: Tendem
B.V., tel. (038) 421 77 47.

Haaruitval?
Priorin houdt het haar bij de wortel vast
Het is heel normaal dat we dagelijks haren verliezen.
Bij het kammen, borstelen of het wassen van ons haar
komen vaak losse haren mee. Maar het kan gebeuren
dat er meer haren uitvallen dan anders. Je vindt dan
opeens haren op je kussen, meer haren in je kam en je
ziet zelfs kale plekjes. Dan zoek je natuurlijk uitleg en
hulp.
Doordat de haarwortels niet
voldoende kracht hebben kan
hel haar mei in de haarschachl
vasl gehouden worden. Hel
haar vall voortijdig uit en er
worden niel snel genoeg nieuwe haren aangemaakt Tijdens
de zwangerschap, na de bevalling en in de overgang kan je
haar doffer worden, anders
vallen, uitvallen of dunner
worden Maar ook als gevolg
van eenzijdige voeding, een
dieet, medicijnengebruik, sei-

Goede bacteriën
onmisbaar voor
onze darmen
Steeds meer mensen krijgen te maken met darmproblemen, zoals diarree, verstopping en een slechte spijsvertering. De oorzaak hiervan is veelal een ongezonde
darmflora als gevolg van een verstoord evenwicht tussen de 'goede' en 'slechte' darmbacteriën. Extra 'goede'
bacteriën (probiotica) zijn dan onmisbaar om weer een
gezonde darmflora en spijsvertering te krijgen.

Onze darmflora kan verstoord
raken door onevenwichtige
voeding, stress, reizen, ouderdom en sommige geneesmiddelen Met name het geKomkommers bevatten name- bruik van anti-biotica
lijk het aminozuur Arginme, vernietigt alle darmbactedat de tragere stofwisseling, rien
die na ons dertigste ontstaat,
stimuleert Dit aminozuur ver- Probiotica
' jongt onze stofwisseling, waar- Onze darmen bevatten vele
door overtollige hchaamsvet- miljarden bacteriën (meer dan
ten beter worden afgebroken. 400 soorten). De bekendste hEén tablet Komkommerslank chaamseigen 'goede' bacteriën
beval net zo veel Arginme als zijn de L acidophilus, B.bifidus
vijf komkovamers
en de S faecium. Deze probiotica zorgen voor een gezond leefBovendien heeft Komkommer- klimaal m hel spijsvertermgsslank meer goede eigenschap- kanaal Ze komen o.a voor in
pon het neemt het hongerge- yoghurts (Biogarde), kaassoorvoel weg. reinigt de darmen en ten. soyamelk en augurken.
zorgt voor verbranding van de Ook zijn er nu speciale probioovertollige voedingsvetten
lica voedmgssupplemenlen
welke honderden miljoenen
Komkommerslank is verkryg- van deze drie goede bacteriën
baar in verpakkingen voor 10 in één capsule bevatten.
dagen (tot 8 kg gewichtsverhes) en voor 30 dagen (tol 20 Gratis nieuwsbrief
, kg gewichtsverlies). Te koop Alles over darmproblemen,
bij drogist, apotheek en probiotica en hoe u uw darmen
rpfni'm/nak

bronnen van energie bijgekomen die in alles een toonbeeld
zijn van de klinkende repulatie die Pleegzuster Bloedwijn
in de loop der jaren heeft opgebouwd; Pleegzuster Artigel en
Pleegzuster Vitaal Plus
Pleegzuster Artigel is een voedingssupplement dat de condilie van het beendergeslel verbetert. Het houdt de spieren en
gewrichten soepel. Belangrijk
pluspunt daarbij is dat Arligel,
als enige gelaline-producl in
Nederland, vloeibaar is. Dal
maakt het exact te doseren en
optimaal effectief. Daarnaast
hoeft Pleegzusler Arligel maar
eenmaal per dag ingenomen te
worden.

Energie, kortweg ook wel
aangeduid met fut, zit voor
een groot deel natuurlijk
in uw karakter. Tussen de
oren populair gezegd.
Maar toch... iedereen, jong
en oud, man en vrouw,
heeft wel eens dat de puf
er een beetje uit is.
We hebben dan niet alleen rust
nodig maar ook extra voedingsstoffen, die ons weer snel
op de been helpen. Daarvoor is
Pleegzuster al sinds jaar en
dag een prima steun en toeverlaat Pleegzuster Bloedwijn bijvoorbeeld zit boordevol mineralen, zoals calcium en ijzer, die
het lichaam snel weer nieuwe

zoenswisselingen of drukte en
stress kan je haar meer uitvallen dan voorheen en kunnen er
kale plekjes onlstaan. Je haar
en haarwortels hebben dan exIra zorg nodig.

en haargroei van binnenuil
versterken: gierstextract (uil
granen) mei belangrijke mineralen en sporenelementen voor
gezonde haargroei, L-cysline
zorgl voor keratinevorming en
helpl zo de haardichtheid te bevorderen en vitamine B 5
voor het groeiproces.
Priorin helpt zo de haargroei van binnenuit en
houdt het haar bij de
wortels vast.

Voor een gezonde haargroei
moeten vooral je haarwortels
over voldoende kracht kunnen
beschikken. Priorin capsules
bevallen daarom natuurlijke
bouwstoffen die de haarwortels

PRIORIN* PRIORIN;

Hoe onze haargroei verloopt en hoe je haaruilval
aanpakl
lees je in de
gratis
Priorin folder,
die je aanvraagl
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Groenlipmossel werkt heilzaam
bij gewrichtsklachten

tweemaandelijks een flinke
aanval hadden, kwam die nu
eenmaal in het halfjaar, waarbij de aanval veel milder was.
Bij artrose-paliënten kun je het
degeneratie proces uitstellen

In Wapili Mossel Extract wordt uitsluitend de originele NieuwZeelandse Groenlipmossel verwerkt. Deze unieke mosselsoort
komt alleen voor in de heldere, niet vervuilde kustwateren van
Nieuw-Zeeland. Hel zeewater in dit gebied is rijk aan stoffen zoals o a kalium, magnesium en calcium. Deze vormen een belangrijke bron aan voedingsstoffen voor de Groenlipmossel. Het van
deze mossel vervaardigde extracl heefl een
gunslige werking' op hel soepel houden
van de gewrichten. Het verhoogl de elasticileit van het steunweefsel en verbelerl hel
uilhoudmgsvermogen Als voedingssupplemenl kan hel bovendien een waardevolle aanvulling op de dagelijkse voeding betckenen Wapiti Mossel Exlracl tabletten
zijn verkrijgbaar bij drogist, reformzaak
en apotheek. Voor meer informatie:
Emnnta R V tp] C051 ?ï 51 RO 85

speekselproductie waarmee
de keelholte beter kan worden gereinigd. De Superol
gorgeltabletten zijn puur
ontsmettende middelen, die
in water oplosbaar zijn.
Door hun krachtige werking zijn ze naast het ontsmetten van de keel (gorgelen) ook voor andere
doeleinden bruikbaar.
Handige hulp

Bij ontstoken tandvlees of
andere mondaandoeningen
zijn de tabletten ook als
mondwater te gebruiken. Bij
wondjes zorgen ze in een
handomdraai voor een oplossing om de plekken te ontsmetten. Ook bij insectenbeten kunt u Superol oplossing gebruiken. Lees voor
gebruik eerst de bijsluiter.
Verkrijgbaar bij drogist en
apotheker. Voor meer informatie:
Tendem B.V., tel.:
(038) 421 77 47.

Zuigen of gorgelen

Er zijn twee soorten Superol
keeltabletten: zuig- en gorgeltabletten. De eerste moeten langzaam worden opgezogen zodat de bacteriedodende bestanddelen zo lang
mogelijk hun werk kunnen
doen in het ontstoken gebied. Bovendien zorgt het
zuigen voor een grotere

De rest van uw leven medicijnen?
Vaak kan éénmaal per dag ook!
Er zijn medicijnen in alle
soorten en maten. Soms
bent u met één pilletje van
uw klacht af. Maar soms
moet u de rest van uw
leven medicijnen blijven
gebruiken
omdat
uw
lichaam zonder medicijnen
niet goed meer werkt.
Omdat u bijvoorbeeld diabetes heeft, een verhoogde
bloeddruk of allergieën.
De medicijnen helpen uw
lichaam dan om toch
gezond te blijven.

Wanneer u zich ziek voell, zuil
u niet snel vergeten uw
medicijnen te slikken. Maar
het is veel moeilijker om elke
dag aan uw medicijnen te denken als u eigenlijk nergens
echl lasl van heef l. Vooral als
u eens een paar daagjes uil
logeren gaal of ergens op
bezoek benl.
Voor uw gezondheid is hel
echter heel belangrijk om elke
dag Irouw uw medicijnen m te
nemen. Wanneer u als diabeles- of harlpatiént vaak uw
medicijnen vergeet, kunt u
namelijk weer klachten krijgen. Dat komt omdat u het uw

Natuurgeneeskundig therapeute Rosemarie Ypma komt
in haar praktijk in Almere regelmatig mensen met
gewrichtsklachten tegen. Voor de behandeling ervan
kiest ze al geruime tijd voor het groenlip mosselextract,
omdat ze heeft ervaren dat de klachten hiermee opvallend verminderen.

Wapiti Mossel Extract
gezond houdt kunt u lezen in
de nieuwe uitgave van de
Vilahty Life Nieuwsbrief Ook
vindl u hierin een interview
met de Amerikaanse Prof.
Shaham, de toonaangevende
wetenschapper op probiotica
gebied.
De speciale nieuwsbrief over
darmproblemen kunt u tijdehjk gratis aanvragen bij
Vitahty Life, tel. (035) 548 05 40
(fax (035) 548 05 45).

:

ww.gezond heidsnet.nl

Nienir:
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De ontsteking kan worden
veroorzaakt via besmetting
door bacteriën en virussen,
blootstelling aan koude
dampen, overmatig alcoholgebruik en een verkeerde
ademhaling (niet door de
neus). Zodra u keelpijn voelt
opkomen is het belangrijk
zo snel mogelijk in te grijpen. Alleen een effectief
middel stopt opkomende
keelpijn. Superol tabletten
bijvoorbeeld (werkzame stof:
oxychinolini sulfas) ontsmetten de keel en bestrijden de bacteriën.

Vergeten is menselijk ...
maar niet zonder gevolgen

tfoë dé gratis anti-röös test

Mevrouw Ypma: "Mensen met
arlrilis bijvoorbeeld merkien
dal de male waarin de aanvallen kwamen, veel minder
frequenl was dan voorheen.
Waar ze eerst om de maand of

liHi/H'it rci\loi<'n 011:1' rhtt'inJloHt

door een briefkaart te sturen
naar: Roche Nicholas B.V.,
Postbus 23, 5530 AA Bladel.
Priorin capsules zijn verkrijgbaar bij apotheek en drogiste-

Gratis folder
Haarwortels
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lichaam eigenlijk onnodig
moeilijk maakt als u uw medicijnen niet gebruikt. En daardoor kunnen uiteindelijk zelfs
nog ernstiger klachten ontstaan. Reden temeer dus om
uw medicijnen zo min mogelijk te vergelen!
Eén keer per dag is makkelijker te onthouden

Gelukkig zijn er tegenwoordig
steeds meer medicijnen die u
maar éénmaal per dag hoeft ir
te nemen Uil diverse weter
schapp°lijke
onderzoeker
blijkt namelijk dat de meeste
mensen die éénmaal per dag
medicijnen moeten slikken
hun medicijnen bijna nooit
vergelen. Dil in tegenstelling
lol mensen die bijvoorbeeld
driemaal per dag een pil moeten slikken.
Wanneer u dus diabeet of hartpatiënt bent of last heefl van
chronische allergieën, kunl u
besl eens aan uw dokter
vragen of u misschien ook een
éénmaaldaagse pil zou kunnen
gebruiken.
Zo maakl u het zichzelf makkelijker om Irouw uw medicijnen
Ie blijven slikken. Een
chronische ziekte is immers al
vervelend genoeg!

Slechte adem: Speciale champignon biedt nu dé oplossing!
met behulp van hel mosselexlracl. Hel zorgt er bovendien
voor dat mensen soepeler
worden in de gewrichten en dat
vooral de startslijfheid na de
nachlrusl beduidend minder of
zelfs afwezig is." Ook bij mensen die de aandoening fybromyalgie (ook wel weke delenreuma genoemd) hebben, heefl
hel extracl een positieve werking. "Bij sporters zorgl het
mosselexlracl ervoor dal de
spieren soepel aanvoelen, alsof
je ze al hebl opgewarmd," verlell mevrouw Ypma. Ze raadl
sporters aan hel exlracl Ie slikken in een onderhoudsdosis.
Dat geldl ook voor mensen met
jicht. Wordt het mosselextract
tijdens een aanval ingenomen,
dan neemt de pijn binnen één,
twee dagen af tol een licht
7,purpnrl fpvnpl nvprhliift

Hoe vaak gebeurt het niet.... Je poetst je tanden,
gebruikt mondwater of neemt kauwgom. En toch heb
je een slechte adem. De oorzaak hiervan zit in je
lichaam en wel in het verteringsproces van ons voedsel. Tegen deze slechte adem en lichaamsgeur werkt,
volgens een Japanse ontdekking, een speciale champignon. Het extract van deze champignons is nu in
makkelijk in te nemen capsules in Nederland verkrijgbaar onder de naam Pro-M.
Pro-M werkt als een soort 'naluurlijke inwendige geurvreler' en
neulraliseert de onplezierige geuren van knoflook, vis of uien.
maar vooral ook alcohol en roken. Bovendien verbetert het de
onllasling en verminderl de geur ervan. Ook wordl het
immuunsysteem verslerkl door hel bestrijden van giftige afvals tof f en in het lichaam.
Effectief

Pro-M werkt snel en effectief. U
hoeft dus nooit meer bang te zijn
voor een slechte adem. Eén capsule bij de maaltijd innemen is voldoende. Een verpakking met 100
capsules kunt u rechlstreeks
bestellen bij Liberly Heallh Care
Producls, lel. (035) 548 05 48 (fax
(035) 543 00 07). Ook kunt u hier
gratis informatie aanvragen.

woensdag 7 oktober 1998
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In de herfst moet je voor de lente zorgen
mer, want hoe aardig is dat
De Vroe: „Men stelt vaak de
niet in het voorjaar," zegt De vraag welke grond geschikt is
Vroe.
voor bollen. Het antwoord is
De beste maand om bloem- dan heel simpel: dat kan overbollen in de grond te stoppen al. De bol zelf heeft alle voeis oktober. November kan ook ding in zich om te bloeien, als
nog en eventueel december, hij maar wortels kan maken en
tenzij de grond bevroren is na- niet verrot. Wanneer de draituurlijk. De kwekers zullen de nage van de grond goed is,
nmmfc. E
GEMIDOp de markt bieden kwekers marktbezoekers kunnen ver- doet hij het altijd."
over
Ook flat- en
H ^ DELDE tui- uit de bollenstreek alle denk- tellen
neigenaar
bare bolgewassen aan. Na- hun praktijkappartementgaat pas over tuurlijk horen daar tulpen, ervaringen.
met
Bloembolienmarkt bewoners
bloembollen
narcissen, en de al even popu- Verder
kan
kleine
balnadenken in de lente, als ze bij laire hyacinten bij. Maar het men bij tal
kons kunnen
de buren in bloei staan. Maar unieke van de markt is dat er van deskundien Herfstflora
veel plezier
als hij dan bollen wil kopen, ook tal van onbekende bolge- gen terecht
aan bolgewaszijn ze er niet want die zitten wassen aangeboden worden, met alle denksen beleven.
in
de
Keukenhof
dan in de grond," zegt Jan Wil- zoals sterhyacint, vogeltje pp bare vragen
Met
kleine
lem de Vroe, medewerker van de kruk, sneeuwroem, india- over planten ^^_^^^^^^ ^^_^_^_^^ laagblijvende
het Internationaal Bloembol- nenbloem, sierui, kievitseitje en combinasoorten
als
en keizerskroon.
len Centrum in Den Haag.
tiempgelijkheden. De groen- botanische tulpjes, kleine narDit jaar is het de 25-e keer
specialisten Wim Oudshoorn, cissen, krokussen, blauwe
De herfst is de tijd om voor bekend van radio en televisie, druifjes, sterhyacintjes en irisdat de Nationale Bloembollenmarkt gehouden wordt. Ter de lente te gaan zorgen, willen en Rita Zalm, kweekster van jes behalen zij de beste resulgelegenheid van het jubileum de kwekers duidelijk maken. bijzondere bolgewassen, kp- taten. „Het moeten sterke en
gebeurt dat in de Keukenhof, „Als je nu niets doet, heb je men in het Alexander pavil- stevige soorten zijn, zodat de
die doorgaans alleen in de len- geen narcissen, krokussen en joen speciale bloemboUenle- wind er niet te veel grip op
sneeuwklokjes in de tuin. Jam- zingen geven.
te is geopend.
heeft," legt De Vroe uit.
Het Bloembollen Centrum
heeft voor mensen die hun balkon of terras willen opfleuren
nog wel wat tips. Het maakt
niet veel uit in wat voor pot of
bak je de bollen plant, als het
water maar goed kan weglopen. Door scherven of kiezels
op het afwateringsgat te leggen, zorg je er voor dat de potgrond niet met het regenwater
wegspoelt. Vul de pot of bak
met potaarde en plant de bollen twee keer zo diep als de bol
hoog is. De bollen mogen niet
bloot komen te liggen. Als de
bollen geplant zijn, hebben ze
een flinke scheut water nodig,
zeker als er weinig regenwater
valt. Samen met de bloembollenmarkt wordt in het Prins
Willem
Alexanderpaviljoen
een
herfstbloemententoonstelling gehouden. Daar worden diverse najaarsbloemen
gepresenteerd: dahlia's, bolchrysanten, kniphofïa's en vele
andere herfstbloemen in verrassende arrangementen.
Hoe dan ook, een bezoekje
aan de Keukenhof in de herfst
is pp zichzelf reeds bijzonder,
al is er buiten geen bloeiende
bloem te zien. „Op dat moment worden die in de Keukenhof geplant; zeven miljoen
bloembollen, allemaal met de
hand. Dertig mannen hebben
daar twee maanden voor nodig. Intussen hebben de beuken en kastanjebomen schitterende kleuren en in de vijver
„Als je nu niets doet, heb je in het voorjaar geen narcissen, krokussen en sneeuwklokjes in de tuin" zitten honderden eenden en

In hel Nieuwe de la Mar Idealer is zondag 18 oktober hel bijzonder theaterconcert

Bloembollen kopen bij de kwekers zelf, dat kan deze herfst
weer op de Nationale Bloenibollenmarkt. Als geen ander
weten de kwekers wat mooie bolgewasjes zijn en hoe je die
moet behandelen. Bloembollen kunnen in elke tuin tot hun
recht komen en geven ook dakterrassen en balkons elk
voorjaar weer fleur, mits men in het najaar de handjes laat
wapperen.

É

ADVERTENTIE

Five Greaf
Guitars
Ie zien.
Tijdens dit gilaarconcert kan men kennismaken mei de grote diversiteit aan
stijlen die op dit instrument mogelijk zijn
én met vijf gitaarvirtuozen: Eric Vaarzen
Morel (flamenco), leonardo Amuedo
(latin), Jan Kuiper (fusion) en het
Groninger Guilar Duo (klassiek) bestaande uit Remco de Haan en Eric Westerhof.
Behalve eigen composities speelt de
groep werk van onder anderen Piazzolla,
De Falla en John Mdaughlin.
Het concert is een aanrader voor iedere
gitaarliefhebber en voor iedereen die
eens wil zien wat de muzikale mogelijkheden van dit instrument zijn.
Lezers krijgen tegen inlevering van
onderstaande bon vijf gulden korting
op de normale toegangsprijs von 30, 25
en 20 gulden (maximaal vier kaarten
per bon/niet in combinatie met andere
kortingen).
De voorstelling begint om kwart over
acht. Reserveren is mogelijk op telefoonnummer 020-530 5302.

Het maakt niet
veel uit in wat
voor pot of

o

bak je de
bollen plant,
als het water
maar goed kan
weglopen

zwanen. Dat is al meer dan een
wandelingetje waard," aldus
De Vroe.
Jan Pieter Nepveu

De Nationale Bloembolienmarkt en
de Herfstflora worden gehouden
donderdag 15 tot en met zondag 18
oktober in het Prins Willem Alexander Paviljoen in de Keukenhof; ge-

opend van 10 tot 17 uur; toegang tot
park, Bloembolienmarkt en Herfstflora kost 7,50 gulden; informatie:
Keukenhof, telefoon 0252 • 465.555.

Paardenbijter

'Eerbetoon aan eigenwijze kat

IE WERD OOK weer
geboren uit het ochtendglpren en een
zucht van de ziedende zee?
Een of andere dichter misschien. Maar de paardenbijter
zeker niet. De paardenbijter
wordt geboren in het donker
van een holle rietstengel en in
een zucht van
de naar zwavel stinkende
modderbodem van het
water eronder.
Die modderbodem is
je eerste doel
als jonge
paardenbijter. Het is je
wieg waar je
rondscharrelt
en je keuken
waar je
wormpjes en
insectenlarven eet. Je jeugd
duurt lang. Een paar jaar
maar liefst. Een jeugd vol vijanden: vissen, futen, roofzuchtige kevers. Met een beetje geluk groei je steeds verder, je
wordt langzamerhand een gepantserd kreeftachtig mon-

W

Wie van katten houdt en
van kunst, bezoeke het
Katten Kabinet aan de
Herengracht. In het
vroegere Van
Eegïienpand op nummer
497 heeft zakenman en
kattenliefhebber Bob
Meijer een museum
ingericht met
kunstwerken waar de kat
centraal staat. Een ode
aan zijn overleden
lievelingskat.

>eurs
voor nieuwe producten en acties

E BENT OP katten gesteld of niet,
maar iedereen
heeft wel een mening over deze bijzonder
beesten. Katten zijn arrogant, ijdel en eigenwijs en
daar raken veel mensen
door geïntrigeerd. Dat
geldt zeker voor de oprichter van het Katten
Kabinet, Bob Meijer, die
het museum in 1990 begon ter nagedachtenis
aan zijn rode kater John
Pierpont Morgan (19671984).
Meijer, die als zakenman
veel in het buitenland komt,
heeft op de hele wereld kunst
gekocht met het thema de kat.
Ook van de kat J.P. Morgan is
uiteraard een portret aanwe28 56 9 12 27 28 14 35 56 26 41 ö/ t
42
zig. Het heeft een prominente
plaats op de trap gekregen. ledere museumbezoeker loopt
er recht op aan.
Welk woord komt er in het balkje?
„J.P. Morgan was mijn vaders lievelingskat, genoemd
HORIZONTAAL: l padde- gerei; 3 slotwoord; 5 plas; 6 Eu- naar een Amerikaanse banstoel; 4 pees; 8 stuk; 12 familie- ropeaan; 7 slot; 9 voederrek; 10 kier. Nadat de kat was overlelid; 13 uitroep; 14 dagdeel; 15 vr. munt; 11 zeewier; 16 op- den, heeft mijn vader ter ere
aardkleur; 17 graag; 19 rad; 20 standeling; 17 spook; 18 uit- van hem het museum opengemist; 22 vrucht; 24 dierenge- bouw; 19 klimplant; 21 zoog- steld," zegt Willem Meijer, de
luid; 25 keelgeluid; 27 riv. in dier; 23 vogel; 26 dagdeel; 27 huidige beheerder van het muBelgië; 29 vrag. vnw.; 32 flets; weefsel; 28 kwaad; 29 vleespro- seum en zoon van de oprich34 gezwel: 36 Ierland: 38 walvis; duct; 30 persoonlijk; 31 wijfjes- ter.
Zijn vader was echt een
39 afgelegen; 40 kans; 41 draai- ree; 33 vlaktemaat; 35 onbep.
kolk; 43 eetgelegenheid; 45 vnw.; 37 gard; 42 ontvangtoe- beetje kattengek. Zo heeft hij
zacht; 46 spijker; 48 vervoer- stel; 43 bedevaartplaats; 44 onder J.P. Morgans beeltenis
middel; 50 gezet; 51 erfelijk- myth. fig.; 45 opbrengst; 47 een paar dollarbriefjes gehanheidsdrager; 53 dwars; 55 voor- drank; 49 lidw.; 52 zitmeubel; gen, eveneens voorzien van de
keur; 58 opgeld; 60 nievers; 62 53 verbond; 54 weekdier; 55 kat zijn portret. De biljetten
weefsel; 64 zelfkant; 65 voorz.; verlegenheid; 56 hof; 57 rustte- dienden als consumptiebon°6 mager; 67 groep; 68 bouw- ken; 59 haringingewand; 61 nen tijdens een van de feesten
die Meijer elke vijfjaar geeft
land; 69 dwergbuffel.
vernis; 63 pausennaam.
ter ere van Morgan. Bij die geOplossing vorige puzzel
legenheden verkleedden de
VERTICAAL: l boord; 2 kook- PAARLEMOERKLEUR

J

r

Foto: Anko C. Wieringa

l

Kunst met grote K in het Katten Kabinet

gasten zich als figuren die de
kat bij leven graag zag, zoals
de visboer en melkman.
Hoe verklaart Willem Meijer
de fascinatie van zijn vader
voor katten? „De eigenwijsheid van de kat vindt hij heel
mooi, dat een kat gewoon doet
waar hij zin in had. Dat zie je
ook terug in het logo van het
museum: the cat that walks by
himself." Het
beeldmerk
toont een kat
die met zijn
staart losjes
omhoog de
andere kant
op loopt.
De gedachte achter het
museum is
weliswaar erg
speels, de
tentoongestelde kunst
is serieus en
waardevol.
De collectie,
die in ongeyeer twintig
jaar bij elkaar
gebracht is, bestaat uit honderden schilderijen, etsen en
tekeningen. Voorts beelden
van hout, brons en keramiek.
Een toneelkostuum uit de musical Cats ontbreekt evenmin.
Veel van de tentoongestelde
werken zijn gemaakt door beroemde kunstenaars, om er

een paar te noemen: Karel Appel, Picassp, Henriette Ronner, Corneille, Carel Willink,
Sal Meijer (geen familie),
Steinlen en Rembrandt. Van
deze laatste hangt in het Katten Kabinet de ets 'Heilige
Maagd met kind, kat en slang'.
Een van Willem Meijers lievelingswerken is 'Le locataire'
(de huurder), een lithografie
van Steinlen.
Het is een
Franse poster
uit 1913 waarmee huurders
werden opgeroepen zich te
verenigen tegen huiseigenaren. Meijer
wijst pp de afbeelding van
een armoedige familie die
zojuist op
straat is gezet. Een ontroerend detail
in het bijzonder spreekt
hem erg aan.
„Het enige dat ze hebben
meegenomen is hun kat."
Katten Kabinet, geopend maandag
tot en met vrijdag van 10 tot 14 uur;
zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur.
Herengracht 497 Amsterdam, telefoon 020-G2G.5378. Toegang tien gulden.

ster dat ook kikkerlarven en
salamandertjes te lijf kan
gaan.
En dan komt de grote dag:
opnieuw de tocht langs die
rietstengel, maar nu omhoog,
naar de zon. Een laatste vervelling. Het pantser breekt
open, een
tweede geboorte. De
volwassen
paardenbijter
slaat zijn
vleugels open.
Een grote libel met geel
borststuk en
blauw achterlijf begroet de
wereld.
Het goede
leven breekt
aan. In deze
bovenwereld
ben je als volwassen paardenbijter bijna
heer en meester. Met je libellenvleugels kan je de meest
onmogelijke vliegtoeren uithalen. Genoeg om de meeste belagers van je af te houden. Alleen boomvalken en misschien
een vlotte zwaluw kunnen je
achterhalen. Maar dat zijn
niet je grootste zorgen. Je
grootste zorgen zijn eten en
andere paardenbijters. Eten.
dat zijn vooral vliegen, muggen en andere insekten. Als ergens paarden of koeien rondlopen zijn er meer van die zoemers Daarom ben je blij met
boeren en met natuurbeheerders die koeien vrij laten rondlopen. Je zoeft rond koeienkoppen en paardenhoofden,
met om erin te bijten, maar
om steek- en strontvliegen te
vangen.
Dan de andere paardenbijters. De verdeling is eenvoudig. Andere mannetjes zijn om
mee te vechten, vrouwtjes zijn
om mee te paren. Met de heilige drie-eenheid eten, vechten
en paren breng je een paar
vrolijke maanden door.
Maar dan: oktober, herfst.
Steeds minder vliegen en
muggen. Steeds kouder weer
Je kruipt in een hoekje om betere tijden af te wachten. Maar
die komen niet. Eenzaam sterf
je. Na jaren geploeter in de
modder en één zomertje glorieus luchtvertier rot je langzaam weg.
In een rietstengel een paar
meters verderop zit een jonge
paardenbijter, winterbestendig in een ei verpakt. Zijn eerste geboorte af te wachten.

Remco Daalder

Weekmedia 17

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
MiiTM-:i<lvn-trnlirs klillnnl worden »r/rt nvrr l of 2 koIntnnirn hrfciltr in ilivrrsr U'tlrrünniltrti.
uli,
l':
"l
pupn» ..MIC.HO'S".
l'laalsin<; is mogelijk in ilt' vol^'ltili' rilitic:
/\M)VOOUTS M KI IWSIil.Al) ƒ(>.:>:( )><•!• millimeter.
Sluilinpilijd: maandag 17.0(1 uur.
l' knul IIK Irksl lelrfoniseh opgeven: 02H-.Ï717 Idfi «f
al(:evrn//end<'n aan:
* y.andvoorts Nieimslilad. Gastliuisplein 12. :>(!111M
X.andvnorl:
IMaalsili£ is ook mogelijk in ilr vol^cuilt1 cnmliuiatir:
\\2.X.liiiilvooi-|s Niru«sl>l;i,l. Amst.-Kri.us \Vi-ckhlail.
rilhnorns,- C.nuniul. cl<- lion.l,- \V„r r . A;.l-rn,.,-n!,T
(l^uininl. nllc t-tlilirs van lirl .Atuslrcdanis Sladsl.la.l. ./'d.(11! J..T >nillinu>li-r.
Sluilin^slijil: uiaanila^ I.">.(M) MUI-.
Tfc"
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woensdag 7 oktober 1998

Infoi-ilKilii' o\rr on/.i- overige aanll'ckki'lijkr aiUci'(«Milit'coiuhiiialics in de Mirro's /ijn op aanvraag o|>
nti/t' kaïilorrn verkrijgbaar.

* \ oor iM-irvrn ondrr nummer wordl l r *-r! rMra in
n'kriiiiig gi'brarlit. jdsrncdi- /'Ji..")0 iidin.kosli'ii.
•^

l tij plaatsing in di- Mici'o's worden ficcn bt'wijsuniunn-rs viTslinird. Op vcr/ork wordt aan advcrtccr«Icrs buiten liet Vfrspn-idings^fliird rc'n krant vcrsliinrd. lltt'rvoor xvordt yo.iïü i u r»1 kt'u ing grlirachl.
All.-prij/rnrxrl. 17.5% BTW
l' kunt d«' Irksl van uw Mirro-advcrlrnlirromltmatir /
telefonisch op»rv*'ii;

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

(dil nummer is nirl voor bczorgklacltleii) ol /enden aan:
Mirro's \\ i'rkniedia
I'oslhns 1 5 6 - 1000 AI) Amsterdam
Ook voor rcarlifs niel hrii^iuiinincr
De slnilingstijilen gelden vooi- plaatsing in de/elfde
w,.<-k.

N Oor de betaling ontvangt n een ae<'eptgirokaart.

Schoonmaakpersoneel
gevraagd

Horecapersoneel
gevraagd

Zorgcentrum voor Ouderen
Schinkelhaven zoekt met onPerfect Schoonmaakbedrijf middellijke ingang een
en dienstverlening zoekt
INSTELLINGSKOK m/v
MET SPOED schoonmakers voor max. 32 uur per week.
en bouwopruimers.
Tijdelijk ter vervanging van
Tel. 020-4862673/4862674
langdurige zieke. Inl.:
of 06 54736588.
020-6731368; dhr R. Keijzer,
Schinkelkade 69
1075 VM Amsterdam.
Schoonmaakbedrijf van Berkel BV te Naarden is op zoek
naar schoonma(a)k(st)ers.
In diverse plaatsen o.a.:
Amsterdam, Amstelveen en
Abcoude.

Verloren en
gevonden

Bel voor inlichtingen naar • Omg. Winkelc. Noord wt/gl
Hoofdkantoor te Naarden: gouden armb. m. stenen.
Emot. waarde! 57160909.
035-6951615.

Winkelpersoneel gevraagd

Broodbakker Simon Meijssen

ATTENTIE

De opleiding tot rij-instructeur Danseressen of jonge vrouof vrachtautochauffeur start wen met kleine voeten of een
maandelijks in Amsterdam. hoge wreef gevr. als voetmoVraag gratis info (brochure) del. Min. Ift 18 jr, min. lengte
SAN
Verkeersopleidingen 1.55 m. Tel. 023-5315529 (tusU bent startend, dan wel aan een nieuwe uitdaging toe of A'dam. Tel.: 020-69 22 223.
sen 19.00-22.00 uur).
herintredend, minimaal 2 dagen per week beschikbaar,
Stomerij-wasserij
vraagt
wezelfstandig en voelt zich betrokken, servicegericht,
gens uitbreiding gemotiveerPersoneel
initiatiefvol, representatief en beschikt over
de medewerkers m/y. Parttigoede contactuele vaardigheden.
aangeboden
me/fulltime
mogelijkheden.
Solliciteren na tel. afspr.:
Dan bent u degene om in een enthousiast team
te werken, waarbij collegialiteit, open communicatie,
Pamba B.V., 020-6949236.
Jonge vrouw zoekt huish.
klantvriendelijkheid en humor de boventoon voeren.
• Wij behouden ons hetwerk. Tel.: 06-51980817.
recht voor zonder opgave van Man zoekt werk in de huisBrief met foto aan:
redenen teksten te wijzigen houding, ƒ 15,- per uur.
CAPELLE MAKELAARS & ASSURANTIEKANTOOR BV
of niet op te nemen.
Tel.: 06-50291467.
Postbus 75480
1070 AL Amsterdam
Gezocht een telefoniste/receptioniste/office-manager m/v
op middelgroot kantoor, met korte communicatielijnen,
goede arbeidsvoorwaarden, waar uw mening telt.

DAS Rechtsbijstand
Daardoor is er ruimte voor klant, en servicegerichte
medewerk(st)ers die mee willen werken aan de vorming van
een informatiedesk en een intake-bureau.
Wij zoeken enthousiaste

medewerk(st)ers
Informatiedesk (parttime)
die nu in willen stappen en aldus bij willen dragen
aan de vorming van deze zich ontwikkelende discipline
(ook hebben wij ruimte voor oproepkrachten).
Zij hebben een bemiddelende rol in het telefoonverkeer
tussen onze juridische medewerker en de cliënten en vangen
het binnenkomende telefoonverkeer op, zij geven
voortgangsinformatie en maken waar nodig terugbelafspraken en leggen deze elektronisch vast.
Voor deze functies zoeken wij mensen die:
- minimaal HAVO/MBO niveau;
-ervaring hebben in een soortgelijke functie;
-ervaring hebben met PC's;
-een goede telefoonstem hebben;
-correct Nederlands spreken;
-goede contactuele eigenschappen bezitten;
- een klantvriendelijke benadering hebben;
-aantoonbare typevaardigheden hebben.

Voor meer inlichtingen kun je terecht bij mevr. Els Staal,
Teamleider van de Informatiedesk (020-6518803).
Richt je schriftelijke sollicitaties binnen 2 weken aan
de sector Personeel & Organisatie
t.a.v. de heer Victor de Bruijn, personeelsconsulent.

DAS Rechtsbijstand
Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam Zuidoost.

EDITH
MANVIS
GEZOCHT
Door Sonja de Lange.
Bel dochter Judith Rohmer. 071-5174139.
VWO Marktonderzoek vraagt in Amsterdam en omgeving
vrouwen van alle leeftijden die te maken hebben met
VOEDSELALLERGIE EN/OF HUISSTOFALLERGIE.
Heeft u zelf of een van uw kinderen hiervan last?
Belt u dan voor deelname (tegen fin. verg.)
tel. 026-3815036 (ook 's avonds).
Vraagt u naar Robert Verhoeven.
• Dringend gezocht: babykinderkleding voor weeshuis.
Monet, 023-5717177.

Felicitaties

• Uw particuliere Micro bon• Nico, Wim zijn opa's geworper post verstuurd bereikt den. Van Harte Gefeliciteerd.
ons pas over 3 a 4 dagen. Het woensdag Golfclubje.
Opdrachten die te laat
• Susta-Dënys. Veel Geluk en
binnenkomen worden
Liefde met Rosa Denise.
automatisch de week
De twee opa's.
daarop geplaatst.
Zat. 10 okt. ROMMELMARKT
in het dorp. Dierenbescherming Zandvoort: 5714561.

Uitgaan

Een pruik als het
nodig is!

Elke donderdag dansen en
ontmoeten v. alleengaanden
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieuwelaan 34A Osdorp, v.a. 20 u.
Zat. 10 okt. 'Stijldansavond'v.
alleengaanden & paren. De
Ossestal, Nieuwelaan 34, Osdorp, 20.30 u. Géén danssch.
leder, welkom. 0297-328712.

Markten/braderieën
* aparte
pasruimte
* ruime
sortering in
haarwerken
en pruiken

*

bezoek aan
huis oF in
het
ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

Dus... maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
heren(mgat)werken
Dinsdags gesloten.

GROTE VLOOIENMARKT
Amsterdam Osdorp, zondag
11 oktober 9-17 uur
Sporthal Ookmeer
Dokter Meurelaan 4
Inl.: Midland BV 033-4751167.
Vlooienmarkt zo. 11 oktober
sporthal Zeeburg
A'dam
10.00-17.00 u. Afsl. Ring
S114. Tel. 020-6425871.

Kunst en antiek

Heemsledestrcat28
b.h. Hoofddorpplein.
Amsterdam.

*Veilinggebouw Amstelveen*
Heden INBRENG voor veiling
19 en 20 oktober. Spinnerij 33,
Amstelveen 020-6473004.

Tel.020-0157107

Mode

Monet Strijkservice

Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
UW TAKEN
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkIn teamverband worden er dagelijks 340 kosjere maaltijden zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
verzorgt voor bewoners en medewerkers van het verzorgings17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-52502188.
huis en het verpleeghuis. Het bereiden van de maaltijden
gebeurt op conventionele wijze waarin nog oog voor het product,
hygiëne (HACCP) en vakmanschap een duidelijke plaats
Kinder/baby-artikelen
innemen.
Beth Shalom biedt allerlei faciliteiten, o.a. het bereiden van de
maaltijden voor het restaurant Nesjomelet (Eettafel) en maaltijden
voor de thuiszorg Amsterdam.
WAT WIJ VRAGEN. ..
Het diploma instellingskok met aanvullende diploma's en minimaal
twee jaar werkervaring binnen de gezondheidszorg en/of in de
horeca. Daarnaast verwachten wij een flexibele instelling,
uitstekende contactuele eigenschappen en goede mondelinge
vaardigheden, een ordelijke en accurate instelling, het kunnen
werken in teamverband, zelfstandig kunnen functioneren.

Kinderkleding verkoop
Met zéér hoge
Zondag 11 okt. van
in k.d.v. "Pippeloentje"

Het salonschip waar u mee vaart is sfeervol ingericht
en terwijl u uitzicht heeft op de omgeving kunt u genieten van een uitgebreide High Tea, bestaande uit een
theebuflet met sandwiches, brownies, scones en andere zoete en hartige lekkernijen.
Onderweg vertelt de kapitein graag leuke wetenswaardigheden over de omgeving. De schepen zijn comiortabel uitgerust en ook bij slecht weer is het goed toeven tijdens deze gevarieerde vaartocht.
Data:

maandag 19, dinsdag 20, donderdag 22
en vrijdag 23 oktober 1998
Vertrek: 13.00 uur, Steiger 7 Amsterdam
Einde: omstreeks 16.00 uur, Steiger 7 Amsterdam
Kosten: Normaal voor de Herfsttocht
inclusief High Tea fl. 52,50.
Speciaal voor lezers van Weekmedia fl. 10,= korting
tegen inlevering van onderstaande, ingevulde bon.
Kinderen van 4 t/m 11 jaar betalen de helft van de prijs.
Deelname aan Herfsttocht op het luxe salonschip F.Q.
den Hollander is alleen mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-6262466. Deze bon dient bij vertrek ingevuld ingeleverd te worden aan de kassa van Rederij
Naco, De Ruyterkade Steiger 7 in Amsterdam..

Bon voor onze lezers
Naam: .
Adres:
Postcode:

Woonplaats: .

Datum:
Aantal personen:

geeft u meer!

De locatie in Buitenveldert is goed bereikbaar en u kunt gratis
parkeren. Wij hebben een actieve personeelsvereniging die
meerdere malen per jaar activiteiten organiseert voor u en uw
gezinsleden.
BELANGSTELLING?
Voor meer informatie kunt u, tussen 9.00 en 16.00 uur, contact
opnemen met de heer J. Riool, hoofd voedingsdienst, telefoon
020 - 661 15 16. Natuurlijk kunt u ook meteen schriftelijk
solliciteren.
Uw schriftelijke sollicitatie met cv, kunt u binnen 14 dagen
richten aan:

BETH SHAIJPM
voor bijzondere zorg

afdeling Personeel & Organisatie
Kastelenstraat 80,1083 DE Amsterdam.
STICHTING BEJAARDENZORG AMSTELVEEN
vraagt voor verzorgingshuis "t HUIS AAN DE POEL" een

keukenhulp m/v
voor 15 uur per week, volgens wisselend rooster.

De opleidingen gaan beginnen bij:
A.B. NAILS (Always Beautiful Nails)
Manicure en div. soorten kunstnagels.
Bel voor de folder met alle informatie:
023-5240210 of 06-50504583.

Kunstweb
workshops en weekends
Werken in de doka
Schilderen met olieverf
Sketches
Melodrama
Briefroman
en nog veel meer
Stadspas- en CJP-korting
Meer info? Bel: (020) 5205353

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Ja, reserveer snel voor een 3-daags herfstvakantie-arrangement:
+ 2 overnachtingen in een gezellig vakantiehuisje met TV.
*3 dagen lang gratis gebruik maken van de vele nieuwe en
J?
geweldige attracties zoals The Eagle, de wildwaterbaan, de
f
looping star, de spannende wild west shows, lekker verwarmd
zwemmen in het unieke Bergbad en nog véél meer.
*genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's,
t:
*Dat is een belevenis voor de kinderen én voor u!
3 Clcl££€£ll I 348»™
per vakantiehuisje, max. 6 pers.
Geldig voor de data:

* vr

16 - za 17 - zo 18 ofet.

* ma 19 - di 2O - wo 21 okt.
•k -wo 21 - do 22 - vr 23 okt.

ma 26 - di 27 - wo 28 okt.,
SLAGHAREN, DAAR GENIET JE NOG 'T MEEST ** wo
28 - do 29 - vr 3O okt.!
RESERVEER SNEL: 0523-683000 TOT 20.00 UUR Aankomst 14.00 uur; vertrek 10.00 uur. ;
Ik ben een opwindende griet
uit Leiden en zoek via deze
Vaar/surfsport
weg een spontaan maar ook
spannend contact. Ik heb
donker haar, groene ogen, • Surfkar v. transporteren
Hieronder vindt u een kleine selectie van de
flink voorkomen en ben slank. surfplank achter de fiets (Bahonderden aanwezige advertenties.
Heb je zin in contact via de tavus) ƒ 50. Tel. 023-5739048.
telefoon of LIVE, maakt mij
Houd jij net als ik van knuffe- Doorbreek de sleur! Spring uit niet uit, ik wil je snel!
len, uitgaan, zwemmen en de band. Neem contact op Boxnummer 828720.
Rijwielen,
gezelligheid. Ik ben Joyce en met Claudia. Ik ben 25 jr, altijd
motoren,
mijn leeftijd is 19 jaar. Ben jij ondernemend, lief, vrolijk, Wat kan ik nog meer zeggen,
van dezelfde leeftijd en wil je spontaan en op zoek naar dan dat ik bijna niet kan
bromfietsen
mij nog beter leren kennen. een leuke levensgenoot. Wil jij wachten? Je moet wel spanGrijp dan je kans voordat het je leven met mij delen? Dan is nend zijn en niet verlegen. Ik
ben een 30 jarige vrouw, don- T.k.: brommer Puch Maxi 2 jr
te laat is. Boxnummer 977876. dit je kans. Bel snel.
ker haar en donkere ogen. Als oud, met verz. + helm. Vaste
Boxnummer
924920.
Reageren op advertenties
je niet gebonden bent, mag je prijs o.i., tel.: 023-5720304.
met boxnummer?
Een man weet niet wat hij ook bellen, als je weet wat ik
mist, als hij mij niet kent. Ik bedoel,
bel
boxnummer
Auto's en
zoek iemand met humor en 971981.
auto-accessoires
temperament. Ik hoop dat jij
• Reflectanten op advertenHieronder vindt u een kleine dat bent! Boxnr: 348545.
ties onder nummer gelieven
selectie van de honderden Een relatie op basis van reservoor te zorgen dat het numVoor een perfecte SAAB
aanwezige advertenties.
pect en gelijkwaardigheid, mer in de linker-bovenhoek SAAB SERVICE MOLENAAR
dat
zoek
ik!
Ik
heb
bruine
op de envelop staat vermeld
Dansen, fietsen, wandelen,
Rep., onderhoud, APK.
Eigen revisie-afdeling
autorijden, dat doe ik het liefs- ogen, bruin haar en een bre- en dat de brief geadresseerd
Motoren/versn.bak
te! Ik ben een probleemloze de belangstelling. Linda, dat wordt aan: Weekmedia, Postis
mijn
naam.
Ik
ben
47
jaar
en
bus 156, 1000 AD AmsterVerkoop nw/gebr. ond.
dame van 65 jaar. In mijn hart
ROYAL CLASS SAAB
voel ik me nog 40 jaar. Katy, optimistisch. Heb jij een warm dam. Dit voorkomt vertraging
sportief, modern en gek op hart en een goed stel herse- in de behandeling.
plezier. Wil je mij leren ken- nen? Reageer. Boxnummer
Rijles auto's
938256
nen? Groetjes!
Te koop
en motoren
Boxnummer 950284.
Hallo, met Gert! Ik ben een
aangeboden
leuke vent van 52 jaar en ik
Ik ben op zoek naar een zoek jou! Ik zoek een lieve en
diversen
Alblas Verkeersscholen
vrouw voor een serieuze'rela- warme vrouw voor gezelligtie. Ik ben 35 jaar, donker heid uit en thuis! Mijn motto:
blond, slank, 1.83 lang, ben alles mag, niets hoeft. Denk jij • Dam. Mephisto schoen, mt
UW RIJBEWIJS
gescheiden en heb geen kin- er ook zo over? Neem dan 38, ƒ50, hr. schoen. Avang, Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
deren. Ik ben geen bar of dis- snel contact met mij op!
mt 7.5, ƒ40, 023-5713509.
Voor auto/motorrijles in
cotype. Als jij mij wilt leren Boxnummer 352390.
Te koop: Lego (compleet) en Amsterdam e.p. is een gratis
kennen moetje maar snel belHe, jij daar! Lange, slanke keyboard. Tel: 023-5718340. infogids verkrijgbaar.
len. Boxnummer 357963.
man tussen de 25 en 35 jaar.
Tel. 020-4205386.
Ik heb inmiddels al een paar Ik ben waarschijnlijk op zoek • T.k. lits jumeaux ƒ 50.
Tel.:
Eiken
t.v.
kast
ƒ50.
maanden geen contact met naar liefde van jou! Ben je
- Wij behouden ons het
een man gehad. Kun jij je vrolijk, spontaan en gek op 023-5715586.
voorstellen hoe ik me nu be- kinderen? Reageer! Mariska, T.k.: nieuwe inbouwijskast, recht voor zonder opgave van
gin te voelen? Ik kan je garan- dat is mijn naam. Heb blauwe (Siemens) 1.23 hoog. Tegen redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.
deren dat het weer begint te ogen, kort haar en nog veel redelijk aanbod. 5731825.
kriebelen. Ik wil overal met je meer! Boxnummer 822408.
afspreken, dus bel!
He, jij daar! Zoek jij via deze
Boxnummer 982737.
VBO-Makelaars
weg een Surinaamse, AmMomenteel ben ik nog gebon- sterdamse jongeman van 20
den. Toch zoek ik via deze jaar? STOP! Dan ben je bij mij
THEO RIETVELD VASTGOED,
weg een lieve, gevoelige aan het goede adres! Wat
VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 020-6418541'
man. Ben jij dat en ben je net zoek ik? Een leuke, mooie,
als ik ook een echte dieren- licht getinte jongedame. Ben Altijd de beste condities - de voordeligste tarieven. Wedden?
vriend? Mk luister naar de jij dat en wil je me beter leren
naam Carla én wil jou graag kennen? Bel snel!
beter leren kennen tijdens Boxnummer 201301.
Onroerend goed
Onroerend
een date! Boxnr: 494851.
en woonruimte
goed te koop
Het maakt mij niet uit hoe oud
Studente zoekt via deze weg of jong je bent, als je maar
te huur
aangeboden
mannen met veel ervaring! ondeugend met mij wil afaangeboden
Mijn naam is Inge, ik ben 21 spreken. Ik heet Michelle en
jaar met een slank postuur. Ik ben een echte lekkere meid,
herenhuis
heb blonde haren, blauwe in voor alles wat spannend en DUIVENDRECHT
Te huur: vrije bovenetage met
ogen en ben 1.76 groot. Ik ondeugend is! Bel me snel, ik met garage (6 kamers).
Evers Vastgoed, 020-6971496 keuken, toilet en gebr. v. douhoop dat jij me het een en heb er echt zin in!
www.xs4all.nl/-eversog
che. Tel.: 023-5715786.
ander kan bijbrengen, ik be- Boxnummer 979889.
loof dat ik goed ga opletten.
Hobby's: Dansen, muziek, uitBoxnummer 971187.
Tenten en
gaan. Wat ik allemaal heb?
Financiën en
Wat ik wil doet niet ter zake, Kastanje bruin haar en 3 uitkampeerhandelszaken
nee wat ik doe bepaal jij zelf. wonende kinderen. Anne, 45,
benodigdheden
Ik ben en 40-jarige rijpe dame 1.70 lang, gescheiden, niet roen het lijkt me heerlijk om con- kend, niet onknap, meisjestact met je te hebben. Als jij je achtig, dat ben ik. Ben jij moAf te halen 4 pers. bungatelefoon of boxnummer ach- dern, slank, 1.80+ en langhaV.A. ƒ75 - DORSMAN
terlaat gaan w'e elkaar eens rig. Bel nu! Boxnummer low tent i.g.st. voor fles rode
blijft toch goedkoper!
wijn. 023-5717063.
bellen. Boxnummer 406504. 962792.
Bel nu: 023 - 5714534.

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

0906-50.15.15.6

in 5 dagen

Autoverzekering

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

Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) niet vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12.
2041 JM Zandvoort'
Gratis Micro's en betaalde

BRIFA'EN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 9,99 (1CL. BTW)
EXTRA
(u dient CT rekening
moe te houden dal bij
uw opgave de regel
hr.o.nr.... hu r. v.cl. blad
als l regel bij u\v tekst
gerekend wordt).
Wij zijn niet aunsprakelijk voor fouten ontstaun door onduidelijk
handschrift.
Wij behouden ons het

Micro's moeten worden inacle- retht voor '-«"der
vcrd aan de balie van ons kan- "Pf"'0 ylln ™delu;" ,
,..,
,
teksten te \viizmen ol
oor lot uiterlijk maandag
„,,, u.IU.„1(^
16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.: 023 - 5713780.

ed 17

SCHILDER heeft nog tijd v.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
prijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 5719800.

PRIVE-LES Engels, Latijn,
Grieks, Dutch lessons. J. Bak- • ANNULERINGEN van adker, Botticellistr. 38-2, A'dam vertentie-opdrachten kunt u
(bij Olympiapl.), 020-6751664. UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Micro's Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD
Amsterdam.
Beeld en geluid

VAN U WORDT VERWACHT:
- deelname aan de voorbereiding van de maaltijden;
Sport, spel en
- schoonmaakwerkzaamheden van keukeninventaris en ser- Verb. leegverk. losse Hifi+sur
ontspanning
vies.
Harm/Kardon; Teac; SonyEs;
Rotel; Technics Medevport;
De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag van 11.30-16.00 Luxman; JBL; JMLab; Infinity.
• Klaversjassers
gezocht
uur en 1x per 2 weken op zondag van 09.00-15.30 uur.
CARIDAX HIFI, Adm. de Ruy- voor de vr.avond. Hotel Faterweg 131 Asd. 020-6837362 ber, na 18.00 uur. 5719185.
De salariëring is conform de CAO-Verzorgingshuizen, schaal
1 (maximaal ƒ 2.804,00 per maand op fulltime basis).
Het betreft vooralsnog een tijdelijk contract in verband met
vervanging wegens ziekte.

Beleef 'n avontuurlijke vakantie in
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN

van topmerkenü!
kortingen.
12.00-16.00 uur
(achterkant H.I.K.)

T.k.: kinderzitje voor brommer
Verhuizingen
ƒ 50, kinderfietsstoel, ƒ 75,
Koeistr.
comb.
kinderw.,
ƒ250, ledikantje (wit), ƒ150,
loopstoeltje, ƒ50, dekbedje. X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen/transport.
Tel.: 023-5720304.
Voll. verz. Dag-nachtservice.
WAT U KUNT VERWACHTEN
020-6424800 of 06-54304111.
Een fulltime arbeidsovereenkomst met een arbeidsduur van
36 uur per week. De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAOZiekenhuiswezen. Salariëring volgens FWG-groep 30. Wij bieden
Opleidingen/cursussen
u de mogelijkheid tot een gunstige spaarloon- en premieregeling.

Op 19, 20, 22 en 23 oktober 1998 zet de kapitein van het
luxe salonschip F.Q. den Hollander de koers uit voor
een mooie tocht over de Amstel.

EEN DAG SLAGHAREN IS EIGENLIJK TE K<

Reageren op advertenties met boxnummer?

Deze functies worden bij DAS goed gehonoreerd.
Naast het salaris heb je recht op 8% vakantiegeld,
een 13e maand, reis- en studiekostenvergoeding en een
premievrij pensioen. Je hebt recht op minimaal
25 vakantiedagen op fulltime basis en 11 Vz ATV dag
op fulltime basis.

zelfstandig werkend kok

Herfsttocht

Oproepen - Mededelingen

Verzekeringsmaatschappij (125 miljoen premie,
450 medewerkers), verleent op verzekeringsbasis rechtshulp
aan haar cliënten. DAS staat voor de uitdagende taak
om de juridische organisatie uit te breiden •
met een telefonische klantenservice.

Metrohalte: Bullewijk
Het idee dat alleen jonge mensen interessant zijn is onzin.
Soms heb je als bedrijf behoefte aan jonge, soms aan oudere
mensen. Wij zoeken iemand die leiding kan geven aan een
Divers personeel gevraagd
van onze winkels. U (jij) houdt er van mensen te verwennen,
de medewerkers te stimuleren. U (jij) hebt humor en nog
steeds vechtlust? U (jij) wilt een ideaal uitleven? Iets moois tot BETH SHALOM bestaat uit het zorgcentrum en het verpleeghuis
stand brengen. Wij, broodbakker Simon Meijssen met 5 van de Stichting Joods Amsterdamse Bejaarden Centrum.
broodwinkels in Amsterdam Zuid, willen dan een gesprek met Het zorgcentrum is gevestigd in Buitenveldert en het verpleegu (jou). Bel of schrijf naar: Broodbakker Simon Meijssen, huis in Osdorp. Betn Shalom biedt verzorging, verpleging en
vraag naar Co Meijssen of Marja Klopper, Albert Cuypstr. 78, huisvesting aan 350 bewoners.
1072 CX Amsterdam, tel. 020 - 6628309.
WIJ ZOEKEN CONTACT MET KANDIDATEN VOOR DE
Stomerij Pamba zoekt voor een nieuw te openen filiaal op het FUNCTIE VAN:
KNSM-eiland te Amsterdam BALIEMEDEWERKSTERS voor c
dgn p.w. Ben je 35 jaar of ouder, representatief, niet-rokenc
en op zoek naar een leuke job? Reageer schriftelijk: Pamba
Textielreiniging B.V., Veemarkt 47, 1019 DA Amsterdam.
volgens een rooster met wisselende diensten.

WEEB3MI1M geeft u meer!

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

Kennismaking

Telefonische informatie wordt verstrekt door de heer Fer- REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
beek, clusterhoofd Voeding, op maandag, dinsdag en vrijdag Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, >24 uur per dag,
7 dagen per week. Wat moet u doen?
tussen 14.00 en 16.00 uur, tel. 020 - 641 9351.
1. Kies een leuke advertentie.
Uw schriftelijke sollicitatie ontvangen wij graag voor 19 okto- 2. Bel met 0906-50.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
ber 1998. Uw brief kunt u richten aan Stichting Bejaardenzorg 3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
Amstelveen, t.a.v. personele zaken, Populierenlaan 21, 1185
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
SE Amstelveen.

t/m 3 regels ƒ 5,60
t/m 4 regels ƒ 7.47
t/m 5 regels ƒ 9.34
t/m '5 regels ƒ 11,21
t/m 7 regels/ 13,08
t/m 8 regels ƒ 14,95
t/m 9 regels ƒ 16,81
t/m 10 regels ƒ 18,68
Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niel opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de /akelijke mark'i. lot een maximum van één advertentie
per week. Ook /onder vermelding vraagprijs (artikelen te /amen niet boven l' 300.-) kunl u niel sraiis adverteren. Alle prij/en /.ijn incl. I7.5r/f BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:
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Diversen
Mr. LAMA, betaling na resulaat. Afrik. internationaal
medium biedt hulp bij terug<eer geliefde, bescherming,
carrière, examen, geluk, hojeloze problemen. 6684461,

0906-Nummers
0906.98.89. Rijpe Sjaan DD
zkt jongens (18) v. Live Seks.
Grijp onder m'n rok. 99 cpm.
50 cpm! Binnen 5 seconden
vrouwen 30+ direct live aan
de lijn! 0906-17.22.

,<,'\
Vi ü
v')» *^-.'"jf/T 4M AT-ï"a5<ii 32 ! »fc'V\3 1 ..,'-V," ' '

JVC SUPER-VHS
VIDEORECORDER

gaat niets te ver, y >^
J.

"j. r

ï.1^ V J* x - i v " f ' )

;_, f

.:i|V < ' "i '

"-.

WVJxtrajageprijzenjdoor gezamenlijke _ , - , * - . /
/^
ei inkoop
Van 3000 Experts in Europa,^*v
5 ^'' Y
'- O'
,'•*; /t»,.» w"w' , i ' *V.vT-f
^
> V", ' '
;
^. Gratis Expert All:Risk's Gar'antie ,, ;t^ V , • >

Nog nooit vertoond.
De onovertroffen beeldkwaliteit .
van Super-VHS nu onderde 1000,-.
Ook een perfect beeld bij kopiëren
en monteren met Jog/Shuttle.
Natuurlijk Showview en PDC.

XN

t

50 cpm! Thuiscontact: vrouwen (20-59) zoeken een afspraak thuis. 0906-17.44.

4

GraÖs T i s b ë

60 cpm.! Wijkdating: vrouwen
uit jouw wijk zoeken een afspraak! 0906-17.17.

/~\•~

s

i

T(

.

f

*r

f

.

'

'

*

*

Afspreken in jouw
postcode-gebied:
0906-50.222.04 (1 gpm)

S

P Vakkundige en snelle service. „'

BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

S

? G'**'* Gélüidsgararitie.' £<<-n v

l^S .

' " - ; ~ _ ; , -_ '

.;~•

0906-98.50

> ,"v ,/"

^ Gratis Vidèb-onderhoiid:

24 u/pd (1 gpm)
Zie ook Nieuwsnet 9
Kabeltekst pag. 440 en 450

c

''

-' > *

,

'

.' \^,:;U, :
Gratis Omruilgarantie.

Beluister anoniem
advertenties 18+
0906-50.15.15.6 (1 gpm).

3 Modern Ketaa|gemak . "f\ J i met ö.a. de Expert Creditcard. > -.

Biseks! Buurvrouw/buurmeis
je (18)! Spelletjes steeds har
der! 99 cpm. 0906-95.26.
Dagelijks seksen hete meisjes (18) op onze LIVELIJN! De
heetste! 99 cpm. 0906-06.03.

5 wwtó.exp^ïjV ''t # v&>/'-

Direct contact met
stoute vrouwen
0906-50.222.21 (1 gpm.)
Direct contact met
vrouwen thuis!
090fr50.222.21 (1 gpm).
Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
0906-50.222.21 (1 gpm).
Een spannend
contact in de buurt
0906-50.222.04 (1 gpm).
Ik ga door, waar anderen
stoppen! Schaam me nergens voor en wil harde SEKS!
Harriet! 99 cpm. 0906-97.94.

1299

Lak, Leer & Fetisj
Bel de SM-KELDER LIVE!!
Meesteres & Onderdanige
aanwezig. Speel of geniet
stiekem mee, 24 u.p.d.

i ;

- v'*V" v^-£*'. >
_

V T-Jl_ LfTTl1-.?..

f*

ftrf

J

\

.,!/

0906-1769
(18 jr en ouder)
LIVE! Black, beautiful en hot!
Voor de liefhebber v. zwarte
vrouwen! 99 cpm. 0906-06.01

w

fe^s^?^S^

Live! * SEKSRELAXBOX *
Terug van weggeweest'"
Seksen met z'n tienen tegelijk
Praat of luister stiekem mee!!
24 uur per dag live!

BAUKNECHTSYMPHONY
DELAYVAATWASSER
Vooraf te programmeren 4 wasprogramma's
met LED programmaverloopmdicatie.
Instelbaar bovenrek, variabele onderkorf
enwaterstop Fluisterstil

0906-1769
New*New*New*New*New
De 1e seksafluisterlijn v. Holl
0906-97.22 Secret!! 99 cpm.
Ontdek de duistere wereld!
SM. Je meesteres LIVE! Zij
wijdt jou in! 99cpm. 0906-9626
POSTCODE DATING! Vrou
wen 18-55 jr zkn sekscontact
Bel: 0906-18.44 (80 cpm).
' SEKS ALARMNUMMER *
Snelseks Direct Live 99 cpm

0906*0611
Spannende date?
0906-50.15.15.6.
Advertenties van
vrouwen 18+. (1 gpm).
STUDENTES geven tel.nr
voor sekscontact!
Bel: 0906-18.22 (1 gpm).
Vanavond al een
fijne afspraak?
0906-50.222.04 (1 gpm).

Wat jij wilt
0906-9789
Je zegt 't maar, 105cpm

Diverse clubs

DESIRE ESCORT
24 u. p.d. All creditc. ace.
020-6700620
023-5511198
035-6220655
036-5360208
http://www.desire.nl
Spontane dames welkom
'HOGE BIJVERDIENSTEN*
Dames v.a. 18 jr gezocht voor
het van huis uit voeren van
gesprekken met 06-bellers. U
kunt dag en nacht werken, de
computer houdt bij hoeveel u
verdient. Dit kan oplopen tot
ƒ5000,- br. p.mnd. Bel voor
info: 010-294.48.80.

PANASONKEBC600CSIVI.TELEFOON
,,
!
* .Superklêjri"(slechtst 3xX1i CTi)'érfpracfitigtdesign. •" ,\>
l

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IM HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

v-, TötjSQmintoerl spfèettijd èTvBUul stahab7tijd:>; "ï
: iL.Ï/iÜLs.^-rjïv; lui^J^Tiiruiiil.'^.!^',',-.^^ .->1 '

Haarlem*, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.

Luxe privé huis! Topmeisjes,
10-01 u, 7 dgn p.w. Sauna +
bubbelbaden. Sarphatipark
118, A'dam. 020 - 6723022,

Vragen over de
bezorging?
Bel Interlanden
Spreigroep

expert
*Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. **Audio, video, hifi.'

^ ^^^^Jiil^L^-U -L^..-.Ji.5.rJLL>^-.J.

ilLJ^^lJ..,,.

E X P E RT ,

J

DA A

0900-,.8 9 9 8 2 0 0
(20 cpm)

on/

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal
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The new Chrysler 300M. Design with an Attitude.
Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:

Op Internet; http://www.chrysler.nl

Dr.

U bent de eerste die uw foto's ziet

NIEUWE

C H R Y S L E R

300M

Hel w o n d e r van A m e r i k a a n s e a u t o l e c h n o l o g i e en v o o r u i t s t r e v e n d design

Mei de

f r a a i s l e b e l i j n m y die u ooil z a g . En hel meest c o m f o r t a b e l e interieur w a a r i n u o o i t

dus ook voor uw fotowerk naar

de Gaper Drugstore.

heeft

p l a a t s g e n o m e n . E e n m a g n i f i e k e ambiance, m e t s t a n d a a r d

o.a. verwarmde

lederen s t o e l e n ( L E ) , een m u z i e k i n s t a l l a t i e van c o n c e r t k w a l i t e i t , cruise c o n t r o l en

Sterk in jjer/ect fotowerk

Autostick

Daarmee c o m b i n e e r t u het c o m f o r t van een a u t o m a a t met het s p o r t i e v e

BUDGET
KLEURENFOTO'S

van s c h a k e l e n

van Meinbeeld kleurenfilms

dealer. T H E

Voeg d a a r b i j de b o o r d c o m p u t e r , de l i c h t g e w i c h t 3 . 5 i V6 of 2.7i

V6 m o t o r , en u w i l t w a a r s c h i j n l i j k v a n d a a g nog een p r o e f r i t maken bij de Chrysler
S l' ! R l T

O r

A M E R I C A

ON

W H E E L S.

vanaf,
Vraag ook naar de

PRESTIGE-FOTO

DRUGSTORE

CHRYSLER HEEMSTEDE

v^

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

\'öK DROGISTERU & PARFUMERIE -^»
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL (P3-5712513. SPAAR ONZE KASSABONNEN
P. OLIESLAGERS

C h r y s l e r 300M v a n a f ƒ 8 9 . 9 0 0 , - . l'r„,,
Afiicliccld C hryskr 300M 3 5, Vö vanaf ƒ 109 900, Voor mcir mfori

ALS JE OM MENSEN GEEFT,
G E E F JE AAN

Chrysler

«?'*•

met nieuwe film voor slechts f Jj"

STEUN ONZE STRIJD TEGEN EENZAAMHEID.

: hel Cluysle.

Er is een nieuwe efficiënte manier om snel
in contact te komen met leuke meisjes,
vrouwen en mannen via de Contactlijn. Op
de Contactlijn 0906-501515.6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van lezers die een
serieuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van één van de nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties
door een leuke reactie m te spreken.

' i i GIRO 6868

anoniem, een gratis contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat u de advertentie
heeft ingesproken automatisch een boxiiummer en PIN-code van de belcomputer.
Hiermee kunt u later de reacties op uw
eigen nummer beluisteren.

Uitgebreide Garantie

Voor nog meer reacties kunt u de door u
ingesproken advertentie ook nog plaatsen
in onze krant.

Telefoon 023-573 16 13

Probeer het direct. Veel mensen hebben op
deze wijze al binnen één of twee dagen
leuke contacten met anderen gekregen.
(l.OOgpm)

Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

rtcur cxcl kostt-n njklaar maken en vcrwijdiruiKshilciraKC l tasc vnnaf ƒ l 862, ptr maand (cxü BTW en brandstof)
se 0347 36 78 50 of Chryilir Nederland l) V 0 3 4 7 3 6 3 4 0 0 Wiiziumiicn voorbehouden Op interna Inip //www chrytlcr nl

DE CONTACTLIJN

HET

N E D E R L A N D S E RODE K R U I S .

,icl BTW af

t Leveren/monteren alle merken
»Autoruiten origineel
i Kentekenplaten
> Gelaagd en gehard glas
volgens rnodel op maat

Lijsterstraat 18,2042 C J ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

4"

LAAT ONS UW PRODUKT EEN DIENST BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-4309116.
SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS; DAT
Wie wint de nieuwste prijs van Nederland?

Eerste PostcodeMiljoenStraatprijs
De Deel in het centrum van het Brabantse Gemert is de eerste
PostcodeMiljoenStraat van Nederland. Zondagavond zag u in de
Record Show hoe Reinout Oerlemans deze nieuwe, wekelijkse
prijs van de Postcode Loterij voor het eerst uitreikte. Elk van de
16 winnende loten was goed voor maar liefst 62.500 gulden!
Volgende week kan uw straat al aan de beurt zijn!

Record Show
4 oktober 1998
De Bingogetallen
getal 1 t/m 22
*

Bij de trekking van september
werd natuurlijk ook een winnend lot van de Mega Jackpot
getrokken. Die kwam dit keer
terecht op een niet verkocht lotnummer in Kampen. Dus blijft
de Mega Jackpot staan en komt
er voor de volgende trekking een
miljoen gulden bij. Volgende
maand staat de Mega Jackpot
daarom op 3 miljoen gulden.
De Maandprijs van een ton viel
op het lotnummer 1421 BE 013
in Uithoorn. Bij de tien andere
loten in diezelfde postcode
kwam tevens een prijs terecht
van duizend gulden. Waar de
vele duizenden andere prijzen
vielen, ziet u m het trekkingsoverzicht op deze pagina.
Vanaf deze maand maakt u m de
Nationale Postcode Loterij 52
keer per jaar kans op die fantastische PostcodeMiljoenStraatprijs. Het enige dat u hoefi te
doen om te winnen is meespelen. Vul daarom snel de bon in
en doe mee 1

26 02 27 20 24

03

11

45

38

14

06

23

33

29

41

19

37

34

36 35 28 31 *

Heeft u met bovenstaande
getallen een volle kaart,
dan wint u de
Thuisbingo van
f 25.00O,-

Overige Bingoprijzen
getal 23 t/m 36
10 f 10.000,-

16

f 20,-

25

f 1.000,-

05

f 10,-

22

f 100,-

43

f 9,-

09

f50,-

01

f 8,-

18

f 40,-

12

f 7,-

39

f 30,-

08

f 6,-

42

f25,-

40

f5,-

DeBMW
3065 ED 019 in Rotterdam

Reinout: "Hoe meer loten u
heeft, hoe groter uw aandeel in
de PostcodeMiljoenStraatprijs!"

BON VOOR MILJOENEN
l l Ü9, ik wil kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle PostcodeMiljoenen en doe mee aan
de Nationale Postcode Loterij.
D 4 x ƒ 12,50 (vier lotnummers)
D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x / 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)
l l J3, ik wil ook elke week kans
maken op alle Bingoprijzen van de
Grote Sponsor Loterij.
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,- (één lotnummer)

Stand Mega Jackpot

3 miljoen

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van onderstaande rekening af
te schrijven.
D de heer
Naam:

D mevrouw

150.98.10

Adres:

GASTONS
SURPRISE:
N

A

T

U

Postcode:
Plaats:

M

(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
Tel:
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, verkrijgbaar bij het
secretariaat, tel 020-677 68 68
Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen na
Nationale Postcode Loterij/Grote Sponsor Loterij
Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

Datum:
Handtekening:

A

c;

I

S

T

R

A

Postcode Loterij Record
Show 11 oktober

I
I

Kijk, bel en win een
gratis toegangsbewijs!
Elke zondag
20.30 uur op RTL 4:
de Postcode Loterij
Record Show

Uitslag
trekking september
1998
"'''
' ' • • ' • - ' • ' ''•• • • • • • • • • -•-••
-'••• - •
- •
Notaris van Os in Amsterdam heeft de trekking van september verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten,
want iedere deelnemer in dezelfde postcode wint - tot 5.000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk.
Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten. Prijzen boven 1.000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting.
Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.
1011
1012
1035
1035
1052
1053
1053
1056
1057
1064
1066
1067
1067
1082
1086
1103
1111
1121
1214
1251
1311
1324
1324
1325
1383
1406
1423
1435
1502
1503
1531
1534
1551
1645
1647
1674
1697
1701
1724
1759
1761
1766
1782
1811
1813
1821
1829
1831
1844
1847
1851
1904
1931
1935
1943
1966
1971
1974
1991
2023
2032
2101
2102
2114
2121
2131
2132
2133
2161
2172
2181
2242
2264
2268
2311
2323
2324
2352
2354
2391
2391
2402
2411
2432
2440
2465

TS
AV
PG
SR
SR
PW
TN
AN
SN
NM
AS
AT
BK
HC
KP
JR
W
LK
DL
ET
JA
RB
RZ
TP
KX
LP
NJ
RH
RR
AH
PH
KR
XA
RB
JE
PA
CL
TH
BH
HE

MH
AR
JZ
PH
ZM
CE
NR
LB
AL
BN
CK
AB
GT
BW
JW
CM
SL
XV
DW
HA
JX
RG
GT
VH
SG
BL
BS

500,25,25,25,50,25,700,50,100,500,25,10,25,50,10,50,25,10,25,25,50,50,25,25,10,50,25,10,25,500,500,25,25,25,100,50,50,25,100,10,10,25,50,100,25,50,25,10,10,10,100,10,500,10,25,25,100,10,25,25,100,50,50,25,25,25,100,10,25,25,50,50,50,10,50,10,25,25,10,25,100,50,25,-

10,10,25,-

2480
2509
2523

70,70,70,-

3194
3206
3244

70,25,70,-

SG

Mega Jackpot
2 miljoen
8260 GA 097
2531
2552
2555
2571
2585
2595
2596
2604
2624
2628
2631
2660
2692
2713
2719
2723
2801
2804
2805
2830
2841
2851
2961
2983
2984
3025
3036
3037
3037
3039
3042
3043
3051
3061
3063
3067
3073
3073
3073
3076

1

AX

50,70,TM 50,PA 25,BV 25,EZ 25,AP 50,70,BJ
25,GP 25,W 7000,70,AV 50,BG 25,CM 25,TB 25,NL
50,EG 50,CL 7000,70,AR 25,CH 7000,70,GE 500,AM 25,PE 25,XR 25,70,70,TE 50,GD 50,SC 25,AW 50,PN 500,BV 25,TM 50 EP 50|EW 25,RR 25,WP 25,-

3244
3257
3261
3273
3311
3314
3356
3381
3403
3434

AG
KD

25,25,70,LL
25,GK 700,HG 25,LP
25,BK 50,AB 700,DJ 7000,-

_ _ _ _ _ _ _.._
1/1.7 1 KK II IX
I«*A I DC W 10

en voor iedere deelnemer in
de postcode 1421 BE een
^
-•
, . „»«
troostprijs van ƒ 1.000,3438
3505
3527
3561
3562
3607
3622
3701
3704
3741
3762

JC
AC
KW
RJ
KL
DN
AL
EJ
EW

700,70,50,700,25,25,70700[25,50,50,-

2 t/m 11 oktober
Feminabeurs
Ahoy Rotterdam
8 t/m 11 oktober
Snow Event/Snow World
Zoetermeer

KANJER
Fasr^iis £*^'^*!ffi«S ***•*—&m&

25,25,25,50,70,70,CP 25,BA 50,GA 700,70,HB 7000,NN 700,PB 25,BS 25,HA 7000,70,BE 700,JS
50,AV 50,KV 700,70,BW 25,GD 700,CG 25,JS
50,-

f 100.000,-

••••••••••••••••••^••••^^^^•^••^^••*•^•••H

70,70,NT 25,BA 700,70,CK 25,ER 25,70,AM 700,-

PG
JW
GJ
RJ

Maandprijs

Postcode Loterij 1
op locatie:! 1

3083
3111
3111
3112
3124
3131
3134
3138
3143

3904
3905
3911
3931
3970
3984
3992
3994
3994
4016
4041
4043
4043
4061
4105
4131
4131
4141
4147
4245
4288
4301
4301
4331
4337

3762 JJ
50,3815 ZZ
50,3816 EN 50,3818 DR 25,3828
70,3833 HH 700,3842 HD 700,3864 MC 25,3886
70,-

4357
4365
4387
4388
4527
4527
4533
4575
4611
4614
4621
4701
4707
4715
4724
4731
4741
4794
4811
4813
4813
4816
4817
4823
4837
4841
4861
4891
5044
5061
5061
5062
5106
5111
5126
51 51
5171
5211
5211
5216
5224
5242

NG

25,70,70,KX 25,AC 25,CG 7000,AK 700 70|RV 25,CG 25,CR 25,70,NE 25,PZ 500,DG 25,G V 50,AS 500,70,TD 25,70,EZ 50,AH 700,XE 25,HH 50,EB 25,KM 25,CH 25,NL 25,MA 50,KA 700,SC 25,KR 25,NE 700,70,HA 50,70,MP 50,SB 50,XP 25,KR 25,TH 25,AJ »00,-

5242
5263
5283
5283
5301
5302
5305
5315
5321
5335
5344
5345
5346
5373
5411
5421
5451
5461
5463
5503
5529
5571
5622
5624
5624
5628
5632

JM 50,GZ 25,HN 70O,MG 50,VM 25,70,CH 50,AR 50,GT 50,70,VL
50,N M 50,WB 25,BP 700,CJ
25,NG 25,70,EC 700,RJ
50,EX 50,70,EX 25,AH 50,BG 50,EV 500,70,JA
25,-

JT

6681 U
25,6713 DD 500,6713 MV 50,6731
70,6825 KA 50,6843 LT
25,6860
70,6861 ZP
50,6915 AP
50,6916
70,6930
70,-

7558 NK 25,7559 PL 25,7561
70,7577 GH 50,7586 EA 25,7595 BT 50,7607
70,7621
70,7634
70,7676 AA 25,7681 HL 700,-

Thuisbingo
f 25.000,De Thuisbingowinnaars van

september
1 4O4

EE

OO2

t:

2376

BA

024

25,-

3171

AJ

OOI

I71 TA ,oS;:

32O8
3284

CM
BA

O29
O36

3312

PJ

OO2

4384
4675
5622

N K OO3
RN 20O
PD OO6

1»

5667 PN

5674 RV 25,5684 JD 50,5702 NW 700,ET S0i.
5706
5809 BC 25,-

5825 HC 500,5843 AG 50,5846
70,5863
70,5912 CA 25,5922
5988
6004
6004
6019
6021

EK 700,NN 50,PW 25,VZ 25,BM 50,AV
50,-

6135

ET

O23

~tCJtt

J\\ /
MV

^tjt
OJ4

/t>4.1

7021
7051
7091
7101

KH 700,CN 25,70,HD 50,-

7688
7736
7776
7787

PE 7000,70,25,25,-

RR
EG

8084
8141
8171
8231
8265
8271
8281
8312
8315
8377
8382
8385
8406
8426
8434
8438
8441
8468
8482
8521
8521
8526
8601
8625
8651
8658
8754
9051
9062
9204
9269
9292
9321
9342
9367
9400
9403
9404
9406
9437
9446
9456
9459
9461
9496
9501
9525
9591
9600
9615
9643
9688
9713
9715
9718
9732
9732
9766
9784
9821
9828
9861
9866
9901
9902
9902
9981
9988
9989
9991

l PostcodeMiljoenStraat II
V^^1^^™^^^^^^^^^™^^^^^^^^^^^^^^1^^™^^^"^^^^^^^^^^^^^^^^^^/

5421 RR in Gemert
6063
6065
6071
6101
6118
6127
6130
6135
6224
6325
6361
6373
6374
6411
6416
6431
6440
6442
6467
6533
6542
6611
6660
6665
6675

BM
XT
HZ
AJ
BN
VJ
GM
LR
NM
HN
TT

HA
XJ
LV
AB
EC

50,70,25,50,70,70,50,5050!70,25,25,25,500,70,700,70,70,25,500,50,50,70,70,50,-

7131
7132
7151
7161
7203
7245
7316
7323
7328
7333
7339
7413
7414
7416
7426
7433
7448
7481
7483
7514
7532
7533
7542
7544
7547

VL

50,70,AA
50,BA
50,GK 25,AR 50,GN 25,BG 25 BT
25,JD 700,HG 50,BR 700,VL 700,70,70,CX 50,AH 50,70,70,XC 70OO,RC 25,BN 50,EB 50,70,70,-

7794
7811
7843
7849
7887
7891
7941
7955
7973
8014
8031
8075

BG
PN
PD
BS
VR

RK
BZ

70,50,25,25,70,50,25,70 70|7000,25,70,-

AK 50,TL
25,VN 50,CJ
50,MJ 700,DT 25,EJ
50,70,PA 25,HK 25,70,GC 25,EH 700,HA 700,70,70,70,70,70,70,NM 700,GE 500,JZ
25,HD 25,70,70,GL 25,70,GN 25,AV 500,SJ 700,70,70,70,RE 25,70,SV 25,70,CT 500,70,70,70,70,MA 50,70,DA 500,70,AV 25,70,AD 700,CS 700 70,CC 25,70,HZ 25,AL 500,GC 25,TG 25,PB 25,TA 700,70,EG 25,AM 25,CM 500,GJ 50,LA
50,LH
25,RN 25,CA 25 CB 700!-
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Daewoo Maf iz SE: Vertederend huisdier

test
AT IS HET IDEALE huisdier? Dat is méér dan een
hond, kat of kanarie die zich goed gedraagt en doet
wat je hem opdraagt. Daarnaast moet een huisdier
er ook leuk uitzien. Hij moet je vertederen, zodat je telkens
weer met plezier naar het dier kijkt. De Daewoo Matiz is
zo'n ideaal huisdier.

W

Auto's met huisdieren vergelijken....gaat dat niet wat ver?
Misschien wel, maar eenieder die
de Matiz met wat fantasie bekijkt
zal begrijpen wat we bedoelen.
Het 'neusje' (daar gaan we weer)
van de kleine Daewoo ziet er
enorm geinig uit. De ronde koplampen kijken vragend de wereld
m en de motorkap vertoont een
verbaasde frons in het midden.
Hier zijn duidelijk creatieve ontwerpers aan het werk geweest.

Specificaties
Daewoo Matiz SE

Prijs:'

•ƒ18.995-

Bijzonderheden,
uitrusting
„, ^
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging,
Elektrisch'bediende zijruiten
voor t
' Achterbank neerklapbaar
AchterwisserAsproeier
Getint glas
Airbag

Hyundai is een van de snelst groeiende automerken in Nederland.
In de eerste acht maanden heeft het Zuid-Koreaanse merk 13.844
auto's op naam gezet, waarvan 6.500 personenauto's en de rest
bedrijfswagens. Het komt neer op een groei van 29% t.o.v. vorig
jaar. Na Toyota en Nissan is Hyundai nu het grootste Aziatische
merk op de Nederlandse markt. Er komt een nieuwe Sonata en de
H100 bedrijfswagen is nu voorzien van een sterke turbodieselmotor. Mede hierdoor hoopt Hyundai tot januari de 20.000 te gaan
halen.

3000.000 bij NedCar

Ook van de zijkant gezien is de
Matiz op z'n minst origineel te
noemen. Het is eigenlijk één en
al deur. Bij het achterportier
houdt de auto
nagenoeg
meteen op en
vóór het voorportier zit nog
slechts het
eerder
genoemde
'neusje'. De
vormgeving
van de
Daewoo Matiz
is een schot in
de roos.

De NedCar fabriek in Born vierde onlangs een feestje. Op 17 september liep daar namelijk de 3000,000e auto van de band. Sinds
de productiestart in 1967 is er heel wat veranderd in onze nationale
autofabriek. In die tijd produceerden 1149 mensen 155 personenauto's per dag. Nu maken 6.000 medewerkers 1.200 auto's per
dag (250.000 per jaar) in opdracht van Volvo en Mitsubishi. Uniek
daarbij is dat op een lijn vijf verschillende modellen worden
gebouwd, waaronder de nieuwe Space Star van Mitsubishi.
Momenteel legt men de laatste hand aan een capaciteitsuitbreiding
waardoor in '99 280.000 suto's gemaakt geproduceerd kunnen
worden.
De Matiz kan
ook omhoog
kijken

En wij zijn niet
de enigen die
dat vinden.
Alles en iedereen is gecharmeerd van dit
beestje. De
De jongste Daewoo is geen alledaagse verschijning
zogenaamde
'aaibaarheidsfactor' is ongekend
blijkt best vlot te zijn. Volgas
hoog. Toch is het geen zachtgeoptrekken tot pakweg 80 km/h
kookt eitje. Ook een stoere jongegaat in een oogwenk. En de drieling kan zich gerust met de Matiz
cilinder heeft hoorbaar plezier in
vertonen. Radio hard, zonnebril
zijn werk. Hij bromt er vrolijk op
op, elleboog uit het raam en
los, een lust voor het oor. Prima
showen maar.
motortje.
Emoties genoeg, tijd voor de kille
techniek. Onder het fronsende
motorkapje ligt een driecilinder
motor met 0,8 liter inhoud die 51
pk vermogen en 69 Nm produceert. Inderdaad geen astronomisch hoge waarden en flitsende
prestaties hoef je op de snelweg
dan ook niet te verwachten. Maar
ga van de snelweg af en de Matiz

Ongeveer twee minuten kost het
om te wennen aan deze auto.
Daarna wurm je je door het verkeer alsof je met dit stuur in de
hand geboren bent. Alleen het
remmen vormt een uitzondering.
Eerst wekt de stop-installatie de
indruk niet al te best te werken.
Later blijkt dat de Matiz net zo
goed remt als elke andere auto,

- ~ je moet het
pedaal gewoon
een beetje dieper intrappen
dan verwacht.
En na een
week leer je
die eigenschap zelfs te waarderen: het maakt het mogelijk om
de remkracht met veel precisie te
doseren.
Op de valreep weet de Matiz nog
één laatste glimlach op ons
gezicht te toveren: de prijslijst
begint bij slechts 16.995 gulden.
En al doe je nog zo je best, meer
dan 21.953 gulden wil de
Daewoo dealer niet in ontvangst
nemen. Daarvoor staat de luxe
SE-versie plus metallic lak en
semi-automaat afgeleverd en wel
voor de deur. Natuurlijk met volle
tank. Een huisdier lever toch ook
niet met een leeg maagje af?

uzuki Jimny een heuse charmeur

VW Lupo trendsetter
onder compacte auto's
E VW LUPO IS een
dotje. Met deze nieuweling maken we kennis kennis in een nazomers
Genève. Het is de kleinste
Volkswagen, nog zo'n
negentien centimeter korter
dan de Polo. Het is technisch een evenknie van de
Spaanse Arosa van het tot
de VW groep behorende
merk Seat. Maar uiterlijk
zijn de overeenkomsten ver
te zoeken.

D

Twee grote ronde koplampen,
een aandoenlijke welving in de
motorkap en een iets vooruitgestoken bumper geven de auto
iets verleidelijks. Het is net een
grote knuffel. Volkswagen heeft
ook echt werk gemaakt van het
interieur. Hier is niet simpel gekozen voor het zakelijk getinte
dashboard van de Polo, dat op
details na gelijk is aan dat van de
Seat Arosa en Ibiza. In de Lupo
is het totaal anders. Het heeft
twee grote, ronde tellers waarin
alle meters zijn te vinden. De wijzerplaten zijn zilvergrijs. Als je het
licht aanzet, dan lichten de cijfers
blauw op tegen een fluorescerende achtergrond.
Afhankelijk van de gekozen uitvoering is de carrossenekleur

E CHARMEUR van de
week. Zo mogen we de
nieuwe Jimny van
Suzuki best wel typeren in
een tijd waarin de introducties van nieuwe auto's
elkaar razendsnel opvolgen.
Eigenschappen als stoer,
praktisch en grappig gaan
in deze auto hand in hand.
Als terreinauto is de met
inschakelbare vierwielaandrijving uitgeruste Jimny
een potente alleskunner, op
het gewone wegdek is het
een prima gezinswagen met
vooral veel binnenruimte.
Het is raar maar waar, de Jimny
oogt zowel stoer als lief. Wat je
vindt is geheel afhankelijk van de
°gen waarmee je naar deze
Japanner kijkt. Hij heeft een
v
nendelijk koppie dankzij de vro!l
|ke koplampen en de fraai gesty'eerde grille. De achterkant is steV|
9, maar schrikt niet af. De grote
raampartij geeft de Jimny een
zekere charme. Maar natuurlijk
K
un je dezelfde Jimny ook betite'en als een hoog op zijn wielen
baande mini-mastodont.
Dankzij de prijsstelling (vanaf
24.995 gulden voor de tweewielaangedreven versie) is de Jimny
een betaalbaar alternatief voor
'edere automobilist die zich wil en
durft te onderscheiden! Voor de
V|
erwielaangedreven versie (JX)
"ioet overigens tweeduizend piek
lr|
eer worden neergeteld, de

Het gaat zo goed met het merk uit Beieren dat er dit jaar 3000
nieuwe banen bij zijn gekomen. Dit is vooral toe te schrijven aan de
nieuwe 3-serie sedan, die nu gelijktijdig in twee fabrieken wordt
gemaakt. Tot en met juli '98 liepen er in de fabrieken te Munchen
en regensburg al 70.000 eenheden van de band. Daarnaast zijn de
fabrieken door het marktonderzoekbureau J.D. Power and
Associates ook nog onderscheiden vanwege 'de beste kwaliteit ter
wereld'. Met nieuwe modellen als de 23 coupe, de 530d, 730d en
de in december verwachtte M5 kan BMW het nieuwe jaar gezond
tegemoet zien.

Hyundai groeit

Motortype:

^Driecilinder
*
in lijn
Cilinderinhoud: 796 cm3
Vermogen:
37.5 kW/51 pk
bij 5.900 t.p.m.
Max. koppel:
68.6 Mm
bij 4.600 tp.m.
Acceleratie:
17 sec. van
0-100 km/uur.
Topsnelheid: . 144 km/uur.
Gem. verbruik: >6,4ltr/100km.

BMW creëert 3000 nieuwe banen

De Lupo is een dotje.
doorgetrokken m de bekleding
van portieren en stoelen. Het
doet vrolijk aan, mede dankzij
verchroomde portiergrepen en
een glimmend ringetje rond de
pookknop.
De Lupo rijdt lekker. Voor zo'n
korte auto van 3.527 millimeter is
hij opvallend stabiel. Dat komt
door de in verhouding lange wielbasis, waardoor ook flink wat
ruimte is geschapen. VW levert
straks zelfs een speciale vijfpersoons met een bredere achterbank. Deze is visueel m drie
delen gesplitst en er is meer

ruimte op heuphoogte gecreëerd
door de opbergvakken naast de
bank te verkleinen.
Soepel laat de Lupo zich door
een druk Genève sturen Ook op
de snelweg rijdt hij vlot, alhoewel
de 1,0 liter basismotor dan echt
stevig de schouders eronder
moet zetten. 50 pk is natuurlijk
wat bescheiden, maar voor het
snelle werk heeft VW een 1,4 liter
van 75 pk. Wie erg zuinig wil rijden, kiest voor de 1 7 SDI. De
dieselmotor van 60 pk nipt
slechts 4,4 liter gemiddeld per
honderd kilometer

Standaard heeft deze VW twee
airbags voorin. Zij-airbags komen
straks als optie. Dat geldt ook
voor abs en tal van luxe verhogende zaken, waarbij we zelfs
airco zien en een elektronische
navigatiesysteem.
De Lupo mag dan klein zijn, hij
doet wat mogelijkheden betreft
niet onder voor een grote auto
De carrosseriegarantie is twaalf
jaar De prijs is nog niet bekend
In Duitsland kost hij 17.995
Dmark. Naar schatting zal hij in
Nederland net boven de twintigduizend gulden gaan kosten

Meer familietrekjes voor Peugeot 806

Klein maar dapper, de Suzuki Jimny staat in het terrein onversaagd zijn mannetje.
meest luxueuze variant (met
extra's als centrale deurvergrendeling, electrisch bedienbare
ramen en spiegels en stuurbekrachtiging heet deze JLX), kost
nog eens tweeduizend gulden
meer. De nieuwkomer debuteert
half oktober bij de Nederlandse
dealers. De auto zal naar verwachting een geheel eigen doelgroep aanspreken: jong van hart,
met een sportieve instelling. Ten
minste, zo ziet Suzuki dat.
Met een lengte van 3,625 meter,
een hoogte van 1,670 meter en
een breedte van 1,60 meter oogt
de Jimny bescheiden. Zijn compacte buitenmaten zijn zeer
gemakkelijk in bijvoorbeeld stadsverkeer; de auto laat zich gewillig
parkeren. Tijdens een uitgebreide
kennismaking met deze nieuwkomer in de Hooglanden van
Schotland hebben we zowel op

de verharde weg als m het ruige
terrein volop genoten van de rijkwaliteiten van de Jimny.
Natuurlijk, aangezien de auto ook
in het terrein goed uit de voeten
moet kunnen is het veergedrag
niet echt vergelijkbaar met dat
van een luxueuze personenauto.
Maar Suzuki is er in geslaagd,
om dat rijgedrag niet al te bonkig
te maken. De stoelen zitten lekker comfortabel, het instrumentarium is goed te overzien en de
schakelbak functioneert naar
wens.
Tot een snelheid van 100 km/h
kun je met een simpel tikje tegen
het daarvoor bestemde pookje de
vierwielaandrijving in- of uitschakelen. We hebben, weliswaar
over een door Suzuki uitgezet
parcours, heerlijk door rivierbeddingen gereden, modderpoelen
doorkruist en (behoorlijk steile)

heuvels bedwongen. En geen
moment getwijfeld aan de capaciteiten van onze kleine compaan!
Want dankzij de pittige 1,3 liter
benzinemotor levert voldoende
vermogen (59kW bij 6.000 tpm)
staat deze ook in het terrein zijn
mannetje.
Door de slimme inrichting van het
interieur beschikt de nieuwe
Suzuki over aantrekkelijke binnenmaten. Er is ruimte genoeg
voor vier volwassenen, die hoofdruimte in overvloed hebben. De
sportieve stoelen bieden veel
comfort. Uiteraard kan extra
bagageruimte worden gewonnen
door de achterstoelen neer te
klappen. Verspreid in de auto zijn
er veel speciale vakjes en compartimenten, zodat de inzittenden
zaken als zonnebrillen, papieren
zakdoekjes en dergelijke moeiteloos kunnen opbergen.

EUGEOT'S grootste, de
806 ruimtewagen, heeft
een aantrekkelijke
nieuwe neus gekregen. Ook
aan de achterzijde en in het
interieur heeft de auto wat
detailveranderingen ondergaan. De reden: de familieband met de overige modellen sterker tot uiting brengen.

P

Autofabrikanten raken steeds
meer overtuigd van het belang
om de verschillende modellen
van een herkenbaar 'famihegezicht' te voorzien. Bij Peugeot
weten ze dat al jaren. Één blik m
de binnenspiegel is genoeg om
een auto van het Franse merk te
herkennen, wat te danken is aan
het zeer karakteristieke front. Ook
de 806 heeft nu die 'katachtige'
neus gekregen. De koplampen
kijken wat gemener dan voorheen
en ook de grille met de steigerende leeuw is aangepast. De bum-

Peugeot trekt de familiebanden aan: de 806 lijkt nu meer op z'n merkgenoten
pers en stootlijsten zijn voortaan
is de kleur van de carrosserie
gespoten.
Aan de achterzijde beperken de
wijzigingen zich tot wat details:
boven de nummerplaat zit nu een
chromen strip met daar weer
boven het Peugeot-embleem.
Onder de nummerplaat staat de
naam Peugeot afgebeeld.

Tenslotte lijkt de achterruit enigszins om de hoek van de achterzijde te lopen, wat een modernere
uitstraling geeft

Eventueel met gebruik van een
hoogtezon, want de 806 heeft
voortaan een 12 Volt-aansluitmg
achterin ..

Ook het interieur is opgefrist. Er
zijn nieuwe bekledmgsstoffen en
enkele versies krijgen opklaptafeltjes aan de rugleuningen van
de stoelen. Handig om een overdekte picknick te houden

Onder de motorkap blijft alles bij
het oude. er zijn twee benzinemotoren (een 2,0 liter met o( zonder turbo) en twee diesels (1 9 en
2,1 liter). Eind oktober staat de
vernieuwde 806 bij de dealer
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(l Nieuwsblad
Ondernemers Vereniging Zandvoort

organiseren in de krant van 14 oktober een gezellige

HERFSTPUZZEL
Hoofdprijs:
Een diner voor 2 pers. t. w. v. 125,beschikbaar gesteld door
Restaurant Partyhouse 'T BAKEN
Zandvoortselaan 187

2e t/m 4e prijs:
3 waardebonnen a ƒ 25,beschikbaar gesteld door
Bloemenhuis J. Bluys, Haltestraat
Op 17 oktober deelt ons promotieteam een herfstgeurtje
uit van Drogisterij DE GAPER, Haltestraat.

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

en Zandvoorts
(D Nieuwsblad

DE FAVAUGEPLEIN 43/2

IR. FRIEDHOFFPLEIN 18/7

HAARLEMMERSTRAAT 4

BREDERODESTRAAT 168'

4-kamerappartement, verbouwd tot 3 kamers op
2e verdieping met fantastisch uitzicht over zee,
strand en boulevard, met garage.
INDELING: Entree, hal, royaleL-vormige woonkamer, ca. 36 m', met open haard, nette witte
keuken met inbouwapparatuur; koel/vries combinatie, oven, elektrische kookplaat, 2 slaapkamers, moderne badkamer met douche, apart toilet, balkon west.
' parketvloer in de woonkamer
* fantastisch uitzicht
* geheel voorzien van kunststof kozijnen met
dubbel glas
' servicekosten ƒ 400,- per maand
(per 01/01/1999 ƒ 455,-)
inclusief voorschot verwarming
Vraagprijs
ƒ 425.000,-

In villawijk gelegen riant appartement van 120
nf met 4 balkons, gelegen op de 3e etage van
de "Sterflat", direct achter de boulevard met
wijds uitzicht over zee, dorp en duinen.

Zeer fraaie karakteristieke en sfeervolle villa, nagenoeg
geheel vrijstaand, zeer goed onderhouden. Bouwjaar
1917. INDELING: beg.grond: entree, ruime hal met
fraaie parketvloer en bordestrap, modern toilet, woonkamer met parket en open haard, erker en origineel balkenplafond, schuifpui naar tuin, herenkamer met eigen
trap naar 1 e verd., luxe woonkeuken met granieten aanrechtblad en granieten vloer, nette bijkeuken met aanslulting voor wasmachine en droger, ruimte met c.v. opstelling en gasboiler. 1e verd.: overloop, 2 zeer ruime
slaapkamers (waarvan 1 met eigen douche), 3 kleine
kamers, moderne badkamer met bad, douche, 2e toilet
en wastafel (met vloerverwarming).
2e verd.: vla fraaie gietijzeren wenteltrap naar zolderkamer.
" fraai aangelegde tuin voor en achter
• In woonkamer een fraaie marmeren schauw
• grondopp. 399 m'

Vrijstaande villa, onder architectuur gebouwd, gelegen
vlak achter de boulevard met vrij uitzicht over de waterleldlngduinen. INDELING:
entree/vestibule, toilet, garage met aansluiting voor
wasmachine, hal, L-vormige woonkamer met open
haard, keuken. 1e verd.: 3 slaapkamers, 1 badkamer
met bad, douche en wastafel, en 1 badkamer met
douche/toilet, 2 balkons en dakterras.
2e verd.: bevloerde vllering (geen stahoogte)
sout.: 2 grote ruimtes, slookkelder.
Achterhuis: kamer, ruimte voor een keuken, ruimte
voor een badgelegenheid.
* garage binnendoor bereikbaar
' terras zuidzijde, besloten tuin aan westzijde, oprit
voor 4 auto's
' het pand Is 2 jaar geleden gevoegd
' c.v. gas
* grondopp.: 476 m'
Vraagprijs
ƒ 895.000,-

INDELING:
entree/hal, toilet, royale L-vormlge living (ca. 50
m'I), keuken, ruime slaapkamer, badkamer met
ligbad, 2 wastafels en 2e toilet, kastenkamer.
Berging begane grond.
* alle ramen van kunststof met dubbel glas
* licht appartement met rondom ramen
* geen zijburen
* eventueel GARAGE te koop
Vraagprijs:

ƒ 480.000,-

Vraagprijs

ƒ 985.000,-

GRAANTJE
MEEPIKKEN?
;É:

ftv

Polyester Matrassen Kussens

:\

IIIS:v;HET VOORDELIGSTE:-ADRES' ::::' v^-;
i
ÏIM KWALITEITÖMATRASSËISI
NU OOK DE GROOTSTE IN LEDIKANTEN.

DR.SMITSTRAAT10
Van 1994 tot op heden totaal gerenoveerde tussenwoning op steenworp afstand van strand en boulevard.
INDELING: beg.grond: Entree, ruime hal, toilet, doorzon woonkamer, keuken, bereikbaar door slaap-/studeerkamer (eventueel als woonkeuken in te richten),
plaats circa 30 m'. 1e verd.: 3 slaapkamers, waarvan 1
met half-open verbinding naar studeerkamer, moderne |
badkamer met ligbad en douche. 2e verd.: 1 grote rulmte met dakkapel circa 35 m*
' alle leidingen van gas, water en elektra zijn In 1994
vervangen,
'c.v. ketel 1994.
* vloerverwarming woonkamer.
' zolder en hal worden nog netjes afgewerkt, aanleg
woonkeuken in overleg.
' modern sanitair.
" grondopp.: 87 m2
' het pand wordt aangeboden onder voorbehoud aankoop vervangende woning.
Vraagprijs
ƒ 319.000,- |

STATIONSPLEIN 15/2
Nieuw In verkoop. Op de eerste woonlaag van
Residence Monopole II gelegen, riant drie kamerappartement met inpandige garageplaats en ruime berging.
INDELING: Entree met videobeveillging en lift. Eerste
verdieping: entree/gang, zeer royale living (60 m!) met
parketvloer (1998) en toegang tot ruim terras op het
westen, moderne open keuken met inbouwapparatuur
en marmeren vloer, bijkeuken met c.v. opstelling en
wasmachine/droger
aansluiting, grote slaapkamer (21
m!) met toegang tot luxe badkamer met bad, douche,
dubbele wastafel en geheel voorzien
van marmer, apart
toilet, logeer/werkkamer (10 m!).

LEDIKANT BOLERO

" fraai onderhouden appartement
* op loopafstand van zee, station en winkels
• lage servicekosten van ƒ 289,- per maand.

Stevig MDF ledikant

Vraagprijs

ƒ 498.000,-

in warme kersen kleur
Met 2 latten bodems
en matras
140 - 200 van ƒ1195,-

PARK DUINWIJK

voor ƒ695,160 -200 van ƒ1225,-

Wacht niet te lang en laat
Cense & van tingen uw huis verkopen!

voor ƒ725,180 - 200 van ƒ1275,voor ƒ775,-

Neem de tijd voor een
goed hypotheekadvies
en bespaar aanzienlijk!

LEDIKANT ELZE

Bel ons voor een
vrijblijvende afspraak.

Solide ledikant 'Elze' wit,
1 persoons met latten

NIEUWSTRAAT 15

bodem en matras

Leuk en karakteristiek vrijstaand woonhuis in
centrum dorp met plaats achterzijde met stenen
schuur.
INDELING:
beg.grond: entree/gang, kelder, toilet, kameren-suite met schuifdeuren, ruime keuken.
Fraaie bordestrap naar 1e verd.:
hal, slaapkamer achter, slaapkamer voor met
balkon, kleine kamer voorzijde (geschikt voor
het maken van een badkamer).
* dient inwendig gemoderniseerd te worden
* originele details zoals glas-in-lood
en paneeldeuren bewaard gebleven
* grondopp.: ca. 110 m'

van ƒ 525,- voor ƒ 455,Tevens 2 persoons
Leverbaar in zwart

en wit.

m ^LEVERANCIER VAN POCKETVËRING - PANTE R A -• LATEXPÖLYETHER - SOFTLAZY MATRASSEN. ALLES UIT EIGEN FABRIEK.

Vraagprijs

CENSE&
NVM
MAKELAAR.

\LlNGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5 715 715 • FAX 023-5 715747

* financieel plan
* gratis waardebepaling
huidige woning
* volstrekt onafhankelijk
* zeer scherpe rentetarieven

ƒ 349.000,-

llpl-f^-v';;:•\• ''UWGEZONDHEID:IS ONZE ZORG.V';V,;;•.;>;"\.':•'.,•; • ':•~/ "
1%-IS?; :/' *
Papiayerweg 17 A'darri Nbord;Tei.: 020-63249 59
P^;"^;;Ï\A;
PqstjeswegS? A'dam Wèst,Tel.: 020 - 618 60 88
.:>
lS|ï??*^
va"^ Woüstraat 96 A'darnTCèntrum; Tel.: 020 r 470 30 49
: \ -:tó^C^ïic-'Inslilindeweg
511 /Vdam bost; Tel.: ;020 -693J3 55>
. / '
|^p:^:%i:;;%i.;Cprnpressorstr. 23 A^dam noord,;tei.: 020 ;;633:13 29 v vj: :, •;

ALLE
LEESMOEDERS
VAN NEDERLAND,
BEDANKT.
Leesmoeders zijn niet meer weg te denken

ie kwaliteit

uit het basisonderwijs. Leren lezen is belangrijk,

Personeelsadvertenties worden
gelezen in de nieuwsbladen van
Weekmedia.
Met een bereik van ruim een
half miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten
ligt het voor de hand dat de
personeels- en opleidingsadvertenties goed gelezen worden.

maar ook moeilijk. Dankzij de inzet van de leesVoor ieders budget
Kalfslever, steak, saté, spare-ribs, lams-,
kip- en visgerechten.
Uitgebreid borrelen en dineren

moeders krijgen veel kinderen net dat extra beetje

*

geen vaders, geven een paar uur van hun vrije tijd

- B E T A A L B A R E KWALITEIT -

individuele aandacht, dat ze zo hard nodig hebben.
Duizenden moeders, gek genoeg bijna

voor de toekomst van onze kinderen.
De maatschappij moet kinderen alle aandacht geven die ze verdienen, vinden we allemaal.

Gasthuisplein 10 ~ 2042 JM Zandvoort
Tel. 023-571 4638
16.00-02.00

Maar wie is die maatschappij? Dat zijn wij. Dat ben jij.
DE MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JIJ.
Dit Is een publicatie van de Stichting Ideële Reclame
telefoon: 0800-0013, Internet: http://www.rlv.net/slfe

Bel voor meer informatie over
succesvolle
personeelswerving ons kantoor.
De uitgebreide folder en
advertentietarieven
liggen voor u klaar.
Amsterdam 020-562.3076
Amstelveen 020-347.3422
Zandvoort 023-571.7166
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Zand voorts
Nieuwsblad

Toen Bouwes Palace
er nog niet stond
Fier rijst de witte flat net naast het strand
op. Of je nu op een heldere dag vanuit
Haarlem, Umuiden of Noordwijk naar
Zandvoort kijkt, hotel Bouwes Palace
torent overal boven uit. Dat is pas sinds de
jaren zestig het geval. Tussen de sloop van
de boulevard in 1942 en het midden van de
jaren zestig was het niet meer dan een kale
vlakte. Toch valt er meer over die plek te
vertellen dan op het eerste gezicht lijkt.
Arie Koper, secretaris van het
Genootschap Oud Zandvoort en verwoed
verzamelaar van oude foto's en
ansichtkaarten, vertelt over de historie
van de 'middenboulevard'.
Foto's: Archief Arie Koper
Tekst: Monique van Hoogstraten

„Bouwes Palacc in de jaren zestig, het hoogste gebouw van Zandvoort van maar liefst 70 meter.
De bovenverdieping van het hotel is nog niet helemaal klaar op deze foto. Daar heeft later een
panoramarestaurant gezeten. Inmiddels is de bovenverdieping verbouwd tot appartementen. Er
zijn altijd koopappartemcnten in het gebouw geweest. Op de foto zijn diverse strandstoelen te
zien. Het grappige is dat je zowel hard board als rieten modellen ziet. Tegenwoordig zijn ze
bijna helemaal verdwenen."

„Iets ten noorden van het Van Fenemaplein stond net
na de Tweede Wereldoorlog een legertent van Amerikanen, 'Au paradis'. Het was een immens gevaarte,
maar liefst vijftig meter breed en zestig meter lang. Er
konden ruim tien jachtvliegtuigen in geparkeerd worden. Maar in die tijd werd er vooral gefeest. 1500
Bezoekers pasten in de tent, die met palen omhoog
werd gehouden. Het was de grootste feesttent van
Europa."

„Vermoedelijk is dit de Bayerische
Oberlander Kapelle die op de voorgevel
van Oberbayern aangekondigd werd. De
lederhose en de bierpul waren het officieuze handelsmerk van deze groep. Het
waren echte dijenkletsers."

„Mevrouw M. Ewoldt, die rechts staat op de foto, bewaart goede
herinneringen aan het werk in de bediening bij Oberbayern. Ze
kwam oorspronkelijk uit Amsterdam, maar woont alweer jaren met
veel plezier in Zandvoort."

„Menige oudere Zandvoortcr heeft vast nog mooie herinneringen aan Oberbayern, de feestzaal die
tussen 1957 en 1962 aan de boulevard te vinden was. Met Pinksteren en andere hoogtijdagen stonden de
mensen voor de deur in de rij te wachten voor een feest. Terwijl er toch duizend bezoekers in konden.
Maar liet meest opvallende was waarschijnlijk de brullende leeuw voor de deur. Die bewoog zijn arm
met bicrpul en bromde een aanbeveling om vooral het biermerk 'Löwcnbrau' te drinken. Kinderen
klommen nog weieens op de sokkel, mijn vrouw trouwens ook."

„Even een uitstapje naar voor de oorlog. De Oranjeflat, die hier op de foto rechts staat, was de eerste
woonflat van Zandvoort. Jammer genoeg is het niet bij die ene flat gebleven. Je ziet nog net de watertoren
die in de oorlog opgeblazen is. Links op de foto pensions en een paar huizen."
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THORBECKESTRAAT 3/6, in de dir. nabijh. v.
centrum, strand en station gesit. maisonnette
rnet zeezicht. Berging aanwezig. Ind.: 1e
woonlaag; entree; woonk. met plavuizen
vloer, balkon, kastruimte en luxe open keuken
met div. inb.app.; toilet met fonteintje; trapkast.
2e woonlaag: overloop; 2 si.k., waarvan 1 met
kastruimte; badk. met douche en wastafel. 3e
woonlaag: via vlizotrap; zolderkamer. Berging
aanwezig. Vr.pr. ƒ 339.000,- k.k.

Ga meer fietsen, dan gaat alles beter
WINTERBEÜRT
Voor uw kostbare tweewieler vanaf J

Uw rijwiel wordt

DE RUYTERSTRAAT 44, goed onderhouden, zonnig, vrolijk en stijlvol driekamerapp.
(in gebruik als tweekamerapp.) op de 1 e verd.
met fraai uitzicht over strand en zee. Lift aanwezig. Ind. entree; tochtportaal; hal; woonk.
met balkon (zuidwest); ruime si.k. met vaste
kastenwand en wasm.aansl.; smaakvolle
badk. met douche en wastafel; toilet; keuken.
Vr.pr. ƒ 279.000,- k.k.
ORANJESTRAAT 4B, zeer riant en luxe app.
op de 1e et. met zonneterras (± 53 m2) op het
westen, gelegen in het centrum v. Zandvoort.
Lift aanwezig. Afsluitbare garage in souterrain. Ind. entree; hal; living (± 82 m2) met
schuifpui; keuken met div. inb.app. (Siemens)
en massief beuken aanrechtblad; bijkeuken;
toilet; moderne badk. met ligbad, toilet, douchecabine en dubb. wastafel; 2 si.k. (18 en 24
m2). Het gehele app. is voorzien van een massief houten parketvloer.
Vr.pr. ƒ 525.000,- k.k.
KRUISSTRAAT 4, midden in het centrum gelegen halfvrijst, goed onderhouden woonhuis. Ind. beg.gr. entree; hal; toilet; woonk. (±
26 m2) met open trap en schuifpui; keuken; inpandige berging met achteruitgang; 1e et.
overloop; 2 si.k., waarvan 2 met vaste kast;
badk. met ligbad, toilet en badkamermeubel;
bergruimte met c.v.-opstelling; vliering.
Vr.pr. ƒ 345.000,- k.k.

vakkundig gesmeerd,
afgesteld-gecontroleerd +
ontroest en

KOSTVERLORENSTRAAT 47, in goede
staat verkerend vrijst. en karakteristiek
woonh. met voor- en riante besloten achtertuin met zomerhuis en houten tuinhuis. Aan
de rand v.h. dorp, vrij uitzicht. Ind. vestibule;
hal; woonk. (3,70 x 9,70 m) met semi open
keuken met inb.app.; kelder; toilet met bergkast; 1e et. overloop; 3 si.k.; waarvan 2 met
balkon; moderne badk. met
.\
ligbad, toilet en twee
wastafels. Tot. grondopp.
483 m2. Vr.p. ƒ 645.000,- k.k.

SKV

CELCIUSSTRAAT 196
2041 TR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5716044

drpgistèrij

-c A r tf-

gepoetst voor JT / O j ™

GROTE

WINTERBEÜRT

Geheel gedemonteerd en voorzien van nieuwe kogels en
vet, ontroest en gepoetst van binnen en buiten voor slechts

TRIATHLON

TON GOOSSENS

GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF
16.00 UUR
ZATERDAG GESLOTEN

WINKELCENTRUM NOORD

ROB TAM

-*•Vitamines

«fr- Staatsloterij-Lotto

™*-Parfumeriën

_^~ stomerij

WIELERSPORT

KWALITA

Haltestraat 31, tel. 023-5714499 fax 5716385

Kieskleurig.

Vanaf woensdag 14 oktober gaan wij verder als
Kwalitaria Sammy's Diner, dit willen wij
niet zomaar aan u voorbij
laten gaan...

Gestoffeerde
bedcombinatie.
In vele kleuren
verkrijgbaar.

BIJ BESTEDING VAN TENMINSTE ƒ 25,00 (*)
ONTVANGT IEDERE KLANT VAN ONS
EEN HEERLIJKE KWALITARIA
IJSTAARTA1000ML
GEHEEL GRATIS!
(*) SNACKS, FRITES, IJS)

Jubileumaanbieding t 2.2455'
SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAAI

van M EEUWEN

De Slaapvoorlichter voor Kennemerland
RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

.\ j'..

'* °"'- ~ <',

KWEKERIJ VAN KLEEFF
Van S tol berg weg l
Zand voort1
Tel. 0235717093

Winkelcentrum Nieuw Noord, Zandvoort.Tel.: 023-5720109. Fax: 023-5731355

herenkapsalon
Göösèehs

Movie CentreNoord
ALTIJD DE NIETOTERLHS VOOR UV/fflUlS BIOSCOOP

^v':;;(>^^^^

W
Bloembollen, bemesting

Voor een Vakkundig, Modern
en Betaalbaar Kapsel
Knippen vanaf ƒ27.50

TITANIC

Winkelcentrum-Noord Zandvoort
Alleen op afspraak Tel: 5712305

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
:NVM'

-*-Tabaksartikelen

UW GEMAKSWINKEL MET RUIME PARKEERGELEGENHEID

VAN

MAKELAAR O.G.

_»»- Herenkapsalon

-*•Homeopathie

ZANDVOORT

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

SCHAIK

-*•Geneesmiddelen

•*• ± 40 Soorten drop M*- Fotowerk

ƒ175,-

VAN LENNEPWEG 65/29, goed onderhouden eengezinswon, op loopafstand van centrum, station en strand. Achtertuin op het zuiden en achterom. Ind. beg.gr., entree; hal met
plavuizen vloer; woonk. met houten vloer,
schuifpui naar balkon en open keuken met afzuigkap; toilet met fonteintje; c.v.-opstelling.
1e et. overloop; 3 si.k.; badk. met badkamermeubel, toilet en douche. Sout. achtertuinniveau: hal met wasmachine-aansluiting; si.k.;
kantoor-/hobbyruimte; inp. berging.
Vr.pr. ƒ 449.000,- k.k.
STATIONSPLEIN 23, sfeervol, ruim, woonh.
met zonnige tuin. Ind. beg.gr. entree; vestibule; ruime hal; trapkast; toilet; ruime woonk. (40
m2) met openslaande deuren; half open keuken met div. app. 1e et. overloop; toilet; badk.
met wastafel, ligb. en wasm.aansl.; si.k. met
wastafel en vaste kasten; si.k. met marmeren
schouw en vaste kasten; si.k. met inb.kast;
balkons oosten en westen; 2e et. overloop;
zit/sl.kamer met kitchenette; si.k. met vaste
kast; badk. met wastafel, ligb. en toilet. Vr.pr.
ƒ 469.000,- k.k.

OO j"

Goossens

HILARISCHE :cOMEVy

herenkapsalon

Ruime gratis parkeergelegenheid

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944 VFax 023-5717596
NAGELBITENDE THRILLER

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

. *Kapitein
b

ELKE DAG fff 0PEWÖ

FUJI DL-290 ZOOM

M

:

PAmURSmAl4-ZAmmT-m.023-573 19 57

FUJIFILM

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2A, Zandvoort

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Statjon"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

2 kibbeling

38-90 MOTOR ZOOM
AUTOFOCUS
RODE OGEN REDUCTIE
AUTO FLITSER
ZELFONTSPANNER
HELDERE ZOEKER
DROP-IN FILMINLEG

3 lekkerbek
4 haringen
10 lekkerbekken

VAN 399.=

COMBI BOOMGAARD
FANTASTISCH IN FOTO EN VIDEO

GROTE KROCHT 26 ZANDVOORT, 023-5730600

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

10,00
10,00
10,00
25,00

LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

OP=OP
NU:..

Week-aanbiedinq

Paap

Potgieterstraat 24 5736957
Raadhuisplein 2 5712865
Pasteu rstraat 4
5731967

EDET DECOR ToHëtpapJer
8 rollen 5,69
+ 2 rollen EDET keukenpapier GRATIS

Marsepein
van het V a r k e n

O Lacy's pak koff 16 5,99
2e pak halve prijs

Herfst chocolade
100 gram
3,50

100 gram

3,55
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Hockeysters
houden stand
ZANDVOORT - De ZHChockeysters hebben een
zwaar bevochten 1-1 gelijkspel behaald tegen Hoorn.
Vooral van de kant van
Hoorn was het een veel te
harde partij hockey.

woensdag 14 oktober 1098

Zwak Zandvoort '75 in de problemen

ZANDVOORT - Door een
1-2 nederlaag tegen Blauw
Wit uit Wormerveer is Zandvoort '75 afgedaald naar de
laatste plaats op de ranglijst.
Wordt het spelniyeau niet
beter dan zal er weinig reden
Het Zandvoortse hockey- tot juichen zijn in deze comteam trad aan met een vijftal petitie.
invallers en die deden het zeker niet slecht. Vooral VeroniDat de Zandvoorters het dit
que Krot liet een uitstekende jaar moeilijk zouden krijgen in
indruk achter. Door het irri- de tweede klasse stond bij
tante spel van Hoorn was ZHC voorbaat al vast. Elke week
licht aangeslagen en moest het doet het gemis van een aantal
zich vooral beperken tot ver- dragende spelers zich voelen.
dedigen. Tot tien minuten De wedstrijd tegen het, voor
voor de rust hield ZHC stand de wedstrijd, nog puntloze
maar toen werd de verdediging Blauw Wit zou echter gewonuiteengespeeld en scoorde nen kunnen en moeten worHoorn 0-1. Interim-coach den. In de beginfase leek het er
Ruud Willigers gaf in de rust wel op dat Zandvoort '75 met
wat tactische tips en stuurde een positieve score het veld
zijn team het kunstgras weer zou verlaten.
op met de mededeling er nog
harder te voor knokken.
De openingsfase was voor de
Dat was niet tegen dove- Zandvoorters en dat leverde
mansoren gezegd want de da- twee fraaie kansen op. Toine
mes knokten voor elke meter Eijkhoff miste en Rob Smis
kunstgras. Hoorn bleef de knalde de bal in het zijnet.
sterkste maar de Zandvoortse Blauw Wit, geen hoogvlieger,
defensie bleek onpasseerbaar. kwam echter met de schrik vrij
Uit een van de schaarse Zand- en na tien minuten zelfs op een
voortse aanvallen slaagde Mi- voorsprong. De bal werd na
randa Schilpzand erin de ver- een vrije trap mooi ingekopt
diende gelijkmaker in te tik- door de geheel vrijstaande
ken, l-l. In de slotfase heeft spits van Blauw Wit. Defensief
Hoorn alles op de aanval ge- klopte het toch niet erg bij de
gooid om de zege in de wacht Zandvoorters. De spelers voelte slepen. Onder aanvoering den elkaar niet aan en om alle
van de uitstekende laatste risico's te vermijden werd de
vrouw Willemijn Gielen hield bal meestal blindelings weggeZHC echter een zwaar bevoch- trapt.
ten punt in Zandvoort.
Zandvoort '75 moest het
hebben van de acties van Edwin Ariesen. De Zandvoortse
aanvoerder zorgde dan ook al
snel voor de gelijkmaker. Hij
omspeelde drie tegenstanders
ZANDVOORT - In de eer- en prikte de bal onder de teste wedstrijd van de schaak- vergeefs uitvallende doelman
competitie voor de Noord- in het doel, 1-1. Ariesen had de
hollaridse Schaakbond heeft smaak te pakken van het solede Chess Society Zandvoort
verrassend gewonnen. Van
het sterke derde team van
VHS-Haarlem werd door
Chess, dat met vijf invallers
speelde, met 4,5-3,5 gewonnen.

Verrassende zege
van Chess Society

De vijf invallers die eigenlijk
alleen ervaring hebben in de
derde klasse, lieten een staaltje strijdlust zien dat uiteindelijk in een fraaie overwinning
resulteerde. Grootste verrassing was wel de wat gelukkige
overwinning op het eerste
bord van Ton van Kempen, die
de alom gerespecteerde Rob
Mol versloeg. Ook waren er
overwinningen
voor Wim
Brugman, die nog ongeslagen
is in de externe competitie, en
voor Kees Koper die de bekende Bakkes vloerde. Hans Drost
scoorde een fraaie remise tegen de bij VHS teruggekeerde
Werner Passchier. Op vrijdag
zestien oktober wordt de tweede competitiewedstrijd gespeeld en wel thuis tegen
Heemstede.

Dressuurclinic in
Stal de Naaldenhof

ZANDVOORT - Zondagmiddag van twaalf tot zes
uur geeft Nico Verwer een
dressuurclinic op de fraai gelegen Stal De Naaldenhof in
Bentveld.

De heer Verwer is een bekende persoonlijkheid in de internationale paardensport. Hij is
jurylid van de hoogst te rijden
dressuurproeven en was coach
van het succesvolle Nederlandse team, dat tijden se
Olympische Spelen in Atlanta
zilver gewonnen heeft. Stal de
Naaldenhof heeft de heer Verwer bereid gevonden een aantal ruiters en amazones te beoordelen op hun kunnen en ze
op weg te helpen tot betere
resultaten. Er zal gereden worden op alle niveaus, vanaf B in
de basis, tot en met ZZ in de
gespecialiseerde
wedstrijdsport.
Tijdens de clinics rijden de
deelnemers een dressuurproef,
die wordt gejureerd zoals op
een wedstrijd. De heer Verwer
bespreekt daarna de diverse
onderdelen en hij zal de toehoorders uitleg geven waarom
bepaalde oefeningen worden
gedaan. Deze dressuurclinic
kan bijgewooond worden. Informatie is verkrijgbaar bij
Stal de Naaldenhof, Duinrooslaan l te Bentveld, telefoon
023-5243959.

Start Fitgames

ZANDVOORT - De voorbereidingen voor de Fitness
Paradise Fitgames 1998 van
aanstaande zaterdag zijn in
volle gang.
In de fitnesscentrum aan de
Paradijsweg wordt zaterdagmorgen om elf uur gestart en
de deelnemers hebben zich
uitstekend geprepareerd voor
deze wedstrijd. Willem Pijper,
de winnaar van vorig jaar verdedigt zijn titel, maar zal hevige concurrentie ondervinden
van Pepijn Paap en Jeroen van
den Berg. Deze belangrijkste
kandidaten voor de titel üyn
nu al met de koude oorlog begonnen.
Bij de dames verdedigt Sandra Aries haar titel. Ook hier is
de spanning te snijden. De onbekende factor dit jaar zal zijn,
de deelneemsters die van buitenaf komen. Zowel de dames
als de heren zullen een uitgeQreid programma voorgeschokrrjgen.

15

ZANDVOORT - Het vervolg van de strijd om de titel
'Sportploeg van het jaar'
werd een partijtje golf. Doordat TZB de eerste plaats
deelde met Kenamju, gaan
de softballers aan de leidingin het totaalklassement.
Onder leiding van de heren
De Graaf en Zonneveld, van de
golfvereniging Sonderland liepen de deelnemers twee holes.
De teams vermaakten zich uitstekend met het golf en vonden het een leuke sport. Voor
de Kenamju sloegen Marco
van der Meer en Mike de Wolf
de holes in drie slagen hetgeen
een prima resultaat betekende. Robin Koopman van TZBsoftbal sloeg de bal zo hard en
ver dat deze onvindbaar bleef.
TZB kwam in deze golfstrijd
toch als eerste, met Kenamju.
over de finish en loopt erg uit
op de overige teams. De badmintonvereniging Dirk van
den Nulft behaalde een verdienstelijke derde plaats en
rukt aardig op. Het volgende
evenement wordt bij TZB gespeeld. Op 7 november wordt
er gevoetbald met aangepaste
regels.
Deze hoekschop zal Zandvoort '75 niets opleveren. Blauw Wit schermt de hoek van het doel goed af

ren en kwam nog een paar
maal goed door, doch door te
lang treuzelen gingen de kansen verloren.
Blauw Wit werd nadien ster-

Mischa Tibboel

<TZB>

7X

(TZB)

5X

Pieter Keur

(ZVM.zat)

4X

Sander Hittinger

(ZVM.zat)

4X

Ronald Braamzeel

(ZVM.zat)

4X
©Weekmedia/hb

gaan als de bekende nachtkaars met voor beide teams
een punt. In de slotfase werd
het nog enigszins hectisch
toen de scheidsrechter besloot
een Blauw Witter een rode
kaart te geven. De fluitist had
er overigens zin in want zowel
voor de eerste als voor de
tweede helft trok hij tien minuten extra speeltijd bij.
In die extra minuten zou
Blauw Wit toch wel verrassend
de zege pakken. De tien voetballers uit Wormerveer, had-

ZANDVOORT - Ook dit
keer was de opkomst bij de
Zandvoortse Bridgeclub matig. De bridgeparen die er wel
waren maakten er een hele
spannende avond van.

Matige opkomst bij de
Zandvoortse Bridgeclub

Voor de tweede opeenvolgende woensdagavond ontbraken er veel paren in de A-lijn.
Slechts tien van de zestien paren gaven acte de presance.
Mevrouw De Kruijff en de heer
Kleijn deden het opnieuw goed
door met 58 procent als eerste
te eindigen. De heren Emmen
en Van der Meeulen kwamen
een procent te kort. Na vijf
wedstrijden leiden de dames
Boon en Koning, terwijl de heZANDVOORT - Na zes competitie wedstrijden is het voor ren Emmen en Van der Meulen
Zandvoortmeeuwen duidelijk dat uitsluitend tegen degrada- zijn opgerukt naar de tweede
tie geknokt moet worden. Zilvermeeuwen won zondag in plaats.
Zandvoort met 2-4.
De wedstrijd in de B-lijn ver-

Zandvoortmeeuwen na vijfde
nederlaag in moeilijkheden

Zandvoortmeeuwen met behulp van de strakke wind op
het Zilvermeeuwen doel. Echt
uitgespeelde kansen waren er
niet. De hoop op een goed resultaat werd vervolgens wéggevaagd toen Duyvis zijn ploeg
ongehinderd naar 1-3 mocht
schieten.

liep gunstig voor het echtpaar
Van Leeuwen. De eerste plaats
was namelijk voor de heren
Van Leeuwen en Veldhuizen
met 67 procent. De tweede
stek met 61 procent ging naar
de dames Van Leeuwen en Van
Zanten. Koplopers zijn de heren Van Leeuwen en Veldhuizen met een voorsprong van
vier procent op de nummer
twee, mevrouw Slegers en de
heer Van de Staak.
De overwinning in de C-lijn
was voor de dames Jurriaans
en Meijer, die 63 procent
scoorden. Mevrouw Janssen

ZANDVOORT - In de basketbalcompetitie viel er eindelijk wat te juichen voor
The Lions. Zowel de vrouwen
als de mannen behaalden
goede en verdiende overwinningen. De basketballers
klopten Akrides 3 met 62-55
en de vrouwen verschalkten paald op 27-20 voor Lions. In
De rommelige en matige de reserves van Akrides met de tweede helft schakelde
partij voetbal kreeg nog en 76-39.
Lions een tandje hoger wat respannend slot toen Tim van de
sulteerde in een voorsprong
Hoogen de bal na een voorzet
The Lions-basketballers wa- van elf punten mede dankzij
van Raymond Holzken inkop- ren vast beraden de eerste drie punters van Ron van der
te, 2-3. De spanning was echter overwinning te behalen ten Mey. Lions liet het tempo in
snel verdwenen toen Zilver- koste van de IJmuidenaren. het midden van de tweede
meeuwen een misverstand in De Zandvoorters gingen ge- helft zakken en de forwards
de Zandvoortse defensie af- cpncentreerd van start wat ge- werden, door een te langzame
strafte, 2-4.
lijk resulteerde in een voor- opbouw, niet volledig benut.
sprong, die de gehele eerste Akrides kwam terug tot vier
helft behouden bleef. Mede punten, doch Lions herstelde
ADVERTENTIE
door een goede fast-break zich en nam het initiatief hetwerd de ruststand, ondanks geen tot een grotere voorenkele gemiste lay-ups, be- sprong leidde.

Vraag:
"Kan iemand thuis
opgebaard worden?''

L van Beek, uitvaartverzorger

ledene. Monuta/Westerveld
en Van Beek beschikt over
een eigen uitvaartcentrum in
Bennebroek maar kan in
principe in elke plaats de
opbaring verzorgen.
Heeft u vragen over de mogelijkheden in de uitvaartverzorging, bel dan Monuta/
Westerveld en Van Beek.
Telefoon (023) 584 16 82 en
(023) 562 70 W afkijk op
Internet: www.monuta.nl

Foto: Chris Schotanus

ker en zorgde voor veel paniek
in de Zandvoortse defensie.
Het was aan de voortreffelijke
doelman Ferry Nanai te danken dat de Zandvoorters ongeschonden de rust haalden. Was
er in de eerste helft, ondanks
het matige voetbal, nog te genieten van de kansen en goed
keeperswerk, in de tweede
helft zakte het spelpeil naar
een bedenkelijk niveau.
Zowel de gasten als de Zandvoorters bakten er niet veel
meer van en de strijd leek uit te

Mischa Tibboel verstevigde zijn koppositie op de ranglijst door voor
TZB eenmaal te scoren. Zijn ploeggenoot Stein Metzelaar plaatste
de bal ook eenmaal in het doel en neemt daardoor de tweede plek in.
Concurrentie van de zaterdagvoetballers van Zandvoortmeeuwen
viel er dit keer niet te duchten voor de TZB spelers, aangezien de
wedstrijd van het Meeuwenteam werd afgelast.

Antwoord: "Het is tegenwoordig heel goed mogelijk
om een overledene thuis op
te baren. Dankzij de nieuwste
technieken kan de opbaring
zonder problemen plaatsvinden in een uitvaartkist of
gewoon op bed. Het is een
groot voordeel om de overledene thuis op te baren omdat men afscheid nemen kan
op eigen wijze en op het
moment dat men dat wil. Een
goed rouwverwerkingsproces
begint bij een goede wijze
van afscheidnemen. Ook in
de meeste verzorgingshuizen
is het mogelijk een overledene in de huiselijke situatie op
te baren. Indien de nabeitaanden aangeven liever niet
thuis op te baren maar de
overledene over te brengen
naar een uitvaartcentrum kan
dat natuurlijk altijd. In de
meeste uitvaartcentra kunnen
de nabestaanden tegenwoordig op elk gewenst moment
afscheidnemen van de over-

SPORT
Softballers eerste
op golfonderdeel

Stein Metselaar

Binnen een kwartier stond
het 0-2. Aan deze doelpunten
gingen twee enorme dekkingsfouten in de Zandvoortse defensie vooraf. De voorhoede
van Zilvermeeuwen kreeg heel
veel vrijheid en sneed in de eerste helft vele keren door de
weifelende Zandvoortse defensie. Dat het bij een 0-2 ruststand bleef was te wijten aan
het ook niet echt sterke spel
der gasten.
In de tweede helft keerde de
hoop in de Zandvoortse gelederen snel terug. Ferry Boom
was ingevallen en scoorde al na
vijf minuten, na een zuivere
voorzet van Pascal Borman.
Een kwartier lang drukte

Zandvoorts
Nieuwsblad

den toen weinig meer te vrezen
van de geblesseerde Ariesen,
die zich op de rechter vleugel
nog verdienstelijk probeerde
te maken, echter zonder succes. Blauw Wit sloeg in de 52e
minuut toe. Na een hoekschop
werd de dekking in de Zandvoortse defensie verwaarloosd
en dat betekende dat ook Nanai het nakijken had, 1-2.

ken, maar we lieten de kansen
in het eerste kwartier liggen,"
stelde Paap. „Het was zeer matig alhoewel de wind wel parten speelden. We missen een
regisseur en missen te veel
kwaliteit. Het spel was echt
niet om over naar huis te
schrijven, maar we moeten
blijven hopen. In een klap zijn
we te veel spelers kwijt geraakt
en zodoende wordt het een
Elftalbegeleider Joop Paap hartstikke moeilijk seizoen.
ziet het somber in. „We had- We moeten de moed echter
den nu de punten moeten pak- niet laten zakken."

en de heer Santoro werden
tweede met 59 procent. In de
totaalstand zijn de dames
Kleijn en Veldhuizen nog een
procent verwijderd van de eerste plaats, die wordt ingenomen door de dames Lemmens
en Vrolijk.
In de competitie van donderdagmiddag deden de heren
Hogendoorn en Weijers weer
eens van zich spreken door
met zestig procent beslag te
leggen op de tweede plaats.
Met een procent minder waren
de heren Henrion Verpoorten
en Van Leeuwen goed voor de

Eerste zeges voor de
Lions-teams een feit
Dankzij goed spel van Alain
Clark, die geholpen door Philip
Prins, enige fraaie passes verzond naar Dustin Visser en
Ron van der Mey, liepen de
Zandvoorters weer uit. In de
slotfase speelde Lions de wedstrijd gecontroleerd uit naar
een 62-55 overwinning. De
Zandvoortse basketbalsters
behaalden een fraaie overwinning. De Zandvoprtsen speelde een goede partij in een hoog
tempo. Daar was Akrides niet
tegen opgewassen en bij de
rust was de strijd al gespeeld

tweede plaats. Aan de kop veranderde er niet veel. Na zes
wedstrijden staan de heren
Henrion Verpoorten en Van
Leeuwen nog steeds eerste
met een comfortabele voorsprong op nummer twee, de
dames Boon en Van der Meulen.
In de B-lijn vonden de dames
Eijkelboom en De Fost het
weer eens tijd worden om te
winnen en zij deden dat ook
met 59 procent. Het echtpaar
Nooijen was ook tevreden met
de tweede plaats waarvoor zij
56 procent nodig hadden. Ook
in deze lijn geen wijzigingen
voor wat betreft de hoogste
plaatsen. De dames Stocker en
Versteege handhaafden hun
royale voorsprong op nummer
twee, de dames Van Leeuwen
en Van der Storm.
gezien de 36-14 voorsprong van
Lions.
In de tweede helft, die eigenlijk nog maar een formaliteit
was, bleef Lions toch goed basketballen. Akrides kreeg geen
schijn van kans en mede door
het zuivere schieten van Sabine Dijkstra, goed voor 29 punten, liep Lions uit naar een
fraaie zege, 76-39. „Ik ben best
tevreden met deze overwinning," aldus coach Olaf Vermeulen. „Het is een sterke
competitie dus zullen we het
nog wel moeilijk krijgen, maar
dit goede spel moeten we zien
vast te houden." Topscorers
mannen: Ron van der Mey 23,
Dennis Bijster 14, Alain Clark
10, Vrouwen: Sabine Dijkstra
29, Aniecke vam Litsenberg 15,
José Koper 12.

Handballers van ZVM weggevaagd
ZANDVOORT - De handballers van ZVM-Rabobank
sloten het eerste gedeelte
van de veldcompetitie slecht
af door met 10-22 te verliezen
van US. De Zandsvoortse
vrouwen deden het beter en
hielden Kwiek op een 10-10
gelijkspel. De handbalteams
gaan de zaal weer in en aangezien de nieuwe sporthal
nog niet in gebruik is genomen wordt eerst een aantal
uitwedstrijden gespeeld.
De Zandvoortse mannen
speelden een uitzonderlijk
slechte wedstrijd. De omstandigheden waren door de harde
wind en de vele regen niet erg
best om te handballen. De
Zandvoorters lieten echter
acht a negen opgelegde kansen liggen en dat kan niet ongestraft blijven tegen een team
als US. US was geen bijster
sterk team doch wist beter
raad met de omstandigheden
en de kansen. Bij de rust was
de wedstrijd voor ZVM-Rabo
al verloren, 4-10.
Ook in de tweede helft slaagde ZVM-Rabobank er niet in
het spelpeil te verhogen. De
Zandvoorters speelden in een
te traag tempo waardoor US
niet in de problemen kwam. De
gasten ondervonden geen noemenswaardige tegenstand en
speelden de wedstrijd freewheelend uit, 10-22. „Het was

koud, regenachtig en rampzalig slecht en daar is bijna alles
mee gezegd," vertelde coach
Dirk Berkhout. „Opgelegde
kansen hebben we gemist tegen dit echt niet zo sterke US.
We moeten deze wedstrijd dan
ook maar snel vergeten."
De Zandvoortse handbalsters maakten er ondanks de
moeilijke weersomstandigheden nog een spannende wedstrijd van. De Zandvoortsen
kwamen na de eerste aanval
van Kwiek met 0-1 achter maar
namen daarna het initiatief.
Aanvallend verliep het wel aardig ondanks dat de gladheid
van veld en bal voor de nodige
problemen zorgden. Bij de rust
leidde ZVM-Rabobank met 6-4
mede door een paar fraaie treffers van Maaike Cappel.
In de tweede helft kreeg
Kwiek meer greep op de wedstrijd en bracht de partijen in
evenwicht, 8-9. Tot het laatste
eindsignaal gaven de teams elkaar weinig toe. Bij een 10-10
stand kreeg ZVM-Rabobank
een unieke mogelijkheid de
winst alsnog naar zich toe te
trekken. De toegekende strafworp werd echter gemist waardoor het gelijkespel op het formulier werd ingevuld.
„Het was bar slecht weer en
ik ben dan ook blij dat de eerste helft van de competitie er
op zit," stelde coach Rijk Oppelaar. „Het was over het alge-

meen steeds slecht weer voor
buitenhandbal en daarom is
het wel lekker dat we de zaal in
gaan. Deze meiden kunnen
handballen en dat zal er in de
zaal zeker wel uitkomen. Daar
kunnen we uit de voeten en
wordt en beter gespeeld mede

door de betere entourage."
Doelpunten mannen: Edwin
Berkhout 6, Mark Molanus 2,
Peter Pennings 1. Patrick
Terpstra 1. Vrouwen: Maaike
Cappel 5, Wendy van Straten 2.
Mireille Martina l, Mariëlle
Peet l, Sylvia Blom 1.

TZB koploper na
winst op Seref Spor

ZANDVOORT - TZB heeft
door een 3-2 overwinning op
Seref Spor de leiding genomen in de zevende klasse van
de KNVB. De laatste jaren is
het niet meer voorgekomen
dat de Zandvoorters zo'n
mooie positie innamen.

De weg is nog wel lang maar
de punten zijn voorlopig wel
binnen. Van de zes gespeelde
wedstrijden zette TZB er vijf
om in winst. De overwinning
op Seref Spor had ruimer moeten zijn, maar in bepaalde periodes speelde TZB wat te gemakzuchtig waardoor Seref
Spor de kans kreeg in de wedstrijd te blijven. Het veld was
ondanks langdurige regenval
redelijk goed bespeelbaar en
TZB begon de wedstrijd voorspoedig.
Na een minuut voetballen
dwarrelde een voorzet van Jordy Joachim over de doelman
het doel in, 1-0. TZB vergat
door te drukken, nam het te
gemakkelijk op en uit een
counter zorgden de gasten
voor de gelijkmaker, 1-1. Bij
Seref Spor stonden een paar
handige en technisch voetballers in het veld waarmee TZB
enige moeite had. Het betere
spel was over het geheel genomen toch van de Zandvoorters, die dan ook weer een
voorsprong namen. Een afstandsschot kon de doelman
niet klemvast krijgen en Mischa Tibboel reageerde allert,
2-1.
De tweede helft was een
kwartier oud toen TZB een 3-1
voorsprong nam. Ben de Jong
gaf de bal strak voor en voor
het doel stond Stein Metzelaar
om de bal in te schieten. De
Zandvoorters controleerden
de wedstrijd maar moesten
opletten op de razend snelle
counters van Seref Spor. Uit
een daarvan wist Seref Spor te
scoren (3-2) waardoor het nog
even spannend werd. Door een
paar goede reddingen van
doelman Jur Greef hield TZB
de drie punten vast.

Goede prestaties
kunstzwemsters
ZANDVOORT - Tijdens
kunstzwemwedstrijden
in
Grootebroek hebben leden
van Zwemvereniging De Zeeschuimers goede prestaties
geleverd.
Door De Zeeschuimers werd
deelgenomen met tien zwemsters in vier catagorieen.
Astrid Koomen behaalde in
categorie vier een fraaie tweede plaats terwijl de derde plek
naar cïubgenote Ester Bartels
ging. In deze categorie deden
ook Wietske Neerincx en Tamara Loos van zich spreken
met een mooie zevende en
veertiende plaats.
In categorie vijf was de concurrentie net iets te sterk,
maar Simone Sindprf behaalde een verdienstelijke vierde
plaats. De zevende positie van
Mariel van der Meer was eveneens erg goed. De 12e plaats
van Shanita Doerga en de 19e
positie van Gabrielle Munnikes vielen zeker niet uit de
toon. In de zware categorie zes
zwom Beryl Valpoort voor de
Zeeschuimers naar een achtste plek.

Ondanks de moeilijke omstandigheden waagt een Zandvoortse
handbalster een schot
Kul»: Kriek van C

Op het hoogste niveau, categorie zeven, ging het uitstekend met Tamara van Rhee.
Met gemak zwom het Zandvoortse talent naar een gouden
medaille. De leden van De Zeeschuimers kijken tevreden terug op de geleverde prestaties.
Informatie over synchroomzwemmen.
wedstrijdzwemmen. leszwemmen en swimjogging kan via telefoon 5716511
verkregen worden.

PHILIPS BREEDBEELD
PW6301; 61cmBI. LineS,
stereo, teletekst. Adv'2095.-

JVC MINI HIFI-SET

PHILIPS BREEDBEELD KLEUREN-TV

MXD3; 50 Watt versterker met Live Surround, digitale tuner met klok/timer,
dubbel auto-reverse cassettedeck, 3 CD-wisselaar, 2-weg luidsprekers en
afstandbediening. Adviesprijs'714.-

24PW6301; Ultra platte 61cm 16:9 Black Line beeldbuis, automatische
overschakeling van normaal naar Wide Screen, 70 voorkeuzezenders,
teletekst met geheugen, 50 Watt HiFi stereo geluid en handige menusturing. Adviesprijs'2495.-

HI8 CAMERA STUNT!
VPH65; 12x motorzoom. '1299.-

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse. Vol electronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv'2299.-

PHILIPS 100HZ KTV
PT820; Black-line S grootbeeld, stereo, TXT. Adv'2795.-

PHILIPS 82CM KTV
3$TOP B R E E D B E E L D
ijg32PW630; H i F i - s t e r e o ,
TELETEKST. AdV2995.-

PHILIPS 100 HERTZ
BREEDBEELD KTV
PW9501; Tv van 't jaar! 70cm
Black-line S, 100 Hzdigital
scan, stereo, TXT. AdV3895.-

a

| PHILIPS 70CM STEREO
PT4501; Teletekst. '1645.-

SONY STEADY SHOT !
TR620; 15x zoom, 3 prograrnAE. Adviesprijs' 1890.-

O

PHILIPS TELETEKST
PT156; 37cm, afst.bed. '645.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving. *••*
sterren invriescapaciteit.
Adviespriis 899.-

SONY+LCDSCHERM
TRV11; VideoS Camcorder Advifisnriis '1980.-

SONY Hi-8 HIFI STEREO
TR780; STEADY SHOT,
. '2530.-

DIGITALE STUNTS !
Sony, JVC, Panasonic, Canon;
TOPKLASSE, incl. Accessoires.

INDESnrWASAUTOMAAT
WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv'799.-

WHIRLPOOL
COMBI
MAGNETRON

499.STOFZUIGER
1100 WATT

AVM537; Ruime "alles
in 1" magnetron met
hete lucht oven, dus
snel koken, bakken,
braden en grillen.
Adviesprijs'999.-

AEG WASAUTOMAAT
Lavamat617; 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiliging,
zuinig en stil. AEG meerdere
malen best getest! Adv'1449.-

W

SIEMENS WASAUTOM.
WM20000;RVStrommel
Aparte temperatuurregeling.
Bespaarloets. Adv."1348.-

PHILIPSMATCH-LINE
VR7; Turbo-Drive, stereo, montage.Jog & Shuttle, TXT. * 1495.-

SONY MONTAGE TOP!
E920; 7 koppen Super Trilogic, vliegende wiskop,
HIFI Stereo. Adv'1650.-

advies. Tevens melden van storingen aan

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
O2O - 6474939

Regelbare snelheid, slagroomgarde, mengbeker
en wandhouder. Adv*99.-

INDESIT 900 TOEREN
WASAUTOMAAT
WE900; Instelbare centrifugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfreiniqende porno. Adv' 1199.-

SONY HIFI STEREO
E810; 4 koppen Super Trilogic montage videorecorder. Adviesprijs'1550.-

SONY HIFI STEREO
E705; Super Trilogie, 4 koppen.Showview+PDC. '1200.-

n•&,

w

SONY BREEDBEELD
KV24WS1; Super Trinitron,
stereo, teletekst. Adv '2440.-

1249.-

SONY BREEDBEELD
KV28W1; 71 cm SuperTrinitron, 60 Watt stereo, teletekst. Adyiesprijs'2990.-

iSONY 1QOHZSUPER!
E2561; Super Trinitron,
PIP, stereo, TXT. Adv'2970.-

M
M

" 528.-

PANASONIC STEREO
HD610; Topper! 4 koppen,
Showview + PDC. "1199.-

s& (ook OP

SIEMENS KOEL/VRIES
KG25V03; 240 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv"1348.-

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI
KE3100; Digitaal,gescheiden regelbaar. Maar liefst
280 liter inhoud, 3 vriesladen. CFK/HFK-vrij. '1849.-

^feSS»" *
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AUTOMAAT
BOVENLADER
AT80;
800 toeren
met regelbar
centrifugesnelheid.
Adv*1099.-

JVC HIFI STEREO
A637;Hi-Spec Drive. '989.

ARISTONA STEREO
SB65; 4 koppen, SHOWVIEW
+ PDC, long play. Adv' 1095.-

lülüi

SAMSUNG STEREO !
SV600; Videorecorder
melPDC. Adviesprijs"699.-

i/ü

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak. Adv'699.-

399.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak.
,k. 140 liter inhoud. CFK-vrij.
vrij. Adv "729."729.

WAS/DROOGCOMBINATE
Wassen en drogen in 1 machine, 10OOtoeren. Adv'1549.-

529.-

SONY VIDEORECORDER
EORECORDER
E105; Afstandbediening.
dbedieninq."610."610.-

369.-

PHILIPS SHOWVIEW
VR165;+PDC.afst.bed."745/

275.-

PHILIPS VHS-VIDEO
VR161;Afstandbed."645.-

mu

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs*649.-

PANASONIC Beste Koop!
NVSD200; Showview +
PDC. Adviesprijs'649.-
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PANASONICKTVTXT
21S1; 55cm FSQ. Adv'849.-

PANASONIC 63CMTOP
MD2; H i F i - s t e r e o , TXT
met geheugen. Adv'1399.-

COMPAQ PRESS2254 PC!
K6-233 MMX, 15" monitor,
32MB, 3.5GB. Windows'95..

2499.SONYPORTABLEKTV
M1400; Afstandbed. Adv'550.-

GRUNDIG 63CM KTV
ST650; Stereo, TXT,
Adviesprijs '1829.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Vele kook- j
funkties. Adviesprijs'699.-

WHIRLPOOLAVM
Ruime 3 in 1 combi magnetron l
met hete lucht oven en grill.
Dusontdooien, koken, bakken,
braden en gratineren. "999.-

GRUNDIGYACHTBOY207
Compacte wereldontvanger met 9x Korte Goll
en AM/FM radio. Adviesprijs* 119.SONY MINIDISC WALKMAN
MZR30; Digitaal opnemen en afspelen, incl.
lader en hoofdtelefoon. Adviesprijs*660.SAMSUNG 51 CM KLEUREN-TV TELETEKST
CB50; Black Matrix beeldbuis, 100 voorkeuzezenders, teletekst met geheugen. Adv.*599.SONY 100 HERTZ BREEDBEELD KLEUREN-TV
KV28WX; 71 cm Super Trinitron beeldbuis,
multi-PIR teletekst met geheugen. *3299.-

75.445:
469:

2099:

INTEL P200MMX PC
Multimedia PC, 32MB intern,
2. 1 GB schijf. CD-Rom, fax/modem, W'95, 1 jr. On-Site garantie en helpdesk. Adv'3799.-

MÖBUrBËLLEPÖÖR 0,454ct PER MINUÜl
1 .JARIG TRAFICLINE ABONNEMENT,
17,- PER MAAND!
PHILIPS TWIST
TOPKWALITEIT
GSM TOESTEL
t.w.v, 799.-

Aansluitkosten
t.w.v, 108,69
0

l-Jarijitapemt
' Btlle» linnen tnbÉtnlanl
' Vöôr"öa"iwraïg abtmnementen xi'In vereist: Üeldigo legitimatiöT
koplo legitimatio on ko^p ia ba nk a Isch rlU tzomfer jmd rag on) l

MIELE STOFZUIGER
S251; 1200 Watt vermogen, electronisch
regelbaar, metalen buizen. ArJviesprijs*499.WHIRLPOOL VRIESKIST
AFG510; 103 liter netto inhoud, controlelampjes, dooiwaterafvoer. Adviesprijs*549.BOSCH VAATWASSER
SGS2009; 5 sproeiniveaus, RVS interieur, 10
couverts, 2 programma's. Adviesprijs*! 109.ZANUSSI WASAUTOMAAT
FL1200; 1200 toeren centrifuge, RVS trommel,
12 programma's. Adviesprijs*1299.-

269.299.669.849.-
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2-DEURS KOELKAST
200 liter inhoud, cfk-vrij. Deuren omwisselbaar. Adv*849.-

BOSCH KOELKAST
180 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv"985.-

INBOUW VAATWASSER
Vol led! 9 i nterg reer baar, l
stop. Adviesprijs'1299.-I

849.-I

INDESlt INBOUWfii
KOOKPLAAT
|#
RVS+vohkohtstei<ing.'399.-|a-

NOFROST KOELKAST
Nooit meerontdooien! "American Look" koelkast met maar
liefst 280 liter inhoud. Zuinigenstil, service aan huis.

BOSCH WASDROGER
Electronische besturing.
Zeerstil. Adviesprijs'1 099.-

iiss^S
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MIELE WASDROGER
Electronisch en reverserend.
RVS trommel. Adv"1799.-

798

ETNA FORNUIS
Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv"695.-

398.-

155.90 LITER VRIESKAST
3 vakken. Adviesprijs 698.-

1799.
W H I R L P O O L KAST
Gunstig energie verbruik,
capaciteit, CFK-vrij.

BOSCH VRIESKAST
GSD1300;3laden, 11kginvriescapaciteit. Adv'848.-

PORTABLEKTV37cm
Off. Ned. Philips garantie.
Adviesprijs'495.-

FG1;

Gasfornuis met
elektrische
oven, incl.
grill en
sierdeksel.
Adv"1450.-

LUXE FORNUIS
Gasoven, vonkontsteking en
ovenlade. Adviesprijs"849.-

CENTRIFUGE
2800toeren.RVStrommel."249.-

IBMAPTIVAE60TOP!
K6-233MMX, 32MB intern,
2.0GB. K56.flex fax/modem.1 5" monitor. AdV3999.-

269.ATAG
FORNUIS

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS
Gas-elektrofornuis, grill, thermostaat en sierdeksel. "1199.-

2349.-

PELGRIM KOOKPLAAT
2-delige pannendragers en
sierdeksel. Adviesprijs"490.-

278.-

ETNA K O O K P L A A T
4 pils met 2 delige branders.

178.-

HOLLANDIAKOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat. AdV295.-

158.-

OPZETVRIESKAST
Handig! 50 liter. Adv'595.-

BUBBLEJET STUNT!
JP170; KleurenprinterJ599.-

PORTABLEKTV37CM

~ 229.-

SAMSUNG 24 LITER
900 W magnetron, 60 min.
timer, aulom. programma's.

vaatwassers etc. op bestelling l
voor de laagste prijzen van l

SGRUNDIG37CM + TXT
vM P730; STUNT! AdV699.-

KTV37CM+TELETEKST

219.-

DAEWOO MANETRON
KOR610; DIGITAAL 18 liter |
inhoud, 800 watt vermoi,aulom. programma's. '349.- l

549.-

BAUKNECHT DROGER
Instelbaartot 1 40 minuten. Kreukbescherming. Adv"949.-

JVC SHOWVIEW + PDC
A237; Express ProDigi. "714.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met a f s t a n d b e d i e n i n g .

WHIRLPOOL AVM260
19 liter inhoud. Eenvoudie bediening. Adv"599.-

INBOUW

Geen afvoer nodig! RVStrommel. Adviespriis"999.

ARISTONASB25TURBO
Super Turbo-Drive, showview
+PDC,afstandbediening. '845.-

e

429.-

ZANUSSI 2-tJEURS
Z180/4D; Automatische ontdooiing. Adviesprijs"749.-

WASDROGERSTUNT!
MetSjdkloken pluizenfitter. "495.-

M

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135; Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneembaardraaiplaleau. Adv'279.- l

Nederland. Bijvoorbeeld:

SONY LONGPLAY
E260; Showview+ PDC. "780.-

SONY 55CM TELETEKST
M21; Hi-Black Trinitron. "990.-

~~ 1248.-

179.-

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk.
Waterbeveiliging. Adv*1649.-

449.-

MIELE VAATWASSER
Topklasse. 6 Programma's.
Waterontharder en waterstop.
Adviesprijs'2099.-

179.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER
900 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs'1435.-

cJi&iE2ÏHSïti»<HtiKr

728.-

BAUK^CHTVAATWASSER
GSF341; 3 programma's.
Variabele indeling. Adv'1099.- l

SHARP MAGNETRON
R2V18; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

W H I R L P O O L KAST
130 liter, met vriesvak.
Adviesprijs'699.-

WAS-

SONY 63CM STEREO
KV25; Super Trinitron, teletekst, afst.bed. Adv"1399.-

SONY 55CM STEREO
U X2101;
Trinitron, TXT. '1440.M

648.-

BOSCH AFWASAUTOM. l
SMS1012;RVSinterieur.4
sproeiniveaus. Adv'1179.-

SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000; Met aquastop en
lageverbruikswaarden. '1348.-

WHIRLPOOLWASAUTOM.
AWM800; 15 programma's.
Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveiliging. Adviesprijs "1079.-

Consumenten Helpdesk voor informatie en
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app.

BRAUN LUXE
STAAFMIXER

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES COMBI
ARG647; 156 liter koelen
en 60 litervriezen. AdV949.-

MIELE KOELKAST
K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-en HFK-vrij. Adv'1399.-

Metalen buizen,
draagriem, compact model.
Adviesprijs'169.-

KS

575.-

145 LITER KOELER
Automatische ontdooiing. '529.-

SONY72CMHIFI STEREO
KV29C1; Super Trinitron,
n
$TXT. Adviesprijs.'1880.-

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT
3 programma's, beveiliging |
tegen wateroverlast. "949.-

C3 C3C3 i

^ARISTONA 55CM FSQ PHILIPS HIFI STEREO
TA4311; Stereo, Teletekst, VR665; Showview + PDC,
afstandbediening. '1245.- 4 koppen, FollowTV, longplay. Adviesprijs'1095.51 CM KTV TELETEKST
70 voorkeuzezenders, Off.
Ned. Philips garantie. Adv'745.-

ZANUSSIWASAUTOM.
FL700; 750 toeren centrifuge. RVS trommel, schokdernpers. Adviesprijs*949.-

" 528.-
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PHILIPS SUPER VHS!
Turbo-Drive, stereo, TXT,
montage, Adviesprijs" 1595.-

ARISTONASTEREOKTV
TA4412; 63cm, teletekst.' 1595.-

BAUKNECHTWASAHTOM.
WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's.'l 349.-

230 LITER
KOEL/VRIES COMBI
Koelgedeelte met automatische ontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
•*** sterren invriescapaciteit.
Adviesprijs'999.-

o GO3

SONY TRAVELLER
TR401;HiFi aeluid. Adv' 1330.

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk; 4 programma's, 12 couverts. "899.-

ATAG WASEMKAP
3 standen en velfilter. '259.-

189.-

HP INKJETPRINTER
DJ400;lncl sheelfeeder.,'499.-

269.-

CANON BJC4200
Topklasse! 3jr. garage. '821.

BCC BETER EN G O E D K O P E R

I

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 étages)
Rlvièradreef 37 (Superstore)

I

BEVERWIJK
.
IZAANDAM
1500m2 Superstore Beter en goedkoper! l ISOOmZ Superstore Beter en goedkoper!
Breestraat65
'. .':.
l Westzijde 55 (onder Dirk y.d. Broek)

138.-

VRIESKISTEN!
Detopmerken leverbaar in
alle maten en soorten. Er
is al een vrieskist vanaf:

ETNA WASEMKAP
AVANCE; 3-standen. '135.-

299.-

78.-

20 ELEKTRO-SUPERS
IN DE R ANDSTAD
AMSTERDAM - AMSTELVEEN - ALKMAAR •
BEVERWIJK- ZAANDAM - DELFT -DEN HAAI
- ZOETERWOUDE - ZOETERMEER LEIDSCHENDAM - MAARSSENBROEKHILVERSUM - UTRECHT - ZEIST

OPENINGSTIJDEN

maandagmiddag .... .• • • • • • 13.00 tot 18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag. .. . . . . . 09.30 tot 18.00 uur ,
" " '-. ;;. : v'.-.-.; . . . V - * . 09.30 tot 17.00 uur
KOOPAVÖNDEN Badhoevedorp Maarssenbroek
Delft en Zoetermeer vrijdag. . .19.00 tot 21.00 uur
overige filialen donderdag . . . 19.00 tot 21.00 uur

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-17
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'Voorkom slechte verlichting
en deuren die verkeerd draaien'
Voor wie van bijzondere interieurs houdt, begint het
Instituut voor Binnenhuisarchitectuur de cursus
'Binnenhuisarchitectuur'. De binnenhuisarchitecten Hans
Slim en Yolandc Lempsink behandelen onderwerpen als:
meubelopstelling, gordijnen, keukens, badkamers,
verlichting, kleuren en trends. „Interessant voor iedereen
die binnenkort gaat verhuizen of iets in zijn interieur wil
veranderen."

D

Naast het bekende assortiment ligbaden, zijn er ook fantasiebaden in de handel
Uit het bock 'Van Woonhuis tot Droomhuis'

Trend is dat mensen
graag thuis blijven'
De mensen geven steeds
meer geld uit aan hun huis
en alles wat daarbij hoort.
Als trendwatcher voor
diverse bedrijven houdt
Hans Slim nieuwe
ontwikkelingen nauwlettend
in de gaten. Welke trends
staan er momenteel voor de
deur?
AT JE MERKT is
dat de mensen
tegenwoordig
graag thuis blijven. De
trendsetters uit de jaren
zeventig zaten allemaal in
Indonesië, Thailand, en
noem maar op," aldus Slim.
„De nieuwste trend komt
van de mensen die dat
allemaal al gedaan hebben,
die gaan op de fiets naar
Drente of een weekend naar
Texel en Schiermonnikoog.
Dat zie je ook een beetje
terug in de
binnenhuisarchitectuur. De
exotische boeddha's en
wajangpoppen zijn een
beetje op hun retour.
Vroeger waren die heel
bijzonder, maar nou koop je
ze op elke rommelmarkt."
„Wat de woontrends zijn?

'W

muren en ramen; er zal nog
meer aandacht komen voor
serres, tuinkamers en
sporadisch een kleine
huisbibliotheek. Terrassen
worden vriendelijker."
„Er is aandacht voor
natuurlijke kleuren, de
warme kleuren van het
voorjaar tot diep in de herfst;
natuurlijke geuren, zoals van
de openhaard, de geur van
gezaagd hout, van gelooid
leer en van zuivere wrijfwas.
Daar horen ook materialen
bij als dennenappels,
twijgen, en rotan. Originele,
persoonlijke
badkamerindelingen met
wanddecoraties, schelpen,
mooie watervaste gordijnen.
Woondecoraties van
gebruiksvoorwerpen,
De laatste woonjaren van
deze eeuw zijn bijzonder
bijvoorbeeld een globe, oude
boeken, prenten,
interessant. Gelukkig
hebben vrouwen steeds meer landkaarten.
Helemaal in komen zwartinvloed gekregen op de
samenleving. Niet alleen op wit foto's. Dat begint met
de maatschappij maar ook
oude sportfoto's uit de jaren
twintig. Erg gewild zijn foto's
op het interieur. Vrouwen
mogen hun gevoelsleven
uit bijvoorbeeld New York en
demonstreren, onder andere Parijs. Als je nu naar New
romantiek, wat steeds
York gaat, kun je die foto's
zichtbaarder in het interieur overal langs de straat
kopen."
wordt: ronde vormen in de

E CURSUS 'Binnen- ting. Je moet ook rekening
huisarchitectuur'
wil houden met de lichthoek. Als
een hulp zijn voor men- je alleen een schilderijtje wilt
sen die hun woning willen ver- uitlichten, zetje als je niet opanderen. Aan de orde komen let al gauw de halve kamer in
algemene en praktische pro- het licht. Dat zijn dingen die ik
blemen. „Waar hang je je jas de mensen probeer uit te legop? Hoe richt je een kamer in? gen," zegt Slim.
Wat zijn veel gemaakte fouTijdens de cursus geven de
ten," zegt binnenhuisarchitect docenten desgewenst ook priHans Slim. Hij is tevens schrij- vé-adviezen. Voor elke les zijn
ver van het woonboek 'Van ze iets eerder aanwezig, de curWoonhuis tot Droomhuis', sisten kunnen op zo'n moment
waarin allerlei vragen over het aan de hand van een tekening
inrichten van huizen worden of foto hun probleem uitlegbeantwoord.
gen. „Dat proberen we dan
Hoewel over smaak niet te adequaat op te lossen," betwisten valt, Slim weet dat, looft Slim.
zijn sommige inrichtingen wel
aanwijsbaar onhandig. „Ik
Met zijn collega Yolande
krijg constant te maken met Lempsink heeft hij de nodige
deuren die verkeerd draaien. ervaring opgedaan in binnenOok zijn er vaak mensen die en buitenland. Onder meer
een open haard op de 3ver- zijn ze betrokken geweest bij
keerde plaats hebben gepland. de Wereldtentoonstelling in
Naderhand blijkt dan dat ze er Sevilla. De afgelopen jaren
niet omheen kunnen zitten." werkte Slim bovendien voor
Ook aan de verlichting man- televisieprogramma's
als:
keert nog al eens wat. „Veel 'Koffietijd', 'Vijf uur show' en
huizen zijn al
'Eigen Huis &
niet groot en
Tuin'. Kenwanneer je de
merkend voor
verlichting
het Instituut
verkeerd gevoor Binnenbruikt, lijkt
huisarchiteceen gangetje
tuur is volnog smaller.
gens Slim de
Met eenvouvolstrekte ondige
trucs
afhankelijkkun j e het iets
heid. Als een
breder laten
fabrikant in
lijken."
glimmende •.
„Halogeen
____^____ ^___ brochures
spotjes is ook
een
nieuw
zo'n beroemd onderwerp: bad aanprijst, is Slim zeker
mensen willen graag halogeen niet te beroerd om - als dat
spotjes en nemen de verkeerde nodig is - een kritisch faxje te
spotjes, omdat ze niet weten sturen. „Enige jaren geleden
waar ze op moeten letten. werden de mensen met veel
Maar als je de verkeerde kleur tamtam opgeroepen een specikiest, laat zich dat slecht com- fieke badkamer te kopen.
bineren met gloeilamp verlich- Maar wat zag ik? Allereerst

Cursus voor
liefhebbers
van slimme
interieurs

ADVERTENTIE

Deze week

óodschappen
:<

Bèürs

voor nieuwe producten en acties

De lichtinval door het raam is niet erg groot. Voor accentverlichting zorgt de staande lamp
Uit het hoek 'Van Woonhuis tot Droomhuis'

had de fabrikant foto's laten
nemen van een badkamer zestig vierkante meter groot. Mijn
opmerking was: dat komt
nooit voor. Verder hadden ze
er een vloerverhoging ingezet
met drie treden. In dat plateau
was een bad verzonken. Je
moet je wel realiseren dat je
daar heel makkelijk kunt instappen, maar als je er uit wilt,
heb je een risico datje uitglijdt
en drie treden naar beneden
valt. En • dan wil ik nog niet
mopperen over het probleem
van het schoonmaken van zo'n
bad."
„Heel veel badkamermeubels hebben een verlichting die
aardig is op zaterdagmiddag in
de showroom. Maar als vrouwen zich willen opmaken, veroorzaakt die verlichting vaak
veel schaduw. Dat was nu precies wat ze niet bedoeld hadden. In de badkamer stellen zij
vast dat de verlichting verkeerd is. Dus wie moet zo'n
cursus volgen? De mensen die
binnenkort iets aan hun huis
willen veranderen: een nieuwe
vloerbedekking, een nieuwe
keuken, een badkamer. Als je
zo'n koopbeslissing hebt genomen, is het natuurlijk niet
stom eventjes te checken waar
je op moet letten."
Jan Pieter Nepveu
De mondelinge cursus 'Binnenhuisarchitectuur' wordt dit najaar gegeven op de dinsdagen van november in
Hotel Mercurc Amsterdam Airport.
Ook in januari en maart kan men de
cursus volgen. Een gratis brochure is
gratis aan te vragen. Stuur uw naam
en adres naar: Instituut voor Binnenhuisarchitectuur. Antwoordnummer
2713, 3600 VC Maarsscn (postzegel
niet nodig), fax 035-6934148 of bel de
servicelijn 035-G93.3088.

ADVERTENTIE

Tijdens onze
Rolf Benz-expositie
mag u overal
aankomen.

liank Kolf Jienz 322

Rolf Benz is een van de grote Europese meubelmerken.
Zijn zitmeubels hebben altijd iets speciaals. Ze combineren een
opmerkelijk comfort

met een uitgesproken design. Heel

exclusief, daarom noemen we het ook geen meubelshow, maar
een expositie. Met dit verschil dat u er best even in mag gaan
zitten. U bent uitgenodigd.

mondileder

stoutenbeek

Wij komen graag bij u thuis.
Mondileder Stoutenbeek Diemen. Snïep 7 (Meubelboulevard Dlemen),
ringweg Amsterdam afslag S113. Telefoon (020) 600 87 59.
Soesterberg. Amersfoortsestraat 76. Telefoon (0346) 35 20 07.
Bezoek ons ook op Internet: www.stoutenbeek.nl

Hooien in herfstvakantie
nisatie. Op de Donk, een bijzondere plek in
het midden van de Alblasserwaard, staat
een honderdvijftig jaar oude stal die tot
een gezellige kampplaats is verbouwd.
Daar slapen de deelnemers drie nachten.
Overdag gaan ze met de fiets naar de natuurterreintjes, die ze met de hand afhooien. Ervaring is daarvoor niet vereist. Na
In de Alblasserwaard, een prachtig pol- het werk koken de begeleiders een stevige
dergebied bij Dordrecht, zijn vrijwilligers maaltijd, 's Avonds is er een interessant
actief om te helpen bij het beheer van programma of gewoon gezelligheid.
kleine natuurreservaten. Iedereen vanaf
vijftien jaar is welkom van dinsdag 20 tot
en met vrijdag 23 oktober, om mee te doen Belangstellenden kunnen bellen of schrijven met
met een hooikamp. Landschapsbeheer Landschapsbeheer Zuid-Holland, Postbus 558,2800
Zuid-Holland verzorgt de praktische orga- AN Gouda, telefoon: 0182-524.500.

In Schouwburg Amstelveen kunt u op
woensdag 21 oktober om kwart over acht
genieten van

De
jonge

Voor mensen die graag buiten bezig
zijn, heeft Natuur- en Vogelwacht 'De
Alblasserwaard' een leuke tip voor de
herfstvakantie. Vrijwilligers kunnen
deelnemen aan een natuurkamp, waarin
wordt gewerkt in natuurreservaten.

leeuwen

Met de hand afhooien van natuurterreintjes, is één van de activiteiten tijdens
het natuurkamp

ADVERTENTIE

Skating de beste ski-gymnastiek
VOOHAIL

De jaarlijkse Sneeuwvakantiebeurs Ski-Inn in Zwolle en Den Bosch, wordt van
respectievelijk 16-18 oktober
en 22-25 oktober gehouden.
De beurs kent weer de beproefde formule met stands
van VW's, reisorganisatoren, vervoerders, sportzaken, skipistes en de befaamde bierstube en aanverwanten.
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l scheepskooi; 8 al; 12 insekt; 13 orgaan;
14 bijbeldeel; 16 pi. in N.-Brabant; 17 afgemeten; 18 slee; 19
Pijn; 21 daar; 22 overblijfsel; 23
toespijs; 24 pakken; 26 hoofddeksel; 27 larve; 29 duin; 30
strelen; 32 ar; 34 slot; 36 onzes
inziens; 38 spie; 39 Ver. Staten;
41 karakter; 42 veer; 44 nikkel;
45 windrichting; 47 voorz.; 49
weefwerk; 51 bewijsstuk; 53 gemeenteweide; 56 vaartuig; 58
haarverf; 60 zangstem; 61 gerieflijk; 63 trek; 64 roe; 66 soort
onderwijs; 67 wagen; 68
Openb. Werken; 69 papiermaat; 70 soort aap; 72 riv. in
Italië; 73 bijb. fig.; 74 misthoorn; 76 zachte; 77 bovendeel.
VERTICAAL: l komiek; 2
öreumes; 3 ruw; 4 vandaag; 5

knaagdier; 6 voorz.; 7 verlichting; 8 riv. in Z.-Holland; 9 pi.
i.d. N.-Oostpolder; 10 landbouwwerktuig; 11 krijgskunde;
13 oevergewas; 15 twijg; 17 verlegen; 18 enkel; 20 loopvogel;
22 zuiver; 23 pi. in Gelderland;
25 profeet; 26 familielid; 28
vaartuig; 30 gevat; 31 nimmer;
33 horecagelegenheid; 35 vochtig; 37 visgerei; 40 neerslag; 43
stroperig; 46 tip; 48 akker; 50
opdracht; 52 wisk. afk.; 54 Eng.
titel; 55 bijbeldeel; 57 geleerd;
59 plant; 61 tabaksgebruiker;
62 boomknot; 65 streling; 66
boodschap; 69 slaapplaats; 70
mismoedig; 71 invenit; 73
laatstleden; 74 Spaans; 75
oude maat.
Oplossing vorige puzzel
PETROLEUMTANKER

Wilde dieren in Tanzania spelen '
de hoofdrol inde bijzondere
natuurfilm "Serengeti Symphony".
Nu te zien in de bioscoop.

Wie met goed getrainde skibenen straks de sneeuw in wil,
gaat nu regelmatig de straat
op met skates. De moderne
vorm van rolschaatsen bereidt
de benen beter en leuker voor
op het pistewerk dan de klassieke ski-gymnastiek. Dat beweren de organisatoren van de
beurs. Zij voegen aan de beurs
dan ook een grote skatersstand toe en geven de bezoekers de kans de skates zelf te
proberen.

*•XVTHE
. 's Middags, doordeweeks, bent U bij Pathé Cinemas meestal
•'. goedkoper uit, voor alle films! Informeer naar onze voordelige
middagtarieven bij de kassa van het theater bij u in de buurt. ,
.
:•••.• '
voor reserveringen: • •
. . . . . .
Nationale Pathé Bioscoopreserveringslijn 0900.2025350 socvpm
Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het fllmaanbod on aanvangstijden;
• '.,., Pathé
bioscopen In Amsterdam: Bellevue Cinerama / Calypso, Cinema, City en Tuschlnski.
1
-• • U vindt allé adressen van Pathé Cinemas in de GOUDEN GIDS. ' .,
' .

•

Ski-Imi '1)8 biedt nieuws op het
gebied van snccuwvakantics

tains van de staat Alberta,
Lake Louise, Banff, Jasper en
Ski-Inn heeft meer nieuws.
Op reisgebied springt Canada anderen. Het zijn grote en
mooie skigebieden die nu
er dit jaar uit met een grote
delegatie uit de Rocky Moun- goed bereikbaar zijn vanuit

Nederland. Ook Noorwegen is
weer ruim vertegenwoordigd,
onder andere met een delegatie van het steeds populairder
wordende grote skigebied Trysill.
Voor de schaatsers zal de afvaardiging van Werissensee
naar de Sneeuwvakantiebeurs
een bezoek waard zijn. De
Weissensee in Oostenrijk, bekend van de alternatieve Elfstedentocht. biedt in januari
en februari de unieke combinatie van lange afstandschaatsen, langlaufen en
skiën.
Een belangrijk sneeuwvakantie-onderwerp is eten en
uit eten. Onder leiding van
Gas Spijkers is een brochure
vervaardigd met recepten
voor culinaire wintersportkost, ledere bezoeker van de
Ski-Inn ontvangt het receptenboekje gesigneerd door
Cas Spijkers.
Beurspcriodc en openingstijden:
Zwolle 16 en 17 oktober van 12-21
uur, 19 oktober van 10-18 uur; 's-Hertogcnbosch 22, 23 en 24 oktober van
12-21 uur, 25 oktober van 10-18 uur.

De zeer jonge artiesten
van het Chinse gezelschap Shaanxi fneatre
Art Troupe laten u tijdens deze voorstelling
van de ene verbazing
in de andere vallen. Zij zingen klassiek
Chinese liederen, tonen u gestilleerde tradilionele dansen, demonstreren de
gevechtstechnieken van de Kong Fu en
halen halsbrekende toeren uit. Deze veelzijdige voorstelling is een spannende kennismaking met de Chinese cultuur voor
jong en oud.
Lezers krijgen tegen inlevering van onderstaande bon een Korting van vijf gulden
op de normale prijzen van respectievelijk
42,50 (1-e en 2-e rong) en 40 gulden
(3-e rang).
De kassa van Schouwburg Amstelveen is
geopend: maandag tol en met vrijdag van
tien tot drie uur. In het weekend van
twaalf tot drie uur. Het telefoonnummer
van de kassa is 020-54 75175.
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Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden
Tel 020-5626271 Fax 020-6656321
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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De opleiding tot rij instructeur
of vrachtautochauffeur start Technisch personeel
maandelijks in Amsterdam
gevraagd
Vraag gratis info (brochure)
SAN
Verkeersopleidingen
Adam Tel 0206922223
Uitzenburo De Werkbank b v
(lid NBBU) zoekt met spoed
MEUBELMAKER/
SCHEEPSTIMMERMAN
met min 2 jr erv voor bedrijf
9
in regio Amsterdam Goede
verdiensten minimaal '/; jaar
Reclame promotiebureau
Tel 0206769135
zoekt nieuwe mensen m v
verkopers vertegenwoordi Uitzendburo De Werkbank
gers en promotie Full en b v (lid NBBU) zoekt met
parttime vooropleiding of er spoed
varing is geen vereiste Zij die * Chauffeurs met CCVB en
groot rijbewijs
per direct beschikbaar zijn
krijgen voorrang Bel voor een * Opruimers
afspraak TDA 020 6154395 * Productiemedewerkers
Telefoon 020 6769135

Ken jij iemand die
met tegenzin naar
zijn werk gaat

Personeel
aangeboden

Huishoudelijk
personeel
gevraagd
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Jonge vrouw zoekt huish
werk Tel 0651980817
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Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
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Jonge vrouw zoekt huish
werk Tel 0651980817
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Ervaren hulp in de huishou
ding gevraagd 4 uur per
week Tel 0235731550

Oproepen - Mededelingen
VWO MARKTONDERZOEK zoekt in A dam en omg dames/
heren die zonder gehaktbal of carbonade ook lekker eten1
Heeft u smakelijke alternatieve ideeën of eet u bewust
MINDER VLEES? Belt u dan voor deelname aan een kort
onderzoek tegen een leuke financiële vergoeding Het is
beslist informatief Vraagt u naar Robert Verhoeven ook s
avonds Tel 0263815036
• Monet wegens verbouwing
gesloten v a 16 okt
t/m 23 okt

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Verloren en
gevonden

• Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen • Omg Winkelc Noord wt/gl
gouden armb m stenen
Opdrachten die te laat
Het Rnancieele Dagblad is de enige zakelijke krant van binnenkomen worden
Emot waarde1 57160909
Nederland en heeft een voortdurend groeiend aantal lezers automatisch de week
• Wie heeft per abuis mijn
Circa 100000 beslissers van bedrijfsleven tot overheid wor daarop geplaatst
spijkerjasje in Scandals mee
den breed en diepgaand geïnformeerd over nationaal en
internationaal financieel en economisch nieuws Het Rnan _ Z M K Spanje was fantas genomen Ruilen' 5717262
cieele Dagblad B V biedt tevens een breed scala aan zake tisch mooi gezongen hotel +
lijk informatieve diensten en producten zoals een unieke exc prima Bedankt Corne
Uitgaan
elektronische databank met financieel economische gege • Wij behouden ons het
vens en analyses vanaf 1985
recht voor zonder opgave van
teksten te wijzigen Elke donderdag dansen en
Binnen de commerciële afdeling zijn totaal 38 personen redenen
ontmoeten v alleengaanden
of
niet
op
te nemen
werkzaam De afdeling klantenservice bestaande uit 10
v a 30 jr De Ossestal Nieu
medewerksters maakt onderdeel uit van de commerciële
welaan 34A Osdorp v a 20 u
afdeling De afdeling is verantwoordelijk voor de dienstverle
Markten/bradeneen
nmg aan abonnees en klanten van de geprinte producten
Verhuizingen
Binnen deze afdeling is een vacature ontstaan voor de functie
Grote VLOOIENMARKT
AMSTERDAM/ZUID zo 18 X Y Z B V verhuizingen en
okt 9 17 00 uur Apollohal kamerverhuizingen/ transport
Stadionweg 3 5 inlichtingen Voll verz Dag nachtservice
Midland BV 0334751167
020 6424800 of 06 54304111

administratief medewerk(st)er
fulltime

Sport, spel en
ontspanning

Muziekinstrumenten

• Klaversjassers
gezocht
voor de vr avond Hotel Fa
ber na 1800 uur 5719185

Financien en
handelszaken

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al v a ƒ 270
voor het eerste half jaar
een goede piano huren

Autoverzekering
VA ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 023 5714534

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 6413187

Kennismaking

0906-1769

0906*0611

BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE'?
Dat kan nu heel simpel snel en disrreet 24 uur per dag
7 dagen per week Wat moet u doen9
24 u/pd (1 gpm)
1 Kies een leuke advertentie
Zie ook Nieuwsnet 9
2 Bel met 0906 50 15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4 Kabeltekst pag 440 en 450
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
Beluister anoniem
van uw keuze
advertenties 18+
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
09065015 156 (1 gpm)
Reageren op advertenties met boxnummer''
Biseks' Buurvrouw/buurmeis
je (18)' Spelletjes steeds har
der' 99 cpm 0906 95 26

0906-9850

Spannende date9
09065015156
Advertenties van
vrouwen 18+ (1 gpm)
STUDENTES geven tel nr
voor sekscontact'
Bel 0906 18 22 (1 gpm)
Vanavond al een
fijne afspraak9
09065022204 (1 gpm)

0906-50.15.15.6

Wat jij wilt

(1 gpm)

0906 9789
Je zegt t maar 105cpm

Dagelijks seksen hete meis
jes (18) op onze LIVELIJN' De
heetste'99 cpm 09060603
Met zwepen en handboeien
Direct contact met
heb ik niets Met romantische
stoute vrouwen
liefkozingen voelen proeven
0906 50 222 21 (1 gpm )
en strelen des te meer Wie ik
Direct contact met
ben verklap ik niet Ik zeg wel
vrouwen thuis'
dat ik een FANTASTISCH lijf
09065022221 (1 gpm)
heb strak op de goede
plaats Ik zoek ero date met
Doorgeschakeld
man Boxnummer 276293
met vrouwen thuis
0906 50 222 21 (1 gpm)
Mijn naam is Dana en hoe
heet jij9 Ik ben 19 jaar jong
Een spannend
1 75 m en weeg
55 kg Hoe
contact in de buurt
9
zie ik eruit Halflang blond
0906 50 222 04 (1 gpm)
haar en grijs blauwe ogen
Ben jij een leuke jongeman en Ik ga door waar anderen
heb je zin in een gezellig stoppen' Schaam me ner
avondje uit9 Neem contact gens voor en wil harde SEKS'
op met mij en wie weef Box Hamel' 99 cpm 0906 97 94
nummer 874833

Hieronder vindt u een kleine selectie van de
honderden aanwezige advertenties
Reageren op advertenties
met boxnummer''

0906-5015156
(1 gpm)
Hieronder vindt u een kleine
selectie van de honderden
aanwezige advertenties
Almere Jij bent stapelgek op
kinderen en ziet er verzorgd
uit Ik heb een dochtertje kort
blond haar een normaal pos
tuur en licht groene ogen
Ben jij tot 33 jaar en wil je
samen met mij een vriend
schap opbouwen7 Laat t me
weten1 Boxnummer 914919
Als jij op dit ogenblik een
spannende fantasie in je
hoofd hebt laat het mij dan
maar als eerste weten en wie
weet komt alles uit1 Ik ben
Rosalie een lekkere jonge
griet uit R dam Als ik jou kies
dan kunnen we wat my be
treft echt daten
Boxnummer 931559
Chantal dat is mijn naami Ik
ben spontaan gezellig 25
jaar sportief slank en woon
achtig in de omgeving van
Amsterdam Ik heb blonde
haren en blauwe ogen Ben jij
een leuke spontane jonge
man en houd je ook van uit
gaan en fitness79 Boxnum
mer 920924
Hallo heren van Nederland1 Ik
ben Gerda 61 jaar sta nog
volop m het leven werk nog
zit niet achter de geranium
planten Ik zoek een gezellige
vriend niet voor een vaste
relatie maar iemand waar ik
lief en leed mee kan delen'
Boxnummer 946509

Noord Holland gebonden
vrouw 30 jaar goeduitziend
en mooi slank Ik zoek een
spannende manier om mijn
lefdesleven weer wat op te
vijzelen Als jij begrijpt wat ik
bedoel dan voelen we elkaar
nu al perfect aan Laat me
snel meer weten' Boxnummer
906208
s Nachts zie ik alles donker
in' Jij ook9 Dan hoop ik dat jij
mij licht m de duisternis kan
brengen en dat we samen de
zon weerzien schijnen Welke
man spreekt dit aan en rea
geert met een leuk
bericht op
mijn advertentie9 Jij soms7
Boxnummer 879957

Spannende slanke vrouw uit
Noord Holland Mijn naam is
Denise heb heel lang donker
bruin haar en hele blauwe
ogen Ben jij een man of een
vrouw en ben je in voor een
modern contact zonder ta
boes? Ik ben 1 80 m groot
met een flink voorkomen
Ik ben 30 een leuke meid Boxnummer 957397
bla bla bla je kent het alle
maal weli Ik heb blauwe Welke leuke meid heeft zin
met een
ogen
licht bruin krullend om te gaan stappen
9
haar ben 180 m lang en leuke jongen Ik ben 22 jaar
woon m het midden van het 1 85 m lang en heb blond
land Ik zoek een man die haar en blauwe ogen' Als je
geen borsthaar heeft en geen dat wat lijkt reageer dan op
haar op zijn rug' Boxnummer mij Boxnummer 351721
986277
Wil jij samen met mij een nieu
of relatie op
Ik ben een leuke jongen van we vriendschap
9
36 jaar mijn naam is Harold bouwen Ik luister al 40 jaar
en kom uit de omgeving van naar de naam Paul' Ik ben
Zuid Holland Ik ben al een ongebonden en 1 90 m lang
hele tijd op zoek naar een Ben jij die ene lieve romanti
leuke Marokkaanse vrouw m sche 9 jonge buitenlandse
de leeftijd van 20 35 jaar 9Ben vrouw Grijp snel je kans voor
het te laat is'
jij lief aardig en serieus
Hobby's en
Oppas gevraagd/
Bel me1 Boxnummer 382771 Boxnummer 378882
zoekt per direct m Amsterdam
verzamelingen
aangeboden
Ik ben erg nieuwsgierig van Ik zoek een vriend maar te
aard Wie bevredigt mijn vens MINNAAR maar geen al
werktijden ma t/m vr 9 00 18 00 u
ledaags type Ik ben een slan
Dringend gevr voor gezin in • 18 souvenir poppen bui nieuwsgierigheid met een ke roodharige pittige meid
Bel tijdens kantooruren 0206915540
A dam Oud Zuid ma 11 00 tenlands in een koop ƒ125 boeiend verhaal of 9 een met een goed figuur en sen
SPANNENDE fantasie Ik
1600 u di 11 45 1400 u Tel 0235717855
sueleuitstr Heb je een goede
(drie kinderen) Ook ophalen • T k 500 tel kaarten ƒ175 ben benieuwd welke man het babbel en ben je mannelijk
enthousiaste telemarketeers
van school Niet rokend erva Ook in gedeelten of per stuk meest origineel is Ik ga be met een leuk bekkie9 Ik ben
slist een reactie terug geven
part fulltime
ren en betrouwbaar Tel Tel 0235717193
met mijn fatasieen Boxnum veeleisend luister' Boxnum
Tel 075 64 092 12
0204701339 (na 1900 u)
mer 887923
mer 962073
• ANNULERINGEN van ad
Jij
alleenstaande man' Zoek
Gez goede ervaren oppas
Ik
ben
toe
aan
vrolijkheid
sta
vertentie opdrachten kunt u
9
voor onze zoon 2'/2 jaar
Divers personeel gevraagd
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK bihteit en een partner die met1 jij ook een maatje Ben jij gro
ter
dan
1
85
m
en
houd je net
Enkele dagen p w v a
mij
wil
genieten
van
het
leven
richten aan Micro s Woekme
ook van gezellige dm
1600 uur Tel 5730250/
dia Postbus 156 1000 AD Een man rond de 30 jaar met als ik
9
je
0654332259 na 1600 uur
een leuke kop geen bril of gen Ben je half 40 en denk
HORECA RECLAME/TELECOMMUNICATIE
Amsterdam
9
baarddragend met een goe af en toe nog als half 20 Dan
SPORTRECLAME'VIDEOTHEEKRECLAME
de baan en dio met beide1 wil ik Tanja jou graag beter
Groot reclame co in uitbreiding te Amsterdam en regio is op
Kunst en antiek
benen op de grond staat leren kennen tijdens een
zoek naar 31 nieuwe mensen M/V die snelgroeiend te
date" Boxnummer 813317
Boxnumrner 830870
begeleiden zijn in de reclamebranche Wij zijn werkzaam op
verschillende fronten o a telecommunicatie horeca
zwembaden bioscopen sportcentra en hotels Ervaring is
* VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN *
Te koop
Te koop
geen vereiste commercieel inzicht wel Voor meer info of een
afspraak bel snel T D A 020 6695500 Vragen naar Monica
aangeboden
gevraagd
OKTOBER-VEILING
Taakomschrijving
• Het onderhouden van het abonnee en klantenbestand via
Felicitaties
een geautomatiseerd systeem
• Het aannemen en afhandelen van inkomend telefoonver
Abra
keer waaronder klachtenafhandeling
• 16 okt 98 50 jaar schilders • Herman ziet vrijdag
1
• Overige voorkomende administratieve werkzaamheden bedrijf1 Aug v d Mije 1gefelici ham Gefeliciteerd
Martha en Klaas
teerd Jullie vrienden
Functie eisen
•
Herman ziet vnjd Abra
• De evenementcommissie
• Opleiding op minimaal HAVO niveau
ham h g golfclub
• Enkele jaren ervaring op het gebied van telefonische wenst Herman een prettige Sonderland ook Rini h g
verjaardag 16 okt
dienstverlening
o Ervaring in het werken met geautomatiseerde systemen • Driemaal feest is scheeps • Karel ziet zaterdag 1 Abra
• Goede contactuele eigenschappen
recht1 Guus en Hetty v d ham Vast gefeliciteerd Ans
• Servicegerichte instelling
Roger Klaas Martha Ma
Mije hartelijk gefeliciteerd'
• Flexibel en stressbestendig kunnen werken
•
Lieve Hanny 30 jaar het
•
Hanny
en
Joop
14
okt
30
• Zowel zelfstandig als m teamverband kunnen werken
geschreeuw van een leeuw
jaar een paar Gefeliciteerd'
1
l m s Annelies
Bent u woonachtig in Amsterdam of directe omgeving en op Gert Jan Annelies Gijs
zoek naar een veelzijdige afwisselende baan binnen een • Herman hartelijk gefelici H Onze oom wordt zaterdag
dynamische afdeling verzoeken wij u binnen 2 weken uw teerd met Abraham 1610 50 jaar Gefeliciteerd1
sollicitatie te richten aan het hoofd personeel en organisatie golfclub de Houtrok
Wendy en Klaas en Armand
Hennette de Joode James Wattstraat 79 1097 DL Amster
•
Tobias gefeliciteerd
met je
Herman
van
h
g
met
Abra
dam
11
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen mei Marian Meijer ham vnjd Sia Fred Els Bok 4e verjaardag
hoofd van de afdeling klantenservice telefoon 020 5928620 Nico Wim Laura Beso Beso Barry en zijn Roedel

Live' * SEKSRELAXBOX *
Terug van weggeweest' 11
Seksen met z n tienen tegelijk
Praat of luister stiekem meel'
24 uur per dag live'
09069889 Rijpe Sjaan DO
zkt jongens (18) v Live Seks
Grijp onder m n rok 99 cpm
New*New*New'New*New
44 cpm' Wijkdating vrouwen De 1e seksafluisterlijn v Holl
uit jouw wijk zoeken een af 09069722 Secret" 99 cpm
spraak' 0906 17 11
Ontdek de duistere wereld1
50 cpm1 Binnen 5 seconden SM Je meesteres LIVEi Zij
vrouwen 30+ direct live aan wijdt jou ini99cpm 09069626
de lijn' 0906-1722
POSTCODE DATINQi Vrou
50 cpm' Thuiscontact vrou wen 18 55 jr zkn sekscontact
wen (2059) zoeken een af Bel 0906 18 44 (80 cpm)
spraak thuis 0906-17 44
* SEKS ALARMNUMMER *
Afspreken in jouw
Snelseks Direct Live 99 cpm
postcode gebied
09065022204(1 gpm)

0906-Nummers

DE CONTACTLIJN
Cr is ten nituvvt
efficiënte manici om
snel in conlact u
komen met leuke
mUbjes vrouwen en
mannen via de
ContdUlijn Op de
Contactlijn 0906
501515 6 kunt u

anoniun luistuui
naar tallo/c seneus

ingesproken advei
tcntics van le/ers
die een seneu/e
paiLnei of gewoon
een vriend oC
vriendin /ockcn
U k u n t als le/cr van
een van de mem\s
en huis aan huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reaetie in te spreken
Uiteraard kunt \ia 0906 501515 6 ook /elf ano
mem een gratis contactadvertentie plaatsen U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN code van de
belcomputer Hiermee kunt u later de reacties op
uu eigen nummei beluisteren
Voor nog meei reaeties kunt u de door u ingespro
ken acUeitentic ook nog plaatsen in on/c krant
Probeer het direet Veel mensen hebben op de/.e
uij/e al binnen een of twee dagen leuke eontacten
met anderen gekregen (/ 00 gpm)

Diverse clubs

DESIRE ESCORT

24 u p d All creditc ace
020 6700620
0235511198
035 6220655
036 5360208
http //www desire nl
Spontane dames welkom
*HOGE BIJVERDIENSTEN*
Dames v a 18 jr gezocht voor
het van huis uit voeren van
gesprekken met 06 bellers U
kunt dag en nacht werken de
computer houdt bij hoeveel u
verdient Dit kan oplopen tot
ƒ 5000 br p mnd Bel voor
Bel de SM KELDER LIVE" info 0102944880
Meesteres & Onderdanige
privé huis' Topmeisjes
aanwezig Speel of geniet Luxe
1
001 u 7 dgn p w Sauna +
stiekem mee 24 u p d
bubbelbaden Sarphatipark
118 Adam 020 6723022
(18 jr en ouder)
• Wij behouden ons het
LIVE' Black beautiful en hot' recht voor zonder opgave van
Voor de liefhebber v zwarte redenen teksten te wijzigen
vrouwen' 99 cpm 0906 06 01 of niet op te nemen

Lak, Leer & Fetisj
0906-1769

ONROERENDGOED
Op 28 oktober verschijnt m een oplage van
meer dan 500 000 exemplaren weer een
speciale bijlage m alle Weekmedia-bladen
over 'Wonen/Onroerend goed'
Daarin wordt onder meer aandacht

besteed aan woninginrichting
Meer informatie over adverteren

m deze bijlage
Advertentieverkoop Amsterdam:

Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,
tel 020-5626230
Advertentieverkoop Amstelveen:

Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen,

tel 020-3473434
Op 18 november verschijnt opnieuw een

bijlage met het thema
Wonen/Onroerend Goed'

LAAT ONS UW
PRODUKT
EEN DIENST
BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-43 09116.
SAMElSl ADVERTEREN MET UW RETAILERS,
DAT MAG WEL IN DE KRANT.

Simm City B V

Balie-/Magazijnmedewerker

voor de particulier:
3 regels gratis

Gezocht

MATRASSEN

diversen
diversen
O a antieke meubelen klokken schilderijen beelden tapij
ten veel klemgoed enz enz op maandag 19 en dinsdag 20
oktober aanvang 1930 uur Kijkdagen vrijdag 16 oktober
T k nieuwe inbouwijskast • Wie heeft voor mij (teg
14 21 uur zaterdag 17 en zondag 18 okt van 10 16 uur
Spinnerij 33 bedr terrein Leqmeer Amstelveen 020 6473004 (Siemens) 1 23 m hg Tegen verg ) raamdec glas in lood
wapen van Z voort 5715004
redelijk aanbod 5731825

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
Maaien
dikte
80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

SG
25
99
105
110
115
155
165
180
190
200
230
255

LET
SPECIALE

SG
30

SG
35

SG
40

SG
45

pocke' pocket Lalex
damait badslol 14 cm

125
130
140
150
190
200
225
230
255
290
330

140
150
155
165
215
230
245
255
290
325
365

160
165
175
185
225
245
265
270
305
350
390

180
190
200
215
255
280
300
315
345
380
425

275
280
285
290
375
395
425
450
495
525
540

350
355
360
365
425
430
525
550
570
625
640

260
270
290
320
390
425
465
499
605
699
790

Alle afwijkende
OP!! maten mogelijk
AKTIE GRANDIOZE SPECIALE
AANBIEDING
ALLÉÉN BIJ ONS
KWALITEITSMATRASSEN''

Mode

Monet Stnjkservice

<mder/baby-artikelen
• Dringend gezocht baby
kinderkleding voor weeshuis
Monet 0235717177

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Compressorstraat 23 Amsterdam-Noord Tel 020 6331329
Amsterdam-Noord Tel 020-6324959
Papaverweg17
Amsterdam-West
Postjesweg 87
Tel 020-6186088
Insulindeweg 509
Amsterdam-Oost
Tel 020-6937355
Amsterdam-Zuid
Tel 020-4703049
Van Woustraat 96

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus bellen dus
Tel 023 5713780
SCHILDER heeft nog tijd v
binnen en buitenwerk Vrijbl
prijsopgave
Bellen na 1800 uur 5719800

Schoonheid en
verzorging

en motoren
Alblas Verkeersscholen

m 5 dagen

BEPAAL ZELF JE GEWICHT
UW RIJBEWIJS
VRAAG MIJ HOE'
Nieuwkoop 0172408361
Onafhankelijk Herbalife
Distributeur 0204196319
Autorijschool NAWIED heeft
groenen son@wxs nl
een aanbieding 20 lessen
van 60 min + examen ƒ 1300
Lessen
ƒ 55
Tel
Dpleidmgen/
020 6364682 of 06 55867511
cursussen
Voor auto/motornjles in
Amsterdam e o is een gratis
mfogids verkrijgbaar
Engels v beginners + half Tel 0204205386
gev ƒ 6 p/u Begin 26/27/29
• Uw rubrieksadvertentie
okt Progress 0204124800
kunt u zowel schriftelijk als
• Rubrieksadvertentie op telefonisch opgeven Zie voor
geven7 Zie voor adres en/of het adres en'of telefoonnum
telefoonnummer do colofon mer de colofon op de adver
in deze krant
tentiepagina van deze krant

Indn.n uw advcitentie een betaalde Miuo is kunt u
bij uw tekst LUI gegaiandeeide (giioihelaalehcque bij
sluiten ol u om\ ingl van ons een leeeplgnokaait
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch uorden
opgegeven

Voor een perfecte SAAB
SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep onderhoud APK
Eigen revisie afdeling
Motoren/versn bak
Verkoop nw/gebr ond
ROYAL CLASS SAAB
Tel 0235614097

Diversen
Mr LAMA betaling na resul
taat Afnk intern medium
biedt hulp bij terugkeer gelief
de bescherming carrière
examen geluk hopeloze pro
blemen 0206684461
• Rubrieksadvertentie op
geven9 Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant

Coupon uitknippen en opstuien
(liankcicn als bncl) met \ei
melding van u\v postcode n i u
ons kantooi
Micro's Weekmedia. Postbus
156, 1000 AD Amsterdam
Fax 020-6656321
01 afgegeven bi|
Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gdslliuisplein 12
2041 J M 7indvooit

BRII-\I-N ONDhK
MIMMI R kOSn N
m'WdCI B I M )
l \ I RA
(u dunt ir riktiunj;
mu ti houdin il.il bij
uw opyaM cli rijjil
bro nr bur v cl hl.nl
.lis l rinil l"l u» likst
yirikind wordt)
\\]] /i|ii nut aanspra
kili|k voor loulin onlstaan door onduidüiik
h.mdulirilt

Giatis Mieio s ui betaalde
"u bihoudin ons hit
Miuo s moeten vvoiden maele riUlt %<>or ")lldlr
vudiandebahevinonskan
tooi tol mteilijk ma nul IL
Imt
lt nulltll
1600 uui

Zandvoorts Nieuwsblad

Auto's en
auto-accrssoires

Vondellaan 7
Voer een perfecte SAAB
Geen tijd om te strijken wij doen het graag voor u
SERVICE MOLENAAR
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken Te huur gevr doorechtp 55+ SAAB
Rep onderhoud APK
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk vrije woonruimte voor perm m
Eigen revisie afdeling
zaamheden Gew openingstijden ma t'm vrij van 9 00 tot Z voort Tel 0553781879
Motoren/versn bak
17 00 uur Wegens verbouwing gesloten van 16 t/m 23 okt
Verkoop nw/gebr ond
Voor info 0235717177 of 0652502188
ROYAL CLASS SAAB
Rijles auto's

SG45 SOFT 90x200 koudschuim

NU VOOR ƒ "1 25,-

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

GRATIS MICRO s worden geplaatst ondci de navol
gende voorwaarden • geabonneerd /ijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» m/endui uitsluituid \iade
bon (niet telelonisch) • aan bain. kantoor /ijn opgc
ge\en • maximaal "? icgels • alleen \ooi jwitieuliei
gebruik • het aangebodene m ig mu bo\cn
l ^00 uitkomen • bijv huisiaad it koop a ingebo
den
Gtbruik bij hu in\uilen van u\v tekst de coupon ui
\ooi ledeie lellu punt komma ol ujlci een \akjt
Li'at na ledei vvooid punt ol komma een vakje vnj
S<-hri|l pu icgel hele vvooiden ol letleigiepen

t/m
t/m
t/m
l/m
t/m
t/m
t/m
l/m

ed17

3 regels ƒ 5 60
4 regels ƒ 7 47
5 regels ƒ 9 34
S regels ƒ 1 1 2 1
7 regels ƒ 13 08
8 regels ƒ 1495
9 regels ƒ 1681
1 0 regels ƒ 1 8 68

Will u ook na 1111 idies vvoonpla lts volltdiy invullen indeis kunnen w i| uu idvuleiHK |IL! las mei opnemen
Vooi de pailieiiliei m ixini lal ^ legels üiatis niel v ooi de / ikeli|ke m ukl lol een maximum v in een ulvulenlie
pel week Ook /ondel \eimelding viaaypii|s (ailikelen Ie / uilen mei boven l 100 l klim u niel ji Hls uheile
ien Alle pn|/en/ijn mei 17 V, I3TW
N iam
Adles

Postende
Tele loon
S v p m inbiiek

Pla Us

woensdag 14 oktober 1998

Weekmedia 17
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Banen- en opleidingenkrant van Weekmeclia
Amsterdams Stadsblad.

Amstëlvëens Weekblad-

Diemer Courant
de Nieuwe: Bijlmer •

Aalsmeerder Courant 'j
:

Uithoornse Courant. U v

Nieuwsblad Gaasperdam

de Ronde Vener

Buitènveldertse Courant

ZancJvöorts Nieuwsblad
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GEVRAAGD:

enthousiaste
full/parttime

VERPLEEGHUIS EN RLACTIVERINGSCENTRUM

AMSTELHOF
In Amstelhof werkt Aart BARST j i j VAN DE GOEDE I D E E Ë N OVER
op een kleine psycho
geriatrische afdeling met Wij zoeken ter versterking van onze collega s
22 bewoners, Josee op
een grote psychogenatnsche afdeling en
Monique op een somatische afdeling, met
beiden 35 bewoners
MDGO-VP'ers of
De zorg voor deze
bewoners willen zij
optimaal geven Dat is
ten eerste goed voor
de individuele bewoner
maar ook voor de familie en niet te vergeten,
voor hen zelf

VERKOPER/STER
ZORG'

leerling verzorgenden IG m/v

voor info: de heer Horneman

BQUCHERIE

ziekenverzorgenden,

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

bejaardenverzorgenden

Grote Krocht 5-7 Zandvoort
Tel. 023-571 9067

teamleiders m/v

afdelingsassistenten m/v

Werken in Amstelhof,
een prachtig historisch
pand in hartje Amster
dam, heeft zijn charme
maar ook zijn beperkingen Je kunt nu eenmaal
niet zomaar iets aan het
gebouw veranderen
De teamleden barsten
van de ideeën om de
zorg te verbeteren maaf
komen helaas handen
tekort Zonder collegd'6
die hetzelfde willen, kun
nen ze dus alleen ma$f
het noodzakelijke doen.

Kapsalon
BERNARD COIFFURES

Meer weten over deze functies?
Bel met Amstelhof tel (020) 622 51 51, en vraag naar
Elly Siemer afdelingshoofd Als zij niet bereikbaar is
kun je met vragen ook bij een van haar collega s
terecht

per direct gevraagd zelfstandige

Gelijk solliciteren?
Schrijf dan een brief met je gegevens en motivatie
naar Verpleeghuis en Reactiveringscentrum Amstelhof,
afdeling Personeel & Organisatie, Amstel 51, 1018 EJ
Amsterdam

dames/heren kapster
voor 3 dagen m de week
Bernard Coiffures
Schoolplem 4, Zandvoort
tel. 5715880

Wie weet tot ziens in Amstelhof

Gilles en Nicohen Hassing: 'Je kunt alles nog zo mooi zetten maar als je het lelijk drukt, is het nog niks'
Foto Jaap Maars

Drukpers zal altijd blijven draaien
FORMULE C Stand- en
Dekorbouw b.v.

Eigen horecabedrijf

Is een internationaal werkend
Stand
en
Dekorbouwbedrijf en is gevestigd in Weesp Wegens
uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar

start 'n SEC-opleiding
a Horeca Ondernemersvaardigheden
B Cafébedrijf/Sociale Hygiëne
Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste vestigingseisen
Ook voor andere branches
Bel voor informatie

training &

K

TIMMERLIEDEN

Ervaring m standbouw noodzakelijk1

rp
L
J_

UITVOERDER
(meewerkend)

SEC /? erkend
door de bedrijfstak
horeca

Ervaring in standbouw noodzakelijk1

SCHILDERS
Ervaring m standbouw gewenst maar niet noodzakehjki

opleiding

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 51 50 329

Geld verdienen is makkelijker dan je denkt!

Het Zandvoorts Nieuwsblad

Wij vragen* mensen die bereid zijn internationaal te werken
* mensen die zowel m teamverband als zelf
standig kunnen werken
* mensen die in het bezit zijn van een rijbewijs
B/E
Wij bieden
* salariëring overeenkomstig de zwaarte van
de functie
* uitstekende
arbeidsvoorwaarden
(o a
spaarloon pensioenregeling etc)
Geïnteresseerden kunnen tot 31 oktober schriftelijk
reageren

Formule C stand- en dekorbouw b.v.
t a v dhr N Noordeloos
Flevolaan24 1382 JZ Weesp

leine drukkerijen moesten het smakelijk foldertje van te maken
Dat geldt natuuilijk ook voor de
dertig j aar geleden plotseling
Het is leuk om
opnemen tegen offsetdrukkers geboortekaaitjes
een aantrekkelijke indeling te
en kopieerapparaten Hun
maken en alles ook zo mooi mogeeinde leek nabij, maar ze zijn
hjk
te drukken Want je kunt
er nog steeds de drukkenjtjes allesafnog
zo mooi /etten maai als je
om de hoek Drukker Gilles
het lelijk drukt, is het nog niks
Hassing is een van de weinige
Nicohen zet de letters met de hand
diukkers die nog in lood zet
m het lood, zoals dat eeuwen lang
„Het gaat snel en je verbruikt gebruikelijk was Tegenwoordig
chemicaliën," roept hij
woidt het echter nog maai zelden
§een
oven het tumult van zijn
op deze manier gedaan
drukpeisen uit
„Ik ben veimoedelijk de enige
Veel klanten overigens zijn particu- vrouw m Nedeiland die nog in lood
heien en die komen voor geboorte zet Ei zijn een paai diukkenjen in
en trouwkaaitjes Hassing bedrukt
de kaaitjes zijn vrouw, Nicolien,
vei zoi gt meestal de vormgeving en
het zetwei k Nicohen , Dat vind ik
leuker dan het drukken zelf, je kunt
de diukpeis aanzetten en weei uit
zetten en daar houdt het di ukken
Amsteidam die het ei bij doen
wel zo n beetje mee op
Maai vooi ons is het hoofdzaak,
want het zetten van geboortekaart
De diukkenj veivaaidigt in
jes gaat het snelst op deze maniei
opdi acht van winkeliers uit de
Het is kostenbesparend je hoeft
omgeving ook stiooibiljetten
geen plaat te maken en je gebiuikt
Hassing „De slager bijvooi beeld
schi ijft zijn aanbieding vooi ons op geen chemicaliën Je gooit boveneen vetvnj zakje drie pond goedko- dien niks weg want de lettel tjes
gaan xveei terug m de kast Je hoeft
pe leverwoist en zateidag gehakt
dag Het is dan ons werk om er een ze alleen maai even schoon te

maken met een paar diuppeltjes
benzine Dit is milieuvnendelijk
wei ken, wij zijn dan ook een diuk
kenj die geen milieubelasting hoeft
te betalen '
Waarom woidt iemand eigenlijk
drukke!9 Nicohen „Gewoon het
drukken, daai is niet zo veel aan
want je staat alleen maai achter de
peis Maai in zo'n klem zaakje is
het leuk, omdat je van alles meemaakt Er zijn mensen die hun
camera meenemen om te filmen
hoe hun geboortekaartjes gediukt
woi den Men komt vaak blij en vro
lijk binnen en drinkt een biertje
Wij hebben een klem bednjf dus dat
kan allemaal"
Ondanks de opkomst van offset
diukkenjen, kopieerappaiaten en
thuiscomputeis, blijft ei volgens
Hassing altijd vraag naar kleine
diukkenjen „Ik kan me nog herin
neien dat men in de jaren zeventig,
toen ik hier net begonnen was, zei
zo'n diukkenjtje loopt met, dat
wordt allemaal fotografie en offset
Het is nou dertig jaar latei en we
bestaan nog steeds "
Jan Pieter Nepveu

zoekt

BEZORGERS

HOE WIN JE
EEN KERSVERSE
WERKKRACHT

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN

Je hoeft er niet vroeg voor op te staan
en je zit er ook niet elke dag aan vast.

P Ook bij jou m de buurt autonjopleidingen die 10 dagen duren Maak
gebruik van onze meer dan 30 [arigc ervaring SPECIALE METHODE

Een paar uur per week is al genoeg. Wil je dat?

Bel 0900-8991161
VRAAG EERST CME GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

adverteer m de krant

Bel dan ons kantoor:
telefoonnr. O23-5717166
Ministerie van Justitie

Justitie

Bewaarder/Penitentiair Inrichtingswerker

v/m 36 uur

Taken U bewaakt de rust en orde in de inrichting en bevordert een toereikende materiele ondersteuning van de gedetineerdenverzorging begeleidt in voorkomende
gevallen zowel groepen als individuele gedetineerden op het gebied van vorming en vrijetijdsbesteding stelt observatierapportages op en onderhoudt de nodige
contacten ten behoeve van opstelling en evaluatie van een verantwoord detentieplan voor individuele gedetineerden

FllllCtl6-6iS6n MAVO werk en

denkniveau penitentiaire vakdiploma s A+B dan wel BBO + vervolgopleidingen hetzij MBO opleiding [MBO IW] c q de bereidheid tot het volgen van interne
opleidingen leeftijd vanaf 24 jaar
Stanuplüclts Amsterdam

ScilcUriS Een salaris van minimaal r 2861

en maximaal f 4200

bruto per maand 8°/o vakantietoeslag

VOOrkBUFSgroepCn Justitie draagt bij aan het vergroten van de werkgelegenheid voorvrouwen gehandicapten en leden van

etnische minderheden Indien u tot één van deze groepen behoort wordt u uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren

Penitentiaire
Inrichtingen
'Over-Amstel'

Bijzonderheden Het betreft meerdere

vacatures Een psychologisch onderzoek een medische keuring en een antecedentenonderzoek kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure
SolllCitatlGWÏjZe Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen en onder vermelding van vacaturenummers 238 4181 richten aan de Penitentiaire Inrichtingen
Over-Amstel ter attentie van de heer J W Eikelboom afdeling Personeel & Organisatie Postbus 41901

Bel voor meer informatie over
succesvolle personeelswerving
ons kantoor.

1009 CE Amsterdam

Amsterdam 020- 562 30 67
Amstelveen 020- 347 34 22
Zandvoort 023- 571 71 66

Justitie: het juiste gewicht in de schaal

Adverteren? bel met: Amsterdam: Wilfred Elenbaas of Marjan van Heuvelen 020-562 30 76, Amstelveen: Greet van den Bovenkamp 020-3247 34 22
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HUU

TO A L A M I N U T E

PARK DUljNWIjK

BIJ UW VW EN AUDI DEALER
?ra Type voertuig

uijnwijkers,

Huurprijs
Per dag (mei. 100 km)

Extra km

VW Polo

65,-

0,30

VW Polo Sedan/Golf

79,-

0,35
0,35

VWGolfVariant/Venfo
VW Passat/Audi A3

99,-

0,40

Audi A4

H9-

0,40

VWCaddy'

79,-

0,35

VW Transporter^

99,-

0,45

VWt?

H9-

0,45

VWCombi 4

145,-

0,45

VW Sharan

149-

0,45

VW Caravelle

159,-

0,45

*Dieseluitvoering
Alle prijzen zijn incl. BTW

Voor een auto met trekhaak, met automaat of dieseluitvoering wordt
het tarief van de volgende categorie berekend, met uitzondering van
de A4, deze komt dan in tariefklasse G.

't
JOCH

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort
tel. 023 - 571 45 65

ewi
Nu nog de laagst
mogelijke rente!
(Natuurlijk in combinatie met een doordacht hypotheek-advies)

Auôi

DAGELIJKS VERSE DAGSCHOTEL
VASTE P R I J S /

14-wöéï ;
Goulash

16-yrfc;
iTiartaair

14,50
; \ 19-maah.- :\ 20-dinsd^

Verse

Macaroni

Zuurkool

Tevens: Verse SUPERMOSSELEN ƒ 24,50
Open van 16.00 - 02.00 uur
BETAALBARE
KWALITEIT
>&„

"~ \

Gasthuisplein 10
2042 JM Zandvoort
Tel. 023-5714638

Tevens bijzonder scherpe tarieven voor de overige rentevaste periodes

Bel ons voor een vrijblijvende
afspraak en bespaar aanzienlijk!
Wegens enorm succes organiseren wij weer een

Parfumerie 'Drogistcrij ScfwonfieidssaCon
Haltestraat l", Zandvoort
Van dinsdag I 3 tot en met zaterdag l 7 oktober l 998 AKTIE WEEK VAN CLINIQUE

GENIET VAN UW CLINIQUE GESCHENK!!
GRATIS BIJ AANKOOP VAN
ƒ 85 r CLINIQUE~PRODUKTEN

\

VRIJDAG EN ZATERDAG
is er een clinique specialiste bij
ons aanwezig voor een
vrijblijvend huidadvies

Hypotheek-Info-Avond
j

op dinsdag 27 oktober a.s., aanvang 19.30 uur
in Gran Dorado, Trompstraat 2 te Zandvoort.
U bent van harte welkom. Kom vrijblijvend langs.

CENSE &
NVM
MAKELAAR

Moerenburs
Parfumerie Drogisten) Schoonheidssalon
Hdltestradt l - 2042 LM Zandvoort-Tel 0 2 J - 5 7 I 6 I 2 3

illNGEN

D **l lf\*}*%\ C "M R "71 C voor onafhankelijk
D6I \U£u/ 3 / lü / l * ) en vrijblijvend advies

Nu ook suikervrij gebak
Zandvoort

Nieuwsblad
Middenstand denkt
al voorzichtig mee

de
kunstenaar
thuis
„Omdat het gewoon ontzettend
cuk is om te kijken wat mensen
naken. Daarom moet iedereen
zondag de Open Atelier Route
olgcn," zegt Hilly Jansen. Zonlag zetten de leden van de groep
Jeeldend Kunstenaars Zand\oort de deuren van hun werkriiimte of atelier wijd open voor
iet publiek. In totaal doen dericn Zandvoortse kunstenaars
nee aan de manifestatie, die van
elf tot vijf uur duurt.

ZANDVOORT - Met enige
aarzeling, maar op zich niet
afwijzend. Dat is de houding
van het actiefste deel van de
Ondernemers
Vereniging
Zandvoort (OVZ). Deze actieve leden willen wel met
hun bestuur meedenken
over de uitvoering van het
nieuwe toerismeplan, maar
zijn hun oude wrok tegenover de gemeente nog niet
helemaal kwijt. Dat is maandagavond gebleken tijdens
een vergadering van de OVZ
waarop 25 van de honderd
leden aanwezig waren.

„Onze groep is heel erg verschillend. Dat maakt het zo leuk
om de route te volgen," vindt
Jansen. „Bovendien kun je vrijilijvend binnen lopen. Er komt
geen galeriehouder op je af die je
een kunstwerk wil verkopen."
„Hiermee krijgt het publiek
inzicht in wat er in Zandvoort op
kunstgebied gebeurt," vult haar
collega, Roland van Tetterode
jan. Hij hoopt niettemin wel dat
het publiek ook wat wil kopen.
„Laat iedereen maar een flinke
k met geld meenemen."

Voorzitter Leo Heino riep vonge week in het Zandvoorts
Nieuwsblad de winkeliers op
om „het klagen en klaplopen
achterwege te laten en zich nu
in te zetten om de kwaliteit
van Zandvoort te verbeteren
De wereld houdt niet op bij de
winkeldeur. Een moderne ondernemer is ook verantwoor-

Paola van der Drift is er van
overtuigd dat de Open Atelier
Route gaat aanslaan. „Mensen
kunnen zich de hele dag volzuien met verhalen en indrukken.
Ik vind het mooi om daar mijn
teentje aan bij te dragen. Vorig
laar merkte ik dat ze bij de een
;ingen vertellen wat ze bij de
ander gezien hadden." Zelf beIceft ze er ook plezier aan. „Ik
ünd het leuk om over mijn werk
Ie vertellen. Het is ontzettend
gezellig." „Gezellig is het zerter," meent Mariannc Rebel.
.Kunst, een gratis hapje en
drankje, wat wil je nog meer?"

ZANDVOORT - De vrijwilligers en medewerksters van
het Welzijnscentrum zijn in
1997 ruim 1500 keer meer m
actie gekomen dan het jaar
ervoor, terwijl het aantal
uren van de beroepskrachten twee uur afgenomen is.
De werkdruk van de medewerksters ligt daardoor te
hoog. Dat constateert het
bestuur van de Stichting
Welzijnscentrum in het jaarverslag.
Steeds meer mensen maken
gebruik van de belbus en van
het vervoer naar het ziekenhuis door de vrijwilligers van

Collage BKZ

olitie rolt
stc-bende op
ZANDVOORT - De politie
leeft het onderzoek naar een
jmvangrijke handel en proiuctie van xtc afgesloten. Er
1
iijn zeventien verdachten
langehouden. De politie
leed onder andere invallen
n twee caravans en een kanme van een camping in
üandvoort en twee caravans
n Overveen.
Onder de verdachten bevinen zich geen Zandvoorters.
et gaat hoofdzakelijk om
aarlemmers. Eén verdachte,
en 32-jarige Tilburger, is op
biza gepakt. Hij wacht op uitevenng aan Nederland. Negen
erdachten zitten vast in het
Xus van Bewaring.
Het onderzoek heeft eenjaar
ïeduurd en is uitgevoerd door
Ie regionale recherche van
jUid-Kennemerland. In totaal
iam de politie 133 duizend pilen met een straatwaarde van
wee miljoen gulden, 440 kilo
mfetamine voor twintig milloen pillen (die driehonderd
niljoen gulden opbrengen) en
'58 vaten met chemische vloei;
tof in beslag.
Bovendien legde de politie
amvege de 'Pluk ze-regeling'
ag op drie miljoen gulden,
'Uf auto's, een woning.een
Peedboot met trailer en een
eme hoeveelheid dure sieraien.

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

Waterstanden
HW
LW
11.36 07.54
00.15 08.15 12.56
01.24 09.46 13.59
02.25 10.34 14.56

HW

LW
19.04

20.25
21 44

22.45

03.16 11.25 15.35 00.55
03.55 00.55 1611 12.05
04.28 00.24 16.45 12.46
04.59 00.54 1718 13.04
05.28 01.20 17.46 13.36

aanstand:

M di. 20 okt 12.09 u.
°ogwater di 20 okt 04.28 uur
pP +121cm.
aagwater zo 18 okt 00.55 uur
'AP -73 cm

delijk voor zijn omgeving Nu
het toerismeplan er is. moeten
wij plannen voor de uitvoering
verzinnen" Maandagavond
voegde hij eraan toe tijdens de
najaarsvergadering van OVZ
in het Gemeenschapshuis:
„Over twee jaar moet er al een
heleboel gebeurd zijn."
Tijdens die vergadering
kwam naar voren dat er bij een
deel van de winkeliers genoeg
ideeën leven, maar dat zij vmden dat de gemeente ook zelf
een positieve houding moet
hebben. Vooral kleine dingen,
zoals het jarenlang wachten op
een vergunning, ergeren diverse ondernemers. „We hebben
nu wel een ander gemeentebestuur gekregen, maar dringt
het ook door tot de ambtenaren," vroeg Ronald Drommel
van Fish Pomt zich daarom af
Maurice Demmers van restaurant De Albatros meende
dat ondernemers erg beperkt
zijn in hun mogelijkheden. „Wij

kunnen toch niet zoveel doen
aan de bereikbaarheid van
Zandvoort Dat is nu typisch
een zaak voor de gemeente.
Maar dat we zelf mogen meedenken, is natuurlijk wel positief "
„Het is goed dat de OVZ nu
eens concreet aan de slag
gaat," zei Corne van der Maas
(de Kaashoek). Pieter Terol
(Belli en Rebelli) was het met
haar eens. Hij is dan ook al
samen met zijn collega's uit de
Haltestraat bezig met ideeën
te verzamelen over een nieuwe
inrichting van de straat.
De broers De Roode (van
drukkerij Van Petegem) prezen eveneens „het goede bestuurlijke beleid van het OVZbestuur. Zelf hebben we niet
zoveel ideeën, want wij hebben
alleen indirect voordeel van
meer toeristen. Als het goed
gaat met de winkeliers en de
strandpachters dan hebben
wij meer drukorders."

Werkdruk van medewerkers
Welzijnscentriim is te hoog

Deelnemers aan de Open AteIier Route kunnen een plattejrondje ophalen bij het VVVtantoor, de gemeente, diverse
:afes en bij de exposanten (Hulsnanstraat 8, Diaconiedwars.traat 36d, Koninginneweg 2,
eestraat 34, Van Speijkstraat 5,
e Wittstraat 11, Mezgerstraat
2, F. Zwaanstraat 82, Westerparkstraat 5 of Swaluestraat 3).

'atum
4okt
5okt
6okt
okt
8okt
9 okt
'O okt
lokt
2
okt

Los nummer 2 gulden

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
58-e jaargang nummer 42, oplage 5.4251
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het Welzijnscentrum. Het aantal aanvragen voor vervoer
steeg bijvoorbeeld van 795
naar 1092. Ook Tafeltje Dekje
wordt steeds populairder (bijna tweehonderd meer maaltijden zijn er verstrekt m 1997).
Daarnaast worden er meer bezoeken aan ouderen gebracht
om hen te helpen met boodschappen of om een praatje te
maken. Dit brengt met zich
mee dat de 115 vrijwilligers
veel werk hebben. Het werven
van vrijwilligers gaat dan ook
door.
Bovendien is de werkdruk bij
de beroepskrachten groot,
want zij begeleiden en plannen

de vrijwilligers, lossen ingewikkelde hulpvragen op en coordineren de administratie. Daarnaast is de werkweek van veertig naar 36 uur gegaan vanwege een nieuwe CAO Een aanvraag om de uren van twee
medewerksters uit te mogen
breiden, heeft de gemeente vorigjaar afgewezen. Voor 1998 is
de aanvraag voor nieuwe uren
voor het uitvoeren van nieuw
beleid nog niet behandeld Het
compenseren
van hogere
werknemerslasten is wel gebeurd voor 1998. Ook is er geld
gekomen voor nieuw materiaal, zoals een warmhoudkar
voor Tafeltje Dekje.
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Autogordels

ZANDVOORT - De politie
heeft vorige week 54 mensen
bekeurd omdat zij geen autogordel droegen.
De controles vinden plaats
m het kader van een landelijke
actie. De politie controleerde
op de Hogeweg, op de Van
dan we kunnen aanbieden de nieuwe regeling vallen," al- Lennepweg en in de EngelMaar we doen wel ons best om dus Kramer.
bertsstraat.
de schaarse huizen zo eerlijk
mogelijk te verdelen."

Leeftijd wordt belangrijker voor nieuw huis
ZANDVOORT - Een 55-jarige vrouw, van wie de kinderen het huis uit zijn, zoekt
een betaalbare flat in Zandvoort. Ze wil vier kamers
hebben, omdat ze regelmatig
haar kleinkinderen op bezoek krijgt en omdat ze graag
een aparte werkkamer heeft.
Ze woont vijfjaar in een eengezinswoning in Oud-Noord.
Zoals de regeling nu is,
maakt ze niet zo veel kans op
de door haar zo vurig gewenste flat. Maar vanaf de
zomer van 1999 gaat dat veranderen.

en hadden dus geluk. Het nieuwe woonruimteverdelingssysteem gaat echter uit van leeftijden. Wie bovenaan in een
leeftijdscategorie zit, maakt de
meeste kans.
De groepen zijn verdeeld in:
19-25 jaar, 25-30 jaar, 30-40
jaar, 40-55 jaar en 55-plus. Wie
meerdere keren een bon uit de
woningkrant instuurt, krijgt
bonusmaanden en wordt op
papier dus vanzelf ouder. Dat
betekent dat ook een 35-jarige
kan meetellen, zodra hij of zij
laat blijken écht een andere
woning te willen.

Tot nog toe kregen mensen
die het langste m een buurhuis
Alleenstaanden kwamen tot
hadden gewoond voorrang. nog toe alleen maar voor maxiSommigen woonden al dertig maal een driekamerflat in aanof veertig jaar m hetzelfde huis merking. Ook dat is straks an-

ders. Vanaf veertigjaar kunnen
ze tevens inschrijven op een
vierkamerflat.
Een paar dingen veranderen
niet. Zo gelden er nog steeds
inkomensgrenzen. Bovendien
kunnen Zandvoorters blijven
inschrijven op woningen in
heel Zuid-Kennemerland. De
Woningwinkel handelt de bonnen af.
„Het grootste voordeel,"
zegt Maaike Koper (voorzitster van woningbouwvereniging EMM, Eendracht Maakt
Macht), „is dat we nu veel sneller kunnen inspelen op de behoefte van onze huurders. Per
kwartaal bekijken we of er voor
een bepaalde leeftijdscategorie genoeg woningen beschikbaar zijn aan de hand van het
aantal inschrijvingen."

Volgens EMM-directeur Peter Kramer zijn in Zandvoort
de eengezinswoningen over
het algemeen het meest geliefd. Gemiddeld reageren 35
tot vijftig mensen op een advertentie in de woningkrant.
Het Gasthuishofje en de (inmiddels gerenoveerde) huizen
die vroeger van de gemeente
waren, zijn zelfs razend populair. Onlangs meldden tachtig
aspirant-bewoners zich voor
een huisje m het Gasthuishofje. Voor flats zijn gemiddeld
twintig tot 25 gegadigden. Per
jaar komen er ongeveer 150
huurwoningen in Zandvoort
vrij.
„We streven naar zoveel mogelijk rechtvaardigheid," zegt
Koper. ,,Er zullen altijd meer
mensen een ander huis willen

Dat er een nieuw woonruimteverdelingssysteem komt, is
geen verdienste van EMM alleen. De corporaties in ZuidKennemerland hebben dat m
overleg met elkaar voorgesteld
aan de gemeenten. De gemeenteraad heeft een paar
maanden geleden besloten het
nieuwe systeem in te voeren
Wanneer het precies van
kracht wordt, is volgens Kramer nog niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk net voor of
net na de zomervakantie „Dat
betekent dat het ook nog niet
zeker is of de nieuwe huurhuizen van Park Duijnwijk onder

'Alsof alleen dwergen en kobolden invalide zyn'
ZANDVOORT - „Over een half j aar komen we jullie opzoeken om jullie te feliciteren met de vooruitgang. Maar ik heb
er een hard hoofd in," zegt een gehandicapte van Nieuw
Unicum tegen de aanwezige gemeenteraadsleden. Elf van
de zeventien raadslieden van de gemeente Zandvoort en de
burgemeester waren vrijdag de hele dag aanwezig om een
kijkje te nemen in het woonoord voor lichamelijk
gehandicapten.
Het was voor de raadsleden
niet de eerste keer dat ze in
Nieuw Unicum waren. Alleen
vandaag zagen ze het van een
hele andere kant. „Tijdens de
verkiezingen in maart waren
de raadslieden hier om hun
zegje te doen en eventuele
kiezers te winnen," vertelt directeur Arjen van Dijk, „Toen
is het idee bij Pieter Joustra
(WD fractievoorzitter, red.)
ontstaan om een weekeind op
het centrum te logeren om
zelf alles beter te kunnen ervaren. Het weekeind is een
dag geworden met informatierondes en een forumdiscussie."
Pieter Joustra belooft aan
het begin van die discussie
namens de gemeente iets aan
de klachten van bewoners en
medewerkers te doen, zoals
de bereikbaaiheid van het
dorp en een betere communicatie tussen de gemeente en
Nieuw Unicum De 'rode telefoon van president Chroetsjov
en president Kennedy' zoals
hij het noemt, moet hiervoor
zorgen. Oftewel een directe
verbinding als er klachten of
vragen van beide kanten zijn.
De tunnel op de Zandvoortselaan waarover de gemeente
nu nadenkt, krijgt echter do

meeste aandacht. „Als je van
alle bewoners af wilt moet je
ze de tunnel in sturen," vindt
een medewerker van Nieuw
Unicum. Een ander: „Geef ze
een overlevingspakket mee,
voor als ze vast komen te zitten." Het is duidelijk dat bewoners en personeel niets
zien in de tunnel. Bewoner
Barry Engelbracht ziet de
tunnel evenmin zitten. „We
kunnen er wel in, maar nooit
meer uit. Daarvoor is het te
steil. Je hebt hier bewoners
met een beperkte handfunctie, die kunnen nooit met eigen kracht de helling op en de
tunnel uit."
Ook directeur Dijk ziet
meer in een andere oplossing:
„Het zou beter zijn als ze een
rotonde neer leggen met verderop een oversteekplaats
voor de bewoners " Hoewel er
nog een enquête onder de bewoners wordt gehouden over
de komst van de tunnel, weet
hu de uitslag al. En die is negatief voor de tunnel. Barry
denkt ook een goede oplossing te hebben: „Zet een radarpaal neer. Iedereen bedenkt zich wel twee keer om
een boete van 160 gulden te
krijgen voor te hard rijden."
Naast de tunnel zijn er ook
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.MAKELAAR

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5 715 715 • FAX023-S 715 747

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 7

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
HOUDT U
IEDERE WEEK OP DE HOOGTE

mijn omgevins afspeelt Ter kennismaking ontvanir ik hel
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

Nieuwsblad
Naam (m/v)

|

Adres

|_.[. l

|__L

Postcode/Plaats
Nieuw Unicum bewoner P. van de Kamp in gesprek met Gert Toonen (Partij van de Arbeid) en Pieter
Joustra (VVD)
PoloAmln Lu-luinm

klachten over het gebrek aan
klantvriendelijke eetgelegenheden voor rolstoelgebruikers. Bij de meeste voelen ze
zich niet welkom en bij andere
kunnen ze niet eens komen
vanwege ruimtegebrek. Ook
blijkt dat er te weinig voorzieningen voor rolstoelgebruikers zijn in het dorp. „En ze
moeten wat doen aan die
hulpbogen in de toiletten."

roept een andere bewoner.
„Het lijkt wel of alleen dwergen en kobolden invalide zijn.
Die bogen zijn veel te laag."
De raadsleden beloven wat
te doen om Nieuw Unicum
meer te betrekken bij het
dorp en een gezicht te geven.
Zowel personeel als bewoners
wachten de beloofde verbeteringen gelaten af. 'Eerst zien.
dan geloven' is de algemene

opvatting Toch vinden ze het
goed van de raadsleden, dat
ze ook echt een dagje op
Nieuw Unicum zijn geweest
„Toch vond ik het jammer
dat ik niet de ervaring heb
mogen meemaken, om een
dag in de rolstoel hier door te
rijden," zegt Joustra aan hel
einde van de discussie
Jella Pichottc
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Daarna word ik abonnee en betaal per
H k\\artaal ƒ 19,(iO n halljaai ƒ 35.40 n jaai ƒ61,75
* Vooi posiabonnees golden andw e lai leven
U Kunt uw abonnement ook telelomsch aan ons
opRcven: 020-5G2G2.il.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwooidnummei 10051.1000 l'A
Amsterdam U hoett Reen post/egel te plakken 8 7 1 0 3 7 1 017003
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Désiree bedankt!

FAMILIEBERICHTEN

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond na
het heengaan van mijn lieve man en vader

Karel Frederik Wessendorp
betuigen wij U onze oprechte dank.
Uw aanwezigheid, de vele bloemen, lieve brieven en kaarten hebben ons veel steun gegeven bij dit grote verlies.
A. F. Wessendorp-Holman
C. C. Wessendorp
Zandvoort, oktober 1998

DOKTERSBERICHTEN

B. van Bergen, huisarts
afwezig van
19 okt. t/m 23 okt. 1998

Waarneming
dinsdagochtend:

Dr. Weenink
tel.: 5712499

woensdagmiddag:

Dr. Anderson
tel:5712050

Désiree van Houwelingen heeft 8 jaar bij ons gewerkt In
die 8 ]aar heeft zi] bijna alles gedaan wat je als part-timer
bij een HEMA kunt doen Nu is zij volleerd lerares en staat
ze voor groep 3 Ben |ij zo iemand die denkt Désiree te kunnen vervangen in de weekeinden? Bel dan tel. 5712820.

HEMA
ZANDVOORT

donderdagochtend + vrijdag:
Dr. Weenink + Dr. Anderson

voort fase 1 heeft vastgesteld
OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluèstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 5 oktober vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 41 door B&W genomen
besluiten is op maandag 14 oktober vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie
BELASTINGVERORDENING
GEMEENTE ZANDVOORT
Burgemeester en Wethouders delen mede dat
de raad van de gemeente Zandvoort op 22
september 1998 de verordening baatbelastmg
herinrichting centrumgebied gemeente Zand-

De verordening baatbelastmg herinrichting
centrumgebied gemeente Zandvoort fase 1
treedt in werking op de eerste dag na bovengenoemde datum Het besluit is opgenomen
m de ordner verordeningen op 23 september
1998 onder nummer 64 De verordening baatbelasting
herinrichting
centrumgebied
gemeente Zandvoort fase 1 ligt ter inzage bij
de Centrale Balie in het Raadhuis Een ieder
kan op verzoek tegen betaling van een bedrag
aan leges een afschrift verkrijgen van
genoemd besluit
VERKEERSBESLUIT
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
30 mei 1995 no 72, tot machtiging van het
college van Burgemeester en Wethouders tot
het nemen van besluiten als bedoeld in artikel
18 van de Wegenverkeerswet 1995 en het
bepaalde m de Wegenverkeerswet, het Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester en
Wethouders besloten tot
- het aanleggen van de gereserveerde
invalidenparkeerplaats op de Kruisstraat
(hoek Smedestraat), tegen de westelijke
gevel van perceel Smedestraat 2.
Tegen het besluit kan door belanghebbenden
binnen zes weken na publicatie schriftelijk
bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden
van het bezwaar

B.g.g. of in de weekenden tel. 5730500

VERLEENDE KAPVERGUNNING
Burgemeester en Wethouders ,van Zandvoort
hebben een kapvergunnmg verleend voor
- Wilhelminaweg 17
. - 2 bomen
De by de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wéthouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank in Haarlem
Een dergelijk verzoekschnft dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvraag om sloopvergunning en
meldingen bouwvoornemen zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders mgediend
98169S A J v d Moolenstraat
5 slopen sporthal
98170M Rozenobelstraat 15
plaatsen dakkapel
98171M Tolweg 30
bouwen bergruimte
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden, kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten

ADVERTENTIES

PARK ZANDVOORT
CRAN DORADO GROUP \\

KARELTJE
de postbode
wordt
a.s. zaterdag
17 oktober

OP 13 SEPTEMBER HIELD
PARK ZANDVOORT
OPEN DAG...

50 jaar
Wij wensen hem
een fijne dag

Tijdens deze succesvolle dag presenteerden wij u ons
bungalowpark en hotel, en lieten wij u kennis maken met
de uitgebreide sport- en entertainmentfaciliteiten en
de verschillende restaurants. Wij hebben vele inwoners van
Zandvoort en omgeving mogen verwelkomen.

toe!
Jassie en de kinderen

(J J J uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975
LECTORIUM ROSICRUCIANUM
Dinsdag 27 oktober wordt in de openbare
bibliotheek van Zandvoort een lezing georganiseert door de Internationale School van het
Gouden Rozenkruis Het thema GNOS/S zal
worden toegelicht Gnosis staat voor kennis van, inzicht in
de goddelijke afkomst van de mens leder mens wordt geroepen, zelf, dit inzicht vrij te maken en centraal te stellen
De innerlijke godsvonk kan zo (weer) aan de oorspronkelijke
opdracht toekomen de (herschepping van de God-Mens
Het verlangen, de drang naar deze hereniging is de gnostieke oerkern die in iedere mens tot openbaring wil komen
Aanvang 20.00 uur Toeganspnjs f2,50 Info 023 5320791
Titel van de orientotielezing; GNOSIS, KENNIS D/E VERLICHT.
INTER NATIONALE SCHOOL VA N HET CO UDEN ROZENKR U1S

COIFFEURS
international

galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel. (02507) 14040

- t^~*~\s%£!

Openingstijden:
dinsd. t/m dond.: 8.30-17.30 uur.
vrijdag:
8.30-21 00 uur.
zaterdag:
8.30-1400 uur.

!'"ïSSfflKS« -

Met of zonder afspraak

Als dank geven wij niet l, maar 3 gratis verblijven weg!
De winnaars van een gratis verblijf in een van de
6 luxe Gran Dorado Parken:
Mevrouw A. Keur - Zandvoort
Mejuffrouw M. Spaans - Hoofddorp
Mevrouw Janssen - Hamers - Spaubeelc

MAAR OOK NA ONZE
OPEN DAG, BENT U VAN
HARTE WELKOM!

Gouden
highlights
in bruin haar
zorgen voor een
warm effect.

Voor een gezellig diner, van Pizzarestaurant tot a la
carte, met uitzicht op zee... Voor het subtropisch zwemparadijs of het 25m bad, tennis, squash, kegelen,
bowlen, wandklimmen of aquarobics! Maar ook voor
kinderfeestjeskunt u bij ons prima uit de voeten!

BEL VOOR MEER INFORMATIE: 023-5720000

Ga je voor een dramatische
verandering, dan doe je er goed aan dit
eerst met je kapper te bespreken. Het is
belangrijk dat je haar bij de vorm van je
gezicht past.

Ook voor een HERENCOUPE
is er veel VARIATIE!

geeft u meer
Podologisch en Orthopedisch voetbedcentrum Zandvoort
P. J. B. van Campen

Herfsttocht

Corn. Slegersstraat 2,2042 GP Zandvoort
Nette filosofiestudent U.V.A. zoekt

grote kamer (25 m2) of
2 middelgrote kamers
per l dcc. mcl. gebr. douche, toilet, keuken. Huur
max. ± 600,-. Liefst zo dicht mogelijk aan zee.

r\ /•~
L_A_J

van der Kuijl

Door ervaring weten we bij

Podologisch en Orthopedisch voetbedcentrum Zandvoort
als geen ander dat er voor vrijwel elk VOETPROBLEEM
een goede OPLOSSING te vinden is.
Maak eens vrijblijvend een afspraak, wij geven u graag
advies op maat!
Bel of kom even binnen voor een afspraak.

of cremMe voor een éëhmalige

Tel. 023-5715449

aflcoppsomvan slechts f 3.395,7

Tel. 033-4627904.

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Een compleet verzorgde begrafenis

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

Op 19, 20, 22 en 23 oktober 1998 zet de kapitein van het
luxe salonschip F.Q. den Hollander de koers uit voor
een mooie tocht over de Amstel.

ONZE FIETSEN MOETEN PLAATS
MAKEN VOOR DE

Tel.

(023) 536 60 88

Stresemannlaan 62- Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

üdON T

"Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uitvaartverzekering moetje hebben. Voordat
bedrag wil je toch zeker niet van je
kinderen afliankelijk zijn!"

'99 MODELLEN.

Onderweg vertelt de kapitein graag leuke wetenswaardigheden over de omgeving. De schepen zijn comfortabel uitgerust en ook bij slecht weer is het goed toeven tijdens deze gevarieerde vaartocht.

DAMES / HERSN STADSfISTS ^
SA 3 VSRSN

&^

VERSTELBARE
STUURPEN
"^
GOED GEKEURD SLOT
GRATIS VERZEKERING

^

Data:

749'.-

QAMES / HSnSN STADSFIETS
voor meer informatie:

749.

B£L GRATIS 0800-022 45 35
Bel voor meer informatie over
succesvolle personeelswerving
ons kantoor.
Amsterdam 020- 562 30 67
Amstelveen 020- 347 34 22
Zandvoort 023- 571 71 66

999.'Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen
.van een begrafenis
. ::
of crematie. ,
.'•' Direct hulp bij een sterfgeval.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

Het salonschip waar u mee vaart is sfeervol ingericht
en terwijl u uitzicht heeft op de omgeving kunt u genieten van een uitgebreide High Tea, bestaande uit een
theebuffet met sandwiches, brownies, scones en andere zoete en hartige lekkernijen.

NSXUS7 VERSN
VERSTELBARE
STUURPEN
GOED GEKEURD SLOT
GRATIS VERZEKERING

AL ONZE FIETSEN WORDEN VAKKUNDIG RIJKLAAR AFGEMONTEERS
MET GRA TIS SERVICE8EURTÜ!

U/KON TWEEWIELERS
KOMSTRMT 8 MEUW-NOORD - ZANDWORT. T£L 023-57/6504

maandag 19, dinsdag 20, donderdag 22
en vrijdag 23 oktober 1998
Vertrek: 13.00 uur, Steiger 7 Amsterdam
Einde: omstreeks 16.00 uur, Steiger 7 Amsterdam
Kosten Normaal voor de Herfsttocht
inclusief High Tea fl. 52,50.
Speciaal voor lezers van Weekmedia fl. 10,= korting
tegen inlevering van onderstaande, ingevulde bon
Kinderen van 4 t/m 11 jaar betalen de helft van de prijs
Deelname aan Herfsttocht op het luxe salonschip F.Q
den Hollander is alleen mogelijk na telefonische reser
vering, tel 020-6262466. Deze bon dient bij vertrek ingevuld ingeleverd te worden aan de kassa van Reden)
Naco, De Ruyterkade Steiger 7 in Amsterdam..

Bon voor onze lezers
Naam:
Adres
Postcode'
Datum:
Aantal personen:

Woonplaats:
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Sporthallen
ZANDVOORT - De oude
pelhkaanhal aan de A.J. van
cler Moolenstraat sluit op 31
oktober de deuren vanwege de
lieuwe sporthal op het Duintesveld.
Oud-sporters zijn welkom op
de reunie die m de Pellikaanial wordt gehouden op zaterclag 31 oktober vanaf half acht.
yeze reunie krijgt een sportief
<arakter, want de oud-spor,crs wordt verzocht een team
voor de zeskamp samen te
stellen. Na afloop is er tijd om
nerinnenngen op te halen en te
dansen op de klanken van de
Kive Five Showband.
De nieuwe sporthal wordt op
zaterdag 7 november om elf
uur officieel geopend. Alle
Zandvoorters kunnen op deze
dag een kijkje nemen in de
nieuwe hal. Er zijn diverse demonstraties door jeugdige
sporters.

Politiek Café

ZANDVOORT - Op dinsdag
20 oktober wordt het Politiek
Café En Route gehouden in
liet
Aktiviteitencentrum
Zandvoort (gebouw 't Stekkie
in de Celsiusstraat 190). Toeschouwers en drie gemeenteraadsleden discussieren over
het openbaar vervoer, het millenniumcadeau, vossenjacht
pn de acties tegen een vliegveld in zee. Aan het einde van
de avond kan het publiek bovendien zelf onderwerpen ter
berde brengen. Het Politiek
Café begint om acht uur. De
toegang is gratis.

Voor kinderen
ZANDVOORT - Het Aktiviteitencentrum organiseert in
de herfstvakantie een doeweek voor kinderen met als
thema Afrika. Kinderen van
zes tot en met twaalf jaar kunnen er van maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober terecht voor Afrikaans kpken, Afrikaans knutselen, Afrikaans verkleden en Afrikaans
muziek maken. De activiteiten
worden afgesloten met een
presentatie op vrijdag 23 oktober (vanaf half vier). Wie meer
wil weten over het programma
of zich wil opgeven, kan telecht in 't Stekkie, Celsiusstraat 190 of bellen naar
571.7113. (Van tevoren aanmelden is verplicht).

Re-play

ZANDVOORT - De bekende
band Re-play treedt vrijdagavond 23 oktober om tien uur
op in Dance Club Yanks in de
Kosterstraat. Het nummer 'Ik
leef alleen voor jou' van Replay staat hoog in de hitlijsten
op dit moment. In het voorprogramma speelt Quincy. Deze
Amsterdamse groep brengt
Nederlandstalige covers ten
gehore. Kaarten zijn nu al te
bestellen bij Yanks of bij de
Music Store in de Kerkstraat.

Winterklaar
ZANDVOORT - Tijdens het
ouderenprogramma ZFM plus
praat Peter Huijskes met kweker Jan van Kleef over het winterklaar maken van de tuin.
Het programma wordt uitgezonden op vrijdag tussen elfen
twaalf uur. ZFM is dagelijks te
beluisteren via FM 106.9.

Coast Watch

ZANDVOORT - Het Kennemer Lyceum onderzoekt het
strand donderdagmorgen op
vervuiling. Dit onderzoek
maakt deel uit van het landelijke project Coast Watch, dat
aandacht vraagt voor de vervuiling van de kust.
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„Fantastisch, geweldig.
Niemand hoeft aan mij te
vragen hoc het is geweest,
het straalt al van mijn
gezicht af," lacht Paul
Goosen. De leden van het
Zandvoorts Mannenkoor,
hun aanhang en dirigent
Paul Waerts zijn
wildenthousiast zondag
teruggekeerd van hun reis
naar Barcelona. „Perfect
georganiseerd, prachtig
weer, bijzondere optredens
op wereldberoemde
plaatsen en veel
saamhorigheid," vat Waerts
het samen.

Koor laat Spanjaarden huilen

E HEBBEN overal gezongen, van indrukwekkende
optredens in een kathedraal en een klooster tot en
met spontane zangpartijen op
straat. De reacties waren onverminderd positief en vaak
ontroerend. Toeristen vormden een cirkel om hen heen en
klapten luid na afloop. De taxichauffeurs en bewakers bij het
Catalaanse
parlementsgebouw pinkten zelfs een traan
weg.
„Iedereen heeft het natuurlijk op zijn eigen manier ervaren, maar ik denk dat we het er
allemaal over eens zijn dat dit
een unieke reis was," zegt Paul
Goosen. „Hier kunnen we
maanden op teren. Het schept
een band om met veertig mannen plus echtgenoten die elkaar slechts een beetje kennen
een week op stap te gaan. Er is
geen onvertogen woord geval-

Mannenkoor
had vele
spontane
zangpartijen in
Barcelona
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tel daardoor een fantastische
vakantie bezorgd. „Hij zong
elke avond mee.' You made my
holiday', zei hij na afloop."
De tour bestond uit louter
hoogtepunten, maar er springen volgens de deelnemers een
paar momenten beslist uit.
„Het optreden in het klooster
van Montserrat vond ik geweldig," zegt Goosen. „Het water
stond ons in de broek, want de
hele kerk zat vol vanwege het
jongenskoor dat daar normaalgesproken optreedt. Ik denk
dat er duizend mensen zaten.

Na het eerste lied viel de spanning van me af. Het was een
enorm genoegen om de mensen te zien genieten."
Toos Tromp: „Ik moest even
wat wegslikken toen Elise
Keep, de sopraan die met ons
mee was, 'Ave Maria' zong in
de kloosterkerk. Net boven het
koor zag ik het beeld van de
Zwarte Madonna."
Ook het optreden tijdens
een mis in de oude gothische
kathedraal van Barcelona,
springt eruit volgens haar. „Zo
devoot, zo ingetogen," zegt

Dat de spontane zangsessies
mogelijk waren, komt volgens
dirigent Paul Waerts omdat de
zangers een jaar lang heel erg
geoefend hebben op het zingen zonder piano. De discipline onder de koorleden is sterk
verbeterd de afgelopen jaren,
signaleert hij. „Als je dit soort
dingen organiseert, vereist dat
discipline om naar de repetities te gaan. Iedereen draagt
die verantwoordelijkheid en
daar ben ik blij om. Het leuke
van deze vereniging is bovendien dat ondanks de gestresste samenleving de saamhorigheid groot is bij het Zandvoorts Mannenkoor "
Of dat betekent dat er nog
nieuwe reizen zullen volgen, is
nog even onduidelijk „Plannen hebben we genoeg, maar
we moeten dit eerst maar even
laten bezinken," vindt Paul
Goosen.
Monique van Hoogstraten

We hebben servicetaxi niet nodig; we liften'
J

„Hier heerst altijd zo'n
gemoedelijke sfeer," zegt de
zeventigjarige meneer
Rozenhart tijdens de
jaarlijkse Ontmoetingsdag
voor ouderen en
gehandicapten in Nieuw
Unicum. Hij is niet de enige
die er zo over denkt. Dit jaar
bezochten 280 mensen
woensdag de
Ontmoetingsdag. Zij
genoten van dia's van het
Genootschap Oud
Zandvoort, een cabaretière,
het zangkoor Zamor en een
zang/piano-duo onder
leiding van Zandvoorter
Dico van Putten. Tot
tevredenheid van
organisator Jan Brabander.

AN BAKKER, bewoner
van Nieuw Unicum, is
het meest gecharmeerd
van de muziek van Dico
van Putten. Af en toe beweegt
hij zijn hoofd pp de maat van
de muziek. Hij is 45 jaar en
spastisch. Zijn moeder begrijpt al zijn bewegingen en
moeilijk verstaanbare woorden. „Hij geniet van zo'n dag,"
zegt ze. Ook Wil heeft het naar
haar zin. „Het is leuk," zegt ze
met een glimlach. „De zang is
het leukste. Van de dia's herkende ik niets."
De dia's vindt de tachtigjarige mevrouw Huizinga juist wel
heel aardig. Ze woont al veertig
jaar in Zandvoort, waarvan de
laatste jaren in een aanleunwoning bij Huis in de Duinen. Ze
kwam vroeger als kind met de

blauwe tram naar het dorp,
omdat haar tante hier woonde.
„Wat mooi dat het Genootschap die foto's bewaard heeft.
Het praatje (van Ger Cense,
red.) was ook zo interessant."

mensen. Het is een dagje uit."
„Welke superlatieven wil je
horen," vraagt meneer Rozenhart uit Oud-Noord „Voor
mensen die anders altijd aan
huis gebonden zijn is dit een

Ouderen en gehandicapten genieten
van dia's, muziek en cabaret
„Die oude dorpsdingen kende ik al," bromt meneer Roest,
die vanaf zijn twintigste in
Zandvoort heeft gewoond en
gewerkt heeft bij slagerij Vreeburg. „Maar de dia van het
strand vond ik wel leuk." De
Ontmoetingsdag slaat hij geen
jaar over. „Hier ontmoet je

heel bijzondere dag. En die
dia's over het strandleven waren leuk. Ik heb jaren op het
strand gewerkt bij het paviljoen van mijn schoonouders,
de familie Duivenboden. Alle
lof trouwens voor de vrijwilligers die alles zo leuk verzorgen." Het zijn er 45 volgens

Nieuw Unicumdirecteur Arjen
van Dijk, die erg blij is dat de
Ontmoetingsdag in de instelling gehouden wordt.
Cabaretière Marijke Kos
brengt 's middags een glimlach
op het gelaat van veel ouderen.
Ze heeft zich namelijk verkleed
als Trees van den Berg uit
Beerta, nu woonachtig m Huis
in de Duinen en met veel verve
houdt ze het publiek een spiegel voor. „Ik blijf die vreemde
vrouw van Piet van den Berg,
al woon ik hier al veertig jaar."
Treffend demonstreert ze de
burgemeester, die achter in de
zaal zit, hoe ze op één wiel over
de ongelijke keitjes op het
Kerkplein laveert, zich ondertussen m het koeterwaal Duits
verontschuldigend voor de glazen bier die ze van de tafeltjes

zwiept. Er klinkt een voorzichtig applausje zodra ze over de
laksheid van jonge Thuiszorgmedewerksters begint. Het applaus zwelt aan bij de kritiek
op de servicetaxi, die het nogal
eens laat afweten op cruciale
momenten. De cabaretière
roept zelfs op tot actie. „Wij
hebben geen taxi nodig, wij
doen het zelf. We gaan liften.
Als nu iedereen zijn corsage
van vandaag bewaart, dan
gaan we voortaan daarmee
langs de weg staan als we naar
het ziekenhuis m Haarlem
moeten" Na afloop van de
Ontmoetingsdag hoeft dat
echter niet, alle bezoekers worden door vrijwilligers en door
de belbus (ook vrijwilligers)
keurig thuisgebracht.
Monique van Hoogstraten

Jongerenwerk gered
ZANDVOORT - Vanaf l januari komt er hoogstwaarschijnlijk weer een jongerenwerker. Dat heeft het bestuur
van het Aktiviteitencentrum Zandvoort vorige week woensdagavond besloten. De laatste jongerenwerker, Henry Postma, komt niet terug. Er wordt een ander in dienst genomen.
Om de nieuwe jongerenwerker te helpen stellen twee bestuursleden van het Aktiviteitencentrum, Eugène Weusten en
Don de Grebber, een rapport op over het uit te voeren jongerenbeleid. Volgens De Grebber ontbrak dat tot nog toe, waardoor
het voor de jongerenwerker heel lastig was om te werken. In één
jaar tijd zijn er dan ook drie jongerenwerkers verdwenen.
Eugène Weusten, een warm voorstander van het jongerenwerk, is blij dat het jongerenwerk gered is. „Zandvoort heeft veel
ouderen, maar de jongeren mag je niet vergeten. Er zijn zeshonderd twaalf- tot en met zeventienjarigen. Uit gesprekken met
jongeren heb ik begrepen dat velen behoefte hebben aan een
eigen honk. Diverse horecagelegenheden hanteren namelijk heel
strikt de minimumleeftijdsgrens van achttien jaar. Sommige
jongeren willen ook dansles of een modeshow organiseren. De
jongerenwerker zou daarnaast cursussen en voorlichting over
drugs, veilig vrijen en vandalisme. Maar dat moet nog allemaal
precies vastgesteld worden."
Tot l januari worden bovendien de financiën op een rij gezet
volgens De Grebber. Ook is het bestuur van het Aktiviteitencentrum van plan om twee personeelsleden in dienst te nemen. Eén
voor de naschoolse opvang en de kinderactiviteiten en één voor
het assisteren van coördinator Ine Zantingh.

ZANDVOORT -Ligt er in 2030 een vliegveld voor Zandvoort
staat het verkeer op de Zeeweg dan nog steeds vast? Is
Zandvoort nog wel een badplaats of is het verzwolgen door
de golven? De provincie houdt deze maand een serie debatten over de toekomst van Noord-Holland. Op 27 oktober is
de regio Zuid-Kennemerland en de Umond aan de beurt.
De provincie heeft hiervoor
al enige ideeën ontwikkeld,
maar wil ook met de inwoners,
raadsleden en belangengroeperingen uit Npord-Holland
van gedachten wisselen.
Als het aan de provincie ligt,
komt bijvoorbeeld het vliegveld voor de kust van Umuiden te liggen en vervangt het
vliegeiland Schiphol. Verder is
mobiliteit
een belangrijk
vraagstuk volgens de provincie. Badgasten kunnen Zandvoort soms moeilijk bereiken
en omgekeerd is het voor inwoners vaak vervelend om op de
Zandvoortselaan te moeten
aanschuiven in de file. De provincie wil daarom naast de A 9
een transferium maken, waar
automobilisten hun auto kun-

nen neerzetten en verder de
trein naar Zandvoort kunnen
nemen.
Zandvoort zal in 2030 vermoedelijk nog wel bestaan,
maar de zeereep ziet er wel anders uit dan nu De provincie
wil volgens de projectleider
van de debatten, M. Schaafsma, dat de kust zichzelf meer
in stand houdt. „Zandsuppletie kost nu heel veel geld. Het
is beter als de natuur het zelf
doet. Uiteraard moet dit gecombineerd worden met het
aantrekkelijker maken van
badplaatsen."
De discussie over de Toekomst van Noord-Holland
vindt plaats op 27 oktober om
17 uur op het Forteiland in IJmuiden.

ADVERTENTIE

Oktober is woonmaand. De
hele maand lang showen wc
wat af, op MeubelboulevarcJ
Amsterdam-Diemen. Kijk,
nieuwe collecties!
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Problemen
millennium
ZANDVOORT - Na het opstappen van voorzitter Theo
van Vilsteren gaal het college
van Burgemeester en Wethouders zo snel mogelijk praten
met de overgebleven leden van
het millenniumcomite Het
college gaat er vooralsnog van
uit dat er in het jaar 2000 toch
een cadeau aan de bevolking
aangeboden kan worden
Van Vilsteren is opgestapt
vanwege de ruzie binnen het
comité over de haalbaarheid
van een kinderboerderij Van
Vilsteren vindt dat er een kinderboerderij moet komen, omdat de meeste stemmen hicrvoor zijn binnengekomen Andere leden van het comité vmdcn een kinderboerderij echlei
met realistisch. Van Vilsteren
presenteerde daarom onlangs
een eigen begroting voor de
kinderboerderij.

Mooie bankjes

ZANDVOORT - Vanmorgen
om elf uur zijn de zes bankjes
onthuld die de schoolkinderen
van Zandvoort beschilderd
hebben op initiatief van kunstenaar Victor Bol. De onthulhng vond plaats op het Raadhuisplein. De bankjes komen
in de buurt van de scholen te
staan Aan het schilderen hebben de Mariaschool, Oranje
Nassauschool, de Duinroos, de
Nicolaasschool, de Hanme
Schaftschool en de Beatrixschool meegedaan.

Oorlogsboek

ZANDVOORT - Het boek
'Zandvoort tijdens de bezet-j
ting' verschijnt op 15 novem
ber. Vanaf dat moment is het
boek, dat eigenlijk al een jaar
eerder klaar had moeten zijn,
verkrijgbaar bij de Bruna op de
Grote Krocht. Het eerste
exemplaar geeft de schrijver
van het boek, Arend Bos, aan
burgemeester Van der Heijden. Het boek is geïllustreerd
door Jac. van den Bosch.

Verlichting

ZANDVOORT - Het bestuur
van de Ondernemers Veremging Zandvoort gaat een extra
armatuur bestellen voor de
Kerkstraat. Dat is maandagavond tijdens de najaarsvergadering van de OVZ afgesproken. Sommige ondernemers
uit de Kerkstraat ergeren zich
aan de karige feestverlichting
in hun straat. Het was volgens
de OVZ de bedoeling dat de
gemeente permanente feestverlichting zou ophangen. De
nieuwe armaturen vallen volgens de gemeente echter weg
door de reclameborden in de
Kerkstraat. Daardoor verkeert
het overleg over de feestverlichting momenteel m een impasse volgens het OVZ-bestuur. Dat beloofde maandag
echter wel om de discussie
weer op gang te brengen.

Begroting

ZANDVOORT - De gemeente vergadert niet op 27 en 28
oktober over de begroting,
maar op 24 en 25 november De
behandeling is een maand uitgesteld. omdat de begroting
met op tijd klaar is.
ADVERTENTIE

Provincie wil debatteren
over Zandvoort in 2030
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ien. Al was er welcens een
moeilijk moment. Wanneer?"
Hij grinnikt: „'s Morgens bij
het opstaan."
Goosen noemt de Zandvoorters 'een zanglustig volkje'.
Dat blijkt ook wel, want menigmaal barstten de koorleden
onder leiding van hun dirigent
spontaan uit in een a-capellaconcert. „En dat gaat verder
dan een potje met vet."
Volgens Toos Tromp, die
haar man Peter begeleidde,
heeft het Zandvoorts Mannenkoor een Engelsman in het ho-

Toos Tromp. Dirigent Paul
Waerts is al net zo enthousiast.
„Het bijzondere is dat dit normaal nooit gebeurt en daardoor reageerde iedereen heel
leuk. We werden er ontzettend
hartelijk ontvangen. De pnester bedankte ons zelfs na afloop in het openbaar "
„Of ik zenuwachtig ben bij
dit soort bijzondere optredens? Nee hoor. Ik heb het geluk dat ik met mijn rug naar de
volle kerk sta. Bovendien is dirigeren mijn beroep. Het is
trouwens maar goed ook dat ik
niet zenuwachtig ben, want
dat slaat onherroepelijk over
op het koor."
Zijn eigen persoonlijke hoogtepunt was het buiten zingen
voor de Sacrada Familia, de
kerk die Gaudi ontworpen
heeft en die nog altijd niet af is.
„Gaudi wilde de muziek over
de hele stad laten klinken en
verzon daarom de grote torens
die boven ons uit torenden.
Dat was voor mij een heel mtens moment."
Maar hij heeft, net als de anderen, eveneens genoten van
het bezoek aan een bejaardenhuis. Vooral het volkslied van
Catalome, waarvan het koor de
drie coupletten van tevoren mgestudeerd had, sloeg bij de
ouderen aan. „Zij hebben nog
voor de vrijheid van Catalonie
gevochten en erg geleden onder Franco. De tranen liepen

over hun wangen, want ze horen hun volkslied zelden," vertelt Paul Goosen. „Nu ik erover
praat, ontroert het me opnieuw."
Tranen toverde het koor
zelfs tevoorschijn bij de bewakers van het Catalaans parlement. „We zongen het volkslied. Er kwamen een paar bewakers naar ons toe. Wc dachten dat we weggestuurd zouden worden, maar dat was
helemaal niet zo. Even later
hingen er ook mensen uit het
gebouw en stonden de taxichauffeurs erbij," vertelt Goosen.

Zandvoorts
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Cinema Girctus
15 t/m 21 oktober
Voorstudie
van een
beeld van
een carrièrevrouw van
Paola van
der Drift

Kunstwerk
'Matroos in
raam' van
Roland van
Tetterode

Foto Paola \an
dei Dnft

Polo Kal in
Sdiut

Nirdcrhnds Gesproken

Dagelijks

Kunstwerken van brons en koffie
Elke maand exposeren leden van de Beeldend Kunstenaars
Zandvoort in het casino. Tussen de glitter en glamour van
speelautomaten, roulette- en blackjacktafels. Een
bijzondere plek vinden Paola van der Drift en Rpland van
Tetterode. Tot eind oktober is van hen werk te zien. Paola
toont beelden en een paar tekeningen; Roland laat
schilderijen van ramen zien.

H

ET IS een overzicht
van mijn werk,"
vertelt Paola. Ze
maakt, zoals ze zelf
zegt, mensfiguren van brons.
„Ik vind het fascinerend om
emotie te vangen in een lichaam, beweging te verstillen
in materiaal dat eeuwig blijft
bestaan. Dat is een mooie paradox. Bovendien vind ik het
belangrijk dat mijn werk toegankelijk is, dat mensen zich er
iets bij kunnen voorstellen."
..Neem bijvoorbeeld het
beeld van mijn moderne carrièrevrouw. Haar been zweeft
m de lucht. Ze rent van het een
naar het ander. Haar kind
grijpt naar haar borsten, want
die wil moedermelk hebben.
Haar aktentas wappert achter
haar aan en je ziet dat ze onriortussen al aan wat anders

denkt."
Een ander beeld dat in het
casino staat, is Piet Keizer, de
Ajax-voetballer uit de jaren zeventig waar Paola een zwak
plekje voor heelt ..Hij is namelijk ook links, net als ik." De
tekeningen van Paola, die ook
in het casino hangen, zijn gemaakt van een soort vetkrijt.
Net als haar beelden zijn het
mensfiguren
De Zandvportse beeldhouwster is al twintig jaar bezig. Ze
heeft veel geleerd van Jaap
Bouhuys en Nel Klaassen,
waar ze vroeger veel kwam. Inmiddels heeft ze veel geexposeerd. Veel indruk maakte een
expositie m het Clara Ziekenhuis in Rotterdam. „Geweldig
om in zo'n levendige stad een
tentoonstelling te hebben"
Het is voor het eerst dat het

casino haar uitgenodigd heeft.
Voor Roland van Tetterode
is het niet de eerste keer dat hij
in het casino exposeert. Tien
jaar geleden was zijn werk al in
het oude casino te bewonderen en twaalf jaar geleden stelde het casino m het Hilton zijn
werken tentoon.
,,Het nadeel is dat het casino
een drempel met zich mee
brengt, maar aan de andere
kant komen er weer andere
mensen Het prettige van de
casinodirectie is dat ze zich
met bemoeit met wat je ophangt of neerzet. Ik heb er ovengens nog even over gedacht
om een dubbeltje in te lijsten
en er een pnjskaartie van duizend gulden aan te hangen."
zegt hij met enig gevoel voor
ironie
Uiteindelijk zijn het zijn geschilderde ramen geworden,
een bijzonder project dat een
beetje afwijkt van zijn normale, surrealistische werk. De ramen zijn geschilderd met acryl
en olieverf. „De gedachte erachter is dat het uitzicht vanuit je huis je karakter en je

stemmingen bepaalt. Iedereen
heeft uitzicht op de wereld. De
ramen komen in het casino erg
mooi tot zijn recht "
Ook maakte Roland drie
schilderijen met koffie „Met
een penseel bracht ik lagen
aan, waardoor de afbeelding
steeds meer verdieping kreeg.
Onder de douche raakte het
papier vervolgens mooi aangetast. Het zijn een vierkant, een
cirkel en een driehoek "
Hij laat zich inspireren door
Russische schrijvers uit de jaren dertig. „Ik hou van serieuze onzin. Daarom maak ik absurdistisch werk" Roland
houdt zich fulltime bezig met
kunst. „Ik doe van alles, verzamel ideeën, maak werken in
opdracht. Met kunst bezig zijn
is voor mij een manier van denken "
Paola heeft naast haar kunst
een baan bij de politie. „Om
alleen van beeldhouwwerken
te leven is in Nederland haast
niet mogelijk als je ook nog een
beetje lekker wilt leven. Bovendien kost het veel tijd om
ze te maken "
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ZANDVOORT ... WINTERWARM WONEN!!!

Guur buiten???
Maak het

Laat het nu maar koud
worden want wij ziiten
weer lekker binnen in onze
VERNIEUWDE
BLOEMENWINKEL!

gezellig
binnen!!!

Gratis bezorgen in gaheel
Zandvoort!

Bloemenhuis W. Bluijs
Pasteurstraat 6 - Tel. 5715025
BLOEMSIERKUNST

Dc specialist in
al uw bloemvverken

•?£» Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060
JölujjS

GRILL RESTAURANT

VAN GALENSTRAAT 224

ZANDVOORT

DR. J.G.MEZGERSTRAAT67 ZANDVOORT

Luxe en modern appartement met zeezicht en'
balkon z w op de vierde en hoogste verdieping, lift aanwezig. Indeling entree, L-woonkamer, slaapkamer met 2 vaste kasten, moderne keuken mcl mbouwapp., toilet, badkamer
met douche/wastafel, wasmach aansl.

Zeer verzorgd driekamer appartement - ca. 90
m' - op de 2e etage Indeling, entree, hal, 2
slaapkamers, badkamer met whirlpool/douchecabme/wastafel/toilet, zeer ruime woonkamer met balkon, moderne open keuken incl.
app

VRAAGPRIJS ƒ 285.000,- k.k.

VRAAGPRIJS ƒ 319.000,- k.k.

DR. J. G. MEZGERSTRAAT34 ZANDVOORT
Ruime woning met schuur, kleine tuin voor en
zonnige tuin achter op ca. 100 mtr van hel
strand. Parterre ruime woonkamer met (gas)
open haard en open keuken; 1e etage: werkkamer, 2 slaapkamers, badkamer/ligbad/2e
toilet/wastafel, 2e etage: overloop, 2 kamers,
keuken, douche, toilet

KARELDOORMANSTR.10/1 ZANDVOORT
Op de eerste etage gelegen hoekappartement
met uitzicht over zee en boulevard Indeling:
ruime hal, woonkamer met open haard, eetkamer, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad en
wastafel, ruime keuken, toilet/fonteintje
VRAAGPRIJS ƒ 278.000,- k.k.
GARAGE
ƒ 35.000,- k.k.

'

VRAAGPRIJS ƒ 495.000,- k.k.
Eventueel ook GARAGE te koop ƒ 35.000 k.k.

Wilt u meer weten? Alle verdere informatie over
deze en nog vele andere objecten, alsmede over
de financieringsmogelijkheden vindt u bij

De/c winter bieden wij u weer van
ma t/m vrij ons speciale

Passage 36-40
2042 KV Zandvoort
Postbus 413
2040 AK Zandvoort
tel. 023 - 5715531
fax 023 - 5719127

Keuzemenu ƒ 27,50
DIACONIEHUISSTR. 36 zwart Z'VOORT
* Goulash soep

Verzorgde ruime parterre woning met een
verrassende indeling m centrum dorp, totale oppervlakte ca 120 m2, met aangebouwd
stenen berging Indeling: royale woonkamer
ca 40 m', woonkeuken ca 16 m', 3 slaapkamers. bergkast/c.v., moderne badkamer
met ligbad, douche, toilet, wastafel
\ VRAAGPRIJS ƒ 298.000,- k.k.

* Kipcockuul
T

Gebakken mosselen

Aan een nieuwe
\ C V.-ketel toe?

' Zigeimei spies
1
Vaikenshaas
Zalminuüt
Gegnld en geserveeid met salade,
saiis]es en geputte aardappel
,_,*****»((
* Us niet Iruit
* Pal ac i n ka

• Glazenwasserij
• Specialiteit schoonmaak van
gebouwen
9
Schoonmaak van luxaflex
• Verhuur tapijtreinigers

* ***** * t

Keuken geopend \anat 17 00 lol 22 00 uur
's woensdags gesloten
Voor informatie of reservering
Tel/la\ 023-57 1 6450

OSOWW8830
0

-*

W////
lid van ce

•rnoudon ,epaieren jslallarsn

Burg Engelbertsstraat 72 - Zandvoort

arm iror' warmwater- en ventilatieSnen door leel Nederlard

Wij heten u van harte welkom Fam. Tamerus

V«f«niginQ i
* N»<Ur*<">df
lnitallatt«btd"iv«

schoen reparatie

Ondernemers Vereniging Zandvoort
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Gecertificeerd
schoerïreparateur

Doe mee aan onze gezellige HERFSTPUZZEL

v ';>

Corn. Slegersstraat 2, ^\
Zandvoort, tel.: 571 5449 )

Wat u doen moet:
•f-

Zoek in de advertenties in deze krant de
herfstblaadjes en plaats de gevonden letter op de aangegeven plaats.
Stuur of breng uw oplossing uiterlijk 1
nov. a.s. naar het kantoor van
Zandvoprts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort
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Deze oplossing inleveren voor 1 nov. a.s.
Naam:
Adres:
Postcode +
Woonplaats
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Een diner voor 2 pers. t.w.v. JL ^ 43 9 m beschikbaar gesteld
door restaurant Partyhouse 't BAKEN, Zandvoortselaan 187

2e t/m 4e prijs:

3 waardebonnen a 25,- beschikbaar gesteld door Bloemhuis
J. Bluijs, Haltestraat.
Ons promotieteam deelt zaterdag 17 oktober weer een
herfstattentie uit van Parf. Drogisterij DE GAPER, Kerkstraat.
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Ondernemers Vereniging Zandvoort
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Passage 22 (bij station)
tel. 5716232

Najaar/winter '98

j. van campen
STICHTING
STICHTI
KWAL1T
L1TETTSRE
EBCAHD5
SCHOENENFABRIKAAT

NVM

TJERK HIDDESSTRAAT. 6/2 ZANDVOORT
Vierkamer appartement met balkon z.w. met
fraai uitzicht over zee en boulevard. Indeling:
L-woon/eetkamer met open haard en schuifpui naar balkon, ouderslaapkamer met kastenwand, logeerkamer, keuken, toilet, badkamer/ligbad/wastafel. Geheel voorzien van
kunststof kozijnen/dubbele beglazing.
VRAAGPRIJS ƒ 329.000,- k.k.

Beach-ln "LINGERIE"

-Tel. 57 14 704/57 14 090 of 06 52 93 52 93-)

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

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

o.a. Marie jo
Aubade
Chantelle
Gossard
After Eden
Lejaby e.a.
Voor de heren:
Calvin - Klein - Hom
Claesens
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Thys Ockersen schrijft elke twee weken
een smeuiïg verhaal over zijn jeugd in de
jaren vijftig en zestig. Bijvoorbeeld over
de Hannie Schaftschool, Edo van
Tetterode en bar De Oase. Deze week
haalt hij herinneringen op aan het
onfortuinlijke Wereldkampioenschap
Wielrennen.

Belegde broches voor de koeien

Zand voorts
IMïeuwsblad

Met

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogst raten'•

Gezocht: 'muurfoto'
De mysterieuze muurschildering van Radio Peeters inspireert
velen. Karin Eldering, die m de winkel werkt, heeft een heleboel
reacties gekregen op het artikel m de krant van vorige week
waarin duidelijk werd dat de schildering een vooroorlogse reclame is voor de Zandvoortsche Apotheek Zelfs Jan Lammers was
erdoor gefascineerd geraakt. Een Duitse akela heeft bij de redactie verteld dat ze de schildering opgenomen heeft in een
speurtocht door het dorp. De grote vraag is nu natuurlijk of de
schildering gerestaureerd wordt. „Daar gaan we ons uiteistc
best voor doen. Er schijnt zelfs een gemeentelijke subsidie voor
te zijn," zegt Karin. „Maar dan is het wel noodzakelijk dat we een
foto hebben waarop de muurschildering duidelijk staat " Zi]
roept dan ook iedereen op om in oude foto-albums en archieven
rond te snuffelen.

Kraakhelder
Soms gebeuren er kleine wondertjes in Zandvoort. De Anbo
heeft een nieuwe geluidsinstallatie gekregen dankzij een gulle
geefster, die zo bescheiden is dat zij liever anoniem blijft. De
gulle geefster hoorde tijdens een middag vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen hoe de politici zich bij de Anbo slechts met
moeite verstaanbaar konden maken Ze trok zich dat zo aan. dat
ze spontaan aanbood een nieuwe installatie te bekostigen De
Anbo heeft de technische faciliteiten inmiddels al uitgeprobeerd.
Het is even wennen, maar dat komt wel goed volgens het
bestuur van de Anbo. De sprekers klinken nu weer kraakhelder
•Fictsprof' Thys

De wielrenners op de boulevard

N 1959 werd in Zandvoort uitverkoren voor het wereldkampioenschap wielrennen. Nog weet niemand waar het toen is misgegaan maar het is goed misgelopen.
De Grand Prix was altijd een groots
evenement voor ons dorp dus zal men
wel gedacht hebben: wat met raceauto's kan, moet ook met racefietsen
kunnen. Niet alleen het circuit werd
gebruikt maar hele stukken Zandvoort, vooral de boulevard, werden
vrijgemaakt voor dit festijn van wereldformaat.

I

Rondom Hotel Bouwes was een afzetting zodat je op geen enkele manier een handtekening kon krijgen
van Rik en Rik. Uitgesloten. Bouwes
had iets exclusiefs. Niet dat het een
mooi hotel was, integendeel, maar als
je iets betekende dan verbleef je in
Bouwes. Conny Froboess bijvoorbeeld. Als die in Zandvoort was voor
een tv-opname dan stonden de hekken honderden meters van de ingang
van Bouwes vandaan om te voorkomen dat we ons tieneridool zouden
zien, laat staan zouden benaderen.

Nou ja, men was in ieder geval in
België geïnteresseerd want Rik van
Looij en Rik van Steenbergen reden
mee en hun fans zouden Zandvoort
aandoen. Hotels werden vrijgehouden voor de favorieten.

Vele jaren later stond ik op het filmfestival van Berlijn in de ontvangsthal. Voor me liep Rainer Werner Fassbinder dronken te zwaaien met zijn
net gewonnen Gouden Beer voor 'Die
Sehnsucht der Veronika Voss'. Nie-

Anti-slipcursus geen luxe
voor gladheidsbestrijders
ZANDVOORT - Het zal
niet lang meer duren voordat
de eerste sneeuwvlokjes vallen en de wegen weer taepekeld moeten worden om het
wegdek vrij te houden van ijs
en sneeuw. Gelukkig staan
de mannen van de gemeentelijke afdeling Reiniging en
Groen klaar om op elk tijdstip van de dag uit te rukken.
Zeker nadat ze donderdag
een speciale rijvaardigheidsles hebben gevolgd bij Slotemakers Anti-Slipschool op
het Circuit van Zandvoort.
Volgens Rob van de Mij e, al
36 jaar chauffeur, is zo'n extra les bepaald geen overbodige luxe.
„Al is het voor de meesten
van ons een soort herhalingsoefening, je leert er toch altijd
weer van. Het belangrijkste is
dat je je aanwent om altijd het
hoofd erbij te houden en nooit
en te nimmer in paniek te raken. Als je onverhoopt in een
slip terecht komt, moet je er
dus vooral niet aan denken dat
je met groot en duur materiaal
werkt, maar je er uitsluitend
op richten om door tegen te
sturen zo snel mogelijk weer
uit de slip te komen. En die
reactie krijg je eigenlijk maar
door het m de praktijk te oefenen."
Voor daadwerkelijk slippen
was donderdagavond alle gelegenheid, tijdens de lesavond
waaraan zo'n vijftien ambtenaren deelnemen. Op de daarvoor aangelegde slipbaan tolden de cursisten moedwillig
naar hartelust in het rond, om
midden in deze pngecontroleerde draaibeweging op eigen
kracht weer in de gewenste rijrichting te komen.
„Van het grootste belang

daarbij is dat je vooral niet op
je rempedaal trapt," benadrukt Van de Mije. „Want dan
maak je het alleen nog maar
erger. De kunst is om heel koelbloedig je wagen weer recht te
zetten en daarbij als het even
kan alles te ontwijken waar je
eventueel tegenaan kunt botsen."
Als kritisch vakman is Van
de Mije bijzonder enthousiast
over de lesavond, die de gladheidsbestrijders geheel gratis
werd aangeboden door de leiding van de slipschool.
Minder geestdriftig is hij
over het feit dat het gemeentebestuur zo'n bijscholingscursus niet zelf wenst te regelen.
„Onze hele groep heeft er vorig
jaar bij de werkbespreking op
aangedrongen om de betrokken chauffeurs elk najaar zo'n
cursus te laten volgen," vertelt
Van de Mije. „Maar daar is
men helaas niet op ingegaan.
Dat zal wel met de financiële
kant ervan te maken hebben.
Maar ik vermoed dat de hoge
heren ook denken dat het voor
ons een soort uitje is. Terwijl
het nota bene puur om onze
veiligheid gaat!"
Ook slipschool-woordvperder Tonny Zwaanenburg vindt
het maar vreemd dat de gemeente niet bereid is om de
eigen chauffeurs terdege op de
winterse
omstandigheden
voor te bereiden. ,,Ik heb begrepen dat er inderdaad geen
geld voor is om ze een behoorlijke opleiding te geven. Vandaar dat wij hebben besloten
om ze dan maar op onze kosten een instructie-avond te laten volgen. Het is tenslotte
toch in ieders belang dat die
jongens, die voor ons allemaal
tijdens nacht en ontij de ijzel
van de wegen halen, zo veilig
mogelijk hun werk kunnen

Polo Collectie Mll lam dr Loon

mand lette op zijn hoofdrolspeelster
die ooit prominent was geweest. Ik
zag haar verlegen in een hoek staan,
Cornelia Froboess, niet langer het tieneridool maar nu een gerespecteerde
actrice. Niemand was in haar geinteresseerd.
De kopstukken uit de wielerwereld
kregen we nooit van dichtbij te zien,
Bouwes verborg ze. Alleen toen ze
voorbij scheurden op hun fietsen,
konden we af en toe hun gezichten
ontwaren, maar dan waren ze alweer
weg. En we vroegen maar weer voor
de derde keer aan een paar onbekende Italiaanse wielrenners, die lusteloos in de Kerkstraat niets stonden te
doen, om hun handtekening. Bij gebrek aan beter.
De grote mensenmassa die Zandvoort had verwacht, bleef uit. Aan de

kant van het wielerparcours vielen
grote gaten en die bezoekers die toch
waren gekomen, bleken geen grote
verteerders te zijn. Ze hadden broodjes en koffie meegenomen want zo
kon je Rik en Rik ook wel aanmoedigen. Wat je gratis op straat zag, daar
ging je natuurlijk op het circuit geen
geld voor betalen. Bovendien bleek er
nauwelijks broodvoorraad te zijn,
want Zandvoort was voor alle verkeer
afgesloten. Dus ook voor leveranciers. Het liep helemaal fout en de
gezichten van de Zandvoortse ondernemers betrokken.

m

e

doen. Daarom streven we ernaar om zo'n extra herhalingscursus in principe elk jaar te
organiseren."
Deze royale geste zegt Rob
van de Mije 'een beetje verlegen' te maken. „Het is toch
niet niks wat die slipschool
voor ons doet. En dan nog gratis ook. Als chauffeurs waarderen we dit enorm." Hoewel hij
nu het veilige gevoel heeft op
elke slip adequaat te kunnen
reageren zegt Van de Mije niet
bepaald te zitten wachten op
de eerste sneeuwstorm van het
jaar. „Nee hoor, van mij mag
het zonnetje lekker blijven
schijnen. Zo leuk is het tenslotte niet om op de gekste tijden
te worden opgeroepen om op
één van onze strooiwagens te
rijden. Geef mij maar een
kwakkelwinter, dan hoef ik
tenminste 's nachts mijn bed
met uit."
Jolian Schaaphok

Kwalitaria
ZANDVOORT - Sammy's
Diner in Zandvoort is sinds
vandaag officieel erkend als
Kwalitaria. Dat betekent dat
de cafetaria voldoet aan strenge eisen die door de Stichting
Samenwerkende Erkende Cafetaria's opgesteld zijn. De cafetaria's krijgen twee keer onaangekondigd bezoek van controleurs. Zij letten op hygiëne
en presentatie.

Swingend schilderen
De kinderen van de Oranje Nassauschool worden straks nog
artistieker dan ze al waren. Kunstenares Marianne Rebel geeft
ze voortaan schilderles. Niet zomaar saai knoeien met een verfkwast en een vel papier. Nee, de kinderen komen achter een ezel
te staan. Ondertussen draait Marianne de meest uiteenlopende
muziek om de kinderen te inspireren. Van Mozart tot The Rolling Stones.
Een jaar lang krijgen de kinderen in groepjes van acht vier
lessen. Aan het einde is het resultaat volgens Marianne hopelijk
te zien in de bibliotheek.

(Zucht)... Een parkeerbon

De politie is tot ergernis van velen druk aan het parkeerbonnen
Er is nooit meer een poging onderuitdelen in het centrum. Sommige mensen vinden dat de politie
nomen om de wereldkampioenschapThys Ockersen wel een beetje rekening mag houden met de automobilisten die
pen wielrennen naar Zandvoort te ha- Dit is de tweede aflevering in de serie vcrha- wanhopig op zoek zijn naar een parkeerplek nu er vanwege de
Icn die Tliys Ockersen over Zandvoort in de rioleringswerkzaamheden zoveel parkeerplaatsen tijdelijk opgelen. Zandvoort werd voortaan door jaren
vijftig en zestig geschreven heeft.
heven zijn „De andere kant van het verhaal," zegt een van de
wielrenners gemeden als de pest en
agenten die de bonnen uitschrijft, „is dat wij ervoor moeten
zorgen dat het verkeer en vooral de bus er nog door kan. We
hebben al diverse klachten gekregen dat er in de Oranjestraat
problemen waren door geparkeerde auto's. Of we op de Prinsesseweg en de busweg niet wat soepeler kunnen zijn? Nou, zo
bijzonder zijn onze controles niet. Er is m geen tijden gecontroleerd en nu valt opeens het halve dorp over ons heen terwijl we
POLITIE- Alarmnummer 112. uur, voor informatie, ontmoeiets doen wat in andere gemeenten heel normaal is."
In andere gevallen: tel. (023-) ting. leestafel en kopje koffie of
ADVERTENTIE
5713043.
thee. Willemstraat 20, zij-inBRANDWEER: Alarmnummer gang Gemeenschapshuis
112. In andere
gevallen Alg. Maatschappelijk Werk
ITALIAANSE WEKEN
023-5159500 of - voor info over- Zandvoort: Noorderstraat l,
dag - (023-) 5740260.
tel. 5713459 bgg 023-5320464.
Tot en met 31 o k t o b e r a.s.
AMBULANCE: Alarmnummer Spreekuur op werkdagen van
112. Anders: tel. 023-5319191 9.00-10.00 uur. Verder volgens
(ongevalllen), Centrale Post afspraak.
Ambulancevervoer (CPA) Telef. Meldpunt Sexueel GeKennemerland.
weld: tel. 023-5340350 op werkHuisartsen: De volgende huis- dagen 12.00-14.00 uur en
artsen hebben een gezamenlij- maandag- + donderdagavond
ke waarnemingsregeling- J. 19.00-21.00 uur.
Anderson, B. van Bergen, C. Telef. meldpunt Ouderen MisJagtenberg, Hermans, P. Paar- handeling: 023-5159700, van
dekopper, H. Scipio-Blume, F. 08.30 tot 17 00 uur.
Weenink. Informatie daarover Zandvoortse Vereniging van
tijdens weekend, avond/nacht Huurders: Gratis advies voor
vanaf 1630 uur, én tijdens leden. Telefonisch spreekuur
feestdagen via telefoonnum- elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
mer (023-) 5730500. De spreek- uur: (023-) 5731618 (Secretariuren van de dienstdoende arts aat
Massief k e r s e n design b e d d e n
zijn zowel op zaterdag als zon- ZVH). Schriftelijk: Postbus
en k a s t e n van b e k e n d e
dag van 11.30 tot 12.00 uur en 287. 2040 AG Zandvoort.
Italiaanse
o n t w e r p e r s en
van 17.00 tot 17.30 uur. Een af- Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
spraak is niet nodig.
Deze Duitse herder reu zoekt
bijpassend exclusief bedtextiel.
Gezondheidscentrum
(tel. technische
dienst:
(023-) een tweede kans. Billy heeft
5716364):
uitleenmagazijn: 5717577
acht jaar een bedrijf bewaakt
Nu t i j d e l i j k
13.00-14.30 weekdag., spoedge- Storingsnummer gas buiten maar het bedrijf is inmiddels
vallen za en zon: doktersdienst kantooruren:
tel. 023
ter ziele gegaan. Hij is nog te
ter i n t r o d u c t i e met
0900-1515.
(5)235100 (nv Energiebedrijf jong om nu al niet pensioen te
8 5 . O O O lire k o r t i n g !
Apotheek: Zeestraat Apo- Zuid-Kennemerland. Tijdens gaan. Wie geeft hem een nieuwe plek? Hij luistert goed, is
theek, J.W. Neutel, tel. (023-) kant.uren: 5235123.
t b i j aankoop anjl ƒ 1GOO
5713073, openingstijden (al- Openbare bibliotheek: Prin- vriendelijk en kan redelijk met
leen voor recepten): zaterdag sesseweg 34. tel. (023-) kinderen opschieten. Wat hij
11.00-13.00 en 1700-18.00 uur. 5714131.
Open
ma. van katten vindt, is nog niet
zondag
11.30-12.30
en 14-17.30/18.30-20.30 uur, dl. helemaal duidelijk. Wie Billy
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- 14-17.30, woe. 10-1730. vrij. graag een nieuwe kans geeft,
FIRST CLASS IN C O M F O R T BEDS
ningstijden informatie over de 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u.. kan terecht in het Kennemer
regeling via tel.nr. (023-) zat. 10-14 uur.
Dierentehuis, Keesomstraat 5,
Jan Evertsenstraat 4 -12 • Amsterdam • Tel. (020) 616 77 57
tel. 571.3888.
5713073.
Geop.; Di. t/m Vrij:'10.00,-; 17.45»Zat10.00ï?17.0Q>Ma:'.ôeslOten;en Do..koopavond.<
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk ZuidBurgerlijke stand
-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te
bereiken via de doktersinfor- Periode: 3-9 oktober 1998
matiedienst: tel. 0900-1515.
Geboren: Jacob. zoon van WilVerloskundigen: Mevrouw S. lem Frederik de Vries en Astrid
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr. de Heer. Rogier. zoon van PeA.C.M. Gombert en/of P. J. van ter Post en Sanne Maria Tonder Deijl, Kochstraat 6A. breker. Lucas Jaap. zoon van
Zandvoort. tel. (023-) 5714437. Jan Jaap Arnold Scholtmeijer
Dierenarts: Mevrouw Dekker. en Astrid Joyce Laane Rosa
Lijsterstraat 7 te Zandvoort. Demise, dochter van Denys
Thaddeus van Emmerik en
tel. (023-1 5715847
Dieren: Vereniging v.h. welzijn Gusta Nicolette Maria Zonneder dieren (023-) 5714561, Ver- veld. Elize Romy. dochter van
missingsdienst 023-5383361. Marcellinus Wilhelmus AdriaAsiel Zandvoort (tevens pen- nus de Graaf en Geertje Annesion) (023-) 5713888 Stichting ke Wesseling Dylan Martin
Regionale Dierenambulance: John. zoon van Marin van der
023-5363476 of alarmnummer Kuijl en Bianca Alice Janme
023-5334323 (24 uur per dag). Joacim. Gijs. zoon van Torn de
Belbus: De bus rijdt ma t/m za Bruine en Veronica van der
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55 + , Klugt. Stephame, dochter van
minimaal l dag van te voren Ljupce Milojkovic en Pascale
opgeven bij het Welzijnscen- Boom.
trum. tel. (023-) 5717373. Voor Getrouwd: Barry James Crode maandag moet men zich op pley en Pamela Rosalmd Buck.
Overleden: Wilhelmus Cornede vrijdag ervoor opgeven.
50 plus Inlooppunt: Woe 10-12 lis Maria Mutsaers (75 jaar).

Weekendiensten

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
-l-L 'aL >-*
zakennieuws kunt u sturen naarde
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26 2040 AA Zandvoort
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12 Tel 023-5718648
ot Faxen 023-5730497

kwam niet eens voor in de route van
de Ronde van Nederland. De handtekeningen van de Italiaanse wielrenners heb ik na een paar jaar maar
weggegooid. Ze waren nog steeds onbekend en zouden dat ook wel blijven. Over dat tragische weekend
wordt nooit meer gepraat maar veel
mensen moeten er geld op verloren
hebben. Het Polygoonjournaal uit die
tijd eindigde met een opname van
honderden belegde broodjes die aan
de koeien werden gevoerd. Toch zonde...
O ja, de winnaar onder de profs was
dat jaar André Darrigade.

Dier
van de
week

Doornewaard f:

Kerkdiensten
DC medewerkers van de gemeente die donderdagavond een (herbalings-)cursus hij Slotemakerx AntiSlipschool hebben gekregen

Hervormde Kerk: zondag 10 uur. ds v. Leeuwen.
Gereformeerde Kerk: zondag 10 uur ds Dondorp
Agalha Parochie: zaterdag 19 uur: C v. Polvliet. Zondag 10 30
uur: C. v. Polvliet.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: zondag 10 30 uur: ds Nieuw systeem \oor huurhui/.en: veel inschrijven levert bomismaamlen op
Blomjous
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Expert
niets, fe vér*
Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa.
Gratis Expert All-Risks-Garantie
(bij aankopen boven 490,-).
Geldt niet voor mobiele telefonie.
Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten.
Vakkundige en snelle service.
Gratis Geiuidsgarantie.
Gratis Video-onderhoud .
Gratis Omruilgarantie.
Modern betaalgemak met
o.a. de Expert Creditcard.

rogramna's.
Eenvoudig

www.expert.nl

UITONZE
TV^RËGLAME

PANASONIC 70 CM BREEDBEELD-TV
NIEUW. Digitale TV met een 70 cm (eff. 66 cm) Quintrix beeldbuis voor de mooiste kleuren, helderheid en contrast.
Dome Sound geluid via onzichtbare speakers. Incl.
Teletekst en afstandsbediening. PRIJSDOORBRAAK! T ^

m

-<n
GRATIS N
REISCHE'QUE;
L t.w.v.25,-/)

AEGLAVAMAT
WASAUTOMAAT
Superzuinig, energieklasse A, en een perfect •
wasresultaat, klasse A."' Met Fuzzy Logic en volelektronischeeenknopsbediening. Speciale vlekkenen handwasprogramma.'s.,
Centrifugeert maar
liefst 1500 toeren.

GRAT/S. ra
W'SCHEQUE l
.v. 25,LIEBHERRKTE1580
SUPERZUINIGE KOELER
Netto inhoud 144 liter, met gehard
glazen draagplateaus en opbergvakken. Volautomatische ontdooiing.
Superzuinig: energieklasse A.

ert
ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:
cheque t wv 25
graag ^
°^ de2e actie.

'
'J Verte"en u 'n de

Haarlem*, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
•Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. "Audio, video, hifi.

II J| R W O R D J E WIJ Z E R V A
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Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort

M

Fax 023 571 49 24
Telefoon 023 571 77 41

GARAGE IN DE VERHUUR
Binnenkort komt voor leden van E M M vrij voor verhuur:
Garage Sophiaweg S, huur ƒ 115,00 per maand.
Bij de toewijzing van de garage Sophiaweg S hebben huurders van
de woningen aan de Sophiaweg de voorkeur.
De toewijzing van de garage vindt plaats aan leden. De huurder binnen het aangegeven voorkeursgebied met de langste woonduur is de
eerste kandidaat.
U kunt inschrijven door een brief met uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen aan
E M M, Postbus 505, 2041 EA Zandvoort.
De inschrijftermijn sluit op woensdag 21 oktober 1998.

woningbouwvereniging E M M

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 57/9
Centraal t.o.v. centrum en strand gelegen 4 kamerhoekappartement verbouwd tot 3 kamers
met uitzicht over zee, dorp en duinen.
INDELING:
entree/gang, toilet,L-vormige woonkamer (v.h. 2
kamers), keuken, 2 slaapkamers, nette badkamermet douche en wastafel, 2 balkons.
* vaste kastenwanden
* berging op de begane grond.
" eventueel huurgarage over te nemen.
" servicekosten ƒ 360,- per maand, incl. voorschot stookkosten.
Vraagprijs

ƒ 249.500,-

Rosarito

Zr. fraaie kar. en sfrv. villa, nagen. geh. vrijst., zr
goedonderh. Bj. 1917. IND.: beg.g.: entr., ruime
hal m. fraaie parketvl. en bordestrap, mod. toil.,
woonk. m. park.en open haard, erker en orig.
balkenplf., schuifpui nr. tuin, herenkamer met eigen trap naar 1e verd., luxe woonkeuken met
granieten aanrechtblad en granieten vloer, nette
bijkeuken met aansluiting voor wasmachine en
droger, ruimte met c.v. opstelling en gasboiler.le
verd.: overloop, 2 zeer ruime slaapkamers
(waarvan 1 met eigen douche), 3 kleine kamers,
moderne badkamer met bad, douche, 2e toilet
en wastafel (met vloerverwarming).
2e verd.: via fr. gietijz. wenteltr. nr. zold.kamer
" fraai aangelegde tuin voor en achter
" in woonkamer een2 fraaie marmeren schouw
* grondopp.: 399 m
Vraagprijs ƒ 985.000,-

4 kamerappartement, verbouwd tot 3 kamers op
2e verdieping met fantastisch uitzicht over zee,
strand en boulevard met garage.
INDELING:
Entree,hal. royale L-vormige woonkamer, ca. 36
m2, met open haard, nette witte keuken met inbouwapparatuur; koel/vries combinatie, oven,
elektrische kookplaat, 2 slaapkamers, moderne
badkamer met douche, apart toilet, balkon west.
' parketvloer in de woonkamer
' fantastisch uitzicht
' geheel voorzien van kunststof kozijnen met
dubbel glas
• servicek. f 400,- per maand (per 01/01/1999
ƒ 455,-) inclusief voorschot verwarming.
Vraagprijs
ƒ 425.000,-

i

n

IR. FRIEDHOFFPLEIN 18/7
In villawijk gelegen riant appartement van 120
m' met 4 balkons, gelegen op de 3e etage van
de "Sterflat". direct achter de boulevard met
wijds uitzicht over zee. dorp en duinen.
INDELING:
entree/hal, toilet, royale L-vormige living (ca. 40
m •'!), keuken, ruime slaapkamer, badkamer met
ligbad. 2 wastafels en 2e toilet, kastenkamer
Berging begane grond.
' alle ramen van kunststof met dubbel glas
' licht appartement met rondom ramen
' geen zijburen
' eventueel GARAGE te koop
Vraagprijs

ƒ 480.000,-

IcMCu»**'

U KUNT NIET ALLES WETEN OVER...
Deze advertentie is geld waard!
HELAAS WE WETEN HET
er is zand, overlast, veel lawaai!
Geen parkeerplaatsen, moeilijk te bereiken enz.

enz.

Ter compensatie van al deze ongemakken geven wij
bij inlevering van deze advertentie.

l 0% KORTING
(geldig tot 30 okt.)
op de nieuwe wintercollectie dameskleding en lingerie

Heeft u in deze herfstige dagen zin in een avondje uit?

DR. SMITSTRAAT10
Van 1994 tot op heden tot. geren, tussenwon. op
steenw. afst. van strand en boulevard. IND.: beg.
grond: Entree, ruime hal, toil., doorzon woonk.,
keuk., bereikb. door slaap-/studeerk. (evt.als
woonkeuk. in te richten), plaats circa 30 m2. 1e
verd.: 3 slkmrs, waarv. 1 m. half-open verbind,
nr. studeerk., mod. badk. met ligbad en douche.
2e verd.: 1 gr. ruimte met dakkapel circa 35 m'
' alle leid. v. gas, wat. en electr. zijn in '94 verv..
•c.v. ketel 1994.
* vloerverwarming woonkamer.
'zolder.en hal worden nog netjes afgewerkt,
aanleg woonkeuken in overleg.
* modern sanitair.
' grondopp: 87 m2
" het pand wordt aangeboden onder voorbehoud
aankoop vervangende woning.
Vraagprijs ƒ 319.000,--

BREDEROSTRAAT168
Vrijst. villa, onder archit. gebouwd, geleg. vlak
acht. de boul. m. vrij uitz. over de waterleidingduinen. IND.: entree/vestibule, toilet, garage
met aansl. voor wasm., hal, L-vorm. woonk.
m.open haard, keuk. 1 e verd.: 3 slaapkamers, 1
badk. m. bad, douche en wastafel, en 1 badkamer met douche/toilet, 2 balkons en dakterras.
2e verd.: bevloerde vliering (geen stahoogte).
soust.: 2 gr. ruimtes, stookkelder.
Achterhuis: kamer, ruimte voor een keuken,
ruimte voor een badgelegenheid.
' garage binnendoor bereikbaar
' terras zuidzijde, besloten tuin aan westzijde.
oprit voor 4 auto's
' het pand is 2 jaar geleden gevoegd
' c.v. gas
' grondopp.: 476 m;'
Vraagpijs
ƒ 895.000,-

Kom dan op wo. 22 okt. naar het Casino, daar geven wij
tussen 20.00 en 22.00 uur een kleine modepresentatie:
Kaartjes GRATIS op te halen bij Rosarito.
U kunt ook reeds reserveren voor onze
Dinner Modeshow op 17 en 18

nov.

... CENSE & VAN LINGEN WEL!
Grote Krocht 20b
tel. 023-57 15 697

Warmte... ^
waar en wanneer
u maar wilt.
ZONDER GAS

NIEUWSTRAAT 15
Leuk en karakt. vrijstaand woonh. in centrum
dorp m. plaats achterzijde met stenen schuur.
INDELING:
beg. grond: entree/gang, kelder, toilet, kameren-suite met schuifdeuren, ruime keuken.
Fraaie bordestrap naar 1e verd.: hal, slaapkamer achter, slaapkamer voor met balkon, kleine
kamer voorzijde (geschikt voor het maken van
een badkamer).
" dient inwendig gemoderniseerd te worden
" originele details zoals glas-in-lood en paneeldeuren bewaard gebleven
* grondopp.; ca. 110 m'
Vraagprijs/349.000,-

Laat u eens geheel vrijblijvend door ons voorlichten.

v

'NÜNGEN

A

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

ZANDVOORTSELAAN 31
Halfvrijst. woonh. m. voor-, zij- en diepe achtertuin. IND.: beg.grond: entree/hal, modern toilet,
kelderkast, L-vorm. woonkamer-en-suite met
deuren met glas-in-lood en openslaande deuren
nr. diepe achtertuin, luxe semi open keuken
(Siematic) met alle apparatuur. 1e verd.: overloop m. kast m. c.v.-opstell. en aansl. voor
wasm. L-vormige voorslaapkamer (v.h. 2 kamers), achterslaapkam. m. balk., zr. ruime luxe
badk. m. vloerverw., ruim bad m. whirlpool. aparte douche. 2e toilet en wastafel.
' in de woonkamer een houten vloer
' leuke originele details
' vanaf 1992 geren.; alle leidingen vervangen
' c.v. gas combiketel
' grondopp. 341 m-'
Vraagprijs
ƒ 485.000,-

Tijd om weer je eigen weg te gaan.

ZONDER ELEKTRICITEIT

De Audi A6 Avant.

Maak kennis

met de
Audi A6 Avant.
Kom langs en maak kennis
met de Audi A6 Avant.
Ontdek de stijlvolle en
complete uitrusting van deze
Voor alle kille en koude dagen is de energiezuinige Zibro Kamin kachel een uitkomst. In voor- en najaar kunt u de centrale verwarming uit laten, 's Winters is het
een prima bijverwarming. Voortaan snel, voordelig en aangenaam warm in uw
Woonkamer, keuken, studeer- of hobbykamer... precies
daar, waar u dat maar wilt. Een afvoer is niet nodig.
Zibro Kamin kachels branden op Zibro Plus (kerosine) en
hebben een rendement van bijna 100%. Uw dealer zal u
de diverse modellen, die in elk interieur passen, graag
VERPLAATSBARE KACHELS
'aten zien. U voelt dan meteen de sfeervolle warmte.

trendsetter in luxe en design.

.

konim

Er ligt een brochure voor u klaar en we steken-de kachiel
ook graag voor u aan.
" ..,;.••
;

ijzerhandel Zantvoorf
•

% R. Zantvoort

Swaluestraat 7 2042 KA Zandvoort

IJZERWAREN
c.\
GEREEDSCHAPPEN
VERFWAREN
AAN & AFVOERMATERIALEN
HOUT
VERHUUR VAN GEREEDSCHAP
ELECTRA MATERIALEN

Tel. 023-5712418
Fax.023-5712458

waar genoegen. Kom langs voor

Wie doelbewust zijn eigen weg

aansluit. Een bijzondere auto met

gaat, kiest voor individualiteit.

veel ruimte voor eigen ideeën.

een kennismaking met de

Voor een eigen stijl en een persoon-

Representatief, dynamisch, chic

Audi A6 Avant en ontdek hoe

lijke invulling. Een.eigen weg, waar

of sportief. Instappen in de

comfortabel een eigenzinnige .

de Audi A6 Avant perfect bij

Audi A6 Avant is dan ook een

keuze kan zijn.
Burg. v. Alphenstraat 102, 2041 KPZandy^b!
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Huis toegewezen in Plan Duijnwijk?
OUDE
PLANTERSBOSCH

GRAN RESERVA

VALDEPENAS

n Zuid-Afiika vonden wij
voor u een heerlijke frisse
witte wijn gemaakt van de
Sauvignondruil en een volle
rode wijn gemaakt van de
Cinsaut en Cabernet
Sauvignon dru
PROEFNOTITIES:
CINSAUT CABERNET
SAUVIGNON kleur: rood;
bouquel: jong fruit;
smaak: elegant, licht Iruttig
SAUVIGNON kleur: heidei
geel; bouquet: appelen.
smaak; fris licht droog

SENORl'O DE LOS LLANOS
Bij BodegasLos Llanos nebben
wij deze schitterende volle rode
wijn acht jaar voor u laten rijpen
De wijn heelt een bouquel van
rijp fruit en specerijen, is zacht
met vanille tonen. Nu hij peifecl
op dronk is kunnen wij u hem
eenmalig aanbieden zolang
de voorraad strekt.
PROEFNOTITIES:
kleur; dieprood; bouquet; rijp,
Iruil en zoele specerijen;
smaak; vol, krachtig

BISQUIT COGNAC
7 LITER - ELDERS

Maak dan nu een afspraak
voor een verantwoord hypotheekadvies.
BOKMAJONGE
JENEVER

Voor een mooi huis heeft u heel wat over. Toch wilt u ook
genoeg geld overhouden om lekker te kunnen leven. Laat u
daarom adviseren door VSB Bank. Dan bent u verzekerd van
een hypotheek die rekening houdt met uw persoonlijke wensen
en omstandigheden. Nu en in de toekomst. Bovendien kunt u
profiteren van een aantrekkelijke rente.

OBLOMOV
VODKA
0,7 LITER
SAFARI
LIKEUR
0,7 LITER

Geïnteresseerd? Kijk op internet: www.vsb.nl. Direct een
afspraak maken? Bel één van de VSB Bankkantoor. U kunt overdag en 's avonds bij onze adviseurs terecht.
Uw persoonlijke VSB hypothcekadviseur vindt u in:
Zandvoorr, Grote Krocht 38, tel. [023) 571 30 39;
Heemstede, Binnenweg 205, tel. (023) 528 77 58.

VSB'BANK
VSB. Daar kom je verder mee.

K.W.V. FULL RUBY
0,75 LITER

VSB Bank is pari aftlu.' Forlis group

AMSTEL
HERFSTBOCK
draagkarton 6 Hessen
ELDERSJL95-

SCHOTSE WHISKY

* .»*

heeSt alle dranken!
HAARLEM: Calilorniëplein 17 (naasl D-reizen) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraal 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCK //' ftÈe,1 meer dan 50 sl'ileiiifn. bel voor ome oveiige vesfgingen: 0172 • -'-'7300

Je huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.

CBS/S)

"\_fti* gjntiMjini^n ;i|n g.--!^ t ni 25 okiot>f

En de makelaar weet van
wanten en kranten.

WIKA AUTOGLAS

n

i Leveren/monteren alle merken
s Autoruiten origineel
s Kentekenplaten
s Gelaagd en gehard glas
volgens rnodel op maat

YKltKOC

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18, 2042 CJ ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

Wel duurzaam,
niet duur.

De Nationale Postcode Loterij raast door Nederland

Waar ligt de volgende Postcode
MiljoenStraat?
kent dat ruim 71 duizend gulden
per Postcodelot!
In de Postcode Loterij maakt ook
u nu elke week kans op de
PostcodeMiljoenStraatprijs! Dat
zijn maar liefst 52 flinke kansen
per jaar. Laat deze kansen niet
liggen! Bovendien helpt u met
uw deelname 28 goede doelen
die hard werken voor mens, dier
en milieu.
Vul dus vandaag nog de bon in
en doe hem op de bus. De
PostcodeMiljoenStraatprijs, de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot
en de duizenden andere prijzen
wachten op u!
Reinout:"lk wil van elke straat
in Nederland een PostcodeMiljoenStraat maken!"

De grootste limousine van
Nederland was maar net groot
genoeg voor alle winnaars van
de eerste PostcodeMiljocnStraatprijs, de nieuwe, wekelijkse
superstraatprijs van de Nationale Postcode Loterij.
Een miljoen gulden verdelen de
deelnemers van de Gemertse
Deel met elkaar. Daarmee wonen
zij in de eerste PostcodeMiljoen-

De tweede PostcodeMiljoenStraatprijs is al weer uitgereikt.
Deze week bracht Reinout de
prijs naar de 8 deelnemers van de
Postcode Loterij met postcode
2034 AR in de Finlandstraat in
Haarlem. Met 14 loten delen de
dolgelukkige winnaars samen een
miljoen gulden. Deze keer bete-

22 t/m 27 oktober
Kampeer & Caravan RAI
Amsterdam
24 oktober
Braderie
Winschoten

BON VOOR MILJOENEN
D
D
D
D

4x ƒ
3x ƒ
2x ƒ
1x /

12,50 (vier lotnummers)
12,50 (drie lotnummers)
12,50 (twee lotnummers)
12,50 (één lotnummer)

LJ Ja, ik wil ook elke week kans
maken op alle Bingoprijzen van de
Grote Sponsor Loterij.
D
D
D
D

ƒ 40,ƒ 30,ƒ 20,ƒ 10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters. Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, verkrijgbaar bij het
secretariaat, tel. 020-677 68 68.

I>

Bon uitknip
Nationale Postcode Loterij/Grote Sponsor Loterij
Antwoordnummer 19503, 1100 VM Amsterdam.

Record Show
11 oktober 1998

LOTERIJE

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van onderstaande rekening af
te schrijven.

PostcodeMilioenStraat l
trekking oktober

dan bent u al voor f 69,-** klaar (f 89,-

Volkswagen-dealer, zegt u? Ja, zeggen wij

voor een diesel). Prijzen waarbij montage,

dan.

hulpmateriaal en BTW zijn inbegrepen.

zeker

Dan heeft u er namelijk veel langer

goedkoper uit.

Bovendien krijgt u een jaar garantie op
nieuwe originele onderdelen en
werkzaamheden.
Bel ons dus even als uw Volkswagen

Stand Mega Jackpot

nog steeds dezelfde vertrouwde kwaliteit en

aan een onderhoudsbeurt toe is. Dan weet u

service krijgt. Zo betaalt u voor een grote

zeker dat het goed komt.

3 miljoen
De BMW
5241 XG 012 in Rosmalen

DÉZE AANBIEDING IS GE1DIG T/M 31 DECEMBER 1598 EN GELDT VOOR DE VOLGENDE MODELLEN, POLO T/M MODELJAAR l W.
EN JEIIA I/M

PASSAI I/M MODELJAAR 1W3. GOLF l OF II

MODELJAAR 1992. 'GROTE BEURT BETREFT HIER EEN JAARBEURT INCL. APK. EXCL. AFMELDINGSKOSTEN EN MILIEUMETINGEN.
"KLEINE BEURT B E T R E F T HIER KLEINE ECCNOMY BEURT VOOR AUTO'S MET BENZINEMOTOR IF 69.- VOOR DIESELI.

De Bingo getal 1 t/m 22
* 10 27 45 30 13
36

25

44

28

15 37

42

24

32

40

26

01

17

21 04 34 09

*

De Bingo getal 23 t/m 36
41

f 10,-

f 100,-

16

f9,-

Naam:

14

f 50,-

03

f8,-

Adres:

31

f 40,-

22

f

Postcode:

08

f 30,-

38

f 6

43

f 25,-

39

7,-

-f 5,-

Gastons Surprise
Record Show
lel

Datum:
Handtekening:

Burg. van Alphenstraat 1 0 2 - 2 0 4 1 KP Zandvoort-Telefoon 023 - 5714565

Thuisbingo van
f 25.000,-

f 1.000,-

Plaats:

Auto Strijder B.V.

Heeft u met deze getallen
een volle kaart, dan wint u de

06

150.98.10

verrichte

raties zijn namelijk fors verlaagd. Terwijl u

33

uren naar:

ook nog naar de

onderhoudsbeurt

Onze prijzen voor onderhoud en repa-

f 20,-

(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar!

Volkswagen genoeg aan een kleine beurt,

2O34 AR
in Haarlem

20

D mevrouw

uw

moet ik voor mijn

profijt van. En bent u ook nog eens stuk

05 f 10.000,-

D de heer

niet ontkennen. En dan

jaarbeurt slechts f 239,-*. En heeft

Postcode Loterij
op locatie

Straat van Nederland. En daar
komen er nog heel wat bij!

LJ Ja, ik wil kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle PostcodeMiljoenen en doe mee aan
de Nationale Postcode Loterij.

Een auto rijden kost geld. Dat zullen we

NS Travel
zondag 18 oktober
20.30 uur op RTL 4
Kijk, bel en win een
weekend Antwerpen

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

Zat.avond bij Single Dance Soc.

"DE MANEGE"
Unieke formatie
op toernee uit Engeland

BE-SHARP

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

Uitsl. ongeb. mensen v.a. 30 jr.
Correct gekleed (no jeans)

En de makelaar weet van wanten en kranten.

Entree l 5,=
Info of res. 023-5716023
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Opel Corsa 1.2-16V: Kleppenkoning

Daihatsu's milieuvriendelijk
De Daihatsu Sirion is in Duitsland gekozen tot milieuvriendelijkste
gezinsauto. De belangenvereniging 'Verkehrsclub Deutschland' een
onderzoek gepleegd naar milieubelasting. Op grond van criteria als
uitstaat van CO 2 en andere schadelijke stoffen en geluidsoverlast
is de Sirion in '98 uitgeroepen tot minst milieubelastende gezinsauto. De Daihatsu Cuore GL staat op de vijfde plaats. Hiermee is
het Japanse merk de enige met twee modellen in de top tien.

Audi wint design prijs
De prestigieuze Designprijs van Duitsland is voor 1998 toegekend
aan de Audi A3. De jury verklaarde haar keuze door "het trendsettende uiterlijk van Audi's kleinste en de mogelijkheid voor klanten
om de auto naar individuele wensen uit te rusten."
De Designprijs van Duitsland is in 1992 door de Minister van
Economische Zaken in het leven geroepen om de ontwikkeling van
de Duitse industriële vormgeving vast te leggen en te illustreren.
De onderscheiding wordt iedere twee jaar toegekend. Opvallend is
dat Audi de prijs in '96 ook al in de wacht sleepte met de A4 Avant.

P HET EERSTE gezicht lijkt dit een ouwe, vertrouwjde Corsa. Met uiterlijk maar één nieuwtje: het derde
remlicht is voortaan standaard. Niet bepaald een
reden om de auto te testen...
Specificaties
Opel Corsa 1.2-16V 'Team'
Motortype:

viercllinder
lijnmotor
Cilinderinhoud: 1.199cm3
Vermogen:
,48 kW/65 pk
bij 5.600 tp.m.
Max. koppel:
110 Nm
bij 4.000 tp.m.
Acceleratie:
14,0 sec van
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
163 km/uur.
Gem. verbruik: 6,5ltr/100km.
Prijs:
ƒ 26.950,Bijzonderheden
uitrusting
Stuurbekrachtiging ,
Spiegels van binnenuit verstelbaar
/ -, • ' • ' • ' Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar' • ^ • : ',
,
''
Achterbank neerklapbaar
Zes speakers
• > „
Getint glas , '
" ', - '
Buitentemperatuurrneter
Schuif-/kanteldak;
Achterwisser
• • ~.,,,;'
Airbag
',
•
Lichtmetalen velgen
Achterspoiler ' t '.
Tot 31 december:'Radio/CDspelert.w.v. ƒ 799,— ,

Maar het typeplaatje op de kofferklep verraadt waar het om gaat.
'1.2-16V' staat erop. Inderdaad,
een splinternieuwe motor, die de
1.4 vervangt. Ondanks dat hij 0,2
liter minder cilinderinhoud heeft
dan de 'oude' motor is de 1.2 in
alle opzichten sneller. Hoe kan
dat?
Een kort lesje in autotechniek.
Elke motor heeft kleppen.
Inlaatkleppen om het brandstof/luchtmengsel toegang tot de verbrandingsruimte te verschaffen
en uitlaatkleppen om het goedje
na de verbranding weer de deur
te wijzen. Hoe meer kleppen elke
cilinder heeft, hoe gemakkelijker
en controleerbaarder de aan- en
afvoer van die gassen verloopt.
Een motor met vier kleppen (twee
in- en twee uitlaat) per cilinder
kan dus 'makkelijker ademen' dan
een vergelijkbare krachtbron die
het met twee stuks moet doen.
Resultaat: meer kracht (vooral bij
hogere toerentallen), schonere
uitlaatgassen en een lager verbruik.
Daar zit 'm dus het verschil. De
nieuwe motor telt zestien kleppen, tegen acht voor de 1.4.
Daardoor is het motorvermogen
gestegen van 60 naar 65 pk. Dat
verschil is het duidelijkst te merken aan de zogenaamde 'inhaal-

Historische overwinning Volvo
De Zweedse coureur Rickard Rydell heeft het BTCC 1998 met een
Volvo S40 Racing gewonnen. Een historische overwinning, want
het is de eerste keer dat Volvo het British Touring Car
Championship op zijn naam heeft weten te zetten. In de strijd om
het merkenkampioenschap eindigde Volvo op een knappe tweede
plaats. In zijn vijfjarige BTCC-carrière bracht Rydell de Volvo
steeds dicht bij een eindzege, maar won telkens net niet. "Deze
overwinning is de slagroom op de taart van vijf fantastische jaren
toerwagenkampioenschap", zei de 30-jarige na afloop, met de
BTCC titel ziet Volvo haar sportieve aspiraties eindelijk beloond.
Het zal een positieve uitwerking hebben op het imago dat Volvo
zich zo graag wil aanmeten.

Toyota investeert in Europa

De Opel Corsa valt nog altijd in de smaak...
acceleratie' van 80 naar 120 km/u
in de vijfde versnelling. Die
manoeuvre duurde met de 1.4
zo'n 21,5 tellen. De 1.2-16V
speelt het maar liefst drie seconden sneller klaar. Kan net je
leven redden. De topsnelheid is
omhoog van 155 naar 163 km/u.
En dat haalde onze rode duivel
op z'n sloffen.
De nieuwe motor heeft ook nog

een achternaam: ECOTEC. Een
stoere term die wil zeggen dat de
zestienklepper een gematigd
drinker is. Gemiddeld één op
15,4 (6,5 liter per 100 km) zou
mogelijk moeten zijn.
De praktijk bewijst dat Opel
absoluut niet overdrijft. Sterker
nog, volgens ons moet het zelfs
nog zuiniger kunnen. Met het
gaspedaal veelvuldig op de
bodem haalden we al 1 op 13,9

Hieuwe Discovery voor Land Rover

(7,2 ltr/100 km), dus met wat
beheersing kan de Corsa het
best tot 1 op 16 schoppen.
De Opel Corsa draait alweer een
tijdje mee. Toch heeft hij nog
nooit een grote face-lift gehad.
De reden is eenvoudig: de auto
heeft het niet nodig. Hij oogt nog
altijd even fris als bij zijn introduc-

tie in 1993. Het feit dat de
Corsa's als warme Kadertjes over
de toonbank gaan bewijst hoezeer het model in de smaak valt.
Met het moderne hart dat nu
onder zijn motorkap schuilt (de
1.2-16V komt naar verwachting in
ongeveer 60 procent van de
Corsa's) zit deze kleppenkoning
voorlopig nog stevig op zijn troon.

Toyota gaat de Britse motorenfabriek in het Deeside, Noord Wales,
uitbreiden met een gieterij. Hier zullen lichtmetalen cilinderkoppen
en motorblokken, voor de eveneens in het Verenigd Koninkrijk
gebouwde Avensis en Corolla, worden vervaardigd. De gieterij
moet in 2000 operationeel en gaat werk bieden aan 60 mensen.
De totale investering van Toyota komt hiermee op bijna 1,5 miljard
Pond. Sinds '92 heeft de Japanse fabrikant in het Verenigd
Koninkrijk meer dan een half miljoen auto's en 400.000 motoren
gebouwd. In twee fabrieken werken zo'n 3.200 mensen. Naast de
investeringen in Groot-Brittanië brengt Toyota jaarlijks ongeveer
400 miljoen Pond aan investeringen onder bij toeleveranciers in
negen andere Europese landen.

Bora zorgt voor frisse wind
V

OLKSWAGEN WIL
meer emotie. Met de
nieuwe Polo, Golf en
Passat heeft dit proces al
vorm gekregen. De Lupo,
Bora en Nieuwe Kever die
achtereenvolgens in oktober, november en december
het daglicht zullen zien zijn
de volgende stap.
Met de Bora, een model dat qua
prijs en grootte tussen de Golf en
de Passat komt te staan, hoopt
Volkswagen in Europa zo'n
75.000 nieuwe klanten te trekken.
De wagen is vernoemd naar een
frisse wind, die langs de
Adriatische kust waait.
De Bora staat op hetzelfde
onderstel als de Golf. Het is een
sportief ogende sedan waarin
met alle wil van de wereld de
donorauto niet meer is te herkennen. Volkswagen heeft de familietrekken van de grotere Passat
subtiel door laten schemeren.
Vooral de scherp afgetekende
koplampen ogen agressief en
zorgen voor de sportieve ondertoon. Aan de achterzijde vormen
de geheel rode lichtunits een harmonieus geheel met de in de
carosseriekleur gespoten bumpers.
De wagen zal in eerste instantie
leverbaar zijn met benzine moto-

L

AND ROVER heeft de
Discovery grondig
onder handen genomen. Onderhuids zijn tal
van veranderingen te noteren waardoor de auto op de
weg en in het terrein uitblinkt. Ook alle carrosseriedelen zijn nieuw. De Britse
fabrikant heeft het karakteristieke uiterlijk van de
Discovery echter weten te
behouden.
Als locatie voor de introductie
had Land Rover toepasselijk de
Schotse Hooglanden gekozen.
Hier konden de on- en off-road
capaciteiten naar hartelust worden uitgeprobeerd. Afhankelijk
v
an het uitrustingsniveau zijn er
allerlei (elektronische) systemen
beschikbaar.
Als eerste 4x4 fabrikant ter
wereld brengt Land Rover een
systeem op de markt dat het
overhellen van de carrosserie in
bochten vermindert (ACE - Active
Cornering Enhancement). Het
heeft een unieke tweeledige werWng: enerzijds zorgt het voor een
sterk verbeterd weggedrag op
verhard wegdek (vergelijkbaar
TCet dat van een personenauto).
Anderzijds zorgt het voor een
9rotere bewegingsvrijheid van de
assen wat ten goede komt bij offr
°ad gebruik.
^e ophanging met automatische
niveau-regeling (SLS - Self
Leveling Suspension) houdt de
Jachtige Discovery onder alle
omstandigheden recht, met of
?
onder lading en/of trailer aan de
trekhaak. Bovendien kan de
bestuurder, voor gebruik in ruig
terrein, de achteras 40 mm
pmhoog brengen. Als accessoire
ls
een afstandsbediening verkrijgbaar waarmee de achteras 60
^m kan zakken. Dit vergemakke''jkt het aanhaken van trailers of

De Bora heeft de familietrekken van zijn grote broer, de Passat, aan de voorzijde subtiel door laten
schemeren.
ren van 1,6, 2,0 en 2,3 liter (100,
115 en 150 pk). Er komen twee
turbodiesels met elk een inhoud
van 1,9 liter die respectievelijk 90
en 110 pk leveren. In een later
stadium levert VW de Bora zelfs
met een 2,8 liter V6, die maar
liefst 204 pk via de voorwielen op
het wegdek zet.

We konden de Bora beproeven
op het eiland Sardinië met bochtige bergweggetjes, lange rechte
stukken en smalle straatjes in
karaktervolle dorpen. Volkswagen
heeft ontzettend veel tijd gestoken in de stijfheid van de carrosserie en de daarmee gepaard
gaande wegligging. Dat werpt zijn

vruchten af, want de Bora rijdt
gewoon goed. De wagen heeft
een tamelijk strak onderstel,
waardoor de carrosserie in bochten weinig overhelt. Ondanks
deze sportieve eigenschappen is
de wagen ook comfortabel. De
ingenieurs leveren met dit onderstel een knap staaltje werk af.

Corolla rijker uitgerust
D
E COROLLA IS door Toyota voorzien van een rijkere
standaarduitrusting. Opmerkelijk is dat de koper daar
financieel niets van zal merken, want de prijzen zijn
gelijk gebleven. Standaard beschikt de wagen nu over een
tweede airbag en ABS. Verder een toerenteller, een buitentemperatuurmeter, regelbare dashboardverlichting, en het
sportieve G6 interieur op de Linea Terra uitvoering. De
wegligging is verder verbeterd door aanpassingen aan het
onderstel en er zijn nieuwe kleuren leverbaar.

Zelfs het ruigste terrein kan de Discovery niet stoppen.
caravans aanzienlijk.
De Discovery heeft, net als de
Freelander, Hill Descent Control
(HDC). Het voorkomt dat de wielen slippen en maakt, in steil of
glad terrein, een gecontroleerde
afdaling mogelijk.
Een andere grote verandering
bevindt zich onder de motorkap.
Voor de Discovery heeft Land
Rover namelijk een volledig nieuwe 5-cilinder turbodiesel geïntroduceerd. De krachtige zelfontbrander levert 136 pk vermogen.
Voor souplesse beschikt de motor
over 315 Nm trekkracht die al bij
1.950 toeren beschikbaar is. Door
het zuinige brandstofverbruik en
service beurten om de 20.000 km
is deze motor zeer economisch.

De sterke 4.O-liter V8 is verder
verbeterd en levert 185 pk. Het
maximum koppel is 340 Nm bij
2.600 toeren.
Op verzoek van de klanten heeft
Land Rover het uiterlijk van de
nieuwe Discovery zeer herkenbaar gehouden. Hij is langer en
breder, maar karakteristieke stijlkenmerken zoals het trapsgewijs
lopende dak. De wagen ziet er
robuust, maar stijlvol uit. Die
klanten kunnen in de terreinbeul
goed toeven. Doordat hij het
weggedrag van een personenwagen dicht benaderd, is de 2 ton
wegende auto zeer comfortabel.
Daarbij bieden de nieuw ontwikkelde stoelen meer steun en
comfort. Voor een eventuele

zesde en zevende passagier zijn
twee stoelen als optie verkrijgbaar.
Prijzen zijn nog niet bekend,
maar algemeen directeur van
Rover Nederland, Arjen de Jong,
voorspelt dat de wagen zo'n 10
tot 15 % duurder zal zijn dan zijn
voorganger. "Door toepassing
van de vele moderne technieken
zal de prijs rond de 86.000 gulden komen te liggen. De uitvoering met grijs kenteken zal zo'n
65.000 gulden gaan kosten."
Ondanks de prijsverhoging verwacht hij echter dat de verkopen
niet af zullen nemen. "Juist door
de onderhuidse veranderingen is
dit een auto die zichzelf verkoopt
tijdens de proefrit." zei De Jong in
Schotland.

Het karakteristieke uiterlijk van de
Corolla valt, gezien de verkoopcijfers, in de smaak van het
Nederlandse publiek. De
betrouwbaarheid, prestaties en
het comfort spelen daarbij natuurlijk ook een rol.
De Corolla Linea Terra met een
Comfort Pakket (elektrisch

bedienbare ramen en centrale
vergrenceling) krijgt voortaan ook
de bumpers, flankbescherming
en deurhandels in de lakkleur.
Daarnaast een chrome grille en
afstandsbediening voor de vergrendeling.
De Luna-uitvoeringen beschikken
af-fabriek over velours bekleding
en airco en. op de Liftback, een
spoiler met derde remlicht.
Ondanks alle extra uitrusting zijn
de prijzen niet veranderd. Vanaf
28.990 staat de Corolla medio
oktober bij de Toyota dealers.

Dit is de Corolla Liftback in de
luxe Linea Luna uitvoering. De
wagen is verder verkrijgbaar
als Hatchback, Sedan en
Wagon.
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Het hoogheemraadschap Amstel, Cooi en Vecht is verantwoordelijk voor het watr.rt'U'tmtiteitsbt'hfer, waterkwaliteitsbeheer en vaanvegbehecr in het zuidoostelijk deel
van de ptovincie Noord-Holtand, het noordwestelijk deel van de provincie Utrecht
en ten klein deel van de provincie Zuid-Holland. De werkzaamheden voor het
hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering
(DWR) die gevestigd is in Amsterdam en Hilversum.

Rekening 7997
Op ^ november 1998 vergadert het algemeen bestuur van het hoogheem raadschap Amstel, Gooi en Vecht over de vaststelling van de jaarrekening van het
hoogheemraadschap over 1997. Het dagelijks bestuur legt daarmee aan het
algemeen bestuur verantwoording af over het financiële beleid van het begrolingsjaar 1997.
Inzage
Voorafgaande aan deze vergadering liggen de jaarrekening, de accountantsverUnring en het verslag van het dagelijks bestuur ter verantwoording van het
gevoerde financiële beheer, tijdens kantooruren van vrijdag 16 oktober tot en
mei donderdag 29 oktober 1998 ter inzage op de vestigingen van de Dienst
Waterbeheer en Riolering (DWR) aan de Larenseweg 30 te Hilversum en de
Spaklerweg 18 te Amsterdam. Als u zelf over een exemplaar van de jaarrekening wilt beschikken dan kunt u dit aanvragen bij de heer A.R.S. van Zijl, tel.
020 460 24 20. De kosten bedragen ƒ 50,-,

Leuk beursbericht: in onze 10-Daagse Opruiming staan de prijzen tien tot vijftig procent lager dan
normaal. Kom dus naar Carpet-land en pak uw winst. Profiteer van de prijzen-dip tot en met 24 oktober.

Inspraak
Tot en met donderdag 29 oktober 1998 kunt u schriftelijke bedenkingen indienen bij het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Postbus 1061,1200 BB
Hilversum.

Tapijt, vinyl, karpetten, gordijnen, parket of laminaat nodig? In één keer slagen?

Hilversum, 14 oktober 1998

Welkom op de 10-Daagse Opruiming.

Hoogheemraadschap Amstel, Cooi en Vecht

Bij u in de buurt: Amstelveen/Uithoorn **, Zijdelweg 21, (0297) 58 29 29 Amsterdam, A. Fokkerweg * * *,(020) 617 61 19, Hanrlemmerweg 337 *, (020) 688 10 00,
Ktaprozenweg 40* (020) 636 85 7S, Spaklerweg 44b*, (020) 665 02 00, Stadhouderskade 93 * * *, (020) 662 51 51
Openingstijden: maandag van 11.00-18.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 09.00-18.00 uur, zaterdag van 09.00-17.00 uur. Koopavonden: donderdag* vrijdag* * donderdag en vrijdag*

Bekendmaking concepthandhavingsbesluit geluidszones
Schiphol 1998
Gedurende de periode 13 oktober tot en met
22 oktober 1998 ligt het concept-handhavingsbesluit geluidszones Schiphol ter inzage. Indien
u bedenkingen tegen dit besluit heeft, kurit u in
deze periode op dit concept mondeling en
schriftelijk reageren.

In het kader van de uitspraak van de president
van de Rechtbank Amsterdam, wordt een termijn
van 10 dagen voor terinzagelegging voldoende
geacht.

Indien u dat wenst, kunt u verzoeken om een
vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke
gegevens. Uw mondelinge zienswijze kunt u
kenbaar maken tijdens een openbare hoorzitting,
die plaatsvindt op:

Waar kunt u het concepthandhavingsbesluit inzien?

maandag 19 oktober 1998 te Hoofddorp
Schouwburg 'de Meerse'
Raadhuisplein 3 (ingang vergaderzalen)

Waarom dit besluit?
De president van de Rechtbank Amsterdam heeft
op 2 oktober j.l. uitspraak gedaan inzake het
verzoek van de milieubeweging om een voorlopige
voorziening in een geding tegen de Minister van
Verkeer en Waterstaat. De milieubeweging verzocht de president om de Minister van Verkeer
en Waterstaat te dwingen om onmiddellijk over
te gaan tot onvoorwaardelijke handhaving van
de geluidszones rond Schiphol, op grond van het
feit dat er sprake was van dreigende zoneoverschrijdingen. In het Aanwijzingsbesluit Schiphol,
dat sinds 31 oktober 1996 van kracht is, zijn voor
het vierbanenstelsel twee geluidszones vastgesteld;
de etmaal zone en de (LAeq) nachtzone.
In zijn uitspraak heeft de president bepaald dat
de Minister binnen vier weken na de uitspraak
een besluit op grond van artikel 35 van de Luchtvaartwet dient te nemen. Op grond van dit
artikel 35 van de Luchtvaartwet kan de Minister
van Verkeer en Waterstaat, sinds de wijzigingswet van 25 mei 1998, ook bij een dreigende
overschrijding van de geluidszonegrens, een
luchtvaartterrein tijdelijk geheel of gedeeltelijk
gesloten verklaren. Daarnaast heeft de president
aangegeven dat de Minister niet tot onvoorwaardelijke handhaving hoeft over te gaan, maar dat
zij beschikt over de bevoegdheid om van handhaving af te zien, zij het binnen de grenzen van
het recht.
De Minister van Verkeer en Waterstaat is voornemens om in een besluit op grond van artikel 35
van de Luchtvaartwet, ten aanzien van bepaalde
overschrijdingen van de geluidszones niet handhavend op te treden voorzover het recht dat
toelaat.
In het licht van de te betrachten zorgvuldigheid
acht de Minister het van belang, voorafgaande
aan het nemen van dit besluit, op grond van
artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht,
belanghebbenden, die naar verwachting bedenkingen tegen dit besluit hebben, in de gelegenheid te stellen, zijn of haar zienswijze naar voren
te brengen.

iBOÜCHERIE
f AMBACHTELIJKE
' KWALITEITSSLAGERIJ

Het concept-handhavingsbesluit Schiphol inclusief
de bijlagen kunt u van 13 oktober tot en met
22 oktober 1998 gedurende de reguliere
openingstijden inzien op de volgende locaties:
- de gemeentehuizen van Aalsmeer, Akersloot,
Alkemade, Amstelveen, Amsterdam, Beverwijk,
Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
Haarlemmermeer, Heemskerk, Jacobswoude,
Limmen, Ouder Amstel, Sassenheim, Uitgeest,
Uithoorn, Velsen, Warmond, Zaanstad;
- het stadskantoor van de gemeente Zaanstad
te Zaandam;
- de stadsdeelkantoren Buitenveldert,
Geuzenveld/Slotermeer, Osdorp, Slotervaart/
Overtoomse Veld en Zuidoost te Amsterdam;
- de secretarie Noord te Krommenie, de hulpsecretarieën van Badhoevedorp, Nieuw-Vennep
en Zwanenburg;
- het voorlichtingscentrum van het stadhuis
te Amsterdam;
- het informatiecentrum 'De Zuiderkerk'
te Amsterdam;
- het dorpshuis Duivendrecht te Duivendrecht;
- het gemeentelijk informatiecentrum te
Haarlem;
- Schipholscoop te Schiphol-Centrum;
- de bibliotheken van het ministerie van Verkeer
en Waterstaat en het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, beide te Den Haag.

Hoe kunt u uw zienswijze inbrengen?
Een ieder die door het voorgenomen besluit
rechtstreeks in zijn of haar belang wordt
getroffen kan zijn of haar zienswijze schriftelijk
of mondeling inbrengen. Uw schriftelijke reactie
dient u uiterlijk 22 oktober 1998 te sturen naar:

DE LOVERSBURGHT

De hoorzittingen beginnen om 19.30 uur
(zaal open om 19.00 uur). Indien u van deze
inspraakmogelijkheid gebruik wilt maken, wordt
u verzocht dit vóór vrijdag 16 oktober 12.00 uur
aan het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat
kenbaar te maken.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat bundelt
alle reacties en stuurt deze onder andere naar
de Minister van Verkeer en Waterstaat. Tevens
worden exemplaren van de bundel met de
reacties ter inzage gelegd op locaties waar
momenteel het concept-handhavingsbesluit ter
inzage ligt. Mede op basis van uw inspraakreacties stelt de Minister van Verkeer en Waterstaat het uiteindelijke besluit vast.
Bij het uitbrengen van het definitieve besluit wordt
aangegeven hoe de inspraakreacties zijn meegewogen: insprekers ontvangen hierover na het
vaststellen van het besluit persoonlijk een brief.

AI=»I=»AI=ITEIVI ilMTEIM LOOIERSGRACHT 1SS-13O
SIMTEIM L-UJIMBAAIMSGRACt-iT 133
Op mooie locatie aan de
Looiersgracht/Looiersdwarsstraat in de Jordaan
worden in twee voormalige
pakhuizen/magazijnen op
eigen grond, 24 3-kamer
appartementen gerealiseerd
in grootte variërend van ca.
82 tot 161 m2. Aan de
Lijnbaansgracht zal passend tussen de bestaande
bebouwing een nieuw pand
worden opgetrokken waarin
4 3-kamer appartementen
van ca. 70 m2 worden ondergebracht.

BOAK

NOORD HOLLAND BV

l'ROJIX-IONTWIKKIÜ.INCi

tijd...
echt weer voor overheerlijke stamppotten met daarbij
Topslager Rookworsf; een klasse apart
De vakman
Topslager maakt van
de beste grondstoffen
en kruiden de
lekkerste
ambachtelijke
rookworst

Voor het aanvragen van een exemplaar van het
concept-handhavingsbesluit en voor het verkrijgen
van meer informatie over de inhoud van het
concept-handhavingsbesluit kunt u contact opnemen met de afdeling Juridische en Bestuurlijke
Zaken van Rijksluchtvaartdienst, ministerie van
Verkeer en Waterstaat, telefoon (070) 351 64 80.

Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat
concept-handhavingsbesluit Schiphol
Kneuterdijk 6
2514 EN Den Haag

Triade Vastgoed BV & Dokter Makelaardij
l Gea van Walsum
tel: 020-6208816 RjS
l tel: 071-5146929
fax:020-6208946 |H
fax:071-5148965

EEN PROJECT VAM

Nadere informatie

Voor inlichtingen over de inspraakprocedure kunt
u zich wenden tot het Inspraakpunt Verkeer en
Waterstaat, telefoon (070) 361 87 78.

INFORMATIE/DOCUMENTATIE
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Fl ne

100 gram 1.45
Ook hebben wij weer

Erwtensoep en Bruine Bonensoep
uit eigen keuken.

Topslagérij Vreeburg
De enige ambachtelijke slager in Zandvoorf

Inspraakpunt
Verkeer en Waterstaat

Haltestraat 54

ZANDVOORT

tel. 5712451

Grote Krocht 5^7
Zandvoort
T^L 5719067

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 18.00 uur.

zaterdag.
van 9.00 tot 17.00 uur

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

Grote verscheidenheid in .
de woningtypes. Authen-"
tieke elementen als balken
en standvinken blijven. Alle
woningen met eigen buitenruimte.
Comfortabel
met privé parkeergarage
en lift. Centraal gelegen
nabij uitvalswegen.
Uw persoonlijke woonwensen kunnen in deze fase
nog worden gerealiseerd.
Koopsommen V.O.N, van
f. 389.000,= tot
f. 1.120.000,=. Parkeerplaats vanaf f. 125.000,=.
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stoep is no$ $oeb om te
lopen
blyf daarom uvJ bloemen bij
kopen
Bloemenmagazijn sinds 1908
Grote Krocht 24
Zandvoort
Telefoon 023-5712301

SINGER EN
LEWENSTEIN
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Zeestraat 48
.Tel. 5720.072
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| NAAIMACHINES
l

OVËRLOCKMACHINES

"

FÖURNITUREN

Reparatie- HANDWERKEN
alle merken
HOBBY-ARTIKELEN
naaimachines
Kledingreparaties

de énige échte drukkerij in Zandvoort

van Petegem

Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

Omgaan niet risico's tijdens het werk
Wie werkt loopt risico's. Een glazenwasser net zo goed
als een administratief medewerker. Sinds een paar
jaar zijn werkgevers verplicht die arbeidsrisico's in
kaart te brengen. Vooral werkstress en overbelasting
kun je maar beter voorkomen. Maar dat is niet alleen
de taak van de werkgever. Ook de werknemer kan daar
iets aan doen.

"erica"
l

Veilig en gezond je pensioen halen

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

Geen zin om te koken?
* Geen zin om de deur uit te gaan?
* Wel zin in lekkere hapjes?

SUDCIWI
JAPANSE SUSHI
Dagelijks vers gemaakt!
Tel. 023-5731227
Tijdig bestellen
GRATIS THUISBEZORGD

Het hebben van een baan is
over het algemeen plezierig. In
het huidige economische klimaat kunnen gelukkig steeds
meer mensen daarover mee
praten. Nog beter is het als
ook de arbeidsomstandigheden in orde zijn. Zodat een
werknemer veilig en gezond
zijn werk kan doen. Maar, gebeurt dat ook altijd? Goeie
vraag. Hoe zit het eigenlijk
met de veiligheid en gezondheid bij u op het werk?
U kunt zelf het antwoord geven. Door de risico's op uw
werk op een rijtje te zetten.
Daar is onlangs de speciale
checklist gezondheidsrisico's
voor verschenen. Deze folder is
bedoeld voor werkgevers van
kleine bedrijven maar kan ook
gebruikt worden door werknemers. U kunt de folder gratis
aanvragen bij Postbus 51 infolijn, telefoon: 0800 8051 of bij
uw arbodienst.

duiken. Hoe ontstaan ze, en
wat valt er tegen te doen?
Muisarm
Spier- en gewrichtsklachten
als gevolg van vaak herhaalde
bewegingen zijn bekend onder
de afkorting RSI. Dat staat
voor repetitive struin injuries.
Bekendste voorbeeld is misschien wel de 'muisarm'. Wie
veel en lang achter elkaar met
de computer werkt, kan ermee
te maken krijgen. Het voortdurend schuiven en klikken
met de muis kan leiden tot
nek- en rugklachten, pijnlijke
gewrichten en hoofdpijn.
Neem Annet van der Woude.

Ze werkt als secretaresse bij
een importbedrijfje. In de loop
van de jaren is ze steeds meer
met de computer gaan doen.
Orderbevestiging, facturen,
brieven, faxen en e-mailen: alles gaat via het beeldscherm.
Eigenlijk hoeft Annet nauwelijks nog van haar plek. Toch
doet ze dat sinds een paar
maanden juist vaker: 'Dat was
een tip van de arbodienst.
Daar ben ik mee gaan praten
over die terugkerende pijn in
mijn schouders. Was af en toe
niet te harden. Nu ben ik blij
dat ik er met een paar simpele
ingrepen iets aan kan doen.
Helemaal nadat ik er met mijn
baas over had gesproken.'
Vooral het inlassen van meer
en kortere pauzes blijkt een
oplossing.

stig effect heeft. Het aantal lichamelijke klachten daalt terwijl de produktiviteit toeneemt. Voorwaarde is wel dat
de pauze minimaal tien minuten duurt. Anders is de onderbreking te kort om echt te ontspannen.

Uit onderzoek van NIA TNO
blijkt inderdaad dat vaker op
de dag kort pauzeren een gun-

Waar al die stress vandaan
komt? Voor de hand liggende
oorzaken zijn een hoge werkdruk of een hoog werktempo.
Maar stress kan net zo goed
het gevolg zijn van eentonig
werk, een laag salaris of een
te grote verantwoordelijkheid.
Daarnaast treedt vaak werkstress op na een reorganisatie
of een andere ingrijpende verandering. De kans op stress is
helemaal groot als verschil, lende factoren tegelijk van invloed zijn.
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Checklist

Werknemers staan aan de nodige risico's bloot. De één meer
dan de ander. Op een werkplaats zijn de gevaren vaak
zichtbaar. Maar ook op kantoor kunnen problemen ontstaan. Te hoge werkdruk, veel
lawaai, eentonig werk, slechte
ventilatie, geen inspraak. Het
zijn stuk voor stuk problemen
die tot ziekte of uitval kunnen
leiden.

Stress is vrij eenvoudig te herkennen. Typische verschijnselen zijn concentratiegebrek,
irritatie, een gevoel van miiiderwaardigheid en agressie.
Daarnaast zijn er lichamelijke
klachten zoals een hoge bloeddruk en slaapproblemen.
Ontwerper Floyd Wijntak
weet er alles van. Twee jaar terug ging hij aan de slag bij
een
automatiseringsbedrijf.
Zijn baas zat tot over zijn oren
in het werk. Het eenmansbe-

Bovenaan de lijst van oorzaken van arbeidsverzuim staan
lichamelijke overbelasting en
stress. Twee problemen die de
laatste jaren steeds vaker op-

NATIONALE WOONMffflND OKTOBER 1998
in teken van sfeer in huis
Op 1 oktober start traditiegetrouw de belangrijkste actiemaand op het gebied van het interieur, de Nationale
Woonmaand Oktober. Met de nieuwe slogan „elke dag sfeervol wonen" staat de Nationale Woonmaand helemaal in het
teken van sfeer in huis. Om u daarbij de helpende hand te bieden signaleert het Perscentrum Wonen de vier belangrijkste woonsferen voor het aankomende seizoen. De nieuwste kleuren, materialen en producten worden in beeld gebracht voor het Huis van
Kleur, het Huis van Licht, het Huis van Weejde en het
Huis van Zen. U vindt ze terug in woonwinkels, op
beurzen, in de Huisagenda '99 en via internet.

Stress op het werk
Een tweede belangrijke bron
van arbeidsverzuim is stress.
Stress treedt op als iemand
aan te hoge eisen moet voldoen. En daardoor te vaak op
zijn tenen moet lopen. Dat kan
grote spanningen met zich
mee brengen. Met soms trieste
gevolgen. In Nederland worden jaarlijks bijna tienduizend mensen afgekeurd wegens psychische problemen
als gevolg van werkstress.

drijf liep als een trein en er
was grote behoefte aan extra
mankracht. Floyd ging gretig
op het aanbod in: 'Van begin
af aan was het keihard doorwerken. Je blijft achter jezelf
aanhollen. Klussen aannemen, klanten adviseren, programma's ontwerpen. Terwijl
mijn takenpakket niet eens
goed was omschreven. Als ik
niet op tijd aan de bel had getrokken, was ik eraan onderdoor gegaan.'

u ook zelf in de hand. Samen
met uw werkgever kunt u het
nodige doen om gezond en veilig te blijven werken. Eenvoudig maar uiterst belangrijk is
bijvoorbeeld het checken van
uw eigen werkplek. Eventuele
problemen zijn meestal vrij
simpel te verhelpen. Door
middel van een andere stoel of
een ander beeldscherm. Of
door persoonlijke beschermingsnuddelen aan te schaffen.

Risico's op de werkplek
- werkdruk, werksfeer en werktijden
- tillen, houding en herhaalde bewegingen
- gevaarlijke stoffen, asbest
- lawaai en geluid
- temperatuur, vocht en licht
- veiligheid van machines en trillingen
- gevaar voor vallen, uitglijden en verstikken
- brand en een (niet) opgeruimde werkplek
- agressie, geweld en sexuele intimidatie
Op advies van zijn huisarts
ging Floyd met zijn baas om
de tafel zitten. Die vroeg aan
de arbodienst hoe hij de zaak
moest veranderen. Er is inmiddels een collega bijgekomen. De taken worden nu
verdeeld. De werkdruk is niet
helemaal verdwenen, maar
Floyd kan er nu tenminste
mee omgaan.
In overleg met zijn werkgever
is ook Floyd langs geweest bij
de arbodienst. Die heeft, zoals
elke arbodienst, een speciaal
spreekuur voor werknemers.
Om te praten over arbeid en
gezondheid. Als hij bij een wat
groter bedrijf werkte, had
Floyd ook naar de vakbondsvertegenwoordiger in de ondernemingsraad kunnen stappen.
Hulp van buitenaf is niet altijd
nodig. Het voorkomen van
ziekte en arbeidsverzuim hebt

Praten met uw werkgever is
van groot belang. Dat staat
voorop. Over bijvoorbeeld
werkverdeling, werkplek of
werksfeer. Een gesprek met
uw baas kan soms heel verhelderend zijn. En vaak in het belang van beide partijen.
Meer informatie
Voor de folder 'checklist gezondheidsrisico's' of voor
meer informatie kunt u bellen
met de Postbus 51 infolijn, tel.
0800 8051. De folder is ook
op te vragen bij uw arbodienst.
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DE ROZENOBEt ANTIEK
IN-EN VERKOOP ANTIEK- CURIOSA - DECORATIES

Speciale aanbiedingen
Grenen Ierse pubtafel van 1895,-voor 1695,-220x90
Kersen eettafel
van 2450,- voor 1950,- 180x90
Teakhouten eettafel van 1495,-voor 1295,-185x90

Diverse leuke, kleine antieke spullen,
oude en nieuwe verlichting,
schilderijen en decoratie-artikelen.
Gasthuisplein 6, Zandvoort, tel. 023-5731787
Geopend van 12.00-17.30 uur. Maandag gesloten.

Huisagenda 1999: elke dag sfeervol wonen

De Huisagenda 1999 is het nieuwe Nationale Woonmaand geschenk en zal
vanaf 1 oktober aanstaande in een groot aantal woonwinkels verkrijgbaar
zijn. De agenda is uitgevoerd in full colour, heeft een handzaam formaat (22
x 22 cm) en biedt meer dan 150 pagina's inspiratie en informatie over de
laatste interieurtrends, de nieuwste meubels, stoffen, verlichting, woon- en
tuinaccessoires. Tevens bevat de agenda een compleet overzicht van alle
woonbeurzen en tuinevenementen en aantrekkelijke voordeelcoupons met
korting op de toegangstarieven.
De agenda is bedoeld voor iedereen die elke dag sfeervol wil wonen, werken, eten, slapen, lezen, koken, kortom... sfeervol wil leven!
Na besteding van een x bedrag krijgt u bij de circa 2.500 deelnemende
woonwinkels de Huisagenda cadeau. Winkeliers die meedoen met de
Nationale Woonmaand Oktober zijn te herkennen aan vrolijke posters en
banieren met daarop de afbeelding van de Huisagenda en vlaggen met het
Nationale Woonmaand Oktober logo.

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

Pure luxe.

En de makelaar weet van wanten en kranten.

Er is er maar één die u uw interieur toevertrouwt:

DE CONTACTLIJN
Burg. Engelbertstr. 90 Zandvoort

Telef. 023-5731615

Auto Strijder Carwash
wastunnel en doe het zelf wascenter
Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP ZANDVOORT
Nu ook op zondag
geopend

Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 0906501515.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken aclvertenties van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de niemvsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zcll'anoniem. een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-codc van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesprokcn advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. il.OOgpm)

De Volkswagen Sharan is de ultieme reis-

tiervergrendeling en een airbag voor de

limousine. Hij biedt u niet alleen alle ruimte

bestuurder en voorpassagier. Maar ook een

voor 5-7 passagiers, maar ook alle mogelijke

in hoogte en lengte verstelbare stuurkolom,

comfort en luxe.
Het luxueuze interieur

elektrisch verstelbare en
Extra stoelen vanaf f 695,-per stuk

verwarmbare buitenspie-

is tot in de kleinste puntjes perfect afgewerkt

gels, warmtewerend glas, radiovoorbereiding

en voorzien van een breed scala aan func-

met 8 speakers plus een geluidssignaal (dat

tionele extra's.

u waarschuwt als u de verlichting vergeet uit

De Sharan is standaard voorzien van

te doenl zijn standaard.

o.a.: ABS, stuurbekrachtiging, elektronische

Maar waarom komt u deze week niet even

wegrijblokkering, volautomatische aircondi-

bij ons langs voor een alles onthullende proef-

tioning, schijfremmen rondom, centrale por-

rit? U rijdt al in de Sharan vanaf f 59.995,-.

DAKRELING IS NIET STANDAARD. DE PRIJS IS EEN 'VANAF' • PRIJS, INCtUSIEF BTW EN BPM,
EXCLUSIEF VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN R I J K L A A R MAKEN. WIJZIGINGEN, OOK IN UITVOERINGSDETAILS, VOORBEHOUDEN

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 1 0 2 - 2 0 4 1 KP Zandvoort-Telefoon 023 - 5714565
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Boodschappen
Spel
Dankzij de deelname aan het
BoodschappenSpel heeft B.
Outmans uit Zeist de eerste
prijs gewonnen en mag nu aan
de slag met zo'n praktische
Rowenta Tonixo sledestofzuiger.

Alles wat u wilt weten om goed én voordelig boodschappen'te doen; Dat vindt ü in"f'a
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten.
MIKI'S RECEPT

Boodschappen
Puzzel

C
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H
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Caribische
salade met
Crispers

Ingrediënten (voor 4 personen): 200 gr. frisee, 1 in blokjes gesneden appel, 1 in
repen gesneden wortel, 150
gr. kaas of brie, 1 Remia
Saladebox Caribisch slagarnituur, 1 zak McCain Crispers.

Wilt oolc LI een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel en De BoodschappenPuzzel op deze pagina!

SUGGESTIE

Linera Kaasspread nu met 25% korting

t_•""•»•••_- K * v s s f n ƒ *

Tijdelijk kunt u voordelig kennismaken met Linera
kaasspread! Want als u nu een bakje kaasspread
koopt, wordt 25 % van het aankoopbedrag vergoed.
U vindt Linera kaasspread in het koelvak van de
supermarkt in de smaken Naturel, Ham en Belegen.
Om in aanmerking te komen voor de 25 % korting,
stuurt u het aankoopbewijs op en vermeld u duidelijk
uw adresgegevens en giro/bankrekeningnummer
(geen spaarrekening).

Mos in het gazon?
Dit kunt u er
tegen doen!
Vooral in deze tijd van het jaar
worden veel gazons ontsierd
door mosplekken. Mos staat
niet alleen lelijk, het verstikt
ook het gras. Er zijn een aantal
dingen die u kunt doen om
mosgroei zoveel mogelijk te
beperken.

/mera

Stuur dit voor 15/12/98 naar: Linera Kaas, Postbus
297, 1270 AG Huizen. U ontvangt dan f l. 1,60 (incl.
porto) retour.
Uw inzending dingt bovendien mee naar de
wedstrijd voor één van de 50 volledig verzorgde
kuurdagen.

SUGGESTIE

Als 's werelds grootste friteseters wordt er in de Nederlandse keukens heel wat gefrituurd. Toch komt er bij gezond
en lekker frituren meer kijken
dan even vet opwarmen, patat
in de pan en klaar! Eigenlijk is
frituren een heel delicate
bereidingswijze. Het lekkerste
resultaat krijgt u als u het frituurvet regelmatig ververst.
Ideaal is om frituurvet na vier
tot zes keer frituren al te vervangen. Een andere belangrijke
frituurregel is niet te veel product in één keer te frituren.
Ook mogen de producten die u
gaat frituren niet te koud zijn.
Door te veel of te koude producten in het vet neer te laten,
koelt het vet te snel af en trekt
het in het product. In plaats
van bijvoorbeeld een lekker
krokant kroketje is een slappe,
vettige, onooglijke 'hap' dan
het ongewenste resultaat

B

Ontdek de magische werking
van de nieuwe Brise
Aromalogie kaarsen
Brise komt met iets nieuws dat
past in ons hectische en gejaagde leven: Aromalogie geurkaarsen. Deze kaarsen zorgen voor
een heerlijke, ontspannende
en stimulerende omgeving.
Door de essentiële, natuurlijke
oliën in de sfeervolle kaarsen

creëert u een rustgevende sfeer.
Verwen uzelf met de Aromalogie kaars Jasmin & Bois de
Rose voor een ontspannen
sfeer of Citron & Romarin voor
een stimulerende sfeer.
U koopt ze in de supermarkt
voor slechts fl. 8,95.

Gemaakt door de natuur, geselecteerd door Brise.

OMROEP,

woensdag tussen 16.00 en 24.00 uur

Als er één groente populair is,
dan is het wel sla. Sla is lekker
en gemakkelijk klaar te maken. U kunt er bovendien eindeloos mee variëren. Dankzij
de Saladebox van Remia is nu
ook het maken van een culinaire salade een simpel kunstje, zoals blijkt uit onderstaand
recept.

De juiste oplossing van De
BoodschappenPuzzel levert
H.K. Mulder uit Amersfoort
een schitterende 4,5 liter
Tefal Sensor Snelkookpan
op. De winnaars van het comfortabele badlaken krijgen
hun prijs binnenkort thuisgestuurd.

Verstandig
frituren

A

AMERSFOORT

Sisi Action

De winnaars van het handige
Rowenta Surfline DE-303
stoomstrijkijzer krijgen hun
prijs zo snel mogelijk toegezonden.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

SUGGESTIE

Mos groeit vooral goed op
voedselarme grond. Geef uw
gazon daarom minstens drie
keer per jaar (in lente, zomer
en herfst) een goede gazonvoeding.
Mos groeit graag op vochtige,
koele en donkere plaatsen.
Regelmatig verticuteren en
beluchten (gaatjes in de grond
prikken met een greep) zorgt
ervoor dat regenwater snel kan
worden afgevoerd, waardoor
de grond droog blijft. Ook verzuring van de bodem kan tot
mosgroei leiden. Door in vooren/of najaar kalk te strooien,
brengt u de zuurgraad weer op
het juiste niveau en zorgt u
voor ideale groeiomstandigheden voor het gras. Mos
heeft een hekel aan regelmatig
maaien, omdat het dan in de
groei wordt belemmerd. Maar
let op: maai het gras niet te
kort! Een goede lengte is minimaal 3 cm. Laat het bij de laatste maaibeurt voor de winter
iets langer: 4 a 5 cm.
Met behulp van bovenstaande
tips kunt u in elk geval al veel
doen aan de oorzaken van
mosgroei. Als mos dan toch
nog de kop opsteekt, is de
herfst de juiste periode voor
het toepassen van een mosbestrijder. Er zijn ook handige 2in-1 pakketten te koop, gazonvoeding en antimos samen in
één verpakking. Hiermee kunt
u uw gazon in één behandeling
mosvrij maken én extra kracht
en weerstand geven, zodat
mos daarna minder kans krijgt.

Bereiding: Schep de frisee,
de appelblokjes, de wortelreepjes en de kaas met de
tropische dressing voorzichtig door elkaar. Carneer de
salade met de notenmix en
de croutons.
Serveer de salade als bijgerecht bij de McCain Crispers.
Eet smakelijk!
Wilt u zelf zien hoe onze
kok Miki Caribische salade
bereidt, kijk dan naar De
BoodschappenBeurs.
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donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur
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Omschrijving horizontaal:
Lmand - nette vrouwen - hemelllchaam 2.vlaktemaat - boertige
improvisatie -koordans S.smakelijk
- verwaand 4.beroep - dwaas
5.bron-nabootsing-hoen e.heidemeertje - onbeschaamd - lidwoord
7.bolgewas - muzleknoot - vruchtennat - opgenomen geld (afk.) later 8.f ris-vaatwerk g.appelsoortspeelruimte (fig.) lO.beschadiging
-deel van een kledingstuk - hdiaas
vrouwengewaad 11.gewicht-taalkundeterm -hoofddeksel I2.rund
- voorgebergte - nakomeling schoolwerk (afk.) 13.hjstdrank nobel 14.gemelijk man - modern
scheldwoord
- kenmerkend
15.aansporing (fig.)
Omschrijving verticaal:
A.rustig - sierheester B.vreemde
munt-perceel grasland -bijwoord
- lekkernij C.bergplaats (mv.) - gezellig -ten bedrage van D.sprook-

jesf iguur -zwarte vogel -beschadiging E.zwarte kleverige stof -hap voorzetsel F.mannetjesbij -uitroep
- deel van het hoofd C.slee sprookjesfiguur - nauw -voorzetsel
H.insect-Spaanse politieke organisatie (afk.) -voormiddag (Latafk.) mannetjeshond l.en dergelijke
(afk.) - lusteloos - vulkanisch product - namelijk (afk.) J.beteuterd drogistenorganisatie (afk.) - talent
K.gelofte -traag -klep van de oogbol (mv.) L.scheepswerkplaats gewas -tocht M.spijl -loop van een
paard - logaritme (afk.) N.lidwoord
- schrijfgerei - aardewerk - landbouwwerktuig O.sluitmiddel -deel
van het jaar

^

A

woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45 en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

Er ontstaat een woord wanneer u de letters uit de hokjes
met de volgende nummers
achter elkaar plaatst: D5-B7C6-H14-L12-H7-L5-07-M10-G7-I4N5-M9-E7-J11-K13.

Doe mee en win...
De Boodschappenüjn:
ledere beller met het juiste antwoord maakt kans op een schitterende 4,5 liter Tefal Sensor
Snelkookpan. Bovendien liggen
er als troostprijzen 50 comfortabele badlakens klaar.

"udent

donderdag 16.30 en 24.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

ITEEIR^JL,

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur
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Deze tips worden
u aangeboden door
Pokon & Chrysal.

Melitta laat oude tijden herleven!
Bref Ultra Clean WC Gel Aqua en Leinon

Hoe komt u in het bezit van
dit unieke Melitta Kinderserviesje?

Deelname aan het BoodschappenSpel is eenvoudig. Beantwoord
onderstaande vragen:
1. Wat is de naam van het nieuwe krokante koekje van Lu?

en bel uw antwoorden door naar:

De Boodschappenüjn
•2*

S %J (80 ct/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken).
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

Exclusief, uniek nostalgisch
porseleinen kinderserviesje voor
slechts f l. 49,95 + streepjescode

Weet u nog hoeveel plezier u
beleefde aan uw eigen serviesje? Laat anderen ook delen in
dat gevoelen verras iemand uit
uw omgeving met dit authentiek porseleinen kinderserviesje
of, gewoon voor uzelf!

Het BoodschappenSpel heeft voor u leuke huishoudelijke prijzen in
petto Want iedere beller met de juiste antwoorden maakt kans op
een fraai blauwe, krachtige 1250 W Rowenta Tonixo sledestof-1
zuiger met vijfvoudig filtersysteem, driehoekige Delta zuigmond met, drie zulgopeningen, soft bumper en
geïntegreerde meubelborstel. Bovendien ligt er vooV
iedere honderdste bellerlmet,.V ;Tt]
het goöde'aritwoord een'hafi-T *»ft;
dig Rowenta Surfline'j DE- ï '^-> i
,303 stoorristrijkljzer klaar!

2. Hoe heten de nieuwe geuren van Bref Ultra clean wc Gel?

Het populaire Melitta Kinderserviesje uit de jaren '60 is op
veler verzoek tijdelijk weer verkr'ugbaar. Deze reproductie van
de originele uitvoering uit 1964
bestaat uit:
• 1 opzetfilter met bijbehorende papieren filters,
• 1 koffiekannetje,
• 2 kopjes,
• 2 schoteltjes,
• 2 bordjes,
• 1 melkkannetje,
• 1 suikerpotie en natuurlijk
• een koffiemaatschepje.

Met Bref Ultra Clean WC Cel is een dagelijkse-frisse reiniging van uw toilet nu ook mogelijk met de
nieuwe geuren Aqua en Lemon.
Aqua is een moderne cool-water geur, terwijl
Lemon voor een frisse citroengeur in uw toilet
zorgt. Bref Ultra Clean WC Cel garandeert u zo na

iedere spoelbeurt niet alleen een schoon toilet,
maar zorgt ook voor een heerlijk frisse geur.
Navullen is makkelijk én hygiënisch: u spuit de Cel in
de houder zonder het toilet aan te raken. U vindt
alle geuren van Bref Ultra Clean WC Cel nu in uw
supermarkt.

Elke spoelbeurt een schoon en fris toilet

Stuur de bon samen met de
streepjescode van een Melitta
Aroma-Filter verpakking én
betaalmiddel in een voldoende
gefrankeerde envelop naar:
Melitta Kinderserviesje, Postbus
600,6040 AP Roermond. Binnen
4 weken na ontvangst van uw
betaling heeft u het Melitta
Kinderserviesje in huis. Dit aanbod geldt zolang de voorraad
strekt. Zonder streepjescode
betaalt u fl. 10,- extra voor
handling- en verzendkosten.
Maximaal één inzending per
adres. De oplage is beperkt, dus
bestel dit unieke cadeau snel!

stuur mij het originele
Melitta Kinderserviesje!
Plaats:
S.v.p. aankruisen wat van toepassing te:

Q Ik sluit hierbü een volledig ingevulde en ondertekende
eurpcheque of girobetaalkaart tw.v. f l. 49,95 bü (of f l 59,95
als ik; geen streepjescode büsluit). - •
a Ik machtig Melitta om éénmalig en onherroepelijk van mün
' rekening af te schrüven het bedrag van:

Q fl. 49.95
a'fl. 59,95 (als Ik geen streepjecode bijsluit)
Mi|n bank-/girorekening (géén spaarrekening) Is:
Bank:
'
Handtekening:
Giro:
~~~

NIEUW! DAGSCHOTELS ƒ14,50

Gasthuisplcin 10
Tel. 023-5714638

Zandvoort

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
58-e jaargang nummer 43, oplage 5.425 _
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ZANDVOORT - Tien studenten van de Haarlem Business School doen dinsdagmiddag en dinsdagavond onderzoek in Zandvoort. Zij enquêteren driehonderd mensen om
erachter te komen wat de gemiddelde Zandvoorter vindt
van de verhuizing van Slotemakers Anti-Slipschool naar
Paddock 3.
De zestien vragen variëren
van 'Hebt u weieens een slipcursus gevolgd' tot en met
'Mag de slipschool van u verdwijnen'. Ook willen de studenten weten wie volgens de
gemiddelde Zandvoorter de
kosten van de sanering van
Paddock 3 moet betalen en of
de gemiddelde Zandvoorter op
de hoogte is van het gedoe
rondom de verhuizing.
„We zijn op het idee gekornen, omdat er veel over de
slipschool in de krant staat.
We moeten voor een bepaald
vak op school een onderzoek
uitvoeren en een rapport maken en dit leek ons een aardig
onderwerp," vertelt studente
Huguette Mulder uit Zandvoort.
De gemeente wil dat de slipschool verhuist naar Paddock
3, een voormalige vuilnisbelt,
omdat er op het huidige terrein een geluidswal en grintbak voor de nieuwe circuitbaan moet komen. Daarover
herfstvakantie is er een week lang van alles te doen in de
zijn al jaren onderhandelingen Een Afrikaanse hut met Afrikaanse bomen. De kinderen die
Celsiusstraat (gebouw 't Stekkie)
gaande. De slipschool ziet de meedoen aan de workshops van Aktiviteitencentrum Zandvoort,
Foto André Lieberom
verhuizing niet zitten, maar laten zich tijdens het knutselen inspireren door Afrika. Vanwege de
volgens de gemeente zijn er
geen problemen. De grond
ridische stappen te ondernewaarop de gebouwen komen te
ET millenniumcomité
men „als het comité zonder
staan is wel schoon volgens de
gaat op 27 oktober een
mijn toestemming met het •.
gemeente.
nieuwe voorzitter kiemillenniumcadeau aan de haal
zen. Wie dat wordt, is nog niet
gaat. Dat is plagiaat en dat
duidelijk. De oude voorzitter,
mag niet." Hij vecht het niet
Controle
Theo van Vilsteren, heeft op 9
aan als de kinderboerderij er
oktober zijn ontslag aangeboop vogels
komt. „Want," zegt Van Vilsteden nadat op 28 augustus de zelfs aanleiding om op te stap- voorzitter' te worden en het
ZANDVOORT - De politie leden van het comité al het
pen. „Ik had geen vrede met leiden van vergaderingen aan ren, „die is democratisch door
gaat samen met de algemene vertrouwen in hem opgezegd de manier waarop hij over de een ander over te laten. Daar de bevolking gekozen. En als
voelde Van Vilsteren niet voor. het moet, kan die er over zeinspectiedienst van het minis- hadden.
haalbaarheid van de kinderyen maanden staan. Het geld
Daarna volgden er brieven
terie van Landbouw, NatuurDe bedoeling van het comité bperderij sprak," zegt Koper,
beheer en Visserij vogelhou- is om de bevolking van Zand- die nog niet weet of hij bij het en telefoontjes van het comité is geen probleem. Ik had alnaar de burgemeester. Uitein- leen al binnen een dag toezegders controleren. De bedoeling voort op l januari 2000 een bij- comité terugkeert. „Van Vilgingen van diverse fondsen."
van de controle is om het ille- zonder cadeau aan te kunnen steren stapte veel te makkelijk delijk leidde dat tot de ont„Of ik zelf die kinderbperdegaal houden van beschermde bieden. Of dat gaat lukken, is over de financiële kant heen. slagbrief van Van Vilsteren, zo
vogels tegen te gaan.
nog even de vraag. Intern is er We hebben pas een ton en al- zegt de getergde ex-voorzitter rij ga regelen? Het comité
heeft dat al eens tegen me geDe politie en de AID letten namelijk zowel verdeeldheid
leen als we er zelf een ton by zelf.
„Ik kan er niet tegen als ze zegd, ja. Maar waarom zou ik
vooral op Europese vogels. Bij- ontstaan over het cadeau dat kunnen krijgen, legt de gedingen achter mijn rug om
het doen? Hoe het nu verder
na alle in het wild in Europa de meeste stemmen heeft ge- meente er honderdduizend
doen." Hij wijt het uit elkaar moet? Laat ze hun gang maar
voorkomende vogels zijn be- kregen (een kinderboerderij) gulden extra bij. De tijd
gaan. Ze hebben geen doeklappen van het comité aan
dringt, we hebben nog maar
schermd. Gekweekte Europe- als over de handelswijze van
ners, want die zijn eruit gese vogels zijn echter wel toege- de voorzitter. Volgens sommi- eenjaar. Theo kon het niet ye- „leden die niets uitgevoerd
stapt. Alleen Klaas Koper,
staan. Deze zijn te herkennen ge leden maakte Van Vilsteren len als iemand daar een kriti- hebben. Sommigen zijn 40
Huib Koel en ik deden wat."
procent afwezig geweest bij
aan een pootring. Binnenkort onder andere te veel ruzie met sche vraag over stelde."
vergaderingen en voerden wel
Klaas Koper heeft ook niet
Eind augustus barstte de
moeten vogelkwekers overi- Ger Cense, die sterk twijfelt
zo snel een oplossing. Hij weet
bom en zegden de leden van het hoogste woord. Maar ze
gens registreren welke vogels aan de kinderboerderij.
evenmin of hij op 27 oktober
het comité Van Vilsteren de
kwamen niet hun afspraken
ze gekweekt hebben en aari
Voor de rustige dorpsomwel bij de vergadering aanwewacht aan. Het comité stelde na."
wie deze verkocht zijn.
roeper .Klaas Koper was het
Van Vilsteren is van plan ju- zig is.
Van Vilsteren voor om 'ereUit eerdere controles is vol- optreden van Van Vilsteren
gens
politiewoordvoerder
Jaap Hage gebleken dat lang
niet alle vogelhouders en -kwekers zich aan de regels houden.
Daarom worden de controles
niet alleen in Zandvoort maar
ook landelijk uitgevoerd.
ZANDVOORT - Kleurig staan ze in een halve cirkel op het
Raadhuisplein. Zeven beschilderde banken. Eén, de 1Beroving
aprilbank van kunstenaar Victor Bol, prijkt al een paar jaar
ZANDVOORT - Een 42-jariop het plein. Maar de zes andere hebben pas een week
ge Zandvoorter is vrijdagmidgeleden een plekje gekregen. Alle schoolkinderen van
dag het slachtoffer van een beZandvoort zullen er met gepaste trots langslopen. Zij hebroving geworden. De man werd
ben ze immers zelf versierd.
in het Brouwerskolkpark plotWie met zijn rug naar de Klaas Vaak tegen een knalseling van achteren in zijn rug
muur van Graftdijk gaat blauwe achtergrond.
geduwd. Twee jongemannen
Op de blauwe bank van de
staan, ziet van links naar
tussen de twintig en dertig jaar
rechts de bank van de Duin- Hannie Schaftschool is het
oud rukten zijn tas uit zijn
roos, de Mariaschopl, de Beat- logo van de school terug te Martine,
hand. Daarin zaten een rijberixschool, de Oranje Nassau- vinden, vertelt Ester. Zij heeft Priscilla,
wijs, een paspoort en een mobiele telefoon. De jongens
school, de Hannie Schaft- het prachtige ontwerp ge- Pauline en
school en de Nicolaasschool. maakt en de bank ook in drie Melanie bij het
droegen spijkerkleding en een
De leerlingen mochten zelf middagen beschilderd. „Ik bankje dat zij
van hen droeg een blauw met
rood jack.
ontwerpen maken voor de vond het leuk om te doen," beschilderd
hebben
banken en de kwast ter hand zegt ze.
Veel plezier hebben ook de Foto Andrê
nemen.
Bekeuringen
vier meiden van de Maria- Lieberom
Er zitten twee banken met school beleefd. Ze houden van
ZANDVOORT - De politie
'handjes' tussen. Een klas van tekeningen en schilderen. Meheeft zaterdagnacht tien bede Duinroos heeft witte hand- lanie (groep vijf), Pauline
keuringen uitgedeeld wegens
parkeerovertredingen in de
jes kriskras verspreid over de (groep zeven) en Priscilla
planken neergezet. Het ziet er (groep zes) mochten de ontOranjestraat. In deze straat
leuk uit, vindt initiatiefnemer werpster van de bank, Martigeldt sinds kort een parkeerVictor Bol. „Het grappige is," ne uit groep acht, helpen bij maken. Ik hoop dat ze dan afneemt door de beschilderde
verbod, omdat er vanuit twee
minder snel zo'n bank vernie- banken, maar dat Zandvoort
richtingen verkeer door de
vervolgt hij, „dat de Oranje het schilderen.
Nassauschool het ook op een
„Dit is een schoolbank. Dat len." Martine heeft weieens voortaan ook de meest kleuristraat moet. Geparkeerde auleuke manier
aangepakt kun je zien aan de balpen, het een paar jongens gezien die de ge badplaats van Nederland
to's belemmeren de doorstroming voor auto's en de bus.
heeft. Alle leerlingen maakten potlood, de lineaal, de vulpen verf van een bank krabden wordt.
„Of wij vinden dat Zandeen sjabloon van hun hand. en de puntenslijper," vertelt^ met een mesje. Priscilla vindt
voort al kleurig is?" De vier
Die gooiden ze in een grote Martine. „Dat is ook de reden dat „niet leuk," zegt ze.
meiden van de Mariaschool
doos en ze haalden er dertig waarom Victor Bol en ik dit
Wethouder Andries van. moeten er even over nadenuit. De bank is daarmee dus ontwerp hebben uitgekozen
ZANDVOORT - Tijdens een
uit de tekeningen van alle Marie, die de bankjes woens- ken. „Jazeker," zegt Martine
van de hele school."
controle op de Van Lennepweg
leerlingen van onze school," dagmorgen onthulde, hoopt dan, „op het strand zie je
zijn woensdag tussen tien over
dat het respect voor de spul- mensen in gekleurde bikini's
De bank van de Beatrix- vult juf Chantal aan.
één en tien over drie 128 auto's
zy juicht het initiatief van len van de gemeente toe- en palen met Nijntje." Maar
gefotografeerd omdat ze harschool is gemaakt door de
der dan vijftig kilometer per
kleintjes. Elke plank heeft een Victor Bol toe. „Het is leuk neemt. Daarom staat hij volle- het kan nog kleuriger, daar
uur reden. Er passeerden 1025
thema: lucht, zee, strand en dat alle scholen eraan meege- dig achter het idee van kun- zijn ze het over eens. Melanie
stelt dan ook voor om met de
duinen. De Nicolaasschool werkt hebben. Bovendien zien stenaar Victor Bol.
auto's. De snelste automobiDe kunstenaar hoopt echter overgebleven verf de andere
heeft gekozen voor een 'slaap- nu de kinderen hoeveel werk
list reed 88 kilometer per uur.
bank', inclusief gele sterren en het is om een bank mooi te dat niet alleen het vandalisme (witte) banken op het Raad-

H

Millenniumcomité zoekt
naar nieuwe voorzitter

'Help, de
vrouwenbond
sterft uit'
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ZANDVOORT - De plannen voor een opknapbeurt van het
Badhuisplein en het 'Palaceplein' gaan een nieuwe fase in.
Voor het einde van dit jaar krijgt een stedenbouwkundig
bureau de opdracht om een masterplan voor de middenboulevard te maken. Eind vorige week hebben zestien bureaus
een uitnodiging gekregen om hiervoor een offerte naar de
gemeente Zandvoort te sturen.

Tennisclub
net Asterix
en Obelix'

Onder de zestien uitgenoHet opknappen van de mid- !
digde bureaus bevinden zich denboulevard is al een oude
gerenommeerde stedenbouw- wens van de gemeente. Begin
kundigen en mensen die al eer- jaren negentig kwam wethouder in Zandvoort aan de slag der Van Caspel met een baangingen. Zo heeft Kraayvanger brekend plan met veel sloop en
en Urbis een uitnodiging ge- nieuwbouw, maar dat stuitte
kregen. Van dit bureau ont- op zoveel weerstand dat dit
wierp
stedenbouwkundige het niet haalde.
Lambert de indeling van de
nieuwbouwwijk Park DuijnDe structuurschets die in
wijk.
1996 aangenomen is, benadert
Ook Soeters (architect van de eventuele sloop van de flats
het Circus) & Van Eldonk be- op de middenboulevard een
horen tot de zestien gegadig- stuk voorzichtiger.
den. Hetzelfde
In eerste ingeldt
voor
t n •\
stantie krijgen
West 8 (be10 DUreaUS
het Badhuisstemmingsi
plein en het
plan centrum)
plan
-Palaceplelnen Kees Chris(het voormalig
tiaanse (bouDolfirama, de
wer van de huiPassage en het
zen in de Van
parkeerterrein
Speijkstraat). Jo Coenen heeft voor Bouwes Palace) de meesin Maastricht zijn sporen ver- te nadruk. Die gebieden moediend, Teun Koolhaas in Alme- ten een nieuwe impuls krijgen,
re en L.C. Röling in Haarlem. vindt de gemeente.
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Uit de zestien bureaus kiest
het college van Burgemeester
en Wethouders binnen vijf weken vijf gegadigden die een
presentatie mogen geven. Het
is de bedoeling dat zij een masterplan voor de gehele middenboulevard maken, dus voor
het gebied tussen de Thorbeckestraat en de Van Heemskerckstraat.
Het masterplan moet heel
breed zijn. Er moet in tot uitdrukking komen waar woningbouw moet blijven, maar ook
waar horeca, amusementsbedrijven of winkels wenselijk
zijn. Verder moet het masterplan aangeven hoe de opentaare ruimte ingericht moet worden en hoe de communicatie
met burgers moet plaatsvinden.

Kinderen willen nog meer banken beschilderen

Tesnel

Datum HW LVV HW
LW
21 okt 04.59 00.54 17.18 13.04
22 okt 05.28 01.20 17.46 13.36
23 okt 06.05 01.46 18.20 13.54
24 okt 06.35 02.04 18.48 14.35
25 okt 05.56 01.56 18.15 14.10
26 okt 06.38 02.14 18.49 14.45
27 okt 07.12 03.10 19.29 15.36
28 okt 08.00 03.55 20.19 16.21
29 okt 09.16 04.45 22.00 17.15
Maanstand:
EK wo. 28 okt 12.46 u.
Hoogwater do 22 okt 05.28 uur.
NAP +I21cm.
Laagwater zo 25 okt 14.10 uur.
NAP -68 cm.
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Afrikaans knutselen

Studenten houden
enquête over lot
anti-slipschool

Waterstanden

Los nummer 2 gulden

ABN/Amro heeft een paar
jaar geleden het voormalige
Dolfirama aangekocht en kenbaar gemaakt dat er mogelijk
een opleidingscentrum met
hotel komt pp dit terrein.
Zekerheid is daar echter nog
niet over.

Vragen over de bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties:tel.571.7166
Redactie: tol. 571.8648

Afgeleid
ZANDVOORT - Een 68-jarige fietser uit Zwanenburg
heeft vrijdagmiddag zijn heup
beschadigd pp de Boulevard
Barnaart. Hij fietste tegen een
bankje aan, omdat hij afgeleid
werd door de mooie omgeving.

Ondernemers gaan samen golfen
ZANDVOORT - Samen golfen is weer eens wat anders, vindt
Marcel Sam-Sin van visrestaurant Schut uit de Kerkstraat. Hij
organiseert vandaag samen met de Zandvoortse/Britse golfpro
Nigel Lancaster een golfclinic voor 54 ondernemers uit Zandvoort op een baan in Noordwijk.
De golfende ondernemers krijgen 's morgens les van Lancaster, Sam-Sin en nog een paar golfinstructeurs. 's Middags spelen
ze een wedstrijd tegen elkaar en 's avonds gaan ze samen uit
eten.

Op zondag 25 oktober, tussen 11.00 en 17.00 uur, staan onze deuren wijd
voor u open. U kunt dan met eigen ogen zien hoe verrassend anders wonen
kan zijn. Dankzij een interieurcollectie die het alledaagse ver ontstijgt.
Binderij 2,
Amstelveen
020-6412505

huisplein te beschilderen.
Wethouder Andries van
Marie raadt de scholen aan
om daar zeker een brief over
te schrijven naar de gemeente. Hij zal het met aandacht
lezen en er zeker voor wedijveren dat de overgebleven verf
nuttig gebruikt wordt, zegt
hij.
De door kinderen beschilderde banken staan voorlopig op het RaadImisplein. Daar zijn ze gratis te bezichtigcn. Het is ook toegestaan om
erop te gaan zitten. De banken zullen op den duur in de buurt van de
scholen komen te staan.

van' der horst:
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Natuurlijk,

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

13 weken voor maar ƒ 14,00

Zandvoorte

d IMieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres:
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l J

UUl_l_J_J_l_l_l_LJ_-l_L-l._.L_L. 1-1

Postcode/Plaats:
Telefoon:

Uw krant
niet
ontvangen?
tel. 5717166
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Al eerder zijn projectontwikkeiaars geïnteresseerd geraakt
in beide gebieden.
De Zwitserse maatschappij
SSH (Schale) wilde een hoteltoren op het Badhuisplein
neerzetten. De pnderhandelingen met SSH zijn echter vastgelopen en Schale is inmiddels
overleden.

ADVERTENTIE

ADVERTENTIES

Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur

Botbreuk
Dick Termaat
stopt strijd

Giro/Banknn:

LJ_J_I_l_l_LJ_l._l_l

|_|_l__|__|
l

l

l

|_J

|_|_|_.| w^^w [_KJ_

l

l

l

l

l

l

l

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19,60 D halfjaar ƒ 35,-K) D jaar ƒ 61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

zwart en bruin
NUBUCK
Zandvoort-Haarlem Stad - Utrecht - Amstelveen -Haarlem Cronjé

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan uns
opgeven: 020-562.G2.il.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371"017003"

woensdag 21 oktober 1998
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Een compleet verzorgde begrafenis

FAMILIEBERICHTEN
Veel fijn e h erin neringen
Verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
Maar altijd in ons hart
Bedroefd geven wij u kennis dat, omringd door
liefde en warme gedachten van allen die haar dierbaar waren, van ons is heengegaan onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Petronella Elisabeth
Slagtveld-Schrijer
Nellie
weduwe van Maarten Slagtveld
in de leeftijd van 84 jaar.
Wij zijn dankbiiar voor de goede en liefdevolle verzorging, die zij heeft mogen ontvangen in verpleeghuis Zuiderhout, afdeling Bosch en Vaart.
Fia en Wim
John
Lenie en Co
Nelleke en Gerard
Kleinkinderen
en achterkleinkinderen
13 oktober 1998
S. H. C. van Veenendaal-SIagtveld
Nic. Beetslaan 32
2041 NP Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

ADVERTENTIES

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180
2101 MV HEEMSTEDE

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL

of Crematie voor een éénmalige
afkoopsom Van slechts ƒ 3.395,Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ 5.500,-

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 12 oktober vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 42 door B&W genomen
besluiten is op maandag 19 oktober vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

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

i

(BEL/ GRATIS
^

VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE

^

0800-0224535

'

.Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
"... • : . ' • •
of crematie.' ;
'.Direct hulp bij een sterfgeval.,

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.
100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uwgrafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles wat ermee verband houdt.

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

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC 2andvoort
Tel. 023-5714168

BEDANKT
Om de Fitness Paradise Fitgames tot
een succesvolle dag te maken is een
goede samenwerking nodig.

Verhuizingen

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

OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag 27
oktober 1998 in het openbaar. De vergadering wordt gehouden m de raadzaal m het
Raadhuis vanaf 20.00 uur.
Op de agenda staat (onder voorbehoud)
- Saneren en inventariseren van bouwarchief gemeente Zandvoort
- Vervanging automatiseringsapplicatie
bouwregistratie
- Tweede wijziging van de verordening op
de raadscommissies
- Verhuur grond aan transportbedrijf Van
der Veld
- Herinrichting Centrum (verkeerssituatie)
- Wijziging bouwverordening gemeente
Zandvoort
- Krediet voor de vervanging leermethodes voor het openbaar onderwijs
- Afrekening andere voorzieningen met
besturen bijzonder onderwijs
N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen m de agenda optreden Bij
het bureau Voorlichting, tel (023) 574 01 62,
kunt u terecht voor nadere informatie over de
agendapunten Tijdens de vergadering zijn
altijd exemplaren van de agenda beschikbaar
De agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen ter inzage bij de Centrale Balie en
zijn conform de Legesverordening tegen betalmg algemeen verkrijgbaar

VERHUIZEN?

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

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

De Welstandscommissie vergadert donderdag 29 oktober 1998 om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluestraat 2, Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Ruimte en Onderhoud,
afdeling Ontwikkeling en Beheer, telefoon
(023) 574 01 00

1

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDETUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

ERKENDE
VERHUIZERS

De verordening baatbelasting herinrichting
centrumgebied gemeente Zandvoort fase 1
treedt in werking op de achtste dag na de
datum zoals vermeld op dit blad Het Besluit is
opgenomen in de ordner verordeningen op 23
september 1998 onder nummer 64 De verordenmg baatbelasting herinrichting centrumgebied gemeente Zandvoort fase 1 ligt kosteloos
ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2 te Zandvoort
Een ieder kan op verzoek tegen betaling van
een bedrag aan leges een afschrift verkrijgen
van het genoemde besluit

vertegenwoordigen door een derde dient ook
de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon te worden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank m Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

Met deze publicatie komt de bekendmaking van deze verordening d.d. 14 oktober
1998 te vervallen.

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen

VRIJSTELLING VAN TIJDELIJKE
AFWIJKING (ART. 17 WRO)
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
voor een termijn van maximaal 5 jaar vrijstelling en een bouwvergunning te verlenen voor.
het landgoed "Groot Bentveld" (ged) ten
behoeve van het plaatsen van een tijdelijke
directiekeet
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 23
oktober 1998 gedurende 14 dagen ter inzage
bij de Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder tegen voormeld bouwplan
schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

-

Pakveldstraat 30
Zanvoortselaan 220
Koninginneweg 33
Kostverlorenstrat 109
Mussenpad (achter
Vinkenstraat 22)

1 boom
1 boom
1 boom
1 boom
1 boom (op
gemeentegrond)

De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens openmgstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouers van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

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

VERKEERSBESLUIT
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
30 mei 1995 no 72, tot machtiging van het
college van Burgemeester en Wethouders tot
het nemen van besluiten als bedoeld m artikel
18 van de Wegenverkeerswet 1995 en het
bepaalde m de Wegenverkeerswet, het Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester en
Wethouders besloten tot
- het aanleggen van de gereserveerde
invalidenparkeerplaats op de Hogeweg
ter hoogte van perceel 56.
Tegen het besluit kan door belanghebbenden
binnen zes weken na publicatie schriftelijk
bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten naam, adres, dagtekenmg, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden
van het bezwaar

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunnmg verleend voor
- Celsiusstraat achter
flat n r. 82 t/m 182 en
94 t/m 170
- Zandvoortselaan 11

6 (gemeente)bomen
4 bomen

De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 we.ken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarBEKENDMAKING
schrift indienen bij Burgemeester en WethouBELASTINGVERORDENING
ders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA ZandRectificatie bekendmaking van de verorvoort Wij wijzen erop dat ook een derdedening baatbelasting herinrichting cen- belanghebbende een bezwaarschrift kan
trumgebied gemeente Zandvoort fase 1
indienen
d.d. 14 oktober 1998
Burgemeester en wethouders delen mede dat
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
de raad van de gemeente Zandvoort op 22
en moet tenminste bevatten naam, adres,
september 1998 de verordening baatbelasting
dagtekening, een omschrijving van het besluit
herinrichting centrumgebied gemeente Zandwaartegen bezwaar wordt aangetekend en de
voort fase 1 heeft vastgesteld
gronden van bezwaar Indien men zich laat

GEMEENTE

98174B Teunisbloemlaan 12
98175B Park Duijnwijk
Architect H Wagner

plaatsen dakkapellen
gewijzigd uitvoeren vergunning 97-106B
bouwen 17
appartementen

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn
schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunningen
98071B Boulevard Paulus vergroten woLoot31
nmg (15-10-1998)
98090B Kennemerweg 1 veranderen/verg roten wonmg (14-10-1998)
98108B Heimansstraat 19 plaatsen woonwagen(09-10-1998)
98111B Cort van der
plaatsen dakLmdenstraat 6
kapel(14-10-1998)
98118B Heimansstraat 17 plaatsen woonwagen
(14-10-1998)
98119B Wilhelminaweg 54 vergroten wonmg (14-10-1998)
98137B Boulevard Paulus veranderen gaLoot31
rage/berging
(14-10-1998)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis, gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift

Wij willen graag iedereen hartelijk bedanken voor de enthousiaste inzet.
O SPONSORS:
HBR adviescentrum, INTERSPORT MICHAEL LIJESEM,
MARTIJN'S FIETSENHOEK, To
the POINT, en SPORTENERGIE
® PRIJZENGEVERS:
Restaurant de Albatros, Lex
Bloemenshop, Reformhuis Ligterink, Gaper Drugstore, Intersport
Michael Lijesen, Rem Surfing,
Energetic fitness oil en Radio
Peeters

LECTORIUM

ROSICRUCIANUM

Dinsdag 27 oktober wordt m de openbare
bibliotheek van Zandvoort een lezing georganiseert door de Internationale School van het
Gouden Rozenkruis Het thema GNOSIS zal
worden toegelicht Gnosis staat voor kennis van, inzicht in
de goddelijke afkomst van de mens. Ieder mens wordt geroepen, zelf, dit inzicht vnj te maken en centraal te stellen
De innerlijke godsvonk kan zo (weer) aan de oorspronkelijke
opdracht toekomen: de (herschepping van de God-Mens.
Het verlangen, de drang naar deze hereniging is de gnostieke oerkern die m iedere mens tot openbaring wil komen.
Aanvang 20.00 uur. Toegansprijs-f 2,50 Info 023 5320791
Titel van de orientotielezing: GNOSIS, KENNIS DIE VERLICHT.
INTERNATIONALE SCHOOL VAN HET GOUDEN ROZENKRUIS

® SCHEIDSRECHTERS:
Volkert, Pascal, Kees, Maurice,
Joke, Niels, Marcel

Leesmoeders zijn niet meer weg te denken

• EHBO:
mr. Borman en de Zandvoortse
Reddingsbrigade
• VERSLAGGEVING:
Donald Wüstenberg, ZFM, Jaap
Koper, plaatselijke kranten
O ALGEMEEN:
Jaap Water, Club Maritime,
Sandra Aries, Joke v. Bennekom,
Dennis Lekkerkerker, Cor Offenberg, Elijah Hughan, Niels Meijer,
llse Meijer, Lenneke, Pauline +
Manneke Pijper, ScottAlgra, Nicky
Draaijer
• DEELNEMERS/STERS:
Sandra, Ingrid, Rosa, Sonja,
• Willem, Pepijn, Ralph, Elijah, Frits,
Danny, Dick, Sebastiaan, Martin,
Michiel

uit het basisonderwijs. Leren lezen is belangrijk,
maar ook moeilijk. Dankzij de inzet van de leesBij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:

moeders krijgen veel kinderen net dat extra beetje

U bent de eerste die uw foto's ziet

individuele aandacht, dat ze zo hard nodig hebben.

dus ook voor uw fotowerk naar

de Gaper Drugstore.
Sterk /n perfect fotowerk
BUDGET
KLEURENFOTO'S
van kieinbeeW kleurenfilms

Hartelijk bedankt,
Remy en Yvonne Draaijer
Fitness Paradise

Bel het Cebuco voor de gratis dienst - __
Co-adverteren 020-4309116.
5 AM E N A 'D V E11TEE EN MET tffl B

Duizenden moeders, gek genoeg bijna
geen vaders, geven een paar uur van hun vrije tijd
voor de toekomst van onze kinderen.
De maatschappij moet kinderen alle aandacht geven die ze verdienen, vinden we allemaal.
Maar wie is die maatschappij? Dat zijn wij. Dat ben jij.

Vraag ook naar de

PRESTIGE-FOTO

DE MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JIJ.

met nieuwe film voor slechts [ 3,*
Dit is een publicatie van de Stichting Ideële Reclame
telefoon: 0800-0013, internet: http://www.riv.net/sire

O OMWONENDEN
O GEMEENTE ZANDVOORT

ALLE
LEESMOEDERS
VAN NEDERLAND,
REDANKT.

LAAT ONS UW
PRODUKT
EEN DIENST
BEWIJZEN.

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Bel voor meer informatie over succesvolle personeelswerving ons kantoor.

DRUGSTORE

DROGISTERU & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513. SPAAR ONZE KASSABONNEN
P. OLIESLAGERS
BÜDCE.1 I'HESTIGE BUDGET. PflESTlCE.-BuCOET• PnES'lGb BUDGET PPESTlGE

Amsterdam 020- 562 30 76
Amstelveen 020- 347 34 22
Zandvoort 023- 571 71 66

-
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Middelbare school
ZANDVOORT - Een nieuwe
middelbare school kiezen valt
voor veel leerlingen en ouders
niet mee. Daarom organiseren
vijftien scholen uit Zandvoprt
en omgeving een informatiebijeenkomst op dinsdag 3 november. De bijeenkomst vindt
plaats in het gemeentehuis
van Heemstede (van half acht
tot negen uur).
De scholen, waaronder de
Gertenbach Mavo uit Zandvoort, presenteren zich. Bovendien zijn de onderwijswinkel, de onderwijsbegeleidingsdienst de Vereniging voor
Openbaar Onderwijs (initiatiefnemer van de bijeenkomst)
en de openbare bibliotheek
aanwezig met een stand.

Oorverdovend gegil in de
oude Pellikaanhal.
Smoezelige kleedkamers.
Problemen met de afmeting
van de zaalvoetbalvelden.
Straks behoren die
ergernissen tot het verleden.
Want op zaterdag 31
oktober gaat de
Pellikaanhal dicht en op
zaterdag 7 november wordt
de nieuwe hal op het
Duintjesveld geopend.
Sommigen zullen de sluiting
van de oude hal betreuren
omdat deze verder weg ligt,
anderen zullen juist blij zijn
met alle nieuwe
verworvenheden.
Kantinepachter Jan Smit en
gemeente-ambtenaar Peter
van Delft zien de verhuizing
helemaal zitten.

Leer rappen

ZANDVOORT - In het kader
van de kinderboekenweek is er
op vrijdag 23 oktober in de bibliotheek een workshop rappen voor kinderen vanaf acht
jaar. MC Mariachi leert de kinderen wat rappen is en hoe ze
zelf een goede rap kunnen maken. De workshop begint om
vier uur en is gratis toegankelijk (kaartjes zijn van te voren
verkrijgbaar bij de bibliotheek
op de Prinsesseweg 34).

N

ATUURLIJK ZAL
ik wel met weemoed een extra
borrel nemen na afloop van het afscheidsfeest,"
zegt Jan Smit, pachter van de
sporthalkantine. „Maar voorlopig heb ik niet zo veel tijd om
er allemaal over na te denken.
Ik ben vooral druk bezig met
het organiseren van het feest
op 31 oktober."
Toch heeft hij al wel bedacht
wat er mee gaat naar de kantine bij de nieuwe hal. „Niet veel.
Alleen een lampje met een
kapje van koffiefilters gaat zeker mee. Als ik dat niet doe, is
het oorlog. Daar is iedereen
aan gehecht." Ook de oorkonde van Dirk van den Ulft, die al
voor de bouw van de oude Pellikaanhal voor zijn Sporting
Club uren vastlegde, verhuist

mee naar de nieuwe kantine.
Wat Jan Smit met de overige
relikwieën doet, weet hij nog
niet. Zo is het nog onduidelijk
wat er gebeurt rnet het bord
van de stichters van de Pellikaanhal (Abma, Boukes, Kprver, Limbeek, Attema en Lindeman). Smit heeft wel al een
foto met de oude zeskampploeg aan Louis Schuurman
gegeven. „Daar vraag hij al jaren om."
„Wat ik van de nieuwe hal
vind? Het lijkt me leuk om in
een nieuwe omgeving aan de
slag te gaan. Alles is er nieuw.
Al zou je deze hal opknappen,
dan blijft het toch een oude
hal. Natuurlijk is de ligging hier
wat beter, midden in de wijk en
vlakbij het station. Ik hoor al
van mensen dat ze er tegen op
zien om hun kinderen naar het

Duintjesveld te sturen. Dat
kan ik me wel voorstellen."
Ook Peter van Delft, die als
gemeente-ambtenaar al jaren
bij de bouw van de hal betrokken is, heeft daar begrip voor.
„Maar," zegt hij, „dat weegt
niet op tegen twee voordelen:
de nieuwe hal voldoet aan alle
moderne eisen en door de
oude hal af te breken kunnen
we ongeveer veertig huizen extra laten bouwen in Park
Duijnwijk."
De Pellikaanhal is gebouwd
in 1968 en hard toe aan renovatie of sloop volgens Van Delft.
„De zaalvoetbalvelden zijn iets
te klein voor de competitie, de
akoestiek is erg slecht en het is
nogal onhandig dat je via de
hal naar de kleedkamers moet.
Renoveren zou ongeveer net
zoveel gaan kosten als een

nieuwe hal bouwen."
De voordelen van de nieuwe
hal op het Duintjesveld zijn
volgens Van Delft groot. De
zaal is ongeveer een derde groter dan de Pellikaanhal. Door
een scheidingswand valt de
zaal echter wel te verdelen in
een klein stuk en een groot
stuk. Net als in de oude hal is
de vloer van hout. „Die gaat
langer mee en is prettiger voor
sporters." De lijnen op de vloer
zijn overigens met de hand geschilderd. Doordat het geluid
via gaatjes in de muur terecht
komt in isolatiemateriaal,
wordt gejuich en gegil een stuk
beter gedempt.
Van den Belt heeft de hal gebouwd. De nieuwe hal voldoet
aan de keurmerkeisen van
NOC/NSF, waardoor de gemeente 25 duizend gulden

Kunstenares Hilly Jansen neemt een slok van haar wijn.
Het is half zes. Aan de muren hangen haar vispanelen, op
tafel liggen kleurige beschilderde maskers. Ze knikt naar
hoteleigenaar Floris Faber. Hilly is tevreden. De hele dag
zijn er veel mensen langsgekomen en toch heeft ze
tussendoor nog even de tijd gehad om een schilderij te
maken. Sommige leden van de BKZ (Beeldend
Kunstenaars Zandvoort), die hun atelier, hun werk- of hun
expositieruimte openstelden voor het publiek, zijn door
alle drukte daar met eens aan toegekomen. Want het mooie
weer bracht veel mensen op de been.

ZANDVOORT - De Kennemerraad vergadert op 5 en op
12 november over een standpunt ten aanzien van de toekomst van de luchtvaart De
raad, waarin raadsleden uit
Zuid-Kennemerland
zitten,
gaat waarschijnlijk een nieuwe
brief naar het kabinet sturen
over de uitbreiding van Schiphol en een eiland met een vliegveld voor de kust.
Monique van Hoogstraten
Eerder al was de Kennemerraad tegen groei van de luchtHet afscheidsfeest van de Pellikaan- vaart. Nu het kabinet besloten
hal (met zeskamp en band) vindt op heeft dat de luchtvaart wel
31 oktober 's avonds vanaf acht uur
plaats. De opening van de nieuwe hal mag groeien, vindt het dageis op 7 november om elf uur 's mor- lijks bestuur van het gewest
gens. Tot half vijf geven de sportvere- Zuid-Kennemerland dat er een
nigingen demonstraties en zijn Zand- nieuwe brief naar het kabinet
voorters van harte welkom.
gestuurd moet worden.
Het dagelijks bestuur wijst
in een notitie van 9 oktober
meer banen op Schiphol af.
Over het vliegeiland is die notitie minder duidelijk. 'Een vliegeiland kan alleen als er geen
gevolgen zijn voor het milieu
en voor de recreatie. (...) De
locatie Noordzee zal nooit aan
onze voorwaarden met betrekking tot milieuhinder en recreatie voldoen als deze binnen de
12 mijlszone ligt. Overigens
zijn andere effecten op ons gebied (mobiliteit, woningdruk)
nog steeds onduidelijk, maar
het ergste valt te vrezen.'

Actie tegen
vliegeiland

KWART voor elf,
4 S4*^m Mdat
een kwartier vporik openging,

scoop zien," zegt hij in gebroken Engels in het atelier van
Donna Corbani. Hij bewondert
stonden er al men- met open mond de kleurige
sen voor de deur," zegt René doeken van de Amerikaansede Vreugd van galerie ArtatrA /Zandvoortse kunstenares.
in de Zeestraat. Voor de geleJosine ten Dijk is met haar
genheid heeft hij zich in een
schilders-overall gewrongen. echtgenoot en dochtertje speZwierig zwaait hij met twee ciaal voor de thuisexpostie van
penselen in de richting van een Donna uit Deventer gekomen.
„Ik zag haar werk een keer in
doek.
„Ik heb nog geen penseel in Den Bosch en was er meteen
mijn hand gehad. Er zijn al vijf weg van. De eenvoud, de
potten koffie doorheen gegaan kracht, de lijnen en de kleuren,
en zelf heb ik een droge keel die spreken me erg aan. Toen
ZANDVOORT - Op donder- van het praten," zegt Marian- we van Donna een uitnodiging
dag 29 oktober is Yanks gehuld ne Rebel in haar thuisatelier kregen, dacht ik daarom metin nevelen. De koffieshop rond een uur of drie. „Het leu- een: we gaan naar Zandvoort.
Yanks op het Dorpsplein ke is dat veel mensen met de Zijn er nog meer ateliers gehoudt op die avond een smo- voorpagina van het Zand- opend? Nou, dan bezoeken we
kersbal. Indiaan Tatanka voorts Nieuwsblad langsko- die ook."
loopt op deze avond met een men, want daarop staat van
vredespijp rond, er zijn spelle- elke kunstenaar een werk. Je
Sommige kunstenaars matjes en het Global Hemp Mu- ziet ze afstrepen: die heb ik ge- ken het bezoekers die wat minseum uit Haarlem geeft infor- had, die heb ik gehad, daar der bekend zijn in Zandvoort,
matie over softdrugs. Het smo- moet ik nog heen."
erg makkelijk. Zo valt het huis
kersbal begint om acht uur.
van Yvonne Sebregts in de
Ria Vree bezoekt inderdaad keurige Mezgerstraat direct
meerdere kunstenaars. Ze is op. Naast de voordeur wijst
eigenlijk een vriendin van Ma- een beschilderde plank de weg
ZANDVOORT - Mensen in rianne Rebel. „Ik probeer het naar binnen. „Het druppelde
Nood houdt op 6 en 7 novem- dorpsgebeuren een beetje te vanmorgen redelijk binnen,
ber de jaarlijkse kledingactie. volgen en zo in te burgeren in maar op een gegeven moment
Wie kleding, schoeisel of huis- Zandvoort. Want ik kom eigen- was het zó druk dat de kamer
houdtextiel over heeft, kan lijk uit Amsterdam."
vol zat," vertelt Yvonne rond
deze kwijt op vrijdagavond
Ook de Poolse reiziger Ra- half vijf. „De meeste mensen
tussen zeven en half negen bij fael Ochocienski duikt bij constateren dat ik van water
de Hervormde Kerk (Kerk- meerdere kunstenaars op. Hij hou. Nou, dat klopt." Ze wijst
plein),
het
NPB-gebouw is al vanaf zijn prilste jeugd ge- met een breed gebaar naar de
(Brugstraat), Gereformeerde interesseerd in kunst, vertelt vele schilderijen van golven en
Kerk (Julianaweg), Nicolaas- hij. Vroeger bekeek hij uren- watervallen.
Ook Adèle van Kemenade in
school (Zeemanstraat), Agat- lang plaatjes van Westerse
hakerk (Grote Krocht). Op za- schilderijen in een boek. Pas de Hulsmanstraat heeft haar
terdag wordt de kleding tus- later kreeg hij de kans de wer- pas gerenoveerde gevel versen tien en één uur ingezameld ken in het echt te zien en nu is sierd met een gekleurd kunstbij de Nicolaasschool (Zee- hij voor een tijdje in Neder- werk en de woorden 'Sweet
manstraat) en de Agathakerk land. „Nieuwe vrienden ma- dreams'. De meeste dromen
(Grote Krocht).
ken, modern leven zien, bio- worden echter binnen vervuld,
De spullen zijn bedoeld voor
mensen die bij oorlogen en
rampen het slachtoffer dreigen
te worden. Hulpverleners verdelen de spullen onder deze
mensen.

ZANDVOORT - De werkgroep Laat de Kust Met Rust
gaat eind oktober actie voeren
tegen een vliegveld in zee. De
werkgroep, die actief is in diverse kustgemeenten, wil dat
tegenstanders van het vliegeiland hun handtekening zetten
onder een protestbrief en die
terugsturen naar Milieudefensie. Deze organisatie biedt de
protesten aan de Tweede Kamer aan. Bij het protest is ook
de Stichting Duinbehoud betrokken. In Zandvoort is Eugène Weusten contactpersoon
van de werkgroep

Smokersbal

Kledingactie

Brandwonden
ZANDVOORT - De Brandwondenstichting collecteert
tussen 25 en 31 oktober in
Zandvoort. De opbrengst van
de collecte gaat naar de behandeling van slachtoffers,
voorlichting en onderzoek.
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Kennemerraad
over luchtvaart

'Kunstlopers' komen zelfs uit Deventer en Polen

Park Duijnwijk

ZANDVOORT - Het Zandvoorts Museum/Cultureel Centrum blijft langer open. Om de
tijd tot de sluiting (begin december) te overbruggen is er
een expositie op de bovenverdieping over Park Duijnwijk.
Deze expositie laat zien hoe de
nieuwbouwwijk tot stand
komt. Daarnaast is ook de vaste collectie in het museum te
bewonderen (onder andere
bomschuiten en stijlkamers).
De ingang van het museum bevindt zich pp het Gasthuisplein. Openingstijden: woensdag tot en met zondag van één
tot vijf uur.

Nieuwe hal is verder weg, maar ook beter

subsidie heeft gekregen. Een
kleinere versie van de zaal is
onder andere te vinden in het
Gelderse plaatsje Bargum.
Van Delft: „Maar hij staat ook
op meerdere plaatsen in het
land. De architectuur, de buitenkant dus, is wel uniek." De
gevel van de kantine is geel
met donkergrijs, de zilvergrijze
zaal steekt daarachter boven
de kantine en kleedkamers uit.
Geel, oranje en lichtgrijs komen aan de binnenkant overal
terug. „Maar memand hoeft
bang te zijn dat het erg steriel
wordt," zegt Jan Smit. „Want
de kantine wordt m elk geval
heel gezellig."

Zandvoorts
Nieuwsblad

223 pagina's vol verhalen
en foto's van het circuit

ZANDVOORT - 'De macrobiotische zege van Jan
Lammers', 'Rob Slotemaker, de man die eerder vliegen kon dan autorijden',
'Hans Ernst, de estafetteloper'. Het zijn slechts een
paar hoofdstuktitels uit
het nieuwe boek '100 jaar
autosport, 50 jaar circuit
Zandvoort'.
Een boek met 224 pagina's
vol verhalen over de geschiedenis van de autosport, het
wel en wee van het circuit in
Zandvoort en herinneringen
aan roemruchte coureurs.
Maar ook een boek met 230
foto's en illustraties.
Dirk Buwalda, Coo Dijkman, Pim Stoel, Rob Wiedenhqff, Ivo Op den Kamp
en Caju ter Kuile stelden het
jubileumboek samen. Ze
maakten er een zeer leesbaar document van. De verhalen blinken uit door hun
luchtige styl en menselijke
details.
De herinneringen aan de
verongelukte Zandvoortse
autocoureur Rob Slotemaker zijn ontroerend, de foto's
bij het verhaal veelzeggend.
Dat laatste gaat trouwens
ook op voor de foto's bij Michael Bleekemolens artikel
'Een coureur die Abraham te
ZANDVOORT - De lucht
lijkt weer wat opgeklaard in
het Aktiviteitencentrum/'t
Stekkie. De commotie die bij
de dertien vrijwilligers ontstond na het onverwachte
ontslag van de jongerenwerker is na een gesprek met het
bestuur van het buurthuis in
Noord inmiddels weer wat
geluwd. Wel vragen de vrijwilligers zich af of het aannemen van een aparte jeugdwerker en een aparte jongerenwerker een succes wordt.
Dat zegt Roy Driehuizen,
woordvoerder van de vrijwilligers.

snel af wil zijn'. Bleekemolen
heeft een licentie (met pasfoto!) uit 1968 en uit 1971 uitgeleend voor het boek.
Ook de geschiedenis van
de autorensport en het circuit zijn boeiend beschreven. Burgemeester Van Alphen, wiens naam tegenwoordig verbonden is met
een klein stukje van het
Zandvoortse stratencircuit,
wordt opgevoerd als de grote initiator van de racerij. In
1939 vindt onder zijn toeziend oog de eerste Zandvoortse race plaats. Maar eigenlijk wil Van Alphen een
echt circuit hebben.
Hij weet de Duitsers al in
de oorlog achter zijn plan te
krijgen, vertelt circuitvoorlichter Dirk Buwalda in het
boek. Aan de bezetters vertelt Van Alphen dat hij van
het puin dat de sloop van de
boulevard heeft opgeleverd
een 'Paradestrasse' wil maken voor de overwinnaars
van de oorlog. De Duitsers
trappen erin. Van Alphen
ziet uiteraard een andere
overwinnaar voor zich dan
de bezetters, constateert
Buwalda droog.
Monique van Hoogstraten
Het jubileumboek is voor 69 gulden te koop bij de boekhandel.
ISBN 90 804047-3-x.

Meepraten
over verkeer

Donna Corbani legt aan een bezoekster uit waarom ze tegenwoordig ook pasteltinten verwerkt in haar werk

want daar is het meeste te
zien. Op elk vrij plekje hangt of
staat wat. Adèle pint zichzelf
niet vast op één kunstvorm: ze
schildert maar maakt ook objecten van spullen die ze vindt.
Zo heeft ze een verzameling
beschilderde houten blokjes.
„Gered van de openhaard,"
zegt ze. Een paar stukjes ijzer
zijn een insect en een stuk
hout van het strand is aan de
ene kant beschilderd als zeemeermin en aan de andere
kant als papegaai.
Galerie 36d heeft een bord in
de Diaconiehuisstraat gezet
om het publiek te lokken.
„Maar het loopt nog niet echt

storm," bromt schilder Erik
Holtkamp. Rond twee uur zijn
er namelijk pas acht mensen
langsgekomen. Maar dat geeft
Paul Jansen, die samen met
Holtkamp en Victor Bol in de
galerie exposeert, wel de gelegenheid om met veel enthousiasme uit te leggen hoe hij zijn
totempalen en andere kunstwerken van hout maakt. Ondertussen verwarmt Victor een
brokje was boven de kachel,
want hij is bezig met het maken van beeldjes die later in
brons gegoten worden.
„Dat bronsgieten is nog een
heel procédé, dat weten veel
mensen niet," zegt beeldhouw-

ster Paola van der Drift. Omdat er zoveel mensen haar bezocht hebben in de Swaluéstraat, heeft ze het theelichtje
voor haar pannetje met was
maar niet aangestoken.
Paola heeft ook bezoek gekregen van de Poolse jongen
en van een paar Engelsen. „Bovendien heb ik een echtpaar
gezien dat een paar jaar geleden een beeldje van mij gekocht heeft. Ik kreeg nu een
foto van het beeldje in de
sneeuw. Leuk dat deze mensen
zo van hun beeld genieten. Dat
is fijn om te horen."
Ria van Kooten, die objecten
maakt, heeft eveneens 'vaste

fans'. Vier buren volgen haar
verrichtingen op de voet. Dat
heeft zelfs nog positieve gevolgen. „Het is altijd heel stimulerend om zelf ook aan de slag te
gaan als ik zie wat Ria allemaal
heeft gemaakt," vertelt Gea
Schoonebeek. Voor haar
buurtgenoot Willem van der
Werff is dat niettemin wat te
veel van het goede. „Om iets te
maken wat niet nuttig is. Nee,
dat zie ik mezelf nog niet doen.
Maar het is natuurlijk wel leuk
om er naar te kijken als iemand
anders het doet."
Monique van Hoogstraten

'Zonder jongeren sterft onze
christelijke vrouwenbond uit'
ZANDVOORT - De hartekreet van het bestuur van de
Nederlandse
Christelijke
Vrouwenbond (Ncvb) is serieus en welgemeend. „Als er
geen jongeren bijkomen,
sterven we langzaam uit,"
zegt de voorzitter, Wies Pols.
„We vragen ons al tijden af
hoe we hen kunnen interesseren voor onze vereniging."
De landelijke Ncvb werd in
1919 opgericht toen het kiesrecht voor vrouwen geregeld
was. De Zandvoortse afdeling
is bijna 75 jaar. Nu heeft de
Ncvb in Zandvoort nog veertig
leden, maar in de hoogtijdagen
(de jaren zeventig) waren er
twee keer zoveel mensen lid.
De jongste is vijftig en minimaal vijf vrouwen zijn ouder
dan tachtig.
„Ik denk weieens: als mijn
dochters net zo oud zijn als ik
dan is er geen vrouwenbond
meer," zegt mevrouw Pols zorgelijk. Volgens secretaresse
Froukje Paap-van der Mije
moet zij het echter minder
zwaar zien. „Dan richt mijn
dochter maar een nieuwe vereniging op, net als mijn moeder."

„Toen wij gingen trouwen
was het logisch dat je je aansloot bij de vrouwenbond. Net
als alle andere vrouwen moest
ik stoppen met werken, had
zeeën van tijd, wist niks en ik
durfde mijn mond niet open te
doen. Dat heb ik bij de vrouwenbond geleerd. Ik zeg weieens: zonder de vrouwenbond

van Nu, ook een Zandvoortse
vrouwenclub, richt de Ncvb
zich meer op de geestelijke
ontwikkeling van vrouwen en
minder op ontspanning.
Aan het begin van elke
(maandelijkse) bijeenkomst
leest mevrouw Pols een meditatie voor en daarna volgt een
lezing. De gastsprekers praten

'Dankzij de vrouwenbond ben
ik geworden wie ik ben'
was ik niet degene geworden over de meest uiteenlopende
die ik nu ben," vertelt me- onderwerpen, van botontkalking tot en met de geveltjes
vrouw Pols.
van Hoorn.
Ook politiek wordt niet ge„Mijn hulp heeft een dochtertje van negen die nu al een schuwd. De Ncvb heeft een
spreekbeurt moet houden pp keer een themabijeenkomst
school. De meisjes van nu zijn over Europa gehouden. „We
zoveel mondiger dan wij toen," serveerden Belgische bonvult mevrouw Paap aan. „Ove- bons, droegen hoeden met Eurigens vond ik het wel lekker rppese sterren en we discusdat ik niet meer mocht werken, sieerden over de gevolgen van
want dan kon ik me eindelijk de eenwording met elkaar. Het
ook op andere dingen storten was een heel geslaagde
zoals de padvinderij. Pas veel avond," vertelt mevrouw Paap,
later, toen ik in het bestuur die een plakboek bijhoudt.
van de vrouwenbond kwam,
„Het verwondert ons dat we
vond ik de Ncvb leuk."
telkens weer een leuk jaarproIn tegenstelling tot Vrouwen gramma weten te verzinnen.

Stekkie-vrijwilligers zyn gerustgesteld

vrijwilligers het niet eens waren met het ontslag van jongerenwerker Henry Postma. Zy
hadden sterk de indruk dat het
ontslag te wijten was aan het
nieuwe bestuur, dat in eenjaar
tijd drie jongerenwerkers heeft
weggestuurd. „Het prettige
van Henry Postma was dat hy
goed kon luisteren. Dat hebben we bij andere jongerenwerkers weieens gemist. We
hadden het idee dat liy het
heel goed deed," zegt Driehuizen.
Bovendien ergerden de vrijHij schreef op l oktober een willigers zich eraan dat ze niet
brief namens de vrijwilligers op tijd waren ingelicht. „We zanaar het bestuur, omdat de ten daardoor voor joker bij een

Foto Andre Lieberom

interview voor ZPM (de lokale
omroep, red.). We worden heel
slecht op de hoogte gehouden
door het bestuur. En we vinden het niet leuk dat de bestuursleden nooit bij de kinderdisco komen kijken."
Die kinderdisco is volgens
Driehuizen een groot succes.
Elke twee weken komen er zeventig tot honderd Zandvoortse kinderen naar 't Stekkie. De
vrijwilligers organiseren deze
disco.
„Het is helemaal niet erg dat
de vrijwilligers kritiek hebben.
Waar we wat aan kunnen doen,
daar proberen we zeker wat
aan te doen," zegt Don de

Grebber, woordvoerder van
het bestuur. Om de communicatie te verbeteren is tijdens
een gesprek met Driehuizen
daarom afgesproken dat er in
de toekomst op gezette tijden
met de jongeren werker, j eugdwerker, een paar bestuursleden en de vrijwilligers werkoverleg plaatsvindt.
„Als het een wens is van de
vrijwilligers dat we een keer bü
de kinderdisco komen kijken,
dan zullen we dat ook zeker
doen," vervolgt De Grebber.
„Maar we zijn bewust wat op
afstand gebleven omdat we
dachten dat het voor de kinde-

ren niet leuk zou zijn als er volwassenen bij zijn."
De Gretaber heeft ook aan
Driehuizen uitgelegd waarom
jongerenwerker Henry Postma
ontslagen is. „Aan een jongerenwerker worden meer eisen
gesteld dan alleen goed omgaan met jongeren en vnjwilligers. Meer eisen dan een vrijwilliger kan overzien. Overigens hou ik staande dat het
nieuwe bestuur slechts twee
mensen ontslagen heeft. De
eerste jongerenwerker verdween net bij het wisselen van
de wacht. Dat we de vrijwilligers op de hoogte hadden
moeten brengen, is inderdaad

ZANDVOORT -r Op donderdag 29 oktober mogen bewoners van Zandvoort-Noord
meepraten over de verkeersveiligheid in hun wijk. De bijeenkomst begint om acht uur
en wordt gehouden in gebouw
't Stekkie (Celsiusstraat 190).
De aanleiding voor het wijkgesprek was een brief van de
heer Kras, mede-ondertekend
door vijftig bewoners, van een
paar jaar geleden. Daarin
kwam naar voren dat veel bewoners zich zorgen maken
over de snelheid van automobilisten.
Verkeerswethouder
Hans
Hogendoorn organiseert de
bewonersavond om te horen of
meer bewoners klachten hebben. Bovendien wil hij graag
suggesties om de verkeersveiligheid te verbeteren. „Het is
vooral bedoeld om de suggesties en klachten te inventariseren," licht gemeente-ambtenaar C. Andersen toe. „De beslissing over te nemen verkeersmaatregelen wordt pas in
de loop van volgend jaar genomen."
ADVERTENTIE

Maar/' zegt de voorzitster,
„het lijkt me prettig als er
meer jongeren bijkomen, want
die hebben vast weer nieuwe
ideeën."
„Waarom jongeren het laten
afweten? Als ik naar mijn
dochter kijk," zegt mevrouw
Paap, „dan zie ik dat ze het
verschrikkelijk druk heeft met
andere zaken. Ze spant zich in
voor gehandicapten, ze zit bij
Vluchtelingenwerk Nederland.
Ze heeft blijkbaar geen behoefte aan de vrouwenbond. Ik
denk dat het ook samenhangt
met de leegloop van de kerken.
Wij zijn weliswaar niet gebonden aan een kerk, want we zijn
oecumenisch, maar we zijn wel
christelijk."
„De jongeren zullen er achter komen dat het belangrijk is
om. als je ouder bent, een fijne
groep vrouwen om je heen te
hebben," meent mevrouw
Pols. Mevrouw Paap vult aan.
„In nare dagen voel je je thuis.
Iedereen toont belangstelling
voor je. En verder is het gewoon ook heel erg leuk. Ik heb
weieens tegen mijn man gezegd: jammer dat je er niet bij
kon zijn; het was toch zo gezellig en interessant."
juist. Dat betreuren we."
In het gesprek met Driehuizen is duidelijk gemaakt dat er
zo snel mogelijk een jeugdwerker aangesteld wordt, die de
kinderactiviteiten en de naschpolse opvang gaat regelen.
De jongerenwerker wordt per l
januari aangenomen, nadat
een rapport duidelijk heeft gemaakt wat precies zijn taak
wordt.
Driehuizen heeft echter nog
zo zijn twijfels. „Ik ben niet tegen twee betaalde krachten,"
zegt hij, „maar ik vraag me af
of het handig is. We hebben
dan met twee mensen te maken en de kans dat iets misloopt is veel groter. Het hangt
allemaal af van de communicatie. De tijd zal leren hoe het
gaat."
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SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak 140 liter mhoud. CFK-vrij Adv "729.-

K
K

timer, autom. programma's

HETE-LUCHT
ZANUSSI KOELKAST SHARP
KOMBI MAGNETRON
Met vriesvak. Adv"699.-

m
w

WHIRLPOOL AVM

Ruime 3 m 1 combi magnetron
met hete lucht oven en gnll
Dus ontdooien, koken, bakken,
braden en gratmeren "999-

BOVENLADER

948.-

AEG BOVENLADER

SV600, Videorecorder
met PDC Adviesprijs"699 -

~~

24 LITER
WHIRLPOOL KAST SAMSUNG
900 W magnetron, 60 mm

900 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs'1435 -

Mvnf3«Cvi irV*Tiï'IQ:l ïulIi^MBBH^ri

H

WHIRLPOOL AVM260

SONY HIFI STEREO
E705; Super Trilogie, 4 koppen, Showview+PDC. "1200 -

M
M

SHARP MAGNETRON

145 LITER KOELER

•Vn-aaMinrun, «J

sproemiveaus Adv"1179

865.-

AWM800; 15 programma's
Ruime vulopenmg. Milieuvriendehjk Deurbeveililing Adviespnjs "1079 -

528.-

3 programma's, beveiliging
:egen wateroverlast "949 -

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI

INDESIT 900 TOEREN
WASAUTOMAAT

M A 14

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT

KG25V03,240 netto inhoud,
2 vriesladen Adv"1348-

WHIRLPOOLWASAUTOM.

WE900, Instelbare centnfugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfreinigende porno Adv"1199 -

~~ 528.-

BOSCH AFWASAUTOM.
ZANUSSI KOEL/VRIES SMS1012,
RVSmteneur 4

MIELE KOELKAST

AEG WASAUTOMAAT

TA4412,63cm,teletekst "1595-

230 LITER
KOEL/VRIES COMBI

K1321S, 270 liter inhoud.
CFK-en HFK-vrij. Adv"1399 -

2379.-

ARISTONA STEREO KTV

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk, 4 programma"s, 12couverts "899-

1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk.
Walerbeveiligmg Adv*1649.-

449.-

WAS/DROOGCOMBINATE

KV25, Super Trinitron, teletekst.afstbed Adv'1399-

Wassen en drogen in 1 machine, 1000 toeren Adv*1549.-

SONY LONGPLAY

2-DEURS KOELKAST

E260,Showview+PDC "780-

200 liter inhoud, cfk-vnj. Deuren omwisselbaar. Adv"849.-

SONY VIDEORECORDER

ZANUSSI 2-DEURS

E105,Afstandbedieninq "610-

Z180/4D; Automatische ontdoonng Adviesprijs*749.-

SONY 55CM STEREO
X2101, Trinitron, TXT "1440.-

SONY 55CM TELETEKST
M21,Hi-Black Trinitron "990.-

PHILIPS SHOWVIEW

BOSCH KOELKAST

VR165,+PDC,afst bed. "745 -

WASDROGERSTUNT!

Mettjdktaken pluizenfilter. "495.-

275.

PHILIPS VHS-VIDEO
VR161,Afstandbed "645-

ZANUSSI WASDROGER DAEWOO NO FROST
Links- en rechtsdraaiende KOEL VRIES COMBI ATAG
284 liter, 3 ruime
trommel. Adviespnjs*649.
vriesladen nooit meer FORNUIS

PANASONIC Beste Koop!

395.CONDENSDROGER

NVSD200, Showview +
PDC Adviespnjs"649.-

429.-

ARISTONA SB25TURBO

180 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv"985.-

PtfWI.LJBILLI-UiM1"» l

ontdooien

Geen afvoer nodig1 RVStrommel. Adviespnis*999.-

itlüliMTOlfl^'liMlKgHamLl

Super Turbo-Drive, showview
+PDC, afstandbediening "845 -

FG1,
Gasfornuis met
elektrische
oven, incl.
grill en
sierdeksel.
Adv"1450 •

BAUKNECHTDROGER
Instelbaartot 140 minuten Kreukbescherming Adv"949.-

JVC SHOWVIEW + PDC
A237, Express ProDioi "714-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

jgp'jfe ajr~

Sjj

iJST"^' ii^ni

Gas-elektrofornuis, grill, thermostaatensierdeksel "1199.-

M

GRÜNDiG HIFI STEREO VJDËÖRËÖDRDËR

M e t a f standbediening

BOSCH WASDROGER

ATAG FG-JUBILEUM FORNUIS
l

Electromsche besturing
Zeer stil Adviesprijs'1099.-

fiac.plprta hptp.lnpht mwn nupnlarlp

795.MIELE WASDROGER

PANASONIC KTVTXT
21S1,55cm FSQ Adv"849 -

PANASONIC63CMTOP
_ MD2, HiFi-stereo, TXT
,<l met geheugen Adv"1399-

1WHMHW9

COMPAQ PRESS 2254 PC!
K6-233 MMX, 15 monitor
32MB, 3 5GB Windows'95

F.-M4J.-JW-» 2499.SONY PORTABLEKTV
M1400,Afstandbed Adv"550-

339.-

GRÜNDIG 63CM KTV

ST650, Stereo,TXT,
Adviespnjs "1829 -

799."

GRÜNDIG 37CM + TXT

r w i ; Digitale toner, versterker,
dubbel cassettedeck, CD-spejer,
luidsprekers en aistandbediening.

p4uu,üoppen,mid-mount,PDCen
^lewprogrammenng, afstandbediening
Adviespri|s*1099-

ETNA FORNUIS
EN OOEPKOPtM

Electronisch en reverserend.
RVS trommel. AdV1799.-

LUXE FORNUIS
Gasoven, vonkontsteking en
ovenlade Adviespnjs'849.-

CENTRIFUGE
2800toeren RVStrommel "249 -

INTEL P200MMX PC
Multimedia PC, 32MB intern,
2 1GB schijf, CD-Rom,fax/modem, W95, 1 jr On-Site garantie en helpdesk Adv"3799-

90 LITER VRIESKAST PELGRIM KOOKPLAAT
3 vakken. Adviespnjs 698 -

r.-M«JJ;»f.-» 1799.'
IBMAPTIVAE60TOP!

WHIRLPOOL KAST

K6-233MMX, 32MB intern,
2 OGB K56 flex fax/modem,1 5" monitor Adv"3999 -

Gunstig energie verbruik,
•* capaciteit, CFK-vrij.

299.269.-

PORTABLEKTV37CM

2-delige pannendragers en
sierdeksel Adviespnjs"490-

ETNA KOOKPLAAT
4 pits met 2 delige branders.

2299.BOSCH VRIESKAST HOLLANDIAKOOKPLAAT
GSD1300, Sladen, 11 kg mvriescapaciteit. Adv*848.-

BCCPRMS
BUBBLEJET STUNT!

4-pitsgaskookplaat AdV295 -

OPZETVRIESKAST
Handigi 50 liter. Adv"595.-

JP1 70, KleurenprinlgrJ5j9 -

KTV 37CM+ TELETEKST

Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv"695 -

AdviesDrns*745,-

P730, STUNT' Adv"699 gq f^^Fc/
\f a VB
HPORTABLE KTV37cm
Off Ned Philips garantie
Adviespri)s"495

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS

ATAG WASEMKAP

3 standen en vetdlter "259-

HP INKJETPRINTER

VRIESKISTEN!

269.CANON BJC4200

De (opmerken leverbaar m
alle maten en soorten Er
is al een vrieskist vanaf.

J400.lncl sheetfeeder "499 -

ETNA WASEMKAP

AVANCE, 3-standen "135-

Topklasse' 3jr garage "§21

BeC B E T E R . E N G O E D K O P E R
Meer budget door de gratis
A'any raag-f olderin de winkel!

.
Winkelcentrum "Schalkwijk"
.(2'ètagesjf f;.^ '^;':^y^. ;;•••:
Rivlèradrtef 37 (Superstore)

OPENINGSTIJDEN •

•
i
*
; .,; ;, dinsdag t/m vrijdag-. . . . ; . \ ; . . 09.30 tot :18.00: uur»
I BEVERWIJK • • • ' ; '.,:.•: •...; ' ;^71zAANDAMV;;;v,
-... •. ; AMSTER^-AMSTEÜ^-MJOIJAAR,;; atertag^:rïSi:^.C:.V-vV^::^ip19^^;;l^'ü^BJB
:
II SOOmZSuperstoreBètar «n goedkoper! ; l ISOOmZSuperstöre Beter en goedkoper! DEN HAAG -ZOETÊRWOUDE^ ZOETERMEER; *'pÖpAVONDEN Badhbeyedorp Maarssehbroèti|B®
;
:
lnro»etraaf
. , l WB^tzild» ss ' (onaer
rond.rDirk
Dirkv.d.
Br<»M
LEioscHENDAM
,: j '.;<.. •'•:• Delft •nZotterrnè«r,vri]dig.;.,-.;,19.00 tot:21,.00,üut <fmm
nro»etraaf BR
rond.r
««ririBroeK)
Br<»M
DirK
IBreesuaates
>
HILVERSUM - MAARSSENBRÖEK 'i • i-^lbvtrlgè filiileti.donderdag ^WIS.OO tot 2Ï*00 üürB
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Tennisclub lijkt op Asterix & Obelix'
„Wat er nu eigenlijk zo
uniek is aan
Tennisvereniging
Zandvoort? Welnu, dat je
hier ergens in een duin een
sluimerend cluppie had, dat
zodanig aan de grote poort
heeft gerammeld dat het
rechtstreeks vanuit de
anonimiteit landelijke
bekendheid heeft
verworven. En zelfs ver
daarbuiten, want we
behoren inmiddels tot de
top acht van Nederland. Ik
vergelijk ons dan ook graag
met Asterix en Obelix, die
eveneens door het leveren
van aansprekende
prestaties hun dorp een
prominente plaats op de
kaart hebben gegeven."
LS GEEN ander is
oud-voorzitter Jurrien
van der Lip (66) in
staat om uil te leggen
hoe de lokale tennisvereniging
erin geslaagd is zichzelf binnen
korte tijd te ontwikkelen tot
een kwaliteitscluta met meer
dan negenhonderd leden, met
een eerste team dat sinds jaar
en dag meedraait in de landelijke eredivisie. Van der Lip is
namelijk naast zijn drukke
werkzaamheden als directeur
van een bedrijf dat biljartartikelen importeert en exporteert
ook al tien jaar actief in het
bestuur van de tennisvereniging.
Hij heeft persoonlijk yormgegeven aan de ambitieuze
drang om op het allerhoogste
niveau mee te spelen. Als respectievelijk voorzitter van de
technische commissie en algemeen voorzitter richtte hij onder meer de Stichting Toptennis Nederland op, die zich uitsluitend bezighoudt met de flnanciering van de wedstrijdselectie van de club.
„Toen ik vijftien jaar geleden
door de toenmalige voorzitter
Kees Giebels in het bestuur
werd gehaald heb ik meteen
gezegd dat ik de top wilde bereiken," vertelt Van der Lip in
het vlakbij zijn woning gelegen
café Neuf. „Op aandrang van
mijn grootvader heb ik namelijk reeds op jonge leeftijd de
uitspraak 'alm high', van de
grote Amerikaanse zakenman
Carnegie, tot mijn belangrijkste motto gemaakt. Je moet
altijd zo hoog mogelijk mikken. „Als dan blijkt dat het
met lukt wat je wilt, Tieb je
pech gehad," voegde mijn opa
daar aan toe. „Maar als je het

Ton Bavinck vroeg aan
Jurrien van der Lip:
- Waarom is de Zandvoortse Tennisclub zo'n bijzondere vereniging?

In het kader van de wekelijkse Ladies Night vindt daar
vanaf 20 uur een bescheiden
presentatie plaats van de
gloednieuwe collectie dameskleding die eigenares Else
Blankenstein heeft ingekocht.
Meer dan een voorproefje op
de modeshows, die op 17 en 18
november in brasserie Del Mar
aan de Haltestraat 13 worden
gehouden, is de gratis toegankelijke bijeenkomst in het Casino echter niet.
„Zoals gebruikelijk maken
we weer een hele gebeurtenis
van onze shows in Del Mar,"
belooft mevrouw Blankenstein. „Vanaf zeven uur krijgen
de gasten daar een door muziek omlijst diner aangeboden,
waarbij ze tussen de gangen
door de verschillende collecties kunnen bekijken. De nadruk ligt daarbij pp onze winterkleding en de lingerie, maar
men kan ook volop ideeën opdqen op het gebied van stemmige feestkleding voor de decembermaand. En om het allemaal nog gevarieerder te maken doen kinderkledingwinkel
Belli/Rebelli en herenkledingzaak First Face ook mee."
Om één van beide avonden
m de brasserie mee te kunnen
maken zal men bij het aan de
Grote Krocht 20b gevestigde
Rosarito snel een plaatsje
moeten reserveren, want de
belangstelling voor de shows is
niet gering. De entree (inclusief diner) bedraagt 35 gulden
Per persoon.

Elektronisch
zegeltjes plakken

ZANDVOORT - De vertrpuwde vraag 'en wilt U er
misschien ook zegeltjes bij?'
wordt sinds kort niet meer gesteld aan afrekenende klanten
van de Vomar-supermarkt in
het winkelcentrum Noord. Op
5 oktober introduceerde het
Zandvoortse filiaal nameüjk de
klantenkaart die het sparen
van punten aanmerkelijk eenvoudiger maakt. In plaats van
vellen vol te plakken hoeft men
m het vervolg slechts een pasje
te overhandigen, om daarop
elektronisch de punten bij te
laten schrijven.
„Uit onderzoek is gebleken
dat men name tweeverdieners
geen zin meer hebben in het
verzamelen van die zegels," aldus filiaalmanager Charles

Met

oog
en

oor
de badplaats door

Branding
In deze serie leggen Zandvoorters elkaar vragen
voor. In de branding van
het Zandvoorts Nieuwsblad geven zij antwoord.

Jur van der Lip vraagt aan
Ed Vriesema:
- Wat heb je op sportief gebied gedaan na je tyd als
penningmeester van de
Tennisclub?

Jurrien van der Lip heeft naast zijn drukke werkzaamheden als directeur van een bedrijf dat biljartartikelen verhandelt toch nog volop
tijd voior de tennisvereniging
Foto Karin Schut

niet probeert ben je gewoon
een klootzak."
Van der Lips voortvarende
aanpak legde de tennisclub
geen windeieren. Reeds kort
na zijn aantreden als technisch
bestuurslid was er een aanzienlijk bedrag in kas ten behoeve van de selectie. „Ik weet
nog goed hoe ik er met Ria
Winnubst, die in die tijd de
clubsecretaris was, op uit trok
voor een rondje Haarlem en
omgeving," vertelt hij. „Van 's
ochtends vroeg tot 's avonds
laat gingen we langs allerlei bedrijven, met als resultaat meer
dan 12.500 gulden! Zo trots als
een aap waren we toen, want
daarmee waren we in staat om
sterke spelers aan te trekken
voor ons eerste team. Het
duurde dan ook niet lang voordat dit vanuit de overgangsklasse B promoveerde naar het
hoogste platform."
Met onverhulde trots somt
Van der Lip namen op van bekende sportlui, die gedurende
enige tijd zijn vereniging in de
aandacht hebben gebracht.
Sterren als Brenda Schultz,

Rosarito laat in casino
alvast voorproefje zien
ZANDVOORT - Wie alvast
een impressie wil krijgen van
wat boutique Rosarito dit
najaar allemaal te bieden
heeft, dient vanavond (21 oktober) een bezoekje te brengen aan het Casino.

Zandvoorts
KSBïeuwsbBadi

Keur. „Terwijl ze daarentegen
wel geïnteresseerd blijven in
ons spaarsysteem. Door de
elektronische klantenkaart in
te voeren zorgen wij er daarom
voor dat men het voordeel behoudt, maar zonder nog langer
te worden geconfronteerd met
alle rompslomp van vroeger."
Om aan een gratis klantenkaart te komen hoeft men in de
cadeaushop van Vpmar slechts
een formuliertje in te vullen
met de eigen naam en adres.
Ter plekke krijgt men dan een
pasje plus twee bijbehorende
sleutelhangers, waarmee men
onmiddellijk aan de gang kan
gaan.

Michiel Schapers en Sabine
Appelmans bijvoorbeeld. „En
niet te vergeten Karin Moos,
Fernon Wibier en Esmir Hoogendoorn," voegt de oud-voorzitter gretig aan zijn persoonlijk saldo toe. „Plus natuurlijk
Hans Schmidt, die inmiddels
hoofdtrainer van de club is geworden." Hoeveel geld er jaarlijks mee gemoeid was om dit
soort kostbare talenten bij de
club in te Ujven (en te behouden) wil de ex-voorzitter maar
liever in het midden laten.

zoen minstens een ton nodig
hebt. En eigenlijk nog veel
meer, als je het perfect wilt
doen. Zo richt onze stichting
Toptennis Nederland zich ook
op een tweede team en is er
bovendien een stukje opleiding voor onze talentvolle
jeugd."
Tot scheve ogen bij de puur
recreatief ingestelde meerderheid der leden heeft de bekostiging van het topteam overigens nooit geleid, zo verzekert
Van der Lip. „Nee, want de

'Als het moet dan vreet
ik het gravel ervoor op'
„Ach, die bedragen zijn publicitair niet zo gek interessant," meent hij. „Of laat ik het
anders zeggen: daar heeft een
buitenstaander in feite geen
moer mee te maken. Maar
goed, het is een simpel gegeven dat je op dit niveau voor
een eerste team, inclusief trainers en begeleiding, per sei-

stichting genereert geheel
apart van de vereniging de gelden voor onze topsportafdeling. Via sponsoring dus, of liever gezegd de bijdragen van
mensen met een warm hart
voor onze club." Voor enige
naijver bij naburige tennisclubs heeft de geldingsdrang
van de Zandvoortse vereniging

Weekend iènsten

Boekentas

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112.
In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer
(CPA)
Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans,
P. Paardekooper, H. Scipio-Blume, F. Weenmk. Informatie daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur,
én tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500.
De spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag als zondag van 11.30 tot
12.00 uur en van 17.00 tot 17.30
uur. Een afspraak is niet nodig.

ZANDVOORT - De Hema
laat studenten (industriële)
vormgeving een boekentas
ontwerpen die pp een meer
verantwoorde wijze gedragen
kunnen worden dan bestaande
modellen. De ontwerpwedstrijd is inmiddels van start ge„Het aardige van dit systeem gaan. In januari worden de reis dat de pasjes een ingebouw- sultaten verwacht. De aanleide beveiliging bevatten," legt ding voor de ontwerpwedstrijd
Keur uit. „Zodoende kan bij is de klacht van veel middelbaverlies een ander het pasje niet re scholieren dat zij last van
gebruiken, terwijl men zelf de hun rug krijgen doordat ze zoopgespaarde punten eenvou- veel boeken moeten meenedig op een nieuw pasje kan la- men in een daarvoor ongeGezondheidscentrum
(tel.
ten overzetten." Behalve voor schikte tas.
het sparen van punten is de
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgeklantenkaart ook goed voor
vallen za en zon: doktersdienst
het automatisch verkrijgen Nieuwe
09-001515.
van aanzienlijke kortingen. Zo
Tandarts: Hiervoor de eigen
betaalt iedere klant die bij de directeur
ZANDVOORT - Het Holland tandarts bellen.
kassa een pasje dan wel sleutelhanger overlegt 5 procent Casino in Zandvoort en het ca- Apotheek: Zandvoortse Apominder voor alle artikelen van sino pp Schiphol krijgen vanaf theek, H.B.A. Mulder, tel.
het huismerk O'Lacy's. „Maar l april 1999 een nieuwe direc- (023-)5713185. openingstijden
daarnaast hebben we weke- teur. Roei Wiering volgt Han in (alleen voor recepten): zaterlijks ook nog enkele pittige het Veld op. In het Veld wordt dag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
klantenkaart-aanbiedingen,"
directeur van het casino in uur, zondag 11.30-12.30 en
benadrukt Keur.
Scheyeningen. De 38-jarige 17 00-18.00 uur. Buiten de opeWoering werkt zich momen- ningstijden informatie over de
Wie nog over een berg zegel- teel al in. Hij heeft gewerkt by regeling via tel.nr. (023-)
tjes beschikt, hoeft overigens KLM in diverse marketing- en 5713073.
niet bang te zijn deze investe- salesfuncties, bij Plasticall by Wijkverpleging: Voor spoedgering in één klap kwijt te zijn als logistiek manager en by vallen is het Kruiswerk Zuiddoor de wijziging in het spaar- Rothmans International Euro- -Kennemerland 's avonds, 's
systeem. De zegels kan men pe in diverse commerciële nachts en in het weekend te
tot l januari namelijk nog ver- functies. Sinds 6 juli is hij in bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 09-001515.
zilveren, terwijl het tevens mo- dienst bij Holland Casino.
gelijk is de waarde ervan 'over
Overigens zijn er meer ver- Verloskundigen: Mevrouw S.
te laten zetten' op de klanten- schuivingen binnen de top van Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
kaart. Volgens Keur zijn er Holland Casino. Rob Otjes, de A.C.M. Gombert en/of P. J. van
sinds de introductie daarvan al huidige directeur van het casi- der Deijl, Kochstraat 6A,
zeker vijfhonderd exemplaren np wordt directeur van het Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
verspreid. „En dat is natuurlijk nieuwe casino in Enschede.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort,
zeker niet verkeerd."
tel. (023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
ADVERTENTIE
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst 023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer

Op naarde Koninklijke Stallen
voor meubelliefhebbers:
Meubelboulevard AmsterdamDiemen. Spring op uw paard!

Amsterdam

echter wel gezorgd.
„Zo werd er op vergaderingen weieens gemopperd over
vermeende ronselpraktijken,"
herinnert Van der Lip zich.
„Maar dan gaf ik ze meteen lik
op stuk, hoor. Daar moesten ze
bij mij dus niet mee aan komen
zetten. Of dat niet schijnheilig
was? Ja, enorm natuurlijk,
want ik wist precies waar mijn
trainers mee bezig waren.
Sterker nog, als ik op andere
tennisparken kwam vroeg ik
zelf zo hier en daar of ze toevallig nog iets in de aanbieding
hadden. Maar ja, officieel wist
ik hoe dan ook van niks. Althans niet totdat het contract
eenmaal was getekend."
Zijn tienjarige bewind over
de club was naar eigen zeggen
een even succesvolle als
stormachtige periode. Hij
heeft er dan ook geen spijt van
de voorzittershamer in 1993
aan Eggie Poster te hebben
overgedragen, die er naar zijn
gevoel uitstekend voor zorgt
dat 'het allemaal goed door- Dit is de tweede aflevering van de
serie De Branding. Deel l verscheen
loopt'. „Nadat ik de zaak ste- op
7 oktober.
vig op poten had gezet vond ik

1&
ïJ3

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
J1-11
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26.2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

BAAIBERGEN, ROUWRING INTERIEUR, MÜNDERS,
MONDIIEDER, MONTEX OASE. VAN REEUWUK, SLAAP
KAMER CENTRUM, STOK MEUBEICENTER VALHAl
Inlo (020) 690 93 16

het domweg wel mooi geweest," verduidelijkt Van der
Lip zijn terugtreding. „Sindsdien ben ik als erelid alleen nog
maar recreatief bezig. Weliswaar vrees ik dat mijn spel niet
om aan te zien is, maar dat
belet me niet om nog even fanatiek te keer te gaan als vroeger ledere keer weer doe ik er
alles aan om te winnen. En
neem gerust van mij aan: als
het moet vreet ik het gravel er
voor op!"
Met dankbaarheid denkt
Van der Lip zo nu en dan nog
eens terug aan de mede-bestuursleden, die hem in zijn
tijd als clubvoorzitter hebben
bijgestaan. Zoals Trudy van
Toorenburg, die hij als 'een
gouden secretaris' bestempelt.
En Ed Vriesema, thans Opelimporteur te Heemstede, die
hem als interim-penningmeester ooit geweldig uit de brand
heeft geholpen. Omdat hij
Vriesema min of meer uit het
oog heeft verloren kiest Van
der Lip hem uit als volgende
gesprekspartner in deze reeks.
„Wat ik via jullie krant nou
eens graag zou willen weten is
wat Vriesema eigenlijk verder
heeft gedaan, na zijn betrokkenheid bij onze tennisclub."
Johan Schaaphok

023-5334323 (24 uur per dag).
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
svp 24 uur van te voren opgeven bij het Welzijnscentrum,
tel. (023-) 5717373. Voor de
maandag moet men zich op de
vrijdag ervoor opgeven
50 plus Inlooppunt: Woe 10-12
uur, voor informatie, ontmoeting, leestafel en kopje koffie of
thee. Willemstraat 20, zij-ingang Gemeenschapshuis.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l,
tel. 5713459 bgg 023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvport.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023
(5)235100 (nv Energiebedrijf
Zuid-Kennemerland. Tijdens
kant.uren: 5235123.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-)
5714131.
Open
ma.

Dier
van de
week

Monique van Hoogstraten

Wintertijd
Zaterdagnacht gaat de wintertijd weer in Dat betekent dat de
klok een uur teruggezet wordt en we dus een uurtje langer
kunnen slapen. Heerlijk!

Joustra op wieltjes
Het bezoek aan Nieuw Unicum heeft ook mevrouw Nieuwenburg
geïnspireerd. Ze heeft Pieter Joustra, fractievoorzitter van de
WD, uitgenodigd om zelf te ervaren wat het is om m een rolstoel
of een scpotermobiel door het dorp het dorp te rijden. Zaterdag
durfde hij het aan, ondanks de vreselijke regen „Ik heb vreselijk
gelachen," vertelt mevrouw Nieuwenburg. Joustra paste maar
ternauwernood in de kar, die mevrouw Nieuwenburg van haar
bovenbuurvrouw had geleend. Het was voor hem een openbaring. „Hij kwam eruit met een kapotte rug Ja, ik weet dat allang,
want ik maak het elke dag mee. Als je elke keer een stoep van
vier centimeter op en af moet, krijgt je rug een klap." Bij de
bakker in de Haltestraat bleef hij steken, slalommend moesten
Joustra en mevrouw Nieuwenburg om de auto's op de Hogeweg
heen en met veel moeite konden ze het fietsenrek bij Café Neuf
ontwijken. „Hij heeft alles opgeschreven en ik hoop dat hij er wat
aan gaat doen," aldus mevrouw Nieuwenburg.

Bijzonder bezoek
Maandagmiddag is een groep Duitse senioren aangekomen in
Zandvoort. Dat gebeurt op zich wel vaker, maar dit is een
bijzondere groep. Deze ouderen komen uit Brandenburg en
vieren geen vakantie in Zandvoort, maar krijgen een cultureel
programma voorgeschoteld. Het is namelijk een culturele uitwisselingmet een groep Zandvoortse senioren, die een halfjaar
geleden in Brandenburg op bezoek ging De Brandenburgers
(voormalig Oost-Duitsers dus) zijn nog nooit aan de Nederlandse kust geweest. Ze gaan ook naar Haarlem, Amsterdam en
IJmuiden. Bovendien worden ze ontvangen door burgemeester
Van der Heijden.

Andere bezigheden
Twee leden van de Beeldend Kunstenaars Zandvoort (BKZ)
lieten tijdens de open atelierdag zondag verstek gaan. Ton
Timmermans kreeg onverwacht een vakantie aangeboden (wie
zou die unieke kans laten glippen?) en Roland van Tetterode
was aan het verhuizen. Voor oud-onderwijzer en beeldhouwer
Ge Loogman was het heel jammer dat Roland niet in zijn atelier
in de oude Mariaschool was. Ge had nog wel een oude ets van
Roland uit zijn kindertijd meegenomen. Gelukkig liet Paul van
Wierst ons even binnen en toonde zijn werk Het bezoekje aan de
oude Mariaschool was dus met helemaal voor niets.

Kunst en airmiles
Donna Corbani wordt steeds bekender in Nederland. Het werk
van de Zandvoortse/Amerikaanse kunstenares komt binnenkort
bij alle houders van een airmilespas m de bus. Althans een
afbeelding in een folder. Samen met negen andere kunstenaars
(onder wie Herman Brood, Patty Harpenau en Anton Heijboer)
stelt ze zeefdrukken ter beschikking. Flink airmiles sparen dus,
dan kunnen we binnenkort allemaal een prachtige Corbani aan
de muur hangen. Overigens is Donna net per vliegtuig terug
gekomen van een expositie in Amerika. Zondag had ze nog een
beetje last van haar jetleg, hoorde ik in de wandelgangen.

Enorme stoelen
Nog een kunstnieuwtje: wie zondag geen tijd had om langs te
gaan bij Ria van Kooten, heeft nog een paar weken de kans om
een paar grote objecten te zien van haai' hand Ria exposeert
namelijk in het grote landhuis van Elswout. Ook tijdens de
kunstlijn in Haarlem (30 en 31 oktober en l november) is deze
tentoonstelling geopend. Ria laat onder andere enorme geelblauwe stoelen zien.

Maus

Lpekie is op zoek naar een
nieuwe eigenaar. Alles aan
deze Yorkshire Terriër is
klein. Daardoor ziet hij er heel
grappig uit. Bovendien is Loekie altijd vrolijk. Zyn staartje
kwispelt vaak. Hij valt een
beetje weg tussen de andere
grote honden in het asiel. Met
een noodgang duikt hij weg als
hij ze ziet. Maar dat mag als je
klein en jong bent. Hoe jong, is
niet precies duidelijk. Vermoedelijk een half jaar. Wie
deze lieve, grappige, vrolijke
mini-held een fijn leven wil geven, kan terecht bij het Kennemer Dierentehuis, Keesomstraat 5, tel. 571.3888.

Oud-cpureur en uitvinder van de Gatsometer, Maus Gatsomdes, is inmiddels 87 jaar, maar nog altijd even spontaan als toen
hij jong was. Op de receptie ter ere van het nieuwe boek over
honderd jaar autosport en vijftig jaar circuit, was hij uiteraard
een van de eregasten. Hij vertrouwde me toe dat hij een beetje in
de lappenmand zat, maar met drie bloedtransfusies moet hij er
weer helemaal bovenop komen. Hij had voor de aanwezigen een
bijzonder cadeau meegenomen: een poster waarop hij (links)
samen met burgemeester Rob van der Heijden (rechts) in een
oude auto naar het nieuwe circuitmonument rijdt. De burgemeester trok net een kettinkje kapot van de toeter Daarom
moet hij zo lachen. De foto is gemaakt door Wim Touw, schoonzoon van Toon Kortooms.

14-17.30/18.30-20.30 uur, dl.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u.,
zat. 10-14 uur.

Burgerlijke stand
Periode 10-16 oktober 1998
Geboren: John Frederik, zoon
van Frederik Cornelis en Elena
Tevelei. Elianne Vera, dochter
van Alfonsus Maria Bervoets
en Thessa Buddingh.
Getrouwd: Erhan Ince en Linda Hulsbergen. Robert Jan
Smits en Danielle Maria Johanna Eldering.
Overleden: Anna Koper-Horvath, 89 jaar. Petronella Elisabeth Slagtveld-Schnjer, 84
jaar.

Kerkdiensten
Hervormde Kerk: zondag 10 uur: ds v. Leeuwen, SOW, thema:
Spijt, mmv koor 'Ainsi dit 1'eternel' uit Amsterdam.
Gereformeerde Kerk: zondag 10 uur SOW in Hei-vormde Kerk.
Agatha Parochie: zaterdag 19 uur: pastor Duijves. Zondag 10.30
uur: pastor Duy'ves, mmv koor.
Nieuw Unicum: zaterdag 10.45 uur ds vd Meer.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: zondag 10.30 uur: mevr.
Joustra op ontdekkingstocht in een scootermobiel door het dorp
J. Brostrom-Bruin uit Boskoop.
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Schoonmaakpersoneel

Heierman Schoonmaakbedrijf vraagt voor een object te
Zandvoort halverwege de Zandvoortselaan een
SCHOONMAKER (M/V)
Werkdagen ma t/m vr Tijden 7 9 uur (of eerder)

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Uw bedrijfslogo/vignet
m uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden
Tel 020-5626271 Fax 020-6656321

Brugman Trento

De opleiding tot rij instructeur l v m het vrijgeven van de
of vrachtautochauffeur start
maandelijks in Amsterdam
Vraag gratis info (brochure) zoeken wij voor de marketing
SAN
Verkeersopleidmgen van telefoondiensten met
Adam Tel 0206922223
spoed nieuwe medewerkers1
Uitzendburo De Werkbank Richting o a marketing recla
me pr communicatie klan
b v (lid NBBU) zoekt
tenservice acquisitie en licht
" Autoplaatwerkers
administratief werk1 Ook zijn
mm 2 jaar erv
wij actief met andere indus
* Elektromonteurs
trieen zoals horeca biosco
zelfst en hulp
pen videotheken en sport
* Opruimers
centra Ervaring minder be
* Chauffeurs
langrijk dan de wil om te Ie
grootnjbewijs/CCVB
ren Bel TDA 020 6695500 en
maak een afspraak
Tel 020 6769135

Si IiitU'i endc kunststof
knikrn im t ftuetdptiit'ii Lcvribadi
in l klunen Complet t
int l inliouwapp.u attiiu

telecommarkt

7.490,- Cïfrn
]0%nibilcumkortinenu

Brugman Castüla
Scluttei ende landhuis
keuken, It vei naai in de
kleun n vanille einul
essen Afin 265 \ 3051 m
Compleet mei mbomvapparatuin

Oproepen - Mededelingen
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Divers personeel gevraagd
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Een fiscaalnummer is vereist alsmede verstaanbaar kunnen
maken in de Nederlandse taal Hebt u interesse belt u ons
dan Ons tel nr luidt (023)5719292 Antwoordapparaat?
Spreek dan duidelijk uw naam en tol nr m
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Winkelpersoneel gevraagd

Getuigen gez ma 12 okt
B Engelbertstr t o Dirk
Schade aan gepark auto van
verloren zonnedak
Tel 0235715350

Een pruik als het
nodig is!

Herman Rini je Abr feest
HERMAN was geweldig bij
QUEENIE Nico Wim Els Dre

Carpet land Europa s grootste specialist in vloerbedekking
Klaversjassers
gezocht
en raambekleding zoekt voor haar vestiging m Amsterdam
voor de vr avond Hotel Fa
aan de Ant Fokkerweg
ber Inl 5719185 na 18 uur

FULLTIME
VERKOPERS/VERKOOPSTERS

Teuco Relax Duo

B Nico Wim gezellig tot
zaterdag Maaike Bert Leny
Ed Els Bob en

B Rob en Daan bedankt voor
leverancier
die het leuk vinden om onze klanten persoonlijk advies te de geweldige bruiloft XXX
Dus
maakt u voor
geven Jij bent zo iemand die direct aanvoelt wat de klant wil Luck Linda Alex Charlotte
optimaal advies even
en bedoelt Je komt met gedurfde ideeën maar laat de klant
een afspraak'
zelf beslissen
• Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt CHARLOTTE COIFFURES
Voor deze afwisselende functie vragen we MAVO of gelijk ons pas over 3 a 4 dagen
EN HAARWERKEN
waardig Je hebt ai aardig wat verkoopervanng opgedaan en Opdrachten die te laat
Ook gespecialiseerd m
kunt goed met mensen omgaan Van ons krijg je een gede binnenkomen worden
heren(mqat)werken
gen interne opleiding in productkennis en winkelauto
automatisch de week
O nsdags gesloten
matisering
daarop geplaatst
Heeft u interesse in boven geschetst profiel'' Dan kunt u c Wij behouden ons het
schriftelijk reageren naar Carpet land B V Valschermkade 3 recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
1059 CN Amsterdam t a v de heer J van Drunen
of niet op te nemen

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Intercodam Bouwstoffen B V te Amsterdam is o a gespecia
hseeerd in rubbermaterialen in diverse vormen voor isolatie en
opleggingen sport en spel verkeersveiligheid en tal van
andere toepassingen Zij is toonaangevend in haar oranche
Wij zoeken op korte termijn een

Heemsledeslraal 28
bh Hoofddorpple n
Amsterdam

Tel 020-6157107

« Rubrieksadvertentie op
geven9 Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant

Beeld en geluid
B Afstandbediening voor Phi
lips tv video / 25 voor JVC
video ƒ25 Tel 0653721831

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Verhuizingen

DE KLUSSENBUS
Joor iedere klus bellen dus
Tel 023 5713780

afdelmgsmedewerk(st)er

Wenst u meerdere gegevens over deze aantrekkelijke func
tie dan kunt u ons telefonisch bereiken onder nr
0206262411 en vragen naar de heer J Hardeman

Wij zijn zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer
(Metro station Weesperplein)

Simm City B V
groothandel in computergeheugens en processors
zoekt per direct in Amsterdam

Fulltime verkoper
affiniteit met computers gewenst
Bel tijdens kantooruren 0206915540

Huishoudelijk personeel gevraagd

Mode

Monet Strykservice
Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken wij doen het graag voor u
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk
zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot
17 00 uur Wegens verbouwing gesloten van 16 t/m 23 okt
Voor info 0235717177 of 0652502188
B Mantel kinder en dames
stoffen per coupon van ƒ 1
tot ƒ 8 5 0 pst 0235713509

17.695,- Extra
10%jubileumkortmgmi

15.925,Brugman Cameleon
Badmeubel. le\cibaai
in di\ei se gelakte frontkleui en m combinatie
met een luxe mat mei en
wastafelblad
Breedte 130 cm

3. 695,10%jubileumkortmg nu

3.325,-

met

VA ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 023 5714534
« Zie de colofon voor opga
ve van uw rubieksadvertentie

KiUKiNS& BADKAMERS

*au 11.00-17.00 uur

*ERKEND

DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:
AMSTERDAM, Stadhoudci skade 74,020-6752956. HOOFDDORP". Kruisweg 785 C, 020-6533462.
ZAANDAM". Pieter Ghijscnlaan 11/Provmualeweg, 075-6157867. ZOETERWOUDE". Hoge Rijndyk 195,071-5892086
* ook Badkameishowi oom. Ovenge adiessen vindt u in de Gouden Gids
Bi ugnidii installatieplan voor de
complete installatie van uw keuken en badkamei

Financien en
handelszaken

Autoverzekering

geopend

Vraag naar de
uitgebreide fmancieringS'
mogelijkheden

Inbouuappaiatum binnen 48 uur geleverd.

KÏ" s -s, *%, \ *

!

Sport, spel en
ontspanning

Gevraagd hulp in de nuis Gevr huishoud hulp voor ou Sportmassage ontsp
houd 1 x per week 900 dere dame in Z voort 3 x Z Shiatsu voetreflex
1200 uur Tel 0205719348 uur p w i o Tel 0235717928 Tel 0235714092

Multifunt tionele douchecahmr \ooi 2 p e i s met
lioofdtlouthe en \ ot tmahsagi. Tin ks stoombad,
ki uidensloombad hete
hu ht fun< tie vei lichting,
i adio- en ( omputerbtdieningspanLel
Inclusief plaatsing'

X Y Z BV verhuizingen en
kamerverhuizingen/transport
Voll verz Dag nachtservice
320 6424800 of 0654304111

SCHILDER heeft nog tijd v
Dinnen en buitenwerk Vnjbl
De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verzorgen prijsopgave
Dpleidingen/
van offertes orderafhandeling en contacten onderhouden Bellen na 18 00 uur 5719800
met buitenaienstmedewerkers opdrachtgevers en fabnkan • ANNULERINGEN van ad
cursussen
ten
«/ertentie opdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
Wij verwachten een opleiding op MEAO niveau kennis van richten aan Micro s Weekme Engels v beginners + half
de Engelse en Duitse taal is gewenst Uw contactuele vaar dia Postbus 156 1000 AD gev ƒ 6 p/u Begin 26/27/29
digheden zijn goed U zult in een teamverband werken
okt Progress 0204124800
Amsterdam

U kunt uw sollicitatie voorzien van uw CV binnen 10 dagen
richten aan Intercodam Beheer B V Postbus 15324 1001
MH Amsterdam

9.650,-Ettra
10% jubileumkortme nu

Uitgebreide Garantie

Vragen over
de bezorging?

v» -««v s*. *

€» Leveren/monteren alle merken
0 Autoruiten origineel
® Kentekenplaten
s Gelaagd en gehard glas
volgens rnodel op maat

Bel Interlanden Spreigroep
0900-8998200
(20 cpn)

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18,2042 CJ ZANDVOORT

maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur

Fax 023 - 573 68 35

Op Internet http //www chrysler nl

C M I O S I I R V o ' i K l k fecift hiar v o o r u i t s t r e v e n d e ideeën over ruimte sinds bc^in j a r e n
t a c h t i g vorm K e e r op k e e r wordt het b i j z o n d e r e c o n c e p t vin ruimte funclioniliun en
c o m l o r t uilkedngd Met op z n z a c h t s t gezegd het nodige succes Over succes gespro
ken Tijdelijk kunt u bij de Chrysler dealer ook succesvol z a k e n d o e n w a n t hij biedt u
een e x l r n he>t,e iimnlpnjs voor uw huidige auto Ln u al krijgt u diar voor t e r u g ? Len
m t e r dm c o m p l e t e en zeei c o m f o r t a b e l e u i t g e r u s t e auto

We noemen de inco (S[ )

Iwee urbiks e l e k t r i s c h b e d i e n b a r c ramen ( S E ) en s p i e g e l s stuurbekrachtif,m 0 en t w e e
s c h u i f d e u r e n T e i w i j ] z e l f s r i j p l e z i e r s t a n d a a i d is

Om no^ mnr te z w i j g e n over de

e n o r m e k e u z e v r i j h e i d m m o d e l l e n en o p t i e s W a a r o n d e r de Grand V o y i { , e r mtuuilijk
De C h i > b l e i V o > a ^ e r e i g e n l i j k zou u m z e l f eens m o e t e n t e s t e n De C h r y s l c i deilcr
u d i a r v o o r ille ruimte

Chiyslei

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
C h r y s 11 r V o y •\ ^ L r 1 4 i S v i n i f f 5 5 995
l i | v i i t l t i s <.f H I W il i m po i 11 u r c s c l k o ML n r i j k l a i r nnkcn in v ( . r w i | d c r i n ( , s h i ) d i i K < - O l l c T. L v n m f ƒ 1 0 7 1
p t r nmnd ( c x c l v e r z e k e r i n g
Vu i ni (.u 11 01 m 11 «. lul C h r> s U r I c i s c (H-I 7 16 78 50 D f C h ry si ir Nidirhnd 11 V
0 3 1 7 36 14 00 Fiidiliitv m n h o d i p mode Ik n 1998 Wiizi^i n^m vooi behoudt n

Hl W en b r n n d s t o l )
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TZB door winst
aan de leiding
ZANDVOORT - Door een
eenvoudige 0-6 overwinning
op BDK heeft TZB de koppositie ingenomen in de zevende klasse van de KNVB De
Zandvoorters blijken tot de
sterkste van deze afdeling te
behoren en kunnen dat bewijzen in de wedstrijd over
twee weken tegen concurrent Heemstede
In het eerste kwartier kon
BDK het de Zandvoorters nog
enigszins moeilijk maken TZB
had het initiatief al genomen
maar moest uiterst geconcentreerd verdedigen om de snelle
counters af te slaan Toen dat
onder de knie was en TZB via
Dennis Schrader op een 0-1
voorsprong kwam, verliep de
strijd ten gunste van TZB
De ploeg van coach Joop
Blom beheerste de wedstrijd
met goed voetbal Het aanvallende spel resulteerde na een
half uur in de tweede treffer
voor TZB, nu van Riek de
Haan, 2-0 De tweede helft was
een formaliteit De Zandvoorters bleven goed de combinatie zoeken en het jeugdige
BDK had geen passend antwoord op het uitstekende positie spel van TZB
Doelpunten konden eenvoudig niet uitblijven Mischa Tibboel pikte zijn doelpuntje mee
en Riek de Haan gaat weer
meetellen op de topscorerslijst
door zijn tweede doelpunt van
de middag te scoren, 4-0 In de
slotfase liep TZB uiteindelijk
uit naar een fraaie 6-0 zege
door treffers van Stem Metzelaar en Remy van Loon „Het
was een gemakkelijke overwmmng," vond trainer-coach
Joop Blom „Het was onze beste wedstnjd van het seizoen en
we kijken nu uit naar Heemstede dat over twee weken op bezoek komt"

Willem Koene
klopt peloton
ZANDVOORT - De slotrit
van de HSV De Kampioen leverde voor de Zandvoorter
Willem Koene een fraaie
overwinning op Op het wielerparcours Westhofbos in
Spaarndam liet hij het gehele
peloton de hielen zien
De stnjd ging om de Piet
Roodliep-beker, een bestuurshd van de Kampioen, die onlangs overleed Vele renners
hadden hun zinnen op deze beker gezet en gezien de grote
opkomst van maar liefst 36
renners zou het een spannende strijd worden Het tempo in
de koers over vijftig kilometer
was hoog maar toch slaagden
half koers, amateur Michel
Luiten en veteraan Willem
Koene enn te ontsnappen uit
het peloton De twee renners
bouwden een voorsprong op
vari dertig seconden
Na vier ronden kreeg Luiten
een lekke band en Koene kon
alleen de voorsprong met nouden en keerde terug m het peloton De Zandvoorter was
echter nog met verslagen en
vijf ronde voor het einde probeerde hij het weer Nu lukte
het wel en pakte hij een mooie
overwinning
„Ik heb de vorm van enkele
weken geleden in de ronde van
Luxemburg weten vast te houden," aldus Koene „Daar werd
ik in de eerste etappe tweede,
m de tweede etappe eerste en
m de bergtijdrit werd ik derde
Op 24 oktober moet ik nog rijden m de bloemenveiling van
Aalsmeer Ik zal kijken of ik
daar nog wat kan presteren "

Duel gestaakt na armbreuk van Termaat
r

ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen
speelde voor de tweede keer dit seizoen maar een helft
Nadat eerder de wedstrijd tegen KDO om invallende duisternis werd afgebroken werd nu de strijd tegen koploper
SIZO na vijfenveertig minuten, bij een 3-0 voorsprong voor
de Zandvoorters, gestaakt Nadat eerst doelman Michel
Winter met een hoofdwond naar de dokter moest, kwam
Dirk Termaat na een veel te harde charge zo ongelukkig
terecht dat de Zandvoorter met een armbreuk per ambulance naar het ziekenhuis moest worden afgevoerd
Dat was voor de scheidsrechter aanleiding de strijd te
staken De Zandvoorters waren daar bhj mee, want de concentratie was ver te zoeken en
een hervatting van de stnjd
had nog meer ongelukken kunnen opleveren „Toen de
scheidsrechter het voorstel
deed om te stoppen, was dat
emotioneel gezien voor ons het
beste," stelde coach Fred van
Rhee na afloop „De kans dat
de wedstnjd uit de hand zou
lopen was heel erg groot SIZO
was veel te opgefokt bezig en
speelde veel te ruw Dat gaven
ze na afloop ook wel toe "
Maar voor
het zover was
legden
de
Zandvoorters
een gaaf partijtje voetbal
op de mat De
Zandvoorters
kwamen zonder de geblesseerde Pieter
Keur en Pieter Brune m het
veld, maar dat bleek geenszins
een verzwakking te zijn De
ploeg van trainer Willem Buchel combineerde er lustig op
los Op het middenveld verdeelde Sander Hittmger het
spel perfekt, terwijl in verdedigend opzicht Rocco Termaat
en Michel Schraal hun mannetje stonden Voeg daarbij de
aanvallers Rob van den Berg,
Paul Longayroux en Ferry van
Rhee en er staat een uiterst
sterk team
Na een kwartier spelen kreeg
Zandcvoortmeeuwen de eerste tegenslag en aanslag te verwerken Op doelman Winter
werd onnodig fel doorgehaald
hetgeen de Zandvoortse doelman moest bekopen met een
enorme hoofdwond De strijd
werd even stil gelegd maar verder spelen was er niet bij voor
Michel Winter Een reserve
doelman ontbrak waardoor
veldspeler Ruud van Laere onder de lat ging staan Het werk
dat hij kreeg te doen deed hij
nog alleszins acceptabel
De stnjd was nauwelijks hervat of Paul Longayroux liet een

van zijn befaamde afstandsschoten los en dat betekende
1-0 De Zandvoorters tikten de
bal bekwaam rond terwijl
SIZO een paar maal onbesuisd
uithaalde Sander Hittmger en
Ferry van Rhee werden het
slachtoffer maar konden toch
verder spelen De slotfase van
de eerste helft zou bijzonder
spectaculair worden Dirk Termaat kreeg een goede mogelijkheid en verdediger Frans
Valks knalde de bal op de lat
Een Zandvoortse treffer hing
in de lucht Drie minuten voor
de rust kopte Ferry van Rhee
de bal schitterend in de kruising na een
even schitterende hoekschop
van
Rob van den
Bergh
Een
minuut later
________ was het opmeuw feest in
de Zandvoortse gelederen De
bal ging weer van voet naar
voet waarna Rob van den
Bergh de aanval afsloot met
een geweldige mooi en onhoudbaar schot, 3-0 De Hillegommers zagen de eerste nederlaag aankomen en toen
Dirk Termaat op weg ging naar
het doel volgde een keiharde
tackle van achteren De Zandvoortse middenvelder kwam
ongelukkig op zijn arm terecht
en de gevolgen waren een gebroken bovenarm Veel zin om
verder te voetballen bleek er
met meer te zijn bij de 23 acteurs
Over het vertoonde spel was
coach Van Rhee uiterst tevreden „Wat voetbal betreft ben
ik zeer content We speelden
een prachtige party voetbal en
we kwamen zeer verdiend op
een 3-0 voorsprong Ik ben echter met zo blij met alle blessures In twee wedstrijden hebben we zeven blessures opgelopen en dat is wel erg veel De
scheidsrechter had in deze
wedstnjd best strenger mogen
optreden Sommige overtredingen waren njp voor een
kaart"
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Racetitel voor
Joost Koenders
ZANDVOORT - Hij heeft
het enige weken spannend
gehouden maai in de laatste
race van het seizoen paktp
Joost Koendei s uit Bentveld
het nationale kampioen
schap m Citroen Saxo Cup

Doelman Winter
ook vroegtijdig
naar de kant
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Slaag m een keer voor alles Tapijt, vinyl,
karpetten, gordijnen, zonwering en parket
en laminaat koop gerust, want Carpet-land
garandeert* u de scherpste prijs
Ook op zondag 25 oktober U bent van harte
welkom van 10 00 tot 17 00 uur
Amsterdam Stadhouderskade 93 lel 0206625151
Khprozcmveg40 tel 0206368575 Anthonj rokk<.rwcg21
tel 0206176119 SpaUcrwcg 44 B lel 0206650200
llaarlcmmiruig 337 lel 0206881000
*Clckrsgot-dkopt.r'' \crschil terug'

De vriendin (links) van Dirk Termaat maakt zich terecht zorgen Ook broer Rocto is met bh]
Toto F n c k \ a n C l ( c f

Zandvoortmeeuwen: slechte zondag
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen komt er
steeds slechter voor te staan
in de derde klasse KNVB De
Zandvoorters verloren nipt
met 3-2 van KHFC, terwijl
concurrent in de onderste regionen Ripperda met drie
punten aan de haal ging
In de wedstnjd tegen KHFC
speelde Zandvoortmeeuwen
een stuk beter dan de laatste
weken De Zandvoorterse elf

waren door het bestuur bijeen
geroepen en in een goed gesprek werden de spelers verzocht er meer voor te doen
Dat bleek te helpen want tweemaal dne kwartier knokten de
Zandvorters voor elke meter
grond
KHFC was over het geheel
genomen de beter spelende
ploeg, maar kon toch met echt
veel indruk maken Vooral in
de eerste helft viel er nauwelijks een doelpoging te note

De Kruijff en Klein
werken zich omhoog
ZANDVOORT - In de Alijn van de Zandvoortse Bridge Club zijn mevrouw De
Kruijff en de heer Kleyn de
laatste weken bijzonder op
dreef Vanuit een degradatiezone werkten zij zich op naar
een tweede plaats
De tweede plaats achter De
Kruijff/Klem werd in de wedstnjd op woensdagavond mgenomen door mevrouw Molenaar en de heer Koning met 57
procent De eerste plaats in
het totale klassement wordt
nog ingenomen door de dames
Boon en Koning, maar gezien
het voorgaande is het de vraag
hoe lang dit nog duurt
De B-lijn leverde een overwinning op voor de heren Van
Leeuwen en Veldhuizen met
en score van 58 procent Op
minieme achterstand eindigden mevrouw Van Os en de
heer Harmsen als tweede Met
nog twee wedstrijden voor de
boeg nemen deze twee paren,
mede door hun goede scores,
de hoogste twee plaatsen m
De dames Van Deursen en

Van Duijn hadden m de C-lijn
een goede avond Met 63 procent pakten zij de eerste
plaats, waardoor zij klommen
van de vierde naar de tweede
plaats Goede tweede met 62
procent werden de dames Van
der Rijst en Van der Storm
Lijstaanvoerders m deze lijn
zijn de dames Lemmens en
Vrolijk
In de competitie van donderdagmiddag leverden mevrouw
De Vries en de heer Vergeest
een uitstekende prestatie door
met 59 procent de meest begeerde plek te bezetten Vooral mevrouw De Vries was op
dreef door met een paar wonderbaarhjke akties de zaaltop
m de wacht te slepen Met 58
procent legden de heren Hen
non Verpoorten en Van Leeuwen beslag op de tweede
plaats Zij hebben een onoverbrugbare voorsprong opge
bouwd op nummer twee, de
dames Boon en Van der Meu
len Niet vooi de eerste keer
waren de dames Stocker en
Versteege m de B-lijn te sterk
voor hun tegenstanders

Willem Pijper de fitste atleet

ZANDVOORT - De vijfde
Fitness Paradise Fitgames
zijn opnieuw een prooi geworden van de onvershjtbare
Willem Pijper, terwijl bij de
vrouwen Sandra Aries met
ZANDVOORT - De Zand- de overwinning ging strijken
vooitse surfers Tim Klijn en
Jaap Knele zijn m recordtijd
De sfeer was geweldig m Fitde Noordzee overgestoken ness Paradise aan de ParadijsTwee minuten minder dan weg De veertien atleten weracht uur surften de mannen den omnngd door een grote
van Engeland naar het Zand- schare toeschouwers, die voor
voortse strand
luide aanmoedigingen zorgde
De onderdelen die de atleten
Klijn en Knele waren vanuit moesten aflegen waren tien
Lowestoft van start gegaan om minuten roeien op de ergomehet record van Stefan van den ter, push ups, tien minuten
Bei g en John van de Starre uit steppen op de traploop machide boeken te surfen Het acht- ne, optrekken, tien minuten
tienjaar oude record stond op fietsen, sit ups voor de dames
acht uur en acht minuten en dips, verticaal opdrukken
Dooi het zware weer, er ston- voor heren en als laatste onden enorme golven, leek de po- derdeel de strandloop Voor de
ging te mislukken
dames dne kilometer en voor
In café Riche was de span- de heren vier kilometer Tusnmg te snijden onder farmliele- sen ieder conditieonderdeel
den en belangstellenden De kregen de deelnemers vyf miberichten bhjven uit Hoe het nuten rust en na ieder krachtde surfers verging was met be- onderdeel moest er drie mmukend De recordpogmg leek te ten gerust worden
gaan mislukken totdat ver op
De onderlinge sfeer was zeer
zee de lichten van de volgbo- sportief De deelnemers moeten te zien waren De uiterst digden elkaar aan en zweepten
vermoeide Tim Kujn en Jaap elkaar op naar grote hoogte
Knele zetten ten hoogte van Bij de dames was Sandra
de reddingspost voet op het Anes, winnares van vongjaar,
strand en werden juichend er vooraf niet erg gerust op Zy
dooi de familieleden begroet vreesde de tegenstandsters,
De poging wass geslaagd door maar achteraf bleek Anes duitien minuten sneller te surfen delyk de steikste Ingnd van
dan Van den Berg en Van de der Peet werd heel knap tweeStarre
de terwijl Rosa de Fauna beslag legde op de derde plaats
De titelstnjd bij de mannen
Klaverjassen
was ook dit jaar bijzonder
ZANDVOORT - TZB Softbal spannend De wedstnjd werd
houdt op 13 november een kla- van live verslag voorzien door
verjasavond m de kantine van Eurosport reporter Ronald
de club De klaverjasavonden Wustenberg en dooi Jaap Kozijn voor koppels Inschrijven per van ZFM De stryd zou
kost tien gulden Er zijn diver- zich ook dit jaar afspelen tusse prijzen te winnen
sen de kemphanen Willem Pu-

Klyn en Kriele
surfen recordtijd

ren De Zandvoortse spits Robm Castien, spelende voor
KHFC, werd aardig m bedwang gehouden door Jeffrey
van den Broek, terwijl aan de
andere kant aardige duels te
zien waren tussen Barry Paap
en KHFC-er Arno Stobbelaar,
die zijn roots ook al bij de
Zandvoorters heeft liggen
Na een O O ruststand ontstond er een doelpuntrijke
tweede helft KHFC nam na
vijf minuten een 1-0 voorsprong Castien ontsnapte
even aan de dekking en dat is
dan meestal raak Zandvoortmeeuwen toonde veerkracht
door de aanval te zoeken Na
een kwartier spelen legde Barry Paap en bal voor de voeten
van Timo Greeven die raak
schoot, 1-1
Zandvoortmeeuwen kwam
meer m het spel en rook dat er
meer m zat De aanvallende
activiteiten werden echter ruw
onderbroken door een snelle
counter van KHFC Over links
werd de bal voorgegeven waarna Spee de bal achter doelman
Mare Buchel schoot, 2-1 Het
spel van de Zandvoorters was

niet echt geweldig maar de mzet bleef voorbeeldig Door
mistasten van de doelman van
KHFC kon Barry Paap de bal
in het verlaten doel schuiven
2-2 Een gelijkspel zat er m
voor de Zandvoorters maar vijf
minuten voor het einde sloeg
het noodlot toe Een effectvolle inzet van Zeeman verdween
via de arm van Mare Buchel m
het doel waardoor de Zandvoorters alsnog met lege han
den huiswaarts keerden
„Het team heeft collectief
zeer sterk gespeeld vond
trainer Alex Heesemans „De
opdrachten werden heel goed
uitgevoerd en we speelden met
een voorbeeldige inzet Dit was
het effect van een praatsessie
In mijn ogen dacht ik dat een
gelijkspel rechtvaardiger geweest zou zijn KHFC speelde
verzorgder voetbal maar wij
speelden met heel veel inzet en
verloren door individuele fouten Als we weten op te bren
gen om keihard te trainen dan
kunnen we echt meedraaien
maar er moet veel voor gedaan
worden Het mag niet eenmalig zijn "

Café Bluijs zegeviert
in zaalvoetbaltoernooi
ZANDVOORT - Het horeca-zaalvoetbaltoernooi, dat vooi
de vijfde keer in successie werd gehouden stond in een grote
publieke belangstelling Voor de laatste keer was de Pelli
kaanhal plaats van handeling Café Bluijs nam de titel ovei
van Chm Chm
In poule A wist Bluijs alle
wedstnjden winnend af te sluiten, hetgeen in poule A Café
Harlekijn deed Om de tweede
plaats brandde een fel gevecht
los, want deze plek gaf iccht op
een plaats m de halve finale
Vooral in poule A was de spanmng te snijden Veel wedstrij
den werden pas m de slotfase
beslist doordat de coaches
hun tactiek afstemden op het
feit dat een doelpunt gescooid
door een dame dubbel telde
De eerste halve finale tussen
Bluijs en Chm Chm ging gelijk
op Bluijs nam een l O voorspiong en stond die niet meer
af Bluijs liet zelfs nog een
strafschop onbenut Ook de
tweede halve finale was gelijk
opgaand en spannend Hailekijn leek op een eenvoudige
overwinning af te gaan dooi
een 2 O vooi sprong te nemen
Een doelpunt gescooid dooi
een dame dat dubbel telt

bracht Spaghettihuis langszij
maar m de slotfase scoorde
Harlekijn alsnog de winnende
treffer
In de strijd om de derde en
vierde plaats bleef het Spag
hettihuis met 3-0 Chm Chm de
baas In de finale begon Harlekijn sterk door de bal tegen de
binnenkant van de paal te
schieten Dat was voor Bluijs
het sein een schepje er bovenop te doen Beide teams waren
aan elkaar gewaagd maai dooi
een tijdstraf van een speler van
Harlekijn kon Bluijs een l O
vooi sprong nemen Toen een
dame van Bluijs een doelpunt
scoorde (3-0) was de strijd beshst Voor Café Bluijs de fraaie
bekei teiwijl de doelman van
dit team Henk Rietveld het
hele toeinooi met een doelpunt tegen kreeg Tot beste
dame van het toernooi werd
Nieke Valkesteijn van Café
Basta uitgeroepen

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag
00 00 0700 2FM Nonstop
07 00 09 00 Goedemorgen Zandvoorl
09 00 12 00 De Watertoren
12 00 15 00 De Muziekboulevard
15 00 17 00 Da Kustwacht
17002000 ZFM Nonstop
2 0 0 0 2 2 0 0 De Kustwacht
22 00 24 00 Tussen Eb & Vloed

In het midden zet de latere kampioene Sandra Aries een mooie afstand neer tijdens het roeien op de
ergometer
Foto Ltick\anClecC

per en Pepijn Paap Een paar
weken was de koude oorlog
tussen de beide heien al aan
de gang Dat bleek uit een hevige biiefwisseling tussen beiden, waarin ovei en weer getiacht werd elkaar uit het
evenwicht te brengen
De 105 kilo wegende Willem
Pijpei, die de voorafgaande
twee edities van de Fitgames
ook al op zijn naam geschieven
had bleek ook nu aan het langste eind te tiekken De huidige
"appelmoesgeneiatie",
een
uitspraak van Pijper, moest
het ook dit keei afleggen tegen
de ijzeisteike Zandvoortse

Zandvoorts
Nieuwsblad

weei te spieken over het verloop van deze succesvolle en
spoitieve dag die mede mogelijk weid gemaakt dooi HBR
adviesbuieau, to the Point Inteispoit Michael Lijesen, Maitijn's Fietsenhoek en Sport
Energie „Dooi de enthousiaste samenweiking tussen sponsors, scheidsiechteis, deelnemers, verslaggeveis toeschouweis, ondernemers die pnjzen
tei beschikking stelden en de
gemeente Zandvooi t is het wedeiom een groot succes gewoiDe organisatie, Remy en den We kunnen teiugkijken
Yvonne Diaaijer van Fitness op een zeer geslaagd eveneParadise, waien ook dit jaar ment," aldus Remy Diaaijei
spoitman
Pepijn Paap was teleurgesteld met zijn tweede plaats,
ondanks de goede resutlaten
op alle onderdelen Ralph Ban
mnk een sportman uit Umuiden werd goede deide en de
vierde plaats was voor Elijah
Hughan OpdeviaagofWillem
Pijpei nog iets kwijt wilde over
de "appelmoesgeneratie reageerde hij „Ik wil geen zout m
de open wonden sti ooien dus
zeg ik maar niets meei

Vrijdag
00 00 07 00 ZFM Nonstop
07 00 09 00 Goedemorgen Zandvoort
09 00 1 1 00 De Watertoren
11 00 12 00 ZFM -t- (Een programma speciaal voor de senioren)
12 00 13 00 ZFM Redact e (Met de gemeentevoorlichter)
13 00 15 00 De Muziekboulevard
1500 1700 De Kustwacht
1700 1800 ZFM Nonstop
1800 1900 ZFM Sport
1 9 00 20 00 v/h Monopole (L ve vanu t Hotel Hoogland)
20 00 22 00 Eurobreakdown
2 2 0 0 2 4 0 0 BPM
Zaterdag
00 00 OS 00 ZFM Nonstop
08 00 10 00 Broekophalen
10 00 1200 Goedemorgen Zandvoort (L ve vanuit Cate Neuf)
12 00 18 00 Zandvoort op Zaterdag
18 00 19 00 Tussen Pits S. Paddock
1 9 00 20 00 De Cocquerell
20 00 24 00 De Kustwacht
Zondag
00 00 09 30
09 30 10 00
1000 1200
12001700
1700 1900
19 00 24 00
21 00 24 00

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazne
De Kustwacht
Kustwacht Report
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De Bentveldei verspeelde in
de voorgaande laces een aan
te vooi spi ong en kon emge we
ken geleden op zijn eigen
Zandvooitse lace cutuit de ti
tel veilig stellen Het ging toen
gigantisch mis met een botsing
m de Taizanbocht De concui
rentie bestaande uit Gaby UI
jee en Feiry Duivenvooido
kwam toen angstig dichtbij
De slotiace op het circuit,
van Jeiez in het zuiden van
Spanje was ei een om in te lijs
ten Koenders won deze lace
en toonde aan een terechte
kampioen te zijn In de wed
strijd gingen Uljee en Duiven
voorde goed van stait en ver
wezen Joost Koenders naai de
derde plaats Koenders scoor
de eerst een extra punt dooi
de snelste ronde te rijden en
bleef vervolgens lustig wach
ten op een kans om te passé
ren
Uljee en Duivenvoorde slo
ten telkens de gaten waardooi
Koenders vrijwel geen moge
hjkheid kreeg een geslaagde
passeeractie uit te voeien In
de laatste ronde lukte het
Koenders wel om een inhaalmanoeuvre te plaatsen Vlak
voor de finish lieten de koplo
pers een gaatje vallen en Koen
ders dook er meteen in om als
eerste de finishlijn te passeren
Zodoende werd het kampioen
schap gevierd met een zeer
fraaie zege in de slotrace van
het seizoen

Weesp te sterk
voor ZHC-dames
ZANDVOORT - Het dit
jaar goed draaiende ZHC
hockeyteam speelde zondag
een kansloze wedstrijd tegen
Weesp In Weesp werden de
Zandvoortse
hockeysters
met 6-1 afgetroefd
De ZHC begon de stnjd nog
al gehavend Twee speelstei
kregen een aannjdmg met de
auto en verschenen daardoor
te laat voor het begin van de
stnjd De concentratie was
daardoor weg en in een mum
van tijd stond ZHC met 2 O
achter Nog voor de rust voei
de Weesp en de druk en de
score op naar 3-0 en was de
wedstrijd voor ZHC voorbij
In de tweede helft leek ZHC
in de stnjd terug te keren toen
Miranda Schilpzand tegen
scoorde 3-1 In plaats van een
kentenng van de wedstnjd
duurde deze opleving maai erg
kort Het spel van ZHC werd er
met beter op terwijl Weesp nogeens aanzette en het tempo
verhoogde ZHC werd toen
kansloos weggespeeld naar
een 6 l nederlaag en moet
deze wedstrijd maar heel snel
vergeten

Zandvoort '75
geen partij
ZANDVOORT Vooi
Zandvoort '75 valt ei kenne
lijk weinig eer meer te beha
len in deze competitie Wederom werden de Zandvooi
teis naai een giote nedeilaag
gespeeld Nu bleek Zuidvo
gels met 8-0 veel te steik
In de eerste minuten van de
wedstnjd leek het er nog een
beetje op DeZandvooiteisga
ven goed paitij en waagden
een enkele doelpoging Toen
de eeiste tegentreffei viel \vas
het gedaan met het veiweei
van Zandvoort 75 Keei op
keei weid de Zandvoortse vei
dedigmg uiteen gespeeld en bi]
de lust was de schade tot 4 O
opgelopen De tweede helft
was een formaliteit Zuidvo
gels deed met Zandvoort 7i
wat hr>t wilde en won met 8 O
Nogmaals ku am naai voren
dat we te veel kwaliteit mis.
sen stelde tiainei Wessel Co
lijn ,We komen heel veel te
koit ei was totaal geen
scheipte en het was heel
slecht Met zulke cijfeis veihe
zen mag met maai na zeven
wedstnjden is het wel al duide
lijk dat degiadatie onveimijde
lijk is

Topscorers

ZANDVOORT - Ook dit
weekend bleek TZB heel doel
tieffend RickdeHaanscooide
tweemaal en klimt op naai de
tweede plaats Die deelt hi|
met teamgenoot Stem Met?e
laai Mischa Tibboel gaat nog
altijd aan de leiding met acht
tieffeis waarvan ei een dit
weekend gescooid is De con
cunentie vooi TZB moet ko
men van ZVM zateidag m tai
die speelden al twee keet een
halve wedstnjd (Tussenstand
Mischa Tibboel TZB 8 doel
punten Riek de Haan TZB b
Stem Metzelaai TZB 6 Piet ei
Keui ZVM zat 4 en Sandei
Hittmgei ZVM zat ook 4)
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OKTOBER

5 AAR
GARANTIE

AUTOMERK

BANDENMAAT

Voor o.a. Ford Fiësta,
Rat Panda
Voor o.a. Seat Ibiza,
Peugeot 205

135/80 R13 S

Voor o.a. Opel
Corsa, Citroen ZX

165/70 R13 S

VAN

VOOR

VAN

35.-

145/80 R13 S

55.-

Voor o.a.VW Golf,
Seat Toledo

Voor o.a. Daihatsu
Charade, Honda Chric
Voor o.a. Ford Sierra,
Opel Ascona
Voor o.a. Toyota
Corolla, Toyota Carina

VOOR

155/80 R12 S

Opel Kadett E 1.3i/1.4(i)/16i ('86-10/'9D ex. combo, GT.
Opel Kaden E i.8i/2.0i C86-io/'9l)
ex. combo, GT.

Mazda 626 1.8/2.0(0/2.21 C87-6/'92) excombi/16V.
Renault Espace 2.2i (5/'89-'96) ex. Quadra.
Seat Ibiza 1200/1500 + i ('87-6/'93).

165/80 R13 S

LAAGSTE PRIJS

LAAGSTE

Mazda 1211.1/1.3 di/'87-7/'92). Seat Marbella

185/70 R13 S

C87-7/'92). Opel Corsa A 1.2i/1.3(i)/1.1i HB (l/'87-3/'93).
Opel Astra 1.4i/1.6i/1.7D/1.8i/ 2.0i (10/'91-12/'95)
ex. GT, combi.

Voor o.a. Alfa, Ford,
Lancia

1AAGSTE PRIJS

Citroen AX (9/'86-'97) ex. GTi/4x4. Ford Sierra
1.6/1.8/ZOi (9/'87-3/'93). Opel Corsa A 1.2i/1.3(i)/1.4i
Sedan (l/'87-3/'93). Renault TwingO 1.2i (3/'93-8/'96)
excl.TP.Saab900i/9002.0i/2.1i
(l/'87-10/'93).
LAAGSTE

AUTOMERK
Voor o.a. Seat Ibiza,
Peugeot 205
Voor o.a. Citroen AX,
Rat Cinquecento
Voor o.a. Peugeot
309, Renault 19
Voor o.a. Citroen BX,
Peugeot 405

BANDENMAAT

PRIJS PER STUK

VAN

VOOR

145/80 R13 S Sprint»

145/70 R13 T T-trac

AUTOMERK

BANDENMAAT

Voor o.a. Opel Kadett,
Ford Escort
Voor o.a. Mazda 323,
Renault Mégane

15 5/80 R15 T

Voor o.a. Alfa 33,
Opel Astra
Voor ö.a. VW Golf GTI,
VWVento

165/70R13TT-trac

165/70 R14 T T-trac

PRIJS PER STUK
VAN

VOOR

195/50 R15 V P5000D

RatUno45iE(9/'89-'94).
Mitsubishi Lancer i.3/i.5i (8/'88-5/'92).
Nissan Sunny 1.1/1.6 (10/'86-10/'90) ex. sedan/combi.
SuZUki AltO (l/'89-'96).
LAAGSTE PRI|S

'•:.• .

rara-

.

;

Citroen BX ME/RE. Fiat Panda lOOOiE.
Renault Clio i.2i (s/'90-u/'9D.
LAAGSTE PRIJS

PRIJS

199.-

Ford Fiësta l.3i ex. autom. Mitsubishi Colt
1.3/l.Si (8/'88-5/'92).

Nissan Micra i.Oi iev (8/'92-l.
LAAGSTE

2x voor
VOOR
VAN

2x achter
VAN
VOOR

VW Golf II & III
'83 - (excl. GTI, VR6, G60)
Nissan Micra
'83 -'92

Peugeot 309
'85 -'94
Mercedes 190
'83 -'93

259.-

199.199.249.-

PRIJS

209.-

Rat Uno 60iE (5/'90-3/'93). Ford Escort III
i.4i/i.6(i) ex. combi. Mitsubishi Lancer i.3/i.5i
(8/'88-5/'92). Opel Kadett
ex. combo/caravan.
LAAGSTE

'91-(excl.GSI,GD

PRIJS

Opel Astra l.W1.6i/1.8i HB (10/'91-12/'95) ex. GT, 16V.

Peugeot 405 l.6(i)/i.8(i)
(l/'89-9/>95).

Fiat Cinquecento 0.9. Ford Sierra i.6i
(10/'89-2/'93). VW Golf III 1.4(9/1.6(9
(ll/'91-12/'95) ex. GT.
LAAGSTE PRIJS
Opel Corsa B 1.2(i)/1.4(i) (3/'93-) ex. 16V.

Opel Vectra i.6i C89-i2/'93).
LAAGSTE PRIJS
Nissan Primera 1.6 (io/'90-4/'93) ex. combi, 16V.
Peugeot 106 1.4i XR/XT (10/'91-4/'96).
VW Golf 1.3(9/1.6 (9/'85-7/'92).
LAAGSTE PRIJS

Citroen ZX i.ii/i.4i/i.6i/l.8i/i.9D. Mazda 323
1.1/1.3/1.5 (6/'87-10/'89). Volvo 460 1.8i
LAAGSTE

PRIJS

ALLE UITLAATDELEN IN
VOORRAAD, BEL NU VOORDE
LAAGSTE PRI|S!

LAAGSTE PRIJS

KOOP NU

BETAAL
LATER!

OPTISCHE
REMMEN
REINIGEN
REMMENTEST

Banden, uitlaat, remmen
of schokdempers.
Wat er ook nodig is,
met de Kwik-Fit unieke GRATIS
AutoCard hoeft u pas 3 maanden later te betalen!
Zonder ook maar één cent rente! Vraag de Kwik-Fit
manager vandaag nog naar de voorwaarden.

'LAAGSTEP/?/JS>
GARANTIE

3 MAANDEN RENTEVRII

(op computer testbank)

NIEUW: ALMERE^STAD, Randstad 22 nr. 39, 034-5303222
DE PROFESSIONELE RCMSERWCE VAN KWIK-FIT

PER SET

169.-

Citroen BX 15/16/19. Ford Fiësta i.li.

ACCU'S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.

Voor o.a. v.a. £
Opel Kaden &

Nissan Primera i.6(i) (io/'90-9/'9ö ex. combi.
Peugeot 306 i.l/i.Wi.6/1.8 HB (3/'93-2/'97).
Renault 21 l.7(i)/2.0i/2.2i <3/'86-4/'94).
Rover 1111.1 (i2/'90-'95).
LAAGSTE PRIJS
Hyundai Lantra i.6i (2/'9M/'95).
Seat Toledo l.6i (3/'9l-i2/'9S).
Suzuki Swift 1.3 (8/'86-i2/'88).
LAAGSTE PRIJS

INCL MONTAGE, 2 JAAR GARANTIE EN BTW

LAAGSTE

AUTOMERK
Opel Astra

Nissan Micra i.oi/i.3i (8/'92-). Nissan Sunny
1.6i(6/'86-10/'90).VWPolo II 1050/1.01/1.3
(8/'84-10/'90).
v; . : .
LAAGSTE PRIJS

*Vanaf dé katalysator.

Seat Ibiza 1200/isoo+i C87-6/'93).
Nissan Sunny i.6i (6/'86-io/'90).

PRIJZEN PER SET (2 STUKS)

Fiat Cinquecento 0.7/0.9 d/'92-3/'98). Opel
Vectra l.8i/2.0i C89-l2/'95) ex. HB. Peugeot 405
1.4i/1.6(i)/1.8i (9/'89-9/'95).
LAAGSTE PRIJS

COMPLEET SYSTEEM

175/70 R13 T
185/60 R14 H

PRI|S

PRI|S

PER SET <L+R)
j Voor o.a. v-a-<
VWGolf
,

Amstelveen Amsterdamseweg 488, 020-6435544. Amstelveen (A/R) Bouwerij 48, 020-6414022. A'dam-ZO (A/R) Lemelerbergweg 55, 020-691 1211.
A'dam-ZO (A/R) Spaklerweg 44D, 020-6682998. Bijlmermeer (R) Karspeldreef l, Parkeergarage Kleiburg, 020-6907768. Almere-Buiten (A/R)
(Doe Mere) Montrealstraat 31, 036-5329260. Almere-Stad (A/R) Randstad 22 nr. 39, 036-5303222. Almere-Stad (A/R) Vlaardingenstraat 2,
036-5345540. Haarlem Amsterdamsevaart 16/18, 023-5354775. Haarlem (A/R) Leidsevaart 254, 023-5325303. Haarlem Schalkwijkerstraat 151,
023-5351844. Hoofddorp (R) Hoofdweg 662, 023-5615784. Zaandam (A/R) RGhijsenlaan 7 A, 075-6701854. Zaandam Vinkenstraat 40,075-6177439.
(A/R) Ook APK en Remservice in deze vestiging. (R) Ook Remservice.

BEL UW DICHTSTBIJZIJNDE KWIK-FIT DIRECT: 0900-8698

45 et
p/m

Maandag
t/m vrijdag

08.00-1730 uur
Zaterdag
08.00-17.00 uur
Prijzen incl. montage, garantie en btw. Bandenmaat afhankelijk van type en bouwjaar auto.
Excl. balanceren, ventielen en verw.bijdrage.
Geldig van 21 tot en met 27 oktober 1998.
CÜNG11 |
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Onr. goedmij. OVERVAST b.v.
Heeft zowel een groot aantal woon- als bedrijfspanden in beheer. Door uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij voor ons kantoor in Amsterdam met
spoed op zoek naar een fulltime:

• Secretaresse/Receptioniste

ANTARIS
Het Zorgcentrum Leo Polakhuis en het Centrum voor senioren De Drie
Hoven zijn per 1 januari 1998 gefuseerd tot de stichting Antaris, een organisatie met ruim 600 verzorgings- en verpleeghuisplaatsen en ruim 700 medewerkers. Binnen Antaris vindt de multidisciplinaire zorg- en dienstverlening aan
cliënten en bewoners plaats in vier divisies Zorg, t.w.: twee divisies somatiek,
één divisie geestelijke gezondheidszorg en één divisie semi- en extramurale
zorg. Daarnaast zijn er een drietal ondersteunende diensten.
In het Leo Polakhuis, divisie Somatiek zijn vacatures ontstaan op de afdeling
Begeleid Wonen en de Dagverzorging.
De divisie is onderverdeeld in vier afdelingen. De leiding van de afdeling ligt in
handen van de afdelingsmanager zorg. Het project Begeleid Wonen en de
Dagverzorging valt onder verantwoordelijkheid van de afdelingsmanager zorg
van afdeling Landzigt.

In deze functie bent u o.a. verantwoordelijk voor een
corrrecte ontvangst van onze gasten en het op een
juiste manier afhandelen van het telefoon- en postverkeer.
Tevens zullen uw werkzaamheden bestaan uitadministratieve taken en het beheren en verwerken van
diverse documenten.
Wij bieden:
• een sleutelpositie naast de directie
• een prima werksfeer, veelzijdig en afwisselend
werk en een uitstekend salaris.
Wij vragen:
• een goede beheersing van de Nederlandse taal in
woord en geschrift en goede organisatorische en
communicatieve vaardigheden.

Sylvia
Fieman:
'Waar
houden
jullie
van? Wat
vinden
jullie lekker?'

Heeft u een leeftijd niet ouder dan 35 jaar en wilt u
in aanmerking komen voor deze functie dan kunt u
uw schriftelijke sollicitatie sturen naar:
Overvast b.v. - T.a.v. de heer R. A. van Alphen
Roemer Visscherstraat 44 -1054 EZ Amsterdam

Begeleid Wonen is een deeltijd-opvang waar psychogeriatrische bewoners gezamenlijk de dag door kunnen brengen van 9.30 tot 20.30 uur. De bewoners zijn
woonachtig in het verzorgingshuis. Dagverzorging is een opvang voor mensen
uit de wijk (somatisch of psychogeriatrisch geïndiceerd).
De twee projecten zijn geïntegreerd. Er wordt met een vast team gewerkt.
Voor dit team zijn wij op zoek naar:

Foto Jaap
Maars

*Ik houd van salades maken'
W

Enkele enthousiaste collega's voor de functie van

medewerker Begeleid Wonen en Dagverzorging (M/V)
(parttime/fulltime);
één of twee activiteitenbegeleiders (M/V)
(parttime)
De omvang van het dienstverband is in nader overleg vast te stellen.
Korte omschrijving werkzaamheden:
•*• het omgaan met en begeleiden van groepen;
* inspelen op behoeften van individuele deelnemers;
•*• het bieden van begeleiding aan deelnemers die erop gericht is de zelfzorg te
ondersteunen;
* het leveren van een professionele bijdrage in het multidisciplinaire overleg;
* het (mede) organiseren van activiteiten in groepsverband;
* het creëren van sfeer, gezelligheid en rust binnen een groep.
Voor de functie van activiteitenbegeleider geldt daarnaast:
* het zelfstandig opzetten van een activiteitenprogramma dat aansluit bij de
wensen van de deelnemers;
* het leiden van groepsgesprekken.
Opleiding en ervaring voor de functie van medewerker Begeleid Wonen en
Dagverzorging:
* MBO-opleiding gericht op groepswerk (bijvoorbeeld MBO-IW) eventueel
aangevuld met een verzorgende-opleiding of;
•*• ZV/BV met ervaring in het werken met groepen;
* Kennis van en ervaring met mensen met psychogeriatrische problematiek.

Aannemersbedrijf A. J. Bakker b.v.
Is met name actief op het gebied van: asbest-, bodemsanerings- en sloopwerkzaamheden en zoekt:

• All-round onderhoudsman
Voor het uitvoeren van diverse onderhoudswerkzaamheden aan onroerend goed. Een grote mate van zelfstandigheid en handigheid is hierbij natuurlijk van belang.

• Uitvoerder /DTA-er
Bij deze Functie geef je leiding tijdens de uitvoering
van sloop- en grond- en asbestwerkzaamheden en zorg
je voor het bijhouden van de projectadministratie.
Wij bieden u voor al deze functies een prettige werkr
sfeer, veelzijdig en afwisselend werk en een uitstekend
salaris.

enige voorbereiding. Vanaf half
elf staat Sylvia met twee collega's in de keuken. „We smeren
de broodjes, maken soep en doen
bestellingen. Tussen de middag
wordt de lunch geserveerd en
draaien we kassa. Daarna ruimen we weer op. Afwassen doen
we tussendoor. Want niemand
hoeft alleen maar af te wassen,
ook niet als je hier pas werkt, dat
zou een afknapper zijn en geen
mens zou dat willen, ik ook
niet," zegt Sylvia.
„Ik houd er van om salades te
maken. Soms komen ze kant en De reacties op de maaltijden
klaar binnen, maar wij voege.n er variëren per bedrijfsrestaurant.
altijd iets extra's aan toe. En ook Elke onderneming en alle eters
broodjes serveren wij op een aardige manier." zegt Sylvia
Fieman.
Rond lunchtijd werkt zij vier
uurtjes in een van de bedrijfsrestaurants in de regio die Van
Hecke Catering exploiteert. Deze
hebben hun eigenaardigheden.
werktijden zijn makkelijk te
Soms is iedereen jolig en soms
combineren met een gezin. De
bedrijfsrestaurants, van advoca- wordt er geklaagd. „Dat weet je
op een gegeven moment en daar
tenkantoren en grote ondernemingen, zijn doorgaans goed te leer je mee om te gaan. Wanneer
iemand ontevreden is vraag ik
bereiken en Sylvia neemt dan
gewoon: hoe wilt u het liever
ook vrijwel altijd de bus.
hebben? Waar houden jullie van?
Vandaag werkt ze in het
bedrijfsrestaurant van Microsoft Wat vinden jullie lekker? En
vlak bij Schiphol. Hier eten tus- voor een volgende keer koop ik
dat dan in. Van bepaalde vestisen de middag honderdtwintig
gingen weet ik precies wat ze
personeelsleden en dat vergt
ie afwisseling zoekt, kan zijn
hart ophalen als parttimer m
de bedrij fscatering.
Tenminste, dat vindt Sylvia
Fieman (45), regiomedewerkster bij Van Hecke Catering.
Zij werkt in bedrij fsrestaurants rond Amsterdam en
voorziet met haar collega's de
mensen van hun welverdiende
lunch.

Indien u in aanmerking wilt komen voor één van deze
voltijd functies dan kunt u contact opnemen met:
A. J. Bakker b.v. - T.a.v. de heer R. A. van Alphen
Roemer Visscherstraat 44 - 1054 EZ Amsterdam

Opleiding en ervaring voor de functie van activiteitenbegeleider:
* MBO-opleiding gericht op activiteitenbegeleiding;
* kennis van en ervaring met mensen met psychogeriatrische problematiek.
Salariëring:
Beide functies zijn ingeschaald in FWG 35, maximaal ƒ 3.996,- bruto per maand,
bij een volledig dienstverband.
Informatie:
Informatie is te verkrijgen vanaf 26-10-1998 bij Mw. H. de Bruyn, afdelingsmanager zorg Landzigt, tel.: 020-6195272 (tussen 8.00-11.00 uur).
Sollicitatie:
Brieven kunnen binnen 14 dagen na verschijnen van deze advertentie worden
gestuurd t.n.v. Mw. A. Rensen, personeelsadviseur
Ookmeerweg 268
1069 MZ AMSTERDAM

Meer in afvalbeheer
ICOVA groep Amsterdam is een landelijk opererende groep van bedrijven
gespecialiseerd in inzameling, transport en distributie van afvalstoffen.
Door deze specialisatie is ICOVA in staat om afvalproblematiek te analyseren
en zo efficiënt mogelijk op te lossen.
ICOPOWER - onderdeel van ICOVA - produceert uit relatief schoon
bedrijfsafval energiekorrels, waaruit weer andere bedrijven in binnen- en
buitenland energie halen voor hun productie.
Door uitbreiding van onze activiteiten bij ICOPOWER zijn wij op zoek naar een

Bedienings-londerhoudsmonteur (m/v)

Het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF) leidt sinds 1935
geleidehonden op voor visueel gehandicapten, die met behulp van een
hond meer bewegingsvrijheid en onafhankelijkheid van anderen verkrijgen.
Het KNGF fokt voor dit doel zo'n 1 00 pups per jaar. Deze pups worden onder
begeleiding van de afdeling puppy- en pleeggezinnenzorg gedurende een
jaar in pleeggezinnen opgevoed en verzorgd. Daarna k9men de jonge nonden op de school in Amstelveen, waar ze hun uiteindelijke opleiding tot blindengeleidehond krijgen. Op de school vindt ook de instructie plaats aan de
visueel gehandicapte.
Momenteel heeft het KNGF een vacature voor de functie van

secretaresse (o,s
De functie omvat o.a.:
- opstellen en typen van teksten en brieven, uitwerken van concepten;
- notuleren vergaderingen;
- postbehandeling;
- dossiers vormen en bijhouden;
- archivering;
- overige administratieve werkzaamheden.
Persoonsprofiel:
- MBO-niveau, relevante beroepsopleiding;
- 25-35 jaar;
- affiniteit met visueel gehandicapten en honden;
- accuraat en gevoel voor kwaliteit;
- ervaring met administratieve werkzaamheden;
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
- beheersing van WordPerfect;
- rijbewijs B.
Salaris volgens CAO KNGF (refererend aan CAO Welzijn).
Voor meer inlichtingen over de vacature kunt u tijdens kantooruren contact
opnemen met mevrouw M. du Pau, tel. 020 - 4969333.
Heeft u interesse in bovenstaande functie, dan kunt u uw sollicitatiebrief met
cv en recente pasfoto binnen 14 dagen na verschijnen van deze krant sturen
aan:
KNGF
mevrouw M. du Pau
Postbus 544
11 80 AM AMSTELVEEN

f n 3 ploegendienst

Bij ICOPOWER ben je technisch specialist die naast het sleutelen aan en
zorgen voor het nodige mechanische-onderhoud van onze machines, deze ook
bedient en daardoor bijdraagt aan onze productie.
Wie zoeken wij, het functieprofiel:
• MTS Metaal of Werktuigbouw of gelijkwaardig
• Ruime werkervaring bij een productiebedrijf
• Kunnen samenwerken, maar ook zelfstandig zaken aan kunnen pakken
• Om kunnen gaan met niet al te schone materialen (afval)
• Beschikken over eigen vervoer (i.v.m. ploegendiensten)
• Leeftijd ca. 25 jaar

lekker vinden. Hier bij Microsoft
bijvoorbeeld worden veel rauwkostsalades en vruchten gegeten.
Ja, ze leven hier heel gezond,
maar ze eten ook wel ongezonde
vette dingen, hoor."
Bij kleinere bedrijven, waar niet
meer dan veertig mensen in het
restaurant komen, werkt een
catering-medewerkster alleen.
Sylvia vindt dat geen bezwaar.
Integendeel, ze doet het met plezier. „Het is afwisselend en je
hebt wat meer verantwoording.
Ik vind die afwisseling hoe dan
ook het prettige van dit werk:
dan sta je drie dagen hier en dan
weer twee weken daar. Het ligt er
maar net aan of ergens iemand
ziek is of dat er iets bijzonders
aan de hand is," zegt Sylvia.
„Wie beter geen regiomedewerker in de catering kan worden?
Iemand die onhandig is en niet
van afwisseling houdt."
Als regiornedewerkers werk je
drie tot vijf dagen per week,
ongeveer vier uur per dag. Het
wordt dan ook als een ideale
baan gezien voor herintredende
huisvrouwen. Informatie over
parttime werk bij Van Hecke
Catering, telefoon 023-5611211,
vragen naar de afdeling personeelszaken.
Jan Pieter Nepveu

KNGF

stichting
Koninklijk Nederlands
Geleidehonden Fonds

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren.
Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.
Bel 0900-8991161.
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

MARKTLEIDER
COMME
TALENT
FULL-TIMERS

PART-TIMERS

Dixons bv zoekt commerciële talenten, die er plezier in hebben de consument
op een prettige manier van dienst te zijn. Wij hebben momenteel vacatures voor
full-timers van 36 uur per week en part-timers van 13 tot 30 uur per weck voor
onze filialen in Amsterdam c.o.. Onze interesse gaat uit naar kandidaten met een
opleiding op LBO of MAVO niveau en enige vcrkoopcrvaring, bij voorkeur op het
gebied van PC's. printers en mobiele telefonie. Belangstelling voor fotografie en
personal audio is een pré. Klantvriendelijkheid is echter een absolute must.
Wij stellen daar het nodige tegenover:
- prima basis salaris
- premiesysteem waarbij u heel veel invloed kunt uitoefenen op uw inkomen
- opleidingsfaciliteiten
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden
- bij full-timers bestaat er de mogelijkheid voor het volgen van een opleiding tot
plaatsvervangend bedrijfsleider
Heeft u interesse één van in bovengenoemde functies;
stuurt u dan uw sollicitatiebrief onder vermelding van A'dam aan:
Dixons bv, t.a.v. Dhr. Th.J.M. Dekkers, afdeling personeelszaken.
Postbus 3480, 5203 DL 's-Hertogenbosch.
U kunt ook reageren via internet: www.dixons.nl

Amsteldijk Noord 42, Amstelveen

je komt ogen en oren tekort

Denk jij geschikt te zijn voor deze functie, schrijf dan een brief met c.v. naar ICOVA B.V,

ta.v. mevrouw J.A.H. Bruns, Postbus 59372, 1040 KJ in Amsterdam.
Je kunt ook een sollicitatieformulier opvragen via telefoonnummer: 020-61 1401 l.

Adverteren? bel met: Amsterdam: Wilfred Elenbaas of .Marjan van Heuvelen: 020-562 30 76» Amstelveen: Greet van den Bpvenkanip 020-347 34:22^

Weekmedia 17

11'

Woensdag 21 oktober 1998

ke lolbroek

Mitsubishi
voor sterkste man
Berend Veneberg, de sterkste man van Nederland, rijdt sinds
kort in de Mitsubishi L 200 HIJ koos voor de pick-up met dubbele cabine en vierwielaandrijving Berend voelde zich aangesproken door het krachtige uiterlijk van de L 200
Daarbij komt de beresterke 2 5-hter viercihnder turbodiesel
motor goed van pas "Als organisator van diverse wedstrijden
moet ik vaak veel spullen meenemen en zodoende een aanhanger trekken De L 200 heeft het hoogste aanhangergewicht m
zijn klasse en dat komt mij dus goed uit. De L 200 is de best
verkopende pick-up van ons land. Het werkpaard neemt meer
dan de helft van de verkopen m zijn klasse noteren

Opel Winterplan

v e Polo is lang Volkswagens kleinste geweest. Maar
J met het verstrijken van de jaren is hij wat groter
gegroeid, waardoor er bij het Duitse merk een vacature was vrijgekomen. De nieuwe Lupo heeft die opgevuld.
Wat niet wil zeggen dat het een typisch 'instapmodel is.
De Lupo mag dan klein zijn, hij rijdt als een volwassen
auto en heeft bovendien de eigenschap een bijna permanente glimlach op het gezicht van zijn bestuurder te toveren
Vrijdagavond kwart over tien De
blauwe gloed van de dashboardverlichting schijnt tussen de spaken van het heerlijke stuurtje
door Als een echte Autobahncruiser slokt de Lupo het asfalt
van de nagenoeg verlaten A1 op
Tijd om de gedachten even de
vrije loop te laten Wat rijdt dit
wagentje heerlijk behoorlijk stil
ook voor een eenliter
motor waarom zou je eigenlijk
nog een grotere auto kopen'
Een immens felle FLITS verlicht
plotseling het hele interieur en
onderbreekt ruw de overpemzmgen Verdraaid nog aan toe1 De
naald van de snelheidsmeter
wijst op dat moment bijna 140
aan terwijl op de bekende gele
bordjes op de vangrail het getal
100 ons boos aankijkt Helemaal
niet in de gaten dat het zo hard
ging1 Een beter (en onaangenaSpecificaties
Volkswagen Lupo 1.0
Motortype

viercihnder
hjnmotor
Cilinderinhoud 999 cm3
Vermogen
37 kW/50 pk
bij 5 000 t p rn
Max koppel
86 Nm
tussen 3 000
en 3 6001 p m
Acceleratie
17,9 sec van
0-100 km/uur
Topsnelheid
152 km/uur
Gem verbruik 5,8ltr/100km
Prijs
ƒ 22 295,Bijzonderheden uitrusting
Spiegels van binnenuit verstelbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
Achterwisser
Getint glas
Twee airbags

Alweer voor het twintigste jaar organiseren de Opel-dealers het
Winterplan Voor velen tienduizenden Opel rijders de manier om
zonder zorgen de winter door te komen Deze kunnen tot 1
februari volgend jaar bij de Opel-dealer terecht voor een controle van elf wmtergevoelige onderdelen
De Radiateur, waterpomp, koelvloeistof en de accu worden
grondig bekeken en zonodig hersteld Als alles m orde is krijgt
de klant voor fl 29,50 het Winterplan-certificaat Mochten er in
de garantieperiode, die eindigt op 31 maart 1999, defecten aan
de gecontroleerde onderdelen ontstaan, dan worden deze gratis
hersteld

mer) bewijs van de njkwahteiten
van deze Lupo is haast niet
denkbaar
Zelfs na zo n onprettige ervaring
is het moeilijk je goede humeur te
verliezen in de Lupo Dat komt
niet alleen door die goede rijeigenschappen maar ook door
de uitstraling van de auto De
Lupo is weliswaar een tweelingbroertje van de SEATArosa
maar heeft een heel eigen
gezicht
Vooral de neus is erg leuk vormgegeven met grote ronde koplampen die geflankeerd worden
door kleinere pitjes waarin zich
de knipperlichten bevinden Met
een bolling die tot aan de voorruit
doorloopt vouwt de motorkap zich
over de lampen heen Daardoor
heeft de voorkant van de Lupo
met wat fantasie wel wat van de
Porsche 911 weg Een heel
geslaagd uiterlijk
De buitenkant is dus mooi het
interieur van de Lupo verdient
zelfs een staande ovatie Het is
opgebouwd uit bijzonder degelij
ke materialen maar heeft absoluut niet de saaie uitstraling die je
daarbij zou verwachten
Integendeel het binnenste van
de Lupo is een lust voor het oog
Met als climax de twee ronde
klokken m het dashboard Ze
doen denken aan VWs New
Beetle Erg knus
De stoelen zijn vrij hard en toch
comfortabel Ideaal om lange ritten zonder rugpijn door te komen
Het enige dissonantje is de plaats
van de knoppen voor de kachel
bediening Die zitten iets te ver
naar beneden weggestopt waar
door je uit de stoel moet leunen
om ze te bedienen
Opvallend is de zeer prettige
besturing De Lupo laat zich met
een gevoel door de bocht dirigeren dat je eigenlijk van duurdere
auto s verwacht Daardoor is het

De 1,0 liter benzinemotor m
de testauto zorgt niet voor
indrukwekkende prestaties,
maar is wel bijzonder zuinig

een auto waarin je je meteen 'm
control voelt De perfecte nj-positie (stuur en bestuurdersstoel zijn
standaard m hoogte verstelbaar)
en de lekker schakelende versnellmgsbak doen daar nog een
schepje bovenop
Dat idee van controle zorgt er
tevens voor dat je je te allen tijde
veilig voelt m de Lupo Standaard
heeft de auto twee airbags, wat
m deze klasse bijzonder
genoemd mag worden Tegen
meerprijs zijn zelfs side-bags
leverbaar
De 1 O liter benzinemotor m de
testauto zorgt niet voor mdrukwekkende prestaties maar is wel
bijzonder zuinig 5 8 liter/100 km
is volgens VW haalbaar Het
motortje klinkt erg prettig en is
behoorlijk stil De 1 7 diesel levert
met 44 kW/60 pk wat meer vermogen en verbruikt nog minder
4 4 liter per 100 kilometer
(Voorlopig) de vlotste is de 1 4
benzinemotor die het tot 55
kW/75 pk schopt Daarmee haalt
de Lupo een top van 172 km/uur
Wees echter bijzonder voorzichtig
als u gaat testen of uw nieuwe
Lupo 1 4 die topsnelheid wel
haalt Met de 1 O kwamen wij er
nog met een (flinke) boete vanaf
maar bij zulke snelheden verdwijnt de nieuwe aanwinst onherroepelijk richting politiebureau
Met een agent achter het stuur

Conceptauto C3 mogelijk 'eend' van 21ste eeuw

Citroen onthult Xsara Picasso
C

ITROEN HEEFT EEN PICASSO. Voor de goede verstaander: het gaat om een auto en dan eentje van het
ruimste soort. Hij is ontwikkeld op basis van de
Xsara De Picasso stond op de autoshow m Parijs net
zoals de conceptauto C3 die met zijn vormgeving knipoogt
naar de vroegere 2CV, de legendarische eend.
De C3 is toekomstmuziek
Citroen wil hem over drie tot vier
jaar in productie willen nemen
Met dit model etaleert het Franse
merk een koers van de volgende
eeuw De C3 en de Xsara
Picasso zijn daarvan voorbeelden Onze modellen moeten
vooruitstrevend blijven maar dan
vooral metgebruiksrnogelijkheden en inzetbaarheid De vorm
staat niet langer puur op de eer
ste plaats Die moet gewoon m
de smaak vallen en aanspreken
rnaar mag de functionaliteit van
de auto niet in de weg zitten
aldus C Satmet van Citroen bij
de presentatie van de toekomstige modellen
De 3 60 meter korte C3 heeft talryke slimmigheidjes De stoelen
voorin zijn achterover te kantelen
De zitting wordt m dat geval leunmg In een handomdraai is op
deze maniereen gezellig mini
huiskamertje te bouwen waarin
vier mensen tegenover elkaar

komen te zitten Stijlelementen
van de 2CV zijn te herkennen in
de grille en m de aflopende achterzijde m combinatie met het
achterste zijruitje
Maar de C3 is er nog lang niet
Aanhangers van golden oldies
uit de na-oorlogse autohistorie
zoals de eend moeten zeker nog
drie tot vier jaar geduld hebben
Of ze kiezen voor de Xsara
Picasso HIJ is ruim, je kan er met
vijf personen m en er is dan ook
nog plek zat voor bagage Om
precies te zijn 515 liter en dat is
zo'n vijftien liter meer dan er aan
ruimte achter de achterbank van
het slagschip Citroen XM is te
vinden
Eind 1999 komt de Picasso op de
markt Citroen heeft juridische
touwtrekkerij over de naam bij
voorbaat uitgebannen door met
de familie van wijlen Pablo
Picasso een deal te sluiten 'Met
een vloeiende vormgeving en

- Met de Picasso bouwt Citroen zijn arsenaal ruimte-auto's uit, dat verder bestaat uit de in rangorde
lager geplaatste Berlmgo Multispace en de grotere Evasion.
schuin geplaatste voorruit accentueren we het volume schetst
ontwerper Besson De Picasso is
4 27 meter lang, 1,63 meter hoog
en 1 75 meter breed Dankzij een
m verhouding forse wielbasis van
2 76 meter is er flinke bmnenruimte gecreëerd
De achterbank bestaat uit drie
afzonderlijke zetels die elk uit-

neembaar zijn Onder de vloer
zitten afsluitbare opbergruimtes
Een idee dat we reeds kennen
van de Renault Megane Scenic
Opvallend is het dashboard met
bovenop een centraal geplaatst
mfo-centrum met digitale weergave van snelheid, toerental, brandstofvoorraad etc We kennen
het ook van de Renault Espace
Het gamma van Citroens nieuwe

ruimtewagen zal volgend jaar
bestaan uit drie varianten die qua
uitrusting gelijk zijn Er is slechts
te kiezen uit de motoren een 1 6i
van 90 pk, een 1 8i zestienklepper van 112 pk en een 2 O liter
turbodiesel met directe inspuiting
de eveneens m Parijs te presenteren HDI krachtbron met een
vermogen van 92 pk Prijzen zijn
nog niet bekend

met de smaak van avontpyi

'J s^aa* hoog op z'n
stevige wielen, heeft
y 51 een 'roofrack', treeplanken en een bulibar En
niet te vergeten veei stickers en dikke lagen stof
onze Hyundai Satellite 4x4
oogt als een luxe avonturenmachme pur sang. Een
auto met honger naar ruig
terrein lange ritten en verre
ooi den West-Canada wist
de eetlust van de deze
Satellite prima te stillen.

best en biedt op de verharde wea
meer gebruiksmogelijkheden en
comfort dan de gemiddelde 4x4
Da s toch wel prettig

Speciaal voor de testexpeditie
met de deze nieuwe vierwielaangodreven auto bedacht de
Hyundai importeur de Hyundai
Challenge een duizenden kilometerslange testnt door Canada
Tijüens voorronden werden zesiien Nederlanders geselecteerd
om de vier Satellites te bemannen en zichzelf te beproeven
De ChallGnge deelnemers mochten geen angst hebben voor een
beetje avontuur hen wachtten
niet alleen 'ange ritten maar ook
teamcompetities met mountambikes kano s en enkele over
nachtingen m een (zelfgebouwd)

Eerlijk gezegd hadden we niet
anders verwacht de vier
Satelhtes van de teams en even
zoveel Satelhtes van de orgams?
tie doorstonden de Canadese
beproevingen probleemloos Een
stalen plaat die de carter
beschermde, ging verloren toen
een Satellite over een (te) grote
kei reed en stenen veroorzaakten
wat butsen m plaatwerk en ruiten
meer viel er na twee zware test
weken niet te rapporteren

In de Rocky Mountams Canada
reden we veel over gravelwegen
en kozen voor vierwielaandrijvmg
zonder speciale terremversnelhng De auto stuurt dan mooi sta
biel De stevige banden met grof
profiel zorgden voor maximale
grip zelfs m de regen

In Canada heeft de Hyundai Satellite 4WD het enorm naar zijn zin.
tentje hoog m de Canadese bergen waar de grizzly s zich voorbereiden op hun winterslaap
Voorin de neus van de Satellite
bevindt zich een 2 4 liter benzinemotor (vier cilinders) en goed
voor 84 kW/118 pk De auto rijdt

daarmee zeer soepel Natuurlijk
de auto is iets hoger en zwaarder
dan zijn tweewielaangedreven
broer en dus zeker niet sneller
Maar hij presteert makkelijk
Daarnaast is de motor mooi
stil Opvallend is dat het veercomfort niet lijdt onder de gewijzigde

De deelnemers aan de Hyundai Challenge bouwden zelf hun tipi voor de nacht.
vering en wielophanging van
deze 4x4 Al met al doet de vierwielaandnjving bepaald weinig af
aan het ruitntwagencomfort
DeChallenge-autos hadden zes
stoelen De Voorste en middelste
twee waren het meest luxe Je
kon ze verschuiven de rugleu-

nmg naar wens verstellen en er
zaten armleuningen en hoofdsteunen op
We hebben er zonder pijntje
urenlang gezeten, sturend over
de eindeloos lijkende vlakke praine en door de grimmige Rocky
Mountams op de route van

Vancouver naar Calgary De achterste twee stoelen waren veelal
weggeborgen tegen de wand van
de laadruimte zodat er volop plek
was voor onze bagage
De vierwielaandrijving schakel je
met een drukknop m Makkelijker
kan echt niet Door dezelfde knop

nog verder in te drukken kiest de
Satellite vanzelf een speciale terremversnellmg waarmee hij
krachtig als een grizzly en behendig als een skipmunk door het
'errem klautert Een echte volbloed terreinwagen is de Satellite
natuurlijk niet maar hij presteert

Wat ons betreft is de Satellite me
vlag en wimpel geslaagd voor de
praktijkles!
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Wij 7ijn op korte termijn op /oek naar enthousiaste,
gediplomeerde

Tabitha
Tabitha Is een Instelling waar een
christelijke levensovertuiging
uitgangspunt en Inspiratiebron Is
voor hel scheppen van een goed
leel- en werkklimaat

Geld verdienen is makkelijker dan je denkt!

Het Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt

BEZORGERS
Je hoeft er niet vroeg voor op te staan
en je zit er ook niet elke dag aan vast.
Een paar uur per week is al genoeg. Wil je dat?

Bel dan ons kantoor:
telefoonnr. O23-5717166

Zij beheert een psychogeriatrisch
verpleeghuis met een capaciteit
van 240 bedden en drie zorgcenlra
met respectievelijk 128 100 en 174
verzorglngsplaatsen Er zijn totaal
650 personen werkzaam bij de
vier vestigingen
Zorgcentrum de Schutse Is een
zorgcentrum voor ouderen dat
huisvesting, verzorging en
zonodig lichte verpleging biedt
aan 174 bewoners Het zorg
centrum omvat 146 eenpersoon
en 14 tweepersoons appartementen
verdeeld over 4 woonlagen Voorts
beschikt de Schutse over 55 aan
leunwoningen Naast de verzorging
van eigen bewoners bestaat voor
oudere buurtbewoners die na
ziekenhuisopname niet rechts!
reeks terug kunnen naarde thuis
situatie de mogelijkheid om tijde
lijk m het zorgcentrum te worden
opgenomen De wijkgerichte
uitstraling van de Schutse komt
tevens tol uiting In de mogelijk
held voor buurtbewoners om de
warme maaltijd te gebruiken in het
zorgcentrum

GEOSTICK B.V.
gevestigd m Uithoorn, met een jong enthousiast team van ca. 40 medewerkers,
is een speciaaldrukkerij van zelfklevende etiketten
Naast de eigen produktie en verkoop van etiketten leveren wij elektronische
etiketten printers, labelsoftware en volautomatische etiketteerautomaten.

Bejaarden- en/of
Ziekenverzorgenden
Vafaturenummnr. 98/55
• WcrkAiamhnden
• Het \er/orgpn bcgplnidpn on ondrisUHinrn x a n
(psychogciiiilrisclip) rlicnlon
• Als eerstverantwoordelijke vcr/oigende /oigiiiliour]oli|k
een bijdrage lovnron .ia n de cjicntcn/org
• Gewenste opleiding en/of ervaring

• Diploma MDCO-VZ/MDGO-VP ol diploma bo|,i,irdi>n
ver7orgcnclc//icki'ii\cr/orgende
• Kunnen werken met /orgplannen
• Crwinng m hol \\erkcn met ps\c.hogcruitnstho
chunton is non prp
• Dienstverband
• Van 24 - 36 uur per weck,
• Siilaricnng op Iwsis van CAO Vci/orgingshin/en
• Sollicitatie en informatie.
Voor moor i n f o r m a t i e kunt u contact opnemen met
mevrouw M de Nootjor (zorgmanager) telefoonnummer
020- 51 86 518 Uw schriftelijke bolhnlatip verwachten
u i ) u i t e r l i j k 31 oktober 1908 t a \ on/e dienst P&O
onder vermelding van het desbetreffende \acaturenuinnier

vraagt met spoed

Indien u geïnteresseerd bent kunt u uw
sollicitatiebrief richten aan:

Bezorgers m/v
in Zandvoort
Verdiensten: ± ƒ 320,=
per 4 weken en div. extra's
w.o. 4x per jaar een bonus van ƒ72,50
en gratis krant.

tel. 023-5355978

Adverteren? bel met: Amsterdam: Wilfred Ëlenbaas of Marjan van Heuvelen. 020-562' 30 76, Amstelveen: Greet van den Bovenkamp 020-347 34 22

Hallo lekker ding heb jij ook
zo n zin9 Spreek dan snel wat
m' Ik ben Yvonne Ik ben een
vrouw van 27 jaar en ben 1 60
m lang Ik heb kort blond haar
en zoek een spannende man'
Boxnummer 424266
Hobby s Terrasje pikken
theater strandwandelingen
Verloren en
sauna Een spontane eerlij
Felicitaties
ke open kreeft van 51 dat
gevonden
ben ik' Heb bruine ogen rood
Hoera' Dennis en Pascale blond haar en luister naar de
naam Conne Wil jij meer van
• Verl omg wmkelc Noord Hartelijk Gefeliciteerd met
me weten9 Actie = reactie'
gouden armb met stenen jullie woning Veel geluk
samen Ben en Alma Ruud Boxnummer 326908
Emot waarde' 5716909
en Lilian
Ik ben 25 jaar ben voor de
• Zie de colofon voor opga rest prettig gestoord en zoek
Uitgaan
ve van uw rubieksadvertentie gewoon een leuk kameraad9
je' Ben jij degene die ik zoek
Reageer dan snel' Ik heb
Elke donderdag dansen en
blauwe ogen met spikkeltjes
Therapieën
ontmoeten v alleengaanden
erin half lang blond haar een
v a 30 |r De Ossestal Nieu
normaal postuur en 1 68' Box
welaan 34A Osdorp v a 20 u
Wilt u kristalhelder weten nummer 807973
welke levenskant u uit moet Ik ben een jonge vrouw van
bel NU psychometnst John 28 jaar Ik ben een verlegen
Woninginrichting
tel 020 6957656 Ik kan u veel onderdanig maar vooral on
vertellen door het aanvoelen deugend meisje Ik zoek via
• Notenhouten
zilverkast van een persoonlijk voorwerp deze lijn de man die raad met
of foto
ƒ275 Tel 0235715817
me weet en weet hoe hij mij
naar zijn hand kan zetten
Noem je telefoon of boxnum
Kennismaking
mer ik ga echt bellen
Boxnummer 922620
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE''
Dat kan nu heel simpel snel en discreet 24 uur per dag
7 dagen per week Wat moet u doen?
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 0906 50 15 15 6 en toets m het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
Reageren op advertenties met boxnummer7

0906-50.15.15.6
(1 gpm)
Hieronder vindt u een kleine selectie van de
honderden aanwezige advertenties
Hoe zie ik eruit9 Lange brui
ne haren blauwe ogen 1 73
lang Ik weeg 65 kg en luister
naar de naam Sandra1 Hoe
heet jij en wat 7doe je in hei
leven Ben jij se
Hieronder vindt u een kleine dagelijks
neus spontaan eerlijk en tus
selectie van de honderden sen de 25 en 30 jaar9 Bellen"
aanwezige advertenties
Boxnummer 907017
Den Helder daar woon ik1 Ik
hen 24 jaar 1 75 en slank
luibter dl 49 jaat naai de Ik
met donker haar en groene
naam Mananne' Ik wil graag ogen
Ik ben een erg muzikale
'n contact komen met een meid en
mijn eigen mu
eerlijke
romantische
be ziek Houmaak
van techno maar
trouwbare oprechte man tus daarnaast jijook
van erotiek en
sen de 40 en 50 Spreekt andere leuke dingen
9
Zin om
9
deze advertentie
jou
aan
een
fijne
tijd
met
me
te bele
11
Reageer nu
Boxnummer ven9 Boxnummer 301152
993785
Reageren op advertenties
met boxnummer''

0906-50.15156
(1 gpm)

Ik ben een jonge gezellige
spontane leuke vrouw van 36
jaar met kinderen Ik ben 1 70
heb donker haar groene
ogen ben best wel stevig
maar zie er wel goed ver
zorgd en leuk uit Ik hou van
een avondje staopen en lek
ker uit eten1 Boxnummer
957442
k ben een vrouw uit Amster
dam en rond de 30 jr Ik zoek
via deze weg een modern
contact Ik ben lang en heb
lang rood haar Als je me zou
zien weet je direct dat ik je
op zou willen vreten Kan jij
me meer bieden dan gemid
deld bel dan' Boxnummer
869744
Ik blauwe ogen slank pos
tuur 41 blonde haren knuf
feldïer Jij bent lief en wij hou
den alllebei van openheid ge
zelligheid en romantiek Ik
ben gek op wandelen mu
ziek uit eten koken natuur
en dansen Lijkt t je wat 9
Boxnummer 386695

Opgelet" Ik ben een onge
bonden impulsieve vrijbuit
ster Ik geniet volop van het
leven en ik houd van het Ie
ven Ben jijj 30+ ongebon
9
• Rubrieksadvertentie op den en van HBO niveau Dan
• Rubneksadvertentie9 Zie geven9 Zie voor adres en/ol wil ik in contact komen met
voor
adres en/of telefoonnr telefoonnummer de colofon jou' Snel reageren toffe pe
c
'e colofon m deze krant
in deze krant
ren' Rnvnurnmer 924788

SABRINA zoekt een span
nende date met een sponta
ne verzorgde gozer tot 30 jr
Ikzelf ben 1 78 lang volslank
altijd opgewonden lang don
kerbruin haar Ik wil afspreken
en mijn voorkeur gaat uit naar
een man met atletisch voor
komen Boxnummer 979645
Schrik jij niet terug van een
meid die haar eigen beslis
singen neemt9 Ik heb een
hoge knuffelfactor lange
donkere haren lichtblauwe
ogen en een spannend karak
ter1 Denise 1 80 m lang en
weeg 68 kg Pak die telefoon
en bel mij eens' Boxnummer
957397
Trefwoorden Uitgaan disco
theek uit eten bioscoop R &
B muziek Ik ben een goed
uitziende jongeman van 26
jaar 180 lang heb bruine
ogen en donkerbruin haar
Ben jij een lieve knappe meid
van exotische afkomst9 Rea
geer1' Boxnummer 479175
Wat is er heerlijker om ano
mem 9te luisteren naar mijn op
roep Gewoon doen en pak
je telefoon voor de details Ik
wil contact met een man die
m is voor een stevig contact
Ik wacht met spanning op de
reacties van mijn voorstel
Boxnummer 945368
Welke slanke
spontane
dame wil een fijne vriend
schap opbouwen samen met
mij9 Peter 44 jaar roman
tisch en humoristisch Ik zie er
goed uit en houd van een arm
om me heen lekker eten bij
kaarslicht muziek en gedich
ten schrijven Boxnummer
228066
• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
mer m de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Weekmedia Post
bus 156 1000 AD Amster
dam Dit voorkomt vertraging
in de behandeling

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

m 5 dagen

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop 0172408361
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DESIRE ESCORT
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24 u p d All creditc ace
020 6700620
0235511198
035 6220655
036 5360208
http //www desire nl
Spontane dames welkom

korncn i in l leulu
meisjes u o u x x c n en
m . i n n e n \\\ de
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POSTCODE DATINGi Rijpe
vrouwen zoeken sekscontact
Bel 09061844 (80 cpm)
SEKS ALARMNUMMER *
Snelseks Direct Live 99 cpm
Spannende date?

090650 15 156

Advertenties van
vrouwen 18+ (1 gpm)
STUDENTES geven telnr
voor gratis sekscontact1
Bel 0906 1822 (1 gpm)
Vanavond al een
fijne afspraak7
09065022204 (1 gpm)

Wat jij wilt
0906 9789
Je zegt t maar 105cpm

'HOGE BIJVERDIENSTEN"
Dames v a 18 jr gezocht voor
het van huis uit voeren van
gesprekken mot 06 bellers U
kunt dag en nacht werken de
computer houdt bij hoeveel u
verdient Dit kan oplopen tot
ƒ5000 br pmnd Bel voor
info 0102944880
Luxe privé huis1 Topmeisjes
10 01 u 7 dgn p w Sauna +
bubbelbaden Sarphatipark
118 Adam 020 6723022
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen
• Uw rubneksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven Zie voor
het adres en/of telefoonnum
mer de colofon op de adver
tentiepagina van deze krant
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U k u n t ils k/ci v.in
t en \ m tic mum s
en h u i s ,1.111 huisbladen x a n Wctkintclia c l n e e t
i lakeien op de inifespioken a c h e i i e n i n s dooi een
leuke iccictie in Ie spreken
Ui l LI. u i rd k u n t ua 0906 501515 6 ook /elf .1110
mem een ^i.ilis eonl.K Uclxu teiilie pi i.ilsen U
kiijyi naclal u de a c l v u t c n t i c h t c i l m^espioken
aulom mstli een boxnuminei en PIN lodc um de
beleompulei Hiermee k u n l u l.iiei de l e a i l i e s op
uu i if>cn n u m m e i beluisteren
Vooi 11014 nieei leaeties kun l u de dooi u
ken a d v e r t e n t i e ook nost plaatsen in on/e k l a n t
Ptobtci bet d u e e t Veel mensen hebben op de/e
uij/e al binnen een ol txxic clat>en leuke e o n t a e l t n
met aneleien gekregen (l 00 ypm)

Beter onder dak bij- de

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en
een gemiddelde leesduur van zo'n 21 minuten ligt het
voor de hand dat de personeels- en opleidingsadvertenties goed gelezen worden.
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving ons kantoor.

Meld je nu aan:

GEOSTICK Nederlandse Etiketten industrie B.V
Postbus 45 • 1420 AA Uithoorn
T a v dhr M F. M Schmitz

Ontdek de duistere wereld1
SM Je meesteres LIVE' Zij
wijdt jou ini99cpm 09069626

DE CONTACTLIJN

Leuke bijverdienste voor
jong en oud (v.a. 15 jaar)

enthousiaste IVl. I.S.-er (energietechniek of elektronica)

Deze funktie houdt o.m. in:
• Het periodiek onderhoud plegen op printers en etiketteerautomaten.
• Het oplossen van storingen.
• Afleveren en instruktie geven op apparatuur en software.
• Overige algemene technische werkzaamheden.

Ne w" Ne w * Ne w * Ne w' Ne w
De 1e seksafluisterlijn v Holl
09069722 Secret» 99 cpm

Diverse clubs

Stichting Tabitha
Jan Bongastraat 5,1067 HZ Amsterdam

Voor onze afd. Technische Dienst zoeken wij een

Leeftijd 20 - 25 jaar en in bezit van rijbewijs.

0906-1769

0906*0611

DAGBLAD
DE TELEGRAAF

De service en onderhoud hiervan doen wij in eigen beheer.

Livei * SEKSRELAXBOX111*
Terug van weggeweest
Seksen met z n tienen tegelijk
Praat of luister stiekem mee"
24 uur per dag live'

Amsterdam 020- 562 30 76
Amstelveen 020- 347 34 22
Zandvoort 023- 571 71 66

rx^i
VBO
VASTGOED
ADVISEUR

THEO RIETVELD VASTGOED
VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 020 6418541
Altijd de beste condities de voordeligste tarieven Wedden?

Te koop
aangeboden
diversen

Auto's en
auto-accessoires

Voor een perfecte SAAB
• 4 p gasfornuis + oven SAAB SERVICE MOLENAAR
ƒ 50 kl koelk ƒ 50 wasmach
Rep onderhoud APK
Blueair ƒ 100 0235731735
Eigen revisie afdeling
Motoren/versn bak
• Gratis af te halen ± 200
Verkoop nw/gebr ond
versch soorten flessen bier
ROYAL CLASS SAAB
Tel 0235717181
Voor
een perfecte SAAB
Te koop aangeboden
SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep onderhoud APK
Eigen revisie afdeling
50 er jrn zwit chron i st n
Motoren/versn bak
18 kt goud ƒ 1350 (vaste
Verkoop nw/gebr ond
prijs) Tel 0255532287
ROYAL CLASS SAAB
Tel 0235614097
Sportartikelen
Uw
rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven Zie voor
• T k fitnessapp met lig het adres en/of telefoonnbm
bank Kettler z g a n vraag mer de colofon op de adver
tentiepagina van deze krant
prijs ƒ250 0205731303

voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICRO s \\oiclon geplaatst ondei de na\ol
gende \ooi\\aaiden • gcabonnceid /ijn op het
Zandxooits Nieuwsblad» m/enden uitsluitend \ i a de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantooi /ijn opge
ge\en • maximaal l tegels • alleen \ooi paitiuiliei
gebiuik • het aangebodene, mag met boxen
I iOO uitkomen • bi|\ liuisiaad te koop aangeho
den
Gcbiuik b i j het i n x u l l u i xan uu tekst dt- coupon ui
xooi ledeie lettel punt komma ol c i | l e i LUI \ ik|e
Laat na ledei xuioid punt ol komma een x ik|e x n j
SLhnjt pei legLl hele uooidcn ol letteigiepui
IndiLii uxx a d x c r t e n n e een betaalde Miuo is k u n t u
bij uu tekst een gcgaianileuilc (giio)hetaalchei|iie bi|
sluiten ol u ontx ingt xan ons LLII iLLcpIguok nu
Gratis Micro's kunnen niet telctomsch \\orden
opgegeten

0906-Nummers
09069889 Rijpe Sjaan DD Dagelijks seksen hete meis
zkt jongens (18) v Live Seks jes (18) op onze LIVELIJNi De
Grijp onder m n rok 99 cpm heetste i 99 cpm 0906 06 03
Direct contact met
44 cpm1 Wijkdating vrouwen
stoute vrouwen
uit jouw wijk zoeken een af
09065022221 (1 gpm)
spraak' 0906 17 11
Direct contact met
50 cpm1 Binnen 5 seconden
vrouwen thuis1
vrouwen 30+ direct live aan
09065022221
(1 gpm)
de lijn' 0906-1722
1
Doorgeschakeld
50 cpm Thuiscontact vrou
met vrouwen thuis
wen (20 59) zoeken een af
09065022221 (1 gpm)
spraak thuis 0906-1744
Een spannend
Afspreken in jouw
contact in de buurt
09065022204 (1 gpm)
postcode gebied
09065022204 (1 gpm)
Ik ga door waar anderen
stoppen' Schaam me ner1
BEL DAMES THUIS
gens voor en wil harde SEKS
In heel Nederland
Harriet1 99 cpm 0906 97 94
GEHEEL PRIVÉ

0906-98.50
24 u/pd (1 gpm)
Zie ook Nieuwsnet 9
Kabeltekst pag 440 en 450

Beluister anoniem
advertenties 18+
090650 15156 (1 gpm)
Voor auto/motorrijles m
Amsterdam e o is een gratis Biseksi Buurvrouw/buurmeis
infogids verkrijgbaar
je (18)i Spelletjes steeds har
Tel 0204205386
der' 99 cpm 09069526

Lak, Leer & Fetisj

Bel de SM KELDER LIVE»
Meesteres & Onderdanige
aanwezig Speel of geniet
stiekem mee 24 u p d

0906-1769

01 jlscgexui bi|
Kantoor /andxoorts
Nieuwsblad
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3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ
5 regels ƒ
7 regels ƒ
8 regels/
9 regels/
10 regels/

5 60
7 47
9 34
11 21
1308
1495
1681
1868
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(18 jr en ouder)
LIVE' Black beautiful en hot'
Voor de liefhebber v zwarte
vrouwen'99 cpm 09060601

Coupon uitknippen en opsturen
(liankeien als buell met \ei
melding \ in u\\ postcode naai
ons k into 11
Micro's \\eekmcdia. Postbus
156. 1000 \D \msterdam.
Ki\ 020-6656321.
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PARK DUIJMWllK

C.V.-onderhoud

Het hoogheemraadschap Amstcl, Gooi' en Vecht is verantwoordelijk voor het water-

een COMBI-KETEL ABONNEMENT

kwantiteittbehecr, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbeheer in het zuidoostelijk deel

14

van de provincie Noord'Hoiland, het noordwestelijk deel van de provincie Utrecht
en een klein deel van de provincie Zuid-Holland. De werkiaamheden voor het
hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering
(DWR) die gevestigd is in Amsterdam en Hilversum,

t u ook geen

Inspraak baggerbeleidsplan

Aan een nieuwe
C.V.-ketel toe?

In opdracht van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht bereidt de
Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) een baggerbeleidsplan voor, voor het
bcheergcbied van het hoogheemraadschap. In dit plan is beleid geformuleerd

uijnwijkers,
gefeliciteerd m

over de wijze van baggeren, de baggerverwerking, de gewenste onderzoeksmaatregelen en de wijze van financiering.
Inzien van de stukken
U kunt het beleidsplan vanaf 33 oktober voor een termijn van vier weken inzien bij:
de kantoren van DWR:
Larenseweg 30 te Hilversum en SpaVlerweg iS te Amsterdam
de provinciehuizen van:

OÖVftMS

^0800-0998830

|i;fl|»iyH.iWi||»UH!liHJ

^
",„„>**

Noord-Holland, Dreef 3, Haarlem

lid van do

Utrecht, Pythagoraslaan 101, Utrecht
Zuid-Holland, Prinses Beatrixlaan 15, Den Haag
De Ronde Venen,..Croonstadtlaan 111,

de gemeentehuizen van:
Aalsmeer,

Mijdrecht

Drie Kolommenpleïn l

Abcoude
Amstelveen,

Raadhuisplein 3
l aan Nieuwer Amstel i

Amsterdam,

Torenlaan 50
Markt 13

Bussum

Brinklaan 35

Dicmen,

D.J. Den Hartoglaan
Noordereinde 36

Hilversum,
Huizen

Utrecht

Sladhuisbrug i

Weesp,

Nieuwstraat ?oA

de kantoren van de Amsterdamse
stadsdelen:
De Baarsjes, ..,

GRILL RESTAURANT

Ceuzenveld/Slotermeer,
Plein '40 -'45 nn

Graaf Wichman 10

Noord

Buikslotermeerplein 244

uw

Herenweg 165 Oost/Watergraafsmeer,
Eemnesserweg 19
Teylersplein i

Loenen,

Molendijk 34
Nw Loosdrechtsedijk 2
Endelhovenlaan i

Maartensdijk,

Tolakkerweg 217

Muiden,

Het Anker 2

Naarden

Raadhuisstraat 2

Linnaeussstraat 89, Helmholtzstraat 61
Osdorp

Kwakersstraat 3

R i vieren buurt/B uiten ve 1de rt
Pres.Kennedyplantsoen 3, Zwaansvtiet 5
Slotervaart/Overtoom se Veld,
JanTooropstraat 15 B
Westerpark,

Nederhorst den Berg

Voorstraat 35

.Achterweg i Zuid/De Pijp,

Haarlemmerweg 8-10

Zeeburg,

Dorpsstraat 14,
Ouderkerk a/d Amstel

Osdorpplein 1000

Oud-West

Nieuwkoop,
Ouder Amstel,

Baarsjesweg 224

Bos en Lommer.Leeuwendalersweg 21
;.

Laren
Liemeer,

Maarsscn

Laan van Meerwijk 16

Dudokpark t

Jacobswoude,

Loosdrecht

Uithoorn,

Amstel i

Blaricum
Breukelen,

's Graveland,

Vereniging v
^ Nederlondie
Inilollalieb«drijv«n

Deze winter bieden wij u weer van
ma t/m vrij ons speciale

Cruquiusweg 5
Koninginneweg i,

Keuzemenu ƒ 27,50
**********

K. du jardinstraat 65
Zuidoost,

Bijlmerdreef 101

Inspraak

Goulash soep
Kipcocktail
Gebakken mosselen

Tijdens de periode dal de stukken ter inzage liggen, heeft u de mogelijkheid
van inspraak door het indienen van een gemotiveerde, schriftelijke reactie.
Deze moet u richten aan het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap.
Postbus 1061,1200 BB Hilversum. Indien u de reactie mondeling wilt toelich-

Zigeuner spies
Varkenshaas
Zalmmoot
Gegrild en geserveerd met salade,
sausjes en gepofte aardappel
**********
Us met fruit
Palacinka
**********
Keuken geopend vanaf 17.00 tot 22.00 uur.
's woensdags gesloten
Voor informatie of reservering
Tel/fax 023-5716450
Burg. Engelbertsstraat 72 - Zandvoort

ten, moet u dat nadrukkelijk vermelden.
Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw MAE. Leloup.
j tel. 035 647 78 79 of de heer J.P. Verweij..tel. 035 64778 89, van de sector
j Waterbeheer Vecht en Amstel. DWR.
Hilversum. 21 oktober 1098

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Nu nog de laagst
mogelijke rente!

Wij heten u van harte welkom Fam. Tamerus

(Natuurlijk in combinatie met een doordacht hypotheek-advies)
Reinoüt verrast winnaars in Gelredome

10 jaar vast

Het PostcodeMiljoen!
De maand oktober is nu drie
weken oud en dus is Nederland
al drie PostcodeMiljoenStraten
rijk. Deze keer was het de beurt
aan postcode 7335 BM in
Apeldoorn waar drie winnaars
de prijs verdelen onder hun 6
loten.
Dit betekent dat het PostcodeMiljoen deze week het grootste
bedrag per postcodelot oplevert,
namelijk bijna 167 duizend gulden per lot! De winnaars uit
Apeldoorn kregen hun PostcodeMiljoen op een wel héél bijzondere gelegenheid uitgereikt. Zij
werden verrast in het Arnhemse
Gelredome waar zij, samen met
20.000 andere enthousiaste deelnemers van de Postcode Loterij,
te gast waren bij het unieke
Postcode Loterij Gala! Tijdens
dit showspektakel feliciteerde
Reinoüt de dolgelukkige winnaars met hun prijs.
Volgende week al kunt u het
Postcode-Miljoen winnen, want
iedere week maakt Reinoüt
Oerlemans ergens in Nederland
alle deelnemers in een postcode
rijk! Dat zijn 52 PostcodeMiljoenen per jaar. En er zijn nog
veel meer prijzen! Elke maand
maakt u in de Postcode Loterij
kans op de Mega Jackpot van 2
tot 7 miljoen gulden. En natuurlijk is er de Postcode-Kanjer, de

Record Show
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l NATIONALE l
« L O T E R I Jl

PostcpdeMilioenStraat i

'^ '>..,. * 4

•

Stand Mega Jackpot

3 miljoen {{
Da BMW ' \\
9254 DC 005 in Hardegarijp
Een van de winnaars: "Dat had ik
nooit verwacht!"
grootste Straatprijs uit de
geschiedenis. Dit jaar bedraagt de
Kanjer minstens 20,7 miljoen
gulden. Bovendien helpt u via de
Postcode Loterij 28 organisaties
die werken voor mens, dier en
natuur. Het enige dat u hoeft te
doen om te winnen is meespelen!
En dat is zó makkelijk: u vult de
bon op deze pagina helemaal in
en doet hem op de bus. Doen
dus!

22 t/m 27 oktober
Kampeer & Caravan RAI
Amsterdam
24 oktober
Braderie
Winschoten

LJ Ja, ik wil kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle PostcodeMiljoenen en doe mee aan
de Nationale Postcode Loterij.
4 x ƒ 12,50 (vier lotnummers)
3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
1 x / 12,50 (één lotnummer)

LJ Ja, ik wil ook elke week kans
maken op alle Bingoprijzen van de
Grote Sponsor Loterij.
G ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)
G ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,- (één lotnummer)
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters. Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, verkrijgbaar bij het
secretariaat.

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van onderstaande rekening af
te schrijven.
G de heer

D mevrouw

•150.98.10

I.OTERIJ
De Bingo getal 1 t/m 22

*

06 17 29

19 05

40

13

11

25

18 ' 2 8 .„

33

15

27

37

39

02

24 10 44 4Ï * V'

De Bingo getal 23 t/m 36
09 f 10.000,14

f 1.000,-

26

f 100,-

21

f 20,;"-

45"

f 10,- ,

16

f 50,- '„31

Adres:

f 40,-

04

Postcode:

42

f 30,-

36

Plaats:

22

f 25,-

08

Handtekening:

Bon uitknii
. (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale 'ostcode Loterij/Grote Sponsor Loterij
Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

Wegens enorm succes organiseren wij weer een

Hypotheek-lnf o-Avond
op dinsdag 27 oktober a,s„ aanvang 19.30 uur
in Gran Dorado, Trompstraat 2 te Zandvoort,
U bent van harte welkom. Komvrijblijvend langs.

20

01

Datum:

32 ,*'~

Heeft u met daze getallen •
een volle kaart, dan wint u de
Thuisbingo van
f 25.000,j.

Naam:

(Post) ban knummer:
Bel mij bij een prijs
Tel:
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

Bel ons voor een vrijblijvende
afspraak en bespaar aanzienlijk!

DE GROTE

Postcode Loterij
op locatie

BON VOOR MILJOENEN
O
D
D
D

Tevens bijzonder scherpe tarieven voor de overige rentevaste periodes

7335 BM
in Apeldoorn

"j s,-:
_'f V;
'f"5,- *

Let op!
Voortaan is de
Record Show
elke zondag

op RTL 4
om 20.00 uur!
Zetfoüten voorbehouden

NVM
MAKELAAR

CENSE &
MÜNGEN

Bel (023) 5 715 715

voor onafhankelijk
en vrijblijvend advies

-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-17
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'Er Is maar
één markt:
Albert Cuyp'
Bart 'Kaas':

De Albert Cuypmarkt is nog altijd een gezellige volksmarkt.
De kooplui zijn er rad van tong en je kunt er voordelig je
boodschappen doen. Natuurjijk, vroeger was alles beter waar niet? - maar mensen uit heel de wereld weten de
Albert Cuyp nog steeds te vinden en ook de Amsterdammer
doet er graag boodschappen.
De Albert Cuyp heeft dit jaar een flinke opknapbeurt
gehad. De stoepen zijn grijs gebleven en het nieuwe asfalt is
rood. De marktkramen hebben meer ruimte dan voorheen,
ze zijn verbreed van drie naar vier meter. Weliswaar zijn de
stoepen smaller geworden, maar omdat er geen kratten
meer staan en er tussen alle kramen een vrije doorgang
wordt aangehouden, zijn nu ook de achterliggende winkels
goed bereikbaar.
ren, ik verkoop ook luxe soor- Een oktobermiddag op de Albert Cuyp.
ten boerenkaas. Daarvoor heb
ik nu een vaste klantenkring niet groot hoor - die wekelijks
luxe kaas komt halen. Ja, je
moet al die verschillende kazen 's avonds weer opruimen, tekst: Jan Pieter Nepveu
maar dat is een routinekwestie
en lijkt ingewikkelder dan het
is."
De Albert Cuyp trekt bijna zoveel bezoekers van buiten Amsterdam als uit de stad zelf

Assortiment wordt
steeds groter7

O

P TOERISTEN nog wel
de markt bezoeken?
Vakantiegangers
en
nensen van buiten de stad die
en dagje naar de markt konen, zie je vooral 's zomers.
September en oktober zijn, zoIs wij dat hier noemen, de
llooie maanden. De mensen
pijn dan net terug van vakantie
n de kinderen gaan weer naar
chool. Dat kost hun allemaal
;eld. Maar in december zie je
iveer een opleving," zegt
•aamhouder Bart 'Kaas'.
Bart, die zijn werkelijke
mam niet wil onthullen, staat
inds 1968 op de markt en ver;oopt kazen naar ieders
maak. In de vitrine liggen
Oude Friese Nagelkaas, verse
VTozarella, Castello Blue, Geien Camembert, Bastiaanse
Hollandse Geitenkaas en tal
an andere exotische en minier exotische kaassoorten
broederlijk naast elkaar. „Bart
leeft de beste kaashandel in
\msterdam en wijde omge'ing. Je weet dat hij de beste
;aas heeft en altijd vriendelijce service biedt," zegt een vase klant, die toevallig net paseert. Bart lacht vanachter zijn
•;azen. „Bedankt, jongen."
Als geen ander merken de
'erkopers op de Albert Cuyp
lat eetgewoonten zich wijzi;en. Ook een traditioneel proiuct als kaas ontkomt niet aan
rends. „Er is veel vraag naar
jlauwe kaas; Italiaanse kaas,
erse mozarella, dat zijn din;en die de mensen steeds meer
jaan gebruiken."
Hoe de marktlieden zich ook
lebben voorgenomen enthou;iast en uitnodigend te zijn, ze
\unnen het toch niet laten te
;eggen dat vroeger alles beter
vas. Want het publiek koopt
;ijn levensmiddelen steeds va:er in de supermarkt. Bart
Kaas': „Het gaat minder dan
ie afgelopen jaren en ook voor
ij is het moeilijk. Ik sta nu
uim dertig jaar op de markt
m draai voor een deel op mijn
.aam. Maar je moet natuurlijk
.Itijd blijven zorgen voor goe'e waar en het assortiment
[vordt steeds groter."
„Ik ben me gaan specialise-

Foto's Bram de I lolUimlcr Kutugi'afii'
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Vier dagen
spelen met
treintjes
Eurospoor '98, het grootste modelspoorevenement
van Europa, wordt de komende dagen weer gehouden in twee enorme hallen
van de Jaarbeurs in Utrecht.
De tientallen werkende rnodelspoorbanen en expositie,
in combinatie met de mogelijkheid om zelf ook een (gebruikt) treintje te kunnen
aanschaffen, is voor velen
een reden voor een dagje uit
naar deze publieksbeurs.

Valerie en Myrthe:

D/na van Tuyn:

'De markt in Leiden
is er niks bij7

'Ze hebben hier
altijd een praatje7

D

INA VAN TUYN uit de
Rivierenbuurt
komt
ruim twintig jaar voor
haar boodschappen naar de
Albert Cuyp. „Ik ben alleen,
dus ik ga hier pok heen om een
beetje mijn zinnen te verzetten. Ik kom voor de mensen en
de vele nationaliteiten die je
hier ziet. Het klinkt een beetje
raar, maar zo is het wel. Vroe'ger liep ik hier altijd met mijn
man, hij kocht hier veel, nu ga
ik alleen."
„Als je bij de viskramen kijkt,

alle soorten vis die er liggen.
En bij de groentes, ook zo veel
keus. Alles wat je hier meemaakt is eigenlijk leuk: het
passen van schoenen en het
proberen af te pingelen. Als de
verkopers een bedrag vragen,
probeer ik er altijd wat vanaf te
krijgen. Of me dat vaak lukt?
Heel weinig, maar een enkele
keer kijken ze even door de
vingers."
„Wat ik ook heel prettig
vind, is de humor van de marktmensen. Als je bijvoorbeeld
vraagt of ze een plastic zak
hebben, dat ze dan zeggen:
'Nee mevrouw, maar wel een
kunstgebit.' Dat soort dingen
vind ik leuk. Een ander misschien niet, hoor."
„De marktlieden hebben
voor mij allemaal een naam. Ik
heb een fruitman die ik Petje
noem, omdat hij altijd een pet
draagt. Jopie is de bloemenman; of die man ook echt Joop
heet, dat weet ik niet eens. Er
is ook iemand die ik Willem
noem, die heet misschien ook
wel niet zo, maar hij accepteert
het. En als ik bij de visstal
sta..., dat zijn Volendammers
en die kan ik absoluut niet verstaan als ze onderling met elkaar praten. Ik zeg dan: 'Wat
wonen jullie van Amsterdam
af, maar ik kan jullie echt niet
volgen.' Maar ja, ze hebben altijd een praatje en dat vind ik
het leuke van deze markt."
CH, DE HERFST! De
paddestoelen duiken
op, de vogels trekken
naar het zuiden, de roeiers halen hun boten uit het vet en
hervatten hun trainingen!
Vooral dat laatste stemt mij
altijd weemoedig. Ik moet
denken aan mijn eigen, nogal
korte roeicarrière.
Lang geleden, toen ik nog
jong, mooi en sportief was,
schreef ik mij in bij roeivereniging Okeanos. Die trainden op
de Bosbaan en daar roeien in
de avondschemering leek me
heerlijk. Helaas werd ons plezier regelmatig vergald daardat een fanaat van de vereniging ons vanaf de kant aan wijzingen stond toe te schreeuwen door zo'n blikken toeter.
Wij verstonden nooit iets van
zijn gebrul en trokken ons er
niets van aan. We waren niet
populair bij de vereniging.
Ons imago kreeg de genadeslag bij onze eerste echte wedstrijd. Die werd gehouden op
een bochtig riviertje en was
georganiseerd door een Leidse
vereniging die uitsluitend uit
hele erge corpsballen bleek te
bestaan. Van dat volk waarvan
je absoluut wilt winnen.
We roeien op naar de start.
De spanning stijgt. De ruggen
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Henk Smedicus:

'Frank Sinatra kost
maar zes gulden'
EN VAN DE leuke dingen voor de bezoekers
van de Albert Cuyp is
het jagen op koopjes en originele spullen. Daarvoor kun je
bijvoorbeeld terecht bij Henk
Smedicus. Veertig jaar handelt
Smedicus al in ongeregeld
goed en bij hem kun je lekker
in de bakken rommelen.
Uit de schoolbanken is hij
meteen in de kraam van zijn
vader terechtgekomen op het
Waterlooplein. Hij staat nou
zo'n dertig jaar op de Albert
Cuyp met zijn waar. „Je kunt
-het hele land door gaan, er is
maar één markt en dat is de
Albert Cuyp. De verscheidenheid van wat hier te koop is,
voor een heel scherpe prijs, dat
vind je in heel Nederland niet.
Neem de visstallen, die hebben
zo'n fantastisch mooi aanbod:
inktvis, buitenlandse vis, dat is
fantastisch. En de kippenboer,
alles." steekt Smedicus de loftrompet.

E
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Welk woord komt er in het balkje?
iORlzONTAAL: l luchtbal; 6
'Oefdier; 11 voorz.; 12 insect;
aanwensel; 15 scherts; 17
ijgkoord; 19 snelle gang; 21
Nngbot; 22 vrij; 23 bijb. pi.; 24
'l in Z.-Holland; 26 zangnoot;
* boerderijgrond: 29 trek: 30
ect; 32 armee; 34 bitterheid;
'6; hemellichaam; 37 muze; 38
oogdier; 39 pi. in Frankrijk; 41
'ookgerei; 44 loot; 45 congrestebouw; 47 voorz.; 49 berg%ats; 51 pi. in Drenthe; 53 nuftero; 54 langzamerhand; 56
v
isselvallig; 58 as; 59 wisent; 61
'fgaan; 62 boom; 64 raar; 65
"jn; 66 niet hier; 67 besturen.
'ERTICAAL: l vrg. ambter; 2 pi. in België; 3 provin-

cie; 4 bijbeldeel; 5 onderkomen; 7 legerafd.; 8 voorz.; 9
kleur; 10 meerijder; 12 grondverf; 13 graansoort; 16 dagdeel;
17 huid; 18 gard; 20 houding; 25
Afr. land; 27 hetzelfde; 28 party; 30 haringnet; 31 walkant; 32
kwab; 33 platzak; 34 autokeuring; 35 insekteneter; 40 Europese; 42 signeren; 43 rang; 45
rist; 46 afgod: 48 duwen; 50
berg; 51 ik; 52 pi. i.d. N.-Oostpolder; 53 weigering; 55 gezang; 57 pienter; 60 vaarwater;
63 Public Relations; 65 pers.
vnw.
Oplossing vorige puzzel
CARICATURISEREN

De snoek
krommen. Het schot. De eerste halen. En dan, opeens een
langsvliegend zitbankje. Onze
slag, de eerste man die het
tempo aangeeft, is in zijn
haast om weg te komen zo tekeer gegaan dat het bankje
waarop de roeier heen en weer
schuift uit de rails was geglipt.
Consternatie. Hoe verder?
De slag besluit gewoon op
zijn broek heen en weer te
schuiven en we starten opnieuw. De anderen hebben inmiddels al honderd meter
voorsprong. Een visser, die
tussen woonboten het start-

Hijzelf verkoopt spullen van
uiteenlopende aard zoals tvkabels, fietstassen, yoyo's, hamers, schroevendraaiers, moeren en bouten, brillen, regenj assen, rekenmachines en
scartkabels. ,,De ongeregelde
handel, daar zit avontuur in.
Het kan meevallen en het kan
tegenvallen en je hoopt dan
maar dat het meevalt," lacht
Smedicus. „De jojo's lopen wel
leuk op het ogenblik."
Ook voor een cd'tje van bekende artiesten kun je bij hem
terecht. Klinkende namen als
Frank Sinatra, The Platters,
de Drie Tenoren en Patricia
Paay kosten hier maar zes gulden. „Allemaal toppers," zegt
Smedicus, „in de winkel kosten ze gemiddeld twintig gulden. Hoe ik het zo goedkoop
doe? Ik sta al veertig jaar op de
markt en heb door de jaren
heen zo m'n adresjes opgebouwd."
schot had afgewacht, zag ze
passeren en denkt nu veilig in
zijn bootje over te kunnen steken. Maar daar komen wij
aangeraasd. „Houden nu!"
brult de stuurman en alleen
door allemaal als een gek aan
onze riemen te hangen kunnen we nog op tijd remmen.
Als de visser klaar is met zijn
scheldpartij zien we de andere
boten al nauwelijks meer.
Maar we gaan door. Laten
we dan op zijn minst stijlvol
binnenkomen. We naderen de
finish. De tribune is afgeladen
met brallende ballen en ballerina's. En precies voor die tribune met fout volk geeft de
broek van onze slagman het
op. Hij scheurt open, de slagman is zijn ritme kwijt, krijgt
zijn riem niet meer het water
uit. Het evenwicht in de boot
is zoek. We maken een zogenaamde snoek: niemand krijgt
zijn riem meer uit het water,
de boot draait rondjes. Het
ballenvolk sterft bijna van het
lachen.
Elke herfst kijk ik naar de
roeiers op de Bosbaan en dan
denk ik weer even aan die
wedstrijd. Gelukkig is het
straks weer winter.
Remco Daalder

AAR SCHATTING 40
procent van de marktbezoekers komt uit de
provincie. De studentes Valerie en Myrthe wonen in Leiden
in een studentenhuis aan het
voorname Rapenburg. Een
middagje Albert Cuyp is voor
hen weer eens iets heel anders.
Druk gebarend lopen ze langs
de marktkramen. Wat vinden
zij van de Albert Cuyp?
Vrolijk kijken ze elkaar aan.
Valerie lacht. „Ik zei net dat ik
helemaal vol van deze markt
was, ik vind het leuk. Wij zoeken iets specifieks, dus we lopen er heel snel doorheen. We
hebben vanavond groene stof
nodig voor een feest en denken
die hier te kunnen vinden.
Waarom? Kijk maar om je

heen, je hebt hier behoorlijk
veel verschillende stoffen."
Myrthe legt eventjes uit waarom ze per se groene textiel
moeten hebben. „We gaan
vanavond verkleed als zeewier
naar het feest."
Valerie: „Ik vind het leuk om
de Albert Cuyp te zien. Ik ben
hier helemaal in mijn element.
Het is met niets te vergelijken.
De markt in Leiden bijvoorbeeld, is er niks bij. Bovendien
is er op vrijdag geen markt,
vandaar dat we naar Amsterdam moesten." Maar heeft
Leiden zaterdag geen markt,
dan? In koor: „Jawel, maar wij
hebben vanavond al het feest!
Hier is elke dag markt en dat is
perfect."

ADVERTENTIE

Behalve dat honderden hobbyisten en verzamelaars al
dan niet gebruikte modeltreinen ter ruil of verkoop aanbieden, is er een ruimte waar kinderen met divers modelspoormateriaal kunnen spelen.
Voorts zijn er vele nationale en
internationale clubs aanwezig
die demonstraties geven en
hun bijzondere modellen tentoonstellen.
U kunt Eurospoor bezoeken
op donderdag 22 oktober van
11-18 uur en vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 oktober
van 9.30-17.30 uur. Toegangsprijzen bedragen voor vohvassenen 17,50 gulden en voor
kinderen tot en met 11 jaar 8
gulden. U kunt ook voordelig
met de trein naar Eurospoor.
Bij praktisch alle stations in
Nederland kan een Rail Idee
gekocht worden, waardoor u
profiteert van een korting van
ongeveer 20 procent op de
trein- en entreeprijs

In Tuschinski draait zondagmorgen 25
oktober om half elf 's morgens de Franse
klassieker

La Sirene
des
Tropiques

De
oodschappen
-Dëurs

Een Franse film uil
1927 met
Josephine Baker in
de hoofdrol. De film
gaat over mulattin Papitou (gespeeld door
Josephine Baker] die zich ontferml over
de Fransman André Berval, die door zijn
baas en rivaal markies Severo naar WestIndië is gestuurd. De film koml werkelijk
op gang als Baker -die het filmbeeld vult
met haar aalgladde, energieke beweeglijkheid- de Fransman naar Parijs volgt, en
daar furore maakt als revue-ster.

voor nieuwe producten en acties

De film wordt begeleid door Joosl
Langeveld op het Wurlitzerorgel.

ZIN OM NAAR

In een voorfilm wordt het Pathéjournaal
Golo van de marine in de opera gedraaid
met -hoe kan het ook anders- Josephine
Baker.

Bijvoorbeeld: Dr. Dolittle, Dubbel & Dwars,
;:
•
Madelief, Saving Private.flyaii,:f v
"v
;
Serengeti Symphony, Lethal Weapoh'4,
':h':;.' •;.'. ••:~-'.•'•"Het Magische Zwaard e.v.a. ^
,' '•':

lezers krijgen tegen inlevering van onderstaande bon eenKorting van 2,50 gulden en betalen tien gulden per persoon
(normale prijs 12,50 gulden). Kaarten zijn
Ie koop aan de kassa van Tuschinski,
Reguliersbreestraal 26-28 in Amsterdam.
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D*E NATIONALE «ATÏfE
BIOSCOOPRESERVERINGSLIJN
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Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het filmaanbod
••;•.. '•
• ."..••'••'•'' :.'•' en aanvangstijden. . • / • . • ' . ' • . . • : • '..;- :"' :v ; ",., •
".'•'. ': . . , ' '
'• Pathé bioscopen in Amsterdam:
' : ,' * . . - • , ' ' '
.;
Bellevue Cinerarria / Calypso, Cinema, City en Tuschinski. ~
• U vindt alle adressen van Pathé Cinemas in de GOUDEN GIDS.
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COÖRDINEREN EN PRODUCEREN

i ; : Een kleinigheid voor deze meid! :
;Hièrbt};:streeft SCHIPPERKOZIJNENj
•;ft:'naar kwaliteit in vormgeving; '••'•' ::j
;:?i::; veiligheid en duurzaamheid, v :::•:::;
' ; :Kbi]^liaar bunsiitóf en alumihium::;:;
bozijnen.^schuifpuien

Gemaakt en geplaatst voor uw toekomst!

Leuk beursbericht: in onze 10-Daagse Opruiming staan de prijzen tien tot vijftig procent lager dan
normaal. Kom dus naar Carpet-land en pak uw winst. Profiteer van de prijzen-dip tot en met 24 oktober.
Tapijt, vinyl, karpetten, gordijnen, parket of laminaat nodig? In één keer slagen?
Welkom op de 10-Daagse Opruiming.
Bij u in de buurt: Amstelveen/Uithoorn * *, Zijdelweg 21, (0297) 58 29 29 Amsterdam, A. Fokkerweg * * *, (020) 61761 19, Haarlemmerweg 337 *, (020) 688 10 00,
Klaprozenweg 40*, (020) 636 85 75,Spaklerweg44b*, (020) 665 02 00, Stadhouderskade 9 3 * * * , (020) 662 51 51
Openingstijden: maandag van 11.00-18.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 09.00-18.00 uur, zaterdag van 09.00-17.00 uur. Koopavonden: donderdag vrijdag donderdag en vrijdag

KOZIJNEN

ALUMINIUM-KUNSTSTOF

OPMEER Middelweg 11-13

GRONIN(GENosterhainriblaan53
' '

»& 0«0_
^ n

VERSE DAGSCHOTEL
VASTE PRIJS ƒ 14,50
21-wqênsdag

22-dondèrdiag

23-vrijdag

Ballen
gehakt

Spaghetti
bolognaise

Scholfilets

26-maandag

27-dinsdag

Runder
•stoof pot

Kippenievers

»/*Y

IJ

Tevens Verse SUPERMOSSELEN ƒ 24,50
Open van 16.00 - 02.00 uur
BETAALBARE
KWALITEIT

Gasthuisplein 10 - 2042 JM Zandvoort Tel. 023-5714638

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

Sfeervolle slaapkamer in een fraaie essen/crème fineer met veel aanbouw/mogelijkheden, waaronder commodes en hoekkast, zodat u alles netjes en overzichtelijk
op kan bergen. Ledikant leverbaar in de maten 180 - 160 - 1 4 0 en lengte 200 cm (210 lengte tegen meerprijs). Keuze uit de houtsoorten ahorn solair en kersen.

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

Overbouwkamer in beukendecor
ol in combinaiie met beuken/blauw front. Leverbaar in 140-160-180 cm
breed en lengte 200 cm (210 lengte tegen meerprijs)
Uitgebreide keuze in linnenkasl en kast accessoires.

Zat. avond bij Single Dance Soc.

"DE MANEGE"
Unieke formatie
op toemee uit Engeland

Nieuwe slaaptrend
in beuken met zacht geel, diverse ondeie kleurcombinaties mogelijk.
Ledikant 140-160-180 cm breed en in extra lenglemaal 210 cm.
uilgebreide keuze in kasten o.a. met 2 ronddeuren

Pluspunten van Oase

BE-SHARP

Vestigingen op de Woonboulevards
Apeldoorn - Breda - Capelle a/d IJssel

@ Speciaalzaak in slaapkamers en slaapcomfort.

Uitsl. ongeb. mensen v.a. 30 jr.
Correct gekleed (no jeans)

®

Slaapkamer met veel mogelijkheden
in beuken decor in combinatie met diverse kleuren, veel
mogelijkheden met aanbouwkastjes/commodes. Ledikant in 140-160180-200 cm breed. Zeer veel mogelijkheden in linnenkasten.

Den Bosch - Diemen - Enschede

!2'/ 2 jaar Garantie.

Groningen - Heerlen

© Slaapadviesstudio met 24 testbedden.

Entree 15,=

Rotterdam Woonmall/Alexandrium III

© Ruime keuze in boxsprings, lattenbodems,
matrassen en waterbedden.

Info of res. 023-5716023

Sliedrecht - Son (Eindhoven)

© Kastenprogramma's op maat gemaakt.

Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk

© Deskundige voorlichting.

Het optreden stond abusievelijk'
op zat. 17 oktober gepland

en Bleiswijk, Hoefweg 137.

® Gratis thuisbezorgt en gemonteerd.

Slaapkamer Speciaalzaken

@ Eigen meubelmakerij voor maatwerk.

Internet: www.woonnet.com/oase

"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort

BÖÜGHËRÏE
^AMBACHTELIJKE
S^KWALITEITSSLAGERU

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
J
Tel. 5719067

:

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van

9.00 tot 18.00 uur.
zaterdag

;

" • . ,- :; -

van 9.00 tot 17.00 uur.

VOORHËTMOOISTEVLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

liflM!8 i|^i^^

VARKENSHAAS
1 kilo

Zandvoorts

519.700 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

Woensdag 28 oktober 1998

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
58-e jaargang nummer 17, oplage 5.425

ZANDVOORT - De Zandvoortse kunst- en cultuurkalender voor 1999 is sinds gisteren te koop. Aan de nieuwe
kalender hebben zowel kunstenaars als culturele organisaties meegewerkt. André
Lieberom en Karin Schut, fotografen van het Zandvoorts
Nieuwsblad, hebben de foto's voor de kalender gemaakt. Zij deden dat op het
strand, in het dorp en in de
duinen.

ZANDVOORT - Als het
aan het college van Burgemeester en Wethouders ligt,
geeft de gemeente volgend
jaar ruim 3,3 miljoen gulden
uit voor nieuw beleid. In totaal bedragen de uitgaven 53
miljoen gulden. Dat blijkt uit
de nieuwe begroting. Volgende week behandelt de politiek deze begroting tijdens
de commissievergaderingen.
Eind november neemt de gemeenteraad definitief een
beslissing over de beleidsvoornemens.

De versie voor 1999 staat volgens initiatiefnemer Eugène
Weusten los van de kalender
van vorig jaar die tot stand
kwam dankzij de Culturele
Werkgroep. Wel werkten een
paar kunstenaars aan beide
mee, zoals Marjan Meijer, Roland van Tetterode, Paul Jansen, Ria van Kooten, Viktor
Bol, Hans van Pelt, Erik Holtkamp en Donna Corbani.

Het college wil het nieuwe
beleid financieren door extra
inkomsten te genereren, uit
bestaande reserves te putten
en te bezuinigen. De belastingen, zoals de onroerende-zaakbelasting, worden verhoogd
met de gebruikelijke 2 procent.
De toeristenbelasting gaat nog
niet omhoog (wel na volgend
jaar).
Ook geeft het Rijk extra
geld. In september heeft het
Rijk bijvoorbeeld besloten
Zandvoort een douceurtje van
270 duizend gulden toe te bedelen. Het college verwacht
een miljoen gulden winst na
verkoop van het voormalige
pompstation in Bentveld.

De culturele organisaties die
nu op de kalender staan, zijn
toneelgroep Wim Hildering,
folklorevereniging De Wurf, de
Stichting Kunstcircus, het Genootschap
Oud-Zandvoort,
Dance Studio 118 van Conny
Lodewijk en het Zandvoorts
Museum/Cultureel Centrum.
Dorpsomroeper Klaas Koper
prijkt op de voorkant. Alle
kunstenaars en culturele organisaties hebben belangeloos
meegewerkt.
Weusten vindt dat de selectie van de deelnemers „een representatieve keuze is van wat
er in Zandvoort op kunst- en
cultuurgebied gebeurt. We
hadden wel dertig kunstenaars
kunnen plaatsen, maar er is
maar plaats voor een beperkt
aantal. Dit jaar is namelijk gekozen voor één deelnemer per
maand om de overzichtelijkheid te vergroten. Vorig jaar
vonden
sommige
oudere
Zandvoorters dat de kalender
te druk was."
„Er stonden toen ook te veel
fouten in de kalender," meent
Weusten. „De data klopten
niet allemaal. We hopen dat
deze kalender zo foutloos mogelijk is."

Uit de algemene reserve
komt ruim één miljoen gulden
waarvan 570 duizend gulden
daadwerkelijk voor nieuw beleid is. De rest is bedoeld om
tegenvallers op te vangen.
Daarnaast zit er een miljoen
gulden in het potje 'dorpsvernieuwing'. Op bestaand beleid
wordt 240 duizend gulden be-

H PAGINA'S

Oostduitsers
op Zandvoorts
pluche

keers- en vervoersplan (150
duizend gulden in 1999, 200
duizend gulden in 2000 en 100
duizend gulden structureel
vanaf 2001) en een nieuw fiets'Nieuw beleid gaat boven pad van de Brederodestraat
oud beleid' zo luidt het credo naar de Frans Zwaanstraat
van het nieuwe college van (600 duizend gulden, waarvan
WD, PvdA en CDA. Dat nieu- 150 duizend gulden betaald
we beleid varieert van kleine wordt met subsidies van andezaken (jubilerende verenigin- re overheden).
gen krijgen per jubileumjaar
vijf gulden meer dan voorheen)
Verder wil het college voltot en met grote zaken. Zo ver- gend jaar onder andere geld
wacht het college dat de fusie steken in:
van de voetbalclubs Zand- • integraal veiligheidsbeleid
zoals fietsenkluizen, beach
voortmeeuwen-Zandvoort 75
en het tegelijkertijd aanleggen watch en een groei en snoeivan een golfbaan één miljoen actie (150 duizend gulden)
• nieuwe afvalbakken (50 duigulden gaat kosten.
zend gulden)
• het wegwerken van achterstallig wegenonderhoud (80
duizend gulden)
• een extern onderzoek naar
een nieuwe ontsluiting van
Nieuw Noord (50 duizend gulden)
• nieuwe borden (75 duizend
gulden)
Het college wil ook een 150 • een ambtenaar voor onderneduizend gulden extra uitgeven merszaken (70 duizend gulaan het opknappen van de rip- den)
lering om de wateroverlast in • promotie van Zandvoort (100
de Jacob Catsstraat en bij duizend gulden)
Gran Dorado op te lossen. In • extra festiviteiten op konin1999 belooft het college tevens ginnedag (10 duizend gulden)
'de eerste aanzet te geven voor • meer geld voor monumenten
het oplossen van de riolerings- (50 duizend gulden)
problematiek in de Haarlem- • langere openingstijden van
merstraat en de Koninginne- de WV (30 duizend gulden)
weg.' De bewoners van deze
Sommige zaken spelen op
straten protesteren regelmatig
omdat hun straat onder water langere termijn. Zo wil het college de huisstijl van de gestaat.
meente aanpakken (150 duiDaarnaast gaat er de komen- zend gulden in 2000 en 100 duide jaren veel geld naar het op- zend gulden in 2001). Uit het
stellen van een integraal ver- onderzoek naar de bouwkundige staat van de kerktoren
dat in 1999 wordt uitgevoerd
vloeien ook kosten voort, verwacht het college.
zuinigd. Het college kondigt
aan dat het zal bekijken of er
nog meer bezuinigd kan worden.
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Belastingen
niet extra
omhoog

Van der Heyden jongste
voorzitter ouderenbond
Dorpsomroeper Klaas Koper prijkt samen met de objecten van kunstenares Ria van Kooten op de

DEZE WEEK

ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden wordt de
nieuwe voorzitter van de landelijke Anbo, de bond voor
vijftig-plussers. Van der Heijden is 52 jaar en daarmee is hij
de jongste voorzitter die de Anbo ooit gehad heeft. Hij volgt
op 24 november J. Hoek van Dijke op.

Dillon wint
racetitel
junioren
sportpagina
Vragen over de bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties:tel.571.7166
Redactie: tel. 571.8648

ADVERTENTIES

ROBERTO BOTTICELLI

nieuwe kunst- en cultuurkalender

exemplaren hoeven alleen nog
maar afgewerkt te worden.
„Als er meer dan zeshonderd
verkocht worden, spelen we
quitte," zegt Moore.
De winst gaat naar de Stichting Viering Millennium 2000
die een cadeau op l januari
2000 wil onthullen. „Het mooie
is dat de gemeente elke gulden

verdubbelt die hiervoor binnenkomt," vindt Weusten.
Mocht het cadeau er niet komen (er is wat gerommel binnen de stichting) dan gaat volgens Weusten de winst naar
een ander goed doel in Zandvoort.
De kalender is volgens Weusten en Moore een mooi relatiegeschenk. Daarom hebben ze

aan wethouder Oderkerk gevraagd of de gemeente- een
aantal kalenders wil afnemen
om tijdens de decembermaand aan relaties te sturen.
Een beslissing is daarover nog
niet gevallen. Ook de Beeldend
Kunstenaarsgroep Zandvoort
heeft voor de gemeente een relatiegeschenk in petto, een
boekje met kunstafbeeldingen.

Van der Heijden gaat het voorzitterschap combineren met zijn
werk in Zandvoort. Van der Heijden is inmiddels tien jaar burgemeester. Hij is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en voor de brandweer. Bovendien heeft hij het verzet tegen
het vliegveld in zee in zijn pakket.
Vroeger was hij burgemeester van het Groningse Leens. Ook is
hij landelijk adjunct-secretaris van de WD geweest en lid van de
Universiteitsraad van de Leidse universiteit.
Van der Heijden gaat de nieuwe koers van de Anbo uitdragen.
Die richt zich op belangenbehartiger en serviceverlener voor
vijftig-plussers. De Anbo heeft 200 duizend leden, verdeeld over
een heleboel lokale afdelingen. Ook Zandvoort heeft een afdeling.

zwart suède
ƒ 375,Zanqyoprt-Haarlem $tad-;Utrecht-Amstelveen£HaarlerTisGronjé';

Niet in het

Alcoholcontrole
ZANDVOORT - Negen van
de vijfhonderd automobilisten
die de politie vrijdagavond en
zaterdagavond heeft gecontroleerd hebben een proces-verbaal gekregen omdat ze te veel
gedronken hadden. Twee van
de automobilisten moesten direct hun rijbewijs inleveren. De
politie controleerde in de Van
Heemskerckstraat in Zandvoort en op de Julianalaan in
Overveen.

Stormschade

ZANDVOORT - Door de
storm is dit weekend op diverse plaatsen schade ontstaan.
Op de J.P, Thijsseweg waaide
een boom om op een geparkeerde auto. Van een apparternent op het De Favaugeplein
waaide een ruit in. Bovendien
raakte een omgewaaide schutting een auto op dit plein. Op
de J. van Heemskerckstraat
viel een ventkar omver.

Parkeerbonnen

ZANDVOORT - De politie
heeft zaterdag 23 parkeerbonnen uitgeschreven. Zondag
deelde de politie 29 bonnen uit
wegens fout parkeren.

Waterstanden

Pomphouder maakt straks ook verse broodjes
ZANDVOORT - „Nou, het wordt wel tijd voor een opknapbeurt, hè," zegt Énno Timmer, pachter van de benzinepomp op de Boulevard Barnaart. Na jaren van onderhandelen met Shell en met de gemeente zijn de
verbouwingsplannen nu rond. „Er is 90 procent kans dat de
werkzaamheden in januari beginnen. Ik hoop dat we met
Pasen weer open kunnen."
Zout en zand hebben de
balken van de overkapping
aangevreten, ondanks de verfbeurt anderhalfjaar geleden.
Maar dat is eigenlijk nog niet
het ergste volgens Timmer.
Het dak van de winkel is lek,
de winkel is te klein, als de
airco stoort („en dat gebeurt
regelmatig") vallen het licht
en de stroom uit en er is, als
het zo hard waait als deze
week, nauwelijks beschutting
voor klanten die hun benzinetank vullen.

een vloeistofdichte vloer neergelegd. Dat is verplicht variwege de milieuwetgeving.

Maar dat gaat veranderen.
Op de plek van de werkplaats
komt de nieuwe Shellshop te
staan, die een stuk groter is
dan de oude winkel. De werkplaats verdwijnt volledig.
„Want die wordt toch nauwelijks gebruikt, hooguit als opslagplaats," legt de jonge
pomphouder uit. Het aantal
pompen wordt verdubbeld.
Langs de weg komt een plexiglasschenn zodat de klanten
uit de wind staan. Om olie en
benzine op te vangen wordt er

De verbouwing kost bijna
twee miljoen. Dat geld hoeft
Timmer niet zelf op te brengen. Shell betaalt de verbouwing. Wel wordt de huur verdubbeld. „Eerst wilde Shell
dat ik vijf keer zoveel ging betalen, maar dat werd me te
gek. De onderhandelingen
hebben daarom een flinke tijd
geduurd. Bovendien moest
Shell het eens worden met de
gemeente."
„Ik ben ook blij voor mijn
ouders dat het nu rond is,"

Stedelijk Museum
Welbij

Co van der Horst
l i i U > r i < ' i i r n n l ' \ \ ' c r | n ' M v;m josrl i l o i f n i a i u i
Van donderdagavond 29 oktober tot en met 31 december vindt in ons
wooncentrum een unieke expositie plaats met interieurontwerpen van
de wereldberoemde architect en designer Josef Hoffmann. Tot ziens!

co vanider horst

„Ik ziet het helemaal zitten.
Ik wil verse broodjes gaan verkopen, die ik hier afbak zodat
het hier heerlijk ruikt 's morgens. Die broodjes zijn ook
voor de campinggasten, de
circuitbezoekers en de mensen van de strandhuisjes bedoeld." In de nieuwe winkel is
pok ruimte voor meer fris en
ijs.

020-6412505

p

Datum HW

LW

HW

03.55
04.45
05.54
07.25
08.55
09.55
10.40
11.06

20.19 16.21
22.00 17.15
23.26 18.36
--.- 19.56
12.55 21.05
13.49 21.45
14.35 22.40
15.19 23.05

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik hel
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00
Het Shcllstation op de Boulevard Barnaart is hard toe aan renovatie, vindt pomphouder Enno
Timmer
Foto Karin Schut

zegt Timmer. Hij heeft het Zijn ouders hebben er twintig sen. Hij is vast heel trots als
benzinestation zeven jaar ge- jaar gewerkt. „Mijn vader straks de nieuwe pomp klaar
leden van hen overgenomen. komt af en toe nog even klet- is."

Zandvoorts
d BMieuwsbSad
_LJ_
l l l l l l l

Naam: (m/v)

05 nov 03.43 11.45 16.03 ----Maanstand:
VM wo. 04 nov 06.18 u.
Hoogwater wo 04 nov 02.57 uur
NAP +140cm.
Laagwater di 03 nov 22.40 uur
NAP -69 cm.

Postcode/Plaats:
Telefoon:

UW

MEUBELSTAb

KOOPZONDAG l NOV.

A.S.

VAN 12.00- 17.00 UUR
Overtoom 557
Tel. 6184733

GRATIS PARKEREN IN
EIGEN PARKEERGARAGE

M

!

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil welen wal zich in
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28 okt
29 okt
30 okt
31 okt
01 nov
02 nov
03 nov
04 nov

U

W

Adres:

08.00
09.16
10.41
11.55
00.29
01.25
02.11
02.57

Editie 17

Nieuwe voornemens
kosten 3,3 mi

Nieuwe kalender
richt zich op
kunst en cultuur

De kalender kost 25 gulden
per stuk. Wie er meer koopt,
krijgt korting. De kalender is te
koop bij To the Point, Bruna,
het Zandvoorts Museum/Cultureel Centrum en het Aktiviteitencentrum.
Het Zandvoortse bedrijf To
the Point heeft dit jaar de druk
en de lay-out verzorgd. Het is
de bedoeling dat het bedrijf
dat jaarlijks gaat doen. Volgens Mike Moore van To the
Point liggen er vijfhonderd
exemplaren klaar vqo'r de verkoop. Nog eens vijfhonderd

Los nummer 2 gulden

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

•ion foo-jtowljo '.U):i

l

l

l

l

l

| |

_LJ_LJ_1_J

l
M« n«lr*b,.»ir(in<i

L KJ_ J

Giro/Banknr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/HUiO D halfjaar ƒ 35.40 D jaar/ (i l,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

OPEN DAGEN 7 & 21 NOV
10.00-13.00 uur

U kunl uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Sluur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia. Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel Ie plakken. 8 "710371 017003
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Een compleet verzorgde begrafenis

FAMILIEBERICHTEN

Vele fijne herinneringen
verzachten onze smart
nooit meer in ons midden
altijd in ons hart.
Geheel onverwacht, nog vol plannen voor de toekomst is van ons heengegaan mijn lieve man, onze
fijne zorgzame vader en grote opa-oop

of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van slechts ƒ 3.395,Met een Natura-uitvaartverzekering van

Cornelis Adrianus
Maria Warmerdam

Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van

•fr Zandvoort,
t Zandvoort,
25 november 1929
22 oktober 1998
C. A. M. Warmerdam-van Gelderen
Joyce en Ronakl
Rcmond en Tanja
Kelly
Uoy en Brigitte
Dewi, Samé
Fa/antenslraal 13
2(M2 CK Zandvoort
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

"Ik heb al jaren een bedrag voor mijn
uitvaart gereserveerd. Met deze goedkope
flink deel aan over. Het geeft me boven-

*..4,.

dien een gerust gevoel dat alles geregeld
wordt zoals ik dat wil."

Bil GRATIS 0800-0224535
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
'.
'••••':. • of crematie.' ; ; •
Direct hulp bij een sterfgeval. ,
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
J OMSTREKEN

ADVERTENTIES

Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 19 oktober vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 43 door B&W genomen
besluiten is op maandag 26 oktober vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

De eerstvolgende commissievergaderingen zijn

voor meer informatie:

Beleven! 5714318

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluèstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag 08.30 -16.00 uur
donderdag
08.30 - 20.00 uur
vrijdag
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

KENNISGEVING

verzekering houd ik daar nu nog een
>0

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

- Maandag 2 november, 20.00 uur, commissie Toerisme, Economie & Verkeer
- Dinsdag 3 november, 20.00 uur, commissie Maatschappelijk Welzijn
- Woensdag 4 november, 19.30 uur, commissie Ruimtelijke Ordening gecombineerd met Bestuurlijke Zaken
- Donderdag 5 november, 20.00 uur, commissie Financiën.
De commissievergaderingen worden gehouden in de commissiekamer in het Raadhuis
(ingang Haltestraat)
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter
inzage bij de Centrale Balie m het Raadhuis
(ingang Swaluèstraat)
BIJ het bureau Voorlichting kunt u terecht voor
nadere informatie over de punten die op de
agenda staan Telefoon (023) 574 01 62
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar

Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een onderwerp dat
op de agenda staat het woord te voeren

gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN

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

De volgende aanvragen zijn ontvangen
- Algemene Begraafplaats Tollensstraat-6
(gemeente)bomen (4 stuks verplant, 2
stuks gerooid)
- Wilheiminaweg 17-2 bomen
- Dr. Gerkestraat 39/43-8 bomen
- Wikkelaan 13-3 bomen
De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor.
- Parnassialaan 25, Bentveld - 1 boom
- Wikkelaan 7, Bentveld
- 3 bomen
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschnft indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort Wij wijzen erop dat ook een derdebelanghebbende een bezwaarschrift kan
indienen
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en moet tenminste bevatten naam, adres,
dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen bezwaar wordt aangetekend en de
gronden van bezwaar Indien men zich laat
vertegenwoordigen door een derde dient ook
de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon te worden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank in Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te

GEMEENTE

98176M Kromboomsveld 54 bouwen van
een schuur
98177M Kromboomsveld 52 bouwen van
een schuur
98180B Mansstraat 5
wijzigen van
een bouwplan
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn
schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouw- en sloopvergunningen
98116B Helmersstraat 24 vergroten woning
(19-10-1998)
98122B Duindoornlaan 4 uitbreiden woning
(19-10-1998)
98160S Van Lennepweg gedeeltelijk slopen
viaduct (19-101998)
98167B Bentveldsduin 44 het gewijzigd uit
voeren van een
bouwplan (16-101998)
Verleende reclamevergunning
98168R C Slegersstraat 2/1 aanbrengen (hcht)redame (19-101998)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis, gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen mdienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift

DE lEukE, fijlME EN SOMS Ook UkkERE REACTJES
VOOR, lijCJEMS EN NA IVliJN VERblijf \N ^ET ziEkEN-

huis hEbbEN wij MEER C)AN qoEd qECJAAN.
ZE hEbbEN dAN ook MEdE zoRqqEdRAqEN VOOR

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

*** OPEN DAG BIJ A.B. Nails ***

MiJN U/El ZEER VOORSpOEdiq hERSTEl EN TERUqkEER
JN

VERSE DAGSCHOTEL
VASTE PRIJS ƒ 14,50

AllEN llARTElijk

PETER VERSTEEqE (dE Lip)

28-woensdag

29-donderdag

30-vrijdag

A.B. Nails Pijlslaan 110 Haarlem

Schnitzel

Bami
+ saté

Verse

Bel voor meer informatie 023 - 5 240 210

P. S.: SpECJAlE dANk AAN h ET VEUVANqENcl TEAM.

PETER - P!ET EN Esp

Monuta

Zondag l november van 13.00 tot 16.00 uur
Diverse opleidingsmoelijkheden tot nagelstyliste
25% korting op alle opleidingen!!
Let op! alleen zondag l november, wees er op tijd bij want vol is vol...

vis

2-maandag

3-dinsdag

Kotelet
champignons

Stamppot
andijvie

vanderKuijl

Gedipt. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassinge
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds e
particuliere verzekeraars

Stresemannlaan62- Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

UdONT

Westerveld en Van Beek
Tevens Verse SUPERMOSSELEN ƒ 24,50
Open van 16.00 - 02.00 uur

uitvcinrtndvies en -verzorging
(023) 584 16 82
L P van Bock

BETAALBARE
KWALITEIT

Bel bij een sterfgeval gratis

Gasthuisplein 10 - 2042 JM Zandvoort Tel. 023-5714638

BiMiIiHimifefcftB
Dag en nacht bereikbaar

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

INFO

Zandvoort 5715351 of 023-5331975
Te huur
(bedr.pand) gem. woning
in centrum boven disco, l pers. eigen opgang.
douche, toilet, keuken. T.V. + t.v.-aansluiting
aanw. ƒ 850,- per maand. incl. gas, licht, water.
l maand borg.
Tel. 06-53344660.

met
Scandinavian Seaways

Het Nederlandse Rode Kruis
Afdeling Zandvoort
Verkoopt cadeau-artikelen.
11 Nov. Huis in de Duinen van 9 -16.00 uur.
13 Nov. Huis m het Kostverloren 9 -13.00 uur.
Elke Maandag aan de Nicolaas Beetslaan 14, in
het Rode Kruis gebouw van 13.30 uur - 16.00 uur.

Ook dit jaar zal de Stichting Zandvoort Promotie een Kerstmarkt organiseren en wel op

Zondag 13 december 1998
De locatie is Kleine Krocht, Gasthuisplein en Swaluèstraat.
De markt begint om 12.00 uur tot 18.00 uur.
Kosten voor een kraam c.q.grondplaats bedragen ƒ 90,- exclusief BTW

A L S J E O M MENSEN G E E F T ,
GEEF JE AAN

HET

N E D E R L A N D S E RODE KRUIS.

STEUN O N Z E STRIJD TEGEN E E N Z A A M H E I D .

GIRO 6868
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

De bedoeling is dat deze markt uitsluitend uit kerstartikelen bestaat.
Wij denken daarbij niet alleen aan kerststukjes, spullen om zelf stukjes te
maken, leuke kerstcadeautjes, kerstbonbons, mooie kerstkleding, kerstkaarten en kerstbomen, maar ook aan warme erwtensoep, chocolademelk en Glühwein.

De officiële opening is op

2 november a.s. om J6.3O uur
door de Burgemeester van Zandvoort
Een leuke attentie voor elke bezoeker!*
De 5O* en 100e klant ontvangt
2 gratis tickets voor een party cruise

Wij stellen u graag in de gelegenheid, indien u aan de gestelde voorwaarden voldoet voor deze markt in te schrijven.
Dit kan met een inschrijfformulier van de ver. Voor ambulante handel of
schriftelijk met vermelding (indien van toepassing) van nummer K.v.K.

Cornelis Slegersstraat 2/1

etc.

2042 GP Zandvoort

U kunt uw aanmelding sturen naar:

tel.: 023 573 26 94, fax: 023 573 26 95

Stichting Zandvoort Promotie
Postbus 410,2040 AK ZANDVOORT
Tel.: 023 5713738 Fax 023 5718133

IATA

a\b van het Cruise-Ferry schip
"King ofScandinavia"

zolang de voorraad strekt

I I S I N h S S rKAUI. l ' A K l \ h K S

©
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Lokale radio
ZANDVOORT - ZPM, de lokale zender van Zandvoort,
schotelt de luisteraars jazz,
klapperende tanden, opa's en
pittige discussies voor. Vrijdag
praat Ge Loogman tijdens het
seniorenprogramma met tandarts Doorgeest (tussen elf en
twaalf), Zondagmorgen (van
half tien tot tien uur) besteedt
Ruth Zwijgers aandacht aan
een nieuw boek over opa en
oma. Hans Sandbergen stort
zich zondag (van tien tot
twaalf) op Nederlandse jazzmusici.

'Ik zie bij ons veel meer verbitterde mensen'

O

Postzegels

raakte enigszins ontwricht.
„Laat ik heel duidelijk zijn,"
zegt Ingrid Preckwinckel nadrukkelijk. „Ik wil de voormalige DDR niet idealiseren. Anderen doen dat wel. Ik hou niet
van DDR-nostalgie. Maar het
ligt wel allemaal wat gecompliceerder dan sommige mensen
denken." Het socialisme had
ook zijn zegeningen, meent ze.
Iedereen had een baan, het
openbaar vervoer kostte bijna
niets en een theaterkaartje
was voor iedereen te betalen.
Preckwinckel gaf van 1946
tot 1988 Duits en Geschiedenis
op een middelbare school. Ze
was geen lid van de communis-

een paar maal. „Ik heb altijd
mijn kritiek kunnen uiten,
want ik had geen fanatieke directeur boven me." De vrijheid
is nu groter en reizen naar
Westerse landen is nu ook voor
de modale burger weggelegd.
Maar er is ook een andere
kant, signaleert Preckwinckel.
Sommige mensen hebben in
korte tijd veel geld verdiend,
terwijl anderen ondanks een
goede opleiding geen baan
kunnen vinden. „Kinderen vallen buiten de boot, omdat hun
ouders depressief geworden
zijn vanwege hun werkloosheid. Of de ouders hebben
geen tijd voor de kinderen, omdat ze zich kapot werken."
„Wij knokten voor elk
kind,"
vult
Doris Schütze
aan. Net als
Preckwinckel is ze lerares geweest. Ze had veel weeskinderen uit een tehuis in de klas.
„Ik maakte ze duidelijk dat ze
niet minder waren dan andere
kinderen. Ik wilde dat ze dezelfde kansen kregen. Dat ze
ook een opleiding konden volgen en een baan konden krijgen." Het steekt haar dat kinderen met werkloze ouders nu
gepest worden omdat ze geen
merkkleding dragen. „De nieuwe rijken zijn zo arrogant,"
zegt ze.
In haar eigen familie ziet ze
wat de werkloosheid aanricht.
Haar ene zoon is ontslagen na
de omwenteling, haar andere
zoon is overgekwalificeerd en

Nieuwe boeken
ZANDVOORT - De geineenteraad heeft besloten om
21.240 gulden beschikbaai te
stellen voor nieuwe leei boeken. Het geld is bestemd om
verouderde lesmethoden Ie
vervangen op de Hannic
Schaftschool en de Duimoos.

Gevallen
ZANDVOORT - Een 91-jaiige vrouw uit de JulianaweR i:
donderdag in haar tuin gevallen. Voorbijgangers hooiden
haar roepen. De vrouw kon
zich niet meer bewegen. Zij is
met een heup- en kniefraetuiu
naar het ziekenhuis gebracht

Brandenburgse senioren verbazen zich
over vriendelijkheid Zandvoorters

Film

Middelbare school

ZANDVOORT - Een nieuwe
middelbare school kiezen valt
voor veel leerlingen en ouders
niet mee. Daarom organiseren
15 scholen uit Zandvoort en
omgeving een informatiebij eenkomst op dinsdag 3 november. De bijeenkomst vindt
plaats in het gemeentehuis
van Heemstede (van half acht
tot negen uur).

ZANDVOORT - Cor Korver is trots op de oude Pellikaanhal. Maar ook op de
nieuwe die op het Duintj esveld staat. „Ik hoop," zegt
hij, „dat de nieuwe hal net zo
veel voor de Zandvoortse bevolking gaat betekenen als
de oude. En dat de mensen
over dertig jaar net als in de
Pellikaanhal zeggen: wat is
De scholen, waaronder de het hier gezellig."

Gertenbach Mavo uit Zandvoort, presenteren zich. Bovendien zijn de onderwijswinkel, de onderwijsbegeleidingsdienst de Vereniging voor
Openbaar Onderwijs (initiatiefnemer van de bijeenkomst)
en de openbare bibliotheek
aanwezig met een stand.

tische partij. „Ik had geen interesse in hoge functies en de
partijdiscipline stoorde me.
Bovendien sleepte ik mijn verleden met me mee. Mijn vader
werd net na de oorlog door de
Russen weggehaald vanwege
de politieke ideeën die hij gehad zou hebben. Wij moesten
uit ons huis. Ik heb er nog voor
gewedijverd om ons huis terug
te krijgen."
Ze hield van haar werk.
„Mensen opvoeden vond ik
leuk, al had ik eigenlijk theaterwetenschap willen studeren." Met die ambities heeft ze
toch nog wat gedaan; ze zat in
het schoolcabaret.
„Ik heb geluk gehad," zegt ze

Motown Party

Even waanden de Brandenburgse senioren zich erg belangrijk. Ze mochten namelijk in de stoel van de
burgemeester zitten
roto Kien Couvi rut

kan daarom geen baan vinden.
Het emotioneert haar zichtbaar. Ze slikt even haar tranen
weg en begint dan snel over
het prettige contact dat ze nog
altijd met oud-leerlingen heeft.
Ook het contact met oudcollega's doet de voormalige
leraressen goed. Preckwinckel:
„De vrouwen in het onderwijs
waren zeer geëmancipeerd.
Het doet weieens pijn dat we
nu soms niet met achting be-

van de velden is er nooit geweest." De akoestiek is volgens Korver juist erg goed. „De
KRO heeft hier notabene qpnamen gemaakt voor de 'Vier

handbalveld en het zaalvoet- jesveld is volgens Korver evenbalveld zijn correct. „Het is wel min een derde groter dan de
zo dat de uitloop voor de spor- oude hal, zoals wordt beweerd.
ters wat krap is. Daarom heb- De breedte van de nieuwe hal
ben we langs de muren zachte is 28 meter (een halve meter
smaller dan de oude hal). Hij is
44 meter lang (l,5 meter langer
dan de oude hal) en zeven meter hoog (tweeeneenhalve meter lager dan de oude hal).
Korver heeft samen met zijn
medebestuursleden hard gekussens laten plaatsen. In de vochten voor behoud van de
nieuwe hal is de uitloop aan oude hal. Het bestuur kwam
beide kanten 75 centimeter met een renovatieplan van zes
groter."
ton, NOC/NSF becijferde dat
De nieuwe hal op het Duint- het 1,4 miljoen ging kosten,

'Als mensen over dertig jaar zeggen
dat het er gezellig is, ben ik tevreden'
jaargetijden' van Vivaldi. Soms
waren er zelfs twee scholen tegelijk aan het sporten. We hadden nooit last van het geluid."
Ook de afmetingen van het

Kledingactie

ZANDVOORT - Het duurde één seconde en was nauwelijks zichtbaar. Maar wie
goed keek zag het. Even
steeg dinsdagavond het
bloed naar het hoofd van
D66-raadslid Han van Leeuwen. Precies op het moment
dat Gert Toonen (fractievoorzitter van de PvdA) een
motie van afkeuring indiende. Even leek het of de oude
messen weer geslepen waren
om, net als vroeger, elkaar
neer te maaien.

Op zaterdag wordt de kledmg tussen tien en een uur ingezameld bij de Nicolaasschool (Zeemanstraat) en de
Agathakerk (Grote Krocht).
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maar de gemeenteraad koos
uiteindelijk voor extra woningen op de plek van de Pellikaanhal.
Inmiddels heeft Korver zich
erbij neergelegd. „Het is een
gelopen race. En woningbouw
is ook belangrijk, dat besef ik
best. Ik ben niet meer boos op
de gemeente. Dat is voorbij. Je
moet vooruitkijken, met bij het
verleden stil blijven staan " Hij
is regelmatig gaan kijken tijdens de bouw van de nieuwe
hal en hij komt zeker naar de
opening op 7 november. „Het
'is een schitterende hal, mooi
licht. Als er over dertig jaar net
zo positief over deze hal wordt
gepraat als over de oude, dan
ben ik tevreden."

ZANDVOORT - Op vrijdag
30 oktober wordt in Dance
Club Yanks een Motown Pari.v
gehouden. Tijdens het feest
draait dj Raymond veel jarcr
zeventig en tachtig muziek
Ook treden de Funky Diva'F
op. De zaal gaat open om tien
uur.

Skate-ongeluk
ZANDVpORT - Een 21-jange Duitse jongen is donderdagavond tijdens het skaten gevallen. De jongeman viel op
zijn achterhoofd. Hij is met
hoofdletsel naar het ziekenhuis vervoerd.
ADVERTENTIE

Cleema Circuus
29 oktober t/m 4 november

Even lijkt oude raad
weer teruggekomen

ZANDVOORT - Mensen in
Nood houdt pp 6 en 7 november de jaarlijkse kledingactie.
Wie kleding, schoeisel of huisj houdtextiel over heeft, kan
deze kwijt op vrijdagavond
tussen zeven en half negen bij
de Hervormde Kerk (Kerkplein),
het
NPB-gebouw
(Brugstraat), Gereformeerde
Kerk (Julianaweg), Nicolaasschool (Zeemanstraat), Agathakerk (Grote Krocht).

Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder
Vormgeving/Systeemredactie Dick Piet
(chef), Willem Bleesmg, Hero Blok, Pau
Busse, Fred Frerejean, Pieter Hendal, Theo
van der Linden, Yvonne Mulder, Andre
Stuyfersant
Secretariaat en redactiepromotie. Trudy
Steenkamp, Henny Lanser
Gasthuisplein 12, Zandvoort Postbus 26,
2040 AA Zandvoort Tel. (023) 571 8648
Fax (023) 573 0497
kantoor geopend, maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag'van 9 tot 12 uur. vrijdag van 9 tot 16
uur

handeld worden. Alsof we meester heeft volgens Schütze
nooit gewerkt hebben. Maar ik toegezegd om in Brandenburg
wil niet generaliseren. Er zijn op bezoek te komen. Volgens
ook aardige mensen in het Henk ter Laan, één van de seWesten."
moren van de Zandvoortse
groep, is het ook de bedoeling
Om de contacten met al- dat er een stroom toeristen
thans een deel van het Westen vanuit de nieuwe Duitse deelte verdiepen zijn de Branden- staten op gang komt. „Laat de
burgers van plan om de Zand- bussen maar komen," aldus
voorters niet uit het oog te ver- Ter Laan.
liezen. Er zijn al onderlinge afspraken gemaakt. De burgeMonique van Hoogstraten

Korver is nu ook blij met nieuwe hal

nior en Henk Abma een omnisportvereniging op. De politici
Jelle Attema en J. Lindeman
kwamen erbij. Zij ijverden vervolgens met zijn zessen tweeeneenhalfjaar voor een sporthal. Dat lukte, want op 10 februari 1968 werd de Pellikaanhal geopend. Korver zit vanaf
'Ome Cor', zoals velen nog het begin in het bestuur en is
altijd tegen hem zeggen, is er zeventien jaar beheerder gezaterdag beslist bij tijdens het weest.
Kritiek op de oude hal vindt
afscheidsfeest in'dé Pellikaanhal. Hij is een van de stichters hij niet terecht. „Ik hoor van
van de hal. 33 jaar geleden iedereen dat het de gezelligste
richtte hij samen met Fekke hal in de regio is. Ergernis over
Boukes, Cees van Limbeek se- de akoestiek of de afmetingen

Steun van KLM
ZANDVOORT - Nieuw Unicum krijgt 25 duizend gulden
van KLM Passenger Services
2500 Personeelsleden van de
KLM hebben maandag hun
entreekaart (tien gulden) vooi
een feest geschonken aan
Nieuw Unicum. Het feest weid
georganiseerd om de medewerkers te bedanken vanwege
hun inzet en hoge weikdiuk
Besloten werd met de opbrengst de Zandvoortse instolling voor gehandicapten te ondersteunen.

„We zijn ontzettend hartelijk ontvangen. De
vriendelijkheid van de Nederlanders komt recht uit het
hart, terwijl wij om ons heen in de nieuwe deelstaten
veel verbitterde mensen zien," vertellen Ingrid
Preckwinckel en Doris Schütze. Achttien mensen uit
Brandenburg, een provinciestad in de buurt van
Berlijn, hebben een week in Zandvoort gelogeerd. Ze
waren onder de indruk van alles wat ze zagen, maar
vooral van de mensen die ze ontmoetten.

Verder: veel discussies tijdens Goedemorgen Zandvoort
(zaterdag in café Neuf van tien
P STRAAT wenst
tot twaalf) en een dubbelgemen elkaar hier nog
sprek tussen Eugène Weusten
goedemorgen. Teen Rene de Vreugd over de
gen ons zeiden ze
nieuwe kunst- en cultuurka- dat ook, dat vinden we erg
lender in het cultuurprogram- .euk. En die burgemeester van
ma v/h Monopole (vrijdag- ullie staat ook erg open voor
avond in hotel Hoogland). net volk." Alleen de flats, die
ZFM is te beluisteren op 106.9. vinden ze wat minder mooi.
Van Zandvoort hadden de
meeste oudere Brandenbur;ers nog nooit gehoord. Totdat
ZANDVOORT - Een postze- ze via het Europa Instituut
gel is meer dan een saai artikel kennis maakten met een
van de PTT waarmee je brie- groepje Zandvoortse leeftijdven of kaarten verstuurt. Daar- snoten. De Zandvoorters loom houdt de Zandvoortse jeerden een half jaar geleden
postzegelclub elke maand een in Brandenburg. Het tegenbeclubavond.
zoek is net voorbij. Zondag
De bijeenkomst, die ook toe- vertrokken de
gankelijk is voor niet-leden,
vindt op vrijdag 30 oktober om
kwart over zeven plaats in het huis.
De
BranGemeenschapshuis (L. Davidstraat 17). De entree is gratis. denburgse se- .
nioren kregen
een uitgekiend programma
voorgeschoteld. Ze mochten
ZANDVOORT - 'Dance of bijvoorbeeld in de stoel van de
the Wind', zo heet de film die burgemeester zitten, voeren
filmclub Simon van Collem met een flinke storm op het
woensdag 28 oktober draait in Noordzeekanaal van IJmuiden
het Circus. De film begint om naar Amsterdam en maakten
half acht. Voorafgaand aan de een wandeling door Haarlem.
film houdt Thys Ockersen een Daarnaast kregen de Brandeninleiding. Zowel leden als niet- burgers vooral de kans om erleden zijn welkom. 'Dance of varingen uit te wisselen met
the wind' gaat over een zange- oudere Zandvoorters.
De levensloop van de Branres die door de dood van haar
moeder en leraar haar stem denburgers is bepaald door
verliest. De regisseur is Rajan het socialisme. Ze zijn hoog
Khosa. Kitu Gidwani en Bha- opgeleid en hadden allen een
veen Gosain spelen de hoofd- baan, ook de vrouwen. Na de
val van de muur is niet alleen
rollen.
het politieke systeem veranderd, ook het dagelijks leven

Zandvoorts
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Anja Dietvorst leert hoe ze een golfballetje met een boogje door de lucht op het gras kan doen belanden

Toonen wilde dat Van Leeuwen zich distantieerde van uitspraken in een interview, Van
Leeuwen vond dat hij al genoeg gedaan had door telefonisch aan te bieden direct na
het verschijnen van het artikel
een excuusbrief naar de krant
te sturen Maar hij hoorde
niets meer van de PvdA. Totdat hij een afschrift van een
felle brief kreeg die Toonen
aan de burgemeester had gestuurd en die was mede-ondertekend door de fractievoorzitters van de andere collegepartijen, de WD en het CDA.
Waarom zoveel commotie?
Van Leeuwen zei in een interview dat hij noodgedwongen
maar naar een commissieverToto Kaï in Schut gadering gaat, omdat wethouder Herben (PvdA) alleen op
maandag en vrijdag zou werken. „En ze wordt daarvoor
voor 70 procent betaald. Ze wil

Ondernemers wijzen met club naar elkaar
ZANDVOORT - „Ik weet
niet of ik het golfen ooit onder de knie krijg," verzucht
Hanneke Voit. „Maar het is
wel leuk om te doen met al
die ondernemers." Ze is een
van de 54 ondernemers die
woensdag een golfclinic van
golfpro Nigel Lancaster kregen op een baan in Noordwijk.
Het uitstapje werd georganiseerd door Nigel en Marcel
Sam-Sin van visrestaurant
Schut. Zij golfen regelmatig
met elkaar. „Het leek ons leuk
om de ondernemers wat samen te laten doen," vertelt
Marcel. „Vroeger wezen ze met
het vingertje naar elkaar, nu
met de club," lacht hij. De golfclinic is populair, ondanks de
regen en de kou heeft er
slechts een ondernemer wegens ziekte afgezegd.
„Golf is eigenlijk een heel

simpel spelletje," houdt Nigel vorst van Metropolitan, „het is
de ondernemers voor, die voor moeilijk. Het valt niet mee om
een groot deel nog nooit een de juiste swing te krijgen en de
golfclub in hun handen hebben snelheid van de bal te bepalen.
gehad. Een enkeling, zoals Mi- Soms sla je veel te hard terwijl
chael Leijssen, is wel duidelijk je maar een klein eindje hoeft.
geoefend. Met een sierlijke Het is toch wel wat anders dan
zwaai slaat de eigenaar van de midgetgolf, hoor." „Afslaan

Golfpro Nigel Lancaster: 'Eigenlijk
is het een heel simpel spelletje'
sportzaak in de Kerkstraat de
ene na de andere bal in het
holletje.

kunnen ze straks allemaal,"
weet Nigel, „maar het komt
dan aan op het laatste stukje
naar de hole."

Ook Theo Peek, directeur
„Dat we dit samen met de
van de ABN/Amro, doet het
niet voor het eerst. „Dit is de andere ondernemers doen
tweede keer. Echt geoefend vind ik heel leuk," vertelt Anja.
ben ik dus niet," bekent hij. „Dat is nog nooit eerder ge„Het is toch wel moeilijker dan beurd. Natuurlijk ken ik er wel
je denkt."
heel wat van gezicht, maar ik
„Inderdaad," zegt Anja Diet- heb eigenlijk maar met een

paar contact in de straat. Terwijl ik nu met iedereen praat."
Marcel beaamt dat. ..Hier
spelen de bankdirecteur en de
verkoopster in een team met
elkaar." Paula Lancaster ziet
het wel zitten om de golfclinic
vaker te organiseren. „Het is
zo'n succes." Louise Sam-Sin
knikt. Een goed idee, vindt ze.

haar andere baan niet kwijt,
omdat de politiek te onzeker
is."
Volgens Van Leeuwen zijn
die uitspraken gedaan „aan de
keukentafel met een kop koffie
respectievelijk een kop thee bij
de hand. Ik ben er zelf ook niet
gelukkig mee. Mijn opmerkingen waren zeker niet bedoeld
voor een breed publiek."
Toonen kon dat gisteravond
niet geloven. „Hier is heel duidelijk sprake van een interview. Het gaat nota bene om
een artikel van anderhalve pagina." Ook Pieter Joustra, fractievoorzitter van de WD, betreurde Van Leeuwens uitspraken. „Dit artikel viel nogal
rauw op mijn dak We hebben
afgesproken dat we samen aan
de slag zouden gaan Dit gaat
niet alleen de portefeuillehouder aan. maar de hele raad."
„Ik voel me niet aangesproken," zei Piet Keur (GBZ) echter. Hij vond net als de Socialistische Partij de drie kwartier
durende discussie overbodig.
Aan het einde van daarvan liepen de fracties van GBZ en
ApV/Ume 55 plus dan ook weg
bij de stemming over de motie
van afkeuring. De SP stemde
tegen. Evenals Van Leeuwen
Hij keek strak voor zich uit. En
bleef zitten. Want een motie
van afkeuring is niet meer dan
een uitspraak van afkeuring
die uitsluitend terecht komt m
notulen. En kranten

Woensdag 4 November

MENINGEN
Servicetaxi

M. Antonides ergert zich aan
de manier waarop de servicetaxi werkt. Zijn vader maakt
gebruik van de servicetaxi en
is daar niet tevreden mee. AnOndertussen geeft docent tonides stelt voor de subsidie
Dennis Wielaard instructies. van de gemeente anders te beAlle golfers moeten schouder steclen.
aan schouder gaan staan. Lo
De servicetaxi is een zwaar
Balledux protesteert zachtjes.
„Ho, ho, we zijn toch met in gesubsidieerd middel om oudienst." Niettemin laat hij zich dere mensen pp enigszins
gewillig op een rij zetten Tege- comfortabele wijze te vervoelijk met de anderen zwaait hij ren tegen betaling van een
zijn club heen en weer. „Voelt u aantal strippen per zone, zoals
de pijn in uw rug al? Uw pols bij het openbaar vervoer ook
moet u altijd recht houden." gebruikelijk is.
Het verschil met het reguheEen ondernemer vult droog
aan: „Behalve als je dorst hebt. re openbaar vervoer is dat de
Het kantelen van een glas servicetaxi alleen rijdt wanneer het de taxifirma uitkomt.
komt wel ml mijn pols."

hoewel er aan het contract enkele basisafspraken ten grondslag liggen. Zo hoort de taxi op
de afgesproken tijd te verschijnen met een interval van een
kwartier voor of een kwartier
na de afgesproken tijd.
Wachttijden van bijna twee
uur zijn echter geen uitzondering. U zult waarschijnlijk denken dat deze groep alle tijd
heeft, maar als je voor ziekenbezoek gebonden bent aan
korte, streng gehanteerde bezoektijden dan vragen wij ons
af of de subsidie van de Zandvoortse gemeente wel zo goed
besteed is.
Bij de taxicentrale helpt het
alleen als men een grote mond
geeft. En wie het klachtennummer belt komt ook niet
veel verder. De klachten wor-

den wel doorgegeven a.in de
taxicentrale, maar daar bh]li
het bij. Er gebeurt niets mee
Als alle gemeenten dit sei \ i
ceproject met subsidie steu
nen. zonder enige vorm \,m
controle op de rittenregistia
tie en vertragingen (want dn
zouden er niet zijn), dan is du
een uitgelezen melkkoe mei
als effect een massa geftus
treerde oudere en mindei vuh
de burgers.
Politici, pas op uw tellen
deze servicegelden zijn betei
te besteden bij instanties die
wel een goede bedoeling n i
streven, hetgeen wij bij de t a\i
centrale ten zeerste betwule
len.
M.Antimuli's
/.uuivotiri
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PERSCOMBINATIE
PCM Uitgevers nv is uitgever van onder meer de dagbladen, de Volkskrant, Trouw,
Het Parool, NRC Handelsblad en Algemeen Dagblad en van de Weekmediauitgaven
Een deel van de productie van bovengenoemde uitgaven wordt verzorgd door het
Giafisch Bedri|f Amsterdam (Perscombinatie B.V.). Onderdeel daarvan is de afdeling
Goederenbeheer, waar 5 medewerkers werken. De afdeling Goederenbeheer zorgt
voor de ontvangst van papierrollen en andere grondstoffen die nodig zijn voor het
maken van kranten en voor het afvoeren van de afvalstoffen die ontstaan in het
productieproces

Mark de
Jong: 'Een
brandweerman heeft
zóveel te
doen'

Bi| Goederenbeheer bestaat een vacature voor de functie van:

Foto Jaap Maars

MEDEWERKER GOEDERENBEHEER m/v
(parttime - 16 uur per week)
De medewerker Goederenbeheer werkt onder leiding van een groepsleider in een
klein team. Hij zorgt voor de ontvangst van papier en grafische materialen, de doorvoer hiervan naar de verschillende afdelingen van het Grafisch Bedrijf en vervolgens
voor de afvoer van het afval van grafische materialen en papierafval. Hij dient niertoe onder andere een heftruck en een elektropallerrijder fe bedienen. Bepaalde
aspecten van het werk zijn fysiek zwaar
De werktijden zijn maandag en vrijdag van 7.30 uur tot 16.00 uur, onderbroken door
een half uur pauze.
Van de kandidaten voor deze functie wordt het volgende verwacht.
- een opleiding op het niveau van LTS, een hogere opleiding is geen bezwaar;
- een diploma heftruckrijden strekt tot aanbeveling, maar kan ook in de functie
behaald worden;
- het vermogen om accuraat te werken;
- een enthousiaste en op samenwerking gerichte werkhouding;
- de bereidheid om zo nodig extra diensten te lopen op andere dagen.
Het dienstverband wordt aangegaan voor bepaalde tijd tot l januari 2000
Het salaris bedraagt, vanaf de leeftijd van 21 jaar, circa ƒ l 475,- bruto per maand.
Nadere inlichtingen over deze functie kunt u krijgen bij één van de groepsleiders
Goederenbeheer, telefoon 020 - 562.2502.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de afdeling Personeel & Organisatie van
Perscombinatie B.V., Wlbautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, ter attentie van de heer
D van Hille, P&O-functionaris, onder vermelding van vacaturenummer DvH/98.11.

*Je moet tegen ongevallen kunnen'
B

ij na alle jongetjes willen
later brandweerman worden. Geef ze eens ongelijk. Het is een veelzijdige
baan waarin je met wat
geluk grote dankbaarheid
ten deel valt. Maar een
brandweerman krijgt ook
te maken met pijn en verdriet. „Oog in oog met
een verdronken kind, dat
blijft je altijd bij,"zegt
Mark de Jong (32), brandweerman in Aalsmeer en
Amstelveen.
Wat een brandweerman
meemaakt is eigenlijk te
veel om op te noemen. „De
ene keer zit er een katje in
de boom, een andere keer
liggen er na een storm
bomen op een huis. Je hebt
mensen die vastzitten in de
lift, branden, verkeersongevallen, auto's die het water

in rijden..." Aan het woord
is Mark de Jong, hd van de
vrijwillige brandweer in
Aalsmeer en beroeps in
Amstelveen.
Zodra de vrijwillige brandweer m Aalsmeer ergens op
af moet, gaat De Jongs pieper. Hij probeert dan zo
snel mogelijk naar de
kazerne te komen. In
Amstelveen bij de beroeps
is de procedure anders,
daar blijft De Jong tijdens
zijn dienst in de kazerne,
voor zover hij niet hoeft uit
te rukken. Er is binnen
genoeg te doen: de auto's
krijgen onderhoud of er
moet geoefend worden.
Zodra het alarm gaat, glijden de brandweerlieden
langs een paal naar beneden en haasten zich vliegensvlug naar de voertuigen.
„Waarom ik brandweerman geworden ben? Ik

denk vanwege de sensatie,
de afwisseling, en om menscn en dieren in nood te
kunnen helpen," zegt De
Jong. Beroeps kun .je volgens hem alleen worden
met een technische achtergrond on een onmisbare
dosis geluk. Ben je eenmaal aangenomen, dan
krijg je een gerichte brand-

weeropleiding. „Die is heel
breed. Je leert in elk geval
om te gaan met hitte en
rook. Je moet behendig
zijn met je apparatuur en
perslucht kunnen dragen,
en je krijgt een EHBO-cursus."
Een brandweerman wordt
overal voor ingezet. De
Jong doet hot liefst duik-

klussen, al komt hij daar
ook nare dingen tegen. Zo
moet hij soms slachtoffers
bergen: mannen, vrouwen
en kinderen uit een auto op
de bodem van een kanaal.
Zoiets grijpt ook de stoerste brandweerman aan.
Toch moet je er op af.
Hoogstens kun je, werkend
in een team, de taken wat
verdelen. „Als je bijvoorbeeld een springer moet
bergen, dan ga je nooit
alleen. Je komt altijd in
een auto met minstens zes
man, als het je dan even te
veel wordt, kan een collega
het even van je overnemen."
Hoe voorzichtig ook, iedere brandweerman verzeild
wel eens in een benarde
positie. De Jong overkwam
dat toen hij een paard uit
een sloot wilde redden. „Ik
wilde hem bij de neus pakken om hem in bedwang te

houden, maar hij kreeg
grond onder de voeten en
opeens zat ik vast tussen
het paard en de bodem.
Het is me ook wel eens
gebeurd dat een paard
opeens begon te trappen en
ik twee meter de lucht in
werd geslingerd. Net een
rodeo, die gelukkig goed is
afgelopen."
Wie moet vooral geen
brandweerman worden? De
Jong: „Mensen die niet in
een team kunnen werken,
want je doet niks alleen; en
mensen die niet tegen
ongelukken kunnen, want
daar sta je af en toe gewoon
bij. Soms moet op straat
een arts komen voor een
medische operatie en als
hij een paar handen tekort
komt, ben jij z'n assistent.
Daar moetje dan wel tegen
kunnen."
Jan Pieter Nepveu

De sollicitatietermijn sluit op 7 november l 998

Geld verdienen is makkelijker dan je denkt!

KOK GEZOCHT
fulltime + parttime

Het Zandvoorts Nieuwsblad

voorEetcaté "De Klikspaan'

zoekt

in Zandvoort

Tel. 06-53530179 of
023-5712889

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autonjopleidingen die 10 dagen duren.
Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.
Be! 0900-8991161.
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

BEZORGERS
Je hoeft er niet vroeg voor op te staan
en je zit er ook niet elke dag aan vast.
Een paar uur per week is al genoeg. Wil je dat?

Bel dan ons kantoor:
telefoonnr. O23-5717166

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Bel voor meer informatie over succesvolle personeelswerving ons kantoor.
Amsterdam 020- 562 30 76
Amstelveen 020- 347 34 22
Zandvoort 023- 571 71 66

Adverteren? tó

GRILL RESTAURANT

DC/.C winter bieden wij u weer van
ma t/m vrij ons speciale

Keuzemenu ƒ 27,50

Solliciteer niet naar
moeilijkheden!
Sluit ^een originele getuigschriften bij
uw sollicitatie. Soms komen ze niet terug.
En dat terwijl heel veel boekhandels
voor een paar dubbeltjes uw getuigschrift
kopieren!

Wie wint de Trouw Publieksprijs voor het
Nederlandse Boek? Doe mee aan de

Verkiezing van hef
Boek van het Jaar 1998
op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober 1998.

Zigeunei spies
Vaikenshaas
Zalnunool
Gegrild en gesei \eerd mei salade,
sans|es en gepolle aaidappel
IJs mei Iruit
Palacmka
l M 4 4 -t 4 f ' l

Keuken geopend \ a n a l 17 00 tol 22 00 u ui
's \\oensdags gesloten
Voor informatie of re\ervcring
Tel/la\ 021-5716450
Burg Eneelbertsstrnat 72 - Zandvoort
Wij heten u van harte welkom Fam. Tamerus

Uw stemlokaal:

Fa. P. Klein

BRUNA BALKENENDE
Grote Krocht 18, ZANDVOORT

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestiaat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk

runai

EEN KERSVERSE
WERKKRACHT
adverteer in de krant

Zandvoorts Nieuwsblad

y.i-:M #•&.*•*•.(-*

Goulash soep
Kipeocktail
Gebakken mosselen

HOE WIN JE

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2A, Zandvoort

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Station"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

LAAT ONS UW
PRODUKT
EEN DIENST
BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-4309! 16.
SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS,
DAT MAG WEL IN DE KRANT.
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Thys Ockersen bekijkt de wereld niet alleen vanuit een
filmisch oogpunt. Hij heeft ook de blik van een schrijver.
Ockersen heeft zijn jeugd vastgelegd in een serie amusante
verhalen. Hij is druk bezig hiervan een boekje ('Zimmer mit
Frühstück') te maken. In het Zandvoorts Nieuwsblad staat
elke twee weken een voorpublicatie. Deze week gaat zijn
verhaal over de verhuizing van Amsterdam naar Zandvoort
en een onbereikbare liefde.

I

/ "W N 1952 vertrok ik met
tegenzin uit mijn Amsterdamse buurt, de
Saphierstraat, waar we
op drie hoog woonden niet ver
van de diamantfabriek van Asscher in de Tolstraat. Mijn vader was diamantbewerker en
een paar keer bezocht ik hem
op de fabriek als ik weer eens
de deur achter me had dichtgeslagen en de sleutel moest
gaan ophalen. Mijn vader zat
door een loep te kijken bij het
verwerken van de diamanten.
Op een rij met een aantal mannen in stofjassen. Tijdens het
snijden hoorde je een hoog
snerpend geluid van de slijpstenen.'
'Maar op mijn zesde verlieten we de grote stad en gingen
we op de Wilhelminaweg in
Zandvoort wonen. Gloednieuwe huizen die net afgeleverd
werden en die op duingrond
waren gebouwd. Het was zo'n
beetje de buitenkant van
Zandvoort. De huizen op de
hoek waren niet snel verkocht,
want daar reed de tram uit
Amsterdam voorbij en die
maakte aanzienlijk lawaai. Wij
gingen op de hoek wonen.'
'Ik vond de verhuizing een
spectaculaire gebeurtenis. De
meubels werden met dikke
touwen naar beneden gehesen
en in een grote verhuiswagen
gedragen. Ik mocht met de
verhuizers meerijden naar
Zandvoort en dat was voor mij
heel wat, een groot avontuur.'
'Zandvoort kende ik een
beetje omdat we zelf badgast
waren geweest. Ik vond het
niet leuk om mijn beste vriend
Japie, die in mijn pand woonde, achter te laten. Toen we in
Zandvoort arriveerden, dribbelde ik met de verhuizers mee
en droeg kleine dingen naar
binnen. Tegen de avond was
alles uitgeladen.'
'Ik stapte op mijn autoped
en besloot de buurt te verkennen. Ik stepte het kleine
straatje uit en vervolgde mijn
weg door op het trottoir van de
Wilhelminaweg richting Koninginneweg af te zakken. Verder durfde ik nog niet te gaan.'
'Op die vroege zomeravond
in augustus zag ik mensen in

Met

oog
en

hun tuinen zitten. Alle waarnemingen waren nieuw voor mij
maar de mooiste was toch wel
die van een blonde nimf van
vijftien, zestien die in een korte
witte broek boven op een duintop stond, waarop haar huis
lag. Ze had blonde haren en ze
keek uitdagend om zich heen.
Mocht er iets van seksualiteit
op je zesde bestaan dan borrelde dit toch in mij op. Een blonde, onbereikbare Lorelei op de
Wilhelminaweg.'
'Ik ben er nooit achter gekomen wat haar naam was en ik
heb haar ongetwijfeld nog wel
meer gezien maar die eerste
indruk was onvergetelijk. Aan
het einde van de Wilhelminaweg ben ik teruggegaan, want
verder durfde ik nog niet het
terrein te verkennen.'
'De overgang van die yolksbuurt in Zuid naar die nieuwe
buurt in Zandvoort was gigantisch. De Saphierstraat was
gebouwd als een kazerne.
Overal had je buren, aan alle
kanten en ook onder en boven
ons. Japie en ik waren echte
donderstenen en één van de
bewoners in ons huis klaagde
altijd dat we zoveel lawaai
maakten. Haar zoon moest
studeren en werd gehinderd
door ons gebons.'
'In Zandvoort had je de
ruimte. De tuinen waren niet
ontgonnen en we leefden ons
naar hartenlust uit met het
bouwen van hutten. Er waren
allemaal jonge gezinnen om
ons heen met kinderen. Ik
kreeg veel vrienden en vriendinnen om mee te spelen. Toen
de tuin werd aangelegd, bleef
er achterin een plek open die
als zandbak functioneerde en
waarin ik menig uur doorbracht.'
'Als we hutten gingen bouwen, haalden we op het strand
oud hout maar soms waren we
zeer baldadig en trokken we
erop uit om hout bij nieuwe
huizen in aanbouw te stelen.
De kermis in het dorp inspireerde ons om ook in de zandbak een kermis te maken. De
kinderen uit de buurt en van
de badgasten werden tot de
zandbak toegelaten om voor
één cent per evenement mee te

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Oordelen
Mevrouw A. de Jong woont in een woonwagen op het Keesomplein. Steeds opnieuw valt het haar op dat er mensen zijn die
oordelen zonder dat ze weten wat het leven in een woonwagen
precies inhoudt. Daarom schreef ze een gedicht:

De Wilhelminaweg in de jaren vijftig. Thys woonde destijds in het huis op de hoek. Rechts loopt nog de trambaan

Noord
doen. Mijn ouders maakten
daar een eind aan en de toegangsprijs werd omgezet in
een snoepje per spelletje, hetgeen minder leuk voor ons was.
Toen ik ouder werd en geen
belangstelling meer had voor
de zandbak werd er gras overheen gegooid en een vijver aangelegd.'
'Ik was al op zeer jonge leeftijd gebiologeerd door circussen en kermissen. Als ze in
Zandvoort neerstreken dan
was ik er niet weg te slaan.
Maar burgermeester Fenema,
die een groot dierenliefhebber
was, verbood circussen met
gedresseerde dieren. Wat is
een circus zonder dieren? Dus
jarenlang bleef Zandvoort verstoken van een circus. Toen we
nog in Amsterdam woonden,
namen mijn ouders mij mee

Tibetaanse ooglezing schept
meer helderheid voor cliënt
ZANDVOORT - „In principe wordt elk menselijk orgaan gereflecteerd in de iris
van het oog. Door de structuur daarvan nauwkeurig te
onderzoeken kun je dan ook
zien wat er met iemand precies aan de hand is. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal, emotioneel en karakterologisch. In feite is het zo
mogelijk de hele situatie van
een cliënt in beeld te brengen, waarmee die vervolgens
zelf aan de slag kan gaan,"
aldus Dhyanna Pasiani. Als
deskundige op het vlak van
Tibetaanse ooglezing houdt
zij sinds kort elke dinsdag
praktijk in het Spiritual
Beauty & Health Instituut
van Joke Draijer aan de Kosterstraat 11-13 in Zandvoort.

heid en biedt de gelegenheid
om weer zoveel mogelijk met
jezelf in balans te komen.
Dwingende adviezen zal ik dan
ook niet verstrekken. Ik laat
het verder aan de mensen zelf
over wat ze ermee doen."
Wie zich door Dyanna Pasiani wil laten diagnostiseren kan
daarvoor elke dinsdag tussen
10 en 17 uur terecht in de zaak
van Joke Draijer. Een consult
van een halfuur kost 37,50 gulden.

Beste boek
kiezen

m

Berichten
_
en tips voor
^ __
deze rubnek met
H
zakennieuws kunt u sturen naarde
redactie van het Handvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

stem uit te brengen. „Al twijfel
ZANDVOORT - Wie mee wil ik nog ernstig tussen Appie
doen aan de verkiezing van de Baantjers 'De Cock En Het
Trouw Publieksprijs voor het Lijk Op Drift' en de vertaling
Nederlandse boek kan komen- van 'Anna, Hanna en Johanna'
de vrijdag en zaterdag terecht van de Zweedse schrijfster Mabij de vestiging van Bruna aan rianne Frederikson. Door verDe Amsterdamse Dhyanna de Grote Krocht 18. In de win- schillende klanten heb ik me
leerde de exotische variant van kel staat die dagen een levens- laten vertellen dat die roman
geneeskunde in India, waar- echt stemhokje, waar iedere van Frederikson erg mooi is,
heen ze een aantal jaren gele- liefhebber van lectuur met maar ik moet het eerlijk geden was vertrokken om te me- rood potlood zijn voorkeur aan zegd nog snel even lezen voor
diteren. „Ik werd daar zo ziek kan kruisen op een speciaal ik me gerechtigd voel die titel
dat niemand me meer kon hel- formulier. Er kan worden geko- aan te kruisen."
pen," vertelt ze. „Totdat ik ein- zen uit een voorselectie van
delijk baat vond bij het Tibe- vijftien recente uitgaven in vertaanse ooglezen. Zelf ben ik er schillende categorien, zoals li- Nieuw reisbureau
dus de beste getuige van dat teratuur, verzamelde columns
gaat maandag
het absoluut geen onzin is." Na en spannende boeken.
„Het is voor het eerst dat ik,
haar helingsproces was ze zo
enthousiast over de therapie samen met zeshonderd andere officieel open
ZANDVOORT - Er komt een
dat ze zich ijverig in de irisco- boekwinkels en bibliotheken
pie ging verdiepen. Inmiddels in het hele land, aan dit gebeu- nieuw reisoureau in ZandDhyanna een opleiding van zes ren meedoe," vertelt Sjaak voort. Maandagmiddag om
jaar achter de rug, zodat ze Balkenende. „Ik wil de boeken half vijf opent burgemeester
zichzelf zonder valse beschei- in mijn zaak namelijk wat meer Van der Heijden officieel reisdenheid een ware expert mag promoten en daar is dit een bureau Kvsa in de Cornelis
uitstekend middel voor. Want Slegersstraat 2/1. Het reisbunoemen.
Zij benadrukt overigens dat je krijgt daardoor toch meer reau is echter al wel geopend
ze uitsluitend onderzoekt en mensen in je winkel."
sinds maandag. Ingrid Kras en
Voor trouwe lezers is er ze- Danielle Quaytaal staan de
geen medische ingrepen verncht. „Met behulp van een ker reden om zich vrijdag of klanten te woord.
Reisbureau Kvsa is het tweelampje en een vergrootglas kijk zaterdag in het stemhokje te
ik in beide ogen om erachter te begeven. Onder alle deelne- de reisbureau in Zandvoort.
komen wat er scheelt, waarbij mers wordt namelijk na de be- „Uit een onderzoek is gebleken
het me meer om de oorzaak kendmaking van het winnende dat er ruimte was voor twee
gaat dan om het gevolg. En boek op 4 november een aan- reisbureaus voor particulievervolgens probeer ik de cliënt Iqkkelijke hoofdprijs uitgeloot, ren," vertelt een woordvoerder
er bewust van te maken waar- die bestaat uit een jaar lang van Kvsa. „We hebben een
om bepaalde dingen in zijn of wekelijks een boekenbon van paar jaar gezocht naar een lohaar leyen zo gebeuren dat li- veertig gulden.
catie aan de andere kant van
chamelijke of psychische
het centrum, zodat we niet te
Zelf zal Sjaak Balkenende dicht bij Toerkoop Zonvaart
klachten daar het resultaat
van zijn. Dat schept helder- ook zeker niet nalaten zijn zouden zitten. Dat bleek lastig.
Toch zijn we tevreden in de
Slegersstraat,
want deze
ADVERTENTIE
straat vormt de verbinding
tussen een winkelstraat en het
postkantoor. Bovendien zitten
er twee scholen vlakbij. Er komen dus voldoende mensen
langs."

Van 12 tot 17 uur is Meubelboulevard Amsterdam-Diemen
open. En... de nieuwe collecties mogen gezien worden!

'
A
Amsterdam

BAAtBERGEN, HOUWELING INTERIEUR,
MONDILEDER, MONIÈl, OASE, VAN REEUWIJK,
SLAAPKAMER CENTRUM, STOK MEUBEtCENTER.
Info- (020) 690 93 16

naar het Amstelveld waar een
grote kermis was. Nog maar
nauwelijks gearriveerd won
mijn moeder bij een tent de
hoofdprijs in de loterij. In die
tijd werd je overladen met cadeaus. Daar stonden we met
de geschenken om ons heen. Ik
kon nog een keer in de draaimolen en toen moesten we
naar huis. Leuk zo'n hoofdprijs, dacht ik, maar het
avondje kermis is zo wel erg
vroeg afgelopen.'
'Met al die gezinnen in onze
buurt kreeg ik veel nieuwe
vrienden en Japie raakte in de
vergetelheid. Hij is me nog een
keer komen opzoeken. Hij zou
een week blijven maar al na
een paar dagen kwamen zijn
ouders hem halen. We konden
niet meer met elkaar overweg.
We waren elkaar ontgroeid.

Toen zijn ouders arriveerden
zaten we ieder in hoek van de
huiskamer en gooiden alles
wat aan speelgoed binnen ons
bereik hadden naar eikaars
hoofd. De vriendschap was definitief voorbij en Japie en ik
zijn elkaar uit het oog verloren.
Daar is niet een echte verklaring voor, waarom zo'n vriendschap niet meer werkt.'
'Vele jaren later raakte ik een
zwarte kat kwijt en de dierenbescherming wist te melden
dat hij in Zandvoort Noord zat.
Ik er op af en ik kwam op een
flat waar een gescheiden
vrouw woonde met haar kinderen en allerlei soorten dieren.
Ze was niet erg genegen om
mijn kat terug te geven en toen
hij later weer wegliep, is hij
waarschijnlijk weer bij haar teruggekomen. Ze was een verlo-

Weekend iensten
POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA)
Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J.
Anderson, B. van Bergen, C.
Jagtenberg, Hermans, P. Paardekoqper, H. Scipio-Blume, F.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens
feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De spreekuren van de dienstdoende arts
zijn zowel op zaterdag als zondag van 11.30 tot 12.00 uur en
van 17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum (tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
0900-1515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W. Neutel, tel. (023-)
5713073, openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging:: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te
bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 0900-1515.
Verloskundigen: Mevrouw S.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gpmbert en/of P. J. van
der Deijl, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort.
tel. (023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst 023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471,
dag en nacht bereikbaar voor
een gesprek van mens tot
mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:

pen type waar de yerbitterdheid van de scheiding aan te
zien was. Toen ze hoorde dat ik
op de Wilhelminaweg woonde,
zei ze dat ze daar vroeger ook
had gewoond. Ze legde uit
waar dat was geweest. Ik
moest constateren dat de tijd
niet had stil gestaan en dat dit
de Lorelei was die ik boven op
de duintop had zien staan.'
'Ik keek haar nog eens goed
aan en vertrok snel uit Noord.
Ik ben ook maar nooit meer
teruggegaan om te kijken of
mijn kat weer bij haar was terechtgekomen. Ze mocht hem
houden.'
Thys Ockersen
Dit is het derde verhaal van Thys
Ockersen. Voorgaande afleveringen
stonden in het Zandvoorts Nieuwsblad van 30 september en 14 november.

Dier
van de
week

Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100. 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
minimaal l dag van te voren
opgeven bij het Welzijnscentrum, tel. (023-) 5717373. Voor
de maandag moet men zich op
de vrijdag ervoor opgeven.
50 plus Inlooppunt: Woe 10-12
uur, voor informatie, ontmoeting, leestafel en kopje koffie of
thee. Willemstraat 20, zij-ingang Gemeenschapshuis.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l,
tel. 5713459 bgg 023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en Deze Duitse herder reu zoekt
maandag- + donderdagavond nog steeds een tweede kans.
Billy heeft acht jaar een be19.00-21.00 uur.
Woningbouwvereniging EMM: drijf bewaakt maar het bedrijf
Klachtentelefoonnummer
is inmiddels ter ziele gegaan.
technische dienst:
(023-) Het wordt tijd dat hij als bewa5717577.
ker met pensioen gaat, maar
Storingsnummer gas buiten hij verdient het om nog een
heerlijk leven te leiden als
kantooruren: tel. 023
(5)235100 (nv Energiebedrijf huisdier. Wie geeft hem een
Zuid-Kennemerland Tijdens nieuwe plek? Hij luistert goed,
is vriendelijk en kan redelijk
kant.uren: 5235123.
Openbare bibliotheek: Prin- met kinderen opschieten. Wat
sesseweg 34, tel. (023-) hij van katten vindt, is nog niet
5714131.
Open
ma. helemaal duidelijk. Wie Billy
14-17.30/18.30-20.30 uur. di. graag een nieuwe kans geeft,
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij. kan terecht in het Kennemer
10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., Dierentehuis, Keesomstraat 5,
zat. 10-14 uur.
tel. 571.3888.

Wie denkt u wel niet dat u bent om mij te veroordelen.
Wie denkt u wel niet dat u bent om over mij te praten.
U kent mij niet.
Wie denkt uw wel niet dat u bent.
U kent mijn achtergrond met.
Heeft u ooit een goed boek gelezen?
Pas dan zou u over mij kunnen oordelen.
Ik heb hier niet voor gekozen.
De maatschappij heeft mij tot deze keuze gedwongen.
Wie goed is wordt beter.
Wie slecht is wordt slechter.
Wie bepaalt wat goed of slecht is.
U.
Heeft u mij dit stempel gegeven.
De maatschappij.
Ja dat bent u ook.
Denkt u dat u slim bent omdat u ergens over praat waar u niets
van weet.
Wie is er dan slim?
Nee ik niet, want ik ben alleen maar 'listig'.
Het zouden uw kunnen zijn.
Wie denkt u wel niet dat u bent.
Ik vecht in dit leven.
En u
Nee u niet, u leeft hem gewoon.
Omdat u niet beter weet.
En weet u,
Ik eigenlijk ook niet.
Vind u dat vreemd, nee ik niet.
Wie is er dan vreemd, u of ik?
Vraag ernaar of lees erover.
Maar praat, of eigenlijk klets, er met over.
Waarover?
Zij van de wagens.

Tuin leasen
Enno Timmer haalt niet alleen de media omdat zijn benzinestation opgeknapt wordt. Enno komt binnenkort ook op televisie.
RTL 4 heeft gisteren bij hem gefilmd, omdat hij een lease-tuin
heeft. Pardon, een lease-tuin? Jazeker, voor een mooi bedragje
huurt hij de inrichting van zijn tuin bij een tuincentrum. Zodra
het seizoen wisselt komt er een tuinman langs om de plantjes te
verwisselen of de bollen te planten. Deze week had de tuinman
overigens pech: na de storm van de laatste dagen lag de zojuist
onderhouden tuin helemaal in puin. Alleen al vanwege de filmopnamen moest de tuin in allerijl weer op orde gebracht worden.

Muziek bij het breien
Wie heeft er nog muziekboeken voor een hammondorgel? Het
Rode Kruis beschikt sinds deze week over een elektronisch
orgel, maar tot nog toe kunnen er alleen mensen op spelen die
liedjes uit hun hoofd kennen. „En dat is jammer," vindt Lia Sol,
„want het is juist zo gezellig tijdens de Welfaremiddagen als er
livemuziek bij is. We hebben maar een wens: liever geen muziekboeken met hardrock."
ADVERTENTIE

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag
00 00-07 00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
1200-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
1700-2000 ZFM Nonstop
2000-2200 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00 00-07 00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
09 00-1 1 00 De Watertoren
1 1 00-12 00 ZFM -f (Een programma speciaal voor de senioren)
12 00-13 00 ZFM Redactie (Met de gemeemevoorlichter)
1300-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
1700-1800 ZFM Nonstop
1800-1900 ZFM Sport
19 00-20 00 v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
20 00-22 00 Eurobreakdown
22 00-24 00 BPM
Zaterdag:
00 00-08 00 ZFM Nonstop
0800-1000 Broekophalen
10 00-12 00 Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neul)
1 2 00-1 8 00 Zandvoort op Zaterdag
18 00-19 00 Tussen Pits & PaddocR
1900-2000 DeCocquerell
20 00-24 00 De Kustwacht
Zondag:
00 00-09 30 ZFM Nonstop
09 30-10 00 Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
1000-1200 ZFM Jazz
12 00-17 00 Zandvoort op Zondag
1 7 00-1 9 00 ZFM Magazine
1 9 00-24 00 De Kustwacht
21 00-24 00 Kustwacht Report
NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/ZFM

Burgerlijke stand
Periode: 17-23 oktober 1998
Geboren: Wesley, zoon van
Martinus Maria van de Kerkhof en Wendy Molenaar. Chelsea Georgina Priscilla Paap,
dochter van Jan Willem Paap
en Katharina Margrita Hofstra. Max, zoon van Stephanus
Joannes Josephus Bleijs en
Maria Theresia Becking.
In ondertrouw: Ralf van Kempen en Bianca Jacintha
Kwaak. Jan Willem van den
Bout en Brigitte Bernadette
Limat. Franciscus Clemens
Maria Vink en Petronella Hendrika Maria van Opzeeland.
Overleden: Jan Loots (62). Leonora Wilhelmina Koopmans
(76). Cornelis Keur (88), Cornelis Adrianus Maria Warmerdam (68) en Hendnka Diederika Akersloot-de Boer (82).

Het nieuwe reisbureau valt
onder het moederbedrijf Kvsa,
Koninklijke
Verenigde
Scheepsagenturen. Dit bedrijf,
dat sinds 1826 bestaat, ope- Hervormde Kerk: zondag 10 uur: ds J. v. Leeuwen, thema:
reert op drie markten: de Kiekeboe spelen, m.m.v. Kinderen van de kust.
scheepvaart, telecommunica- Gereformeerde Kerk: zondag 10 uur: ds C. yd Vate.
tie en de reiswereld. Kvsa heeft Agatha Parochie: zaterdag 19 uur: pastor Duijves. Zondag 10.30
vier reisbureaus, een voor za- uur: pastor Duijves, m.m.v. koor (allerzielen).
kenreizen (in Rotterdam) en Nieuw Unicum: zaterdag 10.45 uur geen dienst.
drie voor particuliere reizen Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: zondag 10.30 uur: con(Umuiden, Bloemendaal en tactdag.
Zandvoort).

Kerkdiensten

Het weerbericht luidt al een paar dagen: windvlagen beuken op de kust
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50
soorten

130

biocidjes voordeel!

soorten
vlees

waren

Bij Santana vallen de
procenten nu bij bosjes van
de prijzen. Dus bespaar!

Laminaat Euro-Life
Malse varkens
SCHOUDERKARBONADES

heel kilo

6,95

heel kilo

12,95

In Beuken- of Berken dessin.
Afmeting 190 x 1285 ram.
Dikte 8 mm.
_ _,

Varkens

SCHOUDERROLLADE

Kurk Massief
Roma-Naturel
Mooie korrelstructuur.
Afmeting 600 x 300 mm.
Dikte 4 mm.

Runder

GOULASH/HACHÉ-VLEES

12,95

heel kilo

•34^

van

van
Uit eigen worstmakerij

Lamelparket Nordico

1,29

RAUWE ROOKWORST ter introduktie 100 gram

Mahonie breedstrook. Gelakt en
gehard. Afmeting 190 x 1210 mm.
Dikte 10 mm.

Grote
va r U ie Krorht
rvi UC,m *5-7
O- / 9Openingstijden.
maandag
vnjdag van
18 t/muur

Zandvoort

-°° ** -°° -

T«i c-7-f one-r
iel. O719UO7

zaterdag
van9,00tot 17.00uur

Prachtig herfstvoordeel bi] de grootste winkel in
parket-, laminaat-, en kurkvloeren Alle vloertypen en
-uitvoeringen bij Santana zijn nu extra voordelig. Bespaar
honderden guldens en profiteer van het beste advies, de
snelste levertijd, de compleetste garantie en de scherpste
prijzen dankzij internationale inkoop.
Kom snel langs want de mooiste vloeren liggen
bezaaid met het fraaiste voordeel

AMBACHTELIJKE KWALITE1TSSLAGERIJ

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

DE

CONTACTLIJN

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

Beuken
donker gestoomd

Er is een meu\\e effi
ciente manier om snel
m contact te komen
met leuke meisjes
vrouwen en mannen
via de Contact-lijn Op
de Contactlijn 0906
501515 6 kunt u ano
mem luisteren naar tallo/e serieus ingespro
Ken advertenties van
lezers die een seneu/e
partner of gewoon een
\nend of vriendin zoeken
U kunt als Ie/er van
een \an de nieuws en
huis-aan huisbladen
\an Weekmedia direct
reageren op de mgesproken advertenties
door een leuke reactie
in te spreken

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

Warmte...
waar en wanneer u maar wilt

Uiteraard kunt \ia
0906 501515 6 ook 7elf
anoniem een gratis
contactadvertentie
plaatsen U krijgt nadat
u de advertentie heeft
ingesproken automa
tisch een boxnummer
en PIN code van de bel
computer Hiermee
kunt u later de reacties
op uw eigen nummer
beluisteren

ZONDER ELEKTRICITEIT

Voor nog meer reacties
kunt u de door u ingesproken advertentie
ook nog plaatsen in
onze krant

3-Floor
Fineerparket
HOI kern met gefineerd edelhout
5-voudig gelakt en gehard
2-, 3-strooks en breedstrook
Dikte 7 mm

J46T-105.-

U i n ir L, r m t k 5-voudig gelakt
en gehard of olie geïmpregneerd
Kant en klaar Lenvoudig /elf te
leggen

Eiken Natuur Plank
20 mm Olie geïmpregneerd

Eiken Plank

p m van

1591-

Mahonie, Merbau, Beuken,
Marmer, Ahorn en Kersen

A2-37.95

Eiken of Beuken
3-strooksNatuur

Maple of Kersen
3-strooks Select

Quickstep UniCIic
100%verhuisbaar
Beuken, Kersen en Likcn

Marmor in kleur

•*• van

Afmeting 300 x 600 mm

Pergo HPL Laminaat
Luxfloor
'Classic'
Grenen, Ahorn, Berken
Eiken en Kersen
p m' van

15 |aar garantie
lamily, Ongmal en Select
Gratis ondcrvloer
t.vv.v. 55° p.m.2
Ruim 20 dessins
p m ' vanaf

'm p m

-£T van

AMSTERDAM
BADHOEVEDORP
BUSSUM
HUIZEN
LANDSMEER
LOOSDRECHT
OUDERKERK
A D AMSTEL
WEESP

W. Burger en Zoon
van Beem Ijzerwaren
Kluck IJzerwaren & ZN
Sjef van Beurden
Fa. Notten
Doeland
Gijs de Haan
Fakkeldij Installatie
Van Vliet Caravans
Fa. Zantvoort

Kerkstraat 34
Slijkstraat 24
Luisserweg 40
Swaluestraat 7

WETERINGSBRUG
ZANDVOORT

p m van

Nflflm ,

50

100% verhuisbaar door uniek
clic-svsteem S-voudig gelakt en
gehard of olie geïmpregneerd
Kant en klaar

Valschermkade 4,
(bij Carpet-land en Praxis)
Amsterdam, telefoon 020-6695823
OPENINGSTIJDEN
maandag \an 11 00-lh 00
dinsdag en woensdag van 900-18 00
donderdag en vnidag van 900 21 00
70tcrdag\an 900 1700
Aanbiedingen geldig t/m 28 november 1998 en zolang de voorraad strekt Prijswijzigingen en zetlouten voorbehouden

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor het \vaterkwantiteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer

G/ozenwasseri

i

en vaanvegbeheer m het zuidoostelijk deel van de provincie

Specialiteit schoonmaak van
gebouwen
• Schoonmaak van luxaflex
' Verhuur tapijtreinigers

Utrecht en een klein deel van de provincie Zuid-Holland De
werkzaamheden voor het hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) die

IVlCt. CC7I ' r->«-«~ " *

maand betaalt u ook geen i

gevestigd is in Amsterdam en Hilversum

Aan een nieuwe
C.V.-ketel toe?

Openbare vergadering van
het algemeen bestuur

- Tel 57 14764/57 14 090 of 06 5293 52 93 —

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap verga-

gespred te betalen
ketel te huren vanaf f 25,- per

dert op donderdag 5 november a s in het kantoorgebouw
van het hoogheemraadschap aan de Larenseweg 30 te

f*vu^
froWM998830

Hilversum De vergadering begint om 20 oo uur
Agenda
De volgende punten komen aan de orde
• Jaarrekening 1997

Vvrenigmg van
^ Nederlan(lte
Initallol ebedrl|v«'

• Vaststelling tarief Verontreinigingsheffing 1999
• Wijziging precano- en rechtenverordening
• Ontwerp-voorstel waterbodemsaneringsproject Wateren-l

Donker op zolder

• Waterbeheersmgsplan Noordpolder beoosten Muiden
• Verbetering stabiliteit Oosterringdijk
(6e mvestermgsbesluit)
• Investering groot onderhoud boezem- en overige
waterkeringen (7e mvestermgsbesluit)
• Planning bestuurlijk traject 1999
Stukken inzien
U kunt de volledige agenda en de bijbehorende stukken
inzien op de volgende vestigingen van het hoogheemraadschap
• Spaklerweg 18 te Amsterdam, tel 020 460 21 oo

a-S|;ï>^;
i

v/m

Adres

'S
S<u

Knip do ingevulde bon uit en stuur die in een ongefrankeerde envelop naar
PVG International bv. Antwoordnummer 70547, 5340 WB Oss.

94

Junckers 14/22 mm.
massief parket

:; : :

bij 'ü, in idejbüurt^ ' '- ;

van

m- 89.95

• Larenseweg 30 te Hilversum, tel 035 647 77 77

ïgsjiSfit^!!^
i|||pp|^i$'|^

pm

Rustiek 14 mm Gelakt en gehard
Afm 188 x ;7525 mm ^^^^/tp»

Noord Holland het noordwestelijk deel van de provincie

Dorpstraat 63
Dorpsstraat 108
2e H. de Grootstraat 64
Haarlemmerweg 135
Kinkerstraat 4
W.C. Waterlandplein,
IJdoornlaan 261
Meeuwenlaan 315
Badhoevelaan 119
St Vittusstraat 17
Langestraat 10
Noordemde 136
Rading 146

f

Beuken 3-strooks

üheafta/eenCOMB^ETEMBONJ/EMENT

C.T.A.V. Welkoop
Fixet
Jaspers Klimaatbeheersing
Jaspers Klimaatbeheersing
Pittenspecialist
Spijker Idee B.V.

Afmeting 185 x 900 mm
Breedstrook Kurk met hout

'146*1391-

C V.-onderhoud

AALSMEER
AMSTELVEEN
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM

Cascais Kersen

Rustiek 14 mm Onbehandeld
Afm 155 \ 2200 mm

Probeer het direct Veel
mensen hebben op
deze wij/e al binnen
een of t\vee dagen leuke
contacten met anderen
gekregen
flOOqpm)

Voor alle kille en koude dagen is de energiezuinige Zibro
Kamin kachel een uitkomst. In voor- en najaar kunt u de
centrale verwarming uitlaten, 's Winters is het een prima
bijverwaimmg. Voortaan heeft u het snel, voordelig en
aangenaam warm in uw woonkamer, keuken, studeer- of
hobbykamer... precies daar, waar u dat maar wilt. Een afvoer is
niet nodig Zibro Kamin kachels zijn verplaatsbaar en branden
op Zibro Plus met een rendement van
bijna 100%. Zibro Kamin kachels en
Zibro Plus brandstof zijn bij onderstaande dealers te koop.
VERPLAATSBARE KACHELS

Santana massieve
kurktegels
Dikte 4 m m High Density persing
ca 550 kg/m'Verkri|gbaar in
diverse afmetingen met of ?onder
facetkanten 25 verschillende
dessins meer dan 40 kleuren

npm

22 mm Gelakt
ipm
van

Tarkett Zweeds
Lamelparket

'Design'

}

f '
"5
s

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

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

• Dakkapellen m alle soorten en maten
• Traditionele constructies,
zeer goed geïsoleerd
• Van onderhoudsarm en
degelijk materiaal
• In één dag geplaatst
dmv.prefab elementen
• Dubbel glas
van binnenuit te reinigen
• Verzorgen van melding
of bouwvergunning
• Doorlopende garantie
en financiering mogelijk
• Aantrekkelijke project kortingen

Hilversum, 28 oktober 1998
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Ri/'fc aan Ruimte met Ruiter

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

vraag naar onze documentatie, bel: 07Z-5022700, £ax: 072-5022730
of post de bon zonder postzegel naar
Antwoordnummer 1751. 1620 WK URSEM
Stuur mij uw documentatie

Naam
Adres
Woonplaats

Telefoon

/«^•••B

Ruiter!
DAKKAPELLEN

Bezoek ome showroom openmgni|den ma. vi 900 I 7 3 0 u ta 1000 M O Q u adici Nt|verheidsten cm U !64SVXUrsem

SONY 82CM BREEDBEELD KLELIREN-TV

SIEMENS VAATWASSER

[teletekst |

KV32W, Super Trinitron 169 beeldbuis, 40 Watt HiFi stereo 100 voorkeuzezenders,
Intelligent Teletekst met Top Text Adviesprijs '3660 -

SN20000, Luxe afwasautomaat , geschikt voor
12 couverts, 4 sproemiveaus, RVS interieur, lage
verbruikswaarden en geruisarm Adviespnjs *1298 PHILIPSBREEDBEELD
PW6301, 61cmBI Line S,
stereo, teletekst Adv'2095

999.-

l PHILIPS 100HZ KTV
PT820, Black-lme S groot| beeld, stereo, TXT Adv'2795-

1649.-

I PHILIPS 82CM KTV
TOP B R E E D B E E L D
32PW630, HiFi-stereo,

(TELETEKST Adv-2995 -

1999.-

l PHILIPS 100 HERTZ
BREEDBEELD KTV
PW9501,Tvvan t|aari70cm
JBIack-lmeS lOOHzdigital
l scan,stereo,TXT Adv'3895 -

i2079.949.-

l PHILIPS 70CM STEREO
PT4501, Teletekst '1645 -

HI8 CAMERA STUNT!
VPH65 12xmotorzoom "1299

MIELETÓOOTOEREN
Topklasse Volelectronische
besturing zuinig stil en
milieuvriendelijk Adv'2299

869.-

799.-

1179.-

SONYf+LCDSCHERM
LCD SCHERM
TRV11, VideoS Camcorder Advifsnrns
vifsnrns "1980 -

1239.-

SONY Hi-8 HIFI STEREO
TR780, STEADY SHOT,
SHOT,
topklasS"
_n ramrnrrtpr "2530 •-

11329.-

ARISTONA STEREO KTV
TA4412,63cm, teletekst "1595-

799.-

ARISTONA 55CM FSQ
TA4311, Stereo, Teletekst,
afstandbediening '1245-

649.-

51CM KTVTELETEKST
70 voorkeuzezenders, Off
Ned Philipsgarantie AoV"745 -

499.-

PHILIPS TELETEKST
PT156,37cm,afstbed '645-

389.-

1169.-

1249.-

$SONY BREEDBEELD
KV28W1,71 cm SuperTnnitron, 60 Watt stereo, teletekst Adviespnjs*2990 -

1299.-

SONY 100HZ SUPER!
E2561, Super Trinitron,
PIP, stereo, TXT Adv'2970 -

1579.-

PHILIPS SUPER VHS!
Turbo-Drive, stereo, TXT,
montage, Adviesprijs* 1595 -

~ 949.-

SIEMENS WASAUTOM.
WM20000 RVStrommel
Aparte temperatuurregeling
Bespaarloets Adv'1348-

PHILIPS MATCH-LINE
VR7,Turbo-Dnve, stereo, monta,Joq&Shuttle TXT "1495 -

899.-

PHILIPSHIFI STEREO
VR665 Showview + PDC,
4koppen, FollowTV, longplay Adviesprijs'1095 -

619.-

1129.-

SONY HIFI STEREO
E810 4 koppen Super Trilogic montage videorecorder Adviespnjs'1550 -

. . • « UT l 1 1
k A ff b

ML K I L .

»•*• M l B^L ^& ••

sMinT

•••

t«

0ö

PANASONIC STEREO
HD610, Topper i 4 koppen,
Showview + PDC '1199-

ARISTONA STEREO
SB65,4 koppen, SHOWVIEW
+ PDC. long play Adv'1095 -

ih^EffiMlBciPsE

C/IQ

t-JüIfi
UnTtfa"
SAMSUNG STEREO !
SV600, Videorecorder
met PDC Adviespnjs*699

579.-

PHILIPS SHOWVIEW
VR165.+PDC afst bed "745 -

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
echtsdraaiende
trommel Adviesprijs"649
dviespnjs'649 -

395.-

429.-

PRIJS
& PANASONIC KTV TXT
21S1,55cm FSQ Adv'849 -

979.339.

GRUNDIG 63CM KTV
ST650, S t e r e o , TXT,
Adviesprijs '1829

799.-

GRUNDIG 37CM + TXT
P730, STUNT! Adv'699 -

CONDENSDROGER
Geenafvoernodig1 RVStromrnel_Adviesprus"999 -

~~~ \llMe/
af*m mamm mujfm mpfm AMfe

mj**rmmm/

.Iff T^lf^M^fw
iCmjf
BRAUN
SÖNYGRÖÖfBÊÊLD STËRËÖÏÖËÜRËN^V FS20 6 STOOMKOKER
2 liter inhoud eenvoudig en gezond
koken met stoom
INDESIT

' Adviespms* 159 -

WASAUTOMAAT

WN824 8 00

toeren centrifuge 16
programma s RVStrommel Adviespri]s*999 -

AWG1024 Slechts40cm brede bovenlader
met 1000 toeren centrifuge Adviesprijs* 1399
MIELE WASAUTOMAAT
W971,1500 toeren speciaal wolprogramma
zeer lage verbruikswaarden Adv *2999-

1 RDS-tunef,CD-opeler 1

319.-

KV37CM+TELETEKST

PORTABLEKTV37CM

DAEWOO MANETRON
KOR610 DIGITAAL 18 liter
inhoud 800 watt vermo
gen aulom programma s '349

229.-

SAMSUNG 24 LITER
900 W magnetron 60 mm
timer autom programma s

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron
24 liter inhoud Vele kook
funkties Adviespnjs'699

Vt!

499.-

WHIRLPOOL AVM
Ruime 3 in 1 combi magnetron
met hete lucht oven en grill
Dusontdooien koken bakken
braden en gratineren "999-

M

428.-

BOSCH KOELKAST
180 liter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv'985 -

598.-

INBOUW VAATWASSER
Volledig intergreerbaar;
4 programma's en aquÉ;
stop. Adviesprijs*!299.-

ki

"S:84<pi
• .••.UW«I«'«:

INDESITiINBOIÜitë
RVS+vonkontsteking.*399;

269-

>:£m\Kt.mm
DAEWOO NO FROST
KOELVRIES COMBI ATAG
284 liter. 3 ruime
FORNUIS
vnesladen nooit
G1
ontdooie"
Gasfornuis met
elektrische
oven incl
grill en
sierdeksel
Adv'1450
PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS
Gas elektrofornuis grill ther
mostaatensierdeksel "1199

ETNA FORNUIS
Gas elektrofornuis met gril
en sierdeksel Adv'695

MIELE WASDROGER
Electronisch en reverserend
RVS trommel AdV1799-

CO^A5/
Radio Data System

WHIRLPOOL AVM260
19 liter inhoud Eenvoudi
ge bediening Adv"599

2-DEURS KOELKAST
200 liter inhoud, cfk-vnj Deuren omwisselbaar Adv"849 -

645."

JVC DESIGN
99: MICRO-SET

v!

APPARA
,
Koelkasten; ovens, kookplaten;
vaatwassers etc. op bestelling

BOSCHWASDROGER
Electronische besturing
Zeer stil Adviespnjs'1099 -

|!j'

k

LUXE FORNUIS
Gasoven vonkontstekingen
ovenlade Adviespnjs'849

CENTRIFUGE
28001oeren RVStrommel '249 -

, kersenhouteo
luidsprekers Adviespnjs' 879 •

155.-

INTEL P2/233 MHZ PC
Multimedia PC, 32MB intern,
32GBschijf,CD Rom,fax/modem W 95 1 jr On Site garantie en helpdesk Adv'3799

\
' t

90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviesprijs 698 -

i.-M«*j.-»f.» 2199.-

^^i*&^Tt

Gunstig energie verbruik
capaciteit CFK vrij

449.-

2299

ETNA K O O K P L A A T
4 pits met 2 delige branders

r
h
r:i
M

HOLLANDIAKOOKPLAAT
4 pitsgaskookplaal AdV'295

&•

PELGRIM KOOKPLAAT
2 deligepannendragersen
sierdeksel Adviespri|s'490

**

W H I R L P O O L KAST
'

IBMAPTIVAE60TOP!
K6-233MMX, 32MB intern,
2 OGB K56 flex fax/modem15 monitor Adv'3999

BOSCH VRIESKAST
GSD1300 3 laden 11kgmvriescapaciteit Adv'848 -

379.-

PORTABLE KTV 37cm
Off Ned Philips garantie
Adyiesprijs'495 -

429.-

BAUKNECHTDROGER
Instelbaartot140minuten Kreukbescherming Adv"949

WHIRLPOOL WASAUTOMAAT

^ PANASONIC 63CM TOP
ft MD2, MiFi-stereo, TXT COMPAQ PRESS 2254 PC!
met geheugen Adv'1399 - K6 233 MMX 15 monitor
32MB 3 5GB Windows 95

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak,k 140 liter mhoud CFK-vrij
vnj A
Adv
d v "729
'729-

WHIRLPOOL
BOVENLADER
900 toeren Slechts 40 cm
t|reed Adviesprijs'1435 -

275.-

PHILIPS VHS-VIDEO
VR161,Afstandbed "645 -

SONY PORTABLEKTV
M1400 Afstandbed Adv'550-

399.-

WASDROGERSTUNT!
Mettjdklokenpluizenfilter '495 -

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met afstandbediening

\
1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak

Z A N U S S I 2-DEURS
Z180/4D, Automatische ontdoonng Adviespnjs"749 -

TV/VIDEO COMBI'S]

~ 429.KTV/VIDEO COMBIHPRUS
H 379.~~ 299

179.-

369.-

848.-

SONY 55CM STEREO
X2101, Trinitron, TXT "1440-

PANASONIC Beste Koop1
NVSD200, Showview +
PDC Adviespnjs'649 51 CM KTV /:VIDEOIIBCC
TR426; Showview, PDC,
TXT, 2 tuners. A'dvM 395> ARISTONASB25TURBO
SuperTurbo-Dnve, Showview
+PDC afstandbediening "845 SONY••.•COMBO 37CM
KV14V4; Showview, PDC.
JVC SHOWVIEW + PDC
A237, Express ProDiai '714-

169.-

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak
ak Adv'699
Adv"699

WASrDROOGCOMBINATE
Wassen en drogen m 1 machine, 1000 toeren Adv'1549-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135 Supersnel verwar
men en ontdooien Uitneem
baardraaiplateau Adv'279

SHARP MAGNETRON
R2V18 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

AEG BOVENLADER
1 000 toeren centrifuge Zuimg, stil en milieuvriendelijk
Waterbeveiliging Adv"1 649-

449.-

689.-

865.-

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI
KE3100 Digitaal geschei
den regelbaar Maar liefst
280 liter inhoud 3 vriesladen CFK/HFK vrij "1849-

WHIRLPO
OOL
OL KAST
130 liter met vriesvak
Adviesprijs'699
'699 -

78.-

rrg«4 BEQ
lift/i? WWOB""

SONY VIDEORECORDER
E105,Afslandbedienmq "610-

795.-

SIEMENS KOEL/VRIES
KG25V03 240 netto inhoud
2 vriesladen Adv'1348

299.-

649.-

BAUKtëCHTVAATWASSER
GSF341 3 programma s
v/anabele indeling Adv'1099

MIELE VAATWASSER
Topklasse 6 Programma s
Waterontharder en waterstop
Adyiesprijs'2099

R KOELER
145 LITER
Automatische ontdcoimg '529

WASAUTOMAAT
BOVENLADER
AT80
800 toeren
met regelbar
centrifugesnelheid
AdV1099 -

BOSCHAFWASAUTOM
SMS1012 RVSmteneur l
sproemiveaus Adv'1179

595.

279.-

JVC HIFI STEREO
A637,Hi-Spec Drive "989-

SONY LONGPLAY
E260,Shovwiew+PDC "780 -

WASAUTOMAAT
WE900 Instelbare centrifugegang, regelbare ther-

528,

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT
3 programma s beveiliging
tegen wateroverlast '949

SIEMENSAFWASAUTOM
SN23000 Met aquastop en
lago verbruikswaarden '1348

698."
INDESIT 900 TOEREN

^^

-

619.-

prra

575.-

WHIRLPOOLWASAUTOM.
AWM800 15 programma s
Ruime vulopenmg Milieuvriendelijk Deurbeveihgmg Adviesprijs '1079 -

SONY MONTAGE TOP!
E920, 7 koppen Super Trilogic, vliegende wiskop,
HIFI Stereo AdV1650 -

849.-

37cm, Showview, Off. Ned.
Philipsgarantie.Adv-995.

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES COMBI
ARG647 156 liter koelen
en 60 liter vriezen Adv'949

AEG WASAUTOMAAT
Lavamat617 1000 toeren
centrifuge Waterbeveiliging
zuinig en stil AEG meerdere
malen best gelest' Adv'1449 -

SONY 63CM STEREO
KV25, Super Trinitron, teletekst afst bed Adv* 1399 -

SONY 55CM TELETEKST
M21,HiBlackTnnitron '990

INDESiïWASAUTOMAAT
WN400 10 programma s
4 5 kg inhoud Adv'799

475

MIELE KOELKAST
K1321S 270 liter inhoud
CFK-enHFK vrij Adv"1399-

SONY HIFI STEREO
E705, Super Trilogie, 4 koppen Showview+PDC "1200-

j SONY BREEDBEELD
KV24WS1, Super Trinitron,
stereo, teletekst Adv'2440-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving ••••
sterren mvnescapaciteit
Adviespms 899

'2379.-

~ 779.SONY 72CM HIFI STEREO
KV29C1, Super Trinitron,
j TXT Adviesprijs "1880 -

ZANUSSIWASAUTOM.
FL700, 750 toeren centn
fuge RVS trommel schok
dempers Adviespri|s'949

499.-

DIGITALE
LE STUNTS !
Sony, JVC,
C, Panasonic Canon,
SSE
TOPKLASSE incl Accessoires

iv.n.l» Ul|n»
Jrot. .rllkeltn

GARANTIE;

BAUKNECHTWASAUÏÏM
WA8214 Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiliging
bespaarprogramma s '1349

230 LITER
KOEL/VRIES COMBI
Koelgedeelte met auto
matische ontdooiing Vries
gedeelte met 2 vakken en
•••• sterren mvnescapacileit
Adviespnjs"999

SONY T R A V E L L E R
TR401 HiFiaeluid
jeluid Adv'
Adv'13301330-

SONY STEADY
'EADY SHOT !
TR620, 15x
jx zoom, 3 proiramAE Adviesprijs'1890
,dviespnjs'1890 -

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk 4 pro
gramma s 12 couverts '899

i^,f

'£\

529.-

BCCPRMS
BUBBLEJET STUNT!
JPITO.KIeureriprinter/Sgg -

OPZETVRIESKAST
Handigi 50 liter Adv'595

HP INKJETPRINTER
j400, Incl sheelfeed.ejj,'i99 -

VRIESKISTEN'
De [opmerken leverbaar m
alle maten en soorten Er
is al een vrieskist vanaf

ATAG WASEMKAP
Sstandenenvetfilter '259

CANON BJC4200
TopklasseiSjrgararjlie '821 -

349.-

B C C B E TER E N G O E D K O P ER
HAARLEM
,
Winkelcentrum "SchilkwIjkV
(2 etages)
•
Rlvièridreef 37 (Superstore)

l BEVERWIJK
l Breestraat 65

19 ELEKTRO-SUPERS
IN DE^RANDSTAD
AMSTERDAM-AMSTELVEEN-ALKMAAR
BEVERWIJK -ZAANDAM - DELFT

l ZAANDAM
(ondtr Dirk v.d. Broek)

LEIDSCHENDAM
HILVERSUM - MAARSSENBROEK .

I

P^
03

299.-

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag . . ..
dinsdag t/m vrijdag. ..
zaterdag . . . . . . . . .

I

138.

ETNA WASEMKAP
AVANCE 3 standen '135

. .13.00 tot U.OO uur*
.. 09.30 tot 11.00 uur
,'.. 09.30 tot 17.00 uur i

Delft en Zoetermeér vrijdig.
overige filialen dondtrdag .

, 19.00 tot 21.00 uur
.19.00 tot 21.00 uürï

U
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p Pontiac tapijt

JUBILEUM-PAKKERS
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Zacht en mooi velours tapijt op
foam rug. In 2 kleuren.
Breedte 400 cm.

,. .-

Izmir vinyl
Fraai gemarmerd vinyl in warm
geel.Van een zeer solide
kwaliteit. Breedte 400 cm

Arosa tapijt
J? AKKER

\ Magie karpet
•/ Smaakvol modern karpet met
een warme decoratieve
uitstraling. Maat 170 x 230 cm

Bouclé tapijt met vrolijke print.
Foam rug breedte 400 cm.

Laterno, Effendi, Chiasso,
Ottimo en Nardini gordijn

De prijs is fantastisch ^tj •-1 _JÏAIIM**-s
Alesund laminaat
Beuken,geschikt voor zwaar
gebruik. Dikte 7.2 mm

Eigentijdse kleurrijke gordijnstoffen, in 3 kleurstellingen.
1 00% katoen. Breedte 1 40 cm.

JUBILEUM'

*'

"~""

JUBILEUM

W' JV.

Per strekkende meter
1} [(,v _y:' ^ •

Frymoedt en Fileer vinyl

Frisé tapijt met rijke uitstraling
op foam rug. In diverse kleuren.
Breedte 400 cm

nm ____
1

„ ,
1,4'ïi*, *.^*,

\ i & i^ o £""* jj

\*yzr

Per str. mtr. gelegd

.07.-

Castor tapijt
Fijn bouclé tapijt op een jute rug.
Verkrijgbaar in diverse actuele
kleuren. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

Per strekkende meter

JWT«

Bengalen tapijt
Kamerbreed bouclé tapijt met een
vrolijke print. In 2 versies.
Foam rug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

Budget vinyl
Sprekend vinyl met een
moderne struktuur en dessin. In
diverse tinten. Breedte 200 cm.
I*UW
Per strekkende meter 4*7

Carpet-land bestaat 15 jaar in
Nederland en dus is het feest
in al onze 65 filialen! Met

JKf»^

Onno tapijt

Exclusief voor Carpet-land. Merk vinyl in
plavuis dessin en volledig effen
tinten. Perfect te combineren.
Breedte 400 .cm.

Breton tapijt

Per strekkende meter

Velours tapijt met een foam rug.
In diverse kleuren verkrijgbaar.
Breedte 400 cm.

Per meter

l O jaar garantie. Per m

Lion tapijt
Sterk en praktisch. Fijne rib
naaldvilt tapijt met foam rug.
Diverse kleuren. Breedte 400 cm.

Per strekkende :meter

Per strekkende meter

Per str. mtr. gelegd

L®

-r/7

Boxer tapijt
Kamerbreed bouclé tapijt in
diverse kleuren.Action-back rug.
Breedte 400 cm.
Per str. mtr. gelegd

,< >-"J f

Istrie tapijt
Fraai naturel Bouclé tapijt met
jute rug. Breedte 400 cm.

!•**.' H._2_«^H e i . r\*>

Per str. mtr gelegd

U kunt bij ons kiezen
uit 15 feestaanbiedingen
die zo'n lage prijs hebben dat het bijna
kadootjes zijn. Maar daar blijft het niet
uitgepakt: alle andere artikelen zijn

$?
2>

^ #••<*.

*L^, jj^. i™_^*vi-

V*,

^-.t-^....i-.-lB **

7
l

„.v?
V

/

Per str. mtr. gelegd

Gento tapijt

Jai/«-

Kamerbreed naadvilt tapijt op
]] geluiddempende viltrug.
In 3 kleuren. Breedte 400 cm.

M s \o l : <q i* j ^ t <o ï > ƒ ^ /;v \
i V^HW-,-?-;', ^rVV/< l" ''" s^)
U..JL..U-.J ii- » tOarf.

Estate tapijt

Per strekkende meter -§"5V

'ƒ'

r ___

_ „_ __^
j ^ °ü??^^
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Na aankoop mag u ^ -•'"—-^
Diverse Gordijnstoffen

een feestballon stuk

Enorme partij gordijnstoffen in
diverse kwaliteiten, kleuren en
dessins.Voor een Feestprijs.

prikken en komt
uw extra Jubileum-

Stijlvol kwaliteitstapijt met jute
rug. Maiskleurig. Breedte 400 cm.
Per str. mtr. gelegd

Oxara tapijt

'^33T'izr?&£Z'^5Z£gv ixr^s"^ "np '^""*''*•ar *•~?~"~• ~ •* •~v*O*r " ~*TT>%V
' l *VvST:?"^-! -^ 59 N £*%"** i*
Jr '"""'*V ^J' ^

^vj^i^j^vtjji

4O7«"

Bouclé tapijt op foam rug met een
voorname uitstraling.
In verschillende tinten.
Breedte 400 cm.
Per str. mtr.gelegd

bij, want als wij jubileren wordt er flink

Task tapijt
Karakteristiek bouclé tapijt met
action-back rug. In verschillende
kleuren. 400 cm breed.

-IO5.-

Artico vinyl
Sterk vinyl met granito uitstraling.
In 3 mooie kleurschakeringen.
Breedte 200 cm.
Per strekkende meter

de lucht vallen.

Haparanda fineerparket
Beuken. Dikte 7 mm.Vijfvoudig
ge|akt en gehard. 3 Jaar garantie. [|
Delen I208x 195 mm.
A

Die extra kortingen lopen
op tot 15% en gelden voor

Kiddy vinyl
Vrolijk vinyl voor de kinderkamer.
Met een straten motief. Voor uren
speelplezier. Breedte 200 cm.
Per strekkende meter

Per meter
Rimini gordijn
Sfeervol valletje.in 2 tinten
verkrijgbaar. Hoogte 47 cm.
Gemaakt van 100% katoen.
Per meter
Tomar gordijn
Zeer smaakvolle gordijnstof met
ingeweven ruitmotief en franse
lelie. Breedte 140 cm.
Per meter

Jrf»

Rodeo gordijn
Kant en klaar gordijnen, met lus,
ring of plooiband.ln 3 kleuren.
Diverse hoogtes en breedtes..

Vanaf
MaroC karpet
Prachtige kleden gemaakt van
100%'wol. In fraaie natuurtinten.
Diverse afmetingen.

Vanaf
Boulogne karpet
Smaakvol modern karpet.
Verkrijgbaar in diverse dessins en
kleuren. Maat 160 x 230 cm.

Nepal Handtuft karpet
Handgetufte kleden met een warme
uitstraling. Van zuiver wol.
Rijk aan motieven en kleuren.
Maat ca 1 70 x 240 cm.

Een koopje, oersterke naaldvilt
tapijttegel op een bitumen rug.
Diverse kleuren. Maat 50 x 50 cm.
Per tegel

ÜV^

Per meter vanaf

korting als een geschenk uit

Paloma gordijn
Prachtige gordijnstof met een
stijlvol weefpatroon. In 3 tinten.
Breedte 140 cm.

Arena tapijttegel

Swing vinyl
Prima vinyl met een modern zwart
wit tegelmotief. Breedte 200 cm.
Per strekkende meter

Altro vinyl
Kwaliteitsvinyl met plank dessin.
Prachtige uitstraling. In 3 tinten.
Breedte 400 cm.
. jvw
Per str. mtr. gelegd
JtlStr • •

Narvik laminaat
Grenen,taberwaarde 9000. Dikte 7,2 mm.
Voor zwaar woongebruik.
Ook in o.a. maple en kersen.
l O Jaar garantie.

Nu

al onze artikelen, behalve
de 15 jubileum-pakkers.
'"

i

il Nepal Gabbeh karpet
Schitterende karpetten van
pure wol zorgen voor een
pracht accent op de vloer.

Kom snel naar uw
Carpet-land in feest-

Sparkling vinyl
Topkwaliteit vinyl met een sprankelende granito uitstraling. In
diverse kleuren. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

stemming.

Maat ca 170 x 240 cm.S99.'

Lonsdal laminaat
Mahonie, taberwaarde 9000.
Dikte 7,2 mm.Voor zwaar woongebruik. In diverse dessins.
l O Jaar garantie.
Per m2 Nu

Bij u in de buurt: Amstelveen/Uithoorn * *, Zijdelweg 21, (0297) 58 29 29 Amsterdam, A. Fokkerweg * * *, (020) 617 61 19, Haarlemmerweg 337 *, (020) 688 10 00,
Klaprozenweg 40 *, (020) 636 85 75, Spaklerweg 44b*, (020) 665 02 00, Stadhouderskade 93 * * *, (020) 662 51 51
Openingstijden: maandag van 11.00-18.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 09.00-18.00 uur, zaterdag van 09.00-17.00 uur. Koopavonden: donderdag vrijdag donderdag en vrijdag
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Zandvoorts
Nieuwsblad

Fraai seizoenslot
van Willem Koene
ZANDVOORT - Willem
Koene heeft de laatste wielerwedstrijd van dit seizoen
winnend afgesloten. In de
veilinghal van Aalsmeer was
de Zandvoorter zijn medevluchter te snel af.
De laatste wedstrijd van het
seizoen is altijd uniek. In de
Aalsmeerse yeilinghal komen
de renners uit alle hoeken van
het land om zich in de strijd te
mengen. Vele bekende persoonlijkheden zijn aanwezig
zoals renners uit de Tour de
France, oud profrenners, artiesten en zakenmensen. In de
enorme hal staat een komplete
kermis opgesteld en ook wordt
er een markt gehouden. De
sfeer is altijd geweldig en de
renners gaan er stevig tegen
aan.

Willem Koene, die vorige
week al liet weten graag nog
eens een prestatie neer te zetten, is hierin volledig geslaagd.
In een zeer snelle rit over vijftig
kilometer, die werd afgelegd in
een uur en twee minuten, ontstond al snel een kopgroep van
zes man. Deze groep vond elkaar goed en gestaag liep de
voorsprong op het peloton op.
Dat peloton deed er alles aan
om de zes terug te grijpen.
Echter zonder resultaat
want op het rechte stuk haalde
de kopgroep een snelheid van
maar liefst 55 kilometer per
uur. De Zandvoorter voelde
zich goed want ook de leidersprijs en diverse premies vielen
hem ten deel. Vijf ronde voor
het einde stokte de samenwerking in de kopgroep. De niet
sprinters probeerden weg te

SPORT
Wandelingen

vluchten waardoor het tempo
zakte. Toch slaagden Ton van
Duivenvoorde en Willem Koene er in om weg te rijden met
nog twee ronden te gaan.
Het zou dus uitlopen op een
sprint tussen deze twee renners. Deze sprint was een kolfje naar de hand van Koene. Uit
een goed lopende brede bocht
en dan nog driehonderd meter
te gaan, wist hij een tiental meters voorsprong te nemen en
stond die niet meer af.
„Ik wist dat ik hem kon hebben in de sprint," aldus Willem
Koene. „Maar je moet het
eerst toch maar even doen.
Ton heeft dit seizoen al vijftien
wedstrijden gewonnen, dus
het is geen kleine jongen. Voor
mij is het wel een hele mooie
afsluiting van een succesvol
seizoen."

ZANDVOORT - Wandelliefhebbers kunnen deze herfst
hun hart ophalen. In Zandvoort en omgeving zijn er diverse wandelexcursies. Zo is er
op zondag l november een excursie door de Kennemerduinen met als titel 'weer en
wind'. Vertrek om tien uur bij
het informatiepaneel op de
parkeerplaats bij restaurant
Parnassia (afslaan bij de kop
van de Zeeweg).
Op zaterdag 7 november
staan mossen in de duinen
centraal. De excursieleider
vertrekt om twee uur bij het
informatiepaneel voorbij de
parkeerplaats bij de ingang
Koevlak (op de Zeeweg, tegenover de watertoren afslaan).
Voor beide excursies is het verplicht om naar de excursielijn
van het Nationaal Park ZuidKennemerland te bellen (023541.1119).
IVN houdt op zondag 8 november een paddestoelenexcursie in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De excursie
begint om elf uur bij de ingang
Panneland (aan de Vogelezangseduinweg). De excursie
duurt twee uur. Van tevoren
opgeven is niet nodig.
Toegangskaarten voor de
natuurgebieden zijn ter plekke
verkrijgbaar.

Hoge scores troef bij de
Zandvoortse Bridge Club
ZANDVOORT - De leden
van de Zandvoortse Bridge
Club zorgden zowel op
woensdag als op donderdag
voor hoge scores. De spanning in de diverse lijnen blijft
tot de laatste wedstrijd gewaarborgd.
In de A-lijn gaan mevrouw
De Kruijff en de heer Kleijn pnverdroten voort. Met hun vierde achtereenvolgende overwinning bonden zij de rest van
het veld opnieuw aan de zegekar. Op zes procent achterstand eindigden de heren Emmen en Van der Meulen op de
tweede plaats. Met nog een
wedstrijd voor de boeg staan
mevrouw De Kruijff en de heer
Kleijn fier bovenaan. De heren
Emmen en Van der Meulen
moeten genoegen nemen met
de tweede plek.
De zege in de B-lijn was voor
de dames Van Ackooij en
Drenth met 61 procent. De heren Van Leeuwen en VeldhuiZANDVOORT - Zaterdagavond wordt de Pellilcaanhal
aan de A.J. van der Moolenstraat 5 officieel gesloten.
Gezien de rijke geschiedenis
van deze hal, waarin velen
met plezier hun sport hebben beoefend, is door het
stichtingsbestuur ,in samenwerking mëtf *Öe' ''gemeente
een spetterend slotspektakel
georganiseerd.

zen deden het ook niet slecht
gezien hun tweede plaats met
drie procent minder. Met deze
score verstevigden zij hun positie aan de kop van de lijst.
Mevrouw Van Os en de heer
Harmsen zijn opgeklommen
naar de tweede plaats.
De dames Jurriaans en Meijer waren op dreef in de C-lijn.
Zij boekten een mooi resultaat
met 61 procent, hetgeen een
procentje meer was dan de
score van mevrouw Koper en
de heer Luijkx. De dames Van
Deursen en Van Duijn deden
goede zaken met als gevolg het
bereiken van de hoogste plaats
in de totaalstand. Mevrouw
Koper en de heer Luijkx stegen een plaatsje en staan nu
tweede.
In de competitie van donderdagmiddag zijn de heren Henrion Verpoorten en Van Leeuwen een klasse apart in de Alijn. Ook nu weer grepen zij de
overwinning en wel met 64 procent. Ook was het geen verras-

sing dat de tweede plaats met
62 procent kon worden toegekend aan de dames Boon en
Van der Meulen. De eerste
competitie van acht wedstrijden zit er hiermee op. De heren
Henrion Verpoorten en Van
Leeuwen zijn met overmacht
als eerste geëindigd met op de
tweede plaats de dames Boon
en Van der Meulen. Aan degradatie naar de B-lijn kon niet
worden ontkomen door mevrouw Janssen en de heer Santoro, de dames Baard en Spits
en het echtpaar Effern.

Sporthal sluit
met groot feest

kaanhal. Onder begeleiding
van de Hive Five Showband
wordt swingend een sporttijdperk afgesloten.

grote reunie. Ook is de verenigingen die nu gebruik maken
van de Pellikaanhal verzocht
een team samen te stellen dat
ten strijde zal trekken in een
spannende zeskamp.
Na afloop van dit sportieve
onderdeel wordt er feestgeAlle sporters en oud-spor- vierd en kunnen herinneringen
ters zijn zaterdagavond vanaf opgehaald worden aan dertig
half acht uitgenodigd voor een jaar sportiviteit in de Pelli-

Kickbokser Roozevelt
velt 'reus' Lopez
ZANDVOORT - De bij AfafA
trainende kickboxer René
Rooze heeft zondag in Amsterdam een spectaculaire overwinning behaald op zijn tegenstander Lopez.
Rooze maakte in negentig
seconden korte metten met
Lopez. De 110 kilo wegende
kickbokser viel als een blok
neer na een kniesprong. Rooze
versloeg een maand geleden in
Spanje ook al een tegenstander door een knockout.
Hij is een clubgenoot van Peter Aertsen, die zich momenteel voorbereidt op het wereldkampioenschap in Tokyo. Het
WK vindt op 13 december
plaats. Aertsen en Peter Koopman ondersteunden Rooze bij
zijn wedstrijd in Amsterdam.

De B-lijn leverde een overwinning op voor de dames Eijkelboom en De Fost met 58
procent. Het echtpaar Lanting
tekende voor de tweede plaats
met 56 procent. Drie paren
promoveerden naar de A-lijn,
te weten de dames Stocker en
Versteege, de dames Van
Leeuwen en Van der Storm en
de dames Van Dillen en De
Muinck.

Op zaterdagmorgen 7 november om elf uur wordt de
nieuwe sporthal aan de Duintjesveldweg ^officieel geopend.
Na" "He'" openingshandelingen
volgt een feestelijk programma. Niet alleen staan de deuren open voor alle belangstellenden ook worden er verschillende demonstraties gehouden door jeugdige sporters.

Voetbalstanden
Willem Koene gaat aan de leiding en zal die niet meer afstaan
ADVERTENTIE

Klaverjassen bij softbalafdeling TZB

CREATIEVE NACHTEN

ZANDVOORT - Op vrijdag 13 november organiseert de softbalafdeling van TZB de maandelijkse klaverjasavond. De kaartavond wordt gehouden in de kantine van TZB.

Tot en met 29 n o v e m b e r a.s.

Inschrijven kost tien gulden per koppel.

Dillon Koster glundert bij het behalen van de juniortitel

ZANDVOORT - De basketbalsters van The Lions
hielden aan het bezoek by
Lake City Players een mooie
22-45 overwinning
over. voordeel is niet om over naar
Vooral in de tweede helft was huis te schrijven.
In de tweede helft speelde
Lions een klasse beter.
Lions een tandje hoger en het
In de eerst helft kwam het er was meteen gedaan met Lake
nog niet uit bij The Lions. Wel City Players. Het aanvallende
had Lions het initiatief doch er spel van The Lions was nu bewerd te veel balverlies geleden ter verzorgd. Geduldig werd de
en de doelpogingen waren bal rond gespeeld waarna de
meestal te onzuiver. Lake City score tot stand kwam. HalverPlayers kon er echter niet van wege de tweede helft leidde
profiteren. Dit team speelde te Lions met 17-27.
zwak om het team van coach
Toen pas werd de weerstand
Olaf Vermeulen in verlegenheid te brengen. De eerste van Lake City Players echt gehelft was heel slecht en een broken. Conditioneel was het
score van 10-14 in Zandvoorts Zandvoortse team veruit de

The Lions speelt
een klasse beter

sterktste en in de slotfase viel
de ene na de andere score te
noteren. De verdedigende rebounds werden een prooi van
Lions waarna de break goed en
doeltreffend werd gelopen. Gestaag bouwden de Zandvoortsen de voorsprong uit naar een
mooie 22-45 overwinning.
Coach Olaf Vermeulen was
best te spreken over het resultaat. „Vooral over het spel in
de tweede helft ben ik erg tevreden. Toen speelden we
goed basketbal en was er geen
vuiljte meer aan de lucht. Ik
hoop dat we deze lijn kunnen
voortzetten." Topscorers: Sabine Dijkstra 22, José Koper 6,
Aniecke van Litsenburg 5, Elles van der Ende 5.

De Junior-cup is voor coureurs die in hun eerste of tweede raceseizoen zitten. Het succes van Dillon Koster is voor
zijn team, Kroon Racing, een
fraaie afsluiting van dit seizoen. Kroon racer Phil Bastiaans was al overall kampioen
in de Megane-klasse. Door de
zege van Koster kwamen beide
titels in Marlboro Elf Renault
Megane Trophy in handen van
racers uit het Kroon Racingteam.
Voor de laatste race van het
seizoen reisden de coureurs
naar het Zuid-Franse circuit
Paul Ricard. De spanning was
te snijden in de strijd om de
Junior-cup. In deze allerlaatste race moest de beslissing
vallen. Dillon Koster, de leider
in het klassement, startte als
achttiende overall en als tweede junior. De 22-jarige Zandvoorter
had een goede start,
maai1 werd aangetikt door een
andere rijder en kwam in de
grintbak terecht. Vanuit het
achterveld knokte hij zich echter weer naar voren. Toen Koster op een vierde plaats in de
junior klasse reed. besloot hij
zijn opmars te staken en zijn
positie te consolideren. De
vierde plek was immers voldoende voor het kampioenschap.
„Ik had alles opzij gezet om
mij te richten op die juniortitel," vertelt Dillon zijn verhaal. „Wanneer je het hele sei-

zoen bekijkt moet ik vaststellen dat de resultaten nogal verschilden. Sinds enkele races
helpt oud-racekampioen Peter
Gerhards mij een beetje. Hij
staat mij met raad en daad bij.
Ook hier in Frankrijk. Na de
trainingen bezette ik een 18e
startplek. Daarmee was ik achter mijn teamgenoot Rembert
Berg de tweede junior," aldus
Koster, die daarmee vanuit
een kansrijke positie begon
aan de twaalf ronden tellende
race.
Het werden toch nog enige
spannende ronden toen Koster de grintbak in werd gereden. „Ik moest helemaal achteraan aansluiten. Verder
bleek door de klap het stuurgedeelte ontzet. Op het rechte
stuk stond het stuur een kwart
uit de normale positie. Ook in
de bochten was het moeilijk
om er goed door te komen.
Toch lukte het me om weer een
aantal rijders te passeren en
verder naar voren te komen."
Toen
ploegmaat
Evert
Kroon de concurrent van Koster, Frank Scholten, passeerde
was er voor de Zandvoorter
geen vuiltje meer aan de lucht.
De vierde plaats was voldpende en zonder verder enig risico
te nemen reed Dillon Koster
naar een prachtige overwinning in de Junior-cup.
De overall-race werd gewonnen door Sebastiaan Bleekemolen. Bleekemolen en Phil
Bastiaans kenden een superstart en pakten een ruime
voorsprong om de rest van het
veld. Bastiaans moest zijn
auto aan de kant zetten met
een technisch defect. Sebastiaan Bleekmolen zag vervolgens zijn ruime voorsprong
slinken, maar ging toch nog als
eerste over de finish, net voor
John Vos en Bert Ploeg.

ADVERTENTIE

indÖorO'
l
Licht voor wonen en werken |
Jan Rebelstraat24
Amsterdam-Osdorp
Keurenplein

toonkamersen t:
llchtadvies
ma.-vrij.D9.00-i7.00

telefoon 020.4109695 za.10.00-16.00~

EVC

Kennemerl.
Zuidvogels
WVHEDW
AFC

RCH
BlauwWit
Zandvoort '75

Dillon Koster
verovert juniortitel
ZANDVOORT - Dillon
Koster heeft zaterdag in de
laatste race van het seizoen
de Junior-cup in de wacht
gesleept. Tijdens de race in
de Renault Megane op het
Franse circuit Paul Ricard
scoorde de Zandvoorter genoeg punten om de titel binnen te halen.

Tweede klasse KNVB zaterdag:
CSW
6-14
ZOB
5-13
Vlug en Vaardig
7-11
ZCFC
6-10
6-9

5-8
5-6
6-6
4-5

6-5
5-3
7-1

Vierde klasse KNVB zaterdag:
SIZO
3-9
EDO
5-8
Zandvoortm.
2-6

Tijdens onze Aupingshow exclusieve
aandacht voor de complete lijn
Royal en A u r o n d e , exclusief bij

van Doornewaard linnenkasten in de
exacte Aupingkleuren.

Bij aankoop van een Au pi n g
slaapsysteem tijdens de
show een origineel Auping

dekbed cadeau!
De nacht van Auping
27 november 1998 - Westergasfabriek A'dam

Een droom wordt werkelijkheid, en uitsluitend
toegankelijk voor 500 speciale gasten met partner.
Haal bij ons het speciale programmaboekje
met inschrijfformulier.

auping

C

WWW.AUPING.NL

Doornewaard

FIRST CLASS IN C O M F O R T BEDS
Jan Euertsenstraat 4 - 1H • Amsterdam • Tel. (020) 616 77 57
Geop.: Di.it/rn Vrij. 10.00 -17.45,.2at,10.00.-,17.00,.Wla;:gBSloteri en Do.'kböpavönK;

ABNAMRO
KDO
AMVJ
Alliance'22
NFC
Legmeer.
DCO

Bloemendaal

3-6
2-4
3-4
3-4
3-3
3-2
3-1

4-0

Derde klasse KNVB zondag:
6-13
KFC
KHFC

Haarlem
Hoofddorp
HBC
Purmersteijn
RCH
Zilverm.
Velsenoord
Ripperda
Zandvoortm.
IW

6-12
7-12
6-11
7-11
5-10
6-10
7-10
5-8
6-3
7-3
6-0

Zevende klasse KNVB zondag:
TZB
7-18
De Germaan
7-13
DSC '74
6-12
Heemstede
5-11
ASVArsenal
5-10
DIB
KLM
SerefSpor
HYS
BDK

7-8
5-6
4-2
5-0
5-0

Handballers beginnen
in zaal met knappe
ZANDVOORT - De eerste
handbalwedstrijd in de zaal
is voor ZVM-Rabobank zeer
positief verlopen. De Zandyoortse handballers boekten
in Monnickendam, tegen de
club met die naam een nette
15-18 overwinning.
Voorlopig staan er voor
ZVM-Rabobank alleen maar
uitwedstrijden op het programma. De nieuwe Zandvoortse hal gaat pas over twee
weken open en dan nog zullen
de Zandvoorters nog enige weken geduld moeten hebben om
hun kunsten te vertonen aan
de plaatselijke bevolking.
Het eerste competitie duel
doet echter veel verwachten.
De Zandvoorters speelden een
prima partij handbal tegen een
uiterst fysiek sterk Monnickendam. In de beginfase waren
de teams aan elkaar gewaagd.

De Zandvoorters speelden het
betere handbal maar werden
door hard ingrijpen van Minnickeiidam vaak een halt toegeroepen. Na een 3-3 tussenstand liep ZVM-Rabo weg naar
3-6. De Zandvoorters namen
wat gas terug en daardoor kónden de gastheren de ruststand
bepalen op 7-8.
In de eerste tien minuten
van de tweede helft besliste
het team van coach Dirk Berkhout de strijd. Met uitstekend
handbal werd Monnickendam
op een 7-12 achterstand gezet.
Toch leek ZVM-Rabo nog in de
problemen te komen toen er
even te gemakkelijk over werd
gedacht. Doelman Johan Molenaar hield echter het hoofd
koel en verrichtte vele knappe
reddingen.
Toen de Zandvoorters weer
wakker waren geschud werd
de greep over de strijd herpakt

en kon Monnickendam niet
meer gevaarlijk worden. De
Zandvoorters bepaalden de
rest van de wedstrijd en wonnen dik verdiend met 15-18.
waarmee de competitie een
uitstekende start kreeg.
„Het was toch wel een zwaar
bevochten overwinning," constateerde coach Dirk Berkhout na afloop. ,.Ze waren fysiek zo sterk waardoor het
moeilijk tegen te handballen
is. Wij willen het met technisch
en goed handbal winnen en dat
is er wel uitgekomen, alhoewel
we tot op de bodem moesten
gaan. Elke ploeg heeft moeite
met dit Monnickendam. Ik ben
tevreden met deze overwinning. dit geeft vertrouwen voor
de toekomst." Doelpunten:
John Terpstra 5, Patrick Terpstra 5. Nick Gryakovic 4, Peter
Pennings 3. Arjen Molenaar l.
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Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Beeld en geluid

in 5 dagen

Autoverzekering

Monet Strijkservice

Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden. Gew. openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot
1700 uur Voor info 023-5717177 of 06-52502188

Horecapersoneel
gevraagd

LEDERMODE
Gezellig winkelen bij het
grootste lederwarenhuis van
Nederland. Keuze uit 500
Cafe-Lunchroom Pnet Praat modellen, en keuze uit 5000
zoekt voor de zaterdag af- stuks O a leren suede broeVriendelijke, zelfst hulp m de
washulp Tel. na 1900 uur ken, rokken, jacks, parka's,
huish. 2 ocht. p w
hesjes, topjes, blouses, body023-5715505
Tel 023-5247830
warmers, motorjacks, ook
Kok gezocht voor eetcafe, met veters zijkant. Vanaf
Gevraagd hulp in de huishou'de Klikspaan', m Zandvoort ƒ89,90 Ook gespecialiseerd
ding, 1x per week, 9 00-12 00
Fulltime + parttime Tel m grote maten Ook op maat
uur Tel 023-5717818
06-53530179 of 023- 5712889. en naar eigen ontwerp O a
Country & Westernkledmg en
trouwkledmg. Inruil leder en
Commercieel en administratief
bont mogelijk. Nieuw onze
personeel gevraagd
afdeling Ledermarkt, alles uitzoeken, ± 2000 stuks, 2 halen
(o.a. rokken, broeken, jacks,
Goede voornemens voor het NIEUWE JAAR'
hesjes enz. v.a. ƒ 25), 1 betalen, zie rode kaartjes
In december 1998 een cursus en m januari 1999 al een leuke Amsterdam-Centrum, Nieubaan op een bruisend advocaten- of notariskantoor'
wendijk 164, Bebop Tel. 020Dat kan1 Voor meer informatie bel met
6381306 Alle dagen open
CASTA Juridisch Uitzendbureau BV.
van 10 00 tot 10 00 uur, zaterTel 020-6998506
dags en zondags tot 19.00
uur Info: 0492 - 522923,
Helmond, Hurksestraat 21.
Divers personeel gevraagd

(inder/baby-artikelen

Met jou wil ik in contact komen' Samen een vriendschap
opbouwen met geborgenheid en warmte. Ben je eerlijk
en heb je interesse' Bel nu! Ik
luister al 45 jaar naar de naam
U kunt bij ons al v.a ƒ 270,- Winnie. Ben gescheiden en in
voor het eerste half jaar
het rijke bezit van 2 kinderen.
een goede piano huren
Boxnummer 943402

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 - 6413187

Reageren op advertenties met boxnummer''

Bel nu
Tnple Dutch Advertismg
020 6695500
Vragen naar mevr Kieft

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

0906-50.15.15.6
(1 gpm)
Hieronder vindt u een kleine selectie van de
honderden aanwezige advertenties
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE''
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week Wat moet u doen"?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50 50 270 en toets m het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze
4. Spreek een boodschap m en wacht op een reactie
Reageren op advertenties
met boxnummer'

Een serieuze relatie wil ik opbouwen' Misschien wel samen met jou1 Ik ben een weduwe van 51 jaar en jij bent
een lieve man tussen de 47
De opleiding tot rij-instructeur
Hieronder vindt u een kleine en 55 jaar Wil jij mij beter
of vrachtautochauffeur start
selectie van de honderden leren kennen tijdens een gePersoneel
zellige afspraak' Pak die telemaandelijks in Amsterdam
aanwezige advertenties
aangeboden
foon en reageer nu1 BoxnumVraag gratis info (brochure)
De
man
voor
wie
ik
deze
admer 890271
SAN
Verkeersopleidingen
vertentie heb ingesproken is
A'dam Tel 0206922223
Meisje, 15 jaar, zoekt werk in stoer, mannelijk en sexy. HIJ Een zoel muziekje op de ach• Zie de colofon voor opga- boetiekje of iets dergelijks heeft fantasie en houdt van tergrond, een leuke, vlotte
ve van uw rubieksadvertentie. Tel 023-5719785
dat is
spanning en uitdaging HIJ be- vrouw op de voorgrond
1
zit humor en stijl en is niet alles wat ik zoek Wie ben ik'
bang zich bloot te geven HIJ Een ongebonden man van 44
Oproepen - Mededelingen
is enorm gebonden in giganti- jaar en m het bezit van een
sche vrijheid
Boxnummer lichte handicap Heb jij zin in
een gezellige afspraak' Bel
Dames en heren gevraagd t/m 45 jr die mee willen doen aan 404418
me' Boxnummer 397047
diverse marktonderzoeken U krijgt hier een vergoeding voor
1
Inl 020 - 665 44 47
Een leuke wagen, een goede Gezocht Iemand voor een
serieuze
relatie Heb jij intebaan
Dat
heb
ik
allemaal
Ik
Voor deelname aan een onderzoek naar de werking van een
20 jaar naar
volledig nieuwe en veelbelovende vorm van behandeling, met zie er goed uit' Lang krullend resse' Ik luister al
1
haar, bruine de naam, Rene Ik ben 1 95
een geneesmiddel dat de werking van allergische (IgE) anti- donkerbruin
ogen, slank figuur, 1 65 lang lang en gek op scooters Hoe
stoffen blokkeert, zoeken wij patiënten (m/v) met
Ben jij een goed geklede jon- zie ik eruit' Blonde haren,
geman tussen de 28 en 34 en blauwe ogen en ik houd van
heb je zin in een avondje uit' alle leuke dingen Neem contact op met mij Boxnummer
Boxnummer 294219
347505
die vanwege de ernst van hun klachten met hogere doserin
gen (t> 1000 ug) inhalatie corticosteroiden (Becotide, Pulmicort, Flixotide) moeten worden behandeld Een reiskostenvergoeding wordt gegeven
Heeft u belangstelling om deel te nemen of wilt u verdere
informatie belt u dan met

0906-50.15.15.6
(1 gpm)

Mijn naam is Steffie en ik zoek
een erotisch contact via de
telefoon met een fijne man. Ik
ben 60 jaar en zou best het
een en ander met je willen
bespreken. Laat me even weten hoe ik met je in contact
kan komen en spreek dit m op
mijn
box
Boxnummer
928894.
Strand/boswandelmgen, gezelligheid uit en thuis, dieren,
kinderen. Daar houd ik van1 Ik
heb donkerblonde haren en ik
luister naar de naam Alex1 Ik
ben 1 89 lang, 36 jaar en op
zoek naar iemand voor een
serieuze relatie Reageer!
Boxnummer 438423
Wil jij eens horen waar ik me
zoal gepierced heb' Ik ben
een lekkere lange blonde
meid van 19 en mijn naam is
Sandra Ik wil eerst een lief
contact via de telefoon, als
we klikken mag je mijn piercings misschien wel zien'
Boxnummer 851112.

MATRASSEN

AFDELING LONGZIEKTEN

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

A.M.C.

Maat en

SG

dikte

25

BIJ wie mag ik Muppetshow
komen kijken'' Eventueel Bas
sie & Adnaan Wat zijn nicotinekippeneieren"? Met wie moqen wij een Postbus delen?
Rob, Burgemeester R Brugplein 8 2351 NM Leiderdorp

• Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen.
Opdrachten die te laat
binnenkomen worden
automatisch de week
daarop geplaatst

H Ger Pol, hartelijk welkom
per 1 nov '98
bij de vutters HB 2

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Felicitaties
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SPECIALE AKTIE
a Vermist kleine rode kater
Mickey is zijn naam
Tel 0235719785

• Gerda en Fnts, hartelijk
• VERMIST sinds 17/10, witte gefeliciteerd met jullie 30 jaar
poes, zwarte vlekjes hoofd/ huwelijk Nel en Tonny
achter V Fenemapl 5718530 Karin en Jan-Willem hartelijk
gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter Chelsea
Woninginrichting
Groetjes van oma Tonny,
opa Don en tante Bianca
• T k div rode luxaflex-ja- • Rubrieksadvertentie oplouz , 2x (1 50-1 50), 1x (1 60' geven? Zie voor adres en/of
1 50) p st ƒ50 023-5731735 telefoonnummer de colofon
in deze krant

Fabriekswinkel

350- 260,3 5 5 - 270,360,- 290,365- 320,425.- 390.430.- 425,525.- 465,550- 499.570.- 605,625.- 699.640- 790,-

Alle afwijkende
maten mogelijk
GRANDfOZE SPECIALE
AANBIEDING

ALLÉÉNBIJONS
KWALITEITSMATRASSEN
90x200 16 cm dik
VOOR ƒ 98,"

Compressorstraat 23 Amsterdam-Noord Tel. 020-6331329
Papaverweg17
Amsterdam-Noord Tel. 020-6324959
Tel. 020-6186088
Amsterdam-West
Postjesweg 87
Insulindeweg 509
Tel. 020-6937355
Amsterdam-Oost
Van Woustraat 96

Afspreken m jouw
postcode-gebied'
0906-50.222.04 (1 gpm)
BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

0906-98.50
24 u/pd (1 gpm)
Zie ook Nieuwsnet 9
Kabeltekst pag. 440 en 450
Beluister anoniem
advertenties 18+
0906-50.15156 (1 gpm)
Biseksi Buurvrouw/buurmeisje (18)1 Spelletjes steeds harder! 99 cpm. 0906-95.26.

Wat jij wilt
0906-9789
Je zegt 't maar, 105cpm

0906-1769

(18 jr en ouder)

Diverse clubs

LIVEi Black, beautiful en hoti
Voor de liefhebber v. zwarte
vrouwen'99 cpm 0906-0601.
üvei * SEKSRELAXBOX *
Terug van weggeweest!"
Seksen met z'n tienen tegelijk
Praat of luister stiekem mee'!
24 uur per dag live'

0906-1769
New*New*New*New*New
De 1e seksafluisterlijn v Holl
0906-97.22 Secret'! 99 cpm.

Nu Livesex, daling, 1 on 1,
sexstones met Eurocard of
Dagelijks seksen hete meis- Visa, 49 et pm. 010-2833 435
kijk op SBS text pag. 780
jes (18) op onze LIVELIJNi De
heetste' 99 cpm 0906-06.03. Ontdek de duistere wereld'
SM. Je meesteres LIVE' Zij
Direct contact met
wijdt jou m'99cpm 0906-9626
stoute vrouwen
0906-50.222.21 (1 gpm)
POSTCODE DATINGi Rijpe
vrouwen zoeken sekscontact
Direct contact met
1
Bel. 0906-18 44 (80 cpm)
vrouwen thuis
0906-50.22221 (1 gpm).
' SEKS ALARMNUMMER *
Snelseks Direct Live 99 cpm
Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
0906-50.22221 (1 gpm)
Spannende date7
Een spannend
0906-50.15156
contact in de buurt
Advertenties van
0906-50.222 04 (1 gpm).
vrouwen 18+ (1 gpm).

0906*0611

DESIRE ESCORT
24 u p.d. All creditc. ace.
020-6700620
023-5511198
035-6220655
036-5360208
http //www.desire.nl
Spontane dames welkom
*HOGE BIJVERDIENSTEN*
Dames v a 18 jr gezocht voor
het van huis uit voeren van
gesprekken met 06-bellers. U
kunt dag en nacht werken, de
computer houdt bij hoeveel u
verdient. Dit kan oplopen tot
ƒ5000,- br. p.mnd. Bel voor
info 010-294.48.80.
Luxe privé huis1 Topmeisjes.
10-01 u, 7 dgn p.w. Sauna +
bubbelbaden. Sarphatipark
118, A'dam 020- 6723022
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.
• Rubrieksadvertentie? Zie
voor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.

Amsterdam-Zuid

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en
een gemiddelde leesduur van zo'n 21 minuten ligt het
voor de hand dat de personeels- en opleidingsadvertenties goed gelezen worden.
Bel voor meer informatie over succesvolle
per soneels werving ons kantoor.
Amsterdam 020- 562 30 76
Amstelveen 020- 347 34 22
Zandvoort 023- 571 71 66

Massage
Sportmassage, ontsp mass
Shiatsu, voetreflex
Tel 023-5714092

Te koop
aangeboden
diversen
• T ka. soram 2x16 Mb,
100MHZ, uit IBM-Aptiva, in
verpakking, ƒ 75 5715052
P Z g.a n 1 pers bed 90 x
1.90, kl wit, ƒ 100, wasmachine Blueair ƒ 100,023-5732127

voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (nici telefonisch) • aan balie kanloor zijn opgegevcn • maximaal 3 icgcls • alleen voor particulier
gebruik • het aangebodene mag niet boven
l" 300.- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboden.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere Icttei. punt. komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt ol komma een vakje vrij.
Schrijf per regel licle woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is. kunt u
bij uw tekst een gegaiandeerde (giro)beuulcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Tel. 020-4703049

Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplcin 12,
2041 JMZandvoon
Gratis Mieio's en betaalde

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
K9,'J9(1CI.. BTW)
EXTRA
(u dient er rekcninf»
mei1 tt1 houden dat hij
u» opgave de regel
hr.o.nr.... hu r. \.(\. blad
als l regel hij uw teksl
gerekend wordt).
Wij lijn niet aanspru-

kelijk Mi'ir fouten ontstuan door onduidelijk

handschrift.
Wij behouden ons hel

Micro's moeten worden inuelc- rechl Mmr /<mtler
vc.d aan de balie van ons kan- " P S 1 ' aa ™™K" ..
....
,
en te
tn ol
oor tot mterhjk maandag
nil.t
k. 1

1 6.00 uur.

Zand!Voorts Nieuwsblad

pocket pocket Latex
damast badstof 14 cm

LET OP!!

A s vrijdag wordt Ene 30
ari Van harte gefeliciteerd

Vanavond al een
fijne afspraak'
0906-5.0222.04 (1 gpm).

Lak, Leer & Fetisj

• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam Dit voorkomt vertraging
in de behandeling

ALLERGISCH ASTMA

020 5664356 of 5663755

STUDENTES geven telnr.
voor gratis sekscontact1
Bel. 0906-1822(1 gpm).

Kom jij net als ik ook uit de
omgeving van Noord Holland? Ben jij een leuke jongen
tot 23 jaar? Laat snel wat van
je horen' Wat heb ik allemaal'
Een slank figuur, bruine haren, blauw groene ogen en
ben 21 jaar en 1 78 Actie =
reactie1 Boxnummer 903777.

PIANO
SPELEN

ATTENTIE
* Reclame Co in Amsterdam
* 47 mensen nodig
* Div werkzaamheden
* Werkzaam in telecommunicatie
* Werkzaam m div industrieën
" Nieuwe vestiging
* Geen ervaring vereist

44 cpm1 Wijkdating' vrouwen Ik ga door, waar anderen
uit jouw wijk zoeken een af- stoppen! Schaam me nergens voor en wil harde SEKS'
spraaki 0906-1711.
Harriet! 99 cpm. 0906-97.94
1
50 cpm Binnen 5 seconden
vrouwen 30+ direct live aan
de lijn! 0906-17.22.
Bel de SM-KELDER LIVE"
50 cpm1 Thuiscontact: vrou- Meesteres & Onderdanige
aanwezig. Speel of geniet
wen (20-59) zoeken een afstiekem mee, 24 u p d
spraak thuis 0906-17.44.

Lekker strak en spannend
meisje van 18 uit Amsterdam
• T k z g a n poppenwagen, biedt zich gratis aan. Ik wil
ƒ 50 + rieten poppenwagen,
een man spreken via de teleƒ15 Tel 5719880.
foon zonder taboes Vertel
even waar we het over gaan
hebben en laat je telefoonMuzieknummer voor me achter Niet
instrumenten
ouder dan 29 graag Boxnummer 883966

Kennismaking

Weggelopen of
gevonden dieren

10

woensdag 28 oktober 1998

Weekmedia 17

N

Je huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.

ed 17

t/m 3 regels ƒ 5,60
t/m 4 regels ƒ 7,47
t/m 5 regels ƒ 9,34
t/m S regels ƒ 11,21
t/m 7 regels ƒ 13,08
t/m 8 regels ƒ 1495

t/m 9 regels/ 16 81

En de makelaar weet van
wanten en kranten.

n

VKKKOC

t/m 10 regels ƒ 18,68

Wilt u ook naam. adies. woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij in\ adveitentie hel.ias niet opnemen.
Vooi de painailiei iimimaal 3 legels gratis, niet voor de /akelijke niaikl. lot een ni.iMimun \.in één adseitentie
per week. Ook /ondei \eimeldmg viaagpii|s (ailikelen te /amen met hoven l' 300.-) kunt u met gratis ailxeilelen. Alle prij/en/ijn mcl I7..V/} BTW.
Naam:
Adies:
Postcode:

MUM

Telefoon:
S \ p in uihiiek

Plaats.

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

woensdag 28 oktober 1998

Bloemenshow ook voor
'gewone' liefhebber
Hoewel Bloemenveiling Aalsmeer het gehele .jaar door als
een toeristische attractie geldt, overtreft zij zichzelf altijd
in de eerste week van november. Dan wordt daar de
Internationale Bloemen Vaktentoonstelling' gehouden, een
van de beroemdste kleurrijke staalkaarten van bloemen en
planten ter wereld. Het evenement gaat 3 november voor de
36ste keer van start. De show is primair bedoeld voor de
tienduizenden vakmensen die uit alle uithoeken van de
aarde toestromen. Liefhebbers zonder professionele
interesse kunnen het best op de slotdag, zaterdag 7
november, de tuin gaan proeven. Dan krijgen zij extra
aandacht en wordt de toegangsprijs gehalveerd.
IJNA WAS DE consument het ondergeschoven kind geworden. In
de afgelopen jaren was altijd
de zondag speciaal voor hem,
als de meeste professionele bezoekers naar huis waren. Er
werd voor de niet vakmatige
liefhebbers op die laatste dag
een 'groenmarkt' aan de expositie toegevoegd. Die had veel
weg van een braderie. Dit jaar
gaat de tentoonstelling een
Jaarlijks trekt de Internationale Bloemen Vaktentoonstelling niet alleen veel vaklui, maar ook duizenden niet-professionele liefhebbers dag eerder open, tegelijk met
Fotoburo Luuk Gosewehr/Archicf Weekmedia de internationale tuinbouw-

B

etekenis van vakbeweging

zien
Wie de klassenstrijd uit het begin van deze eeuw eens wil
herbeleven, of foto's zoekt van een jeugdige Wim Kok die in
de jaren zeventig als vakbondsleider de sociale zekerheid
met hand en tand verdedigde, kan zijn hart ophalen in het
Nationaal Vakbondsmuseum.

ET NATIONAAL Vakbondsmuseum is gevestigd in de zogenaamde Burcht van Berlage,
vlak bij Artis aan de Henri Polaklaan. Het gebouw zelf is al
een attractie. Rond 1900 werd
het ontworpen door Hendrik
Berlage voor de Diamantbewerkersbond (ANDB), die pnder leiding stond van Henri
Polak. Op l mei 1991 werd het
Vakbondsmuseum geopend
door koningin Beatrix.
„Het was heel gedenkwaardig, een koninklijke opening
op de dag van de arbeid," zegt
directeur Willem van der Stokker. „Onze doelstelling is om
de maatschappelijke betekenis van de Nederlandse Vakbeweging zichtbaar te maken,
waarbij wij niet alleen het verleden onder
de aandacht
brengen maar
ook het heden
en de toekomst." Het
museum bestaat uit verschillende afdelingen. Op
de eerste verdieping is onder de titel
'Het Betere
Werk' een pei
manente tentoonstelling
ingericht over
de geschiedenis van de vakbeweging. De
bezoeker krijgt een overzicht
van honderd jaar Nederlandse
vakbeweging. Toen er steeds
meer industrie kwam, gingen
de arbeiders zich organiseren.
De eerste vakbonden destijds werden opgericht door
typografen en timmerlieden.
De achturige werkdag, de vijfdaagse werkweek, vakantie,
fatsoenlijke lonen, uitkeringen
bij ziekte en werkloosheid: het
zijn allemaal verworvenheden
waarvoor de vakbeweging zich
jaren heeft ingespannen. Veel
werd bereikt in overleg met
werkgevers, maar wanneer het
niet anders kon, greep men
naar het middel van acties en
stakingen. Ook nu nog zijn
vakbonden belangrijke bondgenoten voor wie zijn arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden verbeteren wil.

De tweede verdieping van
het Museum biedt ruimte aan
wisselende tentoonstellingen
die betrekking hebben pp de
vakbeweging of de arbeidersbeweging. De directie van het
Vakbondsmuseum heeft hierover afspraken gemaakt met
andere musea.
Momenteel is er de tentponstelling Nederlandse Politieke
Posters te zien. Het IISG (Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis) heeft
honderdvijftig posters in
bruikleen gegeven. Deze affiches geven een overzicht van
honderdtwintig jaar politieksociale ontwikkeling in Nederland. „Vanuit de vakbeweging
zijn er relaties en verbindingen met tal van politieke organisaties in het land. Wij vonden het een
goed idee om
iedereen nog
eens kennis te
laten maken
met het postermateriaal
dat die organisaties in de
loop der jaren
gemaakt hebben en waarmee zij zich
konden uiten," zegt Van
der Stokker.
Op de affiches krijgt natuurlijk het
grootkapitaal er van langs,
maar er is ook aandacht voor
kernenergie, Vietnam, seks,
Outspan, kortom: alles wat de
gemoederen door de jaren
heen bezig heeft gehouden,
brengen de oude posters weer
terug in herinnering. De meeste zijn gemaakt door anonieme kunstenaars, maar op de
tentoonstelling in het Vakbondsmuseum is ook werk te
zien van Albert Hahn, Albert
Hahn junior, Richard Roland
Holst, Opland en Peter van
Straaten.
Volgend jaar wordt in samenwerking met het Rijksmuseum een tentoonstelling ingericht met werk van Richard
Roland Holst. Het Rijksmuseum heeft de nalatenschap
van Roland Holst in bewaring.
Van der Stokker: „Het is deze
Roland Holst geweest die in
dit gebouw rond 1900 prachti-

Bloemenkrans bij de invoering van de achturendag in de diamantindustrie l oktober 1911
Collectie IISG/Nationaal Vakbondsmuseum

Het bondsgebouw van de Algemeene
Nederlandsche Diamantbewerkersbond
Collectie IISG/Nationaal Vakbondsmuseum

Wie nieuwsgierig is naar de kookkunst van
het verleden kan zijn hart ophalen bij deze histprische kookcursus. In vier avonden komen
vier perioden aan bod: de Romeinse tijd, de
Middeleeuwen, de Gouden eeuw en de negentiende eeuw. De cursusleidster Christianne
Muusers geeft van ieder tijdperk een korte culinaire karakteristiek en bereidt, samen met de
cursisten een maaltijd met gerechten uit de
betreffende tijd. Deze maaltijd wordt met elkaar in een passende entourage genuttigd met
de bijbehorende dranken.
„Het is een belevenis om de verandering en

Open Dag Hout
In de Hanzehal in Zutphen wordt aanstaande zondag Open
Dag Hout gehouden, de jaarlijkse themadag georganiseerd
door de Stichting Open Dag Hout. Ambachtslieden, kunstenaars en hobbyisten uit Nederland, België en Duitsland laten
hier zien wat je allemaal van hout kunt maken. Ook houtsoorten-verzamelaars tonen hun collecties en ruilen houtmonsters.
Voor de kinderen zijn er diverse activiteiten, zoals de timmerhoek en oude Hollandse spelletjes.
Open Dag Hout 1998, zondag l november van 10-17 uur, Hanzehal in Zutphen. Toegangsprijs: volwassenen 7,50 gulden, kinderen tot twaalf jaar 2,50
gulden en 65-plussers 5 gulden. Inlichtingen: 036-537.7436.
ADVERTENTIE

Veze week
_

JJe

Boodschappen
Beurs
voor nieuwe producten en acties

In het Nieuwe de la Mar Theater is von donderdag 29 oktober tot en met zaterdag 7
november de voorstelling Sixpock te zien
van theatergroep

Purper

Trappenhuis in het bondsgebouw van de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond
Foto Gerhaid Jaeger/Nationalaal VnkbomlsmuM'um

ge wandschilderingen heeft
aangebracht."
Jan Pieter Nepveu

ADVERTENTIE

Nationaal Vakbondsmuscum, Henri
Polaklaan 9, Amsterdam, telefoon
020-241.166. Open dinsdag t/m vrijdag van 11 tot 17 uur, zondag van 13
tot 17 uur. De tentoonstelling Nederlandse affiches uit de verzameling
van het IISG is ook te bekijken op
het internet: http:/Avww.iisg.nl

\

overeenkomst te ervaren van de smaak van de
mens in de loop der eeuwen," zegt Muusers.
„Decadente Romeinse hapjes, een middeleeuwse pastei, vis met VOC-kruiderij, pudding
zoals (betover)grootmoeder maakte... Een culinaire tijdmachine."
Christanne Muusers is 'van huis uit' neerlandica (medieviste), maar allengs is zij zich zozeer
met haar kookhobby bezig gaan houden, dat
deze inmiddels hoofdzaak is geworden. Zij verzorgt koqkcursussen in Ons Gebouw in Hilversum en bij haar aan huis. In de kookcursus 'Het
verleden aan tafel' verenigt zij haar liefde voor
het koken met die voor haar vak, de historische
letterkunde.
De kookcursus 'Het verleden aan tafel' wordt op vier
achtereenvolgende donderdagavonden gegeven, te beginnen op 5 november. De lessen zijn van 19 tot 22.30 uur.
Kasteel-Museukn Sypcstcyn vindt u aan de Nieuwloosdrechtsedijk 150 in Nicmv-Loosdrecht. Belangstellenden
kunnen contact opnemen met Christanne Muusers, tel.
035-G28.5122.

20

63

46

59

18

34

G9

64

66

11

2

15

43

72

Welk woord komt er in het balkje?

verleden aan tafel'
Wegens groot succes start Christianne
Muusers op donderdag 5 november weer een
historische kookcursus met de titel 'Het verleden aan tafel' in de gewelfkelders van Kasteel-Museum Sypestein in Nieuw-Loosdrecht.

vakbeurs NTV in de RAI, maar
de zondag aan het einde valt
af. De jaarlijkse bloemenpracht in Aalsmeer is er voor
het vak, redeneerden de organisatoren. Zij heet niet voor
niets vaktentoonstelling. Best
leuk, al die hun ogen uit kijkende consumenten, maar zij komen er nu eenmaal niet om
vette orders af te sluiten. En
daar is het toch allemaal om
begonnen. Toch rees er de
laatste maanden in de boezem
van de organisatie kennelijk
verzet tegen die weinig vriendelijke houding jegens de consument. Niet dat hem de toegang zou worden geweigerd,
want iedereen kan voor 25 piek
een kaartje kopen. Maar er
dreigde iets te duidelijk te worden aangegeven dat hij niet tot
de primaire doelgroep behoort.
Dat gevaar is nu dus geweken. Voor de helft van de normale prijs, dus 12,50 gulden
(65-plussers en groepen een
tientje) per persoon gaan de
deuren op zaterdag speciaal
voor de liefhebber wagenwijd
open. Hij kan dan niet alleen
langs de honderden schitterende inzendingen met vele
duizenden variëteiten bloemen en planten uit alle delen
van de wereld slenteren, maar
ook met mensen uit het vak
daarover praten. Onder het
motto 'consument ontmoet
producent', worden zes extra
locaties in de bloemenzee ingericht, waar het publiek zich
door deskundigen breed kan
laten informeren over alle mogelijkheden en onmogelijkheden van de meest uiteenlopende soorten bloemen en planten.
Op elk van die zes units gaat
het speciaal over de producten
van de inzendingen die zich
daar in de buurt bevinden.
Ook kwekers willen graag hun
voordeel met die ontmoeting
doen: zij hopen van de consumenten te vernemen wat er onder hen leeft, welke voorkeuren zij hebben, wat zij missen
of juist waarderen in bepaalde
soorten enzovoort. Er worden
ook demonstraties bloemschikken gegeven.
Maar dat is niet alles. In geen
bloemenwinkel ter wereld is
een zo breed assortiment bloemen en planten aanwezig als
op het jaarlijkse, veertigduizend vierkante meter grote
kleurrijke palet in de Aals-

meerse veiling. De beste fijne orchideeën uit Azië. Voor
bloembinders zorgen er voor de nieuwigheden zorgen de
geraffineerde, artistieke arran- talrijke zogenaamde vereclegementen, om alle producten laars, een soort groene uitvinvan de inzenders zo goed mo- ders, die via eindeloze kruisingelijk te presenteren.
gen telkens die éne nieuwe culVoor het eerst is veel van wat tivar met de kleur, geur of hot
er wordt getoond ook voor de extra lange 'vaasleven' ontdekparticuliere bezoeker ter plek- ken waarvan zij denken dat de
ke uit voorraad leverbaar. consument er op wacht.
Daarvoor zorgt een 'mini-onNaast de grote stands van
derneming' die in het kader veredelaars, handelskwekert,
van hun praktijkopleiding is en exporteurs, zijn er ook minopgericht door leerlingen van stens 1500 inzendingen van inhet Florens College, de mid- dividuele veilingkwekers, dio
delbare Aalsmeerse 'bloemen- met een van hun producten
school' voor
toekomstige deelnemen aan de Kwekers
bloemsierkunstenaars, groot- Kwaliteits Competitie, gehandelaren of
sponsord
telers. Zij zordoor verzekegen bij de uitraar (van kasgangen voor
sen) Hagelu
Veel van wat nie.
de
directe
De tenverkoop. De
toonstelling
wordt getoond wordt op 3 nostichting die
de tentoonvember offistelling orgacieel geopend
is
ter
plekke
niseert heeft
door minister
het bedrijfje Apotheker
leverbaar
met een heuvan
Landse
directie,
bouw.
De
aandeelhou_______
_
Bloemenvakders en raad
tentoonstelvan commissarissen - gehol- ling en de meer op de voepen bij de financiering van dit dingstuinbouw gerichte NTV
project.
in de RAI, worden gehouden
Op de Internationale Bloe- onder de gezamenlijke koepel
men Vaktentoonstelling wor- 'International Horti Pair.'
den weer honderden nieuwe
Johan Th. Bos
variëteiten
gepresenteerd.
Juist die noviteiten zijn de De Internationale Bloemen Vaktentrekpleisters voor de profes- toonstelling vindt van dinsdag 3 tot
sionele bezoekers. Ongeveer en met zaterdag 7 november plaats in
bloemenveiling aan de Legmeerde helft van hen komt uit het de
313 in Aalsmeer. De tentoonstclbuitenland. De 475 deelnemers dijk
ling is op 3 november geopend van l O
aan de show zijn afkomstig uit tot 18 uur, op 4, 5 en (i november van
in totaal 35 landen. Zo zijn er 10 tot 21 uur en op ~ november van 10
tot 17 uur. Toegangskaarten kosten
schitterende, enorme kokkers van
dinsdag tot en met vrijdag 25
van rozen uit bijvoorbeeld gulden.
Op zaterdag bedraagt de enEcuador te zien, maar ook rag- tree 12,50 gulden.

.

HORIZONTAAL: 2 standvastig; 12 maanstand: 14 aanspreektitel: 15 gebogen; 16 militair: 17 groente; 19 bergplaats: 21 uitgeteld; 22 zangnoot; 23 kaartspel; 25 gootmoeder; 27 naaigerei; 29
wisselborgtocht; 30 muziekinstr.; 32 pi. in Noorwegen; 33
lichaamsdeel; 34 mutant; 36
Turkse titel; 37 titel; 38 bloei\vijze; 39 vogel: 41 Frans vgw.;
42 vervoermiddel; 43 helpen;
44 discjockey; 45 voordat; 47
watermassa; 48 stuurboord; 50
drank; 52 jurist: 55 pi. o.d. Veluwe; 56 gelijk; 58 voorz.; 59
hoofdpersoon; 60 ceremonie;
62 slang; 63 frisdrank: 64 pi. op
Ameland; 65 argentum: 67 familielid; 68 aanw. vnw.: 69 titel:
70 kelner; 72 teken; 74 voorz.;
•••••••••••••••74 bezoek.

VERTICAAL: l wapenstilstand; 3 spil; 4 Eng. zijde: 5
open bosplek: 6 dierengeluid: 7
godsdienst: 8 woonboot: 9 box:
10 rustend: 11 militair; 13 geluksteken; 16 pi. in Z.-Holland;
18 rijstdrank; 20 brandverf: 22
rustteken: 24 oosterlengte; 25
nakroost; 26 Gr. voorvoegsel:
28 familielid; 30 afweren; 31 ledig: 34 familielid: 35 zacht: 38
pi. in Overijssel; 40 lofdicht; 44
medelijden; 46 warboel: 49
slaapplaats: 51 Eur. taal; 53
Eng. taxi; 54 aansporing; 55
watervogel; 57 tegenwoordig;
59 huns inziens: 61 Carib. eil:
63 Ind. kledingstuk; 66 meisjesnaam; 67 snijwerktuig; 70
ondernemingsraad; 71 Rijksmerk; 72 zangnoot; 73 karaat.
Oplossing vorige puzzel
PEPERMUNTDOOSJE

Al meer dan
vijftien jaar K
Purper een
vertrouwde
naam in het
theoteramuseFolo Jons van
ment. Toch is
er geen gezelschap in Nederland dat in de loop der jaren
zoveel wisselingen heeft gekend als Purper
Ondanks de wijzigingen bleef Purper recht
overeind Een van de recensies na de premiere luidde 'Het programma van Purper is
één doorgecomponeerde finale, bijeengehouden door contrasten op alle niveaus, knappe
vocalen en verpletterende komische effecten
tegen een fraai decor, beschenen door mooie
lichtjes'
Inmiddels bestaat Purper uit Frans Mulder,
Alfred van den Heuvel, Perry Dossell, Martin
van Di|k, Torn Barlage en Hugo Haenen
Muzikale leiding' Martin van Di|k, regie
Frans Mulder
De voo'stelling begint om kwart over acht
Op zondag l november begint de voorstel
ling om twee uur 's middags Maandag 2
november is er geen voorstelling
Lezers van deze boni krijgen tegen mlevering von onderstaande bon een korting van
vij? gulden op de normale pri|zen van
respectieveli|k 37,50 (1-e rang), 35 gulden
(2-e rang) en 27,50 (3-e ranq) Kaarten zi|n
verkrijgbaar aan de centrale kassa van
Theater Bellevue en hel Nieuwe de la Mar
Theater, telefoon 020-530 5302. Maximaol
vier kaarten per bon Deze reductie geldt
niet in combinatie met andere kortingen

S
O.
z

«•
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EDMOND BERNARD

HARDYS STAMP
OFAUSTRALIA

CÉPAGE VIN DE PAÏS D'OC

CHAHDONNAV:
kleur: goudgeel; bouquel: Ituil-g.
iets boloi: smaak: Oioog en cleganl

Deze Ausirahsclie wijnen jijn alKomstig
van nel öeioemde wijnhuis Hardys.
De vclioQe wijn is geviruNeerd uil üe
üruivensoorlen Sfiirar en Cabernet
Sauvignon. De twee druivensoorten
zorgen voor hel soepele en Iruüigo
karakter van deze heerlijke wijn.
Deze wijn pasl uitstekend
r oodvteesgerechlen en kazen.
De Semiflondiuil zoifl! bij de witle
wijn voo' nel Insse limoen- en
ctruskarakler. terwijl de lonen van
perzik a'komsiig zijn van de
Ctardonnay druil. De goudgele
wijn kunt u combineren mei visgerechten ol drinken als apenlict.

CINSAULT:
kleur: rosé; bouquet: Iruiltg;
smaak: licht kruidig, halfdroog

KpRENMOU
30% ALCOHOL

,r '*

^ VERGELIJKBARE PRIJS

FOUR ROSES
BOURBON WHISKEY

PASSOA
EXOTISCHE LIKEUR

SONNEMA
BERENBURG

MARTINI VERMOUTH
blanco of rosso

cola ol cola lighl
FLES 1,5 LITER

heeSt alle drasakesn S
HAARLEM: Calilorniéplein 17 (naast D-reizen) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbensslraal 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarki)
voot ome overige \'esligmgen:0172 -*47300

*
*
*
®

Auto van Wegen Zandvoort B.V.

HOE VERKOOP JE
EEN SPLINTERNIEUWE
SNELKOOKPAN

Leveren/monteren alle merken
Autoruiten origineel
Kentekenplaten
Gelaagd en gehard glas
volgens rnodel op maat

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. 7e/. 023-5712323, fax 023-5716646.

adverteer in de krant

RENAUI

Pn,;en incl. BTW. excl. verw.|denngsbi|drage. leges en kosten njklaar maken. Prijs- en specificaliewijügingen voorbelmuden. "'JffiiJEëjHB] 8 jaar plaatwerkgaranl,e. Voor een m olie opzichten aantrekkelijk leasetanel kunt u bi| ons tere

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18, 2042 CJ ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

Uitslag trekking oktober 1998

Postcode-Kanjer nóg hoger!

Notaris van Os in Amsterdam heeft de trekking van oktober verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want
iedere deelnemer in dezelfde postcode wint - tot 5.000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk.
Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten. Prijzen boven 1.000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting.
Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.

De Kanjer van de Nationale Postcode Loterij is verhoogd naar
21,4 miljoen gulden! De Kanjer is daarmee de grootste prijs uit
de Nederlandse loterijgeschiedenis! Op Nieuwjaarsdag reikt
Henny Huisman deze fantastische prijs ergens in Nederland uit.
En u kunt één van de gelukkige winnaars zijn!

U begrijpt: hoe meer mensen
met de Postcode Loterij meespelen, hoe hoger de Kanjer
wordt. Het is daarom goed
mogelijk dat de Kanjer aan

Gouden
Wimpel

het eind van het jaar nog
hoger staat!
Gouden Wimpel Show l
Kijk woensdag 28 oktober
om 20.30 uur op RTL4 naar

••,,;

de eerste Gouden Wimpel
Show, opgenomen in Zuid-

28 bktober

;2Q;30 iuür op RTL 4

Afrika. Daarin zetten
Caroline Tensen en Reinout
Oerlemans echte Kanjers uit
het dagelijks leven in het
zonnentje, mensen die zich

Record Show
25 oktober 1998

belangenloos inzetten voor
goede doelen in binnen-en
buitenland.
De Mega Jackpot viel op een
niet verkocht lotnummer in
Apeldoorn. Daardoor stijgt
hij naar 4 miljoen.
U ziet: het regent miljoenen
bij de Postcode Loterij. Vul
dus snel de bon in en doe

mee!

Henny: 'De Kan/er van 21,4 miljoen wacht op u!'

De Bingo getal 1 t/m 22

*

37 19 23 39 31

21

10

01

44

18

33

40

26

36

30

22

20

04

09 24 15 41

*

Heeft u met deze getallen
een volle kaart, dan wint u de
Thuisbingo van
f25.000.-

BON VOOR MILJOENEN
l l Ja, ik wil kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle PostcodeMiljoenen en doe mee aan
de Nationale Postcode Loterij.
D
D
D
D

4x
3x
2x
1x

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

12,50
12,50
12,50
12,50

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)

l l Ja, ik wil ook elke week kans
maken op alle Bingoprijzen van de
Grote Sponsor Loterij.
D
ü
D
D

ƒ 40,ƒ 30,ƒ 20,ƒ 10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletlers. Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, verkrijgbaar bij het
secretariaat.

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per rnaand de inleg van onderstaande rekening af
te schrijven.
G de heer

D mevrouw

Naam:
Adres:

150.98.11

De Bingo getal 23 t/m 36
42 f 10.000,-

32

f 20,-

45

f 1.000,-

38

f 10,-

13

f 100,-

11

f9,-

03

f 50,-

34

f8,-

06

f 40,-

14

27

f 30,-

05

f6,-

29

f 25,-

28

f 5,-

Postcode:
Stand Mega Jackpot

Plaats:
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
Tel
boven / 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:

4 miljoen
De BMW
6981 EN 001 in Doesburg
Zetfouten voorbehouden

Postcode Loterij
op locatie:
22 t/m 27 oktober

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar
Nationale Postcode Loterij/Grote Sponsor Loterij
Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

Kampeer & Caravan
RAI Amsterdam

'

1006
1013
1013
1018
1035
1035
1053
1057
1068
1069
1077
1077
1083
1132
1135
1182
1218
1221
1230
1260
1271
1273
1326
1334
1393
1403
1404
1412
1503
1504
1505
1511
1601
1611
1628
1693
1697
1723
1741
1741
1766
1811
1811
1827
1829
1901
1911
1931
1931
1944
1972
2011
2011
2012
2013
2013
2021
2024
2033
2033
2061
2064
2080
2161
2162
2203
2221
2230
2264
2268
2274
2274
2285

AE
50,RK
100,SR
50,RW
25,NV
50,TX
50,PP
100,CT
50,BW
25,50,DC
CW
25,PN 1000,AD
GE
EG
AM
AB
BV
JC
GH
CP
GP
JR
GC
LH
GC
VT
AT
JK
WC
KH
AP
AR
CT
JE
CW
AG
PG
XL
AX
BT
SK
AN
PL
TD
AE
DS
ZA
CL
XX
MG
ZX
GB
WR
VP
GE
CR
BB
LL
LV
EB

2302
2311 SM
2313 JM
2315 EW

50,50,50,-

500,25,50,10,-

100,25,50,-

100,10,10,25,-

100,25,-

500,100,500,100,25,25,25,25,25,25,25,50,50,25,50,25,10,10,50,50,25,25,10,25,10,25,25,-

100,-

3061 SZ

3860 AJ
70,- 3861 DC
25,- 3871 CA
70,- 3892 HD
25,- 3925 KN

25,-

3066
3074 BW
3076
3076 ZK

50,50,25,-

25,700,-

5165 CH

5223 VX
5231 RB
5235
5235 CB

500,700,500,70,25,-

Mega Jackpot
3 miljoen
7311 AL 112 Apeldoorn

100,-

100,-

25,-

700,2396 GW
25,-

10,25,25,25,10,25,10,25,25,50,50,10,50,10,25,-

70,700,-

1

2403
2411
2515
2516
2516
2518
2524
2547
2552
2552
2565
2566
2584
2593
2612
2623
2641
2645
2671
2741

RZ
JB
PW
PX
LH
KX
MS
PM
KL
SG
XM
GD
BK
MB
JH
AT
BB
BA

P7R1 RF
£.I\J\
Dl^

2805
2821
2841
2871
2871
2902
2913

SP
XW
SM
HS
XC
GX

70,700,700,10,25,50,700,50,500,500,50,700,50,25,25,25,700,25,25,25,-

3102
3112 KK
3131 ED
3181 WT

3441

70,-

91^**t

3445
3445 EK
3506
3515 XD

10 25,70,-

25,25,50,25,25,50,10,-

10,25,50,25,-

3941 GJ

25,-

3958 BJ
4001 MG
4005 VR
4101 JB
4121 EW
4143 GJ

25,500,25,-

3202 GG
50,3205 HB
50,3247 CE
25,3251 PB
25,4145
3252 BP
700,- 4158 DE
3297 XR
25,- 4194
3317 HW
50,4204
3330
10,3331 BS
25,3331 RL
500,3332 RE
50,3362 KB
50,| • .• -. •-•
^
3405 DJ
50,- ll
3411 NC
25,3417 EN
50,-

3541
3561 JA
3571 ZH

50,10,25,25,-

3628

70,-

Maandprijs
f 1OO.OOO,2O14 JB OOI
en voor iedere deelnemer in
de postcode 2014 JB een
troostprijs van ƒ 1 .000,-

3023
3026
3028
3038
3042
3042
3052

KJ
VM

70,25,-

25,25,10,AX
25,GS
50,KM
25,XJ 7000,-

">*«"»J=«

KANJER

10,-

HA
SJ
CG
JW
RS

BJ
AW

700,500,700,700,70,25,70,70,70,25,50,-

BS
EG
BM
AN
ND
NW

TA
GH

XT
AA
AL
AN
AH
HK

70,50,25,700,70,25,70,25,25,70,70,70,70,25,70,700,70,70,25,70,70,50,70,25,7000,70,50,25,70,-

7091
7117
7130
7201
7204
7214
7226
7231
7251
7261
7263
7271
7314
7326
7333
7396
7400
7411
7412
7416
7433
7437
7443
7513
7521
7531
7546
7546
7556

EJ
GJ
RC
AH
LG
DC
SP
RV
JE
CK
TG
KG
NE
PL
W
BD
AB
AP
EE
DT
XM
KB
CL
DC
ZE

8167
8172 CD
8194
8218
8244
8264
8271 VH
8274 AP
8308 AT
8325 CL
8376
8396
8431 CS
8444 CK
8471 AN
8556
8604 VP
8611 JH
8680
8754 CE
8802 XW
8806
8811
8823
8871
8872 NM
9001
9008
9023
9036 KW
9088 AX
9137 RT
9145 RM
9201
••• ^
JA 9207 AR
9231 MD
9248
9288 CN
9300
9321 HS
700,- 9403 GA
50,- 9405 LC
50,- 9412
25,- 9431 EB
50,- 9431 HL
25,- 9479 PE
70,- 9484
700,- 9501 BN
50,- 9502 EG
70,- 9563
50,- 9611 GW
700,- 9648
50,- 9691
25,- 9711 GM
500,- 9712
70,- 9718 AS
700,- 9724 CN
50,- 9736 PA
70,- 9746
700,- 9749
700,- 9781 CA
700,- 9796
50,- 9822 TJ
7000,- 9825 TB
70,- 9882
70,- 9893
50,- 9917 PX
25,- 9924
70,- 9931 EE
500,- 9932 KN
700,50,*wa
*>
Zat
70,500,70,70,700,25,700,50,70,25,50,50,25,50,700,25,50,70,25,25,50,7000,25,25,25,50,50,25,50,25,-

[[ PostcodeMiljoenStraat |
4325 AL
4328
4331 LR
4337 MJ
4381 HC
4421 HV
4461 XB
4515

3011
3014 AG

25,50,25,70,25,70,-

5237
5237
5246
5254
5264
5272
5291
5293
5314
5324
5328

5826
5864
5924
5935
5951
5953
5976
5977
5984
6005
6011
6014
6014
6031
6037
6043
6088
6101
6102
6112
6121
6124
6130
6131
6134
6141
6141
6211
6218

3734 ED
3752 JA
3766
3769 BE
3815 BC
3817 TH
3818 HE
3824 CH
3842 JH

50,50,70,50,700,700,25,-

25,25,-

4522
4531 BB

- - • < . '..'.. ' • . - • •

50,70,50,-

50,50,25,25,70,-

70,25,-

70,50,70,25,-

4631

70,-

70,-

4816 GT
4818 TL

25,25,-

4824
4836
4859
4875 BA
4908 AV
4921 XH
5017 CC
5038 AK
5042 PE
5051 ZN
5084 HL
5105 AA
5131 BZ

70,70,70,700,25,-

5142
5161 EZ

••••

4706 LS in Roosendaal

4553
4564 CM
4574
4574 NE
4755

• •-'. ; • -. u'*' *- • • - • . -__' • • • - . • - • •* •f

25,50,-

700,50,50,-

50,25,25,70,25,-

5344
5345
5351
5384
5403
5421
5421
5428
5443
5460
5469
5506
5509
5525
5552
5553
5583
5612
5623
5644
5645
5653
5672
5673
5703
5707
5707
5708
5715
5731
5738
5811
5812

AH
BS
NN
DH
GC

ST
NW
VD
CN
MX
AS
PA
ED
EE
GE
LK
CD
PR
AL
JD
RB
CC

BH

50,- 6325
25,- 6372
25,- 6431
50,- 6444
25,- 6521
70,- 6534
50,- 6534
50,- 6535
70,- 6537
70,- 6538
25,- 6541
25,- 6566
50,- 6601
50,- 6601
25,- 6602
50,- 6602
25,- 6611
70,- 6712
50,- 6721
25,- 6814
700,- 6824
70,- 6824
70,- 6828
25,- 6835
25,- 6852
50,- 6901
700,- 6904
7000,- 6921
70,- 6957
25,- 6999
70,- 7041
70,- 7064
70,- 7081

AB
25,GX 7000,TX
50,HD
25,BA
25,ZG
50,ZJ
50,JM
25,PA
500,HS
25,70,EG
700,70,CT
25,BC
25,XV
25,CB
50,ES
50,BV
700,BT
50,MG
25,MV
50,DT
25,JJ
25,ND
50,JH
500,CS
50,TD
50,70,70,XV
25,AR 500,DH 700,-

7582
7587
7606
7607
7608
7683
7695
7701
7702
7731
7731
7741
7741
7742
7771
7812
7815
7822
7881
7881
7887
7904
7926
7941
7942
7981
8019
8031
8032
8061
8064
8096
8162

GK
PT
ES
VR
VT
RW

AV
AE
TT
MB
SX
CA
XW
GV
GB
JJ
HE
HN
VA
XV
XS
JE
ZP
GA
AG

70,7000,-

70,70,70,70,500,50,50,7000,-

70,70,25,25,500,70,25,50,70,500,7000,-

70,70,70,70,25,10,10,10,25,25,100,25,70,50,25,70,25,70,25,50,50,70,700,25,25,70,700,25,10,25,10,10,25,10,50,25,25,10,10,100,10,500,25,70,10,25,70,50,JOO,-

DE RIJKSTE PRIJS VAN
NEDERLAND! 21,4 MILJOEN

leekmedia 17
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Mondeo 1.6 Business Class

chaven en schuren

test
De rijtest-Mondeo heeft schitterende 15-ich lichtmetalen
velgen.

ITERLIJK LAAT de Mondeo modeljaar '99 alles bij het
oude. Onderhuids heeft Ford zijn bestseller echter
danig onder handen genomen. Een passagiersairbag
nu bijvoorbeeld standaard op alle versies en in het inteeur zijn fijnere materialen toegepast. Het merk met het
vaal heeft geschaafd en geschuurd aan de Mondeo om
em maar beter te maken dan hij al was. Na een uitgebreikennismaking met de Business Edition zijn we zeer te
preken over de veranderingen, die Ford heeft doorgeoerd.

J

en belangrijke verbetering trefn we onder de motorkap aan.
er ligt een aangepaste 1,6 liter
ETEC-motor zacht en sonor te
linnen. Van de vorige zestienmderd herinneren we ons een
nderlijke brom in de toerenreonen welke je als bestuurder
gelmatig opzoekt. De verbetermotor is onder alle omstandigden keurig stil.

PECIFICATIES

opsnelheid: '•
em. verbruik:

Viercilinder
16VZETEC
1.597 cm3
70kW/95pk
bij 5.250 t.p.m.
135 Nm
bij 3.500 t.p.m.
12,6 sec van
0-100!km/uur.
186 km/uur.
7,5ltr/100km.

rijs:

ƒ 43.495,-

lotortype:
ilinderinhoud:
ermogen:
lax. koppel:
cceleratie: ,

i'

IJZONDERHEDEN
ITRUST1NG
entrale vergrendeling
" tuurbekrachtiging
ektrisch bediende zijruiten
oor
piegels van, binhenuitrverstel-,.
33f
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jiegels elektrisch verstelbaar
uur verstelbaar
chterbank neerklapbaar
etint glas
BS

rbag
assagiersairbag
de airbags
istlampen voor
5-inch lichtmataien velgen

Hij heeft eigenlijk maar een
nadeel: hij is te klein voor de
Mondeo, die ruim twaalfhonderd
kilogram op de schaal brengt. Het
4kW/5 pk hogere vermogen van
de verse 1.6 helpt daar geen
moedertje lief aan. De sprint van
O tot 100 km/u duurt een krappe
dertien seconden. Met enig aandringen is de Mondeo wel op een
acceptabele topsnelheid te krijgen. Wie het gaspedaal stug op
de plank houdt en wat geduld
heeft, ziet de naald van de kilometerteller uiteindelijk een kleine
honderdnegentig aanwijzen.
Suizen over de snelweg ligt de
Mondeo dan ook goed. Hij moet
het niet hebben van zijn stoplichtsprints. Eens stevig een 'bochtje
pakken' dat doet de auto echter
nog steeds met verve. Al bij zijn
introductie in 1993 werd de
Mondeo geroemd om zijn stuurgedrag. Wat dit betreft behoort de
Ford tot de top in zijn klasse.
Onze testauto stuurt heel precies
en met veel gevoel. De mate van
bekrachtiging is precies goed. De
Mondeo laat zich tot op de centimeter nauwkeurig dirigeren. Hij is
hard door een curve te dirigeren.
Wie té hard gaat, krijgt te maken
met onderstuur. Gas loslaten
resulteert in licht overstuur. Dat is
overigens .gemakkelijk te corrigeren: een vleugje tegenstuur en
gas erop.
De Mondeo heeft zijn bovenmodale wegligging te danken aan
een goed doordachte wielophanging. Vóór bestaat deze uit
MacPherson veerpoten en een
stabilisatorstang om overhangen
van de carrosserie te voorkomen.
Zo'n stang maakt ook deel uit van
de onafhankelijke quadralink ach-

Kleurrijke Atos

H

YUNDAI HEEFT drie accessoire pakketten voor de
Atos ontworpen. Een rijk pallet aan kleuren en verschillende sportieve accessoires geven het kleine
Jimtewonder een vlot uiterlijk.
i Hyundai Atos is een compacstadsauto die vanaf april op de
ederlandse markt is. De verko3n zijn boven verwachting en
et de drie pakketten hoopt
yundai nog meer klanten te
ekken. Het Azteka-pakket maakt
e Atos een lekker stoere auto.
s mistlampen, dakspoiler, string en een mooie badge geven
em een nog vlotter uiterlijk.
st interieur is opgesierd met
en fraai leren stuur en een matnset met een felrode bies. De
os Andes is voorzien van fraaie
3 inch lichtmetalen wielen en
andige roofrails. Ook deze uit'ering heeft een speciale badge
n de matten zijn voorzien van
en gele rand.
et derde pakket is Azzura

e

gedoopt. Een serie sportieve
extra's geven deze Atos een
sportieve uitstraling. Deze uitvoering heeft 14 inch lichtmetalen
wielen met brede 165/60 banden.
Daarnaast een zilvergrijze dakspoiler en grille, luchtopeningen
in de bumper, koplampwimpers
en een uitlaatsierstuk. De Azzura
heeft ook een badge en een mattenset die blauw is afgewerkt. De
drie pakketten variëren in prijs
van 1.145- tot 3.345 gulden.
Kopers kunnen de verschillende
extra's ook los bestellen en zo
hun 'eigen' Atos samenstellen.
Speciaal daarvoor heeft Hyundai
met de kleurstelling van de verschillende onderdelen rekening
gehouden.

Hyundai in Azzura-uitmonstering.

Prijzen Nieuwe Kever bekend
De New Beetle heeft al heel wat stof doen opwaaien. Nu zijn eindelijk de prijzen en uitvoeringen van Volkswagens oogappel
bekend.
De retro-auto, gebouwd op het onderstel van de Golf, staat vanaf
23 december in de showroom met een 2.0-liter benzinemotor (115
pk) en een 1,9-liter TDI (90 pk). Prijzen zijn achtereenvolgens fl.
50.000 en fl. 52.150.
Het zijn stevige bedragen waar je echter heel wat voor terugkrijgt.
Uitermate nuttig zijn de hoogte verstelling van de bestuurdersstoel,
de neerklapbare achterbank, de bekerhouders en de vele opbergmogelijkheden.
Qua veiligheid staat de Nieuwe Kever op een hoog niveau. Twee
airbags zijn standaard evenals zij-airbags voor bestuurder en passagier. Daarnaast is er een AntiBlokkeer- rernSysteem (ABS) en
een elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) aan boord.

Superzuinige smart
Het navigatiesysteem is op
fraaie wijze ondergebracht in
het audio-systeem.

terwielophanging. Deze heeft zijn
naam te danken aan de vier punten waarop de ophanging aan de
auto bevestigd is. De constructie
zorgt er voor dat de achterwielen
licht met de voorwielen meesturen in de bocht en dat komt de
koersstabiliteit ten goede.
Aan boord van de rijtest-Mondeo
is het goed toeven. Het overzichtelijke dashboard kent zelfs voor
de meest grote auto-leek geen
geheimen. Het ventilatie- en verwarmingssysteem verdient een
pluim. Het laat zich eenvoudig
bedienen met behulp van een
drietal draaiknoppen.

Door de meesf rechtse knop uit
te trekken schakel je de airco, die
tot de standaarduitrusting van de
auto behoort, in. De rijtestauto
heeft verder af-fabriek een routenavigatiesysteem aan boord.
Deze is fraai geïntegreerd in de
audio-installatie. Een display
geeft keurig en overzichtelijk
zowel de rijrichting als wegennummers en -namen aan. De
informatie op het display wordt
bovendien ondersteund door
gesproken instructies. Het navigatiesysteem is bijna feilloos.
Slechts af en toe laat het een
klein steekje vallen. Dan lijkt het
even de weg kwijt te zijn.

De smart is nog maar net op de markt, of er is al sprake van een
uitbreiding van het motorenaanbod. Eind volgend jaar wordt de
kleinste stadsauto leverbaar met een driecilinder turbodiesel. De
motor heeft slechts een inhoud van 800 cc en is in staat tot een
verbruik van 3,4 liter diesel per 100 kilometer. Hij levert 40 pk bij
4.000 toeren en 100 Nm trekkracht vanaf 2.000 toeren. Het gewicht
bedraagt, net als bij de benzineversies, ongeveer 730 kilo. De topsnelheid bedraagt 135 km/u en de sprint naar 100 km/u neemt 17,5
seconden in beslag. De prijs van de auto zal rond de 26.000 gulden liggen.

Cadillac met infrarood-techniek
Cadillac is de eerste autofabrikant die infrarood technologie op zijn
modellen gaat voeren. Het Night Vision systeem is in de Golfoorlog
gebruikt en nu kunnen ook Cadillac-rijders profiteren van de veiligheidvoordelen van deze techniek. Door Night Vision kan de
bestuurder in het donker namelijk verder kijken dan de koplampen
schijnen. Het systeem neemt warmtebronnen waar en projecteert
deze via een heads-up display (HUD) op de voorruit. Hierdoor kunnen bestuurders blik op de weg en de beide handen aan het stuur
houden. Night Vision is gebruiksvriendelijk, want het kan aan of uit
gezet worden. Bovendien zijn de helderheid en positie van het
beeld door de bestuurder zelf te bepalen.
Gelukkig weet het altijd weer de
juiste route terug te vinden.
Ondanks de kleine gebreken die
het navigatiesysteem vertoont, is
het voor veelrijders, die vaak in

onbekende gebieden terecht
komen, absoluut een uitkomst.
Zeker wanneer je de scherpe
aanschafprijs van ƒ 1.995,- in
beschouwing neemt.

Krachtpatsers in
Renault Espace
E RENAULT ESPACE
is de Europese vaandeldrager onder de
ruimtewagens. De producent zet alles op alles om
die leidende positie vast te
houden. Daarom is het
assortiment uitgebreid met
twee versies voorzien van
krachtige motoren: een V6
24V (194 pk) en een 2.0 16V
(140 pk).

D

In de Franse streek Bourgogne,
waar de wijn rijkelijk vloeit,
maken we kennis met deze
krachtpatsers. De 3,0 liter V6 met
in totaal 24 kleppen is gekoppeld
aan een vier-traps automaat.
Zo'n combinatie biedt een summum aan souplesse. Op de
nagenoeg lege, flauwtjes slingerende tweebaanswegen in de
omgeving van Dijon is dat goed
te merken. De Espace maakt
grote stappen en voor je er erg in
hebt, beweeg je je met illegale
snelheden voort.
Met de zespitter is het puur
genieten van comfort. Te meer,
omdat de Espace een fabelachtig
goed rijgedrag biedt. Dat komt
door de hoge zitpositie. Goed
zicht is gegarandeerd. En de
vering is heel comfortabel afgestemd zonder dat de in vergelijking met veel andere auto's vrij
hoge Espace overhelt in bochten.

De 2,0 liter viercilinder met zestien kleppen lijkt een hele stap
omlaag, maar in de praktijk valt
dat enorm mee. Dankzij een constructie als variabele kleptiming is
de krachtbron enorm soepel. Hij
trekt daardoor uitstekend bij
zowel lage als hoge toerentallen.
Natuurlijk is zo'n vierpitter rumoeriger dan een zescilinder, maar bij
constante snelheden houdt hij
zich voorbeeldig stil.
Ooit hanteerde het Franse merk
de slogan "Een Renault rijdt langer op een liter". Met het duo
nieuwe krachtbronnen krijgt deze
kreet opnieuw een draagvlak.
Zeker de 2,0 liter is met een
gemiddelde van 8,9 liter op 100
km een zuinigerd van de bovenste plank. Er zijn natuurlijk veel
spaarzamere auto's. Maar er is
geen enkele van het formaat
Espace of Grand Espace die zo
ver komt met zo weinig benzine.
Zelfs de V6 is een relatief
bescheiden drinker. Hij is vijftien
procent zuiniger dan de vorige
V6, die met zijn 170 pk bovendien minder krachtig was. De
zespitler verstookt gemiddeld
11,6 liter over 100 km.
Na dit debuut in de Espace zal
de 2.0 16V ook in andere modellen van Renault komen en ongetwijfeld voor nog meer zuinige
verrassingen gaan zorgen. In
Nederland heeft het Franse merk
trouwens lekker de wind in de
zeilen. Renault staat in de lijst
verkopen op de derde plaats. "Dit
jaar komen we zelfs boven de
50.000 nieuw verkochte auto's
uit", aldus algemeen-directer
Jean-Jacques Osmandjian. "Die
lijn houden we volgend jaar naar
grote verwachting vast. Net als bij
veel andere merken hebben we
nog veel orders staan van auto's
die volgend jaar pas geleverd
worden."
Ook de Espace en Grand Espace
gaan mee in het succes, al gaat
het om bescheidener aantallen
dan bij modellen als de Clio en
Mégane. Osmandjian: "Met de
Espace staan we in Nederland in
het segment op de tweede
plaats, achter de Chrysler
Voyager. De vooruitzichten zijn
goed met twee nieuwe versies."
Belangrijk is dat Renault sinds
vorig jaar 35 procent meer
Espace heeft verkocht. Dat toont
aan dat de nieuwe generatie van
deze als sinds 1984 bestaande
ruimte-auto goed in de smaak
valt. En in combinatie met de 2,0
liter zestienklepper van even

boven de zestig mille heeft
Renault weer een perfect aanbod
in huis.

De Renault Espace is binnenkort verkrijgbaar met een
krachtige V6 en een nieuwe 2,0
liter zestienklepper, die opvallend zuinig voor de dag komt.

Jaguar verbreedt
jachtterrein
P DE ONLANGS
gehouden
Birmingham Motor
Show onthulde Jaguar voor
het eerst in lange tijd een
hagelnieuw model: de Stype. Met de S-type begeeft
Jaguar zich op nieuw jachtterrein. Daar waar de BMW
5-serie, de Audi A6 en de
Mercedes-Benz E-klasse
heersen.

O

Eind maart staat de S-type in
Nederland in de showroom.
"Deze auto vormt het begin van
een uitermate belangrijke periode
in de historie van ons merk", zei
topman Nick Scheele bij de presentatie. "De S-type vertegenwoordigt een enorme stijging in
productie. We zullen nieuwe klanten trekken. De verkoop van
Jaguars zal in de komende vier
jaar stijgen van goed 50.000
auto's naar meer dan 200.000
rond 2002. Er wacht ons een buitengewone tijd."
De S-type fungeerde als publiekstrekker in Birmingham. Jaguar
gooit vooral historisch erfgoed in
de strijd. De 'compacte' S-type
draagt de naam van een sportieve sedan uit de jaren vijftig en
zestig. Aan de vormgeving is dat
ook te zien. Klassieke lijnen zijn
duidelijk aanwezig in de grille, de
koplampen en in de motorkap. En

De Jaguar S-type heeft de klassieke kenmerken van vroegere modellen.
naar goed Engels gebruik voeren
leer en notenhout de boventoon
in de auto.
De nieuwe Jag is technisch hélemaal Brits. Het vertrouwen in
kwaliteit is hoog. Jaguar geeft
drie jaar garantie, dat is meer dan
welke Europese producent dan
ook biedt. De leverbare motoren
zijn krachtpatsers. De 3.0 AJ V6

levert 240 pk, goed voor een nul
naar honderd sprint van 7,5
seconden. De 4.0 AJ V8 haalt
daar dankzij 280 pk nog 0,4
seconden vanaf. De topsnelheid
van deze super S-type is 240
km/u.
Bij deze uitvoering is een viertraps automaat standaard, terwijl
de V6 ook met een handgescha-

kelde vijfbak op de markt komt.
Het is de basisversie en hij kost
dan 102.000 gulden. Luxe en veiligheid zijn top. Zelfs zaken als
traction control, elektronisch
geregelde remkrachtverdeling en
ABS zijn standaard. De extra
complete Executive S-type komt
op 127.000 gulden en voor de V8
moet 147.000 gulden worden
neergeteld.

Het gemak
van Baykje
Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in , i
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM
r

SUGGESTIE

N

OMROEPA

AM ERS FOORT LjL^^

Bloembollen
tips

Een lekkere warme
appeltaart Of frisse
Zoals u elders op deze pagina
kunt lezen, maakt u met Baukje
mix voor Kruimelappeltaart in
een handomdraai de lekkerste
kruimeltaart. Zonder het deeg
uit te rollen. Echt Baukje dus!
Want alle producten van Baukje
zijn eenvoudig, snel en natuurlijk erg lekker.
De nieuwe Amerikaanse producten van Baukje zijn daar een
goed voorbeeld van. Met de
mixen voor Muffins, Brownies
en American Cake zet u in
een mum van tijd zelfgemaakte Amerikaanse traktaties op
tafel. Lekker, maar ook heel
gemakkelijk. En, om het nog
eenvoudiger te maken, zitten
de vormpjes al in het pak. Zo
heeft Baukje voor alles wat met
zelfbakken te maken heeft een
handige oplossing. Niet alleen
een breed assortiment mixen,
maar ook bakingrediënten
(zoals vanillesuiker en aroma's),
bakhulpen en decoraties (van
een spuitbus met bakblikinvetter tot taartkaarsjes). Wat u ook
wilt bakken: met Baukje is het
altijd feest.

MIKI'S: RECEPT

Kruimelappeltaart
Nu de wintermaanden zijn aangebroken wordt het weer tijd
om gezellig thuis bij de open
haard te zitten. Hier hoort
natuurlijk ook een taart bij; en
wel een zelfgemaakte. Ruikt u al
de geur van zelfgemaakte appeltaart? Met de handige Baukje
mix voor Kruimelappeltaart en
Hero Taart Fruit schuift u hem
binnen 15 minuten in de oven!
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Deelname aan het BoodschappenSpel is eenvoudig. Beantwoord
onderstaande vragen:
1. Met welke plantaardige bakolie krijgen uw gerechten een
heerlijke smaak?
ï. Wat is de naam van de heerlijke basis voor bekende 'wereldse'
gerechten ?
en bel uw antwoorden door naar:

De BoocischappenLijn
(80 ct/m)
(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken).
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.
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Sense Bakolie vol geurige kruiden.
De unieke combinatie van speciaal
geselecteerde oliesoorten en kruiden
zorgt ervoor dat ieder gerecht een
heerlijke smaak krijgt. Sense Bakolie
is ideaal om groenten, vlees, kip, vis
en aardappelen in te bakken. Kant-enklaar, dus hoeven er geen kruiden
meer aan toegevoegd te worden.
Sense Bakolie is ook erg handig voor
het maken van marinades en het op
smaak brengen van bami, nasi, pasta
of rijst. Met Sense Bakolie worden
gerechten op verantwoorde wijze
bereid. Sense Bakolie is 100 % plantaardig, rijk aan linolzuur en bevat vita-

SUGGESTIE

mine E. Sense Bakolie past uitstekend in een cholesterolverlagend
dieet.
Sense Bakolie is verkrijgbaar in 6
varianten: Bakolie met een zachtzoete smaak van geroosterde nootjes en
een vleugje knoflook. Oosterse kruiden met een melange van oosterse
specerijen. Mexicaanse kruiden met
de uitgesproken smaak van pittige
kruiden en rode pepers. Speciaal voor
visgerechten is er de friszoete
Citroen & Limoen. Italiaanse kruiden
met de smaak van basilicum, oregano
en peper. Verse knoflook met de
smaak van verse groene knoflook.

Voor je lust en je leven

• Plant voorjaarsbloeiende
bloembollen, zoals Tulp,
Hyacint en Narcis altijd in het
najaar, u kunt de bloembollen
van eind september tot eind
november planten. Zorg er
daarbij voor dat de bollen
altijd voor de eerste nachtvorst in de grond zitten.
• Plant de bloembollen twee
keer zo diep als de bol hoog is
en altijd met het puntje naar
boven.
• Er zijn vele soorten bloembollen, die na hun bloei niet
gerooid hoeven te worden.
Bijvoorbeeld de crocus of de
blauwe druif zullen elk voorjaar
weer bloeiend terugkomen.
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maaltijd op tafel
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KING introduceert KlNG Mini Mints
KING Mini Mints is een mondverfrissertje gemaakt op basis
van echte pepermuntsmaak.
Dus ideaal voor een snelle verfrissing op ieder gewenst
moment van de dag, bijvoorbeeld na het eten, voor of tijdens een vergadering, na een
kop koffie of het roken.
KING Mini Mints zit in een handige dispenser waardoor de 40
mondverfrissende snoepjes per

stuk te doseren zijn. Een handige verpakking om overal en
altijd bij de hand te hebben.
KING Mini Mints is suikervrij en
bovendien tandvriendelijk omdat de verfrissende snoepjes
volledig gezoet zijn met xylitol.
KINC Mini Mints is verkrijgbaar
in het snoepvak van uw supermarkt, maar ook bij de drogist
en tabakspeciaalzaak.

SUGGESTIE
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Zo houdt u
uw bloemen
langer mooi!
Bloemen zijn leuk om te
geven én te krijgen. Een
mooie bos bloemen fleurt het
hele huis op. Natuurlijk wilt u
uw boeket zo lang mogelijk
mooi houden. Maar water
alleen is hiervoor niet genoeg!
Uw bloemen hebben ook
voedsel nodig. Voordat ze
worden geoogst, krijgen ze
voedingstoffen van de plant
waaraan ze groeien. Maar als
de bloemen eenmaal bij u
thuis in de vaas staan, kunnen
ze wat extra voedsel goed
gebruiken.

McCain
Smiles lachen
je toe
McCain, de bekende fabrikant
van ovenfrites én Crispers,
heeft weer iets nieuws: Smiles.
Smiles zijn vrolijke aardappelfiguurtjes in de vorm van
lachende gezichtjes. Smiles
zijn van binnen gevuld met
zachte aardappelpuree. Van
buiten hebben Smiles een
krokant korstje. Met Smiles
maakt u van elke maaltijd een
kinderfeest.
McCain Smiles kunt u zowel in
de oven als in de frituurpan
bereiden. U vindt Smiles in een
vrolijke 450 grams verpakking
in het diepvriesvak van uw
supermarkt.

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

9.kanaalpeil (afk.) lO.ijzerhoudende.
Omschrijving horizontaal:
Isiervogel S.eendachtige vogel grond 11.oude lengtemaat 12.ver13.gezang 15.bolvormig dak 17. velend (fig.) I4.bezinksel 16.
rivier in Rusland I9.opgeworpen gewricht 18.glaasje drank 20.
hoogte 21.muzieknoot 22.bordspel nachtkleding 22.roe 26.onderdeel
23.uiterste punt 24.kleur 25.later van een liturgisch gewaad
27.danspartij 28.personeelsorgaan 27.bevreesd 29.boom SO.vandaag.
(afk.) 29.voedsel 31.schoeisel 33. 32.karakter 34.voegwoord 35.huidboordsel 35.samenhang 36.modern bekleedsel van dieren 38.bouwmascheldwoord 37.het aanroepen van teriaal 40.in strijd met wettelijke een godheid 39.zeer41.oosterleng- voorschriften 42.ploegsnede 44.
te (afk.) 43.aanleggen van schepen gewoon 45. familielid 46.soldaten45. inhoudsmaat (afk.) 46.soort vis kost 47.stelsel van betalen 49.pro
48.zangstem 49.klomp planten deo (afk.) SO.ontstemd SlvoorzetSO.zangstem 51 .denkbeeld 52. zui-sel 52. licht breekbaar 53.boom
velproduct 53.staat in het Midden- 54.reptiel SS.vriend 62.stad in Spanje
Oosten SS.gewicht (afk.) 56.paard 64.groet 66.een zekere 68.motor57.voorzetsel 59.eerste ontwerp races (afk.) 69.muzieknoot 70.bijeo.bijbels figuur 61.rund 63.water in woord 72.voorzetsel
Noord-Brabant 65. worm 67.rondhout 68.lange gedachtenuithaal Wanneer u de letters uit de hokjes
71.plaats in Gelderland 73.paarden- met de volgende nummers in de
fokplaats 74.smalle strook
juiste volgorde plaatst onstaat de
naam van één van de producten op
deze pagina.
Omschrijving verticaal:
2.bijwoord S.voorzetsel 4.plaats in
Limburg e.maanstand (afk.) 7.godin 15.40.23.37.-12.51.44.40van de dageraad (myth.) S.helder 65.40.44.48.21

Doe mee en win.
De BoocischappenLijn:

0909- 300.10.10
ledere beller met het juiste antwoord
maakt kans op een schitterende 4,5
liter Tefal Sensor Snelkookpan.
Bovendien liggen er als troostprijzen
50 comfortabele badlakens klaar.

Zoete
slagroom?

Hoewel u slagroom goed kunt
kloppen als u de suiker meteen
toevoegt, is het beter met het
toevoegen van de suiker te
wachten tot de room door het
kloppen al dik vloeibaar geworden is.
De geslagen room wordt dan
luchtiger en zakt minder snel in.

J

donderdag 16.30 en 24.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

«u
m
e^r^^^feS^I
dan een
briefkaart

Eet smakelijk!

Veel mensen houden van
zoete slagroom. Daartoe kan
bij het kloppen van de slagroom naar smaak wat suiker
aan de room worden toegevoegd.

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

TV R I J N M O N D

Serveer de kruimelappeltaart in
punten met een flinke toef slagroom.

voeg de suiker op het
juiste moment toe!

woensdag 14.45 uur
donderdag io.45.en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uu:

v

"miS«!ï«S
"nrf Hak croentescnuucl zet u
een volledige en verantwoorde^

e wat u er

STADSOMROEP

donderdag tussen 09.00 en 18.00 ui
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

. . . . . . „«r, hoprhike basis voor
croentescuote. biedt: u een
verse

Bereiding: Kneed met de mixer
de Baukje mix voor Kruimelappeltaart, de boter of margarine
en de eieren tot een kruimelig
deeg (met de hand kneden
hoeft dus niet meer!). Vul de
springvorm met 4/5 deel van
het kruimeldeeg. Verdeel hierover het Hero Taart Fruit en
bedek dit met het restant van
het kruimeldeeg. Bak de appeltaart af volgens de aanwijzingen
op de verpakking van Baukje Mix
voor Kruimelappeltaart.

SUGGESTIE

..lus!
Üti~"

J

woensdag tussen 16.00 en 24.00 ui

Het planten van bloembollen
is een heel eenvoudig werkje.
Hieronder volgen een aantal
tips om tot een succesvol
bloeiend resultaat in het voorjaar te komen.

• ' • "^HKfflHffi^^^K!£££f£3iil

iSSÜ--«--'

ingrediënten: 1 pak Baukje Mix
voor Kruimelappeltaart, 100 gr.
boter/ margarine, ei, 1 pot Hero
Taart Fruit appei.

Wilt u zelf zien hoe onze kok
Miki Kruimelappeltaart bereidt, kijk dan naar De BoodschappenBeurs

^ntiini^lil^zlBHüfïllH'llllHBIfk

Sense Bakolie

WMëdere,honderdste,beller met;N

^Svir&Wj

.— ....^

Wie

Het BoodschappenSpel heeft voor u leuke huishoudelijke prijzen in
petto. Want iedere beller met de juiste antwoorden maakt kans op '
een fraai blauwe, krachtige 1250 W Rowenta Tonlxo sledestof-,
zuiger met vijfvoudig filtersysteem/ driehoekige Delta' zuigmond met drie zuigope-

"-hingen,L soft bumper en
geïntegreerde"meubelbor* /stel.' .Bovendien ligt ^ er voorl

-'•••'"••-•-•"•"•-•''•• '.'J-.'.-..' ^'••,.'^-!:J-ii^u,!!>ii.,^.i!i.i.ii-:.i

V

zorgd en versterkt wordt. Dit
vitamine concentraat is apart
verpakt om de verzorgende
eigenschappen te behouden.
Voeg het concentraat juist voor
de kleuring aan de ontwikkeiemulsie toe. Daarnaast bevat
Schwarzkopf Soyance een glansconditoner.
Dankzij deze glansconditioner
wordt uw haar zijdezacht en
glanzend en is bovendien
makkelijker kambaar.
Schwarzkopf Soyance is ideaal
om uw natuurlijke haartint te
verlevendigen, op te lichten of
donkerder te maken en uw grüze haren perfect en duurzaam
te bedekken.

Boodschappen
spel
Dankzij de deelname aan het
BoodschappenSpel heeft H.
Bosman uit Den Haag de eerste prijs gewonnen en mag nu
aan de slag met zo'n praktische
Rowenta Tonixo sledestofzuiger.
De winnaars van het handige
Rowenta Surfline DE-303
stoomstrijkijzer krijgen hun
prijs zo snel mogelijk toegezonden.

Boodschappen
Puzzel

Ontdek de nieuwe Schwarzkopf Soyance!
Schwarzkopf, specialist in professioneie haarkleuringen, creëerde speciaal voor u een nieuwe generatie verzorgende crémekleuringen. Soyance garandeert u rijke natuurlijke kleuren
en een ultieme verzorging.
Dankzij de unieke formule, zorgt
Sovance ervoor dat uw nieuwe
haarkleur niet vervaagt en
haar glans langdurig behoudt. De verzorgende crèmekleuring bedekt het haar gelijkmatig van de wortel tot aan de
haarpunt. Soyace dekt perfect
al uw grijze haren.
Soyance bevat Pro-Vitamine B5.
Dit dringt diep tot in de haarvezel door waardoor het haar
tijdens en na de kleuring ver-

/ihtVi^v"^i<.v.i'1ïï ^W- J-»i.

aan tafel'
Met Chrysal snijbloemenvoedsel-oplossing in de
vaas komen alle^bloemknoppen helemaal uit én uw boeket blijft veel langer mooi. Tot
wel twee keer zo lang als in
water alleen! Bovendien zorgt
Chrysal CLEAR ervoor dat
het water in de vaas schoon
blijft en niet gaat stinken. Zo
heeft u veel langer plezier van
uw uw bloemen.
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aen, bedacht McS Teen feuS p V*
«'
appelvariant: Smiles s
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De juiste oplossing van De
BoodschappenPuzzel levert
E. Hiemstra uit Rottedatn
een schitterende 4,5 liter
Tefal Sensor Snelkookpan
op. De winnaars van het cornfortabele badlaken krijgen
hun prijs binnenkort thuisgestuurd.

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel en De BoodschappenPuzzel op deze pagina!
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Voetballers eisen vijfde veld
ZANDVOORT - Alleen als
er een vijfde veld bijkomt,
willen de voetbalverenigingen Zandvoortmeeuwen en
Zandvoort "15 meewerken
aan een fusie en aan een
nieuwe golfbaan op het
Duintjesveld. De besturen
van beide clubs zijn teleurgesteld dat WD-wethouder
Oderkerk tot nog toe voorbijgegaan is aan die voorwaarde. Oderkerk zegt echter dat
hij zeker wil bekijken of het
vijfde veld en een golfbaan
samen op het Duintjesveld
passen.
Donderdagavond heeft de
wethouder zijn plan voor een
golfbaan en het herstructureren van de velden gepresenteerd. Als het aan Oderkerk
ligt, komt er een baan met negen holes en een grote driving
range voor het oefenen van de
slagen. De driving range komt
op drie velden "die nu nog toebehoren aan Zandvoort '75.
Het is volgens Oderkerk de
bedoeling dat Zandvoort '75 en
Zandvoortmeeuwen na hun fusie op de velden van Zandvoortmeeuwen en op een hockeyveld gaan spelen. Bovendien krijgen ze voor het eerst
een apart jeugdhonk en worden de kleedkamers van Zandvoortmeeuwen vergroot. De
clubs gaan terug van samen
zes naar vier velden, maar
Oderkerk zegt dat hij vijf velden ook goed vindt. „BovenZANDVOORT - „Waarschijnlijk beseffen deze mensen het niet, maar door ons
adequate optreden hebben
we een hoop ellende voorkomen," zegt Bert Teunisse.
Twee uur na het uitbreken
van een brand in een sociaal
Rob Draycr vond donderdag een
zijn de zogeheten 'lengtekielen' (richels) op haar
pension in de Haarlemmerlederzeeschildpad op het strand. Er is nog een
rug bewaard gebleven. Die zijn vernoemd naar de straat wordt de gedachten
stukje van de zwarte huidlaag te zien. Op haar rug kiel van een boot
van Teunisse nog steeds in
is de huidlaag en de dikke vetlaag verdwenen. Wel
Foto Chris Schotanus beslag genomen door de gebeurtenissen.

'Leren zeevrouw' aangespoeld

ZANDVOORT - Op het
Noordstrand is donderdag
tussen paal 63.250 en 63.500
een dode lederschildpad
aangespoeld. Dit is erg uniek
volgens dr. M.S. Hoogmoed,
conservator van het Nationaal Natuurhistorisch Museum in Leiden. In tweehonderd jaar tijd werden er
slechts veertien lederschildpadden aan de Nederlandse
kust gevonden.
De zeeschildpad is een wijfje
van 1.73 meter lang, in redelijke staat, volwassen en tussen
de twintig tot vijftig jaar oud.
Haar rechterzij is op drie
plaatsen beschadigd. Vermoedelijk is ze door een grijper gepakt of geraakt door de
schroef van een boot.
Wie de /Zandvoortse zeedame' wil zien, moet ervoor naar
Leiden, want ze bevindt zich
nu in het Nationaal Natuurhistorisch Museum. Daar ligt ze
in het depot te wachten op we-

Inlooppunt
ZANDVOORT - Wethouder
Oderkerk wil toch geld beschikbaar stellen voor het Inlooppunt van het Welzijnscentrum. In de begroting staat het inlooppunt wel in de tekst vermeld, maar in het subsidiebedrag aan het Weizij nscentrum
is het nog niet opgenomen.
Oderkerk vindt dat het Inlooppunt bestaansrecht heeft en
daarom ook subsidie van de
gemeente moet krijgen.

HARD- &
SOFTWARE
DÈCOMPimü-KOOPJES-BEU»!

TEGEN
DUMPPRIJZEN

ZON 8 NOV 10-16 uur
SPORTHAL GROENENDAAL-HEEMSTEDE
. INFO EN REDUKTI680N MET
VOOROEEUVERDER IN DIT BLAD

Waterstanden
Datum HW LW
04 nov 02.57 11.06
05 nov 03.43 11.45
06 nov 04.25 00.00

HW

LW

15.19

23.05

16.03
16.46 12.26
07 nov 05.12 00.55 17.31 13.09
08 nov 05.58 01.50 18.15 14.05

09 nov 06.48 02.40 19.06 14.56
10 nov 07.35 03.35 20.05 15.34
11 nov 08.44 04.35 21.19 16.45
12 nov 09.54 05.46 22.40 17.50

Vaanstand:
LK wo. 11 nov 01.28 u.

Hoogwater wo 04 nov 02.57 uur.
NAP +140cm.
laagwater ma 09 nov 15.56 uur.

NAP -68 cm.'

kaar. Bewaren van het schild is
daarom moeilijk," legt de conservator uit.
De medewerkers van het
museum hebben het dier daarom in stukken verdeeld. Haar
kop, schouder, bekken en punt
van haar rugschild blijven bewaard. Haar gegevens komen
in een boek te staan met alle
andere gevonden soortgenoten. Volgens Hoogmoed zijn er
sinds 1972 tien andere Iederschildpadden aangespoeld. De
meeste werden in de kop van
Noord-Holland en op de Waddeneilanden gevonden. Een
dook bij Langevelderslag op.
Tussen 1777 en 1972 staan er
drie geregistreerd. „De meeste
dieren die aan de Nederlandse
kust aanspoelen, zijn bruinvissen en soms een reuzenhaai,"
aldus Hoogmoed.

Als het aan wethouder Oderkerk ligt, spelen de voetbalclubs
mogelijk straks op de velden l lot en met 4. Op drie bestaande
velden komt een driving range (d). Bij twee velden is voorlopig een
nieuw jeugdhonk gepland (H). De negen holes van de golfbaan
komen rechts (het gearceerde gedeelte)

dien," benadrukt hij, „is de indeling nog maar een voorlopig
plan. Er zijn nog allerlei verschuivingen mogelijk."
„Het plan is niet himmelhochjauchend ontvangen en
dat is nog zacht uitgedrukt,"
zegt Rob Snijders, voorzitter
van Zandvoort '75. Hij en zijn
collega van Zandvoortmeeuwen, Kees van Dijk, vinden dat
Oderkerk onvoldoende met de

vóór 12 uur

tel. 5717166

wensen van de voetbalclubs
rekening heeft gehouden.
Van Dijk: ,,We hebben bijna
drie jaar gepraat over fuseren.
Begin dit jaar is een convenant
gesloten tussen de clubs en de
gemeente. Daarin stond dat er
een vijfde veld zou komen. Nu
presenteert Oderkerk een plan
met vier velden, alsof hij dat
convenant nooit gelezen heeft.
Daarover zijn we zeer teleurge-

Buurman wekt bewoners
bijzolderkamerbrand
den konden niet verstaan wat
hij zei. Even later riep hij hard
dat er brand was. Ik heb meteen het alarmnummer 112 gebeld en met zijn drieën zijn we
naar de overkant gerend om de
bewoners van het huis te wekken," vertelt Teunisse.
Toen de politie en even later
de brandweer arriveerden, was
alleen de jongen nog op het
dak. Hij is op eigen kracht naar
beneden gekomen. Niemand is
gewond geraakt doordat de
bewoners op tijd naar buiten
gehaald zijn. Volgens de politie
is de brand mogelijk ontstaan
doordat de bewoonster van de

zolderkamer haar sigaret niet
goed uitgemaakt heeft en
daarna weggegaan is.
Rond half elf is het weer rustig bij het pand. De brandweer
is al weg, de ambulance eveneens. Op één na, zijn alle bewoners verdwenen. „Ze zijn naar
het Strandhotel gebracht,"
vertelt een agent. Broeder
Dircks, die het pension onder
zijn hoede heeft, staat buiten.
Hij is geschrokken, vertelt hij.
„Brand is een van de ernstigste dingen die kunnen gebeuren. Maar gelukkig is het goed
afgelopen."

Geen angst
meer voor
de computer!
pagina 3

Hij stelt voor om een van de
verzinkvijvers te verplaatsen
en daar twee velden te maken.
Oderkerk voelt daar wel wat
voor. Snijders vreest echter
dat Oderkerk onvoldoende
geld voor die operatie heeft.
Oderkerk heeft voorlopig één
miljoen gulden gereserveerd.
Dat moet uit de pot dorpsvernieuwing komen. „Vreemd?
Nee. Het is een wat wijdse interpretatie van dorpsvernieuwing misschien. De achtergrond is dat we afgesproken
hebben met de provincie dat
we het Duintjesveld zouden
fatsoeneren. Overigens is dat
miljoen vooral bedoeld om
achter de hand te houden voor
tegenvallers. Ik hoop dat ik uit
de opbrengst van de grond
waarop de golfbaan moet komen al flink wat binnenkrijg."
Wie de golfbaan gaat exploiteren, is nog niet bekend.
Oderkerk voert onder andere
gesprekken met Gran Dorado,
golfprofessional Nigel Lancaster en golfclub Sonderland.
Bovendien onderhandelt hij
met de provincie, want die
moet ook toestemming geven.

Ed houdt
nog steeds
van auto's
pagina 5

Zandvoortse
voetballers
staan droog

Volgens Broeder Dircks waren er geen begeleiders in het
huis aanwezig. Volgens hem is
het gebouw namelijk een gewoon pension. Volgens overbuurman Teunisse is het echter een pension waar veel alcoholisten wonen.
„Ik zie ze regelmatig laveloos
het huis in gaan. Dat er nu
brand uitgebroken is, verbaast
me niet. Het moest een keer
gebeuren."

sportpagina
Vragen over de bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166

Advertenties:tel.57i .7166
Redactie: tel. 571.8648

LUMBERJACK

Oderkerk twijfelt aan zorgloket
gelen: bijvoorbeeld een traplift
voor in huis en een invalidenparkeerkaart. Maar het is ook
de bedoeling dat het zorgloket
de indicatie voor een verpleeghuis regelt.
Het zorgloket is een wens
van de vorige gemeenteraad.
Er wordt al jaren over gepraat.
Het probleem is dat het gewestelijk indicatiebureau in Haarlëm er weinig voor voelt om
taken af te staan. Daarnaast
Bij het zorgloket zouden ou- zien sommige organisaties in
deren en gehandicapten in één Zandvoort het niet zitten, zoklap alles moeten kunnen re- als het Weizij nscentrum. Voor-

ZANDVOORT - Welzijnswethouder Cees Oderkerk
(WD) zet vraagtekens bij de
noodzaak van een zorgloket
in Zandvoort. Volgens Oderkerk mag zo'n centraal loket
geen twee ton kosten. Bovendien vindt hij dat het wel
een verbetering voor ouderen en gehandicapten moet
zijn.

Uw krant
niet
Wegeiland stuit op weerstand
ontvangen? ZANDVOORT - Uit een enquête van de provincie NoordBel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen

16 PAGINA'S

steld." ,,De fusie is nu minder
zeker geworden." zegt Snijders. „We verwachten op 18
november, als we weer bij elkaar komen, dat Oderkerk een
oplossing voor het vijfde veld
heeft gevonden. Dan kunnen
we daarmee op 30 november
naar onze leden gaan."

Holland blijkt dat de weerstand tegen een vliegveld in zee groot
is. 46,6 procent van de driehonderd ondervraagden uit de regio
Zuid-Kennemerland is tegen, 40,6 procent juicht een vliegeiland
wel toe. De omwonenden van Schiphol zijn negatiever. 51,9
procent wijst een vliegveld in zee af, 27.9 procent is voor. De
provincie is een warm voorstander van een vliegveld bij IJmuiden.
Zie ook pagina 3

ZWART/BRUIN SUEDE
95

al de locatie (Huis in het Koslverloren) is volgens de Stichting Welzijnscentrum een verkeerde plek, omdat het HiK
niet in het centrum ligt en de
bus niet voor de deur stopt.
Oderkerk betwijfelt eveneens of het zorgloket wel zo'n
goede keuze is. Hij wil de uitleg
bij de begroting dan ook aanpassen. „Het is nog onzeker of
het zorgloket er komt. Het
mag zeker geen twee ton gaan
kosten. Nu worden de taken op
verschillende plaatsen in
Zandvoort uitgevoerd. Als je
dat samenvoegt mag het dus
geen geld kosten."
„Waar het mij bovendien om
gaat is dat dit zorgloket niemand frustreert. De oudere en
invalide medemens moet op zo
eenvoudig mogelijke wijze geholpen worden. Het beste is
natuurlijk dat een ambtenaar
bij de mensen thuis meehelpt
om de formulieren in te vullen
en met de mensen mee naar
het indicatiebureau gaat."

189,

icatesse

a la van der Horst

De avond smaakt naar meer aan een tafel van
Co van der Horst. Neem bijvoorbeeld

deze

kersenhouten Cassina-tafel, ontworpen door
Frank Lloyd Wright. De perfecte symbiose
van schoonheid en functionaliteit.

Ook in ons wooncentrum:
Mare Smithuis Keukenarchitectuur, SanitanStudio B.A.D..
Boley open haarden en Rem Art Gallery.

Binderij 2 Amstelveen, 020-6412505. Maandag
tot 13.00 uur gesloten. Donderdag koopavond.

co van der horst:
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'Dat hakken in steen geeft me echt voldoening'
een etspers. Dat doet Porton
op de Akademie, waar zij ook
vrij kan werken, omdat zo'n
pers veel ruimte in beslag
neemt.
„Ik gebruik van alles om in
te etsen: een stuk dakkapel
van mijn moeders huis en
deze plaat komt uit ons kelderraam." Ze haalt een rechthoekige verweerde zinken
plaat tevoorschijn. ,.Ik heb
dat zink helemaal schoon
moeten schuren. Moet je zien
het is helemaal aangevreten
door de zout en vocht. Ik heb
het als achtergrond gebruikt
voor 'Rotstekening'. Dat is
het mooie: je kunt voor een
ets wel drie platen gebruiken."

ZANDVOORT - „Ik ben erg verlegen, ik heb nooit goed
gedurfd," zegt Leid Porton. Toch zijn er de hele maand
november etswerken yan deze veelzijdige kunstenares te
zien in de expositieruimte van de bibliotheek.

ADVERTENTIES

DISCOUNT

tenschappelijk onderzoek of
een expositie.
Rob Draijer (van de vogelopvang) vond het dier donderdag
om een uur 's middags op het
strand terwijl hij op weg naar
IJmuiden was. Hij belde direct
met het Leidse museum. Draijer was nogal verbaasd toen hij
het dier zag. „In acht jaar tijd
ben ik nog nooit een zeeschildpad tegengekomen op het
strand."
Dat is niet verwonderlijk.
Een lederschildpad zwemt
normaalgesproken niet in de
Noordzee volgens conservator
Hoogmoed. Zij legt in het voorjaar haar eieren in de tropen en
bezoekt in de zomer Zuid-Europa. Bij het zwemmen naar
warmer oorden is de aangespoelde schildpad uit koers geraakt en in een golfstroom terecht gekomen richting GrootBrittannië, vermoedt Hoogmoed. „Zo is ze achter Schotland langs naar de Noordzee
gedreven. Ik denk dat ze van
de kou een maand of anderhalve maand geleden gestorven is.
De storm heeft haar naar
Zandvoort gebracht."
„De lederschildpad wordt zo
genoemd vanwege het leerachtige schild dat veel zachter is
dan dat van een landschildpad. Het schild bestaat uit allemaal kleine losse botstukjes,
een dikke vetlaag en een dun
huidlaagje. Het schild droogt
erg snel uit en valt dan uit el-

Maandagmorgen ontstond
er tussen half negen en negen
uur brand op de zolderkamer
van nummer 76. De werklieden
die bij overbuurman Teunisse
bezig waren, zagen een jongeman pp het dak lopen. „De jongen riep wel wat, maar zag er
niet ongerust uit. De werklie-

DEZE WEEK

Porton ging na de hbs naar
de Kunstnijverheidschool (later de Rietveldacademie).
Haar vader, een scheikundig
ingenieur, had in eerste instantie andere plannen met
haar. Ze blonk namelijk uit in
exacte vakken, haalde tienen
voor wiskunde en scheikunde,
maar ze wilde dat absoluut
niet gaan studeren.
Na een jaar werd haar zelfgekozen studie afgebroken,
omdat haar moeder ziek
werd. Ze moest thuis mee helpen in de huishouding en voor
haar zes broertjes en zusjes
zorgen. Haar oudste zus was
medicijnen gaan studeren en
die keuze werd belangerijker
geacht dan de artistieke ambitie van Leid.
„Ik neem het nüjn ouders
nog kwalijk dat ze me van
school hebben gehaald. Ik
heb het gevoel dat ik daardpor iets waardevols heb gemist in mijn leven. Ik trouwde

en kreeg drie kinderen. Tussendoor ben ik altijd op mijn
manier bezig gebleven, olieverven en aquarelleren. Of ik
daar ooit een cursus voor heb
gevolgd? Ach welnee, dat kon
ik gewoon: ik heb dat altijd al
gekund."
In de omgebouwde garage
van haar huis heeft ze een
kleine ruimte tot haar beschikking om te werken. In de
woonkamer met een prachtig
uitzicht op zee staan wat van
haar sculpturen en • aan de
wand hangen twee van haar
recentelijk gemaakte etsen.
„Het is een kleine ruimte, mijn
atelier, maar ik ben blij dat ik
een eigen werkplek heb in
huis. In de woonkamer zou ik
alleen maar afgeleid zijn door
de zee."
„Vijfjaar geleden ben ik begonnen bij dé VAK (Vrije Akademie Kennemerland) dat
toen werd opgericht. Ik heb
daar portret- en modeltekenen gevolgd en moderne

Leid Porton demonstreert de etspcrs

beeldhouwkunst. Dat laatste
beviel me enorm. Dat hakken
in steen, dat werken met mijn
handen geeft me veel voldoening. Nog niet zo lang geleden
volgde ik daar een workshop
etsen en ik merkte dat het mij
helemaal lag."
Etsen ontstaan door een

I-'oto Kyrin Schut

metalen plaat eerst te behandelen met een harsachtige
laag of met was, daarna wordt
de afbeelding met een naald
er ingegraveerd. De plaat
wordt in een zuurbad gedompeld en de niet bedekte delen
worden als het ware ingebeten. Afdrukken gebeurt met

Naast etsen, schildert en
beeldhouwt Porton ook met
een grote vakmanschap. ..Het
probleem met mij is dat ik alles leuk vind. Ik vind het heerlijk om met mijn handen te
werken, om het ambacht wezenlijk te ervaren."
De expositie van de etswerken van Leid Porton is tijdens
de openingsuren Van de
Openbare Bibliotheek aan de
Prinsesseweg 34 toegankelijk.

d'e krant moet ik hebbon.
Omdat ik praag wil welen wat zich in
mijn omgeviiiK afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik hei
Zandvoorls Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN
Er zijn geen woorden voor een zieke
van wie je weet: hij redt het niet.
Je streelt zijn wang, je ziet zijn ogen,
je bent bevangen door verdriet.
Toch ben je dankbaar voor z'n einde
dat na een moedig strijden kwam,
omdat het niet alleen zijn leven,
maar ook z'n lijden overnam.
Energie sierde je leven.
Flink ben je tot het einde gebleven.
Dankbaar dat hem een langer lijden bespaard is
gebleven geven wij u kennis dat toch nog plotseling van ons is heengegaan mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

HANDBAL VERENIGING
Z.V.M./RABO
organiseert zaterdag 7 november a.s.

Een Klaverjasavond Voor Koppels
Aanvang 20.00 uur, ƒ 10,- per koppel.
Plaats: Handbalkantinc Duintiesveldweg, inl. tel. 5714973.

Henk Hamelink
22 juni 1916

30 oktober 1998
C. W. Hamelink-van Baaien
Eric en Ingvild
Erwin
Jorn
Matja en Paul
Pascal
Jordy en Joyce
Rob en Hedwig
Mirjam
Julian
Dr. J. P. Thijsseweg 12
2041 BM Zandvoort
Ingevolge de wens van Henk heeft de crematie in
besloten kring plaatsgevonden.

4-ll-'95
4-ll-'98
Omdat er liefde is,
bestaat er geen voorbij.
In liefdevolle herinnering aan jou, mijn allerliefste
zusje.

Marjan Coule-Laarman
Zonder jou zijn we al weer 3 jaar verder
vaak is het leven nog verdrietig en koud.
Maar ik weet dat jij vanaf je wolkje
ons steeds in de gaten houdt.
Voor altijd in mijn hart gesloten.
Karin QP

G RAD A,
bedankt voor de

40 fijne jaren
en jongens bedankt voor
het mooie KADO

POLITIE
•

Kennemerland

Nieuwe telefoonnummers politie Kennemerland
Vanaf dinsdag 10 november 1998 worden alle telefoonnummers van het
district Kennemerland Zuid van de politie Kennemerland gewijzigd.
Alle bureaus in het district zullen dan niet meer onder de vertrouwde
nummers bereikbaar zijn.
De belangrijkste telefoonnummers
binnen het district Kennemerland Zuid zijn:

023-57451 11
023-5745132
023-5485011
023 - 548 50 29

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

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

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

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

HANDBflLVERENIGING Z.V.M./RfïBO

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

DECEMBERMAAND ACTIVITEITEN
Intocht Sint Nicolaas
13.00 uur aankomst met de reddingsboot (mits het weer het toelaat) op het
Badhuisplein
14.00 uur aankomst met een open limousine bij het Raadhuis
Sint wordt begeleid door een 40-tal
Zwarte Pieten
Ontvangst door Burgemeester van der
Heijden.
14.45 uur ontvangst in het Stekkie
15.45 uur ontvangst in Grand Dorado
Promotieteam deelt verkleed als Zwarte
Pieten pepernoten uit aan het winkelend
publiek.

Nieuwe Leden !

13 DECEMBER

KERSTMARKT
CENTRUM ZANDVOORT
Aanvang 12.00 uur tot 18.00 uur
Locatie: Gasthuisplein, Kleine Krocht,
Kerkplein
Optreden Zandvoorts Mannenkoor
Kerstman

ZANDVOORT HEEFT MÉÉR DAN
EEN NIEUWE SPORTHAL ALLEEN!

19 DECEMBER

Promotieteam deelt verkleed als
Kerstaan/vrouw mandarijnen uit aan
het winkelend publiek.

In de decembermaand is het de bedoeling dat er een muziekinstallatie in het centrum komt met passende muziek om de
sfeer te verhogen.

Info: Ria Akkerman ^: 023- 5715556

AMBACHTELIJKE
KWAUTEITSSLAGERIJ

De route loopt via de volgende halteplaatsen'
Corn. Slegersstraat
08 15 - 09.00 uur
09.15-10.00 uur
Schuitengat
10.15 -11.00 uur
Brederodestraat/
Friedhoffplem
11.15-12.00 uur
Tolweg
12.45 -13.30 uur
Sophiaweg
13.45- 14.30 uur
Van Lennepweg/
J.P. Thijsseweg
Prof. v.d. Waalstraat
14.45 - 1 5 30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15.45 -16.30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn.

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 18.0.0 uur
zaterdag
van 9.00 tot 17.00 uur

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

i kil p mager

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen
en meldingen bouwvoornemen zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
98181B Brederodestraat 114 vergroten
woning
98182B Brederodestraat 92A vergroten
woning
98183M Boulevard Paulus
bouwen bergLootSI
ruimte
98184B van Lennepweg
vergroten
2/10 + 2/11
woningen
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
de openingstijden. Belanghebbenden, kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten.
Verleende toestemmingen bouwvoornemen
98161M Kromboomsveld 32 bouwen bergruimte
98162M Kromboomsveld 34 bouwen bergruimte
98163M Zuiderstraat 3
bouwen berg• ruimte
Rectificatie
In de gemeentelijke advertentie van 21 oktober jl. is abusievelijk een verleende bouwvergunning Boulevard Paulus Loot 31 vermeld
Dit moet zijn Boulevard Paulus Loot 53, vergroten woning.
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende de
openingstijden. Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haariem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift.

KUJ€K€RIJ VRN KL€€FF
Van Stolbergweg l
Zandvoort
Tel. 023 5717093

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

INFO

5 DECEMBER

BÖUCHERfE

De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 10
november 1998.

uitvaartverzorging
kennemerland bv

feliciteert het bestuur van
de sporthal met de
opening van de
nieuwe hal a.s. zaterdag.

Nieuwe Sporthal!

VAN 6 TOT 60 JAAR

BIJ besluit van 8 september 1998 hebben
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland overeenkomstig het bepaalde in artikel 28 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening goedgekeurd
het besluit van de gemeenteraad d d. 27 januari 1998 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Stationsomgeving"

KLEIN GEVAARLIJK AFVAL
Het KGA wordt ingezameld op bepaalde punten m het dorp. De zogeheten Ecocar rijdt een
route met enkele halteplaatsen. Het KGA kan
op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht.

023-5415211
023 - 541 52 79
023-5415213
023 - 541 52 20

Tot ongeveer 1 mei 1999 zullen mensen die de oude telefoonnummers
draaien door middel van een bandje worden verwezen naar de nieuwe
telefoonnummers.

Het Nederlandse Rode Kruis
Afdeling Zandvoort
Verkoopt cadeau-artikelen.
11 Nov. Huis in de Duinen van 9 -16.00 uur.
13 Nov. Huis in het Kostverloren 9 -13.00 uur.
Elke Maandag aan de Nicolaas Beetslaan 14, in
het Rode Kruis gebouwvan 13.30 uur-16.00 uur.

ZOWEL WEDSTRIJDNIVEAU ALS RECREATIEF

ART. 28 WRO (BESTEMMINGSPLAN "STATIONSOMGEVING"

Binnen voormelde termijn kan tevens een
verzoek om voorlopige voorziening bij de
voorzitter van de afdeling Rechtspraak worden
ingediend, waardoor het besluit niet in
werking treedt, voordat op dat verzoek is
beslist.

Het alarmnummer blijft onveranderd 1 -1-2

21 NOVEMBER

OOK EEN ENTHOUSIASTE VOLLEYBAL- VERENIGING

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 26 oktober vergaderd.
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 44 door B&W genomen
besluiten is op maandag 2 november vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.

Het besluit treedt m werking daags na afloop
van de beroepstermijn.

GEMEENTE

REIN
100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

Het betreffende besluit met bijlagen ligt met
ingang van 6 november 1998 gedurende zes
weken ter visie bij de centrale balie m het raadhuis.

Vanaf 10 november 1998

Bureau Zandvoort
Bureau Slachtofferhulp
Vanaf 12 november 1998
Basisteam Duinrand
• Post Bennebroek
Vanaf 17 november 1998
Districtsbureau
• Post Overveen
Inlichtingen bekeuringen
Bijzondere Wetten

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL

Ingevolge het bepaalde m artikel 28 lid 7
van de WRO kan gedurende de termijn van
de tervisielegging tegen het besluit tot goedkeuring bn de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage beroep worden ingesteld door degene, die zich tijdig op grond van
artikel 27 lid 1 of 2 van die wet tot Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft
gewend Dit recht komt ook toe aan een
belanghebbende, die aantoont, dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest zich
overeenkomstig laatstgenoemde bepaling
tot Gedeputeerde Staten te wenden.

NajaarsWinterbeplanting

itvaartcentrum Haarlem
00 jaar een oerdegelijke
derlandse onderneming
voor uitvaartverzorging
Uitvaartcentrum Haarlem is een puur Hollandse
onderneming die al 100 jaar bestaat. Met oog voor
details en tradities.Wij verzorgen begrafenissen en
crematies voor alle gezindten, met goed opgeleide
mensen, een modern ingericht uitvaartcentrum,
24 uurs dag- en nacht uitvaartzorg-alarmdienst en
speciale vervoer- en verzorgingsdiensten.
Ook voor uitvaartverzekeringen tegen de
laagst mogelijke premie (NIVO-polis en
UZET-polis) kunt u bij Uitvaartcentrum
Haarlem terecht.
*
*

Ons uitvaartcentrum is altijd bereikbaar
voor directe hulp bij een sterfgeval.
Onze medewerkers zijn daarom op alle dagen
van de week 24 uur per dag beschikbaar om u bij
een overlijden met raad en daad ter zijde te staan.
Dat is Uitvaartcentrum Haarlem ten voeten uit,
nu al een eeuw lang.
>&>

BEL GRATIS 0800-022 45 35

,/

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
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Anderen helpen
ZANDVOORT - „Veel Zandvoorters houden van wandelen," zo constateren de medewerkers van het Welzijnsceni.rum. Maar sommige Zandvoorters kunnen dat niet meer
;illeen. Wie een keer per week
oen arm wil uitsteken of een
rolstoel wil duwen om een ander een frisse neus te gunnen,
is zeer welkom bij het Weizijnscentrum (tel. 571.5878). Er is
levens behoefte aan vrijwilliu;ers die zich beschikbaar willen stellen om partners van
hulpbehoevende ouderen te
ontlasten zodat zij er eens uit
kunnen.

Kinderdisco

ZANDVOORT - Voor alle
kinderen van zes tot en met
veertien jaar is er op zondagmiddag 8 november een kinderdisco in Dance Club Yanks
(ingang Kosterstraat). Aan de
kinderdisco werkt Cartoon
Netwerk mee. Er is veel vrolijke kinderpop, maar er lopen
ook stripfiguren rond met verrassingen voor de kinderen. De
entree is gratis.
De kinderdisco duurt van
een tot zes uur. Meer informatie: tel. 571.9299.

Verzamelbeurs

ZANDVOORT - Op zondag
3 november wordt de maandelijkse verzamelbeurs weer gehouden in het Gemeenschapshuis (L. Davidsstraat 17). Op
deze beurs is van alles verkrijgbaar: van oude poppen tot en
met gebruikte telefoonkaarten. De beurs duurt van tien
tot vijf uur en is gratis toegankelijk.

Verkoopmiddag
ZANDVOORT - De jaarlijkse verkoopmiddag van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB-Zandvoort wordt gehouden op zaterdag 7 november
van twee tot vier uur in gebouw De Brug in de Brugstraat. Er zijn zelfgemaakte cadeaus, boeken, kinderspeeltjes
en kerstartikelen te koop. Bovendien wordt er koffie, thee
en limonade geserveerd. De
toegang is gratis. Een deel van
de opbrengst van de verkoop
gaat naar het oecumenische
project 'Kinderen in de knel'.

E-mailen met oma
Ze zijn boven de vijftig, hebben kleinkinderen, kinderen of
kennissen die hen regelmatig: met computertermen
bestoken. „Oma, zal ik je e-mailent" Of: „Heb je het
bridgeprogramma al gec]o\vn]oad?" Dat soort vragen zijn /e
beu. Daarom volgen ze een computercursus voor senioren
bij het Aktivitcilencentrum in gebouw 't Stekkie. Acht
lessen om erachter te komen dat een muis niet hoeft te
piepen, een floppic meer dan een koosnaam voor een konijn
is en dat een Windows '95 niets te maken heeft met ramen.
Maar vooral dat een computer niet zo eng is als 'ie eruit
ziet.

J

E MOET een beetje
meegaan met je tijd.
Over een paar jaar
moet ik misschien
boodschappen doen met de
computer," vindt Lien Dikker.
Ze is 61 en heeft thuis een oude
(ms-dos)cpmputer.
„Maar
daar begrijp ik weinig van. Het
is een heel ander systeem. Ik
moet telkens^aan mijn kinderen vragen hoVhet ook alweer
werkte."

gramma's op kunt draaien.
Dat ga ik zeker doen."
Ook zijn leeftijdgenote Elisabeth Brons is zeker van haar
zaak. „Ik ga beslist geen computer kopen. Ik wilde ontdekken of ik niet zonder zo'n computer kan. Ik weet nu dat ik er
niets in zie om er een thuis te
hebben. Ik ga liever bridgen
met kennissen dan met de
computer bridgen. Anderen
besteden drie tot vier uur van
hun tijd eraan. Dat vind ik zonDe 74-jarige Cees van Kalm- de van mijn tijd. Ik zie dus voor
thout merkt op: „Ik wil mijn mezelf het nut niet in van een
grijze massa in beweging hou- computer. Mijn administratie
den." Hij was
vroeger technisch directeur van een
garagebedrijf.
In dat bedrijf
werd wel met
computers gewerkt, maar hij is ook te gering om daarvoor
had er geen en kwam er maar een computer te kopen."
niet aan toe om zich erin te
verdiepen.
„Maar," zegt de oud-advocate, „ik heb wel in de biblio„Nu ik deze cursus volg, zie theek al gebruik gemaakt van
ik hoeveel mogelijkheden zo'n de computer. Ik heb de titel
computer heeft." Hij heeft van een boek opgezocht. Daarzelfs al een computer besteld, om ben ik blij dat ik deze curdie binnenkort bij hem thuis sus volg. Ik vond het niet pretkomt te staan. „Bij vrienden tig dat ik van zo'n belangrijk
zag ik dat je er ook bridgepro- onderdeel van de maatschap-
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Een woeste zee van rode
klinkers bedekt het midden
van de Grote Krocht. Aan
het begin van de straat moet
elke haastige voetganger
dan ook een strategische
keus maken: neem ik
vandaag de winkels links of
rechts. Oversteken is niet
aan te raden. Dat leidt
vermoedelijk tot gebroken
enkels.

D

plaatsen tijdelijk verandering
in, want tussen 14 november
en 8 januari moeten de Grote
Krocht en de Haltestraat dicht
blijven.
In de Haltestraat gaapt ter
hoogte van de Willemstraat
een gat van een meter of twee.
Een shovel staat parmantig
naast de krater. Het is maandagmorgen. Een meneer in
oranje overall borstelt een betonnen buis uit.
„Het riool in de Haltestraat

computer. In
een boek staan de opdrachten
en weetjes nog eens uitgelegd.
Bij les vier is de opdracht:
teken een huis en boom en
kleur je tekening in. Lien Dikker is niet zo tevreden over
haar boom. „Een Picassoboom?" Ze moet erom lachen.
Ger Pols kiest voor een geel
huis. „Het mooie is, dat je ook
wat weg kunt stuffen als je een
foutje maakt," zegt hij, terwijl

Lien Dikker experimenteert met een tekeiiprogrumma op de computer

hij de computergum aanklikt.
Als hij iets te enthousiast in de
weer is geweest met de gum,
helpt docente Colette de Vries
hem om de weggehaalde lijntjes opnieuw te tekenen.
De Vries geeft ook elders curussen aan andere groepen. In
Zandvoort is ze daarnaast docente van een groep vrouwen.
Lesgeven aan senioren is heel
specifiek, vindt ze. „In feite
komt het lesgeven aan senioren op hetzelfde neer als een
kleuterklas begeleiden, wat ik
vroeger gedaan heb. Beide
moet je iets nieuws aanleren.
Je kunt niet terugvallen op
dingen die ze al weten en je
moet veel herhalen," meent ze.
„Wat senioren moeilijk vinden? Omgaan met de muis is

is schoongemaakt en wordt heeft gebakken. „We leggen de
beter neergelegd," vertelt hij. buizen er weer goed in. Geen
„De uitwerpselen en het clo- probleem. Voor 14 november is
setpapier van de huizen en de straat dicht. Daar zijn nog
winkels in deze straat spoel- twaalf dagen voor, dat moet
den niet goed weg. Daardoor dus lukken," besluit hij.
raakten de buizen verstopt en
kwamen de dekselputten soms
De rioleringswerkzaamheomhoog." Er is weinig fantasie den mogen in de beide winkelvoor nodig om te bedenken straten dan wel voorlopig stilhoe onsmakelijk het schoon- gelegd worden, op het Zwarte
maken geweest moet zijn, Veld wordt deze winter gemaar derioolmedewerkerver-woon doorgewerkt. Daar komt
telt erover of hij een brood een reservoir dat het overtolli-

Scherp, subtiel en
recht voor zijn raap
„Ik hou wel van recht voor zijn raap," zegt Hans van Pelt.
Vanaf vandaag staat een strip van zijn hand wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad. Avlles wat er in Zandvoort gebeurt,
komt er in principe voor in aa_nmerking: onverwachte
voorvallen, dorpsgeroddel, politieke beslissingen, gekonkel
in kunstkringen.

ZANDVOORT - Op zijn
minst twee kunstenaars exposeren momenteel ook buiten
Zandvoort. De objecten (zoals
de bekende reuzenstrandstoel) van Ria van Kooten zijn
7 en 8 november te zien in het
landhuis van Elswout in Overveen (tussen elf en vijf uur).
Werk van schilderes Donna
Corbani is in Alkmaar op drie
plaatsen te zien: op de kunstbeurs Artiade in de Grote Kerk
(6, 7 en 8 november), bij Van
Til Interieurs (Noorderstraat
1) en bij restaurant Vestibule
(Ritsevoort 12). Ook exposeert
ze vanaf 12 november in
Utrecht bij Liz de Groot
(Weerdsingel W.Z. 32).

• AT MAAKT een goede tekening goed?
Als er op staat, wat er
op moet staan," zegt Hans van
Pelt filosofisch. Zo breed moet
je dat zien. vindt hij. „Al moet
de boodschap er natuurlijk wel
uitknallen."
In Zandvoort staat hij bekend om zijn
scherpe, subtiele cartoons.
Hij houdt dan
ook al sinds
zijn jeugd van
Yrrah, die destij ds in Vrij Nederland tekende. Ook de Fransman Bosc kan
hij zeer waarderen. „Yrrah had
van die zwarte, keiharde humor. Bosc was vaak wrang. Als
jong broekie heb ik trouwens
ook nog een paar tekeningen
aan Vrij Nederland kunnen
verpatsen."
Van Pelt tekent al vanaf zijn
vijftiende. „Het zat in mij,"
zegt hij. „Maar mijn stijl is to-
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vaak lastig. Maar je staat er
versteld van wat deze mensen
na acht lessen al kennen en
kunnen. Het is ook goed dat ze
een basiscursus volgen, want
bij elke volgende cursus komen veel basale handelingen
terug. Heel veel programma's
werken volgens dezelfde principes."
De docente hamert er bij
haar cursisten op dat ze thuis
oefenen. Ze kunnen via het taedrijf dat de cursussen bij het
Aktiviteitencentrum verzorgt
een computer huren, vertelt
ze. „Sommigen schaffen tijdens of na de cursus zelf een
computer aan."
Behalve dat ze het goed
vindt dat ouderen op de hoogte raken van de hedendaagse

Foto KJI in Schut

technologie, voorspelt ze ook
dal veel senioren profijt zullen
hebben van een computer
„Het is natuurlijk ideaal als je
familie overzee hebt. Met de
computer kun je heel snel en
gemakkelijk een brief versturen."
Meneer Van Kalmthout. tainnenkort de gelukkige bezitter
van een nieuwe computer,
houdt echter nog even een slag
om de arm. „Je kunt natuurlijk
ook gewoon een brief per post
sturen."
Monique van Hoogstraten

Amsterdaffl

Nieuwe slaapplaats nodig?
Kom 'ns slaapwandelen tussen de honderden slaapkamers op Meubelboulevard
Amsterdam-Diemen.
BAALBERGEN, HOUWEUNG INTERIEUR, MIJNDERS,
MONDILEDER, MONTEt, OASE, VAN REEUWUK. SLAAP

Zandvoorters kunnen zelf
protesteren tegen vliegeiland

De briefkaarten worden deze
week huis-aan-huis bezorgd in
Zandvoort. Bovendien liggen
ze bij het raadhuis, het gemeenschapshuis en het aktiviteitencentrum. Ze moeten
voor 28 november daar weer
ingeleverd worden of ze kunnen opgestuurd worden naar
de Stichting Duinbehoud. Uiteindelijk worden ze aangeboden aan de Tweede Kamer.
De actie is een initiatief van
de werkgroep 'Laat de kust
met rust', een samenwerkingsverband van groepen uit diverse kustgemeenten en de Stichting Duinbehoud. Zij vinden
dat een vliegeiland de natuur
en het woongenot aantast.

Hans van Pelt

Cinema Cirees
05 nov. t/m 11 nov.

KAMER CENTRUM, STOK MEUBELCENTER, VALHAL
Info (020) 69093 16

voortse contactpersoon voor
de actie.
Zo levert een vliegeiland volgens hem niet alleen horizonvervuiling maar ook geluidsoverlast op voor de Zandvoorters. „De toegestane ondergrens is kortgeleden van 40
naar 45 decibel verhoogd," vertelt Weusten. Hij waarschuwt
voor calamiteiten, aantasting
van het leven in de zee en de
duinen doordat vliegtuigen kerosine lozen en het risico van
extra strandafslag. ..Jan Termes heeft daarvoor gewaarschuwd lang voordat de pier
van Umuiden werd aangelegd.
Hij kreeg uiteindelijk gelijk."
„Bovendien," vervolgt Weusten. ,.is er onlangs een onderzoek geweest naar wolkvorming. Daaruit bleek dat er
meer bewolking is door de uitstoot van vliegtuigen." Weusten is ook bang dat planten en
dieren last hebben van het
licht dat het vliegveld uitstraalt. „Kortom, er zijn bezwaren genoeg tegen een vliegeiland." besluit hij.
Weusten hoopt dat negenduizend Zandvoorters en bezoekers van Zandvoort de protestkaart invullen en insturen.

Redders leren beter zwemles geven

Bezorging: Vragen over bezorging donder*>g tussen 9-12 uur (023) 5717166

Schone bodem

ADVERTENTIE

„Er is een dozijn argumenten te noemen waarom een
vliegeiland bij Umuiden of ter
hoogte van de Waterleidingduinen geen goed idee is," zegt
Eugène Weusten. de Zand-

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)'
(020) 5626211
Abonnementsprijzen: ƒ 19,60 per kwartaal;
/ 35 40 per half jaar; ƒ 61.75 per jaar. ƒ
1
9,60 per kwartaal, voor postabonnees
Selden andere tarieven. Losse nummers ƒ

W.J. Keur wint een dinerbon
van 125 gulden, te besteden bij
't Baken aan de Zandvoortselaan. Een blocmenbon van 25
gulden, beschikbaar gesteld
door bloemist J. Bluijs uit de
Haltestraat, gaat naar: Anneke
Schreuder. N. Stoffel en M. Koper-Terol.
Tineke Hartman verdient
een eervolle vermelding. Zij leverde weer een prachtig zelfgemaakte kaart in. Ook de inzendingen van T. Drost, H. Muider. W.J. Paap en F.E. Brune
zagen er leuk uit.

ZANDVOORT - Deze week
beginnen de werkzaamheden
voor de bodemsanering van
het Cultureel Centrum/Zandvoorts Museum. Eerst wordt
de grond onder het gebouw gedeeltelijk uitgegraven. De overige grond wordt gespoeld.
Daarvoor is het nodig dat er
een drainagesysteem wordt
aangebracht. Het aanbrengen
hiervan gebeurt door middel
van boringen vanuit de Gasthuisstraat.
De computerlessen zijn zo'n succes
Tijdens de werkzaamheden
dat liet bestuur van liet Aktivitciteiiccntrum van plan is om in januari een kan er in deze straat niet genieuwe cursus te starten. Meer infor- parkeerd worden. Eind decemniatic is verkrijgbaar bij Ine /an- ber of begin januari komt er
tiiiRh, tel. 371.7113.
een zuiveringsinstallatie bij
het museum te staan voor het
spoelen van de grond. De mstallatie blijft ongeveer tweeners hebben dan ook al bezoek eneenhalfjaar staan. Het mugehad van een fotograaf van seum is voorlopig nog wel
EMM die de situatie voor de open.
ge regenwater moet opvangen werkzaamheden vastgelegd
uit de lager gelegen delen van heeft. Voor het geval de scheuhet centrum, zoals de School- ren in de muur springen.
straat en -het Schoolplein. Om
In de Sandrinastraat (achter Nep 'gasman'
de enorme bak wordt een het Gasthuishofje) lijken die
ZANDVOORT - Een bewowand aangebracht, waarin het voorzorgsmaatregelen niet no- ner van de Oosterparkstraat
reservoir geklemd wordt. dig. Weliswaar duren de werk- heeft vrijdagmorgen een man
Daarmee wordt voorkomen zaamheden daar ook al enige de toegang tot zijn huis geweidat de zogeheten 'bufferkei- weken, maar zwaar materiaal gerd. De man hing een vaag
der' omhoog komt als er geen komt daar niet aan te pas. In verhaal op over het vervangen
water in zit.
dit smalle straatje zou zo'n van gasleidingen en kon zich
kraan ook niet passen.
niet legitimeren. Het energieEenvoudig is het omheinen
In de Sandrinastraat speelt bedrijf wist van niets.
niet, maar wel spectaculair om een ander probleempje. Regelte zien, meent een groepje ou- matig komen automobilisten
dere Zandvoorters. Met de te laat tot de ontdekking dat Liever celstraf
handen in de zakken kijken ze deze straat afgesloten is. AchZANDVOORT - Een 45-jarihoe een enorme kraan de ene terstevoren moeten ze dan de ge Zandvoorter heeft zich
na de andere lange roestige ge- Agnetastraat weer terug. Het- woensdag vrijwillig bij de poliwafelde plaat in het zand geen voor de bewoners van het tie gemeld. De man wilde liever
drukt. Een bromt er: „Dat zul- hofje soms een vermakelijk twaalf dagen zitten dan zijn
len die mensen in de Koning- schouwspel oplevert.
boete van zeshonderd gulden
straat leuk vinden."
betalen. De politie heeft die
Sommigen van deze bewoMonique van Hoogstraten dag verder wel bij anderen
boetes geïnd. In totaal leverde
dat bijna 14 honderd gulden
ADVERTENTIE
op.

taal veranderd. Ik ben veel losser gaan tekenen en schilderen."
Dat past ook wel bij zijn dagelijkse werk. Van Pelt geeft al
dertig jaar creatief tekenen op
de Grafische School in Haarlem. Daarnaast maakte hij tot
voor kort cartoons voor andere
media.
Voor
het
Zandvoorts
Nieuwsblad
gaat hij cartoonstrips maken. „In de
strips spelen
een paar figuren de hoofdrol, een Zandvoorter (met petje), een toerist (met hoedje en
lederhosen) en de burgemeester, maar andere bekende
Zandvoorters kunnen ook regelmatig voorbij komen," vertelt Van Pelt. „Het was voor
mij wel even overschakelen,
ZANDVOORT - Door het
maar ik vind het leuk om dit te invullen en opsturen of aflegaan doen. Het is even iets ver- veren van een briefkaart kunfrissends."
nen Zandvoorters zelf protesteren tegen de aanleg van
een vliegveld vcor de kust.

Cartoonist
Hans van Pelt
start vandaag

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Tijdens de acht lessen maken de cursisten kennis met de
basisbeginselen van Windows
'95, een veelgebruikt computerprogramma. Zo leren ze hoe
ze de computer moeten aanzetten, uitzetten (dat mag niet
zomaar met de aan- en uitknop) en hoe ze hun verrichtingen kunnen bewaren op een
diskette, een plastic schijfje
dat later weer in dezelfde of in
een andere computer geduwd
kan worden. Ze ontdekken dat
je een computer als een slimme typemachine kunt gebruiken en zelfs dat je erop kunt
tekenen. De
77ï
H
lessen
be1K Wil
staan
uit
i^ i
5 theorie, maar

ZANDVOORT - Veel lezers
van het Zandvoorts Nieuwsblad hebben de herfstpuzzel
ingeleverd. De oplossing luidde: 'Als bladeren vallen van de
bomen zal de herlst wel snel
komen.' De puzzel is georganiseerd in samenwerking met de
Ondernemers
Vereniging
Zandvoort.

Shovel staat parmantig naast de krater

Kunst op reis

Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
^uijpers (plv -chef), Monique van Hoogsiraten. Joyce Schreuder.
Vormgeving/Systeemredactie: Dick Piet
(chef), Willem Bleesmg. Hero Blok, Paul
Busse, Fred Frerejean, Pieter Hendal. Theo
van der Linden, Yvonne Mulder, Andre
Stuyfersant
Secretariaat en redactiepromotie. Trudy
Steenkamp, Henny Lanser
Gasthuisplein 12, Zandvoort. Postbus 26,
2040 AA Zandvoort Tel. (023) 571.8648.
F
ax (023) 573 0497
kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
"ur, dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
^an 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, donderüag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16
uur

Winnaars
herfstpuzzel

pij niets wist."
De drie senioren, die samen
met nog drie anderen de basiscursus volgen, zijn tevreden
over de lessen. „Het is echt
voor computeranalfabeten,"
zegt Van Kalmthout. „Maar als
ik heel eerlijk ben, heb ik wel
een beetje moeite met onthouden waar ik nu precies op moet
drukken." Hij schrijft dan ook
zoveel mogelijk op.

Cees van Kalmthout (74):
nouden oefenen
ook uitopzeifde
de grijze massa in beweging ______

E GROTE Krocht is
een van de vele plekZANDVOORT - Vanavond
ken in Zandvoort die
(4 november) draait de Franse
al weken opgebroken
film 'On connait la chanson' bij is. Maar daar komt op twee
de Filmclub Simon van Collem. De voorstellingen, die om
half acht in het Circus op het
Gasthuisplein beginnen, zijn
zowel voor leden als niet-leden
toegankelijk. 'On connait la
chanson' geeft de charmante
blik van een 75 jarige filmer
(Alain Resnais) op relaties
weer. Hij drukt dit uit met lied]es. De film is bekroond met
zeven Césars.

Franse film

Zandvoorts
Nieuwsblad

Daachjks 13.30
Za & Wo. 15.30

kWtjes
| (AL) Nederlands gesproken

BH
Ma/Di/Do/Vr/Zo

1530

Small
iSoldiers
Nederlandse ondertiteling

Do t/m Dl
19.00

IGODZILLAI
SIZE DOES MATTER

l©

Dagelijks

21.30

The
Avcngcrcl
niet Uma Thurnian

Woensdag 11 no\ember
19.30

PERFECT
CIRCLE

ZANDVOORT - Voor het eerst beschikt Zandvoort nu niet
alleen over een eigen reddingsbrigade, maar ook over een speciale opleiding voor instructeurs.

| Mei Mustafj
MusuljAnuulalii
AnuubliL.
Alnttdm U-kil l

Lia Sol uit Zandvoort geeft sinds kort les aan zeven leden van
reddingsbrigades uit het hele land. Ook een Zandvoorter doet
aan de opleiding mee. De cursisten krijgen in het zwembad van
Gran Dorado technisch en theoretisch zwemonderwijs. Aan de
veiligheid tijdens de zwemlessen wordt veel aandacht geschonken. In mei kunnen ze examen doen. De cursisten kunnen
daarna een vervolgopleiding voor examinator en vervolgens
voor docent volgen.

-.Client Zindrooü

HlMCLUB^jT

wwir.ci»c0«zAHDvoorr.NL

CREATIEVE NACHTEN
tot en met 29 november a.s. tijdens onze

AUPING- & BOXSPRINGSHOW
T i j d e n s onze A u p i n g s h o w
speciale aandacht voor de
complete
lijn
Royal
en
A u r o n d e en e x c l u s i e f bij
van D o o r n e w a a r d bijpassende linnenkasten in de
e x a c t e Aupingkleuren. —

Natuurlijke Zweedse
topklasse met
25 jaar garantie.

Bij aankoop van een
Auping slaapsysteem
tijdens de show een
origineel Auping dekbed

cadeau!

Gestoffeerde boxsprings,
klassiek en design,
in de mooiste stoffen van
o.a. Jan des Bouvrie.

BEDDING

'ma,

De nacht van Auping
27 november 1998 Westergasfabriek A'dam

^XCLUSIEF IN NEDER LAN D!
Hei objectieve en merkönafhankelijke Ergo-check meet-,
systeem, Voor 'de juiste keuze van matras en bedbödem.
\ De Ergo-bh eek meet de drukv.e r deling van het lichaam op
de matras. Nadat de fa
en ifchfameiijke
eigenschappen zijn ingevoerd in[de computer wordt de
di-ükverdeling op de matras gemeten. jMet deze liganalyse*
en de deskundigheid 'van ónze medewerkers komt u
gegarandeerd altijd tot de juiste:keus. *Alleen op afspraak.

Een droom wordt werkelijkheid, en uitsluitend toegankelijk voor 500 speciale gasten
met partner. Haal bij ons het
speciale programmaboekje met
inschrijfformulier.

Deskundig advies • 43 boxsprings • 76 test-matrassen
• 8 test-waterbedden • Matrassen van 100% natuurmateriaal
• Airconditioned showroom • Matrassen volledig aangepast op
persoonlijke lichaamsbouw, eventueel met omruilgarantie.

Doornewaard

Hoofddealer van o.a.
Hastens • Auping Royal • Anker Magnitude • Pullman • Norma
• Stretch Top (waterbedden) • Dunlopillo • Kuperus
• Exclusief Italiaans bedtextiel

FIRST CLASS IN C O M F O R T BEDS
Jan Evèiteenstraat ^

Jaar loopt af: Postcode-Kanjer en Mega Jackpot lopen op

Pak die Postcodeoenen!

Record Show ;
1 november 1998

Wie wordt

Professor
Derde voorronde
Groot Amsterdam Examen

1999

l NATIONALE l

5 x PostcodeMiljoen

Sinds l oktober is het
PostcodeMiljoen al vijf keer
uitgereikt. Deze week is de
winnende postcode 1827 KE
in Alkmaar. Met hun 5 winnende loten in totaal, zijn de
3 winnaars fl. 200.000,- per
lot rijker!

Vraag 1
Wanneer kampte Tuindorp-Oostzaan voor het
laatst met een overstroming?
A: 1916 B: 1934 C: 1960 (Letter opgeven)

H L O T E R I Jl
1

PostcodeMiljoénStraat

1827 KE
in Alkmaar,,
" '

Elke week een miljoen! Staat
Reinout Oerlemans volgende
week bij u aan de deur?

mondelinge finale, de winnaar wordt Professor

Vraag 3
Wat is het belangrijkste invoerproduct in de
Amsterdamse haven?
A. Hout
B. Cacao

Amsterdam. Wie dat niet haalt, maar wel meer dan de

C. Olie (Letter opgeven)

Op Nieuwjaarsdag 1999 reikt
Henny Huisman de PostcodeKanjer 1998 uit van minstens
21,4 miljoen gulden. Gaat u
met de grootste loterijprijs uit
de geschiedenis het laatste
jaar van deze eeuw in?

(waarschijnlijk in de Oude Lutherse Kerk op het Spui)
zo'n 300 Amsterdam-liefhebbers laten zien wat ze van

drie beste kandidaten door naar de adembenemende

helft van de vragen goed heeft, mag naar huis met het
diploma Doctorandus Amsterdam.
Ons Amsterdam organiseert dit bijzondere evenement
met medewerking van Het Parool en de Universiteit
van Amsterdam.
Weet u veel over Amsterdam en wilt u straks meedoen

Vraag 4
Waar heeft Johnny Jordaan (naar eigen zeggen) vaak in gedachten gestaan?
(Plek noemen)
Vraag 5
Aan welke weg staan/stonden deze huizen?
(Straatnaam opgeven)

Nog maar acht weken, dan is
het zover. Dan valt op Nieuwjaarsdag, Kanjerdag de
Postcode-Kanjer van minstens
21,4 miljoen gulden! Ondertussen maakt u élke week
kans op het PostcodeMiljoen.
Bovendien staat de Mega
Jackpot deze maand alweer
op vier miljoen gulden!

Prijzenpakket
Het kan niet op met de miljoenenprijzen van de Nationale Postcode Loterij. In de
komende twee maanden kunt
u aan miljoenenprijzen al
meer dan 30 miljoen gulden
winnen! En daarbij zijn nog
vele miljoenen aan andere
prijzen!

Pak uw kansen nu het nog
kan. Vul nu de bon op deze
pagina in en speel mee!

BON-VOOR-21,4-MILJOEN

deelnemersbewijs voor 9 januari. (Spieken mag, maar
hoe doet u dat tijdens het examen zelf?) Stuur uw ant'derde voorronde', vóór 20 november in per briefkaart,
duidelijk voorzien van uw naam en adres, aan Ons
Amsterdam, Kloveniersburgwal 23, 1011 J V
Amsterdam. (U kunt ook antwoorden via onze internetoplossingen staan in ons decembernummer. Onder de
goede inzenders van elke ronde wordt een theaterbon
van f 50 verloot.
Als u door onze soepele selectie heenkomt, krijgt u de
uitnodiging voor het
examen in december
vanzelf in de bus.

De juiste antwoorden van de vorige voorronde waren 1
b 2 c 3 c 4 c 5 Singel/Konmingsplein
De prijs m de eerste voorronde ging naar P M de Graaf te
Hoofddorp De tweede ronde werd gewonnen door J van
der Zee ie Santpoort Van harte'
In het Parool van vrijdag 6 november a s vindt u m een
Ons Amsterdam-advertentie een aanwijzing die u helpt bij
de beantwoording van een van bovenstaande vragen

m

n. -, f „-r -j'ij.v.-v. u.

De BMW .
f

Os Bingo getal 1 t/m 22

*
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19" 18
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21 24 07 '02

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
LH Ja, ik wil kans maken op de
per maand de inleg van onderstaande rekening af
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle PostcodeMiljoenen en doe mee aan te schrijven.
de Nationale Postcode Loterij.
D mevrouw
G de heer
150.98 11
D 4 x ƒ 12,50 (vier lotnummers)
Naam:
D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
Adres:
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)
Postcode:. _
LJ Ja, ik wil ook elke week kans
maken op alle Bingoprijzen van de
Grote Sponsor Loterij.
D
D
D
D

ƒ 40,ƒ 30,ƒ 20,ƒ 10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, verkrijgbaar bij het
secretariaat.

Plaats: . _ _
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs _ .
Iel:
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij/Grote Sponsor Loterij
Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

*

Heeft u met deze getallen
een volle kaart, dan wint u de

Thuïsbingo van
f 25.000,-
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laatste voorronde. De 300 beste inzenders krijgen een

woorden op de genummerde vragen, met vermelding

<• 'v „t

Minstens 21,4 miljoen

aari het examen? Beantwoord dan de vragen van deze

site: http://www.angelfire.com/wy/onsamsterdam.) De

^.

2547 ES 007 in Den Haag

hun stad weten.
Na een schriftelijk multiple choice-examen gaan de

„*/A.

4 miljoen

Vraag 2
Hoe heette de Rembrandtplein tot 1876?
A: Botermarkt
B: Kaasmarkt
C: Eiermarkt

Groot Amsterdam Examen. Op zaterdag 9 januari kunnen

i

Stand Mega Jackpot

In januari 1999 bestaat het maandblad Ons Amsterdam
50 jaar. Om dat te vieren organiseert dit blad het unieke

v
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Gastons Surprise
Diner voor Twee
Record Show
zondag 8 november
20.00 uur op RTL 4
Kijk, bel on win een
internationale
restaurantgids
• Zctfouton voorbehouden'
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Ik hou van auto's; auto's zijn emotie'
Jurrien van der Lip vraagt
aan Ed Vriesema:
- Wat heb je op sportief gebied gedaan na je tijd als
penningmeester bij de
Tennisclub?

„Auto's zijn emotie," vindt Ed Viïesema.
Niet zo'n gekke uitspraak voor een Opelimporteur. Maar er zit ook een wrange
bijsmaak aan dit statement. Dertig jaar
geleden had Vriesema namelijk een autoongeluk waardoor hij nu met een stok loopt.

als penningmeester van de Tennisclub," herhaalt Vriesema de vraag die
Jurrien van der Lip hem twee
weken geleden in deze seri
stelde. „Weinig, dat weet die
stinkerd wel," grinnikt Vriesema, maar toch kan hij een
droevige ondertoon in zijn
stem niet verbergen.
Dertig jaar geleden reed de
importeur van Opel-Heemstede zijn toenmalige Volkswagen
letterlijk en figuurlijk in de
soep en hield daar een slechte
knie aan over. „Ik reed op een
landelijke yoorrangsweg m
Aalsmeer, niet te hard in verband met schoolgaande kinderen. Links staat er een vrachtwagen en rechts een pastoor in
een Simca te wachten om de
weg op te draaien. Opeens
doemt daar die vrachtwagen
van 'Unox' voor me op en een
frontale botsing was niet meer
te vermijden."
Het leek allemaal met een
sisser af te lopen. Vriesema
pakte zijn leven gewoon weer
op. Regelmatig trok hij een
baantje in het zwembad, stond
hij op de lange latten of vertoefde hij op het volleybalveld.
„Het duurde heel lang voordat ik pijn in mijn knie ging
krijgen. In 1986 bleek dat ik
artrose had opgelopen door
dat ongeluk van zoveel jaar geleden. Toch heb ik tot driejaar
terug kunnen tennissen. Ik
speelde een dubbelpartijtje en
opeens kreeg ik een zweepslag
in mijn kuit. Gelukkig speelde
ik een balletje met twee fysiotherapeuten, Maarten Koper
en Hans van Bredero, dus die
konden me direct behandelen.
Maar dat was wel meteen het
laatste partijtje tennis. Mijn lichaam was helemaal uit balans. Mijn getroffen been was
totaal overbelast. Je ziet ik ben
steeds moeilijker gaan lopen."
'
De sportieve ex-penningmeester van Tennisvereniging
Zandvoort moet zich nu verplaatsen met ondersteuning

Foto André
Licberom

administratief
medewerker
aan de slag te gaan bij een
Ford-dealer in zijn toenmalige
woonplaats Amstelveen.
Intussen moest Vriesema in
dienst. Op zaterdag bleef hij
bij Ford-dealer werken en af en
toe verkocht hij wel eens een
auto, omdat hij de zaak dan
alleen runde. Na zijn legertijd
in Zwolle begon hij bij een radio-televisiewinkel in Amsterdam.
„In die tijd, begin jaren ze-

ven. „Deze winter willen we bijvoorbeeld elke veertien dagen
op donderdag een bandje laten
spelen, dan wel een bingo- of
een klaverjasavond organiseren," kondigt Van Veenstra
aan. „Niet alleen om de omzet
te verhogen, hoor. We vinden
het gewoon leuk om een frisse
wind door de zaak te laten blazen, want eerlijk gezegd was
De Klikspaan een beetje ingeslapen voordat wij in 1995 het
heft in handen namen."

„Integendeel," aldus Van
Veenstra. „Het bevalt ons uitstekend om eigen baas te zijn.
En gezien de reacties die we
krijgen zijn onze klanten ook
heel positief over de manier
waarop we De Klikspaan een
nieuw gezicht hebben gegeven. Sinds de overname hebben we immers een heleboel
veranderingen doorgevoerd.
Zo hebben we de menukaart
flink uitgebreid, en tegelijk ook
de kwaliteit van onze maaltijden verhoogd. Verder hebben
we een nieuw terras aan laten
leggen en de geluidsisolatie zodanig verbeterd dat er nu door
omwonenden niet meer over
herrie geklaagd hoeft te worden."
Daarnaast
hebben Van
Veenstra en De Vries inmiddels een eigen Kartteam en
ook een zaalvoetbalteam opgestart, dat de naam van het
café in de wijde omgeving bekendheid geeft. Maar ook in De
Klikspaan is van alles te bele-

ZANDVOORT - Voor eigenaars van Opeis is zaterdag 7
november een datum om in de
agenda aan te kruisen. Dan
wordt namelijk voor de vijfde
maal op rij de Nationale Opel
Testdag georganiseerd, waarvoor bewoners van Zandvoort
terecht kunnen bij autobedrijf
Van Lent aan de Kamerlingh
Onneslaan 15. Tussen 9 en 17
uur kan men daar het voertuig
geheel gratis laten testen op
maar liefst achttien vitale onderdelen. En tevens kan men
alvast een blik slaan op de
nieuwe Astra Sedan, die eind
dit jaar in Nederland zijn officiele introductie krijgt.

Opel testdag

Daarnaast is er de mogehjkheid om een vrijblijvende
proefrit te maken in één van de
vele
demonstratiemodellen
die er zaterdag staan opgesteld. Bovendien kan men profiteren van tal van lucratieve
aanbiedingen, zoals een speciaal onderhoudspakket voor

verloren. Daar is dan begrip
voor, dat is een gedeelte sociale zorg dat er bijhoort. Zoals
wel eens eerder over mij gezegd is: ik hou van auto's en
van mensen. Dat klopt als een
bus."
Naast het zakelijke instinct
dat Vriesema bij dat bedrijf
verder ontwikkelde en de sociale vaardigheden die daar mee
samen gingen, ontmoette hij
ook zijn huidige vrouw. „Ze
was de zaterdaghulp in de winkel en het was liefde op het

'Mijn schoonouders hebben
we ook naar Zandvoort gehaald'
ventig, was het een hele happening als mensen een televisie
kochten. We kwamen bij de
klanten
thuis,
meestal
's avonds, en dan zat daar de
hele familie aan de koffie. Dat
is datzelfde stuk emotie, waar
ik nu nog mee te maken heb in
mijn werk. Elke dag komt 'ome
Jan', zoals wij hem op de zaak
noemen, een bakkie troost halen. Hij is een oude klant van
ons, die pas zijn vrouw heeft

Eigenaren van De Klikspaan
vieren driejarig jubileum
ZANDVOORT - De vaste
klanten van eetcafé De Klikspaan kunnen zich morgenavond geheel kosteloos tegoed doen aan allerlei hapjes
en drankjes. Als eigenaars
van het aan de Haltestraat
gevestigde
etablissement
vieren Jeroen de Vries en Michael van Veenstra namelijk
op royale wijze dat ze precies
drie jaar geleden de zaak
hebben overgekocht van Lifa
Lock. En dat is een stap
waarvan ze bepaald geen
spijt hebben.

en

oor
Monique van Hoogstraten

Ed Vriesema
heeft, ondanks
een behoorlijk
auto-ongeluk
dertig jaar
geleden, nog
steeds een
passie voor
auto's

van een stok. „Ik heb daar zo
de smoor over in. Iedereen ziet
dat ik iets mankeer. De hele
dag door krijg ik goedbedoelde
adviezen van mensen. Als ik
die allemaal zou opvolgen, dan
had ik alle orthopedische chirurgen van Nederland al gezien. Natuurlijk ben ik wel op
zoek naar de ultieme oplossing, wat die ook moge zijn. Al
vind ik mezelf wel wat jong
voor een prothese."
De inmiddels de vijftig gepasseerde directeur van Opelimport Heemstede heeft door
zijn ongeluk geen hekel gekregen aan auto's. „Auto's zijn
emotie, zegt hij terwijl zijn
ogen geestdriftig gaan twinkelen; wat bezielt iemand om een
auto te gaan kopen? Het is
hebben, hebben, hebben...
maar waarom juist dat exemplaar? Als ik daar achter kan
komen en de klant gaat gelukkig naar huis, dan maakt zijn
hart een sprongetje, maar dan
ben ik ook pas tevreden."
Door toeval is Vriesema in
autobusiness beland. Na de
hbs ging hij op een handelskantoor aan de Singel in Amsterdam werken. Maar al gauw
verruilde hij dat baantje om als
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Postbus 26, 2040 AA Zandvoort
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648
of Faxen 023-5730497

29,95 gulden, en niet minder
dan tweehonderd gulden korting op een elektrisch bedienbaar Webasto Topslider zonnedak. Uitsluitend in Zandvoort maken Opelrijders ook
nog eens kans op een gratis
cursus bij Slotemakers AntiSlipschool, en staat er voor het
hele gezin een portie gebak
klaar om na afloop mee te nemen.

Reisbureau open

ZANDVOORT - Met het oplaten van ballonnen en het uitbrengen van een toost heeft
burgemeester Van der Heijden
maandagmiddag het nieuwe
reisbureau KVSA geopend.
Het reisbureau zit in de Cornelis Slegersstraat, Het bureau
verkoopt reizen aan particulieren en is onderdeel van een
groot bedrijf, Koninklijke Verenigde Scheepsagenturen dat
actief is in de scheepvaart, telecommunicatie en reiswereld.

eerste gezicht."
„Toen we pas getrouwd waren woonden we in bij mijn
schoonouders in Buitenveldert. We hadden de zolder tot
onze beschikking, maar inmiddels was onze oudste zoon geboren en werd het wel een
beetje krap. Een collega adviserde mij om een huis te kopen, dat was in die tijd voor
iemand met mijn inkomen niet
echt gebruikelijk."

In deze serie leggen Zandvoorters elkaar vragen
voor. In de branding van
het Zandvoorts Nieuwsblad geven zij antwoord.

Dat 1998 tot nog toe een nat jaar is, dat is geen verrassing. Er viel
tot en met 30 oktober 1005 millimeter in De Bilt volgens de
Volkskrant. Daarmee is 1998 nog geen recordjaar In 1965 viel er
maar liefst 1152 millimeter. De natste oktobermaand was1 m
1932. En de natste plaats in oktober van dat jaar? Zandvoort Er
kwam 321 millimeter water uit de hemel.

Ed Vriesema vraagt aan
Bia Winnubst:
- Hoe zit bet met mijn prijs
in de Zonnebloemactie?

Zandstormen

brengen. „Ik doe dat ontzetend graag. Ik ben ook altijd
nauw betrokken geweest bij de
opvoeding van mijn eigen kinderen. Ik verschoonde poepluiers en als het even kon dan
smeerde ik hun boterhammetjes tussen de middag."
„Ik ben blij dat ze alledrie in
Zandvoort
wonen.
Mijn
schoonouders hebben we ook
hierheen
gehaald.
Mijn
schoonmoeder woont nu in het
Huis in de Duinen. Mijn
schoonvader is helaas verleden jaar overleden."
Dat laatste brengt Vriesema
op de persoon aan wie hij via
deze krant een vraag wil stellen. Ria Winnubst is beheerster van het kerkhofje bij de
Agathakerk Sinds kort is het
mogelijk dat daar weer mensen begraven worden. „Mede
dankzij haar heeft mijn
schoonvader een bijzondere
begrafenis gekregen. Ik kom
haar wel eens tegen op straat
en dan babbelen we over onze
kleinkinderen. Afgelopen zomer heeft ze me een aantal loten verkocht in het kader van
de Zonnenbloemactie. Ze zei
me dat ik vast en zeker iets zou
winnen. Ik heb er nooit meer
iets van gehoord en zelfs de
loten heb ik nooit onder ogen
gehad. Dus mijn vraag luidt:
Ria, hoe zit het met mijn
prijs?"
Nelleke van Koningsveld

Het werd een nieuwbouwhuis in Bovenkarspel. „Ik had
nog nooit van die plaats gehoord. Maar er werd me verzekerd dat ik binnen 35 minuten
in Amsterdam kon zijn met de
auto. Ze vergaten er bij te vertellen dat dat alleen gold op
zondagmorgen om zeven uur 's
ochtends. Soms deed ik er wel
anderhalf uur over."
„Enfin, impulsief als ik ben
heb ik meteen 'ja' gezegd. Ik
wist dus niet waar het was en
hoe het huis er uit zou komen
te zien. Mijn hele familie verklaarde me voor gek. Ik had me
in de schulden gestoken en we
moesten uit Amsterdam weg."
Uiteindelijk kwam het gezin
Vriesema terecht in Zandvoort. „Mijn vrouw kende hier
veel mensen en is dol op zee,
dus binnen de kortste keren
woonden we hier in de Haarlemmerstraat. Ruim twee jaar
geleden kreeg ik de aanbieding
om importeur te worden van
Opel in Heemstede. Ik ben dus
weer terug op mijn oude stekkie."
Naast zijn drukke werkis de derde aflevering van de serie
zaamheden ziet Vriesema toch Dit
De Branding. Eerdere delen verschekans om zijn oudste kleindoch- nen
op 7 en 21 oktober.
ter elke ochtend naar school te

Weekendiensten
POLITIE: Alarmnummer 112. 023-5363476 of alarmnummer
In andere gevallen: tel. (023-) 023-5334323 (24 uur per dag).
5713043.
Welzijnscentrum Zandvoort:
BRANDWEER: Alarmnummer Willemstraat 20, Voor informa112. In andere gevallen tie, advies en hulp tel. (023-)
023-5159500 of - voor info over- 5717373, op alle werkdagen van
dag - (023-) 5740260.
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
AMBULANCE: Alarmnummer Postbus 100, 2040 AC Zand112. Anders: tel. 023-5319191 voort.
(ongevalllen), Centrale Post Belbus: De bus rijdt ma t/m za
Ambulancevervoer (CPA) van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
Kennemerland.
svp 24 uur van te voren opgeven bij het Welzijnscentrum,
HUISARTSEN: De volgende tel. (023-) 5717373. Voor de
huisartsen hebben een geza- maandag moet men zich op de
menlijke
waarnemingsrege- vrijdag ervoor opgeven.
ling: J. Anderson, B. van Ber- 50 plus Inlooppunt: Woe 10-12
gen, C. Jagtenberg, Hermans, uur, voor informatie, ontmoeP. Paardekooper, H. Scipio- ting, leestafel en kopje koffie of
-Blume, F. Weenink. Informa- thee Willemstraat 20, zij-intie daarover tijdens weekend, gang Gemeenschapshuis.
avond/nacht vanaf 16.30 uur, Alg. Maatschappelijk Werk
én tijdens feestdagen via tele- Zandvoort: Noorderstraat l,
foonnummer (023-) 5730500. tel. 5713459 bgg 023-5320464.
De spreekuren van de dienst- Spreekuur op werkdagen van
doende arts zijn zowel op za- 9.00-10.00 uur. Verder volgens
terdag als zondag van 11.30 tot afspraak.
12.00 uur en van 17.00 tot 17.30 Zandvoortse Vereniging van
uur. Een afspraak is niet nodig. Huurders: Gratis advies voor
Gezondheidscentrum (tel. leden. Telefonisch spreekuur
5716364):
uitleenmagazijn: elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
13.00-14.30 weekdag., spoedge- uur: (023-) 5731618 (Secretanvallen za en zon: doktersdienst aat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvport.
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
tandarts bellen.
dienst: (023-)
Apotheek: Zandvoortse Apo- technische
theek, H.B.A. Mulder, tel. 5717577.
(023-)5713185. openingstijden Storingsnummer gas buiten
(alleen voor recepten): zater- kantooruren:
tel. 023
dag 11.00-13.00 en 17.00-18.00 (5)235100 (nv Energiebedrijf
uur, zondag 11.30-12.30 en Zuid-Kennemerland. Tijdens
17 00-18.00 uur. Buiten de ope- kant.uren- 5235123
ningstijden informatie over de Openbare bibliotheek: Prinregeling via tel.nr. (023-) sesseweg 34. tel. (023-)
5714131.
Open
ma.
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedge- 14-17.30/18.30-20 30 uur, di.
vallen is het Kruiswerk Zuid- 14-17.30, woe. 10-17.30. vrij.
-Kennemerland 's avonds, 's 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u.,
nachts en in het weekend te zat. 10-14 uur.
bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 09-001515.
Verloskundigen: Mevrouw S.
Burgerlijke stand
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P. J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Periode: 27-30 oktober 1998
Zandvoort, tel. (023-) 5714437. Geboren: Clarice Bonvie,
Dierenarts: Mevrouw Dekker, dochter van Edwin Bonvie en
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, Martine Désirée van Soolintel. (023-) 5715847.
gen. Isabelle Koopman, dochDieren: Vereniging v.h. welzijn ter Werner Rodger Paul Koopder dieren (023-) 5714561, Ver- man en Maria Laurentia Jomissingsdienst 023-5383361, sepha Verhoeven.
Asiel Zandvoort (tevens pen- Overleden: Anna Christma
sion) (023-) 5713888. Stichting Swartsenburg-Kerber
(86
Regionale Dierenambulance: jaar).

Dier
van de
week

Wat een storm vorige week. Het viel niet mee om er tegenop te
boksen. Het was trouwens nog gevaarlijk ook, het stuur van mijn
auto moest ik op de boulevard goed vasthouden om niet van de
weg te schuiven. De mensen m Oud-Noord hadden het helemaal
moeilijk. Normaalgesproken vliegt het zand van de bouwput in
de stationsvallei toch al door de straten, maar nu leek het wel ol
er een saharastorm was losgebarsten Bij auto's ontstonden
zandduintjes en voetgangers werden compleet gezandstraald
Een van de bewoners van de A. J. van der Moolenstraat schepte
dagelijks kilo's zand uit haar vijver.

Een kaart helpt!
Kiek Bluys is 83 jaar. Tot nog toe was ze nog altijd goed gezond,
maar sinds vrijdag ligt ze helaas in het ziekenhuis Ze heeft een
longontsteking en acute leukemie. Deze bekende Zandvoortse
kan wel wat steun gebruiken volgens haar zoon. Wie stuurt haar
een kaartje? Ze ligt op kamer 1010 in de Mariastichting (Van
Heythuizenweg l, 2012 CE in Haarlem).

Aardige mensen

Zandvoort herbergt een heleboel aardige mensen, zo constateert mevrouw W. van Keule. Op Koninginnedag brak ze haar
enkel aan twee kanten doordat ze van een stoepje afgleed. Dat
betekende pijn en pech. Maar gelukkig werd ze meteen geholpen. Een aardige voorbijganger belde met zijn mobiele telefoon
het alarmnummer 112, een ander legde iets zachts onder haar
hoofd en een derde zette haar fiets op slot „Hartverwarmend,"
zegt mevrouw Van Keule. Buren verzorgden haar huisdieren,
planten en was, omdat haar familie op vakantie was. Later
zetten ze dat met familie en kennissen voort. Een krantenbezorger heeft een keer meegeholpen om de boodschappen binnen te
brengen. Ook de Thuiszorg bood hulp. „En als bijrijder van
Tafeltje Dekje heb ik nu zelf het grote belang ondervonden van
de heerlijk thuisgebrachte maaltijden Een ware uitkomst, evenals de belbus. Je wordt geholpen met in- en uitstappen en er is
altijd een vriendelijk woord. Leve de vrijwilligers! Ook voor de
zusters en broeders van de Mariastichting niets dan lof. Ze
waren zo aardig. Ik vermoed dat niemand van al deze mensen
beseft hoe ontzettend diep dit mij getroffen heeft. Ik bedank dan
ook iedereen die mij tot steun is geweest." Inmiddels gaat het
weer een stuk beter met mevrouw Van Keule. Haar enkel is nog
niet helemaal genezen, maar ze kan alweer redelijk goed lopen

Quickquickslow

Heeft u ooit weieens gedanst met voormalig wethouder Gerard
Versteege? Een aanrader, weet ik inmiddels uit eigen ervaring.
Tijdens het afscheidsfeest in de Pellikaanhal zaterdagavond
zwierden we al quicksteppend heerlijk over de gepolijste houten
vloer. Eigenlijk had ik ook nog een dansje zullen maken met Cor
Korver, een van de oprichters van de hal, maar dat is er niet
meer van gekomen. Misschien bij het openingsfeest van de
nieuwe hal?

Steen i n de straat
Over de oprichters van de Pellikaanhal gesproken. Wat gebeurt
er met de steen die Lavertu een paar jaar geleden maakte met de
namen van de oprichters? Het gerucht gaat dat 'ie meegenomen
wordt naar de nieuwe hal. Maar is het niet veel leuker om de
steen in de straat te metselen op de plek waar de Pellikaanhal
heeft gestaan? Dan weten volgende generaties dat tenminste
ook De houten vloer krijgt ook een nieuwe bestemming. De
sloper schuurt die op en gaat deze verkopen. De spanten van het
dak worden eveneens verkocht. Zaterdag waarde het gerucht
rond dat ze naar Curacao zouden verhuizen.
Beef is vier jaar en logeert in
het Kennemer Dierentehuis.
Daar heeft hij het prima naar
zijn zin, maar liever nog zou hij
in een huis wonen. Hij is dol op
wandelen in bos of duin. Beef
speelt graag met konijntjes en
houdt van ravotten. Luisteren
vindt hij soms moeilijk, maar
met een beetje training moet
dat wel lukken. Hij past prima
bij een gezin met oudere kinderen, eventueel met katten.
Wie meer informatie of Beef of
een ander dier wil hebben, kan
terecht bij het Kennemer Dierentehuis, Keesomstraat 5, tel.
571.3888.

Vliegend plafond

Aan de nieuwe sporthal wordt nog heel hard gewerkt Zaterdag
is immers de opening. Zo wordt het plafond wat beter vastgezet.
De platen van het systeemplafond in de kantine sprongen spontaan de lucht in toen de deur openging. Dat komt doordat de
afzuiger in de hal erg goed werkt. Daardoor ontstaan er drukverschillen, heb ik me laten vertellen Het probleem is tamelijk
eenvoudig oplosbaar' de platen worden met veertjes verankerd.

Onbewaakt ogenblik

Het bezoek aan Zandvoort vonden de Brandenburgers erg leuk
Maar ze hebben helaas een wat nare smaak overgehouden aan
hun laatste dag. Bij het overstappen op Amsterdam Centraal is
de penningmeester bestolen. De dief ging er m een onbewaakt
ogenblik vandoor met ongeveer 2500 gulden

MENINGEN

'Motie van afkeuring is
in strijd met grondwet'
Rita de Jong, voormalig wéthouder en raadslid voor de
WD, reageert op het artikel
over de motie van afkeuring
tegen Han van Leeuwen
(raadslid D66) in het Zandvoorts Nieuwsblad van 28 oktober. De Jong verbaast zich
erg over deze motie van afkeuring.

De motie van afkeuring is
een reactie op een interview
dat de heer Van Leeuwen enige
tijd geleden heeft afgegeven
aan de Zandvoorter. In dit interview geeft hij zijn mening
over de na de verkiezingen ontstane bestuurlijk situatie met
twee parttime werkende wétHervormde Kerk: Zon 10.00 uur: ds J. v. Leeuwen, thema: Kieke- houders.
Van Leeuwen heeft dat geboe spelen, mmv Kinderen van de kust.
daan op mijns inziens vplGereformeerde Kerk: Zon 10.00 uur ds C. yd Vate.
Agatha Parochie: Zat 19.00 uur: pastor Duijves. Zon 10.30 uur: strekt correcte wijze. Zijn uitlatingen zijn jegens niemand
pastor Duijves. mmv koor (allerzielen).
kwetsend, beledigend of zelfs
Nieuw Unicum: Zat. 10.45 uur geen dienst.
Burgineester Van der Heijden opende maandag het nieuwe reisbureau door ballonnen op te laten
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: Zon 10.30 uur: contact- onheus. Geen der raadsleden
heeft de 'gewraakte' uitlatinFoto Andi c Liobi'i om dag.

Kerkdiensten

Regenrecord

gen inhoudelijk weersproken.
Toch vond een meerderheid
van de raad het kennelijk nodig zwaar geschut voor de dag
te halen, namelijk een motie
van afkeuring. Alleen omdat
de mening van Van Leeuwen
hen kennelijk niet welgevallig
was.
Deze handelswijze getuigt
van een totaal gebrek aan gevoel voor democratische normen en waarden: er wordt met
deze motie immers een inbreuk gepleegd op de vrijheid
van meningsuiting, een in onze
grondwet verankerd recht.
Zou het toeval zijn dat ik bij
mijn afscheid van de raad dit
voorjaar juist de heer Van
Leeuwen heb opgeroepen om
als waakhond te fungeren voor
diezelfde normen en waarden?
Tenslotte wil ik u het volgende niet onthouden: sedert 1978
is een motie van afkeuring
slechts één keer eerder voorgekomen. Het betrof destijds een

De rubriek Meningen staat
open voor reacties op artikelen
die recentelijk m de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te weigeren en te redigeren.
Anonieme brieven plaatsen we
niet. Stuur u\v brief naai- het
Zandvoorts Nieuwsblad. Postbus 26, 2040 AA Zandvoort of
lever uw brief af op de redactie
aan het Gasthuisplein 12 m
Zandvoort.
raadslid dat uit een besloten
commissievergadering
vertrouwelijke informatie had 'gelekt' Dat was in strijd met de
geheimhoudingsplicht en derhalve min of meer analoog aan
een ambtsmisdrijf. Dit geeft op
ondubbelzinnige wijze aan hoe
lichtzinnig een meerderheid
van deze gemeenteraad tot
zijn besluit is gekomen, waarbij bovendien ook nog eens
(kennelijk in het vuur van de
strijd) de formele bepalingen
van het regelement van orde
over het hoofd gezien zijn.
R. de Jong
Zandvoort

woensdag 4 november 1998

Weekmedia 17
• UPGS'r . rVISSTtGE -.BUDCbl • PHESTIOS BUDGET , MESTfGE; iUOOET'.'PRESTIGE l

BIJ ons is uw fotowerk m prima handen.
Snelle 24 uurs service en:

N u z e l f s sta n d a a rd u i t g e rust met e e n hoge i n r u i l p rem ie,
ClHRYSICR STRATUS

U bent de eerste die uw foto's ziet

In cm w t r e l d van dubbelgangers is het een verademing een auto

aan te t r e f f e n die zich van de rest d u r f t te o n d e r s c h e i d e n

Cn niet ajlcen door z'n

dus ook voor uw fotowerk naar

opwindende design, z n i n n o v a t i e v e technische p r e s t a t i e s en z'n w e l h a a s t onbegrensde

de Gaper Drugstore.

comfort Wam tijdelijk gaan zaken en plezier wel heel erg goed samen bij de Chrysler
dealer Als u er snel bij bent, biedt hij u een e x t r a hoge mruilprcmie voor uw huidige

Sterk fh; perfect fotowerk

auto Cn wat krijgt u daar voor terug? Welnu, kijk maar eens naar de zeer c o m p l e t e
standaarduitrusting van de S t r a t u s Met onder andere airco, twee airbags en e l e k t r i s c h

BUDGET
KLEURENFOTO'S

bedicnbare ramen en d e u r v e r g r c n d e l i n g Kortom een zeer c o m f o r t a b e l e auto met mcc~
waarde Ca voor uw plezier eens langs bij de Chrysler dealer voor een p r o e f r i t in de

van klembeeld kleurenfilms

Stratus Wedden dat u goede zaken kunt doen?

Vraag ook naar de

PRESTBGE-FOTO
Chrysler

met nieuwe film voor slechts j J,"

CHRYSLER HEEMSTEDE
DRUGSTORE

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 3 1 - 2042 JD ZAND VOORT
TEL 023-5712513 SPAAR ONZE KASSABONNEN
P OLIESLAGERS

C h r y s l e r S t n t u s 1 O LL v i n n f ƒ 4 9 9 9 5
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C U,-onderhoud
COMBI-KETELABONNEMENT
Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Klein
betaalt u geen voornjkosten >
A/i„t aon A/ / -/N contract vanaf r ïi> f"*r
maand betaalt u ook geen matenaa/kosten

ZANDVOORT
V E R S UIT EIGEN B A N K E T B A K K E R I J

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplem 12, Zandvoort

Aan een nieuwe
C.V.-ketel toe?

Sig.mag. Lissenberg

Wil bieden u een offerte met "pri

AKO

Fa. Veldwijk

Haltestraat 9, Zandvoort

0 Leveren/monteren alle merken
^ Autoruiten origineel
® Kentekenplaten
» Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

Goede service;&"^
Uitgebreide "Garantie

Telefoon 023 - 573 16 13
Lijsterstraat 18,2042 C J ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

W

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort

0 •*

IUWEMS

08004998830

.vsTem^doorTeeTSe'rla^d

ROOMBOTER AMANDELSTAAF 4.25

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerlmg
ldv

y / , onderhouden repareren installeren
erkopen en verhurendu ze nden ^ ^^

T. Goossens

^«

!
i^ N.d.rf„d,.

"ï^J^ '»«•»"•

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2A, Zandvoort

DeVonk
BP Lehman

v Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Station"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

Hl! DAAR .MOK'r..'U.'-AI.S' OI'KLW.IDKR BIJ ZIJN!

TNATIONALE

'PEL TESTDAG

F1U 2 VOOf 675

Deze aanbieding geldt t/m 8 november.
ZATERDAG 7 NOVEMBER A.S. VAN 9.QO TOT 17.00 UUR

GRATIS „18 PUNTEN" CHECK
VOOR ELKE OPEL

DE CONTACTLIJN
Ei is een nieuwe efficiënte manier om
snel m contact te komen met leuke
meisjes vrouwen en mannen via de
Contactlijn Op de Contactlijn 0906
501515 6 kunt u anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken
advertenties van lezers die een seneu
/e partner of gewoon een vnend of
vriendin zoeken
U kunt als lezer van een van de
nieuws en huis aan huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken
Uiteraard kunt via 0906 501515 6
ook zelf anoniem een gratis contact
advertentie plaatsen U krijgt nadat u
de advertentie heeft ingesproken auto
matisch een boxnummer en PIN code
\an de belcomputer Hiermee kunt u
later de reacties op m\ eigen nummer
beluisteren
Voor nog meer reacties kunt u de door

u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen in on/e krant
Probeer het d» eet Veel mensen heb
ben op deze uij/e al binnen een of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen (i 00 gpm)

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en
een gemiddelde leesduur van zo'n 21 minuten ligt het
voor de hand dat de personeels- en opleidingsadvertenties goed gelezen worden.
Amsterdam 020- 562 30 76
Amstelveen 020- 347 34 22
Zandvoort 023- 571 71 66

Opel winterplan voor
slechts/ 29,50
Verrassende attracties voor
jong en oud
ledere bezoeker maakt
kans op een anti-slipcursus
bij Slotemakers Anti-slipschool
Voor
première
OPEL
ASTRA
SEDAN
Gratis gebak voor het hele
gezin om zondag nog eens
na te genieten!
Diner voor twee bij aankoop
nieuwe of gebruikte auto
Bovenstaande aanbiedingen alleen geldig voor de vestiging
van Lent Zandvoort

van Lent
-er

Zandvoort BV
Kam. Onnesstraat 15
Zandvoort-Noord
tel. 023-5715346

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

1
^

Maar de bezorg(st)ers van onze kranten laten zien dat zij een bui en een stpotje kunnen hebben. Met windkracht acht en bijna onder water, slagen zij er toch rnaar in om iedere week
ruim een half miljoen Weekmedia-bladen bij onze lezers te bezorgen.

Daar n^

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein
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Mercedes 2OO CDI:

Comfort diesel

Gigantisch Daewoo
Dat Daewoo niet alleen in auto's zit weten de meeste mensen wel
Het Zuid-Koreaanse bedrijf houdt zich daarnaast bezig met elektronica, scheepsbouw, zware industrie, vliegtuigbouw, telecommunlcatie, nieuwbouw, hotels, handel, textiel en financiële dienstverlening
En dat weten de meesten niet Met al deze activiteiten genereert
het gigantische concern een omzet van maar liefst 71,5 miljard dollar per jaar Hiermee staat het op de achttiende plaats in de top
500 van grootste bedrijven ter wereld En dan te bedenken dat het
bedrijf pas 31 jaar geleden is opgericht door zakenman Kim WooChoong

test

Ontwerper Alfa 156 naar SEAT
Walter de'Silva (47), een van de meest getalenteerde ontwerpers in
de auto-industrie, gaat naar Seat. Dit betekent een verlies voor de
Fiat-groep. De'Silva tekende immers voor het ontwerp van de Alfa
156 waarmee het Italiaanse merk dit jaar voor het eerst de titel
'Auto van het Jaar' in de wacht sleepte. Ook het design van Alfa's
nieuwe topmodel, de 166, kwam van zijn hand. Uit de overname
blijkt dat SEAT vastbesloten is om op het gebied van design een
toonaangevende rol te gaan spelen.

OE BESTAAT HET, EEN MERCEDEs die zuinig is.
Ogenschijnlijk onverenigbare uitersten smelten
samen bij de 200 CDI. Hoe goed we ook ons best
deden, meer dan een liter dieselolie over 14.5 kilometer
kregen we niet door de brandstofleiding. Met een beetje
beleid is makkelijk een verbruik van 1 op 18 te halen en
dat is ronduit weinig voor een auto die meer dan anderhalve ton weegt.

H

De 200 CDI is het neusje van de
zalm voor techneuten Directe
brandstofinspuiting (common rail)
SPECIFICATIES
Mercedes 200 CDI:
Motortype:

Direct
ingespoten
4-cilinder diesel
Cilinderinhoud. 2.151 cm3
75 kW/102 pk
Vermogen:
bij 4.200 tp.m.
Max. koppel: 235 Nm
bij 1.500 tp.m.
Acceleratie:
15 sec van
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
180 km/uur.
Gem. verbruik' 6,8ltr/100km.
Pnjsƒ 66.900,Elegance pakket: ƒ 8.950,BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Op afstand bediende centrale
vergrendeling \,,
£>? %, - ^
Stuurbekrachtiging
i- ix*
Elektrisch bediende zijruiten
Spiegels elektrisch verstelbaar
Getint glas
ABS
Airbags (2x)
s
Zij-airbags

en een turbo zijn de gangmakers
Maar dan vooral om de consumptie van dieselolie zo laag mogelijk
te houden Het vermogen is dan
ook niet geweldig hoog 102 pk
uit een cilinderinhoud van bijna
2,2 liter is naar hedendaagse
begrippen bescheiden Voor wie
meer wenst heeft Mercedes-Benz
de 220 CDI In deze versie levert
dezelfde motor 125 pk
We kruipen achter het stuur van
de 200 CDI Sleutel om en de
motor slaat vlot aan Voorgloeien
is met de moderne inspuiting
eigenlijk alleen nog vereist bij
strenge vorst Voor dieselbegrippen is de krachtbron heel stil
Pas bij hogere toeren is iets van
een lichte bromtoon hoorbaar
Daarvan heb je geen last, want
doortrekken heeft geen zin De
grootste kracht zit bij lage toeren
Even snel een sprintje trekken
kun je beter uit het hoofd laten
Daarvoor is deze auto niet
geschikt Acceleratie is de"weg
van de geleidelijkheid, maar de
versnelling gaat wel continu door
Doordat de CDI zo stil is, rijd je
ongemerkt harder dan verwacht
De auto is het toonbeeld van per-

Op deze manier wil het Spaanse merk haar imago, als het jonge,
trendy merk binnen de VW-groep uitbouwen Voor de komende vijf
jaar heeft SEAT een ambitieus investenngsplan van 2,6 miljard gulden klaarliggen Dit zal bijna geheel worden besteed aan het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe produkten. Het research en
ontwikkelingscentrum m Martorell (Spanje) telt meer dan 2 000
medewerkers Begin januan '99 zal de'Silva de eerste schetsen
namens SEAT op papier zetten

De 200 CDI is het neusje van
de zalm voor techneuten.

Kanshebbers Auto van het Jaar bekend
fectie Schakelen, koppelen en
sturen het gaat allemaal met een
zelfde gevoel Stevig en zonder
enige hapering, dat is Mercedes
De stoelen voelen hard aan
Misschien even wennen in het
begin, maar als je er lang op zit
leer je ze waarderen De bloedsomloop in de benen blijft veel
langer op peil en daardoor heb je
geen last van zadelpijnen
De snelweg is het ideale werkterrein Gewoon met een stevig
tempo kilometers afleggen gaat
de CDI het beste af Het hoge njcomfort van de C-klasse leer je
dan te waarderen Zeker in de
door ons geteste Elegance uitvoenng is alle mogelijke luxe aan
boord met als kers op de taart
automatische klimaatcontrole dus
gekoppeld aan de airconditioning
Dat maakt het leven aan boord
aangenaam

D

E PRESTIGIEUZE verkiezing om de Auto van het Jaar
staat weer voor de deur. Uit de meer dan 40 nieuwe
modellen die dit jaar zijn verschenen zijn er vijf
gedestilleerd. Dit zijn de Audi TT, Ford Focus, Opel Astra,
Peugeot 206 en de Volvo S80. Uit dit vijftal wordt op 17
november de 'Auto van het Jaar 1999' gekozen.

56 Juryleden uit 21 Europese landen bepalen wie de winnaar
wordt Zij hebben ieder 25 punten
te vergeven aan de vijf auto's
waarbij het maximum niet meer
dan tien punten mag bedragen
De Nederlandse juryleden zijn de
autojournalisten Ton Roks
(Autovisie), Willem Leniger
(KNAC Magazine) en Jack
Kruger (De Telegraaf)
De uitverkoren deelnemers zijn
allemaal op een eigen manier
kanshebbers voor de felbegeerde

Nieuw bravoure voor
Bravo en Brava

titel De Audi TT pronkt met zowel
zijn gewaagde uiterlijk en moderne interieur als met innovatieve
techniek De wagen wordt namelijk aangedreven door een 225 pk
leverende 1 8-liter viercihnder met
vijf (i) kleppen per cilinder
Daarbij heeft de wagen een nieuwe zesversnellingsbak en is vierwielaandnjvmg mogelijk
De Focus is Fords visie op toekomstig auto-design Ford noemt
het New Edge De carrosserie
wordt hierbij gekenmerkt door
vloeiende bolhngen en scherpe
lijnen Deze komen ook terug in
het interieur Het geheel geeft de
Focus een sportief uiterlijk
De Opel Astra blinkt uit door veelzijdigheid De wagen wordt
namelijk leverbaar m maar liefst
zeven varianten drie-, vier- en

De Audi TT is een van de kanshebbers.
vijfdeurs, coupe, stationwagon
cabriolet en MPV
De Peugeot 206 heeft de moeilijke taak tegen het succes van de
205 op te moeten boksen De

Fransman is helemaal nieuw
heeft een leuk uiterlijk en doet
het met bewezen techniek
Met de Volvo S80 ten slofte,
begeven de Zweden zich voor
het eerst overtuigend m de top-

klasse der automobielen HIJ is
groot maar niet te en is gewaagd
vormgegeven Volgens Zweedse
traditie is de nieuwe Volvo de
maatstaf op het gebied van veiligheid Een spannende strijd dus

Porsche 911 Carrera 4:

De sublieme vorm van autorijden

W

AT MANKEERT ER EIGENLIJK nog aan de Porsche
911 Carrera 4? Vooralsnog moet ik het antwoord
schuldig blijven. De nieuwste loot aan de stam van
Porsche is een superieure rijmachine, die een geweldige
tractie koppelt aan een sublieme stabiliteit en een, zelfs m
razendsnel genomen bochten, tamelijk neutraal stuurkarakter. En is natuurlijk een auto die een enorme passie
opwekt. Wie heeft de sportcoupés van het Duitse merk nog
nooit begeerd?

IAT HEEFT DE BRAVO
en Brava opgepoetst
voor modeljaar '99. De
drie- en vijfdeurs volgden
getweeèn de Tipo op in
1995, dus het duo gaat al
weer drie jaar mee. Fiat is
van mening dat de houdbaarheid van een model
zo'n zes jaar bedraagt. De
B ravo/Brava-serie is derhalve op de helft van z'n actieve leven, een mooi moment
om enkele verfijningen door
te voeren.

F

De belangrijkste veranderingen
zijn onder de motorkap aan te
treffen Fiat introduceert twee
voor de Bravo/Brava-sene nieuwe motoren en een verbeterde
krachtbron De 1,4 liter achtklepper heeft het veld moeten ruimen
ten gunste van een 1,2 liter zestienklepper Dit is beslist geen
achteruitgang, want de twaalfhonderd levert met 60 kW/82 pk twee
paardenkrachten meer vermogen
Ook de trekkracht is iets groter
Het maximale koppel komt echter
bij een hoger toerental vrij, zodat
de met de 1,2 liter motor uitgeruste Bravo/Brava op toeren
gereden moet worden voor een
levendig weggedrag
De nieuwe turbodiesel is ook
onderin smcuig dankzij het hoge
koppel dat snel vrijkomt Het
betreft hier Fiats direct mgespoten 1,9 liter JTD motor met common rail-techniek BIJ 1 500 toeren per minuut bereikt de motor
al zijn maximale trekkracht van
200 Nm Een jaar geleden presenteerde Fiat Auto het revolutionaire common rail-concept in de
Alfa 156 en het is niet zo verbazend de techniek zijn weg heeft

Dankzij de 3 4 liter zescilmder
boxermotor katapulteert de
Porsche m 5 2 seconden naar de
100 km/h En dat is toch een lekker gevoel1 Je voelt dat alles is
afgestemd op optimaal genieten
de stoelen zitten heerl'jk, het
dashboard is behalve zeer fraai
ook heel overzichtelijk Je voelt
de auto als een soort maatpak
om je lichaam passen De motor
maakt precies die brom die je als
automobilist m een opperbeste
stemming brengt

De belangrijkste wijzigingen aan de Bravo en Brava zitten onder
de motorkap. Het uiterlijk heeft enkele retouches ondergaan.
weten te vinden naar de Bravo en
Brava De 77 kW/100 pk sterke
turbodiesel levert m de Fiats
prestaties een benzinemotor
waardig De Bravo 1 9 JTD sprint
oijvoorbeeld in 10,4 seconden
naar 100 kilometer per uur en
pas bij 187 kilometer per uur
wordt de tegenwind de oliegestookte Bravo te sterk

schroefdtot 113 kW/154 pk De
maximum trekkracht is gelijk
gebleven, maar komt vrij bij een
lager toerental Hierdoor jakkert
de HGT nog gemakkelijker naar
in Nederland hoogst illegale snelheden Binnen acht tellen heeft
de top-Bravo de 100 kilometer
per uur bereikt en pas bij 213
kilometer per uur is de koek op

De topversie van de Bravo-reeks
heet HGT Onder de motorhuif
huist een 2,0 liter vijfcilmder met
vier kleppen oer cilinder Tot voor
kort leverde de krachtbron een
niet onverdienstelijke 108 kW/147
pk Fiat heeft de tweehter voor de
gelegenheid bij de kraag gegrepen en het vermogen opge-

De uiterlijke wijzigingen aan Fiats
middenklassers zijn minder mgnjpend De voorpartij is licht gewijzigd om het onderscheid tussen
de Bravo en de Brava te vergroten Je moet overigens nog altijd
goed m je binnenspiegel kijken
om te zien of je achtervolgd wordt
door een drie- of een vijfdeurs

Alle uitvoeringen heoben voortaan m carrossenekleur uitgevoerde bumperspoilers en spiegelhuizen
Het interieur is eveneens licht
aangepast Het meest opvallend
is dat de Brava nu net als zijn
dnedeurs broertje een mstrumentenpaneel met ronde klokken
heeft Het dashboard van zowel
de Bravo als de Brava is bekleed
met donkerder en zachter matenaal dan voorheen Verder zijn er
nieuwe bekledingsstoffen voor de
stoelen en velours tapijt Vrijwel
iedere versie van de Bravo/Brava
heeft bovendien een lederen
stuurwiel en een dito manchet om
de schakelpook Door alle mgrepen kan de Auto van het Jaar
1996 nog zeker drie jaar met
opgeheven hoofd dingen naar de
gunst van de koper

in de Oostenrijkse bergen, m de
buurt van Seefeld, hebben we het
systeem uitvoerig mogen testen
Om op dat terrein te komen hebben we eerst een lange maar
bovenal aangename rit door die
bergen gemaakt De Porsche is
een geweldige kameraad Het
blijft natuurlijk jammer dat je het
ding vrijwel nergens legaal de

sporen kunt geven Als je echt
gas geeft riskeer je ook meteen
je rijbewijs, want je hebt absoluut
geen moment m de gaten hoe
hard het wel gaat
Daarvoor rijdt de Porsche
gewoonweg te fijn Het is ook een
zeer veilige auto wellicht is het
bijna onvoorstelbaar, maar met
het PMS krijg je de Porsche werkelijk niet uit het spoor Er zit een
knopje in de auto waarmee je het
kunt uitschakelen, om het verschil
aan den lijve te kunnen ondervinden Zonder PMS is de 911
Carrera 4 nog steeds een geweldige auto maar als je te hard een
bocht instuurt raak je gegarandeerd m een slip Met PMS corrigeert de auto zichzelf als

bestuurder
kun je dat niet
eens beïnvloeden
Daarmee is meteen duidelijk
gemaakt dat onder de kap van
de Carrera 4 veel vernieuwingen
zitten Je begrijpt eigenlijk niet
dat de ingenieurs van Porsche er
steeds weer in slagen om zoveel
elektronica een goed plaatsje te
geven
Uiterlijk heeft de 911 het absolü
te succesnummer van Porsche
door de jaren heen zijn karakte
ristieke uiterlijk natuurlijk behou
den Details als witte knipperlich
ten voor en aan de zijkant en de
wit/grijze achterlichten maken
duidelijk dat hier de jongste
variant staat Och als ik toch
eens rijk zou zijn
i

Het enige minpunt (als je dat zo
zou mogen zeggen tenminste)
de auto is zo goed, dat zelfs
stoethaspels er aardig mee uit de
voeten kunnen Ze moeten er
natuurlijk wel een kwart miljoen
voor over hebben, want dat kost
de auto Wie de voorkeur geeft
aan de cabriolet moet zelfs
279 500 guldens neertellen
Waren de Porsches in het verleden Spartaans aandoende voertuigen, die van de bestuurder
toch wel het een en ander aan njvaardigheidstechnieken vergden
de nieuwe Carrera 4 laat zich
werkelijk door iedereen rijden
Je kunt namelijk blindelings vertrouwen op het PSM (dat staat
voor Porsche Stabiliteits
Management) een elektronische
njdynamiek-regeling Die grijpt
volledig automatisch m als een
auto dreigt uit te breken Onderen overstuur worden vanzelf
gecorrigeerd
Op een afgesloten parkeerterrein

Uiterlijk nauwelijks veranderd, maar onderhuids een supermoderne en sublieme rijmachine

Vóór Expert
gaat niets te ver,
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GSM-TELEFOOIU

Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa.
Gratis Expert All-Risks-Garantie
(bij aankopen boven 490,-).
Geldt niet voor mobiele telefonie.

INVENTUM SEMI-PROFESSIONELE FRITEUSE
Vaatwasbestendige RVS kuip. Grote inhoud. Oververhittingbeveiling.
i ^ Temperatuursensor voor supersnel opwarmen en een constante
temperatuur. Koude zone voor
-.;' behoud van de olie. NU
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(BC Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten.

oratie v.»:... rnjncombinat'emeu.jarifl •..

(Bic) Vakkundige en snelle service.
(ll€) Gratis Geluidsgarantie.
(lic) Gratis Video-onderhoud.
mm GratisOmruilgarantie.
l^^\ Modern betaalgemak
\V7 met o.a. de Expert Creditcard.
MET GRATIS
REMIA FRITESSAÜS EN
5,- RETOUR OP REMIA
VLÖEIBAARVET

(iMl) www.expert.nl

UNIEKE KANS!

PIONEER NS 5 DESIGN HIFISET
BRASSEND
NIEUW! De top in design. Stereo
CASSETTEDEtlC
versterker, tuner en CD-speler in één
component. Met uniek display, dat
bij het aanzetten geruisloos omhoog
komt. Incl. afstandsbediening en
Ü^t
«fE:
luidsprekers
DO
in zwart, kersen
,(^5SPEAÏ(ERS>;
•ut . •.
^ •> of beuken.
*** - CRAT|S

Voor een groot deel van ons assortiment geldt nu,,7
dat als u één artikel koopt, u een tweede voor . '•'•
maaM,-kunt kopen. Bij artikelen vanaf 250,- ^
kiest ü bijvl-eejkTefal strijkijzer t.w.v. 29,-,. ' "«-v?
vanaf 500,- bijv. een Philips klokradio t.w.v. 49;-,..\
vanaf 750,- bijv. een Braun koff iezetter t.w.v. 79,- 7
en vanaf 1000,- bijv. een Sony wereldontvanger ~\.
t.w.v. 99,-. In de winkel vindt u ons uitgebreide
assortiment Kombi-Krakers waaruit u kunt
kiezen. Wees slim en pak het voordeel van
Kombi-Krakers. Deze actie geldt tot en
met 7 november 1998.

DESIGN RACK

MIELEW804
WASAUTOMAAT
Wasresultaat klasse A met zeer
lage verbruikswaarden.
Volelektronische besturing.
Diverse wasprogramma's.
Regelbare centrifuge tot
1100 toeren.
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ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

Haarlem*, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
'Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. "Audio, video, hifi.
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Zandvoortse voetbalvelden zijn in prima staat
E
ZANDVOORTSE
voetbalvelden verkeren
in puike conditie en er
<an altijd gespeeld worden. Zo
vas er afgelopen weekend
'oen competitie voetbal omlat de bond besloot al het
oettaal te schrappen en in
•oorgaande weken vielen er
iok al vele wedstrijden uit.
Joch in Zandvoort was er vol>p voetbal te zien. Zaterdag
verkte Zandvoort'75 een oeonwedstrijd af en de gehele
eugd van Zandvoortmeeuwen
ton terecht op de schitterende
,rasmatten. Ook zondag
ipeelde Zandvoortmeeuwen
crwijl TZB naar Hoofddorp
/ertrok om daar een oefenwedstrijd te spelen.
Een blik op de ranglijsten
•an de Zandvoortse voetbal:lubs leert dat drie van de vier
eams zeven wedstrijden gespeeld hebben. Aandere teams
ii die afdelingen komen tot
slechts vier wedstrijden zodat
de zaak al aardig ongelijk ligt.
Het Zandvoortmeeuwen zaterdag team heeft pas twee hele
wedstrijden afgewerkt plus
wee gestaakte wedstrijden
die ook nog uitgespeeld moe.en worden.
„Indien er meer dan zestig
orocent van de clubs meldt dat
de velden onbespeelbaar zijn
clan gooit de bond er alles uit,"
vertelt Henk Kinneging, bestuurslid van Zandvoortmeeuwen. „Dat kan ik ook wel beïrijpen want anders krijg je
veel competitie vervalsing. Ik
!it er echt niet over in hoe de
competitie wordt afgewerkt.
Geen paniek bestaat er bij ons

D

Storm en vooral veel regen hebben de laatste weken de
voetbalcompetities aardig' in de war geschopt. In de competities zijn de verschillen tussen de gespeelde wedstrijden
van de clubs behoorlijk groot. Paniek over de afloop van de
competitie bestaat er in Zandvoort echter niet.
over het competitie verloop, ik
maak mij er in ieder geval geen
zorgen over. Er is nog tijd genoeg. De velden bij ons zijn
trouwens prima bespeelbaar
en er wordt ook altijd gespeeld. Wij hebben altijd een
schaduwprogramma klaar liggen, indien de bond de wedstrijden er uit gooit. Hier kan
altijd wel gevoetbald worden."
Joop Paap, elftalbegeleider
van Zandvoort'75 ziet het verdere verloop ook niet somber
in. „Ook bij ons kan er vrijwel
altijd gevoetbald worden,"
zegt Paap. „Komen er bij de
bond veel meldingen binnen,
dat de velden niet bespeelbaar
zijn dan heeft het geen zin ons
te laten spelen. Er komt dan
een scheve verhouding. Er kan
natuurlijk best nog een strenge
winter komen, maar ik denk
dat we er wel uitkomen. We
zien wel hoe het verder verloopt. Wij staan in ieder geval
te popelen om te voetballen.
Er wordt lekker getraind en oefenwedstrijden spelen we ook.
De velden zijn bij ons namelijk
perfekt. Eenmaal konden we
niet trainen omdat vlak voor
de training een wolkbreuk losbarste boven het veld. Anderhalf uur later was het veld al
weer goed bespeelbaar, dus
wat dat betreft hebben we

geen klagen."
Het TZB veld aan de Kennemerweg bleek niet bespeelbaar zondagmiddag. Dat ligt
aardig laag en vertoonde hier
en daar plassen na de vele regenval van zaterdag en zondag. Coach Joop Blom kreeg
een telefoontje vanuit Hoofddorp en speelde daar op prima
bespeelbare velden van Overbos. „Daar was het prima om
te voetballen," stelde Blom.
„Meestal is het bij ons ook wel
te doen maar nu was er iets te
veel gevallen. Ik vind dat de
bond beter alles kan afgelasten zoals ze nu doen, dan hier
en daar een wedstrijd door te
laten gaan. Er is vrijwel geen
winsterstop en bovendien bestaat onze competitie uit maar
achttien wedstrijden, dus is er
nog ruimte genoeg. Er heerst
bij ons dan ook geen paniek
over het competitie verloop.
We trainen en oefenen gewoon
verder.
De zaterdagmiddagtak van
Zandvoortmeeuwen heeft pas
twee volledige wedstrijen gespeeld maar dat brengt ook
coach Fred van Rhee niet van
streek. „Ik was zelfs blij dat er
een paar weken niet gevoetbald werd," aldus Van Rhee.
„We hadden heel veel blessures en die zijn inmiddels aardig

[Sportief en swingend afscheid

genezen. Bovendien is het logisch dat de bond er alles uitgooit. Veel velden in Nederland zijn onbespeeltaaar. Hier
kunnen we echter altijd wel
voetballen. Onze velden liggen
op zandgrond en het water van
een fikse regenbui is binnen
een paar uur verdwenen. Ja, de
velden zijn hier schitterend.
De competitie maken we echt
nog wel af. De winterstop
wordt verkort en in plaats van
eind januari .beginnen we al
weer op 8 januari. Zit het weer
mee in januari dan is de zaak
zo weer recht gezet. Ik raak
ook niet in paniek, het komt
wel goed."
En dat de Zandvoortse
teams goed gebruik maken
van de gelegenheid tot trainen
en oefenwedstrijden spelen
taleek ook afgelopen weekend.
Zandvoortmeewuen won van
koploper in de derde klasse
Roda'23 met 4-3, TZB klopte
zesde klasser Overbos met 3-5
en Zandvoort'75 speelde een
verdienstelijk oefenpot tegen
Aalsmeer ondanks de 2-3 nederlaag. De spelers en coaches
staan echter te trappelen van
ongeduld om komend weekend weer om de punten te kunnen spelen.
Zandvoortmeeuwen oefende tegen Roda '2'.', op het uitstekend bespeelbare hoofdvcld

de dames Van der Meulen en
Spiers met 62 procent. Zij eindigden door dit resultaat als
derde. De tweede plaats in de
totaalstand werd behaald door
de heer Heidoorn en mevrouw
Kinkhouwers. Voor vier paren
viel het doek, zij zullen het de
komende acht wedstrijden in
De heren Emmen en Van der de B-lijn moeten proberen.
Muelen scoorden voldoende
In de B-lijn waren mevrouw
procenten om de eerste plaats
in de rangschikking op te ei- Van Os en de heer Harmsen
sen. Bij mevrouw De Kruijff en met 63 procent opnieuw de
de heer Kleijn, die de laatste sterksten. Op korte afstand
tijd zo goed presteerden en eindigden mevrouw Slegers en
uitzicht hadden op de eerste de heer Van de Staak als tweeplaats, was kennelijk de do- de. Beide paren, tezamen met
ping uitgewerkt. De laatste de heren Veldhuizen en Van
wedstrijd werd gewonnen door Leeuwen en de dames HeiZANDVOpRT - In de laatste wedstrijd van de eerste
competitie bij de Zandvoortse Bridgeclub, sloegen de heren Emmen en Van der Meulen in de A-lijn genadeloos
toe.

Foto Anclrc Lieburom

Zaterdag opening sporthal
ZANDVOORT - De ope- ergometer-roeien Willem Pijning van de nieuwe Zand- per. De Zandvoorter zal het
voqrtse sporthal aan de opnemen tegen naaste ZandDuintjesveldweg zal zater- voortse rivalen Pepijn Paap en
idag aanstaande niet onge- Jeroen van den Berg. De race
nerkt voorbij gaan. Naast over tweeduizend meter staat
het officiële gedeelte zal de gepland om tien over drie.
Voor deze wedstrijd is via de
ngebruikneming hoofdzakeijk door sporters worden ge- Koninklijke Nederlandse Roeiaccentueerd.
Hoogtepunt bond speciaal voor deze gelemoet het optreden van ergo- genheid apparatuur, inclusief
beschikbaar
neter-roeikampioen Willem TV-monitoren,
p
gesteld. Het publiek zal hierijper worden.
door de wedstrijd goed kunnen
In de ochtend vindt de offi- volgen terwijl Ronald Wustenciële opening plaats. Begeleid berg, van Eurosport, de weddoor de IJmuider Harmonie strijd van deskundig commenzullen om half elf jeugdige zaal- taar zal voorzien.
Daarvoor hebben al vele versporters via fakkels het "heili;e vuur van de sporters" over- enigingen, die gebruik maken
brengen van de Pellikaanhal van de sporthal, hun kunsten
naar de nieuwe sporthal. Aan- vertoond. Zo bijten de Volleysluitend zal de openingshan- balvereniging Sporting OSS
Jeling om elf uur plaatsvinden. en de badminton Sporting
Vanaf half een beginnen de Club Dirk van den Nulft om
^portdemonstraties van de di- half een het spits af. Om tien
over een laat basketbalvereni•'erse verenigingen.
Het hoogte punt van de mid- ging The Lions de talenten los
:
'ag wordt ongetwijfeld het op- op de splinternieuwe vloer, ter;
i'eden van wereld kampioen wijl de OSS gymnastiek om
v
an politie en brandweer in het tien voor twee voor fraaie de-

monstraties zal zorgen. Om
half drie volgt er een karatedemonstratie van leden van
Sportcentrum Kenamju.
Zoals vermeld volgt dan het
optreden van de ergometerroeiers om tien over drie. Tien
voor vier gaat de handbalclub
ZVM-Rabobank voor het nodige spektakel zorgen, gevolgd
om half vijf met voetbal van de
allerkleinsten van Zandvoortmeeuwen. De sportdag wordt
besloten onm kwart voor vijf
met een voetbalwedstrijd tussen de F-junioren van Zandvoortmeeuwen en TZB.

[
!

doorn en Paap, promoveerden Vrolijk en de dames Jurriaans
naar de A-lijn. Uit deze lijn de- en Meijer.
gradeerden vier paren naar de
In de competitie op donderC-lijn.
dagmiddag werd de eerste
wedstrijd van de tweede comTussen mevrouw Koper en petitie gespeeld. In de A-lijn
de heer Luijkx klikt het blijk- gaven de dames Van Dillen en
baar erg goed. Dit nieuw ge- De Muinck gelijk hun visitevprmde paar behaalde in de C- kaartje af met een score van 65
lijn de overwinning met 62 pro- procent. Tweede met vier procent en werden tevens kam- cent minder werden de heren
pioen in deze lijn hetgeen pro- Hogendoorn en Weijers.
motie
naar
de
B-lijn
Mevrouw Janssen en de heer
betekende. De tweede plaats Santoro startten goed in de Bin de laatste wedstrijd was lijn. Zij scoorden 59 procent en
voor de dames Van der Meer wonnen. De dames Eijkelboom
en Sikkens met 50 procent. De en De Fost bleven daar twee
overige promovendi zijn de da- procent bij achter, hetgeen
mes Van Deursen en Van goed genoeg was voor de tweeDuijn, de dames Lemmens en de plaats.
ADVERTENTIE

ZANDVOORT - De handballers van ZVM-Rabobank leden
een teleurstellende 13-19 nederlaag tegen HVH. Vooral door
een paar zware blessures werden de Zandvoorters genekt.

zoals de basketballers Maarten Paap en Joke
Draijer, zagen elkaar tot hun verrassing voor het
eerst sinds jaren terug. Maar het afscheidsfeest
had voor sommigen ook een droevige klank.
Oudgediende Fekke Boukes verzuchtte dat hij zich
een beetje weemoedig voelde. Gerard Versteége
gaf Cor Korver een zakdoek voor het geval het hem
te veel zou worden. Korver deelde echter dapper
mee dat hij die louter gaat gebruiken voor
vreugdetranen bij de opening van de nieuwe hal
aanstaande zaterdag

ZANDVOORT - The Lions
behaalde in een schitterend
duel een mooie 61-46 ovcrwinning op Akrides 4. Vooral
in de tweede helft was een
ontketend Zandvoorts basketbalteam te zien.

Van der Meulen en Emmen slaan toe

Zware blessures worden
team ZVM-Rabo fataal

^'oor de laatste keer gejuich in de Fellikaanhal.
Zaterdagavond werd tijdens een zeer druk bezocht
eest en een zinderende zeskamp afscheid genomen
ran de hal, die binnenkort gesloopt wordt. Het
minnende team (Zandvoort Noord) kreeg een beker
ran Cor Korver, één van de oprichters van de'oude
jhal. Oud-wethouder Gerard Versteége (rechts)
[juichte de winnaars eveneens toe. Het feest in de
porthal ging door tot in de vroege uurtjes. De
|band Hi Five wist (oud-)sporters, (oudsportbestuurders en politici op te zwepen tot
uitgebreide danssessies. Sommige oud-sporters,

Ontketend Lions
zegeviert fraai

Het zat de Zandvoorters niet
erg mee in deze wedstrijd. Het
was een thuiswedstrijd, maar
die moest in Kudelstaart worden afgewerkt. De nieuwe
sporthal was nog niet beaschikbaar voor de Zandvoortse handballers. Bovendien liepen twee dragende spelers, Peter Pennings en Nick Grijakovic zware blessures op waardoor het
ritme
geheel
verdween bij ZVM-Rabobank.
Tot de periode van blessures
had ZVM-Rabobank de strijd
onder controle. In de eerste
helft speelden de Zandvoorters heel goed handbal. De formatie van coach Dirk Berkhout stond constant op voorsprong en had de score een beter aanzien kunnen geven indien de kansen beter benut
waren. Nu gingen de Zandvoorters de rust in met een 9-8
voorsprong.
Vlak voor de rust viel Peter
Pennings uit met een beenblessure en toen Nick Grijakovic met een zware blessure aan

de achillespees naar het ziekenhuis werd afgevoerd, stokte het ritme in het Zandvoortse team. „Het zijn dragende
spelers die ja dan heel erg mist,
waardoor de wedstrijd uit je
handen glipt," stelde coach
Berkhout.
De Zandvoorters waren aangeslagen en zagen HVH langszij komen om vervolgens een
ruime voorsprong te nemen.
De Zandvoorters probeerden
het wel en forceerden nog een
paar strafworpen. die echter
niet benut werden. „Dit is een
tegenstander die normaliter te
kloppen is." ging Berkhout
verder. ..De scherpte was na j
die blessures echter verdwenen, waardoor veel kansen en
strafworpen werden gemist.
Het is ook wel een behoorlijke
aderlating als je twee spelers
ziet wegvallen." Doelpunten:
Patrick Terpstra 4, John Terpstra 3. Luk Vukic 2, Nick Grijakovic 1. Peter Pennings l, Martijn Hendrikse 1. Edwin Berkhout 1.
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Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag:
00.00-07TOO ZFM Nonstop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-12.00 De Watertoren
12.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-20.00 ZFM Nonstop
20.00-22.00 De Kustwacht
22.00-24.00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00.00-07.00 ZFM Nonstop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-11 00 DeWatertoren
1 1 .00-1 2.00 ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
12.00-13.00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
13.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-18.00 ZFM Nonstop
18.00-1900 ZFM Sport
19.00-20.00 v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
20.00-22.00 Eurobreakdown
22.00-24.00 BPM
Zaterdag:
OO.OO-OffOO ZFM Nonstop
08.00-10.00 Broekophalen
10.00-12.00 Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Calé Neuf)
12.00-18.00 Zandvoort op Zaterdag
1800-19.00 Tussen Pits & Paddock
19.00-20.00 DeCocquerell
20.00-24.00 De Kustwacht
Zondag:
00.00-09.30 ZFM Nonstop
09.30-10.00 Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
10.00-12.00 ZFM Jazz
12.00-17.00 Zandvoort op Zondag
17.00-19.00 ZFM Magazine
19.00-24.00 De Kustwacht
21.00-24.00 Kustwacht Report
NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/ZFM

Coach Valjavec stuurde zijn
beproefde vijftal dit keer het
veld in met een vrijere opdracht dan voorheen. Dit resulteerde in een sterk begin
van vooral Robert ten Pierik.
die viermaal op rij scoorde en
de laatste met een fraaie driepunter. De verdediging stond
onder leiding van Peter Noortman ook goed opgesteld, zodat in de beginfase een goede
balans was te vinden tussen
aanval en verdediging. Toen
forward Ron van der Mije begon warm te draaien bleef
Lions met goed basketbal aan
de goede kant van de score.
Akrides kwam de eerste klap
te boven en vocht zich dapper
terug in de wedstrijd. Lions
verslapte in de slotfase van de
eerste helft. Het Zandvoortse
spel werd toen ontsierd door
veel balverlies en de spelers
gingen voor te veel eigen eer.
Akrides profiteerde en werkte
de achterstand weg en ging
zelfs nog rusten met een 29-30
voorsprong.
Na een wat aarzelend begin
van de tweede helft begon
Lions aan een imponerende
puntenreeks. De verdedigingzat weer opslot mede door uitblinker Peter Noortman. die
onder de borden heerste en
goed werd bijgestaan door
Ron van der Mije. Mede door
een perfect uitgevoerde fastbreak voerde Lions de score
op. waarbij Akrides steeds
achter de feiten aanliep.
In het laatste gedeelte van
de wedstrijd werd forward Ron
van der Mije, middels uitstekende assist van Noortman
voor de volle honderd procent
gebruikt en scoorde hij de laatste twaalf punten. Lions liep
zodoende uit naar een 61-46
overwinning. Weet Lions het
opportunistische spel te vervolmaken dan zal menig tegenstander verslagen worden.

Klaverjassen
ZVM/Rabo

ZANDVOORT - De klaverjascommissie
van
de
ZVM/Rabo handbalvereniging organiseert zaterdagavond 7 november de derde
wedstrijd van het klaverj asseizoen.
Om mee te doen moet tien
gulden per koppel betaald
worden. Inschrijven is mogelijk tot zaterdagavond kwart
voor acht en wel in het clubgebouw van de vereniging aan de
Duintjesveldweg. De klaverj asstrijd begint om acht uur. Problemen met vervoer naar het
clubhuis worden door de
handbalvereniging opgelost.
Halen en weer naar huisbrengen kost twee gulden. Dan
moet wel mevrouw J. de Jong
van te voren worden ingelicht.
Tot vrijdagavond tien uur
kan er gebeld worden naar telefoonnummer 5716219.

Damesteam ZHClaat kansen liggen

ZANDVOORT - De ZHC
hockeysters speelden zondag een goede partij tegen
koploper VW, maar gingen
toch met 0-3 ten onder. Vooral in de tweede helft kregen
de Zandvoortsen enige goeIn de hal is van alle sporten de kansen op de gelijkmaker.
foldermateriaal beschikbaar
en worden door clubbestuurDe wedstrijd was amper beders van Zandvoortse vereni- gonnen of de Zandvoortse hocgingen
informatieverstrekt keysters keken al tegen een 0-1
over de diverse sporten en de achterstand aan. In eerste inverenigingen zelf. Tijdens de stantie werd een strafcorner
sportdemonstraties staat een weggewerkt maar toen de bal
aantal fitness-toestellen in de uit de rebound alsnog werd inhal opgesteld waarvan de toe- gezet was doelvrouwe Marije
schouwers, onder toezicht van van der Meulen kansloos. Het
instructeurs, gratis gebruik leek dat ZHC naar een grote
van mogen maken.
nederlaag werd gespeeld. VW
combineerde uitstekend en
ook individueel beschikte VW
over veel kwaliteit. Er ontstonden kansen voor VW doch de
Zandvoortse doelvrouwe hield
stand. Doordat de doelpunten
pende Van Riet. Dat kostte uitblijven, kreeg ZHC steeds
Hehl zo'n zes plaatsen waarna meer vat op het spel. Met grote
hij opnieuw de jacht moest in- inzet werd de aanvalsgolf van
zetten. Ronde na ronde werkte VW opgevangen en bleef het
hij zich naar voren en finishte voorlopig bij het ene doelpunt.
uiteindelijk als negende waarmee hij niet ontevreden was.
Aanvallend kwam het ZHC
spel in de eerste helft niet tot
,,Ik heb er zeven ingehaald zijn recht. Dat veranderde in
en ben alleen door Pim van de tweede helft vanaf de start.
Riet voorbij gestoken." aldus ZHC trok zich niets aan van de
Fred Hehl. „Maar die kwam status van VW als koploper in
ook zo hard voorbij, alsof ik stil deze competitie en zette alle
stond. Ik heb al een hele tijd schroom van zich af. Met goed
het idee dat mijn motor niet aanvalsspel werd het doel van
helemaal fris meer is en denk VW onder druk gezet en ging
dat ik voor volgend jaar maar ZHC op zoek naar de gelijkmaeens een compleet nieuwe laat ker. En die gelijkmaker had er
bouwen. Deze heeft er trou- moeten komen en had zeker
wens al de nodige kilometers niet onverdiend geweest.
opzitten. Ik ben tenslotte goed
Een prachtige genomen
voor een klassering bij de eer- strafcorner werd besloten met
ste vijf, dat heb ik in het verle- een keihard schot doch rakeden al bewezen." concludeer- lings langs de paal. Kansen
de de Zandvoorter.
kwamen er ook genoeg, maar

Pred Hehl ook in de top-tien
ZANDVOORT - Nadat vo-

In de laatste race van het sei-

'naakt van het succes van

Ricard legde Hehl beslag op de

''ige week melding was ge- zoen op het circuit van Paul
Dillon Koster bleef de be- negende plaats. De Zandvoorter kwam in de training niet
a'ichtgeving over Fred Hehl
chterwege. Deze ' Zand- geheel uit de verf en moest
v

vanaf een vijftiende plaats veroor.tse coureur eindigde als
.chtste in de strijd om de na- trekken. In de race startte
j-ionale titel bij de Renault Hehl fantastisch en lag al snel
Beganes.
op een zevende plaats, tot hij
moest uitwijken voor een slipa

ADVERTENTIE

sincloorO
iLicht voor wonen en werken
Jan Rebelstraat 24
Amsterdam-Osdorp
• :Kfuirenplein
teleloon 020.4109696

toonkame'rs en
llchtadvles
•
ma.-Vrij.09.00-17.00
za.10.00-16.00

Miranda Schilpzund baanl zich een weg door de VVV-dofensie. maar /.al niet weten te scoren

de Zandvoortse vrouwen schoten iets te kort in de afwerking
van de fraai opgezette aanvallen. VW moest terug in de verdediging en kon slechts overeind blijven door het weggeven
van enige strafcorners. Die

werden best goed voorgezet,
maar bij de afwerking ontbrak
een beetje geluk. WV-kwam
vrijwel niet meer aan aanvallen
toe. De Zandvoortse defensie
had de zaak goed onder controle.

Met nog tien minuten te counters te plaatsen waaruit
gaan zette ZHC aan voor een nog gescoord werd ook. De uitslotolïensief. Ook de verdedi- eindelijk 0-3 nederlaag was gpflatteerd en met een beetje
ging trok verder ten aanval.
meer geluk en precisie had er
Dat bood VW de nodige meer ingezeten voor ZHC dan
ruimte om enige gevaarlijke de/,e nederlaag.
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Weekmedia 17

De Ruyterstraat 44, zonnig tweekam. app.
(vh. 3) op de eerste etage met fraai uitzicht
over zee. Ruim balkon op het zuidwesten.
Ind.: hal; woonkam. met houten vloer; balkon
met houten vlonders; ruime slaapkam. met
vaste kastenwand; badkamer met douche en
wastafel; toilet; keuken.
Vr.pr. ƒ 279.000,- k.k.

Programma Restaurant Queenie
rr.HERFST

OPEN HUIS
Oranjestraat 17 rood, zat. 7/11 van 11.0013.00 uur. In het centrum van Zandvoort gelegen bovenwoning. Ind.: 1 e et. hal; L-vorm. living; royale slaapkam. met wastafel; balkon;
keuken; toilet; douche. De woning is v.v. kunststof kozijnen met isolatieglas.
Vr.pr./198.000,-k.k.

Antaris

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

In De Drie Hoven, is voor de divisie Somatiek een vacature ontstaan voor
de functie van

Zat. en zon. 7 + 8 nov.:

Rendez-Vous de Chasse (Wildavond)

Zat. 14nov.:

TEXELAVOND
een avond met uitsluitend Texelse producten, met o.a. garnalen,
visspec. en lam
en strandjutter Maarten Boon met z'n sterke verhalen.

Vrij. 20 nov.:

Wijnproefavond, thema „Duitsland",
afgesloten met een fijne vismaaltijd.

Vrij. 27 nov.:

Wijnproefavond, thema „Frankrijk" en „Zuid-Afrika",
afgesloten met een bourgondische maaltijd.

Woensd. 9 dec.:

Oer-Hollandse avond met o.a. stamppotten, capucijners etc.

Do. 10 dec.:

Zeeuwse mosselavond

Do. 17 dec.:

Oer-Hollandse avond

Alle woensd.>dond. en vrijdagen • ; '

Secretaresse m/v
centrümloorlseniqreh.-:

voor 27 uur per week (75%)
De werktijden zijn in nader overleg vast te stellen.
De taken bestaan o.a. uit:
- agendabeheer, telefoon- en postbehandeling en archiefbeheer van de
divisiemanager Somatische Zorg en van de medisch
eindverantwoordelijke;
- secretariaatswerkzaamheden voor de divisie zoals het
concipiëren/typen van brieven, rapporten, (beleids)nota's,
kopieerwerk, etc.
- vergaderingen voorbereiden en notuleren, en overige daaruit
voortvloeiende werkzaamheden;
- ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de divisie
Somatische Zorg.

1 i

:
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|s<?matoek;;:een divisie
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Functie-eisen:
- relevante middelbare beroepsopleiding en aanvullende opleidingen op
het vakgebied;
- werkervaring in een soortgelijke functie;
- ervaring met tekstverwerkings- en spreadsheetprogramma's;
- klantvriendelijk, dienstverlenend met oog voor detail.
Arbeidsvoorwaarden:
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Ziekenhuiswezen. De
functie is ingeschaald in FWG 40, max. ƒ 4.300,- bruto per maand bij
een volledig dienstverband.
Informatie en sollicitatie:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer
J. A. L. Mijnen, divisiemanager Somatische zorg, tel. 020 - 617 74 05,

toestel 5149.
Schriftelijke sollicitaties kunnen tot 14 dagen na het verschijnen van deze
advertentie gericht worden aan afdeling PO&O, t.n.v. mevrouw
R. H. Vlek, personeelsadviseur, Louis Bouwmeesterstraat 377,1065 NS
Amsterdam.

,DINER VOOR TWEE

MAKELAAR O.G.

een 7-garigen verrassihgsirienu
voor ƒ 85,- per twee personen

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
!NVM:

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

Voor reserveringen en/of inl.
tel 5713599

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

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

VERSE DAGSCHOTEL
VASTE PRIJS ƒ 14,50

Verhuizingen

TURN2VER

WEKELIJKS EUROPA

Secon Group B.V. is een groep van mode-ondernemingen, die zelfstandig werken binnen een aantal segmenten van de confectiemarkt. Het bedrijf heeft zich snel ontwikkeld
en neemt inmiddels een vooraanstaande positie in met toonaangevende merken als
TurnOver, Another Woman, Creenstone, Easy Comfort, Arrow, Gentiluomo, G-star,
Performen's, A-rticles en Book's.

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

4-woensdag 5-doriderdag
6-yrijdag
kip
tartaar
vis
frites
+ ui
stóöfpot
9-maandag
10-dinsdag
taghatelle
kip •-. kerry
met zalm |
rijst

ERKENDE
VERHUIZERS

Tevens Verse SUPERMOSSELEN ƒ 24,50
Open van 16.00-02.00 uur
Gasthuisplein 10 - 2042 JM Zandvoort
Tel. 023-5714638

BETAALBARE
KWALITEIT

Secon Fashion Service B.V., een zelfstandige onderneming binnen Secon Group, verleent haar diensten aan de mode-ondernemingen, onder andere op het gebied van financiële administratie, logistieke zaken en automatisering.
Secon Fashion Service B.V. is per direct op zoek naar:

•

Zat. avond bij Single Dance Soc.

TELEFONISTES / RECEPTIONISTES /
MEDEWERKSTERS POSTKAMER
op partime en fulltime basis
In deze functie houd je je bezig met het bedienen van de telefooncentrale, het ontvangen van bezoekers en deze doorverwijzen naar de gewenste afdeling, het verzorgen
van de inkomende & uitgaande post, het bestellen en beheren van kantoorartikelen,
het printen, versturen en archiveren van Océ-facturen en overig voorkomende werkzaamheden.
Profiel
Wij zijn voor deze functie op zoek naar representatieve kandidaten die beschikken over
een MBO werk- en denkniveau, een aantal jaren relevante ervaring en een prettige telefoqnstem. Je hebt een dienstverlenende, klantvriendelijke instelling en geen negen
tot vijf mentaliteit. Verder beheers je Engels, Duits en Frans met name in woord.

"DE MANEGE"
Artiestengale met rond middernacht
optreden
MARIANNEWEBER

i.v.m. ons 16 jarig bestaan RECEPTIE van
20.30-22.15 uur.
Leden en aspirantleden worden
uitgenodigd voor een drankje en een hapje.
Uitsl. ongeb. mensen v.a 30 jaar.
Correct gekleed (no jeans)
Entree/ 25,-

KANSEN KRIJG JE NIET,
DIE MOET JE CREËREN
EEN HEAO DBELTODSTUDIE AAN DE HES AMSTERDAM

Info of res. 023-5716023

V ;A>STAET: 30 NOVEMBER 1998

Jouw schriftelijke reactie, inclusief curriculum vitae, kun je voor 12 november 1998 sturen naar Secon Fashion Service B.V., t.a.v. Mw. H. van Westen, Postbus 90049, 1006
BA Amsterdam.

1 ,

DEELTIJDSTUDIES
• Bedrijfseconomie (BE)
> • Bedrijfskundige Informatica (BI)'
• Commerciële Economie (CE) - < • Economisch-linguïstisch (EL)
• Management, Economie en Recht"(MER)
> •" • Internationaal Management (IM)
• International Management-Engfish Strèam (IM-ES)

Carpct-land is Europa's grootste specialist in vloerbedekking,
gordijnen en zonwering. Een bedrijf met meer dan 335
vestigingen in 9 landen dal een onstuimige groei doormaakt.
Óók in Nederland. Het succes van de Carpct-land benadering
is mede te danken aan een zeer uitgebreid en actueel
assortiment. Plus een persoonlijk advies aan onze klanten. Daar
bovenop krijgen Carpet-land-klanten hun aankoop snel thuis
of nemen deze direct mee.

Filiaalmanagers
Voor onze vestigingen in Flevoland en Amsterdam en omgeving
zoeken wij niiaalmanagers. Voor de goede verstaander:
Carpet-land zoekt een "retail-dier". Een liliaalmanager die ondernemend is ingesteld, die commerciële verantwoordelijkheid aandurft en die - niet onbelangrijk - van succes houdt. Uit ervaring

De deeltijdopleidingenzijn opgebouwd uit modulen.
U bepaalt uw eigen studietempo, zodathet aansluit bij
'irw bezigheden overdag. By eennormaal studietempo
volgtutweelesavondênperweek.Ukuntechtermeer
v
ofmindermodulenvolgettgedurendeeen lesperiode.

weet hij dat je daarvoor individuele medewerkers moet kunnen
inspireren en het geheel als een hecht icam laat opereren.
Als filiaalmanagcr bij Carpcl-land heb je visie op de lokale en
regionale markt. Je houdt voeling met de markt en signaleert
mogelijkheden om de omzet te stimuleren. Eventuele initiatieven
neem je samen met je districtsmanagcr met wie je op tal van
terreinen nauw overleg hebt. Hij is ook jouw eerste aansprcckpunl over zaken als het assortiment, de voorraden en de
administratie. Bij promoties, inkoop en automatisering zorgt hij
dat je efficiënte ondersteuning van het hoofdkantoor krijgt.
Je hebt minimaal een MBO-opleiding, bij voorkeur MDS, en
enkele jaren ervaring als bedrijfsleider in rctail. Beschik je over
cijfermatig inzicht, een planmatige instelling en ben je uit op
succes? Welkom thuis bij Carpel-lancl.

hes

AMSTERDAM
H O G E S C H O O L VOOR
ECONOMISCHE STUDIES
WWW.HESASD.NL i

POSTBUS 295.1000 AG AMSTERDAM
D Stuur mij de informatiebrochure deeltijdopleidingen
naam

voorletters _

adres

Klaar om jezelf te presenteren?

Stuur je schriftelijke sollicitatie binnen twee weken naar Carpct-land B. V.,
Anthony Fokkcrweg 21, 1059 CN Amsterdam, t.a.v. de heer B. van Vclthovcn.

carpet-land

postcode/woonplaats
telefoon (overdag)

_telefoon ('savonds),

e-mail

.fax

Stuur deze bon in een envelop-zonder postzegel-naar: Hogeschool voor Economische Studies
Amsterdam, Antwoordnummer 10751,1000 RA Amsterdam (telefoon 020 - 523 63 11)

11-13-14-15-17
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De plek
N DEN BEGINNE was er
niets. Tenminste: er waren
geen mensen. Er was alleen water. Ondiep water
: net riet erin. In den beginne
was de plek gewoon moeras.
Eeuwenlang.
Toen kwam de mens. En wat
doet de mens als hij uitgevist
n uitgejaagd is? Inpolderen!
De plek kwam droog te liggen.
Werd weiland. De plek zag
koeien verschijnen. Misschien
werd de plek
zelfs als akkerije gebruikt.
Eeuwenlang
Toen had de
mens genoeg
van weilanden
met koeien en
akkertjes. Andere tijden, andere wensen.
De veenbodem
van de plek
[werd afgegraven. Veen was
goed genoeg
voor koeien, maar niet voor de
grootse plannen van de mens.
Die stortte vette vruchtbare
klei waar eens veen was. En
plantte bomen in die klei, aan
de randen van de plek. De rest
werd opnieuw grasveld.
De koeien waren verdwenen
en de plek zag mensen komen.
Veel mensen. Ze gingen in de
zon liggen, op het gras. Ze ke'ken naar de bomen. Ze zagen
dat het goed was.
Maar niet goed genoeg. De
onnende mensen verdwenen
langzamerhand. Ze werden
jevolgd door wandelende
mensen, die langs de plek liepen en naar de bomen keken.
Maar de plek zelf werd stiller
en stiller. Er verschenen peinzende beheerders. Die zagen

dat de mensen hier niet meer
konden zonnen, de hoog opschietende bomen hadden de
plek flink in de schaduw gezet.
De plek moest maar bos worden.
En de beheerders plantten
struiken op de plek. De struiken groeiden flink en stonden
in de herfst vol bessen. Gelderse rozen, sleedoorns, meidoorns. Vogels streken erin
neer en vonden het wel goed
zo.
De plek. Een
paar honderd
vierkante meter Amsterdamse Bos,
vlak onder de
Bosbaan. De
plek was water
en moeras,
weide voor
koeien en weide voor mensen, en wordt
nu bos.
Eeuwenlang? Misschien wel. In het
midden van de plek, op een
open stuk tussen de drie jaar
terug geplante struiken, staat
een jonge eik. Helemaal uit
zichzelf daar gekomen en al
flink gegroeid. Eiken verjongen zich slecht in het Bos. Ze
kunnen niet tegen de snel
groeiende bomen als essen en
beuken op. Maar op dit open
stuk, op deze merkwaardige
plek, kan die eik het redden.
Misschien heerst dit eikje eens
als woudreus over de plek. Of
misschien komt de mens weer
op andere gedachten. De plek
ziet het allemaal wel. Hij heeft
de mens zien komen, hij zal de
mens zien gaan.

Niet dat Fiss in Oostenrijk als wintcrsportgcbicd heeft :ifgeda;in,
maar de trend is dat skiërs hun bestemming ook steeds verder weg
zoeken
Futo's Holland Intrrnutioruil

'Mensen gaan
's winters
steeds meer
7
richting zon

Vroeger was men 's winters al blij met vitamine C uit een
Spaans sinaasappeltje. Tegenwoordig zoekt men het liever
in vitamine Vakantie. Rond Kerstmis zit half Nederland in
het zonnige zuiden, op de Canarische eilanden of nog
verder weg in het Caribisch gebied en Azië. Het nieuwste is
Remco Daalder een winterzonvakantie op Sri Lanka en de Malediven.
Geskied wordt er eveneens, in de Alpen en nu ook in de
Rocky Mountains.
Sri Lanka is momenteel één van de meest populaire landen voor een winterzonvakantie.

ADVERTENTIE
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- De -.;.
oodschappen
Jjéurs

voor nieuwe producten en acties

H

OEWEL JE SOMS
hoort zeggen dat de
echte trendsetter het
verre reizen voor gezien houdt en gaat wandelen
op de hei, vliegt het grote publiek 's winters nog de halve
wereld rond. De winterreisgidsen zien er dan ook uitnodigend uit. Voor warme winters
kan men naar Zuid-Europa en
Noord-Afrika, tropische temperaturen vindt men in Azië en
Zuid-Amerika.
„De mensen gaan steeds

meer richting zon," zegt reisadviseuse Ina van reisbureau
Top Tours in Uithoorn. „Ze
gaan naar de Canarische Eilanden of verder weg. De Dominicaanse Republiek, Mexico, dat zijn verre bestemmingen die bij ons regelmatig geboekt worden."
Iets dergelijks ziet men in
Buitenveldert bij Toerkoop
Reisbureau Van Gelder. Opvallend is dat daar de Canarische Eilanden een tijdje minder populair geweest zijn. Nu
worden ze overigens weer volop geboekt. Diana Evertse, reisadviseuse bij Toerkoop: „Ik
denk dat men het op de Canarische Eilanr
:den een beet~~
/ ,~*.
,•%
je gezien had
en op zoek
ging naar andere bestemmingen. Voor
het
zelfde
geld kon j e bij ----wijze van spreken naar het Caribisch gebied. Heel voordelig
was bijvoorbeeld Isla Margarita bij Venezuela."
„Maar misschien dat mensen dat alleen boekten om tegen familie, kennissen en
vrienden te zeggen dat ze hélemaal daar geweest zijn. Nu ze
dat allemaal een keer gedaan
hebben, gaan ze toch weer liever terug naar de Canarische
Eilanden. Ik denk dat Nederlanders erg van terrasjes en
uitgaansgelegenheden houden
en die heb je hier meer."
Patricia Egelie is pr-medewerkster van touroperator
Arke in Rijswijk. Zij gelooft
niet dat de Canarische Eilanden minder populair geweest
zijn. „Maar er zijn te weinig
bedden, dus als je met Kerst
die richting uit wil, moetje een
jaar van te voren boeken. Een
heleboel mensen willen dat
niet, maar ze zoeken wel mooi

weer en kiezen daarom voor
verre bestemmingen. Dat is eigenlijk wel een trend: men gaat
een week naar Mexico, Californië, Hawaï, of Sri Lanka."
Egelie merkt dat de mensen._
ook steeds vaker actieve vakanties boeken. ,,Ze willen niet
meer alleen op het strand liggen. Florida en Californië bijvoorbeeld, daar gaan mensen
heen om te winkelen. Dat is
een beetje de hit in Amerika:
winkelen."
Sinds kort mogen Sri Lanka
en de Malediven zich verheugen in een groeiende belangstelling. De Arke wintergids
Sri Lanka en Malediven is nog
.

i

i

i i

i

Lanka en de Malediven niet genoeg te doen zou zijn," aldus
Egelie.
Gaan er eigenlijk nog wel
mensen op wintersport? Egelie: „Heel veel. maar de aantallen lopen niet op. De mensen
die trouw gaan skiën, blijven
dat doen, maar er zijn niet veel
nieuwe mensen die het gaan
proberen."

WAT DOETUIM CARREY
DAT KUNT U NU C AAN

Echte fanatiekelingen skiën
in Amerika. De Amerikaanse
sneeuw schijnt droger te zijn
dan de Europese en wordt liefdevol aangeduid als 'champagne powder'. Men vliegt doorgaans naar Denver in Colorado
en zoekt dan
^~
een winteri.

•tint Carrey in de originele film:
'The Truman Show?.
Nu te zieri in tte bioscoop*. ' •

sportplaatsin

Op Sri Lanka en Malediven
valt genoeg te beleven'
bescheiden, maar de foto's
spreken boekdelen. Eeuwenoude godsdiensten en cultuur
gaan hier hand in hand met
een prachtige omgeving en
strakblauwe lucht. Sri Lanka
heeft zand- en palmenstranden, lagunes, theeplantages,
wildparken met olifanten, waterbuffels, slangen, luipaarden, panters en herten, botanische tuinen, vogelreservaten,
koraalriffen die je vanuit bootjes met glazen bodem kunt bekijken en in rotsen uitgehouwen burchten.
De nabijgelegen eilandengroep Malediven is een soort
van tropisch paradijs met
schildpadden, gekko's, kokospalmen en broodbomen. In het
heldere zeewater rondom de
koraaleilanden
zwemmen
kleurige vissen. Wie van duiken
houdt, kan hier zijn hart ophalen. „We hebben nog van niemand gehoord dat er op Sri

ADVERTENTIE

de
Mountains.

Egelie: „Het
gaat nog niet
om heel grote
-^^^-^-^ aantallen
mensen, maar de mensen die
er vandaan komen zijn altijd
heel enthousiast. De sneeuw
en de bergen zijn er heel erg
goed en het weer is altijd mooi.
Naar Oostenrijk ga je vooral
om te skiën of te wandelen,
maar in Amerika kun je ook
veel andere dingen zien en winkelen."

'• V 's Middags, doordeweeks,-bent ü bij Pathé Cinemas meestal;?»;
goedkoper uit, voor alle films! Informeer naar ónze Voordelige!
> middagtarieven bij de kassa van het theater bij u in de buurt.:;'
P
.
•\•••:•••'• .'
voor reserveringen:
• •-•••~• ••f^'i-vy.y^f.
l Nationale Pathé Bioscoopreserveringslijn 0900.2025350 soct/pm;
- Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het fllmaanbod en aanvangstijden;^;
/ -'!',• U vindt de Pathé'bioscopën in.de.volgende steden: Amsterdam: B.ellevyé,Gjneran)a~/v$#!&
:', Tuschinski Den Haag - Eindhoven: Pathè Eindhoven -. Groningen: Pathé Groningen '-i^s
Maastricht: Pathé Maastricht - Rotterdam: Cinerama, Lumière en Pathé Schouwburgplein;^;;
'•'..'-.• Utrecht: Rembrandt. U vindt alle adressen van Pathé Cinemas in de GOUDEN GluS,'f8Bc
;: ...•".' • •'•• •
'Deze film draait nie.t in Rembrandt theater. Utrecht. '^C".A i'££i>'"AS%ssï

Jan Pieter Nepveu

In hel Koninklijk Theoler Carré is op
woensdag 4 en donderdag 5 november hel
nieuwe -avondvullend- bollet

Carmina Burana

ADVERTENTIE

Folo: Poul de Boeker

-iefhebbers van de vijftiger en zestiger jaren, met name de jukebox-fanaten, kunnen komend weekend
ui n hart ophalen in Autotron

lukebox-spektakel roept
leer jaren '50 en '60 op
ET KAN NIET anders of de echte jukebox-fanaat heeft de
data zaterdag 7 en
'ondag 8 november al geruime
tijd in zijn agenda staan. In dit
•veekend houdt 'De Jukebox
fanaat', een
•'ereniging
net inmiddels ruim
ïaOO leden,
>'oor
de elfde
:
'iaal in Au•otron het,
^ock Around
------the Jukeboxspektakel.
In het afgelopen
:
'ccennium is de beurs uitge•iroeid tot een happening,
'waarvoor zelfs Amerikanen de
''versteek maken.
De belangstelling voor de
nostalgische muziekmachine
leeft nog altijd niet zijn hoogepunt bereikt. De interesse
''oor de jukebox neemt nog
^arlijks toe. Naast de rond de
''ijlhonderd machines - een
d
bsoluut record - zijn ook anc
'.ere attributen uit de jaren
Hil'tig
en zestig op het jukel:)
ox-evenement aanwezig. Zoflipperkasten, eenarmige
}
anciieten, koelkasten, benzi-

nepompen, neons, emaile borden, radio's, tv's. ventilatoren,
kleding, pindapotten, speelgoed, servicegoed, verlichting,
posters, meubilair en duizenden grammofoonplaten.
Naar schatting van de orga-

markt hoofdzakelijk uit machines die nog een fikse opknapbeurt moesten ondergaan. De laatste jaren is echter ook de belangstelling voor
'kant-en-klare' jukeboxen aanzienlijk gestegen. Men hoeft
echter geen
techneut te
zijn om zelf
een jukebox
op te knappen. Aan de
hand van een
serviceboek
----- of door een
beroep te
nisator, zullen komend week- doen op de vereniging De
end meer dan driehonderd ju- Jukebox Fanaat kan men zelf
keboxen van eigenaar verwis- een heel eind komen.
selen. De verklaring voor dit
grote aantal is omdat de prijOp het Jukebox-spektakel
zen redelijk zijn. De 'gesloten' wordt dit jaar weer veel aanmachines uit de jaren '60 gaan dacht besteed aan nevenactivoor vijfhonderd gulden de
viteiten. Zo zijn er verschillendeur uit, terwijl voor een top- de muziekoptredens en dansmachine als de Wurlitzer 2000 demonstraties, uiteraard alleuit 1956 of een Seeburg V-200 maal met een knipoog naar de
uit 1955 al snel tussen de
jaren '50 en '60.
twaalfduizend en zeventienRock Arouncl tlie Jukebox op zalcrduizend gulden wordt neerge- dag:
7 en zondag: 8 november van 10teld.
1S uur in Autotron Hosmulen (gclcToen de eerste jukeboxfana- gcn aan de A 50 's Hertogcnboseliten zich zo'n jaar of vijftien ge- Nyiiicgcn. De toesansprijs bedraagt
leden verenigden, bestond de vijftien ffulden.

Ook fiipperkasten, koelkasten,
radio's, platen en pindapotten

Tijdens onze
Rolf Benz-expositie
mag u overal
aankomen.
61

P&P B1205
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Welk woord komt er in het balkje?
l-'illlk'llil KolflifiiRolf Benz is een van de grote Europese meubelmerken.
Zijn zitmeubels hebben altijd iets speciaals. Ze combineren een
opmerkelijk comfort

met een uitgesproken design. Heel

exclusief, daarom noemen we het ook geen meubelshow, maar
een expositie. Met dit verschil dat u er best even in mag gaan
zitten. U bent uitgenodigd.

mondileder

stoutenbeek

Wij komen graag bij u thuis.

Mondileder Stoutenbeek Diemen. Sniop 7 (Meuhelbotilevard Diemen),
ringweg Amsterdam afslag S113. Telefoon (020) 600 87 59.
Socsterberg. Amersfoortsestraat 76. Telefoon (0346) 35 20 07.
Bezoek ons ook op Internet: www.stoutenbeek.nl

Vestiging Soesterberg zondag^geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

HORIZONTAAL: l droomgbeeld: 6 peulvrucht: 12 voegw.:
13 varkenshok: 15 familielid: 16
in opdracht: 17 zendgemachtigde: 19 taxateur: 22 omroep:
23 beginstreep: 25 heester: 26
bijb. fig.: 27 eens: 29 gereedschap: 30 koper: 31 voegw.: 32
pi. in Frankrijk: 34 nobel: 36
lidw.; 37 wondvocht: 38 drank:
40 klinknagel: 41 gelijk: 43 mager: 46 alles inbegrepen; 49 etage: 51 Az. land: 52 omgeving: 53
familielid: 54 bodem; 56 Europeaan: 58 pi. in België; GO neiging; 61 troep: 63 akker; 64 pi.
in N.-Brabant; 65 onzichtbaar:
67 steensoort; 68 Rijksstudietoelagcn; 69 uitroep; 70 godin;
72 neon: 73 onbep. vnw.: 74
kunstenaar.

VERTICAAL: l Ned. schilder: '
2 binnen: 3 pers. vnw.; 4 even- !
zo: 5 gast: 7 bedwelming: 8 j
handvat: 9 namiddag: 10 ovaal:
11 traliewerk: 14 bijwoord: 18
watering: 20 ooievaar: 21 split- !
sen: 22 mil. opleiding; 24 prik- '
keling: 26 aangeslibd: 28 pi. in i
Limburg; 30 spel: 33 ceiïum; 35 j
lidw.: 37 vordering; 39 vr. munt: j
42 hoender: 44 achter; 45 j
scharnier: 46 planeet: 47 lage i
rivierstand: 48 schurk: 50 specerij: 53 ernst: 55 pers. vnw.: 57
slot'; 59 voorbeeld; 61 lede- j
maat; 62 knaagdier: 65 toespijs; 66 voorz.; 69 voorz.; 71 j
zangnoot.
\
Oplossing vorige puzzel
BESCHAVINGSVORM

i

van hel Koninklijk Ballet van Vlaanderen
te zien.
Voot dit ballet liel choreograaf Mauricio
Wainrol zich inspireren door de beroemde
cantate van de Duitse componist Carl Orff.
Al sedert 1937, woarin Orffs werk voor het
eerst werd uitgevoerd, waren de 'wereldlijke liederen voor solisten en koor, begeleid
door instrumenten en magische beelden,
een bron van inspiratie voor choreografen.
Voorafgaand aan 'Carmino Burana' tekent
huischoreogroaf Danny Rosseel voor het
eerste ballet van deze avond, Seen wilhin
a Square. Op de tweede cellosuile van
Bach -die live wordt uitgevoerd- creëerde
hij een nieuw ballet voor een tienlal donsers.
De voorstelling beginl om acht uur 's
ovonds. Tegen inlevering van onderstnande
bon aon de kossa von Koninklijk Theoler
Carré, telefoon 020-622.5225, krijgen
lezers vijf gulden korting op de reguliere
toegangsprijzen von 59, '19 en 39 gulden.
Deze korting is ook van toepassing op de
speciale prijzen die gelden voor Pas 65+
en CJP (moximoal vier personen per bon).
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Banen- en opleidingenkrant van Weekmedia

LIDAY

Amsterdams: Stadsblad

Amstélveeris Weekblad

.Diemer Courant

Aalsmeerder Courant

de Nieuwe Bijlrfier

Uithoornse Courant

Nieuwsblad Gaasperdam

de Ronde Vener

Buitenveldertse Courant

Zandvöorts Nieuwsblad

LAND

REISBURO'S
l loliclay I/and rcishuro'.s is een toonaangevende keten met inmiddels
meei dan 60 ici.sburo'.s in Nederland Vooi onze reisburo's in
Amsterdam en directe omgeving zoeken wij enthou.sm.ste, cieatie\e en actiegenchte collega's, voor minimaal 32 uui per week, in de
lunate \:in

OFFICE MANAGER
EN

REISADVÏSEUSE

(M/V)

Als office manager ben je verantwooidelijk voor de verkop van vakantieiei/en in je eigen rei.sbuio Het coachen en motiveren van je collega's is een belangrijke activiteit om succesvol te zijn en je omzetresultaten te bereiken Als „ondernemer" ben je ook verantwoordelijk
\ooi het budget, personeelsbezetting en lihaalveizorging
Ie hebt leidinggevende capaciteiten, flinke do.sis motivatie, verkoopervarmg en je bent uiteraard bekend met de branche
Als reisadviseuse adviseer je onze klanten ovei vakantiereizen en ben
je verantwoordelijk voor een .succesvolle verkoop De nadruk ligt op
enthousiasme en een optimale service aan onze klanten
I Iet is een pré als je in bezit bent van een SEPR l diploma en enige
weikervanng in de reisbianche Uiteiaaicl ben je service-gericht en m
staat om zelfstandig te werken
Voor beide functies bieden wij een goed salaris en prima voorwaarden
o a maandelijkse omzetgerelateeide verkooppremies De office manager bieden wij een bonusregeling aan, die ongeveer 1,5 maandsalans bedraagt als de doelstellingen gerealiseerd worden De werksfeer i.s
meer dan gemiddeld in onze dynamische, snelgroeiende organisatie

Enthousiast voor een job bij Holiday Land?
Schrijf dan nu je sollicitatiebrief en stuur deze met je curriculum vitae
aan

H OLIDAY

LAND

T.a.v de heer A J van Rijn, Postbus 12060, 1100 AB Amsterdam

ALRAVEN VAN HALL COLLEGE
BEROEPSOPLEIDINGEN
SECRETARIAAT.BEDRIJFSADMINISTRATIE,
COMMERCIËLE DIENSTVERLENING,
J U R I D I S C H E DIENSTVERLENING, LOGISTIEK,
AUTOMATISERING EN BEVEILIGING

Beroepsopleiding voor VROUWEN
geen leeftijdsgrens
doorgroeimogelijkheden
parttime werk mogelijk!
In januari 1999 start VVS Amsterdam i.s.m.
VVS Noord-Holland en Arbeidsvoorziening
regio ZNH een opleiding tot:

KLANTENADVISEUR
(MEDEWERKER KLANTENSERVICE)
Dit is een opleiding met BAANGARANTIE!
De functie:
werken m een Call center (telefonische receptie en/of klantenservice) van bijv. de
POSTBANK of een andere financiële instellmg.
- het geven van adviezen;
- het geven van informatie.
De opleiding is bedoeld voor vrouwen die:
- geen betaald werk hebben maar dit wel
graag willen;
- als vooropleiding HAVO of MBO hebben;
- beschikken over goede communicatieve
en sociale vaardigheden.
De opleiding duurt ca. 6 maanden (inclusief
stage). U komt 2,5 dag per week naar
school. Tijdens de schoolvakanties en op
woensdagmiddag wordt er geen les gegeven.
Bent u geïnteresseerd? Wij houden een
voorlichtingsochtend op donderdag 12
november. De voorlichting begint om 9.30
uur en duurt de hele ochtend. Als u van plan
bent te komen bel dan naar VVS
Amsterdam, Wodanstraat 3, tel. 020662 70 96.

ARBEIDS ^VOORZIENING

Zet een stap op weg naar een nieuwe carrière
Begin een praktijkgerichte beroepsopleiding (MBO)
Opleidingen en cursussen op diverse niveaus

Café Lunchroom

Opleidingen volgens verschillende leerwegen {werken & leren, school £ stage)
Dag- en avondopleidingen

Friet Praat

Opleidingen voor schoolverlaters en volwassenen
Enkele opleidingen voorvolwassenen starten ook in februari'

zoekt voor de zaterdag

Afwashylp
woensdag 25 november 1998,19.00-21.30 uur

tel. na 19.00 uur 5715505

Roelof Hartstraat i,

Secretariaat

Jacqueline Barnett
is 'echt
trots' op
stukken
die in
krant of
tijdschrift
staan

1071 VE Amsterdam
tel 020-6627798
delrams} 5 12 lociujsloppcnvoordcdciir

Foto Jaap
Maars

werk veel 's avonds
en in het weekeinde'
W

ie in de Gouden Gids onder
vertalers en vertaalbureaus
zoekt, vindt honderden kleine
en grote bedrijven. Jacqueline
Barnett (33) vertaalt thuis
Engelse teksten in het
Nederlands en andersom.
Evenals veel van haar freelance collega's werkt zij alleen.
„Je verzuurt wel een beetje,
haha."
De wereld is een groot dorp
geworden, maar wel een dorp
waar men verschillende talen
spreekt. Vertalers hebben dan
ook handen vol werk. Jacqueline
Barnett doet haar werk nu zo'n
vijfjaar. Zij heeft Engels gestudeerd en is met een Engelsman
getrouwd. „Het meest had ik aan
een jaar dat ik gestudeerd heb in
Engeland. Daar leerde ik mijn
man kennen. Ik heb er toen nog
twee jaar gewoond en gewerkt
als vertaler en daarna kwam ik
naar Amsterdam met een
Engelsman: dan ken je een taal.
Dat is veel meer waard geweest
dan de hele opleiding."
Barnett krijgt de meeste
opdrachten via grote yertaalbureaus die hun werk uitbesteden
aan freelancers. De contacten
met de opdrachtgevers onder-

Admiraal de Ruijterweg 410,

Bedrijfsadministratie
Commerciële dienstverlening

1055 ND Amsterdam
tel 020 682 98 55
(ra in 12 stopt voor de den r

Schipluidenlaan zo,

Juridische dienstverlening
Logistiek
Automatisering

1062 HC Amsterdam
tel 020 516 16 16
italion Lfl}laan is vlakbij tram i stopt daar ook

Beveiliging (ook opleidingen \ oor
politie landmacht en marechausse)

WAI R A V T N VAN HALL COLLEGE

P O S T B U S 9006, 1006 A A A M S T E R D A M
C E N T R A A L I N F O R M A T I E N U M M E R 020-516 16 16

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN

VDO KIENZLE
is leverancier voor de Nederlandse markt
van VDO en Kienzle producten voor de automotive-, nautische- en industriële branche. Naast deze producten levert VDO
Kienzle Nederland een uitgebreid programma brandstofmanagementsysternen zoals
tankautomaten en pompen voor industriële
en handelsdoeleinden van Hectronic en
Salzkotten. Deze worden ingezet bij bemande en onbemande tankstations. VDO
Kienzle Nederland B.V. maakt deel uit van
het Internationale Mannesmann concern.

Ook bij jou in de buurt autonjopleidingen die 10 dagen duren.
Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.
Bel 0900-8991161.
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Administratief
medewerker m/v

aan

maakt deel uit van /^ regionaal opleidingen centrum amsterdam en omstreken

Ter versterking van ons serviceteam zoeken wij
een

Geld verdienen is makkelijker dan je denkt!

Het Zandvöorts Nieuwsblad
zoekt

BEZORGERS
Je hoeft er niet vroeg voor op te staan
en je zit er ook niet elke dag aan vast.
Een paar uur per week is al genoeg. Wil je dat?

Bel dan ons kantoor:
telefoonnr. O23-5717166
|Ad#ertereiïi bel

TECHNISCH
MEDEWERKER (M/V)
U wordt belast met het installeren, analyseren van storingen en het reparen van hoogwaardige elektrische en elektronische
brandstofmanagementsystemen.
Deze werkzaamheden worden door u zowel in de binnen- als buitendienst verricht.
Tot de taken van het serviceteam behoort
het draaien van storingsdiensten buiten
kantooruren.
Om deze functie goed te kunnen vervullen
wordt verwacht dat u een MTS-E of gelijkwaardige opleiding heeft genoten. Onze
voorkeur gaat tevens uit naar een VEV
sterkstroom diploma en enige affiniteit met
computers voor het stellen van diagnoses.
Een rijbewijs B-(E) is een vereiste.
Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van een C. V.
zien wij graag z.s.m. tegemoet. Deze kunt u richten
aan VOO Kienzle Nederland B. V., t.a.v. mevrouw
Y.E. van Oostveen, Nieuwpoortstraat 5, postbus
8265, 1005 AG Amsterdam. Voorinformatie kunt u
zich wenden tot de heer A. W. J. F. M. Rijsenbrij, telefoonnummer 020-6821952.

te

gaat het om een Engelstalig
beleidshandboek met richtlijnen
over ziekteverlof, de volgende
keer om een Engelstalige brochure bij een nieuw Nederlands
product. „Als er iets leuk is aan
vertalen, dan is het wel datje zo
veel te weten komt," zegt
Barnett.
„Of het mij iets uitmaakt waar
een tekst over gaat? Zo'n
beleidshandboek is het betere
ram- en stampwerk; het is informatie en die moet in een andere
taal gezet worden. Maar je hebt
ook stukken waar je creatief voor
moet zijn. Er komen wervende
advertenties binnen en die moeten ook in de andere taal wervend zijn. Als er een alliteratie of
een staccato in voorkomt, proniek, informatica, economie, far- beer ik die ook in de vertaling te
laten doorklinken. Speeches zijn
macologie financiën en markeheel leuk om te vertalen. Als
ting zijn vakgebieden die van
vertalers specifieke kennis vra- iemand een verhaal moet hougen. Barnett zelf doet vrijwel uit- den, moet je hem geen verschrikkelijke tongbrekers aanreisluitend algemene teksten en
ken. Dan kan het best een mooie
soms wat culinaire artikelen of
tekst zijn maar je moet hem ook
eenvoudige juridische stukjes.
kunnen uitspreken. Maar het
Barnett: „Zonder dat ik gespeallermooiste vind ik stukken die
cialiseerd ben, bestrijk ik toch
een heel groot gebied."
gepubliceerd worden in een
De te vertalen teksten kunnen krant of tijdschrift. Dan ben ik
over alles gaan en juist dat vindt echt trots."
Barnett het boeiende van haar
Jan Pieter Nepveu
werk. De ene keer bijvoorbeeld

houdt zij voornamelijk per telefoon, fax en e-mail. „Als freelancer zit je het meest thuis en dat
is niet altijd prettig. Maar nu
vind ik het wel een voordeel
omdat ik een dochtertje van tien
maanden heb. Dat is van deze
baan zo leuk: je kunt er alles
goed mee combineren. Ik werk
natuurlijk wel heel veel 's avonds en in het weekeinde,
maar dat doe ik me zelf aan."
Veel vertalers specialiseren zich
in een bepaalde richting: tech-

bij <Gö van dier Horst
Co van der Horst in Amstelveen 'mag met rechteen
:ongewoon wooncentrum worden genoemd! Met
.een intériéurcollectie die gerekend kan worden tot

Dit bieden wij
BIJ Wooncentrum Co van der Horst kunt

In deze afwisselende functie bent u mede

u rekenen op uitstekende primaire en secun-

bepalend voor een goede gang van zaken m

daire arbeidsvoorwaarden

ons wooncentrum Samen met een enthou-

Ook bestaat de mogelijkheid tot het volgen van

siast team collega's bent u verantwoordelijk

aanvullende opleidingen. U werkt samen met

voor onder andere de levertijdbewaking,

een enthousiaste groep collega's, m een pret-

correspondentie en facturering. Daarbij onder-

tige werkomgeving.

houdt u intensief telefonisch contact met zowel
klanten als leveranciers. Om deze taken goed

Zo reageert u

te kunnen vervullen, dient u enige jaren erva-

Als u geïnteresseerd bent m deze functie,

rmgte hebben opgedaan m een vergelijkbare

stuur dan uw schriftelijke reactie binnen 10

functie. Ook beschikt u over goede conlac-

dagen na verschijnen van deze advertentie

medewerker. Een enthousiaste, collega.die wil delen

tuele eigenschappen en een servicegenchte

naar- Wooncentrum Co van der Horst, t.a.v. de

in het'sücces van het ongewone wonen.

instelling. U kunt goed uit de voeten met

heer E.J V. van der Horst, Bmdenj 2, 1185 ZJ

de computer en u bent bekend met Word

Amstelveen

de absolute top. Én'met een kijk op wonen die altijd
Meidt tot een verrassend interieur: Dit .alles heeft
geresulteerd ineen snelle groei..'Daarom is Co van
der'.Horst momenteel op-zoek naar één.nieuwe

. ' " • ..:•''•

van ld.
der horst
R

U

Alles voor het ongewone wonen
Binden) 2 Amstelveen, 020 6412505

020-562 30 76, Amstelveen: Greet van den Biovenkamp 020-347 34 22
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Poppenmagie
Theater Bellevue haalt
komende week twee bijzondere poppenvoorstellingen in huis. Ronnie Burkett is Canada's meest
vooraanstaande maker
van poppentheater voor
volwassenen. Zijn voorstelling Tinka's new dress
is gebaseerd op de illegale
voorstellingen die Tjechische poppenspelers gaven
toen hun land door de nazi's was bezet. Een carrousel op bijna ware grootte
en 37 adembenemende
marionetten leveren een
schitterend schouwspel
op, zo belooft het theater.
Burkett speelt van 5 tot en
met 7 november. Reserveren: 530.5301.
Het Stuffed Puppet
Theatre van de niet minder boeiende Neville Tranter liet zich voor zijn
nieuwste productie inspireren door de Franse toneelschrijver Molière.
Over 'de dood, de liefde en
andere eeuwige ongemakken'. Want, zo zegt Tranter: 'Pas wie de dood in de
ogen ziet, beseft ten volle
hoe belachelijk het leven
is'.

13

We wan f more
Esther Apituley

Jeugdtheater
Jeugdtheater De Krakeling krijgt vrijdag 6 november bezoek van JazzScool.
Aanvang acht uur, voor icdereen vanaf acht jaar. Zaterdag 7 november speelt
theatergroep Kroost Altijd Zondag. De voorstelling biedt 'een kleurrijke
kijk op vergrijzing'. Voor
iedereen vanaf acht jaar,
aanvang acht uur. Zondag
komt Toneelschuur Produktie met Klapstok Pure
slapstick, waarbij geluiden
een belangrijke rol spelen
Aanvang twee uur, vanaf
zes jaar. Reserveren:
624.5123.

Esther Apituley is niet alleen een kei op de altviool, maar
ook een kleurrijk tiepjc dat graag wat leven in de brouwerij
brengt. Voor een concert waarin barok met rap wordt gecombineerd, draait zij haar hand niet om. De klassieke muziekpraktijk heeft toch al zo'n deftig aura. Op 12 november
geeft Esther het eerste van een serie van vijf concerten in
de Amstelkerk.

E

STHER
Apituley
toerde twee seizoenen met een eigen
strijkorkest
rond,
waarbij ze rustig een
stukje Haydn liet overgaan in
jazz, om met hedendaagse rap
te eindigen „Je moet wel weten waar het kan, maar ik vind
het leuk om de idootste overgangen te maken."
Dat het aanslaat, merkte zij
toen een paar grijze dametjes
enthousiast opveerden en 'We
want more' begonnen te scanderen. Dat had de concertzaaldirecteur nog nooit meegemaakt. Esther gniffelt erom.
„Zo'n formule, waarbij je klassiek met moderne muziek
mengt, is volgens mij een gat in
de markt. Zeker als je het een
beetje theatraal aankleedt,
met' licht, kostuums en een
filmdoek. Kost wel een vermo-

gen, maar een impresariaat
heeft al belangstelling getoond, dus misschien rolt daar
wat uit."
De vijf concerten die ze komende maanden in de Amstelkerk geeft, doet ze echter zonder strijkorkest, al neemt ze
natuurlijk wel muzikanten
mee. Op 12 november wordt ze
begeleid door een pianist en
vier altviolen.
„Ik doe die serie vooral om
de altviool te profileren, want
het is nogal een ondergeschoven instrument. Hoe dat
komt? Nou, aan de ene kant
heb je de eerste violen. Dat zijn
de macho's, die altijd het hoogste woord hebben. Aan de andere kant heb je de cello's, die
de akkoorden laten aarden. En
in het midden zitten de altviolen, die het hart onder de
klankkleur vormen. Zo'n hart
dat je niet ziet, maar dat wel

Malinche
Esther Apituley
brengt graag
leven in de
brouwerij

klopt." In de Amstelkerk zal
ze, naast stukken die speciaal
voor haar zijn geschreven, ook
romantische muziek spelen.
„Dat is muziek met lange melodielijnen, waar je helemaal in
kunt verdwijnen. Kan ik me

lekker op uitleven. We doen mensen zullen daar wel iets op
ook een stuk van Bach dat is tegen hebben, maar daar kan
bewerkt voor vijf altviolen. ik ook niks aan doen."
Da's net punkmuziek. Als alle
altviolisten tegelijk inzetten,
12 november wordt Esther Apituklinkt het zó waanzinnig stevig Op
ley onder meer door Frank van der
en swingend. Ja, sommige Laar op piano begeleid. Naast werk

van Bacli (eerste deel uit het vijlde
Brandenburgse concert), Horslhuis,
Debussy en Cesar Franck, zal ze een
speciaal voor haar gemaakte compositie van L. Franccsconi spelen.
Kaartjes zijn te bestellen via de telefoonnummers 520.0070 (Amstelkerk)
of 621.1211 (AUB).

Funhouse
Mimespeler Rob van
Houten, die in de jaren zeventig groot succes had
met zijn absurdistische en
geestige Funhouse-voorstelh'ngen, komt 10 november naar het Nieuwe
de la Mar met Funhouse
Classics. Met een nieuw
ensemble brengt hij zowel
oude als nieuwe nummers.
De show oogt als een revue, met actrices, danseressen en muzikanten. Reserveren: 530.5302.

Piraten bezetten Carré

T AT IK LEUK
4W'M"
•L A ƒ aan Amsterdam
WW vind? Dat het de

Het Parijse Theatre du
Mouvement laat zich mspireren door 'het Egyptisch dodenboek, de motoriek van insecten en de
muziek van George Aperghis'. In Felix Meritis zal de
groep tot 7 november een
selectie brengen uit wat zij
de afgelopen twintig jaar
zoal gemaakt heeft. Reserveren: 623.1311.

Boogie

i
i

De piraten van Penzance
Foto Bert Nienhuis

over het toneel geslingerd, vertelt Renate Bergsma, die de pr
behartigt, maar ook zelf meespeelt in het ensemble
„De piraten van Penzance is
ATUURLIJK heeft de daar aan te ontworstelen), oorspronkelijk een operette
musical een verhaaltje maar bij de meeste musicals van Gübert & Sullivan, maar
(jongen komt per onge- gaat het toch vooral om de Bob Vinkenoog heeft er een
moderne versie van gemaakt.
lukbij piraten terecht, en heeft show, de zang en de dans.
En die wordt met grote vaart Hij heeft enkele nummers wéglater de grootste moeite zich
gelaten en voor een snel en
swingend geheel gezorgd; je zit
constant op het puntje van je
ADVERTENTIE
stoel." Nog een reden om de
musical te gaan zien, is dat
Musical Amsterdam niet alleen kanonnen inzet zoals Els
'Phantom of the Opera' Bongers en Rob Pelzer, maar ook
veel jong talent een kans geeft.
„Het zijn mensen in wie het
vuur nog brandt, mensen die
kuit)
graag het vak in willen en bereid zijn om daar voor te knokken Dat enthousiasme komt
A c t i e \ o melk/imibaUL'iien, waai een UerntjL Yakult ei maat lielsl 6,5 m i l j a r d \ a n be\at, /oigcn \ooi een goede d a t m over."
\ \ e t l u n g en spelen een belang! i)ke t o l bij de alueet tegen /lektekiemen htn pi una lijKvacht dus / o n kleintje Y a k u l t
Renate maakt zelf ook deel
uit van het ensemble. Vindt ze
Begin je dag goed met een kleintje Yakult.
aan de ene kant wel jammer,
want deze musical bevat amper dans en als Renate ergens
gelukkig van wordt, dan is het
wel als ze een spagaat kan maken. Maar het voordeel is weer
dat ze veel te doen heeft. „Ik
speel één van de dochters van
de generaal. Wij komen in de
derde scène op en gaan vervolgens niet meer weg. Dat leidt
ertoe dat op elke hoek van het
toneel wel wat te zien is, en dat
je niet weet waar je moet kijken "
Het mag weer. Onbekommerd vermaak. En daarom komt
de stichting' Musical Amsterdam op 10 en 11 november naar
Carré om er een bruisende en vrolijke musical neer te zetten: De piraten van Penzance.

N

w ™ allure van een
wereldstad heeft, maar toch
altijd een dorp blijft. Ondanks het toenemende geweld, hangt er toch nog
steeds een gemoedelijke
sfeer."
Over het Leidseplein is hij
minder te spreken. In zijn
jongste
verhalenbundel
schrijft hij hoe het plein
steeds meer door het 'paarsglimmende trainingspak met
gouden ketting' in gebruik
wordt genomen en dat je in
de tot voor kort gemoedelijke
cafés rond het plein tegenwoordig op je woorden moet
passen.
Maarten: „Ja, als ik nu die
ME-busjes in de Leidsestraat
zie staan, dan word ik daar
niet vrolijk van."
Wie overigens mocht denken dat Spanjer een mppperkont is, kunnen we zijn pas
verschenen verhalenbundel
Moedeloos Voorwaarts aanraden, want dat zijn stuk voor
stuk geestige, in een aangename schrijfstijl neergepende
portretjes over bijtgrage honden. meisjes van plezier die
zich de ene keer voor Japanse
en de volgende keer voor
Mexicaanse uitgeven, maar
ook verhalen over Rinus Michels en Hans Kemna van het
gelijknamige castingbureau.
Kemna wordt in dat verhaal als volgt neergezet: 'O
schattebput'. zei hij na een
poosje, 'ik vind je beeldig,
maar die stem, daar moet je
echt iets aan doen. Dat afschuwelijke
Amsterdamse
accent'.

De Melkweg heeft vnjdag een Cuba-special met
Orquesta Aragon. Verder
zijn er deze week optredens van The Ex en Lanaya, Calexico en The
Huntsman's Apology (zaterdag, half tien), Mike
Stern (jazz & fusion, zondag negen uur), Soul
Coughing (zondag half
tien), Yami Bolo (maandag) en Ash (dinsdag).

Maarten Spanjer schrijft in zijn nieuwe bundel over Mulisch en
Michels, maar ook bijtgrage honden komen langs
BiamdcHollandci Fotogiafie

Maarten Spanjer kent
Kemna, die de tv- en fïlmwereld van acteurs en actnces
voorziet, uit de periode dat
hij opnamen maakte voor de
film Spetters. „Kemna had
de regisseur aangeraden om
mij maar niet te nemen, want
hij vond mij geen acteur. Dat
mag natuurlijk, maar m de
auto legde hij zijn hand op
mijn knie, en beweerde: 'Ach
popje, ik dacht altijd wel dat
jij iets groots zou gaan doen!'
Nee, dan kan Spanjer beter
opschieten met Rijk de
Gooijer, met wie hij niet alleen tv-opnamen maakt,
maar ook sinds kort m de
theaters optreedt. „Ik ken
Rijk al 22 jaar en net als ik
moet hij niks hebben van dat
aanstellerige dat een hoop
acteurs kenmerkt. Wij zullen
ook nooit een half uur op ons
hoofd gaan staan om een

nieuwe rol in te studeren of
stemoefemngen te doen: nee,
dat is niet aan ons besteed."
In het theaterprogramma
doet ovengens nog een derde
persoon mee, dominee Klaas
de Vos, die bekend is van zijn
VPRO-programma De Plek,
maar die bij Rijk en Maarten
als chauffeur functioneert en
ook een rolletje in het theaterprogramma speelt. Maarten. „Klaas weet alle files te
omzeilen, bijvoorbeeld door
binnenweggetjes te nemen en
met pontjes het water over te
steken Die man is echt geniaal Zijn vader was chauffeur en als kind reed hij vaak
mee. Waarschijnlijk heeft hij
al die routes onthouden!"
Rijk en Maarten, 9 en 16 november
in De kleine Komedie. Reserveren:
624.0534. Moedeloos Voorwaarts is
bij De Arbeiderspers (ISBN 90 295
4G417) verschenen en kost 25 gulden.

OED

Op 18 november verschijnt in een oplage van meer dan
500.000 exemplaren weer een speciale bijlage in alle
Weekmedia-bladen over 'Wonen/Onroerend goed'.

Daarin wordt onder meer aandacht besteed aan woninginrichting.

De piraten nemen Carré op 10 en 11
november in bezit. Reserveren bij
Carré of AUB.

Vragen over de
bezorging?
Bel Interlanden
Spreigroep

Op 19 december verschijnt opnieuw een bijlage met het thema
Wonen/Onroerend Goed'.

0900-8998200
(20 cpm)
maandag t/m vrijdag

van 9 tot 17 uur

Meer informatie over adverteren in deze bijlagen:
Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,
tel. 020-562.6230
Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen,
tel. 020-3473434.

Rock en jazz
Rockgroep Laberinto
mengt latin met metal.
Donderdag geven ze een
speciaal concert in de
Melkweg, want dan worden ze bijgestaan door een
achtergrondkoor, een blazerssectie, toetsen en enkele bijzondere gasten.
Aanvang negen uur.

Acteur Maarten Spanjer,
onder meer bekend van het
tv-programma Taxi,
schrijft vermakelijke verhalen. Op 9 en 16 november
leest hij er een aantal voor
in De Kleine Komedie, samen met Rijk de Gooyer.

Mouvement

In het programma Blues
& Boogie Movin' on rollen
de pianisten Rob Agerbeek, Jaap Dekker en Rob
Hoeke van de ene stijl in
de andere; boogie-woogie,
jazz, soul en blues wisselen elkaar voortdurend af.
Zangeres Carmen Gomes
zal oude stukken uit de jaren twintig en dertig
nieuw leven inblazen. Reserveren: 530.5302.

M. Spanjer: vermakelijk

Verraadster of verkrachte moeder, nog steeds
roept de nagedachtenis
van Malinche in Mexico
heftige emoties op. Malinche was een Indiaanse
prinses, die de Spaanse
veroveraar Hernan Cortes
aan de verschillende hoven introduceerde. Hennette Brouwers maakte
een voorstelling over haar,
die tot en met 7 november
m de bovenzaal van de
Stadsschouwburg wordt
gespeeld. Reserveren:
624.2311

Rory Block doet vanavond (woensdag) Paradiso aan, Herman Brood
komt donderdag, Ene
Vaarzon Morel & Sextet
spelen zondag om drie
uur, terwijl Snoop Dogg 's
avonds optreedt.
Radio Mortale presenteert donderdag om negen
uur drie bands van eigen
bodem in Winston Kingdom aan de Warmoesstraat. Het gaat om Girl
Wonder, Zoppo en Organisation. Aanvang negen
uur.

In het Nieuwe de la Mar Thealer is lot en
met zaterdag 7 november de voorstelling
Sixpock te zien van theatergroep

Al meer dan
vijftien jaar is
Purper een
vertrouwde
naam in hel
thealeramuseFoto Jons van Bennekom
ment Toch K
er geen gezelschop in Nederland dat m de loop de; |aren
zoveel wisselingen heeft gekend als Purper
Ondanks de wijzigingen bleef Purper recht
overeind Een van de recensies na de pre
miere luidde 'Het programma van Purper is
een doorgecomponeerde finale, bijeengehouden door contrasten op olie niveaus, knappe
vocalen en verpletterende komische effecten
legen een fraai decor, beschenen door mooie
licnt|es'
Inmiddels beslaat Purper uil Frans Mulder,
Alfred van den Heuvel, Perry Dossefl, Martin
van Oi|k, Tom Barlage en Mugo Koenen
Muzikale leiding Marlm von Di|k, regie.
Frans ML Ider
De voorstelling begint om kwart over acht
Op zondag l november begint de voorstelling om twee uur 's middags Maandag 2
november is er geen voorstelling
lezers van deze krant kri|gen legen inlevering van onderstaande bon een korting van
vijf gulden op de normale pnrzen van
respectievelijk 37,50 (1-e rang), 35 gulden
(2-e rang) en 27,50 (3 e rang) Kaarten zijn
verkrijgbaar aan de centrale kassa van
Theater Bellevue en hel Nieuwe de la Mar
Theater, telefoon 020 530 5302 Maximaal
vier kaarten per bon Deze reductie geldt
niet m combinatie mei andere kortingen

LAAT ONS
UW
PRODUKT
EEN
DIENST
BEWIJZEN.
Bel hel Cebuco voor tic gratie dwmt
Co adverteren 020 -1309116
SAMEN ADVERTEREN MET
' . ' ' ' • UWRETAILERS, :
DAT MAG WEL IN DE KRANT.

Geen kinderarbeid, maar onderwijst l M
Bel voor meer informatie 070 - 3421777
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Val jij op vrouwen met een
link voorkomen? Ik heet
Anita, 29 jr, blauwe ogen,
angblond haar, 1.65 groot en
leb zin in een fijn contact met
een man, die mij gratis wil
•erwennen. Spreek snel in
waar je zoal goed in bent!
Boxnummer 908620.

Zaandam: ik ben Lisette, 19
jr, donkerblond haar en groene ogen. Ik wil via deze weg
contact met jongens voor een
erg ondeugende en spannende ontmoeting. Vertel ook
hoe jij eruit ziet en waar je
zoal gek op bent. Reageer
snel!! Boxnummer 802113.

Wat ik zoek? Een respectvolle
'ader voor mijn kinderen! Ben
ij een eerlijke man en wil je
amen met mij een fijne
ïiendschap of relatie opbouR E D U C T I E B O N / 5 , - voordeel. Inleveren aan de kassa. wen? Ik ben Marion, 37 jaar
en heb een leuke baan. Reageer! Je krijgt er geen spijt
\laam:
an! Boxnummer 888392.

Zoek jij een dinnerdate? Weilicht ben ik de juiste voor jou.
Ik ben een mooie Hollandse
schoonheid, blond, slank,
met hele lange benen. Uitdagend en erg lief voor de juiste
persoon. Reageer snel, dan
spreken we dit weekend nog
af! Boxnummer 860559.

Straat + nr:

• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam. Dit voorkomt vertraging
in de behandeling.

Computerapparatuur en software

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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245e PC - DISCOUNT
HEEMSTEDE - ZO. 8 NOVEMBER
DE COMPUTER - KOOPJESBEURS
Alles moet weg op zondag van 10-16 uur in Sporthal Groenendaal, Sportparklaan, Hardware, Software, Videogames tegen
dumpprijzen. Nieuwe en 2e hands apparatuur met garantie.
Prijzenfestival: Hoofdprijs Pentium II-PC t.w.v. ƒ2500,-. Info
nterExpo & Media, tel. 070-3588929. http://www.interexpo.nl

'ostc. + plaats:
Zandvoorts Nieuwsblad 4 nov. '98

Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf

Mode

Beter onder dak bij de

Irlff'onisrli o(ifn'\ fn:

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
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Huishoudelijk personeel gevraagd
Gevr. bij alleenstaande, voor Gevr. hulp i.d. huish. 1x p.w.
1 of 2x 3 uur p.w., zelfst. hulp 3 uur 's middags, incl. strijken
m/v i.d. huish. Tel. 5730357. + evt. verstelwerk. Bellen tusseri 17-18 uur: 023-5730684.

Divers personeel gevraagd

Opening van nieuw combi-bedrijf
Gevestigd te Amsterdam. Werkzaam in reclame/muziek/boeken en telecommunicatie-industrie. Vanwege onze nieuwe
klanten o.a. Walt Disney, zwembaden, bioscopen, sporteentra, horeca, videotheken, telecommunicatie en andere industrieën, zoeken wij ca. 36 nieuwe mensen M/V voor diverse
werkzaamheden zoals klantenservice, PR, vertegenwoordiging, marketing, promotie, distributie, chauffeurs/bezorgen,
verkoop en ass. managers. Opleiding en ervaring is geen
vereiste. Servicegericht en een commerciële instelling wel.
Bel nu voor een afspraak. Tel. 020-4657350.

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
De opleiding tot rij-instructeur
of vrachtautochauffeur start
maandelijks in Amsterdam.
Vraag gratis info (brochure)
SAN
Verkeersopleidingen
A'dam. Tel.:020-6922223.

Oproepen - Mededelingen

Monet Strijkservice
Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
THEO RIETVELD VASTGOED,
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 020-6418541
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- Altijd de beste condities - de voordeligste tarieven. Wedden?
zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-52502188.
LEDERMODE
Gezellig winkelen bij het
grootste lederwarenhuis van
\lederland. Keuze uit 500
modellen, en keuze uit 5000
stuks. O.a. leren suède broe<en, rokken, jacks, parka's,
hesjes, topjes, blouses, bodywarmers, motorjacks, ook
met veters zijkant. Vanaf
ƒ89,90. Ook gespecialiseerd
n grote maten. Ook op maat
en naar eigen ontwerp. O.a.
üountry & Westernkleding en
rouwkleding. Inruil leder en
jont mogelijk. Nieuw: onze
afdeling Ledermarkt, alles uitzoeken, ± 2000 stuks, 2 halen
o.a. rokken, broeken, jacks,
lesjes enz. v.a. ƒ 25), 1 bètaen, zie rode kaartjes.
Amsterdam-Centrum, Nieuwendijk 164, Bebop. Tel. 0206381306. Alle dagen open
van 10.00 tot 10.00 uur, zaterdags en zondags tot 19.00
uur. info: 0492 - 522923,
Helmond, Hurksestraat 21.

Hobby's en
verzamelingen
120 souvenir poppen, bui:enlands, ƒ 75.
fel. 023-5717855.

Een pruik als het
nodig is!

Sportmassage, ontsp. m
sage Shiatsu, voetreflex,
el. 023-5714092.

bezoek aan
huis of in
sortering m
haarwei
-werken
en pruiken

hel

ziekenhuis
ziekenfondsleverancier

Dus . . . maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
heren(mqat!werken
Dinsdags
temsledestraol 28
b.h, Hoofddorpplein.
Amsterdam.

Tel. 020-6157107

• T.k.
wit spijlenledikant
verst, bodem ƒ 50 + wipstoel
ƒ30. Tel.: 023-5731141.
• Rubrieksadvertentie? Zie
voor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.

Amsterdam: als jij werkelijk
ets anders wil. omdat je
nieuwsgierig bent of omdat je
bent uitgekeken op het alledaagse, dan moet je eens
contact met mij zoeken!! Ik
Den een slanke, langharige
ndo van 25 jaar! Reageer en
k vertel meer! Boxnummer
350110.

Ik zou graag wat met je willen
eten en daarna de beest uit
hangen! Mijn naam is Fleur,
een lekkere 29-jarige meid. Ik
zoek contact met spannende
mannen tot circa 35 jr. Interesse, bel me dan met jouw
voorkeur. Groetjes en veel
liefs van Fleur.
Boxnummer 867169.

lezocht! Een leuk maatje tot
1.90 en tussen de 27 en 32
iaar. Ben je humoristisch, niet
•okend en heb je niveau en
Maaike-Bert HG met jullie pit? Reageer! Ik ben een blon40-jarig huwelijk 11-11, tot het dine met lang haar, 1.72 lang
oorreluur in Tunesië.
en 27 jaar. Hobby's: uitgaan,
• Maaike-Bert, hg, tot de bor-wandelen, fitness, bioscoop.
rel in Skana El Hana. Nico Boxnummer 806552.
Wim Leny Ed Els Bob R-H.
Heb jij zin in een gezellig
avondje uit? Een lange
Verloren en
strandwandeling
of
een
gevonden
avondje naar de bioscoop?
Bel en misschien hebben wij
Wie oh wie heeft mijn ge- Dinnenkort een date! Ik ben
vlochten strandstoel gevon^ 3'ianca, een gezellige meid
den - door hevige storm weg van 22 jaar jong. Reageer en
gewaaid, Zwarteweg Z'voort k vertel je meer!
Bel dan a.u.b. 023-5717257. Boxnummer 361067

In het centrum van Amsterdam, daar woont een moderne, 36-jarige, algemeen ontwikkelde dame. Zij spreekt 7
talen, heeft leuke nagels,
blauwe ogen en half lang
blond haar. Heb jij een verwerkt verleden en donker
haar. Reageer op mijn box.
Boxnummer 960481.

Joepie, weer 'n jaar ouder
Mica pas 50 jaar
Proficiat!!

Elke donderdag dansen en
ontmoeten v. alleengaanden
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieuvvelaan 34A Osdorp, v.a. 20 u.
Zat. 7 nov. STIJLDANS-avond
v. paren & alleengaanden De
Ossestal. Nieuwelaan 34 Osdorp, 20.30 u. Geen danssch
leder welkom. 0297-328712.

Markten/braderieën
GROTE VLOOIENMARKT
• AMSTELVEEN OOST
zo. 8 nov. 10-17 uur,
Escapadehal (Escapade 1).
Inl.: Midland BV 033-4751167.

Woningruil

Beeld en geluid

• VERKOOPMIDDAG
NPB, Brugstraat 15
zaterdag 7 nov. 2-4 uur

• Draaitafels, setje Technics,
samen ƒ60: SL-BD 22 met
pitch, ƒ75. 5739048 na 18 u.

Woninginrichting

Verhuizingen

Besch. dekenkist, lengte
1.20, breedte 55, hoogte 45 X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
cm, pr.n.o.t.k. Tel. 5714314. kamerverhuizingen/transport,
Voll. verz. Dag-nachtservice.
B Eethoek Queen Anne stijl 020-6424800 of 06-54304111.
ƒ275. Tel. 023-5715817.
T.k. antiek grenen dressoir, • Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
ƒ2100. Tel. 023-5719625.
telefonisch opgeven. Zie voor
T.k. Jan des Bouvries eetk. het adres en/of telefoonnumtafel, wit, vierkant, 1.35x1.35 rner de colofon op de adveroo /uil Tel. 023-571781 B.
tfintienanina van rif>7R krant.

Rijles auto's
en motoren

Aangeb. flatwoning in Meerwijk (Haarlem). Gevr. EMM
woning of flat C. cat. in Zandvoort. Tel. 023-5401552.

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen '
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.

Financiën en
handelszaken

Voor auto/motorrijles in
Amsterdam e.o. is een gratis
infogids verkrijgbaar.
Tel. 020-4205386.

In het rijke bezit van 3 opgroeiende jongens! Ik? Ik ben
een jonge moeder van 42
iaar! ik luister naar de naam
Yvonne en via deze weg zoek
ik waarschijnlijk jou! Kom je
uit de omgeving van Amsterdam? Pak die telefoon en bel!
Boxnummer 479169.

Autoverzekering

DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:
HOOFDDORP. Kruisweg 785 C. 020-6533482.
ZAANDAM. Pititüi-Chijscnlaan 11/rYimnrialtwKg, 075-6355920.

ZOETERWOUDE. Moge Hijndijk 195.071-5414054.
Overige adressen vindt it in de Gouden Gids.

Spannende date?
0906-50.15.15.6.
Advertenties van
vrouwen 18+. (1 gpm).
STUDENTES geven telnr.
voor gratis sekscontact!
Bel: 0906-18.22 (1 gpm).
Vanavond al een
fijne afspraak?
0906-50.222.04 (1 gpm).

Wat jij wilt

• Rubrieksadvertentie? Zie
0906-9789
voor adres en/of telefoonnr.
Je zegt 't maar, 105cpm
de colofon in deze krant.
• Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven. Zie voor
het adres en/of telefoonnummer de colofon op de advertentiepagina van deze krant.

V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

Aqua Relax Multifunctioneel
en zeer uitgebreid hydro imissuj.reluinccl viin Italiaans design.
Een aanwinst voor Q '"7C' f\
elkeilnnclieciiliine. tJ» | t)\/«i™

KEUKENS & BADKAMERS

Voor een perfecte SAAB
SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep., onderhoud, APK.
Eigen revisie-afdeling
Motoren/versn.bak
Zandv. echtp. (50) zoekt
Verkoop nw/gebr. ond.
zelfst. woonruimte in ZandROYAL CLASS SAAB
voort, tijd. of permanent.
Tel. 023-5614097.
Tel. 023-5401552.

MATRASSEN

Diverse clubs

DESIRE ESCORT
24 u. p.d. All creditc. ace.
020-6700620
023-5511198
035-6220655
036-5360208
http://www.desire.nl
Spontane dames welkom
Luxe privé huis! Topmeisjes.
10-01 u, 7 dgn p.w. Sauna +
bubbelbaden. Sarphatipark
118, A'dam. 020 - 6723022.
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Pcrfccla Corner Luxe kwurtfiinde scheidingswand. voorzien
van kristallielder veiligheidsglas.
compleet mei bijbehorende kunststof doncheliak
9 0 x 9 0 cm,

1.995,-

Brii''Mi;iii iiislalhilicpliin
voor de comnlele installatie
van uw badkamer

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

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

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
Maaien
dikte
80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

SG
25

SG
30

SG
35

SG

40

SG
45

pocket pocket Latex
damast badstof 14 cm

125.-

140,-

160.-

180,- 275,-

350,-

105,-

130,-

150,-

165.-

190,- 280,-

' 355.-

270,-

110,-

140,-

155,-

175,-

200.- 285,-

360,-

290.-

115,-

150,-

165,-

185,-

215,- 290,-

365,-

320,-

155,-

190.-

215,-

225.-

255.- 375.-

425.-

390,-

165,-

200.-

230,-

245,-

280,- 395.-

430.-

425.-

180,-

225.-

245,-

265,-

300,- 425,-

525.-

465,-

190.-

230,-

255,-

270,-

315.- 450,-

550.-

499,-

200,- 255,-

290,-

305,-

345,- 495,-

570.-

605,-

230.-

290,-

325.-

350,-

380.- 525,-

625.-

699.-

255,-

330,-

365.-

390,-

425,- 540.-

640,-

790,-

99.-

260,-

Alle afwijkende
maten mogelijk
GRANDIOZE SPECIALE
AANBIEDING

LET OP!ï
SPECIALE AKTIE
Fabriekswinkel

ALLÉÉN BIJ ONS
KWALITEITSMATRASSEN
90x200 16 cm dik
VOOR ƒ 98,-

Compressorstraat 23
Papaverweg17
Postjesweg 87
Insulindeweg 509
Van Woustraat 96

Amsterdam-Noord
Amsterdam-Noord
Amsterdam-Wesl
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Zuid

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

020-6331329
020-6324959
020-6186088
020-6937355
020-4703049

voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgendc voorwaarden: • geabonneerd /.ijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» in/.cnden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor /.ijn opgcgeven • maximaal 3 regels • alleen voor particulier
gebruik • hel aangebodene mag niet boven
l' 300.- uilkomen • bijv. huisraad Ie koop aangeho-

0906-9889 Rijpe Sjaan DDcup, zkt jgns 18 jr v. livesex.
Grijp onder m'n rok! 99cpm.

Direct contact met
stoute vrouwen
0906-50.222.21 (1 gpm.)

44 cpm! Wijkdating: vrouwen
uit jouw wijk zoeken een afspraak! 0906-17.11.

Direct contact met
vrouwen thuis!
0906-50.222.21 (1 gpm).

Jij zit vol met warmte en lief- 50 cpm! Binnen 5 seconden
de! Je bent een aantrekkelij- vrouwen 30+ direct live aan
ke, vrouwelijke vrouw en ik de lijn! 0906- 17.22.
zoek jou! Ik: Hans, 41, donker
haar, snor blauwe, sprekende 50 cpm! Thuiscontact: vroupretoogjes, 1.90 lang, stevig wen (20-59) zoeken een afpostuur. Wil jij met mij een spraak thuis. 0906-17.44.
liefdevolle, warme relatie opAfspreken in jouw
bouwen?
Boxnummer
postcode-gebied:
227158.
0906-50.222.04 (1 gpm)
ik wil een fijn telefoongesprek
met je voeren, waarbij we ons Stop! Deze advertentie is
BEL DAMES THUIS
helemaal laten gaan. Ik ben waarschijnlijk bestemd voor
In heel Nederland
een leuke, spannende en jou!
Betrouwbare, vrolijke,
GEHEEL PRIVÉ
spontane meid van 25 jr. Geef verrassende, lieve, leuke,
me je nummer en ik probeer sportieve, spontane, ondere zo snel als mogelijk te be- nemende man! Daisy, dat is
24 u/pd (1 gpm)
reiken, zodat we vanavond al mijn naam. Ben je nieuwsgieZie ook Nieuwsnet 9
contact hebben.
rig geworden?
Kabsltekst pag. 440 en 450
Boxnummer 970553.
Boxnummer 970071.
Beluister anoniem
Ik zoek via deze weg contact Stop! Ik zoek jou! Leuke, eeradvertenties 18 +
met een leuke man o( jong- lijke, lieve, betrouwbare, spor0906-50.15.15.6 ( 1 gpm).
gen voor een erotische rela- tieve dame! Reageer op mijn
Re. Ik zou je 2 tot 3 keer per box en wie weet! Een slanke Biseks., buurvr. en buurmeisweek willen ontmoeten, bij jou man van 1.96 lang, dat ben ik! je (18). Hun spelletjes worden
of bij mij. Ik ben een vrouw Heb donkerblond haar, blau- harder! 99cpm 0906-9526
van 42, 1.65, 55 kg met flink we ogen en houd van bos/
Dagelijks seksen hete meisvoorkomen en lang zwart strandwandelingen en de
jes (18) op onze livelijn. De
haar. Bel voor meer!
natuur. Bel mij eens!
heetste! 99cpm. 0906-0603.
Boxnummer 817399.
Rnxnummer 419286

Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
0906-50.222.21 (1 gpm).

0906-98.50

Een spannend
contact in de buurt
0906-50.222.04 (1 gpm).'
Ik ga door, waar anderen
stoppen! Schaam me nergens voor en wil harde SEKS!
Harriet! 99cpm 0906-9794.
Nieuw! Sleutelgatseks! De 1e
seksafluisterlijn v. Holland.
0906-9722. Secret! 99com.
Nu livesex, daling, 1 on 1
sexstories met Eurocard of
Visa, 49 et. pm. 010.2833421
Kijk ook op SBS text pag. 780
Ontdek de duistere wereld!
SM. Meesteres live! Zij wijdt
jou in. 99cpm. 0906-9626.
POSTCODE DATING! Rijpe
vrouwen zoeken sekscontact
Bel: 0906-18.44 (80 cpm).
"Seks alarmnummer**
Snelseks direct live 99cpm.
0906*0611

Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) mei vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia. Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.

den.

Gebruik bij hel invullen van uw leksl de coupon en
voor iedere letter, punt. komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is. kunt u
bij uw leksl een gegarandeerde (giro)hetaalcheque bijsluiten of u omvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gaslhuisplein 12.
2041 J M Zandvoort

BRIKVKN OMJKR
NUMMKR KOSTKN
K9.W(ICL. BTW)
KXTRA
(u dient i-r ri'keninu
nice te houden dat bij
u\v opgave <lè regel
hr.o.nr.... hur. v.d. blad
als l regel bij uw tekst
gerekend wordt I.
Wij /.ijn niet aansprakelijk ™-)r l'oulen onlslaan door onduidelijk
handselirirt.

vvi
Gratis Micro's en betaalde
.i "enouden ons hei
Micro's moeten worden insele- rt'cl" v»or /i>i«kr
verdaan de balie van o„s kan»™
toor tot imerlijk maandag
niut
k.
16.00 uur.

Zand voorts N ieu wsb lad

0906-Nummers

k: Karin, meisjesachtig, 46 jr,
gescheiden, 1.70, lang don«erbruin haar, monogaam,
"Veilinggebouw Amstelveen' serieus, lief karakter, bruin
Heden INBRENG voor veiling v.d. zon, niet rokend, 3 vol7 en 8 december. Spinnerij 33 wassen kinderen. Jij: modern,
Amstelveen, 020-6473004. slank, lang, halflang haar.
roetjes! Boxnummer 925759

Kunst en antiek

Badïcuniereomliinalie

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

(inder/baby-artikelen

• Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt
Kennismaking
ons pas over 3 a 4 dagen.
Opdrachten die te laat
binnenkomen worden
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
automatisch de week
daarop geplaatst.
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
• Zat. 7 nov. klaverjassen bij Wat moet u doen?
• Dringend gezocht kleding de handbal. Aanvang 8 uur. 1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 0906-50.15.15.6 (1 gpm) en toets in
Komt u ook? 023-5714973.
voor weeshuis.
het hoofdmenu een 4.
Monet, tel. 023-5717177.
• Wij behouden ons het3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
• Rini-Herman-Els-Bob-Nico recht voor zonder opgave van
van uw keuze.
succes met jullie golftournooi redenen teksten te wijzigen 4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
of
niet
op
te
nemen.
in Tunesië. Bouso.
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0900-899.85.99.

Felicitaties

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

auto-accessoires

Zondag 8 nov. verzamel- • T.k. Dubbele kinderwagen
)eurs Zandvoort. Spec. aanMerk: Quincy ƒ 50. Witte box
3ieding: 100'tel. kaarten, ƒ 35.
ƒ50. Tel. 023-5719778.

Massage

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

• T.k. damesfiets, als nieuw,
Gestoff. 2 kamer app. met ƒ 185. Tel. 023-5719625.
keuken/+ app. direct aan zee
voor 6 mnd., ƒ 1200 incl.
Auto's en
Tel. 0252-371777.

Conflict met uw verhuurder?
Huurverhoging
geweigerd?
Mondig bij de huurcommissie
met 'TIPS en UITLEG'. Stort
ƒ23,90 incl. bijdr. porto op
giro 7943634 t.n.v. Uitg. Ram
Key Publications, Postbus
94717, 1090 GS A'dam.

Uitgaan

Wat ik zoek? Een serieuze reatie met een lieve man tussen de 55 en 60 jaar. Lijkt 't je
wat? Een weduwe van 60
aar, dat ben ik! Ik luister naar
de naam Els en ben 1.65 lang,
/veeg 65 kg en wacht juist op
ouw reactie! Aarzel niet, reageer nu! Boxnummer 352580.

DE KLUSSENBUS
• ANNULERINGEN van adVoor iedere klus, bellen dus. vertentie-opdrachten kunt u
Tel.: 023 - 5713780.
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
Te koop aangeboden diversen
CHILDER heeft nog tijd v. richten aan Micro's Weekmedia,
Postbus
156,
1000
AD
jinnen- en buitenwerk. Vrijbl.
Amsterdam.
jrijsopgave.
SDRAM 2x16MB, 100MHZ T.k. zonnehemel, Philips, inBellen na 18.00 uur: 5719800.
uit IBM-Aptiva. Incl. orig. ver- klapbaar, Vz jaar oud, als
nieuw, ƒ750. Tel. 5719625.
pakking ƒ75. 023-5717277.

l' kuul lU'li'kst vuil uw Mirni-iiilvfrli'iilicToinliiiiiilii'X

JEROEN EN MIKE
Van harte gefeliciteerd
Ruth, Wieke, Coby,
Tina, Martin Abdel

14

ed17

t/m 3 regels ƒ 5.60
t/m 4 regels ƒ 7.47
t/m 5 regels ƒ 9,34
t/m S regels ƒ 11.21
t/m 7 regels ƒ 13.08
t/m 8 regels ƒ 14.95
t/m 9 regels ƒ 16.81
t/m 10 regels ƒ 18.68
Will u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, amleis kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de Aikelijke markt, lol een maximum van één advertentie
per week. Ook /onder vermelding vraagprijs {artikelen ie /amen niet hoven l' 300,-.) kunt u niet gralis adverieren. Alle prij/en /ijn inel. !7.5'/( BTW.
Naam:
Adres:

Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:

Weekmedia 17

woensdag 4 november 1998
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I Hl ra yi l L rorle, bron van eeuwige jeugd?

Echte schoonheid komt van binnen uit
Een mooie gladde huid en een vitaal gevoel. Het is een vormt natuurlijk de basis. U
prettig idee dat u -letterlijk en figuurlijk- lekker in
krijgt vitamine E vooral
uw vel zit. En, dat u dat ook uitstraalt. Dat bent u toch binnen via oliën, ei en tarwezeker ook waard! UltraVit E Forte helpt u daarbij.
kiemen. UltraVit E Porte bevat
daarom ook een flinke dosis
Doe jezelf niet tekort
Beschermt van binnen uit
tarwekiemolie.
Ook de mensen om u heen zien UltraVit E Forte beschermt al
u graag als een stralend en uw lichaamsweefsels omdat Als u op uw lijn let
vitaal mens. Zelf wilt u met het een hoge dosis natuurlijk Als u van nature een kleine
volle teugen genieten van wat vitamine E bevat. Als uw weef- eter bent of als u op uw lijn let,
het leven u te bieden heeft. U sels gezond blijven en goed kan aanvulling via een goed
zorgt er dan ook voor dat u functioneren, merkt u dit zelf. supplement belangrijk zijn.
niets tekort komt en dat u vol U voelt zich mooi, krachtig en Door dagelijks één capsule E
zelfvertrouwen in de wereld energiek. Op deze manier voelt Forte te gebruiken verzekert u
staat. Een vitale uitstraling u zich beschermd van binnen zich van voldoende inname van
helpt u daar bij.
uit. Een gezonde voeding vitamine E. Zo beschermt u

zich ook tegen de gevolgen van
het ouder worden.

Energie, kortweg ook wel
aangeduid met fut, zit voor
een groot deel natuurlijk
in uw karakter. Tussen de
oren populair gezegd.
Maar toch... iedereen, jong
en oud, man en vrouw,
De indianen en spe- heeft wel eens dat de puf
cifiek de medicijn- er een beetje uit is.
man maakten hier
al gebruik van. We hebben dan niet alleen rust
Ook bij wisselende stemmin- nodig maar ook extra voegen en innerlijke onrust zijn dingsstoffen, die ons weer snel
bepaalde plantenextracten in- op de been helpen. Daarvoor is
zetbaar. In dit verband worden Pleegzuster al sinds jaar en
met name Sint Janskruid (hy- dag een prima steun en toeverpericum perforatum) en Kawa- laat. Pleegzuster Bloedwijn bijKawa (piper methysticum) ge- voorbeeld zit boordevol mineranoemd. Beide kruiden waren len, zoals calcium en ijzer, die
in 1996 zeer positief in het het lichaam snel weer nieuwe
nieuws, nadat bleek dat veel
mensen goed op de extracten
reageerden.

Innerlijke onrust en geestelijke vermoeidheid zijn
voor u herkenbaar? Anders gezegd: u bent nogal
eens neerslachtig, moe en
lusteloos? Dan zoekt u
waarschijnlijk naar de
broodnodige geestelijke
veerkracht, om de bakens
te verzetten, zodat u weer
kunt genieten van de alledaagse dingen.
Wereld aan negatieve
invloeden
Ons gevoel van welbevinden
wordt door veel factoren bepaald. Denk eens aan het scala
van invloeden dat onze. stemming negatief kan beïnvloeden. We beschikken niet altijd
over de souplesse om die negatieve gebeurtenissen goed te
verwerken. Het gevoel dat alles tegenzit, kennen we allemaal wel. Tussen de oren zit
het dan niet goed, zeker wanneer negatieve ervaring zich
opstapelen. Velen van ons zijn
zelf in staat, om in zo'n toestand van onbehagen de positieve lijn weer op te pakken.
Anderen hebben daar wat meer
moeite mee en hebben een helpende hand nodig.

Debrifin: optimisme van
binnenuit

Het natuurlijke middel Debrifin van Bional bevat de belangrijkste extracten van zowel het
Sint Janskruid, als van de wortels van Kawa-Kawa. De combinatie maakt het tot een uniek
product. Kawa-Kawa stemt u
binnen een half uur rustig en
positief. Wisselende stemmingen en innerlijke onrust maken plaats voor energie en initiatief. De extracten uit het
Sint Janskruid hebben wat langer nodig, maar na twee tot
vier weken voelt u zich weer
geestelijk vitaal. U bent weer
optimistisch en heeft een opgewekt gevoel.
Debrifin is verkrijgbaar bij
drogist, apotheek en reformhuis. Voor meer informatie
kunt u gratis bellen met de
Positief nieuws
In de natuur vinden we plan- Bional informatielijn:
ten met een heilzame werking; 0800-020 20 20.

Komkommerslank:

Wilt u meer weten over
UltraVit E Forte? Bel dan het
gratis informatienummer:
0800-099 77 73. Verkrijgbaar
bij drogist en reformwinkel.

In ons ademhalingssysteem is de keelholte van groot
belang. Een veelvoorkomende aandoening in de keelholte is een ontsteking van het slijmvlies. Het resultaat hiervan kan pijn bij het slikken, een droge en
ruwe keel 'die aanvoelt als schuurpapier' of een vieze
smaak in de mond zijn.

gewoon
eten en toch
afvallen
Wist u dat komkommers onze
stofwisseling kunnen stiniuleren, waardoor we snel en
blijvend kunnen afvallen?

Bovendien heeft Komkommerslank meer goede eigenschappen: het neemt het hongergevoel weg', reinigt de darmen en
zorgt voor verbranding van de
overtollige voedingsvetten.
Komkommerslank is verkrijgbaar in verpakkingen voor 10
dagen (tot 8 kg gewichtsverües) en voor 30 dagen (tot 20
kg gewichtsverlies). Te koop
' J ij drogist, apotheek en
''eformzaak.

Vitaliteit
Pleegzuster Vitaal Plus is een
voedingssupplement met ginseng, mineralen, spoorelementen en multi-vitaminen, kortom
alle belangrijke bouwstoffen
voor het lichaam. Allemaal
perfect uitgebalanceerd (100%
aanbevolen dagdosering) in
één makkelijk in te nemen
capsule. Pleegzuster Vitaal
Plus heeft daardoor een positief
effect op de weerstand, de
vitaliteit en het concentratievermogen. De Pleegzusterproducten zijn verkrijgbaar bij
de drogist, apotheek en reformzaak.
Voor meer informatie: Tendem
B.V., tel. (038) 421 77 47.

en haargroei van binnenuit
versterken: gierstextract (uit
granen) met belangrijke mineralen en sporenelementen voor
gezonde haargroei, L-cystine
zorgt voor keratineyorming en
helpt zo de haardichtheid te bevorderen en vitamine B 5 :
.
r "v-*
zoenswisselingen of drukte en voor ,het, groeiproces.
stress kan je haar meer uitval- Priorin helpt zo de haarlen dan voorheen en kunnen er groei van binnenuit en
kale plekjes ontstaan. Je haar houdt het haar bij de
en haarwortels hebben dan ex- wortels vast.
tra zorg nodig.
Gratis folder
Haarwortels
Hoe onze haargroei verVoor een gezonde haargroei loopt en hoe je haarmoeten vooral je haarwortels uitval aanpakt
over voldoende kracht kunnen lees je in de
beschikken. Priorin capsules gratis
bevatten daarom natuurlijke Priorin folder,
bouwstoffen die de haarwortels die je aanvraagt

door een briefkaart te sturen
naar: Roche Nicholas B.V.,
Postbus 23, 5530 AA Bladel.
Priorin capsules zijn verkrijg^baar bij apotheek en drogiste-

PRIORIN* PRIORIN'

Doe de gratis anti-roos test
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Www.gëzondheidsnet.nl

Groenlipmossel werkt heilzaam
TON
GOOSSENS
WINKELCENTRUM NOORD
Zandvoort
tel: 571 2305

Specialist in Homeopathie

Parfumerie - Drogisterij Schoonheidssalon
Komkommers bevatten namelijk het aminozuur Arginine,
dat de tragere stofwisseling,
die na ons dertigste ontstaat,
stimuleert. Dit aminozuur verjongt onze stofwisseling, waardoor overtollige lichaamsvetten beter worden afgebroken.
Eén tablet Komkommerslank
bevat net zo veel Arginine als
vijf komkommers.

bronnen van energie bijgekomen die in alles een toonbeeld
zijn van de klinkende reputatie die Pleegzuster Bloedwijn
in de loop der jaren heeft opgebouwd; Pleegzuster Artigel en
Pleegzuster Vitaal Plus.
Pleegzuster Artigel is een voedingssupplement dat de conditie van het beendergestel verbetert. Het houdt de spieren en
gewrichten soepel. Belangrijk
energie geven. Het is een oud pluspunt daarbij is dat Artigel,
en vertrouwd versterkingsmid- als enige gelatine-product in
del dat nog altijd door zeer ve- Nederland, vloeibaar is. Dat
len wordt gebruikt
maakt het exact te doseren en
optimaal effectief. Daarnaast
Soepele spieren
hoeft Pleegzuster Artigel maar
en gewrichten
eenmaal per dag ingenomen te
Sinds kort zijn er twee nieuwe worden.

Het is heel normaal dat we dagelijks haren verliezen.
Bij het kammen, borstelen of het wassen van ons haar
komen vaak losse haren mee. Maar het kan gebeuren
dat er meer haren uitvallen dan anders. Je vindt dan
opeens haren op je kussen, meer haren in je kam en je
ziet zelfs kale plekjes. Dan zoek je natuurlijk uitleg en
-hulp
. . !•. • v •• - ...: • •. v

drogistérjj

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 5716123

DIQ
OHOaKTIHIJ

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

DRUGSTORE

KERKSTRAAT 31 , ZANDVOORT
TEL: (023) 571 2513

^fe^

Bij keelpijn:
zuigen of gorgelen
met Superol

Haaruitval?
Priorin houdt het haar bij de wortel vast

Doordat de haarwortels niet
voldoende kracht hebben kan
het haar niet in de haarschacht
vast gehouden worden. Het
haar valt voortijdig uit en er
worden niet snel genoeg nieuwe haren aangemaakt. Tijdens
de zwangerschap, na de bevalling en in de overgang kan je
haar doffer worden, anders
vallen, uitvallen of dunner
worden. Maar ook als gevolg
van eenzijdige voeding, een
dieet, medicijnengebruik, sei-

umin vittHKwaimmiD m mo/ait wiwtm

Hypo-allergeen
UltraVit E Forte is vrij van
suiker, zetmeel, tarwe, lactose, gist, conserveermiddel en
kunstmatige geur- en kleurstoffen.

Moe, s train, lusteloos?
Neerslachtig,
moedeloos... en dan? Pleegzuster-producten geven u weer energie!
Debrifirï

mClIONEll VimmOOKOIHC: mSS-PAHMUS • FÖSISUS 262 - 37W M BMKN

bij gewrichtsklachten

Natuurgeneeskundig- therapeute Rosemarie Ypma komt
in haar praktijk in Almere regelmatig mensen met
gewrichtsklachten tegen. Voor de behandeling ervan
kiest ze al geruime tijd voor het groenlip mosselextract,
omdat ze heeft ervaren dat de klachten hiermee opvallend verminderen.
Mevrouw Ypma: "Mensen met tweemaandelijks een flinke
artritis bijvoorbeeld merkten aanval hadden, kwam die nu
dat de mate waarin de aanval- eenmaal in het half jaar, waarlen kwamen, veel minder bij de aanval veel milder was.
frequent was dan voorheen. Bij artrose-patiënten kun je het
Waar ze eerst om de maand of degeneratie proces uitstellen met behulp van het mosselextract. Het zorgt er bovendien
voor dat mensen soepeler
worden in de gewrichten en dat
Nieuw:
vooral de startstijfheid na de
nachtrust beduidend minder of
zelfs afwezig is." Ook bij meriIn Wapiti Mossel Extract wordt uitsluitend de originele Nieuw- sen die de aandoening fybroZeelandse Groenlipmossel verwerkt. Deze unieke mosselsoort myalg'ie (ook wel weke deleiikomt alleen voor in de heldere, niet vervuilde kustwateren van reuma genoemd) hebben, heeft
Nieuw-Zeeland. Het zeewater in dit gebied is rijk aan stoffen zo- het extract een positieve werals o.a. kalium, magnesium en calcium. Deze vormen een belang- king. "Bij sporters zorgt het
rijke bron aan voedingsstoffen voor de Groenlipmossel. Het van mosselextract ervoor dat de
deze mossel vervaardig'de extract heeft een
spieren soepel aanvoelen, alsof
gunstige werking op het soepel houden
je'ze al hebt opgewarmd," vervan de gewrichten. Het verhoogt de elastitelt mevrouw Ypma. Ze raadt
citeit van het steunweefsel en verbetert het
sporters aan het extract te slikken in een onderhoudsdosis.
uithoudingsvermogen. Als voedingssupplement kan het bovendien een waardevolDat geldt ook voor mensen met
jicht. Wordt het mosselextract
le aanvulling op de dagelijkse voeding betekenen. Wapiti Mossel Extract tabletten
tijdens een aanval ingenomen,
zijn verkrijgbaar bij drogist, reformzaak
dan neemt de pijn binnen één.
en apotheek. Voor meer informatie:
twee dagen af tot een licht
Emonta B.V, tel. (0512) 51 80 85.
zeurend gevoel overblijft.

Wapiti Mossel Extract

De ontsteking kan worden
veroorzaakt via besmetting
door bacteriën en virussen,
blootstelling aan koude
dampen, overmatig alcoholgebruik en een verkeerde
ademhaling (niet door de
neus). Zodra u keelpijn voelt
opkomen is het belangrijk
zo snel mogelijk in te grijpen. Alleen een effectief
middel stopt opkomende
keelpijn. Superol tabletten
bijvoorbeeld (werkzame stof:
oxychinolini sulfas) ontsmetten de keel en bestrijden de bacteriën.
Zuigen of gorgelen
Er zijn twee soorten Superol
keeltabletten: zuig- en gorgeltabletten. De eerste moeten langzaam worden opgezogen zodat de bacteriedodende bestanddelen zo lang
mogelijk hun werk kunnen
doen in het ontstoken gebied. Bovendien zorgt het
zuigen voor een grotere

speekselproductie waarmee
de keelholte beter kan worden gereinigd. De Superol
gorgeltabletten zijn puur
ontsmettende middelen, die
in water oplosbaar zijn.
Door hun krachtige werking zijn ze naast het ontsmetten van de keel (gorgelen) ook voor andere
doeleinden bruikbaar.
Handige hulp

££j

Bij ontstoken tandvlees of i
andere mondaandoeningen .;
zijn de tabletten ook als •~'
mondwater te gebruiken. Bij •
wondjes zorgen ze in een .
handomdraai voor een oplossing om de plekken te ont- "";
smetten. Ook bij insectenbe- i
ten kunt u Superol oplos- ,J
sing gebruiken. Lees voor
gebruik eerst de bijsluiter.
Verkrijgbaar bij drogist en ,'.
apotheker. Voor meer informatie:
[.,'.
Tendem B.V., tel.:
!
(038) 421 77 47.

De rest van uw leven medicijnen?
Vaak kan éénmaal per dag ook!
Er zijn medicijnen in alle
soorten en maten. Soms
bent u met één pilletje van
uw klacht af. Maar soms
moet u de rest van uw
leven medicijnen blijven
gebruiken omdat uw
lichaam zonder medicijnen
niet goed meer werkt.
Omdat u bijvoorbeeld diabetes heeft, een verhoogde
bloeddruk of allergieën.
De medicijnen helpen uw
lichaam dan om toch
gezond te blijven.

lichaam 'eigenlijk onnodig
moeilijk maakt als u uw medi"
cijnen niet gebruikt. En daardoor kunnen uiteindelijk zelfs
nog ernstiger klachten ontstaan. Reden temeer dus om
uw medicijnen zo min moge--;
lijk te vergeten!
' •
Eén keer per dag is makkelijker te onthouden

Gelukkig zijn er tegenwoordigl
steeds meer medicijnen die u
maar éénmaal per dag hoeft in
te nemen. Uit diverse wetenschappelijke
onderzoeken.i
blijkt namelijk dat de meeste
Vergeten is menselijk ...
maar niet zonder gevolgen mensen die éénmaal per dag.
Wanneer u zich ziek voelt, zult medicijnen moeten slikken;*
u niet snel vergeten uw hun medicijnen bijna nooit
medicijnen te slikken. Maar vergeten. Dit in tegenstelling.,
het is veel moeilijker om elke tot mensen die bijvoorbeeld;
dag aan uw medicijnen te den- driemaal per dag een pil moe- i
ken als u eigenlijk nergens ten slikken.
echt last van heeft. Vooral als
u eens een paar daagjes uit Wanneer u dus diabeet of hartlogeren gaat of ergens op patiënt bent of last heeft van
bezoek bent.
chronische allergieën, kunt u'
best eens aan uw dokte];
Voor uw gezondheid is het vragen of u misschien ook eeii
echter heel belangrijk om elke éénmaaldaagse pil zou kunnen*
dag trouw uw medicijnen in te gebruiken.
nemen. Wanneer u als dia- Zo maakt u het zichzelf makkebetes- of hartpatiënt vaak uw lijker om trouw uw medicijnen,
medicijnen vergeet, kunt u te blijven slikken. Een
namelijk weer klachten krij- chronische ziekte is immers al
"
gen. Dat komt omdat u het uw vervelend genoeg!

Wilt u
adverteren op
deze pagina ?
Bel voor informatie

023-5717166

LASER 266MHZ MULTIMEDIA COMPUTER
HI8 CAMERA STUNT!

M
M
N

PHILIPS BREEDBEELD

m

PT820; Black-line S grootbeeld, stereo.TXT. Adv'2795.-

1549.-

PHILIPS 82CM KTV
HÉ TOP BREEDBEELD

32PW630; H i F i - s t e r e o ,
TELETEKST. Adv'2995.-

SONY T R A V E L L E R
TR401; HiFi aeluid. Adv'1330.-

• Allernieuwste Siemens C-10
topkwaliteit GSM toestel
t.w.v. 699.I • 80 uur stand-by
1165 gram • 5 uur beltijd
M2/24V autolader
t.w.v. 49.95

799.-

SONY STEADY SHOT !
TR620; 15x zoom, 3 proiram AE. Adviesprijs' 1890.-

SONY + LCD SCHERM

1999.-

PHILIPS 70CM STEREO
r» PT4501;Teletekst.
a,
'1645.-

BAUKNECHTWASAUTOM.
WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's.'l 349.>j

-

~

-

899.-

^f

GRATIS,

ZANUSSI WASAUTOM.
FL700; 750 toeren centrifuge. RVS trommel, schokdempers. Adviesprijs*949.-

• 1-jarig abonnement
, • 2 voordeelnummers
(overdag bellen voor half geld)
t Bellen In binnen-en buitenland

TRV11; VideoS Camcorder AdviR.snriis '1980.-

^

Topklasse. Vol eleclronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv*2299.-

GRATIS,

PHILIPS 100 HERTZ
BREEDBEELD KTV SONY Hi-8 HIFI STEREO
PW9501;TVvan 'tjaar!70cm
Black-lineS,100Hzdigital
scan, stereo, TXT. Adv"3B95.-

MIELE 1000 TOEREN

jsü - • - »-

869.-

PHILIPS 100HZ KTV

M

1-JARIG TRAFFICLINE ABONNEMENT
17." PER MAAND!

VPH65; 12xmolorzoom. '1299.-

PW6301; 61cmBI. LineS,
stereo, teletekst. Adv'2095.-

949.-

MOBIEL BELLEN VOOR
0,45* CENT PER MINUUT!

CEL266; Intel Celerom processor, 3.2GB Ultra DMA vaste schijf, 32MB
intern geheugen, 56K fax/modem, 32 speed CD-Rom, Windows '98,
60 Watt stereo s p e a k e r s e t , 1 jaar garantie en helpdesk.
Adviesprijs'2999.-

679.INDESiïWASAUTOMAAT

. Voor aanvraag abonnement zijn vereist: Geldige legltlmatle, kopie legitimatie en kopie bankafschrllt
ldebitel*~ H«Nlob!»t«N«tw«(k
"" ~"
(zondet bedragen}!

TR780; STEADY SHOT,
topklasse r.ammrrtfir. '2530.-

WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv*799.-

11329.-

499.-

DIGITALE STUNTS !
Sony, JVC, Panasonic, Canon;
TOPKLASSE, incl. Accessoires.

PHILIPS
ELECTRISCHE
TANDENBORSTEL

HP510;
Met roterend
:
borsteltje .èri
active tip.
Adviesprijs*110 .v.

PHILIPS SUPER VHS!
Turbo-Drive, stereo, TXT,
montage, Adviesprijs'1595.-

949.-

TA4412; 63cm, teletekst.' 1595.-

799.-

899.-

ARISTO'NA 55CM FSQ
TA4311;'Stereo, Teletekst,
afstandbediening. '1245.-

AEG WASAUTOMAAT

TOPMERK MAGNETRON

Lavamat617; 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiliging,
zuinig en stil. AEG meerdere
malen best getest! Adv" 1449.-

700 Watt, 17 liter, draaiplateau,
30 minuten timer, 6 standen,
eenvoudige bediening.
Adviesprijs*299.-

978.-

SIEMENS WASAUTOM.

649.-

Ned. Philips garantie. Adv'745.-

499.PHILIPS TELETEKST
TELETEKST
PT156; 37cm,i, afst.bed.
afst.bed.'645.'645.-

379.-

579.-

E920; 7 koppen SuperTrilogic, vliegende wiskop,
HIFI Stereo. Adv*1650.-

1169.-

j SONY BREEDBEELD
KV24WS1; Super Trinitron,
stereo, teletekst. Adv'2440.-

1199.-

WE900; Instelbare centrifugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfreinigende porno. Adv*1199.-

~~ 528.-

619.-

PANASONIC STEREO
HD610; Topper! 4 koppen,
Showview + PDC. '1199.-

1299.-

SONY-100HZ SUPER!

E2561; Super Trinitron,
PIP, stereo, TXT. Adv'2970.-

^iss^^ff^:'""'""
no
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GSF341; 3 programma's.

ARG647; 156 liter koelen
en 60 litervriezen. Adv"949.-

~~ 798.-

WHIRLPOOL
Variabele indeling. AdV1099.- l
KOEL/VRIES COMBI

595.-

795.SIEMENS KOEL/VRIES
KG25V03; 240 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv'1348.-

865.-

KE3100; Digitaal, gescheiden regelbaar. Maar liefst
280 liter inhoud, 3 vriesladen. CFK/HFK-vrij. *1849.-

649.-

JVC HIFI STEREO

A637;Hi-Spec Drive. '989.

778.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

SB65; 4 koppen, SHOWVIEW
PDC, long play. Adv'1 095.-

179.-

1-OEURS KOELKAST

Wassen en drogen in 1 machine, 1000 toeren. Adv*1549.-

279.-

DAEWOO MANETRON

ontdooiing.'529.Automatischeontdooiing.
'529.-

i, autom. programma's.'349.-

399.

SIEMENS KOELKAST
KOELKAS
Met vriesvak.
,k. 140
140 liter iinhoud, CFK-vrij.
vrij. Adv *729.'72£

429.

Z180/4D; Automatische ontdooiing. Adviesprijs*749.-

468.-

PHILIPS SHOWVIEW

BOSCH KOELKAST
WASDROGER STUNT!
Meltjjdklokenpluizenfilter.*495.-

275.-

Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs'649..dmiVTTTfl.ffTTTTTnn.TinM..i'MlLrfr^

395.CONDENSDROGER

P***

•aataaaaaalalaaH aaaHMMla9VT:^aaUaaaaaaaa.aallaHBPn.^^B>.l aaaaaaaallaaMaM7.QamH*LHlH..aa.aaaaaaaHalÉIII

429.-

Geen afvoer nodig! RVS trommel. Adviespriis*999.-

180 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv*985.-

598.-

~~~ 429.~ 379.~~ 299.-

WHIRLPOOL AVM"

Ruime 3 in 1 combi magnetron l
met hete lucht oven en grill.
Dusontdooien, koken, bakken,
braden en gratineren. '999.-

M e t a f standbediening.

21S1; 5'5cm FSQ. Adv'849.-

COMPAQ PRESS 2254 PC!

K6-233 MMX, 15" monitor,
32MB, 3.5GB, Windows'95.

! PHILIPS DRAAGBARE CD-SPELER
AZ7271; Programmeerbaar, inclusief net-

878.-

"KOOP ZONDER RISICO

Multimedia PC, 32MB intern,
3.2GB schijf.CD-Rom, fax/modem, W'95, 1 jr. On-Site garantie en helpdesk. Adv'3799.-

BOSCH WASDROGER

849.-i

INDESIT INBOUW «
KOOKPLAAT
£
Rys+vonkontstekihg;*399.- -;'

269.-

elektrische
oven, incl.grill en
sierdeksel.
Adv'1450.-

l .fa v •

HB851; 4 lampen, speciaal
broin filterglas en afstandbediening. Adv.*2300,-

1769,-

l U O9•
^ ^^

1269,-

HB812;3lampsHPA
zonnelied. Makkelijk
op te bergen. Adv.*1800.-

HidlI-'W'TMr'^-IIL^-^

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS
Gas-elektrofornuis, grill,thermostaat en sierdeksel.'1199.-

798.-

Electronische besturing,
Zeer stil. Adviesprijs'1099.-

g5aa»Sa»Kj«;;«MaJ:^a <C-iS«*ifezr\

SONY MINI-SET MET BOXEN
tlflg\
RX30; Tuner, versterker, dubbeldeck, CD-speler,
jf\jf\
diMdiiuueuieniny. auviBbptijb o/u.^^ ^-^ ^^ g
ARISTONA 55CM KTV MET TELETEKST
52TA1471; FSQ
FSQ Black
BlackMatrix
Matrixbeeldbuis,
beeldbuis,t)txt met C A Q
geheugen, On
On Screen
Screen Display.
Display.Adv.*895.Adv.*895.W 4V
3•rT
itol' siemens c'« dl A A
SWKi
$ geheugen,
i
liei GSM toestel l •ƒ M W^KJrT^SONY
SONY
CAMCORDER
LCD-SCHERM ,„*-.~
HI-8HI-8
CAMCORDER
LCD-SCHERM
9
*l
BI il
Mobioi. NiK" "
l L J "«KMim FRV64:
TRV64; Steadv
Steady Shot.
Shot, 6.5cm
6,5cmkleuren-LCD.
kleuren-LCD,
l C
CQQ

iïH^sirïHSHSsï^tï^Mirï^rit^iBSiSsinissiisj Lanc, incl. ace. en afstandbed. Adv.*2780.-

,'ming. Vakkundig en
pcrson

i.mjr, m •• •\ ai** a M
PHILIPS ZONNEHEMELS

.i A A
l 7*1 •

adapter en hoofdtelefoon. Adviesprijs*230.-

legitiniatïe «n kopi» bankafschrift_(zondyr_b«dragen)lj

INTEL P2/233 MHZ PC

stop. Adviesprijs'1299.-I

BAUKNECHTDROGER

A237; Express ProDioi. '714.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

INBOUW VAATWASSER r
Volledig intergreerbaar,l"J«r

vriesladen nooit meer Gi;
ontdooien
Gasfornuis met

Instelbaartot140 minuten. Kreukbescherming. Adv*949.-

JVC SHOWVIEW+P"DC

ETNA FORNUIS

:

\MIELE
JMw WASDROGER
795-"

Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv'695.-

498.-

Electronisch en reverserend.
RVS trommel. Adv*1799.-

LUXE FORNUIS

1195.-

Gasoven, vonkontsteking en
ovenlade. Adviesprijs'849.-

CENTRIFUGE
UGE

2800toeren.RVStrommel.*249.VStrommel.*249.-

155.90 LITER VRIESKAST PELGRIM KI
3 vakken. Adviesprijs 698.-

349.

IBMAPTIVAE60TOP!

WHIRLPOOL KAST

K6-233MMX.32MB intern,
2.0GB. K56.flex fax/modem,1 5" monitor. Ad\T3999.-

GRUNDIG37CM + TXT

2-delige pannendragers en
sierdeksel. Adviesprijs'490.-

278.-

ETNA KOOKPLAAT

Gunstig energie verbruik,
capaciteit, CFK-vrij.

4 pils met 2 delige branders.

449.-

178.-

GSD1300; 3 laden, 11 kg invriescapaciteit. Adv'848.-

4-pilsgaskookplaal. AdV'295.-

BOSCH VRIESKAST HOLLANDIAKOOKPLAAT

P730; STUNT! Adv'699.-

379.PORTABLEKTV37cm

269.-

— 499.-

DAEWOO NO FROST
KOELVRIES COMBI ATAG
284 liter. 3 ruime
FORNUIS
:

SuperTurbo-Drive, Showview
•PDC,afstandbediening.'845.-

PORTABLEKTV37CM

Snelle 900 Watt magnetron, l
24 liter inhoud, Vele kookfunkties. Adviesprijs*699.-1

2-DEURS KOELKAST

428

ARISTONASB25TURBO

299.-

299.-

Koelkasten, ovens, kookplatehJ
vaatwassers etc. op bestelling l
voor de laagste prijzen van l
.. Nederland. Bijvoorbeeld:
l

ZANUSSI 2-DEURS

NVSD200; Showview +
PDC. Adviesprijs'649.-

KTV37CM+TELETEKST

timer, autom. programma's.

369.-

SONY VIDEORECORDER

PANASONIC Beste Koop!

319.-

KOR610; DIGITAAL 18 liter

SHARP HETE-LUCHT
KOELKAS
ZANUSSI KOELKAST
KOMBI MAGNETRON
Met vriesvak.
ak. Adv*699.Adv*69£

200 liter inhoud, cfk-vrij. Deuren omwisselbaar. Adv"849.-

ZANUSSI WASDROGER

Olf. Ned. Philips garantie.
Adviesprijs'495.-

219.-

Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

E260; Showview+PDC. '780.-

VR161; Afstandbed. '645.-

ST650; Stereo,T X T ,
Adviesprijs '1829.-

19 liter inhoud. Eenvoudibediening. Adv'599.-

WASOROOGCOMBfftóTE

PHILIPS VHS-VIDEO

GRUNDIG 63CM KTV

M6135; Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneembaardraaiplateau. Adv'279.-

WHIRLPOOL AVM260

1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk.
Waterbeveiliging. Adv*1649.-

TV/VIDEO COMBI'S

339.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

AEG BOVENLADER

SV600; Videorecorder
melPDC.Adviesprijs'699.-

yR165;+PDC, afst.bed. '745.-

M14QO; Afstandbed. Adv'550.-

1248.

169.-

948.-

SAMSUNG STEREO !

SONY55CM TELETEKST

SONYPORTABLEKTV

Topklasse. 6 Programma's.
Waterontharderen waterstop.
Adviesprijs'2099.-

R2V18; 15 liter inhoud.
5 standen- en kookboek.

900 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs*!435.-

E1 05; Afstandbediening. '61 0.-

MD2;. HiFi-stereo, TXT
met geheugen. Adv'1399.-

848.-

MIELE VAATWASS'ER

SHARP MAGNETRON

SONY 55CM STEREO

PANASONIC63CMTOP

SIEMENSAFWASAUTOM. l
SN23000; Met aquastop en
lageverbruikswaarden.'1348.-

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI

130 liter, met vriesvak.
Adviesprijs'699.'699.-

AT80;
800 toeren
met regelbare
centrifugesneïheid.
Adv* 1099.-

SONY LONGPLAY

PANASONICKTVTXT

728.-

BAUKNECHTVAATWASSER

24 LITER
OOL KAST SAMSUNG
WHIRLPOOL
900 W magnetron, 60 min.

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

KV25; Super Trinitron, teletekst, afst.bed. Adv*1399.-

M21; Hi-Black Trinitron. '990.-

sprpeiniveaus.Adv'1179.-

299.- ~ 229.-

SONY 63CM STEREO

X2101;Trinitron,TXT.*1440.-

648.-

R KOELER inhoud, 800 watt vermo145 LITER

SONY.BREEDBEELD ARISTONA STEREO
KV28W1; 71 cm SuperTrinitron, 60 Watt stereo, teletékst. Adyiesprijs'2990.-

3 programma's, beveiliging
tegen wateroverlast. '949.-

575.-

698.-

E810; 4 koppen Super Trilogic montage videorecorder. Adviesprijs*1550.-

E705; Super Trilogie, 4 koppen,Showview+PDC.'120Q.-

sterren invriescapaciteit.
Adviesprijs 899.-

INDESIT 900 TOEREN
WASAUTOMAAT

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
i 020 - 6474939 j

528.-

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT

475.-

AWM800; 15 programma's.
Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveililing. Adviesprijs "1079.advies. Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app.

Nederlands topmerk; 4 pro- ]
iramma's, 12couverts. '899.-

BOSCH AFWASAUTOM.
ZANUSSI KOEL/VRIES SMS1012;
RVS interieur. 4
Italiaanse vormgeving. ****

WHIRLPOOLWASAUTOM.

SONY HIFI STEREO

SONY HIFI STEREO

KV29C1; Super Trinitron,
TXT!. Adviesprijs.*1880.-

848.-

PHILIPSHIFI STEREO

779.-

SONY72CM HIFI STEREO

WM20000;RVStrommel
Aparte temperatuurregeling.
Bespaartoets. Adv.*1348.-

VR665; Showview + PDC,
4 koppen, Follow TV, longplay. Adviespriis'1095.-

51CMKTVTELETEKST
70 voorkeuzezenders, Off. SONY MONTAGE TOP!

Koelgedeelte met automatische ontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
**•*sterren invriescapaciteit.
Adviesprijs'999.-

K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-en HFK-vrij. Adv" 1399.-

PHILIPS MATCH-LINE
VR7; Turbo-Drive, stereo, montage,Jog& Shuttle, TXT.' 1495.-

230 LITER
KOEL/VRIES COMBI

MIELE KOELKAST

899.- 0.2299.-

ARISTONA STEREO KTV

LUXE VAATWASSER j

529.-

BCCPR/JS

OPZETVRIESKAST

BUBBLEJET STUNT!

Handigl 50 liter. Adv'595.-

299.-

JP170:Kleurenprinler.'S99.-

HP INKJETPRINTER

VRIESKISTEN!

CANON BJC4200

De (opmerken leverbaar in
alle maten en soorten. Er
is al een vrieskist vanaf:

DJ400:lncl sheetleeder '499.-

299.-

Topklasse! 3jr. garantie. '82 1 .-

349."

BCC BETER EN G O E D
V K
IV O
WP
r E
CR
H
' Meer budget door de gratis
BCC-card!
• , . .'
Aanvraag-folder in de winkel!

HAARLEM

J BEVERWIJK

;.

.

,

Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages) . • ' , • ; ' ; " •
Rivièradreef 37 (Superstore)

11500m2 Superstore Beter en goedkoperl

'i
ZAANDAM
1500m2 Superstore Beter en goedkopcrl
Wp<!t7iidp'55 (nndi.r Dirk u H Bropki
Westzijde. 55 (onder Dirk v.d. Broek)

I

ATAG WASEMKAP

3 standen en vetfilter. '259.-

138.
78.-

ETNA WASEMKAP

AVANCE; 3-standen.' 135.-

OPENINGSTIJDEN
20 ELEKTRO-SUPERS
maandagmiddag
IN DE RANDSTAD
maandagmiddag ..........-13.00
tot 18.00 uur
1
IN UEKMIMUSIAU.
DE RANDSTAD .• . dinsdag t/m vrijdag.
IIN.
..'.
09.30 tot 18.00 uur
vrijdag, v.
AMSTERDAM - AMSTELVEEN - ALKMAAR
zaterdag . l ............. 09.30 tot 17.00 uur
DEN HAAGE-RzoETiRWOïïDE"zolTERMEER KOOPAVONDEN Badhoevedorp Maarssenbroek
LEIDSCHENDAM
.
Deltt en Zoetermeer vrijdag. .. 19.00 tot 21.00 uur
HILVERSUM - MAARSSENBROEK
overige filialen donderdag ... 19.00 tot 21.00 uur

Zandvoort

Grote Krocht 5-7

BOUCHERIE

Zandvoort

Tel. 5719067
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Driekwart
tegen vliegveld in zee
ZANDVOORT Ruim van een nieuwe luchthaven in
driekwart van de Zandvoor- hun omgeving.
ters is tegen de aanleg van
Zandvoorters blijken hun
een vliegeiland. Dat blijkt uit omgeving zeer te waarderen.
een onderzoek van de Wage- Ze zijn dan ook niet blij met
ningse onderzoeker J.F. Cou- een vliegveld in zee. Couterier
terier onder de bewoners van ontdekte dat er in Zandvoort
zes gemeenten waar moge- de meeste Nimby-argumenten
lijk een nieuw vliegveld in de ('Not in my backyard') van alle
buurt komt. Zandvoort is na onderzochte gemeenten geOostvoorne de gemeente noemd werden.
waar de weerstand het groot-

ste is.

Voor het onderzoek heeft
Bureau Intomart in opdracht
van het Staring Centrum in
Wageningen een enquête verstuurd naar inwoners van
Zandvoort, IJmuiden, Oostvoorne, Hoek van Holland,
Dronten en Lelystad. 763 mensen stuurden het enquêteformulier terug. 130 Zandvoorters
deden mee aan het onderzoek.
Zij gaven antwoord op vragen
over hoe ze hun woonplaats nu
ervaren en wat ze verwachten

Enquête onder
bewoners zes
'kustgemeenten'
De Zandvoortse geënquêteerden vinden dat hun woongenot achteruit gaat doordat
er meer lawaai te horen is, de
skyline niet meer zo mooi is,
het milieu aangetast wordt,
onder andere doordat er hangars gebouwd worden. Nu zijn

Een brandweerman trok zaterdag het plastic weg dat de naam van de nieuwe sporthal op het Duintjesveld bedekte
Foto Karin Schut

man.

„Het is een heerlijke hal,"
beaamt volleyballer Michel
Leppink, die zelfs al vóór de

Hersenschudding
ZANDVOORT - Een 25-jarige Zandvoortse automobilist
heeft vrijdag een hersenschudding opgelopen in de Van Alphenstraat. De auto van het
slachtoffer werd aan de achterkant geraakt door de auto van
een 52-jarige Zandvoortse automobiliste die hem niet meer
kon ontwijken toen hij optrok.
De man had vlak daarvoor zijn
auto even' stilgezet op het
fietspad om een telefoongesprek te voeren. Na de aanrijding is hij met een ambulance
naar een ziekenhuis gebracht.
Zijn auto is weggetakeld.

Te snel
BENTVELD - Bijna 20 procent van de automobilisten die
donderdagmorgen
op
de
Zandvoortselaan reden, heeft
een bekeuring gekregen. 231
Van de 1164 auto's gingen harder dan de toegestane vijftig
kilometer. De snelste reed negentig kilometer per uur.
's Middags pasten meer mensen hun snelheid aan. Slechts
9,3 procent kreeg toen een bekeuring.

Fiat terecht
ZANDVOORT - Een vijftigjarige Zandvoortse heeft haar
Piat beschadigd teruggevonden op het Stationsplein. De
auto werd zondagnacht gestolen. De politie vermoedt dat de
dieven een valse sleutel hebben gebruikt, omdat de zoon
van de eigenaresse van de auto
zijn sleutel verloren had.

Diefstal
ZANDVOORT - Uit een bungalow van Gran Dorado zijn
maandag tussen vijf en zes uur
uit enkele jaszakken portemonnees, rijbewijzen, paspoorten en geld gestolen. De
spullen behoren toe aan drie
Duitse toeristen.

opening in de Korverhal mocht
trainen. „De vloer veert lekker.
Zelfs ongetraind kom je boven
het net uit. De verlichting is
pok goed en het is prettig dat
je wat meer uitloop hebt. In de
oude hal botste je weieens tegen de muur of de wandrekken
als je te enthousiast naar een
bal sprong."

naar de nieuwe loopt. Voormalig sportambtenaar Ruud de
Boer loopt pok mee in de stoet.
Hij is speciaal uit Noorwegen
voor de opening van de hal
naar Zandvoort gekomen. Zodra hij het geel-grijs-zwarte gebouw ziet, roept hij enthousiast uit: „Wat komt de sporthal mooi uit. Veel mooier nog
dan ik gedacht had." Even laDe nieuwe sporthal bekoort ter omhelst hij geëmotioneerd
ook Eva van Delft, wier vader Cor Korver.
de bouw van de hal als gemeente-ambtenaar heeft beOok bij Korver zijn de emogeleid. „Hartstikke mooi. Die ties groot. Hij verbijt zijn tragele dingen aan het plafond nen bij zijn toespraak voor de
vind ik mooi."
„Het ziet er mooi uit'.," zegt
Jaap Brugman. „Doordat de
ZANDVOORT - De nieuwe
hal zo licht is heb je het idee sporthal had 50 duizend guldat hij groter is dan de Pelli- den goedkoper kunnen zijn.
kaanhal."
Het
voormalig Dat zegt het WD-raadslid
raadslid van Gemeente Belan- Pieter Joustra. De hal heeft
gen Zandvoort had echter lie- nu 3.720.000 gulden gekost.
ver de hal op de oude plek gehouden. Daar heeft hij jaren teVolgens Joustra had de vorivergeefs voor gevochten. „Aan ge gemeenteraad het Nederde verlichting op de weg naar lands Olympisch Comité/de
de hal-mag ook nog wel wat Nederlandse
Sportfederatie
gedaan worden. Het is daar nu (NOC/NSF) niet als adviseur
levensgevaarlijk."
hoeven vragen voor het bouwen van een zogeheten keurZaterdag is overdag van die merksporthal. Bouwer Van
gevaarlijke situatie nog weinig den Belt heeft volgens de fracte merken als een groep kinde- tievoorzitter van de WD volren met fakkels achter een mu- doende deskundigheid in huis
ziekkorps aan van de oude hal om de sporthal aan de eisen

HW LW
HW LW
08.44 04.35 21.19 16.45
09.54 05.46 22.40 17.50

06.50
07.55
09.00
09.56
02.25 10.25
03.06 11.04

11.20
00.00
00.55
01.45

12.25
13.26
14.06
14.56
15.18
03.36 11.46 15.49

Geëmotioneerd houdt Cor Korver een speech over de Pellikaanhal
en over de nieuwe Korverhal
Foto Karin Schut

Joustra: 'Hal is te duur'
van het keurmerk te voldoen.
Ben Brinkmann, woordvperder van Van den Belt, beaamt
dat. „De eisen van NOC/NSF
zijn inderdaad bij ons bekend."
„Misschien had het best zo
gekund, maar dan had ik er
niet achter kunnen staan,"
zegt Hans Reymers, de vporzitter van de stichting die eigenaar is van de hal. „Op persoonlijke titel zeg ik dat ik gehinderd word door dertig jaar
ervaring met de bouwwereld
en die ervaringen zijn niet zo

positief. We hebben ons met
het inschakelen van een adviseur van NOC/NSF ingedekt
tegen vroegtijdig onderhoud.
Er is gebruik gemaakt van
duurzame materialen."
Van den Belt geeft Reymers
.wel gedeeltelijk gelijk op dat
punt. „Voor ons hoeft het wel
niet, maar ik kan me wel voorstellen dat een opdrachtgever
wil terugvallen op een onafhankelijke expert die bijvoorbeeld de materialen beoordeelt."
Volgens Reymers is een van

de punten die verbeterd is dat
de banen van de golfplaten aan
de zijkanten van de hal nu verticaal in plaats van horizontaal
lopen. „Dat scheelt onderhoud."
Oud-wethouder Versteege
staat nog altijd vierkant achter
het inschakelen van NOC/NSF.
„We hadden zelf als gemeente
niet alle deskundigheid in huis.
Bovendien is het een beetje
laat dat Joustra daar nu mee
aankomt."
Joustra beseft dat zelf ook.
„Veel zin heeft het inderdaad
niet om er nog over te praten.
Het is passé. De hal staat er en
is mooi."

*Overal liepen puppies: voor, achter, naast me'
ZANDVOORT-„Ik hoef alleen maar mezelf te zijn. En dan
eten ze uit mijn hand." De 32-jarige Inge van de Poel
ontfermt zich sinds augustus van dit jaar over de allerjongste voetballertjes van Zandvoort Meeuwen. Elke woensdagmiddag staat ze, weer of geen weer, met haar jongens,
en sinds kort ook een meisje, op de groene mat.Bij de .feestelijke opening
van de nieuwe sporthal hadden de 'puppies' hun eerste
echte wedstrijd. In gloednieuwe glimmende outfits renden
ze op een kluitje achter de bal
aan tot groot vermaak van het
publiek. Ze speelden maar
een kwartiertje. Maar ze waren doodmoe. Ze hadden alles
gegeven.
„Partijtje spelen vinden ze
geweldig. Maar de meesten
hadden in het begin geen
flauw idee waar die bal heen
moest. Er melden zich veel
kinderen van vijf jaar aan,
maar er zijn er ook bij die nog
.vier zijn. Toen ik met de trainingen begon, ben ik langs de
bieb gegaan om me te oriënteren, maar uiteindelijk is het
een grote improvisatie geworden. Op het veld vind ik nu uit
wat die kleine mannetjes bïrjft
boeien en hoe ik ze iets kan
bijbrengen."
Ervaring had Inge al opgedaan door te kijken naar haar

oudste zoon Yuri, die nu al
een aantal jaren voetbalt bij
de Meeuwen. „Hij begon met
voetballen toen hij zes jaar
oud was, want toen bestond
de training voor puppies nog
niet. Ik zat drie keer in de
week op het veld, twee keer
trainen en op zaterdag. Ik ben
niet zo'n moeder die tussendoor boodschappen gaat
doen. Ik wil er van het begin
tot het eind brj zijn."
Intussen had men bij Zandvoort Meeuwen het idee opgevat een puppieteam op te
richten. Men wist dat Inge in
het verleden een zeer gewaardeerde sportbegeleidster op
de Hannie Schaftschool is geweest. En aangezien ze veel
op het voetbalterrein gesignaleerd werd, benaderde het bestuur haar om de rol van
trainster op zich te nemen.
„In augustus kreeg ik ineens
een brief in de bus waarin
stond dat ik trainer, coördinator en begeleider was van de

Inge hoopt door middel van
haar manier van trainen uit te
dragen dat sport, en in dit geval voetbal, voor iedereen is
die wil sporten. „Je hebt kinderen die geboren voetballers
zijn, dat zie je zo, en anderen
zullen het nooit leren. Maar
daar gaat het niet om. Als ze
willen voetballen, dan doen ze
dat en dan wil ik ze graag helpen daar plezier in te houden.
Kinderen zijn nog zo puur, zo
ongecompliceerd. Het liefst
zou ik de tijd dat een kind nog
onbewust is van alle ellende in
de wereld en dat ze nog niets
moeten maar nog van alles
mogen, willen rekken," mijmert ze. „Niet helemaal zonder regels natuurlijk. Bij mij is
het bijvoorbeeld ten strengste
verboden om te schelden of
aan elkaar te lopen trekken of
Inge van de Poel: „Ik wil ze graag helpen plezier te houden in het duwen."
voetballen"
Foto Anclró Lieberom
„Het mooiste vind ik als ik
ze opdracht geef, bij wijze van
puppies. Toen moest ik wel. ouders die aan je staan te warming-up, om kopje te duiEr hadden zich tien kinderen plukken om een inschrijffor- kelen, bij voorkeur als het reaangemeld. De tweede trai- mulier. Nu krijg ik hulp van gent. Dan zie ik de ouders die
ning waren dat er al twintig en twee moeders en als ik oudere aan de kant staan een beetje
de keer daarop 25! Ik werd jongens op het veld zie, vraag bedenkelijk kijken vanonder
echt in het diepe gegooid. Ze ik ze of ze ook de kleintjes hun grote paraplu's. Maar die
stonden werkelijk overal; ach- willen coachen. Nou, beide kinderen rollen dan ongegeter me, voor me, naast me. Ik partijen vinden dat meestal neerd door het gras, ook al
kwam ogen tekort. En dan die reuze interessant."
worden ze zeiknat. Heerlijk."

ADVERTENTIE

Waterstanden
Datum
11 nov
12 nov
13 nov
14 nov
15 nov
16 nov
17 nov
18 nov
19 nov

vele belangstellenden die de
opening bijwonen. Korver is
trots dat de nieuwe hal zijn
naam draagt, vertelt hij. „En,"
zegt hij, „ik hoop dat iedereen
de oude hal in zijn hart meeneemt. We hebben er 31 jaar
een fantastische tijd gehad.
Bedankt voor alle liefde en
warmte die ik heb mogen ontvangen. Ik hoop dat alle sporters over 25 j aar vinden dat ook
deze hal een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de
Zandvoortse sport."
Zie ook sportpagina

ADVERTENTIE

Maanstand:
zwart/bruin suède
LK wo. 11 nov 01.28 u.
ƒ189, 95
Hoogwater di 17 nov 02.25 uur.
NAP +114cm.
Zandvoort'- Haarlem Stad - Utrecht - Amstelveen - Haarlem.Cronje
Laagwater ma 17 nov 22.04 uur.
NAP -67 cm.

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

Zandvoorters nog heel erg positief over het wonen tussen de
zee en de duinen. Zij geven
Zandvoort gemiddeld een 8,1,
het hoogste cijfer van de zes
gemeenten. Het beste scoort
de natuur. Die krijgt een negen
van de Zandvoorters. Rust en
ruimte worden erg gewaardeerd.
Uit het onderzoek blijkt geen
voorkeur van de geënquêteerden voor de aanleg van een
vliegeiland op een bepaalde locatie voor de kust. Een vliegveld ter hoogte van de Amsterdamse Waterleidingduinen
stuit bij de Zandvoorters op
pagina 3
evenveel weerstand als een
vliegveld bij IJmuiden.
De IJmuidenaren hebben
het vliegveld liever niet zo
dichtbij. 36 procent wil het
vliegveld liever ter hoogte van
de Amsterdamse Waterleidingduinen hebben, 23 procent kiest voor IJmuiden, 40
procent voor geen van beiden.
Veel IJmuidenaren vinden, net
als de bewoners van Oostvoorpagina 5
ne, dat hun omgeving al zwaar
belast is.
Het draagvlak in Zandvoort
vóór een vliegeiland is niettemin kleiner dan in IJmuiden.
72 procent van de Zandvoorters is erg tegen een vliegeiland, 6 procent 'een beetje tegen'. In IJmuiden ligt die verhouding anders: 60 procent is
erg tegen, 11 procent een beetje tegen. 6 procent van de
sportpagina
Zandvoorters is erg vóór, 8
procent 'een beetje vóór'. In
totaal ziet 20 procent van de
Vragen over de bezorging?
IJmuidenaren een vliegeiland
donderdag 9-12 uur
wel zitten (9 procent is heel erg
tel. 571.7166
vóór, 11 procent een beetje).
Advertenties:tel.571.7166
In de Flevopolder kan een
Redactie: tel. 571.8648
nieuw vliegveld op het meeste
'enthousiasme' rekenen. (33
procent van de inwoners van
Lelystad voelt er wat voor en Bromfietsers
19 procent van de Drontenaren. De inwoners van Lelystad
ZANDVOORT - Zes bromen Dronten hopen dat de fietsers en zes automobilisten
werkgelegenheid
toeneemt, hebben een bekeuring gekrehet aantal inwoners vergroot gen omdat hun verlichting niet
wordt en de infrastructuur ver- deugde. De politie hield de
betert.
controle op maandag.

Nat, nat
en nog
eens nat

Thys over
meester
Loogman

Pensionbewoners krygen blusles
ZANDVOORT - De brandweer gaat extra moeite doen voor de
bewoners van het sociaal pension in de Haarlemmerstraat. Vorige week brak daar brand uit op de bovenste verdieping. Dankzij
de oplettendheid van een voorbij gangster en een overbuurman
konden de bewoners gered worden.
De brandweer gaat overleggen met Broeder Dircks, die de
bewoners onder zijn hoede heeft. „Als hij dat ook wil, willen we
de bewoners een training geven hoe ze met de brandblussers en
brandslangen moeten omgaan die in het gebouw aanwezig zijn,"
vertelt brandweercommandant Schröder.
Met de eigenaar van het gebouw heeft Schröder eveneens
binnenkort een gesprek over extra brandpreventie, zoals bijvoorbeeld rookmelders. „Ik heb de indruk dat de eigenaar open
staat voor maatregelen."
ADVERTENTIE

NVM

.MAKELAAR!

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

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag.8

Natuurlijk,

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

13 weken voor maar ƒ 14,00

Zandvoorts
d Meuwsbiad
Naam: (m/v) l l l l
Adres:
| l l l l |

l l l l l l l l l l l
l l l l l l l l l l

l

Postcode/Plaats: L_LJ_U l l l l l l
Telefoon:
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LUMBERJACK

18.55
20.04
21.25
22.04
22.45
23.36
23.34
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Sporters
kiezen voor
Korver-hal

Brandweer opent nieuwe Cor Korverhal
ZANDVOORT - Met rook,
een gillende brandweersirene en veel lovende woorden
van hoogwaardigheidsbekleders is de nieuwe Korverhal
op het Duintjesveld zaterdag
onthuld. De hal, die de Pellikaanhal vervangt, is bovendien meteen zaterdag al feestelrjk in gebruik genomen.
Diverse verenigingen demonstreerden hun sport. Ze
zijn erg te spreken over de
nieuwe hal volgens sportraadvoorzitter Jaap Kerk-

DEZE WEEK

Giro/Banknr.:

i

l

i

l

l

l l

l

l

l

Daarna word ik abonnee en belaal per
D kwartaal/19,60 D halfjaar/35,40 D jaarƒ61,75
OPEN DAG 21 NOVEMBER
10.00-13.00 uur .

TEL 020 -5236311 WWW.HESASD.NL
HOGESCHOOL VOOR ECONOMISCHE STUDIES AMSTERDAM

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8710371 017003
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FAMIÜEBERICHTEN
iïon't mourn my death, bid celebrate my life

Jan ter Weeme
"Jannika"
* 2 juli 1940
t 7 november 1998
Wij hebben het heel fijn gehad met hem en zijn
dankbaar voor al zijn liefde, zorg en wijsheid.
Lia
Ester en Ben
Raymon, Sarah
Ixira
Oscar
Maren en Mare
Jesse en Fabienne
Schoolstraat 7
2(M2VAZanclvoort
Jan is bij ons Ihuis. Liever geen bezoek.
De creniatieplechtigheid zal plaatshebben clonclerdaR 12 november in het crematorium Velsen te
Driehuis-Westervekl.Tijd van samenkomst aldaar
10.45 uur.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in een der ontvangkamers.

Daar het niet mogelijk is u allen persoonlijk te bedanken
betuigen wij u langs deze weg onze oprechte erkentelijkheid voor de blijken van belangstelling na het overlijden
van onze zoon, vader, schoonvader, opa, broer en zwager

Cornelis Koper
Het heelt ons bijzonder gesterkt en getroost dat u zich allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies.
De Familie
Zandvoort, november 1998

Hoera, 14 november
wordt onze

loost, Chiel, Dirk Scholten.
Ellen, Maarten van der Pot
lelie, 7)eerd van Campen

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang
Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023)5740100.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 2 november vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere m week 45 door B&W genomen
besluiten is op maandag 9 november vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

Grote golven

Ze rollen met kracht op het strand
Er staat een groepje mensen
Hand in hand
Op het zand, starend naar de zee

VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE

HEERE HEERE

In gedachte ben jij bij hen,

en gaan zij met jou mee
Die grote golf daar,
dat ben jij
En die mensen op het strand,
dat zijn wij

Dag lieve papa

Jantje,
bedankt voor je waardevolle vriendschap.
Sheila, Gert
en Dimfie
Trudy

t

Met dankbaarheid voor alle vreugde, die
hij ons in zij'n leven gegeven heeft, delen
wij U mede dat God tot Zich genomen
heeft, na een ernstige ziekte, op de leeftijd
van 65 jaar mijn lieve man, onze vader,
schoonvader en opa'Tdppie"

VERLEENDE KAPVERGUNNING

ABRAHAM

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en moet tenminste bevatten: naam, adres,
dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen bezwaar wordt aangetekend en de
gronden van bezwaar Indien men zich laat
vertegenwoordigen door een derde dient ook
de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon te worden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van
de Rechtbank in Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen
- Zuiderstraat t.o. nr. 9
- 1 boom
- Wikkelaan 12
- 2 bomen
- Duinrooslaan 9 (Bentveld)
-12 bomen
- Emmaweg 6
- 2 bomen
- Duindoornlaan 20 (Bentveld) - 2 bomen
- Kostverlorenstraat 13
- 2 bomen
De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen
en meldingen bouwvoornemen zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders mgediend
98185B Cort van der Linden- geheel vernieustraat 6
wen en verlagen
windscherm
98186B Frans Zwaanstraat 34 vergroten
woning
98187B Wilhelminaweg 52 vergroten
woning
98188M Kromboomsveld 36 bouwen bergruimte

GEMEENTE

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

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN
98068B Max Euwestraat 35

plaatsen dakkapel (02-11-1998)
98089B Wilhelminaweg 33 vergroten
woning (02-111998)
plaatsen dakka98102B Dr C A Gerkepel(02-11-1998)
straat 42 rood
98107B Louis Davidsstraat 17 wijzigen entree
(02-11-1998)
98110B Brederodestraat 158 uitbreiden
woning
(05-11-1998)
98114B Burg Van Fenema- veranderen
plein 2
opslagruimte m
hotelappartementen (30-101998)
98121B Spoorbuurtstraat 11 veranderen
loods in woning
(02-11-1998)
98125B Brederodestraat 205d bouwen
woning
(02-11-1998)
98128B hoek J van Heems- bouwen kabelkerckstraat/Boulevard verbmdmgsput
(05-11-1998)
Barnaart
veranderen
98139B Taxuslaan 12
woning
(03-11-1998)
98147B Brederodestraat 130 vergroten
woning
(05-11-1998)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarfem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift

ADVERTENTIES

DE ROZENOBEL ANTIEK

(J J J uitvaartverzorging
kennemerland bv

IN- EN VERKOOP ANTIEK -:CURIOSA - DECORATIES

Opruiming
| van onze kasten, salon- en eettafels in grenen, j
kersen en teakhout.

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Raf

5 november 1998
Joke van den Berg-van Deursen
Rob en Irene
Thom, Riek
Mare en Victorina
Mariélle, Stephan
Zandvoortselaan 181
2042 XL Zandvoort
De eremaüeplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een bezwaarschrift
indienen bij Burgemeester en Wethouders van

GEFELICITEERD
DE BORRERPLOEG

Rafael
Joseph Constant van den Berg
16 juli 1933

De Welstandscommissie vergadert donderdag 19 november 1998 om 15.30 uur De
plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluestraat 2, Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Ruimte en Onderhoud,
afdeling Ontwikkeling en Beheer, telefoon
(023) 57401 00

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor
- Wilhelminaweg 17
- 2 bomen

Ester, Lara, Maren en Jesse

Als ik omhoog kijk naar de wolken
dan zie ik jou en zal ik naar je zwaaien
Dag lieve opa Jan
Oscar, Raymon en Sarah

Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Wij
wijzen erop dat ook een derde-belanghebbende een bezwaarschrift kan indienen

Per 15 november a. s. is het boek

„Zandvoort
tijdens de bezetting"

Diverse leuke, kleine antieke spullen,
oude en nieuwe verlichting,
schilderijen en decoratie-artikelen.

VERSE DAGSCHOTEL
VASTE PRIJS ƒ 14,50
11-woënsdag 12-donderdag 13-vriidag
ballen
/ rollade
l kabeljauw
gehakt
F
+ jus
filet

VERKOOPDAG
Prachtige handwerkartikelen, vele boeken en allerlei snuisterijen koopt u op

ZATERDAG 14 NOVEMBER 1998 van 10 tot 5 uur

•• / supermosselen:«L y^>
^'i sauzen -f frites Il« '•:££)
16rmaandag
17-dinsdag
zuurkool
; spaghetti ;
stamppot l bólognaise

Na een leven yol toewijding en zorg voor haar gezin is rustig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze
moeder en oma

Gasthuisplein 6, Zandvoort, tel. 023-5731787
, Geopend van 12.00-17.30 uur. Maandag gesloten.

BETAALBARE
KWALITEIT

in het Jeugdhuis achter de Ned. Hervormde Kerk (Kerkplein).
Tevens zijn er te koop: artikelen uit grootmoederstijd, grammofoonplaten,
spellen en volop wenskaarten voor Kerstmis.
Voor de inwendige mens: koffie met cake en soep.
Verlotingen gedurende de gehele dag!

Open van 16.00-02.00 uur
Gasthuisplein 10 - 2042 JM Zandvoort
Tel. 023-5714638

Monuta

Westerveld en Van Beek

Margaretha Ligtvoet-Cats
Haarlem,
Haarlem,
* 19 oktober 1921
f 9 november 1998
Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers
van verpleeghuis Boerhaave, afdeling Begijnhof,
voor de liefdevolle verzorging.
Zandvoort:
P. Ligtvoet
Haarlem:
P. J. Ligtvoet
Haren:
J. V. Dubois-Ligtvoet
A. E. J. Dubois
Paul en Simon
Linnaeusstraat l, flat 3
204 I B P Zandvoort
Correspondentieadres:
Engelandlaan 184
2034 NE Haarlem
De overledene is opgebaard in het Uitvaartcentrum van de Associatie Kennemerland, Laan
van Angerh l te Haarlem-Schalkwijk, liever geen
bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben vrijdag
13 november in het crematorium Velsen te
Driehuis-Westervekl.Tijd van samenkomst aldaar
15.45 uur.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in één der ontvangkamers.
Vertrek vanuit het Uitvaartcentrum omstreeks
15.00 uur.

Een compleet verzorgde begrafenis
verkrijgbaar bij
BRUNA BALKENENDE
Grote Krocht 18
Zandvoort
tel. 57016033 prijs ƒ39,50

GRILL

RESTAURANT

Pieter Pijper
f Haarlem,
-A- Oude Nieclorp,
5 juli 1919
7 november 1998
M. C. Pijper-Waiter
Pieter & Brigitte
Philip
Willem & Hanneke
I-enneke
Pauline
De Genestetstraat 9
2041 PL Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft op 10 november
1998 in familiekring plaatsgevonden.

L.P. van Beek

Bel bij een sterfgeval gratis
•Nl;J|TiM||Ufc|h]jfcflJ|

óf crematie voor eeii éénmalige

Dag en nacht bereikbaar

a^popsom vari slechts ƒ 3.395yMet een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.

Uw gasbedrijf adviseert

iV

STOOKAKTIE '98/'99

m

uitgerekend voor U!

^*

Streefverbruik voor c/e week van 2- 1 1 t/m 8- 1 1
* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ 5.500,-

Normaal
jaarverbruik

800

Deze winter bieden wij u weer van
ma t/m vrij ons speciale

Keuzemenu ƒ 27,50
**********
Beseffend dat aan ieder leven een einde komt, berichten wij U dat heden, na een slopende ziekte,
vredig is ingeslapen mijn lieve zorgzame man,
onze zorgzame vader en onze lieve opa

iiitvaartadvies en -verzorging
(023) 584 16 82

Goulash soep
Kipcocktail
Gebakken mosselen
Zigeunei spies
V.irkensliaas
Zdlmmoot
Gegrild en geser\eerd met salade,
saus|es en gepolte aardappel
Us met Iruit
Palacmka
****•*-*•4 H * t

Keuken geopend v.inat 17 (K) tot 22 üü uui
's woensdags gesloten
Voor informatie of reservering
Tel/lax 023-5716450
Burg Engelbcrtsstraat 72 - Zandvoort
Wij heten u van harte welkom Fam. Tamerus

"Het was wel even een stap\\maar het is
gewoon nodig. Een natura-uitvaartverzekering moetje hebben. Voor dat
bedrag wil je toch zeker niet van je
kinderen afhankelijk zijn!"

voor meer informatie:

B£L GRATIS 0800-022 45 35
't Dagen nacht ben?jkbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
•••' . | of crematie. V; . • . ' \ ' , '
Direct hulp bij een sterfgeval..
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
J OMSTREKEN

Parklaan 36,201l KW Haarlem.

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4500
5000
5500
6000
6500

Week
Streefverbruik
(kolom 3)

Totaal
vanaf
1 november

Kosten
deze
week

20
25
30
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81
80
91
96
101
114
127
140
152
165

20
25
30
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81
86
91
96
101
114
127
140
152
165

ƒ 10,80
ƒ 13,50
ƒ 16,20
ƒ 19,44
ƒ 22,14
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

24,84
27,54
30,24
32,94
35,04
38,34

ƒ 41,04
ƒ
ƒ

43,74
46,44

ƒ 49,14
ƒ 51,84
ƒ

54,54

ƒ 61,56
ƒ
ƒ
ƒ

68,58
75,00 ,
82,08

ƒ 89,10

Als u eens een tabel gemist heeft, kunt u aan de hand van het totaal vanaf
1 november het Streefverbruik van die week uitrekenen. Heeft u geen meterkaarf2 Bel ons!
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

^fljK.
\,^*/

Weekmedia 17

D66 vergadert
ZANDVOORT - Op 20 november houdt D66 een algemene ledenvergadering in gebouw 't Stekkie (Celsiusstraat
190). De bijeenkomst begint
om acht uur en is openbaar.
Op de agenda staan de jaarrekening van D66, de begroting
van de gemeente en de participatienota. Ronald Zuurendonk is uitgenodigd om over
deze nota zijn mening te geven.

WD-prominenten

ZANDVOORT - WD-fractievoorzitter Pieter Joustra interviewt op 16 november WDprominenten, zoals Hans Dijkstal en Hella Vôute. Het Kennemer Combo verzorgt de muzikale
omlijsting.
De
bijeenkomst wordt gehouden
in het gemeentehuis van Bloemendaal (Bloemendaalseweg
158) en begint om kwart voor
acht.

Halloween
ZANDVOORT - Voor iedereen die geen last heeft van
nachtmerries,
organiseert
Dance Club Yanks in de Kosterstraat op vrijdag 13 november een Halloweenparty met
veel dansmuziek. Dj Dirk verzorgt het licht. De zaal is voor
de gelegenheid in horrorstijl
aangekleed en het publiek
wordt verzocht in aangepaste
kleding te komen.

Politiek Café

ZANDVOORT - Op dinsdag
17 november vindt het laatste
Politiek Calë van dit jaar
plaats. Het wordt gehouden in
Dance Club Yanks in de Kosterstraat. Aanvang acht uur. In
het panel zitten Hans Hogendoorn (CDA), Piet Keur
(GBZ) en OPZ-voorzitter Torn
Maintz. Besproken worden: de
kunst- en cultuurkalender, het
openbaar vervoer, het millenniumcadeau en het ondernemersplatform. Bovendien is er
een film over vossen te zien. De
organisatie en presentatie zijn
m handen van Eugène Weusten. Het publiek mag mee discussiëren.

Verkoopdag

ZANDVOORT - In het
jeugdhuis van de Hervormde
Kerk is zaterdag 14 november
een verkoopdag van tien tot
vijf uur. Er zijn handwerken,
kerstkaarten, boeken en allerlei andere snuisterijen te koop.
Bovendien is er een verloting.
De opbrengst van de verkoopdag gaat naar de renovatie van
de kerk.

Koopavond
ZANDVOORT - Ouderen en
gehandicapten kunnen dinsdag 17 november voor vijf gulden met de belbus naar Haarlem voor een speciale koopavond bij V&D. Het Weizijnscentrum stelt de belbus beschikbaar voor deze avond, die
georganiseerd wordt door het
Rode Kruis, de Zonnebloem en
het UW. De koopavond is van
zes tot half negen. Wie meewil
moet zich voor voor vrijdag opgeven bij het Welzijnscentrum,
telefoonnummer 571.7373.

Oorlogsboek

ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden krijgt vandaag, woensdag 11 november,
om twee uur het eerste exemplaar van 'Zandvoort tijdens
de bezetting'. Het boek van
Arend Bos wordt uitgereikt op
de Gertenbach Mavo. Het is
binnenkort te koop bij de Bruna en kost 39,50 gulden.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
woensdag Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur J.M Pekelharmg.
Directeur/uitgever: C A Pelle.
Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder.
Vormgeving/Systeemredactie: Diok Piet
(chef), Willem Bleesing, Hero Blok, Paul
Busse, Fred Frèrejean, Pieter Hendal, Theo
van der Linden, Yvonne Mulder, Andre
Stuyfersant.
Secretariaat en redactiepromotie Trudy
Steenkamp, Henny Lanser
Gasthuisplein 12, Zandvoort Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Tel. (023) 571.8648
Fax (023) 573.0497
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
uur

woensdag 11 november 1998

De boerenkool staat met de voeten in het water
plash, splash. Gerard de Wid plonst op rubberlaarzen over
de ondergelopen paden op het volkstuincomplex bij de
Keesomstraat. Het is even droog, maar in het westen komt
alweer een donkerblauwe regenwolk aan. De volkstuinen bieden een trieste aanblik. Driekwart van de tuinen is ondergelopen met water. „Als het gaat vriezen, kunnen we hier een baantje trekken," grapt hij.

S

Bij de ingang van het complex ligt de langwerpige jeu de
boulesbaan er verlaten bij. Het
lijkt net een pierebadje. Er
staat ongeveer vijf centimeter
water op. „Normaalgesproken
wordt de baan veel gebruikt,
maar nu spelen ze in de kantine," vertelt De Wid.
Vijf centimeter water lijkt al
heel wat. Maar de besnorde
tuinder lacht het weg. „Dat is
nog niets. Kom maar mee naar
de lager gelegen delen." Hij
krijgt snel gelijk. De watermassa neemt toe. Het hekje van
tuin 31 beschermt een tuin
met vijver. Het doet wat koddig aan. De rest van de tuin is
ook een vijver geworden.
Het 'nieuwe stuk' van het
volkstuincomplex, dat later erbij getrokken is en waarvan de
zandgrond meer is weggegraven dan van de oude tuinen, is
grotendeels onder water verdwenen. Hier en daar steken
een paar vergeelde boerenkoolstronken nog boven de
waterspiegel uit. Een paar zielige afrikaantjes waaien zachtjes in de wind. Een bosje uien
ligt op een modderig terpje.
„Die liggen te rotten," constateert De Wid.
Twee kabouters houden de
wacht bij het pad, dat in een
sloot is veranderd. Op het allerlaagste puntje verdwijnen
de laarzen 25 centimeter onder
water. Het water voelt koud
aan. Daar ligt ook de tuin van
J. Geerts. „Ik heb mijn tuin nu
driejaar. Toen ik begon stond
het onkruid drie kontjes hoog.
Nu staat er dertig centimeter
water. Ik kan alles afschrijven,
zelfs mijn fruitbomen."
De Wid voelt met hem mee.
„Het is triest," zegt hij. Plotseling staat hij stil en wijst naar
beneden. Een veenmol, met
het voorlijf van een gamba en
het achterlijf van een grote
mot, zwemt voor zijn voeten.
„Die zie je niet vaak. Meestal
zit 'ie onder de grond en woelt
het grasveld om. Voor tuinders
is het daarom een vervelend
diertje."
Maar de bezorgdheid van de
tuinders wint het van de veen-

Eerste sleutel
Park Duijnwijk

J. Geerts heeft drie jaar lang hard gewerkt om zijn tuin op orde te krijgen. Eerst stond er onkruid, nu staat er water
Foto Kdi in Schut

ZANDVOORT - „Zonde
van het geld om het logo van
de gemeente te veranderen,"
vinden Gerard Versteege
(CDA) en Peter Boevé (ouderenpartijen AOV/Unie 55
plus). Zij zijn dan ook faliekant tegen het vernieuwen
van de huisstijl van de gemeente. De gemeenteraad is
verdeeld over dit plan, zo
bleek vorige week woensdag
tijdens de commissie Bestuurlijke Zaken.

Gert Toonen (Partij van de
Arbeid) en Jeannette van Westerloo (Socialistische Partij)
wijzen het vernieuwen van het
imago van de gemeente niet
Monique van Hoogstraten meteen van de hand. Zij willen
dat de gemeente de facelift van

Welbij

Co van der Horst
Interieurontwerpen MUI Josef i lof ( m a n u
Tot en met 31 december vindt m ons wooncentrum een unieke expositie
plaats met interieurontwerpen van de wereldberoemde architect en
meubeldesigner Josef Hoffmann. U bent van harte welkom.

van der horst;
o

o
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Mooie kalender
Sietske van den Bos heeft naar
aanleiding van de kleurenfoto
en het artikel op de voorpagina van het Zandvoorts
Nieuwsblad (28 oktober) direct de nieuwe Kunst- en Cultuurkalender gekocht. Ze is er
zeer content mee.
De Zandvoortse Kunst- en
Cultuurkalender vind ik een
ware proeve van vakwerk tot in
de details. Een prima product,
dat zorgvuldig overdacht en
uitgevoerd is. Ontegenzeggelijk is het ook zeer fraai promotiemateriaal voor Zandvoort.
Hulde aan allen die eraan meegewerkt hebben.
Ik kijk nu al uit naar de mil-

Kerstdiner valt raar bij politiek
'E

EN KERSTDINER op
kosten van de gemeenschap? Daar heb ik absoluut geen behoefte aan,"
zegt Jeannette van Westerloo
(SP). Ze reageert zeer stellig
op het idee van burgemeester
Van der Heijden om samen
uiteten te gaan. „Laten we andere dingen met dat geld
doen."
De meningen over het kerstdiner zijn verdeeld. Pieter Joustra (WD) verheugt zich op

de huisstijl opschuift naar 2001
of 2002.
Han van Leeuwen (D66) ziet
die facelift liever vandaag dan
morgen gebeuren. „Het is bittere noodzaak," zegt hij. Pieter
Joustra (WD) wacht eerst een
raadsvoorstel af, voordat hij
zijn voor- of afkeur uitspreekt.
Het aanpassen van de huisstijl gaat 250 duizend gulden
kosten. Althans, dat is het bedrag dat in de nieuwe begroting van de gemeente genoemd wordt. De veranderingen zouden in twee fasen moe-

ten gebeuren: in 2000 en 2001.
Volgens burgemeester Van
der Heijden zijn ze een logisch
gevolg van de reorganisatie
van het ambtenarenapparaat.
„Ik heb mezelf laten overtuigen dat het bij bedrijven heel
gebruikelijk is om reorganisatieprocessen af te ronden met
een nieuwe uitstraling naar
buiten toe. Dat is goed voor de
motivatie van het personeel."
„Ik schrik daarvan," zegt Jeannette van Westerloo. „Is er
dan iets mis met die motivatie?" Volgens Van Westerloo

en Toonen is het beter om te
wachten totdat de reorganisatie helemaal rond is.
Versteege en Boevé vinden
een nieuwe huisstijl helemaal
niet nodig. „Bijna weggegooid
geld," meent Versteege. „Bovendien is het huidige logo,
met die golf en het wapen van
Zandvoort, prachtig." Volgens
Joustra moet Versteege het
breder zien. „Het is niet alleen Verschillen
aanpassen van briefpapier.
ZANDVOORT - Als het aan
wethouder Marijke Herben
Het is veel omvattender."
(PvdA) en Han van Leeuwen
Of de huisstijl in 2000 en 2001 (D66) ligt, betalen mensen die
voor 250 duizend gulden aan- alleen wonen straks een ander
gepast wordt, blijkt pas over bedrag voor de reinigingsrecheen jaar. De gemeenteraad ten dan gezinnen. Herben is
neemt namelijk eind novem- bezig met een gedifferentieerd
ber formeel gesproken alleen betalingssysteem voor de reieen beslissing over de voorne- nigingsrechten.
mens voor 1999.

naar voor vrijgemaakt en er
zou inspraak komen. Taal
noch teken heb ik er verder
van vernomen. Ik ben benieuwd wat eerst aan de beurt
Die miljoen gulden komt uit is: Oud-Noord of de golfbaan?
de pot Dorpsvernieuwing. Dat
L. van der WerfT
geld was dus om Noord op te
Zandvoort
knappen. Er was een anïbte-

ZANDVOORT - Bij het lokale radiostation ZFM is zaterdag burgemeester Van der
Heijden te gast. In het programma Goedemorgen Zandvoort, dat live opgenomen
wordt vanuit Café Neuf, praat
hij over het millenmumprobleem van computers en zijn
nieuwe functie bij de Anbo
Het programma duurt van tien
tot twaalf uur en is te beluisteren op 106.9.

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

MENINGEN

Stedelijk Museum

Bmderij 2,

Politici verdeeld over
nieuw imago gemeente

een etentje. „Maar," zegt hij,
Fred Kroonsberg (PvdA)
„ik ga ervan uit dat we dat zelf heeft geen principiële bezwabetalen. Chic hoeft het niet.
ren tegen het etentje. „Zolang
Een pannenkoek is ook goed." het niet in een al te duur restaurant is. Ik kan me wel voorPiet Keur (GBZ) herinnert stellen dat de burgemeester
zich nog de etentjes van vroe- ons wil uitnodigen. Maar ik
ger met raadsleden op Kpnin- vind het ook niet erg om zelf te
ginnedag. „Dat was op eigen betalen." De burgemeester
kosten. Wij boden de burgeziet het diner als „teambuilmeester en de gemeentesecre- ding, zeker nu de sfeer in de
taris het diner aan. Dat is iets raad zo goed is. Wie bij een bespontaner dan dit. Ik wil hier drijf werkt, hoeft toch ook niet
nog even over nadenken."
zelf te betalen?"

lenniumkalender van het jaar
2000. Ik heb begrepen dat er
voldoende deelnemerspotentie in Zandvoort aanwezig is
voor een volgende uitvoering.
Als die net zo goed verzorgd
wordt als deze mogen de initiatiefnemers, uitvoerders en allen die eraan meegewerkt hebben wat mij betreft in aanmerking komen voor de Zandvoortse Kunst- en Cultuurtrofee. Een blijk van waardering
voor hun gemeenschappelijke
inzet.
Tot slot: voor velen is het uitgestrekte duingebied nog een
onbekend terrein. Wat er
groeit en bloeit en leeft mag
ook weieens in the picture gezet worden. Idee voor een mogelijke volgende productie:
verkenningen van het duinlandschap rond Zandvoort
(gids nieuwe plattegrond van
Zandvoort) of zou er misschien
een aparte natuurkalender van
Zandvoort moeten verschijnen?

voor herschikken van de voetbalvelden en het aanleggen
van een golfbaan op het Duintjesveld.

"r is
Waar parkeer je nog makkelijk en gratis in Amsterdam?
Precies, op Meubelboulevard
Amsterdam-Diemen. Kom

Hans van Pelt

12 nov. t/m 18 nov.

Amsterdam

Dagelijks 1330
BAAIBERGEN, HOUWEUNG INTERIEUR, MUNDERS,

Za & Wo 15 30

MONDILEDER, MONTEL, OASE, VAN REEUWUK, SLAAP
KAMER CENTRUM, STOK MEUBELCENTER, VALHAL

Info (020)690 93 16

Zandvoort

Dorpsvernieuwing

L. van der Werff reageert op
het artikel 'Voetballers eisen
vijfde veld' in het Zandvoorts
Nieuwsblad van 4 november.
Hij verbaast zich erover dat
wethouder Oderkerk een miljoen gulden wil reserveren

B

l

l (AL) Nederlands gesproken

Schoolverlaters aan de
slag bij beachwatch
ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden wil
volgend jaar schoolverlaters
inzetten als beachwatchers.
Zij kunnen in de zomer in
Zandvoort op het strand aan
de slag en in de winter m
Haarlem.

eerst gedeeltelijk voor de kosten moest opdraaien De partijen willen daarom met meer
dat Publisign verantwoordelijk
is voor het regelen van sponsors voor de torens en palen.
Bovendien willen ze meer inzicht in de kosten van het project.

Het Rijk betaalt deze jonge
mensen voor 90 procent. 10
procent komt voor rekening
van de gemeenten. Dat heeft
Van der Heijden woensdag tijdens de commissie Bestuurlijke Zaken bekend gemaakt.
Tijdens die vergadering uitten de raadsleden van de
PvdA, WD, Gemeente Belangen Zandvoort en de Socialistische Partij bovendien veel
kritiek op het beachwatchproject. Zij stoorden zich eraan dat de palen pas heel laat
in het seizoen werden neergezet op het strand en dat de
gemeente dit jaar voor het

Jeannette van Westerloo
(SP) dreigde haar steun voor
het beatch watch project op te
zeggen als het project weer
loopt zoals dit jaar Ook Gert
Toonen (PvdA) vindt dat het
anders moet ,.Er moeten betere afspraken met de politie en
de reddingsbrigade gemaakt
worden." Pieter Joustra (WD)
liet doorschemeren dat de reddingsbrigade grote problemen
heeft met hoe de beachwatchers hun werk doen Burgemeester Van der Heijden beloofde beterschap. ,,In elk geval moeten de beachwatchers
meer van hun toren komen."

Nieuw riool Haarlemmerstraat

Bezorging: Vragen over bezorging donderdag tussen 9-12 uur (023) 5717166

Cinema Circm

meubels kijken.

S. van den Bos

Nieuwe huisstijl gemeente Zandvoort

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020) 562.6211
Abonnementsprijzen1 ƒ 19,60 per kwartaal;
/ 35,40 per half jaar; ƒ 61,75 per jaar. ƒ
1
9,60 per kwartaal; voor postabonnees
geiden andere tarieven. Losse nummers ƒ
2,-

ZANDVOORT - Het echtpaar Moerenburg ontvangt
donderdagmiddag om half
twee de sleutel van zijn nieuwe
huis in Park Duijnwijk. Charles
Moerenburg, toekomstig voorzitter van Gemeente Belangen
Zandvoort en mogelijk van de
Ondernemers
Vereniging
Zandvoort, is de eerste bewoner van de nieuwbouwwijk Hij
gaat op het Kromboomsveld
wonen.

ZFM Radio

Niet in het

Advertentieverkoop: H van Zanten (manager), M. Oosterveld Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B.Amstelveen Postbus 51,
1180 AB Amstelveen Tel. (020) 347.3425.
F
ax. (020) 347.3439. E-mail: wmcomm®perscom.nl
Advertentie-orderafdelmg- Postbus 122,
1000 AC Amsterdam Tel. (020) 562.6278.
Fax. 562 6283.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
6656321. MicroTXTmarkt schriftelijk opgeven (zie bon m de krant)

Zandvoorts Nieuwsblad dateert uil 1941 Aanges|
oten bi| de Nederlandse Nieuwsbladpers

De wateroverlast komt om
de paar jaar voor volgens
Drommel. Dat beaamt Willem
Zwemmer, de regenwaterspecialist van het volkstuincomplex. In september is er 196
millimeter gevallen, heeft hij
gemeten. In oktober 140 millimeter en tussen l en 5 november is er al vijftig millimeter
water uit de lucht gekomen.

ADVERTENTIE

Amstelveen
020-6412505

Sonderland
maakt eigen
plan golfbaan
ZANDVOORT - Golfclub
Sonderland heeft aan het einde van de maand een eigen
plan klaar voor een nieuwe
golfbaan op het Dumtjesveld
Dat zegt voorzitter Jan Bax
De golfclub is blij met een
golfbaan, maar vindt dat er
een efficiëntere indeling van de
ruimte op het Dumtjesveld
mogelijk is. „De driving range
is wel erg groot en de holrs
hebben een wat kleine ruimte
toebedeeld gekregen Er zijn
bepaalde regels voor mannehjke en vrouwelijke golfers en
daar doen de nu geprojecteeide holes niet allemaal aan. Dat
komt doordat sterk gekeken is
naar een golfbaan in Voorhout,
vlakbij Noordwijk," vertelt
Bax.
„Maar natuurlijk is het wel
fantastisch dat er een golfbaan
komt. Hier hebben we al die
tijd naar gestreefd We hebben
geen 'Kennemer-aspiraties'
We willen laagdrempelig blijven. De gezelligheid blijft voorop staan. Het liefst hebben we
daarom ook een mooi clubhuis, bijvoorbeeld dat van
Zandvoort '75. Dat ligt precies
op de goede plaats," aldus
Bax.

mol, zo blijkt in de kantine. Secretaris Rein Drommel is een
van de weinigen die geluk heeft
en straks misschien zijn boerenkopl nog kan oogsten. Hij
heeft in de loop der jaren zijn
landje opgehoogd, doordat hij
overgebleven preistronken begroef in plaats van weg te gooien. Anderen hebben vorig jaar
met zand van de gemeente
hun tuin verhoogd. Drommel
hoopt dat de gemeente dit jaar
opnieuw wat zand afstaat tijdens de graafwerkzaamheden
op het Zwarte Veld in het centrum van het dorp. Het nadeel
van een hogere tuin is echter
dat de wortels in droge tijden
wat moeilijker bij het grondwater kunnen komen.

„1998 is een nat jaar. Gemiddeld valt er negenhonderd millimeter per jaar. We zitten nu
al over de duizend millimeter
en het jaar is nog niet afgelopen. Maar," zegt Zwemmer,
„de wateroverlast op het
volkstuincomplex heeft niet alleen met de regen te maken.
De westenwind zorgt er ook
voor dat het zeewater meer tegen het grondwater drukt en
dat merken wij dan weer. Als
de wind naar het Oosten draait
en het een paar dagen droog
blijft, zakt het water ook vrij
snel." Tot die tijd kunnen de
tuinders klagen over de nattigheid zonder dat iemand hen
een zeurkous noemt. Alhoewel
een van hen beslist niet van
zeuren houdt. Hij heeft een
bokje of geitje op een bord geschilderd met de tekst: 'Hier
geen gemekker'.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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mei Uma Thurman.
Ralph Fienne?

Dagelijks
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iHALLOWEENi
Mei Jamie Lee Curtis

[ Woensdag 18 november j
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ZANDVOORT - „Ik ben blij met de toezeggingen van wethouVOYAGEAU
der Herben," zegt Ronald Zuurendonk van het comité Haarlemmerstraat. „Eindelijk weten we zeker dat er wat gaat gebeuren
iDEBUTDUMONDEf
in onze straat."
l Mei Marcello Mastroianni
Herben heeft vorige week aangekondigd dat het riool van de
Jcan hes Gauticr [
Haarlemmerstraat in januari 2000 wil laten vervangen. Na een
FILMCLUB j^
inklinkperiode van een jaar kan de straat vervolgens nieuwe
klinkers krijgen. Ook de Koninginneweg wordt in 2000 en 2001
aangepakt.
Beide straten staan regelmatig blank. Het riool is sterk verou- Gmithüjjpleln 5,2042 JM. Ztndrooeè
derd. Bovendien komen volgens Herben diverse riolen samen in ; ;•;••••• •: • ,•• Tel:(023)571l6t6*|
de Haarlemmerstraat, zodat de wateroverlast daar sneller toeneemt dan elders als het in korte tijd hevig regent.
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BOUCHERIE
AMBACHTELIJKE
KWALITEITSSLAGERIJ

Grote KrOCht 5-7

Openingstijden:

7anHwor»rt

/.anavoon

maandag t/m vrijdag van
9.00
tot 18.00 uur.

Tel. 5719067

zaterdag

varkenshaasf
i' let
rol. lade
heel kilo•
• ...
.•
-i
•--.. • • ' • ' - ' •
haas- of ribkarbonade
heel kilo
magere speklappen
heel kilo

,

van 9.00 tot 17.00 uur

VOOR HET MOOISTE VLEES,VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

ovz

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

Ondernemers Vereniging Zandvoort

en

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

Nieuwsblad

Maak het
extra
gezellig binnen!

Let op onze
gezellige

Sinterklaas
prijsvraag

De specialist in
al uw bloemwerken

BLOEMS1ERKUNST

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

in de krant van 25 nov. a.s.
en maak kans op
gratis winkelen

t.w.v. ƒ 150j-

f 100,-

"n

5
m

beschikbaar gesteld
door OVZ

Buureweg 1-3 Tel. 5715736

OVZ

en

I

gedurende de maanden november
en december zondags van
12.30-17.00 uur geopend

Onze promotie-pieten delen
5 december weer snoepgoed uit.
Ondernemers Vereniging Zandvoort

Fa. P. Klein

BEACHIM

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

(WEGENS REORGANISATIE)

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerling

Hogeweg 2, Zandvoort

De Vonk

Kanjerpunten zijn miljoenen waard

Win 21,4 miljoen!

Vondellaan 2*, Zandvoort

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Station"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

gulden! U moet er toch niet
aan denken dat hij dan uw
huis voorbij gaat omdat u niet
meespeelt?

Record Show
8 november 1998
l NATIONALE •

Kanjerpunten sparen

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

—A

van der Kuijl

Om zeker te zijn van uw kansen, speelt u elke maand in de
Postcode Loterij. Namelijk,
met elk lot in de Postcode
Loterij verdient u per maand
een Kanjerpunt. Elke winnende Kanjerpunt is goed voor
een deel van de PostcodeKanjer. Hoe meer loten u
heeft en hoe langer u meespeelt, hoe meer punten u
spaart dus hoe meer u wint!

Gedipl. Tandprotheticus
Vervaardigen
gebitsprothesen
Nauwkeurige aanpassingen
Snelle reparaties
Garantie en nazorg
Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

.

B L O T E R I Jl
PostcodeMiljoenStraat

1273PV
in Huizen
*"•s*

S

* >. •>

i

Stand Mega Jackpot

4 miljoen

ossT

De BMW,

\

3421 XA 034 in Oudewater ,
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

Programma Restaurant Queenie

„HERFST 1998"
TEXELAVOND
een avond met uitsluitend TcveLsc pioducten, met o.a. garnalcn.
visspec. en lam
en slidiidjuttei Maarten Boon met z'n steike verhalen.

Viij. 27 nov.:

Daar nemen wij ons petje voor af.

Haltestraat 9, Zandvoort

Grandioze uitverkoop

Viij. 20 nov.:

Maar de bezorg(si)ers van onze kranten laten zien dat zij een bui en een slootje kunnen hebben. Met windkracht acht en bijna onder water, slagen zij er toch maar in om iedere week
ruim een half mil/oen Weekmedia-bladen bij onze lezers te bezorgen.

Kerkstraat 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Kerkstraat 15
(voorheen kruidvat)

open: vrijdag-zaterdag-zondag
10.00 t/mi 8.00 uur

Wat een stormachtige en natte herfst!

Zandvoorts Nieuwsblad

Nieuwsblad

diesel-replay-borg
blue system-lutha
fruit of the loom
donna karan-joop
the wave-jet set ski
dolce gabanna
torn tailor-calvin klein
anotherwomen

v.
~•>-~,*
a— <wy

Wijnpioelavond. thema „Duitsland",
afgesloten met een fijne vismaaltijd.
Wijnpiocfavond. thema „Fiankrijk" en „Zuid-Afrika",
afgesloten met een bourgondischc maaltijd.

Wocnsd. 9 dec.:

Oer-Hollandse avond met o.a. slamppotten. capucijner.s etc.

Do lOdcc.:

Zeeuwse mossclavond

Do. I7dcc.:

Oer-Hollandse Avond

Alle woensd., dond. en vrijdagen

„DINER VOOR TWEE"
een 7-gangen verrassingsmenu
voor ƒ 85,- per twéé personen

Voor reserveringen en/of inl. tel. 5713599

Henny Huisman: "Straks sta ik in
uw straat met 21,4 miljoen gulden. Hoort u dan bij de winnaars?"

üdONT

De Kanjer van de Nationale
Postcode Loterij is verhoogd
van 20,7 naar 21,4 miljoen
gulden. Dat is de hoogste
prijs uit de Nederlandse loterijgeschiedenis! En u kunt
hem winnen!

Stelt u zich eens voor: op
Nieuwjaarsdag staat ineens
Henny Huisman in uw straat
met een stapel cheques voor
alle winnaars. Samen met de
andere deelnemers in uw
postcode wint u 21,4 miljoen

Zorg dat u niets mist en pak
uw kans! Met de bon op deze
pagina kunt u nu nog zorgen
dat u aan het einde van het
jaar genoeg Kanjerpunten
heeft. Vul hem direkt in en
doe hem vandaag nog op de

bus!

BON-VOOR-21,4-M l LJOEIM
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
EU Ja, ik wil kans maken op de
per maand de inleg van onderstaande rekening af
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle PostcodeMiljoenen en doe mee aan te schrijven.
de Nationale Postcode Loterij.
D de heer
D mevrouw
150.98.11
D 4 x ƒ 12,50 (vier lotnummers)
Naam:
D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x / 12,50 (twee lotnummers)
Adres:
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)
Postcode:
LH Ja, ik wil ook elke week kans
Plaats: _ .
maken op alle Bingoprijzen van de
(Post)bankGrote Sponsor Loterij.
nummer:
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
Bel
mij bij een prijs _ .
D ƒ 30,- (drie lotnummers)
Tel:
boven ƒ 10.000,D / 20,- (twee lotnummers)
Geboortedatum:
D ƒ 10,- (één lotnummer)
(dag-maand-jaar)
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters. Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, verkrijgbaar bij het
secretariaat.
Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegt
Nationale postcode Loterij/Grote Sponsor Loterij
Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

Datum:
_ _
Handtekening:
uren naar:

DE GROTE
LOTERIJ
De Bingo getal 1 t/m 22
*
20 16 41 35 23_"

.33

44 29 14 27

V

34 * 26 43 32 36
24

02

25

13 \

15 ' 0 9 /•*•*-

Heeft u met deze getallen
een volle kaart, dan wint u de
Thuisbingo van *
f 25.000,Da Bingo getal 23 t/m 36
,"39 f 10.000,-. 37

31

f 1.000,-

42

05

f 100,-

18

f 20,-.
f

l?-'

40

f50,-

04

l?-'
f 8,-

'22

f40,-

*28

f 1,:

08

f30,-

21

f éf

f25,-

17

f5*.

Gastons Surprise
Miss Saigon
Record Show
zondag 15 november
20.00 uur op RTL 4
Kijk, bel en win
gratis
toegangsbewijzen
Zetfouten voorbehouden
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Goudhaartje en de troubadour
4

TJhrys*Ockersen;schrijft '"1*
elke twee weken oven «.i
zijn herinneringen aan
zijn jeugd in Zandvoort;
Ter gelegenheid van de
tachtigste verjaardag :
van-Ge Loogman, 'oud- i<
leerkracht van de 4- <~ ?'" ?
Hannie Schaftschool,
verdiept hij zich in-de\5
eerste musical die >' /»;*,
Loogman met de\ '•- 4 ^
kinderen instudeerde. ;*
.V^Tt^r^- T--;, - "i^** •
v
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MEESTER keerd door twee andere her• ' Loogman op de Han- auten mocht ik aan het begin
•
nie Schaftschool les van een nieuw bedrijf zo nu en
>JL kwam geven, veran- dan een riedel uitstoten. Daarderde er veel. Van een sullig na kwamen de twee anderen
instituut werd er door de jonge met een tekst.'
leraar nieuw leven in de school
'In het gymlokaal van de
geblazen. Een groots evenement stond ons te wachten: Hannie Schaftschool verzaeen operette 'Goudhaartje en melden zich al die leerlingen
de Troubadour', waarbij een die meespeelden of meezonheleboel leerlingen werden in- gen in het koor. Meester Loogman had de grootste moeite
geschakeld.'
om deze hoeveelheid ongere'Mijn
schoolvriendinnetje geld in toom te houden. Hij
Hannie kreeg één van de had een andere nieuwe leerhoofdrollen, namelijk die van kracht, mevrouw Walhaut, aan
troubadour. Niemand ver- zijn zijde. Zij begeleidde de acbaasde zich over deze traves- teurs en actrices op de piano.'
'Zoiets was in Zandvoort in
tie-uitvoering. Haar tegenspeelster was een mooie blon- jaren niet vertoond en hoofddine die voor Goudhaartje kon onderwijzer Van Ekeren was in
zijn nopjes dat in aanwezigdoorgaan.'
'Hoewel ik toneelambities heid van de burgemeester zijn
had in die jaren, was daar ei- school in de Monopole zou
genlijk weinig tijd voor want ik stralen. Maanden werd er gewerd als zesdeklasser klaarge- repeteerd tot de liedjes er vast
stoomd voor het Coornhert inzaten.'
Lyceum. Maar omdat ik over
'Ik keek vol bewondering
een trompet beschikte van de
Zandvoortse Muziekkapel was naar Hannie die met verve de
er toch een rolletje voor mij troubadour neerzette. Ook al
weggelegd als heraut. Geflan- was ze in jongenskleding gem
1

huld het deed niets aan mijn
bewondering en liefde voor
haar af. Ik vond haar mooier
dan Goudhaartje, hoewel die
een prachtige haardos had.'
'Veel weet ik niet meer van
de operette, de term musical
werd toen nog niet gebruikt.
Toen de firma Serné de kostuums leverde, begon het werkelijk op een echte operettevoorstelling te lijken. Wij voelden ons in waarde stijgen. Nog
mooier werd het toen we tenslotte op het toneel van Mono- De opvoering van de musical 'Goudhaartje en de troubadour' luidde
pole werden losgelaten en de een nieuw tijdperk in op de Hannie Schaftschool. Ge Loogman is op
sfeer van een echt theater be- de rug te zien als dirigent
Foto Familie Loogman
gonnen te proeven.'
ingeschakeld werd voor het ken meewerken; ik wilde nog
'De chaos met al die kinde- nieuwe spektakel.'
altijd acteur worden. Hannie
ren werd alleen maar groter
'Bij 'Goudhaartje' ging het vertrok naar Curagao, haar vamaar meester Loogman bleef voor mij een keer goed mis. De der werd inspecteur van politie
met strakke hand overzicht instructie was dat ik altijd met in Willemstad. Daar zou ze nog
houden op het geheel. Om in- mijn herauten moest opkomen een keer op de planken staan
druk te maken op zijn 'acteurs' aan het begin van een nieuw in de 'Wijze Kater' van Herman
vertelde hij dat grootheden als bedrijf. Eenvoudig want dan Heijermans. Hiervoor was
Ko van Dijk en Albert van Dal- ging het doek op. Behalve die Henk van Ulsen overgekomen.
sem zich vlak voor een voor- ene keer dat het doek niet Hij speelde de titelrol en deed
stelling terugtrokken in de dicht geweest was. Ik stond de regie. Hannie, hoe kan het
kleedkamer om diep over hun rustig in de coulissen, niet we- ook anders, was de prinses.'
rol na te denken. Maar zoveel tende dat ik op moest. Mepassie hoefde hij van zijn ope- vrouw Waltraut begon haar
'Meester Loogman werd larettespelers niet te verwach- herkenningsmelodietje op de ter hoofd van de Hannie
ten, die wilden alleen maar piano maar er gebeurde héle- Schaftschool en zou nog een
stralen voor hun ouders.'
maal niets. Ze startte nog een paar keren regisseren. Niet
'Het stuk 'Goudhaartje en de keer en bij de derde keer begon meer operettes maar zoals dat
Troubadour' was twee avon- het mij te dagen. Iedereen zat al heel gauw werd omgedoopt,
den een eclatant succes. Het op mij en mijn trompetgeschal musicals. De sprookjes die niet
toen al rode hoofd van school- te wachten. De herauten en ik meer aansloegen, werden verhoofd
Van
vangen door
Ekeren liep
moderne vernog
roder
halen.
De
aan bij zoveel
troubadour
complimenkeerde terug
ten. De Hanuit Curacao
nie Schaften wij zijn
school was opeens een lagere spurtten het toneel op om als- weer heel goede vrienden. Ze is
school waar 'het' gebeurde. nog onze taak te volbrengen.' nog steeds in staat liedjes uit
Vooral meester Ge Loogman
'Deze
schoonheidsfoutjes 'Goudhaartje' te kwelen. Ik
vestigde voorgoed zijn reputa- deden overigens niets af aan kan me met geen mogelijkheid
tie als de man die het allemaal het succes van de avond. Voor meer herinneren wat ik toen
voor elkaar had gekregen. Hij het eerst van mijn leven kreeg op die trompet speelde. Het
was het voorbeeld van nieuw ik een recensie waarin stond zal ongetwijfeld luid zijn geelan op de lagere school.'
dat de trompetter zijn ins.tru- weest.'
'Het jaar daarop zou hij op- ment op overtuigende wijze
nieuw een operette enscene- liet schallen. Ik was apetrots.
Thys Ockersen
ren en ik was toch weer van de Met acteren had het niet veel
Dit
is
het
vierde
verhaal
van Thys
partij hoewel ik toen al op het te maken, maar toch...'
Ockersen. Voorgaande afleveringen
Coornhert Lyceum zat. Vanuit
'Op het Coornhert Lyceum stonden
in het Zandvoorts Nieuwsde Zandvoortse Muziekkapel zou ik in de vierde klas toneel- blad op 30 september en op 14 en 28
was er een sextet ontstaan, dat les krijgen en aan toneelstuk- oktober.

'Toen Loogman les ging geven op
de Hannie Schaft, veranderde er veel'
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Kerkdiensten

Ge Loogman rust (in de jaren zestig) even uit van zijn werk bij de Hannie Schaftschool. Tot 1978 heeft hij
op deze school gewerkt
Foto familie Loogman

Genieten van de Indonesische
keuken bij restaurant Sulawesi
ZANDVOORT - Wie de
specifieke lekkernijen van de
Indonesische keuken wil leren kennen, kan daarvoor
vanaf eind deze maand terecht bij restaurant Sulawesi
van K.K. Chan.

het veel tijdrovender smoren.
Ook spelen kruiden bij ons een
heel belangrijke rol, net als de
verzorgde presentatie van het
geheel. We vinden dat het er
dus ook een beetje mooi moet
uitzien."
Hoe hij het zijn gasten zoveel
mogelijk naar de zin kan maken heeft Chan in Amsterdam
geleerd, waar hij met succes
een soortgelijk restaurant begon als hij nu in Zandvoort op
gaat zetten. Net als in de
hoofdstad is hij er nadrukkelijk
op uit een sfeervolle ambiance
te creëren, waarin men graag
de tijd neemt voor een uitgelezen maaltijd. Bijvoorbeeld
door één van de veelzijdige
rijsttafels te bestellen, waarin
Sulawesi gespecialiseerd zal
zijn. „Maar voor minder gecompliceerde diners kan men
ook uitstekend bij mij terecht,
hoor," verzekert Chan.

Het restaurant is vernoemd
naar het voormalige Indonesische eiland Celebes (tegenwoordig Sulawesi). Het is gevestigd op Zeestraat 38, in het
pand waar tot voor kort het
Griekse etablissement Symposium zat. Van de naar zijn geboorteland vertrokken vorige
eigenaar heeft meneer Chan de
zaak begin november overgekocht, waarna hij spoorslags
met een ingrijpende verbouwing is begonnen.
„Het wordt een restaurant
met ongeveer vijftig zitplaatsen," vertelt Chan. „Waarin we
vrijwel uitsluitend typisch Indonesische gerechten zullen
serveren. Dat betekent dat we
verse producten gebruiken en
dat we in het algemeen langer
met de voorbereiding bezig
ZANDVOORT - Kosten
zijn dan bijvoorbeeld in de Chinese keuken het geval is. In noch moeite worden gespaard
plaats van met een wok te wer- om de gasten van de Texelse
ken geven wij de voorkeur aan Avond, die komende zaterdag

Garnalen pellen
by Qeeunie

ADVERTENTIE

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag:
00 00-0700 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
1200-1500 De Muzlekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
1700-2000 ZFM Nonstop
2000-2200 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
00 00-07 00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-11 00 De Watertoren
11 00-1200 ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
12 00-13 00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
1300-1500 De Muzlekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
1700-1800 ZFM Nonstop
1800-1900 ZFM Sport
19 00-20 00 v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
20 00-22 00 Eurobreakdown
2200-2400 BPM
Zaterdag:
00 00-0800 ZFM Nonstop
0800-1000 Broekophalen
10 00-12 00 Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neul)
1200-1800 Zandvoort op Zaterdag
18 00-19 00 Tussen Pits & Paddock
1900-2000 DeCocquersll
20 00-24 00 De Kustwacht
Zondag:
0000-0930 ZFM Nonstop
09 30-10 00 Ruth (Een levensbeschouwelijk piogramma)
1000-1200 ZFM Jazz
1200-1700 Zandvoort op Zondag
17 00-19 00 ZFM Magazine
1900-2400 De Kustwacht
21 00-24 00 Kustwacht Report

NU OOK OP INTERNET- HTTP://SURF.TO/ZFM
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Berichten
en tips voor
^ __
deze rubriek met
*•"zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497.

vanaf 19 uur in het aan het
Kerkplein 8 gelegen restaurant
Queenie wordt gehouden, in
de sfeer van het Waddeneiland
te brengen. Zo zal strandjutter
Maarten Boom voor de ingang
van de zaak met behulp van
een authentieke olieton de
kostelijke tong roken die men
later geserveerd zal krijgen. En
eenmaal binnen wordt men
welkom geheten met een karakteristiek Texels juttertje'.
Net als vorig jaar kan men
trjdens de thema-avond in het
sfeervolle restaurant uitgebreid genieten van wat Texel
allemaal voor heerlrjks heeft te
bieden. Lamsvlees bijvoorbeeld, en kaas, en ook een verrukkelijk bessendessert. Maar
natuurlijk in de eerste plaats
allerlei visspecialiteiten. Voor
de aanvoer daarvan zorgt de
Texelse vissersfamilie Blom,
die de vangst van donderdagnacht reeds de volgende dag
aan land verwerkt, teneinde de
tong, poontjes, garnalen plus
wat de zee nog meer heeft opgebracht op zaterdag zo vers
mogeujk naar Zandvoort te
brengen.
De bemanningsleden van
het vissersschip zyn zaterdagavond trouwens ook aanwezig.
Vanzelfsprekend zijn ze van
harte bereid om de andere gasten assistentie te verlenen by
het pellen van de garnalen,
waartoe alle aanwezigen worden uitgenodigd voor de aanvang van het diner. Centraal
bij dit eetfestün staat het grote
buffet, dat royaal is aangekleed met tal van soorten gerookte en gebakken vis. Maar
ook de andere delicatesses die
typisch Texels zijn komen
ruim aan bod. Voor de muzikale omüjsting van het gebeuren
zorgt ondertussen de Zandvoortse pianist Michael de
Vries. Wie de thema-avond by
wil wonen kan het beste vooraf
plaatsen reserveren, a 67,50
gulden per persoon.

t

Weekenddiensten

POLITIE: Alarmnummer 112.
HERVORMDE KERK: Zon 10.00 uur: SOW in Hervormde Kerk. Anders tel. (023-) 5713043.
GEREFORMEERDE KERK:
BRANDWEER: AlarmnumZon 10.00 uur SOW, ds J. van Leeuwen, Viering HA, mmv Her- mer 112. Anders (023-)
vormd Kerkkoor.
5740260.
AGATHA PAROCHIE:
AMBULANCE: Alarmnummer
Zat 19.00 uur: pastor IJ. Tuijn. Zon 10.30 uur: pastor Duijves, 112. Anders: 023-5319191.
mmv kinderkoor (Wülibrordzondag).
HUISARTSEN: (in het weekNIEUW UNICUM:
end en 's avonds) (023-)
Zat. 10.45 uur M. Ridder (herdenking overledenen).
5730500.
VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP NPB:
GEZONDHEIDSCENTRUM
Zon 10.30 uur: geen dienst.
(tel. 5716364): uitleenmagazijn: 13.00-14.30 weekdag.,
spoedgevallen za en zon: doktersdienst 0900-1515.
APOTHEEK: Zeestraat Apol
Buraerlijkelsiandl
M v
*?v°*** * ^ *V> i ^ > * V >v\
"
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*
theek, J.W. Neutel, tel. (023-)
5713073, openingstijden (alPeriode: 31 oktober - 6 novemleen voor recepten): zat
ber 1998
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
Geboren: Bas, zoon van Wilzon 11.30-12.30 en 17.00-18.00
uur. Info (023-) 5713073.
lem Pellerin en Theodora
Christina Draijer.
WIJKVERPLEGING: (spoedgevallen in weekend en 's
Alexandra Michelle, dochter
van Gijsbertus Hendrikus Saavonds) tel. 0900-1515.
ft"
belis en Hendrika Elisabeth
VERLOSKUNDIGEN:
Mevrouw S. Naron-Ngo Tjeck
Groen. Julie Natalia Paris,
en/of mevr. A.C.M. Gombert
dochter van Vincent Georges
Anthony van Bellen en Johanen/of P. J. van der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel.
na Maria Janssen. Djémie Jesse, zoon van Johannes Antho(023-) 5714437.
DIERENARTS:
Mevrouw
nius Groot en Mariëlle van
Dekker, Lijsterstraat 7 te
Raat.
Zandvoort, tel. (023-) 5715847.
In ondertrouw: Johannes GijsDIEREN: Vereniging v.h. weibertus van Staa en Gladys Patricia Hornung. Michiel Vin- Boy is een uit de kluiten ge- zijn der dieren (023-) 5714561,
cent Verhagen en Patricia wassen Yorkshire Terriër die Vermissingsdienst
Rienstra. René Johannes Wil- op zoek is naar een nieuwe ei- 023-5383361, Asiel Zandvoort
pension)
(023-)
helmus Thomas Franciscus genaar. Hij is energiek, bijna (tevens
van Liemt en Marianne Rebel. twee jaar oud en ontzettend 5713888. Stichting Regionale
Getrouwd: Edgar Schmidt en aanhankelijk. Bovendien is hij DIERENAMBULANCE:
Marie Louise Catharina Acda. waaks, al kijkt hij niet naar 023-5363476 of alarmnummer
Overleden: Ida Christine Jo- katten om. Oudere kinderen 023-5334323 (24 uur per dag).
hanne Tegelaar-Gleim (92 vormen geen probleem. Meer SOS Telefonische Hulpdienst
jaar). Hendrik Johannes Ha- informatie over Boy is ver- Haarlem e.o.: 023 - 5471471,
melink (82 jaar). Rafel Joseph krijgbaar bij het Kennemer dag en nacht bereikbaar voor
Constant van den Berg (65 Dierentehuis, Keesomstraat 5, een gesprek van mens tot
tel. 571.3888.
mens.
jaar).

Boy

Jacques Brei bezingt in het Frans zijn verloren liefdes, er
hangen twee grote landkaarten van Frankrijk in de klas en
het ruikt er naar kaas. Franse kaas. De kinderen uit de
hoogste groepen van de Duinroos hebben een paar weken
les gehad over Frankrijk. Woensdag sloten ze het project af
met een lunch bij kaarslicht onder begeleiding van
kaasdeskundige Peter Tromp.
IE HOUDT er niet
van kaas," vraagt Peter Tromp. Een paar
kinderen steken hun vinger op,
maar bemerken hun vergissing. Ze zijn wel dol op kaas,
blijkt als Tromp het nog een
keer vraagt. Straks gaan ze immers proeven en dat wil niemand missen.
„Ik lust alleen oude kaas,"
vertelt Gineke. „Soms haalt
mijn moeder van die oude
brokkelkaas. Die vind ik heel
lekker." Haar vriendin Nancy
eet ook graag oude kaas. Marloes en Amber vinden kaas
vaak te vet. „Maar vandaag
houden we er wel van," besluiten ze eensgezind.
De kinderen moeten echter
nog even wachten. Peter
Tromp vertelt eerst allerlei bijzonderheden over kaas. Bijvoorbeeld dat deze gele lekkernij grotendeels gemaakt
wordt van melk van koeien,
schapen, geiten en zelfs van
waterbuffels uit Italië (mozzarella). De meeste kaas komt
uit Frankrijk. Er zijn zo'n zeshonderd verschillende soorten. Elk gebied heeft zijn eigen
specialiteit. Ze zijn echter onder te verdelen in drie hoofdgroepen: witte schimmel, blauwe schimmel en rode schimmei. „Dat klinkt vies, maar dat
is het niet. Schimmel is niet
altijd slecht. Voor kaas in elk

'W;

geval niet," zegt Peter Tromp.
„Ook in Nederland wordt
veel kaas gemaakt, zelfs Franse kaas. Camembert van geitenmelk komt bijvoorbeeld uit
Molenschot, een plaatsje tussen Tilburg en Breda. Kernhem is eveneens een Nederlandse kaas met een Frans
tintje."
Tromp heeft allerlei soorten
meegebracht. Grote ronde kazen van dertig kilo, ronde
staafjes met groene spikkels of
in de vorm van een peertje. Als
hij het stokbrood met kaas belegt en de flessen nepwijn geopend worden, neemt het enthousiasme van de kinderen
meteen flink toe.
Bij de geitenkaas trekt Reggie een afkeurend gezicht,
maar Sebastiaan prijst deze
kaas. „Het smaakt een beetje
naar brie. Blijft een beetje hangen in je keel en is wat droog,
maar de smaak is wel heel lekker," zegt hij als een volleerd
proever.
De Spaanse blauwe schimmelkaas (cabrales) smaakt
heel anders, constateert hij.
„Wel lekker maar ook wat
zuurder en vochtiger dan de
geitenkaas. Het doet me denken aan wat je bij boerderijen
binnen ruikt." Volgens Peter
Tromp is de cabrales heel speciaal, want de kaas is omwik-

Met

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Antilliaanse dieren
„Nog steeds word ik aangesproken over het dierenasiel op Sint
Maarten," vertelt mevrouw Folkers. Zij zamelde twee jaar geleden geld in voor het nieuwe dierenasiel dat haar dochter Inez
aan het opzetten was. Inmiddels is er een oplossing gevonden
voor het dierenasiel. De dieren worden opgevangen bij een
dierenkliniek van twee Amerikaanse dierenartsen. Het asiel
huurt de hokken van deze dierenartsen en dat gaat heel goed.
Ook beschikt het asiel inmiddels over een eigen ambulance. En
dat allemaal mede dankzij de Zandvoorters die geld hebben
gegeven! De Stichting Buitenlandse Dierenasielen, een landelijke stichting, blijft geld inzamelen voor het Antilliaanse asiel. Dit
jaar is bijna negenduizend gulden binnengekomen. Wie het asiel
wil ondersteunen, kan geld overmaken op giro 444.24.00.

Oud gedicht op nieuw medium

Internet verspreidt niet alleen verderfelijke plaatjes. Integendeel, wie goed zoekt vindt er soms ook literaire teksten. Zo heeft
Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagens.ruu.nl) een gedicht van J.
van Oosterwijk Bruyn (1794-1874) op het net gezet en Joan
Kurpershoek, de vroegere redacteur van het Zandvoprts
Nieuwsblad, plukte het voor mij daar weer vanaf. Het gedicht
heet 'De gewone mens en de gevoelige mens te Zandvoort'. Het
gaat over een man die Zandvoort bezoekt. Hij prijst als gevoelige
mens het Badhuis: 'Ziedaar het Badhuis dan, dat ieder komt
bewondren/Hoe slecht voegt zulk een pracht bij 't nedrig dorp
aan 't strand!/'k Zoek mij van 't bont gewoel der mensen af te
zondren/En druk, in stil gepeins, dit eeuwen heugend zand.' Als
gewone mens dicht hij: 'Maar 'k vind die koetsjes slecht gebouwd/die ik aan 't strand ontdek/'k Nam liever ('t is daar
minder koud)/In huis een badvertrek/Dat is uitmuntend ingericht/En netjes zonder zwier/'t Is jammer van dit badgesticht/Men baadt zich zeldzaam hier.'

Neus voor vieze luchtjes
Al jaren stinkt het soms in Zandvoort Noord en al jaren maakt
de politiek zich daar druk om. De nieuwe wethouder van Ruimtelijke Ordening en Milieu, Marijke Herben, wil opnieuw 45
duizend gulden uitgeven aan een onderzoek naar de oorzaak van
de stank. Want de een zegt dat het door het riool komt, de ander
weet zeker dat het de waterzuiveringsinstallatie is. „Het is moeilijk vast te stellen. Het is net als met een windje. Daarvan weetje
ook niet altijd wie die gelaten heeft," zegt Gerard Versteege, die
tot een half jaar geleden op de plek van Marijke Herben zat.
Maar dit is wel erger dan een poepje, meent Jeannette van
Westerloo. Er moet snel actie ondernomen worden, vindt ze.
Volgens Michel Demmers, raadslid van Gemeente Belangen
Zandvoort, kan de gemeente de 45 duizend gulden beter zelf in
de zak houden. Hij werpt zich op als ervaringsdeskundige. „Ik
heb in de Fahrenheitstraat gewoond. We roken achtereenvolgens een autosloper, kerosine, de waterzuivering, bakeliet, gedroogde vis en augurken. Ik heb dus een goede neus."

Goedkoop

De gemeente mag zijn handjes wel dichtknijpen met de aannemer die de bomen snoeit in Bentveld, vindt de fractievoorzitter
van de WD, Pieter Joustra. In de begroting ontdekte hij namelijk de opmerking 'De jaarlijkse gehanteerde prijs door de uitvoerende aannemer blijkt onaanvaardbaar laag.' „Daar moeten
we niet te hard over piepen," aldus Joustra. Nadere uitleg van
een ambtenaar leert dat het om een zetfout gaat. De aannemer
vindt de prijs die de gemeente betaalt onaanvaardbaar laag.

Nog een redder
Bert Teunisse redde samen met zijn werklieden vorige week de
bewoners van een pension in de Haarlemmerstraat. Maar zij
waren niet alleen. Tilly Polsma was eigenlijk de eerste die het
brandende huis in ging en de bewoners naar buiten hielp. „Het
zal zo rond tien voor negen geweest zijn," vertelt ze. „Ik was op
weg naar mijn werk en reed op de fiets door de Haarlemmerstraat. Ik rook een brandlucht. Ik zag ook rook. Eerst dacht ik
dat het uit de schoorsteen van het huis ernaast kwam, maar toen
ik beter keek zag ik waar precies de brand was. Naar de werklui
aan de overkant riep ik 'is er al gebeld naar de brandweer?'
Iemand in dat huis riep op de achtergrond dat er mensen in het
brandende huis waren. Meteen ben ik naar het brandende huis
toe gegaan en heb ik op een paar bellen gedrukt. Ik trof ontredderde mensen aan. Een paar probeerden de brand te blussen
met emmertjes water, maar ik zei ze dat ze beter naar buiten
konden gaan. De brandweer kwam, de mensen stonden buiten
en ik ben weer op mijn fiets gestapt. Meneer Teunisse heeft mij
waarschijnlijk nooit gezien. Het ging ook allemaal zo snel. Het
zal bij elkaar hooguit een kwartiertje geduurd hebben."

Rob is Roei

De vinder van de zeeschildpad heeft vorige week per ongeluk
een verkeerde voornaam gekregen. Rob Draijer heet in werkelykheid Roei Draijer. Sorry Rob, eh nee, Roei.

Kaas uit een kindervuistje
Marloes en
Richard
proosten
tijdens de
Franse
kaasmaaltijd, U-ruijl
Peter
Tromp
alweer
nieuwe
kaassoortcn
op de

stukjes

stokbrood
doet
Kolo Anclto
Liebi'i om

keld met kastanjebladeren.
Cabrales ruikt al sterk, maar
de geur die kernhem verspreidt, is nog veel doordringender. Die heeft wat weg van
schimmel tussen je tenen. Linda vindt dat de kaas zelfs
„naar zweet stinkt. Bah." Over
de smaak praten de kinderen
liever niet. Ze rennen spontaan
naar het gootsteentje .in de
klas. De Goudse rol (Goudse
kaas met kruiden omwikkeld)
bevalt de meeste kinderen wel.
Marloes en Amber lusten dan
ook een extra stukje. „Lekker

taak. „Veel kinderen kennen
Frankrijk al. omdat ze er weieens op vakantie zijn geweest.
Net als ik trouwens, ik ben een
echte francofiel. Het is een
kleine stap van Frankrijk als
vakantieland en boerenland
naar Frankrijk als industrieel
ontwikkeld land. Daar heb ik
ze dan ook wat over verteld.
Bovendien hebben ze de plaatsen geleerd. Ze hadden bijna
allemaal een tien voor hun toExtra aandacht aan Frank- ppgrafierepetitie. En als belorijk besteden is volgens Gerard ning kregen ze dit etentje met
van de Laar een dankbare Peter Tromp."

pittig," vinden ze.
Peter Tromp, die geniet van
de reacties van de kinderen,
moet lachen om hun afkeer
van kernhem. „Dat is duidelijk
geen kinderkaas," constateert
hij. „Soms leren kinderen pas
later sommige kazen lekker
vinden," meent leerkracht Gerard van de Laar. „Gelukkig
hebben ze nog even de tijd
daarvoor."

woensdag 11 november 1998
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Vloeren vol vallende
blaadjes voordeel
// Bij Santana vallen de
y procenten nu bij bosjes van
de prijzen. Dus bespaar!

Laminaat Euro-Life

/
f

In Beuken- of Berken dessin.
Afmeting 190 x 1285 mm.
Dikte 8 mm.
p.nv
van

W
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Kurk Massief
Roma-Naturel

i Laminaat parket,"';

Mooie korrelstructuur.
Afmeting 600 x 300 mm.
Dikte 4 mm.

Op de eerste dag ligt uw gekochte
vloer er mooi bij. Maar hoe zit
dat met later?
Een vloer ondergaat iedere dag
geweld. Vuile schoenen uit de
tuin, een feestje thuis, of je laat
eens wat vallen. Een massief
houten vloer is het beste
alternatief voor een gefineerde
vloer als lamelparket ofnamaakparket ab laminaat, wat
na een ongelukje eruit kan zien
als een ster in uw voorruit.
Door en door massief parket van
Junckers schuurt u na een jaar of
twaalf gewoon een keertje tot
nieuw als op de eerste dag.
Bovendien heeft Junckers nu
10 mm 'homefloor', waardoor dit
in prijs concurreert met de
namaaksoorten. Het hoeft niet
gespijkerd of gelijmd te worden.
Met het clipsysteem is het in een
clip gelegd.

S9.95
^^ QC

Lamelparket Nordico

Prachtig herfstvoordeel bij de grootste winkel in
parket-, laminaat-, en kurkvloeren. Alle vloertypen en
-uitvoeringen bij Santana zijn nu extra voordelig. Bespaar
honderden guldens en profiteer van het beste advies, de
snelste levertijd, de compleetste garantie en de scherpste
prijzen dankzij internationale inkoop.

58^49.

LAMINAAT

Tarkett Zweeds
Lamelparket

Luxfloor
Eiken Natuur Plank

'Classic'

20 mm. Olie geïmpregneerd

Grenen, Ahorn, Berken,
Eiken en Kersen

179:159.-

p.m.2 van.

Rustiek 14 mm. Onbehandeld.
Afm. 155x2200 mm.

p.m.! van

KÜRKÏ

Mahonie, Merbau, Beuken,
Marmer, Ahorn en Kersen

95 Santana massieve

37.
Quickstep UniClic

3-strooks Select
•• m QC
pon.' van 64fS
54.

22 mm. Gelakt

Eiken Plank

'Design'

Eiken of Beuken

Maple of Kersen

Beuken
donker gestoomd

Voor info & video:
bel Junckers
030-2801180

100% verhuisbaar
Beuken, Kersen en Eiken

kurktegels

Dikte 4mm. High Density persing
ca. 550 kg/m;'.Verkrijgbaar in
diverse afmetingen met of zonder
facetkanten. 25 verschillende
dessins meer dan 40 kleuren.

Marmor in kleur
Afmeting 300x600 mm.

.r.^66.-

Pergo HPL Laminaat
15 jaar garantie.
Family, Original en Select.
Gratis ondervlocr
t.w.v. 5?" p.m.2
m^
Ruim z20 dessins
^7™
p.m. vanaf
Jf m •

Cascais Kersen
Afmeting 185 x 900 mm.
Breedstrook. Kurk met hout

p.m.! van

-146^139.-

«ff

Purmerend
Ten Dam Parket
0299-42 6998

HDF kern met gefineerd edelhout.
5-voudig gelakt en gehard.
2-, 3-strooks en breedstrook.
Dikte 7 mm.
.3-strooks Natuur.

bezaaid met het fraaiste voordeel.

l O jaar garantie. 5-voudig gelakt
en gehard of olie geïmpregneerd.
Kant en klaar. Eenvoudig zelf te
leggen.

Mahonie breedstrook. Gelakt en
gehard. Afmeting 190 x 1210 mm.
Dikte 10 mm.
p.m.van

3-Floor
Fineerparket

Kom snel langs want de mooiste vloeren liggen

Bezoek de Junckers
Kroondealer en maak kans
op een reis naar het Wilde
Westen, Las Vegas!

Amsterdam
Santana
020-669 5823

5

JUNCKERS
homefloor
MASSIEF DEENS PARKET

Beuken 3-strooks
Rustiek 14 mm. Gelakt en gehard.
Afm. 188 x 2525 mm.
p.m.2 van Ik/9r

Junckers 14/22 mm.
massief parket

C V.-onderhoud
*^ *

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

_ _ . . pf)^

Te%na1arjks ondéfhouden en bij een storing
betaalt u geen

^^^fflf^'per

Aan een nieuwe
C. V.-ketel toe?

- Tel. 57.14764/57 14 090 of 06 52 93 52 93 —

Wii bieden u een offerte met "prijsgarantie

100% verhuisbaar door uniek
clic-systeem. 5-voudig gelakt en
gehard of olie geïmpregneerd.
Kant en klaar.

Valschermkade 4,
(bij Carpet-land en Praxis)
Amsterdam, telefoon 020-6695823
OPENINGSTIJDEN
maandag van 11.00-18.00
dinsdag en woensdag van 9.00-18.00
donderdag en vrijdag van 9.00-21.00
zaterdag van 9.00-17.00

0

Aanbiedingen geldig t/m 28 november 1998 en zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zelloulen voorbehouden.'

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

ouden. ,epare-en installeren.

En de makelaar weet van wanten en kranten.

systemen door

11 P llt
11J.J.JL
111
J.J.V^J^jr
l/ EJL
FRIS

l tl

ill

'«"

'A".'us1

!

THiaallioolddorp
Filiaal Hoofddori

-HOI

ZONDAG GEOPEND

AEG

|W?-?»:7'-S

*-i .*r» * .^mjwJi^flS^S i
»*a-'._, M «££:::: f!"r:
,*V

van 11.00 tot 17.00 uur
• 500 inbouwapparaten
direct uit voorraad
leverbaar
• De grootste merken
voor de scherpste prijs
• 5 jaar Brugman garantie
voor absolute zekerheid

r

5fe.

• Gratis advies van onze
inbouwspecialist
• Vaste montageprijzen

v>«.y,üiT'V.wf

goSCH

1
V'W-S'v

Sfei'Sïi
!»

Val op, fiets verlicht.

ZANUSSI
BOSCH
Pelgrim

Brugman ^
É KEUKENS & BADKAMERS

ï'A'^Vfll
»^

Veilig ri|den heb je zeil in de hand
"MMU,,

:

'':'-illf
s

'BKKF.NO

DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:
AMSTERDAM, Stadhouderskade 74,020-6752956.
HOOFDDORP, Kruisweg 785 C, 020-6533462.
ZAANDAM, Picter Ghijsenhum 11/
Provindaleweg, 075-6157867.
ZOETERWOUDE, Hoge Rijndijk 195,071-5892086.
Overige adressen vindt u in de Gouden Gids.
Brugman biedt zekerheid
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Amsterdams Stadsblad
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Diemer Courant

Aalsmeerder Courant .

de Nieuwe Bijlmer

Uithoornse Courant

Nieuwsblad Gaasperdam

de Ronde Vener.

Buitenveldertse Courant

Zandvoorts Nieuwsblad

MEDEWERKER INKOOP
SERVICEBUREAU M/V
(5O%)

Academisch ziekenhuis en medische tacul-

bijkomende administratieve handelingen.
U heeft een HAVO/Ml3O-niveau en ken-

teit in één organisatie. Patiëntenzorg, onderzoek en
onderwijs, geïntegreerd in een

internationaal

nis van inkoop en logistieke processen. 13ovendien

georiënteerde

medewerkers

heeft u ervaring met geautomatiseerde systemen

elkaar aanspreken op professionaliteit en kwaliteit,

en gegevensbestanden.Tenslotte bent u zelfstandig,

op samenwerking en eigen verantwoordelijkheid.

servicegericht, accuraat en kunt u zich 'zowel

Zich daarin thuisvoelen en daarin groeien. Ook van

mondeling als schriftelijk goed uitdrukken.

cultuur.

Waarin

Mevrouw
Pasma
van de
absentenadministratie:
'Als ze
met een
heel verhaal
komen,
dan voel
ik
meteen
dat het
niet
klopt'

Het salaris, afhankelijk van leeftijd en er-

u vragen we deze instelling en mentaliteit.
De uit 18 medewerkers bestaande afdeling

varing, bedraagt minimaal / 2.620,- en maximaal

Inkoop neemt een strategische positie in bij het

f 3.892,- bruto per maand bij een volledige werktijd.

verwerven van goederen. Onderdeel van de afdeling

Meer informatie wordt u graag gegeven

Inkoop is het Servicebureau.Voor liet Servicebureau

door mevrouw M. van Waadenoijen, medewerker

zijn we op zoek naar een medewerker voor 50 %, in

Inkoop/logistiek, (020) 566 37 41 of (020) jfiö yi 11.

ieder geval de woensdag. U behandelt aanvragen van

Uw schnitelijke sollicitatie kunt u binnen veertien

cliënten, verstrekt informatie over goederen en

dagen richten aan de heer C. van de Woestijne,

diensten en voert bestellingen uit volgens geldende

P&O adviseur, kamer Doi-2iS, Postbus 22660, 1100

procedures. Ook bent u mede verantwoordelijk

DD Amsterdam-ZO.Vermeld daarbij vacaturenummer

voor de uitvoering van het order/goederenver-

ADMFy,Soy/io.

werkingsproces en het doen van voorstellen van
verbeteringen. U behandelt, registreert en rappor-

Foto Jaap
Maars

'Sommige kinderen gaan mij
te vaak naar de tandarts'

W

am

teert klachten aan de inkopers. Tenslotte neemt
u retourgoederen in ontvangst en verricht •

Academisch Medisch Centrum

^Antaris
Het Zorgcentrum Leo
Polakhuis en het
Centrum voor senioren
De Drie Hoven zijn per
1. januari 1998 gefuseerd tot de stichting
Antaris, een organisatie
met ruim 600 verzorgings- en verpleeghuisplaatsen en ruim 700
medewerkers. Binnen
Antaris vindt de multi-.
disciplinaire zprg-en
dienstverlening aan
cliënten en bewoners
plaats in vier divisies
Zorg, t.w.: twee divisies
somatiek, één .divisie
geestelijke gezondheidszorg én één divisie semi- en extramuralezorg. Daarnaast zijn
er een drietal ondersteunende diensten.

De divisie Leo Polakhuis Somatiek is door de fusie, een verbouwing en
een nieuwe methode van zorgverlening volop in beweging. Dit biedt
medewerkers uiteraard veel uitdaging.
De divisie is onderverdeeld in vier afdelingen. De leiding over de
afdeling ligt in handen van de afdelingsmanager zorg. In het kader van
de nieuwe methode van zorgverlening is de functie van
zorgcoördinator ontstaan.
Wij zijn ten behoeve van bewoners in het verpleeghuis
op zoek naar twee doortastende kandidaten voor de functie van

Zorgcoördinator m/v
De zorgcoördinator levert een belangrijke bijdrage aan een goede
kwaliteit van zorg t.b.v. de individuele bewoner door middel van het
organiseren en coördineren van de multidisciplinaire zorgverlening.
Kerntaken:
* organiseren en coördineren van de individuele multidisciplinaire
zorgverlening,
* zorgdragen voor een juist gebruik van zorgdossier en zorgplan,
* bewaken van de gestructureerde en de incidentele evaluatie van het
zorgplan,
* eerste contactpersoon zijn voor zowel de zorgvrager, diens
familie/relatie en de bij de zorgverlening betrokken disciplines,
* participeren in de dagelijkse werkzaamheden in de zorgverlening,
* planmatig begeleiden, stimuleren en/of assisteren bij de
zorgverlening.
Profiel:
U beschikt over kennis op minimaal MBO-niveau (b.v.
ziekenverzorgende), aangevuld met minimaal 2 jaar werkervaring in de
zorgverlening. U bent bereid opleidingen te volgen die voor de
uitoefening van de functie noodzakelijk geacht worden.
Zorgcoördinatoren hebben zicht op de werkzaamheden van alle bij de
zorgverlening betrokken disciplines en hebben kennis van, en inzicht in
het zorgverlenen vanuit een cliëntgerichte houding.
U bent zelfstandig, flexibel en u beschikt over goede communicatieve
en sociale vaardigheden.
U werkt voornamelijk dagdiensten.
Arbeidsvoorwaarden en Salariëring:
Het gaat om dienstverbanden voor onbepaalde tijd,
arbeidsvoorwaarden volgens CAO Ziekenhuiswezen en salaris volgens
FWG 40.
Informatie:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mw. R. Gruber
(bij voorkeur tussen 9.00 uur en 12.00 uur), afdelingsmanager zorg.
Tel.:020-6195333.
Solliciteren:
Uw sollicitatiebrief kunt u richten aan het Leo Polakhuis, t.a.v. mw. A.
Rensen, dienst P. O & O, Ookmeerweg 268,1069 MZ AMSTERDAM.
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 23 en 24 november
a.s.

afwezigen dat de schoolleiding
besloot een aparte absentenadministratie te beginnen.
Scholieren die om welke reden
dan ook een les niet kunnen volgen, moeten dat bij Pasma aangeven. Of ze te laat komen, zich
ziek voelen, of de klas uitgestuurd zijn; het wordt allemaal
nauwkeurig bijgehouden.
Pasma's dag begint al vroeg.
Tegen achten begroet zij de leerMevrouw Pasma noteert elke
lingen die zich voor straf eerder
dag de afwezigen. Uiteraard mag moeten melden. Om half negen
een scholier wel eens ziek zijn of beginnen de lessen en alleen
voor een brug wachten, maar een laatkomers met een briefje van
school met ruim veertienhonPasma worden dan nog in de
derd leerlingen heeft ook notoire
laatkomers en spijbelaars. Zij
bedenken mooie praatjes, jammer genoeg gelooft Pasma niet
alles. „Of ik veel goede smoezen
hoor? Ik trap natuurlijk nergens
in. Ik vind ze over het algemeen
niet zo goed. Dat ligt ook aan de klas toegelaten. Wanneer iemand
houding van de leerlingen: als ze tijdens een les ontbreekt, wordt
met een heel verhaal komen, dan dat door de leraar op een absenvoel ik meteen dat het niet
tenbriefje genoteerd.
klopt," zegt Pasma. Zij heeft een Pasma: „Een kwartier voordat
eigen loket waar laatkomers zich de lessen zijn afgelopen, loop ik
moeten melden.
langs alle lokalen om de briefjes
Eindjaren zestig begon Pasma op te halen. Vervolgens kijk ik in
als administratief medewerkster de computer welke ziekmeldinop het Calandlyceum, een
gen er zijn. Een leerling moet bij
Amsterdamse school voor gym- mij ook altijd een berichtje inlenasium, atheneum, havo, mavo veren voordat hij naar de dokter
en vbo-administratief. In de
of tandarts gaat. Daar ben ik
jaren.zeventig waren er zo veel heel stipt in want er zijn kindeie op het Calandlyceum een les
verzuimt, krijgt met de absentenadministratie van doen.
Voor leerlingen uit de hoogste
klassen is mevrouw Pasma (53)
al meer dan twintig jaar een
vertrouwd aanspreekpunt. Zij
wordt niet snel boos maar weet
wel precies wie ze in de gaten
moet houden.
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Best Western Palace Hotel
Zandvoort
een
*•Best Western Hotel met
suites/kamers, restaurant, bar en zalen
afdeling vraagt per direct een:

o
o
o
o
o
o
G
o

1 Q
o
Nachtreceptionist m/v oo
o
parttime/fulltime
o
(minimaal 16 uur in de week)
o
G
o
die werkzaam zal zijn van 23.00-07.00 uur binnen de
o
volledig geautomatiseerde administratie van de Front &
o
Backoffice.
o
o
o
FUNCTIE-EISEN
o
* opleiding minimaal MAVO/HAVO
o
* leeftijd vanaf 21 jaar
o
* enige kennis van automatisering en administratie
o
G
* spreekvaardigheid in Nederlands, Engels en Duits
o
o
Reacties schriftelijk met C.V. te richten aan:
o
Best Western Palace Hotel
G
o
t.a.v. de Directie
o
Burg. van Fenemaplein 2, 2042 TA ZANDVOORT
o
oo

ren die mij te vaak naar de tandarts gaan. Ik controleer dat
door de tandarts te bellen, maar
meestal klopt het wel. Want ik
hoef dat maar één keer te doen
en dan wordt het meteen rondverteld."
„Zodra ik leerlingen betrap op
spijbelen, zijn ze in eerste
instantie verontwaardigd. Maar
als ik hen na een dag of twee
tegenkom en gewoon groet,
weten ze niet wat hun overkomt.
Ik ben nooit boos maar soms
moet ik iemand iets beter in de
gaten gaan houden. 'Ik vind dat
heel jammer, want ik geloofde
alles van je,' zeg ik dan. Dat doe
ik heel aardig hoor. Maar iemand
die echt brutaal is accepteer ik
niet. Die moet naar de afdelingsleider excuses aanbieden. Ik ben
zelf tegen iedere leerling beleefd,
daarom wil ik bijvoorbeeld ook
niet dat ze mij bij de voornaam
noemen."
Door de jaren heen hebben hele
generaties leerlingen mevrouw
Pasma meegemaakt. En ze zijn
haar niet vergeten. Pasma lacht.
„Ik ben bijna een bekende
Nederlander. Waar ik in
Amsterdam ook loop, overal kom
ik oud-leerlingen tegen. Ze groeten altijd en dat vind ik erg
leuk."
Jan Pieter Nepveu

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren.
Ü Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.
Bel 0900-8991161.
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Geld verdienen is makkelijker dan je denkt!

Het Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt

BEZORGERS
Je hoeft er niet vroeg voor op te staan
en je zit er ook niet elke dag aan vast.
Een paar uur per week is al genoeg.
Wil je dat?

Bel dan ons kantoor:
telefoonnr. O23-5717166

Adverteren? bel met: Amsterdam: Wilfred Elenbaas of Marjan van Heuvelen 020-562 30 76, Amstelveen: Greet van den Bovenkamp 020-347 34 22
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WIJ ZOEKEN:
Voor 3 dagen p/week (wo-do-vri|)

Administratief
medewerkster
voor de periode |anuan-]uni
i v m zwangerschapsverlof
Diverse administratieve werkzaamheden
Moet zelfstandig kunnen werken
Leeftijd onbelangrijk
enige ervaring strekt tot aanbeveling

WIJ BIEDEN:
Gezellige werkkring goede salariëring
afwisselende werkzaamheden
Sollicitaties gaarne schnfteli|k naar

METALL B.V.
Postbus 382
2040AJZANDVOORT
T.a.v. dhr H. Wijngaard

WESTERPARKSTRAAT 21
Halfvrijstaand woonhuis met voor- en achtertuin
met schuur Vlabij het strand en centrum dorp gelegen

DE RUYTERSTRAAT 54
Royaal 4 kamerappartement verbouwd naar 3
kamers op de 1 e verd. met uitzicht op zee Op
steenworp afstand van strand, zee en boulevard

BURG.V. ALPHENSTRAAT 57/9
Centraal t o v centrum en strand gelegen 4 kamerhoekappartement verbouwd tot 3 kamers
met uitzicht over zee, dorp en duinen

INDELING
beg grond entree/gang, trapkast, toilet, kameren-suite, moderne keuken met apparatuur
(1998)
1e verd 2 slaapkamers, luxe badkamer met
douche en 2e toilet (1996)
2e verd 2 slaapkamers, vliermg met c v. opstelling
" originele details zoals glas-m-lood en deuren
* in de woonkamer een allesbrander en parketvloer

INDELING
entree, L-vorm woonkamer (voorheen 2 kamers), studeerkamer, slaapkamer, keuken, badkamer met toilet, douche, wastafel en wasmachine-aansluitmg Balkon op het zuidwesten
" berging op de begane grond
" gebouw met lift
* servicekosten ƒ 400,- per maand

INDELING:
entree/gang, toilet, L-vormige woonkamer (v h 2
kamers), keuken, 2 slaapkamers, nette badkamer met douche en wastafel, 2 balkons
* vaste kastenwanden
" berging op de begane grond
* eventueel huurgarage over te nemen
' servicekosten 360,- per maand inclusief voorschot stookkosten

Vraagprijs

Vraagprijs

ƒ 479.000,-

ƒ 274.000,-

Vraagprijs

ƒ 249.500,-

N VUUR EN VLAM
ALRAVEN VAN HALL COLLEGE

ZANDVOORTSELAAN175.
Leuk vrijstaand woonhuis met voor- en diepe
achtertuin
INDELING
beg grond entree/hal, toilet, ruime, uitgebouwde
woonkamer met open haard (ca 45 m'), semiopen keuken en aangebouwde bijkeuken
1 e verd 2 slaapkamers, studeerkamer, apart 2e
toilet, nette badkamer met ligbad en aparte douche 2e verd slaapkamer en berging met vaste
kastenwand
* lammaatvloer op de begane grond
* open haard
* lange oprit naar garage
" grote tuin
* grondopp 404 m'
Vraagprijs

ƒ 725.000,-

PARK DUINWIJK
Neem de tijd voor een
goed hypotheekadvies
en bespaar aanzienlijk!

BEROEPSOPLEIDINGEN
SECRCTARIAAT.BEDRIIFSADMINISTRATIE,
COMMERCIËLE DIENSTVERLENING,
J U R I D I S C H E DIENSTVERLENING, LOGISTIEK,
AUTOMATISERING EN BEVEILIGING

Zet een stap op weg naar een nieuwe carrière
Begin een praktijkgerichte beroepsopleiding (MBO)
Opleidingen en cursussen op diverse niveaus
Opleidingen volgens verschillende leerwegen (werken £ leren, school £ stage)
Dag- en avondopleidmgen
Opleidingen voor schoolverlaters en volwassenen
Enkele opleidingen voor volwassenen starten ook m februari'

S avond:

DR J. G. MEZGERSTRAAT 41
Op goede locatie gelegen netjes onderhouden 4
kamer appartement op de eerste verdieping
INDELINGEntree, hal, toilet, moderne badkamer met ligbad, 2 slaapkamers, kastenkamer met aansluitmg voor wasmachine-aansluiting Royale living,
luxe open keuken met inbouwapparatuur Balkon
op het zuid/oosten Muren en plafonds uitgevoerd
m net stucwerk Berging m het souterrain
* gebouw met lift
" modern gebouw uit 1990
* lage servicekosten ca/ 260,* eigen c.v ketel
* nabij strand, NS-station, winkels en boulevard
Vraagprijs

Bel ons voor een
vrijblijvende afspraak.
10 jaar vast

4,65%

ƒ 299.000,-

woensdag 25 november 1998,19.00-21.30 uur
Roelof Hartstraat i,

Secretariaat

1071VE Amsterdam
tel 020 66277 98
dclramsj j 12,20 en 24 stoppen voorde deur

Bedrijfsadministratie
Commerciële dienstverlening

Cense & van Lingen blust het brandje wel;

Admiraal de Ruijterweg 410,
1055 ND Amsterdam
tel 020 682 98 55
tram i2Stopli>oordcdeiir

Juridische dienstverlening

Schipluidenlaan 20,

Logistiek

1062 H E Amsterdam
tel 020-516 16 16

Automatisering

station Lei)(aan tsvlaibtj tram i stopt daarool

Beveiliging (ook opleidingen voor
politie, landmacht en marechausse)
WALBAVEN VAN HALL COLLEGE
P O S T B U S 9 0 0 6 , 1006 A A A M S T E R D A M
C E N T R A A L I N F O R M A T I E N U M M E R 020-516 16 16

BURG. VAN FENEMAPLEIN 13/2
Royaal 4 kamerappartement verbouwd naar
3 kamers op de 1 e verd met redelijk zeezicht Op
steenworp afstand van strand, zee, boulevard,
N S -station, winkels en dorpskern
INDELING
entree, royale hal, L-vorm woonkamer, 2 slaapkamers, keuken, toilet, badkamer, balkons, zowel
op het oosten als op het westen
gebouw met lift
grote slaapkamer met dubbele wastafels
dient enigszins gemoderniseerd te worden
servicekosten ƒ 493,- per maand
ongeveer 130 m' mcl balkons (ongeveer 100
m' woonopp)
Vraagprijs
ƒ 279.000,-

professioneel en vakkundig!

m

CENSE&
KLINGEN

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

IR. FRIEDHOFFPLEIN 18A7
In villawijk gelegen riant appartement van 120
m2 met 4 balkons, gelegen op de 3e etage van
de „Sterflat" direct achter de boulevard met
weids uitzicht over zee, dorp en duinen
INDELING.
entree/hal,
toilet, royale L-vormige living (ca.
50 m1), keuken, ruime slaapkamer, badkamer
met ligbad, 2 wastafels en 2e toilet, kastenkamer
Berging begane grond
* alle ramen van kunststof met dubbel glas
* licht appartement met rondom ramen
* geen ztjburen
* eventueel GARAGE te koop
Vraagprijs
ƒ 480.000,-

maakt deel uit van {^ regionaal opleidingen centrum amsterdam en omstreken

Lu ca s *Andreas
Ziekenhuis
Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis K een
groot Interconfessioneel ziekenhuis in
Amsterdam, dat is voortgekomen uit een
fusie tussen het Sint Lucas Ziekenhuis en

Voor het Restaurant op locatie Andreas en locatie Sint Lu ca s zijn
wij op zoek naar een

Oproepkracht restaurant (m/v)
Afdeling: Restaurant op locatie Andreas en locatie Sint Lucas

het Andreas Ziekenhuis. Het is momenteel
nog gehuisvest op 2 locaties, maar zal na
de vernieuwbouw in het jaar 2001 op de
locatie Sint Lucas zijn geïntegreerd.
Samen wordt nu gewerkt aan een nieuwe
organisatie, die aan de patiënten topzorg
moet blijven bieden in al zijn facetten.
Daarbij zijn opleidingen en wetenschappelljk onderzoek belangrijke pijlers van
het beleid.
Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis beschikt
over vrijwel alle medisch specialismen en
telt ongeveer 2200 medewerkenden.

Functie: Het betreft het verstrekken van voedsel en dranken en
zorgdragen voor verrekening van de afgenomen consumptieartikelen. Tevens het serveren van koffie en thee en het verzorgen
van vergaderingen en recepties. Het controleren van de voorraden en
mede zorgdragen voor het op peil houden daarvan alsook het
opruimen en schoonmaken van het restaurant en de werkruimtes
behoren tot uw werkzaamheden.
Functie-eisen: U bent klantvriendelijk, collegiaal, oplettend en
nauwkeurig. U heeft gevoel voor hygiëne en ervaring met het kassasysteem. U bent eventueel in het bezit van het diploma serveerkunde.
Informatie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met de heer P. Zonneveld, assistenthoofd voedingsdienst,
telefoon (020) 5111 136(pp103).

vAdyertcren? bc) met: Amsterdam:, WiJfrcdElcnbaas of Marjan van Heuvelen 020-562,30.76," Amstelveen: Grect 'van den Bövehkamp 020-347 34 22'

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en
een gemiddelde leesduur van zo'n 21 minuten ligt het
voor de hand dat de personeels- en opleidingsadvertenties goed gelezen worden.
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving ons kantoor.
Amsterdam 020- 562 30 76
Amstelveen 020- 347 34 22
Zandvoort 023- 571 71 66
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Jungle Party by
Zandvoort '75

woensdag 11 november 1998

Clubs enthousiast over nieuwe Korverhal

ZANDVOORT - Zaterdagavond 14 november aanZANDVOORT - De prachtige meuwe Korver Sporthal die
staande organiseert de voet- zaterdag officieel is geopend heeft meteen al een twintig
balvereniging Zandvoort '75 procent hogere bezetting dan in de Pellikaanhal het geval
een Jungle Party in haar was. Clubs breiden hun uren uit, scholen maken er meer
clubhuis aan de Duintjes- jebruik van en bedrijven hebben nu al toe gezegd toernooien
veldweg.
e gaan organiseren.
Al seizoenenlang houdt
Zandvoort '75 een goede traditie in ere, door telkens een elftal haar eigen themafeest te laten organiseren. Hiertoe krijgt
het desbetreffende elftal volledig de vrije hand wat aankledmg en organisatie betreft.
Ditmaal is het de beurt aan de
selectie van Zandvoort '75. De
kantine zal worden omgetoverd in een ware jungle. De organisatoren en bezoekers zullen getooid gaan in een "jungle-outfït", wat het geheel een
feestelijk aanzicht zal geven.
Om 's middags vijf uur starten de feestelijkheden, waaronder diverse surprise acts.
Tussen de bedrijven door is er
voor de gasten ruimschoots
gelegenheid om zich te goed te
doen aan enige hapjes en
drankjes, waarbij de Drive In
Starmusic voor een passende
muzikale omlijsting zorgt. De
organisatie deelt nadrukkelijk
mede dat iedere belangstellende welkom is, ook al is men
geen lid van Zandvoort '75. Bovendien is de toegang gratis.

Zandvoort '75 is
opnieuw kansloos

ZANDVOORT - Zandvport '75 kon ook tegen ZOB
niet overtuigen en verloor
met 5-1. Na een helft voetballen was de strijd al beslist,
toen scoorde ZOB viermaal.
In het eerste halfuur speelde
Zandvoort '75 zeker niet
slecht. Op het glibberige veld
deden de Zandvoorters wat
veldspel betreft niet onder
voor ZOB. Zelfs werd eenmaal
de paal geraakt. Wat doeltreffendheid betrof deed ZOB het
wel beter. De badgasten schoten naast of zagen de schoten
gestopt, terwijl ZOB elk foutje
m de defensie meteen afstrafte. Toen een Zandvoortse verdediger weggleed was een
ZOB-aanvaller er als de kippen
bij om doelman Ferry Nanai te
verschalken, 1-0.
Na een klein half uur voetballen plaatste ZOB een onschuldig lijkende aanval. De
Zandvoortse defensie tastte
opnieuw mis en het was raak,
2-0. Nog voor de pauze voerde
ZOB de score op naar een alles
beslissende 4-0 stand. In de
tweede helft kwam Zandvoort
'75 even terug. Na een leuke
aanval zette Mare Hoppe de
bal goed voor en was het voor
Anthoine Eijckhoff geen probleem de bal in te schieten, 4-1.
De Zandvoorters probeerden
de score een nog beter aanzien
te geven en waagden wat doelpogingen, echter zonder succes. ZOB deed het beter en bepaalde in de slotfase de eindstand op 5-1.
„We hebben toch wel wat
kansen gehad," aldus elftalbegeleider Joop Paap. „We hebben echt wel goed partij geboden maar in de aanval schoten
we te kort. De persoonlijke fouten die wij maakten werden
meteen afgestraft. Ik vond het
een geflatteerde uitslag want
bij vlagen speelden we best
aardig. Om punten te pakken
moet je echter wel anderhalf
uur goed voetballen."

De traditionele plaatselijke
clubs zijn uiterst enthousiast
over het nieuwe onderkomen
aan de Duintjesveldweg. Zaterdag bleek tijdens de openingsdag, die omlijst werd met
demonstraties van diverse
sportvereniging, het grote enthousiastme van die clubs. Zij
presenteerden zich als de beste en vooral de allerkleinsten
maakten er een ware happening van.
Naast het ergoroeien, de demonstratie karate van de Kenamju, was het optreden van
de jeugdige volleyballers,
handballers, basketballers en
turnsters een promotie voor
deze sporten. De tien tegen
tien voetbalstrijd van de puppies bracht het talrijke publiek
in extase en ook de strijd tussen de F-puppies bracht menigmaal de handen van de toeschouwers op elkaar.
e clubs die in ieder geval al
gebruik maken van de nieuwe
accommodatie in de avonduren zijn de handbalvereniging
ZVM-Rabobank, de basketbalvereniging The Lions, de volleybalvereniging
Sporting
OSS, de badmintonvereniging
Sporting Dirk van den Nulft en
de
zaalvoetbalverenigingen
Zandvoort Noord, Zandvoortmeeuwen, TZB en HB Alarm.
Naast deze clubs wordt er op
zaterdagmorgen gebruik van
de hal gemaakt door tennissers en zaterdagmiddag en
avond en zondag de gehele dag
staan meestal in het teken van
competitie verplichtingen van
de basketbal-, handbal- en volleybalvereniging.
Het lijkt een overvolle bezetting maar volgens beheerder
Cock Zwemmer kunnen er nog
veel meer activiteiten plaast-

vinden. „Op een paar na zijn
alle verenigingen uit Zandvoort nu in deze nieuwe hal
present," begint Zwemmer
zijn verhaal. „De Van Pageehal
is daardoor wel wat minder
uren bezet, maar wij hebben
hier een uitbreiding van twintig procent. De niewue hal is
perfekt en trekt zeker meer
sporters aan. Niet alleen de
Zandvoortse
verenigingen
gaan gebruik maken van deze
hal maar nu al heeft Nike de
hal afgehuurd voor een groots
zaalvoetbaltoernooi voor haar
personeel en hier worden ook
de
districtskampioenschappen turnen voor de jeugd gehouden. Bovendien hebben we
contact gelegd met Gran Dorado. Zijn daar sportteams
dan kunnen die, indien de hal
vrij is, gebruik maken onze accommodatie. Zo komen in het
voorjaar Duitse handballers
hier trainen. Het is ook een
schitterend gebouw van alle
moderne gemakken is yoorzien. Met mindervaliden is rekening gehouden, die kunnen
zo naar binnen. De tribunes lijken minder toeschouwers te
kunnen herbergen maar dat is
zeker niet zo Hier kunnen er
net zo veel in. Bovendien hebben twee oude verrijdbare tribunes uit de oude hal meegenomen en die kunnen we misschien wel gebruiken bij grote
evenementen. Deze hal heeft
energiebesparende systemen
en we mogen heel erg blij zijn
met het "keurmerk". Ik dacht
dat dat nog niet eerder in Nederland is voorgekomen."
Cock Zwemmer is ruim
twaalf jaar beheerder van de
sporthal en laat de oude hal
niet met weemoed achter. Die
is hij al vergeten. Hij heeft, als
lid van het bouwteam vele
uren extra moeten maken,

De turnsters van Sporling OSS
zetten hun beste beentje voor
Toto 1'in.k win Clc'c l

hebben gegeven."
„Die vertrokken echter maar
ook de contacten met hun opvolgers verliepen goed Ik ben
er wel dag en nacht mee bezig
geweest om alles op ti)d klaar
te krijgen Heb er overigens
ook wel voor moeten knokken
om knappe spullen aan te laten schaffen, maar het is gelukt Er zijn nog wat kleine dmgetjes die m orde gemaakt
moeten worden, maar het resultaat is schitterend We hebben nu een fantastisch sportcomplex met een prachtige
houtenvloer, doch aan de parkeerruimte mag nog wel wat
gedaan worden Ei is namelijk
veel te weinig ruimte voor het
parkeren van auto's. Ruimte is
er genoeg om nog wat exttra
plaatsen aan te leggen, dus ik
hoop maar dat die er ook komaar het resultaat mag er zijn. Christel Smits gaat Zwemmer met ambtenaar Ruud de Boer men. Het is echt noodzakeAan een tafel in het bijzonder verder „In de beginfase van de en wethouder Gerard Verstee- hjk "
gezellige restaurant van Jan en bouw waren er vele contacten ge, die de aanzet tot de bouw

De eerste plaats in de eerste
wedstrijd van de nieuwe competitie moest in de A-lijn worden gedeeld tussen de dames
Van der Meulen en Spiers en
de dames Heidoorn en Paap.
Deze paren scoorden 57 procent. De heren Holtrop en Van
de Pas lieten in de B-lijn zien
dat het hun ernst is om weer
een plaats in de A-lijn te krij-

gen. Zij behaalden de eerste
plaats met 64 procent. Goede
tweede met een procent mmder werden mevrouw De Leeuwen en de heer Harmsen.
In de C-lijn zette het gedegradeerde paar, de dames Verhage en Visser, een stap m de
goede richting. Zij eindigde namelijk als eerste met 61 procent, dat was een procent
meer dan het resultaat van de
dames Van der Rijst en Van
der Storm. De tweede wedstrijd in de tweede competitie
op de donderdagmiddag leverde in de A-lijn een overwinning
op voor de heren Hogendoorn
en Weijers met 59 procent. De
heren Henrion Verpoorten en

ZANDVOORT - Tijdens
een in Heemstede georganiseerde kringwedstrijd van de
verenigingscompetitie van
Noord-Holland werden er
door de kunstzwemmende
jongedames van de Zwemvereniging De Zeeschuimers
opmerkelijke successen geboekt.
Ditte Valk, seniore, werd in
haar categorie eerste met een
geweldig hoge score. Esther
Koomen en Sandra Beugel
kwamen als eerste en tweede
op het ereplatform in de categone 18 jaar en jonger, terwijl
Beryl Valpoort haar B-diploma
binnenhaalde. Nathalie Munnikes deed dat met het C-di-

Van Leeuwen bleven daar met
58 procent niet veel bij achter
en werden tweede. De ranglijst
wordt aangevoerd door de heren Hogendoorn en Weijers, zij
verwezen de dames Van Dillen
en De Muinck terug naar de
tweede plaats.
De zege in de B-lijn was met
zestig procent voor de dames
Hilverdink en Voolstra. De dames Philippo en Versteege behaalden 57 procent, goed voor
de tweede plaats. Na twee
wedstrijden leiden hier mevrouw Janssen en de heer Santoro. Zij hebben een voorsprong van zes procent op
nummer twee, de dames Eijkelboom en De Fost.

ploma m de categorie 15 jaar
en jonger Het werd overigens
een gezellige maar drukke
wedstrijd waarin alle negentig
deelneemsters vier verplichte
figuren moesten tonen, waarvoor jurypunten werden toegekend.
Onder leiding van scheidsrechter Mevrouw Zwaan uit
Bodegraven werd in de jongste
categorie keihard gewerkt
voor de topplaatsen. Die werden echter resoluut ingenomen door de synchroonzwemsters van de Haarlemse vereniging DWT. Beryl Valpoort behaalde toch een sterke zevende plaats, gevolgd door
Nathalie Munnikes op de negende plaats. Gabrielle Munier
werd twaalfde en Simone Smdorf, die buiten mededinging
voor de prijzen zwom, zette

ZANDVOORT - Met een
mooie 22-15 overwinning revancheerden de handballers
van ZVM-Rabobank zich van
de vorige week geleden nederlaag. De Zandvoortse
vrouwen waren minder op
dreef en werden door DSGKwiek met 23-10 weggespeeld.
In een spannend gevecht
hebben de Zandvoorters laten
zien tot uitstekend handbal in
staat te zijn. De reserves van
OSC boden tot ver in de tweede helft sterk verweer De

ZANDVOORT - De judoleraar van Kenamju, Elco van
der Geest, wordt vrijdagmiddag in het zonnetje gezet
door leerlingen van deze
sportschool aan de A.J. van
der Moolenstraat 47.
Elco van der Geest behaalde
enige weken een derde plaats
tijdens de strijd om de wereldtitel en met zijn Haarlemse
Vereniging Kenamju scoorde
hij afgelopen weekend fantatstisch door de Europa Cup in
de wacht te slepen. Voor de
jongste Van der Geest wordt
vrijdagmiddag om half vier een
speciale ontvangst geregeld
door de jeugdige leerlingen
van de club. Het behalen van
de Europa Cup voor mannen
was het zoveelste succes van
de Kenamju. Een week eerder
zorgden de vrouwen van deze
vereniging voor een unieke Bob Brune kijkt naar de scheidsrechter, die net een strafschop heeft toegekend. De penalty zou gemist worden
prestatie door eveneens de Eui'opa Cup te veroveren.

ZANDVOORT - Het leek er
dit weekend op dat een volledig voetbalprogramma gespeeld zou worden. Op zondag
begon het echter weer flink te
legenen waardoor TZB en
Zandvoortmeeuwen niet op
het veld kwamen.
Het zaterdagteam van De
Meeuwen speelde wel en
scoorde slechts eenmaal Sander Hittinger nestelde zich,
door zijn doelpunt, op de derde plaats.
Scorelijst: 1. Mischa Tibboel
(8 doelpunten, TZB) 2. Stein
Metzelaar' 16 doelpunten,
TZB) en Riek de Haan (6 doelPunten,TZB) 3. Sander Hittinger (5 doelpunten, ZVM.zat.) 4.
Pieter Keur (4 doelpunten,
ZVM.zat.).

Voor behoorlijk veel publiek
heeft Zandvoortmeeuwen de
strijd constant gedicteerd. De
overmacht was heel erg groot
en bij de rust had Zandvoortmeeuwen de buit al binnen
kunnen hebben. De mooiste
kansen werden echter gemist
en bovendien zat het niet erg
mee. Tot driemaal toe was de
Haarlemse doelman al gepasseerd, doch de bal werd pok
driemaal door een verdediger
van de doellijn weggewerkt. De

enige Zandvoortse treffer
kwam op naam van Sander
Hittinger. De middenvelder
loste een schot dat door een
woud van benen doel trof, 1-0.
EDO leek verder weggespeeld
te gaan worden.
Paul Longauroux zag een kogel op de kruising van paal en
lat uiteen spatten en zoals vermeld er werd nogal gemorst
met de mooiste kansen. In de
tweede helft pakte EDO de
strijd geheel anders aan. De
bal werd geroutineerd rond gespeeld en Zandvoortmeeuwen
kwam in de eerste fase van
deze periode maar spaarzaam
aan de bal. EDO slaagde er
zelfs in om de gelijkmaker te
forceren, 1-1. Na twintig minuten kreeg Zandvoortmeeuwen
weer vat op de strijd en werden
de Haarlemmers weer op eigen
helft vastgezet.

In de strijd tegen Sea Devils
liep het van geen kant bij de
Zandvooitse vrouwen In de
eerste helft was het al met best
en miste Lions vele doelpogmgen en ook onder de borden
bleek Sea Devils over meei
lengte te beschikken. De Zandvoortsen probeerden het vaak
met te geforceerde doelpogmgen hetgeen geen succes opleverde.
Na een 26-17 ruststand gaf
Lions het al snel in de tweede
helft op. Sea Devils bepaalde
een persoonlijk record neer,
Met een persoonlijk record de wedstrijd zonder tot impohetgeen genoeg was voor een plaatste Tamara van Rhee nerend basketbal te komen
toegangslimiet voor de Natio- zich als vierde, helaas net buinale jeugdkampioenschappen. ten de prijzen. Mariel van der
De scores van The Lions waIn de zwaardere klasse van Meer scoorde genoeg punten ren minimaal en uiteindelijk
de junioren, 18 jaar en jonger, voor haar A-diploma, dat zij na moest met een 47-28 nederlaag
waren de Zeeschuimers met afloop in ontvangst mocht ne- genoegen worden genomen
Esther Koomen en Sandra men Sharon Kerkman eindig- „Wij liepen constant achter de
Beugel niet te benaderen. De de als twintigste, terwijl Esther feiten aan," vond coach Olaf
eerste en tweede plaats viel Koomen, Sandra Beugel en Vermeulen.
hen ten deel en door de hoge Wendy van den Broek in deze
„In de tweede helft lieten we
score kwamen zij in het bezit hogere klasse eveneens knap de koppies al snel hangen en
van de KNZB-prestatieme- scoorden. Vrijdagmiddag zijn zijn we totaal niet in ons spel
daille brons.In de categorie se- de Synchroonzwemsters van geweest. Deze wedstrijd maar
nioren waren de Zeeschuimers de Zeeschuimers weer in het snel vergeten en zaterdagoppermachtig Ditte Valk stak wedstrijdbad van Gran Dora- avond in de nieuwe hal maar
met kop en schouders uit bo- do te vinden Zij trainen dan proberen er een betere wedven de rest. Ook Tamara van alweer voor de volgende wed- stnjd van te maken."
Rhee kwam zeer sterk naar vo- stnjden.
Belangstellenden
ren Ondanks de zware tegen- voor de kunstzwemsport, in
stand van Elly Kuit van Allian- het bezit van twee zwemdiploce en Sonja Beekman van ma's, kunnen meedoen. Vanaf
HPC, was het verschil niet vijf uur wordt er in het zwemeens een wedstrijdpunt
bad getraind.
ZANDVOORT - De leden
van de Zeevis Vereniging
Zandvoort waren naar de
zuidpier van IJmuiden geweest om daar een viswedstrijd te houden. Met de
Zandvoorters speelden echter nog geen vuiltje aan de lucht. vangst van veel schar ging
een geconcentreerde partij Beide teams waren aan elkaar Coen Mpllenberg met de
handbal en stonden telkens gewaagd en zorgden voor goed overwinning aan de haal.
aan de goede kant van de sco- en spannend handbal. Bij de
re. Ruststand 12-10.
rust leidde DSG-Kwiek met 9In de tweede helft kwam 8 en maakten de partijen zich De wedstnjd van zaterdag
OSC terug tot 12-12 en had op voor een spannend vervolg stond eigenlijk vast voor 31 okZVM-Rabo het even moeilijk. in de tweede helft.
tober, maar door de slechte
Door uitstekend verdedigend
Die spanning zou al snel ver- weersomstandigheden kon die
werk van Marcel Reumann en dwijnen
ZVM-Rabobank toen met doorgaan. In tegenErwin Spruit sloot de Zand- moest het antwoord, op een stelling tot de belichten dat er
voprtse defensie bijtijds Met tempo verhoging van DSG- wel volop gul zou zitten, werd
enige fraaie aanvalsacties pak- Kwiek, schuldig blijven De echter alleen schar gevangen
te ZVM-Rabobank vervolgens Zandvoortsen leden veel bal- Coen Mollenberg haalde 211
opnieuw de leiding (14-15) en verlies en op de snelle break- centimeter schar uit het water
stond die niet meer af. In het outs was ook doelvrouwe Ani- en won de wedstrijd. Op de
tweede gedeelte van de tweede ta Reumann vaak kansloos tweede plaats eindigde Klaas
helft bleek ZVM-Rabo vol- Aanvallend kwamen de Zand- Langereis met de vangst van
doende conditie te bezitten voortsen er met meer aan te 177 centimeter vis, terwijl Peer
voor een tempo verhoging. pas Slechts tweemaal wist van Warmerdam derde werd
OSC moest het antwoord ZVM-Rabo het doel op dejuis- met 51 centimeter vis
schuldig blijven en werd als- te plaats te vinden Aangezien
Het wrakvissen ging zaternog naar een ruime nederlaag DSG-Kwiek veertien maal
gespeeld, 22-15.
scoorde kwam een eindstand dag niet door. Vanuit Den Hei„Ze moeten zelf gaan besef- van 23-10 op het wedstrijdfor- der zou het schip de Dr Frans
fen dat ze kunnen handbal- mulier te staan
Naerebout de zee opgaan doch
len," vertelde een tevreden
Zondagmiddag kunnen de door de harde wind werd heu
coach Dirk Berkhout „Deze Zandvoortsen zich revanche- feest afgeblazen Aanstaande
overwinning is goed voor het ren, want dan komt DSG- donderdagvond staat er een
zelfvertrouwen In de tweede Kwiek alweer op bezoek m de strandwedstrijd op het prohelft hebben we verdedigend nieuwe Zandvoortse sporthal gramma en voor zaterdag aanheel sterk gespeeld en gaven Aanvang kwart over drie Doel- staande gaan de leden van de
we vrijwel geen kansen meer punten mannen- Patrick Terp- visclub opnieuw naar de zuidweg Ja, het was een mooie en stra 6, Luk Vukic 5, John Terp- pier in IJmuiden.
verdiende overwinning."
stra 4, Edwin Berkhout 2, ErOver een mooie overwinning win Spruit 2, Arjen Molenaar 2,
konden de Zandvoortse vrou- Marcel Reumann 1. Vrouwen Klaverjassen
wen het niet hebben. Tegen Mireille Martina 3. Suzanne
ZANDVOORT - Klaverjashet tweede team van DSG- Bruynzeel 2, Maaike Cappel 2, liefhebbers kunnen hun hart
Kwiek was er m de eerste helft Claudia Paap 2. Sylvia Blom 1. ophalen. Op vrijdag 13 november is er een klaverjasavond
voor koppels bij TZB Softbal
De klaverjasavond wordt gehouden in de kantine op de
Kennemerweg Dinsdag 17 november organiseert de Haarlemse club DSC '74 een klaverjasavond voor het ZandvoortZANDVOORT - Zestien jonge karters, waaronder de zes- se dierenasiel
tienjange plaatsgenoot Danny van Dongen, maken zich op
Het toernooi wordt gehouvoor de landelijke finale van de Radio 538 Citroen Saxo
Challenge, die komende vrijdag plaats vindt op het Circuit den m de kantine van de club
(Boerhavelaan-Oost in HaarPark Zandvoort.
lem) Aanvang half acht
De inzet van de Challenge is ten schuil gaan," aldus Ene
eenjaar lang gratis racen in de Kum. de Citroen Saxo Cup
Wandelen
Citroen Saxo Cup De gehele coördinator
maand september waagden
ZANDVOORT - In het NaBij de talenten behoort ook
honderden jonge talenten hun Danny van Dongen die vrijdag, tionaal Park Zuid-Kennemeikans om de snelste rondetijd onder begeleiding van ervaren land is op zateidag 14 en op
neer te zetten op een van de instructeurs van de Dutch Ra- zondag 15 november een exkartbanen. Vervolgens namen cing School, de chicanes en cursie Op zaterdag staat de
vierenzestig snelsten het von- slalombochten zo snel en goed wandeling in het teken van nage week tegen elkaar op bij Co- mogelijk zal trachten te ne- tuurbouwprojecten Om tien
ronel Kartracmg in Huizen. Zij men.De jury bestaande uit ex uur verzamelt de groep bij hel
streden daar een felle strijd Fl-coureur Gijs van Lennep. infoimatiepaneel bij de ingang
voor een finaleplaats in Zand- meervoudig kampioen Toer- Bleek en Berg aan de Bergweg
voort
wagens Hans Deen. ex-coureur achter de hockeyvelden van
Raymond Coronel en Ene HBS m Bloemendaal Zondag
Uiteindelijk bereikten zes- Kum, bepaalt wie aanspraak vertrekt de excursie om tien
tien talentvolle jongeren de fi- kan maken op een jaar lang uur bij de ingang Midden Henale ,,De snelheid van de cou- gratis racen. ..Wij zi]n op zoek renduin aan de Duin- en
reurs tijdens de landelijke naar een kanjer die onze cup Kruidberg in Dnehuis tegenkwartfinaledag was dusdanig kan gebruiken als opstap naar over het Vinkennest. De excuihoog dat wij hebben besloten het grote werk Iemand die sie gaat dan over dieren en is
om zestien, m plaats van zich kan meten met de besten zeer geschikt voor kinderen
twaalf, talenten een kans te ge- m de Saxo Cup en zich ook op Een toegangskaart kopen vooi
ven in deze finale Wij weten internationaal vlak kan mani- de Kennemerdumen is voldoende en aanmelden is verdan ook zeker dat bij deze zes- festeren." zegt Kum
plicht: tel 541 1119 Honden
tien finalisten echte racetalenkunnen beter thuisblijven

Ook nu creerden de Zandvoorters vele fraaie kansen. De
fraaiste was nog wel voor Rob
van der Berg en Bob Brune,
maar bij een geheel verlaten
doel, liepen de twee teamgeiioten elkaar dusdanig in de weg
dat gemist werd. Toen Rob
van der Berg onderuit werd gehaald en de scheidsrechter
Zandvoortmeeuwen een strafschop toekende leken de drie
punten alsnog veilig gesteld te
worden. De EDO spelers protesteerden hevig, maar de
scheidsrechter kwam niet op
zijn beslissing terug. Ferry van
Rhee zag, tot zijn verbijstering
en die van de Zandvoortse
aanhang, zijn inzet gestopt
worden.

Geen gullen,
wel scharren

Racetalent Van Dongen
start in landelijke finale

Toto I'i ick \.m Cloof

ZVM-zaterdag morst te veel kansen

ZANDVOORT - Het voor
de titel favoriete zaterdagelftal van Zandvoortmeeuwen
maakte een lelijke misstap
door tegen EDO niet verder
te komen dan een 1-1 gelijkspel. Vele kansen en zelfs een
strafschop waren niet besteed aan de Zandvoortse
voorwaartsen.

ZANDVOORT - De basketbalsters van The Lions
waren niet opgewassen tegen het tweede team van Sea
Devils en verloren met 47-28
Zaterdagavond spelen de
vrouwen en mannen van The
Lions voor het eerst m de
nieuwe Zandvoortse sporthal aan de Duintjesveldweg
De mannen beginnen om zeven uur en de vrouwen om
kwart over acht.

Handballers ZVM slaan toe

Kenamju huldigt
Elco van der Geest

TZB heeft nog
steeds meeste
topscorers

Lions geen partij
voor Sea Devils

Synchroonzwemsters in de prijzen

Tweede cyclus bridgecompetitie
ZANDVOORT - De leden
van de Zandvoortse Bridgeclub zijn met frisse moed begonnen aan de tweede cyclus
van acht wedstrijden. Ook
dit keer zal de strijd om promotie en degradatie hevig
zijn.

Za ndvoorts
Nieuwsblad

ter Keur nog in maar ook dat
leverde geen resultaat op Ondanks een slotoffensief gaf de
stugge Haarlemse verdediging
het punt met meer uit handen.
„Het was een tegenvallend resultaat," aldus een wat teleurgestelde coach Van Rhee.

„Toch hebben we vooral in
de eerste helft prachtig aanvalsspel laten zien Je moet de
kansen wel benutten maar het
zat ook niet erg mee Bij de
rust hadden we al met 3-0 voor
moeten staan. In de zenuwslopende slotfase hebben we nog
van alles geprobeerd en zaten
we te wachten op de winnende
goal, maar de bal wilde er niet
in. We hebben keihard gewerkt
maar het kan weieens tegenIn het laatste kwartier zette zitten. De spelers waren erg tecoach Fred van Rhee de van leurgesteld, maar er is nog
een blessure herstellende Pie- steeds niets aan de hand."

ADVERTENTIE
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Zeedieren

ZANDVOORT - Een wandeling langs het strand is telkens
anders en wie wil met graag
weten wat hij ziet 9 Daarom 01gamseert IVN op woensdag 18
november een dialezing over
zeedieren De lezing wordt gehouden door Leo van dei
Brugge en vindt plaats m Huis
ter Kleef (Kleverlaan 9 in
Haarlem). Aanvang acht uur

tot 50% korting!

Met Personal Care Gard
Deze maand wordt de Personal Care Card in
Nederland geïntroduceerd. Een persoonlijke kaart
voor iedereen die van het leven en extra kortingen
wil genieten. De kaart kent een aantal unieke faciliteiten (FitCare en FunCare), geheel afgestemd op
de eigen persoonlijke wensen van de kaarthouder.
Met de FitCare faciliteit kan
men gebruik maken van een
groot aanbod van kortingen en
interessante aanbiedingen bij
duizenden sportfaciliteiten in
heel Nederland en bij vele
sport- en vrijetijds winkels. De
FunCare faciliteit voorziet in
aantrekkelijke mogelijkheden
en kortingen op het gebied van
reizen en andere vormen van
ontspanning.
De FitCare
faciliteit

Voordeelaanbiedingen en kortingen van 10% - 50%
bij sportfacilitei-

ten zoals fitnesscentra, zwembaden, maneges, squashcentra,
dansscholen, sauna's, etc.
Vitamines en voedingssupplementen zijn verkrijgbaar met
kortingen tot 20% en bij sporten spelartikelenwinkels krijgt
de kaarthouder altijd 5% a 10%
korting.
Tijdens actieperiodes en themaweken zijn er aanbiedingen
die nog veel voordeliger zijn.

Melalomaline verovert Nederland

Wie problemen heeft met slapen moet zeker het volgende
eens zorgvuldig- doorlezen. Sinds anderhalf jaar is
Melatomatine ook in ons land verkrijgbaar. Een 100% natuurlijk product uit Zwitserland dat inmiddels al door
6O.OOO landgenoten wordt gebruikt om makkelijker in
slaap te vallen. Melatomatine is ook voor u de oplossing
voor een goede, regelmatige en gezonde nachtrust.

Verstoorde nachtrust

Melatomatine kent geen bijwerkingen en veroorzaakt
geen duf gevoel bij het opstaan. Bovendien bevat dit product ook de vitaminen Bètacaroteen, C en E, die ervoor
zorgen dat de werkzame bestanddelen beter door het lichaam worden opgenomen.
Het wordt aanbevolen voor een
goede en gezonde nachtrust,

Houd spieren
en gewrichten
soepel met
Adrufyt
De spieren, en gewrichten
krijgen het dagelijks zwaar
te verduren, vooral nu het
weer wat kouder wordt.
Denk maar eens aan opstaan, bukken of simpelweg
iemand een hand geven.

Adrufyt1

Fun Care

• kortingen bij 12.000
sportfaciliteiten
• kortingen op voedingssupplementen en
vitamines
• standaard sportongevallenverzekering
• kortingen op sportartikelen

• vroegboek korting
reizen tot 15%
• 25% korting op
annuleringsverzekering
• kortingen bij
hotels/restaurants
musea/theaters
cd's/boeken
evenementen

Elke kaarthouder is ook nog De FunCare faciliteit
eens geheel gratis verzekerd Door eenvoudig eerder een reis
tegen de blijvende gevolgen te boeken verzekert de houder
van een Personal Care Card zich
van sportongevallen.
niet alleen van de beste plaats
in het vliegtuig en het hotel,
maar tevens van een stevige
korting op de reissom. Door
vroeg te boeken kan de korting
oplopen tot wel 15%! Ook krijgt
elke kaarthouder 35% korting
op de annuleringsverzekering.

Vrijer ademen en
lekker slapen met
Dampo Goodnight

Lekker slapen en
fit weer op met
Zwitserse wonderpil

Melatomatine wordt gemaakt
uit verse tomaten. Deze groente bevat immers de stof melatonine in haar meest natuurlijke
vorm. Een hormoon dat ook
door de pijnappelklier van de
mens wordt aangemaakt op
het moment dat het tijd wordt
om naar bed te gaan. Door tal
van oorzaken kan de lichaamseigen productie van melatoninen ontoereikend zijn om een
slaperig gevoel op te wekken.
Het Zwitserse wonderproduct
Melatomatine brengt het melatonine-niveau weer op peil, zodat u toch kunt genieten van
een volledige nachtrust.

Fit Care

Voor een
«urlijk dagnachtritme

nat

en

Naarmate de herfst vordert en de winter nadert krijgt u
weer dagelijks te maken met de ongemakken die door
kou, wind en regen worden veroorzaakt. Dan wilt u vooral vrijer kunnen ademen en lekker kunnen slapen. Van
een goede nachtrust knapt u namelijk snel weer op.
Dampo Goodnight is een
unieke stroop die u vrijer
laat ademen, waardoor u
kunt genieten van een gezonde nachtrust. De plantene%tracten zoals eucalyptus- en pepermuntolie zorgen er voor dat u direct vrijer kunt ademen. De tijm
verzacht de keel en de valeriaan en passiebloem zorgen
voor een goede nachtrust,
zodat u er de volgende dag
weer tegenaan kunt.
Waar smaakt het naar?

In Dampo Goodnight proeft
u een mix van eucalyptus,
tijm en drop. Dampo Good-

voor meer geestelijke spankracht en voor het stabiliseren
van een verstoorde nachtrust
(ploegendienst en jet-lag).

di-0gister7/

TON
GOOSSENS
WINKELCENTRUM NOORD
Zandvoort
tel: 571 2305

Specialist in Homeopathie

Parfumerie - Drogisterij Schoonheidssalon

J7

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 5716123

oio
DitoairTimj

Adrufyt bevat plantaardige extracten die de doorbloeding in
de spieren bevorderen en helpen bij gevoeligheid. Adrufyt
pakt stijve, stramme spieren
aan en zorgt voor soepele gewrichten.
Wilt u meer informatie? Bel
dan: 0800 - 020 20 20 (gratis).

Dampo Goodnight helpt
snel. Vrijwel direct na het
innemen kunt u weer vrijer
ademen. In combinatie met
de rustgevende ingrediënten zorgt dat al snel voor
een heerlijke nachtrust.
Dampo Goodnight is verkrijgbaar bij drogist en apotheek. Voor meer informatie
kunt u bellen met Roche
Nicholas B.V., tel. (0497) 38
1833.

Onze onafhankelijkheid en het
grote aantal kaarthouders ga-

Liesbetli List:

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

DRUGSTORE

KERKSTRAAT 31 , ZANDVOORT
TEL: (023) 571 25 13
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Primeur van Bloem Nal.uarprodu.klen

Gezond en fit afslanken
Gezond en slank blijven is nu ook in Nederland mogelijk
met Bloem SuperSlank, een krachtige afslankkuur voor
een gracieus figuur. Een nieuwe formule voor gewichtsbeheersing die werkt. De belangrijkste pijler hiervan is
Bloem SuperSlank. Gezien de natuurlijke aard van de ingrediënten, diverse kruidenextracten en o.a. het mineraal;
chroom picolinaat, kan men met de nieuwste afslankkuur
normaal en gezond blijven eten terwijl men toch gewicht
verliest.

Het opmerkelijke van Bloem
SuperSlank is dat men zich al
snel fitter gaat voelen en meer
energie krijgt. Men krijgt geen
last van humeurige of depressieve buien, het bekende honInformatie
gergevoel blijft achterwege en
Bel voor een gratis informatie- de behoefte aan zoetigheid
pakket: tel. 0900-202 51 03.
neemt af. Dat maakt afslanken
een stuk eenvoudiger! Bij
Bloem is men erg overtuigd
van de werking van haar product SuperSlank. Bloem gar andeer t dat, als men niet tevreden is, men het aankoopbedrag weer in contanten terugkrijgt. De consument loopt
55
dus niet het risico om geld te
verliezen, terwijl men wel de
kans maakt om gewicht te verliezen. En dat is mooi meegenomen!

"Binnen drie weken
soepele spieren en
gewrichten!
Het zal je maar gebeuren.
Dat je spieren en gewrichten je drie weken voor een
belangrijk theaterconcert in
de steek laten. Bij liesbeth
List bewees Chien Pu Wan
dat deze opzienbarende
kruidenformule voor soepele ledematen de beste in
haar soort is. "Een paar
dagen voor mijn optreden
voelde mijn lichaam weer
als elastiek aan. Je moet me
nu eens over het toneel zien
rennen en springen...".

Exclusief verkrijgbaar

Bloem SuperSlank is exclusief
verkrijgbaar bij door Bloem geselecteerde drogisterijen en reformhuizen. Wilt u weten waar
het bij u in de buurt verkrijgbaar is? Bel gratis naar de
Gouden Gidslijn: 0800 - 0345
of naar de Bloem Infolijn:
(0597) 47 14 70.

Geen moeilijk dieet

Bloem SuperSlank is zeer makkelijk in het gebruik en bovendien hoeft u geen moeilijk
bletten o.a. voor een betere dieet te volgen. Slechts 2 maal
doorbloeding van het spier- per dag ('s morgens en 's midweefsel en een betere sniering dags) een half uur voor het
van de gewrichten. Bovendien eten l capsule innemen.
zorgt het voor een versnelde afvoer van afvalstoffen, waaronder urinezuur."
Herstelproces

De Zwitserse kruidenexpert
Junghans staat niet versteld
van het snelle effect, dat Chien
Pu Wan op spieren en gewrichten heeft. "Deze kruidentabletten bevatten een combinatie
van maar liefst 20 natuurlijke
extracten. In combinatie met
elkaar hebben zij een zeer
krachtige uitwerking op het
bewegingsapparaat. De spieren worden soepel en de gewrichten gezond."
Junghans wil graag een tipje
van de sluier oplichten over
het geheim van Chien Pu Wan.
"Chien Pu Wan heeft drie weken nodig om alle onderdelen
van het bewegingsapparaat te
reinigen, te versterken en te
stimuleren. Gedurende deze
periode zorgen de kruidenta-

Overal te koop

Melatomatine is nu overal in
Nederland verkrijgbaar in verpakkingen met 60 tabletten
(goed voor 30 nachten lekker
slapen). Te koop bij apotheek,
drogist en reformhuis. Voor
meer informatie kunt u bellen
met tel. (013) 528 49 76.

/H.O e •~«> ra t* u rg
Gelukkig zijn er in de natuur
stoffen te vinden die de spieren
elastisch houden en de gewrichten soepel en beweeglijk.
Bioiial heeft al deze stoffen gecombineerd in het middel
Adrufyt.

Wanneer kunt u resultaat
verwachten?

De Personal Care Card
betaalt zich direct terug!

Smering gewrichten

- '
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night is aangenaam sterk. U
ervaart meteen de directe
werkzaamheid.

Nog meer kortingen

In de loop van het komend jaar
zal het pakket van kortingen en
aanbiedingen worden uitgebreid
met musea, theaters, culturele
en muzikale evenementen, restaurants, boeken, CD's, etc.

randeren dat u met de kaart bij
de aangesloten winkels en instellingen hoge kortingen
kunt verkrijgen.
De Personal Care Card met de
FitCare faciliteit kost ƒ 35,00
per jaar en de kaart met de Fun
Care faciliteit ƒ 85,00. De kosten voor beide faciliteiten op één
kaart zijn ƒ 1SO.OO per jaar.
Zo bespaart u met één of twee
faciliteiten al snel honderden
guldens per jaar.
Gezinnen die meerdere kaarten
willen bestellen kunnen bij de
aanschaf rekenen op een extra
korting op de kaartprijs.

Dat er aan Chien Pu Wan ook
Ginseng is toegevoegd, vindt
hij een regelrechte vondst.
Deze Oosterse 'wonderwortel'
staat bekend om haar sterk vitaliserende uitwerking op liehaam en geest. "Dit versnelt
het herstelproces aanzienlijk.
Binnen drie weken zorgt Chien
Pu Wan al voor zeer goede resultaten", meent Junghans.
Bewegingsvrijheid

Hoe zorg je voor een
natuurlijke stoelgang?

Door ons drukke leven eten we steeds vaker onregelmatig,
hetgeen kan leiden tot problemen met de stoelgang.
Om de darmen
goed te laten functioneren is regel! maat en gezond
eten van groot belang. Voedsel dat
rijk is aan ballaststoffen, zoals
verse vruchten en volkorenproducten, is goed voor een gezonde spijsvertering.

Liesbeth List blijft Chien Pu
Wan dagelijks gebruiken. "Ik
wil die maximale bewegingsvrijheid nooit meer kwijt. Het Natuurlijke hulp
is de beste kruidenformule om Als je toch nog 'iets extra's' notot op latere leeftijd zo lenig dig hebt dan is er nu een namogelijk te blijven. Chien Pu tuurlijk middel, Wapiti DarmWan geeft mij die zekerheid."
Te koop bij drogist, apotheek
en reformhuis. Voor meer informatie: tel. (013) 528 49 76.

Alles over incontinentienü op GëzQfidheidsNet
_
vyww
Warmte-isolerende bodyprotectors van Medima

Verlichting bij stijve spieren en
gewrichten

Introductie Aanbieding

Bloem SuperSlank a 100 capsules, voldoende voor 50 dagen ter introductie nu van
ƒ 59,95 voor ƒ 49,95. Uw introductie voordeel ƒ 10,00.

funktie dragees. Deze zijn samengesteld uit natuurlijke
kruidenextracten. Om het gewenste resultaat te bereiken,
hoeven ze slechts l maal per
dag te worden ingenomen.
Verkrijgbaar

Wapiti Darmfunktie dragees
zijn verkrijgbaar bij drogist,
apotheek en reformhuis, waar
ook proefmonsters en folders
beschikbaar zijn. Voor meer informatie: Emonta B.V, tel.
(0512) 51 80 85. •

Rigoletten verhelpt brandend
maagzuur met beleid

Brandend maagzuur is het gevolg van een te hoge concern
tratie maagzuur. Het verhelpen ervan vraagt een behoed'
zame aanpak. Middelen die te
sterk werken, zorgen voor een
tegengesteld effect omdat de
maag versneld nieuw maagzuur gaat aanmaken.

Rigoletten werkt op een bijzondere wijze aan de bestrijding
van maagklachten. Het bevat
een maagzuurbindend middel
Speciaal voor mensen die last hebben van stijve spieren of maal per jaar met de hand ge- dat het maagzuur snel en langgewrichten heeft Medima een uitgebreid assortiment schoren.
durig neutraliseert en extra
warmte-isolerende bodyprotectors, zoals schouderwarexplosies van maagzuur voormers, rugwarmers, kniewarmers en bedsokken. Als ba- Dat gebeurt op een absoluut komt.
sismateriaal gebruikt Medima angorawol, een zachte, diervriendelijke manier. Om de
huidvriendelijke wolsoort.
konijnen te beschermen wordt
altijd een restvacht gerespecAngorawol bestaat uit 'lucht- Angorahaar
teerd. Ze krijgen een zeer goekamertjes', die samen met het Angorahaar is afkomstig van de verzorging en worden uitangoradons zorgen voor een het angorakonijn. Medima stekend gevoed.
zeer hoog warmte-isolerend heeft een eigen professionele
vermogen. Daardoor wordt li- konijnenfarm in Argentinië. Juiste materiaalmix
chaamstemperatuur vastge- De dieren worden drie- tot vier- De voordelen van angorawol
houden en (transpiratie)vocht
komen volledig tot hun recht
snel opgenomen en afgevoerd.
in de juiste materiaalmix.
Zo blijft het lichaam altijd
Behalve angorawol bestaat die
droog en vat de drager van een
mix uit schapenscheerwol en
bodyprotector g'een kou.
synthetische vezels. Scheerwol
houdt de gladde angoraharen
Therapeutisch effect
vast en zorgt voor de vezelvastBodyprotectors zorgen voor
heid van de protector. Syntheeen verzachtende en weldadige l'A>n xclt(>ii(lcnr<iniu'r helpt bij tische vezels zijn onverslij tbaar
en houden de vorm van de bowarmtewerking op die plek xlijn' .i/lieren ofgcii'iïclilcii.
waar dat nodig is. Uit onderdyprotector vast, ook na veelvuldig wassen (30 graden).
zoek is gebleken dat ook veel
reumapatiënten baat hebben
Elastische delen garanderen
bij een bodyprotector. Dat geldt
een uitstekende pasvorm en
echter niet in het geval van
aangenaam draagcomfort.
ontsteking'en. Bij alle soorten
ontstekingen wordt warmteVoor meer informatie of uw
dichtstbijzijnde Medima-vertherapie afgeraden. Bodypro- l)(x/\pn>l<'cli>rti kunnen onkoopadres:
tectors kunnen 24 uur per dag »/>r(iH<'iid irorden gedragen
worden gedragen, zolang als onder gcirone kleding.
Imgroma Consumenten Service,
tel. 0900 - 101 10 15 (55 ct/pm).
nodig is.

Lees voor gebruik de bijsluiter
Niet gebruiken bij ernstige
nierfunctiestoornissen of een
verminderd zuurgehalte van
de maag. Rigoletten is verkrijgbaar bij apotheek en drogist. Voor meer informatie:
Tendem, tel. (038) 421 77 47.

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

023-5717166

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-17
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'Echte lekkerbekjes gaan naar de Noordermarkt
Van alle markten waarop Amsterdammers zich
thuisvoelen, is de Noordermarkt één van de oudste.
Al in 1627, vlak na de stadsuitbreiding waarvan De
Jordaan het gevolg is, werd er op het plein tussen
Noorderkerk en Prinsengracht informeel in de buitenlucht gehandeld. Aanvankelijk alleen in stro,
maar al snel ook in etenswaren, textiel en tweedehands spullen. Die artikelen zijn er nog altijd te
vinden, al ligt de nadruk tegenwoordig op de biologische boerenmarkt.

V

AN HEINDE EN moeten geven, zodat iedereen
verre komen elke za- er tegen een schappelijke prijs
terdag de voorstan- terecht kan."
ders van een gezonVoor deze denkwijze heeft
de voedingswijze op Marije Verbeek, die met biolode Noordermarkt af. Aan keus gisch-dynamische kruidenprogeen gebrek. In zeker veertig ducten op de Noordermarkt
kramen lokken de meest uit- staat, alle begrip. „Ja, je moet
eenlopende levensmiddelen. het inderdaad maar kunnen
Brood en kaas natuurlijk, en betalen, wat hier zoal te koop
fruit en groente, maar ook bij- ligt. Maar omdat deze markt in
voorbeeld vlees en bloemen, een echte yuppenbuurt wordt
plus diverse non-food artike- gehouden, hebben we aan
len als kaarsen, lamsvachten klandizie gelukkig geen geen bio-natuurkleding. „En wat brek. Er komen bijvoorbeeld
ziet het er allemaal mooi uit, veel buitenlanders op af, die
hè," benadrukt een bezoekster vaak eerder dan Nederlanders
uit De Pijp
bereid zijn om
met haar blik
wat meer te
op de dichtstbetalen voor
bij zijnde
iets dat echt
paddenstoelbijzonder is.
uitstalling.
En ook chef„Alleen
koks, die bejammer dat
roepshalve
het allemaal
weten dat we
zo duur is. In
gewoon ontelk geval een
__^^_____ zettend lekstuk duurder
kere
ingredan in de supermarkt. Daarom diënten voor ze hebben, zien
kom ik hier hooguit eens per we hier regelmatig."
Rond het middaguur heeft
maand, want anders red ik het
gewoon niet. Maar als ik er het Marije er al bijna een volle daggeld voor had, zou ik hier al taak op zitten, want in alle
mijn boodschappen doen, vroegte vertrok ze uit het bij
hoor. Wat ze hier verkopen is Meppel gelegen Ruinerwold
namelijk niet alleen veel beter om haar kruidige handelswaar
omdat ze er geen rotzooi aan tijdig op de Noordermarkt uit
hebben toegevoegd, maar ook te stallen. Net als menige anveel en veel lekkerder. Hoe dere vaste kraamverkoper
enorm groot het verschil wel heeft ze er echter graag een
niet is, proef je bijvoorbeeld flinke reis naar de hoofdstad
goed als je sla maakt, met wor- voor over om van de partij te
teltjes en tomaten hier van- zijn.
daan. Daarom vind ik eigenlijk
„In de eerste plaats natuurdat ze dit soort markten ge- lijk omdat dit de eerste én de
woon een heleboel subsidie grootste biologische boeren-

'Chef-koks
zien we hier
regelmatig'

'Dit is gewoon een hele leuke markt, met vreselijk aardig volk'

markt yan Nederland is, die
nog altijd veel beter loopt dan
die in andere plaatsen. Maar
ook omdat het gewoon een
hele leuke markt is, met vreselijk aardig volk. Altijd enthousiast, en bijzonder gemoti-

Sfeerbeurs biedt ideeën
voor feestelijk dineren
Morgen, 12 november, gaat de
vijfde 'La Table en fête'-sfeerbeurs van start in de Grote
Kerk, hartje Naarden-Vesting.
Ruim vijftig exposanten presenteren tot en met zondag de
bezoeker de nodige ideeën
voor bijvoorbeeld een bijzpndere kersttafel en de mooiste
cadeaus.
RGANISATOR VAN
het evenement, Johan
Rissik, signaleerde enkele jaren geleden al een toenemende belangstelling voor
het sfeervol dineren thuis. Rissik:.„Er wordt meer aandacht
besteed aan de maaltijd, maar
ook steekt men veel energie in
de styling van de eettafel. Een
mooi servies en couvert of de
combinatie van een aantal verschillende serviezen geeft een
tafel een bijzondere sfeer."
De fraaie Grote Kerk van
Naarden biedt exposanten een
uitstekende plek om dit thema
uit te werken. Dit jaar vindt de
beurs alweer voor de vijfde
maal plaats. Afgelopen jaar
trok de beurs vijftienduizend
gasten. Vooral de zondag is populair, te meer omdat er in het
centrum van Naarden verschillende winkels geopend zijn.
De exposanten lijken met
zorg geselecteerd, want stralen veel klasse uit, zijn professioneel en presenteren producten met een hoge kwaliteit.
Hier vindt u exclusieve eetkamerinrichting, antieke en moderne serviezen, tafelzilver,
kunst en antiek, wrjnen en delicatessen. De beurs is commercieel; er kan dus gekocht worden.
Met name voor antiekliefhebbers en -verzamelaars is er
op deze beurs veel te beleven,
zoals serviezen, tafellinnen, juwelen, woondecqraties en curiosa. Sinds het begin van de
vorige eeuw is het eten aan ta-

O

'Versace Collections'

'Art de la table' van Christian
Dior

fel in opkomst en menig uitvinder heeft zich toegelegd op het
ontdekken van nieuw tafelgereedschap. De vork was een
heel succesvolle uitvinding uit
die periode. Maar er zijn ook
hele vreemde voorwerpen voor
aan tafel geproduceerd, die gelukkig in de vergetelheid geraakt zijn. Ze zijn te zien op de
stand yan Old Memories uit
Broek in Waterland.
Het combineren van verschillende serviezen is op dit
moment een trend. Verschillende dessins naast elkaar, of
combinaties van modern en
antiek. Alles is mogelijk, mits
het met smaak gebeurt. De
beurs is een mooie gelegenheid
om nieuwe ideeën op te doen.
Blauwe Regen uit Bussum en
A Votre Servies uit 's-Herto-

genbosch tonen hun collectie
antieke serviezen. Cattani uit
Haarlem showt de nieuwste
'couture' serviezen van Christian Dior en de complete Versace collectie van Rosenthal.
Een bijzondere exposant is
Damask uit Zuid-Beijerland.
Marie José Snauw van Damask verkoopt antiek tafellinnen. Geen alledaagse handel,
want er zijn slechts een paar
verkooppunten voor antieke
damasten tafelkleden in heel
Europa. Het aantal juweliers
dat exposeert, valt op. Zij zijn
er om de bezoeker een idee
voor een bijzonder kerstcadeau aan de hand te doen. Wederom: veel antiek.
De verschillende demonstraties geven de beurs een actief
sfeertje. Bij de wijnhandels
wordt u uitgenodigd voor een
proeverij. U kunt de kunst afkijken bij het kransenmaken
met verse bloemen. Pooters
Keukenstudio uit Bussum
geeft een kpokdemonstratie
met de nieuwe Imperia!
Stpomovens onder leiding van
culinariste Moniek de Goede.
Verder heerlijke Italiaanse
hapjes bij Tiramisu uit Zeewolde.
Hoewel de meeste exposanten op 'La Table en fête' exclusieve en kostbare goederen
aanbieden, kan men ook met
een kleine beurs leuk slagen op
dit evenement. Bijvoorbeeld
met kleurig Portugees aardewerk of een bijzondere sigaar.
Maar vooral is deze beurs de
gelegenheid bij uitstek om leuke ideeën op te doen voor de
decoratie van een feesttafel.
Noëlle Beyne

Brarn de Hollander Fotografie

veerd. De echte lekkerbekjes,
hè."
Dat de ene boerenmarkt inderdaad de andere niet is, bevestigt Marije's overbuurman
R. de Bruyn, die namens de
Noord-Amsterdamse bakkerij

Khalsa brood en gebak verkoopt. „Neem nou Rotterdam," stelt hij voor. „Daar zijn
ze in april met zo'n markt begonnen, maar die loopt in vergelijking met deze zwaar achter. Kennelijk zijn ze in die

stad nog helemaal niet zo bezig met. natuurvoeding als
hier."
„En weet je wat me in Den
Haag altijd zo opvalt? Dat ik
daar volop brood verkoop,
maar verder bijna niks anders.

Terwijl in Amsterdam mijn
taarten bij wijze van spreken
de deur uitvliegen. Dat komt
omdat ze hier toch sneller geneigd zijn om er luxe dingen bij
te nemen. Voor mij is dit dan
ook zonder meer de beste boe-

Plafenbeurs verloot handtekeningen
van grote beroemdheden
alle muziekstijlen te vinMadonna, Leonardo Di Caden, ondergebracht in
prio en Michael Jackson
overzichtelijke afdelingen:
staan.centraal op de tiende
editie van de Mega Platen & house en dance, black muzic, metal en punk, rock,
CD Beurs in de Utrechtse
Jaarbeurs die op 14 en 15 no- golden oldies en muziek
uit de jaren '60 en '70.
vember plaatsvindt. Onder
Professionele muziekkenalle bezoekers worden unieke, originele foto's met hand- ners uit Japan, Australië, de
tekeningen van deze sterren Verenigde Staten en vele Europese landen, bieden alle
verloot.
sporten vinyl aan, onder meer
singles, elpees, gekleurd vinyl E BEURS, een vast
en gouden platen. De verzaonderdeel van de
melaar vindt op de beurs
halfjaarlijkse Verzazeldzame collector's items,
melaarsjaarbeurs, beslaat
memorabilia en bijzondere
tienduizend vierkante metijdschriften en boeken.
ter met anderhalve kiloDaarnaast zijn verschillenmeter aan stands. Op de in
de fanclubs aanwezig. Is er
totaal 450 stands uit bineen film- en science fiction-afnen- en buitenland zijn
deling met daarop speelgoed-

D

collecties van Star Trek, XFiles en Star Wars, robots,
bouwdozen, boeken, tijdschriften, laserdisks en video's. De filmliefhebber moet
hier zijn voor foto's, fümposters en handtekeningen.
De Meg-a Platen & CD Beurs in de
Jaarbeurs in Utrecht, is op zaterdag
14 november van 10-18 uur en op
zondag: 15 november van 10-17 uur
geopend. De toegang bedraagt 13,50
gulden per dag, een kaart voor beide dagen kost 20 gulden. De entreeprijs is inclusief een programmaboekje en het lot voor de originele
handtekeningen.
Onder de bezoekers van de
platen- en cd-beurs worden
originele foto's met
handtekeningen verloot, onder
meer van Titanic-hoofdrolspeler Leonardo Di Caprio

ADVERTENTIE
Warme chocolademelk en pepernolen zijn
onmisbare ingrediënten op de

Sinterklaas
boottochten

_r; JJe
•
Boodschappen
Jjeurs

die de zondagen
15,22 en 29
november en de
woensdagen 18,
25 november en 2
december worden
gevaren. Tijdens de
bootlochl van ongeveer één uur worden
sinlerklaasliedjes gezongen en de kinderen
kunnen meedoen aan een kleurwedstrijd.
Misschien zal Sinterklaas het salon-IJveer
uit 1927, omgedoopt lot Spanje, met een
bezoek vereren.
De vertrektijden zijn om twee uur en half
vier'% middags. Opstapplaats is De
Ruyterkade, steiger 9 (ochter het Centraal
Slotion in Amsterdam).

voor nieuwe producten en acties

ADVERTENTIE

Openingstijden van La Table en fête
zijn: donderdag 12 en vrijdag 13 november van 10 tot 22 uur, zaterdag 14
november van 10 tot 19 uuren zondag
van 12 tot 19 uur. De Grote Kerk is
gelegen aan de Sint Anuastraat 5 te
Naarden-Vesting. Toegang: 15 gulden
per persoon. Kinderen tot 14 jaar
hoeven geen entree te betalen.

De tochten worden uitgevoerd door de
afdeling Tours en travel services van het
GVB in samenwerking met deze krant.

SAMUEL L. JACKSON

25

P&P1305

-•M
Samuel L. Jackson en Kevin Spacey in
dé ijzersterke actiefilm "The Negotiator'
. ''• • • ; .:•-• Nu te zien in de bioscoop, 'ï:;.'$££;

's Middags, doordeweeks, bent u bij Pathé Cinemas meestal '
goedkoper uit, voor alle films! Informeer haar onze voordelige
middagtarieven bij de kassa van het theater bij u in de buurt.
•' " • • . • • • ,
voor reserveringen: ••'•:••. •- , •!•:;
.-•••'.
Nationale Pathé Bioscoopreserveringslijn 0900.2025350 sbct/pm
..
.

Grote Kerk in hartje Naarden-Vesting

renmarkt die er is."
En dat blijft ook zo, als het
aan Arno Voorbij ligt. Als voorzitter van de vereniging van
Noordermarktkooplui heeft hij
begin dit jaar zelfs het lidmaatschap opgezegd van het nationale platform, dat zich er op
richt om het fenomeen boerenmarkten overal in het land te
stimuleren. En dat terwijl dit
platform nota bene uit de Amsterdamse standhouders zelf
is voortgekomen.
„We vonden echter bij nader
inzien dat onze plaatselijke belangen er niet mee zijn gediend," aldus Voorbij, die zelf
in ecologisch geiten- en schapenvlees handelt. „Tenslotte
afficheren wij ons als dé boerenmarkt van Nederland."
Dat er onder de boerenkooplui een keiharde concurrentiestrijd woedt wil hij echter niet
beweren. „Och nee, we gaan in
het algemeen best sociaal met
elkaar om. Maar ook voor ons
is wat we verkopen gewoon
een commercieel product.
Kijk, persoonlijk zou ik nooit
een slager kunnen zijn die dieronvriendelijke en met kleur-,
geur- en smaakstoffen volgestopte lapjes vlees verkoopt.
Want wat ik uit idealisme zelf
voorsta, wil ik ook graag aan
een ander overdragen. Maar
dat neemt natuurlijk niet weg
dat ik net als ieder ander mens
ook moet kunnen leven."
Zo'n professionele houding
hoeven de meeste kraamhouders een stukje verderop, waar
op zaterdag de 'algemene handel' alsmede de vogeltjesmarkt is gesitueerd, niet aan te
nemen. Want meer dan een
veredelde hobby is de wekelijkse verkoop voor hen eigenlijk niet. Het prijspeilverschil
met 'dat biogebeuren daar'
springt dan ook onmiddellijk
in het oog. „Och welnee joh,
meer dan drie gulden ga ik
toch werkelijk niet voor zo'n
sierduif vragen," verzekert een
handelaar uit Badhoevedorp.
„Rijk hoef ik er niet meer van
te worden, hoor. Mij gaat het
hier puur om de gezelligheid."
Johan Schaaphok

Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het fllmaanbod en aanvangstijden. '
Pathó bioscopen In Amsterdam: Bellevue Cirierama / Calypso. Cinema. City en Tüschinskl. ••
'
• •• U vindt qllb adressen van Pathé Cinemas in de GOUDEN. GIDS. v V v : j • " • ,
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l wintervoertuig; 4 vrucht; 7 muziekinstr.; 10 omroep; 11 godheid;
12 slijtplek; 14 al; 17 ziekte; 19
kerel; 20 visgerei; 21 boom; 23
bevel; 24 spil; 25 werphout; 28
legerafd.; 29 zwak; 31 slot; 32
Eng. titel; 35 nummertje trekken; 37 oefenstuk; 40 traag; 41
jongensnaam; 42 voorz.; 43
hoen; 44 bouwwerk; 47 geest;
49 tabakssoort; 50 onbep.
vnw.; 52 middag; 54 titel; 55
bekrompen; 58 onder andere;
60 trek; 62 scheepswerktuig; 63
vlaktemaat; 64 ongebonden; 65
aardkleur; 67 langzame; 69 orgaan; 70 verh. huid; 71 narigheid; 72 yluchtheuvel; 73 hert;
74 theorie.

VERTICAAL: l Gr. letterteken; 2 gelijk; 3 pi. o.d. Veluwe; 4
huidopening; 5 dagdeel; 6 menigte; 7 vogel; 8 oorlogsgod; 9
aardappelgerecht; 13 pakkage:
15 pi. in Drenthe; 16 rangtelw.;
18 dierenverblijf; 20 verscheidenheid; 22 longontsteking: 25
vogel; 26 voegw.; 27 bijb. fig.; 30
keur: 33 wijfjesree; 34 berg; 36
pi. o.d. Veluwe; 38 punt: 39 familielid; 45 uitroep; 46 niets; 47
stijf; 48 kijker; 49 pressie; 51 en
andere; 53 Europeaan; 54 vrg.
ambtenaar; 56 gebaar; 57 modeverschijnsel; 59 bloem; 61
maal; 64 bergplaats; 66 opschudding; 68 bid; 69 leeg.
Oplossing vorige puzzel
BEELDCOMPOSITIE

Tegen inlevering van onderstaande, volledig ingevulde, bon betalen volwassenen
17,50 gulden (normale prijs twintig gulden) en Kinderen en 65+ 15,50 gulden
(normale prijs 17,50 gulden). Reserveren
voor deze tocht is noodzakelijk en kan op
telefoonnummer460.5456/5353. Wij
raden u aan snel Ie reserveren in verband
met de grote belangstelling en hel beperkIe aantal plaatsen.
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51 CM KLEUREN-TV MET TELETEKST

ZANUSSI WASAUTOMAAT

HI8 CAMERA STUNT!
| PHILIPS BREEDBEELD VPH65 12xmotorzoom '1299rfe PW6301

61cmBI Line S
stereo teletekst Adv'2095

fc

949.-

M
^

869.SONY T R A V E L L E R
TR401 HiFioeluid Adv'1330

779.-

PHILIPS 100HZ KTV
PT820 Black line S groot
beeld stereo TXT Adv'2795

1549.-

Lft

tv'
.j*

SONY STEADY SHOT "

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse Volelectronische
besturing zuinig stil en
milieuvriendelijk Adv*2299

ZANUSSI WASDROGER

telete ?*

TD100 5 kilo inhoud LED mdicatie tijdklok, anti kreuk programma beveiligd tegen oververhittmg Adviespnjs*699 -

TR620 15x zoom 3 pro
gramAE Adviesprijs"1890

VideoS Camcor

1999.-

M

PHILIPS 100 HERTZ
BREEDBEELD KTV

1999.-

DIGITALE STUNTS !

PHILIPS DRAAGBAAR MINISYSTEEM

SIEMENS WASAUTOM.
WM20000 RVStrommel
Aparte temperatuurregeling
Bespaarloets Adv'1348

VR7 Turbo-Drive stereo monta
ge Jog & Shuttle TXT '1495

^51CMKTVTELETEKST
70 voorkeuzezenders Off
Ned Philips garantie Adv'745

499.-

899.-

PHILIPS HIFI STEREO

=i»lf C ALL CENTER
MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
O2O - 6474939

PT156 37cm afstbed '645

379.-

SONY HIFI STEREO

528.-

E810 4 koppen Super Tnlogic montage videorecorder Adviespnjs'1550 -

ti

KE3100 Digitaal gescheiden regelbaar Maar liefst
280 liter inhoud Svnesla
den CFK/HFK-vri] '1849-

1169.-

1199.-

>|SONY BREEDBEELD

KV28W1 71cmSuperTrmitron 60 Watt stereo, te
letekst Adviespnjs'2990 -

1299.-

100HZ SUPER!
, Super Trinitron
PIP stereo.TXT Adv'2970 -

619.-

PANASONIC STEREO

HD610 Topper i 4 koppen
Showview + PDC '1199-

JVC HIFI STEREO
A637 Hl Spec Drive '989

778.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

ARISTONA STEREO
SB65 4koppen SHOWVIEW
+ PDC, long play Adv"1095 -

669.-

ÏJ3VJ -

549.-

~

Automatischeontdoonng "529 -

229.-

Wassen en drogen in 1 machme 1000toeren Adv*1549-

SONY LONGPLAY

399.-

Met vriesvak 140 liter mhoud CFK-vrij Adv'729

vaatwassers etc. op bestelling l
voor de laagste prijzen van
l
Nederland. Bijvoorbeeld: : l

2-DEURS KOELKAST

E105 Afstandbedieninq '610-

Z180/4 D, Automatische ontdoonng Adviesprijs"749 -

428.-

BOSCH KOELKAST
WASDROGER STUNT!

180 liter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv*985 -

598.-

STUNT" VHS-HQ VIDEO'
Met afstandbediening

~~ 299.-

21S1 55cmFSQ AdV849

PANASONIC 63CM TOP

iESS2254PC!

K6 233 MMX 15" monitor
32MB 3 5GB Windows 95

(.-Nf.IJ.-Jll.-»
INTEL P2/233 MHZ PC|

Gas elektrofornuis grill ther
mostaat en sierdeksel '1199-

\ JAAR LANG BETAALfFGEENABONNEMENTSJSTElSONY FM STEREO DRAADLOZE HOOFDTELEFOON
1'jarig HiTOTAAL

GSM abonnement
t.w.v.419,40
ERICSSON GA626 topkwaliteit
GSM toestel t w v 659

' l Janjibmuemeiit
* lellen m linnen aUenhN
• ftetaiu 1JO Data OJScdpeiimniivl ,iQKital
• 3rconieil»u«is|Dttè3bdliBtMtliallitlil) 0601161
Voor aanvraag «bonnatnonlen zijn veralati Qttdlg* IvgllimfltMiJ
fcopla legltknatto vn kopto bankafichrllt tionoor bedraganij

99.189,
349.449.-

100 meter bereik oplaadbaar comfortabele
oorkussens Adviesprijs*269 PANASONIC PORTABLE CD-SPELER
SLS230 10 seconden Anti-Shock inclusief
netadapter en hoofdtelefoon Adviespnjs*269 SONY VIDEORECORDER
SLVE120 2 koppen Tnlogicplus On Screen
Display afstandbediening Adviespnjs*60055CM KLEUREN-TV MET STEREO EN TELETEKST
'lassic Full Square model, On Screen Display
teletekst met geheugen Adviespri)s*699 -

SAMSUNG COMBI MAGNETRON
Desp magnetron mei gril en hele-locht oven Adviespri|s*999 -

ETNA FORNUIS

Gas elektrofornuis met grill
en sierdeksel Adv*695

1450M
vermogen

MIELE WASDROGER

JB EN

498.-

Electronisch en reverserend
RVS trommel Adv' 1799-

LUXE FORNUIS

Gasoven vonkontstekmgen
ovenlade Adviespnjs'849

155.-

K
S
90 LITER VRIESKAST

PELGRIMKÖOKPLAAT

3 vakken Adviesprijs 698

2-delige pannendragers en
sierdeksel Adviespnjs'490

349.-

IBMAPTIVAE60TOP!

WHIRLPOOL KAST

K6 233MMX 32MB intern
2 OGB K56 flex fax/mo
dem 15" monitor

_

*
*H

398.- "

CENTRIFUGE
2800toenen RVStrommel '249

278.KOOKPLAAT

Gunstig energie verbruik
***• capaciteit, CFK-vrij

4 pits met 2 delige branders

449.-

178.-

H*

n
K
Ü

BOSCH VRIESKAST HOLLANDIAKOOKPLAAT

||BCCPRIJS

GSD1300 3laden 11kgm
vriescapaciteit Adv'848

529.299.

PORTABLE KTV 37cm
Off Ned Philips garantie
Adviespnjs'495

4 pitsgaskookplaat AdV'295

158.-

OPZETVRIESKAST

Handig' 50 liter Adv*595

BUBBLEJET STUNT!
JP170 Kleurenprinter.'599-

VRIESKISTEN!

HP INKJETPRINTER

DJ400 Incl sneetfeed.eL'4.99 -

De (opmerken levei baar m
alle maten en soorten Er
is al een vrieskist vanaf

PORTABLEKTV37CM

269.-

J»sif^

4
4
*
*!
^ri
ij
^
n!

798.-

Electromsche besturing
Zeerslil Adviespnjs*1099 -

----

299.-

'fi

f=

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS

BOSCH WASDROGER

339.- .••r«Hü:W» 2199.-I

KTV37CM+TELETEKST

269.-

998.-

Instelbaartot140minuten Kreukbescherming Adv*949 -

Multimedia PC 32MB intern
3 2GBschi|f CD Rom lax/mo
dem W 95 1 jr On Site ga
rantie en helpdesk Adv'3799

GRUNDIG37CM + TXT __

RVS+vonkontstekirig."399.-

elektrische
oven \n-.\
grill en
sierdeksel
Adv'1450 -

Geen afvoer nodigi RVS trommel Adviespnis*999

A237 Express ProDigi '714

P730 STUNT' Adv'699

849.-

INDESIT INBOUW üc
KOOKPLAAT

vriesladen nooit meer=Gi
ontdooies,
Gasfornuis met

JVC SHOWVIEW + PDC

799.-

stop. Adviesprijs'1299.-

DAEWOO NO FROST
Links- en rechtsdraaiende KOELVRIES COMBI ATAG
trommel Adviespnjs'649 284 liter,
3 ruime
,
FORNUIS
ZANUSSI WASDROGER

BAUKNECHT DROGER

^

INBOUW VAATWASSER
Volledig intergreerbaar,

PHILIPS SHOWVIEW
VR165+PDC afst bed '745 -

SuperTurbo Dnve Showview
+PDC afslandbedienmg '845-

TXT

WHIRLPOOL AVM

549.-

ZANUSSI 2-DEURS

ARISTONASB25TURBO

GRUNDIG 63CM KTV

499.- 'ff.

Ruime 3 m 1 combi magnetron
met hete lucht oven en gnll
Dusontdooien koken bakken
braden en gratmeren '999-

CONDENSDROGER

^ ST650 S t e r e o
Adviesprijs '1829

Snelle 900 Watt magnetron
24 liter inhoud Vele kookfunkties Adviespnjs*699

SIEMENS KOELKAST

SONY VIDEORECORDER

NVSD200 Showview +
PDC Adviesprijs'649 -

"i:

ÓQQ m

HETE-LUCHT
ZANUSSI KOELKAST SHARP
KOMBI MAGNETRON
Met vriesvak Adv'699

200 liter inhoud cfk-vnj Deuren omwisselbaar Adv"849 -

PANASONIC Beste Koop'

"ü SONY PORTABLE KTV

timer autom programma s

369.-

E260 Showview+PDC '780 -

EU 369.

3g M1400 Afslandbed Adv'550

KOR610 DIGITAAL 18 liter |
inhoud 800 watt vermo
aulom programma s '349

WAS/DROOGCOMBWATE

VR161, Afstandbed '645 -

979.-

219.-

279.-

1000 toeren centrifuge Zuinig stil en milieuvriendelijk
Waterbeveiligmg Adv*1649-

Mettojdktokenpluizenfilter '495-

MD2 HiFi stereo TXT
metgeheugen Adv*1399

M6135 Supersnel verwar
men en ontdooien Uitneem
baardraaiplateau Adv'279

DAEWOO MANETRON

PHILIPS VHS-VIDEO

IPR.JS.
j PANASONIC KTV TXT

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN|

AEG BOVENLADER

SV600 V i d e o r e c o r d e r
met PDC Adviespnjs'699 -

SONY 55CM TELETEKST
\ l IIMILIUI l

~1248.-

Fraaie en degelijke uitvoermg met vriesvak

SONY 55CM STEREO

Trinitron, TXT '1440-

MIELE VAATWASSER
Topklasse 6 Programma s
Waterontharder en waterstop
Adviespnjs"2099

19 liter inhoud Eenvoudi
ge bediening Adv'599

1-DEURSI

948.-

SAMSUNG STEREO

, „ KV25 Super Trinitron teJ* letekst afstbed Adv'1399-

X2101

SN23000 Met aquastop en
laqevertruikswaarden '1348-

179.-

900 toeren Slechts 40 cm
breed Adviespnjs'1435 -

1539.849.-

798.

SIEMENSAFWASAUTOM.

WHIRLPOOL AVM260 |

130 liter met vriesvak
Adviesprijs'699

AT80
800 toeren
met regelbare
centrifuge
snelheid
AdV1099-

SONY 63CM STEREO

)i

GSF341 3 programma s

24 LITER l
WHIRLPOOL KAST SAMSUNG
900 W magnetron 60 mm

WAS'
AUTOMAAT
BOVENLADER

3f SONY BREEDBEELD
KV24WS1 Super Trinitron
stereo teletekst Adv'2440 -

~~
728.BAUKNECHWAAIWASSER

299.-

E705 Super Trilogie, 4 koppen Showview+PDC '1200KV29C1 Super Trinitron
TXT Adviesprijs '1880

SMS1012 RVSmterieur 4
sproemiveaus Adv"1179 - l

R2V18 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

SONY HIFI STEREO

m SONY 72CMHIR STEREO

648.-

BOSCH AFWASAUTOM.

SHARP MAGNETRON

145 LITER KOELER

779.-

uf

865.-

INDESIT 900 TOEREN
WASAUTOMAAT
WE900 Instelbare centnfugegang regelbare ther
mostaat RVStrommel zelf
reinigende pomp Adv'1199-

3 programma s beveiliging |
legen wateroverlast '949 •

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI

698.-

kleurentelevisie en groot huishoudelijke app

PHILIPS TELETEKST
!\.

795.-

AWM800 15 programma s
Ruime vulopening Milieu
vriendelijk Deurbeveili
Adviesprijs '1079 -

advies Tevens melden van storingen aan

E920 7 koppen Super Trilogic vliegende wiskop
HIFI Stereo Adv'1650 -

595.-

WHIRLPOOLWASAUTOM.

Consumenten Helpdesk voor informatie en

SONY MONTAGE TOP!

ARG647 156 liter koelen
en 60 liter vriezen Adv*949

Lavamat617 1000 toeren SIEMENS KOEL/VRIES
KG25V03 240 netto inhoud
centrifuge waterbeveihgmg
zuinig en stil AEG meerdere 2 vriesladen Adv*1348malen best gelest' Adv'1449 -

968.-

528.-

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT

WHIRLPOOL
Variabele indeling AdV1099 - j
KOEL/VRIES COMBI

AEG WASAUTOMAAT

AZ2305
Tuner/versterker met
cassettedeck en programmeerbare
CD-speler Inclusief afneembare BassReflex luidsprekers Adviespnjs*350 -

949.-

649.-

INDESrTWASAUTOMAAT

MIELE KOELKAST

PHILIPS MATCH-LINE

VR665 Showview + PDC
4 koppen FollowTV long
play Adviespnis'1095

475.-

K1321S, 270 liter inhoud
CFK en HFK vrij AdvM399

PHILIPS SUPER VHS!

A4311 Stereo Teletekst
afstandbediening "1245 -

Koelgedeelte met automatische ontdooiing Vriesgedeelte met 2 vakken en
• sterren mvnescapaciteit
Adviespri]S*999

575.-

Sony JVC Panasonic Canon
TOPKLASSE incl Accessoires

Turbo Drive stereo TXT
montage Adviesprijs'1595

ARISTONA 55CM FSQ

230 LITER
KOEL/VRIES COMBI

FL700 750 toeren centrifuge RVStrommel schok
dempers Adviespnjs'949 -

499.-

v.a.2399.-

T

Nederlands topmerk 4 pro
gramma s, 12 couverts '899

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving *•••
sterren mvnescapaciteit
Adviesprus 899

WN400 10 programma s
4.5 kg inhoud Adv*799

PW9501 Tvvan tjaar'TOcm
Black ImeS lOOHzdigital
scan stereo TXT Adv'3895

PHILIPS 70CM STEREO

WA8214 Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiligmg
bespaarprogramma s '1 349 -

ZANUSSI WASAUTOM.

SONY+LCDSCHERM
TRV11

BAUKNECHTWASAJTOM.

LUXE VAATWASSER

899.-

1179.-

PHILIPS 82CM KTV
TOP BREEDBEELD
32PW630 HiFi s t e r e o
TELETEKST Adv'2995

Momtorlook model, 50 voorkeuzezenders, teletekst met geheugen,
afstandbediening Adviespri|s*549 •

FL1112 Luxe wasautomaat met
RVS trommel regelbare thermostaat en centnfugesnelheid
16 programma's
Adviespnjs*1199

: Méér budget door de gratis
BCC-card! '
•
Aanvraag-fóldèrïri de winkel!

BCC B E T E R EN G O E D K O P E R
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstorc)

l BEVERWIJK

(ZAANDAM

l Breestraat 65

l Westzijde 55

20 ELEKTRO-SUPER1;
IN DE RANDSTADV
• EVERWI'JK • ZAANDAM • DE

(onder Dirk v.d. Brobk)

LEIDSCHENDAM ' - \.
HILVERSUM - MAARSSENIROEK

I

299.-

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag . . .
dinsdag t/m vrijdag. . .

I

ATAG WASEMKAP

3 standen en vetfilter "259

138.78.-

i

ETNA WASEMKAP

AVANCE 3 standen '135-

. 13.00 tot 18.03 uur
.09.30 tot 11.00 uur
. 09.30 tot 17.00 uur

Delft en Zoetermeer vrijdag. . . 19.00 lot 21.00.uur
overige (Hiaten dondirdag . . . 19.00 tot 21.00 uur,

1
l

17

woensdag 11 november 1998

Weekmedia 17

Technisch personeel gevraagd

MATRASSEN
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Min u .!(!\< i ttnlu •» kiinm n wouh n g< /et ovc r l of 2 ko
lomiiH n l>n «lt< m < l i v ( i s < I< tl< igi oottt n
Piirtiriilirirn v( rwij/< n wij n.iar tl< spLfial< bon op <lt

pipn» MICRO S
PltiiiLsing is mogelijk in dr- volgtmlc c duit

/\ISDVOOItrSMIlIWSBI \ D / O r > i P ( i niillnmUi
Sluitingstijd ni i ind i# 17 00 uur
U kunt uw t e k s t t<l«fomvli opg* v< n 021 ^717166 of
l f(,<-\( !!//< iult.ll ililll

"Ar Aiiulvnorts N K iiwshlwd GaMlimspU m 12 201-2 f M
/andvooi t
1*1 ititsiiig is ook mof,! lijk in de vol f, t ml< combm itii
W2 /andvooi ts ISu iiUbhlud Ainstt lvt< ns W< ckhlad
Uilliooinst C om.int HL Hondi Vinri VaKmrt i <I< r
Coui int ille «litits \ in Int \nislt ulams St ids
hl ui ƒ6 08 |K i niilliniiKr
Sluitingstijd in iiinclag \ty 00 uur
if

Informatie ovei otm ovtngi. i inttckkolijkt. udvi i
t< ntit i oniltinatu s in dt. Micro's /ijn op a uivra ig op
on/t kantoren \< i*knjgl)aar

*^T \ooi hm \( n omlu iiuiunK r woidt l K f,< l < \ti.i in
i tkcning gtlii ichl alsmede ƒ0 "50 idin kosten
* Bij pla itsinj, in d( Micro s wordtn gt < n lx \vijsmim
intrs \erstnurd Op \ei/oik woidl aan idv< rtccr
d< i s bmU n Int v< ispi< ulin^sgi bi< d M n krant v< r
slinircl Hu.r\ooi wordt ƒ6 'ïO in i« koning ge
lir ithl
Alle prij/cn t\cl 17 TO BTW
U kunt de tekst van uw Micio idv< rt( ritu (Oinliinatio Z
tcIcfoniM h opg< \ en

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

(dit nummer ib met voor bc/orgklachtcn) of zenden taii
Mi t ro «5 Wt,< kincdia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
Ook voor reacties m* l briefnuiniiier
De sluitingstijden gelden voor pi lalMiig in dezelfde
w< e k
Voor de belalinn onlv mgt n een acceptgirokaiirl

Huishoudelijk personeel gevraagd
Gevr nette hulp i d huishou Wie wil mij helpen in de huish
ding voor 1 a 2 ocht p w
op maandagochtend
tel
Tel 0235730260
0235717030

Winkelpersoneel gevraagd

DEKAMARKT
Voor ons filiaal op de Oranjestraat 4 te Zandvoort zijn wij op
zoek naar

Caissières en Winkelmedewerkers m/v
Wij zoeken enthousiaste mensen met minimaal een opleidmc
op Mavo niveau Leeftijd vanaf 17 jaar
Wij bieden zowel parttime als fulltime functies de arbeidstij
den zijn m overleg met de bedrijfsleider
DekaMarkt biedt prima arbeidsvoorwaarden en 10% korting
op aankopen in onze filialen

Interesse9
Bel dan met ons filiaal en vraag naar de bedrijfsleider
mevrouw M H H Juffermans 023 573 06 65 Even de winke
binnenlopen kan natuurlek ook

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

NEW YORK PIZZA HOLDING BV.
heeft ter versterking van haar team plaats voor

Administratief medewerker m/v

TECHNICUM
U

I

T

Z

E

N

D

U

R

O

De grootste m techniek
heeft werk voor o a

Electromonteurs
Telecom monteurs
Grafisch personeel
Werkvoorbereiders
Loodgieters/CV-monteurs
Weg-en waterbouwkundige
Auto-cad tekenaars (el /wtb)
Service monteurs buitendienst (el /wtb)

FUNCTIE-EISEN
kennis van secretariële ondersteuning op het niveau van een
directiesecretaresse-opleiding
kennis van de organisatiestructuur en werkprocessen van
het verzorgingshuis en het relatienetwerk van de directeur,
kenrys van het gebruik en de toepassing van geautomatiseerde informatiesystemen,
uitdrukkingsvaardigheid voor het afhandelen van vragen en
het vormgeven van correspondentie,
sociale vaardigheid voor de dagelijkse omgang met bezoekers,
ouderen en externe relaties
- flexibiliteit ten aanzien van de werktijden
Salariëring conform de CAO-verzorgingshuizen afhankelijk
van opleiding en ervaring max ƒ 3 960,- bruto per maand op
fulltime basis
Inlichtingen kunt u inwinnen bij mevrouw O Landstra
op werkdagen tubben 09 30 en 16 00 uur, tel 020 - 641 93 51
Uw schriftelijke sollicitatie ontvangen wij graag vóór 18 november
1998 Uw brief kunt u richten aan Stichting Bejaardenzorg
Amstelveen tav
mevrouw O Landstra, directeur
Popuherenlaan 21,1185 SE Amstelveen

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

SG
30

SG
35

SG

SG

25

40

45

99
105
110
115
155
165
180
190
200
230
255

125
130
140
150
190
200
225
230
255
290
330

140
150
155
165
215
230
245
255
290
325
365

160
165
175
185
225
245
265
270
305
350
390

180
190
200
215
255
280
300
315
345
380
425

pocket
damast
275
280
285
290
375
395
425
450
495
525
540

pocket Lalex
badstof 14 cm
350 260
355 270
360 290
365 320
425 390
430 425
525 465
550 499
570 605
625 699
640- 790

Alle afwijkende
maten mogelijk
GRANDIOZE SPECIALE
AANBIEDING

LET OP!!
SPECIALE AKTIE
Fabriekswinkel

CLAERYN iii«="i";i
JONGE ELDERS.2&9S
JENEVER
of PARADE
VIEUX

ALLÉÉN BIJ ONS
KWALITEITSMATRASSEN
90x200 16 cm dik

Otstlllcd, l in f BleildtJ

SAINT CHINIAN
TREIL DE
PARDAILHAN

VOOR f 98,Compressorstraat 23
Papaverweg17
Postjesweg 87
Insulmdeweg 509
Van Woustraat 96

Divers personeel gevraagd
Flexibele representatieve en ervaren

Amsterdam-Noord
Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Zuid

Tel
Tel
Tel
Tel
Tel

020-6331329
020 6324959
020-6186088
0206937355
0204703049

Mode
gezocht met groot rijbewijs Aantoonbare werkervaring bij
'oorkeur in geconditioneerd distnbutiewerk van verse en
jemiverse producten
/vïj hebben een klein team en collegiale houding wordt op
rijs gesteld Het werk is afwisselend en een behoorlijke dosis
Vondellaan 7
/erantwoordelykheidsgevoel is onontbeerlijk Goede contac
Geen tijd om te strijken wij doen het graag voor u
uele eigenschappen accuratesse en een sterk fysiek gestel Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
s absoluut gewenst Reacties kunt u richten aan
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk
Euro Pizza Products Smederij 13 1185 ZR Amstelveen
zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot
t a v de heer C Cuijpers (tel 020 3473888)
1700 uur Voor info 0235717177 of 0652502188
De opleiding tot rij instructeur • Uw rubneksadvertentie
LEDERMODE
of vrachtautochauffeur start kunt u zowel schriftelijk als
Muzieknaandelyks in Amsterdam telefonisch opgeven Zie voor Gezellig winkelen bij het
grootste lederwarenhuis van
Vraag gratis info (brochure) het adres en/of telefoonnum
mstrumenten
Nederland
Keuze
uit
500
~;AN
Verkeersopleidingen rner de colofon op de adver
tentiepagma van deze krant modellen en keuze uit 5000
Adam Tel 0206922223
stuks O a leren suede broe
<en rokken jacks parka s
hesjes topjes blouses body
Oproepen - Mededelingen
warmers motorjacks ook
met veters zijkant Vanaf
'8990 Ook gespecialiseerd
VLOOIENMARKT
n grote maten Ook op maat U kunt bij ons al v a ƒ 270
Haarlem Extran Sportcenter
en naar eigen ontwerp O a
voor het eerste half jaar
Zon 15 nov 250 stands
Country & Westernkleding en
een goede piano huren
Org v Aerle 0492 525483 SBS6 text 650
[rouwkleding Inruil leder en
aont
mogelijk
Nieuw
onze
25 november1 Snoepfestijn • Uw particuliere Micro bon afdeling Ledermarkt alles uit
a ja want dan zal de Sint m per post verstuurd bereikt zoeken ± 2000 stuks 2 halen
Amsterdamseweg 202
ons pas over 3 a 4 dagen p a rokken broeken jacks
.A BASTILLE zijn
AMSTELVEEN
Opdrachten die te laat
020 6413187
lesjes enz v a ƒ 25) 1 bèta
• Dringend gezocht kleding binnenkomen worden
en zie rode kaartjes
voor weeshuis
automatisch de week
Amsterdam Centrum
Nieu
Monet tel 0235717177
daarop geplaatst
wendijk 164 Bebop Tel 020
Massage
11
111
gewichtskorting
• Verkoopdag NH Kerk 14 6381306 Alle dagen open
6 Januari m LA BASTILLE
nov a s Kerstkaarten handw van 10 00 tot 10 00 uur zater
Let op11 Houd 14 november rommeltjes verloting boeken dags en zondags tot 1900 Sportmassage ontsp mas
uur Info 0492 522923
sage Shiatsu voetreflex
e brievenbus in de gaten
• Wij behouden ons het Helmond Hurksestraat 21
Tel 0235714092
11
recht
voor
zonder
opgave
van
Opgelet 14 november is
de dag dat je je brievenbus redenen teksten te wijzigen
of met op te nemen
openmaken moet11

CARTAVIEJA

CABERNETSAUVIGNONol
SAUVIGNON BLANC

DewjnsIreekSanl
Ch n an is gelegen n hel
Franse Coleaux du
leciMtó*** «\
Languedoc De;e , ,_„,:CHT
r
DUW*? l
mooedeprodemn \HUBRt?
s gev nil eerd urt de
dru vensoorten Syrah
Carignan en Grenache
en heeft 12 maanden op
hout gelegen Uiteraard
komt d t terug n z j n
smaak volop tijk aan
tru t en een lange volle
afdionk Uitstekend
lt kj vlees w ld of
gevogelte en d ve se
kazen

CHAUFFEURS

Monet Stnjkservice

De paarsrode Caberne
Sauvgnon en de geel
g oene Sauvgnon Blanc 2 \n
alkomslg uri het w inbouw
gerj rjd n centraal Ch l Deze
werkeljk schoeiende w jnen
hebben w j al vele jaren n
ons asson ment en wederom
z in bede w |nen door
HubrechtDujkergeselec
•Zjrtwjnalmanak
U begr pi echte
aders dus

CABERNETSAUVIGNON
bouquet utbunog
smaak elegant en km d g

kleur deprood
bouquet van He en
bosvruchten smaak
droog en elegant

SAUVIGNON BLANC
kleur geelgroen
bouquet (rulg

NOVELLO
CABERNET
VENETOZONIN
PROEFNOÏÏTÏES
kleur paarsrood
bouquet jong fnj |
smaak frsluitg

ELDERS BM

PIANO
SPELEN

VAN KERKWIJK

Opleidingen/cursussen
Felicitaties

Videotheek

Wacht niet met goede voornemens
kies nu. '
"." '•• •*:**• : • •
voor
de
MBO-opleidmg tot
De nieuwste dagfilms
verzorgende IG of Verzorgende Algemeen
•':•;•"':;*••*•:*•'•'.. •'-,.
(werken en leren)

Dombo

Bert en Maaike van harte
met jullie 40jrg huw Mom
que Wim en Margo en Adne
Bert en Maaike gefelici
:eerd met jullie 40 jarig huwe
ijk De 4 Mokummers
Maaike en Bert van harte
gefeliciteerd met jullie 40 jr
luwelijk Anneke Rien

• i' Trek m wijn "
Dan moet je op 19 november
m LA BASTILLE" zijn

De Stichting Bejaardenzorg Amstelveen exploiteert twee verzorgmgsMarkten/braderieen
huizen, te weten
T HUIS AAN DE POEL en DE
OLMENHOF voor respectievelijk 150
Vlooienmarkt zondag 29
en 97 bewoners
november Sporthal Zeeburg
Adam 020 6425871
Voor het bestuurs- en directiesecretariaat zoeken wij een
Vlooienmarkten 14 en 15 nov
Emergohal Langs de Akker
nr 3 A veen 22 nov sporthal
voor 32 uur per week
Buitenhof Delft 26 dec
(werkweken van 4 en 5 dagen, 09 00 -16 30 uur)
Kerstvlooienmarkt Emergo
hal A veen Org Hensen
FUNCTIE-INHOUD
het verzorgen van correspondentie van bestuur, directie en tel 0235402334
managementteam,
het voorbereiden en notuleren van vergaderingen waaraan
het bestuur en/of de directie deelneemt
Sint en Piet
postbehandelmg
organiseren en beheren van het archief van de directeur,
aandacht voor bijzondere gelegenheden,
Sint en Piet aan huis als van
het bijhouden van de agenda van de directie
ouds ƒ45 Tel 0235719666
Naast de reguliere werkzaamheden zal een deel van onze
P R activiteiten door deze functionaris uitgevoerd worden,
zoals het uitwerken van foldermateriaal

directie-secretaresse m/v

SG

Ben jij de persoon die wij zoeken9
Bel of kom langs Ceintuurbaan 312
1072GL Amsterdam 020 5737220

'. • Scream2

•• - ' , ; * * * 'i ' •.••';"

l Ome Henk 70 jr van harte
Deep Rising
min 2 jaar boekhoudkundige ervaring
FUNCTIE EISEN MBO/MEAO of gelijkwaardig bekendheid jefehciteerd Piet Monique
'atncia
Richard
en
Bink
met Excel & Exact
FUNCTIE INHOUD Het bijhouden van de administratie van
Sömetimés they cofrié
de onder de Holding vallende ondernemingen crediteuren/
Uitgaan
back for more
debiteurenbewaking en alle voorkomende administratieve
werkzaamheden
SCHRIFTELIJKE REACTIE New York Pizza Holding B V tav
Belangrijk" 14 november11
Henri Muller Smederij 15 1185 ZR te Amstelveen
Savidr
:
mis de post niet11
Tel 0203473884
Elke donderdag dansen en :,. •'••;.•/•*•'*•. *: - . . • • • ' : ' . ; • • '
ontmoeten v alleengaanden
v a 30jr De Ossestal Nieu
DS Marshals
welaan34AOsdorp v a 20u
1

Stichting
Bejaardenzorg
Amstelveen

Maal en
dikte
80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

Zorgcentrum De Buitenhof zoekt gemotiveerde mensen die
n 1999 willen starten met een 3 jarige opleiding tot
Verzorgende
De Opleiding Verzorgende Algemeen start medio januari Je
gaat direct werken en verdient een salaris op basis van 24
jur/week Daarnaast ga je 1 dag/week naar school
Ben je in het bezit van het diploma Helpende dan is een
verkorte opleiding (2 jaar) bespreekbaar
De Opleiding Verzorgende IG start in april Hier begin je met
een Basisperiode op school en krijg je een zakgeldvergoe
ding van ƒ 750 /maand Na 7 maanden ga je werken op basis
van 32 uur/week
Je kunt nu solliciteren voor beide opleidingen
Voorinformatie Bel 0206442044 Rob Michielsen (Coordina
tor Opleidingen) of schrijf Zorgcentrum De Buitenhof Nieuw
Herlaer 2 1083 BD Amsterdam

BRAND BIER
KRAT 24
FLESSEN
ELDERS.2M5'

15?

heeft alle dranken!
HAARLEM Cal lom eplein 17 (naast D re zen)
ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsslraal 21 (Bj D rk v/d Broek Supermarkt)
DIRCKII! heen meer tian 50 siitet jen bel voor onze ovenge vs&Dg ngen 0172 447300
-f3

Hou jij ervan om met een leu
ke vrouw naar de sauna een
badhuis of een parenclub te
gaan? Ik ben Manna en wil
met jou een gezellige zondag
doorbrengen Ik ben blond en
mooi slank maar ook licht bi
Wil jij mij ontmoeten reageer'
Boxnummer 822532

Ik ben een vrouw van 48 jaar
slank 1 70 goed verzorgd Ik
zoek een vriend om af en toe1
iets mee te gaan drinken
Heb jij interesse dan mag je
op mij reageren Maar ik wil
alleen serieuze reacties1 Durf
jij dat aan9 Reageer dan snel'
Boxnummer 860626

Naam Ron Leeftijd 25 Sig
nalement blauwe ogen krul
lend donkerblond haar Jij
bent leuk sportief spontaan
gezellig een beetje ondeu
gend en net als ik ook niet
rokend Interesse9 Pak die te
lefoon en reageer nu1 Box
nummer 440325

Ik ben een lekkere meid uit
Moord Holland Ik heb soms
van die momenten dan moet
k een man aan de lijn hebben
om me helemaal uit te leven
Als jij me je nummer geeft
<an ik jou eens bellen' Ik ben
21 en mijn naam is Michelle
bellen
dus'
Boxnummer
923312

In Leiden daar woon ik1 Cm
dy 22 jaar 1 72 lang en via
deze weg op zoek naar een
leuk contact Met wie9 Een
leuke spontane jongen Ik
heb kort blond haar en bruine
ogen Spreekt dit alles jou
aan9 Laat snel wat van je ho
ren1 Boxnummer 978378

Welke blonde spannende
man uit Noord Holland wil met
mij daten9 Ik ben een 22 jan
ge lekkere blonde meid en
heb zin m een date Ik heb
nog even de tijd voor ik op
vakantie ga dus wie weet
kunnen we nog wat afspre
ken Ben je vrolijk en lief9
Boxnummer 375381

Ik kom uit de regio Amster
dam en heb vele interesses
Ik ben een GEBONDEN
vrouw van 36 en ben best een
beetje KINKY Zijn er mannen
die daar over willen en kun
nen praten dan raad ik je ten
strengste aan voor mijn box
te kiezen tot gauw1 Boxnum
mer 887273

Met dit warme weer gaat het
bij mij van alle kanten kriebe
len herken je dat ook bij je
zelf Ik ben Joyce een lekke
re meid van 22 jr en zou met
jou wel eens een lekker bad
willen nemen Daarna wil ik
opgefrist en wel echt alles
met je doen' Boxnummer
876643

Zin m een avondje uit9 Ben je
tussen de 25 en 35 jaar9 Rea
geer nu1 Ik ben een 29 jarige
jongedame van 170 lang
Heb kort zwart haar groene
ogen en weeg 63 kg Wil jij
samen met mij een fijne
vriendschap opbouwen9 Laat
snel wat van je horen1 Box
nummer 827651

The Rainmaker
•

. . ' '•• *•*•.*"""•. '..

.:

Kennismaking

Corn. Slegersstraat 2B
Tel. 023-5712070

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER''
Simpel snel en discreet 24 uur per dag 7 dagen per week

Wat moet u doen''
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 0906 50 50 270 (1 gpm) en toets m
het hoofdmenu een 4
Toets nu het boxnumme' in en luister naar de advertentie
John moet u hebben1 Vanuit
van uw keuze
diepte analyse van een foto
of voorwerp kan ik haar 4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
scherp antwoord geven op
vele levensvragen1 Bel gerus Voor * ragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
eens voor overleg
Tel met 0900 899 85 99
020 6957656
Als je werkelijk iets anders wil Hallo dit is een hele gezellige
• ANNULERINGEN van adomdat je nieuwsgierig bent of vrouw van 45 jaar en woon m
omdat je bent uitgekeken op het midden van het land Ik
vertentie opdrachten kunt
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK het alledaagse dan moet je1 ben op zoek naar een leuk
richten aan Micro s Weekme eens contact met mij zoeken contac' met een man die ne
dia Postbus 156 1000 AD Loes 43 jaar jong en woon als ik op zoek is naar een
achtig in Amsterdam Ik heb lomantische relatie Interes
Amsterdam
een zoon
en ben gek op leuke se? Reageer dan even me
dmqen1 Boxnummer 817782 een leuke reactie1 Boxnum
Dit vrolijke persoontje wil via mer 268643
Woninginrichting
deze weg graag in contact
komen met een sportief Hoi1 Mijn naam is Ange'ique
mannelijk persoontje1 Ben jij Ik ben een spontane enthou
l v m overlijden te koop gedeeltelijke inboedel
daf
Zit je lekker m je vel en siaste jongedame van 25 jaa
Drie gaskachels ƒ 225 Palissander salonkast (2 50 breed) +
de 30 en 40? jong Ik houd van romantiek
linnenkast samen ƒ 175 staande schemerlamp ƒ 100 bijzet ben je tussen
1
Groetjes van een en gezelligheid uit en thuis
tafeltje op 4 sprant + miniset/ 100 hometrainer/50 Arzberg Reageer
jij mij beter leren kennen
porseleinen servies ƒ 160 diverse huisraad tussen de ƒ 10 en sportieve spontane 36 jarige Wil
tijdens een leuke date9 Rea
dame' Boxnummer 930018
ƒ50 Tel 020 64725/2 of 0486 474003
geer dan nu op mijn adverten
Gezellige dingen houd jij tiei Boxnummer 981728
daar ook van' Ik zie er goed
uit en jij benteen leuke spon
Verhuizingen
Kunst en antiek
tane dame1 Ik ben in het bezit
van blonde haren blauwe
ogen en een ondeugend kop
*Veilinggebouw Amstelveen* X Y Z B V verhuizingen en pie1 Zoek jij een spontane
Heden INBRENG vnor veiling kamerverhuizingen/ transport man van 30 jaar' Dan zit je bij
7
en 8 december Spinnerij 33 Voll verz Dag nachtservice m ij goed' Boxnummer 263649
Amstelveen 0206473004
020 6424800 of 0654304111
Gezocht1 Een lieve niet dikke
dame tot 53 jaar voor een j
/
tehuur
:
serieuze duurzame
relatie
9
NINTENDO
64
Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf
Heb jij interesse Ik ben Ber
spelletjes en
nard 55 182 gescheiden
afspelers
niet rokend betrouwbaar
DE KLUSSENBUS
De advertentie afdeling Heb donkerblond haar bruine l
Voor iedere kius bellen dus behoudt zich het recht vooi ogen en wacht op juist louw | Corn. Slegersstraat 2b
1
Tel 023 5713780
advertenties eventueel zon reactie Boxnummer 394004
Geopend dagelijks
der
opgave
van
redenen
te
SCHILDER heeft nog tijd v
• Rubrieksadvertentie op
13.00-21.00 uur
binnen en buitenwerk Vnjbl weigeren (art 16 Regelen geven'' Zie voor adres en/of
voor het Advertentiewezen)
prijsopgave
telefoonnummer de colofon |
023-5712070
Bellen na 18 00 uur 5719800
in deze krant

Therapieën

Videotheek

Dqmbo
NIEUW!

Zoek jij via deze weg
een
huiselijke weduwe9 Stop'
Dan ben je bij mij aan het
goede adres1 Joke dat is mijn
naam Ik ben spontaan en
woonachtig in de omgeving
van Den Helder Wil je samen
met mij een gezellige relatie
opbouwen9 Bel nu' Boxnum
mer 828545
Zwoele avonden met passie
vuur en erotiek spreken jou
aan9 Ben jij zo n man die zich
helemaal kan laten gaan jon
ger dan 32 jaar en vrijgezel9
Wil jij grenzen verleggen met
een ongebonden goed uit
ziende vrouw van 279 Zie je er
goed uit spreek in Boxnum
mer 841666
• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
mer m de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Weekmedia Post
bus 156 1000 AD Amster
dam Dit voorkomt vertraging
m de behandeling

voor de particulier:
3 regels gratis

. ••-.";, .•"•*r' .* #.: / ' . . - ; ; ' •.

•

CBS/S

GRATIS MICRO s worden geplaatst onder de na\ol
gende \oorwaarden • geabonneeid /ijn op het
ZaïuKoorts Nieuwsblad» in/enden uitsluitend \ia de
bon (niet telelomsch) • aan balie k intoor zijn opge
ge\en • maximaal ^ regels • alleen \ooi paitii-iiliei
gebruik • het langebodene mag niet bo\i_n
f ^00 uitkomen «bijv huisiaad k koop i ingebo
den
Gebruik bij hel invullen \an u\\ tekst de coupon en
\oor iedere letter punt komma ol cijkr LUI \akje
Laat na ieder wooid punt ol komma <-<_n \ak|e \nj
Schrijf pei icgel hele woorden ol letleiJücpcn
Indien u\\ advertentie een bet uilde Micro is kunt u
bij uu tekst een gcgarmdeeide (.;iio)bct nlcheque bij
sluiten of u ont\angt \an ons een accept.:iiok lait

Gratis Micro's Kunnen niet tektonisch «orden
opgege\ en

Coupon uitknippen en opsturen
(Irankeren als buel) met \ei
melding \an im postcode naai
ons kantooi
Micro's \\eekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Fax. 020-6656321
Ot itgcge\en bij
Kantoor Zand\oorts
Nieuwsblad
Gasthutsplein 12
2041 JM 7and\ooit

BRIF\F1S ONDI-R
NUMMER K.OSTI N
F 9 9 9 ( I C I BTV)
t\l RA
(u dient ir rtkunnj;

mee te houden dat hij
u» opn-iM de rcncl
hro nr
bur \ d hl id
als l re^el bij u» U kst
gerekend uordt)

\\ij /ijn niel a inspra
kelijk \n)r fouten ont
sta in door onduidelijk
h mdsihnft

U
Gi itis MICIO s en bet uilde
'J behouden ons het
rtl hl H)or /on kr
MICIO s moeten vvoiden nuelc '
v u d a m d c M i e v a n o n s C a n -ft- J-^»„
j
tooi tot uitci lijk m i ind i,
nil, op tt ni m*„
16 00 uui

Zandvoorts Nieuwsblad

t/m 3 regels ƒ 5 60
t/m 4 regels ƒ 7 47
t/m 5 regels ƒ 9 34
t/m S regels ƒ 11 21
t/m 7 regels ƒ 1308
t/m 8 regels ƒ 14 95
t/m 9 regels ƒ 16 81
t/m 10 regels ƒ 1868

Wilt u ook n lam adies \xoonpla ils \ollcdm mx uilen andeis kunnen \\ i| mx idxeitentie hel i is mei opnemen
Vooi de paiiiciiliei m mmaal "? icgcls giatis niet vooi de / ikeli|ke m nkl tol een m iuimim \ m een adxcitetilie
pel xxeek Ook /ondel \einielding \iaupii|s lailikelen te /uilen niet boxen l 100 l kunt u met gi Uis idxetle
leil Alle pil|/ell/1|11 Illel l 7 Sr, Rf\\

N ia m
\dies
Postcode
Teleloon
S x p m uihiiek
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Afspreken in jouw
postcode-gebied:
0906-50.222.04 (1 gpm)
BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

Bekendmaking Gedoogbesluit
geluidszones Schiphol 1998

0906-98.50

Te koop aangeboden diversen

24 u/pd (1 gpm)
Zie ook Nieuwsnet 9
Kabeltekst pag. 440 en 450

Beluister anoniem
T.k.: beukenhouten kinderstoel van Welcome met verstelbare
advertenties 18+
rugleuning en voorblad, om te bouwen tot iafel en stoeltje,
0906-50.15.15.6 (1 gpm).
met geruite losse zitting: ƒ 150; 3-plaats radiator (3m bi] 30
cm) ƒ 75; kleurenmonitor 14 inch ƒ 65; oud eiken bureau/type- Biseks., buurvr. en buurmeistafel met 3 laden ƒ550; damesracefiets om op te knappen, :e (18). Hun spelletjes worden
merk Batavus, kl. wit 10 versn. / 65. Tel.: 0297-562687.
harder! 99cpm 0906-9526
Dagelijks seksen hete meisn Braun
multi
gourmet, Stoelenmatter, biezen- en
stoomkoker, geheel nieuw in rieten matten. Gestoffeerd. jes (18) op onze livelijn. De
doos, ƒ50. Tel. 023-5716085. Hr. Bakker, Roggestraat 54, heetste! 99cpm. 0906-0603.
8102AX Raalte.
Direct contact met
H GSM telefoon in doos zonstoute vrouwen
der abonnement Ericsson 628 • Zie de colofon voor opga0906-50.222.21 (1 gpm.)
ƒ 280, klein mod. 023-5717357 ve van uw rubieksadvertentie.
Direct contact met
vrouwen thuis!
0906-50.222.21 (1 gpm).

Te koop
gevraagd
diversen
B T.k. gevr. bolderkar.
Tel. 023-5712279.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
3 Kamerflat met tuin, gemeubileerd. Tel.: 023-5719625/
06-51068029.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Te huur gevr.: Garage voor
opslag meubels. Tel. 0235716413 / 06-52888305.

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

Auto's en
auto-accessoires
Voor een perfecte SAAB
SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep., onderhoud, APK.
Eigen revisie-afdeling
Motoren/versn.bak
Verkoop nw/gebr. ond
ROYAL CLASS SAAB
Tel. 023-5614097.

Rijles auto's
en motoren

Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
0906-50.222.21 (1 gpm).
:

barstxiit zijn••voegen^:

. Daarom
nu 2 koopfilms
'
' '' '

Een spannend
contact in de buurt
0906-50.222.04 (1 gpm).
Ik ga door, waar anderen
stoppen! Schaam me nergens voor en wil harde SEKS!
Harriët! 99cpm 0906-9794.
Live! black, beautiful en hot!
Voor de liefhebber van zwarte vrouwen 99cpm 09.060601.

Slegersstraat 2 b' .'

Nieuw! Sleutelgatseks! De 1e
seksafluisterlijn v. Holland.
0906-9722. Secret! 99cpm.

öeopentf dagelijks

Ontdek de duistere wereld!
SM. Meesteres live! Zij wijdt
jou in. 99cpm. 0906-9626.
POSTCODE DATING! Rijpe
vrouwen zoeken sekscontact
Bel: 0906-18.44 (80 cpm).

"Seks alarmnummer**
Snelseks direct live 99cpm.
0906*0611
Spannende date?
• !! 14 november!! Haast je
0906-50.15.15.6.
naar de brievenbus!!
Advertenties van
vrouwen 18+. (1 gpm).
Houd op !! 14 november
je brievenbus in de gaten.
STUDENTES geven telnr.
voor gratis sekscontact!
Let op! Houd 14 november
Bel: 0906-18.22 (1 gpm).
je brievenbus in de gaten.

Diversen

Mr. LAMA, betaling na resultaat. Afrik. intern, medium
biedt hulp bij terugkeer geliefde, bescherming, carrière,
examen, geluk, hopeloze problemen. 020-6684461.

0906-Nummers
0906-9889 Rijpe Sjaan DDcup, zkt jgns 18 jr v. livesex.
Grijp onder m'n rok! 99cpm.
44 cpm! Wijkdating: vrouwen
uit jouw wijk zoeken een afspraak! 0906-17.11.
50 cpm! Binnen 5 seconden
vrouwen 30+ direct live aan
de lijn! 0906-17.22.

50 cpm! Thuiscontact: vrouwen (20-59) zoeken een afspraak thuis. 0906-17.44.
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-40.83.61. • De advertentie-afdeling
behoudt zich het recht voor
Voor auto/motorrijles in
advertenties, eventueel zonAmsterdam e.o. is een gratis der opgave van redenen, te
infogids verkrijgbaar.
weigeren (art. 16 Regelen
Tel. 020-4205386.
voor het Advertentiewezen).
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen

Vanavond al een
fijne afspraak?
0906-50.222.04 (1 gpm).

Wat jij wilt
0906-9789
Je zegt 't maar, 105cpm

Diverse clubs

DESIRE ESCORT
24 u. p.d. All creditc. ace.
020-6700620
023-5511198
035-6220655
036-5360208
http://www.desire.nl
Spontane dames welkom
_uxe privé huis! lopmeisjes.
10-01 u, 7 dgn p.w. Sauna +
bubbelbaden. Sarphatipark
118, A'dam. 020 - 6723022.
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

De Minister van Verkeer en Waterstaat maakt bekend dat
op 30 oktober 1998 ten aanzien van het luchtvaartterrein
Schiphol het Gedoogbesluit geluidszones Schiphol 1998 is
vastgesteld. In dit besluit is bepaald dat de Minister niet
handhavend zal optreden tegen de geconstateerde dreigende
overschrijdingen van de 35 Ke-geluidszone (etmaal) en de
feitelijke en dreigende overschrijdingen van de 26 dB(A)
LAeq-geluidszone (nachtzone) indien en zolang de geluidsbelasting binnen de grenzen zoals aangegeven in bijlage 1
bij het besluit blijft. In deze bijlage 1 is een lijst van netwerkpunten opgenomen waarbij de maximale toegestane
geluidsbelasting per netwerkpunt wordt aangegeven.
Het gedogen wordt op deze manier begrensd. Er is een
kwantitatieve bandbreedte gegeven. Eventuele nieuwe
(dreigende) overschrijdingen zullen worden beoordeeld
aan de hand van de vastgestelde bandbreedtes. Indien
deze niet passen binnen de vastgestelde bandbreedtes
zal de Minister van Verkeer en Waterstaat in beginsel
handhavend optreden.

schrijdingen en de tot 26 oktober 1998 op basis van het
ten behoeve van dit besluit uitgevoerde onderzoek geconstateerde andere overschrijdingen van de 35 Ke-geluidszone
(etmaal) en de feitelijke en dreigende overschrijdingen van
de 26 dB(A) LAeq-geluidszone (nachtzone), indien en
zolang de geluidsbelasting rondom luchtvaartterrein Schiphol
blijft binnen de grenzen zoals aangegeven in bijlage 1 bij
dit besluit.

Het besluit zonder toelichting en bijlagen luidt als volgt:
Datum:
30 oktober 1998
Nummer:
DGRLD/JBZ/L 98.210686
Onderwerp: Gedoogbesluit Geluidszones Schiphol 1998.

Artikel 4

- de bibliotheken van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat en het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, beide te
Den Haag.

De mogelijkheid van bezwaar
Tegen dit Gedoogbesluit kunnen belanghebbenden op
grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes
weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt,
een aan de Minister van Verkeer en Waterstaat gericht
bezwaarschrift indienen bij:

Artikel 2
Tegen andere dan de in artikel 1 van dit besluit genoemde
overschrijdingen zal met gebruikmaking van de handhavingsmiddelen in de Luchtvaartwet in beginsel handhavend worden opgetreden.

Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst
Stafafdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken
Postbus 90771
2509 LT DEN HAAG

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de
dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst
en vervalt met ingang van 1 januari 1999, 00.00 uur.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en moet
tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; de
dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen
het bewaar is gericht en de gronden van bezwaar. Tevens
kan men in het bezwaarschrift aangeven of men
mondeling wil worden gehoord.

Dit besluit wordt aangehaald als: Gedoogbesluit
Geluidszones Schiphol 1998.
's-Gravenhage, 30 oktober 1998

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
T. Netelenbos

Overwegende dat de directeur Luchtvaartinspectie van
het Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst van het
ministerie van Verkeer en Waterstaat, op grond van het
Handhavingsvoorschrift Schiphol, gerapporteerd heeft
dat er voor het jaar 1998 in de maand september op
16 netwerkpunten van de 35 Ke-geluidszone (etmaal) en
op 23 netwerkpunten van de 26 dB(A) LAeq-geluidszone
(nachtzone) dreigende overschrijdingen zijn geconstateerd
en er op 10 netwerkpunten van de 26 dB(A) LAeq-geluidzone feitelijke overschrijdingen zijn geconstateerd en gelet
op het ten behoeve van dit besluit uitgevoerde onderzoek;

Waar kunt u het Gedoogbesluit inzien?
Het Gedoogbesluit geluidszones Schiphol kunt u van
5 november tot en met 17 december 1998 gedurende de
reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

Gelet op de artikelen 35, 72 en 73c van de Luchtvaartwet;
Gelet op de door de exploitant van de luchthaven Schiphol
ter voorkoming van overschrijdingen genomen maatregelen;
Gezien het advies van de Commissie Geluidhinder Schiphol
van 21 oktober 1998;
Gelet op de mondeling en schriftelijk ingebrachte zienswijzen;

BESLUIT:
Artikel 1
In de periode tot 1 januari 1999 worden geen maatregelen
getroffen op grond van artikel 35, 72 of 73c van de Luchtvaartwet c.q. de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien
van de per 1 oktober 1998 geconstateerde dreigende over-

Uitgebreide Garantie

Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een
voorlopige voorziening te vragen bij de president van de
Rechtbank die bevoegd is. In dat geval is griffierecht
verschuldigd. Voor particulieren is dit vastgesteld op ƒ 210,en voor bedrijven en organisaties op ƒ 420,-. Voorwaarde
is dat een bezwaarschrift is ingediend.

Nadere informatie

- de gemeentehuizen van Aalsmeer, Akersloot, Alkemade,
Amstelveen, Amsterdam, Beverwijk, Haarlem,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer,
Heemskerk, Jacobswoude, Limmen, Ouder Amstel,
Sassenheim, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Warmond,
Zaanstad;
- het stadskantoor van de gemeente Zaanstad te Zaandam;
- de stadsdeelkantoren Buitenveldert, Geuzenveld/
Slotermeer, Osdorp, Slotervaart/Overtoomse Veld en
Zuidoost te Amsterdam;
- de secretarie Noord te Krommenie, de hulpsecretarieën
van Badhoevedorp, Nieuw-Vennep en Zwanenburg;
- het voorlichtingscentrum van het stadhuis te Amsterdam;
- het informatiecentrum 'De Zuiderkerk' te Amsterdam;
- het dorpshuis Duivendrecht te Duivendrecht;
- het gemeentelijk informatiecentrum te Haarlem;
- Schipholscoop te Schiphol-Centrum;

Voor het verkrijgen van meer informatie over de inhoud van
het Gedoogbesluit, kunt u contact opnemen met de afdeling
Juridische en Bestuurlijke Zaken van de Rijksluchtvaartdienst, van het ministerie van Verkeer en Waterstaat,
telefoon (070) 351 64 80.
Voor inlichtingen over de inspraakprocedure kunt u zich
wenden tot het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat,
telefoon (070) 361 87 78.

Impraakpimt
Verkeer en Waterstaat

« Leveren/monteren alle merken
» Autoruiten origineel
» Kentekenplaten
* Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

Telefoon 023-573 16 13

ABS van de zaak.
Krachtige 16-kleppenmotor van de zaak.

Lijsterstraat 18,2042 CJ ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

Meegespoten bumpers van de zaak.
Mstandbedienbare sloten van de zaak.

Geen kinderarbeid, maar, ondewijs;.;;^^?/; >|;A;i.V.
iÉteljTOorméér informatie 070 - 3421 7!77;i;l\Ip>/[b

DE CONTACTLÏJN
Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen vla de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 09065015 15.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertcnties van lezers
die een serieuze
partner ofge\voon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuwsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook z e l f a n o niein. een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-codc van de
heicomputer. Hiermee kunt n later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingcsproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
Probeer liet direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. U.OOr/pm)

ALLE
LEESMOEDERS
VAN NEDERLAND,
BEDANKT.

Twee airbags van de zaak.
15 inch wielen van de zaak

Leesmoeders zijn niet meer weg te denken
uit het basisonderwijs. Leren lezen is belangrijk,
maar ook moeilijk. Dankzij de inzet van de leesmoeders krijgen veel kinderen net dat extra beetje

Eigenaar van de zaak?

individuele aandacht, dat ze zo hard nodig hebben.
Duizenden moeders, gek genoeg bijna
geen vaders, geven een paar uur van hun vrije tijd
voor de toekomst van onze kinderen.
De maatschappij moet kinderen alle aan-

^ideuweXaj^^

' ..' /••';•;"
www.renault.nl

dacht geven die ze verdienen, vinden we allemaal.
Maar wie is die maatschappij? Dat zijn wij. Dat ben jij.
DE MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JIJ.
Dit is een publicatie van de Stichting Ideële Reclame
telefoon: 0800-0013, internet: http://www.riv.net/sire

Auto van Wegen Zandvoort B.V.
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 023-5712323, fax 023-5716646.
twijih.'iinrjülHjtlriiijn. Ii!i|i:t5 c.'ii koslnn njW.-ini rmikcii Pn|S- on i;|jucift<:nli»Jwtj7i(jiM<j(!M vooibfjhoudon.
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RENAULT

ï*Hï:3ï[ëliFl2l] 8 jaar pliinlwcrkgiiiïinlie Vooi uen in iillcop/iditon iWMtiukkü1i|k loaöutwiuf kunt u bij arm lutccht
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SsangYong Musso T DL 2.9

Wintercontrole
De winter staat voor de deur en de Peugeot-dealers bieden de
mogelijkheid om er zonder zorgen doorheen te komen. De
Nationale Wintercontrole zorgt daarvoor middels het
Startgarantiebewijs. Voor 35 gulden wordt er een uitgebreide visuele controle uitgevoerd met eventueel een reparatie-advies. Als de
auto in orde is, of wordt gemaakt, dan krijgt de klant het
Startgarantiebewijs die hem/haar tot 1 april verzekert van starthulp
aan huis als de wagen een keer onverhoopt niet wil starten, ledere
klant ontvangt na de controle sowieso een gratis winterpakket
bestaande uit een fles ruitontdooier, een anti-condens doek, een
fles anti-vries, een slootontdooier en een Ijskrabber.

Gepolijste neushoorn
test

BMW controleert eigen bandenspanning
BMW komt met een systeem dat automatisch de bandenspanning
controleert. RDC oftewel Reifen Druck Control bewaakt permanent
de druk en temperatuur in alle vier de wielen. Door de bestuurder
bijtijds te waarschuwen voor onjuiste bandenspanning levert
het systeem een bijdrage aan de actieve veiligheid, de levensduur
van de banden en het comfort van de inzittenden. Zodra de spanning van een of meer banden daalt onder een bepaald minimum,
wordt de bestuurder gewaarschuwd. RDC behoort met ingang van
modeljaar '99 tot het optieprogramma van de BMW 5- en 7-serie.
Prijs vanaf f 1.1.364,-.

D

E MUSSO STAAT SINDS de start van het Koreaanse
SsangYong model voor dit merk. Het is een uit de
kluiten gewassen 4x4, die van meet af aan opviel
door een logo waarin onmiskenbaar het hoofd van een
neushoorn is te zien. Logisch, want dat is ook de betekenis van de typenaam. Recentelijk is de Musso gepolijst en
daardoor oogt hij een stuk vlotter en meer Europeser.
De wijzigingen zullen SsangYong
voorwaar goed bekomen. Want in
een week testen van de nieuwe
Musso kreeg hij louter lof toegezwaaid. Hij trekt de aandacht
SPECIFICATIES
SsangYong Musso TDL 2.9
Motortype:
Vijfcilinder
, turbodiesel
Cilinderinhoud:.- 2.874 cm3
Vermogen:
~ 88 kW/120 pk.
Max. koppel:
250 Nm
bij 2.250 tpm.
Topsnelheid:
160 km/uur.
Prijs:
,
ƒ75.980,BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten
voor1'
•*••'•
Elektrisch bediende zijruiten
achter
;
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
,,
•
Airbag

alsof het een nieuwkomer op de
markt is, terwijl hij toch al sinds
1995 te koop is. De Musso heeft
zelfs belangrijk bijgedragen aan
het succes van SsangYong dat in
een relatief klein marktsegment
van kostbare 4x4 voertuigen is
doorgedrongen tot de top drie en
daarmee veel gevestigde merken
achter zich laat.
SsangYong ontwerper Ken
Greenley heeft op knappe wijze
de robuuste uitstraling van een
forse 4x4 verpakt in een stijlvolle,
elegante vormgeving. Daardoor
komt de auto ook heel zakelijk en
representatief voor de dag. Het
uiterlijk van de nieuwe Musso is
op smaak gebracht met tal van
grotere en kleinere wijzigingen.
Direct valt de taillering in de
motorkap op. In de koplampunits
zijn verstralers en knipperlichten
geïntegreerd. De voorkant van de
Musso heeft in totaliteit meer
dynamiek gekregen, mede dankzij de veel vloeiender gevormde
bumper. Een spoiler is hierin
opgenomen. De onderzijde van
de Musso-portieren is niet langer

Importvoordeel op auto's overschat
volgens BOVAG
Het importvoordeei op auto's is veel kleiner dan het lijkt, vindt de
BOVAG. De financiële voorsprong valt weg tegen de kosten die de
koper moet maken om de auto in Nederland in te voeren. Volgens
de BOVAG stellen de media het kopen van een auto in het buitenland veel te rooskleurig voor. De pers gaat ook nogal eens voorbij
aan de ontoegankelijke, dus tijdrovende papierrompslomp die
onvermijdelijk is bij het invoeren van een buitenlandse auto, aldus
de belangenvereniging van de autobranche

De uiterlijke wijzigingen zijn het best aan de neus te zien met de nieuwe motorkap, grille en koplampen.
voorzien van kunststof beplating,
wat de slanke lijn van de carrosserie ten goede komt.
SsangYong levert de nieuwe
Musso in de uitvoering TDL 2.9
en in de luxere TDX 2.9. Beide
hebben de van het vorige model
bekende 2,9 liter 5-cilinder turbodiesel intercooler motor van
Mercedes-Benz. Later dit jaar volgen tevens de versies met de 2,3

liter diesel en de 2,3 en 3,2 liter
benzinekrachtbronnen.
'Powered by Mercedes' lezen we
op de achterruit. De krachtbronnen zijn ontwikkeld door
Mercedes-Benz en in licentie
gebouwd door SsangYong. Naar
keuze is de Musso te leveren met
1
een handgeschakelde versnellingsbak of een elektronisch
gestuurde viertraps automaat.

BMW M5 is puur machtsvertoon

N

EEM PLAATS, draai
de contactsleutel om
en het grote genieten
begint direct in de M5. Het
dreunende geluid van de
400 pk sterke V8 motor
streelt de trommelvliezen.
Zelfs bij de meest koele kikker zal het hart een tandje
sneller gaan slaan, ook al is
deze BMW op het eerste
gezicht een tamelijk keurig
lid van de zakelijk getinte 5serie.

De M5 is gebaseerd op de 540i.
Uiterlijk is alleen aan dikkere
bumpers, verbrede dorpels en
een 15 millimeter verlaagd onderstel te zien dat er wat speciaals
aan de hand is. De agressief
ogende, donker verchroomde
lichtmetalen wielen versterken die
indruk.
De motor meet een riante 5,0 liter
en telt acht cilinders met in totaal
niet minder dan 32 kleppen. Vier
ronde uitlaatpijpen verklappen
zijn aanwezigheid. Op papier
spreken de acceleratiecijfers
boekdelen: van stilstand naar 100
km/uur vergt 5,3 seconden, van

F

IAT IS EEN VAN de
hoofdrolspelers in de
auto-industrie. Ook de
edele Italiaanse merken
Lancia, Alfa Romeo, Ferrari
en, sinds kort, Maserati vallen onder de vleugels van
dit gigantische concern. Het
bedrijf opereert over de
gehele wereld met meer dan
200 fabrieken op vier continenten. Daar maken 240.000
werknemers jaarlijks bijna
drie miljoen auto's (vorig
jaar 2.739.000 om precies te
zijn).
De wortels van het concern liggen Italië, maar tegenwoordig
komt nog maar 41% van de totale
productie daar vandaan. In de

Comfort en luxe staan centraal in
de Musso. Airco is standaard,
evenals het gemak van centrale
portiervergrendeling met
afstandsbediening, elektrisch
bedienbare ramen en spiegels.
Ter vergroting van het rijcomfort
zijn zowel de bestuurdersstoel als
het stuur in hoogte verstelbaar.
De stoel van de bestuurder is
voorzien van een lendensteun.
De bagagecapaciteit van de
Musso bedraagt 1.920 liter (achterbank volledig omgeklapt).
Daarmee nestelt de SsangYong
zich tussen de grootste stationwagens.
Blijft de in delen neerklapbare
achterbank gewoon in gebruik
dan biedt de Musso evengoed
nog meer dan 1,1 kubieke meter
laadvolume. De Musso TDL 2.9
mag zonder problemen een
geremde aanhanger tot maximaal
2.800 kilo trekken.

De trekkracht is enorm als je door
de zes versnellingen jaagt. Zelfs
bij 220 km/uur duwt hij de leuning
nog merkbaar tegen de rug als je
het gaspedaal vloert. De topsnelheid is begrensd op 250 km/uur.
Me dunkt hard genoeg, want
zelfs op Duitse Autobahnen is het
tegenwoordig al te druk op dat
tempo te halen, laat staan langdurig vast te houden. De M5 kan
het echter wel en zonder snelheidsbegrenzing zou hij nog veel
harder kunnen.

Wij rijden met de automaat. Die
schakelt keurig en de turbodiesel
is sterk genoeg voor behoorlijke
vlotte prestaties. Zeker als je het
hoge gewicht in aanmerking
neemt.
Met een draaiknop op het dashboard rechts naast het stuur is
snel over te schakelen van tweewiel- naar vierwielaandrijving en
weer terug. Een elektrisch systeem doet het werk.

Symbool Land Rover klaar voor volgende eeuw

Vooruitstrevende turbodieseltechnologie voor Defender
AND ROVER presenteerde op de autosalon
van Parijs een nieuwe
2,5 liter turbodieselmotor.
Deze vijfcilinder krachtbron
is behalve in de New
Discovery ook in de
Defender gemonteerd. Een
mooi cadeau voor de Land
Rover bij uitstek, die dit jaar
vijftig jaar wordt.

L

In de Defender levert de Td5
zoals de motor officieel heet, een
maximum vermogen van 90
kW/122 pk. Het koppel bedraagt
2.000 toeren per minuut.
Hierdoor staat de Land Rover
zowel op het asfalt als in het terrein zijn mannetje. De fabrikant
levert het Elektronisch Tractie
Controlesysteem (ETC) als optie.
Datzelfde geldt voor ABS. De
remhulp is speciaal ontwikkeld
voor gebruik in het terrein. Het
maakt gebruik van de vier sensoren die doorslippen van de wielen registreren. Dankzij deze
voorzieningen is de Defender ook
in moeilijke omstandigheden heel
goed te beheersen.
De Defender heeft voor zijn ver-

De Land Rover Defender is dit jaar vijftig jaar geworden. De fabrikant monteert als verjaardagscadeau een nieuwe turbodieselmotor.
jaardag echter nog een aantal
geavanceerde systemen meegekregen. Anti Shunt Control (ASC)
bijvoorbeeld.
Dit zorgt ervoor dat het motortoerental en de draaisnelheid van de
versnellingsbak tijdens het schakelen op elkaar zijn afgestemd.
Zo verloopt het schakelen lekker
soepel. Fast Throttle Control

(FTC) laat de bestuurder het vermogen van de motor steeds optimaal benutten. Wanneer hij de
lage gearing inschakelt, past FTC
de motorkatrakteristiek automatisch aan. De verhouding tussen
motortoerental en gaspedaalstand verandert dan zodat de
hoeveelheid gas beter te doseren
is.

SEAT blij met Toledo
Comfort en ultieme prestaties komen samen in de BMW M5.
nul naar 160 duurt niet meer dan
11,6 seconden.
Een elektronisch systeem,
genaamd Dynamische Stabiliteits
Controle (DSC), voorkomt doorslippen van de aangedreven achterwielen. Dat gebeurt door de
bediening van het gas langs elektronische weg over te nemen en
met behulp van het ABS remsysteem en het gelimiteerde sperdifferentieel. BMW heeft een knopje
gemonteerd om DSC uit te schakelen. Dan is het oppassen
geblazen. Iets te veel gas en de
achterzijde zwaait in de bocht
naar buiten. Na een druk op de
knop 'Sport' reageert de M5
motor nog feller op het gas en is

de besturing nog directer en
gevoeliger.
Een leuk detail is de van binnenuit verlichte versnellingspook,
zodat je in het donker goed het
H-patroon met de zes gangen
kunt zien. Voor de aankleding
van het interieur is er te kiezen
uit twee mogelijkheden. Sportief:
geperforeerd alcantara met titanium afwerking van het dashboard.
Of comfort: extra zacht nappa
leer in combinatie met walnotenhouten afwerking. De kuipstoelen
laten zich op alle mogelijke
manieren verstellen, elektrisch
uiteraard met de mogelijkheid
drie voorkeursposities in een

Wereldmerk Fiat
toekomst zal dit relatief nog minder worden, gezien de toenemende globalisering in de wereld. Het
is echter opmerkelijk dat Polen in
het algemeen, en voor Fiat in het
bijzonder, als autoland een
steeds belangrijkere rol gaat spelen. Er zijn het afgelopen jaar
328.000 Fiats geproduceerd,
waarvan de helft naar WestEuropa is geëxporteerd. Het resterende deel vond in Polen een
eigenaar, terwijl er op jaarbasis
500.000 auto's worden verkocht.
Een derde van alle verkopen
daar is dus Fiat. En dat terwijl

VW, Opel, Ford en Daewoo ook
fabrieken in het voormalige
Oostblok-land hebben. In de Fiatfabrieken aldaar rollen de
Seicento, Cinquecento, Palio
Weekend, Siena, Uno en 126 van
de band. Verder worden de
Brava, Bravo, Marea, Ducato en
Punto ter plaatse geassembleerd.
Vooral die laatste is een regelrecht succesnummer en mede
verantwoordelijk voor de comeback van Fiat na een moeilijk
begin in de negentiger jaren.
Het is nog maar vier jaar geleden

geheugen op te slaan. Een druk
op de knop en de stoel stelt zich
in, zelfs de hoofdsteun doet mee.
Een boordcomputer is standaard
en er zijn talrijke opties, zoals
een volledig door satellieten
begeleid navigatiesysteem in
combinatie met een televisie.
Kijken tijdens het rijden is niet
toegestaan en kan ook niet, want
boven de 5 km/uur floept het
scherm op blauw. Maar zonder
deze accessoires is de prijs al pittig. De M5 komt uit op 229.800
gulden. Exclusiviteit is gegarandeerd. BMW verwacht er volgend
jaar een vijftig tot honderd te verkopen.
dat de Punto op de markt verscheen. De compacte gezinsauto
maakte meteen al indruk door de
titel Auto van het Jaar in de
wacht te slepen. De Punto was
zelfs een tijd lang de best verkochte auto van Europa. Onlangs
rolde het drie miljoenste exemplaar van de band in de fabriek in
Melfi. Mede door dit grote aantal
heeft dit model als katalysator
gewerkt voor de succesvolle
introductie van talloze andere
modellen van Fiat Auto. De
enthousiaste ontvangst van de
nieuwe Alfa 166 is daarvan het
meest recente voorbeeld. Nog
voor de officiële marktintroductie
zijn in Europa al ruim tienduizend
orders voor het nieuwe topmodel
van Alfa Romeo geplaatst.

S

EAT MAG TROTS ZIJN OP de nieuwe Toledo. Na de
Arosa is dit de tweede SEAT nieuwe stijl. De auto
oogt modern en wordt door de meesten als zeer fraai
beschouwd. Tijdens de introductie in het Spaanse Sitges,
vlakbij SEAT-thuishaven Martorell, oogst de auto veel
bewondering onder de plaatselijke bevolking en een handvol overwinteraars. Terecht want de Toledo is een plaatje.
De ontwerpers van de Toledo
zeggen geïnspireerd te zijn door
de beeldhouwwerken van
Michelangelo. Inderdaad oogt de
Toledo als een brok graniet, uit
een stuk gehouwen. Nog voor
zijn officiële introductie was de

auto aan de hand van geheimzinnige persfoto's al gebombardeerd
tot puik staaltje van vormgeving.
Het uiterlijk van de auto verraadt
nauwelijks dat we hier te maken
hebben met een spruit van de

Volkswagen Groep. De auto
straalt op en top SEAT uit. Fris
vrolijk en vernieuwend. Binnenin
de auto herkennen we wel degelijk de hand van het grote VW.
Wat meteen opvalt is het forse
SEAT-logo op het midden van het
stuurwiel. Het fraaie dashboard is
overzichtelijk en degelijk afgewerkt. Wat meteen opvalt is dat
de schaal van de snelheidsmeter
loopt tot 260 kilometer per uur.
Grootspraak of noodzaak, we zullen het weldra ontdekken.

De SEAT Toledo is een zeer volwaardige vierpersoons auto (volwassen) met bovendien 500 liter
bagageruimte.

De eerste kilometers rijden we
meteen maar met het topmodel,
de V5. De vijfcilinders leveren
150 pk en een fikse dosis trekkracht en souplesse. De Toledo
blijkt bijzonder comfortabel en
mooi stil. De wegligging is prima
en vertoont, niet geheel toevallig,
veel overeenkomsten met die van
de VW Golf. De auto's hebben
immers hetzelfde onderstel. De
prestaties van de V5 zijn puik. nul
tot honderd in ongeveer negen
seconden en een top van 216.
Een collega journalist, blijkbaar
met voldoende rijbewijzen,
beweert na afloop zelfs 238 kilometer per uur op de klok te hebben gehad. Weten we meteen
waarom de teller tot 260 gaat.
SEAT levert de Toledo behalve
met V5-motor ook met een 1.8
liter twintigklepper (125 pk), met
een 1,6 liter benzinemotor (100
pk) en twee TDI-dieselkrachtbronnen (90 of 110 pk). Voor alle
motoren geldt dat ze hun sporen
ruimschoots verdiend hebben. In
Nederland zal vooral de versie
met 1,6 liter motor het goed gaan
doen. Deze is stil, zuinig en komt
op een vanafprijs van ongeveer
38.000 gulden. Af-fabriek levert
SEAT de Toledo al zeer compleet
met airconditioning elektrisch
bediende ramen voor en twee airbags. Naast de basisuitvoering
'Stella', komt de Toledo er ook als
'Sport' en als 'Signum'. De V5
heeft nog een aantal extra lekkernijen waaronder lederen bekleding. Maart volgend jaar maakt
de Toledo zijn debuut bij de
Nederlandse SEAT-dealers.

krachtig
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Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen Dat vindt u in
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Klok is totaal vernieuwd. De
samenstelling is verbeterd en
beide varianten zijn voorzien
van een nieuwe geur.

hoofdtelwoord - tijdperk S.dekverf - jonge koe 9.plaats in
Overijssel - glans - snoer van een
hengel lO.maand - ingewand van
een vis 11.alcoholische drank wier - voordeel 12.korte tijd onbepaald voornaamwoord - af
en toe is.pulverig - instemmen paard I4.afval - onderwijzen toespraak 15.bevel - streep ledemaat (mv.)
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Doe mee en win...

vertrouwd

De Boodschappenlijn:

Klok Active Plus voor de witte
en kleurechte was en Klok
Color Plus voor uw gekleurde
wasgoed. Klok Color Plus
bevat geen bleekmiddel en de
speciale
kleurbeschermers
houden uw was langer mooi.

Deelname aan het BoodschappenSpel is eenvoudig.
onderstaande vragen:

0909- 300.10.10 c

Beantwoord

ledere beller met het juiste antwoord maakt kans op een schitterende 4,5 liter Tefal Sensor Snelkookpan. Bovendien liggen er als troostprijzen 50 comfortabele badlakens klaar.

1. Hoe heten de twee nieuwe feestelijke producten van
Melkunie ?

OMROEP,

woensdag tussen 16.00 en 24.00 uur

Omschrijving verticaal:
A.voorrecht - familielid - snelheid
B.nogmaals - soort pannekoekje vlammen C.zinnebeeld van de
hoop - een zekere - rij soldaten
D.ten bedrage van - gevangenis voedster - neon (afk.) E.order
(mv.) F.pony - persoonlijk voornaamwoord - bolgewas - vis
C.schildersgerei - profeet - steekorgaan van een dier H.roofvogel keukenkruid l.ijskegel • voorzetsel
aanreiken J.voorzetsel
onmeetbaar getal - landbouwwerktuig - kippenloop K.tijdelijk
verblijf houden Uengtemaat
(afk.) - insect - deel van een strik muzieknoot M.neerslag - kunstwerk - schaakstuk N.streep in
marmer - medicinaal gewicht - tijdelijk gebruik O.kleur van gezicht
- ledemaat - plaats in Drente

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

Er ontstaat een merknaam wanneer u de letters uit de hokjes
met de volgende nummers achter elkaar plaatst: F2 - F14 - A7 F2 - 81 - HS - M9 -115 - F10 - H12

woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45 en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur

rtv

- F4 - M14 - L10

Voor dit kruiswoordraadsel worden de omschrijvingen gegeven
per horizontale of verticale regel, leder hokje in deze puzzel
heeft daardoor zijn eigen nummer; bijvoorbeeld A1 is het raakpunt van regel A verticaal en regel 1 horizontaal, en is dus het
eerste hokje op de eerste regel.

2. Welke scheerproduct is ideaal voor de gevoelige huid?
en bel uw antwoorden door naar:

De Boodschappenüjsf

Omschrijving horizontaal:
Lzwemvogel - zuivelproduct - troetelwoord 2.zwemvogel klein broodje - worm S.dwaas - kwalificatie van kaas - scheepstouw 4,loven - splitsen - loterijterm 5.zeedier - hoeveelheidsterm - plezier e.onderdeel in een voertuig - duw /.uitroep -

(80 ct/m)
(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken).
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

woensdag 17.50 en 23.50 uur
vrijdag 17.50 en 23.50 uur

MIKI'S RECEPT

Chinese Groenteschotel Chinees
zoet-Zuur met
varkensvlees en
ananas

VENCO
DARQ:

Ingrediënten (hoofdgerechtvoor2 B 3 personen):
1 pot HAK Croenteschotel
Chinees Zoet-Zuur; 400 gr.
varkensreepjes; 3 eetl. olie;
1 grote ui, gesnipperd; 150
gr. taugé; 350 gr. Chinese •
mie van Conimex; 4 eetl.
Ketjap Manis; 4 schijven
ananas; peper, zout.

verwennerij
voor de ware
droplïefheb&er

krachtig
schoon
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vertrouwd

donderdag 16.30 en 24.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

TV RIJNMOND

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

tijd alle drop wei
Bereiding: bestrooi het vlees
met peper.en zout en bak het,
in een hapjespan met antiaanbaklaag, in 2 eetlepels olie
bruin. Bak de ui ook even mee.
Schep de Chinese Groenteschotel erdoor en laat alles
onder af en toe omscheppen
goed warm worden. Schep de
taugé er door en verwarm
alles nog ca. 3 minuten.

Het resultaat is een nog
schonere en frissere was.
Vanzelfsprekend nog steeds
voordelig geprijsd.

DE SEIZOENEN VAN MELKUNIE
Melkunie Sinterklaasvla
en Melkunie Feestyoghurt
Melkunie introduceert: Sin-terklaasvla en Feestyoghurt, het
smaakvolle vervolg op Herfstvla en Herfstyoghurt Twee nieuwe producten uit de reeks Seizoenen van Melkunie. Melkunie
Sinterklaasvla en Feestyoghurt zijn heerlijke seizoensproducten.
Melkunie Sinterklaasvla is een speculaasvla met amandelspijs,
een echte traktatie voor jong en oud.
Melkunie Feestyoghurt is een zabaglioneyoghurt met een
volle, rijke smaak.
Bovendien brengt u met deze overheerlijke zuivelproducten het feestgevoel aan tafel.
Melkunie Sinterklaasvla is verkrijgbaar vanaf 9 november tot
en met 5 december 1998. Melkunie Feestyoghurt is verkrijgbaar vanaf 9 november tot en met 24 december 1998.

SUGGESTIE

STOVEN OF
SMOREN?
In heel wat recepten leest u
dat u vlees moet smoren of
stoven. Beide bereidingswijzejn lijken veel op elkaar,
immers het vlees wordt
gegaard door toevoeging van
vocht. Toch is er een essentieel verschil. Bij smoren
wordt het vlees in zijn eigen
sappen en met slechts een
scheutje water, bouillon of
wijn gaar gemaakt. Bij het stoven van vlees voegt u na het
aanbraden een flinke hoeveelheid water, bouillon of
wijn toe. Stoof of smoor altijd
met een deksel op de pan. Zo
voorkomt u dat het vlees na
verdampen van het vocht uitdroogt. Door tijdens het smoren of stoven nog wat groenten of kruiden toe te voegen,
behoudt het vlees zijn smaak.
Het ingekookte vocht of sap
kunt u bovendien gebruiken
als (basis voor) een geurige
vleessaus.

KENNISMAKING
TIJDELIJK

VAN

Kamerplanten
in de winter
Voor de meeste kamerplanten is
de winter een periode van rust,
waarin de groei op een laag pitje
staat. De omstandigheden in de
huiskamer zijn in de wintermaanden niet gemakkelijk voor planten: er is weinig daglicht, en de
verwarming zorgt voor erg droge
lucht. We geven u een aantal tips
om uw kamerplanten gezond de
winter door te helpen:
• Geef weinig, maar wel regelmatig, water. De potgrond mag niet
uitdrogen, maar zeker ook niet
nat aanvoelen.
• Geen enkele plant houdt van
koud water. Geef uw planten liever water dat op kamertemperatuur is.
• Omdat de groei in de winter
niet helemaal stilstaat, kunt u in
deze periode doorgaan met het
geven van Pokon plantenvoedsel.
Halveer wel de normale dosering
(zie de aanwijzingen op het etiket).
Om het u gemakkelijk te maken is
de Pokon plantengieter met
doseersvsteem ontwikkeld. Hiermee voegt u met een druk op de
knop automatisch de juiste dosering Pokon plantenvoedsel toe
aan het gietwater.
• U kunt de luchtvochtigheid verhogen door luchtbevochtigers
aan de verwarming te hangen, die
u regelmatig bijvult. Wist u trouwens dat het beste middel om de
luchtvochtigheid in de huiskamer
op peil te houden, de aanwezigheid van veel kamerplanten is?
Dat komt doordat planten veel
vocht verdampen.
Deze tips worden u aangeboden door Pokon & Chrysal.
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Kook de Chinese Mie volgens
de bereidingswijze op de verpakking en roer er naar smaak
ketjap door. Bak in de rest van
de olie de uitgelekte schijven
ananas aan beide kanten snel
bruin.
Serveren: leg de ananas op
de Croenteschotel en serveer
de Chinese Mie erbij.

Wilt u zelf zien hoe onze
kok Mild Hak Groenteschotel Chinees Zoet-Zuur
met varkensvlees en ananas bereidt, kijk dan naar
De BoodschappenBeurs.

KING introduceert KINC Mini Mints
KINC Mini Mints is een mondverfrissertje gemaakt op basis
van echte .pepermuntsmaak.
Dus ideaal voor een snelle verfrissing op j ieder gewenst
moment van! de dag, bijvoorbeeld na het 'eten, voor of tijdens een vergadering, na een
kop koffie of het roken.
KINC Mini Mints zit in een handige dispenser waardoor de 40
mondverfrissende snoepjes per

stuk te doseren zün. Een handige verpakking om overal en
altijd bij de hand te hebben.
KINC Mini Mints is suikervrij en
bovendien tandvriendelijk omdat de verfrissende snoepjes
volledig gezoet zijn met xylitol.
KING Mini Mints is verkrijgbaar
in het snoepvak van uw supermarkt, maar ook bij de drogist
en tabakspeciaalzaak.

Boodschappen
Spel
i
Dankzij de deelname aan het
BoodschappenSpel heeft A. Jilenski uit Amersfoort de eerste prijs gewonnen en mag nu
aan de slag met zo'n praktische
Rowenta Tonixo sledestofzuiger.
De winnaars van het handige
Rowenta Surfline DE-303
stoomstrijkijzer krijgen hun
prijs zo snel mogelijk toegezonden.

u

zitten boordevol verse
aus. Het
voegen is wat

Boodschappen
Puzzel
De juiste oplossing van De
BoodschappenPuzzel levert
A. van Rhenen uit Amsterdam een schitterende 4,5
liter Tefal Sensor Snelkookpan op. De winnaars van het
comfortabele badlaken krijgen hun prijs binnenkort thuisgestuurd.

wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel en De BoodschappenPuzzel op deze pagina!

GRILL RESTAURANT

Zie onze advertentie
in deze krant
Woensdag 18 november 1998
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Bodemsanering jaagt
kerstmarkt van plein
ZANDVOORT - De traditionele kerstmarkt op het
Gasthuisplein kan dit jaar
niet doorgaan vanwege de
saneringswerkzaamheden
onder het Cultureel Centrum. Een aantal ondernemers vindt het jammer dat
de gemeente geen rekening
heeft gehouden met dit evenement. „Er is weer
eens geen overleg gepleegd."
De kerstmarkt zou twee jaar
geleden het begin moeten wqrden van een sfeervolle traditie.

'Meer wegen
in provincie'
ZANDVOORT - Het wegennet in de provincie moet
nodig worden uitgebreid.
Dat zegt bijna 60 procent van
de inwoners van Noord-Holland.
Het is één van de uitslagen
van de enquête die'het provinciebestuur heeft laten uitvoeren ter gelegenheid van het debat maandag in de Beurs van
Berlage in Amsterdam over de
economische toekomst van
Noord-Holland.
Uit de enquête blijkt verder
dat de inwoners van de provincie weinig vertrouwen hebben
in het openbaar vervoer. Ruim
60 procent van de ondervraagden verwacht niet dat het
openbaar vervoer een volwaardig alternatief kan worden
voor de auto. Daarbij komt dat
bijna 55 procent van de ondervraagden niet van plan is te
verhuizen of ander werk te zoeken als ze langer dan drie
kwartier onderweg zijn naar
hun werk.
Verbetering van de situatie
op de wegen kan volgens 70
procent van de inwoners van
de provincie worden bereikt
door het invoeren van aparte
stroken voor vrachtverkeer op
de snelweg.

Het moest een kleine markt
worden die niet onmiddelijk
zou ontaarden in lange rijen
kramen vol met koopwaar, zoals doorgaans de braderie
biedt.
Volgens voorzitter Leo Heinp van de Ondernemers Vereniging Zandvoort (OVZ) staat
de markt in het teken van de
intimiteit.
„Er staan toch zo'n twintig
tot dertig kramen op het plein.
Er worden alleen kerkstspullen verkocht, dennenbomen,
er is een optreden van het
mannenkoor, Glühwein, kortom: alles wat bij een kerstfeer
hoort. En daar past zo'n grote
bouwkeet niet bij. Het is jammer maar de traditie wordt nu
een onderbroken traditie. De
ondernemers hebben al bericht gehad dat de markt niet
doorgaat."

„Er is weer
eens geen overleg
gepleegd."
Volgens Heino kan de markt
niet ergens anders worden gehpuden. Omdat het de intimiteit die het Gasthuisplein
biedt ergens anders niet gevonden wordt.
Een aantal ondernemers
moppert omdat de gemeente
weinig gelegen laat liggen aan
het evenement. „Het is elke
keer zo. Er worden besluiten
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Jeugd in
spoor van
Van Gennip
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Vijf ton
voor veiligheid
in straten

De bodemsanering onder
het Zandvoorts Museum zal
overigens enige maanden in
beslag nemen. De werkzaamheden bestaan uit het uitgraven van de vervuiling in de keider en het aanbrengen van een
horizontale dreinage onder het
gebouw. De drainages worden
met elkaar verbonden en aangesloten op een zuiveringsinstallatie.

'Sesto' weer open

ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort heeft
voorlopig aan het kortste
eind getrokken nu de rechter
heeft bepaald dat het feestcafé Sesto Senso aan het
Gasthuisplein weer open
mag. De president van de
Haarlemse rechtbank vindt
onvoldoende
aangetoond
Vechtpartij
dat het bedrijf handelde in
ZANDVOORT - Zaterdag- cocaïne.
avond omstreeks elf uur heeft
een 34-jarige Haarlemmer een
vechtpartij veroorzaakt op het
Het feestcafé werd op last
Raadhuisplein. De man kreeg van B en W in juni gesloten
ruzie in een eetgelegenheid omdat in het café drugs zouwaarbij over en weer met een den worden verhandeld. Het
dienblad met etenswaren en had als gevolg dat burgemeeseen milkshake werd gegooid. ter Van der Heijden de vergunDe Haarlemmer werd geslagen ningen heeft ingetrokken. De
en door een groep jongeren be- rechter gaf vorige week, bij de
laagd. Hij viel van de trap te- voorlopige
voorziening-uitgen een 20-jarige Heemstede- spraak, het college hierin wel
naar aan. Deze vroeg of hij niet gelijk. Zandvoort heeft jurikon uitkijken waarna hij een disch terecht gehandeld. Hij is
gebroken neus opliep. De echter ook van mening dat de
Heemstedenaar deed aangifte sluiting lang genoeg heeft gevan mishandeling.
duurd. Gelet op de mate van
aantasting van het woon- en
leefklimaat in de nabije omgeDrank op
ving.
ZANDVOORT - Een 42-jarige inwoner uit Velsen-Noord is
Volgens de Haarlemse rechtzaterdagavond omstreeks half bank is vast komen te staan
acht met zijn auto tegen de dat in de omgeving van Sesto
vangrail op de Boulevard Bar- Senso cocaïne is verhandeld.
•naart gereden. Hij was bezig
met het draaien van een sigaret waardoor hij te laat een
verkeerszuil zag. Hij moest uitwijken en klapte tegen de
vangrail aan. De man bleek onder invloed van drank te zijn.

DEZE WEEK

genomen waar wij niet van op
de hoogte worden gebracht."
Een woordvoerder van de gemeente vindt de kritiek van de
ondernemers onterecht. „Er is
lang van tevoren bekend gemaakt dat de gemeente zou
beginnen met de bodemsanering. Dat hadden ze kunnen
weten. Het heeft uitgebreid in
de krant gestaan, alle omwonenden zijn bovendien door de
aannemer persoonlijk aangeschreven."

Volgens de gemeentewoordvoerder heeft de uitvoerder
van het project beloofd om de
geluidsonvriendelijke boren
weg te halen voor de Kerst.
„Voor de zuiveringsinstallatie
wordt overigens elders een locatie gezocht. Die moet 2,5 jaar
blijven staan en komt niet op
het plein. Woningen en bedrijven blijven tijdens het zuiveringsproces bereikbaar via het
plein of Achterom."
De gemeente Zandvoort wil
overigens wel overleggen en
helpen zoeken naar een andere
locatie voor de kerstmarkt.
„Misschien hier voor het stadhuis? Daar moet toch een oplossing voor te vinden zijn."

De president vindt het een verstoring van de openbare orde.
Handelen in harddrugs heeft
een negatief effect op de bezoekers van de openbare ruimte. In dat opzicht geeft de rechter de burgemeester gelijk. Hij
vindt echter het door de burgemeester en politie geschetste beeld van Sesto Senso, als
centrum van zeer omvangrijke
handel in cocaïne, niet bewezen. Er is een te groot verschil
tussen de door de burgemeester geschetste ernst van de situatie en de onderbouwing ervan. Het café sluiten voor één
jaar is daarom niet redelijk.
Daarom heeft de president
van de rechtbank het besluit
van de burgemeester om de
zaak te sluiten geschorst. Ook
het besluit om de vergunningen in te trekken is geschorst.
De gemeente moet op last van
de rechtbank vandaag de aangebrachte gaashekken en houten schotten verwijderen. Voor
de medewerkers van het feestcafé is de uitspraak van de
rechter reden tot feestvieren.
Vanavond wordt er een
'knallende receptie' gehouden,
daarvoor zijn tal van uitnodigingen rondgestuurd.
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Annemieke (eerste) en Peter van Gorkom (derde) mochten als eersten officieel de drempel over
Foto Karin Schut

Bewoners krijgen sleutel van 'paleisje'
ET ZAL niet dagelijks
voorkomen dat Zandvoorters de sleutel van
hun nieuwe huis uit handen
van de burgemeester krijgen.
Annemieke en Peter van Gorkom overkwam dat donderdag. Zij zijn namelijk samen
met nog drie stellen de eerste
bewoners van de laatste grote
nieuwbouwwijk van Zandvoort.
In werkelijkheid hebben
Charles en Wil Moerenburg,
die vanaf 28 november op de
hoek van het Kromboomsveld
in Park Duijnwijk gaan wonen,
's morgens vroeg als allereersten hun sleutel gekregen.
Maar om half twaalf vindt de
officiële overhandiging van de
sleutels aan het echtpaar Van
Gorkom plaats.
„We zijn heel blij met dit
huis," vertelt de 32-jarige Annemieke van Gorkom aan de
burgemeester. „Vooral met de
tuin. Die ligt op het zuiden en
is vijftien meter diep." Nu
woont het echtpaar Van Gorkom nog in een driekamerfiat
op de Van Lennepweg. Het
nieuwe huis is een stuk groter.
Het heeft in principe vier
slaapkamers en een studio op
zolder. „Maar," zegt de 42-jarige Peter van Gorkom, „zoveel
kamers hebben we niet nodig
want we hebben geen kinderen. Daarom hebben we een
paar kamers bij elkaar getrokken."
Peter en Annemieke hadden
het geluk dat ze hun eerste
keus gehonoreerd zagen. Voor
de 29-jarigè Esther Zwiers en
de 28-jarige Mario Zitter, die
nu nog in de Schelp wonen,
ligt dat anders. Hun nieuwe
huis stond eigenlijk op de zes-

H

de plaats. „Achteraf ben ik eigenlijk heel blij dat het dit
huis is geworden," vertelt Esther glimlachend. „Onze eerste keus bevindt zich naast
een grote flat, ontdekten we
later."
Ze gaan flink verbouwen
voordat ze gaan verhuizen.
Mario: „De badkamer en de
keuken pakken we aan. Nou
ja, mijn vader dan. Want die
heeft aangeboden om mee te
helpen. Waarom we voor
nieuwbouw hebben gekozen?
Bij bestaande huizen moet je

voort, 's Zomers werken ze als
vrijwilliger op het circuit. Roei:
„Bovendien heb ik mijn gewone werk in Amsterdam-Sloterdijk. Vanuit Zandvoort ben je
daar veel sneller dan vanuit
Lelystad."
Het echtpaar is de tweede
koper. De eerste kopers hebben het huis doorverkocht.
„We hebben niet zo heel veel
extra betaald. Volgens mij
hebben ze er niets aan verdiend, maar er ook niets aan
, verloren. In elk geval zijn wij
blij met dit buitenkansje," al-

Oplevering van woningen
in Park Duijnwijk
ook veel verbouwen om het
naar je zin te krijgen, dus dat
maakt niet uit. Dit kwamen
we net tegen toen we aan het
zoeken waren naar een ander
huis. Het was voor ons tijd
voor verandering."
De verandering voor Roei en
Carla Verkruisen is helemaal
groot. Zij verhuizen 12 december van Lelystad naar Zandvoort. Roei en Carla hebben
een nauwe band met Zand-

dus Roei.
„Ik ben ook gelukkig. Jazeker," constateert buurman
Charles Moerenburg donderdag terwijl hij aan de achterkant de uitbouw van zijn huis
bekijkt. De werkkamer is volgens Wil Moerenburg een van
de argumenten geweest om
het huis te kopen. Charles en
Wil hebben een parfumeriezaak in de Haltestraat. Bovendien wordt Charles binnen-

Man ontsnapt uit arrestantenverblijf

kort voorzitter van een politieke partij (GBZ) en mogelijk
van de ondernemersvereniging. Ze zijn wel van plan om
een paar ramen in de werkkamer dicht te maken.
De architect haalt zijn
schouders op. „Je doet het natuurlijk nooit goed als architect. Daar ben ik zo langzamerhand wel aan gewend.
Maar dit is wel een mooi project geworden. Ik ben uitgegaan van het Zandvoortse
principe 'Uit de wind in de
zon'. Bij het volgende rijtje
kun je dat mooi zien. De voortuinen die op het zuiden liggen zijn erg diep. Door een
muur en een verhoogd terras
hebben de bewoners straks
een heerlijke plek om buiten
te zitten."
De andere huizen van Park
Duijnwijk worden in de loop
van de komende weken en
maanden opgeleverd. In totaal
worden er 534 koop- en huurwoningen gebouwd. Eerst zijn
de 110 huizen van de eerste
fase klaar. De bouw van de
huurwoningen is 30 oktober
begonnen. Half december
gaan de heipalen voor de
tweede fase van de koopwoningen de grond in en de derde fase start rond de zomer
van 1999.
Monique van Hoogstraten

•ZANDVOORT - De politie moet beter toezicht houden op de
arrestantenverblijven in het politiebureau aan de Hogeweg. Dat
zegt burgemeester Van der Heijden naar aanleiding van de
ontsnapping van een 28-jarige verdachte vorige week dinsdag.
De man was ingesloten wegens verdenking van autodiefstal.
Door het ventilatierooster uit het plafond van de verhoorkamer
te slopen en daarmee een ruit in te slaan, kon hij ontsnappen.
Sindsdien is hij spoorloos. Het bureau ondergaat momenteel
een fikse verbouwing. Volgens de burgemeester is het echter
geen reden om de arrestanten aan hun lot over te laten.

niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Waterstanden
Datum
18 nov
19 nov
20 nov
21 nov
22 nov
23 nov
24 nov
25 nov
26 nov

HW
LW
03.06 11.04
03.36 11.46

HW

04.39

16.51 12.46
17.22 13.15
17.58 13.45

LW

15.18 23.36
15.49 23.34
04.05 11.55 16.19 00.54
05.16

00.35
05.42 01.25
06.19 02.05
06.55 02.45
07.48 03.15

13.36 14.25
19.16 15.10
20.06 15.56

Vaanstand:
MM do. 19 nov 05.27 u.
Hoogwater za 21 nov 16.51 uur.
NAP +121cm.
Laagwater ma'23 nov 13.45 uur.
NAP -74 cm.

ZANDVOORT- „Wat ziet je bol zwart (Bolsward). Ja, ik
vind wassen naar (Wassenaar). Het zijn de woordspelingen
die mij inspiratie gaven om zelf naar nieuwe woordgrappen
te zoeken." De 36-jarige Zandvoorter Mark van den Oever
heeft een boekje samengesteld met grappige en vernuftige
woordspelingen onder de titel 'Wil je nog thee, muts?'. Het
boekje ligt over een week in de schappen van de
boekhandels.
Speciaal voor deze gelegenheid verzint hij grinnikend:
„Ik weet niet of ik van aarde
houd (Aerdenhout, red.),
maar ik ben 't veld zat (Bentveld, red.), zeker nu ik tussen
de bloemen daal (Blpemendaal, red.), daarom ga ik nu in
het zand voort (Zandvoort,
red.)."
„Ruim tien jaar geleden ben
ik ermee begonnen, want die
humor beviel me wel. Te pas
en te onpas kregen mensen
die zinnen om hun oren. Ik
kreeg er meestal leuke reacties op. Een familielid spoorde
mij aan om ze op schrift te
stellen. Vanaf dat moment
ben ik ze gaan noteren. Dit
voorjaar raakte ik in gesprek
met een boekenuitgever en ik
liet twee van mijn verzamelde
zinnen horen. Er werd meteen
enthousiast gereageerd en of
ik voor augustus even vierhonderd woordspelingen kon
aanleveren! Ik had er nog
maar 150, maar ik heb meteen
'ja' gezegd. Toen begon het
echte werk pas."
Het werd werkelijk een obs-
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Vragen over de bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties:tel.571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Auto bekrast
OVERVEEN - Een vijftienjarige Haarlemmer is vorige
week donderdag door de politie opgepakt wegens het bekrassen van een auto. Het incident gebeurde op een parkeerterrein aan de Duinlustweg
waar een 35-jarige Haarlemse
haar auto had geparkeerd. De
jongen riep tegen de vrouw dat
hij haar auto had bekrast.
Toen zij bij haar auto kwam
bleken er inderdaad diepe
krassen in het portier te zitten.
De vrouw volgde daarop de
jongen maar raakte hem kwijt
in het Ramplaankwartier. Ze
riep de hulp in van andere jongeren. Aan de hand van het
signalement konden politieagenten en jongeren de dader
traceren, het bleek om een
Haarlemmer te gaan.

Herenpantoffel
bruin en zwart ƒ 59,S5
Zandvoort HrHaarlem Stad j:l

sesie voor de zwoegende
woordkunstenaar, 's Nachts
had hij de beste invallen,
daarom ging hij niet slapen
zonder pen en papier op zijn
nachtkastje.

Mark van
den Oever
heeft boekje
gemaakt met
grappige
woord„Tegen de deadline aan was spelingen
er bijna niet gewoon meer met
mij te praten. Bij elk tv-pro- Foto André
gramma en elke krant of re- Lieberom
clamefolder die in de bus viel
ging ik direct speuren naar
nieuwe vondsten. Want dat
zijn het eigenlijk, vondsten.
Soms zijn ze lachwekkend,
soms alleen interessant. Ik
zou er oneindig mee door kunnen gaan. Ik denk dat ik er in
eenjaar nog wel duizend nieuwe bij zou kunnen verzinnen.
Het is een bepaalde manier
van denken. Niet iedereen kan zijn de favorieten van Van den
dat. Maar er zijn een paar Oever.
Behalve taalgevoelig is de
mensen, onder wie mijn
vrouw, van wie ik nog leuke schrijver van dit ludieke boekje ook zeer muzikaal. Als achtbijdragen heb gekregen."
tienjarige toetsenist had hij
'Wat zijn die Serven laat' zijn eigen band, waarin de
(cervelaat), 'Zag je ze onder toen nog onbekende Candy
die pijnboom pitten' (pijn- Duïfer meedeed en speelde hij
boompitten) en 'Wat zal Peter met de nu alom gevierde zanzuur kijken' (salpeterzuur) geres Trijntje Oosterhuis in

Winnubst
vindt kerkhof
niet eng

ADVERTENTIE

Zandvoorter verdraait woorden voor boekje
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mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

Zandvoorts
H NieuwebEad
Naam: (m/v) l l l l l l l l l l l l l l l l
Adres:
l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Postcode/Plaats: LJ_L_1_LJ__L_LJ_L_l
__
Telefoon:

een muzikale televisieserie.
„Ik ben uiteindelijk een andere richting ingeslagen, want ik
houd er niet van om in the
spotlights te staan. Laat mij
maar lekker pp de achtergrond bezig zijn."
Over of 'Wil je nog thee,
muts' een hit gaat worden,
zegt de auteur die in verband
met z\jn beroep onder het

pseudoniem A. Haye schrijft:
„Het boekje komt natuurlijk
op een prachtig moment uit
zo vlak voor de feestdagen. Er
staan komische illustraties in
en het gaat over onze eigen
taal. Ik denk dat het daarom
veel mensen zal aanspreken.
Ik hoop natuurlijk op een hit,
maar net als in de muziek zal
ik moeten afwachten."

L-LJ—UUI—i-I—J—l-1 <"•"" """""«' Du-.

Giro/Banknr.:
l l l l l l l l l l
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/19,60 D halfjaar ƒ 35,40 D jaar ƒ 01,75
* Voor poslabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.il.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371 017003

woensdag 18 november 1998
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Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag 08.30 -16.00 uur
donderdag 08.30 - 20.00 uur
vrijdag 08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

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

Ml GRATIS 0800-022 45 35
„„„/
'.;Dag én nacht bereikbaar voor
hetverzorgen, van 'een begrafenis
; •• v ; ' J'.' ':;.-v.V 'óf crematie. '':'.,;.', v ',.. .-«
Direct hulp bij een sterfgeval.
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UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

wet

bestuursrecht

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 9 november vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 46 door B&W genomen
besluiten is op maandag 16 november vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag 24 en
woensdag 25 november 1998 in het openbaar De vergadering wordt gehouden in de
raadzaal van het Raadhuis vanaf 20 00 uur
N.B.! Let op afwijkende vergaderdag!
Op de agenda staat (onder voorbehoud)
-

VERGADERING SENIORENRAAD

De eerstvolgende vergadering van de Seniorenraad is pp donderdag 26 november om
10.00 uur in het Raadhuis.
De vergaderingen zijn openbaar

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

NIEUWE OPZET REGIONALE
WOONRUIMTEVERDELING

bouwen gaiage
98189B Haarlemmeistraat 29
98190M Stationsplein 6 bouwen Uafohuisje
98191B Strandweg 1
vermeuwen/wijzigen glasgevels restaurant

Wanneer de gemeenteraad instemt met de voorgestelde veranderingen m de woonruimteverdeling zal, naar veiwachtmg per 1-5-1999, de
woningtoewijzing gaan plaatsvinden op grond
van het criterium Teeftijd Doel hiervan is dat
iedereen zoveel mogelijk gelijke kansen heeft op
de regionale woningmarkt Om deze verandenng door te voeren is het noodzakelijk dat de
regelgeving (de huisvestingsverordening en convenant woonruimteverdeling) wordt aangepast
Vanaf donderdag 19 november t/m donderdag
17 december 1998 kunt u de aangepaste huisvestingsverordenmg en convenant inzien bij de
Centrale Balie in het Raadhuis
Eventueel commentaar op de nieuwe regelgeving dient u schriftelijk kenbaar te maken Uw
reactie dient u te richten aan Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Zandvoort

Voorbereidingsbesluit Westerduinweg 32
Bestuursdienstrapportage 1998-2
Begroting 1999
nota van aanbieding
beleidstaken
investeringsplan 1999
voor kennisgeving de meerjarenbegroting

N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden BIJ

VERHUUR ATELIERRUIMTE IN
VOORMALIGE MARIASCHOOL
Het college van Burgemeester en Wethouders
stelt voor verhuur beschikbaar een lokaal in de
voormalige Manaschool aan de Koninginneweg, alhier
Het lokaal wordt uitsluitend verhuurd als atelierruimte De huurprijs voor het lokaal
bedraagt f 335,- per maand voor het jaar
1998 Voor het jaar 1999 wordt deze huurprijs
met het gebruikelijke prijsindexcijfer verhoogd
Belangstellenden kunnen een schriftelijk ver-
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800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4500
5000
5500
6000
6500

Week
streefverbruik
(kolom 3)

Totaal
vanaf
l november

20
25
30
35
40
45
50
55
60

40
50
60
71
81
91
101
111
121
131
141
151
161
171
181
191
201
226
252
277
302
327

65
70
75
80
85
90
95
100
112
125
137

150
162

Kosten
deze
week
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

10,80
13,50
16,20
18,90
21,60
24,30
27,00
29,70
32,40
35,10
37,80
40,50
43,20
45,90
48,60
51,30
54,00
60,48
67,50
73,98
81,00
87,48

De genoemde aanvragen liggen ter inzage
bij de Centrale Balie van het Raadhuis,
Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn
van twee weken na publicatie schriftelijk hun
zienswijze kenbaar maken bij het college van
Burgemeester en Wethoudeis, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunuing kunnen verplichten
Verleende meldingen
98176M Kromboomsveld 52
98177M Krombooms
veld 54

bouwvoornemen
bouwen bergruimte
(09-11-1998)
bouwen bergruimte
(09-11-1998)

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

Wij zijn weer bereikbaar!
Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor
het waterkwaliteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbeheer m
het zuidoostelijk deel van de provincie Noord Holland, het

noordwestelijk

deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de provincie Zuid
Holland De werkzaamheden voor het hoogheemraadschap worden uit-

GROENTE EN FRUIT

gevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) die gevestigd is

VI)

Reacties moeten worden voorzien van naam,
adres, woonplaats, telefoonnummei en een
motivatie waarom men over het lokaal wenst
te beschikken De uiteindelijke keuze wordt
bepaald door het college van Burgemeester en
Wethouders Voor het gebiuik van de ruimte
wordt een huurovereenkomst opgesteld

De Seniorenraad is het officiële adviesorgaan
voor de gemeente voor aangelegenheden die
met name betrekking hebben op ouderen

GEMEENTE

Uw gasbedrijf adviseert

zoek indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, t a v de
sector Ruimte & Onderhoud, afd Ontwikkeling & Beheer De inschrijftermijn sluit op donderdag 3 december 1998

het bureau Voorlichting, tel (023) 574 01 62,
kunt u terecht voor nadere infoimatie over de
agendapunten Tijdens de vergadering zijn
altijd exemplaren van de agenda beschikbaar
De agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen ter inzage bij de Centrale Balie en
zijn conform de Legesverordening tegen betalmg algemeen verkrijgbaar

in Amsterdam en Hilversum

Bekendmaking
Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi

"Voor uw dagelijkse
2 ons groente en 2 stuks fruit"

en Vecht heeft m zijn vergadering van 5 november 1998 de volgende
besluiten genomen
Vaststelling tarief verontreinigingsheffing 1999
Het tarief verontreinigingsheffing voor 1999 is door het algemeen

Grote Krocht 25
Zandvoort Tel. 5714404

bestuur vastgesteld op ƒ 98,88 per vervuil mgseenheid per kalender
jaar. Voor degenen die per maand worden aangeslagen geldt een
tarief van ƒ 8,24 per vervuilmgseenheid per maand
De verordening verontreinigingsheffing Amstel, Gooi en Vecht 1997

Openingstijden:
ma.-vrij. 8.00-18.30 uur
zat. 8.00-17.00 uur

is bij dit besluit overeenkomstig aangepast.
Wijziging Precario- en rechte n verorden ing ACV
In de vergadering van het algemeen bestuur op 9 juti 1998 is beslo
ten om met ingang van i juli 1998 geen leges meer te heffen voor
vergunningen m het kader van de WVO (Wet verontreiniging oppervlaktewateren)
De Precano- en rechtenverordening van het hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht is aangepast aan dit besluit.

BEACHIM
Kerkstraat 15
(voorheen kruidvat)

Inzien van de besluiten
U kunt de besluiten tot en met i maart 1999 op werkdagen van
9 oo uur tot 16 oo uur inzien bij de volgende vestigingen van het
hoogheemraadschap:

, is EN BLIJFT.,:°t±D-KEIHARD~: 'JA N D E VAKMAN
Pnv:
t.st . <,t i
DL

nv Energiebedrijf
Zuid-Kennemerland
Tel. 023-5235123

Energieverbruik
ENW Kennermerland
Tel. 023-5464646

Kos'vcrlorenstraat 87
D
2 0 ' ? C Zandvoort

vz

7„, 020-5714168

bv

.

Larenseweg 30 te Hilversum

•

Spaklerweg 18 te Amsterdam

GRANDIOZE UITVERKOOP
(WEGENS REORGANISATIE)

Inlichtingen
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer B. ten Haaf,
DWR, afdeling Beleidsadvies £ juridische zaken, tel. 035 647 78 45
Tegen betaling kunt u afschriften van de besluiten krijgen
Hilversum, 18 november 1998
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Ondernemers Vereniging Zandvoort
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Isndvoorts
Nieuwsblad
Let op onze
gezellige

v, l DACHT

Sinterklaas
prijsvraag
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Open: vrijdag-zaterdag-zondag
10.00 t/m 18.00 uur

en

LC3-5331975

in de krant van 25 nov. a.s.
en maak kans op
gratis winkelen
beschikbaar gesteld
door OVZ

"ra

o
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BUDGET''PFESTIGE BUOGt l, PRESTIGE BUDGET ;PRESTIGE BUDGET. PRESTIGE

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:
U bent de eerste die uw foto's ziet
dus ook voor uw fotowerk naar
de Gaper Drugstore.
Sterk in-öerfect fotowerk
BUDGET
KLEURENFOTO'S
van Meinbeeld kleurenfilms

Vraag ook naar de
PRESTIGE-FOTO
met nieuwe film voor slechts J j,"

m
, l-C

fu o. 15736
!

Mp A'j\oPis \iüns
,i vembei : • .

10 uu: on 18 30 uur

Onze promotie-pieten delen
5 december weer snoepgoed uit.

OVZ

en Zandvoorts
Ondernemers Vcroni^ng Zandvoort
d Nieuwsblad

diesel-replay-borg-blue system
lutha-D.K.N.Y.-joop-the wave
jet set ski-dolce gabanna
calvin klein-anotherwomen

DRUGSTORE

DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT

TEL. 023-5712513. SPAAR ONZE KASSABONNEN
P. OLIESLAGERS

VERSE DAGSCHOTEL
VASTE PRIJS ƒ 14,50
18-wöehsdag 19-donderdag 20-vrijdag
kipfiïet
wiêner
scholH-rijst
sdinitzel
filéts
; Zaterdag a.s. onbeperkt
'^ supermosselen „ ^_ ^
sauzen + frites II* ;Z^
23-maandag l 24-dinsdag
macaroni
saté
+ kaas
/speciaal S
Donderdag 19 november a.s. vanaf 17.00 uur
BEAUJÖLAIS PRIMEUR 1998
gratis l glas proeven!
uin i
rar
KWALITEIT

Open van 1 6. 00-02.00 uur
Gasthuisplein 1 0 - 2042 JM Zandvoort
Tel. 023-571 4638

Weekmedia 17

Bewonersavond
ZANDVOORT - Op 26 november houdt de gemeente
een bijeenkomst voor de bewoners van de Kostverlorenstraat, Nieuw Unicum en de directe omgeving hiervan. De bewonersavond gaat over een
nieuw bestemmingsplan voor
dit gebied. De bijeenkomst begint om half acht en wordt gehouden in de Calvijnzaal (Julianaweg 42).
Het bestemmingsplan bepaalt waar gebouwen, huizen
en wegen toegestaan zijn. Het
bestemmingsplan voor het gebied tussen de Koninginneweg,
Kostverlorenstraat,
Haarlemmerstraat,
Zandvoortselaan en Nieuw Unicum
is verouderd. Elke tien jaar
moet een bestemmingsplan in
principe herzien worden, omdat er in de loop der jaren nogal wat verandert.
Het nieuwe plan gaat ervan
uit dat de huizen blijven staan
op de plek waar ze nu staan.
Wel verwacht de gemeente dat
er mogelijk extra gebouwd
wordt op het bedrijventerrein
aan de Prinsesseweg, de Gertenbachschool en Nieuw Unicum.
Tijdens de bewonersavond
geeft de gemeente hierover informatie. Het is bovendien de
bedoeling om een klankbordgroep van bewoners te formeren die in de toekomst blijft
meedenken. De bewoners hebben hierover inmiddels een
brief ontvangen.

woensdag 18 november 1998

In de schaatssporen van Yvonne van Gennip
S
Ze kan het zich nog levendig
herinneren, Yvonne van
Gennip. In 1973 was het.
Iemand kwam op school
vertellen hoe leuk schaatsen
is. Ze mocht komen kijken
en meetrainen. Vijftien jaar
later vierde ze grote
triomfen en behaalde ze drie
Olympische medailles op de
schaats. En nu is ze de grote
promotor van een groot
Zandvoorts en Haarlems
project om kinderen kennis
te laten maken met sport.
Gisteren hebben de
Zandvoortse kinderen
mogen hockeyen; zaterdag
zijn ze voor het schaatsen
uitgenodigd.

PORTVERENIGINGEN MERKEN dat het
geen
automatisme
meer is dat kinderen lid
worden van een club. Er is te
veel afleiding voor kinderen. Of
ouders hebben geen tijd om
zelf te sporten en daardoor
missen kinderen het goede
voorbeeld. In Zandvoort zijn er
bovendien relatief weinig kinderen en veel ouderen. Het gevolg is dat sommige verenigingen weinig nieuwe aanwas
hebben. Een groots opgezet
sportproject in samenwerking
met de scholen moet daar verandering in brengen.
„Maar," benadrukt Yvonne
van Gennip, „dit project is in
eerste instantie niet opgezet
om zieltjes voor de verenigingen te winnen. Dan zou je een

soort concurrentiestrijd tussen de verenigingen krijgen en
dat is niet de bedoeling. Het is
wel de bedoeling om kinderen
enthousiast te krijgen voor
sporten. Om ze te laten snuffelen aan allerlei sporten zonder

domweg niet. Ik kan me dat
goed voorstellen. Je moet wel
even lef hebben om in je eentje
naar een club toe te gaan. Ik
herinner me nog dat ik als kind
aan de rand van een softbalveld stond. Ik hoopte dat ze

'Door dit project kunnen kinderen
vrij goedkoop aan sport snuffelen'
dat ze meteen een dure uitrustmg moeten aanschaffen of
een hoog bedrag aan clubgeld
kwijt zijn terwijl ze helemaal
niet zouden weten of ze het wel
leuk vinden. Vaak is dat een
hoge drempel voor ouders en
kinderen."
„Soms durven kinderen

zouden vragen of ik mee wilde
doen, want zelf durfde ik dat
niet te vragen. Gelukkig mocht
ik inderdaad meedoen."
De Zandvoortse kinderen
mogen voor een gering bedrag
vier keer per schooljaar ruiken
aan twee zeer uiteenlopende
sporten, van turnen tot en met

volleyballen. Inmiddels gingen
sinds januari 58 kinderen taasketballen, 46 tafeltennissen, 31
handballen, 30 softballen en
115 gingen er tennissen. Gisteren heeft een flinke groep gehockeyd en zaterdag staat
eveneens een flinke groep op
het ijs.
De beroemde schaatsster
Yvonne van Gennip zal er
waarschijnlijk ook bij zijn. „Ik
probeer dat tenminste. Het is
leuk om ook weer even op het
ijs te staan. Maar het is vooral
leuk om de reacties van kinderen te horen. Een Haarlems
meisje zei een keer tegen me
dat ze nooit kon sporten, omdat ze bij te veel beweging last
van haar ogen kreeg Blij vertelde ze dat ze nu eindelijk wel
een sport had gevonden waar

ze aan mee kon doen Ze gaat
nu schermen. Nou, dat vind ik
fantastisch om te horen. Dan is
voor mij het project al geslaagd."
„Het slagen van dit project
hangt natuurlijk af van de
clubs Zij moeten er achter
staan. Bovendien is het enthousiasme van de gymleraren
belangrijk. De drie vakdocenten in Zandvoort geven over
elke sport een les voorafgaand
aan het bezoek aan de veremgingen De verenigingen krijgen van mij een programma
zodat hun training een beetje
aansluit op de lessen op
school. Tot slot zijn de ouders
van belang Als zij hun kind
steunen, helpt dat enorm. Een
kind wil graag dat zijn vader en
moeder trots zijn "

Passanten wel positief
over flessenpost-actie

ZANDVOORT - 99 procent
van de strandwandelaars reageerde positief op de tweehonderd blauwe flessen
waarmee kunstenaar Victor
Bol uiting wilde geven aan
zijn zorg over de komst van
een luchthaven in zee. „Er
waren mensen bij die onmiddelijk een paar flessen mee
naar huis namen. Ongeveer
eenderde spoelde de zee in
Relaties
maar werd later door de
ZANDVOORT - De lokale stroom weer op het strand
Raad van Kerken organiseert geworpen."
op dinsdag 24 november een
thema-avond met de titel 'ReBol heeft niet de indruk dat
laties in variaties'. De bijeen- zijn boodschap Engeland heeft
komst vindt plaats in het NPB- bereikt. Zijn ludieke flessengebouw (Brugstraat 15) en be- post-actie trok echter volgint om kwart voor acht. Ds J. doende aandacht van die
van Leeuwen, pastor Duijves, groep mensen die het eigenlijk
ds C. van de Vate en mevrouw aangaat: de kustbewoners. „Ik
C. Schram houden een lezing heb de flessen vanaf Bloemenover onderwerpen als 'relaties daal tot aan het naaktstrand
liggen anders dan vroeger', uitgezet. De stroming spoelde
'mijn dochter wil niet voor de echter de meeste flessen tekerk trouwen', 'wat als het rug."
stuk loopt' en 'alles moet kunBol wilde met de flessenactie
nen'. De thema-avond is een zijn bezorgdheid uiten over de
onderdeel van de cyclus 'Gelo- kabinetsplannen voor een
; ven in Zandvoort'.
vliegveld in zee. De Zandvoorter vindt dat de kustbewoners,
en vooral zijn dorpsgenoten,
Kerkcollecte
nogal lauw reageren op de kaZANDVOORT - De verkoopdag ten behoeve van de restauratie van het orgel in de Hervormde Kerk is succesvol geweest. Dankzij medewerking
van winkeliers en vaak oudere
vrijwilligers, werd zaterdag bijZANDVOORT - Sinterna negenduizend gulden opge- klaas komt zaterdagmiddag
haald. Alle zelfgemaakte spul- in Zandvoort aan. Het is nog
letjes zoals kerstkaarten en ei- niet zeker of hij per boot of
gen gemaakt gebak gingen grif per limousine het dorp bevan de hand. De levensmidde- zoekt, dat hangt een beetje
lenmand werd gewonnen door af van het weer. Het feestcomevrouw Sanders, Nienke mité staat in ieder geval
Fulsma was de gelukkige tij- klaar. Burgemeester Van der
dens de Zandvoortse popver- Heijden zal de goedheiligloting.
man om twee uur officieel
welkom heten op het bordes
van het stadhuis.
ZANDVOORT - De leerkrachten van de Zandvoortse
basisscholen krijgen er maar
niet genoeg van. Voor de 48-e
maal staan ze op 26 en 27 november op de planken met een
toneelvoorstelling ter gelegenneid van de verjaardag van sinterklaas. 'De Wonderfiets' gaat
over drie rovers die op allerlei
slinkse manieren de fiets van
juffrouw Bloem trachten te bemachtigen. De fiets is echter
een toverfiets wat het voor de
rovers extra moeilijk maakt.
Het toneelstuk wordt door de
leerkrachten zelf worden gespeeld en is een initiatief van
het Zandvoortse Sint-Nicolaascomité.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
woensdag. Uitgave Weekmedia BV
Hoofdredacteur J M Pekelhanng.
Directeur/uitgever C A Pelle

In veel dorpen is sinterklaas
steeds minder welkom. Niet
omdat de kinderen zijn verjaardag niet meer willen yieren, maar omdat de organisatie van zijn feest handen vol
geld kost. In Zandvoort zijn de
ondernemers gelukkig nog rijk
en net zo gul als de goedheiligman zelf. Ook de vele vrijwilligers steken als vanouds de
handen uit de mouwen.
De winkeliers in Noord hebben het programma klaar liggen. Sint wordt daar om kwart
over twee verwacht. De winkeliers hebben al verklapt dat de
jarige in het zonnetje wordt gezet. Kinderen die durven mogen met de sint op de foto. Na
de officiële ontvangst bezoekt
de goedheiligman het activiteitencentrum 't Stekkie. Er is
een grappige voorstelling van
'Goofy en de Gave Pietentest',
de pieten verzorgen ook een
wervelend optreden. Het feest
is bedoeld voor kinderen in de
leeftijdsgroep van vier tot ze-

jRedactie: Robbert Wortel (chef). Frank
Küijpers (plv -chef), Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder
Vormgeving/Systeemredactie.
Dick Piet
chef), Willem Bleesmg, Hero Blok, Paul
Busse, Fred Frerejean, Pieter Hendal, Theo
ran der Linden, Yvonne Mulder, Andre
Stuyfersant
Secretariaat en redactiepromotie Trudy
'teenkamp, Henny Lanser
.jGasthuisplem 12, Zandvoort Postbus 26,
'040 AA Zandvoort Tel (023) 571 8648.
Jax (023) 573.0497
l^antoor geopend' maandag van 13 tot 16
r dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
" 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; dondern 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
ur

Auto's en Cobra

ZANDVOORT - Benno
Veugt zal zaterdag tussen 18
en 19 uur praten met Martin
van de Pavert, de voorzitter
van de Motor- en Autoclub
Zandvoort. Hij is dan te gast in
het autoprogramma 'Pits and
Paddock'.

Foto Karin Schut

In totaal kan Zandvoort
aus 560 duizend gulden subsidie opstrijken," constateert
Ronald Zuurendonk van het
comité
Haarlemmerstraat.
Dit bewonerscomité streeft
naai' meer veiligheid op
straat en vooral in de Haarlemmerstraat en op de Prinsesseweg. Zuurendonk heeft
onlangs een brief naar alle gemeenteraadsfracties
gestuurd over het project Duur-

zaam Veilig Verkeer dat de
landelijke overheid heeft opgezet.
Dit project gaat ervan uit
dat voor 2010 het aantal verkeersdoden ten opzichte van
1986 gehalveerd moet zijn en
dat het aantal gewonden met
40 procent gedaald is. In 2000
moeten er al een kwart minder verkeersslachtoffers zijn
ten opzichte van 1985. Daarvopr heeft de landelijke overheid een aantal maatregelen
in gedachten. Eén van die
maatregelen is het instellen
van meer zones waar het verkeer slechts dertig kilometer
mag rijden. Een andere is het
aanleggen van rotondes. Voor
beide geeft het Rijk subsidie.
In totaal is er 200 miljoen gulden te vergeven.
Daarnaast vindt het ministerie van Verkeer en Waterstaat dat er meer gecontroleerd moet worden op snelheid en dat verkeersdeelnemers beter op de hoogte gebracht moet worden van hoe
zij zich veilig in het verkeer
moeten gedragen
In Zandvoort is wethouder
Hogendoorn verantwoprdelijk voor het verkeer Hij laat
via gemeentevoorlichtster

Kitty de Hoog weten dat de
gemeente druk bezig is met
het ontwikkelen van een verkeersplan voor heel Zandvoort. Daarin wordt aangegeven wat doorgaande wegen
moeten blijven en waar bijvoorbeeld dertig-kilometerzpnes kunnen komen. Bovendien wil Hogendoorn ook oplossingen voor het parkeren
in zijn plan aangeven.
Vooruitlopend daarop gaat
hij subsidie aanvragen voor
de
dertig-kilometerzones.
Die subsidie-aanvraag is nog
niet verstuurd volgens gemeentevoorlichtster
De
Hoog. „Het is wel de bedqeling dat dit zo snel mogelijk
gebeurt. Voor hoeveel kilometer? Dat is nog niet bekend."
Zuurendonk vindt dat de
gemeente met te lang meer
moet wachten met de subsidie-aanvraag. ..Het is zo l januari. Daarom heb ik de brief
naar de raadsleden gestuurd.
In principe kan voor elke kilometer subsidie aangevraagd
worden. Er zijn gemeenten
waar je overal maar dertig kilometer mag rijden. Makkum
is zo'n gemeente."

In het spoor van Yvonne van Gennip
Op naar Meubelboulevard
Amsterdam-Diemen. De 9
meubelzaken daar bewijzen
dat nieuwe meubels hélemaal niet duur zijn!
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Amsterdam

Voor de liefhebbers van jazz
zullen Nel Sandbergen en Fred
Kroqnsberg nostalgische Ip's
draaien. Op zondag tussen 10
en 12 uur.
Luisteraars van ZFM kunnen komende weken kaarten
winnen voor het Cobra-museum in Amstelveen. Het museum viert zijn 50-jarig bestaan.

Artatra

ZANDVOORT - Galeriehouder Rene de Vreugd wil Zandvoorters kennis laten maken
met het kubistisch expressionisme van de Duitser H. Peter
Irbeseder. De Vreugd leerde Irbeseder tien jaar geleden in
Griekenland kennen en is zeer
onder de indruk van zijn werk
De Duitse schilder en beeldhouwer werd in 1961 in Munchen geboren en werkte na zijn
studie medicijnen en psychotherapie als praktizerend arts.
Als autodidact ontwikkelde hij
een zeer persoonlijke stijl. Hij
werd geïnspireerd door de
kunstenaars Max Ernst, Rene
Margritte en Salcadore Dali
Vanaf 13 december in galerie
Artatra, Zeestraat 34.
ADVERTENTIE

Cinema CIrces
19 t/m 25 November

acht op de
fiïeintjes
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BAALSERGEN, HOUWELING INTERIEUR MUNDERÏ
MONDILEDER, MONTH, OASE, VAN REEUWIJK, SIAAP
WER CENTRUM, STOK MEUBEICENTER VAlHAl
Info (020) 690 93 16
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Zalordujj en /omlag a.s.:
4 feestelijke aanbiedingen op onze'!de verdieping

*onnementen (opgave, verhuizing, etc)
]
20) 562 6211
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Komend weekend heropenen we onze geheel vernieuwde 4de verdieping
Met verlichting, klemmeubelen, home-office en garderobe-accessoires
Hierbij kunt u profiteren van 4 bijzondere openingsaanbiedingen U bent
van harte welkom op zaterdag vanaf 9 30 uur en op zondag vanaf 1100 uur
Bmderij 2,
Amstelveen
020-6412505 W

borging: Vragen over bezorging donder9 tussen 9-12 uur (023) 5717166
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ven jaar Kinderen die overi- de Ondernemers Vereniging
gens iets bijzonders aan sinter- Zandvoort, die de jarige speklaas willen vertellen mogen ciaal heeft uitgenodigd om zijn
de sint een brief schrijven. Ze feest hier te vieren. Omdat de
kunnen die tot uiterlijk vrijdag sint zoals vanouds liever met
20 november inleveren bij 't de (reddings)boot reist, zal hij
Stekkie, Celsiusstraat 190. De bij mooi weer aankomen op
Stichting Activiteitencentrum het Badhuisplein. Om één uur.
Zandvoort denkt dat het weer Is het weer slecht, dan komt de
net zo druk zal worden als sint een uur later met zijn veervoorgaande jaren. Toen na- tig pieten in een limousine aan
men zo'n honderd kinderen bij het raadhuis. Om twee uur
deel aan het feest. Het feest wordt hij daar toegesproken
duurt tot kwart over vier, ou- door de burgemeester. Om
ders worden niet in de zaal toe- tien uur 's morgens maakt de
ZFM bekend hoe de sint aangelaten.
Natuurlijk zijn er kinderen komt en waar. Voor de kindedie sinterklaas meteen bij aan- ren in Gran Dorado komt de
komst willen begroeten. Dat sint overwippen om kwart over
wordt mogelijk gemaakt door drie.

De Nacht van Zandvoort is
overigens een speciale terugkerende actie die begin jaren
negentig is begonnen De actie
behelst een wielerrondc met
zo'n driehonderd ehtenjders,
er stonden ook een bednjvenloop en een aantal spectaculaire attracties op het programma. Dit evenement leverde de
eerste keer een bedrag op van
25 duizend gulden.

Informatie over de bestuursfuncties is te krijgen bij voorzitter Peter Huijskes, tel.
572.5239. Een tarief sturen kan
ook naar Postbus 100. 2040 AC
Zandvoort.

voor 3 O-kilometerzones

De sint komt niet op het paard maar per boot of limousine

ZANDVOORT - Nieuw Umcum, het woon- en voorziemngencentrum voor lichamelijk
gehandicapten, is genomincerd voor de Sponsorprijs
Het
fondsenwervingsbeleid
van het centrum, en dan mof
name de actie 'De Nacht van
Zandvoort', is voorgedragen
als de meest professionele
sponsoring- en fonciswervendc
prestatie in de zorgsector van
1997. Samen met nog vier andere instellingen dingt Nieuw
Unicum mee naar een bedrat;
van tienduizend gulden, te be
steden aan het goede doel

ZANDVOORT - De Stichting Welzijnscentrum Zandvoort is op zoek naar bestuursleden. Men name een penningmeester is hard nodig. De
stichting heeft tot doel om ouderen te helpen om zelfstandig
te kunnen functioneren Van
de kandidaten wordt verwacht
dat zij zich betrokken voelen
bij het welzijnswerk in Zandvoort.

Sint arriveert in Zandvoort Rijk kan vijf ton geven

'De Wonderfiets'

Sponsorprijs

Welzijnscentrum

binetsplannen.
„Straks is het te laat. Ze
moeten vooral begrijpen dat
Zandvoort alleen het strand
heeft; het heeft verder weinig
te bieden. Als badplaats is het
al van de top-tienlijst verdwenen. Wanneer er een vliegveld
voor de kust komt, dan zal dat
grote gevolgen hebben voor
het strandleven."
Tijdens zijn actie werd Bol
ook geconfronteerd met mensen die een vliegveld wel als
positieve uitbreiding zien.
„Twee oudere heren vertelden
dat ze zo'n vliegeiland wel
prachtig vonden. Een passant
reageerde zelfs in de trant van
'beter hier dan in Flevoland'.
Hij woonde daar."
De tweehonderd blauwe
wijnflessen heeft Bol regelmatig bij een strandtent opgehaald. „Mijn vrouw vroeg op
een gegeven moment 'wat
moet je er toch mee?' Door het
vliegveldplan kwam ik op het
idee." De acties tegen de
komst van het vliegveld worden overigens voortgezet. Er
liggen protestkaarten bij het
Raadhuis,
Aktiviteitencentrum en het Gemeenschapshuis.
Strandwandelaars zijn geboeid door de geheimzinnige blauwe flessen op het strand van Zandvoort

ZANDVOORT - Zandvoort heeft ruim 56 kilometer verharde wegen. Jaarlijks vinden er heel wat ongelukken en bijna-ongelukken op deze wegen plaats.
Daarmee is Zandvoort geen
uitzondering. De landelijke
overheid vindt dat dit moet
veranderen. Daarom is er
op landelijk niveau op l juli
1997 een convenant getekend. Een van de afspraken
is dat het Rijk per kilometer
10 duizend gulden subsidie
geeft om dertig-kilometerzones aan te leggen. Dat
geldt ook voor Zandvoort.
Als de gemeente tenminste
voor l januari 1999 subsidie
aanvraagt.

Zandvoorts
I\l i e uws b l a d

Hans van Pelt

C

E

N

T

R

U

M

woensdag 18 november 1998

Weekmedia 17

tot 50% kortind

Met Personal Care Gard
Deze maand wordt de Personal Care Gard in
Nederland geïntroduceerd. Een persoonlijke kaart
voor iedereen die van het leven en extra kortingen
wil genieten. De kaart kent een aantal unieke faciliteiten (FitCare en FunCare), geheel afgestemd op
de eigen persoonlijke wensen van de kaarthouder.
Met do Fit Care faciliteit kan
men gebruik maken van een
groot aanbod van kortingen en
interessante aanbiedingen bij
duizenden sportfaciliteiten in
hooi Nederland on bij vele
sport- on vrijelijds winkels De
FunCare faciliteit voorziet in
aan l rekkelijke mogelijkheden
c n kortingen op het gebied van
i eizen en andere vormen van
ontspanning.
De FitCare
faciliteit
Voordeelaanbiechngen en kortinH'en van 10% - 50%
b ij sportfacilitei-

ten zoals fitnesscentra, zwembaden, maneges, squashcentra,
dansscholen, sauna's, etc
Vitamines en voedingssupplementen zijn verkrijgbaar met
kortingen tot 20% en bij sporten spelartikelenwinkels krijgt
de kaarthouder altijd 5% a 10%
korting.
Tijdens actieperiodes en themaweken zijn er aanbiedingen
die nog veel voordeliger zijn.

Vclcilo/nafiiic rerorert Nederhuid

Lekker slapen en
fit weer op met
Zwitserse wonderpil
Wie problemen heeft met slapen moet zeker het volgende
eens zorgvuldig doorlezen. Sinds anderhalf jaar is
Melatomatine ook in ons land verkrijgbaar. Een 1OO% natuurlijk product uit Zwitserland dat inmiddels al door
60.000 landgenoten wordt gebruikt om makkelijker in
slaap te vallen. Melatomatine is ook voor u de oplossing
voor een goede, regelmatige en gezonde nachtrust.
Melatomatine wordt gemaakt
uit verse tomaten. Deze groente bevat immers de stof melatonine in haar meest natuurlijke
vorm. Ben hormoon dat ook
door de pijnappelklier van de
mens wordt aangemaakt op
het moment dat het tijd wordt
om naar bed te gaan. Door tal
van oorzaken kan de lichaamseigen productie van melatoninen ontoereikend zijn om een
slaperig gevoel op te wekken.
Het Zwitserse wonderproduct
Melatomatine brengt het melatonine-niveau weer op peil, zodat u toch kunt genieten van
een volledige nachtrust.
Verstoorde nachtrust
Melatomatine kent geen bijwerkingen en veroorzaakt
geen duf gevoel bij het opstaan. Bovendien bevat dit product ook de vitaminen Bètacaroteen, C en E, die ervoor
zorgen dat de werkzame bestanddelen beter door het lichaam worden opgenomen.
Het wordt aanbevolen voor een
goede en gezonde nachtrust,

Houd spieren
en gewrichten
soepel met
Adrufyt
De spieren en gewrichten
krijgen het dagelijks zwaar
te verduren, vooral nu het
weer wat kouder wordt.
Denk maar eens aan opstaan, bukken of simpelweg
iemand een hand geven.

Adrufyf '^
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Voor een
"«"urlijk dagen
nachtritme

Fit Care

Fun Care

• kortingen bi| 12.000
sportfaciliteiten
• kortingen op voedingssupplementen en
vitamines
• standaard sportongevallenverzekenng
• kortingen op sportartikelen

• vroegboek korting
reizen tot 15%
• 25% korting op
annuleringsverzekering
• kortingen bij
hotels/restaurants
musea/theaters
cd's/boeken
evenementen

Elke kaarthouder is ook nog
eens geheel gratis verzekerd
tegen de blijvende gevolgen
van sportongevallen

Naarmate de herfst vordert en de winter nadert krijgt u
weer dagelijks te maken met de ongemakken die door
kou, wind en regen worden veroorzaakt. Dan wilt u vooral vrijer kunnen ademen en lekker kunnen slapen. Van
een goede nachtrust knapt u namelijk snel weer op.
Dampo Goodnight is een
unieke stroop die u vrijer
laat ademen, waardoor u
kunt genieten van een gezonde nachtrust. De plantenextracten zoals eucalyptus- en pepermuntolie zorgen er voor dat u direct vrijer kunt ademen. De tijm
verzacht de keel en de valeriaan en passiebloem zorgen
voor een goede nachtrust,
zodat u er de volgende dag
weer tegenaan kunt.
Waar smaakt het naar?
In Dampo Goodnight proeft
u een mix van eucalyptus,
tijm en drop. Dampo Good-

Wanneer kunt u resultaat
verwachten?
Dampo Goodnight helpt
snel. Vrijwel direct na het
innemen kunt u weer vrijer
ademen. In combinatie met
de rustgevende ingrediënten zorgt dat al snel voor
een heerlijke nachtrust.
Dampo Goodnight is verkrijgbaar bij drogist en apotheek. Voor meer informatie
kunt u bellen met Roche
Nicholas B.V., tel. (0497) 38
18 33.

Nog meer kortingen
In de loop van het komend jaar
zal het pakket van kortingen en
aanbiedingen worden uitgebreid
met musea, theaters, culturele
en muzikale evenementen, restaurants, boeken, CD's, etc.
De Personal Care Card
betaalt zich direct terug!
Onze onafhankelijkheid en het
grote aantal kaarthouders ga-

Informatie
Bel voor een gratis informatiepakket: tel. 0900-202 51 03.

Liesbelli Lis l:

"Binnen drie weken
soepele spieren en
gewrichten!"
Het zal je maar gebeuren.
Dat je spieren en gewrichten je drie weken voor een
belangrijk theaterconcert in
de steek laten. Bij Liesbeth
List bewees Chien Pu Wan
dat deze opzienbarende
kruidenformule voor soepele ledematen de beste in
haar soort is. "Een paar
dagen voor mijn optreden
voelde mijn lichaam weer
als elastiek aan. Je moet me
nu eens over het toneel zien
rennen en springen...".

bletten o.a. voor een betere
doorbloeding van het spierweefsel en een betere smering
van de gewrichten. Bovendien
zorgt het voor een versnelde afvoer van afvalstoffen, waaronder urinezuur."
Herstelproces
Dat er aan Chien Pu Wan ook
Ginseng is toegevoegd, vindt
hij een regelrechte vondst.
Deze Oosterse 'wonderwortel'
staat bekend om haar sterk vitaliserende uitwerking op lichaam en geest. "Dit versnelt
het herstelproces aanzienlijk.
Binnen drie weken zorgt Chien
Pu Wan al voor zeer goede resultaten", meent Junghans.

De Zwitserse kruidenexpert
Junghans staat niet versteld
van het snelle effect, dat Chien
Pu Wan op spieren en gewrichten heeft. "Deze kruidentabletten bevatten een combinatie
van maar liefst 20 natuurlijke
extracten. In combinatie met
elkaar hebben zij een zeer
krachtige uitwerking op het
bewegingsapparaat. De spieren worden soepel en de gewrichten gezond."
Smering gewrichten
Junghans wil graag een tipje
van de sluier oplichten over
het geheim van Chien Pu Wan.
"Chien Pu Wan heeft drie weken nodig om alle onderdelen
van het bewegingsapparaat te
reinigen, te versterken en te
stimuleren. Gedurende deze
periode zorgen de kruidenta-

Overal te koop
Melatomatine is nu overal in
Nederland verkrijgbaar in verpakkingen met 60 tabletten
(goed voor 30 nachten lekker
slapen). Te koop bij apotheek,
drogist en reformhuis. Voor
meer informatie kunt u bellen
met tel. (013) 528 49 76.
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Bewegingsvrijheid
Liesbeth List blijft Chien Pu
Wan dagelijks gebruiken. "Ik
wil die maximale bewegingsvrijheid nooit meer kwijt. Het
is de beste kruidenformule om
tot op latere leeftijd zo lenig
mogelijk te blijven. Chien Pu
Wan geeft mij die zekerheid."
Te koop bij drogist, apotheek
en reformhuis. Voor meer informatie: tel. (013) 528 49 76.
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TON
GOOSSENS
WINKELCENTRUM NOORD
Zandvoort
tel: 571 2305

Specialist in Homeopathie

Parfumerie - Drogisterij Schoonheidssalon
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Wilt u meer informatie? Bel
dan 0800 - 020 20 20 (gratis).

night is aangenaam sterk. U
ervaart meteen de directe
werkzaamheid.

voor meer geestelijke spankracht en voor het stabiliseren
van een verstoorde nachtrust
(ploegendienst en jet-lag).

. • f

Adrufyt bevat plantaardige extracten die de doorbloeding in
de spieren bevorderen en helpon bij gevoeligheid. Adrufyt
pakt stijve, stramme spieren
aan en zorgt voor soepele gew richten.

De FunCare faciliteit
Door eenvoudig eerder een reis
te boeken verzekert de houder
van een Personal Care Carcl zich
niet alleen van de beste plaats
in het vliegtuig en het hotel,
maar tevens van een stevige
korting op de reissom. Door
vroeg te boeken kan de korting
oplopen tot wel 15%! Ook krijgt
elke kaarthouder 25% korting
op de annulermgsverzekermg.

Vrijer ademen en
lekker slapen met
Dampo Goodnight

//'

Gelukkig' zijn er in de natuur
stoffen te vinden die de spieren
elastisch houden en de gewnchlen soepel en beweeglijk.
Bional heeft al deze stoffen gecombmeerd in het middel
Adrufyt.

W

randeren dat u met de kaart bij
de aangesloten winkels en instellingen hoge kortingen
kunt verkrijgen.
De Personal Care Card met de
FitCare faciliteit kost ƒ 35,00
per jaar en de kaart met de Fun
Care faciliteit ƒ 85,00. De kosten voor beide faciliteiten op één
kaart zijn ƒ 120,00 per jaar.
Zo bespaart u met één of twee
faciliteiten al snel honderden
guldens per jaar.
Gezinnen die meerdere kaarten
willen bestellen kunnen bij de
aanschaf rekenen op een extra
korting op de kaartprijs.

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 5716123
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DROGISTERIJ
PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

DRUGSTORE

KERKSTRAAT 31, ZANDVOORT
TEL: (023) 571 2513

llannle-isolerende bodyprotectors rcui Medium

Verlichting bij stijve spieren en
gewrichten
Ö
Speciaal voor mensen die last hebben van stijve spieren of
gewrichten heeft Medima een uitgebreid assortiment
warmte-isolerende bodyprotectors, zoals schouderwarmers, rugwarmers, kniewarmers en bedsokken. Als basismateriaal gebruikt Medima angorawol, een zachte,
huidvriendelijke wolsoort.
Angorawol bestaat uit 'luchtkamerljes', die samen met het
angoradons zorgen voor een
zeer hoog warmte-isolerend
vermogen. Daardoor wordt lichaamstemperatuur vastgehouden en (transpiratie)vocht
snel opgenomen en afgevoerd.
Zo blijft het lichaam altijd
droog en vat de drager van een
bodyprotector geen kou.
Therapeutisch effect
Bodyprotectors zorgen voor
een verzachtende en weldadige
warmtewerking op die plek
waar dat nodig is. Uit onderzoek is gebleken dat ook veel
reumapatiënten baat hebben
bij een bodyprotector. Dat geldt
echter met in het geval van
ontstekingen. Bij alle soorten
ontstekingen wordt warmtetherapie afgeraden. Bodyproteclors kunnen 24 uur per dag
worden gedragen, zolang als
nodig is.

Angorahaar
Angorahaar is afkomstig van
het angorakonijn. Medima
heeft een eigen professionele
konijnenfarm in Argentinië.
De dieren worden drie- tot vier-

lirxhpm/cctor.'i kunnen ono/jm/leiid irordcn !>{'(lni!>t'ii
onder i>ciron<' klcdiin>.

maal per jaar met de hand geschoren.
Dat gebeurt op een absoluut
diervriendelijke manier. Om de
konijnen te beschermen wordt
altijd een restvacht gerespecteerd. Ze krijgen een zeer goede verzorging en worden uitstekend gevoed.
Juiste materiaalmix
De voordelen van angorawol
komen volledig tot hun recht
in de juiste materiaalmix.
Behalve angorawol bestaat die
mix uit schapenscheerwol en
synthetische vezels. Scheerwol
houdt de gladde angoraharen
vast en zorgt voor de vezelvastheid van de protector. Synthetische vezels zijn onverslijtbaar
en houden de vorm van de bodyprotector vast, ook na veelvuldig wassen (30 graden).
Elastische delen garanderen
een uitstekende pasvorm en
aangenaam draagcomfort.
Voor meer informatie of uw
dichtstbijzijnde Medima-verkoopadres:
ïmgroma Consumenten Service,
tel. 0900 - 101 10 15 (55 ct/pm).

mmu wumowK msmmts • POSTBUS 202 - 3740 AG BMSH
mms viiiHmoommm m man wiimitu

Primeur van Bloem Naluurprodnklen

Gezond en fit afslanken
Gezond en slank blijven is nu ook in Nederland mogelijk
met Bloem SuperSlank, een krachtige afslankkuur voor
een gracieus figuur. Een nieuwe formule voor gewichtsbeheersing die werkt. De belangrijkste pijler hiervan is
Bloem SuperSlank. Gezien de natuurlijke aard van de ingrediënten, diverse kruidenextracten en o.a. het mineraal
chroom picolinaat, kan men met de nieuwste afslankkuur
normaal en gezond blijven eten terwijl men toch gewicht
verliest.
Het opmerkelijke van Bloem
SuperSlank is dat men zich al
snel fitter gaat voelen en meer
energie krijgt. Men krijgt geen
last van humeurige of depressieve buien, het bekende hongergevoel blijft achterwege en
de behoefte aan zoetigheid
neemt af. Dat maakt afslanken
een stuk eenvoudiger! Bij
Bloem is men erg overtuigd
van de werking van haar product SuperSlank. Bloem garandeert dat, als men niet tevreden is, men het aankoopbedrag weer in contanten terugkrijgt. De consument loopt
dus niet het risico om geld te
verliezen, terwijl men wel de
kans maakt om gewicht te verliezen. En dat is mooi meegenomen!

Bloem
Exclusief verkrijgbaar
Bloem SuperSlank is exclusief
verkrijgbaar bij door Bloem geselecteerde drogisterijen en reformhuizen. Wilt u weten waar
het bij u in de-buurt verkrijgbaar is? Bel gratis naar de
Gouden Gidslijn: 0800 - 0345
of naar de Bloem Infolijn:
(0597) 47 14 70.

Geen moeilijk dieet
Bloem SuperSlank is zeer makkelijk in het gebruik en bovendien hoeft u geen moeilijk
dieet te volgen. Slechts 2 maal
per dag ('s morgens en 's middags) een half uur voor het
eten l capsule innemen.

Introductie Aanbieding
Bloem SuperSlank a 100 capsules, voldoende voor 50 dagen ter introductie nu van
ƒ 59,95 voor ƒ 49,95. Uw introductie voordeel ƒ 10,00.

Hoe zorg je voor een
natuurlijke stoelgang?
Door ons drukke leven eten we steeds vaker onregelmatig,
hetgeen kan leiden tot problemen met de stoelgang.
Om de darmen
goed te laten functioneren is regelmaat en gezond
eten van groot beiang. Voedsel dat
rijk is aan ballaststoffen, zoals
verse vruchten en volkorenproducten, is goed voor een gezonde spijsvertering.
Natuurlijke hulp
Als je toch nog 'iets extra's' nodig hebt dan is er nu een natuurlijk middel, Wapiti Darm-

funktie dragees. Deze zijn samengesteld uit natuurlijke
kruidenextracten. Om het gewenste resultaat te bereiken,
hoeven ze slechts l maal per
dag te worden ingenomen.
Verkrijgbaar
Wapiti Darmfunktie dragees
zijn verkrijgbaar bij drogist,
apotheek en reformhuis, waar
ook proefmonsters en folders
beschikbaar zijn. Voor meer informatie: Emonta B.V., tel.
(0512) 51 80 85.

Rigoletten verhelpt brandend
maagzuur met beleid
Brandend maagzuur is het gevolg van een te hoge concentratie maagzuur. Het verhelpen ervan vraagt een behoedzame aanpak. Middelen die te
sterk werken, zorgen voor een
tegengesteld effect omdat de
maag versneld nieuw maagzuur gaat aanmaken.
Rigoletten werkt op een bijzondere wijze aan de bestrijding
van maagklachten. Het bevat
een maagzuurbindend middel
dat het maagzuur snel en langdurig neutraliseert en extra
explosies van maagzuur voorkomt.

Lees voor gebruik de bijsluiter
Niet gebruiken bij ernstige
nierfunctiestoornissen of een
verminderd zuurgehalte van
de maag. Rigoletten is verkrijgbaar bij apotheek en drogist. Voor meer informatie
Tendem, tel. (038) 431 77 47.

Slechte adem: Speciale champignon biedt nu dé oplossing!
Hoe vaak gebeurt het niet.... Je poetst je tanden,
gebruikt mondwater of neemt kauwgom. En toch heb
je een slechte adem. De oorzaak hiervan zit in je
lichaam en wel in het verteringsproces van ons voedsel. Tegen deze slechte adem en lichaamsgeur werkt,
volgens een Japanse ontdekking, een speciale champignon. Het extract van deze champignons is nu in
makkelijk in te nemen capsules in Nederland verkrijgbaar onder de naam Pro-M.
Pro-M werkt als een soort 'natuurlijke inwendige geurvreter' en
neutraliseert de onplezierige geuren van knoflook, vis of uien,
maar vooral ook alcohol en roken. Bovendien verbetert het de
ontlasting en vermindert de geur ervan. Ook wordt het
immuunsysteem versterkt door het bestrijden van giftige afvalstoffen in het lichaam.
Effectief
Pro-M werkt snel en effectief. U
hoeft dus nooit meer bang te zijn
voor een slechte adem. Eén capsule bij de maaltijd innemen is voldoende. Een verpakking met 100
capsules kunt u rechtstreeks
bestellen bij Liberty Health Care
Products, tel. (035) 548 05 48 (fax
(035) 543 00 07). Ook kunt u hier
gratis informatie aanvragen.
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Ik vind kerkhof niet eng, ik ben er graag'
[eer dan tweehonderd engeltjes houden de
acht in Residence Sterre der Zee, het
ebouw waarin het riante appartement ligt
in Ria van Winnubst en haar man Albert.
e blazen op trompetjes, soezen op witte
olkjes of kijken je alleen maar ondeugend
in. Voordat het appartementencomplex
cbouwd werd, stond er een onderkomen
oor nonnen. De engeltjes in de woning van
e familie van Winnubst krijgen hierdoor
en extra dimensie.
IJN EERSTE engeltje kreeg ik van
mijn
moeder,"
vertelt Ria terwijl
j voorzichtig een oud exemlaar met porseleinen hoofdje
it de vitrinekast pakt. „Toen
mijn verzamelwoede begonen. Er zitten ook hele wan;altige figuurtjes tussen." Ze
jont een uit hout gesneden
emelgeest met een rock 'n
jll-kuif spelend op een gitaar.
[k neem ze mee uit andere
nden als we op vakantie zijn
.1 ik krijg er natuurlijk ook een
oop."
Zelf fungeert Ria van Winubst vaak als de reddende ensl in de samenleving. Het vrijilligerswerk zit haar in het
loed. Zo is zij onder meer
Dorzitter van de Stichting
onnebloem in Zandyoort.
'eze stichting zorgt er bijvooreeld voor dat mensen met
jn chronische ziekte toch op
ikantie kunnen. De vraag van
d Vriesema, twee weken geleen in deze serie, 'Hoe zit het
iet mijn prijs in de Zonneloemactie' beantwoordt ze
;s volgt: „De loten die ik aan
d verkocht heb, zitten keurig
pgeborgen in de kluis. De
•ekking moet nog komen en
at wordt via de media groots
ingepakt. Dus Ed, rakker,
ie weet win je nog wel iets."
Naast dit voorzitterschap en
og vele andere werkzaamheen die zij belangenloos vercht, zet van Winnubst zich
iet hart en ziel in voor de
erk. Sinds 1988 is zij daar acef als vrijwilligster . Zij is oner andere coördinator van
et liturgisch beraad, wat inoudt dat zij de wekelijkse
iensten maar ook de rouw- en
•ouwdiensten samenstelt.
„Er moet van alles geregeld
orden voor de verschillende
iensten. Wat voor liederen
orden er gezongen, wat
ordt er gelezen, enzovoorts,
c ben dus vaak aan het vergaeren. Maar naast regelen,
oud ik ook van fröbelen,
huis beschilder ik deze kruim van hout," zegt Van Winubst, terwijl ze een aantal

- Hoe zit het met mijn prtfs
in de zonnebloemactie?

Ria van Winnubst vraagt
aan Elly Keur:

- Sta je dit jaar nog op de
kerstmarkt?

Foto Karin Schut

zelfsprekend niet maken om
de opdrachtgever op te zadelen met ons probleem."
Als projectleider prijst De
Waal Malefijt zich gelukkig dat
Zandvoort op zand gebouwd
is, waardoor de bouwputten
minder modderig zijn dan
waar veen- of kleigrond domineert. „Maar toch neemt dat
niet weg dat het voor ons in
deze omstandigheden behoorlijk lastig is, hoor, om een stuk
grond bouw- of woonrijp te
maken. Toevallig hebben we
net vorige week de officiële oplevering gehad van een deel
van Plan Duijnwijk. Nou, neem
van mij aan dat we ontzettend
hard hebben moeten werken
„En terecht," vindt hoofduit- om dat op tijd af te krijgen."
Derder Johan de Waal Malefijt
Een ander karwei dat de firan het Zandvoortse aanneungsbedrijf J.G. Nelis BV. ma Nelis momenteel onder z'n
SVant het is echt uitzonder- hoede heeft is de aanleg van
ik, zo slecht als dit najaar is. een bergingsbassin op het
'e hebben hier een flinke Zwarte Veld, dat na voltooiing
:hadepost aan, want uiter- bestemd is om overtollig reard zorgt die voortdurende genwater op te vangen. Iroïgen voor een heleboel stag- nisch genoeg wordt juist dit
atie. En dat moeten we toch project vertraagd door Pluvius
'eer opvangen door 's avonds persoonlijk. „Het is echt niet
n in de weekends over te wer- zo dat we meteen in de keet
en, want we kunnen het van- gaan zitten als er eens een taui-

ADVERTENTIE

___
Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag:
00.00-07:00 ZFM Nonstop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-12.00 De Watertoren
12.00-15.00 De Muziekboulevard
1500-17.00 De Kustwacht
17.00-20 00 ZFM Nonslop
20.00-22.00 De Kustwacht
22.00-24.00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00 00-07.00
07.00-09.00
09.00-11.00
1 1 00-12.00
2.00-13.00
1300-15.00
1
5.00-1 7.00
'7.00-18.00
8.00-19.00
19.00-20.00
2000-22.00
22.00-24.00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Sport
v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag:
PO.OO-OKOO
08 00-1U.UU
]u 00-12.00
'200-18.00
J 8 00-19.00
'9 00-20.00
2000-2400

ZFM Nonstop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neul)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & PaddocR
De Cocquerell
De Kustwacht

?ondaq:
00 00-09.30
09.30-10.00
000-12.00
'200-17.00
£•00-19.00
'9.00-24.00
2' 00-24 00

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
M
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht
Kustwacht Report

NU OOK OP INTERNET • HTTP:/;SURF.TO/ZFM

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Vrijwilligster
Ria Winnubst is
nauw betrokken
bij het reilen en
zeilen van het
kerkhof van de
Agathakerk

ZANDVOORT - De langurige regenval van de laatSe maanden is niet alleen
luikend voor boeren en
linders, maar ook voor aanemers van bouwprojecten.
tet Nederlands Verbond van
indernemers in de Bouwnijerheid (Nvob) heeft daarom
egin deze maand een
randbrief verzonden naar
et ministerie van Binnentndse Zaken, waarin 'de
ramatische gevolgen' voor
e branche in schrille kleu;n wordt beschreven en
oor een speciale schadereeling wordt gepleit.

_____ _

Ed Vriesema vraagt aan
Ria van Winnubst:

In deze serie leggen Zandvoorters elkaar vragen
voor. In de branding van
het Zandvoorts Nieuwsblad geven zij antwoord.

Watersnood schadepost
foor lokale aannemers

Met
en

Branding

kleine houten kruisjes met geschilderde bloempjes toont.
Als er iemand is overleden, dan
komt de naam erop te staan. Ik
vind het fijn om dan de juiste
bloemen bij de juiste persoon
te zoeken. Met Allerzielen op 2
november, een dag ter nagedachtenis aan alle overledenen, worden de kruisjes op een
groot doek met lichtjes in de
kerk gespeld en aan het einde
van de viering mogen de nabestaanden het desbetreffende
kruisje mee naar huis nemen."
En dan komen de engeltjes
weer om de hoek kijken. Van
Winnubst heeft namelijk zo'n
vijf jaar geleden het verwaarloosde kerkhof van de Agathakerk nieuw leven ingeblazen.
„Op een gegeven moment
bleek dat er een grote behoefte
bestond om overleden familieleden weer te mogen begraven
bij de kerk zelf. Sinds tijden
kon dat niet meer, omdat alle
graven bezet waren. Ik ben
daar toen ingedoken. Ik ben
gaan kijken wat er geruimd
zou kunnen worden om weer
plaats te kunnen creëren op
het volle kerkhof."
Via het kerkblad werd er
contact gezocht met nabestaanden om toestemming te
verkrijgen om verouderde graven weg te halen. „Soms bel-

Zandvoorts
BSSieuwsblad

den mensen mij dan op met
hele verdrietige verhalen. Je
moet niet vergeten dat zulke
oproepjes oude wonden weer
open kunnen rijten, ook al gaat
het om een sterfgeval van twintigjaar geleden. Ik ben zelf een
rustig en introvert type en ik
kan goed een luisterend oor
bieden. Ik laat de emoties bij
de ander. Ik ben wel zeer betrokken, maar ik kan problemen of verdriet dat ik te horen

op de fiets van Amsterdam
naar het kerkhof in Amstelveen als daar graven werden
geruimd. En ik ben nieuwsgierig naar wat er behalve wat
botten en beenderen, nog
meer bewaard is gebleven.
Laatst kwam er een speldje
mee naar boven en dat vind ik
dan ontroerend. Iets van persoonlijke bezittingen die meegegeven zijn in de kist, dat
doet me wel iets."

Ria Winnubst heeft
iets met engeltjes
krijg, wel naast me neer leggen
en er niet meer aan denken als
het me niet uitkomt."
De sympathieke vrijwilligster is nauw betrokken bij het
reilen en zeilen van het heropende kerkhof. Zo staat ze
doodgemoedereerd te kijken
bij het opgraven van stoffelijke
resten, maar besprenkelt ze
net zo lief de plantjes op een
hete zomerdag.
„Ik vind het helemaal niet
eng of luguber om bij een opgraving te zijn, hoogstens een
beetje spannend. Die tic heb ik
waarschijnlijk van mijn vader
geërfd, want die ging speciaal

„Maar dat mensen de dood
en daarmee een kerkhof erg of
eng vinden, daar snap ik niets
van. Ik ben graag op het kerkhof, de rust die daar heerst
vind ik heerlijk. Ik open elke
dag om tien uur het hek en
sluit om vier uur, in de zomer
vijf uur, weer af. Vaak blijf ik er
rondhangen, want er is altijd
wel iets te doen. In het buitenland bezoek ik dan ook graag
de lokale begraafplaatsen. Ik
doe dan toch weer nieuwe
ideeën op. Zo bestudeer ik de
indeling van de graven, bekijk
ik de verschillende soorten van
gedenkstenen en ik let op de

Kerkdiensten

m

e

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12 Tel 023-5718648,
of Faxen.023-5730497.

tje valt," verzekert De Waal
Malefijt. „Maar op een gegeven
moment is de grond zo volkomen verzadigd dat er absoluut
niet meer te werken valt."

Jan heeft als opzichter in de
duinen gewerkt. Toen ik Jan
de plek wees, had de snpodaard alweer de hielen gelicht.
aanleg van de beplanting."
Uiteindelijk vonden we hem in
Het is niet altijd stil op de een geriefelijke kuil in de pasgewijde grond rond de Agatha- torietuin. Jan heeft hem toen
kerk. De sociaal bewogen be- weggejaagd."
heerster maakt zo nu en dan
een praatje met bezoekers van
Dan worden we bruusk qnhet kerkhof of geeft hen advies, derbroken door heldere kinmaar afgelopen zomer heeft ze derstemmetjes. De kleinkindezelfs een ongenode gast moe- ren stormen binnen met moeten verjagen.
der en opa. Direct storten de
„Ik wilde net gaan afsluiten kleintjes zich op het kleurige
en ik meende dat ik nog ie- speelgoed in de hal, dat nogal
mand achter de bosjes zag ver- een contrast vormt met de
dwijnen. Ik maakte nog een ex- stemmige inrichting van de
tra ronde, want stel je voor dat rest van het huis. Ria en Albert
ik mensen per ongeluk zou.in- van Winnubst kijken glimlasluiten. Er was niets te zien, chend toe, hoe hun nazaten
maar op het moment dat ik kibbelen om een loopfietsje.
weer terug wilde lopen naar de Op de valreep schiet Ria een
uitgang, zag ik vanuit mijn persoon te binnen aan wie ze
ooghoek iets wegschieten. Be- een vraag zou willen stellen
hoedzaam liep ik naar de be- voor de volgende aflevering in
wuste plek toe en ik loerde tus- deze serie.
sen de takken van een boom of
„Elly Keur is vrijwilligster bij
ik iets of iemand kon ontwa- het Rode Kruis. Elk jaar staat
ren. Daar lag prinsheerlijk op ze met een standje op de kersteen net gedolven graf een vos markt. Dit jaar is het niet zeker
te snurken in de late zomer- of ze er bij zal zijn met een
zon."
kraampje. Mijn vraag luidt:
„Er lag nog geen steen, dus „Elly, sta je dit jaar nog op de
hij had zich op een bedje van kerstmarkt?"
vers omgewoelde aarde neerNelleke van Koningsveld
gevleid. Even opende hij een
oogje en keek mij voor een
ogenblik aan en sliep toen Dit is de vierde aflevering van de seweer verder. Ik heb snel de ric De Branding;. Eerdere delen verop 7 en 21 oktober en op 4
pastoor gewaarschuwd en die schenen
november.
haalde er Jan Warmerdam bij.

Pamper

Hervormde Kerk: zondag 10
uur: prof. dr. H.H. Miskotte uit
Amsterdam.
Gereformeerde Kerk: zondag
10 uur: mw. drs. H.B.E. van Galen uit Zaandam.
Agatha Parochie: zaterdag 19
uur: dames Bleijs en Wassenaar. Zondag 10.30 uur: dames
Bleijs en Wassenaar, radboudzqndag, mmv koor.
Nieuw Unicum: zaterdag 10.45
uur geen dienst.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB: zondag 10.30 uur:
mw ds R.M.M. Hoogewoud uit
Haarlem.

Burgerlijke stand
Periode: 7 - 13 november 1998
Geboren: Stella, dochter van
Robert, Hendricus Stuurman
en Margareta, Sofia Talakua.
Getrouwd: Ronald Hoekstra
en Wilhelmina, Henrica Ruwiel.
Overleden: Janez Augustin (57
jaar). Pieter Pijper (79 jaar).
Jan Hendrik ter Weeme (58
jaar), Marijtje de Wid-van Keulen (92 jaar). Krijntje Paap-van
der Plas (93 jaar).

Gezien de duur van de huidige regenperiode acht hij een
financiële
tegemoetkoming
van de overheid zonder meer
vereist. „Ja, dat is beslist npdig, zeker als je bedenkt dat in
onze branche van oudsher een
moordende
concurrentie
heerst. Geconfronteerd met
deze tegenslag raakt een aantal bedrijven dus automatisch
in de problemen." Tot deze
conclusie komt ook J. Koster
van het gelijknamige aannemersbedrijf in de Zeestraat 40.
„Natuurlijk bestaat er zoiets
als een ondernemersrisico,"
EN OUDERE man vererkent hij. „Maar dit is wel zo
extreem dat je het niet meer
telde rne laatst dat hij
een andere Zandvoorter
eenvoudig onder domme pech
kunt rangschikken."
vroeg om zijn sigaret uit te maken. Hij had er last van. De
Momenteel zijn Koster en roker reageerde bot. „Ik zei tezijn drie personeelsleden bezig gen hem 'als je het niet doet,
om een extra etage te bouwen zal ik eens even rondbazuinen
boven de wasserette in de Hal- wat jij tussen 1940 en 1945
testraat, hetgeen danig wordt deed'." De Tweede Wereldoorbemoeilijkt door de vrijwel on- log zit nog steeds diep bij veophoudelijke plensbuien. „Na- len.
tuurlijk probeer je daar zoveel
Arend Bos schreef er daarmogelijk maatregelen tegen te om met hulp van Cor de Vries
treffen," verzucht hij. „Maar en Jac. van den Bos een boek
tegen zóveel regen valt gewoon over. Vier jaar lang deed de
niet af te dekken. Met name oud-verzetsstrijder over het
een activiteit als metselen boek. Sinds zondag is 'Zandwordt daardoor zo goed als on- voort tijdens de bezetting, ledoenlijk. We proberen altijd zo ven in het Sperrgebied' in de
lang mogelijk door te gaan, winkel te koop. Woensdag
maar op een gegeven moment bood Bos het eerste exemplaar
houdt het toch echt op. Dan aan burgemeester Van der
kun je niet anders dan maar Heijden aan in de Gertenbach
weer eens verlet geven."
Mavo, de school die vernoemd
is naar de gefusillieerde ZandAls relatief kleine onderne- voortse drukker van Het Pamer komt de schade voor Kos- mol.
Het boek behandelt de oorter extra hard aan. „Ja, dit
kost me een heleboel geld, dat log chronologisch. Het gaat
ik nergens kan verhalen. Voor nadrukkelijk in op het leven
mü is het zonder meer een van de Zandvoorters en maakt
rampnajaar. Ik hoop dan ook duidelijk wat zij allemaal niet
waarachtig dat er door die mochten en soms wel deden.
brandbrief van de Nvota één of Bos vertelt ook het een en anandere schaderegeling komt." der over zijn eigen leven en zijn
Zijn eerste zorg is echter het eigen familie. Voor allen die
uitblijven van een yorstperio- deze tijd hebben meegemaakt
de. „Want stel dat hier ook nog in Zandvoort is het daarom
eens een strenge winter ach- een interessant document.
teraan komt... Dan zijn we naVerrassend zijn de stukjes
tuurlijk helemaal mooi klaar." over het bruine verleden van

Weekenddiensten
POLITIE: Alarmnummer 112.
Anders tel. (023-) 5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112. Anders
(023-)
5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: 023-5319191.
HUISARTSEN: (in het weekend en 's avonds) (023-)
5730500.

De wekelijkse aanbieding uit
het dierenasiel betreft geen
luiers maar een lieve kater die
Pamper heet. Hij is vier jaar
oud, is zwart en heeft witte
voetjes. Pamper is een echte
buitenkat die, na hij u begroet
heeft, graag 's avonds bij de
verwarming ligt te dromen. Hij
is een echte gezinskat maar
niet geschikt voor een huishouden met al te kleine kinderen. Meer informatie over
Pamper is te krijgen bij het
Kennemer Dierentehuis, Keesomstraat 5, telefoon 57.13888.

GEZONDHEIDSCENTRUM
(tel. 5716364): uitleenmagazijn: 13.00-14.30 weekdag.,
spoedgevallen za en zon: doktersdienst 0900-1515.
APOTHEEK:
Zandvoortse
Apotheek, J. Mulder, tel.
(023)-5713185, openingstijden
(alleen voor recepten): zat
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zon 11.30-12.30 en 17.00-18.00
uur. Info (023-) 5713073.
WIJKVERPLEGING: (spoedgevallen in weekend en 's
avonds) tel. 0900-1515.
VERLOSKUNDIGEN:
Mevrouw S. Naron-Ngo Tjeck
en/of mevr. A.C.M. Gombert
en/of P.J. van der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel.
(023-) 5714437.

Herinnering
Straks is de Pellikaanhal verdwenen. Is het niet jammer dat
niets meer aan deze hal herinnert? Dat vinden Cor Korver en de
gebroeders Gansner ook. Daarom zijn ze bezig om een plannetje
te maken voor een metalen gedenkplaat. Die zou in de stoep
neergelegd kunnen worden. Knikkerende kinderen, ouders met
kinderwagens, wandelaars op zondagmiddag, iedereen die door
de nieuwe wijk Park Duijnwijk loopt krijgt dan de kans om
letterlijk even stil te staan bij de verdwenen oude hal.

Omstreden diner
Nog een klein vervolgje op een verhaal vorige week in de krant
over het kerstdiner van de raadsleden. Han van Leeuwen (D66)
ziet er weinig kwaad in dat het kerstdiner door de gemeenschap
betaald wordt. „Het moet kunnen. Als we het zelf zouden moeten betalen, zou het vast niet doorgaan. Als er geen minimabeleid was, waar wij overigens hard voor geknokt hebben, dan zou
het wat anders zijn. Een potje op tafel zetten tijdens het diner?
Nee, dat is liefdadigheid." De onkostenvergoeding die de raadsleden krijgen (tweehonderd gulden) en raadsledenvergoeding
(ongeveer vierhonderd gulden netto) is volgens Peter Boevé
(ouderenpartijen AOV/Unie 55 plus) bedoeld voor andere zaken,
maar dat wil niet zeggen dat hij er moeite mee heeft om op eigen
kosten uiteten te gaan. „Een diner is ook erg leuk als we het zelf
moeten betalen. Het is de bekroning van het feit dat we in de
raad nu zo goed met elkaar omgaan. Ik kan me wel de kritiek
voorstellen van mensen die het raar vinden. En het moet natuurlijk niet allemaal te enthousiast gaan, met flessen wijn van
honderd gulden of zo. Ongebruikelijk is het niet, bij bedrijven
gebeurt het ook."

Pas op voor 'rioleringsservice'
Er is een gezegde dat luidt 'Aan de deur wordt niet gekocht'. In
het geval van de 'rioleringsservice' zit daar een hoop waarheid
in. Er zijn weer twee jongemannen gesignaleerd die onder het
mom van een 'rioleringsservice' langs de deuren gaan. De politie
raadt aan om daar niet op in te gaan, maar te kiezen voor een
bedrijf waarvan men zeker weet dat het bonafide is. In elk geval
is het belangrijk om van te voren een prijs af te spreken volgens
een politiewoordvoerder. Overigens heeft de politie de twee
heren van de 'rioleringsservice' nog niet kunnen spreken.

Zingende kinderen gevraagd
Mevrouw Lijnzaad genoot vroeger nogal van Sint Maarten. In de
buurt waar ze destijds woonde kwamen veel kinderen langs de
deuren. Inmiddels woont ze in de Kerkmanflat in de Lijsterstraat. Helaas heeft ze woensdag maar een kind gezien. Ze
nodigt alle Zandvoortse kinderen uit om volgend jaar bij haar
langs te komen. „Want de bewoners van de Kerkmanflat vinden
die zingende kinderen heel gezellig," aldus mevrouw Lijnzaad.

Kunst of gekunsteld
Het valt niet mee om in Zandvoort een idee te lanceren zonder
daarover in discussie te moeten gaan. Eugène Weusten, de
organisator van het Politiek Café en contactpersoon van de
actiegroep 'Laat de Kust met Rust' is ook geestelijk vader van
de Zandvoortse Kunst- en Cultuurkalender 1999. Hij is een
beetje geschrokken van de kritiek van zijn plaatsgenoot Lou
Koper in een lokale krant. Koper vond de kalender geen kunst
maar een 'commercieel wangedrocht'. De columnist heeft gelijk
als hij het op de markt brengen van een kalender commercieel
noemt. Aan kalenders wordt meestal stevig verdiend, met name
de glossy exemplaren zijn duur. Voor de makers van de Zandvoortse kalender was het overigens niet te doen om de grote
mate van kunstzinnigheid. Meer om de betrokkenheid van
kunstzinnig aangelegde Zandvoprters bij een betaalbaar prqduct van eigen bodem, dat een bijdrage levert aan het millenniumcadeau. Velen werkten daarom vrijwillig mee en tegen kostprijs. De kalender is door de mengeling van kunst en dorpse
cultuur herkenbaar; hij misstaat beslist niet boven keukentafel
of op het toilet. Gewoon door het volk en voor het volk.

Meer bellen minder plakken
Aan postzegels plakken hebben de medewerkers van de gemeentelijke organisatie een broertje dood. In plaats daarvan
grijpen ze liever naar de telefoon. Volgens de laatste cijfers geeft
het (mobiele) telefoon- en faxverkeer een 'boven trendmatige'
stijging te zien. De begroting voor 1998 geeft aan dat de telefoonkosten met tienduizend gulden structureel worden overschreden. Een probleem levert het niet op, het college kort dat
gewoon op de portokosten. Die zijn tienduizend gulden minder.
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Zandvoort. Bos heeft dat niet
willen verzwijgen, omdat het
NSB-gehalte in Zandvoort veel
hoger lag dan elders. 22 Procent was volgens hem sympathisant of lid van de NSB. In
het boek komen zelfs diverse
namen van 'foute' Zandvoorters voor.
Critici zullen de schrijver
mogelijk een gebrek aan selectie verwijten, terwijl anderen
het juist prettig zullen vinden
dat Bos zoveel details wil vertellen. Hij haalt er veel bronnen bij, zoals een geuzenlied
en een belastingaanslag van de
Duitsers die een sabotage-actie doorberekenden aan de bevolking.
Of het boek ook aanslaat bij
jongeren is nog even de vraag.
Zijn die nog wel geïnteresseerd
in de oorlog en in dikke boeken? Volgens het voorwoord
van oud-politiecommissaris
P.J. van Uzendoorn is het in
elk geval wel belangrijk dat ouderen jongeren blijven informeren over de Tweede Wereldoorlog. Daarom is het goed dat
'Zandvoort tijdens de bezetting' is verschenen, vindt Van
Uzendoorn.
Monique van Hoogstraten
•Zandvoort tijdens de bezetting;, leven in het Sperrgebied' is digitaal gemaakt door de Printerctte van Wini
Jubels. Het bock kost 89,90 en is verkrijgbaar bij de Briinu op de Grote
Krocht.

ADVERTENTIE

woensdag 18 november 1998

Weekmedia 17

fBakièn- en opleidingenkrant van Weekmedia
i^msterdams Stadsblad
P.!§mer Courant
'dé Nieuwe Bijlmer
yv)„*{"--}
Nieuwsblad Gaasperdam

Amstelveens Weekblad
Aalsmeerder Courant
Uithoornse Courant
de Ronde Vener

K >•';','•" V ''
Bultenveidertse Courant

DE
WOONSTICHTING

Woonstichting De Key is een zelfbewuste,
marktgeoriënteerde, maatschappelijk verantwoorde onderneming in de volkshuisvesting.
Met ca. 31.000 woningen, hoofdzakelijk in
Amsterdam gelegen, en ruim 300 medewerkers behoort De Key tot de grootste
corporaties van Nederland.

Zandvoorts Nieuwsblad
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Voor de afdeling Service Onderhoud en voor de Interne Aannemerij
zoeken wij

timmermannenm/v
In de functie binnen de afdeling Service Onderhoud verricht u
timmerwerkzaamheden aan of in bewoonde woningen van De Key.
Verder houdt u zich o.a. bezig met eenvoudig tegel- en stukadoorswerk, klein metselwerk aan binnenmuren, graaf- en straatwerkzaamheden, eenvoudig loodgieters- en elektricienswerk en eenvoudige
schilder- en isolatiewerkzaamheden. U plaatst hang- en sluitwerk en
vanzelfsprekend bent u verantwoordelijk voor de noodzakelijke
administratieve afhandeling. U gaat deel uitmaken van een team van
tien vaklieden.

Banketbakkersschool verkoopt ook.
'Of dat te
eten is?
Meneer...
dat zijn
kwaliteitsproducten.
Wij werken
met eersteklas grondstoffen'

Daarnaast zoeken we voor de Interne Aannemerij een allround
timmerman. Interne Aannemerij De Key is een zelfstandig bedrijf
binnen de woonstichting. Breed actief op het gebied van bouwkundig en installatietechnisch onderhoud. U verricht timmerwerkzaamheden voor professionele woningbeheerders, gemeentelijke
instanties en particulieren.

Foto Jaap Maars

Profiel
U bent een actieve timmerman (of -vrouw) met bij voorkeur het
diploma LTS-C Bouwkunde en het gezeldiploma Timmeren.
U beschikt over goede materiaalkennis en een rijbewijs B. Verder is
van belang dat u ruime ervaring in de bouw en renovatie van
woningen heeft. U bent flexibel, kunt goed met mensen overweg en
hebt verantwoordelijkheidsgevoel.
Salariëring
Salariëring is afhankelijk van opleiding en ervaring. De Key biedt
daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder
een premievrij pensioen en een eindejaarsregeling van 6%.
Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over de functie binnen de afdeling Service
Onderhoud kunt u zich wenden tot de heer B. Herrebrugh, hoofd
Service Onderhoud, telefoon (020) 675 09 71. Voor de functie
binnen de Interne Aannemerij kunt u zich wenden tot de heer
J. Haakman, hoofd Interne Aannemerij, telefoon (020) 665 84 86.
U kunt uw schriftelijke sollicitatie binnen 10 dagen richten aan
Woonstichting De Key, t.a.v. afdeling Personeelszaken,
Jan Tooropstraat 29, 1062 BK Amsterdam. U kunt bellen met
de afdeling Personeelszaken voor een sollicitatieformulier,
telefoon (020) 621 43 08.

'Speculaaspoppen leren bakken voor Sint'

N

og even en Sinterklaas is
weer in het land. Dat
betekent topdrukte voor
de banketbakkers. Ook op
de opleidingen voor bakkers begint het banketbakkersbloed te kriebelen. Op De Berkhoff, een
vakschool voor bakkers
en koks en kelners, leren
de banketbakkers in spe
deze maanden hoe ze speculaas, marsepein en banket kunnen maken.
„Als een plaat met veertig
koeken uit de oven komt
en ze zien er prachtig uit;
mooi gestreken, mooi
gebakken, een lust voor het
oog; dan loopt het water je
in de mond," zegt Peter
Kruizinga (56), directeur
van de school. Kruizinga is
geboren voor het bakkersvak. Reeds als klein jonge-

tje wist hij dat hij banketbakker wilde worden.
„Het leek me zo verschrikkelijk leuk. We hadden in
de buurt waar ik woonde
een erg aardige bakkerij
met glas-in-loodraampjes.
Het was daar heel ouderwets; op de toonbank stonden glazen stolpen waar
slagroomsoesjes onder
lagen en daarvan kreeg ik
er dan eentje als ik 's-zater-'
dags met mijn vader koekjes ging halen. En het
luchtje dat in de winkel
hing, een mengsel van chocolade en gebakken producten, dat was ook zo lekker."
Als scholier heeft
Kruizinga het vak geleerd
op De Berkhoff in
Amsterdam. Voor hij later
terugkwam als leraar en
directeur, was hij jarenlang
banketbakker. Ongeveer de

helft van de huidige leerlingen op De Berkhoff wil
eveneens bakker worden.
In het tweede jaar maken
zij kennis met de basistechnieken en in het vierde
jaar kunnen ze zich daadwerkelijk gaan specialiseren.
Rond Sinterklaas wordt op
de school door de bakkers-

leerlingen traditioneel veel
snoepgoed gebakken. „In
de periode .-november en
december laten wij de kinderen marsepeinfïguurtjes
en fruit maken, harten en
poppen van speculaas, banketletters, banketstaven.
Alles wat bakkersbedrijven
met Sinterklaas produce-

ren, maken wij hier. Het
wordt hier ook verkocht.
We hebben een winkel,
open van tien tot half elf en
van kwart voor een tot
kwart over een, en daar
kan iedereen terecht voor
de dingen die wij maken."
„Of dat te eten is?
Meneer... dat zijn kwaliteitsproducten! Wij werken
met eersteklas grondstoffen. Alleen, het is een
school dus voor sommige
dingen is roomboter te
duur. Maar de kwaliteit van
margarine is tegenwoordig
zo goed dat wij daarmee
een uitstekend product
kunnen maken. En we werken met echte slagroom,
vers fruit, noem het maar
op."
Waarom is het zo leuk om
als banketbakker te werken? Want het is fysiek
toch een zwaar beroep; je

moet vroeg je bed uit en
staat vaak tien uur lang op
je benen. Kruizinga: „Het
is leuk, omdat het een creatief vak is waarbij je je
handen gebruikt. Het kenmerkende attribuut van de
bakker is dan ook de spuitzak, dat is een verlengstuk
van zijn handen, waarmee
hij garneert en opschriftjes
maakt. Als banketbakker
kun je creatief verschillende smaken combineren en
werk je met veel kleuren
en materialen, zoals marsepein, crème, slagroom en
chocolade. Wanneer je iets
moois gemaakt hebt dat de
mensen met liefde aansnijden en heerlijk opsnoepen
bij een kopje koffie, dan
heb je als banketbakker je
doel bereikt."
Jan Pieter Nepveu

UBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren.
Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.
Bel 0900-8991161. •
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

PERSCOMBINATIE

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Antaris
In het Leo Polakhuis, divisie Somatiek, hebben wij vacatures.

A L R A V E N V A N HALL C O L L E G E
n E RO n P S O P L E I D l N C E N

SECHETARIAAT,BEDRI1FSADMINISTRATIE,
COMMERCIËLE DIENSTVERLENING,
JURIDISCHE DIENSTVERLENING, LOGISTIEK,
AUTOMATISERING EN BEVEILIGING

Zet een stap op weg naar een nieuwe carrière
Begin een praktijkgerichte beroepsopleiding (MBO)
Opleidingen en cursussen op diverse niveaus
Opleidingen volgens verschillende leerwegen (werken &. leren, school Sc stage)
Dag- en avondopleidingcn
Opleidingen voor schoolverlaters en volwassenen
Enkele opleidingen voor volwassenen starten ook in februari!

woensdag 25 november 1998,19.00-21.30 uur
Secretariaat

Roelof Hartstraat i,
1071 VE Amsterdam
tel.: 020-662.77.98
de trams j. 5, i:. :o e» 14 stoppen voorde di-iir

Bedrijfsadministratie
Commerciële dienstverlening

Admiraal de Ruijtenveg 410,
1055 ND Amsterdam
tel.: 020-682.98.55
(ram 12stopt voor de deur

Logistiek

Schipluidenlaan 20,
1062 HO Amsterdam
tel.: 020-516.16.16

Automatisering

station Lflylnon is iiftitbij. tram i slopt daar ook

Juridische dienstverlening

Beveiliging (ook: opleidingen voor
politie, landmacht en marcchausse)
WAI.HAVKN VAN HALL COLLEGE
P O S T U U S 9006, 1006 A A A M S T E R D A M
C E N T R A A L I N F O R M A T I E N U M M E R : 020-516.16.16

PCM Uitgevers nv is uitgever van onder meer de dagbladen: de Volkskrant, Trouw,
Het Parool, NRC Handelsblad en Algemeen Dagblad en van de Weekmediauitgaven.

Het Zprgcentrürn Led ;
Polakhuis en het
';
Centrum voor senioren:
Pë Drie Hoven zijn per
•'l jan'uari;;i?98'gefu--:: Vseerd tot de stichting '••'••
Antaris, een organisatie
'.wet ruim 600 yerzor- •
girigs- en verpleeghuisplaatsen en ruim 700
.;. medewerkers. Binnen 7,
^Antaris vindt de müjti- j
'disciplinaire zorg- én :•
"dienstverlening aSff""!;?
cliënten en:,bewqners
plaats in vier divisies ; :•
1
Zorg, t.yv.: twee divisies
somatjek, één divisie
geestelijke gezond.heidszorg en ééndivi- >
sie sëmi-:en extramüra- '
ie zorg-; Daarnaast zijn
• er eérVdrietal ónder- •
steunende diensten. ', •

De divisie is door de fusie, een verbouwing en een nieuwe methode
van zorgverlening volop in beweging. Deze situatie is voor
medewerkers niet makkelijk maar biedt wel uitdaging.
De divisie is onderverdeeld in vier afdelingen. Twee afdelingen in het
verzorgingshuis en twee in het verpleeghuis. De leiding over de
afdelingen ligt in handen van de afdelingsmanagers zorg.
Wij zijn ten behoeve van de bewoners van het verpleeghuis op zoek
naar enkele kandidaten voor de functie van

VERZORGENDE M/V
derde niveau
fulltime en parttime
Taken:
Vanuit multidisciplinair samengestelde teams, de bewoners verzorgen,
verplegen en begeleiden.
U werkt cliëntgericht, naar aanleiding van zorgplannen. De
verzorgende is mede verantwoordelijk voor een goed woon- en
leefklimaat en begeleidt tevens leerlingen en stagiaires.
,
U beschikt over één van de volgende diploma's; ziekenverzorgende,
MDGO-VP, Bejaardenverzorgende, MDGO-VZ, of thuiszorg C of D
niveau. U bent in staat zelfstandig binnen een multidisiplinair team te
werken. U heeft affiniteit met de oudere mens en u bent in staat
cliëntgericht te werken. U ziet het als uitdaging om in een in
ontwikkeling zijnde organisatie te werken. U bent bereid alle diensten
volgens rooster te draaien.
Arbeidsvoorwaarden en Salariëring:
Het gaat om dienstverbanden voor onbepaalde tijd,
arbeidsvoorwaarden volgens CAO Ziekenhuiswezen en uw salaris
wordt afhankelijk van uw functie ingedeeld in FWG 30 of 35.
Informatie:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mw. C. Blom,
afdelingsmanager zorg. Tel.: 020-6155828.
Solliciteren:
Uw sollicitatiebrief kunt u richten aan het Leo Polakhuis, t.a.v.
mw. A. Rensen, dienst PO&O, Ookmeerweg 268, 1069 MZ
Amsterdam.
De sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden op 30 november en
1 december.

Een deel van de productie van bovengenoemde uitgaven wordt verzorgd door het
Grafisch Bedrijf Amsterdam (Perscombinatie B.V.). Onderdeel daarvaVi is de afdeling
Drukkerij, waar ongeveer 70 mensen werken.
Bij de drukkerij bestaat een vacature voor de functie van:

part-time
MEDEWERKER INKTMAGAZIJN (m/v)
De medewerker inktmagazijn is verantwoordelijk voor:
- het gereedmaken van de inkten voor het drukproces;
- het schoonmaken van inktbakken en inktrollen;
- het bewaken van de inktvoorraad.
Van de kandidaten voor deze functie wordt het volgende verwacht:
- opleiding op LTS-niveau;
- goede communicatieve eigenschappen;
- een hoge mate van zelfstandigheid;
- een klantgerichte' werkhouding.
Gemiddeld wordt 19.75 uur per week gewerkt in een tweeploegendienst.
De werktijden zijn als volgt:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

week l
vrij
9.30-13.45
9.30-13.45
9.30-13.30
9.30-13.30
6.00- 9.00

week 2
11.30-16.30 uur
13.15-16.30 uur
13.15-16.30 uur
19.00-22.15 uur
17.00-20.30 uur
vrij

Het salaris bedraagt ± ƒ l .900,- bruto per maand.
Nadere inlichtingen over deze functie kunt u krijgen bij de heer A. Schellinger,
groepsleider Drukkerij, telefoon 020-562 2524.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de afdeling Personeelszaken van
Perscombinatie B.V., ter attentie van de heer D. van Hille, personeelsfunctionaris,
Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, onder vermelding van vacaturenummer
DvH/98.12.
De sollicitatietermijn sluit op 28 november 1998.

maakt deel uil van {^ regionaal opleidingen centrum amsterdam en omstreken

Adverteren? bel met: 'Amsterdam: Wilfred ElemSaas óf Marjan van- heuvelen. 020-56;| 3Qff

020-347 34 22
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De huidige medewerkster is onlangs een trotse moeder geworden. Daarom zoeken wij

SUZUKI

een enthousiaste, gemotiveerde

Suzuki Almere b.v. is. dé officiële
Suzuki-dealer voor Almere en Zee-

VERKOOPASSISTENTE

;

woide, Ze legt dé .nadruk op het
duurzaam bieden van goede kwaliCPM NEDERLAND K. V. is omlert/ccl van Europa 's grootste field marketing organisatie. Wij ondersteunen grote

teit en • geloofwaardige service. '•'.

A-merkfabrikanten bij het optimaliseren van de verkoop, verkrijgbaarheid en presentatie van hun producten op de werkvloer.
Door de inzet van vertegenwoordigers, tnerchandisers, (verkoop-)advisettrs, /wstesses en rackjobbers worden biiitendienst-

Hiermee is reeds iri korte tijd een

die minimaal 3 dagen per week samen met haar de job zal gaan klaren. Dat houdt in:

iloelxtellingen van onze klanten gerealiseerd. CPM INTERNATIONAL heeft /.I(H) vaste en ruim 21.000 field-medewerkers in

uitstekende naam ;•.' opgebouwd.

het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden op de verkoopafdeling, waar-

\Suzuki Almere b.y.'is hierdoor in

onder de administratieve afhandeling van de verkopen van nieuwe en gebruikte

dienst verspreid over 16 Europese landen.

Per direct zijn wij in Amsterdam. Almcrc en omgeving op zoek naar nieuwe enthousiaste;

auto's en het verlenen van assistentie bij de ontvangst van klanten. Bij gebleken

Almere uitgegroeid tpt nummer

Parttime M ARS Ver k o o p a d v i s e u r s

geschiktheid kan dit uitgroeien tot volledige klantenbehandeling.

één in de verkoop van Japanse:
. personenauto 's in de particuliere '•

U gaat op maandag, dinsdag en donderdag {van 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags) zelfstandig verkooppunten van /oetwaren en ijs
^bezoeken voor onze klant Mars. U adviseert hen op het gebied van assortiment en presentatie. Tevens biedt u vcrkoopacties aan.
Bent u spontaan, gemotiveerd en heeft u affiniteit met de verkoop, dan hebben wij voor u de baan die u zoekt.

Wij bieden u leuk en uitdagend werk in uw regio met een ffitetl salaris

We denken bij deze functie aan een vlotte, representatieve jonge vrouw met een oplei-

sector. Kortgeleden betrok Suzuki

ding op MEAO- of gelijkwaardig niveau, in het bezit van het rijbewijs en enkele jaren

Almere b.v. haar nieuwe, ultra-

ervaring in de directe verkoop. Het goed in teamverband kunnen werken en de bereid-

rnoderrïe

heid om ook op zaterdag actief te zijn, moet aanwezig zijn. Het salaris en de secun-

garagebedrijf

dat 7

daire arbeidsvoorwaarden worden in overleg vastgesteld.

november j.l. officieel is geopend.

en een passende (infumtenverRoctliitK. U maakt gebruik van uw auto.
Uiteraard zorgen wij voor een gedegen verkaop/presentatietraining.

Om voorbereid te zijn op de verdere groei van zowel het merk Suzuki alsook de groei

Suzuki is in Nederland de succes-

van verkopen van Suzuki Almere b.v. zijn wij eveneens op zoek naar een

volle marktleider in net. segment.

Rent u geïnteresseerd? Bel dan binnen 5 werkdagen naar CPM NEDERLAND B.V. tel.: (030) 287 60 60.
U krijgt dan direct meer informatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met Simonc Kok.

kleine, zuinige' en .betrouwbare
auto's. Elke dag bewijst het merk

Bent u de persoon die wij zoeken, dan kunt u per direct aan de slag.

VERKOOPLEIDER

', dat góéde kwaliteit,, comfort én
:..compleetheid en voordelig \auto- •
rijden 'prima

samengaan. Met

. de kortgeleden geïntroduceerde,

welke in samenwerking met twee verkopers en een assistente kan zorgdragen voor

unieke Wagon R? en'Jimhy is de-

Geostick b.v. gevestigd in Uithoorn, met een jong enthousiast team van
45 medewerkers, is een moderne drukkerij voor zelfklevende etiketten.
Naast de eigen produktie van etiketten, verkopen wij elektronische etikettenprinters, labelsoftware en volautomatische etiketteermachines.

:

het behalen van de doelstellingen voor verkopen van nieuwe en gebruikte auto's.

vernieuwing gestart van de gehele

Bij gebleken geschiktheid kan hij opgenomen worden in het managementteam van

Suzuki-lijn. De-introductie in 1999

de groep ondernemningen waartoe Suzuki Almere behoort.

van een mini-van, en uitbreidingen
Voor een ervaren autoverkoper kan deze functie een verdere ontwikkeling van zijn

in de Vitara-en Jimny-lijn continu-:
eren dit.

•""'/; :.' • ' • • • ' '

::

- .'"'• '

carrière betekenen. Het prestatiegericht kunnen werken dient door hem als een

:

uitdaging te worden beschouwd. Het salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zal

Wij zoeken voor onze service afdeling een:

hieraan gekoppeld zijn.

SERVICE MONTEUR

Belangstelling voor deze functies? Stuur dan binnen 14 dagen na het verschijnen van

(in bezit rijbewijs)

dit blad uw schriftelijke reactie met een recente pasfoto aan Suzuki Almere b.v.,

die na een interne opleiding de volgende taken
zelfstandig bij onze klanten kan uitvoeren:

Postbus 1559, 1300 BN Almere, ter attentie van de vestigingsmanager de heer

• Het periodiek onderhoud plegen op etikettenprinters
(veelal gekoppeld aan PC's) en etiketteerautomaten.
• Het oplossen van storingen hieraan
• Afleveren en instruktie geven op verkochte machines
en software.
• Overige algemene interne technische werkzaamheden.

informatie vooraf kunt u bellen met 036 - 548 22 55.

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u uw sollicitatiebrief richten aan:
Geostick B.V.
Postbus 45 • 1420 AA Uithoorn
T.a.v. dhr. M.F.M. Schmitz - Tel. 0297-514134
www.geostick.nl

C.W.C, de Creef. Uw reactie zal vertrouwelijk worden behandeld. Voor telefonische

ia ~.\

ER ZIT MEER IN SUZUKI

Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort

l

Postbus 505

M

2040 EA Zandvoort
Fax 023 571 49 24

Geld verdienen is makkelijker dan je denkt!

Telefoon 023 571 77 41

Het Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt
Vroeger spraken wevnn spuitgast, mamde brandweer doet veel meer dan alleen
het blussen van branden. Er gebeurt een
ongeluk, waarbij gevaarlijke stoffen
vrijkomen. Iemand zit vast in een lift
tussen de zevende en achtste verdieping. Een auto ligt op zijn kop in een gracht. Mensen zitten bekneld in
hun voertuig na een stevige botsing. Kelders zijn volgelopen met water als gevolg van een fikse regenbui.
De spuitgast van vroeger heeft zicli ontiuikkeld tot een goed opgeleide, technische hulpverlener. De brandwcer komt in actie wanneer mensen of dieren in benarde posities verkeren. Een veelzijdig en afwisselend beroep dus, waarbij het aankomt op teamgeest, sportiviteit, verantwoordelijkheidsgevoel en stressbestendigheid.
Brandweer Amsterdam is op zoek naar enthousiaste mensen voor de functie van

ADSPIRANT - BRANDWACHT
VROUW/MAN

GARAGES IN DEVERHUUR
Binnenkort komen voor leden van E M M vrij voor verhuur:

BEZORGERS

garage Sophiaweg W, huur ƒ 115,00 per maand en
garage Keesomstraat 69A, huur ƒ 120,00 per maand

Je hoeft er niet vroeg voor op te staan
en je zit er ook niet elke dag aan vast.

Bij de toewijzing van de garage Sophiaweg hebben huurders van de
woningen aan de Sophiaweg de voorkeur.
Bij de toewijzing van de garage Keesomstraat hebben huurders van
de woningen Keesomstraat 273 t/m 395 oneven de voorkeur.

Een paar uur per week is al genoeg.
Wil je dat?

De toewijzing van de garages vindt plaats aan leden. De huurder binnen het aangegeven voorkeursgebied met de langste woonduur is de
eerste kandidaat.

Bel dan ons kantoor:
telefoonnr. O23-5717166

U kunt inschrijven door een brief met uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen aan
E M M, Postbus 505, 2041 EA Zandvoort.
De inschrijftermijn sluit op woensdag 25 november 1998.

in 24-uurdienst
woningbouwvereniging E M M

Vrouwen wórdt nadrukkelijk verzachtte solliciteren;
Om in aanmerking te komen voor deze functie:
- heb je minimaal een afgeronde opleiding op VBO C-niveau;
- ben je minimaal 21 jaar en maximaal 29 jaar;
- is je lengte minimaal 1.65 meter en maximaal 2 meter;
- beschik je over technische vaardigheden en heb je technisch inzicht;
- heb je een goede gezondheid;
- ben je sportief aangelegd en kun je goed zwemmen;
- spreek, lees en schrijf je goed Nederlands.

Programma Restaurant Queenie

Zandvoorts Nieuwsblad

„HERFST 1998"
*

Selectieprocedure
De selectieprocedure voor deze functie bestaat uit een sporttest, een test hoogte-/engtevrees, een
psychologische test, een test technisch(e) vaardigheden/-inzicht, een selectie-interview en een op
de functie gerichte medische keuring. Ook zul je op een bepaald moment tijdens de selectieprocedure een Verklaring Omtrent Gedrag moeten kunnen overleggen. Als je de selectieprocedure
met goed gevolg hebt doorlopen, volgt na aanstelling een basisopleiding bij de Brandweer
Amsterdam.
Salaris
Het salaris bij aanstelling is afhankelijk van leeftijd minimaal ƒ 2.602,-- en maximaal ƒ 3.242,-- bruto per maand (salarisschaal 5), excl. brandweertoeslag. Brandweer Amsterdam biedt voorzieningen voor kinderopvang.
Belangstelling?
Stuur dan een sollicitatiebrief met je CV naar Brandweer Amsterdam, t.a.v. de afdeling
Personeelszaken, Weesperzijde 99,1091 EL Amsterdam, Je sollicitatiebrief dient binnen 3 weken
na verschijningsdatum van deze vacature in ons bezit te zijn. Voor meer informatie kun je bellen
naar 020-555 6605 of 555 6711.

Vrij. 27 nov.:

Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

Wijnproefavond, thema „Frankrijk" en „Zuid-Afrika",
afgesloten met een bourgondische maaltijd.

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Woensd. 9 dec.:

Oer-Hollandse avond met o.a. stamppotten, capucijners etc.

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Do. 10 dec.:

Zeeuwse mosselavond

Do. 17 dec.:

Oer-Hollandse Avond

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
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Alle woensd., dond. en vrijdagen
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Kerkplein 11, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerling

Voor reserveringen en/of inl tel. 5713599

Haltestraat 22, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort

'

een 7-gangen verrassirigsinenu
voor ƒ 85,- per twéé personen;

Haltestraat 9, Zandvoort

De Vonk

Hogeweg 2, Zandvoort

Vondellaan 2A, Zandvoort

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Station"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort
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O P E N HUIS
Kostverlorenstraat 47
zaterdag 21 november
van 11.00-13.00 uur
Goed onderhouden karakteristiek vrijstaand
woonhuis met vrij uitzicht. Riante achtertuin
met zomerhuis. Grondopp. 483 m2. Ind.: vestibule; hal; woonkamer met semi open keuken
met mbouwapp.; kelder; toilet; 1 e et. overloop;
3 slaapkamers, balkon, moderne badkamer
met hgbad, toilet en 2 wastafels. Ind. zomerhuis' entree; woonkamer met keukenblok;
slaapkamer; badkamer met douche en toilet.
C v. Het woonh. is v.v. alarminstallatie en isgedeeltehjk v.v. dubbele beglazing.
Vraagprijs ƒ 595.000,- k.k.
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Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN
Brugman Ascona Luxe moderne
witte Keuken met afgeronde zijden. Afmeting
320 cm. Compleet mcl inhouwapparatuur,
waaronder een
220 liter koelkast.
Als afgebeeld

5.995,-

MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
NVM

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

SCHIPPER

Openingstijden'
maandag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

KOZIJNEN

Brugman Malmö Schitierende
3MDF imdekleuriKp cassette keuken.
Afmeting 290 x 172 cm. Compleet met
inbowvanparatmir.
ff {\ f* /[\

ALUMINIUM°KUNSTSTOF

7.95Ur

Kozijnen - Schuifpuien - Dakkapellen

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

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

onze. infoo-fMtatic.fa6Cee.Tf

AMSTEIVEEN Biiiclërij
;

aan!

Vraag naar

sW+"®

020 - 441 ai 9$ ..-^j.ï':^:??ï&liiiv:£ii

Inhouwapparatuur
Linnen 18 uur
geleverd.

KEUKENS & BADKAMERS

GRONINGEN Oosterhamrifclaan 53
050 -573 67 57 '-;, • :••: V:;#W'#;B£££&

DICHTSTBUZUNDE BRUGi\IAN SHOWROOMS:
AMSTERDAM, Stadhouderskade 74,020-6752956. HOOFDDORP, Kruisweg785 C. 020-6533462.
ZAANDAM, Pieter Ghijsenlaan 11/Provincialeweg. 075-6157867. ZOETERWOUDE. Hoge Rijndijk 195.071-5892086.
Overige adressen vindt u in de Gouden Gids.

Meer loten, meer kans, meer winst

Loterij
joenen uit

DIEPENBROCKHOF 63

HOORN,

VERHUIZEN?
ï Sinoyiérrihiëirr 19953

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

meeste Kanjerpunten heeft verzameld, wint dan het grootste aandeel in de prijs
En er is altijd meer 1 Elke week
valt het fantastische PostcodeMiljoen Dit keer verraste Gaston
de winnaars met postcode 8322
AV in Urk Met hun 6 loten zijn
zij per lot ruim 166 duizend gulden rijker1 En dat allemaal voor
12,50 per Postcodelot 1
Daarbij blijft de Megajackpot
stijgen Die staat inmiddels
alweer op 4 miljoen'
Gaston Starreveld: "Wat zou
ü doen met al die Postcode
Miljoenen7

Binnenkort is het zo\er Op
Nieuwjaarsdag valt voor de
derde maal in de geschiedenis
de Postcode-Kanjer, die dit keer
minstens 21.4 miljoen gulden
groot is'
De Postcode-Kanjer is een echte
spaarprijs Elke maand dat u

meespeelt m de Postcode Loterij,
krijgt u een Kanjerpunt En aan
het eind van het jaar tellen al uw
Kanjerpunten mee voor de trekkmg van de Kanjer Nadat de
notaris de winnende postcode
heeft getrokken, verrast Henny
Huisman de winnaars met 21,4
miljoen En u begrijpt, wie de

Als u nu de bon op deze pagina
instuurt, speelt u deze maand
nog mee in de Nationale
Postcode Loterij Dat betekent
naast kans op alle wekelijkse
prijzen, dat u per lot ook nog
Kanjerpunten kunt verzamelen
voor de trekking van de
Postcode-Kanjer Aarzel dus niet
langer, want uw Kanjerpunten
kunnen
straks miljoenen waard
zijn 1

BON-VOOR-21,4-MILJOEN
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
LJ Ja, ik wil kans maken op de
per maand de inleg van onderstaande rekening af
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle PostcodeMiljoenen en doe mee aan te schrijven.
de Nationale Postcode Loterij.
D de heer
D mevrouw
15098 11
D 4 x / 12,50 (vier lotnummers)
Naam:
D 3 x / 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x / 12,50 (twee lotnummers)
Adres:
D 1 x ƒ 12,50 (een lotnummer)
Postcode:
l l Ü3, ik wil ook elke week kans
Plaats:
maken op alle Bingoprijzen van de
(Post)bankGrote Sponsor Loterij
nummer:
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
Bel mij bij een prijs
D / 30,- (drie lotnummers)
Tel:
boven ƒ 10.000,D ƒ 20,- (twee lotnummers)
Geboortedatum:
D ƒ 10,- (een lotnummer)
(dag-maand-jaar)
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen
in blok/etters Deelname houdt m aanvaarding
van net reglement, verkrijgbaar bi; het
secretariaat
Bon uitknip.
Nationale Postcode Loterij/Grote Sponsor Loterij
Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

Datum:
Handtekening:

BLOTER!JH

PostcodeMiljoenStraat

8322 AV
in Urk
Stand Mega Jackpot

4 miljoen
De BMW
5641 TV 011 in Eindhoven

Ds Bingo getal 1 t/m 22
*
24 29 22 07 40
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06 14 31 41

WEES EENS EERLIJK, waar denkt u aan als u naar de foto
kijkf De grote dakoverstekken het kloeke dakkapel, het
balkon11 Doet de vriendelijke architectuur van deze ROBUUSTE TWEE-ONDER-EEN-KAP met GARAGE u ook niet aan
wintersport denken, aan Oostenrijk''! Tja, dat hebben wij nu
ook' Ooit als type Figaro m '93 geboren bevindt deze UNIEKE
WOONKANS zich in een van de Componistenhoven De
verfrissende architectuur in combinatie met het energiezuinige en milieuvriendelijke bouwsysteem staan hier borg voor
een fijne en comfortabele woontoekomst Wij doen een
poging om uw nieuwsgierigheid te bevredigen de begane
grond, die bedekt is met een fraaie marmoleum vloer v v
sierbies, geeft u in combinatie met de warme kleurstelling op
de spuitwerk wanden, direct een warm en zonnig gevoel De
vergrootte woonkamer brengt u d m v een grote schuifpui in
de ZONNIGE-PAL-ZUID ACHTERTUIN De dichte luxe keuken is een L vorm in een eigentijdse kleurstelling (diverse
rode tinten) en v v granieten werkblad, vaatwasmachme,
oven, keramische kookplaat RVS afzuigschouw en koelkast
Op de 1ste verd treft u 3 slaapk aan en een fraaie „voel je
thuis ' badk met hgb , 2de toilet, separate douche en wastafel Het geheel is betegeld met een mooie 10x20 geglazuurde
wandtegel die horizontaal aangebracht is (toilet/keuken
idem) Vaste trap naar 2de verd waar zolder/CV berging en
waar aansl /afvoer wasmach Aanv in overleg (kan desgewenst spoedig) Vraagprijs / 409 500 K K
Inl de Peyler Vastgoed, tel 0229 285185 fax 0229-285188

Da Bingo getal 23 t/m 36
08 f 10.000,-

20

f 20,-

03

f 1.000,-

43

f 10,-

35

f 100,-

36

f9,-

17

f 50,-

11

f 8,-

32

f 40,-

44
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34
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f 25,-
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Gastons Surprise
Sinterklaas
Surprise
Record Show
zondag 22 november
20.00 uur op RTL 4

Zetfouten voorbehouden

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

ERKENDE
VERHUIZERS

*

Heeft u met doza getallen
een volle kaart, dan wint u de
Thuisbingo van
f 25.OOO,-

Kijk, bel
en win!

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Studeren op zolder
V.-onderhoud

lii^iiS^

üiï iïï" ooi 9een materialen.

Aan een nieuwe
C.V.-ketel toe?
Wll bieden

l te

u een
vanat

Dakkapellen in alle soorten en maten
Traditionele constructies.
zeer goed geïsoleerd.
Van onderhoudsarm en
degelijk materiaal.
In één dag geplaatst
d.m.v. prefab elementen.
Dubbel glas
van binnenuit te reinigen.
Verzorgen van melding
of bouwvergunning.
Doorlopende garantie
en financiering mogelijk.
Aantrekkelijke project kortingen.

-n:

Rijk aan Ruimte met Ruitei
vraag naar onze documentatie, bel: 072-5022700, £ax: 072-502273
of post de bon zonder postzegel naar:
Antwoordnummer 1751,1620WK URSEM.
Stuur mij uw documentatie:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:

/<mMHBa0

Ruited
DAKKAPELLEN

Bezoek onze showroom openinguijdon mx-wr 900-17 30 u ia. 10 00-M 00 u adres Ni|vci heidsierrem M. I6^SVX Urscf
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ZVM-zaterdag mist
veel kansen
maar wint ruim
ZANDVOORT - De halve
misstap van vonge week
maakte het zaterdagteam van
Zandvoortmeeuwen nu goed
door Bloemendaal in eigen
huis met 1-4 te verslaan. Pery
van Rhee was met drie doelpunten goed op dreef.
Het was geen hoogstaande
partij voetbal. Zandvoortmeeuwen hoefde echter niet
tot het uiterste te gaan aangezien Bloemendaal niet over
veel kwaliteit beschikte. De
Zandyoorters konden het zich
permiteren twee handen vol
met kansen te missen. De dubbele cijfers waren zeker wel
mogelijk geweest.
Nu bleef het in de eerste helft
tot twee doelpunten. Ruud
van Laere opende de score om
vervolgens Ferry van Rhee in
staat te stellen de nummer
twee van de middag te scoren,
0-2. De Zandvoorters misten
de strijdlust om de wedstrijd al
voor de rust te beslissen.
Ook in de tweede helft geen
hoogstaand voetbal. Rocco
Termaat was de de enige die
zich aan het matige spel onttrok en toonde weer een voorbeeldige inzet. De Zandvoorters waren desondanks een
paar maatjes te groot voor
Bloemendaal. Ferry van Rhee
voerde met twee treffers de
score op naar 0-4. Zandvoortmeeuwen geloofde het toen
helemaal wel en daardoor
kreeg Bloemendaal de kans de
eer te redden, 1-4.
„We hebben in deze wedstrijd heel rustig kunnen voetballen," stelde coach Fred van
Rhee. „Nee, goed voetbal was
het niet, maar de punten zijn
binnen."

Joost Koenders
stapt in de Dutch

.. ZANDVOORT - Joost Koenders zal komend raceseizoen
zijn opwachting maken in de
Dutch Nationaal toerwagenkampioenschap twee liter. De
Nederlandse kampioen in de
Saxo Cup gaat voor het Match
Racingteam rijden in een Citroen Xsara Coupe.
Komende winter zal deze
wagen, in de straatversie goed
voor 167 pk, omgebouwd worden tot een volwaardige challenger voor het spectaculaire
Dutch-geweld op het circuit
van Zandvoort. De auto wordt
gesponsord door Citroen Zuidoost. Teun Lankhaar, de directeur van dit bedrijf en bestuurslid van de Citrosportclub is enthousiast. „Dit wordt
ons derde seizoen op het Circuitpark Zandvoort en de positieve reacties van onze klanten
op de ondersteuning van Amber Peeters in de Saxo Cup
hebben ons doen besluiten de
Xsara Coupe te ondersteunen.
De dynamische kwaliteiten
van de Xsara hebben zich bewezen in het Spaanse en Franse rallykampioenschap en ook
Joost Koenders staat op
scherp. In combinatie met een
professioneel team als Match
Racing moeten er kansen
zijn."

Lions slikt een ruime
nederlaag tegen koploper
lengers het surplus aan lengte
en ervaring goed uitbuitte en
langzaam de verkregen yoorsprong vergrootte. Hierbij
gooide een klein incident wat
roet in het eten van Lions om
te proberen in het kielzog van
Challngers te blijven. Ook het
beetje geluk liet Lions in de
steek, waardoor kostbare punten verloren gingen. Ruststand
22-36 m het voordeeel van
In de nieuwe sporthal met Challengers.
een mooie ambiance moest
Lions het opnemen tegen lijstaanvoerder Challengers uit
Hoofddorp. Dit geroutineerde
team met honderd jaar basketbalervaring zou een zware kluif
zijn voor het jeugdige Lions.
Met veel enthousiastme begonnen de Zandvoorters aan
deze zware klus.
Ook in de tweede helft proDe tegenstander opende de beerde Lions wat aan deze
score met vijf punten op rij. achterstand te doen, maar
Toen gooide Lions alle daar de lange mensen bijna teschroom van zich af en liet zien gen een maximaal aantal van
het scoren niet verleerd te zijn. vijf persoonlijke fouten aanlieDaardoor waren in de beginfa- pen was coach Valjavec verse van de strijd de kansen over plicht zijn spelers met de rem
en weer. Het was een gelijkop- erop te laten spelen. Aangegaande strijd waarbij Lions in zien ook de Zandvoortse quade vijftiende minuut zelfs op rds geen stempel op de wedvoorsprong kwam, mede door strijd konden drukken bleef de
Robert ten Pierik en Ron van marge schommelen tussen de
der Mije. Ten Pierik was overal tien en vijftien punten.
op het veld aanwezig. Zowel
Toen ook de vermoeidheid
defensief als offensief en in de
duels met de lange tegenstan- een woordje ging meespreken
ders was hij succesvol
werd er in de laatste fase van
dit duel niet goed gebasketIn de loop van de eerste helft bald en kon Lions de kloof met
moest Peter Noortman het Challengers niet meer dichten.
veld ruimen door een oplo- Dat leidde tot een enigszins
pend aantal persoonlijke fou- geflatteerde 46-65 nederlaag.
De Zandvoortse basketbalten. Deze krachtige center
werd prima vervangen door sters kenden geen enkel proDustin Visser, maar -ook deze bleem met het wel heel zwakke
kon niet verhinderen dat Chal- Hoofddorp. De Lions liet zich

ZANDVOORT - De Lions
basketballers waren tegen
koploper Challengers 3 niet
opgewassen. De Zandvoorters gaven goed partij maar
gingen met 46-65 ten onder.
De basketbalsters van Lions
hadden geen kind aan
Hoofddorp 4 en wonnen met
overmacht, 74-36.

Honderd jaar
basketbalervaring

ZANDVOORT - De fusie
tussen de voetbalverenigingen Zandvoortmeeuwen en
Zandvoort'75 leek dit jaar gestalte te krijgen. Sinds vorige
week is er een behoorlijke
kink in de kabel gekomen nu
blijkt dat Zandvoort'75 liever
met de derde Zandvoortse
voetbalvereniging TZB verder wil gaan.
Ook TZB, die in eerste instantie was uitgenodigd voor
fusiebesprekingen
tussen
Zandvoortmeeuwen en Zandvoort'75, maar niet wenste
mee te doen, heeft plotseling
belangstelling voor besprekingen maar dan wel alleen met
Zandvoort'75. Volgens TZB
kan niet met Zandvoortmeeu-

echter niet beïnvloeden door
het zwakke spel van de tegenpartij, maar speelde haar eigen
spelletje. In de eerste vijf rninuten kon Hoofddorp taijblijven (8-7) maar een tempo verhoging van de Zandvoortsen
betekende reeds een vroege
beslissing van de wedstrijd. Na
een kwartier spelen had Lions
een ruim gat geslagen en was
de partij gespeeld, 31-7.

Voor de Meeuwen waren het
belangrijke drie punten. Het
totaal kwam op zes waardoor
Ripperda voorbij gestreefd
werd en Velsenoord in het vizier werd gekregen. In de eerste helft gingen beide teams
heel omzichtig te werk. Zowel
IVV als Zandvoortmeeuwen
zochten naar de zwakke momenten en plekken. De Zandvoorters, die de laatste weken
toch wel enigszins beter in
vorm komen, speelden ook nu
niet een prima inzet.
Daardoor een licht veldoverwicht hetgeen echter geen
doelpunten zou opleveren. In
de tweede helft kwam Zandvoortmeeuwen sterk te voor^chijn. Het offensief zette IW
"iet de rug tegen de muur.
doelpunten konden niet uit-

ZANDVOORT - TZB leed
zondag een gevoelige en onverwachte nederlaag tegen KLM
De Zandvoorters beheersten
wel het spel doch faalden m de
afwerking en verloren met 3-2
Trainer Joop Blom had zich
een beter verjaardagscadeau
gewenst dan het lesultaat dat
nu werd aangeboden De lies
met spintuaha. die hij van zijn
team kreeg, had hij graag geimld vooi de drie punten Het
zat er echter met m dit keer
De bovenste plek moest TZB
door deze nederlaag inleveren
aan Heemstede
De Zandvoorters waren wel
sterker maar verdedigend niet
alert genoeg Het overwicht
van TZB leverde wel kansen
op, doch die werden met bcnut KLM loerde op de counter
en scoorde halverwege de eerste helft de openingstreffer In
het laatste kwartier van de eerste helft leek toch nog alles
goed te komen TZB verhoogde het tempo en door doelpunten van Riek de Haan en Mischa Tibboel werd alsnog met
een 1-2 voorsprong gerust.

„Het ging wel heel gemakkelijk," stelde coach Olaf Vermeulen. „We bleven echter wel
ons spelletje spelen en lieten
ons niet verleiden tot eenzelfde spel als de tegenpartij. De
wedstrijd was bij de rust al gespeeld, we hadden geen enkel
probleem met dit team."
Topscorers mannen: Robert
ten Pierik 16, Ron van der Mij e
11. Vrouwen: Sabine Dijkstra
22, Aniecke van Litsenburg 20,
Miranda Dijkstra 12, José KoOok in de rebounds moest Lions het afleggen tegen Challengers
per 12.

Zandvoortmeeuwen in de wachtkamer
wen onderhandeld worden
omdat er tussen beide clubs
een te groot mentaliteis verschil zou zitten. TZB heeft wel,
volgens het bestuur, meer
overeenkomsten met Zandvoort'75 en aangezien TZB in
2007 de velden aan de Kennemerweg moet verlaten leek dit
het juiste moment om het verzoek van Zandvoort'75 te honoreren en te gaan spreken
over een fusie.
Zandvoort'75 lijkt eveneens
plotseling van gedachte veranderd te zijn. De intentieverklaring tussen deze club en Zandvoortmeeuwen, die er ligt,

heeft blijkbaar weinig waarde
meer. Voortzitter Snijders
meldt in het clubblad nummer
acht dat het bestuur besloten
heeft om maar eens te onderhandelen met TZB. Het TZBnieuws zegt dat dat Zandvoort'75 geheel opgeslokt zou
worden door Zandvoortmeeuwen en dat tevens een herindeling van de velden aan de
Duintjesveld weg reden genoeg waren om te gaan praten
met de zaterdagclub.
Zandvoortmeeuwen
was
door deze nieuwe ontwikkelmgen behoorlijk verrast en het
bestuur besloot de leden in te

lichten op een in de haast belegde informatieavond. Zo'n
veertig leden waren afkomen
op deze avond waarin voorzitter Cees van Dijk een heldere
uitleg gaf van hetgeen zich zo
de laatste jaren heeft afgespeeld.
Daarbij werd uiteengezet
dat de leden van zowel Zandvoortmeeuwen als Zandvoort'75 zich hadden uitgesproken voor fusiebesprekingen. Die waren in een vergevorderd stadium en daarbij werd
uitgegaan van een convenant
tussen gemeente en beide
clubs. Dat hield onder ander in

dat bij doorgaan van de fusie
de nieuwe club vijf velden zou
krijgen Uit het laatste voorstel
van de gemeente bleek dat vier
velden werden aangeboden.
Dit viel voor Zandvoortmeuwen tegen en die kon dat niet
accepteren. Het voorstel van
wethouder Oderkerk bleek een
praatstuk te zijn waar wel degelijk over onderhandeld kon
worden.
TZB bleek intussen, met de
op handen zijnde verhuizing
van hun complex, belangstelling te hebben om mee te praten over een herverdeling van
de velden Dat hield tevens in

In het begin van de tweede
helft had TZB de zege veilig
kunnen stellen De mogelijkheden daartoe waren er, doch
toen de afwerking niet lukte
zakte het spelpeil KLM was in
de persoonlijke duels feller en
met een paar rake en snelle
uitvallen werd TZB op een 3-2
Foto Rob Knottei achterstand gezet. In de slotfase ontwikkelde TZB nog een
offensief dat echter met het gedat Zandvoort'75, zoals boven- wenste resultaat opleverde.
vermeld, met TZB liever wil
verder gaan en omgekeerd
„We hadden deze tegenstanTijdens de informatieavond der normaal gesproken kunbleek dat vele leden van Zand- nen hebben," vond Joop Blom
voortmeeuwen teleurgesteld „We speelden echter met fel
waren in de houding van vooral genoeg Het is jammer dat we
Zandvoort'75. Vele stelden verloren, maar alles is echter
vragen. Zij meenden dat het nog mogelijk in deze competibestuur van Zandvoortmeeu- tie."
wen zich correct had opgesteld
en spraken zelfs van onbehoorhjk gedrag van de buren Voorzitter Van Dijk, stelde zijn leden echter gerust en wilde de
ontwikkelingen eerst afwachZANDVOORT - De ZHC
ten, waarmee de leden zich wel hockeysters zorgden voor een
konden verenigen. De leden fraaie zege op Muiderberg De
van de voetbalclubs Zand- bezoeksters kregen van de
voort'75 en TZB gaan zich op Zandvoortsen geen kans en
30 november uitspreken hoe gingen met 5-2 ten onder
nu verder te gaan
ZHC begon m hoog tempo
aan de wedstrijd en dat bracht
na een minuut spelen de eerste
treffer tot stand Nma Tump,
die scoorde, zorgde zodoende
voor een lekker begin De
Zandvoortse hockeysters werden dit keer bijgestaan door
mascotte Pamela Ratcheva
Dit jongste zes jarige lid van
ZHC gaf het team een extra
stimulans
„Dit was een bloedstollende
Met goed hockey bleef ZHC
partij handbal," aldus Dirk
Berkhout.
de stnjd beheersen Een mo„We hebben revanche geno- ment van onoplettendheid bemen op een eerder dit seizoen tekende nog wel de gehjkmageleden nederlaag tegen HVH ker, maar nog voor de rust was
Het is heerlijk om op zo'n ma- de stnjd beslist Doordoelpunmer te winnen Door deze over- ten van Miranda Schilpzand,
winmng draaien we goed mee. Helen Plantenga en Rebecca
Het enige minpuntje is dat we Willigers nam ZHC een dik verook nu vele kansen hebben ge- diende 4-1 voorsprong
mist, maar voor het overige
was het sensationeel"
Ook m de tweede helft was
het betere spel van ZHC Het
Doelpunten vrouwen: Mireil- hoefde niet zonodig meer,
le Martina 4, Wendy van Stra- maar Muiderberg kon toch
ten 4, Suzanne Bruijnzeel l, met veel inbrengen MuiderMaaike Cappel l, Claudia berg scoorde nog wel 4-2 doch
Paap l Mannen. PatiickTerp- een tempo verhoging van ZHC
stra 5, John Terpstra 4, Edwin betekende de definitieve beBerkhout 4, LUC Vukic 4, Mar- slissing Miranda Schilpzand
tijn Hendrikse 2, Erwm Spruit zorgde met een fraaie treffer
voor de uiteindelijke 5-2 st
l, Marcel Reumann l
overwinning.

Puike wedstrijd
ZHC-hockeysters

Kwiek geroutineerder
dan ZVM-handbalsters
ZANDVpORT - Het eerste
optreden in de nieuwe sporthal was voor de handbalsters
van ZVM-Rabobank niet
succesvol. De reserves van
DSG/Kwiek waren geroutineerder en wonnen met 1118. De Zandvoortse handballers speelden een sinderende
uitwedstrijd tegen HVH en
stelden op slag van het eindsignaal met 21-20 de overwinning veilig.

De ZVM handbalsters schoten iets te kort tegen DGS/Kvviek

Foto Rob Knotter

Bridgers bezetten Nieuw Unicum
ZANDVOORT - De door
de Zandvoortse Bridgeclub
georganiseerde vijfde Nieuw
Unicum Bridgedrive is een
geweldig succes geworden.
Maar liefst 170 paren waren
aanwezig op De Brink aan de
Zandvoortselaan.

Belangrijke drie punten
voorZandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen heeft zondag
goede zaken gedaan door de
uitwedstrijd tegen IW met
1-2 te winnen. Door deze drie
punten hebben de Zandvoorters IW vaster op de laatste
Plaats gedrukt.

TZB faalt in
de afwerking

Aanvallend liep het voortreffelijk en verdedigend heerste
Lions onder de borden. Vervolgens werd razend snel de aanval gekozen en vielen de schoten op de juiste plek, door de
ring. Bij de rust had het team
van coach Olaf Vermeulen de
stand opgevoerd naar 44-12. In
de tweede helft schakelde
Lions naar een lagere versnelling. Aanvallend kon Hoofddorp daar wat meer gebruik
van maken, doch Lions zorgde
wel met de nodige scores dat
de voorsprong ruim bleef. Ondanks het gezapige tempo
bleef Lions duidelijk de betere
en won zoals het wilde met 7436.

Klaas Langereis
vangt meeste vis

ZANDVOORT - De leden
van de Zeevis Vereniging
Zandvoort waren weer actief
voor een wedstrijd vanaf de
Pier in IJmuiden. Er werd behoorlijk gevangen met uiteindelijk Klaas Langereis als winnaar.
Door het mooie weer was het
druk op de pier en ook de benchten van goede vangsten
trokken vele vissers. Tijdens
de wedstrijd werd veel puitaal,
knorhaan, steenbolk en gulletjes gevangen. Klaas Langereis
ving de meeste vis en won. De
tweede plaats ging naar Cas Al
terwijl Peer van Warmerdam
derde werd.
Op het strand zijn de laatste
dagen ook goede vangsten genoteerd. Vooral kleine gul,
schar, bot, wijting en zeebaars
vielen op. Aanstaande donderdagavond organiseert de visvereniging een wedstrijd op
het strand.

Zandvoorts
l\l ie uwvsb I a d

blijven. John Keur zorgde voor
een 0-1 voorsprong waarna
Barry Paap de stand verdubbelde, 0-2.
e wedstrijd leek beslist en
Zandvoortmeeuwen probeerde de minuten vol te spelen.
IW kwam echter onverwachts
tot een tegentreffer, hetgeen
voor wat paniek in de Zandvoortse verdediging zorgde.
Toen Jeffrey van de Broek de
kleedkamer mocht opzoeken
werd het nog een hectische
slotfase.
De Zandvoorters werden in
de verdediging gedrongen en
moesten alle zeilen bij zetten
om overeind te blijven. De
Zandvoortse defensie speelde
vervolgens een geconcentreerde partij. Werd de defensie uiteengespeeld dan was het de
voortreffelijke doelman Mare
Buchel, die onheil voorkwam.
Met de 1-2 overwinning heeft
Zandvoortmeeuwen weer uitzicht op een hogerpositie op de
ranglijst. Zondagmiddag om
twee uur komt Hoofddorp op
bezoek, een niet te onderschatte tegenstander.

Die paren moesten zien 32
spellen tot een goed einde te
brengen. De stemming zat er al
gelijk in, de wedstrijd werd in
een plezierige sfeer gespeeld
en de gezelligheid stond voorop. Nadat alle kaarten waren
gelegd en de computer de resultaten had uitgeprint kon
om half zes de ceremonie rond
de prijsuitreiking beginnen
Wethouder Hogendoorn, zelf
een van de deelnemers aan de
drive, sprak zijn dank uit aan
de organisatie en aan de Nieuw
Unicum. Tevens kon hij een
cheque van vijfduizend gulden
overhandigen aan mevrouw
Van der Leest, hoofd fondsenwerving van Nieuw Unicum.
Dit bedrag zal worden besteed
voor de aanschaf van aangepaste toestellen voor de bewoners van Nieuw Unicum.

male competitie, er werd gestreden voor plaatsing in de finale op 26 mei 1999. De eerste
twee in iedere lijn komen daarvoor in aanmerking.

De uiteindelijke winnaars
werden de heren Koot en Fenger met een respectabele score
van 67 procent. Als goede
tweede eindigden de heren
Groothuizen en Zeepvat met
64 procent, terwijl de derde
plaats ging naar de heren de
Jong en Tokkie met 63 procent. Mevrouw Molenaar en de
heer Van der Meulen werden
het succesrijkste ZBC-paar
door met 62 procent beslag te
leggen op de zevende plaats.
Na afloop keken zowel de organisatie als de deelnemers terug
op een prachtig evenement
waarbij de grootste winnaars
de bewoners van Nieuw Unicum waren.

De strijd op donderdagmiddag werd in de A-lijn beheerst
door de heren Hogendoorn en
Weijers. Met 64 procent bleken
zij de sterksten, op de voet gevolgd met een procentje minder de dames Van der Meulen
en Boon. Na drie wedstrijden
staan de heren Hogendoorn en
Weijers fier bovenaan. De dames Van Dillen en De Muinck
bezetten de tweede plek.

De woensdagavond was voor
de bridgers de avond voor de
Koningsbeker. De resultaten
telden niet mee voor de nor-

De gelukkigen in de A-lim
waren de heren Groenewoud
en Smit en Mevrouw Molenaar
met de heer Koning. Beide paren scoorden 61 procent. De Büjn gaf een overwinning te zien
voor de dames Van Deursen en
Van Duijn met 59 procent en
tweede werden mevrouw Koper en de heer Luykx met drie
porcent minder. De dames Eijkelboom en De Fost kunnen
zich ook al voor de finale opmaken, omdat zij met 63 procent in de C-lijn als eerste emdigden. De tweede plaats was
voor de dames Van der Meer
en Sikkens met 59 procent

In de sfeervolle sporthal ontwikkelde zich m het begin een
gelijkopgaande strijd. Zowel
Kwiek als ZVM-Rabobank
kwamen met leuk handbal
voor de dag hetgeen na zeven
minuten een 2-2 tussenstand
opleverde. ZVM miste toen een
strafworp hetgeen Kwiek beter deed en wel scoorde. Toch
bleef de strijd nog enige tijd
gelijkopgaan ZVM-Rabobank
bleef in de buurt bij Kwiek
mede door goed optreden van
doelvrouwe Anita Reumann,
die ook nog eens een paar
strafworpen stopte,
In het tweede gedeelte van
de eerste helft liep ZVM-Rabo
tegen een paar minuten straffen op en daarvan profiteerde
het geroutineerde Kwiek door
een ruststand van 5-8 op het
scorebord te zetten. In de
tweede helft bleef ZVM het
sterke Kwiek behoorlijk partij
bieden. Tot 10-13 bleven de
Zandvoortsen bij en was een
goed resultaat nog mogelijk.
Ook nu profiteerde Kwiek op-
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timaal van vrouw meer situaties door de eindstand op 11-18
te bepalen.
„Toch hebben we een goede
wedstnjd neergezet," meende
coach Rijk Oppelaar. „Ik ben
zeer tevreden over het vertoonde spel In dit team zit
veel talent, waarmee we een
tijdje vooruit kunnen. Tegen
dit geroutineerde Kwiek kónden we lang bijblijven maar op
een gegeven moment waren
we op."
De Zandvoortse mannen
speelden tegen HVH een spectaculaire partij handbal Beide
teams waren volkomen aan elkaar gewaagd en gaven geen
duimbreed toe. Bij de rust
keek ZVM-Rabo tegen een 10-8
achterstand aan Snel in de
tweede helft liep HVH weg
naar een 13-9 voorsprong en
leek het gedaan met de Zandvoorters Het team van coach
Dirk Berkhout beschikte echter over de juiste veerkracht en
kwam sterk terug. Bij 14-14
was de strijd weer geheel open.
In de slotfase nam HVH toch
weer een beslissend lijkende
voorsprong, 20-18. Een mentaal ijzersterk ZVM knokte
zich weer terug tot 20-20 door
doelpunten van goed spelende
Edwin Berkhout en LUC Vukic.
In de laatste minuut veroverden de Zandvoorters balbezit
waarna John Terpstra de 20-21
liet aantekenen Met nog een
halve minuut te gaan kreeg
HVH geen kans meer iets terug
te doen.

Mischa Tibboel
(TZB)
9X

Riek de Haan

(TZB)

Q

7X

Ferry van Rhee

(ZVM.zat)

@

6X

Sander Hittinger

(ZVM.zat)

@

5X

In de B-lijn legden mevrouw Ruud van Laere
5X
(ZVM.zat)
@
Janssen en de heer Santoro de
kaarten in de beste volgorde, Eindelijk een volledig voetbalprogranima en de spelers hadden
waardoor zij met 66 procent het nog niet verleerd. Er werd behoorlijk gescoord. Vooral
royaal eerste werden. De 61 Ferry van Rhee was_ op dreef en had niet drie doelpunten een
procent van het echtpaar Lan- belangrijk aandeel in de zege van de zaterdagvoetballers van
ting was goed voor de tweede Zandvoortmeeuwen. Van Rhee klimt op naar de derde plaats
plaats. In deze groep gaan rae- met zes treffers. Leider Mischa Tibboel voegde een doelpunt
vrouw Janssen en de heer San- aan zijn totaal toe en zijn collega van TZB, Riek de Haan, liet
toro aan de leiding, op de twee- eveneens eenmaal het net trillen en staat nog steeds tweede.
de plaats gevolgd door de da- De strijd op de topscorerslijst gaat tot op heden tussen de
spelers van TZB en die van Zandvoortmeeuwen-zaterdag.
mes Eijkelboom en De Fost.

Geen punten, wel beter
voetbal van Zandvoort
ZANDVOORT - Zandvoort'75 heeft het ook niet
gered tegen AFC'34 en verloor met 2-4. Door de terugkeer van Rob Gansner als
laatste man, was er wel meer
rust in het team te bespeuren en speelde Zandvoort'75
een van de betere wedstrijden van dit seizoen
Doordat Gansner de plaats
in de verdediging innam
schoof Edwin Anesen op naar
het middenveld Dat biacht
meer voetbal in het Zandvoortse team Bovendien ging
het goede voetbal gepaaid met
een grote dosis inzet. De openmgsfase beloofde veel voor de
Zandvoorters Na tien minuten
was het Edwin Anesen die de
badgasten op een 1-0 voorsporng zette.
De Zandvoorters hadden m
deze fase het beste van het
spel en AFC'34 probeerde met
uitvallen toe te slaan Toen na
een halfuur de bal onvoldoende werd weggewerkt, en deze
voor de voeten van een AFCspeler terecht kwam was het
meteen raak, 1-1. In de slotfase
van de eerste helft poogde
Zandvoort'75 nog met een
voorsprong te gaan rusten
doch de kleine kansjes werden
met benut.
Ook m de tweede helft speelde Zandvoort'75 met onverdienstelijk. Kansen kwamen er

wel maar de juiste afwerking
ontbrak Zo was Mare Hoppe
dicht bij de tweede tieffei Zijn
inzet veidween echter lakelings langs het doel Peisoonh)ke fouten m de Zandvooitse
defensie deden de thuisclub de
das om Eerst werd foutiet uitverdedigen afgestraft en veivolgens kieeg AFC een stiafschop toegewezen, nadat een
aanvaller was neergelegd
Doelman Ferry Nanai was ook
ditmaal kansloos. 1-3
Even later leek Zandvoort'75
terug m de wedstujd De bal
werd in het strafschopgebied
met de hand weggeslagen Het
leverde geen strafschop op
omdat de scheidsrechter de
voordeelregel toepaste Het
bleek echter geen voordeel is
zijn. want Dennis Keunmg
schoot de moeilijke kans in hel
zijnet AFC'34 sloeg vervolgens
genadeloos toe dooi uit de volgende aanval wel te scoi en. l 4
De Zandvoorters bleven positief strijden en Edwin Auesen zorgde met een mooie lob
voor 2-4. De tijd was ochtei
voor Zandvoort'75 te koit om
nog meer terug te kunnen
doen ..Het was een mooi doelpunt van Edwin." stelde Joop
Paap „Je koopt er echter niets
voor We speelden best wel
goed voetbal en het opstellen
van Rob Gansner is belangrijk
De punten zijn er echter noe.
met en daar gaat het om "
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van 10.00 tot 10 00 uur, zaterl Ko Luykx 21 nov 60 jaar.
Heemstedestraat 28
dags en zondags tot 19.00 Sportmassage, ontsp. masGefeliciteerd
bh Hoofddorpplein
sage Shiatsu, voetreflex.
uur Info: 0492 - 522923,
De 4 Mokummers
Amsterdam
Tel 023-5714092.
Helmond, Hurksestraat 21.
< f * '' '"
^^^\,
f - ? % •f/iV *+1^ *
• KO LUYKX 60 JAAR
Tel. 020-6157107
Van harte gefeliciteerd
Wim en Margo
Hobby's en verzamelingen

Mode

Auto's en
auto-accessoires

Monet Strijkservice

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Winkelpersoneel gevraagd
Wij zoeken voor De Kaashoek maandag en zaterdag een
gezellige medewerker/ster Lijkt jou dat waf Kom dan even
langs bij De Kaashoek, Haltestraat 38, Zandvoort

Automatiseringspersoneel
gevraagd

Dell Computer B V te Amsterdam is een dochteronderneming van de Amerikaanse multinational Dell Computer Corporation en levert hoogwaardige computersystemen aan particulieren en bedrijven De Nederlandse organisatie telt ongeveer 185 medewerkers De afdeling Technical Support heeft
het ondersteunen van PC-hardware en Windows 95/NT tot
taak In verband met de toenemende groei van deze afdeling
is de ITe Groep voor Dell Computer op zoek naar

TECHNICAL SUPPORTERS
Heb je
* ervaring met PC-hardware en Windows 95/NT,
" MBO werk- en denkniveau,
* interesse in PC's en PC-netwerken?

Dan bieden wij
* een uitzendcontract met uitzicht op een vast
dienstverband,
* goede doorgroeimogelijkheden,
* een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden (waaronder een winstdelmgssysteem),
' interne cursussen t b v nieuwe ontwikkelingen op soft- en
hardware gebied,
* externe opleidingen (Novell/Windows NT),
* de beschikking over testruimte buiten werktijd
Zoals je kunt zien bieden wij meer dan wij vragen' Reageer nu
en wellicht heb je op zeer korte terijn een leuke baan Voor
meer informatie of voor het maken van een afspraak bel je
met Bas Resink, tel (020) 586 44 33 Of stuur je sollicitatie
brief met c v naar ITe Groep b v , Coengebouw 6e etage,
Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam
E mail info@ite nl
De ITe Groep maakt onderdeel uit van KSI International N V
en is gespecialiseerd in het uitzenden en detacheren van
automatiseringspersoneel De ITe Groep heeft vestigingen m
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amersfoort,
Arnhem en Eindhoven

GROTE TREINENBEURS, Amstelveen-Zuid, zat. 21 november (10-15 uur). Keizer Karel College, Elegast 5.

Ongelooflijk, kom maar kijken1
VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
21 - 22 nov Zie SBS6 text 650
Org v Aerle 0492 - 525483
Elke donderdag dansen en
ontmoeten v alleengaanden
v a 30 jr 'De Ossestal', Nieuwelaan34AOsdorp,va 20u.

MODELAUTOBEURS, Amstelveen-Zuid, zon. 22 november
(10-15 uur). Keizer Karel College, Elegast 5.

Kennismaking

Videotheek

D^mbö

Markten/braderieen

GROTE VLOOIENMARKT
AMSTERDAM
zo 22 nov 9-16 uur Jan van |
Technisch personeel gevraagd
Galenhal, afslag Bos en Lommer (bij Lucas Ziekenhuis)
Midland BV 033-4751167.
Vlooienmarkt, zondag 29
november Sporthal Zeeburg, l
heeft direct werk voor
- (HULP)ELECTROMONTEURS, minimaal LTS-niveau, enige A'dam 020- 6425871
ervaring gewenst
- zelfstandig AUTOCADTEKENAARS voor diverse bedrijven
Sint en Piet
in A'dam, ervaring met versie 13/14, electro/wtb
- MTS-ers WTB voor diverse bedrijven in Amsterdam.
Bel of kom langs op Damrak 37, A'dam, tel 020-6264737,
Sint en Piet aan huis, als van-1
www bbb nl
ouds,/45,-Tel 023-5719666

BBB Techniek/Industrie

ï:'ï&i^*^,'-,'~'ï,De nieuwste dagfilms,

X;;QV*:''*:* • " ' • • - ' ; • ' : ;
• Deejp impact

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie.
2 Bel met 0906-5050.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0900-899 85.99.
Als jij die stoere, zelfverzekerHé, jij daari Probleemloze de carrière man zoekt? Zoek
man tot 1.90 lang. Ben je tus- dan beslist verder! Als jij onsen de 55 en 58 en reageer je derkend dat een man, net als
The big Lèbowski
op mijn boxnummer'' Bel' jij, ook wel eens een schouder
Evelien, dat is mijn naam. Ik nodig heeft dan moet je beben 1.71, slank, heb kort slist bellen. Ik ben een man
Swept f fprnlhe sea
blond haar, groen grijze ogen, van 43, woon in het midden
houd van jazz en klassieke van het landi Boxnr 317033.
muziek Boxnummer 382314
Gezelligheid thuis, zon, zee,
Hou
jij van dames van het wat strand, kids, natuur, fotograSt. Nicolaaspak met echte
rijpere
soort?
Mijn
naam
is
feren. Daar ben ik gek op!
baard en koperen staf
Jacky, ietwat rijper en zeer Ongebonden, 41 jaar en vaTel 023-5715484.
ervaren. Het lijkt me heerlijk der van 2 uitwonende kindeom telefonisch met je te klet- ren. Jij? bent een spontane,
sen over ondeugende zaken.
Kunst en antiek
v US Marshals " ' Wie weet nog wat meer. Re- eerlijke beetje sportieve,
vrouwelijke vrouw en ik zoek
acties tussen 20 en 40 jr.
Corn. Slegersstraat 2B
jou11 Boxnummer 283511.
Boxnummer. 964848
*Veilinggebouw Amstelveen*
jij daar" Lieve, spontane
VEILT weer 7 en 8 december.
Tel. 023-571 2070 Kom jij net als ik iets te kort, He,
meid. Reageer jij op mijn adSpinnerij 33, Amstelveen.
iets spannends bedoel ik, iets vertentie? Ik ben Marco, 19
020 - 6473004
avontuurlijks, iets erotisch?
jaar, 1.72 en heb kort blond
Ik ben een 34-jarige vrouw, haar en blauwgrijze ogen.
slank en heb niet te klagen Een eerlijke, betrouwbare
Verhuizingen
Woninginrichting
over nastarende ogen. Heb jij Amsterdammer, dat ben ik!
kwaliteit en niveau, reageer Spreekt dit alles jou aan?
O ja, ik ben wel gebonden Actie = reactiei Boxnr 426344
X Y Z. B.V verhuizingen en • Z g a n 1 pers. bed 90 x Boxnummer: 938157
kamerverhuizingen/transport 1.90 wit, ƒ125 Vert lamellen,
Via deze weg wil ik vooral
Voll verz Dag-nachtservice. 1 50x1 25, ƒ 75 023-5732126 Laura uit AMSTERDAM CEN- oudere mannen oproepen om
TRUM
zou
graag
contact
020-6424800 of 06-54304111
eens contact met me op te
hebben met lekkere knul. Ik nemen. Mijn naam is Anneben een meisje van 22 jaar. miek en vind het heerlijk om
Heb jij wat in je mars en schrik contact te hebben met manje niet terug voor een erg
nen, 50+. Ik wil vooral gratis
ondeugende meid met wat contact via de telefoon met je
stoute piercmgs, laat het me1 hebben. Boxnummer. 877587
dan even weten en reageer
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
Wij wonen allebei1 m het midBoxnummer 809513
den van het land We houden
Maat en
SG
SG
SG
SG
SG
pocket pocket Latex
Opgelet" Mode, strand, bios- ook allebei van spannende
dikte
25
30
35
40
45
damast badstol 14 cm
coop, reizen, uitgaan, terrras- dingen en ik luister al 53 jaar
80x190x14
99- 125,- 140350.- 260 je pikken. Houd jij daar ook naar de naam, Ria' Ik ben
160,- 180,- 275.van? Ben je netjes, verzorgd, 1.60, lekker mollig, gezellig en
80x200x14 105,- 130,- 150,- 165- 190- 280- 355 - 270,tussen de 30 en 36 jaar en heb bruine ogen en rood
90x190x14
110.- 140,- 155,- 175,- 200,- 285,360,- 290 zoek je ook een maatje?? haar. Hoor ik wat van je?
90x200x14
115,- 150,- 165,- 185,- 215- 290,365,- 320.Misschien ben ik de juiste. Groetjesn Boxnr. 987058
120x190x14 155.- 190- 215,- 225,- 255.- 375.425 - 390 Dus, reageer en ik vertel je Zoek jij een gezellige, sponta130x190x14 165.- 200,- 230.- 245.- 280,- 395430,- 425 meer1 Boxnummer 921147
ne meid van 18?? STOP! Dan
140x190x14 180,- 2 2 5 - 245.- 265,- 300- 425525 - 465,Samen een fijne vriendschap ben je1 bij mij aan het goede
140x200x14 190.- 230,- 255.- 270,- 315,- 450550- 499,opbouwen! Gezellige dingen adres Susanne, dat is mijn
160x200x14 200.- 2 5 5 - 290,- 305.- 345.- 495,- 570 - 605,ondernemen
en nog veel naam Ik ben 1 76 lang,1 fors
180x200x14 230- 2 9 0 - 325,- 350,- 380.- 525- 625.- 699,meer1 Jij bent een gezellige gezet en zie er leuk uit Heb
man en ik zoek waarschijnlijk bruine ogen, bruin haar en
200x200x14 2 5 5 - 330,365.- 390.- 425.- 540640.- 790.jou1 Een Antilliaanse, 38-jarige ben m voor alle leuke dingen
Alle afwijkende
Noord-Hollandse dame, dat Interesse?? Boxnr 431457
ben ik1 Groetjes van Diana11
maten mogelijk
Boxnummer 842694
Te koop

MATRASSEN

LET OP!2

SPECIALE AKTIE GRANDIOZE SPECIALE
Fabriekswinkel

KWALITEITSMATRASSEN
Divers personeel gevraagd

Opening van nieuw combi-bedrijf

DESIRE ESCORT

Compressorstraat 23
Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 509

Amsterdam-Noord
Amsterdam-Noord
Amsterdam-West

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

020-6331329
020-6324959
020-6186088
020-6937355
020-4703049

Zie jij er net als ik ook leuk
en verzorgd uit?? Ben je humonstisch en zoek je een
spontane meid van 30 jaar
met half lang blond haar?
STOP' Dan ben je bij mij aan
het goede adres1 Ik luister
naar de naam, Miranda en
heb groene ogen Wil je meer
van me weten? Doorbreek de
sleuri Spring uit de band'
Neem contact op met mij!
Klasse en stijl, dat heb jij1
Normen en waarden. Avontuurlijk, verrassend 1en ondernemend, dat ben jij Ik wil jou
beter leren kennen tijdens
een gezellige afspraak1
Boxnummer. 817337

aangeboden
diversen
• l g.st. koel/diepvries combi
2 laden, ƒ300. 023-5573173

Te koop
gevraagd
diversen

• T k gevr. bolderkar.
Gevestigd to Amsterdam Werkzaam m reclame/muziek/boe
Amsterdam-Oost
Tel. 023-5712279
ken en telecommunicatie-industne Vanwege onze nieuwe
Van Woustraat 96
Amsterdam-Zuid
klanten o a Walt Disney, zwembaden, bioscopen, sporteentra horeca videotheken, telecommunicatie en anaere indusFinanciën en
trieen, zoeken wij ca 36 nieuwe mensen M/V voor diverse
handelszaken
werkzaamheden zoals klantenservice, PR, vettegenwoordi- <inder/baby-artikelen
Onderhoud,
gmg marketing promotie distributie, chauffeurs/bezorgen,
reparatie,
verkoop en ass managers Opleiding en ervaring is geen
• Wij behouden ons het
vereiste Servicegericht en een commerciële instelling wel • Tweelingbuggy. Marninette
doe-het-zelf
recht voor zonder opgave van
V.A ƒ75 - DORSMAN
Bel nu voor een afspraak Tel 020 4657350
tandemmodel, nog geen 2 jr
redenen teksten te wijzigen
blijft toch goedkoper!
oud,
ƒ
250
Tel
023-5739048
of
niet
op
te
nemen.
PROM TRAVEL is een klein en onafhankelijk reisburo dat zich
Bel nu 023 - 5714534.
DE
KLUSSENBUS
heeft gespecialiseerd m de (telefonische) verkoop van vliegVoor ledere klus, bellen dus
tickets
Vakantie buitenland
Tel 023 5713780
Voor zo spoedig mogelijke indiensttreding zoeken wij een
SCHILDER heeft nog tijd v
binnen- en buitenwerk Vnjbl GEZELLIGE KLAVERJASREIZEN naar de Duitse Moezel
prijsopgave
(5 dgn v a. ƒ 469) of Tsjechië (9 dgn v a. ƒ 698).
ERVAREN IATA MEDEWERK(ST)ER
SFEERVOLLE KERSTREIZEN naar Brussel (2 dgn v a. ƒ 139)
KOOPFILMS '•:'.• Bellen na 18 00 uur 5719800 of
Wenen (12 dgn va ƒ1298) Ook alleengaandenreizen
Het bezit van KLM 1, en liefst ook KLM 2, of oen gelijkwaardig l
• Uw particuliere Micro bon VEELZIJDIGE EXCURSIEREIZEN naar de Franse Cote d'Azur
diploma is een vereiste Ook aan een goede beheersing van | SUPERAANBIEDING
per post verstuurd bereikt (10 dgn v a ƒ998) of Rome (8 dgn v.a. ƒ 1149). Incl. busreis,
Nederlands en Engels hechten wij groot belang
ons pas over 3 a 4 dagen hotel HP,fraaie excursies. Div. vertrekdata. Voor deze en
Op ons kantoor wordt niet gerookt
Opdrachten die te laat
meer reizen bel DE HARDE TOURS, tel. 020-4707771
binnenkomen worden
Ook als uw IATA ervaring wat gedateerd is, horen wij graag |
automatisch
de
week
van u
Rijles auto's
Rijwielen,
daarop geplaatst
en motoren
motoren,
Een parttime baan is eventueel ook bespreekbaar

éénmalige SUPERSTUNT
l KILO MALSE GELDERSE VARKENSHAAS 16,95

3,49

2 ONS BOERENACHTERHAM
donderdag 19 november

7,95

MINIKIPROLLADES 500 gram
vrijdag 20 november

10,00

BOURGONDISCHE BIEFSTUK 4 stuks slechts
zaterdag 27 november
KALFSROOMSOEP liter

6,95
'i'Openingstijden:*"^' i \•
t?m vrijdagVan
'

*

:;

^^^
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WEEKMEDIA. ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS,
voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» in/.enden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • maximaal 3 regels • alleen voor particulier
gebruik • het aangebodene mag niet boven
t" 300.- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangebodcn.
Gebruik bij het invullen van'uw tekst de coupon en
voor iedere Icttci. punt. komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden ol lettergiepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u
bij uw tekst een gegaiandeerdc (giio)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt vjn ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen
(frankeien als brief) met vermelding van uw postcode naai
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12.
2041 J M Zandvoort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 9,99 (lCL. BTW)

EXTRA
(u dient er rekening
nu'c te houden dat hij
uw opfjme (Ie regel
hr.o.nr.... lm r. \.d. blad
als l regel hij uw tekst
gerekend wordt).
Wij /ijn niet aansprakelijk \o->r fouten ontstaun door onduidelijk
lumclsehrift.

Gratis Micio's en betaalde
Wij behouden ons het
Micro's moeten wolden inaclc- red" > < m r /""der
rttk IK
veid aan de balie van ons kan- teksten
"P«au> van
' '"ol'
te wij/.igen
töor tol uiterlijk maandac
niet op te nemen.
16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

ed 17

Autoverzekering

Videotheek

DOMBO

Uw brief met c v kunt u richten aan PROM TRAVEL B.V
Vernjn Stuartweg 52, 1112 AX DIEMEN tav de heer H de|
Heus Telefonische inlichtingen 020 • 699 37 99
De opleiding tot rij instructeur
of vrachtautochauffeur start
maandelijks in Amsterdam
Vraag gratis info (brochure)
SAN
Verkeersopleidingen
Adam Tel 0206922223

S|egersstraat 2 b

• ANNULERINGEN van ad- Geopend dagelijks
: ; 13.00-21.00uur::
vertentie-opdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Micro's Weekme02:3-5712070
dia, Postbus 156, 1000 AD
Amsterdam

.

Dieren en
dierenbenodigdheden
T k lieve Golden Retnever
pups m stamb , ing. -t- ontw ,
gecontr op HD en PRA, geb
11-11-98 Tel 036-5300502

t/m 3 regels ƒ 5.60
t/m 4 regels ƒ 7,47
t/m 5 regels ƒ 9.34
t/m 5 regels ƒ 1 1 .21
t/m 7 regels ƒ 13.08
t/m 8 regels ƒ 14.95
t/m 9 regels ƒ 16.81
t/m 10 regels ƒ 18.68

Wilt u ook naam. adies. woonplaats volledig invullen, andeis kunnen \vi| u\\ ad\erlenlie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 legcls giatis. niet voor de /akelijke nuukl. tot een m a x i m u m vin één adveiientie
pei week Ook /ondci veimelding vraagprijs (aitikelen te /amen met boxen l'300.-) kunt u niet giatis ad\eilclen Alle p i i j / c n /ijn mei. 17..V/! BTW.

bromfietsen

Naam:

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-4083.61
Voor auto/motornjles in
Amsterdam e.o. is een gratis
infogids verkrijgbaar.
Tel 020-4205386.

• T.k. mintgroene opoe-kmderfiets ƒ75 023-5719789.
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Adies 1
Postcode:
Telefoon

1

S \.p in iiihiiek

Pla.ils-

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

woensdag 18 november 1998

e kunst is edelsteen briljant
Amsterdam is als stad van
diamantbewerkers erg in
trek. Jaarlijks bezoeken
ruim een miljoen toeristen
een van de vijf
diamantslijperijen in de
stad. Zij komen voor uitleg
over het bewerken van
diamanten, die ze natuurlijk
ook kunnen kopen. Een
eenvoudig edelsteentje kost
tweehonderd gulden, een
meer zeldzame diamant al
snel een ton.

IAMANTEN
niet

duur

zijn
maar

kostbaar," grapt
Petra
Stachelhausen van Gassan Diamonds
terwijl zij een exemplaar van
honderdzeventigduizend gulden uit een zakje haalt. De
prijs hangt af van het soort
steen en de bewerking die hij
heeft gehad. De Amsterdamse
diamantslijperijen laten bezoekers zien hoe ruwe edelsteen door zagen, snijden en
slijpen verandert in fonkelende
diamanten.
Met bussen tegelijk komen
toeristen naar de diamantshjperijen verenigd in de Diamond Foundation Amsterdam. De ondernemingen zitten verspreid over de hele
stad: Gassan in de Nieuwe Ui-

lenburgerstraat, Coster aan de
Paulus Potterstraat, Van Moppes aan de Albert Cuypstraat,
Stoeltie aan de Wagenstraat
en Amsterdam Diamond Genter op de Dam.
Een drukbezochte slijperij is
Gassan, gevestigd in de oude
diamantslijperij van de joodse
gebroeders Boas en goed voor
driehonderdduizend
bezoekers per jaar. Boas was eind
vorige eeuw met vierhonderd
slijpers de grootste diamantslijperij in Europa. Nazaten van
de oprichters verkochten het
bedrijfspand in 1989 aan Gassan Diamonds. De oprichter
van Gassan, Samuel Gassan,

'Steen van één
karaat zagen
duurt al
acht uur'
had het vak van diamantbe-'
werker zelf nog geleerd bij de
familie Boas.
Nadat de diamanten in de
fabriek gekomen zijn, worden
de grootste stenen in stukken
gezaagd. Diamant is het hardste materiaal op aarde en laat
zich dan ook alleen bewerken
met diamant. De zaag bestaat
daarom uit een dun bronzen
schijfje dat doortrokken is van
diamantpoeder, gemengd met
olijfolie. Het maakt tienduizend toeren per minuut en
toch is het zagen van diamant

ADVERTENTIE

Volgende week
In deze krant
>eurs
voor nieuwe producten en acties

een tijdrovend klusje. „Een
steen zagen van één karaat,
eenvijfde gram, duurt al acht
uur," zegt Stachelhausen.
Elke diamant groter dan een
suikerkorrel wordt bij Gassan
tot briljant geslepen. Dat betekent dat hij 57 kantjes (facetten) krijgt. Eerst wordt de
steen rond gesneden en pas
wanneer hij dan zijn ronde basisvorm heeft, gaan de eigenlijke slijpers aan de slag. Aanvankelijk fonkelt de diamant niet,
maar het werk van de slijper
doet hem schitteren. De slijpers gebruiken daarvoor een
gietijzeren schijf, die net als de
zaag doortrokken is van diamantpoeder, en drieduizend
toeren per minuut maakt.

Regen,regen

H

De kunst is om een prachtige
briljant te maken zonder veel
materiaal te hoeven wegslijpen. Slijper Martin van Druten
is daar in de slijperij druk mee
bezig. Met een tang houdt hij
een steen tegen de ronddraaiende schijf en af en toe kijkt hij
door een loep. Dat houdt hij
uren, en als het moet dagen
vol. Wat is er zo boeiend aan
het bewerkers van diamanten?
Van Druten: „Elke steen is
weer anders en verreist een eigen aanpak. Het is heel fascinerend om een diamant zuiver
te houden en de verhoudingen
perfect te krijgen."
Na de rondleiding kunnen
bezoekers diamanten en juwelen kopen. In een van de dertig
showrooms krijgen ze dan uitleg over de prijs. De waarde
van een diamant hangt af van
vier factoren: gewicht, zuiverheid, kleur en de wijze waarop
hij geslepen is. Dat zijn de vier
e's. Stachelhausen: „Carat,
Colour, Clarity en Gut. Het is Elke diamant groter dan een suikerkorrel wordt bij Gassan tot briljant
een internationaal systeem
dus overal kom je dezelfde na- diamantexpert heeft een tien
De diamantslijperij, ten slotmen tegen."
keer vergrotende loep gebruikt te, mag zich verheugen in een
en geen oneffenheden gezien." groeiende populariteit bij vrijKleurloze stenen zijn het De steen kost 53.930 gulden. gezellenpartijtjes. De feestzeldzaamst. Stenen met een
Stachelhausen schudt een vierders doen dan doorgaans
gele of bruine glans komen ander zakje leeg. Er komt een mee aan de zogenaamde
meer voor en zijn dan ook min- peervormige diamant uitrollen champagne party. Stachelhauder kostbaar. Stachelhausen van bijna vijf karaat (l gram). sen: „Iedereen krijgt een glas
haalt een briljant te voorschijn Hij is te koop voor 177.930 gul- champagne met onderin een
in de zogeheten kleur River. den. Stachelhausen benadrukt steentje, een daarvan is een
De steen is transparant en echter dat er ook juwelen zijn echte briljant. Ra, ra, wie heeft
glinstert als een heldere rivier voor een paar honderd gulden, die? De bruid in spe natuurin de zon. „Je verdrinkt er bij- bijvoorbeeld een 0.01 karaat lijk!"
na in," zegt Stachelhausen. (0.002 gram) briljant in een
„Hij is perfect, loepzuiver. De ring van tweekleurig goud.
Jan Pieter Nepveu

geslepen

Foto: Gassan Diamonds
ADVERTENTIE

Archief biedt 'spannende
7
zoektocht door het verleden
'Het Gebouw' is een nieuwe
serie op de Uit & Vrije Tijdpagina, waar in elke aflevering een bekend gebouw aan
bod komt. Er van uitgaande
dat genoegzaam bekend is
wat er in plaatsvindt, wordt
in het artikel vooral de geschiedenis van het gebouw
verteld. Het Amsterdams
Gemeentearchief aan de
Amsteldijk in Amsterdam
opent de serie.

kun je hier de archieven van
roemrijke kledingwinkels als
Metz komen inzien, om te kijken hoe de haute couture er
vroeger uitzag."

E

EN BEZOEK AAN het
Gemeentearchief Amsterdam is eigenlijk veel
leuker dan aan een museum.
Want in tegenstelling tot zo'n
statische expositieruimte kun
je hier zelf je gang gaan, en precies je eigen interesse volgen.
Zo kun je geheel op eigen houtje een spannende zoektocht
door het verleden maken,
waarbij je bijvoorbeeld kijkt
hoe je straat er vroeger uitzag,
of luistert hoe de stem van
wethouder Wibaut geklonken
heeft," aldus voorlichter André
Hirs van het hoofdstedelijke
documentatiecentrum aan de
Amsteldijk 67.
Het kost hem weinig moeite
om bezoekers enthousiast te
maken voor een nauwkeurige
inspectie van wat het Archief
te bieden heeft, dat in 1914
werd gevestigd in het voormalige raadhuis van het grotendeels geannexeerde NieuwerAmstel. Elke rechtgeaarde
Amsterdammer ontsteekt imniers acuut in geestdrift bij het
besef wat er allemaal ligt opgeslagen. Niet alleen bevat de onuitputtelijke collectie al het
Papierwerk van het stadsbestuur en de stadsinstellingen,
diensten en bedrijven van Amsterdam, maar ook allerlei oeroude en gloednieuwe docunienten.
Zo ligt in een vitrine in het
best bewaakte depot, diep in
het binnenste van het gebouwencomplex, het uit 1275 daterende tolprivilege waarmee
Floris V Amsterdam zijn stads''echten heeft verleend naast
het origineel van het zeer recente Verdrag van Amsterdam.
Het is echter niet alleen pa• Pierwerk dat het Archief bevat. Er is ook een tot de verbeelding sprekende afdeling
beeld en geluid, met een onge•ooflijke verzameling voor- en
fta-oorlogsefilmsover de stad,
alsmede een ontzagwekkende
hoeveelheid geluidsopnamen.
••We beschikken onder meer
°ver
de complete platen- en
c
d-collectie van het Concertgebouworkest vanaf 1926,"
Seeft Hirs met geapste trots te

In de serie 'Nostalgie in Tuschinski' draait
zondagmorgen 22 november om half elf 's
morgens de Duitse 'stomme' klassieker uil
1920

Luisteren
hoe stem van
wethouder
Wibaut klonk
Het Amsterdamse gemeentearchief zit in het vroegere raadhuis van Nieuvver-Amstel, aan de
Amsteldijk
Foto JaapMaais

kennen. „Maar als je wilt horen
hoe tram 24 door de bocht
giert, kun je hier ook terecht."
Verreweg de meeste bezoekers komen echter voor de studiezaal, waar gratis elk mogelijk document kan worden op-

gevraagd om te worden geraadpleegd. Per jaar maken
zo'n dertig duizend mensen
gebruik van deze service. „We
krijgen hier natuurlijk veel
amateur-historici en geneaiogen over de vloer," vertelt Hirs.

ALF ACHT 's morgens, donker. Het zal
ook eens een keer
niet regenen. Slaapdronken, op de automatische
piloot fiets ik door Oost naar
de Amstel. Pas op de Kalfjeslaan word ik langzaam wakker. Het beeld stemt niet vrolijk. De Kalfjeslaan is met regen van een eindeloze verlatenheid. Slechts bevolkt met
collega-fietsers met regenpakken waarvan de vrolijke kleuren hun gezichtsuitdrukking
weerspreken.
We moeten weer, jongens. In
de sloten langs de Kalfjeslaan
is nog geen beweging. De
meerkoeten en zwanen moeten nog helemaal niet. De zwanen dobberen slapend rond.
De meerkoeten doen langs de
kant wat ochtendgymnastiek
Tien uur 's morgens, nog
steeds regen. Even naar het
stadhuis voor overleg. Op de
Kalfjeslaan is wat meer beweging. Hondenuitlaters. Een enkele trimmer. Ze hebben gewacht tot de regen overging.
Dat gebeurde natuurlijk niet,
en nu vervullen ze morrend
hun zelf-opgelegde verplichtingen. In de sloten zijn de
meerkoeten en zwanen ook
begonnen. En hoe. De meerkoeten duiken voortdurend
naar de slootbodem en komen
boven met waterplanten. Van
de zwanen zie je alleen de lijven, de koppen zitten bij de
meerkoeten op de slootbodem. Geen geluiden. Hier
wordt hard en serieus gewerkt.
Twaalf uur, terug naar het
Amsterdamse Bos, het wonder gebeurt: de regen houdt
op en de hemel breekt open.
Zon. Op de Kalfjeslaan een gekwetter en gespetter van jewelste. Overal uitgelaten kantoormensen. Vijf lopen voor
me uit over de hele breedte
van het fietspad. Als ik tegen
hun ruggen bel, grijpen ze allemaal tegelijk hun draagbare
telefoon. Lachen. In de bomen
luid zingende koolmezen en
roodborstjes. Waar komen die
opeens vandaan? In de sloten
zijn de meerkoeten bezig met
hun favoriete sport: luidruchtig en keihard met elkaar
vechten. De zwanen zwemmen erbij en kijken ernaar.
Half zes, donker en gelukkig
regent het weer, ik had me
geen raad geweten. De fietsers
van vanmorgen komen me in
omgekeerde volgorde tegemoet. Met weer die regenpakken en die chagrijnige koppen,
die mijn eigen kop ongetwijfeld weerspiegelen. De meerkoeten kruipen de kant al op,
doen nog wat rekbewegmkjes
voor het slapen. Wie heeft de
mooiste dag gehad? Ik zou het
niet weten. Ik moet morgen
weer, maar de meerkoeten
ook.
Remco Daalder

..Maar ook een heleboel scholieren en studenten, die iets
komen opzoeken dat ze nodig
hebben voor een werkstuk of
scriptie. En niet alleen Amsterdammers, hoor. Als je bijvoorbeeld een mode-opleiding doet

André Hirs: 'Eigenlijk veel leuker dan een museum'
Foto: JaapMaais

Ofschoon Hirs in de uitgestrekte studiezaal zijn stem
zoveel mogelijk dempt, kijkt
toch menige bladerende of laptoppende gast verstoord op.
Haastig vervolgt Hirs daarom
zijn rondleiding in de richting
van de boekwinkel, waar vrijwel alle boeken en geschriften
te koop worden aangeboden
die momenteel over Amsterdam verkrijgbaar zijn. De
meeste mensen die hier rondneuzen, hebben zojuist de tentoonstelling 'Rembrandt aan
de Amstel' bezocht, die tot en
met 29 november in het Archief te bezichtigen is.
Volgens Hirs is er bijzonder
veel belangstelling voor de
unieke expositie van zo'n 140
tekeningen van de oude meester. „Ja, je mag gerust zeggen
dat het storm loopt. Tot nu toe
hebben we al zeker vijftien duizend toegangsbewijzen verkocht." Als concurrerend voor
de hoofdstedelijke musea ziet
hij de tentoonstelling niet.
„Welnee joh. Onze officiële
taak is immers het verwerven,
bewaren, toegankelijk maken
en beschikbaar stellen voor
onderzoek. En omdat wij hier
die tekeningen allemaal hebben gelocaliseerd aan de hand
van archiefgegevens is dit dus
de plek bij uitstek om ze te
tonen."
Johan Schaaphok
Wie liet Gemeentearchief Ainstcrdam wil bezoeken, kan daar van
maandag tot en met zaterdag van 10
tot 17 uur terecht. De Rcmbrandttentoonstelling (tot en met 29 november) is elke dag van de \yeck tusscn 11 en 17 uur te bezichtigen.

Der Goleni
De film wordt
muzikaal
nd door
Matlhias
Jahner en
Susanne
Peusquens (percussie, contrabas, melodiko,
saxofoon, fluit en klorinet)
Rabbi Lb'w leest in de sterren dal de joodse
gemeenschap in Praag een ramp zal treffen
Hij maakt een Golem, een traditioneel manshoog beeld van klei, dat op magische wijze
tot leven wordt gewekt. De Golem redt de
gemeenschap van de dreigende verdoving
uit het getto, maar daarna verandert hi| van
een messias in een monster. In zijn verniel
zucht wordt hi| gestopt door een onschuldig
kind.
Deze expressionistische film bevat zowel hei
dense, jood,e als christelijke symboliek en
biedt daarmee een tekenend beeld van de
jaren twintig in Duitsland Deze
Golemverfilming is gebaseerd op een zestiende-eeuwse joodse legende en vormde een
belangrijke inspiratiebron voor monsters als
Frankenstein en King Kong.
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l muziekinstr.; 6 dikhuid: 11 pi. in Z.Holland: 12 vogelproduct; 13
insect; 14 pi. in N.-Holland; 15
inhoudsmaat; 17 tijdelijk; 19
landbouwwerktuig; 21 lofrede;
24 vissersplaats: 26 zangstuk;
29 klip; 30 zuivelproduct; 32
erg warm; 33 voor; 34 reeds; 35
riv. in Rusland: 37 groente; 38
edelman; 39 harnignet; 40
raamscherm; 42 in memoriam;
44 boom; 45 weigering; 48 oliestaatje; 50 trachten; 53 jongensnaam: 54 maand; 56 gevangenis; 57 kunstvlucht; 58
waterpeil; 60 eerw. vader; 61
gereed; 62 kelner; 64 invasie: 65
ongeveer; 67 sierlijk: 69 Europese: 70 delict.

VERTICAAL: l pi. in Friesland; 2 daar: 3 keur; 4 verdriet;
5 voordat; 6 lofdicht; 7 bergplaats; 8 insekt; 9 spil; 10 muziekstuk; 16 beroep; 18 voertuig; 20 fuifnummer; 22 vod; 23
Ged. Staten; 24 bez. vnw.; 25
vr. munt: 27 zuurgraad: 28 opstootje; 30 bindlat; 31 brandstof; 34 streling; 36 vruchtje; 40
hulde; 41 familielid; 43 opgeld;
46 lidw.; 47 Eur. land; 49 nummer; 51 oosterlengte; 52 maanstand: 53 karaat; 55 lijst; 57
punt: 59 vacht; 60 Ind. vorstentitel; 63 hert; 64 manl. dier; 66
soortelijk gewicht; 68 bevestiging.
Oplossing vorige puzzel
BEROEPSINBREKER

Lezers krijgen tegen inlevering van onderstaande bon een Korting van 2,50 gulden
en belalen tien gulden per persoon (normale
prijs 12,50 gulden). Kaarten zijn te koop aan
de kassa van Tuschinski, Reguliersbreeslraat
26-28 in Amsterdam.
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Geen

INFO

DECEMBERMAAND ACnVITEITEN
21 NOVEMBER

Intocht Sint Nicolaas
13.00 uur aankomst met de reddingsboot (mits het weer het toelaat) op het
Badhuisplein
14.00 uur aankomst met een open limousine bij het Raadhuis
Sint wordt begeleid door een 40-tal
Zwarte Pieten
Ontvangst door Burgemeester van der
Heijden.
14.45 uur ontvangst in het Stekkie
15.45 uur ontvangst in Grand Dorado

5 DECEMBER

Promotieteam deelt verkleed als Zwarte
Pieten pepernoten uit aan het winkelend
publiek.
MEDEDELING

Maak van uw beroep
uw hobby.

IN VERBAND MET HET GERINGE AANTAL
INSCHRIJVINGEN ZAL ER DIT JAAR
GEEN KERSTMARKT WORDEN GEHOUDEN.
BESTUUR STICHTING ZANDVOORT PROMOTIE
19 DECEMBER

Promotieteam deelt verkleed als
Kerstman/vrouw mandarijnen uit aan
het winkelend publiek.

In de decembermaand is het de bedoeling dat er een muziekinstallatie in het centrum komt met passende muziek om de
sfeer te verhogen.

'BUSINESS CENTRE VRIESSEVEEM'

Als u beroepshalve veel op de weg zit,

en elektrisch bedienbare ramen voor en achter

stelt u terecht de nodige eisen aan een auto.
Die moet veilig en comfortabel zi|n. En hi| moet

zi|n bi| de Bora onder andere standaard.
En dan z'n ri|eigenschappen. Over hoe

vooral ont-zet-tend lekker ri|den.

geweldig de Bora ri|dt, kunnen we eindeloos

De nieuwe Bora van Volkswagen is zo'n

vertellen Maar dat is typisch iets dat u zelf

auto. Standaard uitgerust met ABS, een airbag
voor bestuurder en voorpassagier, zi|-airbags

moet ervaren. We nodigen u daarom uit om een

en hoofdsteunen voor en achter.
Qua comfort komt u m de nieuwe Bora ook
niets tekort. Stuurbekrachtigmg, een in hoogte
verstelbare bestuurdersstoel en stuurkolom, centrale portiervergrendeling

uitgebreide proefrit te maken m de Bora.
Want we laten u graag zelf ontdekken dat
de Bora ook van zakeh|k autorijden een pure
liefhebberij maakt.

De Bora VOR Volkswagen. Wie anders?
f'
f

ER IS AL EEN VOLKSWAGEN BORA VANAF F 39 350

AFGEBEELD IS DE BORA 2 3 LITER V5 HIGHLINE VANAF F 57 600

PRIJZEN ZIJN VANAF PRIJZEN INCLUSIEF BTW EN B PM

EXCLUSIEF VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN WIJZIGINGEN OOK IN UITVOERINGSDETAILS

\

VOORBEHOUDEN

i

Auto Strijder B.V.
Op de Hoogte Kadijk, gelegen op korte afstand
van het Centraal Station en de toegang
tot de rondwegen, zijn wij gestart
met de vernieuwbouw van dit statige gebouw

Burg van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort-Telefoon 023-5714565

,.)
•"4 •*

"> ' ^
-l

Er zijn nog enkele mogelijkheden voor het kopen
van een gehele verdieping van ca 800 m en
op de tweede verdieping zijn nog enkele units van
ca 80 m tot ca 220 m per stuk of m
combinatie beschikbaar Er bestaan mogelijkheden
voor het aankopen van een parkeerplaats

Prijs op aanvraag.

Anna Sprenger Makelaardij O.G. B.V.
Tel.: 020-6243305

COÖRDINEREN EN PRODUCEREN

ficn fijcirugheid voor tfeze meid'
JtterWj streeft SCHIPPER KOZUNEN
naat kwaliteit in vormgeving.
j
veiligheid en duurzaamheid
j
bij haar kunststof en aKurunluro i
feozljnen schuifpuien en dafefeapeHen l

•
®
*
©

^ ;'• '•: Goede service ê&V
U itgebreide Garantie i

Lichtgewicht topmodel Beltijd tot
120 minuten, standbytijd tot 85 uur
Met eenvoudige menugestuurde
bediening

Leveren/monteren alle merken
Autoruiten origineel
Kentekenplaten
Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

UW VOORDELEN OP EEN RIJ:
• Gratis Bosch COM 207 GSM-telefoon
• 1-jarig Yellow-abonnement
• Abonnementskosten slechts 12,50
per maand (bij eventuele verlenging
na 1 jaar 24,95)
• Geen aansluitkosten a 108,60
• Bellen m binnen- en buitenland
• Uw totale voordeel 258,-

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18,2042 CJ ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

Gemaakt en geplaatst voor uw toekomst!

Warmte...
waar en wanneer
u maar wilt

BOSCH GSM-TELEFOOM
i.c.m. 1-JAR1G
YELLOW-ABONNEMENT

GRILL RESTAURANT

ZONDER GAS

SCHIPPER

ZONDER ELEKTRICITEIT

KOZIJNEN

AANSLUITKOSTEH

ALUMINIUM°jKUNSTSTOF
OPMEER Middelwefi 1 1-13
:;:.0226- 35:12:52: ; v;.;- ; ; :.^iAMSTEWEEN ninderïj i/s
"

is 20 november l jaar geopend!
Dit vieren wij het gehele weekend
met een speciaal keuzemenu

-

: GRONINGEN ostertiamrlklaan 53 .
;050-573S757;; v\. ..•:.•:;/>..,••••••:•: ',• '••

<$*
*f

Carpacho
*
Garnalen cocktail
*
Parma ham met meloen

fr
^

Het Mobiele Netwerk
v* nfcpntvltcom

Actie loop tot en met 512 98

f

f Voor alle kille en koude dagen is de energiezuinige Zibro Kamin kachel een uit| komst In voor en najaar kunt u decentrale verwarming uit laten 's Winters is het
f een prima bijverwarming Voortaan snel, voordelig en aangenaam warm in uw
woonkamer, keuken, studeer- of hobbykamer precies
daar waar u dat maar wilt Een afvoer is niet nodig
Zibro Kamin kachels branden op Zibro Plus (kerosine) en
hebben een rendement van bijna 100% Uw dealer zal u
de diverse modellen, die m elk interieur passen, graag
VERPLAATSBARE KACHELS
laten zien U voelt dan meteen de sfeervolle warmte

.
konun

Kom naar onze-DEMOt DAGENS
van 31 bktatièfümi14nóvèïnbèï<
Tijdens de DEMO-DAGEN bij aankoop van een ZIBRO:
* Jerrycan
Zibro-Plus
(20 liter) KADO'
* Gratis bezorgd
(Adam e o)

* Leuke attentie

* Inruilaktie
Oude modellen
* Gespreide betaling
mogelijk

Biefstuk van de haas
Vistnangle
(moot zalm, zeewolf en zwaardvis)
Lamskoteletjes
Daar zit u dan Een heerlijk huis op 't oog,
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt
De beste manier een advertentie op
opvallend formaat
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller, want

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

D.P.S. DE PITTENSPECIALIST
Kinkerstraat 4-8 Amsterdam - tel 020-6181095 - Fax 020-6162259

I

\

Gegnlled en geserveerd met gepofte aardappel,
sausjes en salade
Feestelijke coupe ijs
t#*

ƒ 39,50 per couvert
Weekmenu ƒ 27,50 van ma t/m do
Voor info of reservering tel 023-5716450
Burg Engelbertsstraat 72, Zandvoort
'Wij lieten u van harte welkom.
Jam. <Ia.me.rus

etcpert
ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

Haarlem*, Expert Cronjé,
Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg &
Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
•Wassen, koelen, keken, etc. **Audi», video, hifi, teleftnie.

E X P E R T , D A A R W O RD
J E WIJ Z ER V A M ;
!
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Met VW Bora bergopwaarts
OORHEEN HAD je de
Vento, nu heb je de
Bora. Met deze vierdeurs sedan maakt
Volkswagen een flinke stap
omhoog. Hij oogt veel
robuuster dan zijn voorganger. De hoge kofferbak
geeft de auto een wigvormig uiterlijk en daarmee
een sportief tintje. Met de
Bora kom je goed voor de
dag.

test V
SPECIFICATIES
VW Bora 1.6:
Viercilinder
Motortype
Cilinderinhoud
1 595 cm3
Vermogen
74 kW/100 pk
bij 5 600 1 p m
Max koppel
145 Nm
bij 3 800 1 p m
Acceleratie
11,7 sec van
0-100 km/uur
188 km/uur
Topsnelheid
Gem verbruik 7,7 ltr/100 km
Prijs
ƒ 41 995,-BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Spiegels elektrisch verstelbaar
en verwarmd
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
In hoogte verstelbare
bestuurdersstoel
Groen warmtewerend glas
ABS
Airbag (2x)

Wie niet meteen 20 000 gulden heeft kan nu toch het 'smartgevoel' krijgen Autoverhuurgigant Avis Europe PLC en Micro
Compact Car (MCC, de fabrikant van smart) hebben namelijk
een exclusief driejarig contract gesloten Avis is hiermee de eerste autoverhuurder die de kleine tweedeurs smart m de verhuur
heeft Vanaf nu is deze te huur bij de filialen van Avia m
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht In Europa zullen
er namens Avis de komende drie jaar tussen de twaalf- en twintigduizend smarts op de weg komen Het verhuurbedrijf vindt de
smart een welkome aanvulling, want steeds meer klanten vragen naar wendbare auto's die gemakkelijk in gote steden te
gebruikken zijn De tarieven zijn als volgt ƒ 94,- voor een dag,
ƒ 199,- voor een weekend en ƒ 549,- voor een week

Wisseling van de wacht
bij Alfa Romeo Centro Stile

Technisch is deze nieuwe vierdeurs van Volkswagen helemaal
gebaseerd op de Golf Ook in het
interieur en dan met name aan
het dashboard zie je een duidehjke overeenkomst Maar daarmee
houdt de gelijkenis op, want het
uiterlijk verschilt totaal Zelfs de
neus van de Bora is anders om
maar te zwijgen over de achterkant
Het kittige kontje herbergt een
laadruimte van 455 liter Met de
achterbank neergeklapt groeit die
naar 785 liter Is dat nog niet
genoeg dan laat je een trekhaak
monteren en hang je er een aanhanger achter Want de Bora mag
1 200 kilo trekken en dat is in

Avis: smart in de stad

De Griekse ontwerper Andreas Zapatmas staat vanaf 2 december aanstaande aan het hoofd van het Italiaanse Centro Stile
Uit de koker van deze designstudio kwamen m de afgelopen
jaren onder andere de Alfa's 145,146, Spider en GTV Ook de
Auto van het Jaar 1998, de Alfa 156, en de onlangs gelanceerde 166 zijn getekend door de designers van Centro Stile Ten
tijde van het ontstaan van de laatste twee auto's zwaaide meester-ontwerper Walter de'Silva de scepter bij het ontwerpbureau
Het Spaanse SEAT gaat nu gebruik maken van zijn diensten
Dit belooft veel goeds voor de toekomstige modellen, die de
Spanjaarden onder leiding van Volkswagen zullen introduceren
deze klasse een behoorlijk
gewicht Het is m dit laatste geval
een aanrader om de 1 6 liter (100
pk) motor te kiezen De auto
komt daarmee een slordige twee

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP Zandvoort
Telefoon 023-5714565

mille duurder uit, maar de 25 pk
extra vermogen ten opzichte van
de 1 4 liter 75 pk basismotor
betekent een forse winst aan
kracht
Zoals de VW Golf rijdt zo
beweegt de Bora zich Zelfs het
zicht op de blauw oplichtende cijfers en rode wijzers van de
meters komt overeen met het
beeld in de Golf Schakelen gaat
soepel en de remmen vertragen
krachtig Het standaard abs voegt
een portie veiligheid toe Gaat het
onverhoopt mis, dan zorgen twee
airbags en zij airbags voorin
ervoor dat het letselrisico wordt
geminimaliseerd
Mensen kiezen een sedan vooral
om praktische redenen Het veilig
kunnen opbergen van bagage in
de kofferbak is vaak doorslagge-

Zes Multipla(aatsen)

vend Met het oog op maximale
bescherming heeft VW de neerklapbare achterbank voorzien van
een slot Handig voor kleine spullen zijn de opbergzakken aan de
achterzijde van de leuningen van
de voorstoelen Onder de achterbank zitten speciale verankermgsogen voor de bevestiging
van ISOFIX kinderzitjes
Doordacht is de auto tot m detail
Dat blijkt bijvoorbeeld uit de edelstalen beschermstnp op de drempel van de kofferbak In de bagageruimte zitten ogen om lading
mee vast te zetten
VW ziet de Bora als een ideaal
model tussen de Golf en de grote
Passat Daarmee slaat de producent de plank niet ver mis Dat
komt vooral door de stoere vorm

De VW Bora oogt stevig

Wat dat betreft past een sportieve motor heel goed bij deze
sedan
VW heeft dan ook een wijs
besluit genomen door hem eveneens te leveren met de 150 pk
sterke vijfcilmder V5 Daarmee
sprint de Bora in 9 1 seconden
naar de honderd en begin volgend jaar volgt zelfs een V6 met
204 pk Andere krachtbronnen
zijn een 1 8 liter (125 pk) twee
TDI s (90 en 110 pk) en een SDI
(68 pk)

Ford neemt
Mondeo onder handen
Ford heeft de Mondeo op tal van punten gewijzigd Onder de
kap van alle Mondeo's zit nu een motor uit de nieuwe, zuinige
en krachtige ZETEC-generatie De verse 1,6 boekt al een vermogenswinst van 5 pk ten opzichte van zijn voorganger Het
interieur is eveneens onder handen genomen Alle versies hebben vanaf nu een passagiersairbag De nieuwe Mondeo's zijn
van buiten te herkennen aan vijftien inch lichtmetalen velgen
Het gamma van de Mondeo bestaat nu uit de Atlantic (ƒ
40 495,-), de Business Edition (ƒ 43 495,-}, de Ghia (ƒ 47 495,-)
en de Ghia Executive
{ƒ 59 995,-)

Frontera verkent nieuwe grenzen
PEL HEEFT DE
Frontera gepromoveerd tot haar 4x4
vlaggenschip. De Monterey
is met de vut gestuurd en
heeft het vaandel aan de
Frontera gegeven. Om deze
verantwoording met succes
te dragen heeft Opel het
model volledig vernieuwd.
Bovendien is de auto nu
ook verkrijgbaar met een
geweldige 3,2 liter V6
motor. In een mistig en
regenachtig Engeland
onderwerpen we de diverse
uitvoeringen Frontera aan
een nadere kennismaking.

O

Voor een modderbad draait de nieuwe Opel Frontera zijn hand niet om

TEL, JE NEEMT een
ruimte waarin je zes
stoelen neerzet.
Daarmee ga je een beetje
schuiven totdat er twee
rijen van drie stoelen staan.
Vervolgens creëer je daaromheen een bouwwerk. Zie
hier: het recept voor een
Fiat Multipla!
BIJ deze nieuwe Italiaanse ruimtewagen kregen de designers een
blanco vel papier waarop ze zich
helemaal konden uitleven Met
als resultaat een zeer bijzondere
auto De Multipla is gedurfd en
breekt in alle opzichten met de
traditionele vormgeving van ruimtewagens Zowel de binnen- als
de buitenzijde zijn op z'n zachtst
gezegd apart gevormd Door de
verdeling van de zes identieke
stoelen m de breedte is de
Multipla namelijk veel korter - net
geen vier meter - dan de meeste
njirntewagens Dit maakt mparkeren bijvoorbeeld een stuk makkelijker
Een ander voordeel van de inde!ing is de bagageruimte zelfs als
alle stoelen zijn gemonteerd evenaart de Multipla de laadruimte
v
an een stationwagen Het voordeel zit 'm dus m de breedte de
Multipla is korter dan de Bravo
maar wel vijf centimeter breder
dan de Lancia k
Als je het uiterlijk van de Multipla
wilt beschrijven kom je al snel uit
bij een oude postkoets hoog
f
echt en ruim Dat zie je ook allemaal terug m de Multipla Van
boven is de Fiat zelfs iets breder
dan van onder Fiat vergelijkt dit
met een Spaanse 'sombrero',

De vormgeving van de nieuwe Fiat Multipla is gedurfd
waarbij de rand van de hoed het
dak symboliseert Het voordeel
van deze vorm is dat inzittenden
minder last hebben van regen als
ze de deuren openen
Of het uiterlijk van de Multipla
mooi is of niet daar zijn de
meningen over verdeeld
Opmerkelijk is het in ieder geval
wel De neus van de Multipla is
vrij plat m tegenstelling tot de normale spitse neus van ruimtewagens En bovenop de neus zit
een vreemde bolling waarin het
groot licht is gemonteerd De
mistlampen zitten overigens laag
m de bumperspoilers terwijl het
normale dimlicht wat hoger is
gemonteerd Volgens Fiat voorkomt deze indeling verblinding
van tegenliggers en zorgt het
voor beter zicht
Hoe rijdt de Multipla' leuk
Daarbij maakt het niet uit of je op
de bestuurdersstoel, m het midden, rechts of achterin op een
van de stoelen zit Overigens
heeft de Multipla twee airbags
voorin Eentje voor de bestuurder
en een met dubbele kamers voor
de andere twee stoelen
BIJ het afstemmen van het onderstel hebben de technici zich laten
leiden door de Fiat Bravo 2 O
HGT en de Coupe En dat is te
merken de wegligging is strak
sportief en de
besturing lekker direct Dit doet
overigens niets af aan het comfort aangename rust en een prettige vering
De Fiat Multipla is leverbaar met
twee motoren de 1 6 16V met
103 pk\76 kW en de direct mgespoten common-rail turbodiesel

1 9 JTD met 105 pk/77 kW
Er zijn diverse leuke accessoires
te bestellen Een voorbeeld is de
speciale comfort unit midden
voorin Deze kan naar keuze
dienst doen als koelbox of als
warmhoudbox voor een flesje
babymelk Grappig is ook de routeplanner die zowel voor de

bestuurder als m het midden van
de auto geïnstalleerd kan worden Zo kan de bijrijder eventueel
het kaartlezen voor zijn rekening
nemen Tot slot de prijs de
Multipla is er vanaf 39 950 gulden Vanaf 15 december staat de
Multipla bij de Fiat dealer m de
showroom

Linksrijden Imksrijden, Imksnjden
spookt het de eerste kilometers
door ons hoofd Gelukkig zit het
stuur aan de goede kant, links
Na enige gewenning nemen ook
het interieur eens onder de loep
We rijden in de Frontera Wagon
(vijfdeurs) 3 2 liter V6 met vrijwel
elke denkbare accessoire behalve automaat Wat nog het meeste
opvalt en je voortduren doordringt
van pure luxe is zeer fraaie lede
ren bekleding De motor biedt
alles wat je ervan verwacht De
V6 loopt zijdezacht en biedt een
enorme dot vermogen (151
kW/205 pk) Als we het gaspedaal bijkans door het schutbord
trappen geeft de snelheidsmeter

binnen tien seconden honderdkilometer per uur aan
De Frontera is er net als voor
heen ook als dnedeurs Sport
Net als de wagon vertoont ook dit
model sterke gelijkenis met zijn
voorganger De Opel is echter
veel moderner gestroomlijnd
Stoere hoeken hebben plaatsgemaakt voor fraaie rondingen
Hierdoor passen de auto s beter
m het moderne en alledaagse
straatbeeld ze ogen gecivihseerder Opel heeft de auto overigens
volledig nieuw opgebouwd
Gelijkenissen met de voorganger
zijn dus min of meer toeval De

Groeistuipen bij Daihatsu Cuore
AIHATSU HEEFT de
Cuore opgefrist. Het
autootje is in alle richtmgen een stukje gegroeid.
Het interieur is 10 millimeter
langer en 15 tot 25 millimeter breder geworden. Dat
betekent meer leefruimte
voor de inzittenden.

D

Het Japanse merk bewijst al
sinds 1980 het bouwen van
compacte auto s meester te zijn
In dat jaar kwam de Cuore op de
markt
Vandaag de dag maakt
Daihatsu s kleinste nog altijd deel
uit van het straatbeeld Dankzij
het nieuwe uiterlijk zijn we er
zeker van dat dit in de volgende
eeuw nog het geval is
Het best is de vernieuwing te zien
aan de mooi rond aflopende
motorkap Hieronder bevindt zich
een zuinige driecilindermotor met
een inhoud van 1 000 cc De achterzijde is eveneens anders vormgegeven Onmiddellijk vallen het
lange dak en de grote portieren
op HIJ is bovendien wat minder

wielbasis van de Sport groeide
maar liefst dertien centimeter die
van de Wagon zes
Opel levert de Frontera Sport met
keuze uit twee viercilmdermoto
ren een 2 2 liter 16V benzinemotor of een 2 2 liter turbodiesel De
laatste telt eveneens zestien
kleppen De diesel verdient
bovendien de voorkeur vanwege
zijn rustige karakter en enorme
kracht (het maximale koppel
bedraagt 260 Nm) In het terrein
is de Sport behoorlijk m zijn ele
ment Op de verharde weg merk
je dat de korte wielbasis oneffen
heden in het wegdek ietsje duide
lijker doorgeeft dan de Wagon
Met zijn lange wielbasis strijkt die
alle plooien nog gladder
In het terrein is de Sport behoor
lijk m zijn element Met veel ple
zier beklimt hij de steilste heuvels
en doorwaad hij de diepste plas
sen De Wagon draait zijn hand
ook niet om voor een stevige par
tijtje modderworstelen maar is
door zijn lengte een tikkeltje mm
der makkelijk te manoeuvreren
Voor beide uitvoeringen geldt dat
de vierwielaandnjvmg afroepbaar
is door een druk op de knop Een
extra schakelpookje op de mid
denconsole biedt de keuze tus
sen hoge en lage gearing
Als we de Frontera op een speciaal daarvoor geprepareerd terrein
eens stevig aan de tand voelen

De nieuwe Daihatsu Cuore is zeer handzaam
hoekig geworden en de bumpers
zijn uitgevoerd in de kleur van de
carrosserie Het geeft de nieuwe
Cuore veel cachet
Met twee volwassenen voorin en

wat kinderen achterin is het hierdoor goed toeven in de Cuore
De fabrikant heeft de kofferruimte
een lagere tildrempel gegeven
dan de vorige Cuore door de achterklep op de achterbumper te

laten aansluiten De bagageruimte is dus gemakkelijk zonder
extreme lichamelijke inspanning
te beladen De in delen neerklap
bare achterbank kan m verschil
lende standen worden gezet
zodat de indeling passagiersruim
te/bagageruimte variabel is

zijn we nauwelijks verrast
Allereerst leiden we de Sport met
2 2 liter 16V benzinemotor door
het terrein Alsof er geen vuiltje
aan de lucht is beklimt de
Frontera de steilste heuvel om
zich aan de andere zijde heel
beheerst en dankzij de lage
gearing zonder te remmen er
weer vanaf te laten glijden De
waterbak ziet er spectaculair uit
maar ook hier trekt de Opel zich
niets van aan Even later rijden
we hetzelfde parcours nog eens
met de Wagon met 2 2 liter die
selmotor Deze is zo mogelijk nog
minder van zijn stuk te brengen
Volgens de fabrikant kan elke
Frontera een helling van 80 pro
cent beklimmen
Met de nieuwe Frontera heeft
Opel een fraaie alleskunner in
huis Door de verfijningen aan
isolatie alle types zijn opvallend
stil en het onderstel leent de
auto zich uitstekend voor alle
daags gebruik Daar komt nog
eens bij dat het trekgewicht voor
de Sport een fikse 2 400 kilogram
bedraagt Dat van de Wagon gaat
daar nog eens met 200 kilo (2 2
16V) of zelfs 400 kilo (V6 en die
sel) overheen
De dnedeurs Frontera Hardtop
met 2 2 liter benzinemotor is er
vanaf 58 420 gulden De diesel
variant kost 7 000 gulden meer
De Wagon begint bij 63 920 gul
den Het topmodel met V6 en
automaat kost 89 820 gulden

van Leut Zandvoort B.V.
Kam Onnesstraat 15, Zandvoort-Noord, tel 023-5715346

van Lent Heemstede B. W.
Heemsteedse Dreef 261,2101 KH Heemstede, tel 023-5281550

LASER 266MHZ MULTIMEDIA COMPUTER

MOBIEL BELLEN VOOR
0,45* CENT PER MINUUT!

CEL266; Intel Celerom processor, 3.2GB Ultra DMA vaste schijf, 32MB
intern geheugen, 56K fax/modem, 32 speed CD-Rom, Windows '98,
60 W a t t stereo speakerset, 1 jaar garantie en helpdesk.
Adviesprijs'2999.PHILIPS BREEDBEELD
PW6301; 61 cm BI. Line S,
| stereo, teletekst. Adv'2095.-

949.-

l PHILIPS 100HZ KTV
PT820; Black-line S grootbeeld, stereo, TXT. Adv'2795.-

1529.

PHILIPS 82CM KTV
TOP B R E E D B E E L D
32PW630; HiFi-stereo,
(TELETEKST. AdV2995.-

'1999.-

l PHILIPS 100 HERTZ
BREEDBEELD KTV
PW9501;Tvvan 'tjaar!70cm
Black-line S, 100 Hzdigital
scan, stereo, TXT. AdV3895.-

1969.-

l PHILIPS 70CM STEREO
PT4501; Teletekst. '1645.-

HI8 CAMERA STUNT!
VPH65; 12x motorzoom." 1299.-

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse. Vol electronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv*2299.-

SONY TRAVELLER
TR401; HiFi peluid. Adv" 1330/

Allernleuwste Siemens Ctopkwalitelt GSM toestel

t w v 699,
« 80 uur stand-by

^GRATIS

SONY STEADY SHOT !
TR620; 15x zoom, 3 prograrnAE. Adviesprijs" 1890.

165 gram • 5 uur beltijd
12/24V autolader
t.w.v. 49.95

SONY + LCD SCHERM
TRV11; VideoS Camcorder Adviesoriis "1980.

• 1-jarig abonnement
• 2 voordeelnummers
(overdag bellen voor half geld)
• Bellen tn binnen- en buitenland
-UUÏ

SONY Hi-8 HIFI STEREO
TR780; STEADY SHOT,
topklassprarnmrrter. "2530.-

"™*

Voor aanvraag abonnement zijn vereist: Geldige legitimalle, kopie legitimatie en kopie bankafachrllt
(zonder bedragen)!

BAUKNECHTWASAUTÜM.
WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's.'l 349.-

£
n

INDESITWASAUTOMAAT
WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv"799.-

TOPMERK MAGNETRON

AEG WASAUTOMAAT
Lavamat617; 1000 toeren
centrifuge, waterbeveiliging,
zuinig en stil. AEG meerdere
malen best gelest! Adv"1449.-

700 Watt, 17 liter, draaiplateau,
30 minuten timer, 6 standen,
eenvoudige bediening.
Adviesprijs*299.-

PHILIPS SUPER VHS!
Turbo-Drive, stereo, TXT,
montage, Adviesprijs* 1595.-

968.-

SIEMENS WASAUTOM.
WM20000;RVStrommel
Aparte temperatuurregeling.
Bespaarloets. Adv.*1348.-

PHILIPS MATCH-LINE
VR7; Turbo-Drive, stereo, montaie,Jog& Shuttle, TXT. '1495.-

899.-

649.- ~~ 579.-

51CMKTVTELETEKST
70 voorkeuzezenders, Off.
Ned.Philipsgarantie.Adv'745.-

499.-

PHILIPS TELETEKST
TELETEKS
n, afst.bed. "645."64£
PT156; 37cm,

379.

SONY MONTAGE TOP!
E920; 7 koppen Super Trilogic, vliegende wiskop,
HIFI Stereo. Adv*1650.-

979.

848.-

Consumenten Helpdesk voor informatie en
advies. Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app.

^stl

1169.-

1169.-

629.-

778.-

O/VB"

1299.- ~~ 549.-

l SONY 63CM STEREO
KV25; Super Trinitron, te| letekst, afst.bed. Adv" 1399.-

849.-

SONY55CM STEREO
X2101; Trinitron, TXT. "1440.-

649.-

l SONY 55CM TELETEKST
M21; Hi-Black Trinitron. "990.-

549.-

WAS/DRCOGCOMBNATE
Wassen en drogen in 1 machine, 1000 toeren. Adv*1549.-

SONY LONGPLAY
E260;Showview+PDC.*780.-

848.-

529.-

SONY VIDEORECORDER
ORECORDER
E105; Afstandbediening.
Dedieninq.*610.*610.-

349.-

TV/VIDEO COMBI'S

275.-

PHILIPS VHS-VIDEO
VR161; Afstandbed. "645.

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs*649.-

PANASONIC Beste Koop!
NVSD200; Showview +
PDC. Adviesprijs*649.51 CM KTV / VIDEOIIBCC
^r|.TXT;.2tunersv Adv*1395.

429.-

CQll
:ïI5f 51

PANASONIC KTV TXT
21S1; 55cm FSQ. Adv"849.-

PANASONIC63CMTOP
MD2; HiFi-stereo, TXT
met geheugen. Adv" 1399.-

979.-

SONY PORTABLEKTV
M1400; Afstandbed. Adv*550.:

389.-

GRUNDIG 63CM KTV
ST650; S t e r e o , TXT,
Adviesprijs "1829.-

799.-

~~ 298

BOSCH WASDROGER
Electronische besturing.
Zeer stil. Adviesprijs'1099.-

MIELE VAATWASSER UVCMINI-SET
URROUND
PRO'LOGIC

ilogic Plus, staieweo PDC
Étekstafstaöledisöii ö.

COMPAQPRESS2254PC!
Kô-233 MMX. 15" monitor,
32MB, 3.5GB. Windows'QS.

i

299.269.-

PORTABLE KTV 37CM

145 LITER KOELER
Automatischeontdooiing. "529.-

299.-

SAMSUNG 24 LITER

279.-

WHIRLPOOL KAST
130 liter, met vriesvak.
Adviesprijs'699.-

369.-

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak. Adv"699.-

399.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak. 140 liter inhoud, CFK-vrij. Adv *729.-

900 W magnetron, 60 min.
timer, autom. programma's.

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Vele kookfunkties. Adviesprijs'699.-

499.-

WHIRLPOOL AVM
Ruime 3 in 1 combi magnetron
met hete lucht oven en grill.
Dusontdooien, koken, bakken,
braden en gratineren. *999/

549.-

vaatyvassers etc. op bestelling l
voor de laagste prijzen van : l
'•: Nederland. Bijvoorbeeld:, l

2-DEURS KOELKAST
200 liter inhoud, cfk-vrij. Deuren ornwisselbaar. Adv*849.

428.-

BOSCH KOELKAST
180 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv*985.-

598.-

INBOUW VAATWASSER l
Volledig intergreerbaaf J
Stop.Adviésprijs*i299;
\PRIJSi

849.-

KOOKPLAAT
l
RVS+vonkontsteking. "399.-1

BCC"

269.-

DAEWOO NO FROST PRIJSi
KOELVRIES COMBI ATAG
284 liter, 3 ruime
FORNUIS
vriesladen nooit
ontdooien
Gasfornuis met
elektrische
oven, incl.
grill en
sierdeksel.
Adv*1450.-

998.-

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS
Gas-elektro fornuis, grill, tbermostaatensierdeksel.M 199..Techn
Dens, maaK
begrip service .pok^ec
" "" '

798.-

ETNA FORNUIS
Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv*695.-

T^tt EN

498.-

LUXE FORNUIS
Gasoven, vonkontsteking en
ovenlade. Adviesprijs*849.-

398.-

IBMAPTIVAE60TOP!
K6-233MMX, 32MB intern,
2.0GB. K56.flex fax/modem,1 5" monitor.

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik,
capaciteit, CFK-vrij.

349.-

449.-

BOSCH VRIESKAST
GSD1300; 3 laden, 11 kg invriescapaciteit. Adv'848.-

PELGRIM KOOKPLAAT
2-delige pannendragers en
sierdeksel. Adviesprijs*490.-

ETNA K O O K P L A A T
4 pits met 2 delige branders.

prgjj

liwfoy -170
l / ö-"
HOLLANDIAKOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaal. AdV*295.-

529.- ~~ 158.- 1

BCC PRIJS
BUBBLEJET STUNT!
JP170; Kleurenprinter."5_99.-

OPZETVRIESKAST
Handig! 50 liter. Adv*595.-

HP INKJETPRINTER
DJ400;lncl sheelfeed.eii'4.99.-

VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar in
alle maten en soorten. Er
is al een vrieskist vanaf:

299.-

CANON BJC4200
Topklasse! 3jr. garar^e. '821.-

* Meer budget door de gratis.
BCC-card!
.•
Aanvraag-folder in de winkel!

229.-

INBOUW
APPARATUUR l

I 90 LITER VRIESKAST
3 vakken. Adviesprijs 698.-

•KLANTENKAART

219.-

DAEWOO MANETRON
KOR610; DIGITAAL. 18 liter
inhoud, 800 watt vermogen.autom. programma's. "349.-

INTEL P2/233 MHZ PC
Multimedia PC, 32MB intern,
3.2GB schijf , CD-Rom, fax/modem, W95, 1 jr. On-Sile garantie en helpdesk. Adv"3799.-

379.-

KTV37CM+TELETEKST

1-DEURS
Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

WHIRLPOOL AVM260
19 liter inhoud. Eenvoudile bediening. AdV599.-

CENTRIFUGE
2800toeren.RVStrommel.-249.-

GRUNDIG 37CM + TXT
P730; STUNT! Adv"699.-

PORTABLE KTV 37cm
3 Off. Ned. Philips garantie.
~~ Adviesprijs'495.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135; Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneembaardraaiplaleau. Adv'279.-

179.-

MIELE WASDROGER
Electronisch en reverserend.
RVS trommel. Adv*1799.-

TO1T; Top HiFi
>elmet3CD-wisselaai:
i luidsprekers en
afstandbedieninQ.A9viespriis

~1248.-

169.-

BAUKNECHTDROGER
Instetoaartot 140 minuten. Kreukbescherming. Adv*949.-

SONY KLEUREN-TV VIDEO COMBI

848.-

SHARP MAGNETRON
R2V18; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

Geen afvoer nodig! RVS trommel. Adviespriis'999.

~~ 429.-

359.-

865.-

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI
KE3100; Digitaal, gescheiden regelbaar. Maar liefst
280 liter inhoud, 3 vriesladen. CFK/HFK-vrij. "1849.-

CONDENSDROGER

ARISTONASB25TURBO
SuperTurbo-Drive, showview
+PDC,afslandbediening."845.ISONY COMBO 37CMIIBCC
l KV-t4V.4;\ShowviewrPDC.
JVC SHOWVIEW + PDC
A237; Express ProDioi. '714.-

as l KTV/V l DfEX^CWB
X137cm, Showview, Off. Ned. STUNT! VHS-HQ VIDEO'
Met afstandbediening.

795.-

SIEMENS KOEL/VRIES
KG25V03; 240 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv*1348.-

468.-

WASDROGER STUNT!
Metïjdklokenplui2enlilter.*495.-

•"\SSER
mma's.
JV1099.-

MIELE VAATWASSER
Topklasse. 6 Programma's.
Waterontharder en waterstop.
Adviesprijs'2099.-

ZANUSSI 2-DEURS
Z180/4D; Automatische ont-~
dooiing. Adviesprijs*749.

PHILIPS SHOWVIEW
VR165;+PDC,afst.bed."745.-

728.-

SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000; Met aquastop en
lagevertimikswaarden. "1348.-

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk.
Waterbeveiliging. Adv*1 649.-

1499.-

BOSCH AFWASAUTOM.
SMS1.01 2; RVS interieur. 4
sproeiniveaus. Adv"1 179.

595.-

l WHIRLPOOL
BOVENLADER
900 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs*1435.-

ARISTONA STEREO
SB65; 4 koppen, SHOWVIEW
+ PDC, long play. Adv" 1095.-

SAMSUNG STEREO !
l SONY 100HZ SUPER! SV600; Videorecorder
E2561; Super Trinitron, met PDC. Adviesprijs*699.- ,
l PIP, stereo, TXT. Adv'2970.-

,

528.-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER
AT80;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
Adv*1099.-

PANASONIC STEREO
HD610; Topper! 4 koppen,
Showview -i- PDC. *1199.-

rj-mJ

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES COMBI
ARG647; 156 liter koelen
en 60 litervriezen. Adv'949.-

eerprijzen

l SONY BREEDBEELD
KV24WS1; Super Trinitron,
| stereo, teletekst. Adv "2440.- JVC HIFI STEREO
A637; Hi-Spec Drive. *989.l SONY BREEDBEELD
KV28W1; 71cm Super Trinitron, 60 Watt stereo, teletekst. Adyiesprijs'2990.-

INDESIT 900 TOEREN
WASAUTOMAAT
WE900; Instelbare centrifugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfreinigende porno. Adv'1199.-

528.-

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT
3 programma's, beveiliging
tegen wateroverlast. "949.-

575.-

698.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
l 020 - 6474939 |

759.-

SONY72CM HIFI STEREO
KV29C1; Super Trinitron,
j TXT. Adviesprijs.*!880.-

475.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving. ****
sterren invriescapaciteit.
Adviesprijs 899.-

WHIRLPOOLWASAUTOM.
AWM800; 15 programma's.
Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveili|ing. Adviesprijs "1079.-

SONY HIFI STEREO
E810; 4 koppen Super Trilogic montage videorecorder. Adviesrjriis*1550.-

SONY HIFI STEREO
E705; Super Trilogie, 4 kopShowview+ PDC. * 1200.-

230 LITER
KOEL/VRIES COMBI
Koelgedeelte met automatische ontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
•* sterren invriescapaciteit.
Adviesprijs'999.-

MIELE KOELKAST
K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-en HFK-vrij. Adv*1399.-

.•y-TBTi

ARISTONA 55CM FSQ PHILIPS HIFI STEREO
TA4311; Stereo, Teletekst, VR665; Showview + PDC,
l afstandbediening. "1245.- 4 koppen, Follow TV, longlay. Adviespriis"1095.-

LUXE VlATWASSER
Nederlands topmerk; 4 programrna's, 12 couverts. '899.-

899.-

ZANUSSIWASAUTOM.
FL700; 750 toeren centrifuge. RVS trommel, schokdempers. Adviesprijs*949.-

DIGITALE STUNTS
Sony, JVC, Panasonic, Canon;
TOPKLASSE, incl. Accessoires.

879.-

ARISTONASTEREOKTV
TA4412;63cm,teletekst. "1595.-

l-JARIG TRAFFICUNE ABONNEMENT

ATAG WASEMKAP
3 standen en vetfilter. '259.-

299.-

B C C B E T E R EN G O E D K O P E R
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
:
Rivièradreef 37 (Superstorc)

l BEVERWIJK

l ZAANDAM

l Breestraat 65

l Westzijde 55

.

' 20ELEKTRQ-SUPERS
IN DE RANDSTAD

AMSTERDAM -AMSTELVEEN -.ALKMAAR
• BEVERWIJK -ZAANDAM - DELFT.
.

(onder Dirk v.d. Broek)

HILVERSUM - MAARSSENBROEK

138.78.-

ETNA WASEMKAP
"1MKAP
AVANCE; 3-standen.
,nden.*135.'135.-

OPENINGSTIJDEN

maandagmiddag.. ... ••
dinsdag t/m vrijdag.. . .
zaterdag . . . . . . . . .
l overige filialen donderdag

. 13.00 tot 18.00 uur

, 09.30 tot 18.00 uur
, 09.30 tot 17.00 uur
, 19.00 tot 21.00 uur

ekmedia 17
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Zandvoorts
IMïeuwsblad

Het is maar goed dat sinterldaas zeebcncn heeft.
Twee jaar geleden kwam
hij varend naar Zandvoort. Hij weet alleen niet
meer zo goed hoe zo'n ding
heet waarmee je kunt varen. Weet jij het?

Velk kind helpt Sinterklaas?
Sinterklaas is weer in Zandvoprt. Zaterdag is hij aangekomen en hebben jullie hem kunnen
zien. Zoals iedereen weet is hij niet meer de jongste. .Soms vergeet hij weieens wat
(cadeautjes vergeet hij nooit, hoor). Laatst was hjj bezig met het inplakken van zijn
fotoboek. Dat viel niet mee. Hij heeft zich suf gepeinst, maar kon toch op een heleboel
dingetjes niet meer komen. Wie helpt sinterklaas? Voor de winnaar (bij gelijk eindigen
wordt er geloot) hebben we een cadeaubon van 50 gulden, waarmee je iets leuks kunt kopen
bij speelgoedwinkel Intertoys.
Stuur de antwoorden op de vragen van sinterklaas vóór 30 november aan de redactie van
het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA in Zandvoort of stop de antwoorden in de
bus bij het redactiekantoor op Gasthuisplein 12. Vergeet je naam, adres, telefoonnummer
en leeftijd niet. Alvast bedankt namens sinterklaas.

Oef, wat was dat zwaar. Sinterklaas zweette flink toen hij in 1993 in een sportschool aan de slag ging.
Maar het was wel goed voor zijn conditie. Wat heeft hij in zijn handen?

Vorig jaar werd sinterklaas in een prachtige auto
door het dorp gereden. Hij
is even vergeten of hij op
deze foto in de Haltestraat
of de Kerkstraat is. Misschicn weet jij het nog?

> al een hele poos geleden. Het was een mooie intocht, dat weet sinterklaas nog. Hij werd
ireden in een koets. Op de foto kun je het niet zien en daarom is sint even kwijt welke dieren ook
voor de koets liepen. Kun jij het voor hem verzinnen?

Nog even zwaaien en dan
hup, de bus in naar 't Stekkie in Noord. In 1996 had
sinterklaas gelukkig een
heleboel pieten om hem in
de bus gezelschap te houden. Hoeveel waren het er
ook alweer?

woensdag 25 november 1998
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Via deze weg zoek ik een
leuke
gezellige
eerlijke
Te koop
vriendelijke man Ben jij dat'
gevraagd
Mijn naam is Monique1 Ik ben
27 jaar jong en in het bezit
diversen
van half lang donker blond
haar en groene ogen Grijp
Vondellaan 7
snel je kans voordat het te • T k gevraagd Nintendo 64
Geen tijd om te strijken wij doen het graag voor u
laat is1 Doei111 Boxnummer of
playstation
Tel
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken 911654
0235717441
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk
zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot
Zoek jij via deze weg een leuk
1700 uur Voor info 0235717177 of 0652502188
Financiën en
contact' Een fijne vriend
t Schuurtje
schap of relatie' Ben je grap
handelszaken
2de hands dameskleding
pig creatief en intelligent'
geopend iedere wo do vr
Dan wil ik jou graag beter Ie
12301600 uur
ren kennen Ik ben een Am
Kom gezellig even snuffelen
sterdamse meid en 1 luister
VA ƒ75 DORSMAN
Brugstraat t o Atatra
naar de naam Myrte ' Box
blijft toch goedkoper'
nummer 825323
LEDERMODE
Bel nu 023 5714534
Oppas
gevraagd/
Gezellig winkelen bij het
aangeboden
grootste lederwarenhuis van
Nederland Keuze uit 500
Vakantie buitenland
modellen en keuze uit 5000
stuks O a leren suede broe Oppascentrale De Kleine
ken rokken jacks parka s Prins zoekt meisjes v a 16 Sfeervolle kerstreizen naar Duitsland 9 dagen ZWARTE
hesjes topjes blouses body jaar die af en toe s avonds WOUD v a ƒ 898 (DHTW 163} 8 dagen THURINGEN voor
warmers motorjacks ook vrnl m het weekend op willen alleengaanden va ƒ898 (DHTW 161) 5 dagen SAUER
met veters zijkant Vanaf passen Liefst met wat erva LAND (DHTW 158} of voor alleengaanden BERLIJN (DHTW
ƒ 89 90 Ook gespecialiseerd ring Bel snel naar Sasja 160) v a ƒ529 Vertr 21 of 23/12 Incl busreis fijne
in grote maten Ook op maat 023 5280071
hotels HP fraaie excursies en feestelijke december extra s
en naar eigen ontwerp O a
Bel De Harde Tours tel 020 4707771
Country & Westernkleding en
Kunst
en
antiek
{rouwkleding Inruil leder en
bont mogelijk Nieuw onze
Auto's en
Rijles auto's
afdeling Ledermarkt alles uit
auto-accessoires
en motoren
zoeken ± 2000 stuks 2 halen *Veilinggebouw Amstelveen'
(o a rokken broeken jacks VEILT weer 7 en 8 december
hesjes enz v a ƒ25) 1 bèta
Spinnerij 33 Amstelveen
len zie rode kaartjes
020 6473004
T k Suzuki Alto GLX bouwj
Alblas Verkeersscholen
Amsterdam Centrum Nieu
okt 94 km 32 500 open dak
wendijk 164 Bebop Tel 020
radio uitst staat van onder
UW RIJBEWIJS
6381306 Alle dagen open
houd ƒ 7500 0235712906
Beeld en geluid
Nieuwkoop 0172408361
van 10 00 tot 10 00 uur zater
Voor
een
perfecte
SAAB
dags en zondags tot 1900
SAAB SERVICE MOLENAAR Voor auto/motorrijles m
uur Info 0492 522923
• T k B en O Radio + boxen
Amsterdam e o is een gratis
Rep onderhoud APK
Helmond Hurksestraat 21
BEOCENT 1900 ƒ 150 Cass
mfogids verkrijgbaar
Eigen revisie afdeling
deck ƒ 150 0235715775
Tel 0204205386
Motoren/versn bak
Verkoop nw/gebr ond
Verhuizingen
ROYAL CLASS SAAB
Diversen
Sint en Piet
SAAB 900I 4 drs Sed
bj 87 d blw SAAB 9000I
X Y Z B V verhuizingen en
5 drs d blw bj 87
kamerverhuizingen/transport Sint en Piet aan huis als van
Mr LAMA betaling na resul
Tel 0235614097
Voll verz Dag nachtservice ouds ƒ45 Tel 0235719666
taat Afnk intern medium
020 6424800 of 0654304111
« Wij behouden ons het biedt hulp bij terugkeer gelief
recht voor zonder opgave van de bescherming
carrière
redenen teksten te wijzigen examen geluk hopeloze pro
Muziekof niet op te nemen
Onderhoud,
blemen 0206684461

Mode

Monet Stnjkservice

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Huishoudelijk personeel gevraagd
Gevr huish hulp Tijden
n o t k Tel 023571209

Autoverzekering

m 5 dagen

reparatie,
doe-het-zelf

Winkelpersoneel gevraagd
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus bellen dus

instrumenten

PIANO
SPELEN

Wij zoeken voor De Kaashoek maandag en zaterdag een
Tel 023 5713780
gezellige medewerker/ster Lijkt jou dat waf Kom dan even
SCHILDER heeft nog tijd v U kunt bij ons al v a ƒ 270
langs bij De Kaashoek Haltestraat 38 Zandvoort
binnen en buitenwerk Vnjbl
voor het eerste half jaar
prijsopgave
een goede piano huren
Bellen na 1800 uur 5719800
Horecapersoneel gevraagd
• ANNULERINGEN van ad VAN KERKWIJK
vertentie opdrachten kunt u
Amsterdamseweg 202
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
AMSTELVEEN
SPORTCAFE DE WERELDZEE
richten aan Micro s Weekme
020 6413187
dia Postbus 156 1000 AD
in sportcentrum De Meerkamp zoekt
Amsterdam

ALLROUND COLLEGA (m/v)

Uitdaging Teamwork Afwisseling en Activiteiten
Jong Energie Ervaring Rexibiliteit en Motivatie
Voor sollicitaties bel 0204416561

Divers personeel gevraagd

Opening van nieuw combi-bedrijf
Gevestigd te Amsterdam Werkzaam in reclame/muziek/boe
ken en telecommunicatie industrie Vanwege onze nieuwe
klanten o a Walt Disney zwembaden bioscopen sporteen
tra horeca videotheken telecommunicatie en andere indus
trieen zoeken wij ca 36 nieuwe mensen M/V voor diverse
werkzaamheden zoals klantenservice PR vertegenwoordi
ging marketing promotie distributie chauffeurs/bezorgen
verkoop en ass managers Opleiding en ervaring is geen
vereiste Servicegencht en een commerciële instelling wel
Bel nu voor een afspraak RTF Tel 020 4657350
OPROEP SERVICE MEDEWERKSTERS
Ongeveer 4 x 1 2 dagen per jaar
Zelfstandig en praktisch ingesteld
Verzorgen van folderrekken in de regio Haarlem Zaandam
Beperkte gelijkvloerse opslagruimte en auto vereist
Sollicitaties richten aan
Holland Merchandising Groep (HMG)
Antwoordnummer 2312
6800VP ARNHEM
Tel 0263230573
Fax 0263271301

Uw bedrijfslogo/vignet
m uw MICRO-advertentie9
Informeer naar de mogelijkheden
Tel 020-5626271 Fax 020-6656321
De opleiding tot rij instructeur
of vrachtautochauffeur start
maandelijks in Amsterdam
Vraag gratis info (brochure)
SAN
Verkeersopleidingen
Adam Tel 0206922223

Oproepen - Mededelingen

Gezellig drinken in de huiselijke sfeer'
VWO MARKTONDERZOEK vraagt dames in de leeftijd 25 55
jaar m Amsterdam en omgeving die mee willen doen aan
een
kort marktonderzoek over de DRANK CHAMPAGNE1 Koopt
en drinkt u zo nu en dan champagne neemt u dan even
contact op met 026 3815036 vraagt u naar Robert Verhoe
ven ook s avonds U krijgt een ruime financiële vergoeding
Moeders gevraagd met kinderen tussen de 3 en 8 jaar die
mee willen doen aan een marktonderzoek in Amsterdam U
krijgt hier een vergoeding voor Inl 020 6654447
December is een dure maand
Uilgaan
ook voor studenten Daarom
speciaal voor hen in deze
maand w k
voor maar Elke donderdag dansen en
ƒ 29 50 J M Coiffeurs
ontmoeten v alleengaanden
Kerkstraat 22 4e
v a 30jr De Ossestal Nieu
• Dringend gezocht volw en welaan 34A Osdorp v a 20 u
kmderkleding voor weeshuis
Tel 0235717177
Markten/bradeneen
Meester Loogman 80 jaar'
Al degenen die meegewerkt
hebben om het verrassmgs Vlooienmarkt zondag 29 no
feest tot een geweldige vember Sporthal Zeeburg
avond te maken DANK
Zeeburgerdijk 620 A dam
Heel Heel Hartelijk
10 00 17 00 uur Ringafslag
Ge Loogman
S114 Tel 0206425871
• Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt
Sint en Piet
ons pas over 3 a 4 dagen
Opdrachten die te laat
binnenkomen worden
Sint en Piet aan huis als van
automatisch de week
ouds ƒ45 Tel 0235719666
daarop geplaatst

0906-Nummers
09069889 Rijpe Sjaan DD
cup zkt jgns 18 jr v livesex
Grijp onder m n rok' 99cpm

Een spannend
contact in de buurt
09065022204(1 gpm)

44 cpm1 Wijkdating vrouwen Ik ga door waar anderen
uit jouw wijk zoeken een af stoppen' Schaam me ner
spraak' 0906 1711
gens voor en wil harde SEKS'
Hamel' 99cpm 0906 9794
50 cpm' Binnen 5 seconden
vrouwen 30+ direct live aan Live' black beautiful en hot'
Voor de liefhebber van zwar
de lijn' 0906 1722
te vrouwen 99cpm 09 060601
50 cpm' Thuiscontact vrou
wen (20 59) zoeken een af Nieuw' Sleutelgatseks' De 1e
seksafluisterlijn v Holland
spraak thuis 0906 1744
Dieren en
0906 9722 Secret' 99cpm
Afspreken in jouw
dierenOntdek de duistere wereld'
postcode gebied
Hobby's en
benodigdheden
SM Meesteres live' Zij wijdt
09065022204(1 gpm)
jou in 99cpm 0906 9626
verzamelingen
BEL DAMES THUIS
POSTCODE DATING' Rijpe
In
heel
Nederland
Spoed heel goed tehuis gez
GEHEEL PRIVÉ
vrouwen zoeken sekscontact
voor 2 witte katten 1'/2 + 5
Bel 09061844 (80 cpm)
Mineralen/Fossielen/Edelste mnd weg vertr buitenland
nen Zondag 6 december Rai Tel 0235714030
**Seks alarmnummer**
24 u/pd (1 gpm)
Deltahal te Amsterdam van
Snelseks direct live 99cpm
Zie ook Nieuwsnet 9
1000 tot 1700 uur Toeg pr
0906*0611
Kabeltekst pag 440 en 450
volw ƒ5 65+ en kind ƒ350
Massage
Spannende date'
Beluister anoniem
• Rubneksadvertentie op
09065015156
advertenties 18+
geven'' Zie voor adres en/of Sportmassage ontsp mas
Advertenties van
0906 50 15 15 6 (1 gpm)
telefoonnummer de colofon sage Shiatsu voetreflex
vrouwen 18+ (1 gpm)
Biseks buurvr en buurmeis
in deze krant
Tel 0235714092
Vanavond al een
je (18) Hun spelletjes worden
fijne afspraak'
harder' 99cpm 0906 9526
09065022204 (1 gpm)
Kennismaking
Dagelijks seksen hete meis
jes (18) op onze livelijn De
heetste' 99cpm 09060603
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER''
0906 9789
Direct contact met
Simpel snel en discreet 24 uur per dag 7 dagen per week
Je zegt t maar 105cpm
stoute vrouwen
09065022221 (1 gpm)
Wat moet u doen'
1 Kies een leuke advertentie
Direct contact met
Diverse clubs
2 Bel met 0906 50 50 270 (1 gpm) en toets m
vrouwen thuis'
het hoofdmenu een 4
09065022221 (1 gpm)
Luxe privé huis' Topmeisjes
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
Doorgeschakeld
1001 u 7 dgn p w Sauna +
van uw keuze
met vrouwen thuis
bubbelbaden Sarphatipark
4 Spreek een boodschap m en wacht op een reactie
09065022221 (1 gpm)
118 Adam 020 6723022
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0900 899 85 99

0906-98.50

Wat jij wilt

Amsterdam hoi met Mi
chael Ik ben 24 jaar heb don
ker haar bruine ogen ben
1 80 lang Ik houd van uit
gaan muziek reizen en spor
ten Kom jij uit de Randstad
en durf je een Blind Date met
mij aan? Ja' Bel me dan
SNEL» Boxnummer 444038
Zoek jij een GRATIS maar wel
eenmalig contact
dan zit je
bij mij gebakken1 Ik ben Laura
en kan volgende week vrij
voor je maken Ik beloof je dat
ik me mooi zal kleden en dat
we veel ondeugends zullen
meemaken Ik ben mooi en
slank Boxnummer 866607

Ik ben een goed uitziende
aardige
lieve 46 jarige
vrouw Ben jij gezellig tussen
de 40 en 55 en houdt je ook
van liefde warmte tederheid
romantiek zon maan ster
ren strand en bos' Dan wil ik
graag in contact komen met
jou1 Boxnummer 967706

Ik ben een rijpe vrouw en
zoek via deze weg een hef en
gezellig telefoonmaatje Ik
heet Natascha en ben altijd in
voor spannend en ondeu
gend kletsen waarin ik geen
blad voor mijn mond zal ne
men Ik wacht op je reactie en
wil je vanavond spreken'
Alles samen delen leuke dm Boxnummer 907204
gen ondernemen en genieten Jij bent niet kaal en ik ben een
van het leven Lijkt t je wat' rare meid van 22 jaar' Jij bent
Ik ben een goed uitziende leuk en ik ben m het rijke bezit
man van 40 jaar Woonachtig van 2 kinderen Jij houdt van
in de omgeving van Haarlem een avondje uit en ik heb lang
en m het bezit van donker zwart haar en heldere blauwe
blond1 haar Vrolijke
slanke ogen Jij houdt van een goed
meid Reageer1 Boxnummer gesprek en ik ben benieuwd1
450258
Boxnummer 834849
Jij
wilt vast weten waar ik het
Als je werkelijk iets anders wil
omdat je bent uitgekeken op meest op kick' Ik ben een
het alledaagse of omdat je lekkere stevige moeder van
nieuwsgierig bent dan moet 32 en zoek een lekkere
je eens
contact met mij zoe vriend Een man die in is voor
ken1 Tessa 26 jaar jong en langdurig contact Als jij durft
woonachtig in Noord Holland dan weet ik zeker dat we een
hele fijne tijd hebben samen
Ik wacht op jouw reactie'
Boxnummer 960625
Boxnummer 938375

1
Dominant
Ben jij dat' Rea • Wij behouden ons het
ger1 Rene 32 jaar kmdvnen1 recht voor zonder opgave van
delijk sportief dat ben ik redenen teksten te wijzigen
Houd jij ook van werken wan of niet op te nemen
delen winkelen tennis en
nog veel meer' Zoek jij ook Jij ziet er goed en verzorgd
iemand voor een serieuze re uit1 Je hebt een eerlijk en be
latie' Aarzel niet maar rea trouwbaar karakter en je
geer op mijn box' Boxnum zoekt iemand voor een fijne
mer 497872
relatie Misschien geeft mijn
1
Gezellige langharige blondi advertentie dan de doorslag
Ik
ben
Bianca
een
19
jarige
ne 27 jr 1 65 lang en 65 kg
houdt van gezellige dingen blondine en benieuwd naar
Bioscoopje lekker dansen in jou' Boxnummer 853538
een disco uit eten gaan Ben Mijn naam is Karin ben 43
jij een gezellige goed uitzien jaar zeer goed verzorgd hu
de jongeman reageer Als monstisch en heb een opge
het klikt gaan we spannend ruimd karakter Ik ben op
Woninginrichting
Felicitaties
verder' Boxnummer 947711 zoek naar een man tussen de
• Rubrieksadvertentie op 45 en 50 jaar Heb jij ongeveer
eigenschappen
T k bankstel pitriet met bam geven' Zie voor adres en/of dezelfde
• Sara Koper gefeliciteerd boe 3 zits + 2 fauteuils telefoonnummer de colofon Dan ben jij wat ik zoek Bellen
dus Boxnummer 981919
p n o t k Tel 0235712399
Peter en Liesbeth
in deze krant

Personeelsadvertenties worden
gelezen in de Nieuwsbladen van
Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half
miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt
het voor de hand dat de personeelsen opleidingsadvertenties goed
gelezen worden.

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe efficiënte manier
om snel in contact te komen met
leuke meisjes vrouwen en mannen
via de Contactlijn Op de Contactlijn
0906 501515 6 kunt u anoniem
luisteren naar talloze serieus mge
sproken advertenties van lezers die
een seneu/e partner of gewoon een
vriend of vriendin zoeken
U kunt als lezer van een van de
nieuws en huis aan huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
~"
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken
Uiteraard kunt via 0906 501515 6 ook zelf anoniem
een gratis contactadvertentie plaatsen U krijgt

ter
Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren
Voor nog meer reacties kunt u de
door u ingesproken advertentie ook
nog plaatsen m onze krant
Probeer het direct Veel mensen heb
ben op deze wijze al binnen een of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen

(l 00 gpm)

voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICRO s worden geplaatst onder de na\ol
gende voorwaarden • geabonneeid 7ijn op het
Zandvoorls Nieuwsblad» m7endcn uitsluitend \ i a de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgc
ge\en • maximaal 1 icgels • alleen \oor particulier
gebruik • het aangebodene mag niet bo\en
l ^00 uitkomen • bijv huisraad te koop aangebo
den
Gebiuik bij het invullen van uw tekst de coupon en
\ooi icdcie letter punt komma ol cijtci een \akjc
Laat na ieder wooid punl of komma een \akje MIJ
Schnjl pci regel hele woorden ol letteigrepen
Indien uw adveitenlic een betaalde Micro is kunl u
bij uw tekst een gegaiandeeide (giio)betaaleheque bij
sluiten ol u ontvangt v in ons een acccptgirokaait
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch «orden
opgegeven.

Coupon uilknippen en opstuicn
(flankeren als bnel) mei v ei
melding van uvv postcode naai
ons kantoor
Micro's Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam
Fax: 020-6656321
Of algegeven bij
Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplem 12
2041 J M Zand v ooi t
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F 9,99 (Itl B I M )
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Ki re kond uordt)
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Bel voor meer informatie over
succesvolle personeelswerving
ons kantoor.
Amsterdam 020- 562 30 76
Amstelveen 020- 347 34 22
Zandvoort 023- 571 71 66
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sproken automatisch een boxnum
mer en PIN code van de belcompu
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3 regels ƒ 5 60
4 regels ƒ 7 47
5 regels ƒ 9 3-1
S regels ƒ 11 21
7 regels ƒ 1308
8 regels ƒ 1495
9 regels ƒ 1681
10 regels ƒ 1868
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ZHC-dames nemen Heerhugowaard te grazen
ZANDVOORT - Ondanks
het vriezende weer kon er by
de ZHC gehockeyd worden
op het kunstgrasveld een de
Dumtjesveldweg Daarby namen de Zandvoortse hockeysters heel knap Heerhugowaard te grazen met 2-1
De Zandvoortse mannen leden een 1-0 nederlaag tegen
Kikkers m een te harde en
onvriendelijke partij
De Zandvoortse vrouwen
moesten eigenlijk naar Heerhugowaard om daar een uitwedstnjdtespelen Het veld m
Heerhugowaard bleek echter,
door de vorst, met bespeelbaar, waarna de wedstryd
werd omgezet in een thuiswedstndj voor de ZHC
En op het goed bespeelbare
kunstgras van ZHC werd het
een aardig duel tegen Heerhugowaard Het m de top geklasseerde Heerhugowaard ondervond heel veel tegenstand van
een gemotiveerd en geconcentreerd spelend ZHC Het spel
van Heerhugowaard staat bekend om zijn fysieke kracht,
doch het team van coach Jan
van Hemert het zich met intimideren en pakte de strijd resoluut op Na een kwartier spe!en
bekroonde
Miranda
Schilpzand mooi en goed com-

bmatiespel door de bal in te
tikken, 1-0
Op riet toch wel harde veld
sprongen de ballen soms weg
waardoor er onverwachte situaties ontstonden voor de doelen De Zandvoorts doelvrouwe Manje van der Meulen
kweet zich op een geweldige
wijze van haar taak en redde
een paar keer keurig In aanvallend opzicht kwam ZHC
ook een paar keer gevaarlijk
door maar de ingeslagen ballen gingen net over het doel
van Heerhugowaard
Coach Jan van Hemert nam
m de rust even de zaken goed
door en zei dat op dezelfde
voet doorgegaan moest worden Dat was dus met een geweldige inzet spelen en blijven
hockeyen Van uit de defensie
bouwden de Zandvoortsen
enige fraaie aanvallen op en
halverwege de tweede helft
werd de score verdubbeld Miranda Schilpzand werd in sconngspositie van de bal gezet
en dat leverde ZHC een strafpush op Het was Tanja van
den Brink, die onhoudbaar
scoorde, 2-0
Heerhugowaard was het met
eens met deze beslissing en
ging en harder tegenaan ZHC
schrok daar enigszins van en
moest terug m de verdediging

ADVERTENTIES

Vraag: "Moet je bij Monuta
verzekerd zijn om daar een
uitvaart te laten verzorgen?"
Antwoord:"Neen Ook indien u
niet bij ons verzekerd bent,
kunt u voor het laten regelen
en verzorgen van een uitvaart
een beroep op ons doen Wij
zijn dag en nacht bereikbaar
Wanneer u geen verzekering
heeft afgesloten om de kosten
voor uw uitvaart te dekken,
komen alle kosten voor rekenmg van uw nabestaanden
De kosten voor een uitvaart zijn
de laatste jaren aanzienlijk gestegen Het is daarom verstandig om hier een keer bij stil te
staan Als een van de grootste
uitvaartverzekeraars van ons
land, hebben wij al vanaf enkele
guldens per maand diverse
verzekermgsvormen.
Wanneer u nu een uitvaartverzekering sluit, voorkomt u
financiële problemen voor uw
nabestaanden Als u daarnaast
uw wensen ten aanzien van uw
uitvaart heeft beschreven m het

Al snel had Heerhugowaard de
aansluiting verkregen door de
bal onhoudbaar in te schuiven,
2-1
De paniek by ZHC was groot
en de defensie zag slechts kans
overeind te blijven door de ballen maar ver en hard weg te
werken Bovendien, verkeerde
Manje Van der Meulen in perfecte vorm Ondanks de geweldige druk van Heerhugowaard
hield ZHC stand en voegde
drie belangrijke punten aan
het toaal toe
De toeschouwers maakten
zich toen op voor de subtopper
tussen de mannen van ZHC en
Kikkers De officiële scheidsrechters drukten vanaf het begmsignaal een stempel op de
wedstnjd Veel werd er gefloten waardoor de snelheid uit
het spel verdween Kikkers
had daar nog het minst last
van maar ZHC kon weinig of
geen behoorlijke combinatie
op het veld leggen
Het werd een rommelig en
gelijkopgaand duel waarbij
aan beide kanten vele strafcorners werden gemist Na twintig
minuten werd doelman Roland Paap door de Kikkers
aanvallers uit het doel gelokt
waarna de 0-1 genoteerd kon
worden Kikkers was iets feller
en poogde de voorsprong uit te
bouwen Toen dat geen succes
opleverde zette ZHC aan voor Een aanval van de ZHC-damcs
Foto Ti ick \ m Ckcf
een slotoffensief van de eerste
helft De Zandvoorters kwa- slaagden er niet in de gelykma- de tackles en vele kaarten ont- meer onder controle, De ene staan En dat is geen voormen enige keren dicht by het ker te forceren
sierde tweede helft hadden de na de andere kaart veel, zodat waarde om het Kikkers erg lasdoel van de tegenstander maar
In een vervelende, door har- scheidsrechters de strijd met ZHC met acht man kwam te tig te maken

Tweetal Groenewoud-Smit stijgt met stip
ZANDVOORT - In de A- schikkmg wordt de tweede
lijn bij de Zandvoortse Bnd- plaats nu ingenomen door de
geclub waren de heren Groe- dames Heidoorn en Paap
newoud en Smit bijzonder
De dames Van den Nulft en
goed op dreef Door hun Scipio waren in de B-lijn op
overwinning stegen zij van de dreef Met 65 procent bleven
negende naar de eerste zij de nummer twee, de dames
plaats m de algemene rang- Gotte en Verburg, elf procent
schikkmg
voor Ook dit eerstgenoemde
paar klom van plaats negen
De heren Groenewoud en naar de bovenste plek De heSmit scoorden het beste resul- ren Holtrop en Van de Pas betaat Met 67 procent hielden zij zetten de tweede plaats
de nummer twee, mevrouw
De eerste plek m de C-lijn
Mom en de heer Veldhuizen moest met 63 procent worden
maar liefst twaalf procent ach- gedeeld door mevrouw Janster zich In de algemene rang- sen en de heer Santoro en de

L P van Beek, uitvaartverzorger

dames Lanting en De Mumck
Na twee wedstrijden leiden
mevrouw Janssen en de heer
Santoro De dames Eykelboom en De Fost stegen een
plaats en staan nu tweede
In de tweede competitie van
de donderdagmiddag werd de
vierde wedstrijd gespeeld In
de A-lijn werd door mevrouw
Lemmens en de heer Veldhuizen een monsterscore behaald
van 71 procent Op grote achterstand eindigden de dames
Van der Meulen en Boon als
tweede In deze lijn gaan de
heren Hogendoorn en Weijers

nog steeds aan de leiding Mevrouw Lemmens en de heer
Veldhuizen stegen van de negende naar de tweede plaats
De dames Baard en Spits
pakten met zestig procent de
eerste plaats m de B-lijn
Tweede werden mevrouw
Janssen en de heer Santoro
met 59 procent Dit paar vergrootte door dit resultaat hun
voorsporng op nummer twee
in de totaalstand, de dames
Eijkelboom en De Fost
In het district Kennemerland zijn de viertallen competities van start gegaan Hieraan

doen voor de ZBC twee viertallen mee, die in de tweede klasse voortvarend van start zijn
gegaan Het eerste team bestaande uit het echtpaar Van
der Meulen en mevrouw
Spiers, die als mvalster voor de
heer Emmen optrad, met de
heer Koning versloeg Schalk
wijk 2 met 25 tegen 4 Het
tweede team wordt gevormd
door de dames Boon en Ko
nmg en de heren Polak en Vergeest Zij behaalden een knappe overwinning van 25 tegen l
op het eerste team van Haarlem Noord

TZB verduidelijkt standpunt fusie

Persoonlijk laatste wensen formulier geeft u uw nabestaanden duidelijkheid en alles is
vooraf vastgelegd Wie een dergelijk formulier wenst te ontvangen, kan ons altijd bellen"

ZANDVOORT - Het bestuuur van de voetbalveremging TZB voelt zich geroepen, in verband met de fusiepenkelen tussen de Zandvoortse voetbalverenigingen,
enige duidelijkheid te verschaffen

Heeft u vragen op het gebied van
de uitvaartverzorging of
-verzekeringen, bel dan Monuta/
Westervelden Van Beek, tel (023)
58416 82 en (023) 562 70JOof
kijk op Internet- www monuta nl

TZB bespeeld al jaren het
complex aan de Kennemerweg Op l januari 1997 kwam
het eigendomsrecht van het
sportpark aan De Kennemerweg m particuliere handen
Naar alle waarschijnlijkheid
wordt in 2007 het huidige huurcontract met meer verlengd
Voor TZB is dit een belangnjk feit en daarom wilde het
bestuur van deze club meepraten over de herindeling van de
velden

Toen Zandvoort'75 zich bij merweg, zo geeft het bestuur
Wordt er een samenwerking Z 75 dan zou TZB naar het
TZB meldde of er een samen- van TZB aan
gerealiseerd tussen TZB en complex van Z'75 overstapwerkingsverband tussen de
pen, waarbij tevens naar een
clubs mogelijk zou zijn volgander locatie uitgekeken gaat
den er gesprekken, waarbij de
ADVERTENTIE
worden
intentie aanwezig is tot samenwerken
TZB stelt voor om Zandvooit'75 tijdelijke naar de KenSamenwerking zou volgens
nemerweg te laten verhuizen
TZB eenvoudiger zijn met
en dan als fusieclub binnen
Zandvoort'75 dan met Zandtwee jaar terugkeren naar het
voortmeeuwen, gezien het feit
Dumtjesveld
dat Z'75 op zaterdag voetbalt
en TZB op zondag
Secretaris van Zandvoort'75,
Op Meubelboulevard AmsterJan
Bloem, vindt het allemaal
dam Diemen zie je de leukste
TZB legt eveneens een paar
prachtige plannen maar laat
Sint
kadootjes
Maar
hou't
stil,
opties voor fusie op tafel Gaat
het afhangen van wat de leden
't moet wel een surprise blijven1
de fusie tussen Z'75 en ZVM
willen tijdens de vergadering
normaal door dan wenst TZB
van 30 november
BAALBERGEN HOUWELNG INTERIEUR, MIJNDERS
een eigen complex met twee
MONOIlf DER, MONTEl, OASE, VAN REEUWUK, SIAAP
voetbalvelden, een softbalveld
Hij zelf ziet vele problemen
KAMER CENTRUM STOK MEUBELCENTER, VAUAL
als tot fusiebespiekingen over
en een kantine met kleedruimInfo (020)69093 16
tes
gegaan wordt met TZB terwijl
Tot 2007 zou TZB kunnen
hij vooistandei blijft van fusie
met Zandvoortmeeuwen
blijven sporten op de Kenne

Amsterdam

Zandvoorts
l\l i e u ws b l a d

SPORT
Goede tweede helft
van Lions-dames
ZANDVOORT - Dooi een
mooie 43-36 oveiwinnnmgop
Exercitia hebben de basketbalsters van The Lions zich
in de kopgioep van de langlijst gevestigd Vooial m de
tweede helft speelde Lions
een voorti effelijke partij basketbal
De equipe van coach Olaf
Veimeulen kwam tegen Exercitia zeer moeizaam uit de
startblokken De Zandvoortse
basketbalsters waien defensief nog met bij de les en daaivan maakte Exercitia dank
baar gebruik door een 14-4
voorsprong te nemen Een
time-out van coach Vermeu
len, waarin de dames gewezen
werd op hun taken, deed wonderen verlichten
Met meer elan pakte Lions
de strijd aan en zette vervolgens de achtervolging m De
puntjes werden bijeen ge
schraapt en bij de rust was er
nog wel een achterstand, maar
die was te overbruggen, 26-22
In de tweede helft zette
Lions het goede spel van het
tweede gedeelte van de eerste
helft voort Onder de basket
heerste Lions en de daarop
volgende snelle aanval werd
meestal doeltreffend afgerond
Na zeven minuten in de tweede helft keek Lions nog tegen
een 36-31 achterstand aan
doch nadien slaagde Exercitia
er met meer in te scoren De
Zandvoortse defensie gaf toen
geen enkele kans meer weg en
aanvallend werd Exercitia
overspeeld Lions zette goed
door en won uiteindelijk nog
gemakkelijk met 43-36
„Ik ben tevreden over de
twede helft," stelde coach Vermeulen „Ik denk dat wij in de
eerste helft met geconcentreerd speelde en daardoor op
achterstand kwamen In de
tweede helft ging het een paar
klassen beter We klimmen
aardig op de ranglijst en heb
ben nu de opgaande lijn te
pakken "
Topscorers Amecke van Lit
senburg 10, José Koper 8, Sabme Dijkstra 6, Miranda Dykstra 6

Schoolbasketbal
jin Korverhal
ZANDVOORT - De basketbalveremging The Lions
laat houdt haar traditionele
toernooi voor de Zandvoortse basisscholen op 9 januari
De Zandvoortse basketbalvereniging organiseert dit
toernooi in het nieuwe onder
komen voor de binnensport de
Korver Sporthal aan de Duintjesveldweg
De voorzitter van de toernooicommissie, Chris van den
Broek, hoopt met deze vroege
kennisgeving dat velen deze
datum vrijhouden om een kijkje te gaan nemen in de sport
hal

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)

Karter Angelo Timmer maakt al vroeg indruk

Maandag tot en met donderdag
00 00-OrOO ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
09001200 De Watertoren
12 00 15 00 De Muziekboulevard
15 00 17 00 De Kustwacht
1700-2000 ZFM Nonstop
20002200 De Kustwacht
22 00 24 00 Tussen Eb & Vloed

Vi

00 00-07 00
07 00-09 00
09 00-11 00
11 001200
12001300
1300 1500
1500-1700
1700 1800
1800 1900
19002000
20 00 22 00
22 00 24 00
Zaterdag
00 00-OffOO
0800 1000
1000 1200
1200 1800
1800 1900
19002000
20 00 24 00
Zondag
00 00-09 30
0930 1000
10001200
1200 1700
1700 1900
19 00-24 00
21 00 24 00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorhchter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Sport
v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
Eurobreakdown
B PM
ZFM Nonstop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Cale Neuf)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & Paddock
De Cocquerell
De Kustwacht

i
«o
m

ZANDVOORT - Het circuit van Zandvoort heeft
kennelijk magische invloed
op de bewoners van de badplaats Vele inwoners van
Zandvoort beoefenen daar
hun grote hobby De een is
autocoureur maar er zijn er
ook die dat willen worden
De pas zesjarige Angelo Timmer njdt mee in kartwedstnjden en weet nu al dat hij
later in de grote autosport
terecht komt

zicht als je dat ventje ziet ryden Hy heeft ei geen enkele
moeite mee om tachtig kilome
ter per te rijden Hij is hele
maal niet bang '
Ook zijn een jaar jongeie
zusje Chanel heeft gepiobeerd
met een kaït te racen maar
heeft voorlopig nog even de
boot afgehouden ,Zij sloeg in
haar eeiste ntje over de kop
huilde wel even maar liet wel
weten dat ze later een roze
kaït wilde hebben aldus va
dei Timmei die deze toch wel
duie spo-t zelf bekostigt

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht
Kustwacht Report

NU OOK OP INTERNET - HTTP.//SURF.TO/ZFM

L

[Smit organiseert voor
tweede keer een skireis
ZANDVOORT - Voor de
weede keer organiseren Jan
en Christel Smit, de uitbars van Sportcafe Zandoort in de nieuwe sporthal
en reis van vier dagen naar
^et skioort Annaberg in Oosennjk
Vorig jaar was het een proeerisel en gingen zo'n 35 liefebbers van de wintersport
Jan en Christel Smit
[Peelden vorig jaar met de ge,achten om eens een skibusl°cht
te organiseren voor de
'ezoekers van de kantine in de
Porthal De animo was byzonle
r goed en met 35 man werd
' bustocht richting Oostengehouden

Door het succes van vorig
jaar hebben de Smitjes ook nu
het plan opgevat om zo'n reis
te regelen Ook nu wordt een
busreis naar Oostenrijk georgamseerd De tocht is van
woensdagmiddag 6 januari
1999 tot maandagochtend 11
januari Vier dagen kan er geskied worden voor de prys van
l 498,- per persoon, waarby
inbegrepen zyn de hotelovernachtingen, viermaal een ontbnt en viermaal een diner
Belangstellenden
kunnen
zich melden of inlichtingen
krygen via de volgende telefoonnummers
023-5718812
privé, 023-5715619 Sportcafe
Zandvoort of via het mobielenummer 06-54616812

Op het kleine kartbaantje op
het circuit scheurt de paar turven hoge Angelo zijn rondjes
Elke keer als hij over de finish
komt werpt hy een blik naar
zijn trotse vader die aan de
kant staat en kijkt of het goed
gaat En het gaat goed want
met grote snelheid raast hij
langs en dan weer remt hij keung af bij het ingaan van de
bochten
„Hij weet echt precies wanneer hy moet remmen of hoe
hij de ideale lijn door de bochten moet ryden," vertelt pa
Enno Timmer, die zelf ook aan
de kartsport verslaaft is Samen met de eveneens dertig
jarig Dennis Swart blaast hy
zijn partijtje mee m de endurance kartraces Zoon Angelo
is echter helemaal bezeten van
deze snelheidssport waarin je
eigenhjk pas op achtjarige leeftijd aan mee mag doen
„Hy heeft eerst nog wel gevoettaald," gaat Enno Timmer
verder „Ik zelf heb vroeg ook
nog wel gekeept en ook hy
heeft het geprobeerd Maar hy
vond het niets en kroop al snel,
toen hy drie jaar was op die
elektrische karretjes die ik m
myn Shell-shop had staan Hy

Het is zeker wel een duie
sport maai ik heb het er voor
ovei Zelf doe ik mee aan wedstiyden en Angelo gaat volgend j aai meedoen aan negen
races In maait begint de eei
ste wedstnjd die meetelt vooi
het nationaal kampioenschap
We kyken wel hoe dat gaat Hy
is helemaal gek van deze sport
Hy kan niet alleen goed lacen
maai heeft ook al aaidig kijk
op het technische gedeelte van
deze sport De kart afstellen
lukt hem ook wel Hy heeft ei
gevoel vooi '

Angelo Timmer en zijn v

kon toen ampei lopen en als je
ziet hoe hij nu rydt op zon
kart, dat is echt prachtig "
Toen Angelo vijf jaai werd
schafte Enno meteen een kart
voor hem aan Hy leeide het

I oto Clu is St_hut mus

snel Op de kaïtbanen leed genlyk nog met meedoen aan de keung m de middenmoot
Enno voor en Angelo volgde de wedstujden Angelo moest Hy heeft ei feeling vooi en
goede aanwijzigingen perfect voorrijden en laten zien of hy heeft ook veel talent Ik zeg dat
op en kon al snel meedoen aan een goede lyn kon houden en met alleen want op de baan
wedstrijden , Als je nog maai dat ging uitstekend Hy heeft waai hy leed zagen ze dat ook
vijf of zes bent dan mag je ei- nu een lace gei eden en eindig- Het is echt een piachtig ge-

Angelo di aait intussen met
hoge snelheid zyn londjes Hij
heeft haast en bijna geen tijd
om iets te vei tellen Als hy
even stopt zegt hy dat hy het
haitstikke leuk vindt ,Ik ben
met bang, ' loept Angelo naai
de kant en op vraag of hy later
in de Foimule l wil rijden zegt
hy volmondig ja Het gas ei
weer op en weg is hy vooi nog
vele londjes ovei de kartbaan
.Vooilopig ben ik hiei nog met
weg' zegt Enno Timmer tot
slot maai dat heeft hy ei wel
vooi ovei
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Thuiszorg Kennemerland verleent huishoudelijke,
verzorgende en verplegende diensten waardoor
klanten zo lang en zo optimaal mogelijk thuis
kunnen blijven wonen.
Uitgangspunten van onze organisatie zijn respect
voor de eigen leefsfeer van de klant en professionaliteit van de dienstverlening.
De organisatie is voornamelijk werkzaam in de
gemeenten Bennebroek, Bloemendaal,
Heemstede en Zandvoort.
Er wordt nauw samengewerkt met andere zorgaanbieders in het werkgebied.

KENNEMERLAND
ZUID

In het werkgebied verlenen ruim 900 medewerkers jaarlijks zorg aan circa 2.500 klanten.
U
*
*
*
ir

wilt:
zinvol werk dat bij u past?
een leuke (belastingvrije) bijverdienste?
werken in of dicht bij uw woonplaats?
werktijden in overleg regelen, bijvoorbeeld omdat u
schoolgaande kinderen hebt?
* sociaal contact?

Schildersbedrij
ISJTS il '

Dat kan allemaal, als u gaat werken als

ALPHAMEDEWERKER
Een alphamedewerker helpt oudere en/of zieke mensen bij huishoudelijke werkzaamheden die zij niet zelf kunnen doen.
Als alphamedewerker bent u in dienst van de klant en werkt u minimaal 3 uur per 14 dagen en maximaal 12 uur per week.
Op dit moment zijn er plaatsingsmogelijkheden in het hele werkgebied.
Wij willen:
* gemotiveerde mensen
* met ervaring in de (eigen) huishouding
* en belangstelling voor mensen.

Andries

Visser:

Het salaris is ƒ 15,57 netto per uur voor 23-jarigen en ouder. Er
geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

'Prachtig
als je een
opgeknapt
huis terugziet'

Belangrijk!
Een alphamedewerker kan tot een bedrag van ƒ 8.617,- per jaar
belastingvrij verdienen (mits dit het enige inkomen is), terwijl de
partner de dubbele belastingaftrek behoudt.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling
Alphahulp, 's morgens tussen 08.30 en 12.30 uur.

Foto Jaap Maars

*Als schilder kom je overal'

STICHTING THUISZORG KENNEMERLANtf ZUID
Van Lennepweg 1, Aerdenhout.
Internet: http://home.wxs.nl/~tkz
Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout
E-mail: tkz@wxs.nl

Tel. 023-5213421

A

Fax 023-5213499

U BEWIJS SN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren.
p Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.
Bel 0900-8991161. •
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Is schilder heb je eer van
je werk. Neem een oud
gebouw waar niemand
nog een cent voor geeft:
na een verfbeurt oogt het
weer zo goed als nieuw.
Nodig is wel een deskundige aanpak, want anders
bladdert de verf er net zo
snel weer vanaf. „Dan zie
je de bellen en vellen aan
de dakgoot hangen," zegt
bedrijfsleider Andries
Visser (57) van schildersbedrijf Rijnders & Van
Schaik uit AmsterdamNoord.
Visser benadrukt het: met
een erkende schilder is de
klant gegarandeerd beter
af. Het schilderwerk van
Rijnders & Van Schalk voldoet dan ook aan strenge
kwaliteitsnormen. In 1994
heeft het bedrijf een kwaliteitsprijs voor buitenschil-

| regionaal

amsterdam

l opleidingen

en omstreken
| centrum
Het ROC Amsterdam e.o. is ontstaan uit een fusie
van elf instellingen voor beroepsonderwijs en
[ educatie en kent twaalf units.

derwerk in de wacht
gesleept.
Met plezier beantwoordt
Visser de vraag waarom hij
schilder geworden is. „Uit
liefde voor het vak.
Verfraaiing en het zorgen
voor de houdbaarheid,
zowel binnen als buiten,
zijn daarbij belangrijke
aspecten. Het mooiste is
wanneer je een opgeknapt
product weer terugziet."
Volgens hem is het een ideaal beroep voor iemand die
niet graag de hele dag achter een bureau zit. Visser:
„Als schilder ben je vrij en
kom je overal."
Zo verzorgt Rijnders & en
Van Schaik het schilderwerk thuis bij bekende
Nederlanders als John de
Mol, Seth Gaaikema en
Youp van 't Hek. Hier
komen de schilders altijd
vandaan met grote verhalen. „Van 't Hek is heel

spontaan. Hij schenkt de
jongens koffie in en wanneer ze dan zitten, komt hij
met teksten en vraagt wat
zij er van vinden."
Wie zelf wel eens een boekenplank of zolderkamer
geverfd heeft, weet wellicht
dat het erg verleidelijk is
het schoonmaken en schu-

ren te vergeten.
Onverstandig, vindt Visser,
want een goede ondergrond is de basis van goed
schilderwerk. „Omdat het
vervelend werk is, wordt
dat vaak overgeslagen.
Maar het houdt in dat de
kwaliteit van het verfwerk
sterk verminderd. Kijk
maar eens als je langs de

grachten loopt omhoog,
dan zie je bij veel panden
de vellen en bellen aan de
dakgoot hangen. Dat zijn
symptomen van hout dat
niet met ammonia is
schoongemaakt en niet
geschuurd is."
Zoveel ondergronden,
zoveel verschillende verf:
de vakbekwame schilder
moet daarom veel verfsoorten kennen en weten hoe
hij die aanbrengt. Deze
basisvaardigheden kan hij
opdoen op de lts. „Het is
ontzettend belangrijk dat
je die op school leert voordat je als schilder gaat werken," aldus Visser.
Een erg leuke klus had
Rijnders & Van Schaik tien
jaar geleden toen het
bedrijf betrokken was bij
het in de verf zetten van
het NMB-hoofdkantoor,
(thans ING) in AmsterdamZuidoost. Dit gebouw, ont-

worpen door de architecten
Alberts & Van Huut, herbergt veel bijzondere materialen en kleuren. De aluminium kozijnen zijn bijvoorbeeld blauw en de
daken zijn van koper.
Het schilderen was hier
een belevenis. Visser: „Er
was een grote bedrijvigheid
van mensen en materieel.
Het gebouw heeft tien trappenhuizen en die stonden
tijdens de bouw allemaal in
de steigers. Ook tegen de
plafonds, waar je nu
gewoon onderdoor loopt,
waren stalen steigers opgesteld. Als je daar op stond,
werd je een beetje verblind
door je werk. Maar na
afloop zag je dat het prachtig geworden was en kon je
blij zijn dat jij dat mee
gemaakt had."
Jan Pieter Nepveu

Wij zijn op zoek naar een:

Systeem-netwerkbeheerder
(junior en senior, full-time) bij één van de grootste
opleidingscentra in Nederland!
Bij het Regionaal Opleidingen Centrum Amsterdam
en omstreken, kom je als Systeem-netwerkbeheerder te werken bij de Centrale Dienst
Automatisering. Je voert samen met je collega's het
beheer over de centrale informatiesystemen (Oracle
DBMS'en en de oudere Cobol DBMS'en) de internet,
intranet- en e-mailfaciliteiten en over het Wide Area
Network, dat het grootste deel van de circa 90
locaties van het ROCA met elkaar verbindt.
Als Senior Systeem-netwerkbeheerder ben je
verantwoordelijk voor het non-stop functioneren van
de servers, de opzet en het beheer van de
informatiesystemen en het onderhouden van de
applicaties bij de eindgebruikers. Kortom, je plant
en kijkt vooruit! Tevens draag je zorg voor instructie
en voorlichting aan je collega systeembeheerders,
die op locatie werkzaam zijn en, indien nodig,
verleen je operationele of technische ondersteuning.
Veelvuldig contact met leveranciers van hard- en
software en dienstverlenende organisaties ligt ook in
de lijn van je werkzaamheden om de voortgang en
afstemming van projecten goed te doen verlopen.
Als Junior Systeem-netwerkbeheerder start je op dit
brede terrein van de IT met een afgebakende taak
waarin natuurlijk een groeipad zit. Tevens bieden wij
je volop scholingsmogelijkheden.

thuiszorg
KENNEMERLAND
ZUID

Thuiszorg Kennemerland Zuid verleent huishoudelijke
en verzorgende diensten en verpleging (in samenwerking met andere organisaties), waardoor klanten
zo lang en zo optimaal mogelijk thuis kunnen blijven
wonen.
Uitgangspunten van onze organisatie zijn respect
voorde eigen leefsfeeryan de klant en prolessionaliteit van de dienstverlening.
De organisatie is voornamelijk werkzaam in de gemeenten Bennebroek, Bioemendaal, Heemstede en
Zandvoort. Er wordt nauw samengewerkt met andere
zorgaanbieders in het werkgebied.

:

In het werkgebied verlenen ruim 900 medewerkers jaarlijks zorg aan circa 2.500 klanten.

Momenteel hebben wij binnen onze zorgteams behoefte aan

Post & Blankestijn Projecten

voor ca. 10 uur per week
of een combinatie van dag- en avond-/weekenddiensten.

Wij zien uw reactie graag tegemoet wanneer u beschikt over een
opleiding bejaardenverzorgende, ziekenverzorgende of verzorgende OVDB en ervaring heeft in een verzorgende functie.
Heeft u ervaring in een verzorgende functie maar geen diploma?
Dan kunt u eveneens bij ons aan de slag en zich door middel van
opleidingen verder ontwikkelen.
Uw salaris bedraagt bij indiensttreding - afhankelijk van ervaring
- maximaal ƒ 3.677,- per maand (bij een fulltime dienstverband
van 37 uur). Uitloop naar ƒ 3.876,- per maand behoort tot de mogelijkheden.
Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Thuiszorg.
Ook wordt er een tegemoetkoming verstrekt in de kosten van kinderopvang.
Solliciteren? Onze afdeling secretariaat stuurt u op verzoek graag
een sollicitatieformulier toe.

STICHTING THUISZORG KENNEMERLAND ZUID
Van Lennepweg 1, Aerdenhout,
Internet: http://home.wxs.ni//~tkz
Postbus 12, 2110 AA Aerdehout.
E-mail: tkz@wxs.nl

Reageer snel en schrijf of stuur een e-mail voor 4
december 1998 naar:
ROC Amsterdam e.o., t.a.v. Erik Versterre, Fred.
Roeskestraat 88, 1076 ED Amsterdam
e-mail: ej.versterre@roc-ams.nl

van produktie, administratie en techniek.
Binnen onze resultaat-

alles wat zij doen en
ondernemen. Die
motivatie weten wij te

Het exacte aantal contracturen en de werkuren worden in overleg
vastgesteld en zijn mede afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden.

Dan bieden wij je ...
- Een salaris van schaal 6 t/m 9 volgens de FuwaBVE!
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden!
- Een enthousiast team en een prima werksfeer!

functies op het gebied

affiniteit vertonen met

VERZORGENDEN VOOR AVOND-/WEEKENDDIENSTEN

En ben je
- Klantvriendelijk en communicatief vaardig
ingesteld?
- Flexibel en resultaatgericht?
- Bereid tot bijscholing?

Relatie beheerders

in detachering voor

uitsluitend ruimte voor

voor 20 uur per week of meer

- Relevante MBO-opleidingof denkniveau?
- Diepgaande kennisvan Novell Netware, Windows
NT, Windows'95 en DOS?
- Goede kennisvan gangbare pakketten voor
kantoorautomatisering?
- Eventueel enige kennis van Unix en Linux?

flexwerk. Gespecialiseerd

Post & Blankcstijn Projecten zoekt voor een grote financiële instelling voor de
hoofdafdeling hypotheken gevestigd in Amsterdam gemotiveerde

De afdeling:
De afdeling hypothekenbeheer heeft de taak alle wensen van de klanten met
betrekking tot een lopende hypotheek uit te voeren. Omdat de
verscheidenheid in soorten hypotheken in de afgelopen jaren flink is
toegenomen en de klanten steeds kritischer worden als het om
dienstverlening gaat, geven al die hypotheken handen vol werk.

medewerkers die

en

Heb je

bureau op het gebied van

gerichte visie bestaat

VERZORGENDEN voor DAGDIENSTEN

PROJECTEN

«urn n n F I n 11 in u 111s
is een toonaangevend

Bent u verzorgende en zoekt u meer zelfstandigheid en afwisseling in uw werk?
Dan biedt werken binnen onze organisatie u daarvoor de gelegenheid.
Thuiszorg Kennemerland Zuid geeft u de ruimte om uw kwaliteiten in zorgverlening verder te ontplooien.
U rnaakt deel uit van een klein team waarin ieders inbreng telt.
. Bovendien! zijn het werkgebied en de omgeving waarin u werkzaam bent aantrekkelijk.

lö5T r Ü L A I K E S T N I

Tel. 023-5213421
Fax 023-5213499

stimuleren door onze
werkgeversfunctie op
maatschappelijk betrokken

De functie:
Als relatie beheerder werkt u in een team dat verantwoordelijk is voor haar
eigen hypothekenportefeuille. Alle wijzigingen, vragen e.d. omtrent
afgesloten hypotheken komen bij uw team binnen. De relatie beheerder heeft
het overzicht, beantwoord zowel schriftelijk als telefonisch de gestelde vragen
en verwerkt alle wijzigingen zorgvuldig. U werkt voor een organisatie waarin
kwaliteit en klantvriendelijkheid voorop staan.

wijze in te vullen.

De kandidaat:
Wij vragen een afgeronde MBO opleiding.
Zelfstandigheid, analytisch vermogen en stressbestendigheid staan hoog in
uw vaandel. U heeft een flexibele dienstverlenende instelling en beschikt over
goede communicatieve vaardigheden. U bent accuraat, heeft affiniteit met
computers en u wilt graag in teamverband werken. Tevens bent u bereid om
de benodigde vakopleidingen te volgen. U weet op commerciële wijze de
klant te bedienen zonder daarbij de belangen van de instelling uit het oog te
verliezen.
Wij bieden:
Een uitdagende functie in een prettige informele werkomgeving met een goed
salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. Bij aanvang een opleiding van
6 weken en vervolgens "training on the job".
Bent u geïnteresseerd? Bel of schrijf naar:
Tost & Bkmkcsiijn Projecten, Mw. P. Jongunelen, Tolweg 26, 3851 SK ERMELO,
Tel. nr.: 0341 - 561 199. H.ix n r.: 0341 - 562504.

Het ROC Amsterdam bruist van de beroepsopleidingen!

Mjvertêren? b»ël rhet: Airisterdam: Wilfred Ëlenbaas of Marjan van heuvelen .02Ör5.62::-3.i9^^
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Paul Kalker brengt een bezoekje aan de speelgoedwinkel in zijn buurt. Twee kinderen
heeft hij, eentje van drie en centje van vier jaar. Hij staat een tijdje voor de kast met
spelletjes als Memory, Domino en kwartetten. „Ik zoek educatieve spelletjes waar -/.e iets
van kunnen opsteken, zoals Domino of iets anders op hun niveau."

/

Met zijn vader en moeder staal Selim in de speelgoedwinkel te kijken naar een
radiografisch bestuurbare auto. Wat wil hij graag hebben? ,,Een jojo," antwoordt hij
bescheiden. Maar zijn moeder vindl de radiografische auto mooi: „Ik merk dat Selim hem
leuk vindt en dan ga ik hem automatisch zelf ook leuk vinden."

Bram do I lollander Fotografie

Bram de I Inllandcr Koto^raf'M'

Voor Niek Sloltenborg is speelgoed hobby en werk. Hij heeft een speelgoedwinkel in
Amsterdam en maakt deel uit van de jury Speelgoed van het Jaar 1!)!)S. „Kinderen kunnen
niet zonder speelgoed opgroeien. Ik wil lalen zien dat er mooi speelgoed bestaat waar
kinderen mee kunnen spelen en dat ook nog een andere nuttige functie heeft. De kinderen
leren bijvoorbeeld geduldig te zijn of kleuren te herkennen."
HnniHlr I lol l a m l i T Fotografie

ls het een cadeautje?'
Behalve oerHollandse gezelligheid, betekent Sinterklaas
topdrukte in de winkels. Vooral in de speelgoedwinkels. Ze
zijn vrolijk versierd_ met alles wat met 5 deceniber te maken
heeft. En overal klinkt Sinterklaasmuziek. Dé tijd voor
kinderen en ouderen, die nog heilig in Sinterklaas 'geloven',
om hun hart weer eens flink aan al die gezelligheid en
natuurlijk het speelgoed op te halen.
OALS ELK JAAR
klimmen in de grote
centrale hal van de
Bijenkorf in Amsterdam Zwarte Piet-poppen langs
touwen omhoog en naar beneden. Je kunt dat vanaf de
speelgoedafdeling mooi zien.
De afdeling is trouwens deze
maanden een beetje uitgebreid. Een extra galerij is volgezet met onder meer constructie-speelgoed van K'Nex,
Lego en Playmobil.

Z

Said en Lizzy (Jutta, links op de foto, is Lizzy's zusje) zitten op
basisschool de Notenkraker. Zij waren lid van de kinderjury
Speelgoed van het Jaar 1998. Tweehonderd leerlingen van vier
scholen verspreid over Nederland mochten speelgoed testen. Drie
weken lang konden de kinderen experimenteren en naar hartelust
spelen. De voorselectie was gemaakt door een vakjury van mensen
uit de speelgoedbranche, journalisten, pedagogen en psychologen.
Daarna heeft de kinderjury uit achttien artikelen de Deceptor
gekozen. Deceptor is een radiografisch bestuurbare auto die kan
veranderen van een hoge pick-up in een snelle lage buggy. In de
turbostand haalt hij een snelheid van bijna twintig kilometer per
uur. Said: „De Deceptor is heel mooi, wij hadden een zwart
testmodel. Ik vind het heel erg leuk dat hij opklapbaar is en dat hij
lieel hard kan." Lizzy had eigenlijk een voorkeur voor K'Nex en dat
vraagt ze dan ook aan Sinterklaas. „Waarom? Omdat je het zelf
goed in elkaar kunt zetten," zegt zij.
Bram de Hollander Fotografie
ADVERTENTIE

Boodschappen;
'
Beurs
voor nieuwe producten en acties
:

W

J

Bij andere grote speelgoedzaken zoals Intertoys en Bart
Smit, is de Sinterklaas versiering eenvoudiger. Maar de
drukte is er niet minder om. Bij
de kassa's staan rijen, want iedereen laat zijn aankopen natuurlijk inpakken. 'Is het een
cadeautje?' Alsof de klanten
zelf gaan spelen met Lego,
Game Boy, Action Man en allerlei spullen van de Teletubbies.

heel leuk, want zij had lang
niet willen praten. Met de Teletubbies ging zij allerlei woorden en zelfs zinnetjes zeggen.
Die vader vond de Teletubbies
echt fantastisch."
Er komt iemand de winkel
binnen die daar duidelijk anders over denkt. Zij zoekt een
cadeautje voor haar nichtje
van twee jaar. ,.Ik kreeg een
verlanglijst en dat was een en
al Teletubbies. Het is mij allemaal volkomen vreemd. Wat ik
van de Teletubbies vind? Ik
vind het drie keer niks. maar
misschien ga ik het wel kopen."

Een paar jaar terug leken
elektronica en videospelletje
op hun retour te zijn. Maar nu
maken ze enorme opgang.
Stoltenborg: .,De software is
heel mooi geworden en dat
geeft nieuwe impulsen. De
Nintendo's en de Play Stations
staan weer hoog op de verlang-'
Ook de kleinere buurtwin- lijstjes."
kels trekken veel klanten. De
Ook constructiespéelgóed
deur van Wigwam speelgoed- als K'Nex. Lego en Meccano
winkel Niek aan de Haarlem- doet het goed. K'Nex is pas in
mermeerstraat in
1996 geïntrodude
hoofdstad,
ceerd en werd
blijft nooit lang
toen
meteen
dicht. Niek Stolspeelgoed van
tenborg is eigehet jaar. De winnaar van de winkeliers waren enkel en daarbij bethousiast. Sterk
stuurslid van de
punt was de eenStichting Goed
voud van het
bouwsysteem.
Speelgoed. Hij zit
dertig jaar in het
K'Nex bestaat
vak. Er komen
uit een beperkt
aantal elemenkinderen in zijn
zaak van wie de
ten en een kind
ouders vroeger
kan daar ingeook klant waren.
nieuze
dingen
mee maken.
Volgens Stol..K'Nex is nog
tenborg heeft de
speelgoedbransteeds een toche een topjaar De Nintendo's en de Play partikel.
Het
en de verwachtin- Stations staan weer hoog heeft een deel
gen voor de feest- op de verlanglijstjes
van de construcmaanden zijn dan
tiemarkt in hanpok hooggespannen. „Het hele den genomen. Ook dit jaar is
jaar is al goed. ook bij onze K'Nex weer genomineerd voor
collega's. Iedereen plust en is speelgoed van het jaar. K'Nex
enthousiast," zegt hij.
Solar Power heeft een motorZiet hij trends in het speel- tje dat op zonne-energie
goed? „Je wilt het niet geloven: draait. Op zichzelf is zonnede Teletubbies. Zelf was ik energie niet zo bijzonder maar
aanvankelijk niet zo enthou- het is wél bijzonder in speelsiast. Ik dacht: die stemme- " goedtoepassingen. Voor het
tjes. is dat nou wat wij willen, milieu is het fantastisch, alles
zijn ze niet een beetje ouder- draait en beweegt zonder dat
wets? Maar hier in de winkel er batterijen aan te pas kokwam een vader met een meis- men."
je van twee. Toen zij een video
van de Teletubbies zag, zei ze:
Bij de jongens is Action Man
'o, ohh'. Haar vader vond dat nog altijd erg gewild. Dit jaar is

Bij de kassa's
in de
speelgoedzaken is
geduld rond
Sinterklaas
een extra
schone zaak,
want iedereen
laat zijn
aankopen
inpakken
Foto Bram de
Hollander

er weer een nieuwe Action
Man: Action Man Roller Extreme. winnaar Speelgoed van
het Jaar 1998 in de categorie
speelgoed van het schoolgaande kind. Snelheidsduivel Action Man kan met z'n rollers
skaten als de beste, juicht de
fabrikant in zijn brochure.
..Rollerskates zijn de hit van
dit moment, maar zoals Action
Man ze gebruikt is wel heel revolutionair: zijn superrollers
hebben maar liefst drie functies: inline skaten. street luge.
en abseilen."
Stoltenborg: ..Action Man is
nu eenjaar of vier op de markt
en dat is voor een jongenspop
ongekend, Want als er een jongenspop is. Batman of iets anders. dan is het meestal na een
jaar al weer voorbij."

Constructicspeelgoed
als K'Nex,
Lego en
Meccano
doet het erg
goed dit jaar
In Schouwburg Amstelveen is op woensdag
9 december om kwart over achl \ avonds
een hele bijzondere voorslelling te zien van

Wat op het moment erg gewild is bij meisjes, kan Stoltenborg niet één. twee. drie zeggen. Wel valt het hem op dat
meisjes veelal creatief bezig
zijn. ..De 'doe dingen' doen het
goed. zoals Chenille Bijoux.
dat een prijs van Speelgoed
van het Jaar heeft gekregen in
de categorie hobby en creatief." Chenille Bijoux lijkt op
pijpenragers. maar is vrolijk
gekleurd en wat dikker. Kinderen kunnen er grappige en
enge figuren van maken die ze
ook gebruiken als sleutelhangers en haarspeldjes.

Krisztina de Chatef

Sanne Peper Fotografie
mei 'Lora & Change'.

Jan Pieter Nepveu
Ce 'doe dingen' doen het bij meisjes goed. zoals Cbenille Bijoux
!

ADVERTENTIE

PROGRAMMA
T/M 2 DEC. '38
Abeltje • Armageddon
Blade • Dr. Dolittle
•

Dubbel & Dwars

'

Elizabeth
•

Freddie The Frog
Godzilla
Hallowêen H20

B0206

1

15

59

49

28

5

34

38

7

23

53

55

2

11

Het14e*Kippetje
•
Jacht Op De Kleintjes

4

Liar: The Ideal Suspect
Two

woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l piloot: 6
hunkeren: 12 geleerd; 14 rijstdrank: 15 in orde; 17 tijdvak; 20
'«ilitair; 21 web: 23 medelijden;
24 speelstok; 25 palm; 27 vogelkooi: 28 telwoord: 29 volgend:
:i
l opening; 32 troep: 33 bloedv
at; 35 stevig; 36 prikkel: 37 taPijtsoort: 39 loven; 41 gekookt;
43
voetveeg: 45 half om half: 47
v
aartuig: 49 binnenste; 50 ver'i'aagd; 52 dot: 53 gelofte: 54
inleiding: 56 sprookjesfiguur:
y tenslotte: 58 eerdief: 60 slee;
'l insect: 62 opgeld; 64 bevlekk'-'n; 65 verbrijzelen.
VERTICAAL: l eerst; 2
Pw.s.vnw.: 3 loot: 4 roe: 5 hel-

dendicht: 7 volk; 8 godheid: 9
wagen: 10 kosten koper; l L.onbedorven: 13 kruiderij: 16 bote.rton: 18 poeder: 19 trekschuit: 20 verdriet: 22 verquderd: 24 baboe: 26 onderdanig;
28 woordelijk; 30 manl. dier; 32
loods: 34 luop; 35 haag: 38
myth. lig.; 40 bederven: 42
landbouwen: 44 ouderloze: 45
orgaan: 46 leger: 48 omgeving:
50 riv.in België: 51 oude munt:
54 afwas;55 bevlieging: 58
plank: 59 uitje; 61 lidw.; 63 bijbeldeel.
Oplossing: vorige puzzel
HORECAPERSONEEL

ick, Stock &
ing Barrels

'Lara' is de heldin van het computerspel
Tomb Raider en inspirator van een nieuwe,
fascinerende choreografie van Krisztina de
Chatel. 'Lara' wordt aangestuurd door de
op het podium zittende wizzkid Jimmy
Petri van veerlien jaar.
Een prachtig groot, cirkelvormig filmdoek
waarop haar avonturen worden geprojecteerd is het decor van vijf dansers die op
lara's bewegingen reageren.
De choreografie 'Change' is in 1988 door
pers en puol'ek bejubeld om de rijkdom
aan bewegingsvorialies en hel grote scala
choreografische patronen.
Lezers krijgen legen inlevering van ondetslaande bon een korting van vijl gulden op de normale prijzen van respectievelijk 37,50 gulden (l -e rang), 35 gulden
(2-e rang) en 32,50 gulden (3-e rang). De
kassa van Schouwburg Amstelveen is geo
pend: maandag tol en mei vrijdag van tien
lol drie uur. Op zaterdag en zondog ven
twaalf tot drie uur. Het reserveringsnunv
meris020.547.5l75.

Madelief ^Nightwatch
Out Of'sight
•

Saving Private Ryan
Serengeti Symphony

<
\*>
03

Bij de jongens
is Action Man
erg gewild. Dit
jaar is Action
Man Roller
Extreme
winnaar
Speelgoed van
het Jaar
geworden

The Horse Whisperer

*/»

=2
O
vt

The Negotiator
The Truman Show
Titanic • Wild Ttrings.
Wijzigingen voorbehouden

O
O

«*
«X

18

Weekmedia 17
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Schilders- en afwerkingsbedrijf

Aug. van der Mije
Marisstraat 13 A 2042 AH Zandvoort
Tel. (023) 5715186 - 5718727

Feest bij Carpet-land:
we bestaan vijftien
jaar in Nederland!
Dat vieren we in onze
65 filialen met

c,.

TAPIJT-GORDIJNENBEHANG-ZONWERING

SSf Breton tapij
tapijt

Fraai gemarmerd vinyl in warm geel.
Van een zeer solide kwaliteit.
Breedte 400 cm.

Frisé tapijt met rijke uitstraling op foam rug.
In diverse kleuren.
Breedte 400 cm.

Per strekkende meter ^

Per str.mtr.gelegd

'
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1998

Wij bedanken iedereen die doorgoede wensen, bloemen en geschenken
ons jubileum tot een feest gemaakt
hebben.

'."•\
\ /' ,/'
x

die stuk voor stuk
een ongekend
feestelijk laag
prijsje hebben.
Kijkt u maar:

Eigentijdse kleurrijke gordijnstoffen,
in 3 kleurstellingcn. 100 % katoen.
Breedte 140 cm.
f^Y^fWJ

Smaakvol modern karpet met zebramotief.
Verkrijgbaar in 2 tinten.
Maat 160x230 cm.

Zacht en mooi velours tapijt op foam rug.
In 2 kleuren.
Breedte 400 cm.
.Kwwwr

Van 295?

Per strekkende meter

,Jï) AleSUnd laminaat

(J2) Arosa tapijt

>AC)

Exclusief voor Carpet-land. Merk vinyl in
plavuis dessin en volledig effen tinten.
Perfect te combineren.
Breedte 400 cm.

ËSJ

gg/ Diverse Gordijnstoffen

Fraai naturel Bouclé tapijt
met een jute rug. Breedte 400 cm

Enorme partij gordijnstoffen in diverse
kwaliteiten, kleuren en dessins.
Voor een Feestprijs.
Per meter vanaf

Per str.mtr gelegd .*ÖT»"

jjlj] Estate tapijt

fineerparket

Bouclé tapijt op foam rug met een voorname
uitstraling.
In verschillende tinten.
Breedce 400 cm.

Beuken. Dikte 7 mm.
Vijfvoudig gelakt en gehard. 3 Jaar garantie.
Delen I208x 1 95 mm.

Per str. mtr. gelegd 427?

Perm'-SST

Per str.mtr.gelegd J35?

M Oxara tapijt

«P/ Budget vinyl

Beuken.geschikt voor zwaar gebruik.
Dikte 7.2 mm.

Bouclé tapijt met vrolijke print.
Foam rug breedte 400 cm.

Sprekend vinyl met een moderne struktuur en
dessin. In diverse tinten.
Breedte 200 cm.

l O jaar garantie. Per m'-

Per strekkende meter -

Per strekkende meter

egg; Nepal Gabbeh karpet

Kamerbreed naadvilt tapijt op
geluiddempende viltrug. In 3 kleuren.
Breedte 400 cm.
Per strekkende meteir -&&•

Schitterende karpetten van pure wol
zorgen voor een pracht accent
op de vloer.

CJC-W

Maat ca 1 70 x 240 cm. 399? fëj

Alle andere artikelen in ons assortiment zijn Korting-Knallers. Na aankoop van één van deze Korting-Knallers mag u een feestballon
stuk prikken en -patsboem- uw feestkorting tot 15% valt zo uit de lucht. Kom snel op verjaardagsvisite want het is feest bij Carpet-land!

Hetty en
August van der Mije
Carla en
Guus van der Mije

Bij u in de buurt: Amstelveen/Uithoorn * *, Zijdelweg 21, (0297) 58 29 29 Amsterdam, A. Fokkerweg * * *,
(020) 617 61 19, Haarlemmerweg 337*, (020) 688 10 00,Klaprozenweg40*, (020) 636 85 75,
J
Spaklerweg 44b* (020) 665 02 00, Stadhouderskade 93 * * *, (020) 662 51 51
''/
Openingstijden:maandag van 11.00-18.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 09.00-18.00 uur, zaterdag van 09.00-17.00 uur.
Koopavonden: donderdag* vrijdag* * donderdag en vrijdag* * *

ijsvaar en wanneer
u rnaar wilt.

KEUKENMACHINE

Met extra grote steen en
8 pannetjes voor zien van

Grote, krachtige 600 Watt

119.-

raspplaten, sikkelmes, kneedhaak en slagroom klopper.

ZONDER GAS

,

Gezellig, racletten of góur-,
metten; Incl. 6 pannetjes.
Adviésprijs*109.-

ZONDER AFVOER

PHILIPS ELEKTRISCHE
TANDENBORSTEL
HP510 Oplaadbare elektrische tandenborstel met
active tip. Adyiesprijs169.-

IBCCPR/JS;

IBCCPR/JS]

Met afneembare voet, hakmolen, slagroomgarde en meng-

l platen, thermostaat. Adv'159.-,

IBCCPR/JS:

PHILIPS 1000 WATT
STOFZUIGER

BHïZ3B^

79."

JBCCPIR/JS]

'4'Met PHILIPS ..
CLEO-lampen. | .
Verrijd- en '.esj^^TJ;
verstelbaar ^^',statief. Adyiesprijs*949.-

^

589.-

2.2 liter, lift, kijkvenster en
uitwasbaar filter. AdV2ÓO.-

ÜS3EHS& 189.MOULINEX 1600W

GRUNDIG YACHTBOY
Wereldradio met 9x .korte
golf bereik. Advièsprijs'119^-

m&ïïm

' *^^"""^

64J5

"^~
/\.

499.

"^
. ' : . • • "'"".'•••'•"!' ~^
^

FLATBED ;SCANNER

4800DPI, inci: drivers en:NL
software; Adyiespr!js*.149.- V;

229.-

249.-

PHILISHAVE

-

•
manicurè en huidmassage in
fraaie cassette, Ady.'l 50..

3 kops oplaadbaar .scheerapparaat, dus overal te gebruiken.'169,.j ........
OO

Topkwaliteit. Hoge prestaties
in reinrgihg door uniek
filtérsysteem. •'..

F.-M*l;J;W»

399.-

PANASONIC DISCMAN
Incl. adapter en hoofdtetefoon/199.-

UBaxn& 127.50

*ra

SONY DISCMAN
IBCCPR/JS]

"•

^

DECTHÜISTELEFOON
Digitaal, niet afluisterbaar,
ruisvrij. Adviesprijs'429.-' .i;:.

TD620p; "Beste KoppI'V'449^

PHILIPS •" .
SNOERLOZE

BRAUN FLEXCONTROL

Met

RVS element, auto"• . . .

45>

Automatische afslag en droogkook beveiliging. Ady'49.-

Met tweeling scheerblad en
zwenkend scheerhoofd. '199.-

TEFAL FRITËUSE

BRAUN SILKEPIL

|:l*l>jTCi£ll34t'ii

r

-™ 36.95

259.

TOPKLASSE decttelefboa'549.:;

'•^-'•'•"^

379.ill

PHILIPS 1200 WATT
scherm, 10 memo's; Adv'299.-:

IBCCPR/JS:
l»];fiV:li]ï»I«I

IBCCPR/JS;
PROFESSIONELE
TONDEUSE ; ; :

Radio + cassette + CD-speter, hoog

IBCCPR/JS]

.Complete kappersset voor; filter en rolsnoer. Adv.*299.thuis. Adviesprijs*69.-

[3H23E»

169.2 Liter, regelbare thermostaat,
vet filter 'diepvriesstand.
Adviesprijs'119.-f :
/.

spNY WALKMAN;^ ; UB3EEO& 339.
Metingeb6uwdeoordopjes.*110.- : SIEMENS GIGA-SET

HR8210. Regelbare zuigkracht oprplsnoer en metalen
buizen Adviesprijs"269.-

• ÏCCPR/JSJ
•
"••-. 99.-

19.95

r

MIELE STOFZUIGER
Sterke motor, optimale zuigkracht,. metalen buizen, Air-.

IBCCPR/JS;

Epileer apparaat en lady-;
shaver in één, incl. luxe etui.
De ideale manier van ontharen. Adviesprijs'169.-

.Metuiirièembare binnenbak
dus zeer; eenvoudig schoon
te maken. Adviesprijs'239.-

PHILIPS
LADYSHAVE AQUA

RONDE FRITËUSE
PRINCESS ROYAL
TWIN

L-IValJ-JllL-i

139.- IBCCPR/JS: 255.50

1100WATT COMPACT
Metalen buizen, rolsnoer.

Snoerloze ladyshave ook
geschikt voor onder de
douche. Adviesprijs'59.-

IBCCPR/JS]

99.-

29."
Cohsöle+Düal Shock Controller.-,

Koffiezetter en snoerloze
waterkoker in één. Adv'129.-

DIGITALE PERSONEN
WEEGSCHAAL

IBCCPR/JS]

Duidelijk afleesbaar display.

IBCCPR/JS:

PHILIPS PORTABLE IBCCPR/JSJ

VL
OPLAADBARE
- l 14
pT.
Kieurentelevisiei
14PT;
Kieurentelevisiei l GRAN TURISMO'-ft ''>:
KRUIJVIELZU l G E R
jafstandbediening;
afstandbedlening.Adv/525;-.'
Adv.^525;-;; j Playstation Racegarnè.;'129Jsf

PHaaaB» 19;95\U33B3!& 329.-

CARWIEN KRULSET-

I

'
^••^
FONDUE-SET

t

, Geschikt vóór alle soorten
fondue. Regelbare therrho-

18 rollers in 2 maten. Adv.'99.-

BRAUN l]
8-10 KOPS
KOFFIEZETTER
^BBBBS
Zwenkfilter en druppelstop.

Adviesprijs*119.-

35."

IBCCPR/JS]

BRAUN SNOERLOZE
KRULLER „

Koffiezetter met handige
warmhoudkan.Adviesprijs'69.-

Snoerloze volumeborstel,
overal te gebruiken. Adv.*69.-

J39.- :r.-M4j;tff».;

35.

=

•^T.bare thermostaat
'l Adviesprijs'149.-

1-jarig Mobiline abonnement

12.50 * per maand!
• Allernieuwste Philips Twsit \ AniTlf
topkwaliteit GSM-toestel.
2-ÖRATIS-,
T.w.v. 699.^-A^\ /v V36>«^

•

179 gram * 85 uur stand-by ^ "x/KusSiaBB.,

1-jarig abonnement
Bellen in binnen- en buitenland
Speciaal laag weekend tarief.
Voor aanvraag abonnement zlfn vtrelit:
Geldige legitimatie, kopie legitimatie «n kopli
bankafschrltt (zonder bedragen)!

BRAUN
i^
SUPERVOLUIVIE

-MOULINEX OVEN

PHILIPS MICRO-SET
Digitale tuner, cassettedeck en
CD-speler gecombineerd in
1 supercompact systeem, met
Incredible Surround en luidsprekers. Adviesprijs*500.-

HET VOORDELIGSTE GSM
ABONNEMENT VAN NEDERLAI
•

10 KOPS THERMO'S

QSBCQIÖ

BVietaalzaagbeugel "Stanley" Turbocut
Nieuwste model met DynaGrip handgreep en
unieke instel- en spaninrichting.

Metalen buizen en elektfpnisch regelbaar. Ady'298.-

NILFISK STOFZUIGER

69.- ^**^^^

BJC620 Supersnel, 4 inkttanks, 3 jaar garantie. Adv."839.-

> :f «r«f ü>M fc» 144. 50

10 sec. ESP, incl. speakerkif44ö^

SNOERLOZE
WATERKOKER

Swalüestraat 7 - 2042 KA Zandvoort - Tel. 023 -5712418

Type 2580, zware 14,4 Volt
machine met zelfspannende
boorkop en 1 uur oplaadtijd.
Inclusief kunststof ^ *\*\ oo
koffer.
199,

Radio+CD-speler-t-alarm.'220.-

129.

SCHEERAPPARAAT

f.-M«j.w»

115.- WATERKOKE
WATERKOKER

IBCCPR/JS}

ijzerhandel Zantvoort

Accuboor-schroefmachine "Skil"

CANON
28.95 KLEURENPRINTER
r

SONY KLOKRADIO CD

PHILIPS DECT « ' ;?
PHILIPS FRITËUSE

ï.ErjigtëenJbrochurë voor, u klaar en we steken de kachel
"^^Sffïife^"^ ook graag voor,u aan. ... .-V :•;';•:'•'. • •••/•:

Tangenset„Ega"

OH3GQ2Ö

SIEMENS 1300 WATT

PHILIPS & "l-

PHILIPS BEAUTY-SET

üzaxm

Ad viesprijs, '79.- •

DO IDEE!

HR6300; Stille stofzuiger
met zuigkrachtregeling en
extra .hulpstukken. .
Adviesprijs*230;-

Elektronisch regelbaar, telescopische zuigbuis en 6 voudig
lüchtfilter. Adviesprijs'357.-.

Waterdichte,
/
oplaadbare
l'
Philishave. '
_
Bekend van TV. Adv/339.-

89.- PHILIPS HANDMIXER

190 Watt, 3 standen garden
en deeghaken. AdV59.-

.
kornui

PHILIPS KLOKRADIO
Gewekt worden met alarm, of
muziek. Adviesprijs'45.-

10LAMPS • \
ZONNEIn! ^KSS
HEMEL
" *^

1:l*t*t
__^-.:
: jpitffl1

"*':\;• 49. -,•:'." .••:•;

|* TEFAL GRILL

met 4 UVA
TL-buizerï.
Adv.-129.-

keiikanmarhino mat Qniinlafan

BRAUNLUXE
STAAFMIXER

Voor alle kille en koude dagen is de energiezuinige Zibro Kamin kachel een uitkomst. In voor- en najaar kunt u de centrale verwarming uit laten, 's Winters is het
een prima bijverwarming. Voortaan snel, voordelig en aangenaam warm in uw
woonkamer, keuken, studeer- of hobbykamer... precies
daar, waar u dat maar wilt. Een afvoer is niet nodig.
Zibro Kamin kachels branden op Zibro Plus (kerosine) en
hebben een rendement van bijna 100%. Uw dealer zalm
de diverse modellen, die in elk interieur passen, graag
VERPLAATSBARE KACHELS
laten zien. U voelt dan meteen de sfeervolle warmte.

Oplaadbare elektrische tandenborstel,
klinisch bewezen:
poetst beter.
Adviesprijs'129.-

RONDE GO U R MET Addesprijs-149.-

ZONDER ELEKTRICITEIT

Canon

PHILIPS 1:
GEZICHTS

BRAUN.

5-delige
electronicatangenset
van zeer
goede
kwaliteit.
In kunststof
cassette.

ÜHhstrie tapijt

jf j£f|i|

%$y Frymoedt en Fileer vinyl

$ Pontiac tapijt

..*a Marrakech karpet
ƒ

$/ Laterno, Effendi, Chiasso,
Ottimo en Nardini gordijn

Per meter J&"
•Cv)

Grote Krocht 22 - 2042 LW Zandvoort
Tel. (023) 5733900 - Fax (023) 5730772

1948

/ff?'

o/ Izmir vinyl

MOÜÜNEXSTOOMBÖÜr

Va nat 2e Jaar abonnement Z4.95 per maand!

Drinkt gewoon uit de kraan
met sproeier. Adviesprijs'59.-

IBCCPR/JS]

STRIJKBOUt

35.-

Regelbare thermostaat, en
krasvaste RVS zool.
Adviesprijs "39.-

IBCCPR/JS]
- ^

19.95

a§ SANDWICHMAKER
§;s.l Razendsnel een heerlijke

IBCCPR/JS:

IBCCPR/JS]
|| PHILIPS CITRUSPERS; RSTS^DSp?
J l 300cc, met afneembaar
£ j reservoir. Advlesprljs'49.-.

VERSTEEGE'S
IJZERHANDEL
Pakveldstraat 19 - ZANDVOORT

IBCC PRIJS:

Inventum, Dreamland en
Marlex:'

25.- OBHaaiöv.a. 45.?

BCC BETER EN G O E D K O P E R
HAARLEM
Winkelcentrum''Schalkwijk"

l BEVERWIJK
.
Il500m2 Suoerstore Béter cri aoedkoberl

I

ZAANDAM
'
r
1500m2 Superstore Beter en goedkoper!

20 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
AMSTERDAM-AMSTELVEEN • ALKMAAR • BADHOEVEDORP-DEN HAAG-

I

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag . . . ' i .
dinsdag t/m vrijdag. . .

13.00 tot 18.00 Uur
09.30 tot 18.00 uur.
,09.30 tot'17.00 uur

BAUKNECHT VAATWASSER

MOBIEL BELLEN VOOR
0,45 CENT PER MINUUT!

GSF2120; Afwasautomaat geschikt voor 12 standaard
couverts, 2 programma's, 2 temperaturen, variabele indeling
geruisarm. Adviesprijs*1249.-

letekstl

PHILIPS BREEDBEELD
PW6301; 61 cm BI. Line S,
, stereo, teletekst. Adv"2095.-

999.-

1-JARIG TRAFFIC ABONNEMENT
17.-" PER MAAND!
t Philips Spark Top Model
GSM-toestel. T.w.v. 899
» 169 gram
t 85 uur stand-by
t 10 spraakgeheugens

CAMCORDER STUNT!

32x motorzoom. Adv'1099.-

699.-

SONY TRAVELLER
'RAVELLER

TR401;HiR geluid. Adv'1330.AdV1330.-

1179.-

SONY BREEDBEELD
KLEUREN-TV

PHILIPS 100HERTZ SONY +LCD
LCD SCHERM
BREEDBEELD KTV TRV24; CamcorderSteady
amcorderSteady
PW9501; Tvvan 't jaar! 70cm
Black-lineS,100Hzdigital
scan, stereo, TXT. Adv"3895.-

2179.(PHILIPS 100HZ KTV
PT820; Black-line S grootbeeld, stereo, teletekst.
Adviesprijs'2795.-

Met tijdklok en pluizenfilter.
Adviesprijs'495.-

279--

ZANUSSI WASDROGER
WASDROG'ER

jrarnAE. Adviesprijs'1890,
dviesprijs'1890.-

KV16; Super Trinitron 41cm
beeldbuis, 4 beeldmodes, On
Screen Display, teletekst, game
button en compacte afstandbediening. Adviesprijs'1110.-

shot. Adviesprijs'2450.viesprijs'2450.-

1499.-

SONY Hi-8
i-8 HIFI STEREO

TR780; STEADY SHOT,
topklasse camcorder. '2530.-

Links- en rechtsdraaiende
echtsdraaiende
trommel. Adviesprijs'649.dviesprijs'649.-

• 1-jarig abonnement
• Bellen In binnen- en
buitenland
• Regio voordeel
(alle nummers die beginnen
met het netnummer waar uw
zich op dat moment bevindt

449.-

CONDENSDROGER

Geen afvoer nodig! RVS trommel. Adviesprijs'999.-

PT4501;Teletekst.M645.-

51 CM KTV TELETEKST
70 voorkeuzezenders, Off.
Ned. Philips garantie. Adv'745.-

PHILIPS TELETEKST
l PT155;37cm,afst.bed.'595.-

579.-

j~v7+
Voor aanvraag abonnement zijn vereist: rr.r?.^
Goldigo legitimatie, kopie legitimatie en
kopie bankalschrilt (zonder bedragen}!

•
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1349.-

BAUKNECHTDROGER
Instelbaar tot 140 minuten, kreukbescherming.
Adviesprijs'949.-

629.-

SHARP DIGITAAL!

DC1; 10,11 cm LCD scherm,
afsl.bed.. Adviesprijs'3499.-

PHILIPS 70CM STEREO

BOSCH WASDROGER
/ASDROGER
Elektronische
che besturing,
zeer stil. Adviesprijs'1099.iviesprijs'1099.-

2399.-

799.-

DIGITAAL
\L STUNTS!

Sony en JVC modellen
incl. accessoires.
isoires.

MIELE WASDROGER
/ASDROGER

,2599.-

Elektronisch
:h en reverserend, RVS trommel.
immel.Adv'1799.Adv'1799.-

1249.CENTRIFUGE
JGE
2800 toeren,
n, RVS trommel. Adviesprijs'249.;prijs'249.-

PHILIPS SUPER VHS!
Turbo-Drive, stereo, montaie.TXT. Adviesprijs' 1595.-

159.-

949.-

Iteletekstl

M6135; Supersnel verwarmen en ontdooien. Uilneembaardraaiplaleau. Adv'279.-

WASDROGER STUNT!

799.-

PHILIPS BREEDBEELD
70CM KLEUREN TV
EADY SHOT !
PW6301; Stereo, teletekst. SONY STEADY
TR620; 15x
ix zoom,
zoom, 3 proAdviesprijs'2795.'

1479.

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

220 LITER
KOEL/VRIES COMBI
Koelgedeelle met automatische SHARP MAGNETRON
ontdooiing. Vriesgedeelte mei R2V18; 15 liter inhoud.
2 vakken on •••• sterren inv- 5 standen en kookboek.
riescapacitoit. Adviesprijs'999.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaansevormgeving. ••••sterreninvriescapaciteit.Adv899.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

DAEWOO MAGNETRON

KOR610; Digitaal, 18litermhoud,800Wvermogen,auto.programma's. Adviesprijs "349.-

WHIRLPOOL AVM260

19 liter inhoud. Eenvoudige
bediening. Adviesprijs'599.-

ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter vriezen. Adv'949.-

SAMSUNG 24 LITER

MIELE KOELKAST

900 walt magnetron, 60 minulen timer, autom. programma's.

K1321S; 270 liter inhoud.
CFK- on HFK-vrij. Adv' 1399.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON
SIEMENS KOEL/VRIES
KG25V03; 250 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv"1348.-

Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud. Vele kookfuncties. Adviesprijs'699.-

WHIRLPOOLAVM
BOSCH
ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI
KE3100; Digitaal, gescheidenregelbaar. Maar liefst 280
liter inhoud, 3 vriesladen.
CFK/H FK-vrij. Adviesprijs'1849.-

Ruime3in1 combi magnetron
met heteluchtovenengrill. Dus
ontdooien, koken, bakken, bradenen gratineren. Adv'999.-

m
M
M

PHILIPS MATCH-LINE
VR7;Turbo-Drive, stereo, monShuttle,TXT. '1495.-

NOFROSTKOELKAST
Nooit meer ontdooien! Koel
vries combinatie met 3 vriesladen en maar liefst 280 liter
inhoud. Zuinig en stil. Adv'1499.-

899.-

SONY72CMHIFISTEREO PHILIPS HIFI STEREO
KV29C1; Super Trinitron,
[ TXT. Adviesprijs'1880.-

1169.-

VR665;ShOvwiew+PDC,4kopin.FollowTV, longplay. "1095.-

Lavamat617. 1000 toeren centrifuge, waterbeveiliging, zuinig en stil.
A E G m e e r d e r e malen
best getest!
Adviesprijs '1449.-

599.-

l SONY BREEDBEELD SONY MONTAGE TOP!

24WS1; 61 cm SuperTrinitron, E920; 7 koppen Super Trilo| stereo, teletekst. AdV2440.- gic, vliegende wiskop, HIFI
Stereo. Adviesprijs'1650.-

1199.- ~1099.-

j SONY BREEDBEELD
71CM KLEUREN TV SONY HIFI STEREO
KV28W1 ;SuperTrinitron,ste| reo, TXT. Adviesprijs"2990.-

E810; 4 koppen Super Trilogie
montage videorecorder.' 1550.-

1299.-

789.-

I S"ONY82CMKLEURENTV SONY HIFI STEREO
BREEDBEELD STUNT! E705; Super Trilogie, 4 kopKV32; Super Trinitron,
stereo, TXT. Adv'3660.-

SONY 63CM STEREO
KV25; Super Trinitron, teletekst, afst.bed. Adv"1399.-

HD610; Topper! 4 koppen.
Showview+PDC. Adv'1199.-

659.579.ARISTONA STEREO

JVC HIFI STEREO
SONY 55CM STEREO
>

X2101;Trinitron,TXT. 1440.-'

SONY55CMTELETEKST
M21; Hi-Black Trinitron.
Adviesprijs"990.• • •

WM20000; RVS trommel
aparte temperatuurregeling. Bespaartoets.
Adviesprijs'1348.-

AVM537; Ruime "alles in 1"
magnetron met hete luchtoven, dus snel koken, braden
en grillen. Adviesprijs*999.-

845.-

BOSCHAFWASAUTOM.

SMS1012;RVSinterieur.4
sproeiniveaus. Adv'1179.-

=jg^ C ALL CENTER

AWM800; 15 programma's,
ruime vulopening, milieuvriendelijk. Deurbeveiliging. Adviesprijs '1079.-

Consumenten Helpdesk voor informatie en
advies. Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app.

MAANDAG T/H VRIJDAG
08.00 TOT
VO.WU
IV»! 16.00
l O.UUUUR
UUK

695.-

l O2O - 6474939 j

INDESIT 900 TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

HRA6;Hi-Spec Drive. Adv'989.-

B605; 4 koppen, SHOWVIEW
PDC.Iong play. Adv'945.-

yszzzzz**

569.-

WE900; Instelbare centrifugegang, regelbare
thermostaat, RVS trommel,
zelfreinigende pomp.
Adviesprijs'1199.-

729.

2-DEURS KOELKAST
200 liter inhoud, CFK-vrij.
Deuren o m w i s s e l b a a r .
Adviesprijs'849.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

SAMSUNG STEREO!

SONY PORTABLE KTV

ADP603; 3 programma's,
waterontharder en beveiliging
tegen wateroverlast. Adv"949.-

SIEMENS
WASAUTOMAAT-

pen.Showview+PDC. '1200.-

639.PANASONIC STEREO

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT

965.-

WHIRLPOOL
COMBI MAGNETRON

LUXE VAATWASSER M
Nederlands (opmerk; 3 programma's, 12 couverts. "899.-

AEG WASAUTOMAAT

ZANUSSI 2-DEURS
Z1EO/4D; Automatische ontdooiing. Adviesprijs'749.-

BAUKNECHTVAATWASSER
GSF341,3 programma's. Variabele indeling. Adv'1099.-

SIEMENSAFWASAUTOM.

SN23000; Met aquastop en
lageverbruikswaarden. '1348.-

BOSCH KOELKAST MIELE VAATWASSER
180 liter. Variabele indeling,
zuinig en stil. Adv'985.-

Topklasse. 6 Programma's.
Waterontharder en waterstop.
Adviesprijs'2099.-

545.-

SV600; Videorecorder met
PDC. Ad vies p rijs'699.-

M1400; Afstandbed. Adv'550.-

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

MIELE 1000 TOEREN
SONYLONGPLAY

Topklasse. Vol elektronische besturing, zuinig.
stil en milieuvriendelijk.
Adviesprijs. '2299.-

E260; Showview+ PDC. '780.

529.~
ARISTONASTEREOKW
379.PHILIPS SHOWVIEW
399.ARISTONA 55CMFSQ PHILIPS VHS-VIDEO
369.-

145 LITER KOELER
Automatische ontdooiing. '529.-

SONYVIDEORECORDER

E1 05; Afstandbediening. '61 0.-

TA4412; 63cm beeldbuis,
teletekst. Adviesprijs' 1595.-

TA4311; Stereo, teletekst,
afstandbed. Adv'1245.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT.
WA8214; Hoog centrifuge
toerental, waterbeveiliging,
bespaarprogramma's.
Adviesprijs'1349.-

VR1 65; +PDC, afstbed. '745.

895.-

VR161; Afstandbed. Adv'645.-

ZANUSSI
WASAUTOMAAT

FL700; 750 toeren centrifuge, RVS trommel, schokdempers. Adviesprijs"949.-

PANASONIC Beste Koop!

PANASONIC KTV TXT
21S1; 55cm FSQ. Adv*849.-

NVSD200; Showview +
PDC. Adviesprijs'649.-

yion ,m
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ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak. Adv'699.-

ATAG
SIEMENS KOELKAST FORNUIS
Met vriesvak. 140 liter inhoud, CFK-vrij. Adv'729.-

INDESIT
WASAUTOMAAT

MD2; HiFi-stereo, TXT met
geheugen. Adviesprijs'1399.-

W N 4 0 0 ; 10 p r o g r a m ma's. 4,5 kg i n h o u d .
Adviesprijs"799.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
P730; STUNT! Adv*699.-

130 liter, met vriesvak. '699.-

675.-

SHOWVIEW + PDC
PANASONIC 63CM TOP JVC
A237; Express ProDigi. '714.-

GRUNDIG37CM + TXT

WHIRLPOOL K A S T

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS

Gas-elektro fornuis, grill, thermostaaten sierdeksel. '1199.-

Met afstandbediening.

~~ 29

KOM LANGS VOOR
EEN DEMONSTRATIE

ETNAFORNUjS
Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. AdV695.-

rrV/VIDEO COMBI'S

LUXE FORNUIS

IBMAPTIVAE60TOP!

2079.-

AT80;
800 toeren
met
regelbare
centrifugesnelheid. Adviesprijs'1099.-

*151 CM KTV / V I D E O INTELP2/233MHZPC

*ISONY COMBO 37CM

Multimedia, 32MB intern,
3.2GB, CD-rom, fax/modem,
W'95, 1 jr. On-Site garantie
en helpdesk. AoViesprijs'3799.-

2199.-

og l Philips garantie. Adv'995,

IBCCPR/JS:

599.- IBCCPRMS>

24.50

PORTABLE KTV 37cm 3 KNOPS MUIS! K200

[BCCPR/JS

7.95

BUBBLEJET STUNT!

JP1 70; Kleurenprinter. '599.-

179.
KTV 37CM -t- TELETEKST
HP
INKJETPRINTER
PTggk O-iQ
Dj4QO;lncl.sheetleeder. '499.O I^B"

249.-

PORTABLE KTV 37CM CANON BJC42QO

279.-

Hoogtoerig. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs'1435.-

GO E DKG OF»i

19.95

JOYSTICK SUPER!

Off. Ned. Philips garantie.
Adviesprijs'495.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

2299.-

KTV/VIDEO COMBI

IJ^fr?

798.-

SIEMENS300MHZPC!
Topklasse! 32MBintem,3,2GB,
4MB AGP, CD-rom, 1 5" monitor. Adviesprijs'2999.-

Adviesprijs'1220.

Topklasse! 3 jr. garantie. "821 .-

339.KUNTENKAART

Gasoven, vonkontsteking en
ovenlade. Adviesprijs'849.-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

K6-233MMX, 32MB intern,
2.0GB, K56.flex fax/modem,
15" monitor. Adv'3999.-

TXT, 2 tuners. AdvM 395.-

FG1;
Gasfornuis met
elektrische
oven, incl.
grill en
sierdeksel.
Adv'1450.-

,
[

JVC DIGITALE
VIDEOCAMERA

GRDyj70;Cybefcam,100xzoo[H,
pinpoint zoom, yitgaog voor
§-VHS,Jlip en PC besturing.
Adviesprijs*3849,-

2399.-

SONY ESP DISCMAN

Inclusief adapter en hoofdtelefoon.
Adviesprijs*390
JVC MICRO-SET MET CD

Inclusief afstandbediening en luidsprekers.
Adviesprijs*599.PHILIPS HIFI STEREO VIDEORECORDER

199.- SONY5CD-WISSELAAR
399,
899.- In exclusieve "zilveren" uil
1349.- inclusief afstandbediening.
riis*550.-

VR768;'MatchLine, vliegende wiskop, montage,
Showview en PDC. Adviesprijs*1495.PANASONIC 70CM BREEDBEELD KTV
TXW28; Quintrix beeldbuis, 40 Watt stereo,
teletekst met geheugen. Adviesprijs*2199.-

1000 toeren centrifuge.
Zuinig, stil en milieuvriendelijk, waterbeveiliging.
Adviesprijs'1649.-

1198.WAS/DROOG

B CC BET ER E N GOEDKOPER

COMBINATIE

W a s s e n en drogen in
1 machine, 1000 toeren.
Adviesprijs'1549.-

PELGRIM KOOKPLAAT
2-delige pannendragers on
sierdeksel. Adviesprijs'490.-

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik,
• • • • capaciteit, CFK-vrij.

BOSCH V R I E S K A S T

AEG BOVENLADER

369.-

90 LITER VRIESKAST
3 vakken. Adviesprijs 698.-

GSD1300;3laden, 11kginvriescapaciteit. Adv"848.-

ETNA KOOKPLAAT
4 pils met 2 delige branders.

HOLLANDIAKOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat. '295.-

OPZETVRIESKAST
Handig! 50 liter. Adv'595.-

ATAG WASEWIKAP
3 standen en vetfilter. '259.-

VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar in
alle maten en soorten. Er
is al een vrieskist.

878.-

ETNA WASEMKAP
AVANCE; 3-standen.' 135.-

rv.a.
OPENINGSTIJDEN-U ••.>•;:•:;;;•... :•.;:«;•.iv^?.vtii
maandagmiddag . . . . . . . . . . . 13.00 tot 18.00 uur'
dinsdag t/rriVtljdag..;.?;>:- 09.30tot 18.00 uur;
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BOUCHERIE

GrOte KrOCht 5-7
-7 ~*+*i,. ***~*•

Zandvoort

AMBACHTELIJKE
KWALITEITSSLAGERIJ

Tel.

5719067

Botermalse Runderbiefstuk

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van

9.00 tot moo uur.
zaterdag

201

1998

heel kilo 19,95

• • • ' . . _

, van 9.00 tot 17,00 uur *?

Botermalse Kogel bief stuk

VOOS HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

heel kilo 25fOO

HAD IK DAAR MAAR EERDER AAN GEDACHT
(MAAR HET KAN NOG STEEDS)

PHIL WAANING
Autorijschool
•k
•*•
•ff
•*•

de beste theorielessen van Zandvoort e.o.
vol uur rijden
spoedopleidingen
lespakket voor een zeer scherpe prijs

Standaard radiovoorbereiding met
8 luidsprekers

Standaard airbag
voor bestuurder en
voorpassagïer
Standaard in hoogte
en lengte verstelbare
sluurkolom

Tel.-Fax 023-5712071
Kostverlorenstraat 70
Zandvoort

PASSAGE 42
79,90
89,90

Warming-up voor de winter.

baby-skipak (Poon)
kinder-skipak (effen)

Een Volkswagen kan heel wat hebben

lopen voor de winterinspectie. Een gratis

en zal dus niet snel hinder ondervinden

slotontdooier bijvoorbeeld. Die krijgt u na-

van winterse kou en vocht. Maar om on-

melijk als u bij ons uw Volkswagen winter-

fleece-sweater (Pooh)
fleece-vest (Pooh)
fleece-broekje (Pooh) J

aangename

verrassingen

klaar laat maken. Maar dat
Gratis slotontdooier

te voorkomen, is het wel

bij een voordelige

belangrijk uw auto tijdig

winterinspectie.

winterklaar te hebben. Wij

is nog niet alles. Wij kennen
iedere Volkswagen door en
door. En mocht er onver-

doen dat graag én snel voor u.
Voor slechts f 35,- controleren wij uw
Volkswagen op 14 wintergevoelige punten.
Maar er zijn meer redenen om warm te

hoopt een (preventieve) reparatie nodig zijn,
dan krijgt u vooraf een exacte prijsopgave.

J

Slondaord
elektronisch
wegrijblokkering

v.a. 47,50

Standaard
airconditioning

(maat 92-122/zelf te combineren)

jogging-pak (Mickey)
69,90
Mickey-reiskoffertje m/wieltjes 75,—
kikkerlaarsjes (mt. 23-31)
39,90
leuke MUTSEN voor groot en klein.
Diverse Pooh-artikelen

Hoe 'standaard' is de Volkswagen Sharan?

Zorgeloos de winter door? Bel dan uw

BADKLEDING -20%

Volkswagen-dealer voor een afspraak!

(volwassenen/kinderen)

De Volkswagen Sharan biedt niet alleen ruimte

de Sharan bij u voorrijden voor een geheel

aan 5 tot /*personen, maar is standaard completer

vrijblijvende proefrit. Waar en wanneer u maar wilt:

dan alle andere auto's in z'n klasse. Dus kom bij ons

overdag, 's avonds of in hef weekend, bij u thuis of

langs voor een kennismaking niet de Sharan. Of bel

op de zaak. Bij een unieke auto hoort immers een

ons voor een 'proefrit aan huis'. We komen dan met

unieke proefrit, niet waar?

Winterinspectie op 14 vitale punten voor slechts f35,-

• 2 EXIRA ACHTERSTOEttN TIJDELIJK «SKRIJGBAAR VOOR fl. «5.- PER StUK. U RIJDT At IN EEN COMPLETE SHARAN VANAF H. SZ155,-.
PRIJZEN ZIJN VANAF PRIJZEN. INCLUSIEF BTW EN BPM: EXCLUSIEF VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN RIJKIAAR MAKEN. WIJZIGINGEN. OOK IN UITVOERINGSDETAILS, VOORBEHOUDEN.

ONZE ZONNEBANKEN
nog steeds 12,50 p/keer

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort-Telefoon 023-5714565

Standaard centrale
portiervergrendeling

Auto Strijder B.V.

Ook als cadeau: kaart voor 2-10 keer!

Burg. van Alphenstraat 102 - 2041 KP Zandvoort
Telefoon 023-5714565

Passage 42. Tel. 5712500
t/o station / naast surfshop
(maandag en dinsdag gesloten)

Het zal je maar gebeuren.
Als vakantieganger of zakenreiziger stranden in het buitenland. Dan ben je gebaat bij actieve hulpverlening. SOS
International Amsterdam realiseert als alarmcentrale voor
een groot aantal verzekeringsmaatschappijen en andere
organisaties hulp op tal van terreinen. We organiseren
medische ondersteuning en transport In het buitenland.
We zorgen voor repatriëring naar Nederland. Of regelen
vervangend vervoer voor automobilisten die In het blrtnenof buitenland pech of schade aan hun voertuig hebben
opgelopen. Maar we doen nog veel meer, zoals het blokkeren
van bankpassen. Elke dag.staan we 34 uur klaar niet 150
betrokken en ervaren dienstverleners.

Geld verdienen is makkelijker dan je denkt!

Het Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt

BEZORGERS
Je hoeft er niet vroeg voor op te staan
en je zit er ook niet elke dag aan vast.
Een paar uur per week is al genoeg.
Wil je dat?

Bel dan ons kantoor:
telefoonnr. O23-5717166

Solliciteer niet naar moeilijkheden!
Sluit geen originele getuigschriften bij uw sollicitatie.
Soms komen ze niet terug.
Kn dat terwijl heel veel boekhandels voor een paar
dubbeltjes uw getuigschrift kopiëren!
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Blokkeer jij in
no-time een bankpas?
Oplossingen aandragen is jouw kracht
Wij willen in contact komen met enthousiaste mensen voor onze afdeling Services. In onze
alarmcentrale in Amsterdam ben je verantwoordelijk voor een breed scala probleemoplossende taken. Een job die veel van je vraagt want je komt met van alles in aanraking,
waarbij er inventieve oplossingen van je worden verwacht. Zo ontvang je alle binnenkomende telefoongesprekken waarbij je zorgt voor de eerste opvang. Jij beoordeelt
vervolgens of het gesprek direct doorgeschakeld moet worden. Maar het kan ook zijn
dat je zelf in actie komt, onder andere door onmiddellijk bankpassen en creditcards te
blokkeren. Of je sluit reisverzekeringen af, neemt schademeldingen op of je verstrekt
contant geld aan verzekerden in het buitenland. Bij toerbeurt ben je teamleider waarbij je
er voor zorgt dat de dagelijkse gang van zaken zo goed mogelijk verloopt.

Heb jij het in je?
Als medewerker Services bij SOS International heb je een boeiende en verantwoordelijke
job. Behalve een HAVO werk- en denkniveau heb je een flexibele instelling en ben je accuraat
en stressbestendig. Verder hechten wij veel waarde aan goede sociale vaardigheden voor
een optimale klantgerichte ondersteuning. Je moet in staat zijn mee te denken met degene
die je belt. Een goed inlevingsvermogen is daarom van groot belang. In kritische, soms
emotionele situaties, treed je tactvol en effectief op. Je kunt zowel solo als in een team
werken. Beheersing van twee buitenlandse talen en ervaring in de bank-, reis-, of verzekeringsbranche, werken in je voordeel.
Ons aanbod
Werken bij SOS International is verre van standaard en niet te vergelijken met werkzaamheden bij ondermeer callcenters. Je bent actief bij een dynamische en internationaal gerichte
organisatie. Behalve een enerverende en zelfstandige job kan je rekenen op een plezierig
werkklimaat met enthousiaste en betrokken mensen. Bovendien zijn de arbeidsvoorwaarden zonder meer aantrekkelijk te noemen, daar horen ook onder meer een prima
pensioenregeling, het volgen van opleidingen en cursussen en bedrijfsfitness bij.

Beroepsopleiding voor VROUWEN
geen leeftijdsgrens
doorgroeimogelijkheden
parttime werk mogelijk!
In januari 1999 start VVS Amsterdam i.s.m.
VVS Noord-Holland en Arbeidsvoorziening
regio ZNH een opleiding tot:

KLANTENADVISEUR
(MEDEWERKER KLANTENSERVICE)
Dit is een opleiding met BAANGARANTIE!
De functie:
werken in een Call center (telefonische receptie en/of klantenservice) van bijv. de
POSTBANK of een andere financiële instelling.
- het geven van adviezen;
- het geven van informatie.
De opleiding is bedoeld voor vrouwen die:
- geen betaald werk hebben maar dit wel
graag willen;
- als vooropleiding HAVO of MBO hebben;
- beschikken over goede communicatieve
en sociale vaardigheden.
De opleiding duurt ca. 6 maanden (inclusief
stage). U komt 2,5 dag per week naar
school. Tijdens de schoolvakanties en op
woensdagmiddag wordt er geen les gege-

ven.
Bent u geïnteresseerd?
Wij geven een voorlichting op dinsdagmiddag 1 december, van 13.30 tot 15.30
uur. Als u van plan bent te komen bel dan
naar VVS Amsterdam, Wodanstraat 3, tel.

020 - 662 70 96.
Solliciteer meteen
Heb je interesse voor deze aantrekkelijke job? Bel ons dan op 27 november a.s. tussen
10.00 en 16.00 uur voor een afspraak: 020 - 651 51 71. Ben je hiervoor niet in de
gelegenheid stuur dan meteen je schriftelijke reactie met cv naar: SOS International,
t.a.v. Cynthia Binnekade, Hoogoorddreef 58, 1101 BE Amsterdam Z-0.

Adverteren? bel met: Amsterdam: Wilfred Elénbaas of Marjan van heuvelen 020-562 30 76, Amstelveen;

ARBElDSgjiVOORZlENlNG

020-447 34 22
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Bekijks
in Beef Ie

Carpoolen met Volkswagen
De beste manier om een auto te leren kennen, is in de praktijk.
Daarom heeft Volkswagen de nieuwe Bora onlangs op unieke wijze
geïntroduceerd: als carpool-auto voor één dag. Maar liefst 80
Bora's gingen het land in, met als eerste bestemming een aantal
intensief gebruikte carpoolplaatsen. De verzamelde carpoolers kónden de auto's daar meenemen voor de rit naar het werk. Zo kónden de deelnemers in de praktijk de prima rij-eigenschappen van
de Bora ontdekken. De Bora, die intussen al bij de dealer in de
showroom staat, is verkrijgbaar met vier benzinemotoren van 1,4
tot 2,3 liter inhoud en met drie diesels die allemaal 1,9 liter meten.
Deze zelfontbranders leveren respectievelijk 50 kW/68 pk, 66
kW/90 pk en 81 kW/110 pk.

D

E VW NEW BEETLE TREKT ENORM veel bekijks. De
auto roept sentiment op. In het Noord-Duitse
Wolfsburg, de standplaats van de Volkswagen fabriek
waar vroeger de oude Kever van de band rolde, loopt de
lokale bevolking te hoop. Vrouwen met kinderwagentjes
prijzen het aparte interieur, en 55-plus heren vragen zich
fronsend af of deze leuke auto niet te hoog is geprijsd.
Op 23 december arriveert de
New Beetle in de showroom bij
de Nederlandse dealers. Bijna
een jaar na de wereldpremière in
Detroit. De Amerikanen smaakten
het genoegen al in maart met
deze auto te rijden. Daar viel hij
SPECIFICATIES
VW Beetle 2.0
Cilinderinhoud: 1.984cm3 , Vermogen:,
85 kW/115 pk
bij 5.200't.p.m.
Max. koppel:'" 17pNmbij'
2.400 tp.m.
Acceleratie: - ' 10,9 sec van
0-100 krri/uur.,.
Topsnelheid:' 185 km/uur.
Gern. verbruik: 8,7 ltr/100 km.
Prijs:'
ƒ 50.000,-f.
BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING

Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging •
Elektrisch bediende zijruiten
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur verstelbaar •
Achterbank neerklapbaar ""
Groen warmtewerend glas
ABS r * : . - ' • • • •
Airbag (2x) ,, .
..."
Zij-airbags - ' • , - , •
Elektronisch stabiiiteits systeem
(ESP) \
'
/

zo in de smaak, dat de vraag de
verwachting ruimschoots overtrof.
Europa moest om die reden wat
langer geduld hebben.
In Wolfsburg hebben we met de
nieuweling gereden. Een verrassende ervaring. "Mooi om te zien,
maar ik zou er mijn Golf V5 niet
voor willen ruilen", is het oordeel
van een rentenierende inwoner
van VW-city. Hij slaat hiermee de
spijker op de kop. Want wie verwend is door de luxe en de pittige
prestaties van deze bijna even
dure V5, zal niet direct gecharmeerd zijn van het rijgedrag van
de New Beetle.
Dat neemt niet weg, dat Beetle
een hoge aaibaarheidsfactor
heeft. Kosten noch moeite zijn
gespaard om het oorspronkelijke
beeld van de oude Kever zo veel
mogelijk te benaderen. De New
Beetle roept oud sentiment op,
maar het is geen klassieke auto.
Comfort en veiligheid staan op
hedendaags niveau dankzij airbags, zij-airbags, ABS en het
Elektronisch Stabiiiteits
Programma (ESP).
Stuurbekrachtiging, centrale vergrendeling en elektrisch te bedienen ramen zijn standaard.
De zitpositie is absoluut niet des
Kevers. In de New Beetle is de
voorruit ver weg en krijg je de

Topmodel dolblij met topmodel
De 19-jarige Nerena Ruinemans mag zich de kersverse Miss
Nederland noemen. De Steenwijkse schone mocht niet alleen de
felbegeerde Miss-kroon op het hoofd zetten, maar kreeg tevens de
sleutels van een splinternieuwe Skoda Felicia GLX 1.6 in de welgevormde handen gedrukt. "Ik vind het helemaal te gek", luidde de
eerste reactie van Nerena. "Deze auto is echt een droom. Hij heeft
zo'n lekker eigenwijze uitstraling. Dat past perfect bij mij, want ik
hou wel van dat eigenwijze; ik ga zelf ook het liefst mijn eigen
gang".
Dé nieuwe Miss kan het Felicia-topmodel goed gebruiken. Ze rijdt
van fotosessie naar fotosessie en van interview naar interview.
Veel kilometers dus, maar dat vindt Nerena mede dankzij de prettige stoelen geen probleem. Bovendien houdt ze van autorijden en
dan het liefst 'lekker pittig'. Nederland is dus gewaarschuwd...
De New Beetle heeft alle kenmerken van zijn voorganger.
indruk in een ruimte-wagen als
de Sharan te zitten. Dat komt
door het forse dashboard, dat
zich als een tafel voor je uit
strekt. De enige tastbare relikwiën van het verleden zijn de
ronde snelheidsmeter en het
vaasje voor een bloem.
Juist dit attribuut maakt duidelijk
voor wie de New Beetle is
bedoeld: modebewuste mensen
die gek zijn op de kleurrijke producten en het Flower Power
sfeertje van de jaren zestig. Deze
trendy klanten zullen zonder aarzelen vijftigduizend gulden neertellen om dat ze gewoon deze
auto willen hebben. Net zoals ze
een verchroomd broodrooster of
een Würlitzer jukebox verkiezen
boven een modale Brabantia of
een heel voortreffelijk presterende hifitoren.

Bij de New Beetle zie je hetzelfde. Schoonheid gaat boven prestatie. De viercilinder benzinemotor is duidelijk te horen. Het suizen van de wind langs de carrosserie is vanaf 80 km/uur constant
aanwezig. De schokdemping is
tamelijk robuust, maar daardoor
kun je wel lekker sportief snel
door de bocht. Kortom, Hij voelt
een tikkeltje Spartaanser aan dan
de op dezelfde bodem en onderstel gebaseerde Golf. Vervelend?
Wie voor een stijl en karakter uit
het verleden kiest, die zal het
waarderen. VW heeft tot in de
precisie Kever kenmerken doorgevoerd. En wat de Golf V5 rijder
uit Wolfsburg betreft: eind 1999
komt er een New Beetle V5, dus
met dezelfde vijfcilinder motor
van 150 pk. Kan die misschien
toch over een inruil nadenken.

Nieuwe Hyundai Sonata: Wild©

Peugeot richt zich op gekoeld vervoer

Koeling voor kleine prij
YGIËNE EN houdbaarheid staan voorop bij
transport van eetbare
waren. De eisen zijn flink
aangescherpt. Steeds meer
bedrijven rusten hun auto's
uit met een gekoelde laadruimte. Op deze stijgende
vraag speelt Peugeot in met
een serie kant-en-klare
gekoelde bestelwagens:
Partner, Expert en Boxer.

H

"Ten opzichte van de concurrentie
zijn we door de bank genomen
12 tot 13 procent goedkoper",
zegt Gerko Grolleman, hoofd
bestelwagens bij Peugeot
Nederland. "Bij een Partner, uitgerust met een geïsoleerde laadruimte en koeling loopt het voordeel zelfs op tot vierduizend gulden. Geleverd via onze dealers
komt de meerprijs van een
gekoelde Partner op 9.750 gulden exclusief btw."

E

IGENWIJS BLIKT de Sonata ons tegemoet. Grote koplampen half verscholen achter een dikke bumper trekken de aandacht. De nieuwe Sonata heeft talloze subtiele stylingaccenten. Niks geen dikdoenerij: fraaie details
als de achterlichten en scherpe lijnen boven de wielen zetten de beschaafde toon.
De verfijnde beschaving is deels
uiterlijk vertoon, want de Sonata
heeft ook iets stormachtigs in
zich. Neem nu de tweeliter motor.
Die loopt stil maar levert immens
soepel zijn trekkracht. Haast mysterieus soepel, want de niet
vederlichte Sonata gaat er
meteen als een speer vandoor.
We zijn erdoor overrompeld. Op
enkele kronkelige binnenweggetjes kunnen we het niet laten flink
ver door te trekken in de versnellingen. De motor wil zo verschrik-

kelijk graag en pompt elke meter
meer vaart in de Sonata. Wat nou
gedistingeerd?
Het stuurkarakter is daarbij
scherp, het veercomfort
degelijk/comfortabel. We hebben
ons laten vertellen dat de meest
geavanceerde technologie
gebruikt is, de zogeheten 'doublé
wishbone' wieldraagarmen bij de
voorwielen. Het standaard antiblokkeerremsysteem (ABS) helpt
het enthousiasme te beteugelen.

Onderstel en stuurkarakter zijn in
elk geval uitstekend opgewassen
tegen de gewillige krachtbron.
Dat geldt ook voor de zescilinder
versie. De 160 paardenkrachten
van de nagelnieuwe motor verschaffen dikke rijpret. Met speels
gemak sprint de Sonata, deze
maal voorzien van een automaat,
ervandoor. Op kruissnelheid is de
auto onverwacht stil en een tikje
op het gaspedaal is voldoende
om de snelheid op te voeren. De
Sonata is een heerlijk luisterende
auto, makkelijk bestuurbaar, ruim
en heel comfortabel.
Het comfort wordt nog eens
onderstreept door een hele stevige standaarduitrusting. Airco,

Onverwacht fel presteert de
uiterlijk zo beschaafde
Hyundai Sonata.
ABS, dubbele airbags en veel
knopjes om allerhande zaken
elektrisch te bedienen zijn op
elke Sonata standaard. De luxere
versies hebben zelfs standaard
een volautomatisch aircosysteem,
cruise control en zij-airbags. De
prijzen voor de tweeliter beginnen
vanaf 46.995 gulden terwijl de
zescilinder er vanaf 57.995 gulden is. Het zijn ferme prijzen,
maar de Sonata kan zich dan ook
op elk front meten met de concurrenten en is verhoudingsgewijs
nog altijd vele duizenden guldens
voordeliger.

Lotus 340R kaal en mooi

Maar over achttien maanden start
de productie van al weer een
nieuw model, de 340R. Het is
een open roadster. Dat betekent
twee zitplaatsen en een zo kaal
mogelijke uitrusting. Slechts een
voorruit is er ter bescherming

De Peugeot dealer biedt nu
oplossingen op maat. Globaal zijn
er vier opties. De eerste is een
geïsoleerde box (vanaf 48 liter) in
de laadruimte. De volgende stap
is een koeling in deze box. Dan is
er nog een gekoelde en geïsoleerde bestelwagen of de plaat-

sing van een gekoelde en geïsoleerde laadbak op een zogenaamde chassis-cabine auto. In
dit geval is een laadvolume van
negen tot veertien vierkante
meter binnen bereik.
Bij de koelunits biedt Peugeot de
keuze uit twee merken: Thermo
King en Diavia. In het eerste
geval gaat het om een halfverzonken koeling in het dak van de
auto. De Diavia units zijn hélemaal in de wagen geïntegreerd.
Aan de buitenkant zie je er dus
niets van.
Om de controle te vereenvoudi-

gen zijn de gekoelde Peugeot uit
te rusten met een als optie verkrijgbare datalogsysteem. Deze
slaat gegevens zoals de tempera
tuur, de luchtvochtigheid en de
tijdsduur van het transport op.
Die zijn uit lezen op de computer,
zodat altijd een schriftelijk bewijs
van de transportcondities is te
overleggen. Onder het motto: ver
trouwen is goed, controle is beter.
Peugeot levert de Partner 1.9 D
gekoeld al vanaf 29.000 gulden,
exclusief btw. De Expert 1.9 D
komt op 35.861 gulden en de
Boxer staat voor een prijs vanal
45.740 gulden in de lijst.

Verkoopgroei Saab
S

H

Daarom heeft Lotus enkele jaren
geleden de Elise ontwikkeld. Dit
is een open tweezitter met een
aluminium chassis. De krachtige
viercilinder turbornotor geeft deze
lichtvoetige auto enorm hoge
prestaties.

Gekoeld transport onder de
zeven graden Celsius is al
gemeengoed. Voor sommige producten als pluimee, wild en
gepasteuriseerde maaltijden geldt
al een norm van vier graden
maximaal. De auto moet voldoen
aan de isolatieklasse A (0-12 graden).

AAB HEEFT IN de eerste drie kwartalen van
dit jaar een verkoopgroei van maar liefst 38%
gerealiseerd. Dit terwijl de
markt met 'slechts' 11%
gestegen is. De
Nederlandse importeur B.V.
Auto Import Maatschappij
A.I.M. stelde in deze periode
2.800 nieuwe Saabs op kenteken.

ET ENGELSE LOTUS
is stilletjes aan bezig
met een opmars. Dat
blijkt uit een aantal factoren. In de eerste plaats is
de import in Nederland
weer verzekerd dankzij
autobedrijf Van der Kooi in
Lochem en tevens is
onlangs op de autoshow in
Birmingham een nieuw
model getoond: de 340R.
Lotus Import Van der Kooi is optimistisch over de toekomst van dit
legendarische merk. De Esprit
met een aanschafprijs van een
kwart miljoen gulden blijft een
exotische topper. Nu heeft hij een
V8 met twee turbo's, die 356 pk
levert. De auto is daarmee sneller
dan ooit in zijn twintig jarig
bestaan.
Geen enkele autoproducent kan
echter teren op een enkel model.

Grolleman verwacht dat steeds
meer kleine ondernemingen door
de veranderde regels overstappen op gekoeld vervoer. Slagers
en poeiers bijvoorbeeld, die honderd procent voor de kwaliteit
moeten instaan richting afnemers
als restaurants en cateringbedrijven. Want ook die moeten weer
voldoen aan strikte eisen op het
vlak van hygiëne en versheid.

Peugeot richt zich op gekoeld vervoer.

tegen weer en wind. Dit is dus
het rijdende voorbeeld van een
fun auto.
33.000 pond gaat hij kosten in
Engeland en bij ons dus dik
boven de honderdduizend gulden.

De groei van het Zweedse merk
is met name te danken aan de
nieuwe modellen die in de afgelopen periode zijn geïntroduceerd.
De Saab 9-5 Sedan is vanaf vorig
jaar leverbaar en direct bijzonder
goed door het publiek ontvangen.
Dit komt vooral door de concurrerende prijsstelling en een complete standaarduitrusting.
Bovendien is de 9-5 een onderscheidend alternatief in het topsegment. Afgelopen voorjaar
kwam de 9-3 op de markt. Deze

opvolger van de Saab 900 is
leverbaar vanaf ƒ 49.950,- en ook
zeer succesvol in het zakelijk
segment. De eerste diesel in de
historie van de Saab, de 9-3 met
direct ingespoten 2,2 liter turbodiesel, heeft een hele groep nieuwe klanten aangetrokken. Van de
Cabrio-uitvoering van de 9-3 tenslotte, zijn nu al 300 verkocht.

Deze is hard op weg om een
nieuw record te vestigen.
De groei geldt ook voor de rest
van de wereld waar Saab een
stijging van 20% liet noteren. Om
tegemoet te komen aan de groeiende vraag investeerde Saab
circa 360 miljoen gulden. Met dit
geld zijn nieuwe medewerkers

aangetrokken en is de productie
uitgebreid. De Nederlandse
importeur verwacht dit jaar, mede
door de goede beschikbaarheid,
circa 3.500 auto's te verkopen.
Ook volgend jaar ziet er goed uil.
Dan is de introductie van de 9-5
Estate, de 9-5 Griffin en enkele
sportieve uitvoeringen van de
Saab 9-3.
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Wanneer
inpeperen?
Bij het braden van vlees wordt
meestal zout en peper
gebruikt. Het is onverstandig om het vlees al in te zouten en /of te peperen voor
het de pan in gaat.
Zout onttrekt vocht aan het
vlees. Daardoor wordt het
minder mals, schroeit het
minder goed dicht en krijgt
het geen mooie bruine kleur.
Peper kan het vlees bovendien een bittere bijsmaak
geven. Schroei daarom altijd
eerst het vlees dicht en voeg
dan pas zout en/of (bij voorkeur vers gemalen) peper toe.
Dan krijgt u het mooiste en
smakelijkste resultaat.

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen Dat vindt u in
De Boodschappen Beurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten.

Royal Club sprinkierZ

SUGGESTIE

Een verf rissende
en prikkelende frisdrank

Kleur in de
winter

introduceert een nieuw soort
is nog verfris.
een
nsdranten

Rova|

Club
frisdranken:
sender dan

mbinaties van

Guaran

smaak,
^'^ied komt
en zorgt ^
voor
luk uit en
het Amazonegebied
komt
een effectieve yofnssng van ICTB
g

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel en De BoodschappenPuzzel op deze pagina!

McCain Crispers
Krokant tot het laatste frietje
McCain maakt het eten van frites
nu nog lekkerder. Want McCain
heeft iets nieuws: Crispers.
McCain Crispers zijn overheerlijke, goudgele frites in een
krokant jasje. Daardoor zijn ze
na het bakken niet alleen droogkrokant, maar blijven ze ook op
het bord nog lang warm en
knapperig. Dit in tegenstelling
tot gewone frites, die al enkele
minuten na het bakken minder
krokant en kouder worden.

Besdragende
planten

Boodschappen
Spel

De juiste oplossing van De
BoodschappenPuzzel levert
mevr. K. steenvoorden uit
Amsterdam een schitterende
4,5 liter Tefal sensor
Snelkook-pan op. De winnaars van het comfortabele
baaiaken krijgen hun prijs binnenkort thuisgestuurd.

woensdag tussen 16.00 en 24.00 uur

We komen steeds dichter bij
de kortste dag van het jaar. De
tuin en het balkon zien er in
deze tijd meestal kaal en verlaten uit. Maar er zijn planten
die de winterkou trotseren en
uw tuin ook in de winter het
aanzien meer dan waard
maken. Bijvoorbeeld omdat ze
kleurige bessen dragen of in
de wintermaanden bloeien.
We geven een paar tips:

Koyal Club zeuZ ev
sinaasappelu
dieprode vrucht met ee MW oorspon
dieproe
onke.

Boodschappen
Puzzel

OMROEP,
AMERSFOORT

nge_ een

Dankzij de deelname aan het
BoodschappenSpel heeft mevr. L zombra uit Delft de eerste prijs gewonnen en mag nu
aan de slag met zo'n praktische
Rowenta Tonixo sledestofzuiger.
De winnaars van het handige
Rowenta Surfline DE-303
stoomstrijkijzer krijgen hun
prijs zo snel mogelijk toegezonden.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

• Er zijn verschillende soorten
Berberis met opvallend gekleurde besjes, die tot het
voorjaar aan de takken blijven zitten.
• De bessen van de Gelderse
roos zijn heel decoratief en
worden bijna niet door
vogels gegeten.

Kiwi voor de perfecte wmtonac

MIKI'S RECEPT

venco Dropstaaf:
Hét alternatief voor de lekkere stevige trek!

Vier uur 's-middags. De lunch is
bijna vergeten. De tijd voor het
diner is nog lang niet aangebroken. Tijd voor de lekkere,
stevige trek, dus voor een Venco Dropstaaf. Want de venco
Dropstaaf is hét alternatief
voor de lekkere stevige trek.
Houdt u van zoute drop? Dan is
er de Zoute Dropstaaf. Liever
cocos? Kies dan voor de Cocos
A

B

C D E

Dropstaaf. En bent u verzot op
Engelse drop, dan is de Engelse
Dropstaaf er voor u. In ieder
geval zijn ze alle drie even lekker.
Logisch, want ze worden door
Venco gemaakt.
De Venco Dropstaaf is bij de
pompshops verkrijgbaar in een
stuksverpakking en nu ook in de
supermarkt in een handig 3 pak.
F G H

/

Omschrijving horizontaal:
1.bepaalde periode voor de jeugd-naaldboom 2.zoogdierplant s.plaats op Sumatra-ten bedrage van-inhoudsmaat
(afk.)-wortel 4.ik (Lat)-leer der wijzigingen in het tempovreemde munt S.nobel-gewricht-persoonlijk voornaamwoord 6.lofrede-lof-roomton 7.zwart paard (mv.)-zinnebeeld
van de Indianen S.bijwoord-familielid 9.scheikundige verbinding van zuur op alcohol-soldatenslaapbank lO.derde letter
van het Griekse affabet-praatvogel-halsdoek 11.oude maatoase-deel van een trap I2.moedermelk-beschermplanken
(scheepsv.)-ton 13. Mohammedaans geestelijke-voegwoordgoeverneur generaal (afk.)-alleen I4.middag-zoogdier
15.ltaliaansetitel-bomengeslacht
omschrijving verticaal:
A.aanlegplaats-niet door geschillen gestoord B.zoogdieroveral C.sneeuwhut-voorzetsel-titel (afk.)-deel van een
gebouw D.steen-zelfzucht-afgemat E.bevruchtingsmethode
(afk.)-bloedvat-huidvet F.verdieping-plaats in Gelderlandgodin van de vrede (myth.) C.dwalen-begroten H.voorzetselinhoudsmaat (afk.) l.kaartspel voor 2 personen-voordelig
J.deel van een gebouw (mv.)-deel van het hoofd-schrijflijn
K.verpakkingsmateriaal-water in Oostenrijk-persoonlijk voornaamwoord L.zeepwater-gezellige maaltijd-klap M.gebied in
ümburg-voormiddag (Lat.afk.)-n.v.(Fr.)-eenheid van electrische spanning N.partner-ijdele gedachte O.voorlopig ontvangbewijs-bovenlijf
Er ontstaat öe naam van een product op deze pagina
wanneer u öe letters uit de hok]es met de volgende nummers achter elkaar plaatst: L1-F2-N15-J1-F1-A8-I7-L10-N3

Voor dit kruiswoordraadsel worden ae omschrijvingen gegeven per
horizontale of verticale regel, leder hokje in deze puzzel heeft daardoor zijn eigen nummer; bijvoorbeeld A1 is het raakpunt van regel
A verticaal en regel 1 horizontaal,"en is dus het
eerste hokje op de eerste regel.
ledere beller met het juiste antwoord
^^Ê»
^
maakt kans op een schitterende
4,5 liter Tefal Sensor snelkookpan.
Bovendien liggen er als troostprijzen
50 comfortabele badlakens klaar.
Doe mee en win...
De Boodschappenüjn:

0909- 300.10.10

Conimex
Mihoen Speciaal
Oosterse gerechten doen het
altijd goed aan tafel. Vaak zijn ze
gebaseerd op rijst, maar ook
met mihoen kunt u heerlijk oosters kokkerellen. Met Mihoen en
de Mix voor Mihoen speciaal van
Conimex maakt u snel en
gemakkelijk een heerlijke oosterse maaltijd.
ingrediënten: 1 doosje Conimex Mix voor Mihoen Speciaal
(groenten-kruidenmix en ma.rinademix); 1 pak Conimex
Mihoen; 350 gr. ongezouten
varkensvlees in blokjes en 100
gr. ham in reepjes; 1 bakje
champignons, 1 ui en 1 prei in
reepjes; 1 geklutst ei; olie.
Bereiding Mihoen: Breng 2
liter water (eventueel met wat
zout) aan de kook, doe de
Mihoen erin en trek deze met 2
vorken uit elkaar. Laat de
Mihoen nu nog 15 seconden
koken. Giet daarna de Mihoen af
en spoel deze na met koud
water. Laat de Mihoen goed uitlekken.
Bereiding Mix voor Mihoen
Speciaal: Wel de groentenkruidenmix 20 minuten in 50 ml
heet water. Vermeng de marinademix met 2 eetlepels olie, leg
het vlees hierin en laat dit minimaal 15 minuten intrekken.
Verhit 2 eetlepels olie in de wok
en bak het vlees bruin en gaar.
Neem het vlees daarna uit de
wok met een schuimspaan. Doe
de ui, de prei en de champignons in de wok en bak dit 2
minuten op hoog vuur, onder
voortdurend omscheppen (het
zgn. roerbakken). Voeg dan de
gewelde groenten-kruidenmix
toe. Voeg vervolgens het geklutste ei aan het groentenmengsel toe en laat het goed
stollen. Nu kunt u het vlees, de
hamreepjes en de gekookte
Mihoen er bij doen. Verwarm
het geheel tenslotte goed door.

1. in welke drie verfrissende smaken zijn Royal Club Sprinklerz
verkrijgbaar?
2. In hoeveel smaken is Viennois Extreme verkrijgbaar?
en bel uw antwoorden door naar:

De Boodschappenlijn
(80 ct/m)
(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken).
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

McCain Crispers zijn verkrijgbaar
in zakken van 750 en 1500 gram.
U vindt ze !n het diepvriesvak van de beter gesorteerde
supermarkt.

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur
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woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45 en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur

McCain Crispers: de smaaksensatie.

Winterbloeiers
• De kerstroos kan tot het
voorjaar in een pot op balkon
of terras blijven staan. Zet
hem daarna op een schaduwrijke plek in de tuin.
• Ook heide (Erica), winterjasmijn en toverhazelaar
geven in de winter kleur aan
terras en balkon.

Viennois Extreme:
dessert voor fijnproevers
woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

Verder zijn er een groot aantal
planten en struiken die in de
winter net zo mooi zijn als in
de zomer, omdat ze het hele
jaar door groen blijven. Een
bekend voorbeeld is natuurlijk
buxus, maar ook skimmia en
camellia zijn mooie groenblijvende heesters, die bovendien al heel vroeg in het jaar
bloeien.

Op zoek naar een heerlijk toetje? Probeer dan eens Viennois
Extreme. Viennois is nu verkrijgbaar in drie verbeterde variëteiten.
Door' de afwisseling van een laagje pudding (chocolade, vanille of
mokka) en een laagje slagroom is dit dessert niet alleen voor hef, oog •
aantrekkelijker geworden, maar ook de smaak van Viennois*is nu
'extreme' lekker.

Deze tips worden u
aangeboden door:
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donderdag 16.30 en 24.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

Viennois Extreme., een toetje voor fijnproevers

' f

'

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

Het Student/e
van LU
maakt van ieder
koffie Of thee
iets bijzonders
studentje
kante

naast net
00|
< Het
660 elcker kr
'
°een tablet

chocolade

" 2acht romi'

ders. Voor uzelf
voor uw gezin óf'visite.

Slamat Makan
(smakelijk eten!)

Het BoodschappenSpel heeft voor u leuke huishoudelijke prijzen !n
petto. Want iedere beller met de juiste antwoorden maakt kans op *
een fraai blauwe, krachtige 1250 w Rowenta Tonixo sledestof- :
zuiger met yijfvoudlg filtersysteem, driehoekige Delta zuigmond met drie zulgopeningen, soft bumper en
geïntegreerde meubelborstel. Bovendien -ligt er voor
iedere honderdste beller met
het goede antwoord een han-,
dig Rowenta Surfline DE303 stoorhstrijkljzer klaar! •>"

Deelname aan het BoodschappenSpel is eenvoudig.
Beantwoord onderstaande vragen:

McCain Crispers blijven daarom
lekker tot het laatste frietje
in de schaal of op uw bord.
Zo wordt frites eten een nog
groter feest en kunt u uzelf, uw
familie of huisgenoten optimaal
verwennen.

Probeer nu Fa Bad
en ontvang fl. 1,50 van het aanschafbedrag plus portokosten terug!

Vanaf 3 december draait in de bioscopen de allernieuwste Walt Disney animatiefilm Mulan. Een prachtige tekenfilm voor het hele gezin, vol spanning,
avontuur en humor. Het verhaal speelt in het oude
China, waar een jonge Chinese vrouw, Mulan, als man
verkleed dient in het Keizerlijke Leger. Dankzij haar
slimheid en dapperheid en de hulp van Mushu (haar
beschermdraakje), Kricky (het gelukskrekeltje) en haar
paard Kahn wordt de vijand verslagen en is China
gered.... U kunt nu met Conimex sparen voor een
gratis 2e bioscoopkaartje voor deze schitterende film. Conimex stelt er 50.000 beschikbaar,
maar reageer wel snel want op = op!
Dit moet u doen: Plak de streepjescodes van 5

Conimex producten op de spaarkaart aan de achterkant van de winkelfolder en stuur deze naar:
Conimex-Mulan actie, Postbus 753, 4870 CC EttenLeur. Vergeet niet uw naam en adres volledig in te vullen.U krijgt dan binnen 8 dagen uw bon voor een gratis 2e bioscoopkaartje thuisgestuurd. Tegen vertoning
van de bon krijgt u aan de kassa van de bioscoop een
bioscoopkaartje, waarmee een tweede persoon gratis
mee naar binnen mag. Dit bioscoopkaartje is alleen
geldig bij dezelfde voorstelling en in combinatie met
een betalende bezoeker. De bon is geldig zolang de
film draait, met uitzondering van de periode van 19
december 1998 tot en met 13 januari 1999.
U vindt de folder met de spaarkaart in het folderbakje in het Conimexschap in de supermarkt.

Wat is dat toch heerlijk: aan het eind van een winterse dag onderuit zakken in een lekker warm bad.
De Bad producten van Fa maken uw huid niet alleen
fluweel zacht, maar schuimen ook flink en ruiken
heerlijk, u kunt kiezen uit zes verschillende soorten.
Al deze varianten bevatten exotische ingrediënten
uit de natuur, waardoor ze elk een andere sfeer
oproepen. Welk Pa-product u ook kiest: Fa geeft u
een natuurlijk, fris en ontspannen gevoel.

Baden met Fa is een beleving van
luxe en ontspanning!
Hoe krijgt u f 1.1,50 plus f l. 0,80 portokosten op uw
bank- en of girorekening terug? Stuur de volledig
ingevulde coupon samen met de bijbehorende kassabon in een voldoende gefrankeerde envelop naar:
Fa Bad Actie, postbus 837,4870 CD Etten-Leur.

Binnen enkele weken storten wij het bedrag terug
op uw rekening. U kunt insturen tot uiterlijk 31
december 1998 (maximaal 1 inzending per
gezin/adres in Nederland).

GOtirMN!
Naam:
Adres:
Ppj5tcodej_
WggnB|aats:___
Bank-'/girorekenlng;

Fa, "The Spirit of Freshness"

\

Nieuw in Z a n d v o o r t !

INDONESIAN

RESTVMJRAINTT
ZccslraalSS 2041 LC Zondvoort
Tel: 023-5733092 Fax: 023-5733098

Zie onze adv. elders in deze krant.
Woensdag 25 november 1998

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
58-e jaargang nummer 48, oplage 5.425

Los nummer 2 gulden

'Zandvoort merkt weinig van vliegveld voor kust'
ZANDVOORT - Zandvoort zal weinig merken van
een vliegeiland tussen Bloemendaal en Zandvoort, op
dertig kilometer voor de
kust. Dat blijkt uit een verkenning van het adviesbureau Arcadis van de Heidemij, dat in opdracht van de
provincie is gemaakt. Zelfs
als het overgrote deel van de
vliegtuigen op het eiland
aankomt of vertrekt, de 30/70
optie, dan hebben bewoners
uit de omgeving van IJmuiden en Noordwijk daarvan
nog het meeste last.

kust vertrekken. Het zal de
omgeving van Schiphol qua
geluidhinder ontlasten. „Er
komt dan 28 duizend hectare
vrij voor woningen en bedrij ven. Dat moet je je voorstellen
als een oppervlakte zo groot
als 70 duizend voetbalvelden,"
liet gedeputeerde Tielrooij tijdens de presentatie van de uitslagen van de verkenning weten.
In de lange-termijnyisie van
de provincie blijft Schiphol wel
de toegangspoort tot de luchthaven. Alle zaken worden daar
afgehandeld, waarna passagiers en vracht met een snelheid van 225 kilometer per uur
De provincie Noord-Holland ondergronds worden vervoerd.
Het rapport 'Verkenning van
ziet het liefst al het vliegverkeer naar een eiland voor de kansen' van Arcadis baseert

zich trouwens voor het eerst
op decibellen in plaats van
kosteneenheden (Ke's). Volgens Tielrooij omdat het 'meer
helderheid' geeft. „Van die berekeningen met Kosteneenheden raakt iedereen in de war.
Dat kan ook anders."
Gedeputeerde Staten gaan
er overigens
van uit dat het
huidige Schiphol voorlopig
doorgroeit tot
60 miljoen passagiers. „Op dat
moment - ik verwacht het niet
eerder dan in 2005 - moet de
procedure klaar zijn voor de
aanleg van een vliegveld in zee.
Want die procedure neemt onderhand meer tijd in beslag

dan de werkelijke aanleg zelf,"
voorspelt de gedeputeerde.
„We moeten voorkomen dat
het nog langer duurt."
Arcadis is overigens in zijn
rapport uitgegaan van de studies van projectorganisatie
Tnli. Die baseert zich weer op

dpende ruimte bieden. Voorlopig denkt de provincie aan een
ondergronds railnet voor de
verplaatsing van 40 miljoen
passagiers. Ook personeel en
eventuele toeristen maken gebruik van het vervoer per rail
of per magneetbaan. Als het
aan de provincie ligt, blijven
de 'halers en
brengers' achter
op de
Schiphol-terminal bij Amsterdam.
De keuze voor het ondergronds- vervoer gaat samen
met het voorkomen yan autoverkeer richting vliegeiland.
„De aanleg van een weg zou tot
gevolg hebben dat veel auto's

Onderzoekers bepleiten ondergrondse
ontsluiting ten zuiden van gemeente
het scenario 'Global Cpmpetition' waarin staat dat in 2025
Schiphol 100 miljoen passagiers en 7 miljoen ton vracht
vervoert. Het eiland voor de
kust van Bloemendaal en
Zandvoort moet daarvoor vol-

naar het eiland komen. Dat betekent dat je ook moet zorgen
voor terminal-faciliteiten voor
passagiers op het eiland. Een
belangrijk deel van het draagvlak om Schiphol te handhaven als toegangspoort, zou
wegvallen. Een weg zou ook
het duingebied extra doorsnijden."
Uit een analyse van het Ntli
blijkt dat de aanleg van een
dertig kilometer lange weg
óver zee niet nodig is. Ook niet
in het geval van calamiteiten
op de luchthaven. „Wel is het
van belang om de extra tunnelbuis van de shuttleverbinding
vrij te houden. De bereikbaarheid van het eiland zou daarmee voldoende verzekerd zijn,
temeer daar het eiland ook
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met helikopters te bereiken
is," aldus de plannenmakers.

Centrum
schiet al
aardig op

Een andere reden voor het
ondergrondse vervoer is de
doorkruising van de zeevaartroutes. Een bovengrondse
constructie over dertig kilometer afstand bij Umuiden is te
duur, bovendien zal het zout
de duurzaamheid ervan op de
proef stellen. Daarbij maakt
zo'n bovengrondse hogesnelheidstrein die om de 1,5 minuut langs komt, ook nog eens
veel lawaai. Uit de studie blijkt
voorts dat de route ten zuiden
van Zandvoort de voorkeur
heeft. De route is korter en
minder schadelijk voor de natuur omdat de duinenrij minder dik is.
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Zie ginds komt de
Knrm-boot al aan
'Z

OU SINTERKLAAS
nog wel komen?" De
stem die zaterdagmiddag rond één uur over de hoofden van de kinderen en ouders
op het Badhuisplein schalde,
probeerde de spanning flink
op te voeren. En uiteindelijk
arriveerde sinterklaas inderdaad. Per boot, dit jaar.
Het weer was de goedheiligman gunstig gezind. De zon
schitterde pp de golven, er
stond weinig wind en de temperatuur was net even boven
nul. Op de televisie hadden ze
'meneer Aart' uit Sesamstraat
die de intocht van sinterklaas
becommentarieerde, maar
meneer Brugman kweet zich
prima van deze taak in Zandvoort.'
Toen de harmoniekapel uit
Haarlem zijn opwachting
maakte, werd het duidelijk dat
het nu niet lang meer zou duren. In fleurige blauw-witte
kostuums marcheerde The
Marching and Cycling Band
wat heen en weer onder vrolijk
getoeter, vergezeld van lenige
danspasjes van de marjorettes. Eerst arriveerde een sloep
met reddingspieten, die druk
pepernoten begonnen uit te
delen. Kleumende handjes
klauwden in de lucht om maar
zoveel mogelijk snoepgoed te
kunnen bemachtigen.
Intussen kwam het schip
met Sint-Nicolaas in zicht!
'Zie ginds komt de stoomboot'
werd nog maar eens ingezet.
Nu kwam de enorme oplaadauto met rupsbanden van de

Politie naar
moordenaar
van Ulrich
ZANDVOORT - Rechercheurs van de politie ZuidKennemerland zijn zondag
naar Italië vertrokken om R.
van der P. te horen. De man
wordt ervan verdacht dat hij
G. Ulrich, eigenaar van de
Zandvoortse cpmputerzaak
Cube Hardware, op 20 juni
heeft vermoord.

Knrm in actie. Omdat het eb
was sloeg de menigte dit spektakel vanachter een voor-zeetje gade. Lange metalen grijparmen namen de langverwachte boot in de houtgreep
en sleepte het op de kant. Via
een aluminium huishoudtrapje kon de oude man met ondersteuning van zijn bezorgde
hoofdpiet dan eindelijk voet
aan wal zetten. De kinderen
dromden direct om het tweetal heen, om maar een glimp
van hun allerbeste vriend op
te kunnen vangen. Sommigen
hadden een riante uitkijk vanaf de schouders van papa of
mama, anderen keken met
uitgestoken vingertjes adorerend op naar de witte baard,
glimmende staf en de rode
tabbert.
De vierjarige Ralph, die 'sochtends nog had geroepen
dat hij de sint een handje ging
schudden, zag er op het moment suprème toch maar vanaf. Bovendien vond hij het pnzin om iets te vragen aan sinterklaas: „Ik heb mijn schoen
toch niet bij me. Ik vraag
niets, want je ziet wel wat je
krijgt, je moet gewoon afwachten." Daar was de zes jarige
Frenkey het niet helemaal
mee eens: „Ik wil zes doosjes
Knex en pepernoten."
De kleine Roxanne keek
dromerig voor zich uit en zei
vol devotie: „Ik heb hem een
handje gegeven," vervolgens
propte ze haar mondje vol met
pepernoten en begon hartstochtelijkte kauwen.

Thys over
badgasten en
Badegaste
Sinterklaas is sinds
zaterdag weer in Zandvoort.
Hij kwam aan per boot en
werd ontvangen door een
groot ontvangstcomité op
het strand. Sinterklaas
heeft het druk deze winter,
want hij wil een mooi
fotoboek maken. Hij is
alleen wat vergeetachtig en
dat ::orgt voor problemen.
Welk kind helpt hem en
verdient een speelgoedbon
van vijftig gulden? Zie
pagina 13.
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Sinterklaas
heeft hard
hulp nodig
pagina 13

Te snel

Foto Karin Schut

De sint vervolgde te voet
zijn weg over strand richting
boulevard, onderweg druk
handen schuddend. Op het
Raadhuisplein werd er al reikhalzend naar zijn komst uitgezien. Bij de oversteekplaats op
de Burgemeester Engelbertsstraat veroorzaakte de feestelijke optocht een kleine file.
Maar de gemoederen werden
bedaard door de pieten die

handenvol pepernoten uitdeelden aan de automobilisten.
Omdat de goedheiligman
niet meer zo piep is, werd hij
het laatste stukje per open
Amerikaanse slee gereden
naar het gemeentehuis voor
de ontvangst door de burgemeester. Daar zong iedereen
uit volle borst 'Sinterklaas Kapoentje' weer onder begelei-

ZANDVOORT - „Wat geweldig, wat fantastisch."
Met een brede glimlach op
zijn gezicht liet Ge Loogman zich vrijdag inhalen
door zijn ex-leerlingen en
vrienden en bekenden van
de Hannie Schaftschool. Zij
organiseerden voor hem
een surpriseparty omdat hij
de dag ervoor tachtig was
geworden.

ding van de harmoniekapel.
Het leek of de burgemeester
zijn ambtsketen nog eens
zorgvuldig had opgepoetst
voor deze speciale gelegenheid, zo schitterde deze in de
zon.
Na een korte stop begaf de
stoet zich richting winkelcentrum Noord, alwaar weer een
paar honderd te schudden
handjes op sinterklaas wacht-

ten. Aansluitend werd daar
een spetterende kindershow
ten beste gegeven in het Activiteitencentrum door 'Goofy
en de gave pietenshow'.
Na zo'n opwindende dag
zullen de meeste kleintjes hun
'mandje' vroeg opgezocht hebben die avond. Maar niet zonder hun schoen te hebben gezet natuurlijk.

BENTVELD - 105 automobilisten zijn betrapt op te hard
rijden.
De politie heeft hen maandagmorgen gefotografeerd op
de Zandvoortselaan. De snelste auto reed 77 kilometer per
uur, terwijl maximaal vijftig is
toegestaan.

ADVERTENTIES

Nelleke van Koningsveld

Automobilist slaat jonge fietser
ZANDVOORT - Een vijftienjarige Zandvoortse fietser is vrijdagmiddag rond twee uur mishandeld door een automobilist.
De jongen fietste op het Zandvoorterpad toen er een witte
Mercedes langs hem reed.
De automobilist is ongeveer 25 jaar oud. Hij heeft een getinte
huidskleur, breed postuur en donkerbruin haar. Hij droeg een
spijkerbroek en een rood met witte trui. De politie zoekt getuigen van de mishandeling (telefoonnummer 548.5011).
ADVERTENTIES

Op Meubelboulevard Amsterdam-Diemen zie je de leukste
Sint-kadootjes. Maar hou 't stil,
't moet wel een surprise blijven!

Amsterdam

SAALBERGEN, HOUWEUNG INTERIEUR, MIJNDERS,
MOHDIIEDER, MONTÈl, OASE. VAN REEUWUK, SLAAPKAMER CENTRUM, STOK MEUBEICENTER, VALHAL
Info: (020} 690 93 16

WEGENS REORGANISATIE
GROTE UITVERKOOP BIJ

De politie wil met Van der P.
praten, omdat hij mogelijk
meer weet over de kinderporno die eind juni bij Ulrich thuis
gevonden is. Dankzij familieleden van Ulrich en de Belgische
werkgroep Morkhoven kwam
de politie de kinderporno deze
zomer op het spoor.

Waterstanden
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Vragen over de bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties:tel.571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Meester Loogman is even stil

Even voor achten verzamelden de gasten zich in de
gezellig aangeklede aula van
de basisschool. Op de tafel
een grote schaal met gebakjes, waarop het getal tachtig.
In afwachting van de jarige
kregen de oud-leerlingen alvast de kans om bij te praten.
De oud-leerlingen waren dan
ook in groten getale aanweDe Belgische werkgroep
heeft vorige week aangekonzig.
digd geen onderzoek meer te
„Ik heb ze persoonlijk benaderd, want ik kon natuurdoen naar kinderporno, omdat
één van de medewerksters van
lijk geen advertentie zetten,
anders zou de verrassing eraf
de werkgroep (de Belgische
zijn geweest. Direct boden
| journaliste Gina Bernard) op
zich vrijwilligers aan om mee
14 november volgens de werkgroep onder verdachte omte helpen organiseren," vertelde het brein achter het
i standigheden bij een auto-onfeest, mevrouw Pienel-Paap.
geluk om het leven is gekomen.
„Mevrouw Loogman zat
Na de aankondiging om te
trouwens ook in het complot.
stoppen hebben ze echter zoVia haar hebben we oude foI veel steunbetuigingen gekregen dat ze erover denken om
to's kunnen ontfutselen en
daar zijn collages van getoch verder te gaan. Donderdag besluiten ze daarover.
maakt."
De oud-leerlingen werkten
er met veel plezier aan mee,
want meester Loogman was
erg geliefd. „Meester Loogman was een leraar uit duizenden. Die man straalde zoDatum HW LW
HW LW
veel warmte uit," vertelde
25 nov 06.55 02.45 19.16 15.10
Alie Visser enthousiast. Ze
26 nov 07.48 03.15 20.06 15.56
zat 42 jaar geleden samen
27 nov 08.56 04.25 21.25 16.44
met Yvonne van Eldik bij
28 nov 10.05 05.15 22.45 17.54
hem in de klas.
29 nov 11.20 06.50 23.56 08.26
„Ik liep altijd door de Hal30 nov -.- 08.26 12.25 20.14
testraat naar school. Vaak
°1 dec 00.51 09.26 13.22 21.15
kwam ik meester Loogman
02dec 01.48 09.55 14.11 22.05
daar tegen op zijn scooter
03 dec 02.37 10.46 14.57 22.54
ook op weg naar de school.
Vaanstand:
Dan stopte hij en dan mocht
EK Mr. 27 nov 01.12 u.
ik bij hem achterop," vervolgHoogwater di 01 dec 00.51 uur. de Yvonne lachend terwijl ze
^AP +ii9cm.
er nog een beetje van moest
L
aagwaterdi01 dec 21.15 uur. NAP
blozen.
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IEDERE WEEK OP DE HOOGTE

Johnny Kraaijkamp jr. praatte zijn vroegere meester Ge
Loogman naar binnen
Foto Karin Schut

Yvonne Leeman herrinnerde zich nog goed 'de haringen' van meester Loogman.
„Als je een tien voor een
proefwerk had, dan moest je
een haring voor hem kopen.
„Dit is eigenlijk de enige
school die ik ooit heb afgemaakt," zei Johnny Kraaijkamp junior schertsend. Hij
dirigeerde vol humor iedereen naar de deur om meneer
Loogman en zijn vrouw toe te
zingen. Zichtbaar verrast
trad de jarige Job de zaal binnen, terwijl zijn echtgenote
een traantje wegpinkte. Ook
de ceremoniemeester was
aangedaan, ondanks de
stroom van grappen die de
hele avond onverminderd
van zyn tong rolde. „U bent
de enige die deze club mensen stil krijgt," probeerde hij
zijn emoties weg te praten.
Naast meester Loogman
werd nog een aantal oud-leerkrachten in het zonnetje gezet met bloemen en wijn, zoals juf Bolman. Toen de tachtigjarige zelf het woord nam
kon je een speld horen vallen.
Even was iedereen terug in de
tijd. Meester Loogman was
aan het woord en de leerlin-

gen hingen als vanouds aan
zijn lippen. Hoe hem dat lukte, is terug te vinden in de
volgende uitspraak uit die
speech: „Geen twee kinderen
zijn het zelfde. Liefde aan ieder kind te geven was voor
mij een belangrijke doelstelling. Bepaalde kwesties kon
ik oplossen door een leerling
een speciaal baantje te geven,
je moest ze gewoon iets te
doen geven, hè Johnny? Ooit
kreeg ik van Johnny een brief
van twee kantjes. Opeens
stopte hij en zei 'ik moet nu
stoppen meester, want ik ben
aan de poeperij'. Toen dacht
ik dat komt wel goed met die
Johnny."
Oud-leerling Boskamp kon
de enorme populariteit van
Ge Loogman wel verklaren.
„Van hem mocht je echt jezelf
zijn. Hij gaf je daardoor een
enorm zelfvertrouwen mee.
Dat is heel belangrijk voor de
ontwikkeling van een kind.
Daar heb ik nog elke dag profijt van. Daarom ging ik hélemaal voor die man. En als je
door zijn toedoen goede resultaten behaalde, dan was
hij zelf zo blij als een kind."

CENSE &
NVM
MAKELAAR

die krant moet ik

hebben.
omdat ik graag wil welen wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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zie onze advertentie op pag 12

Adres:
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Postcode/Plaats:
Telefoon:
Giro/Banknr.:
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19,60 D halfjaar ƒ 35,40 D jaar ƒ 61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

Effen en geprint

95

29,

Zandvoort - Haarlem Stad - Utrecht - Amstelveen - Haarlem Cronjé

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 7 1 0 3 7 1 017003
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FAMILIEBERICHTEN

Na een langzaam afnemende gezondheid is rustig
ingeslapen onze lieve moeder en oma

Geertruida Gerarda
Hogkamer-van der Werff

Zoekt u Ceuke geschenken,
en weet u weinig te Bedenken,
dan niet langer gezocht
mooie kado 's bij 'Erica op de Rrocfit

weduwe van Pieter Hendrik Hogkamer
in de leeftijd van 8<1 jaar.

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag 08.30 -16.00 uur
donderdag
08.30 - 20.00 uur
vrijdag
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
->
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

"erica"

Herman Hogkamer
Ixies I logkamer-Prinsen
Mariel van der Meer-Hogkamer
lx j o van der Meer

Bloemenmagazijn sinds 1908

Z.inclvoort, 17 november 1998
"Huis in de Duinen"
Correspondentieadres:
H Hotrkamer
Brederodestraat 39
2042 BB Zandvoort
De creniatieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Grote Krocht 24 - Zandvoort
Telefoon: 023-5712301

WIJZIGING VERORDENING
OP DE RAADSCOMMISSIES
ZANDVOORT
Op 27 oktober heeft de gemeenteraad van
Zandvoort de gewijzigde verordening op de
raadscommissies vastgesteld Als gevolg daarvan zijn de benamingen van de raadscommissies als volgt gewijzigd

Uw gasbedrijf adviseert

Theo Bussing

A.

STOOKAKTIE '98/'99

wil iedereen bedanken voor de overweldigende belangstelling getoond tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis.
M.n. de familie, vrienden, kennissen en de K.N.R.M.
Voor mijn revalidatie ben ik nu in Heliomare, Wijk aan

II

uitgerekend voor U!

^'

Zee.

Streefverbruik voor de week van 16-11 t/m 22- 1 1

Heel hartelijk dank voor al de attenties, kaarten en bloemen die ik heb mogen ontvangen.
Het doet mij zeer goed.

Normaal
jaarverbruik

Kiek Bluys-Harkamp

Week
Streefverbruik
(kolom 3)

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4500
5000
5500
0000
6500

Eindelijk ziet TONNY KOPER Sarah

GEFELICITEERD
Wil, Ester. Raymon,
Ale\, Mand\ en

Opa 's en Oma 's

Totaal
vanaf
1 november

34
42
50
59
67
76
84
92
101
109
118
126
134
143
151
160
168
189
210
231
252
273

ADVERTENTIES

•

Mw. E. Luderhoff
Praktijk Paardekooper/Hermans
Beatrixplantsoen l B
Zandvoort

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN
De eerstvolgende commissievergaderingen zijn'

Vanwege de grote belangstelling zijn wij
genoodzaakt de avond op een andere locatie
te laten plaatsvinden Datum en aanvangstijd
blijven ongewijzigd De informatieavond neeft
plaats op
Donderdag 26 november 1998
bewonersavond bestemmingsplan
Kostverlorenstraat/Nieuw Unicum
Aanvang 19.45 uur
Huis in de Duinen
Herman Heijermansweg 73
2042 XR Zandvoort

TERRASSEN- EN UITSTALLINGSBELEID KERKSTRAAT EN
- Maandag 30 november, 20.00 uur, comKERKPLEIN
missie Financiën
Op 12 november 1998 heeft het college het
- Dinsdag 1 december, 20.00 uur, commisterrassen- en uitstallmgsbeleid voor de Kerksie Maatschappelijk Welzijn & Onderwijs
- Woensdag 2 december, 19.00 uur, straat en het Kerkplein vastgesteld waarbij
rekening is gehouden met ae reacties die
commissie Algemeen Bestuurlijke Aantijdens de inspraakperiode door bewoners en
gelegenheden
ondernemers uit de Kerkstraat en het Kerk- Woensdag 2 december, 20.30 uur,
plem zijn ingediend
commissie Ruimtelijke Ontwikkeling &
Voor belangstellenden liggen zowel het beleid
Milieu
als de tekening van de toegestane omvang van
- Donderdag 3 december, 20.00 uur, comde terrassen en de uitstallingen in de Kerkmissie Organisatie, Toerisme & Verkeer.
straat en op het Kerkplein gedurende vier
weken ter inzage bij de Centrale Balie m het
De commissievergaderingen worden gehouRaadhuis
den m de commissiekamer m het Raadhuis
(ingang Haltestraat)
De ondernemers van de Kerkstraat en het
De stukken voor de commissievergaderingen
Kerkplein zijn hierover reeds geïnformeerd
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter
door middel van een ondernemersbrief waarin
inzage bij de Centrale Balie m het Raadhuis
tevens wordt gewezen op het feit dat er op zal
(ingang Swaluëstraat)
worden toegezien dat de beleidsregels door de
BIJ het bureau Voorlichting kunt u terecht voor
ondernemers worden nageleefd

18,36
22,68
27,00
31,86
36,18
41,04
45,36
49,68
54,54
58,86
63,72
68,04
72,36
77,22
84,54
86,40
90,72
102,06
113,40
124,74
136,08
1 47,42

GEMEENTE

Z

.

Tfei!o23-5235i23d

DE KAASHOEK
Haltestraat 38 Zandvoort
Tel. 023-5715000

Woonruimte
gezocht voor
permanent
Voor 1 persoon
in Zandvoort.

Voor het gezellige avondje

VERKEERSBESLUIT
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
30 mei 1995 no. 72, tot machtiging van het
college van Burgemeester en Wethouders tot
het nemen van besluiten als" bedoeld in artikel
18 van de Wegenverkeerswet 1995 en het
bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester en
Wethouders besloten tot
- het aanleggen van een gereserveerde
invalidenparkeerplaats op de Hogeweg
nr. 38
- het aanleggen van een gereserveerde
invalidenparkeerplaats op de Westerparkstraat n r. 16
Tegen het besluit kan door belanghebbenden
binnen zes weken na publicatie schriftelijk
bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten naam, adres, dagtekenmg, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden
van het bezwaar
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
98192B Tolweg 4A rd ' kap op woning
98193B Bentveldweg 17
bouwen woning
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn
schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken DIJ
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouw- en sloopvergunningen
98151B Dr C A Gerke- veranderen hotel in
straat 155-159 3 woningen
(17-11-1998)
bouwen bergruimte
98157B Komnginne(17-11-1998)
weg 36
98169S A J vd Moolen- slopen sporthal
straat 5
(17-11-1998)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen mdienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift

Wilt u eens een origineel cadeau
voor Sinterklaas, Kerst of verjaardag?
"Fiaba" interieur-adviesbureau,
heeft cadeaubonnen vanaf ƒ 50,-.
Voor een deskundig-woonadvies op maa
BEL voor info. tel.: 023-5716442.
Oosterparkstraat 54 Zandvoort

Tel. 023-5712889.

• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het ruimmer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD Amster
dam Dit voorkomt vertraging
in de behandeling

§^|Eei^eompleet verzorgde begrafenis
Jolepmatie voor eéii eenmalige
111f afkoopsom van slechts f 3*395,Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
*

iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens

*

een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ5.500,-

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

Dé dierenspeciaalzaak
^ van Zandvoort *

Heel kilo
pittige borrel kaas

KADOKOKER
met snacks voor
hond en kat
NU

Een "Warm" Sint Nkolaaskado
voor
Dames en

2,50

Grote Krocht 28,
2042 LX landvoor

tel. 023 - 571 93 45

Cortina Modes
Kerkplein 3 Zandyoort

44oe is de. balans in uw leven!!!???

MET EEN SINCER HET BESTE
GEREEDSCHAP IN HUIS
Lichtgewicht machine met vrije arm
10 Steekpatronen wo 4 stretchsteken
Elektronische snelheidsregehng
4 Fase knoopsgatautomaat
Ingebouwde verlichting
Schuine naaldstand
Platliggend spoeltje
voorde naald
Naait 10 lagen dikke stof
Makkelijke handgreep
Veiligheidsschakelaar
GS en CE keur

In balarts ?
E

qOECJ UJTZJET Of

voor meer informatie:

ZJE JE ER qOEd UJT

BEL GRATIS 0800-0224535

OMCJAT JE JE qOEd

Dag en nacht bereikbaar vqor
het verzorgen,
van een begrafenis
' y.' : : :;. of crematie. '•'..'•;.'.'••"
'i'. Direct hulp bij eeivsterfgeval.

OPEN HUIS
KAMERLINGH ONNESSTRAAT 38 en AMPÈRESTRAAT 2 en 4.
Zaterdag 28 november van 11.00-13.00 uur.
Op rustige lokatie, op 945 m2 eigen grond, aan
de duinrand gesitueerd pand. Dit pand bestaat uit een woning met aangrenzende royale multifunctionele bedrijfsruimte.
Inhoud woning ±500 m3, inhoud bedrijfsruimten±1250m 3 .

Indeling:
WONING Ampèrestraat 2: begane grond:
vestibule; werkkamer met kastenwand; terras; inpandige garage; 1 e et.: L-vorm. living (±
50 m2) met open haard en balkon; luxe open
keuken met inbouwapp.; dakterras; 2 slaapkamers; badkamer met wastafel, ligbad en
wandcloset.
BEDRIJFSRUIMTE Kamerlingh Onnesstraat 38 (thans in gebruik als woning): begane grond: hal; toilet; riante living met luxe
open keuken met inbouwapp. (tezamen ± 80
m2); bergruimte; badkamer met wastafel en
douche; gang (niveau ± -1 meter): 3 slaapkamers; gang.
BEDRIJFSRUIMTE Ampèrestraat 4: entree
via roldeur: multifunctionele ruimte (±230 m2)
met terras, garage/werkplaats en magazijn.
Vraagprijs ƒ 985.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

OMCJAT JE ER

lt!*»airklaan:36,2011 KW Haarlem.

INFORMATIEAVOND
BESTEMMINGSPLAN KOSTVERLORENSTRAAT/NIEUW UNICUM
Voor de bewoners van de Kostverlorenstraat,
Nieuw Unicum en omgeving hebben wij m het
kader van een nieuw te ontwikkelen bestemmingsplan op 26 november a s. een informatieavond georganiseerd

nv Energiebedrijf

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

Van 3,95

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 16 november vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 47 door B&W genomen
besluiten is op maandag 23 november vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

X/W^
/.^mV
^™T^JSoi.».,,!,
VJ^

Bel ons!

Van 1-12-1998 tot 1-12-1999
is als huisarts in opleiding werkzaam

Kosten
deze
week
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

74
92
111
130
148
167
185
203
222
240
259
277
296
315
333
352
370
417
462
509
555
602

Als u eens een tabel gemist heeft, kunt u
aan de hand van het totaal vanaf 1 november het streefverbod van die week uitrekenen. Heeft u geen meterkaart?

Commissie Bestuurlijke Zaken Algemeen
Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA)
Commissie Financien Financiën (FIN)
Commissie _Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke
Ontwikkeling & Milieu (ROM)
Commissie Toerisme, Economie & Verkeer
Organisatie, Toerisme & Verkeer (OTV)
Commissie Maatschappelijk Welzijn Maatschappelijk Welzijn & Onderwijs (MWO)

nadere informatie over de punten die op de
agenda staan. Telefoon (023) 574 01 62.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een onderwerp dat
op de agenda staat het woord te voeren

•JSeauty. £^ Wcaltfi
'In&tittitc.
Jake- 'Draijer
TKja&tei'Ati'aat f 3
2042 jy Zanilwuu-t
S7307W «l
06-22W7220

voEhr.
Scl-IOONrHEid
I<OMT VAIN b i IV

SINGER PANORAMIC

VAN

SCHAIK

ADVIES
PRIJS
INRUILKORTING
(alle merken)

nu

INENUiT, MAAR bij
EEN VERZORqd UJTERlijk VAART JEdEREEN WEl.
:

MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Vcrhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

250

ra

649

SINGER
Yoii/- Family Ciiinpfiiiy

l Uw Singer dealer

0
;

Singer P. E. M. Stokman |
Zeestraat 48
Zandvoort, tel. 5720072

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
-' Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

Weekmedia 17

Postzegels
ZANDVOORT - Postzegels
zijn vaak meer waard dan de
waarde die er op de zegel staat.
Wie meer hierover wil weten,
kan terecht op de openbare
clubavond van de Zandvoortse
Postzegelvereniging in het Gemeenschapshuis (L. Davidsstraat 17). De bijeenkomst is
vrijdag 27 november, aanvang
kwart over zeven. De entree is
gratis.

woensdag 25 november 1998

Jupiter wordt qua vormgeving een beetje *speels'

ZANDVOORT - De nieuwbouw van het winkelcentrum
Jupiter aan de Haltestraat
heeft vrijdag het hoogste
punt bereikt. Voor opdrachtgever C.J. Bruynzeel en de
Utrechtse bouwmaatschappij Niron reden om een klein
feestje te geven. Vlak voordat
de vlag wordt gehesen, vertelt uitvoerder Vreman over
de bouw van dit ingewikkelZANDVOORT - Diverse de complex waar zo'n dertig
Zandvoortse kinderen blazen mensen aan werken.
zaterdag 28 november mee tijdens een 'Speculaasconcert'
De uitvoerder heeft het
van het Symfonisch Blaasor- druk. Want de begeleiding van
kest Heemstede. Het concert dit nieuwbouwcomplex is een
vindt plaats in de Pinksterkerk intensief proces. Vreman somt
in Heemstede (aanvang kwart op: „In feite ben je de hele dag
voor acht).
bezig met plannen. Je hebt een
Op het programma staan on- overleg met de projectleider; je
der andere een nieuwe symfo- moet zorgen dat alle spullen
nische compositie van dirigent voor de boekhouding er zijn,
Bert
Steinmann
('Don't dat het werk is
sleep'), een medley van Glen voorbereid.
Miller en een Slavische dans Daarnaast heb
van Dvorak. Meer informatie: je ook de contacten met de
tel. 023-529.3370.
opdrachtgever _
en moet je de
mensen op de werkvloer begeZANDVOORT - Jaap Kerk- leiden. Het komt erop neer dat
man praat vrijdag tussen zes jij degene bent die zorgt dat
en zeven uur met Klaas Lange- alles klaar ligt."
reis over de Zandvoortse ZeeOmgeven door schema's,
visvereniging tijdens
het rapporten en rinkelende telesportprogramma van de lokale foons, lijkt zijn domein boven
omroep ZFM. Het programma de slagerij in de Schoolstraat
is te beluisteren via de ether op een beetje op een administra106.9 en via de kabel op 105.0 tief slagveld. „Het bouwen
FM. De radiomakers van het gaat tegenwoordig, door het
ouderenprogramma
bieden gebruik van kant-en-klare madaarnaast sinds kort ook terialen, sneller," zegt Vreman.
daadwerkelijk praktische hulp „Je ziet het echt voor je ogen
aan hun luisteraars. Zij behan- groeien." Ingewikkelder wordt
delen wekelijks op vrijdagmorgen een onderwerp.

Speculaasconcert

het als het architectenbureau,
ONX, ook nog eens al zijn creatiyiteit in het winkelcentrum
wil stoppen.
Hij wijst naar de overkant
van de Schoolstraat, naar de
vierkante blokken die 'haaks'
staan op de overige bouwstenen. „Daar komt glas in. Dat
wil de architect zo. Je moet er
wel op letten dat dat ook zo
wordt uitgevoerd. Door de
veelzijdige toepassing van
bouwmaterialen en gevelbekleding, krijg je de speelsheid
in de vormgeving. Het gevolg is
echter dat de slopers, timmerlieden, cv-monteurs, dakbedekkers en loodgieters op de
werkvloer steeds meer aandacht nodig hebben."
Het winkelcentrum aan de
Haltestraat heeft een heleboel
variaties qua materialen. Het

wat droogstoken. Maar als
echt het rijp op de muren
staat, dan is stucadoren onmogelijk. Voor de Kerst moet
daarom alles waterdicht zijn.
En over twee weken hopen we
met de voorgevel te beginnen.
Aan de kant van de Haltestraat worden glazen wanden
opgehangen."
Het bouwbedrijf heeft nu alle
aandacht gericht op de afvoer
van het hemelwater, „We hebben daarover contact met de
gemeente," vertelt de uitvoerder. „De aansluiting is in de
Schoolstraat deze week gepland." Met het afbreken van
de grote kraan is op maandag
het startsein gegeven voor het
opzetten van het frame voor de
glazen koepel midden in het
centrum. Ervoor in de plaats
komt een kraan in de Haltestraat te staan.

Protest tegen
vliegeiland
valt tegen
ZANDVOORT - „Ik ben een
geboren optimist," zegt Eugene Weusten, „maar dit valt
toch wel wat tegen." Weusten
is teleurgesteld dat er tot nog
toe maar 659 protestkaarten in
de dozen op het raadhuis, het
Gemeenschapshuis en het Aktiyiteitencentrum in Noord
zijn afgeleverd.

Hoogste punt winkelcentrum
aan Haltestraat is bereikt

Lokale radio

Iedereen die de informatie
over voorzieningen, rechten en
plichten nog eens wil nalezen,
ka^ die informatie opvragen
middels een briefje aan ZFM,
Postbus 436, 2040 AK in Zandvoort onder vermelding van de
datum van uitzending.

wordt opvallend met zijn aparte trappen in de aanliggende
woningen. „Ik mag dat wel, die
speelsheid," zegt Vreman. En
hoewel de bouw enige keren
heeft stil gelegen vanwege problemen met grondwater, de
slechte weersomstandigheden
en andere technische vraagstukken, lijkt hij toch op schema te liggen. Maar of de opleveringsdatum, halverwege februari, wordt gehaald, daar
twijfelt Vreman aan.
„We kunnen natuurlijk wel

Vinkenbaanhuisje krijgt beurt

ZANDVOORT - De gemeente Amsterdam heeft honderdduizend gulden beschikbaar gesteld voor de restauratie van een
huisje bij de vinkenbaan in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Dat blijkt uit Struinen, het huisorgaan van het natuurgebied.
Het huisje diende eerst als onderkomen voor vinkenvangers
en later voor jagers. In het huisje zijn diverse muurschilderingen
aangebracht. Deze worden mogelijk ook gerestaureerd.
De vinkenvangers lokten vinken bij een driehoekig veldje naar
ZANDVOORT - Op vrijdag beneden met een lokvpgel. Zij vingen de vogels in een net en
27 november geeft Andre boden ze ter consumptie aan. De bloeitijd van het vinkenvangen
Kaart een lezing met als titel was tussen 1750 en 1850. Na 1912 werd het verboden.
'Mozart als theaterman'. De lezing vindt plaats in gebouw 't
Stekkie, Celsiusstraat 190, en Van een strandrolstoel voor
wordt georganiseerd door het gehandicapten tot
Aktiviteitencentrum
Zand- commotie over de Zalmsnip.
voort.
Al zijn de politieke partijen
De lezing begint om half elf gisteravond redelijk
(vanaf tien uur is er koffie). eensgezind uit elkaar
Toegangskaarten kosten tien gegaan, toch bestaan er nog
gulden, senioren krijgen een wel wat ideeën en lichte
rijksdaalder korting.
twijfels over de nieuwe
gemeentebegroting.
Vanavond gaat de
gemeenteraad definitief
ZANDVOORT - De presi- knopen doorhakken.
dent zit in een crisis omdat ,hy
zich aan een vrouw heeft vergrepen. Het onderwerp van de Liften
ligt wordt de Zalmsnip (een
film 'Wag the dog' is uit het
Het idee van de Socialisti- extraatje van honderd gulden
leven gegrepen. Toch werd de sche Partij om liften in portiek- om de hoge lasten te verlichfilm, met Robert de Niro in de flats aan te brengen, scoort ten) vanaf 2000 verrekend met
hoofdrol, gemaakt voor de pe- goed bij diverse partijen. De de riool- en reinigingsrechten.
rikelen rondom Monica Lewin- WD, de ouderenpartij AOV/- Vijf van de zeven partijen zijn
sky en Bill Clinton. De film Unie 55 plus en Gemeente Be- het daar niet mee eens. Ook de
draait vanavond 25 november langen Zandvoort hebben al WD is tegen, terwijl het een
bij de filmclub in het Circus. laten weten dat ze dit voorstel idee is van WD-wethouder
3 Leden en niet-leden, zijn om steunen als het vanavond in Van Marie. „Beter een snip in
l half acht welkom.
stemming wordt gebracht.
de hand dan tien in de lucht,"
De Socialistische
Partij meent Pieter Joustra, voorzithoopt dat met de liften oude- ter van de WD-fractie.
De PvdA pleit ervoor om de
ren langer kunnen blijven woZANDVOORT - De Zand- nen in flats van vier tot vijf ver- snip net als nu gewoon los uit
voortse kunstenares Marianne diepingen. Deze flats hebben te keren. D66 vindt dat het col. Rebel exposeert in het casino nu meestal geen lift. Ouderen lege anders bepaalde mensen
in de maand november. Wie zullen volgens de SP sneller ge- benadeelt. Bewoners van behaar expositie bezoekt, ka^ te- neigd zijn van een eengezins- jaardenhuizen zouden het
" vens op 25 november genieten woning te verhuizen naar een douceurtje bijvoorbeeld niet
van pianist Stephan Pronin dergelijke flat als er een lift in krijgen, omdat zij niet recht(vanaf zeven uur), op 27 no- zit en dat komt de doorstro- streeks de riool- en reinigingsvember van keyboardspeler en ming op de woningmarkt ten heffing betalen. Eigenaren van
zanger Jockey Hendrik (vanaf goede. Bovendien waarderen een bedrijfspand hebben er
acht uur) of op 29 november jongeren het ook volgens de SP juist weer wél voordeel van.
van accordeonist Dick Huis als ze bijvoorbeeld met volle Daarom is D66 tegen.
(vanaf vijf uur).
boodschappentassen of kinGBZ betoogt dat de nieuwe
derwagens makkelijker naar verrekening een vertekend
beeld geeft voor de betalers
boven kunnen komen.
De liften variëren in prijs tus- van de riool- en reinigingshefZandvoorts
sen de 95 en 200 duizend gul- fing. Het CDA vindt dat het
Nieuwsblad
den. De SP vindt dat de ge- afbreuk doet aan de bedoeling
Onafhankelijk nieuwsblad voorZandvoort, meente hiervoor structureel van de Zalmsnip.
Bentveld en Aerdenhout. .Verschijnt op geld beschikbaar moet stellen.

Meer over Mozart

'Wagthedog'

Kunst en muziek

woensdag Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur. J.M. Pekelharmg.
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Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
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Strandrolstoel

Zorgloket

AOV/Unie 55 plus pleit ervoor om de Stichting Weizijnscentrum Zandvoort het Zorgloket te laten uitvoeren.
„Daar is de knowhow al," aldus
Peter Boevé van de ouderenpartij. De PvdA maakt zich
ernstige zorgen over het Zorgloket. Het duurt al zo lang,
vindt de PvdA. Dat vindt het
CDA eveneens. Deze partij
dringt aan op een snelle uitvoering en meent dat wethouder Oderkerk (WD) zich geen
zorgen hoeft te maken over de
financiering. Het Zorgloket
gaat twee ton kosten volgens
Oderkerk. GBZ heeft de indruk dat het Zorgloket weinig
draagvlak heeft zoals het nu
gepresenteerd is en vraagt de
wethouder om een alternatief.

Beach Watch

PvdA en WD willen alleen
nog geld uitgeven voor Beach
Watch als er een nieuwe opzet
voor komt.
„We zien het belang, maar er
moet overeenstemming met
de verschillende partijen die
ermee te maken hebben worden bereikt," zegt Gert Toonen van de PvdA.

Watertoren

De WD-fractie vindt dat de
watertoren afgebroken kan
worden. De fractie wil op die
plek huizen bouwen Wethouder Oderkerk (ook VVD)
vreest dat dit slecht valt bij de
bevolking.

Hans van Pelt

Foto Kdi in Schut

Politiek tevreden
over begroting '99
ZANDVOORT - De begroting voor 1999 is goed geval len bij een meerderheid van
de gemeenteraad. Dat bleek
gisteravond bij de begrotingsbehandeling. De gemeenteraad zal dan ook vanavond naar alle waarschijnlijkheid de begroting zonder
problemen aannemen.
De meeste partijen vinden
dat het nieuwe college van
Burgemeester en Wethouders
veel ambities heeft. Maar de
partijen hebben er vertrouwen
in dat de plannen ook uitgevoerd worden door de wethouders van WD, PvdA en CDA.
In totaal wordt in 1999 3,1 miljoen aan nieuw beleid (nieuwe
plannen) uitgegeyen.
De coalitiepartijen en de SP
waren erg lovend over de begroting. De PvdA meende zelfs
dat het college „met glans geslaagd is voor de eerste proeve
van bekwaamheid".
De oppositiepartijen hielden
zich opvallend stil. De relatief
zwaarste kritiek over het fïnanciele beleid kwam uit de hoek
van
Gemeente Belangen
Zandvoort en D66. Zij waarschuwden met klem voor te
veel optimisme en te veel geld
uitgeven.

Dat de economie dreigt in te
zakken heeft volgens GBZ namelijk veel gevolgen voor het
toerisme en de welvaart in
Zandvoort. GBZ vindt het ook
onverstandig dat het college
maar twee miljoen in kas wil
houden voor calamiteiten. In
1995 is volgens GBZ afgesproken dat dit vijf miljoen moest
zijn. Volgens WD-wethouder
Andries van Marie zal het uiteindelijk drie miljoen zijn aan
het einde van 1999
GBZ betoogde verder dat de
lasten voor de burgers laag
moeten blijven. Het college
moet volgens deze partij daarom kiezen voor kostenbeheersing.
D66 benadrukte dat het college van B en W keuzes moet
maken. „Echte keuzes zijn er
niet gemaakt. Het wordt iedereen naar de zin gemaakt Wie
niet beter weet, zou denken
dat de bronnen onuitputtelijk
zijn. Helaas weten wij wel beter. Het nieuwe beleid voor de
komende vier jaren wordt onder meer gefinancierd door
een onttrekking uit de algemene reserve, door het afbouwen
van de reserve dorpsvernieuwing en door de Zalmsnip van
bepaalde groeperingen af te
pakken," aldus Han van Leeuwen. fractievoorzitter van D66.

Begin december worden de
kaarten overhandigd aan minister Netelenbos van Verkeer
en Waterstaat, voorafgaand
aan de beslissing van het kabinet op 18 december over de
toekomst van de Nederlandse
luchtvaart.
De kamerleden Rob van Gijzel (PvdA), J. van Walsem
(D66), J. Reitsma (CDA) en H.
van der Kolk van het FNV en
Wijnand Duyyendak van Milieudefensie discussieren op 9
december in het B en W Café
op de Plantage Kerklaan 36
over 'hoe maakbaar is de
luchtvaart'.
Toeschouwers
kunnen zich opgeven via telefoonnummer 020-626.2620.
Op 11 december is er bovendien een demonstratie op het
Binnenhof onder de noemer
'Boos rond het Binnenhof. Het
is de bedoeling dat zoveel mogelijk tegenstanders van het
vliegeiland een menselijke keten rond het Binnenhof vormen.

Zand opspuiten

ZANDVOORT - Tussen
strandpaal 66 en 67,5 is Rijkswaterstaat sinds vorige week
druk bezig zand op het strand
te spuiten. In totaal wordt 310
kubieke meter zand opgespoten. Het zand is afkomstig uit
de IJ-geul en komt van een
diepte van 20 meter. Met een
zogeheten sleephopperzuiger
wordt het zand van de bodem
gezogen
Het is de bedoeling van
Rijkswaterstaat om een buffer
aan te brengen. Door de stroming verdwijnt in eerste instantie weer een deel in het
water Dat is volgens Rijkswaterstaat geen probleem, maar
juist de bedoeling. Bij normale
weersomstandigheden is de
zandvoorraad die nu aangebracht wordt volgens Rijkswaterstaat voldoende voor vijf tot
zes jaar.

ADVERTENTIES

Vraag:
"Kan iemand thuis
opgebaard worden?"
Antwoord: "Het is tegenwoordig heel goed mogelijk
om een overledene thuis op
te baren. Dankzij de nieuwste
technieken kan de opbaring
zonder problemen plaatsvinden in een uitvaartkistof
gewoon op bed. Het is een
groot voordeel om de overledene thuis op te baren omdat men afscheid nemen kan
op eigen wijze en op het
moment dat men dat wil. Een
goed rouwverwerkingsproces
begint bij een goede wijze
van afscheidnemen. Ook in
de meeste verzorgingshuizen
is het mogelijk een overledene in de huiselijke situatie op
te baren. Indien de nabestaanden aangeven liever niet
thuis op te baren maar de
overledene over te brengen
naar een uitvaartcentrum kan
dat natuurlijk altijd. In de
meeste uitvaartcentra kunnen
de nabestaanden tegenwoordig op elk gewenst moment
afscheidnemen van de over-

: Vragen over bezorging dbndertussen 9-12 uur (023) 5717166
ieuwsblad dateert uit 1941. Aange°'en bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

lege wil uitgeven aan een nieuwe huisstijl van de gemeente.
Ook AOV/Unie 55 plus vindt
dit „volmaakt overbodig". Gerard Versteege (CDA) was
eerst faliekant tegen, maar
zegt nu dat hij er in 2000 over
wil praten. „En ik zal het kritisch volgen." Volgens Pieter
Joustra (WD) is uitstel aanvaardbaar. „Maar de vele onaangename borden langs de
Zandvoortselaan vallen ook
onder de huisstijl van de gemeente Zandvoort en die moeten zo snel mogelijk weggehaald worden."

deze partij ook aangewend
worden om een tweede rolstoel
voor onder andere de Nieuw
Unicumbewoners te betalen.
Deze 'huisrolstoel' is ook een
wens van de WD.

Protest tegen dovemansoren

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
20) 562.6211
Abonnementsprijzen: ƒ 19,60 per kwartaal;
35,40 per half jaar; ƒ 61,75 per jaar. ƒ
0 per kwartaal; voor postabonnees
en andere tarieven Losse nummers ƒ

!

Als Vreman terugkijkt op
zijn ervaringen in plaatsen als
Utrecht en Amsterdam, dan
valt die vergelijking in het
voordeel van de badplaats uit.
„Een auto die in de weg staat,
dat is nooit een probleem geweest. De middenstand heeft
daarin goed meegewerkt. We
doen trouwens onze uiterste
best om ongemakken te voorkomen. Als ergens de boel
open moet en iemand zegt 'ik
moet er met de kinderwagen
door', dan zorgen we daar- Vreman: 'In feite ben je constant aan het plannen'
voor," aldus de uitvoerder.

Drie partijen zien gehandicapten graag op het strand.
CDA, WD en PvdA willen
daarom dat er speciale rolstoelen voor het strand komen. In
andere kustgemeenten, waaronder IJmuiden, bestaan die
al. Volgens wethouder Oderkerk (WD) is het een goed
idee, maar is het niet zo eenvoudig om dat te realiseren
omdat er dan ook een invalidentoilet moet komen. Hij is
bezig met een plan hiervoor.
De PvdA stelt voor om de rolHuisstijl
stoelen te betalen uit de gelZalmsnip
„Verspilling van gemeen- den van de Wet Voorzieningen
Als het aan het college van schapsgeld," noemt GBZ de Gehandicapten.
Burgemeester en Wethouders 250 duizend gulden die het colDeze gelden moeten volgens

Advertentieverkoop: H van Zanten (ma"ager), M. Oosterveld Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51,
'180 AB Amstelveen. Tel. (020) 347 3425
F
ax. (020) 347.3439. E-mail: wmcomm®Perscom nl
Advertentie-orderafdeling: Postbus 122,
'000 AC Amsterdam. Tel (020) 562.6278.
F
ax: 562.6283.
Micro advertenties: (020) 562 6271. Fax:
'5.6321. MicroTXTmarkt schriftelijk op!
ven (zie bon m de krant).

Hij had verwacht dat er meer
protest tegen een vliegeiland
voor de Zandvoortse kust zou
zijn Weusten zette bij het begm van de actie nog in op negenduizend kaarten van Zandvoorters en bezoekers. Of dat
gehaald wordt, is zeer de
vraag, beseft hij. In de dozen
zitten nog ongeveer tweehonderd kaarten. Tegenstanders
van het vliegeiland kunnen nog
tot en met 28 november de
kaarten inleveren.
In andere gemeenten is het
protest feller. Bijna elfhonderd
Kat wijkers reageerden. Ook
Noordwijk streefde tot nog toe
Zandvoort voorbij (852) In totaal zijn er tot nog toe 4348
protestkaarten afgeleverd bij
vertegenwoordigers van de
werkgroep 'Laat de kust met
rust'.

___ derlijke geluid
van een agregaat. „We kunnen de stroom
voor die kraan hier aankoppelen, dat is minder storend."
De nieuwbouw van het winkelcentrum Jupiter is voor de
uitvoerder van Niron geen echt
moeilijk karwei. Hoewel, elke
bouw in een plaats als Zandvoort is ingrijpend. „Zandvoort beschikt over harde
grond. Elk gaatje moetje voorboren. Maar als je het hebt
over de samenwerking met de
gemeente en andere instellingen? Nee, daar hebben we
geen klachten over."

Liften in flats
en zalmsnip nog
discussiestof

Zandvoorts
Nieuwsblad

Cinema Circuis
26 nov. t/m 02 dcc.

Lvan Beek, uitvaartverzorger

saving
private ryan

ledene. Monuta/Westerveld
en Van Beek beschikt over
een eigen uitvaartcentrum in
Bennebroek maar kan in
principe in elke plaats de
opbaring verzorgen.

Woensdag 2 december
om 19 30 uur:

Heeft u vragen over de mogelijkheden in de uitvaartverzorging, bel dan Monuta/
Westerveld en Van Beek.
Telefoon (023) 584 T 6 82 en
(023) 562 70 10 afkijk op
Internet: www.monuta.nl

woensdag 25 november 1998
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Programma Restaurant Queenie

PA K J ES A V O N D! ! !

„HERFST 1998"

HOGEWEG 54/4

ZANDVOORT

JAC.V.HEEMSKERCKSTR.23

Z'VOORT

DR.C.A.GERKESTRAAT159

Z'VOORT

Op attractieve lokatie gelegen appartement op
de 2e woonlaag Indeling' hal, woon/eetkamer
met zonnebalkon zuid/west met riant uitzicht
over zee en boulevard, keuken, twee slaapkamers, badkamer met douche en wastafel, toilet Berging op de begane grond

Ruime hoekwoning met garage, tuin voor en
achter Indeling hal, toilet, woonkamer met
open keuken 1e etage, kamer met balkon,
badkamer/ligbad/toilet/wastafel, kamer met
badkamer/ligbad/toilet/wastafel 2e etage kamer met berging, badkamer/douche/toilet/
wastafel, kamer met wastafel, toilet, douche

Ruime woning met zomerhuis, geschikt voor
verhuur en/of dubbele bewoning Indeling entree, zeer ruime woonkamer met ruimte voor
open keuken, douche, toilet, souterrain met 4
ruimten. 1e etage. 3 kamers, balkon, badkamer met ligbad/douche/toilet/bidet 2e etage
vaste trap, 4 kamers, vlienng

VRAAGPRIJS f 359.000,- k.k.

VRAAGPRIJS ƒ 359.000,- k.k.
GARAGE ƒ 40.000,-k.k.

VRAAGPRIJS ƒ 460.000,- k.k.

VRAAGPRIJS ƒ 495.000,- k.k.

Wilt u meer weten? Alle verdere informatie over
deze en nog vele andere objecten, alsmede over
de financieringsmogelijkheden vindt u bij
VAN OSTADESTRAAT 21A ZANDVOORT
Gezellige parterrewoning met patio en achterom Indeling' entree met garderobe, woon/eetkamer met toog en open keuken incl apparatuur, slaapkamer met kastenwand, moderne
badkamer met ligbad/douche, toilet met bergruimte
VRAAGPRIJS ƒ 199.000,- k.k.

M
NVM
MAKEUAfl

Wijnproefavond, thema „Frankrijk" en „Zuid-Afrika",
afgesloten met een bourgondische maaltijd.

Woensd. 9 dec.:

Oer-Hollandse avond met o.a. stamppotten, capucijners etc.

Do. 10 dec.:

Zeeuwse mosselavond

Do. 17 dec.:

Oer-Hollandse Avond

KERSTMIS 1998

6-Gangenmenu a ƒ 97,50
diner-dansant, muzikaal omlijst door DICO V. PUTTEN

Zo. 27 dec.:

Diner a la carte

1-2 -3 jan.:

„Kater" menu
4-gangenmenu a ƒ 57,50

ZANDVOORT

TOLWEG 16

Goed onderhouden maisonetle met tumhuisje, fraaie tuin zuid ca 6x14 m en zonneterras
ca 24 m! Indeling entree, 2 slaapkamers,
badkamer met ligbad Souterrain uitgebouwde L-woonkamer met open keuken, toilet,
bergkast, bijkeuken pand is w dubbele beglazmg

Passage 36-40
2042 KV Zandvoort
Postbus 413
2040 AK Zandvoort
tel. 023 - 5715531
fax 023 - 5719127

Vrij. 27 nov.:

Alle vvoèiisd.* dónd. en vrijdagen

EMMAWEG 21
ZANDVOORT
Vrijstaande villa met garage, fraai aangelegde
tuin met vijver en ruim zonneterras Indeling
hal, ruime L-woonkamer, werkkamer, toilet,
keuken, bijkeuken, kelder. 1e etage overloop
met bergkasten, 3 slaapkamers, badkamer
met ligbad, douche, wastafel en bidet, vlienng.
Eigen grond 776 mVRAAGPRIJS ƒ 920.000,- k.k.

een 7r gangen; verrassingshiehu

y^

Voor reserveringen en/ofinl. tel. 5713599
Het hoogheemraadschap Amstel, Coat en Vecht is verantwoordelijk voor
het waterkwanMeitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbeheer m
het zuidoostelijk deel van de provincie Noord-Holland, het noordwestelijk

NIEUW GEOPEND IN ZANDVOORT

deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de provincie ZuidHolland De werkzaamheden voor het hoogheemraadschap worden uit-

WELK VOETTYPE HEER U?

gevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) die gevestigd is
in Amsterdam en Hilversum

Begroting 1999

INDONESIAN

Op 17 december 1998 vergadert het algemeen bestuur van het
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht over de Beleidsbegroting 1999 De ontwerp-beleidsbegrotmg geeft onder andere
informatie over de hoofdlijnen van het beleid, de raming van de
begrotingsposten en de ontwikkeling van de kosten en het tarief
van de verontreinigingsheffing en de omslagheflfmg in de komende
vijfjaar.
Inzage
Voorafgaande aan deze vergadering ligt de ontwerp-beleidsbegro-

Zeestraat 38 2042 LC Zandvoort
Tel: 023-5733092 Fax: 023-5733098

GENIETEN VAN DE INDONESISCHE KEUKEN BIJ
RESTAURANT "SULAWESI"

ting tijdens kantooruren van woensdag 2 december tot en met
dinsdag 15 december 1998 ter inzage op de vestigingen van de
Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) aan de Larenseweg3ote
Hilversum en de Spaklerweg 18 te Amsterdam. Als u zelf overeen
exemplaar van de ontwerp beleidsbegrotmg wilt beschikken dan
kunt u dit aanvragen bij DWR, afdeling Communicatie, tel. 035 647
76 17. De kosten bedragen ƒ 50,- Een samenvatting van de beleidsbegrotmg is gratis.
Inspraak
Tot en met dinsdag 15 december 1998 kunt u schriftelijk bedenkmgen indienen bij het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht,
Postbus 1061,1200 BB Hilversum.
Hilversum, 25 november 1998
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

In het hartje van Zandvoort, vlakbij het station in de Zeestraat nummer 38. opent restaurant "Sulawesi" op 28 november.
Het restaurant is vernoemd naar het voormalige Indonesische eiland Celebes. Net als restaurant "Sulawesi" op het Leidseplein in
Amsterdam, wordt het nieuwe restaurant in Zandvoort, Indonesisch sfeervol verbouwd. Restaurant "Sulawesi" heeft ongeveer
vijftig zitplaatsen en is gespecialiseerd in diverse rijsttafels.
De rijsttafels zijn verdeeld in groentengerechten (Vegetarisch), gekruide vleesgerechten (Sulawesi), pikant gekruide vleesgerechten
(Bali) en visgerechten met inktvis en garnalen (seafood). Voor een
wat minder uitgebreid diner kunt u ook a la carte bestellen of een
schotelgerecht nemen. U kunt dan kiezen uit nasi rames, vegetarische of een seafood schotelgerecht.

Hierbij ziet u afbeeldingen van de Platvoet, Holvoet en de
Normale voet En de houding die daarbij hoort
Sommige voettypes kunnen klachten veroorzaken als:
voorvoet- en gelengpijn, hielpijn,
zwikken en lage rugklachten.
Komende week kunt u een afspraak maken voor een gratis voetonderzoek-advies.
Bel voor een afspraak 023-5715449.
Pedologisch & Orthopedisch voetbedcentrum Zandvoort

Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort

OPENINGSAANBIEDING:
zat. 28 nov. Lopend Buffet van 17.00 - 23.00 uur

ƒ 18,50 p.p.
Geen zin om te koken?

'^THIII^^i™™^^
Voor afhalen bent u ook van harte welkom!

Geen zin om de deur uit te gaan?
* Wel zin in lekkere hapjes?

van onze kasten, salonen eettafels in grenen,
kersen en teakhout.

JAPANSE SUSHI
® Leveren/monteren alle merken
® Autoruiten origineel
® Kentekenplaten
© Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

Uitgebreide Garantie

Dagelijks vers gemaakt!
Tel. 023-5731227
Tijdig bestellen

Diverse leuke, kleine antieke spullen, oude en nieuwe verlichting,
schilderijen en decoratie-artikelen.

GRATIS THUISBEZORGD

Telefoon 023-573 16 13

Nu ook op zondag
geopend

Opruiming

SUDOWI

Auto Strijder Carwash
wastunnel en doe het zelf wascenter
Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP ZANDVOORT

«V- EN VERKOOP A NTIEK - CURIOSA - DECORATIES

Gasthuisplein 6, Zandvoort, tel. 023-5731787

Lijsterstraat 18,2042 CJ ZANDVOORT
Fax 023-573 68 35

IGèppend van 72.00-77.30 uur. Maandag gesloten.

Gameer fletse^
JL

W8NTERBEURT
Voor uw kostbare tweewieler vanaf J

GO j"

Uw rijwiel wordt
vakkundig gesmeerd,
afgesteld-gecontroleerd +
ontroest en
gepoetst voory

Voor kadootjes groot en klein moet u bij de BfUfld

zijn.

GROTE

föj™

WBNTERBEURT

67 cent

Geheel gedemonteerd en voorzien van nieuwe kogels en
vet, ontroest en gepoetst van binnen en buiten voor slechts

ƒ175,GROTE SORTERING KERSTKAARTEN AANWEZIG

TRIATHLON

inclusief envelop
(van k l e i n b e e l d n e g a t i e f )

WIELERSPORT

COMBi BOOMGAARD
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Thys Ockersen herinnert zich nog veel van
zijn jeugd in de jaren vijftig en zestig in
Zandvoort. Hij schreef het allemaal op. Op
18 december komt er een boekje uit met
deze herinneringen, getiteld 'Zimmer mit
Frühstück'. Het Zandvoorts Nieuwsblad
publiceert alvast elke twee weken een
verhaal. Deze week het titelverhaal.

N

EE, WE zouden
geen Duitse badgasten in huis nemen. We zouden
liet bij Nederlanders houden
want je wist maar nooit met
Duitsers wat ze in de oorlog
hadden uitgevreten. Mijn ouders waren een jaar na aankomst in Zandvoort al ge^wicht voor het aantrekkelijke
idee om er wat bij te verdienen
met het verhuren van kamers.'
'Bij mijn vader speelde nog
iets anders. Als rasechte Amsterdammer vond hij het veel
te stil op de Wilhelminaweg.
De stilte werd slechts verstoord door de NZH-tram die
met veel lawaai langs ons huis
denderde. Badgasten in huis
nemen in de zomermaanden
was dan ook niet alleen lucratief, want het ging buiten de
belasting om, maar ook een
verbreken van de levenssleur.'
'Maar moffen wilden wij niet
hebben, want er was al genoeg
leed; geleden in onze half-j oodse familie. Vaag wist ik van een
tante Rebecca en een oom David, zuster en broer van mijn
vader, die vergast waren en
een nichtje die Ploortje heette.
Thuis hadden we allemaal foto's van familieleden die ik
nooit had gekend en die niet
meer bestonden. Mijn vader
was verre van haatdragend zijn eerste vrouw was ook afgevoerd en niet teruggekeerd maar toch maar liever geen Badegaste, althans het eerste jaar
met.'
'Dus in de zomer van 1953
zat het huis vol met Amsterdammers die op de kamers
bleven hangen toen er fikse regenbuien vielen. Ze kregen uiteraard bezoek van familieleden uit Amsterdam waarmee
Pension Ockersen steeds meer

op een Jordaans café begon te
lijken. Na een aantal weken begon de spanning in ons etablissement te stijgen en mijn ouders kwamen tot de conclusie
dat als ze toch Duitsers in huis
haalden de kans op familiebezoek zeer gering zou zijn'
'In 1954 stapten de eerste
Duitsers ons huis binnen. Blij
dat ze zo hartelijk door Nederlanders ontvangen werden. Pa
en ma waren altijd blij als ze
konden constateren dat onze
oosterburen geen erg oorlogsverleden hadden of in ieder geval te jong waren om 'schuldig'
te zijn.'
'Als kind genoot ik van de
drukte in huis zolang ze maar
van mijn speelgoed afbleven
en zolang ik nog een eigen stek
had. Een klein kamertje waar
ik mij af en toe kon afzonderen.
Maar een zomer was de verhuurlust zo groot dat ik met
mijn ouders in een bed in de
schuur terecht kwam. De
spanningen liepen zo hoog op
dat ik met mijn moeder een
week lang geen woord wisselde.'
'Misschien dat de angst voor
Duitse badgasten weggenomen werd, omdat een van de
eerste echtparen in ons huis
het charmante middelbare stel
de Gauerts uit Gelsenkirchen
was. Zij was een rondborstige
dame die een blos op de wangen had, hij een rustige man
die een beetje op de schrijver
Arthur Miller leek. Ze waren zó
ingenomen met ons land dat
ze een aantal zomers terugkeerden en steeds beter Nederland spraken. Vooral hun
liefde voor ons koninklijk huis
staken ze niet onder stoelen of
banken.'
'We hebben ze in alle soorten
en maten in ons huis gekregen.

Kleine Thys
met een
badgast

Zimmer mit Frühstück

Naast op dinsdag en woensdag konden de vele vaste klanten en andere belangstellenden afgelopen week dan ook
tevens op donderdagavond terecht in het aan de Haltestraat
gevestigde restaurant. Daar
konden ze tijdens een welverzorgd driegangen-diner bekijken wat de nieuwe wintercollectie allemaal in petto heeft.
Zoals gebruikelijk kregen de
bezoekers niet alleen een kostelijke maaltijd aangeboden,
maar was er ook heel wat te
zien en te bewonderen. Zo
raakte het publiek na de hartelijke ontvangst met een geestnjk aperitiefje al snel yertederd door de kleuters, die op
allerliefste wijze de kinderkleding van Belli en Rebelli showden. En ook de zichtbaar
zwangere mannequin Roos,

compleet met babypop, die
elegante positiekleding demonstreerde, raakte bij velen
een gevoelige snaar.
De meeste aandacht ging
echter uit naar de wintercollectie van Rosarito in de sfeer
van de befaamde Happy Family en naar de herenkleding
waarmee First Face uit de Haltestraat het publiek liet kennismaken.
Na een tongstrelend voorgerechtje (geitenkaas in bladerdeeg) stond de lingerie in het
assortiment van Rosarito centraal. Opvallend hierbij waren
de steeds wisselende kapsels
van de mannequins, die door
personeel van kapsalpn Headsigns tussen de bedrijven door
telkens een nieuwe haardracht
kregen aangemeten. Op dezelfde manier werd trouwens
ook de make-up steeds weer
aangepast door experts van
beautycentrum Zamster. Het
ware hoogtepunt van de avond
vond echter plaats na het overheerlijke hoofdgerecht, entrecote.
Met het oog op de viering
van Kerst en Oud en Nieuw

Lingerie en mode tussen de smakelijke gerechten

Met

oog
en
OOI*

de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Geen zin in kerstmarkt
Meldde deze krant vorige week dat de keistmarkt op het GaM huisplem met door kan gaan wegens bodemsanering van het
Cultureel Centrum, volgens een medewerker van het begelei
dende adviesbureau Wareco klopt dat niet. ,,We hebben het ei
wel over gehad tijdens een bouwvergadermg. Van de gemeente
vernamen we dat de markt niet door ging omdat er weinig animo
onder de ondernemers aanwezig was. Wij hebben m ieder geval
niemand gezien om erover te praten." Met de bodemsanering
gaat het overigens goed. „Om overlast tijdens de kerstdagen te
vermijden, worden de pompen pas erna m werking gezet," alclu.s
de Wareco-medewerker. „Voor de zekerheid."

Op de koffie

•\
Vader Ockersen, mevrouw Gauerts en enige vrienden bij de tramhalte achter het huis van de familie Ockersen

Jonge meiden die boven op
hun kamer gitaar speelden en
veel koek op bed aten of mij
meenamen naar een dancing.
Jonge stelletjes die voor het
eerst samen van huis weg waren en niet meer uit bed kwamen. „Ik begrijp die jongelui
niet," zei mijn naïeve moeder,
„het is zulk mooi weer en ze
blijven maar op hun kamer.
Waarom gaan ze niet naar het
strand?"
'Maar het was niet alleen Gemuthchkeit wat de gasten
brachten. In Huize Ockersen
hebben zich ook echte drama's
afgespeeld. In de zomer van
1962 arriveerde een jong Duits
echtpaar met een dochtertje,
's Ochtends zag ik de man
even toen ik naar school vertrok, toen ik 's middags om
vier uur thuis kwam was hij
verdronken. Bij zijn eerste bezpek aan het strand had de zee
zich van hem meester gemaakt.'
'Mijn vader trok me meteen
de keuken in om me het ernsti-

Diner-modeshows van Rosarito
drukker bezocht dan ooit tevoren
ZANDVOORT - Aan twee
avondjes in Del Mar had organisatrice Else Blankenstein ditmaal absoluut niet
genoeg om alle geïnteresseerden in haar jaarlijkse
modeshow een plaatsje te
bieden.

Zandvoorts
IM i e u ws b I a d

ge nieuws mee te delen. Mijn
moeder zat met de weduwe in
een kroeg en moest aan de
Schnapps en dat terwijl ze
nooit dronk. Het was een groot
drama.'
'Dat de Nordsee een Mordsee is, hebben veel Duitse badgasten tot hun grote schrik
moeten ondervinden. Een andere bizarre gebeurtenis deed
zich voormet een jong Amsterdams echtpaar met een dochtertje en de moeder van de
vrouw. Ik kan die moeder het
beste omschrijven als de travestierol van Robin Williams
als Mrs. Doubtfire.'
Haar dochter was niet hélemaal gezond. Veel inzicht in
zieke mensen had Mrs. Doubtfire niet want ze zette haar
dochter in de tuin en het zieke
mens kreeg een flauwte van de
zon die toevallig die zomer
weer eens volop aanwezig was.
Om het nog erger te maken
had Mrs. Doubtfire een rolstoel georganiseerd voor haar
dochter zodat ze wandelingen

konden maken, maar daarmee
namen de flauwtes alleen maar
toe.'
'In de tweede week kwam de
zieke vrouw niet meer van haar
kamer af. Wat nu die mysterieuze ziekte was die deze
vrouw had begreep ik niet en
eigenlijk interesseerde het mij
ook niet Ik begon steeds meer
afstand te nemen van de
vreemde wezens die ons huis
bevolkten.'
'De dokter kwam en sommeerde dat de patiënte terugging naar Amsterdam. Nooit
zal ik het dramatische moment vergeten toen Mrs
Doubtfire de volgende ochtend in de gang stond - daar
hing in die tijd de telefoon aan
de muur - en van haar schoonzoon hoorde dat haar dochter
die avond ervoor was overleden. Ze barstte in snikken uit.'
'Maar ik zal ook nooit vergeten hoe mijn moeder opgelucht adem haalde. Ik denk dat
ze de dokter eeuwig dankbaar
is geweest dat die de juiste dia-

Kerkdiensten

Puppies

nn

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

e

werd namelijk de uitgebreide
collectie feestkleding getoond
die Rosarito voor die gelegenheid heeft ingekocht. In de
sfeervolle belichting vielen met
name de fraaigekleurde jassen
van kwaliteits-velours op, alsmede de prachtige luxe truien
en de 'blote jurken' van diverse
merken. En als wel heel bijzonder werden de ietwat hippyachtige pakken van Sneaky
Fox ervaren. „Zelf hou ik erg
van die stijl," geeft Else Blankenstein na afloop te kennen.
„Dus als ik de kans ervoor krijg
haak ik daar graag op in."
Onder het 'petit grand dessert' dat als nagerecht werd
geserveerd, werd het getoonde
uiteraard geanimeerd besproken door de ongeveer zeventig
bezoekers die elke avond van
de partij waren.
Dat was volgens Else Blankensteinnu ook juist de bedoeling van haar modeshows.
„Waar het mij m de eerste
plaats om gaat is naamsbekendheid te krijgen door er
echt gezellige en aparte avondjes van te maken, waar men
nog lang over na kan praten.
Natuurlijk hoop ik daardoor
uiteindelijk wat meer te kunnen verkopen. Maar wat evenzeer meetelt, is dat ik op deze
manier nu eindelijk eens kan
laten zien wat ik allemaal in
huis heb. Want omdat ik maar
over een heel klem winkeltje
beschik weten veel klanten nu
eenmaal niet hoeveel keus ik
ze eigenlijk kan bieden."

Persoonlijk had zij vorige
week echt geen tijd om van de
kleurrijke show in haar restaurant Del Mar te genieten. Terwijl haai' man Frank de Visser
als gastheer optrad was Else
Blankenstein achter de schermen druk in de weer om alles
op rolletjes te laten verlopen.
„Zo zorgde ik er onder meer
voor dat alle setjes goed gecombineerd werden, dus dat
de jasjes en de broeken correct
bij elkaar pasten. Omdat ik
een vreselijke perfectioniste
ben moet alles precies zou
gaan als dat ik het wil. En gelukkig is er ook helemaal niks
fout gegaan, zodat ik bijzonder
tevreden ben over de hele gang
Foto Anclic Lieberom van zaken."

Burgerlijkse stand
Periode: 14 - 20 november 1998
Geboren: Alicia Gelest Pebbles
Paap, dochter van Arie Anton
Paap en Tamara Martina Burger. Meline Ela Serge, dochter
van Cenap Serge en Suheyla
Ceyran. Shanna Rosa de Goede, dochter van Marco de Gqede en Irene Marijke van Diemen.

Rotzooi

gnose had gesteld en had voorkomen dat we met een lijk opgescheept zaten in pension
Ockersen. Zo hebben we twee
gasten verloren maar mijn ouders gingen gewoon door met
verhuren.'
'Toen de Duitsers weer hartelijk ontvangen werden in
Zuid-Frankrijk en Spanje en
niet meer wilden gokken of het
ooit nog .wel mooi weer zou
worden in Zandvoort, kwam
de klad m het verhuren. De zomers werden in ons huis een
stuk rustiger. We werden weer
heer en meester over ons domein. De gasten werden met
echt gemist. Maar laat ik eerlijk zijn, ik vind het nog altijd
erg onaangenaam om gasten
in mijn huis te hebben die blijven overnachten, zelfs al zijn
dat mijn beste vrienden.'
Het strand op een rustige najaarsdag na heel wat fikse stormen.
Thys Ockersen
Dit is het vijfde verhaal van Thys Ockersen. Voorgaande afleveringen verschenen in het Zandvoorts Nieuwsblad van 30 september, 14 en 28 oktober en 11 november. ' "

Johnny weer terug
Johnny Kraaijkamp junior is opgegroeid m Zandvoort. Hij zat op
de Hannie Schaftschool. 28 Jaar geleden verliet hij Zandvoort en
werd landelijk bekend, net als zijn vader trouwens. Sinds koi t
woont hij weer m het dorp. Op een mooie plek, zo hebben we uit
betrouwbare bron vernomen.

Weekendiensten

Modelzoon

Hervormde Kerk: zondag 10

uur: ds R. Hengstmangers uit
Haarlem mmv het Hervormd
Kerkkoor.
Gereformeerde Kerk: zondag
15 uur: ds J.A. van Leeuwen/ds
C. van der Vate, dienst van de
heling.
Agatha Parochie: zaterdag 19
uur: pastor D. Duijves. Zondag
10.30 uur: pastor D. Duijves
mmv koor.
Nieuw Unicum: zaterdag 10.45
uur geen dienst.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: zondag 10.30 uur:
ds S. van der Meer uit Haarlem.

Wat doen medewerkers van de Reinigingsdienst als hun wagen
niet verder kan vanwege een illegaal geparkeerde auto? Juist
koffie drinken. Vorige week was het weer eens raak Na tien
minuten wachten en toeteren, kwam de eigenaar nog niet opdagen. In arren moede dropen de mannen af. Nog eens tien minuten later kwam een jongeman op zijn dooie gemakje aanwandelen. Toen hij de grote onbemande vuilniswagen achter zijn auto
waar nam, kreeg hij ineens haast. In rap tempo verdween hij om
de hoek, met wetend dat zijn autonummer allang aan de politie
is doorgegeven. Hij komt dus nog op de koffie Het advies van de
passerende postbode: „Gewoon een trekstang in de auto leggen
Hebben vrachtwagenchauffeurs ook. Is zo'n auto zo uit de weg "

POLITIE- Alarmnummer 112
Danny van Dongen is bijna op het asfalt geboren Zijn ouders
Anders tel. (023-) 5713043.
BRANDWEER: Alarmnum- werken hard op de slipschool. Zijn vader Cees was twee keer

mer 112. Anders (023-)
5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: 023-5319191

Acht kleine, koddige, aandoenlijke, vrolijke hondjes.
Eén van deze puppies staat op
de foto, maar allemaal zijn ze
op zoek naar een nieuw thuis.
Ze logeren nu nog bij het Kennemer Dierentehuis. Deze
dondersteentjes zijn geboren
op 15 oktober. Vanaf 10 december mogen ze naar een fijne plek bij een Zandvoortse
kachel. Wie haalt een van hen
op? Meer informatie bij het
Kennemer Dierentehuis, Keesomstraat 5, telefoonnummer
571.3888. Pamper heeft ininiddels gelukkig een baasje gevonden.

HUISARTSEN: (in het weekend en 's avonds) (023-)
5730500
GEZONDHEIDSCENTRUM
(tel. 5716364): uitleenmagazijn: 13.00-14.30 weekdag,
spoedgevallen za en zon: doktersdienst 0900-1515.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, J.W. Neutel, tel (023-)
5713073, openingstijden (alleen voor recepten): zat
11.00-1300 en 1700-1800 uur,
zon 11.30-12.30 en 17.00-18.00
uur. Info (023-) 5713073
WIJKVERPLEGING: (spoedgevallen in weekend en 's
avonds) tel 0900-1515.
Verloskundigen Mevrouw S.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gpmbert en/of P J. van
der Deijl, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. (023-) 5714437.

Nederlands kampioen racen, zijn moeder Chnstme racete ook
en zijn oudere broer Jan Paul is een ster in de Formule Ford De
zestienjarige Danny is onlangs tweede geworden m de Citioen
Saxo Challenge, een wedstrijd voor karters die het mochten
proberen in een race-auto. Hij krijgt twintigduizend gulden van
Citroen als hij een team vindt om verder te gaan. Volgens zijn
trotse moeder gaat dat zeker lukken, want een dealer uit Amsterdam-Zmdoost heeft al interesse getoond. „Maar ja, dan
heeft hij nog twintigduizend gulden nodig. En wij hebben dat
helaas niet op de.plank liggen. Dus wie wat in mijn zoon ziet. is
van harte welkom. Hij kan er zeker van zijn dat hij een enthousiaste jongen vindt. Danny heeft alles voor zijn sport over Hij
snoept niet en traint zelfs in de stromende regen "

Nieuwe doelgroep
Inderhaast stapte ik vorige week bij McDonald's binnen voor
een supersnelle bak autqmatenkoffïe Er heerste een opvallende
stilte. Geen krijsende kinderstemmetjes op de woensdagmiddag, geen gevecht om een netje of gezeur om een poppetje
Integendeel: aan de tafeltjes heerste een serene rust Er werd
beschaafd gelurkt aan milkshakes en de fnetjes beheerst in de
fritesaus gedoopt. Wat was dit, een seniorenmiddag
van de
hamburgergigant? De nieuwe doelgroep9 Er was geen jongei e te
zien. Een oudere dame met een loopkarretje gaf uitsluitsel
gezien het gemak waarmee ze binnen kwam. Blijkbaar verlaagt
de loopplank voor de deur letterlijk de drempel

Leerkrachten verruilen klaslokaal voor De Krocht
ZANDVOORT - De voorbereidingen voor het jaarlijkse sinterklaastorieel zijn in volle gang. Met vereende krachten
werken de leerlingen van de Gertenbach Mavo deze week
aan het decor. Voor het eerst bouwen ze niet alleen het decor
op, ze hebben het ook geschilderd. De acteurs, de leerkrachten van de basisscholen, hebben vandaag hun generale repetitie. Donderdag en vrijdag vinden de voorstellingen van de
48-e editie van het Sinterklaastoneel plaats in gebouw De
Krocht.
De voorstelling heet 'Wonderfiets'. Zij gaat over drie rovers die pp slinkse wijze de
fiets van juffrouw Bloem proberen te bemachtigen. Deze
fiets is namelijk omgetoverd
tot een wpnderfiets. Het valt
allemaal niet mee voor de rovers en voor juffrouw Bloem.
Maar uiteindelijk komt het
toch nog goed.
Het stuk is ook een jaar of
zeven geleden opgevoerd. „We
vallen telkens terug op oude
stukken. Die zijn het meest geschikt voor onze opzet," vertelt Ton Bavinck, één van de
acteurs en tevens directeur
van de Oranje Nassauschool.
„De stukken moeten zowel
aanslaan bij jonge kinderen als
bij oudere kinderen. Dat betekent dat er leuke decors en
kostuums te zien moeten zijn
voor de kleintjes en mooie dialogen met veel grapjes voor de
oudere kinderen. Op vrijdagavond, als er alleen ouders in
de zaal zitten, gaat het uiteraard alleen nog maar om de
tekst. Alle remmen gaan dan

los en we mogen volop improviseren."
Hij kijkt elk jaar uit naar de
voorstellingen vlak voor sinterklaas. „We hebben het er eigenlijk allemaal te druk voor,
want we hebben een chronisch
gebrek aan tijd. Maar toch genieten we er altijd weer van.
Het is is leuk om voor al die
kinderen een voorstelling te
maken."
„Bovendien," zegt hij, „is het
heel bijzonder om dit met
mensen van allerlei Zandvoortse basisscholen te doen.
We trekken vooral in de dagen
van de voorstellingen en er
vlak voor zo intensief met elkaar op dat er een gezellige
sfeer ontstaat. Het groepje is
trouwens al jarenlang ongeveer hetzelfde."
De toneelgroep bestaat uit:
Maarten Bothe (Nicolaasschool), Ardy Henneman (Nicolaasschool), Ton Bavinck
(Oranje Nassauschool), Judith
Oudejans
(Nicolaasschool),
Annelies Daalhuizen (Beatrixschool), MargWever (De Duinroos), Chantal Bouma (Maria-

De leerlingen van de Gertenbach Mavo schilderen dit jaar de decors van het Miitcrklaastoneel voor lu-t
ecrht. Ze helpen bovendien mee met opbouwen en ombouwen
Foto Amlir Lu i« mm

school), Marja Snijders Blok
(Manaschool) en Joke Bais
(Hannie Schaftschool). Dit
jaar speelt Bert de Vries voor
het eerst sinds jaren niet mee.
Hij heeft namelijk afscheid genomen van het onderwijs.
Ed Fransen doet de regie,
Sylvia Holsterjn souffleert, Wil

en Jacques Fredenkz grimeren, Eleonora Zomer zorgt
voor de kleding, Rob Kassenaar houdt het licht en het geluid in de gaten en de leerlmgen van de Gertenbach Mavo
zijn verantwoordelijk voor het
decor.
Dat de leerlingen van de

Zandvoortse
middelbdie
school zoveel doen voor het
sinterklaastoneel, stelt Ton
Bavinck erg op piijs ..Hel is
leuk dat ze dit jaar onze deeoi s
ook schilderen. De leerlingen
raken daardoor nog meer betrokken bij onze voorstelling
Dat vinden we heel fijn '
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Een grote zaak vol met Sinterklaas cadeaus in alle prijzen.
Sint adviseert,

VBNTERSPORT
MICHAEL LIJESEN

LINGERIE

ZANDVOORT

Passage 22 (bij station) - tel. 5716232

Marie Jo - Lejaby Aubade
Chantelle After Eden - Duet

setjes v.a. ƒ 55,"
KERKSTR.16 2042JE ZANDVOORT

Herenondermode:
o.a. Hom - Claesens
Calvin Klein

de énige échte drukkerij in Zandvoort

v.a. 19,95

FILET AMERICAIN OF OSSEWORST

ROOMBOTER SAUCIJZENSTAAF

PER STUK 200 GRAM 2.95 nu 1 VOOf 4.w

200 GRAM 4,25 nu 3."

van Petegem

Tevens beenmode
Oroblu

In plaats van
speculaas
bloemen in uw
vaas
Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

De specialist
in al uw
bloemwerken

Zat.avond bij Single Dance Soc.
"DE MANEGE"
; ƒ

Tiwe

JöluJJS

Uitsl. ongeb. mensen v.a. 30 jaar.
Correct gekleed (no jeans)
Entree ƒ 25,-

JONGE GOUDSE KAAS 484
95

i KG 12.- niiS.

Een boeket is een gedicht
en kado in surpriseverpakking
Sint

BLOEMSIERKUNST

warm en koud buffet

Kerkpad 6
Te!./Fax (023) 5712793
Postbus 54
2040 A B Zand voort

Haltestraat 65
Zandvoort,
tel. 5712060

GEROOKTE NOORSE ZALM- OF TONHJNFILET |
100 GRAM 5.95 nu 4.9S

Aanbiedingen geldig t/m 6 december '98

"o

o
m

Info of res. 023-5716023.

l
m

Bu ure weg 1-3 Tel. 5715736

SPELREGELS FOTO-WEDSTRIJD:
Vul op de bon in welke Hulp-Sinterklaas
hoort bij welke winkel. Vul uw naam en
adres in.
Knip de bon uit. Bon inleveren bij
Zandvoorts Nieuwsblad. Inleveren uiterlijk 6
december. Uit de goede oplossingen worden
prijswinnaars geloot.

1E PRIJS:
gratis winkelen t.w.v. ƒ 150,2E PRIJS:
gratis winkelen t.w.v. ƒ 100,3E PRIJS:
gratis winkelen t.w.v. ƒ 75,-

Onderstaande bon inleveren bij
Het Zandvoort se Nieuwsblad
Sint nr
Sint nr
Sint nr
Sint nr
Sint nr
Sint nr
Sint nr
Sint nr
Sint nr
Sint nr
Sint nr
Sint nr
Sint nr
Sint nr
Sint nr
Sint nr
Sint nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

Sint nr
Sint nr
Sint nr
Sint nr
Sint nr
Sint nr
Sint nr
Sint nr
Sint nr
Sint nr
Sint nr
Sint nr
Sint nr
Sint nr
Sint nr
Sint nr

hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Hema Zandvoort
Strandkasteel
Versteege Ijzerhandel
Bruna Balkenende
Aug. van der Mije
Cortina Modes
Erica Bloemen
Combi Boomgaard
Daniël Groenten en Fruit
Boucherie Culinaire
v. Campen Schoenhersteller
Tromp Winkel
Reisburo K.V.S.A.
La Bonbonnière
Zandvoort Optiek
De Gaper
J. M. Coiffeurs

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

BloemenhuisJ. Bluys
Slagerij Vreeburg
Dobey Dierenspeciaalzaak
Piet en Tonny Stokman
Beach-ln
Elizabeth Mode
Intersport Michael Leysen
Ijzerhandel Zandvoort
Peter Versteege Rijwielen
v. Kleeff Tuincentrum
Videotheek Dombo
Rozennobel
Het Wapen van Zandvoort
DeKaashoek
Manneke Voit
Lukon Rijwielhandel

hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier

Naam:

Inleveren uiterlijk
6 december bij het

Adres:

De prijzen zijn beschikbaar gesteld door de O. V.Z.

;
Deelnemende
' "*'^winkeliers: „„

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Postcode/Woonplaats:

Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12

Telefoon:

Mode VOOK. de VROUW ever snjL
Kerkplein 7, Zandvoort.

ik doe mee voor de prijzen!
f

P.S.: In de advertentie van de deelnemende
winkeliers staat een Sinterklaasje vermeld.

Let op!
Onze promotie-pieten delen
5 december weer snoepgoed uit.

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

en

Tijdens de duunsre maand van bei ]aan
doei Elizabeik Mode iers voon kaan klanien, zo maan.
ledeneen die hj ons ieTs koon kopen
boepT voon een siaaisloi nier meen re lopen.
ElizabeTb Mode geepr een deel van uw aankoopbednag kado
m de vonm van een STAATSLOT, ziezo.
Genieiend van uw pas gekodne kleding
zegr Elizabeil) Mode mei ovenneding:
Onze klanien vendienen dn LOT
en winnen bopenlijk die JACKPOT.
P.S. Henen:

Ook voon onze kaèobonnen
geldr, zo gewonnen zo genonnen.
Zie èe spelnegels m de winkel.

Nieuwsblad

'P.S. Dit geldt bij besteding van een bedrag
vanaf ƒ 200.- en niet op afgeprijsde artikelen.
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Winkelcentrum
Noord
TORRES
SANGREDETOROolVINASOL
To es s een vanaooudsiet-n mt.es! geienom
n oe do w nt u ?cn van Span| waar volop n
w jngaarden ke de s en lechn ek wo at
e nvestec d Daa ctoor slaagt men er m
schitle ende w inen Ie p oduceron

HARTEVELT
JONGE JENEVER

CELCIUSSTRAAT 196
2041 TR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5716044

SANGREDETORO kleur dep ood
bouquel k u d g ren melange nn van l e o
zwalt-tx-ssen smaak fcacll[jmaa zacht
VINA SOL, kleur l cht geel bouquel
appesen cis ananas smaak zictilenl s

ELDERS 2&95

GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF
16.00 UUR
ZATERDAG GESLOTEN

ELDERS 9^49"

TON GOOSSENS
WINKELCENTRUM NOORD
Geneesmiddelen _^- Herenkapsalon
Homeopathie

«t»- Tabaksartikelen

Vitamines

m+- Staatsloterij-Lotto

Parfumenen
m-&- Stomerij
± 40 Soorten drop _»~ Fotowerk

SPITZKOP
DROE STEEN of CINSAUT SHIRAZ

ROB TAN

OROe STEEN kleur Ichlgeel bouquel tii
smaak licht v j d oog en verft ssend
CIHSAUTSHIRAZ kleur Ibnkerend lood
bouquel f u! g smaak zacht en soepel

UW GEMAKSWINKEL MET RUIME PARKEERGELEGENHEID

TEACHER S
SCHOTSE WHISKY
0,7 LITER
ELDERS-28-95

DUVEL SPECIAAL BIER
RAAGKARTON 6 FLESSEN

BORDEAUX ROUGE
CHATEAU GRAND JOUR

JOUKEDEJONGHE
BEERENBURG

LUXE BROOD EN
BANKETBAKKERIJ

Een idee voor Sint?

Chaieau Grand Jour is de trols van de gemeente
Pngnac el Marcamps gelegen in de wereldwjd
tekende w jnslreek Bordeaux HelCtiateau s
zeer gunst g gelegen n de nabjhe d van de
riv er de G ronde Deze ntensrodewjn s
samengesteld u t de dru vensoorten IVerlot
Cabernei Sauv gnon en Cabernet Franc

HOUGAERDSE DAS
DRAAGKARTON 8 FLESSEN

Potgieterstraat 24 5736957
Raadhuisplein 2 5712865
Pasteurstraat 4
5731967

Paap

Geef een kappersbon kado

kleur intens rood bouquel bramen en
vanille smaak vol en fruit g

SPACITRON
met vitamine C

Goedemorgen Zandvoort
Hoera, de Sint is er weer
om te proeven verschillende aanbiedingen deze keer
Laat deze kans niet lopen
en kom snel wat van al dat lekkers kopen

Smtsmt
250 gr. speculaas
250 gr. borstplaat

TOKKELROOM
NATUREL-0,5 LITER

12,50
5,50
7,95

ELDERS&95

heeft alle dranken!
HAARLEM Cal forn eple n 17 (naast D re zen)
ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat 21 (B \ D rk v/d Broek Supermarkt)
DRCKttltieettmeeraanSQsIile ten öet voor onze ever ge vestig ngen Q172

URKER V15HANDEL
F. Kapitein

&
Postcode Loterij steunt Rechten Va n het Kind

kans.
kans

Record Show
22 november 1998
• NATIONALE l
K L O T E RUI

Precies negen jaar geleden namen
alle lidstaten \an de Verenigde
Naties unaniem het Verdrag voor
de Rechten van het Kind aan
Maar dat betekent helaas niet dat
die rechten nu gegarandeerd zijn
Misbruik, mishandeling en uitbuiting van kinderen komen van
daag nog overal ter wereld voor

De Postcode Loterij steunt Unicef
en 27 andere fantastische organisaties bij hun werk En u helpt
door mee te spelen m de Postcode Loterij Daarbij maakt u
kans op vele fantastische prijzen,
zoals de Postcode Kanjer van
minstens 214 miljoen gulden
Vul daarom de bon op deze pagina in en stuur hem vandaag nog
op' Want u weet u een kans zij
een kans'

De Postcode Loterij steunt de
Spreekbeurtactie "Rechten
van het Kind" van Unicef
Het recht op onderwijs gezondheidszorg en veiligheid lijkt van
zelfsprekend in Nederland Maar
dagelijks is te zien dat dat niet
overal zo is

D
D
D
D

4x ƒ
3xƒ
2xƒ
1x /

12 50 (vier lotnummers)
12 50 (drie lotnummers)
12 50 (twee lotnummers)
12,50 (een lotnummer)

LH Ja, ik wil ook elke week kans
maken op alle Bingoprijzen van de
Grote Sponsor Loterij
D / 40, (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D / 10,- (een lotnummer)
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen
m blokletters Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement verkrijgbaar bij het
secretariaat
Bon uitknip.
Postcode Loterij/Grote Sponsor loterif
Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam

D mevrouw

4 miljoen

2 pers

20,00
29,50
40,00

4 pers

Tevens onze vaste weekaanbiedingen
Geopend
vrijdag
11 00-19 00 uur
zaterdag
l O 00-18 00 uur

Tevens bij inlevering van deze
advertentie en bij besteding
van 25,- een makreel GRATIS!

*

42 31 30 05 09

07

32

21

28

44

40

01

20

39

11

41

27

16

03 18 29 06

*

De Bingo getal 23 t/m 36

23 f 10 000,-

08

f 20,-

25

f 1 000,-

15

f 10,-

26

f 100,-

24

38

f 50,-

02

f9,f 8,-

37

f 40,-

10

f7,-

45

f 30,-

19

f 6,-

13

f25,-

34

f5,-

15098 11

Record Show
zondag 29 november
20.00 uur op RTL 4

Plaats
(Post)banknummer
Bel mij bij een prijs
boven/10 000,
Geboortedatum
(dag-maand-jaar)

Tel

Datum
Handtekening

O A FORMULA l 1998,
WORLD CUP 1998 &
RESIDENT EVIL 15
.

De Toppers Van Deze Week:
DEEP IMPACT & SCREAM 2

ELKE DAG GEOPEND VAN 15.00 TOT 22.00 UUR
WINKELCENTRUM NIEUW - NOORD
Pasteurstraat 4 - Zandvoort - tel. 023 - 573 19 57

VARKENSREEPJES nat. chin. of balkan,
250 gram 2,48

Heeft u mat daze getallen
een volle kaart, dan wint u de

Heerlijke Toscaanse ACHTERHAM
100 gram 2,99
(met de klantenkaart 0,60 korting)
BEAUJOLAIS PRIMEUR

herenkapsalon

Kijk, bel en win
Een luxe badkamerset
Postcode Loterij
o p locatie • • . • ' • . 28-29 november
Love & Marriage Beurs
Jaarbeurs Utrecht
Zetfouten voorbehouden

5,99

Voor een Vakkundig, Modern
en Betaalbaar Kapsel
Knippen vanaf ƒ27.50

Ook voor Sinterklaasinkopen bent
u bij ons aan het
juiste adres.

Wmkelcentrum-Noord Zandvoort
Alleen op afspraak Tel 5712305

TV Ruime parkeergelegenheid

Göösôêrrs

Badset

Postcode

ook voor de verhuur
van de nieuwste
PIAYSMTION

Nu

Malse RUNDERSCHNITZELS
nat ofgepaneerd
100 gram 1,69

Eco

Adres

ALTIJD DE NIEUWSTE RLBS VOOR ÜWTHUIS BIOSCOOP

De Bingo getal 1 t/m 22

Gastons Surprise

Naam

11,50

De BMW
4706 TH 019 m Roosendaal

Stuur 'm vandaag

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van onderstaande rekening af
te schrijven
D de heer

Stand Mega Jackpot

Thuisbingo van
f 25.000,-

BON-VOOR-21,4-MILJOEN
LJ Ja, ik wil kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle PostcodeMiljoenen en doe mee aan
de Nationale Postcode Loterij

3263 EH
in Oud Beyerland

Vul de bon in
en doe mee
nog op!

1 pers
3 pers

PostcodeMiljoenStraat l

Unicef komt al vijftig jaar wereldwijd op voor de rechten van het
kind Het is belangrijk dat ook
kinderen in Nederland weten wat
kinderrechten zijn Unicef Nederland organiseerde daarom 20
november een spieekbeurtactie
in heel Nederland In de hoogste
klassen van de basisscholen vverden spreekbeurten gehouden
over de inhoud en de functie van
kinderrechten

Nieuw.' Nieuw! Nieuw!
Nieuw in Zandvoort
VERRASSINGS GEZINSMENU

Mouie Centre Noord

Goossens herenkapsalon
Ruime gratis parkeergelegenheid

-A- Gratis parkeren

woensdag 25 november 1998
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't/ vv'eet m'et vvirt u
moet?
''Een kappers cadeaubon is
aitijb $oeb
'En vv'eet u vJfit 'Tiet heeft

Bekendmaking Bestuursdwangbesluit Schiphol 1998

r»
Qeef hem \tan

J M Coffe
uxffewr*

De Minister van Verkeer en Waterstaat maakt bekend dat
op 16 november 1998 ten aanzien van het luchtvaartterrem Schiphol het Bestuursdwangbesluit Schiphol 1998
is vastgesteld In dit besluit is bepaald dat de Buitenveldertbaan (baan 09/27) tot 1 januari 1999 m de periode 23 00
uur tot 06 00 uur plaatselijke tijd voor het luchtverkeer is
gesloten Deze maatregel is het gevolg van door de Minister
geconstateerde overschrijdingen van de 26 dB(A) LAeqgeluidszone m de netwerkpunten 399, 405, 413 en 415
De geconstateerde overschrijdingen vallen buiten het
door de Minister op 30 oktober 1998 vastgestelde en op
6 november 1998 m werking getreden Gedoogbesluit
Geluidszones Schiphol 1998 In laatstgenoemd besluit zijn
de voorwaarden beschreven waaronder overschrijdingen
van de Ke-geluidszone en de LAeq-geluidszone m de
resterende maanden van 1998 worden gedoogd

zeker vJeten bat u scoort
-Kerkstraat 22/4 - Td. 57/4040

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

*OA

Het besluit zonder toelichting luidt als volgt
Datum
16 november 1998
Nummer
DGRLD/JBZ/L 98 210703
Onderwerp
Bestuursdwangbesluit Schiphol 1998

- Tel 57 14 764/57 14 090 of Oó 52 93 52 93 -

Overwegende dat de Directeur Luchtvaartmspectie van het
Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst van het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat, op grond van het Handhavingsvoorschnft Schiphol, heeft gerapporteerd dat er op de
netwerkpunten 399, 405, 413 en 415 feitelijke overschnjdmgen van de 26 dB(A) LAeq-geluidszone (nachtzone) zijn
geconstateerd en dat deze overschrijdingen niet vallen
binnen de grenzen van het Gedoogbesluit Geluidszones
Schiphol 1998 (Stcrt 1998, 212), waarbinnen overschrijdmgen van de 26 dB(A) LAeq-geluidszone worden gedoogd,

Topslagerij Vreeburg

Gelet op artikel 35 van de Luchtvaartwet,
BESLUIT:

Artikel 1
Haltestraat 54

AAAAAAAA
AAAAAAAA

ZANDVOORT
tel. 5712451

Baan 09/27 op het luchtvaartterrein Schiphol is tot
1 januari 1999 gesloten voor het luchtverkeer m de
periode van 23 00 uur tot 06 00 uur plaatselijke tijd

AAAAAAAA
AAAAAAAA

Artikel 2
Het bepaalde in artikel 1 is niet van toepassing op
vliegtuigen die

Artikel 3
Dit besluit treedt m werking met ingang van de dag na de
dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst
en vervalt met ingang van 1 januari 1999, 00 00 uur

De mogelijkheid van bezwaar
Tegen dit Bestuursdwangbesluit kunnen belanghebbenden
op grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes
weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt,
een aan de Minister van Verkeer en Waterstaat gericht
bezwaarschrift indienen bij
Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst
Stafafdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken
Postbus 90771
2509 LT Den Haag

Artikel 4
Dit besluit kan worden aangehaald als
"Bestuursdwangbesluit Schiphol 1998"
's-Gravenhage, 16 november 1998
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
T Netelenbos

Waar kunt u het Bestuursdwangbesluit
inzien?

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Het is weer winter dus
onze heerlijke ambachtelijke
ERWTENSOEP en BRUINEBONENSOEP
is weer. 6,251 liter

a m een uitzonderlijke veihgheidsituatie verkeren,
b ten behoeve van reddingsacties of hulpverlening zijn
ingezet

Het Bestuursdwangbesluit Schiphol 1998 inclusief toelichtmg kunt u van 19 november tot en met 31 december
1998 gedurende de reguliere openingstijden inzien op de
volgende locaties
- de gemeentehuizen van Aalsmeer, Akersloot, Alkemade,
Amstelveen, Amsterdam, Beverwijk, Haarlem,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer,
Heemskerk, Jacobswoude, Limmen, Ouder Amstel,
Sassenheim, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Warmond,
Zaanstad,
- het stadskantoor van de gemeente Zaanstad te
Zaandam,
- de stadsdeelkantoren Buitenveldert, Geuzenveld/
Slotermeer, Osdorp, Slotervaart/Overtoomse Veld
en Zuidoost te Amsterdam,
- de secretarie Noord te Krommeme, de hulpsecretaneen
van Badhoevedorp, Nieuw-Vennep en Zwanenburg,
- het voorlichtingscentrum van het stadhuis te
Amsterdam,
- het informatiecentrum 'De Zuiderkerk' te Amsterdam,
- het dorpshuis Duivendrecht te Duivendrecht,
- het gemeentelijk informatiecentrum te Haarlem,
- Schipholscoop te Schiphol-Centrum,
- de bibliotheken van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, beide te Den Haag

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en moet
tenminste bevatten naam en adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen
het bewaar is gericht en de gronden van bezwaar Indien
onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de Rechtbank die bevoegd is In dat geval is griffierecht verschuldigd
Voor particulieren is dit vastgesteld op ƒ 210,- en voor
bedrijven en organisaties op ƒ 420,- Voorwaarde is dat
een bezwaarschrift is ingediend

Nadere informatie
Voor het verkrijgen van meer informatie over de inhoud van
het Bestuursdwangbesluit, kunt u contact opnemen met de
afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken van de Rtjkslucht
vaartdienst, van het ministerie van Verkeer en Waterstaat,
telefoon (070) 351 64 80
Voor inlichtingen over de bezwaarschriftprocedure kunt u
zich wenden tot het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat,
telefoon (070) 361 87 78

Inspraakpunt
Verkeer en Waterstaat

SLAAP LEKKER
Sinterklaaskado

Zandvoorts Nieuwsblad

Geef een Kaas KadJO
Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplem 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Wijn, toast en kaas
samen in één pakket

Haltestraat 9, Zandvoort

voor maar 12,95

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

wan
MEEUWEN
De SlaapvoorJichter voor Kennemerland

Shell Geerlmg
BP Lehman

v Lennepweg 4, Zandvoort

RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

Circus Zandvoort

Gasthuisplem 5, Zandvoort

„Het Station"
Restauratie

Stationsplein G, Zandvoort

DeVonk

geeft u meer!

Genieten in Maastricht!
Houdt u van uitgaan, van lekker eten
en drinken' Verkiest u shoppen in
Maastricht of houdt u ervan om eens
een gokje te wagen'
In Maastricht hebben wij voor ieder
wat wils'
Kom genieten van een weekendje
Maastricht Golden Tulip Barbizon
Maastricht biedt u een zeer compleet
verwen-arrangement aan, waarbij u
verblijft m een luxe viersterren hotel
gelegen op 3 km afstand van het oude
stadscentrum van Maastricht

Het arrangement
* twee overnachtingen in Golden Tulip
Barbizon Maastricht
* twee maal uitgebreid ontbijtbuffet
* eenmaal viergangendmer op de dag
van aankomst
*winters welkomstdrankje
* een wandeling in Maastricht met
koffie en vlaai op het Onze Lieve
Vrouweplein
* Infomap van Maastricht
* gratis entreekaartje voor Holland
Casino
De prijs bedraagt slechts ƒ 279,- p.p.
op basis van een tweepersoonskamer
De toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt ƒ 50,- per nacht Deze
aanbieding is geldig op basis van
beschikbaarheid gedurende de maanden december tot en rnet februari
1999
Reserveren kunt u rechtstreeks bij
Golden Tulip Barizon Maastricht
043-3838281 Vermeldt u bij het reserveren dat u gebruik maakt van het
arrangement 'Genieten m Maastricht'

K A D O W I N K E l

O, KOM. £R ££NS
ÜJCTT J£ IN W£T STRaNÜKOSTSSL VINDT

DE TROMPWINKEL

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2A, Zandvoort

OLLSMOaL MOOIS KODOOTJSS
VttN DI£ OUUJS SINT

Grote Krocht 3-5

££N KLOK, ££N KNUFF£L, ££N SLCICOUV£RT
££N M£SJ£ VOOR t>£ COM£VïB£RT
WOD£RN, K.LOSSIBK. £N DSSIGN

ZO£K MIST V£RP£R, BU ONS MO£T U ZUN'

WIJ ZIJN OPEN WOENSDAG 2,
DONDERDAG 3 EN VRIJDAG 4 DECEMBER
TOT 21.00 UUR

KWEKER9J
P. VAN KLI
Van Stolbergweg l, Zandvoort
Tel. 023 5717093

HALTESTRAAT 30 TEL: 023-5735750

DE CONTACTLIJN
Ci is een nieuwe efficiënte manier om snel
In contact te komen met leuke meisjes
vrouwen en mannen via de Contactlijn Op
de Contactlijn 0906 501515 6 kunt u ano
nlem luisteren naai tallo/c serieus mgc
spioken advertenties van le/ers die een
serieu/e partner ol ge\\oon een \riend of
uicndln /oeken
U kunt als Ie/er van een van de nieuws en
hult) aan huisbladen van Weekmedia diiect
icagcien op de ingespioken advertenties
dooi een leuke reactie m te spreken
Uiteraard kunt v i a 0906 501515 6 ook /ell

moniLMi < i n i<i itis lontiKt u h c i t c n u c
pla itsen U Kii|£>t nadat u de a d v c i l e n t i e
h e e l t mm spioken autom Uiscli een bo\
nummci en FIN t ode v in de belcomputei
l l m i n e i k u n t vi l u e i de icaclics op uw
eijin i H i m m e i beluistciui
\oot not; m e e i i c a c t i i s KuiH u de dooi u
iiii>Lspiul\tn u U c i l c i i t i c ook nog pi i Hseii
in on/t KI u i l
Piolxei hel dnec.1 \ c e l mensen hebben op
de/e ui|/e il binnen een oi t u e e da^en
leuke t o n t ie te n nu l a n d e i e n i>cl\ui;t n
(l Ou f/pm)

Vtoor Expert
gaat niets te

MET GRATIS
0-DEUGEIVWl
SCHAIEWSET

SIEMENS S10 LUXE GSM-TELEFOON
i.c.m. 1-JARIC YELLOW-ABONNEMENT
Superklein en luxe Siemens topmodel in
combinatie met 1-jarig Yellow-abonnementvoor
slechts 12,50 per maand (bij eventuele verlenging
na 1 jaar 24,95). Geen aansluitkosten a 108,60.
Abonnenment slechts 12,50 per maand
Geen aansluitkosten a 108,60

Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa.
Gratis Expert All-Risks-Garantie
(bij aankopen boven 490,-).
Geldt niet voor mobiele telefonie.
Üjl) Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten.
jtjl) Vakkundige en snelle service.
Gratis Geluidsgarantie.
=~s) Gratis Video-onderhoud
L=3l) Gratis Omruilgarantie.

SAMSUNG
800 WATT
MAGNETRON
800 Watt magnetron met 3 recepten
en 60 minuten timer. Inhoud 20 liter.
NU SLECHTS

f^ Modern betaalgemak
met o.a. de Expert Creditcard.
/Tx

mm www.expert.nl

PHILIPS HP 610
ELEKTRISCHE TANDENBORSTEL
Oplaadbare Philips/Jordan 2-action plak remover met
roterende borstel en.actievejjp voor/, ,,^
effectieve plak- \
verwijdering, s
NU 2e
APPARAAT
GRATIS.

PHILIPS MICROSET
Superkleinehifiset met Bass Boost én
Incredible Surround voor ruimtelijke
stereoweergave. Digitaletuner met RDS,
CD-speler en cassettedeck. Incl. basreflex
luidsprekers en afstandsbediening.

ACTIE! GRATIS

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

TWEE TUBES EU»»

Haarlem*, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.

TAMOPASTA

•Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. **Audio, video, hifi.

JE

WIJ ZÉ
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Slimme Sinterklazenkopen bij

de Gaper

Dames kado tips
aktie prijzen

Heren Kado tips
aktie prijzen
29,95
36,95
39,95
19,95
78,00
49,95
29,95
17,50
39,50
19,95
39,50
49,95
53,10
35,95

Anaïs Anaïs edt.spray 30 ml. 39,95
Eau de Eden edt.spray 30 ml. 46,00
Eden edp.spray 30 ml. 48,00
Les Belles de Nina Ricci edt.spray 30 ml. 39,50
First v. Cleef en Arpels edt.spray 60 ml. 105,00
First v. Cleef en Arpels edt.spray 30 ml. 69,50
Nina Ricci L'air duTemps edt.spray 30 ml. 44,00
Nina Ricci L'air duTemps zeep 28,00
Tocadilly de Rochas edt.spray 30 ml. 52,00
Sabatini edt.spray 20 ml. 24,95
Femme de Rochas edt.spray 30 ml. 49,95
Ck One edt.spray 30 ml. 55,00
Hugo Women edt.spray 25 ml. 59,00
Laura Biagiotti edt.spray 15 ml. 39,95

34,95
19,95
32,95
42,95
22,95
50,40
29,95
19,95
50,40
28,95
35,95
65,00
34,95

Fahrenheit after shave 50 ml. 48,00
Tycoon van Marbert edt.spray 75 ml. 39,95
Paco Rabanne aftershave 75 ml. 39,95
Paco Rabanne edt.spray 50 ml. 59,00
Paco Rabanne edt.spray 30 ml. 29,95
Roma aftershave 75 ml. 56,00
Paco Rabanne douchegel 300 ml. 42,95
Marbert Man douchegel 400 ml. 29,95
Hugo Boss no. 1 aftershave 50 ml. 56,00
Cacharel aftershave spray 30 ml. 34,00
Cacharel edt.spray 30 ml. 44,00
Paco Energy edt.spray 100 ml. 78,00
Paco Rabanne XS edt.spray 30 ml. 39,50

Nu

Super assortiment geschenksets
Poëme Lancôme: edp.spray 30 ml.+douchegel+bodymilk
t.w.v. 97,70 nu
Tresor Lancôme: edp.spray 50 ml.+bodymilk+geurkaars
t.w.v. 127,50 nu
Hugo Women: edt.spray 40 ml.+showergel
t.w.v. 115,00 nu
Giorgio Beverly Hills edt.spray 30 ml.+bodymilk
t.w.v. 89,95 nu
Anaïs Anaïs 50 ml. edt.spray + bodymilk+douchegel
t.w.v. 106,95 nu

Eau de Eden 50 ml. edt.spray+bodymilk+douchegel
t.w.v. 99,50 nu
Lou Lou 50 ml. edp.spray+bodymilk+douchegel
t.w.v. 115,00 nu
Paco Rabanne XS 50 ml. edt.spray+bodymilk+douchegel
t.w.v. 110,00 nu
Hugo Women badset: bodymilk+douchegel
t.w.v. 77,00 nu

69,00
105,00
89,15
71,10
67,50
67,50
74,25
85,00
60,30

Heren geschenksefs
De nieuwe Hugo Boss "Boss"
edt.spray 50 ml.+deo spray
tw.v. 128,00 nu
Versace The Dreamer 50 ml. edt.spray
+douchegel t.w.v. 132,00 nu
Hugo Boss "Hugo" edt.spray 100 ml.
+deo spray t.w.v. 145,00 nu
Cacharel pour homme edt.spray 50 ml.
+zeep t.w.v. 85,00 nu
Versace "Black Jeans" edt.spray 75 ml.
+douchegel t.w.v. 111,00 nu

107,10
113,00
103,50
62,55

99,00

Diverse leuke kado's bij uw aankopen, o.a.
Knuffelbeer bij aankoop van een 50 ml. edt.spray van
Giorgio Beverly Hills.
Biotherm douchegel t.w.v. 29,50 kado bij aankoop van twee
Biotherm homme produkten.
Mooie Versace sjaal gratis bij aankoop van
White Black Jeans eau de toilette.
Van Cleef bodymilk t.w.v. 40,00 kado bij aankoop van een van
Cleef eau de toilette.

ziens bij de
OIO
DROGISTERIJ

DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT TEL. 023-5712513. SPAAR ONZE KASSABONNEN

DONSJACK

VAN: 169.95
NU: 109.95

HANDSCHOENEN
VAN: 29,95
NU: 20.=

SKI PULLY'S
2 VOOR 30,=

WINTERSPORT
MICHAEL LIJESEN
KERKSTR.16 2042JE ZANDVOORT

ONDERKLEDING

TOTZIENS !!
Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en
een gemiddelde leesduur van zo'n 21 minuten ligt het
voor de hand dat de personeels- en opleidingsadvertenties goed gelezen worden.
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving ons kantoor.
Amsterdam 020- 562 30 76
Amstelveen 020- 347 34 22
Zandvoort 023- 571 71 66
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Ook voor u...
* SCOOTER
* BROMFIETS
SPARTA-MET

Loop eens binnen
en bromfiets naar buiten!

KOCHSTRAAT 8 NIEUW-NOORD-ZANDVOORT-TEL 023-5716504

Voor de gezellige
Sinterklaasavond heerlijke
fondue- en gourmetschotels.
Wij adviseren u er graag over!
Tevens hebben wij weer
hartige letters en staven.

ZEESTRAAT 54 B
Mooie karakteristieke bovenwonmg gelegen m
het centrum van het dorp op loopafstand van
het strand en station

Wij zoeken nog een
winkelverkoopster en een
jongen voor het schoonmaken.

INDELING
Entree/hal, woonkamer met open keuken en
balkonnetje, ruime slaapkamer achter met ruim
balkon op het zuiden, badkamer met douche en
toilet, bergkast met combi c v -ketel

Topslagerij Vreeburg

DE RUYTERSTRAAT 54

VAN GALENSTRAAT 98

BURG. VAN FENEMAPLEIN 13/2

Royaal 4 kamerappartement verbouwd naar 3
kamers op de 1e verd met uitzicht op zee Op
steenworp afstand van strand, zee en boulevard

Aan de Noordboulevard gelegen 3-kamerappartement op de 4e (hoogste) etage met uitzicht op

INDELING
entree, L-vorm woonkamer (voorheen 2 kamers), studeerkamer, slaapkamer, keuken, badkamer met toilet, douche, wastafel en wasmachine-aansluitmg Balkon op het zuidwesten
' berging op de begane grond
" gebouw met lift
" servicekosten ƒ 400,- per maand

Royaal 4-kamerappartement verbouwd naar 3
kamers op de 1e verd met redelijk zeezicht
Op steenworp afstand van strand, zee, boulevard, N S -station, winkels en dorpskern

INDELING
entree, gang, L-vorm -woonkamer met toegang
tot balkon(Z-W), slaapkamer, moderne keuken
met mbouwapparatuur, moderne badkamer met
bad en een modern toilet
Berging op de begane grond
* appartement geheel v v kunststofkozijnen
* videobeveiliging
' gebouw v v een lift
* servicekosten ƒ 344,67 p mnd inclusief voorschot verwarming

INDELING
entree, royale hal, L-vorm woonkamer, 2 slaapkamers, keuken, toilet, badkamer, balkons, zowel op het oosten als op het westen
gebouw met lift
grote slaapkamer met dubbele wastafels
dient enigszins gemoderniseerd te worden
servicekosten ƒ 493,- per maand
ongeveer 130 m2 mcl balkons
(ongeveer 100 m2 woonopp)

Vraagprijs

Vraagprijs:

üe enige «nnbachfeiijke slager in Zandvoort
Haltestraat 54

ƒ 275.000,-

ƒ 279.000,-

ZANDVOORT
tel. 5712451

AAAAAAAA

WORDT HET VOOR U OP
5 DECEMBER EEN CHOCOLADE
LETTER OF EEN EIGEN HUIS?

AAAA

AAAAAAAA

Wij zijn weer bereikbaar!

PARK DUINWUK
Neem de tijd voor een
goed hypotheekadvies
en bespaar aanzienlijk!

WESTERPARKSTRAAT 21
Haltvrijstaand woonhuis met voor- en achtertuin
met schuur Vlakbij het strand en centrum dorp
gelegen

GROENTE EN FRUIT

Weekreclame: geldig t/m 2 december

JONAGOLD 1 kilo

1."

Het is er weer weer voor!
Dagelijks verse
stamppotten

4.98 per pond

Bel ons voor een
vrijblijvende afspraak.

INDELING
beg grond entree/gang, trapkast, toilet, kameren-suite, moderne keuken met apparatuur
(1998)
1 e verd 2 slaapkamers, luxe badkamer met
douche en 2e toilet (1996)
2e verd 2 slaapkamers, vliermg mt c v opstelImg
* originele details zoals glas-m-lood en deuren
* m de woonkamer een allesbrander en parketvloer
Vraagprijs
ƒ 479.000,-

10 jaar vast

4,65%

Grote Krocht 25
Zandvoort Tel. 5714404
Openingstijden:
ma.-vrij. 8.00-1 8.30 uur
zat. 8.00-17.00 uur

OH, KOM ER EENS KIJKEN WAT CENSE & VAN
ZANDVOORTSELAAN 175
Leuk vrijstaand woonhuis met voor- en diepe
achtertuin
INDELING
beg grond entree/hal, toilet, ruime, uitgebouwde woonkamer met open haard (ca 45 m2),
semi-open keuken en aangebouwde bijkeuken
1 e verd 2 slaapkamers, studeerkamer, apart
2e toilet, nette badkamer met hgbad en aparte
douche
2e verd slaapkamer en berging met vaste kastenwand
* laminaatvloer op de begane grond
* open haard
* lange oprit naar garage
" grote tuin
' grondopp 404 m2
ƒ 725.000,Vraagprijs

REISBUREAU

•

,„•*
-=ôj?)=^ï
^i
IATA
RTP

Cornelis Slegersstraat 2/1
2042 GP Zandvoort
tel 0235732694 fax 0235732695

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDIAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

* slaapkamer met aansluiting voor T V
Vraagprijs
ƒ 259.000,-

LINGEN ALLEMAAL VOOR U IN PETTO HEEFT...

CENSE&
NVM

.MAKELAAR

\LlNGEN

1997

Fa. Gansner & Co.

C.V.-onderhoud
Sint zat stil te dromen
van zijn Spaanse onderkomen
HIJ gaat daar zo graag naar toe
want Sint is nu al een beetje wintermoe
Denkend aan die heerlijke warme zon
zou hij willen dat iedereen naar Spanje kon
Plotseling schoot hem iets te binnen en
dacht aha aha
ik geef een reischeque van
Reisbureau KVSA!!!.'i

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

ZEESTRAAT54 A
Mooie karakteristieke benedenwontng met voortum, gelegen in het centrum van het dorp op
loopafstand van het strand en station
INDELING
beg grond bestaat uit. entree/hal en gang,
woonkamer met originele houten vloer, een serre met fraaie granito vloer en openslaande deuren naar voortuin en een open keuken met diverse mbouwapparatuur Badkamer met douche, toilet en wastafel, een grote L-vormige
slaapkamer (v/h 2 kamers) en een bergkamer
met aansluiting voor wasmachine en c v -opstelImg
* voortuin met sierbestratmg
* keuken met dubbele spoelbak en apparatuur

U heeft al een COMBI-KETEL ABONNEMENT
nnrf112 - per iaar Hiermee wordt uw
ketel iaarl,iks onderhouden en b// een storing
betaalt u geen voom,kosten °fuur1
'°on
Met een ALL-IN contract vanaf f \Pfr
maand betaalt u ook geen matenaalkosten

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Aan een nieuwe
C.V.-ketel toe?

Ben jij stoel genoeg voor
onze huiscollectie...?
.Montis wel.
Wij (van Mondileder Stoutenbeekl
zijn, net als u, best kritisch Daarom
laten we alleen de mooiste en

moM/ï/ï om gespreid te betalen of een
ketel te huren vanaf f 25,- per maano^

>« + 0

bekendste meubelmerken bij ons
binnen Merken als Montis bijvoor

QUWENS /5 "

beeld, met onnavolgbare designs

0800-0998830

^ ^

die u heerlijk laten lezen, luieren en

ƒ

leven. Een merk dat prima past in
Wil onde.houden repareren insul'erer
verkopen on ve.huren «"'zenden
,
verwaimmgs wairrwater en ventiiat»
systemen dooi neel Nederland

onze exclusieve huiscollectie. Want

Vereniging von

• Nederlandse
Indollaliebednivi

naast Montis vindt u nog een groot

VERSE DAGSCHOTEL
VASTE PRIJS ƒ 14,50
;|5^wÖensdajg
^!i Bc^uif v

25-dbiiderdag
Goulasj
l

aantal andere eigenzinnige merken
en meubels die woonwinkelen bi|
Mondileder Stoutenbeek zo bijzon

{BjiiBiÊgji^^

:v i.
•;
lisauzen.-i- ''frites' (li 25== •

30-maandag J
stamjpiïot
BETAALBARE
KWALITEIT

Het lekkerste haalt u bij

i7-vrridag
Verse

1-dinsdag
Kerrie

Open van 16.00-02.00 uur
Gasthuisplein 10 - 2042 JM Zandvoort
Tel. 023-5714638

der maken Of u nu komt om te
liggen of te zitten we zorgen
ervoor dat u alleen het beste vindt

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

-\/-

LA_J

van der Kuijl

Gedipl. Tandprotheticus
Vervaardigen
gebitsprothesen
Nauwkeurige aanpassingen
Snelle reparaties
Garantie en nazorg
Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Tel. (023) 536 60 88
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71-72 - Schalkwijk

UdONT

taarten, roomboterborstplaat,
speculaas, chocolade letters,
marsepein, banketstaaf,
Leonidas bonbons,
prachtig kristal en
karaffen, enz. enz.
Haltestraat 33 - Tel. 5715584

mondileder

stoutenbeek

Wij komen graag bij u thm$
Mondiledor Stoutenbeek Diemen Sniep 7 [Meubelboulevard Diemen), ringweg Amsterdam afslag S113
Telefoon (020) 600 87 59 Soestorberg Amersfoortscstroat 76 Telefoon (0346) 35 20 O?
Bezoek ons ook op Internel www stoutenbeek "'

519.700 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

mmsm
Woensdag 2 december 1998

Nieuwsblad
Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
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Los nummer 2 gulden

Argwaan bewoners
over buurtplannen
ZANDVOORT - „U ver- Oderkerk het noemt, is overtrouwt het niet helemaal," weldigend. De gemeente heeft
stelt wethouder Cees Oder- moeten uitwijken naar een
kerk droog vast tegen het grotere zaal en zelfs daar paseinde van de informatie- sen de vele aanwezigen nauweavond over het nieuwe be- lijks in. Voor de klankbordstemmingsplan voor de groep, de werkgroep die straks
Kostverlorenstraat en omge- daadwerkelijk met de gemeenving. De hele avond heeft hij te en VHP om de tafel gaat
geprobeerd de gemoederen zitten, hebben zich 31 mensen
te sussen. Oderkerk houdt aangemeld. Dat zijn er ruim
de honderd vijftig bewoners twintig te veel, vindt wethouconsequent voor dat de ge- der Oderkerk. Hij wil er ongemeente geen verborgen veer acht overhouden.
agenda heeft. Maar de lucht
in de recreatiezaal van Huis
in de Duinen blijft donderdagavond zwanger van het
wantrouwen.

Mejuffrouw Bloem (Judith Oudejans) houdt de 'boeven' Ardy Henneman, Maarten Bothe en Ton Bavinck onder schot tijdens de
\ oorstelling van het jaarlijkse Sinterklaastoneel
Foto Andre Lieberom

Joeventrio neemt juf Judith in de maling
„O, denneboom, o denneboom," galmt het vrijdagavond in
gebouw De Krocht onder leiding van kerstman Pieter
Joustra vrijdagavond. Het is een opmerkelijk tafereel in de
pauze van de sinterklaasopvoering door de leerkrachten
van de basisscholen in Zandvoort. Maar het is even nodig
om de aandacht van het toneel ter ere van sinterklaas af te
halen en op meester Ge Loogman te richten.
IJ WORDT met kerstversieringen en champagne gehuldigd in de
Orde Van De Gouden Engel,
terwijl alle spelers op het podium gaan zitten. „We wilden
hem op een grappige manier
verrassen," zegt Joustra even
later nog naglunderend, omdat hij al zo lang meewerkt aan

het schooltoneel en omdat hij
tachtig is geworden."
De voorstelling 'De wónderfiets' is vier keer voor de leerlingen gespeeld en deze laatste
voorstelling is voor de volwassenen bedoeld. Er wordt naar
hartenlust geïmproviseerd en
heerlijk geschmierd. De drie

boeven in het stuk, Maarten
Bothe, Ton Bavinck en Ardy
Henneman, zijn daar meester
in, tot groot vermaak van het
publiek. „Dat moet kunnen,"
vindt regisseur Ed Pranssen,
„als het maar een beetje binnen de perken blijft."
Het stuk is in acht repetities
neergezet. Chantal Bouma van
de Mariaschool heeft voor de
tweede keer meegespeeld tussen de oude rotten. ,.Ik werd
meteen in de vaste groep opgenomen. Ze zijn erg aardig voor
me. Maar ik moest wel stikken
van het lachen toen ik van-

avond opkwam en ik iedereen
opeens allemaal rare dingen
hoorde zeggen."
Grinnikend in de deurpost
hebben Stefan Smit en Deny
ten Haaf de voorstelling op de
voet gevolgd. De twee stonden
in de garderobe die avond.
„Op school vond ik het ook altijd al zo gaaf om naar je eigen
meesters en juffen te kijken,"
zegt Stefan terwijl hij een jas
overhandigt aan een vertrekkende toeschouwer. „Wat ik
het leukste moment vond? Ik
vond alles even leuk, ik heb me
rot gelachen," glimlacht Deny.

Huurders watertoren slapen nog prima
ZANDVOORT - Ze hebben nog geen
spandoeken op de watertoren gehangen, accountant Kq van de Graaf en
restauranthouder Wiebe Beekelaar. De
uitspraken van de WD („de watertoren
mag gesloopt worden") vorige week
hebben nog niet tot slapeloze nachten
bij de huurders geleid. Ze reageren er
gelaten op.
De reactie van Beekelaar is erg laconiek.
„Dit speelt al jaren," zegt de bedrijfsleider
van restaurant De Uïtkijktoren. „Ik zie
wel wat er gaat gebeuren. Het zal vast nog
wel vijfjaar duren voordat er een beslissmg over de watertoren genomen wordt.
Ik heb geen emotionele binding met gebouwen, zelfs niet met mijn eigen huis."
Van de Graaf, hoofdhuurder van het restaurant boven en het kantoor beneden,
heeft meer moeite met het afbreken van
de watertoren. „Dat zou ik heel vervelend
vinden. Maar ik moet bekennen dat ik me
er nog niet zo in verdiept heb. Voor mij is
op korte termijn vooral belangrijk dat er
wel iets aan de toren gaat verbeteren. Het

Gewonde
controleur
ZANDVOORT - Een 46-jarige Zandvoortse automobilist
heeft maandagmiddag rond
half vijf een 39-jarige parkeercontroleur aangereden na een
Parkeerovertreding. De man
leed door na de aanrijding.
De automobilist raakte het
onderbeen van de controleur.
In het ziekenhuis bleek dat het
been gekneusd was. De automobilist, die later gearresteerd
werd op de Zandvoorterweg in
Aerdenhout, verklaarde dat hij
niet in de gaten had gehad dat
hij met zijn auto tegen de controleur aan reed. Hij zei dat hij
het niet moedwillig gedaan
had.
De politie heeft de man verhoord en hem daarna weggestuurd. Hij krijgt een procesverbaal.

Waterstanden
Datum HW LW
HW LW
02 dec 01.48 09.55 1411 2205
°3 dec 02.37 1046 14.57 2254
°4 dec 03.25 11.20 1543 00.56
°5 dec 04.12 -.- 16.29 12.05
°6 dec 04.57 00.45 17.15 13.00
°7 dec 05.47 01.35 17.59 13.45
°8dec 06.36 02.15 18.49 14.41
°9 dec 07.25 03.20 19.46 1525
10 dec 08.20 04.04 2046 16.26
Vaanstand:
"M do. 03 dec 16.19 u.
Hoogwater vr 04 dec 03.21 uur
^AP +I29cm.
Uagwater ma 07 dec 13.45 uur.
N
AP -77 cm.

gebouw verkeert m zeer slechte staat."
Hij heeft daarom bij de gemeente onlangs een rapport afgeleverd over de problemen. Het gebouw is aan het 'torderen'.
„Vroeger zorgde het water voor een constante temperatuur van de muren. Nu er
geen water meer in de watertoren zit, nemen de muren de temperatuur van buiten
aan. Dat betekent dat ze uitzetten en
krimpen. Dat leidt tot scheuren," legt Van
de Graaf uit.
De voegen tussen de stenen zijn slecht,
zodat het water door de muren komt. Ook
het dak lekt boven. De houten vloer van
het restaurant wordt regelmatig gerepareerd. „Maar het blijft lapwerk," zegt de
accountant, „bovendien ziet de brandweer graag dat er een tweede trap bijkomt, een aparte vluchtweg voor als er in
het restaurant brand zou uitbreken."
De watertoren dateert uit de jaren vijftig. Enige jaren geleden heeft het waterleidingbednjf de toren verkocht aan de gemeente. Van de Graaf heeft een jaar of
drie geleden een plan bij de gemeente
neergelegd om in de toren appartementen te maken. Floris Paber, eigenaar van

het nabijgelegen hotel Hoogland, wil de
toren betrekken in een kuuroord met
zoutwaterbaden.
Vorige week opperde het raadslid Jeannette van Westerloo (Socialistische Partij) dat er het beste een attractie in kan
komen, zodat toeristen ook iets hebben
om met slecht weer naar toe te gaan. Han
van Leeuwen (D66) wees erop dat de gemeenteraad heeft afgesproken dat de opbrengst van de grondverkoop bij het
pompstation in Bentveld ten goede moet
komen aan de watertoren.
De renovatie is echter volgens Van de
Graaf niet goedkoop. Het gaat minstens
anderhalf tot twee miljoen gulden kosten,
verwacht hij. Bovendien zijn de jaarlijkse
onderhoudskosten volgens hem naar
schatting 50 duizend gulden, terwijl de
huuropbrengst niet veel meer is. „Het is
dus maar de vraag of de bevolking het
ervoor over heeft om geld in de watertoren te stoppen."
Voorlopig gebeurt er nog niet zo veel.
Wethouder Oderkerk heeft beloofd dat hij
een onderzoek zal starten naar de toekomstmogelijkheden voor de watertoren.

'Waarom blijft
niet alles
zoals het is?'

Is het verleden zo besmet en
het vertrouwen in de gemeente
zo gering? Zijn het de vage termen die de stedenbouwkundige van het bureau VHP over de
hoofden uitstort: 'karakteristieke beelden versterken',
'hoofdgroenstructuur', 'expansieruimte voor bedrijven', 'bestemmingsplanprocedure',
'participatie'? Of de waarschuwende rode ballen die plotseling in het kaartje van Zandvoort op strategische plaatsen
verschijnen?
De gemeente heeft zich voorgenomen de bewoners deze
keer niet te confronteren met
een afgerond voorstel. De bewoners zijn voor het eerst van
tevoren uitgenodigd om mee
te helpen met het bestemmingsplan voor de Kostverlorenstraat, Koninginnebuurt,
Nawijnlaan, Zandvoprtselaan,
Kennemerweg en Nieuw Unicum. Het bestemmingsplan
voor deze buurt is ouder dan
tien jaar en hard toe aan vernieuwing volgens de gemeente.
De belangstelling voor het
'pilot project', zoals wethouder

Oderkerk krijgt twee soorten
reacties over zich heen. Aan de
ene kant zijn sommige bewoners blij met de handreiking
van de gemeente en aan de andere kant reageren diverse
Zandvoorters ook erg sceptisch.
Zo bedanken Ronald Zuurendonk uit de Haarlemmerstraat en Ger Cense (buurtbewoner, voorzitter van het Genootschap Oud Zandvoort en
lid van de Monumentencommissie) de gemeente voor het
initiatief. Cense verzoekt wéthouder Oderkerk om de jonge
monumenten in de buurt
maatgevend te maken voor de
omgeving. „We zullen dit zeker
meenemen in de discussie,"
belooft de wethouder. „Het is
zeker de bedoeling dat de
mooie karakteristieke woningen blijven."
„Ik heb vanavond zo vaak
het woord 'karakteristiek' gehoord. Het lijkt wel of ik in een
museum woon," zegt een be-
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woner Niettemin klinkt bij velen de wens dat de gemeente
weinig verandert aan de bestaande situatie „Ik voel een
zekere ongerustheid en ik
denk dat ik voor velen spreek,"
zegt een al wat oudere meneer.
„Waarom kunt u met snel beslissen dat alles blijft zoals het
is. Dat hoeft dan ook niets te
kosten."
„Dat is wel erg kort door de
bocht," vindt de wethouder.
„We gaan niets veranderen ter
wille van het veranderen. Maar
als er nooit iets veranderd zou
zijn in deze wereld dan liepen
we nu nog in berenvellen. Er
zijn bij ons signalen bmnengekomen dat bijvoorbeeld Nieuw
Unicum m de toekomst wil uitbreiden. En zo leven er misschien meer wensen."
Het maakt de buurtbewoners niet rustiger. Diverse
mensen willen weten of de gemeente samen met een projectontwikkelaar zoekt naar
woningbouwlocaties
Oderkerk ontkent. Meneer Van Dijk
voert de druk op door aan te
halen dat de sportvelden van
TZB en de camping verkocht
zijn aan een projectontwikkelaar. „Je hoeft geen Jomanda
te raadplegen om te begrijpen
waarom die projectontwikkelaar die grond heeft gekocht,"
zegt bewoner Marcel de Graaf
Maar wethouder Oderkerk
houdt voet bij stuk „Nee, bij
ons heeft zich geen projectontwikkelaar gemeld En woningen neerzetten mag ook niet
zomaar. Woningbouw is op
voorhand met toegestaan. We
hebben naar mijn weten geen
contact met een projectontwikkelaar We houden mets
achter. U moet niets denken
van die rode ballen op die plek
op het kaartje. En u moet begrijpen dat dit voor ons ook
allemaal heel nieuw is."

'Ik bof,
ik stopte
op tijd'
pagina 3

Eily Keur
over het
Rode Kruis
pagina 5

Doelman
Buchel
redt ZVM
sportpagina

Vragen over de bezorging'
donderdag 9-12 uur

tel 571.7166
Advertenties:tel.571.7166
Redactie: tel. 571 8648

ADVERTENTE

Maus Gatsonides overleden

Perfectie

IJ DE uitreiking van het jubileumboek over het circuit en
over de autosport op 15 oktober haalde hij een van zijn1
laatste stunten uit. Hij verspreidde posters met grappig'
foto's van het nieuwe monument bij het circuit en vertelde hoc
hij de burgemeester te grazen nam

a la van der Horst

Een dag later moest Maus Gatsonides wegens een slepende
ziekte naar het ziekenhuis Het is niet meer goedgekomen met
de altijd zo levenslustige en humoristische Bentvelder De Ie
gendarische coureur en uitvinder van de Gatsometer is zondag
avond op 87-jarige leeftijd overleden

BIJ Co van der Horst is meubeldesign synoniem
aan topdesign Zie bijvoorbeeld deze perfect
vormgegeven fauteuil van Peter Maly Meer
van deze befaamde designer en van andere
topontwerpers vindt u op onze nieuwe, door
Maly zelf ingerichte, design afdeling Welkom'

Ook m ons wooncentrum
Mare Smithuis Keukenarchitectuur SanitairStudio
B A D Boley open haarden en Rem Art Gallery

co van der horst
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'Gatje', zoals zijn bijnaam luidde, beleefde zijn grootste
triomf in 1953. Hij won de Rally van Monte Carlo in een Ford
Zephyr. Lokale faam verwierf hij met de Kraantje Lek Race.
waarvan hij menigmaal de uitslag op ludieke wijze wist te manipuleren. Maus Gatsonides laat de mensheid iets achter waar hi)
zelf de grootste hekel aan had' de Gatsometer, de snelheidsmeter die inmiddels overal in Nederland staat

Bmdenj 2 Amstelveen, 020 6412505 Maandag
tot 13 00 uur gesloten Donderdag koopavond

ADVERTENTIE

Politie controleert bijscholen
ZANDVOORT - De politie heeft donderdag bij de Oranje
Nassauschool tussen acht uur en half negen zes ouders bekeurd,
omdat ze een kind onder de twaalf jaar op de voorbank vervoerden zonder gordel. De politie is van plan de controles ook bij
andere scholen uit te voeren. Ook let de politie extra op fietsverlichting.

Teckels pronken met schoonheid en karakter
ZANDVOORT - „Je kunt niet elke dag kaviaar eten, soms
is het wat eenvoudiger," zegt teckelfokster Wil Woters. Dit
weekend behaalde haar hond Aura Amica een tweede
plaats op de Winnertentoonstelling in Amsterdam. „Natuurlijk is eerste worden nog leuker, maar ik ben helemaal
niet ontevreden hiermee. Bovendien hebben we twee dagen genoten van de tentoonstelling."
Wil is het grootste deel van
haar tijd echter niet zozeer
kwijt aan hondententoonstellingen alswel aan het fokken
van teckels. Negen weken
lang draait alles om de pasgeboren teckeltjes.
„De eerste week doe ik 's
nachts geen oog dicht. Ik
slaap dan op de bank in de
kamer, om er zeker van te zijn
dat alles goed gaat met de
jonkies. Stel je voor dat de
moeder per ongeluk op zo'n
kleintje gaat liggen. Als ze
eenmaal weggaan naar een
nieuwe eigenaar pink ik best
wel een traantje weg, al zeg ik
dat nooit."
Aan de buitenkant verschilt
het eengezinshuisje van Wil
niets met de andere woningen
aan de Flemingstraat. Maar
bij binnenkomst heeft de bezoeker geheid een meute teckels aan de benen hangen, die
nieuwsgierig snuffelend en
keffend de gast verwelkomen.
„Het zijn allemaal dames

met een stamboom. Als je begint met het fokken dan moeten de namen van het eerste
rest allemaal beginnen met
een 'A', de tweede met een 'B'
enzovoort, op volgorde van
het alfabet dus. Deze vijf grieten zijn mijn eigen honden.
Het is sneu om een reu er bij
te houden, want de teefjes zijn
twee keer per jaar loops, dan
wordt zp'n beest knettergek
natuurlijk. Maar ik vind zowel
de mannetjes als de vrouwtjes
prachtig, het zijn echte karakterhonden."
Sommige dragen dan ook
statige namen als Isa Dynamita.
In een hoek van de kamer
staat een houten hok van
twee bij twee meter. Een
schril contrast met de gezellig
aangeklede woonkamer, waar
romantisch kaarslicht overheerst. „Dat noem ik de puppie-ren," lacht Wil. „Hier verblijven de kleintjes de eerste
weken van hun leventje."
Voor het fokken van klasseteckels is het van het grootste

„Ik blijf er altijd Dij, om toe
te zien of ze goed aan elkaar
vast blijven zitten. Dat kan
wel zo'n drie kwartier duren,
dat is normaal voor honden.
Voor teckel Madelief had ik
een 'date' op het platteland in
Drenthe. De bazin van de reu
had een comfortabel plekje
binnen gereed gemaakt, maar
alhoewel Madelief reu Fredenk wel zag zitten, liet ze zich
met bestijgen."
„We besloten toen, ondanks
het slechte weer, naar buiten
te gaan We waren nog maar
net aan het wandelen, of het
gebeurde spontaan. Intussen
zaten wij op onze knieën m de
modder te tandenklapperen,
Wil Woters won met de parmantige Aura Amica dit weekend de dus we hebben ze voorzichtig
tweede prijs op een internationale hondentcntoonstelling
opgetild, zodat Fredenk binFoto KÜI m Schut nen de klus kon afmaken,"
lacht Wil.
belang om de mooiste exem- al of het wat gaat worden of
plaren aan elkaar te koppelen. niet," zegt Wil. „Want ik kan
Een van de jonkies van MaWil struint dan ook vaak ten- het me niet permitteren om delief, Whisper, heeft zijn
toonstellingen af op zoek naar een niet zo mooi uitgevallen mandje m het burgemeestersde ware Jacob voor haar teckel op te voeden, daar heb huis staan.
vruchtbare 'modellen'.
ik gewoonweg geen ruimte
„Mevrouw Van der Heijden
voor."
weet hoe ze moet omgaan met
Haar meisjes hebben trouwens al tientallen prijzen geAls de perfecte reu gevon- teckels. Ik kon Wlusper met
wonnen, getuige de vele glim- den is worden er naarstig af- een gerust hart bij haar achmende bekers boven op de spraken gemaakt tussen de terlaten. Maar als ik twijfel,
kast. Zo heeft Aura Amica eigenaren van beide partijen. dan gaat de koop niet door.
voorafgaand aan haar succes Als de vrouwtjesteckel 'staat', Want teckels zijn dominant
dit weekend in Amsterdam al de periode dat ze zich wil la- en je moet ze stevig opvoeden,
de titel miss Luxemburg/Ne- ten dekken, dan worden de daarom hou ik zo van ze. Maar
derland in de wacht gesleept. honden zo snel mogelijk bij el- wee je gebeente als je niet de
„In het nest kijk ik eigenlijk kaar gebracht.
baas bent over een teckel."

mij'n omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
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12 december 1997
2 december 1998
Veel fijne herinneringen verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons miclen maar altijd in ons hart.

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL

Hetty Schouten-Heeres

4-12-1918
26 november 1998

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

4-12-1998

8O jaar

Wendy Michelle Moor e

(^ CUeruij

Dochter van

Van harte gefeliciteerd!

Mike Moore & Katja Sandbergen
Loreiitystraat 305 - 2041 RM Zandvoort

Kinderen en
Kleinkinderen

SLUITING CENTRALE BALIE
TIJDENS FEESTDAGEN

Katja en Mike

J

bedankt voor onze
prachtige^M^indochter

1948<* 1,998

De feestmaand december staat weer voor de
deur Tijdens de feestdagen is het Raadhuis op
de volgende dagen gesloten
Donderdag 24 december: Centrale Balie
om 12.30 uur gesloten (geen avondopenstelling).
Alle gemeentelijke afdelingen vanaf 15.00
uur gesloten.
Vrijdag 25 december: Raadhuis de gehele
dag gesloten.
Donderdag 31 december: Centrale Balie
om 12.30 uur gesloten (geen avondopenstelling) i.v.m. kasopmaak en inventarisatie voorraden. Alle gemeentelijke afdelingen vanaf 15.00 uur gesloten.
Vrijdag 1 januari 1999: Raadhuis de gehele
dag gesloten.
Maandag 4 januari 1999: Centrale Balie en
alle gemeentelijke afdelingen vanaf 11.00
uur geopend.

~/

'\\Jeriby MtcheLLe
(Opa) Ruud en (Oma) Hannie Sandbergen

Eet kaarsje is opgebrand,
het vlammetje is gedoofd.

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 23 november vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 48 door B&W genomen besluiten is op maandag 30 november vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

Aaltje Meijvis-Klijzing

Als ik eens mijn ogen sluit
en 't leven vliedt er uit
En men vraagt, wat heb je met
dit leven gedaan
Was het goed? of was het statig?
Was het vlot? of was het matig?
Och vergeef het mij dan maar
Want ik heb mijn best gedaan.

Wilty van Densen-van Duijn
Zandvoort,
Zandvoort,
25 mei 1930
26 november 1998
is van ons heengegaan, mijn vrouw, onze moeder,
schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder
en tante.
J. van Densen
Ineke en Jan
Willy
Sonja en Joop
Hans en Helen
Willem en Yolanda
Renéenjanneke
Rob en Marijke
Ron en Inez
Boy
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
J. van Densen
v. Lennepweg 59/2
2041 LC Zandvoort
De crematie heeft op uitdrukkelijke wens van de
overledene in stilte plaatsvonden.

Bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zo lang in
ons midden mochten hebben, geven wij U kennis
dat op 93-jarige leeftijd van ons is heengegaan onze
lieve moeder, oma en ouwe-oma

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

6 clec.
1988

6dec.
1998
In memoriam

Wim Schoo
een mens met een "Hart van Goud"
dat zal vast nog iedereen weten,
een vader om nooit te vergeten

VERGADERING
WELSTANDCOMMISSIE

A. LAVERTU

De Welstandscommissie vergadert donderdag
10 december 1998 om 15.30 uur De plaats

NATTJURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles wat ermee verband houdt.

Gedurende dezelfde periode staat m deze wijk
een preventiebus waar men terecht kan voor
meer informatie over het project Veilig Wonen
De preventiebus staat steeds van 1000 tot
16 00 uur van woensdag 9 tot en met zaterdag
12 december, van maandag 21 tot en met 23
december 1998 en op zaterdag 9 januari 1999
geparkeerd aan de NIC Beetslaan, hoek Van
Lennepweg Van dinsdag 15 tot en met vrijdag
18 december staat de bus geparkeerd op de Van
Lennepweg ter hoogte van de Hofdijkstraat
Het gemeentebestuur roept iedereen op aan dit
project deel te nemen om zo het inbraakrisico te
verkleinen

Het KGA wordt ingezameld op bepaalde punten
in het dorp. De zogeheten Ecocar rijdt een route
met enkele halteplaatsen Het KGA kan op
bepaalde tijden naar deze plaatsen worden toegebracht.
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 8
december 1998
De route loopt via de volgende halteplaatsen
Corn Slegersstraat
08 15 - 09 00 uur
Schuitengat
09 1 5 - 1 0 00 uur
Brederodestraat/
10 15 - 1 1 00 uur
Fnedhoffplein
11 1 5 - 1 2 00 uur
Tolweg
1 2 4 5 - 13 30 uur
Sophiaweg

GEMEENTE

Van Lennepweg/
J P Thijsseweg
Prof v d Waalstraat
Bramenlaan (Bentveld)
De Ecocar zal dus per
aanwezig zijn

13 4 5 - 1 4 30 uur
14 45 - 15 30 uur
15 45 - 1 6 30 uur
halteplaats 45 minuten

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
98194B Curiestraat 2A plaatsen roldeur
98195B Brederodewijziging
verleende
straat 205D
vergunning 98-125B
bouwen woning
98196B Haltestraat 1 wijziging bouwplan
De genoemde aanvragen liggen ter inzage by de
Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden, kunnen binnen een termijn van twee weken na publicatie,
schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wnzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouw- en reclamevergunningen
98004B Landgoed Groot plaatsen tijdelijk direcBentveld
tieverblijf (23-11 -98)
98140R Haltestraat 54 wijzigen en veranderen reclame (17-11-98)
vergroten
woning
98142B Boul Paulus
(23-11-98)
Loot 67
vergroten logiesge98144B Brederodebouw (23-11-98)
straat 56
dakkapel
98152B Dr C.A Gerke- plaatsen
straat 15 rood (23-11-98)
uitbreiden
hobby/
98155B Duindoornbergruimte (23-11-98)
laan 15
plaatsen
dakkapel
98158B Tolweg 37
(23-11-98)
98175B Park Duynwyck het gewijzigd uitvoeren bouwplan 97-106B
(24-11-98)
het gewijzigd uitvoeren
98180B Mansstraat 5
bouwplan (23-11-98)
U kunt deze vergunningen inzien by de Centrale
Balie van het Raadhuis gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen, gedurende
een termijn van zes weken na de aangegeven
datum van verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort Het indienen van een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking
In geval van onverwijlde spoed kan een verzoek
om voorlopige voorziening worden ingediend bij
de president van de rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een afschrift van het bezwaarschrift

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

wensen

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD Dl REKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

HUIS

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

>

Heeft een origineel idee voor
de feestdagen.

ƒ55,-

Wij hebben cadeaubonnen vanaf ƒ 50,voor een deskundig woonadvies.

ex. BTW

Bel voor info. Tel.: 023-5716442.
Oosterparkstraat 54 Zandvoort.

UJ| uitvaartverzorging
kennemerland bv

de krant helpt
u op weg

Uw groet in

B

Nieuwsblad
van 22focembvr1998.

HERENWEG180
2101 M V HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Ik kies model:

è

Uw gasbedrijf adviseert

STOOKAKTIE '98/'99
uitgerekend voor U!

Dirkje Paap-Koning
weduwe van Jozefus Franciscus Paap
Si e n en Jaap
José en Evvald, Joyce, Nicole
Martine en Herman, Ralf, Sabine,
Larissa
Joop en Akke
René en Esther, Ruben
Frank
Arthur en Hetty
Haarlem, 30 november 1998
Correspondentieadres:
van Ostadestraat 19
2042 VR Zandvoort
Kr is gelegenheid tot afscheid nemen op woensdag
2 december a.s. van 19.00 tot 19.30 uur in het
Uitvaartcentrum, Poststraat 7 te Zandvoort.
De begrafenis zal plaatshebben op donderdag
3 december a.s. om 12.00 uur in het familiegraf op
de Algemene begraafplaats, Tollensstraat te Zandvoort.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in de aula op de begraafplaats.

PROJECT VEILIG WONEN
De wijk Oud Noord (de NIC Beetslaan ter hoogte van de kruising met de Van Lennepweg en de
Van Lennepweg ter hoogte van de T-kruismg
met de Hofdijkstraat} zal in het kader van het
Integraal Veiligheidsbeleid vanaf maandag 7
december aanstaande tot en met vrijdag 15
januari 1999 door het inbraakpreventieteam van
het project Veilig Wonen worden bezocht
Via een brief worden de bewoners van Oud
Noord uitgenodigd een afspraak te maken met
een lid van het inbraakpreventieteam Naast het
geven van gratis inbraakpreventie-adviezen
besteden de inbraakpreventie-adviseurs ook
aandacht aan de woonomgeving in de wijk
Gekeken wordt, mede naar aanleiding van
opmerkingen van bewoners, of er in de wijk
onveilige plaatsen zijn De bevindingen worden
doorgegeven aan de gemeente, die daar vervolgens mee aan de slag gaat

KLEIN GEVAARLIJK AFVAL

Bedroefd, maar met grote dankbaarheid in ons
hart voor alles wat zij voor ons is geweest, geven
wij u kennis dat van ons is heengegaan mijn innig
geliefde moeder, onze schoonmoeder en tante
weduwe van Wilhelmus Johannes Meijvis
-fr 25 april 1915
129 november 1998
Vol eenvoud was haar leven, nooit op zichzelf gericht.
Zich steeds voor anderen gegeven, dat was haar
hoogste plicht.
Henny Meijvis
Familie Klijzing
Familie Meijvis
Correspondentieadres:
H. Meijvis
Lorentzstraat 601
2041 RV Zandvoort
Tel.: 023-571.75.73
Mijn moeder is overgebracht naar het uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar geen
bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 3 december om 15.45 uur in crematorium
Velsen, Duin en Kruidbergerweg 2-4 te Driehuis
(Velsen).
Na afloop van de plechtigheid zal er gelegenheid
zijn tot condoleren in één van de ontvangkamers
van het crematorium.
Geen bezoek aan huis.

van vergaderen is Raadhuis, Swaluëstraat 2,
Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Ruimte en Onderhoud,
afdeling Ontwikkeling en Beheer, telefoon (023)
57401 00

Naam:

ƒ80,-

Adres:

ex. BTW

Postcode:
Plaats:

Streefverbruik voor de week van 23- / / t/m 29-11
Normaal
|aarverbruik

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4500
5000
5500
6000
6500

Week
Streefverbruik
(kolom 3)
31
39
47
55
63
71
79

86
94
102
110
118
126
133
141
149
157
177
196
216
236
255

Als u eens een tabel gemist heeft, kunt u
aan de hand van het totaal vanaf 1 npvember het streefverbod van die week uitrekenen. Heeft u geen meterkaart?
Bel ons!
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

Totaal
vanaf
l november

105
131
158
177
211
238
264
289
316
342
369
395
422
448
474
501
527
594
658
725
791
857

Kosten
deze
week

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Handtekening

16,74
21,00
25,38
29,70
34,02
38,34
42,66
46,44
50,76
55,08
59,40
63,72
68,04
71,82
76,14
80,46
84,78
95,58
105,84
116,64
127,44
137,70

editie 17

Mijn tekst luidt:

ƒ105,ex. BTW
nv Energiebedrijf
Zuid-Kennemerland
Tel. 023-5235123

Inzenden tot uiterlijk 14 december 1998 aan:
Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort
Tel.:
023 - 571 71 66
Fax: 023 - 573 04 97
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vliegeiland

woensdag 2 december 1998
„Als de werkdruk te hoog wordt, kun je twee dingen doen,"
zegt Gerard van'de Laar. „Blijven mokken of erkennen dat
je wat anders wilt." Van de Laar is 51 jaar. Hij is dertig jaar
onderwijzer. Daarvan is hij 21 jaar directeur geweest op de
Van Heuven Goedharlschool (later De Duinroos). Sinds l
september is hij weer gewoon onderwijzer op de Duinroos
in Zandvoort-Noord.

ZANDVOORT - Op dinsdag
december worden om kwart
Ivoor vier de protestkaarten
•an de actie 'Laat de kust met
ust' (gericht tegen een vliegeiand voor de kust) aangeboden
an minister Netelenbos. Bij
eze overhandiging zijn in elk
jeval de Zandvoortse dorpsnnroeper Klaas Koper en acicvoerder Eugène Weusten
lanwezig. Inmiddels zijn er
/anuit Zandyoort 1200 propstkaarten ingestuurd. Het
rotaal aantal kaarten is nog
net bekend.
K BEN erin gerold. Di- sport, directeur zijn. Zeker als
Op vrijdag 11 december wil
recteur worden ging ei- je ook een privéleven wilt hebMilieudefensie overigens een
genlijk min of meer van- ben."
«enselijke keten rondom het
„Toch was dat niet waarom
zelf. Ik was na een paar
Binnenhof leggen om te pro- jaar in Amsterdam en Amstel- ik er uiteindelijk een punt achpsteren tegen het vliegeiland. veen vanaf 1971 onderwijzer ter gezet heb. Nee. Ik was niet
Het kabinet vergadert hier na- aan de Van Heuven Goedhart- meer tevreden over wat ik
nelijk op deze dag over. Op 18 school en zes jaar later werd ik deed. Want ik had het gevoel
december neemt het kabinet directeur op dezelfde school. dat ik alles half deed. Dat is
uiteindelijke beslissing.
Ik deed het erbij. Dat ging ook onbevredigend. De stukken
makkelijk, want ik kon heel moesten af. Die kregen prioriwat dingen overlaten aan an- teit. Ik kwam er niet meer aan
oud Noord
deren. Zoals de financiële ad- toe om bij een collega in de
ZANDVOORT - Alle bewo- mimstratie, de leerlingenadmi- klas te gaan kijken of om meer
nprs van Oud-Noord mogen nistratie, het inkoopbeleid. aandacht te besteden aan het
van de gemeente meepraten Het was allemaal nog niet zo project 'Weer samen naar
iver de knelpunten in hun gespecialiseerd en ingewikkeld school', dat leerlingen uit het
wjk. Op dinsdag 8 december als nu met al die regels van het speciaal onderwijs op gewone
l van half acht tot half tien) is ministerie."
basisscholen moet houden."
•i daarom een bijeenkomst in
„Vorig jaar oktober kwam ik
„Het extra salaris dat ik
het Bode Kruisgebouw (Nico- kreeg, verdeelde ik onder mijn na de herfstvakantie vermoeilaas Beetslaan 14).
collega's. We gingen er één der op school dan normaal.
Al sinds de zomer hebben di- keer in de drie maanden van Anders heb ik altijd weer zin
,erse bewoners bij de gemeen- uit eten in Haarlem. Het was heb om er tegenaan te gaan,
ü ideeën aangeleverd over een jong en enthousiast team maar ik zag er nu als een berg
um buurt. De gemeente pre- van twintigers en dertigers en tegenop. Ik had hartkloppinsenteert het resultaat van deze ik kwam uit een sociaal nest. gen, ik sliep slecht."
inventarisatie dinsdagavond. Vandaar."
„'Blijf voorlopig maar eens
Ook heeft de gemeente een
„Je kunt niet zeggen dat ik thuis', raadde mijn arts me
,peciale folder over het project op een voetstuk stond toen ik aan. Vier maanden ben ik
van Oud-Noord. Die is ver- eenmaal directeur was. Daar- thuisgebleven. Om na te denaijgbaar op het gemeente- om ben ik er nu ook niet van ken. Ik ben eruit gekomen. Zo
huis.
afgevallen. Gezag heb je. Dat wilde ik niet verder. Van de gehangt aan je broek of niet. meente heb ik alle medewerMaar een schoolhoofd is op king gekregen. Ik mocht weer
Sint op bezoek
deze school niet iemand met gewoon onderwijzer worden en
ZANDVOORT - De Rabo- een status. Ik was gelijk aan er is een interim-directeur bebank viert ook sinterklaas. een ander. Droeg ook geen noemd. Ze zijn nu bezig met
Vanmiddag (2 december) is pakken of zo."
een opvolger. Inmiddels heb ik
sinterklaas van twee tot vier te
„Het is steeds zwaarder en in landelijke kranten gelezen
s;ast bij de Rabobank, die ge- ingewikkelder geworden. Een dat er nog honderd collega's
vestigd is op de Grote Krocht. directeur op een kleine school zijn die dezelfde stap hebben
Hij geeft de kinderen die al eer- heeft officieel anderhalve dag gezet."
der een schoen hebben opge- voor zijn administratieve ta„Tot nu toe heb ik er geen
haald een leuk cadeau. Boven- ken. Maar daar red je het niet moment spijt van, want ik ben
dien reikt hij om half vier een in. Ik werkte ook 's avonds en blij dat ik van het schuldgevoel
piijs uit aan het kind dat de in het weekend. Het is top- af ben dat ik zo vaak had. Het
mooiste tekening heeft geinaakt.
ZANDVOORT - Goede
huisvesting, verkeersveüigKerstmarkt
heid, minimabeleid, sociaalZANDVOORT - De kerst- en cultureel werk, zorg- en
markt in het dorp gaat niet dienstverlening en een goede de gemeenteraad en het colledoor, maar er is wel een sfeer- gezondheid. Dat zijn de ge van Burgemeester en Wétvolle kerstmarkt in Huis in de speerpunten waarop de se- houders gevraagd en ongeDuinen op woensdag 9 decem- niorenraad zich gaat richten vraagd over allerlei onderwerbor. Van drie tot vijf is in de de komende j aren. De senio- pen. De seniorenraad heeft nu
lecreatiezaal van het verzor- renraad heeft dit donderdag
vastgesteld welke onderwereingshuis de kerstsfeer te zien, in een beleidsvisie vastgepen prioriteit hebben.
Fe proeven en te horen. Bewo- legd.
Op korte termijn wil de seners van Huis in de Duinen en
niorenraad zich verdiepen in
handwerksters van het Rode
een standpunt over het ZorKruis hebben prachtige kerstDe seniorenraad adviseert gloket. Dat loket moet een
kaarten gemaakt. Bloemiste
Nicole Fleur verkoopt kerststukjes en er zijn kleine kerstboompjes plus beschilderde
glazen te koop.

'Ik bof, ik ben op tijd gestopt'

I

Goedkoop water

Gerard van de Laar heeft nu meer tijd om de kinderen in zijn klas te helpen
schuldgevoel omdat ik nog zoveel meer had willen doen op
een dag."
„Ik geniet weer. Nu kan ik
weer kinderboeken schrijven.
Ik ben op de helft van mijn
zesde boek. Maar ook het lesgeven is heerlijk. Laatst heb ik
een meisje uitgebreid een rekensom uitgelegd. Bij de derde

keer lichtten haar ogen op. Ze
snapte het. Kijk, dat was een
mooi moment. Dat is nou mijn
vak, dacht ik."
„Natuurlijk is het niet allemaal kommer en kwel geweest,
die 21 jaar. Er waren genoeg
hoogtepunten. Ik wil ook zeker
niet naar voren komen als een
zielige zieke meester. Want dat

is niet zo. Het is niet tragisch
Ik bof dat ik bijtijds ingezien
heb dat ik zo niet door moest
gaan."
„De nieuwe generatie directeuren zal meer manager moeten zijn en minder onderwijzer.
Ze moeten wel dicht bij het onderwijsveld blijven staan. Af en
toe een klas overnemen van

Seniorenraad verdiept zich eerst in Zorgloket

ZANDVOORT - Het Cultuleel Centrum/Zandvoorts Museum is sinds gisteren gesloten
wegens
vertaouwingswerkzaamheden. Halverwege 1999
moet er een vernieuwd museum tevoorschijn komen.

Winterconcert
ZANDVOORT - Op woensclag 9 december organiseert
muziekschool New Wave een
'unterconcert in de Hervorm cie Kerk. Leerlingen, oud-leerLngen en docenten trakteren
de Zandvoortse bevolking op
een gevarieerd programma.
Ook het Meteorenorkest van
muziekcentrum Zuid-Kennemerland treedt op. Het concert begint om half acht. De
toegang is gratis.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
3-ntveld en Aerdenhout Verschijnt op
oensdag Uitgave Weekmedia BV
^ jofdredacteur J M Pekelhanng
- ecteur/uitgever C A Pelle

uitvoering ervan. Ook de seniorenraad vindt dat het Zorgloket er moet komen. Over de
precieze invulling ervan gaat
de seniorenraad de komende
tijd nadenken.
Geschikte woningen en een
sociaal veilige woonomgeving
vindt de seniorenraad belangrijk. Ook veilig deel kunnen nemen aan het verkeer is volgens

ZANDVOORT - Het college van Burgemeester en Wethou-

Op Meubelboulevard Amsterdam-Diemen zie je de leukste
Sint-kadootjes. Maar hou 't stil,
't moet wel een surprise blijven!

resultaten van het onderzoek bekend maken.

De SP constateert dat het
onderzoek nodig is omdat
Zandyoort één van de meest
vergrijsde gemeenten van Nederland is. Die vergrijzing zal
alleen maar toenemen, vreest
deze partij. De woningmarkt is
niet toereikend om te voldoen
aan de behoeften van de ouderen.
„Na de bebouwing van de
laatste grote bouwlocatie
(Park Duijnwijk, red.) is er
geen ruimte meer voor nieuwbouw voor senioren," zegt de
SP. Daarom moeten volgens
deze partij de portiekflats be-

ter geschikt gemaakt worden
voor ouderen, zodat zij er langer kunnen blijven wonen. Een
lift is daarvoor een vereiste,
meent de SP.
Alle partijen staan achter
een onderzoek naar liften in
portiekflats.
Dat er geen huizen meer gebouwd kunnen worden, is volgens het CDA en D66 echter
niet waar. D66 ziet nog mogelijkheden in Zandvoort-Noord.
Het D66-raadslid Han van
Leeuwen verwacht veel van
een herschikking van de gebpuwen op het industrieterrein.
„Bovendien is het in de toekomst heel goed mogelijk dat
de rioolwaterzuivering minder
ruimte inneemt, doordat de
techniek steeds geavanceerder wordt. Dan komt er mogelijk ruimte vrij voor nieuwbouw."

de ouderen van groot belang.
Daarom heeft de seniorenraad
onlangs een uitgebreide brief
met knelpunten naar de gemeente gestuurd.
Als het aan de seniorenraad
ligt, publiceert de gemeente
jaarlijks een minima-effectrapportage. Dit moet aangeven
hoeveel minima gebruik maken van speciaal voor hen be-

Foto Anclio Lu'beiom

een collega die een vrije dag
heeft. Maar de directeur-leerkracht van vroeger heeft zijn
tijd gehad Ik besef dat ik figuurlijk een uitstervend ras
ben en om mezelf letterlijk
voor uitsterven te behoeden
ben ik weer leerkracht geworden."
Monique van Hoogstraten
doelde voorzieningen (zoals
kwijtschelding van belastingen) . De gemeente moet maatregelen treffen dat meer minima er gebruik van maken vindt
de seniorenraad.
Ook moet de gemeente het
sociaal- en cultureelwerk en
sportactiviteiten voor ouderen
en gehandicapten stimuleren.
In het algemeen geldt dat de
gemeente hierbij goed moet
letten op de variëteit in en tussen ouderen, aldus de seniorenraad.

Daklozen kunnen voortaan
overdag koken en knutselen

ders gaat uitzoeken of er liften in lage flats geplaatst kunnen
worden. Dit onderzoek vindt plaats op verzoek van de Socialistische Partij. Binnen een half jaar moet het college de

tedactie: Robbert Wortel (chef), Frank
"ui|pers (plv-chef), Monique van Hoog!> 'aten, Joyce Schreuder
'ormgevmg/Systeemredactie Dick Piet
vlief), Willem Bleesmg, Hero Blok, Paul
'-isse. Fred Frereiean, Pieter Hendal,Theo
*-n der Linden, Yvonne Mulder, Andre
' jyfersant
cretanaat en redactiepromotie Trudy
" ^enkamp, Henny Lanser
iasthuisplem 12, Zandvoort Postbus 26,
"C-IO AA Zandvoort Tel (023) 571 8648
"x (023) 573 0497
•Vntoor geopend maandag van 13 tot 16
uur dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
v?n 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, donder^3 van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16

BAALBERGEN, HOUWEUNG INTERIEUR, MIJNDE8S,
MONDIIEDER. MONTE1, OASE, VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER CENTRUM, STOK MEUBELCENTER, VALHAL
Info (020) 69093 16

Party van de Arbeid vernieuwt
ZANDVOORT - De Partij van de Arbeid heeft maandagavond
haar (interim-)bestuur vernieuwd. Erna Meijer is interim-voprzitter Leo Heino opgevolgd. Interim-penningmeester Maaike
Koper heeft plaatsgemaakt voor Hans Vader. Voor interimsecretaris Folkert Bloeme is nog geen opvolger gevonden.
Meijer, die bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar op de
vierde plaats stond en daardoor net niet in de raad kwam, heeft
zichzelf voorlopig twee doelen gesteld. „Ik wil meer mensen naar
de ledenvergaderingen krijgen en ik wil me actief inzetten voor
de provinciale verkiezingen die eraan komen."

ZANDVOORT - Dak- en
thuislozen hoeven zich niet
langer overdag te vervelen.
De stichting Release wil in
Haarlem met medewerking
van de gemeente Zandvoort
een dagactiviteitencentrum
opzetten.
Wethouder Oderkerk (WD)
heeft op aandringen van de
PvdA toegezegd vijfduizend
gulden subsidie aan Release te
geven. Gert Toonen (fractievoorzitter van de PvdA) vindt
dat Zandvoorters ook profijt
hebben van de activiteiten, al
komt het nieuwe centrum in
Haarlem te staan. Volgens Re-

lease-woordvoerder H. Post
komen ongeveer veertig Zandvoorters in aanmerking voor
het nieuwe project.
Release is van plan de daken thuislozen overdag te laten
koken, fietsen te laten opknappen, naaien, schrijven, biljarten en tafeltennissen. Het centrum moet voor een groot deel
door de dak- en thuislozen zelf
gerund worden. Bovendien wil
Release het Straatjournaal, de
daklozenkrant van Haarlem,
meer laten verkopen. Het
Straatjournaal moet een professionele redactie krijgen en
voortaan maandelijks verschijnen.

Geen uitsluitsel over Zalmsnip

ZANDVOORT - Zandvoorters die benieuwd zijn of ze hun
Zalmsnip vanaf 2000 rechtstreeks of indirect krijgen, moeten
voorlopig nog even hun nieuwsgierigheid bedwingen. Andries van Marie, wethouder Financien, geeft daar pas over
ZANDVOORT - Het Toonkunstkoor treedt op zondagavond een jaar definitief uitsluitsel over. Dat is woensdagavond
13 december op met christmas carols. Het publiek mag tijdens afgesproken tijdens het laatste begrotingsdebat.
deze uitvoering in de Hervormde Kerk zelf ook meezingen. Het
optreden begint om half acht. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de
Van Marie is er voorstander van om de Zalmsnip, het douceurkerk en bij leden van het koor. Ze kosten tien gulden.
tje van honderd gulden van het Rijk, te verrekenen met de npolen afvalstoffenheffing. Volgens de wethouder heeft het weinig
zin om burgers eerst extra geld te laten betalen en het dan weer
aan hen terug te geven
De meerderheid van de gemeenteraad voelt daar echter weinig voor. De meeste politieke partijen willen dat de gemeente
het geld duidelijk zichtbaar aan de bevolking geeft. Bovendien
vreest D66 dat sommige mensen het geld niet krijgen, omdat ze
bijvoorbeeld geen riool- en reinigingsheffing betalen. Bedrijven
zouden wel bevoordeeld worden.
Van Marie belooft de gemeenteraadsleden dat de echte minima „niet in het gedrang zullen komen Iedereen die er recht op
heeft, krijgt die honderd gulden hoe dan ook " Over een jaar
komt hij met een nota over de verrekening van de Zalmsnip.

Toonkunstkoor zingt kerstliecljes

Rolstoelen op het strand

ZANDVOORT - Op aandnngen van de ouderenpartijen
AOV/Unie 55 plus protesteert
de gemeente Zandvoort bij hot
kabinet tegen de voorgenomen
zwaardere belasting op drinkwater. De andere politieke partijen steunen het protest.
Het kabinet wil drinkwatc-i
in het hoge BTW-tanef (17,5
procent) valt in plaats van het
lage (6 procent). Volgens dfouderenpartijen gaan de kosten per jaar met zeventig gulden
gemiddeld omhoog
„Drinkwater is de eerste levensbehoefte voor elk mens
Het is bovendien een illustie
dat de drinkwaterconsumptie
afneemt door deze maatregel."
stellen AOV/Unie 55 plus.
In het hele land heeft de verhoging tot veel commotie geleid. Diverse landelijke politici
hebben inmiddels geopperd
dat een bepaald bedrag met 6
procent en de rest met 17,5
procent belast wordt.

Verkiezingen

ZANDVOORT - Naar alle
waarschijnlijkheid doen minimaal vier Zandvoorters mee
aan de verkiezingen voor provinciale staten in maart volgend jaar: René van Liemt
(WD), Kees Hoed (Socialistische Partij), Bob de Vries
(AOV/Unie 55 plus) en Eugène
Weusten (De Groenen).

MENINGEN
Mooi cadeau
Sietske van den Bos reageert
op de artikelen over het vliegveld in zee. Zij vindt dat het
mooiste
millenniumcadeau
dat Zandvoort kan krijgen een
schone horizon is.
Je kunt er veel over zeggen
en lang over schrijven, honderden rapporten met voors en tegens produceren als onderbouwing. Maar een ding staat
voor mij als een paal boven water: met de komst van een
luchthaven in de buurt zal het
definitief gedaan zijn met de
rust in dit dorp. Daarom vind
ik geen-vliegveld-voor-de-kust
het mooiste millenniumcadeau voor de Zandvoortse gemeenschap.
Ondertussen: lang leve de
parlementaire
democratie
waar de toon landelijk wordt
gezet en de lokale volksvertegenwoordigers even een andere kant op kijken om niet uit de
boot te vallen. Pas in 2002 zingen we weer vrolijk mee
'Ik vertolk, ik vertolk
de gevoelens van het volk
met m'n vlaggetje, m'n hoedie
en m'n toeter!'
S.vancli-nBos
Zandvoort
ADVERTENTIE

Cinema Circos
03 dec. t/m 09 dec.

DE stfôAMp ROLSTOEL ir

Rolstoelgebruikers kunnen
straks ook naar het strand

Advertentieverkoop: H van Zanten (ma'Jger). M. Oosterveld Regiokantoor Ge'JGUW Aemstelstyn, Laan van de Helende
'' n eslers421 B.Amstelveen Postbus 51,
''80 AB Amstelveen Tel (023)5717166
ux (023) 573 0497. E-mail, wmcomm®>• rscom nl
'Vlvertentie-orderafdeling. Postbus 122,
'ÜOO AC Amsterdam Tel (020)5626278
p
ax 5626283
Micro advertenties (020) 562 6271 Fax
R
35 6321 MicroTXTmarkt schriftelijk opi-veti (zie bon m de krant)

ZANDVOORT - Gehandicapten die van de zee houden,
moeten het tot nog toe doen met een uitkijkpost op de
Rotonde. Met hun eigen rolstoel kunnen ze het strand niet
op, omdat ze in het zand blijven steken. In veel gemeenten
langs de kust is daar een oplossing voor gevonden middels
een speciale strandrolstoel. In Zandvoort is die oplossing
nabij.

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)
"20) GG2 0211
'<h>onnementspnjzen ƒ 19,60 per kwartaal,
' 35.40 per half jaar, ƒ 61,75 per jaar ƒ
13
60 per kwartaal, voor postabonnees
' Wen andere tarieven Losse nummers ƒ

Bezorging: Vragen over bezorging donder(
'jg tussen 9-12 uur (023) 5717166
ndvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aange^en bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

plek zijn waar Zandvoorters
zich niet alleen kunnen aanmelden voor een aanleunwomng, maar ook eventueel voor
een traplift of de thuiszorg.
Het Zorgloket is al jaren politiek gezien een heet hangijzer.
Diverse politieke partijen hebben vorige week bij wethouder
Oderkerk nog maar eens flink
aangedrongen op haast met de

Gemeente start onderzoek
naar liften in portiekflats

Alle politieke partijen steunen het verzoek van de SP, zo
is woensdagavond tijdens de
laatste begrotingsvergadering
gebleken. Ook de seniorenraad juicht het onderzoek toe
volgens Annelies van Kpoten,
voorzitter van de seniorenraad.

Kort geding
slipschool
ZANDVOORT - De reolitoi
doet op 6 januari uitspraak in
het kort geding dat Slot oma
kers Anti-Slipschool heeft aangespannen tegen de gemeente
De slipschool wil aantonen dut
de gemeente ten onrechte dr
huur van het terrein aan d'toegangsweg van het circuit
heeft opgezegd.
De gemeente heeft die huur
opgezegd, omdat de slipschool
moet verhuizen naar het parkeerterrein PaddockS Dat r;
echter sterk vervuild. Volgens
de gemeente is dat geen piobleem, volgens de slipschool
wel. De slipschool wil er alleen
naar toe als de gemeente garandeert dat nadelige gevolgen van de vervuiling voor rekenmg van de gemeente komen.

'De directeur-leerkracht van
vroeger is een uitstervend ras'

Museum dicht

Zandvoorts
IS1 ï e uws b l a d

Hans van Pelt

Wethouder Oderkerk heeft woensdag beloofd dat hij gaat
bekijken of vier van deze speciale rolstoelen voor het Zandvoortse strand aangeschaft kunnen worden. Oderkerk doet dat op
nadrukkelijk verzoek van het CDA. maar ook de andere politieke
partijen ondersteunen dit.
Vier strandrolstoelen kosten volgens het CDA-raadslid Gerard Versteege samen 16 duizend gulden. De technische dienst
van Nieuw Unicum heeft aangeboden om de stoelen te onderhouden. Als ze niet gebruikt worden, staan ze eveneens in Nieuw
Unicum. De bewoners helpen volgens Versteege bij het aanwijzen van een geschikte plaats voor de stoelen op stranddagen.
Oderkerk heeft toegezegd dat hij zo snel mogelijk met Nieuw
Unicum en met de strandpachtersvereniging gaat praten. De
strandpachtersvereniging wil hij namelijk ook polsen over het
maken van een invalidentoilet.

Woensdag 9 december
om 19.30 uur

woensdag 2 december 1998
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'BUSINESS CENTRE VRIESSEVEEM'

Voor de gezellige
Sinterklaasavond heerlijke
fondue- en gourmetschotels.
Wij adviseren u er graag over!
Tevens hebben wij weer
hartige letters en staven.

G.R/LL RESTAURANT

Vlees- en
Visspecialiteiten
van de houtskoolgrill

O

Wij zijn 2e Kerstdag geopend.
Vrije keuze uit onze uitgebreide kaart met internationale gerechten.

Aan de Hoogte Kadijk, gelegen op korte afstand
van het Centraal Station en de toegang
tot de rondwegen, :ijn wij gestart
met de vernieuwbouw van dit statige gebouw.
Haltestraat 54

Er :ijn nog enkele mogelijkheden voor het kopen
van een gehele verdieping van ca 800 nv en
op de tweede verdieping :ijn nog enkele units van
ca 89 mr tot ca 220 m- per stuk of in
combinatie beschikbaar. Er bestaan mogelijkheden
voor het aankopen van een parkeerplaats.

ZANDUOORT

tel. 5712451

AAAAAAAA

AAAAAAAA

Prijs op aanvraag.
* Anna Sprenger Makelaardij O.G. B.V.
Tel. 020-6243305
* Boer Hartog Hooft Makelaardij B.V.
Tel. 020-5405520

'Zandvoort tijdens de bezetting'
1ste druk
500 exemplaren

I]

van

2e druk
nu weer verkrijgbaar

Ö/,o.

5-vrndag"
>: • Verse ' '

Bruna Balkenende. Grote Krocht 18 - Zandvoort

Tentoonstelling
Traditionele Chinese
Geneeskunde Producten

Z

8-maandajg

BETAALBARE
KWALITEIT

Goulashsoep
(met stokbrood & kruidenboter)
Vissoep (met garnituur)
Gebakken Mosselen (met toast)
Escargots (Slakken in knoflookboter
met stokbrood)
'
Kikkerbittetjes (garni)
Fritura (met sausjes & stokbrood)
Gegratineerde Mosselen
Gamba's (gegratineerd in boter erx
parmezaanse kaas)
Gamba's A l'Ajillo

f 15,75
f 9,SO
f 13,75
ƒ 12,50
f 17,75
ƒ 16,50
ƒ17,50
ƒ 13,50
f 17,75

f 15,75
ƒ 19,75
ƒ12,75
f
f
f
f

15,50 *
18,50
17,50
18,75

3 t/m 6 december 1998
10.00-17.00

9-dinsdag

Van 3 t/m 6 december wordt de tentoonstelling traditionele Chinese geneeskunde producten gehouden in het Chinese Medical Center, Geldersekade 6773 te Amsterdam. Deze tentoonstelling is een samenwerking tussen het
Chinese Medical Center en het International Health Exchange Center van het
Ministerie van Volksgezondheid, People's Republic of China.

Open van 16.00-02.00 uur
Gasthuisplein 10-2042 JM Zandvoort

Tel. 023-5714638

Meer dan 800 gezondheidsproducten van 23 fabrikanten uit 17 provincies van
China zullen worden geïntroduceerd, en demonstraties van de traditionele
Chinese geneeskunde behandelingswijzen (acupunctuur, kruidentherapie en
Tuina massage) zullen worden gegeven.

Parillada (mixed grill van 8 soorten vis J f31,5»
f 27,50
Zalmmoten
Emperador (zwaardvis)
f 29,50
Zeewolf
ƒ27,5»
Rode Poontjes
ƒ24,50
Forellcn
f 27,50
Inktvis
f 23,50
Gamba's (grote Nr. 1)
f36,50
Portugese Sardines
f } 8,50
Heilbot
f29,50
Moules Marine
'(Jumbo's indien voorradig)
dagprijs
* Alle gerechten worden geserveerd met seizoensalade, grillaardappelen, sausjes.

Vis uit de pan:
l grote Tong (gebakken in boter)
in diverse variaties mogelijk
Schol vers gebakken
Schalfilet

dagprijs
dagprijs
f 19,50

Crème Poire Belle Helene
Coupe Maple Walnuts
Banana Royal
Pêche Melba
Sorbet
Dame Blanche
Mystere
Capriccia Café Grande
Palacinka

fft,2S
f8,25
ƒ5,25
ƒ5,25
ƒ5,25
ƒ5,25
ƒ5,25
ƒ5,25
f 7,75

ƒ22,50

f 7,75
f 9,75
f 12,75
f 13,75
f 17,50
fll,7S
ƒ 13,75
ƒ17,50
f 19,75

ƒ 39,50

VERSE DAGSCHOTEL
VASTE PRIJS ƒ 14,50
Cordon

Parma-ham met Meloen
Asperge Schotel (koud) '
Kip Cocktail (met Fruit & Blcekielderij)
Griekse Salade (met Fctakaas & Olijven,
stokbrood & kruidenboter)
Carpacho
Proscitti (gerookte Ham met toast)
Gevarieerde vleesschotel
(koud met toast & boter)
Zalmsaladc (met toast & boter)
Krab Cocktail (met toast & boter)
Garnalen Cocktail
(Hollandse met toast & boter)
Seafood Cocktail
Steur Gariialen (op ijs geserveerd)
Salade Nicoise
(met toast, tonijn & ansjovis)
Gerookte Paling (met toast & boter) •
Gerookte Zalm (met toast & boter)
Halve Avocado (met Krab of Garnalcn)
Gevarieerde gerookte visschotel
(met loast & boter)

Mixed Grill (7 soorten vlees)
Lamseoleletjes
Kalfs-T-Bone
Runderentrecôtc (plm. 350 gram)
flaasbiefstuk (plm. 275 gram)
T-Iione Steak (plm. 750 gram)
Sateh
Spare Ribs (plm. 1000 gram)
Varkenshaas (portie)
Kalfskarhonades
Cevapcid
Pleskavica
Zigeuner spies
Kib eye (plm. 350 gram)

f31,50
f25,50
ƒ34,50
f 31,50
f34,50
f 41,50
ƒ17,75
f 19,75
ƒ27,00
f 24,50
f 18,50
f 18,50
ƒ22,50
ƒ31,50

' Alle gerechten worden geserveerd met
seizoensalade, grillaardappelen, sausjes.
Kindermenu vrnë'kcuze vanaf f 12.50

Irish Coffee
French Coffee
Kus ofjïre
Caribean Coffee
Mexican Coffee
Italian Coffee
Hasseltse koffie
Kruskocava
koffie
espresso
cappucino
koffie verkeerd
tv. chocomelk
panna montata
wiener melange
. .thee , .

f7,50
ƒ5,50
ƒ9,50
f9,SO
ƒ9,50
ƒ 9,50
f5,75
f 7,50
f3,00
f3,00
f3,50
f3,50
f3,50
ƒ3,50
ƒ3,75
ƒ2,50

Voor een fijne Kerstsfeer met rustig tafelen bent u van harte welkom.
Fam. Tante rus
Weekkeuze menu ƒ27,50 ma t/m vrij.
Voor info of reservering tel. 023-5716450
Burg. Engelbertsstraat 72, 2042 KP Zandvoort

Chinese Medical Center is op zondag 6 december 1998 geopend, zowel voor
de tentoonstelling als voor gratis consult en verdere informatie.
U bent van harte welkom.
Geldersekade 67-73, tel. 020-6235060, fax. 020-6233636

KERKSTRAAT 13+ 20
WEGENS REORGANSSATIE

UITVERKOOP

Hoe bespaart
uruimte,tijden
geld op uw
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-582.2485

Programma Restaurant Queenie

„HERFST 1998"

Toko
Catering Service
Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553
'De authentieke Indonesische keuken bij u thuis"

Sinterklaas surprise
Toko-Ann
geldig van 4/12 t/m 6/12

Wo. 9 dec.:

Oer-Hollandse avond met o.a. stamppotten, capucijners etc.

Do. 10 dec.:

Zeeuwse mosselavond

Do. 17 dec.:

Oer-Hollandse Avond

KERSTMIS 1998
25 en 26 dec.:

6-Gangenmenu a ƒ 97,50
diner-dansant, muzikaal omlijst door DICO V. PUTTEN

Zo. 27 dec.:

Diner a la carte

l-2-3jan.:

„Kater" menu
4-gangenmenu a ƒ 57,50

pangsit goreng (3 stuks p.p.)

Uitvaartcentrum HaaHem
al \ 00 jaar een oerdegeiijke
iederlandse onderneming
voor uitvaartverzorging
Uitvaartcentrum Haarlem is een puur Hollandse
onderneming die al 100 jaar bestaat. Met oog voor
details en tradities.Wij verzorgen begrafenissen en
crematies voor alle gezindten, met goed opgeleide
mensen, een modern ingericht uitvaartcentrum,
24 uurs dag- en nacht uitvaartzorg-alarmdienst en
speciale vervoer- en verzorgingsdiensten.
Ook voor uitvaartverzekeringen tegen de
laagst mogelijke premie (NIVO-polis en
UZET-polis) kunt u bij Uitvaartcentrum
Haarlem terecht.

#*

Rijsttafel Toko-Ann
3 vleesgerechten
2 groentegerechten
1 ei-gerecht
2 st. saté ajam
frikadel
bami of nasi goreng of een
combinatie daarvan
#*

spekkoek of pisang goreng
ƒ 25?- P»p* min. 2 pers.

Ons uitvaartcentrum is altijd bereikbaar
voor directe hulp bij een sterfgeval.
Onze medewerkers zijn daarom op alle dagen
van de week 24 uur per dag beschikbaar om u bij
een overlijden met raad en daad ter zijde te staan.
Dat is Uitvaartcentrum Haarlem ten voeten uit,
nu al een eeuw lang.

C

BEL GRATIS 0800-022 45 35

een^
Voor reserveringen enlofinL tel. 5713599

Informeert u ook vrijblijvend naar onze
catering service (rijsttafel-buffetten bij u
thuis of op de zaak) van 10 tot 1000 personen).
Vanaf volgende week zijn de kerstmenu's
verkrijgbaar in Toko-Ann. Tevens via
advertentie in de krant.

w//'1'

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36,201 l KW Haarlem.
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Ouderen krijg je niet meer aan de knijpers'
„Ik kan mezelf niet in tienen
delen," verzucht Elly Keur. De
kordate vrijwilligster van het
Rode Kruis zou het best een
beetje rustiger aan willen doen.

Ria Winnubst vraagt aan
Elly Keur:
- Sta je dit jaar nog op de
kerstmarkt?

Branding

W!

Sinterklaas nog steeds
populair in Zandvoort
ZANDVOORT - Ofschoon
de kerstman steeds meer terrein wint op zijn Spaanse
concurrent, is het vieren van
sinterklaas nog altijd behoorlijk populair in Zandvoort. Intertoys en de Hema
hebben niets te klagen, zo laten ze weten.

peinen poppetjes en strooigoed hoeft te ontbreken. Maar
daarnaast vindt eveneens een
grote hoeveelheid niet-eetbaar
assortiment zijn weg naar de
gulle gevers. „Zo hebben we
voor de gelegenheid een flinke
hoeveelheid pluche poppen en
speelgoedauto's ingekocht,"
vertelt bedrijfsleider Marcel
van der Scheur. „En een héleboel op hobby-knutselylak."
Niet alleen voor kinderen
wordt trouwens van alles vrolijk ingepakt, ook onmiskenbaar volwassen artikelen zoals
stropdassen, luxe lingerie en
de wat duurdere badjassen
vinden gretig aftrek. Al is het
niet altijd even duidelijk of
deze spullen nu voor sinterklaas of voor Kerst zijn bestemd. „Ik vermoed althans
dat heel wat uiteindelijk onder
de kerstboom terecht zal komen," aldus Van der Scheur.
„Maar hoe dit ook zij, we mogen beslist tevreden zijn over
het gedrag van de consument
in deze voor ons zo belangrijke
tijd van het jaar."

„Tot nog toe zijn wij in elk
geval heel tevreden," zegt Lida
Koper van speelgoedzaak Intertoys. „Qua omzet draaien
we ongeveer gelijk met vorig
jaar."
Zij heeft de afgelopen weken
al heel wat Teletubbies verkocht, die voor peuters en
kleuters momenteel 'het item
bij uitstek' blijken te zijn. Wat
oudere jongetjes geven echter
de voorkeur aan Action Man
en het Meccano-achtige constructiespeelgoed Knex, gezien de enorme vraag hiernaar.
Meisjes daarentegen kan men
kennelijk nog altijd nergens
een groter plezier mee doen
dan met een Barbiepop, al zijn
ook de Beautiful Horses (plastic pony's met kambaar haar)
bij Intertoys nauwelijks aan te
slepen.
De Hema zorgt er traditiegetrouw voor dat het in geen
ZANDVOORT - „Die tapas
huiskamer aan speculaaspoppen, chocoladeletters, marse- gaan wel wat verder dan een

Kleine hapjes,
kleine prijsjes

ADVERTENTIE

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag:
0000-0700 ZFMNonstop
07 00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
0900-12.00 De Watertoren
1200-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
17 00-20 00 ZFM Nonstop
20 00-22.00 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00 00-07 00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-11 00 De Watertoren
11 00-12 00 ZFM •*• (Een programma speciaal voor de senioren)
12 00-13 00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
1300-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
1700-1800 ZFM Nonstop
1800-1900 ZFM Sport
19 00-20.00 v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
20 00-22 00 Eurobreakdown
2200-24.00 B PM
Zaterdag:
00 00-05 00 ZFM Nonstop
0800-1000 Broekophalen
10 00-12 00 Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
1200-1800 Zandvoort op Zaterdag
1800-1900 Tussen Pits & Paddock
1900-2000 DeCocquerell
20 00-24 00 De Kustwacht
Zondag:
00 00-09 30 ZFM Nonstop
09 30-10 00 Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
1000-12.00 ZFM Jazz
1200-1700 Zandvoort op Zondag
1700-1900 ZFM Magazine
1900-24.00 De Kustwacht
21 00-24 00 Kustwacht Report

NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/ZFM

Met

oog
en

oor
de badplaats door

c

E HEBBEN te
weinig
mensen
om alle taken
naar behoren te
vervullen. Bovendien schuift
de overheid steeds meer op
ons bordje. Er moet naar behoren voor betaald worden als er
aan mensen gevraagd wordt
om koffie te schenken of
broodjes klaar te maken in een
bejaardentehuis. Het wordt Elly Keur bij de
echt te gek op deze manier. Ik artikelen die
weiger dat pertinent. Wij zijn gemaakt
worden door de
er voor de sociale zorg."
Het Rode Kruis is vooral op Welfare-dames
zoek naar jongeren die het
vaandel willen overnemen. Foto Karin Schut
„We zoeken mensen die af en
toe eens een praatje met een
alleenstaande willen maken of
eens bij zo iemand op visite
willen gaan. Het zou zo'n zorg
minder zijn als ik wist dat daar
genoeg vrijwilligers voor waren."
„De vergrijzing is groot onder onze leden. Er zijn veel personen te vinden die al meer Dat zou je niet verwachten,
dan tien a twintig jaar taelange- hè," roept ze uit. „We krijgen
loos in de weer zijn. Vandaar spulletjes van een gulle gever.
dat we niet met een standje op Vaak moet er iets aan gerepade kergtmarkt staan voor zo- reerd worden. Aan dit hoedje
ver die zou doorgaan," beant- zat bijvoorbeeld een draadje
woordt ze en passant de vraag los."
van Ria Winnubst. Vorige week
En repareren kan Keur wel.
stelde zij Keur namelijk de Toen ze zich 23 jaar geleden
vraag: 'Elly, sta je dit jaar nog aanmeldde als 'welfare-werkop de kerstmarkt?'
ster' zoals dat in die tijd werd
„Het weer is vaak slecht en genoemd, moest ze eerst een
dan staan die oudjes daar een jaar op cursus. „Elke weekkrebeetje te blauwbekken op de gen we handwerktechnieken
kerstmarkt. We hebben wel en na eenjaar moesten we een
eens meegemaakt dat alle heus examen doen."
spulletjes de lucht in vlogen. - Dat ze zich al die moeite
We moesten aan de palen gaan troostte, kwam doordat haar
hangen om het kraampje op oma plotklaps ernstig ziek
zijn plek te houden."
werd. „In 1975 kreeg mijn oma
„We hebben trouwens wel een herseninfarct. Ze kon alhele leuke dingetjes te koop. leen nog haar linkerarm geMensen denken misschien aan bruiken. Een mevrouw van het
gehaakte eierwarmers en toile- Rode Kruis leerde haar om te
trolhouders, maar dat is allang handwerken met één hand. Ik
niet meer zo. Naast wat hand- zag mijn oma daardoor hélewerk bieden we ook kettingen, maal opleven. Daarvoor zat ze
horloges en hoedjes te koop als een kasplantje in haar rolaan. Gewoon leuke snuisterij- stoel. Door die gebeurtenis
heb ik besloten dat ik ook dat
tjes."
Enthousiast loopt ze even de werk wilde gaan doen."
lichte kamer aan de HaarlemNa het behalen van het vermerstraat uit om terug te ko- plichte examen, zette ze met
men met een modieus zwart een aantal vrouwen een soos
fluwelen dameshoedje. „Een op in het HIK (Huis In het
rijksdaalder moet ie kosten. Kostverloren), een bejaarden-

Zandvoorts
I\ïieuw/sbBacJ

In deze serie leggen Zandvoorters elkaar vragen
voor. In de branding van
het Zandvoorts Nieuwsblad geven zij antwoord.

Elly Keur vraagt aan Chiel
Koops:
- Hoe vond je het om
hoofdpiet te ztfn?

centrum. „We maakten fotolijstjes van beschilderde wasknijpers. We zetten asbakjes in
elkaar en we borduurden kaarten met z'n allen. Zowel vrouwen als mannen bezochten de
soos. Nu gaan mensen pas op
veel oudere leeftijd naar een
bejaardentehuis, die krijg je
niet meer aan de knijpers."

daar nu nog amper. Sinds tien
jaar maakt Keur ook deel uit
van de zogenaamde medische
brigade van het Rode Kruis.
En daar is het ook flink de handen uit de mouwen steken.
„Elk weekend ben ik te vin-'
den op het circuit. Wij hebben
daar onze eigen ambulance
staan. Ik coördineer het geheel

'In de ehbo-cursus staan de
slachtoffers na afloop weer op'
„Onze organisatie is bijvoorbeeld al weer jaren werkzaam
in Het Huis in de Duinen. Het
gaat er nu om die mensen eens
uit hun kamer te krijgen. Al is
het maar om met elkaar een
kop koffie te drinken. Het is
heel dankbaar werk. Oude
mensen zijn blij als je komt; de
aandacht die ze van je krijgen.
Er zitten er tussen die kind
noch kraai meer hebben. Voor
hen is het heerlijk dat er af en
toe iemand is die ze een luisterend oor biedt of even een
praatje komt maken."
Alhoewel zij mede-oprichter
van verschillende soosen was
binnen de stichting, komt ze

en draai zelf ook diensten. Dat
betekent dat we meteen hulp
kunnen verlenen bij een ongeluk. Niet alleen aan de coureurs zelf, maar ook aan eventuele slachtoffers die kunnen
vallen onder het publiek. We
hebben zelfs een klein noodziekenhuisje op het terrein."
„Het eerste grote ongeluk
dat ik meemaakte, staat me
nog in het geheugen gegrift.
Het gebeurde op een zonnige
pinksterdag, alweer acht jaar
geleden. Aan het einde van een
kalme dag, waarop mooie wedstrijden waren gereden, crashten twee racewagens in de

Kerkdiensten

laatste ronde. Vervolgens was
er veel rook, geschreeuw van
omstanders, gillende sirenes
en paniek in het publiek."
„Dit was het moment waar
we allemaal in ons hart bang
voor waren. Dat was echt wel
even slikken. In de ehbo-cursus staan de slachtoffers na de
oefening weer op, maar hoe
gaat dat in het echt? Gelukkig
hielden we het hoofd koel. Ik
kan me herinneren dat ik een
baby troostte die totaal overstuur was geraakt door de hectische omstandigheden. We
hoefden niet de coureurs te
verplegen, want die werden
zwaargewond afgevoerd."
„Tot onze grote verbazing
kwamen ze ons persoonlijk al
na veertien dagen bedanken
voor de hulp. Weliswaar liep de
ene brokkenpiloot op krukken
en de andere met een groot
verband om zijn hoofd, maar
het was gelukkig toch mee gevallen met de verwondingen."

een drukke tijd met de decembermaand in aantocht. Ik
merk dat ik ongemerkt de hele
dag en ook nog 's avonds in
touw ben. Dan is er weer een
telefoontje, dan ben ik weer
mensen aan het heen en weer
rijden, dan is er iemand ziek en
of ik die dan even wil vervangen."
„Ik heb in de loop der tijd wel
'nee' leren zeggen, maar ik heb
een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Als ik het niet
doe, wie lost het dan op? Je
kunt mensen moeilijk in de
kou laten staan. Bovendien wil
ik er zeker van zijn - dat geldt
vooral voor de organisatie op
het circuit - dat alles goed geregeld is. Ik hou niet van half
werk."
Dat is zeker te zien aan de
zwarte-pietenpakken die netjes gewassen en gestreken liggen te glimmen op de zolder
van huize Keur. „De zolder is
vanaf heden verboden terrein
voor mijn kleinkinderen,"
glundert ze. Al 33 jaar speel ik
zwarte piet op het sinterklaasfeest in Zandvoort. Dit jaar doe
ik het voor het laatst. Het heeft
niets te maken met het Rode
Kruis, dit doe ik er gewoon
naast. Dit jaar hebben we een
nieuwe
hoofdpiet,
Chiel
Koops. Ik zou aan Chiel willen
vragen: Hoe vond je het om
hoofdpiet te zijn?"

Monique van Hoogstraten

Turngekken
Met veel enthousiasme turnen deze meiden wekelijks pp maandagavond met Rob Blom in de Pageehal in Noord. Ze vinden dat
zo leuk dat ze eigenlijk aan ieder kind in Noord zouden willen
zeggen: kom er ook bij. Neem bijvoorbeeld Melanie uit den
Boogaard. Ze houdt van apekooi, kunstjes op de brug, oefenin
gen op de mat of aan de ringen zwaaien. Het leukste van turnen
vindt ze dat je er lenig van wordt en dat gunt ze anderen ook
Turnvereniging OSS wil daarom de trainingen op maandagavond graag uitbreiden. Jonge meiden kunnen van zes tot zeven
terecht, voor oudere kinderen hoopt OSS een training van zeven
tot acht op te zetten. Daarvoor is het ook nodig dat Rob hulp
krijgt. Hij zoekt naar iemand van veertien jaar of ouder die
turnen leuk vindt (je hoeft geen turncarrière achter de rug te
hebben), verantwoordelijkheidsgevoel heeft en graag kinderen
helpt bij het uitoefenen van hun favoriete sport. Wie zich wil
opgeven als hulptrainer of als deelnemer, kan elke avond vanaf
zes uur bellen naar Rob Blom, telefoonnummer 531.1553.

Slaapverwekkend
Wakker blijven tijdens gemeenteraadsvergaderingen valt voor
journalisten niet altijd mee. Maar voor raadsleden blijkt het
eveneens een probleem, vooral op de tweede avond van het
begrotingsdetaat. Terwijl het D66-raadslid Han van Leeuwen
probeerde een gloedvol betoog te houden over zoiets abstracts
als het zorgloket, zakte het hoofd van Eggie Poster een beetje
opzij. Zijn ogen vielen dicht, zijn hoofd knikte voorover en ja,
daar werd hij weer wakker van.

Jokken

Duizendpoot Keur volgt op
het moment een medische cursus in Haarlem, de zogenaamNelleke van Koningsveld
de HOC, Hulp Onder Calami- Dit is het vijfde deel van de serie De
Branding. Eerder afleveringen verteiten. „Ja, dat is een pittige schenen
op 7 en 21 oktober en 4 en 18
cursus waar dk stevig voor november.
moet blokken. Het is sowieso

Jobie

Hervormde Kerk: zondag 10
uur: ds. J.A. van Leeuwen, thema 'Eenzaam en verschoven'.
Gereformeerde Kerk: zondag
15 uur: ds. C. van der Vate.
Agatha Parochie: zaterdag 19
uur: geen viering. Zondag 10.30
zakennieuws kunt u sturen naar de
uur: pastor IJ. Tuijn, samenredactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
zang.
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
Nieuw Unicum: zaterdag 10.45
of inleveren bij het kantoor op
uur ds. J. van Leeuwen.
Gasthuisplein! 2. Tel.023-5718648,
Vrijzinnige Geloofsgemeenof Faxen-023-5730497
schap NPB: zondag 10.30 uur:
bezinning en gesprek over
stukje ham of kaas. Het betreft 'Feestelijkheid'.
typisch Spaanse kleine gerechtjes zoals gemarineerde ansjovisjes, saffraanrijst met konijn
Weinig elegant, maar ontzetBurgerlijke stand
tend lief. Dat is Jobie, de vijfof geroosterde paprika in vinaigrette. Deze prachtig ogenjarige Mastinoreu die in het
de schaaltjes zijn verrukkelijk Periode: 14-27 november 1998 Kennemer Dierentehuis loom met een goed glas wijn of Geboren: Shanna Rosa, doch- geert en op zoek is naar een
bier erbij van te genieten," ter van Marcon de Goede en nieuwe eigenaar. Hij is dol pp
zegt Maaike Koper van café Irene Marijke van Diemen. mensen, maar gezien zijn
Koper op het Kerkplein.
Dani Paul Berny, zoon van grootte kan hij beter niet saSamen met haar echtgenoot Raymond de Ruijter en San- men met kleine kinderen onFred Paap organiseert zij al- drine Limat. Tijs, zoon van der een dak •wonen. Kinderen
weer voor het vierde jaar op rij Gaspar Johannes Gerwe en vanaf twaalf jaar en honden
zijn geen enkel probleem. Een
de zogeheten Spaanse Weken Anja Wouters.
in haai- etablissement. Tot en Overleden: Geertruida Gerar- grote vriendelijke reus, dat
met 13 december kan iedereen da Hogkamer-van der Werff slaat het meeste op Jobie. Wie
er dagelijks terecht om een (84 jaar). Anna van Graas-Kol- meer informatie over deze
keuze te maken uit de in totaal legger (84 jaar). Geertje van hond of over andere dieren wil,
vijftien verschillende tapas die Essen-Groenhof (90 jaar). Rei- kan terecht in het Kennemer
op het menu staan. Deze wor- nier Johannes
Hendrikus Dierentehuis, Keesomstraat 5,
tel. 571.3888.
den deskundig bereid door Brugman (56 jaar).
Aletta Heij, de vroegere kokkin
van Blanje Bleu.
Om de kosten hoeft niemand
het te laten, want onder het
sympathieke motto 'kleine
hapjes, kleine prrjsjes' is geen
enkele tapa duurder gemaakt
dan 6,50 gulden. „Veel gasten
ZANDVOORT- „Eigenlijk," zegt Floris Faber, „is de actieve
bestellen er dan ook meteen rol van Zandvoort Promotie uitgespeeld en dus ben ik niet
een stuk of drie," vertelt me- meer zo hard nodig. Het Ondernemers Platform heeft gelukvrouw Koper. „Maar het ge- kig bijna alles overgenomen." Faber is daar erg blij mee,
beurt ook wel dat iemand zegt: want hij heeft genoeg andere werkzaamheden. De voorzitter
doe ze maar allemaal."
van Zandvoort Promotie heeft dan ook donderdag officieel
Zelf verklaart ze zich tot afscheid genomen.
groot liefhebber van de tapas„Ik ben niet zo'n vergadertij- Zandvoort wordt nu ingezien.
cultuur, waarmee ze in aanraking kwam tijdens de jaarlijkse ger. Liever ga ik op mijn vrije Vroeger kreeg je meteen de bereisjes naar haar favoriete va- middag de Waterleidingdui- volking over je heen. De gekantieland. „Het leuke is dat nen in dan dat ik een vergade- meenteraad heeft zelfs een ton
daar elk café zijn eigen specia- ring voorzit," zegt hij. Na zes voor promotie en het organiseliteit serveert. Wat ik zelf het jaar voorzitterschap vindt hij ren van evenementen voor het
lekkerste vind? Jee, dat is een het dan ook wel mooi geweest. komende jaar beschikbaar gemoeilijke vraag. Laat ik maar „Ik heb het trouwens ook erg steld. Daar hadden we vroeger
kiezen voor de gebakken inkt- druk met mijn hotel en ik geef niet op durven hopen."
vis in pikante amandelsaus. op de Hotelschool in Maas,,De oprichters van ZandHoewel een mini-stoofpotje tricht trainingen gastvrijheid yoort Promotie hadden acht
van wild of zo'n omelet met aan bedrijven. Dat is allebei jaar geleden (voordat Faber
truffel natuurlijk ook niet te ontzettend leuk om te doen." voorzitter werd, red.) een overversmaden zrjn."
koepelend orgaan voor ogen
Faber kijkt bovendien terug zoals het Ondernemers Platop een geslaagde missie, vindt form. Nu dat er is en goed funchij. „We zijn nu veel verder dan ïioneert, kunnen we dus tevreZANDVOORT - Wie niet al- zes jaar geleden in Zandvoort. den zijn."
leen in Zandvoort maar ook 'Toerisme' en 'samenwerking'
Het bestuur van Zandvoort
nog eens in Amsterdam sinter- zijn geen vieze woorden meer.
klaasinkopen wil doen, kan op De winkeliers, strandpachters, Promotie bestond destijds uit
3 en 4 december voordelig met horeca-ondernemers en vis- vertegenwoordigers van het
de trein. De NS geven 40 pro- venters praten nu samen in het circuit, Gran Dorado, Golden
cent korting aan elke tweede, Ondernemers Platform. Dit Tulip en het casino. De WV is
derde of vierde persoon van overkoepelende orgaan heeft er ook bij gekomen. Daarnaast
het groepje dat samen inkopen een heel goed contact met de was er een betaalde directeur.
Vlak nadat Faber aantrad,
gaat doen. Bovendien is in Am- gemeente."
sterdam bij de WV op spoor
bleek dat de directeur en het
2b en bij de WV voor het sta„De gemeente staat ook heel oude bestuur er financieel een
tion een envelop verkrijgbaar anders tegenover het toerisme zooitje van hadden gemaakt.
met kortingsbonnen (ter waar- dan vijf, zes jaar geleden. Het Er was een ton schuld. Faber
belang van het toerisme voor blikt liever niet te veel terug
de van 25 gulden).

Weeken diensten
POLITIE: Alarmnummer 112.
Anders tel. (023-) 5745111.

BRANDWEER:
Alarmnummer 112.
Anders (023-)
5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: 023-5319191.

Sinterklaas vond in zijn schoen een heel lief briefje van de

HUISARTSEN: (in het week- wakkere zevenjarige Luka GiUebert. De sint leverde het gelukkig
end en 's avonds) (023-) af bij het Zandvoorts Nieuwsblad. 'Voor sint en piet. Lieve sint
5730500.
en piet wist je nog dat de burgemeester zij dat victor bol dat
GEZONDHEIDSCENTRUM
(tel. 5716364): uitleenmagazijn: 13.00-14.30 weekdag.,
spoedgevallen za en zon: doktersdienst 0900-1515.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, J.W. Neutel, tel. (023-)
5713073, openingstijden (alleen voor recepten): zat
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zon 11.30-12.30 en 17.00-18.00
uur. Info (023-) 5713073.
WIJKVERPLEGING: (spoedgevallen in weekend en 's
avonds) tel. 0900-1515.
Verloskundigen: Mevrouw S.
Naron-Ngo Tjeck en/of mevr.
A.C.M. Gpmbert en/of P. J. van
der Deijl, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort,
tel. (023-) 5715847.

bankje hat geschilldert maar dat is niet waar want alle schooien
heben allemaal zoon een bankje gemaakt dus de burgemeester
heeft gejokt. Groetjes van Luka.'

Hard rennen
De kinderen van de Mariaschool kunnen heel hard lopen. Dat is
niet alleen handig, maar het is ook heel goed. Want ze doen dat
soms om geld in te zamelen. Op 10 oktober, tijdens de familiedag
die de ouderraad van de school organiseerde, haalden ze met
een sponsorloop 5300 gulden op. 2650 gulden was bestemd voor
de Cliniclowns. Maandag overhandigde een van de leerlingen,
Carlo Kramer, de cheque aan Jessica de Wit, ambassadeur van
de Cüniclowns. Zij vertelde de kinderen dat de Cliniclowns heel
blij zijn met het geld, want dat geeft ze de gelegenheid om nog
meer kinderen te bezoeken die in het ziekenhuis liggen. In negen
ziekenhuizen zijn de clowns inmiddels actief. Ze geven zieke
kinderen tien minuten de kans om zich even te vermaken. Tien
minuten lijkt kort, maar is volgens de ambassadeur van de
Cliniclowns beslist voldoende. Als de clowns langer zouden
blijven, dan zouden de kinderen veel te vermoeid raken Ze
passen trouwens hun programma aan op het kind. Dat gaat
allemaal in overleg met verplegers, pedagogisch medewerkers
en de kinderpsycholoog van de afdeling.

Floris Faber neemt met gerust hart afsehei

Kopen per trein

l

en dan vooral voor mensen che
over een redelijk gevulde beu. .T
beschikken "

„Het Ondernemers Platform heeft de taken van Zandvoort
Promotie overgenomen. Ik kan nu rustig afscheid nemen," zegt
Floris Faber

naai- deze tijd.
„Het was bepaald geen leuke
verrassing voor mij. We moesten harde maatregelen treffen.
De directeur werd ontslagen,
Zandvoort Promotie en accountant Van de Graaf troffen
met de fiscus een regeling en
de winst van evenementen
werd gebruikt om de schulden
af te betalen. Inmiddels beschikt Zandvoort Promotie
zelfs over enige reserves. Daar-

Bramdellollandei KotoRia

uit worden bijvoorbeeld het
Vocaviataconcert en het Shantykorenfestival gesponsord."
Bovendien komt er een brochure uit over de aantrekkingskracht van Zandvoort tijdens de vier seizoenen, een
oude wens van Faber. ,,We
moeten zelf initiatief nemen.
Laten zien dat Zandvoort buiten de zomer ook een leuke
plek is om naar toe te komen

Om deze plannen uit te vee
ren is volgens Faber geen nienwe voorzitter nodig. „De voorzitter van het Ondernemers
Platform neemt de honneurs
waar, denk ik. Zoveel werk hjkc
me dat overigens niet. Als het
bestuur voortaan één keer por
jaar bij elkaar komt, is dat genoeg. Zandvoort Promotie
moet je ook niet zien als een
bureau dat zelf evenementen
organiseert of voor publiciteit
zorgt. Dat laatste is een t a • k
voor de WV."
„Wat ik van de regionale WV
vind? Ai, dat is moeilijk. Ik zou
nooit op de plek van VW-directeur Peer Sips willen zitten.
Je bent voortdurend bezig met
uitleggen naar je achterban
dat je ook voor hen promotie
maakt. Moet Zandvoort weer
een eigen WV oprichten? D .u
heeft alleen zin als je er een
miljoen gulden voor over hebt
Reëel is dat dus niet. Gezien
de financiële beperkingen doot
de regionale VVV het prima "
Faber ziet voor Zandvoort
een redelijk goede toekomst.
„Ik hoop dat iedereen doorgaat op de ingeslagen weg en
blijft samenwerken. We zijn er
nog niet, maar het gaat de goede kant op."

Weekmedia 17

woensdag 2 december 1998

„

De Ruyterstraat 44, stijlvol tweekamerapp.
(v/h 3) op de 1e et. met fraai uitzicht over
strand en zee. Ruim balkon zuidwest.
Ind. hal; woonkam. met houten vloer; balkon
met houten vlonders; ruime slaapk. met vaste kastenwand; smaakvolle badkamer met
douche en wastafel; toilet; keuken. Het app. is
grotendeels v.v. kunststof kozijnen met isolatieglas.
Vr.pr. ƒ 279.000,- k.k.

Boucherie Culinaire

Mager
Plus

Schouderkarbonade

DEMONSTRATIE
7?

o;

Mart. Nijhoffstraat 65, in kindvriendelijke
omgeving gesit. royale hoekwoning met vooren achtertuin en achterom. Ind. hal; toilet;
woonkamer met parketvloer; open keuken
met inb.-app.; slaapk. (v/h2); berg/kleedruimte; riante luxe badkamer met bubbelbad, wastafelmeubel, douche en wandcloset; 2e et.
slaapk.; bergruimte.
Vr.pr. ƒ 435.000,- k.k.

/(o info + demonstratie
^=> maand. 7dec.
Shiatsu 19.00 u.

s ledereen kan besparen op. het betalen van bijvoorbeeld inkomsten- of

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

vermogensbelasting. Denkt u maar eens aan lijfrentes, beleggen in aandelen, of
investeren in commanditaire zeescheepvaartondernemingen. De GIBO Groep
organiseert samen met de projectontwikkelaar voor zeescheepvaart Marficon BV
een gratis bijeenkomst over dit onderwerp. De bijeenkomst begint om 20.00 uur
en wordt gehouden op:

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

HAD IK DAAR MAAR EERDER AAN GEDACHT
(MAAR HET KAN NOG STEEDS)

PHIL WAANING
Autorijschool
•fr
•Air
•k

belasting betalen hoeft niet!

Fa. Gansner & Co.

v. Ostadestr. 22
tel. 5714092

SPORTMASSAGE
SHIATSU
REFLEXZONEMASSAGE

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

- maandag 7 december in Het Open Havenmuseum in Amsterdam.

Aanmelding
U kunt telefonisch uw plaats(en) reserveren door contact op te nemen met:

de beste theorielessen van Zandvoort e.o.
vol uur rijden
spoedopleidingen
lespakket voor een zeer scherpe prijs

VAN

GIBO Advies Assen, telefoon (0592) 31 67 67.

GIBO Groep

Tel.-Fax 023-5712071
Kostverlorenstraat 70
Zandvoort

GIBO Advies Assen, Mandemaat 2, tel. (0592) 31 67 67

de Gaper Drugstore.
v5teHcr/n perfect:fótowerk

MAKELAAR CXG.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Klein
VOMAR

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

AKO

van Ideinbeeld kleurenfilms

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Haltestraat 22, Zandvoort

Vraag ook naar de

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

iedereen leest de krant altijd en overal

PRESTIGE-FOTO

Verhuizingen

met nieuwefilmvoor slechts | j,"

Hogeweg 2, Zandvoort
DRUGSTORE

Vondellaan 2A, Zandvoort

DeVonk

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

Haltestraat 9, Zandvoort

Kerkplein 11, Zandvoort

Shell Geerling

VERHUIZEN?

BUDGET
KLEURENFOTO'S

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

MarTicoir

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

Zandvoorts Nieuwsblad

NVM

SAMEN

Kilo Gelderse

Grote Krocht 7
2042 LTZandvoort
Tel.:023-5719067

Thorbeckestraat 3/6, in de directe nabijheid
van het centrum en strand gesit. maisonette
met zeezicht. Ind. 1e woonlaag: woonkamer
met plavuizen vloer, balkon, luxe open keuken, toilet; 2e et. 2 si.k.; badk. met douche en
v/astafel; 3e et. zolderkam. bereikbaar via vlizotrap.
Vr.pr. ƒ 339.000,- k.k.

;

Rundergehakt

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Station"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

"y

WEKELIJKS EUROPA

DROGISTERU & PARFUMERIE -^
SPECIAALZAAK

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513. SPAAR ONZE

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

KASSABONNEN

P. OLIESLAGERS

ERKENDE
VERHUIZERS

Uitslag trekking november 1998

Postcode-Kanjer stijgt nóg hoger

Notaris van Os in Amsterdam heeft de trekking van november verricht, Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want
iedere deelnemer in dezelfde postcode wint - tot 5.000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten. Prijzen boven 1.000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen
worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.

50,- 3031 TD rOO,- 3769 JT 700,- 4813 KX 700,- 5751 CL 50,- 6961 JN 25,- 7731 CH 50,- 8834
70,2172
70,- 3033 SC 50,- 3781 EC 700,- 481 8 GV 700,- 5751 TZ 25,- 6981 CD 25,- 7741 TT 25,- 8861 AX 25,21 82 TL 7000,- 3039 PA 25,- 3790
70,- 7764
70,- 4827 AB 500,- 5751 XS 50,- 6984
70,- 89 16 GR 50,5817
70,- 6994 CE 25,- 7778
70,- 891 8 EW 25,70,- 8932 HW 50,5824
70,- 6999 CD 25,- 7796
70,- 7848 AG 50,- 8934 AZ 700,5866 CC 50,- 7000
70,- 7856
5923 AR 25,- 7005
70,- 9044
70,5944 CE 25,- 7021 MX 50,- 7875 BZ 25,- 9082
70,70,- 7926
5954 PE 50,- 7041
70,- 9087
70,5961 LW 700,- 7044 AC 25,- 7948
70,- 9109
70,70,- 7971 EA 50,- 9122
5977 NK 25,- 7045
70,5988
70,-

500,- 2161 CB

ijStand Mega Jackpot

December 1998 is begonnen en dus is de trekking van
de Postcode-Kanjer nu heel dichtbij. Iedereen die meespeelt in de Postcode Loterij maakt kans op de Kanjer
die nu is gestegen naar het enorme bedrag van 23,8
miljoen gulden! De Kanjer is nu definitief de hoogste
prijs uit de Nederlandse geschiedenis!

En er zijn nog zoveel andere
prijzen. Het PostcodeMiljoen is
uitgereikt aan de gelukkige winnaars in postcode 7876 TB in
Valthermond.
Bij de trekking van november
viel de Mega Jackpot op een
niet verkocht lot in postcode
5672 EW in Nuenen. Daardoor
is de Jackpot deze maand gestegen naar 5 miljoen gulden!
Het is nu de tijd om u schrap te
zetten voor de Nieuwjaarsdag,
Kanjerdag, want dan reikt
Henny Huisman de PostcodeKanjer uit. En u kunt de winnaar zijn! Zorg dat de Kanjer op
uw postcode kan vallen. Vul de
bon op deze pagina in en stuur
hem zo snel mogelijk op. Want
elk Postcodelot is miljoenen
waard!
Henny Huisman: "Met de
Postcode-Kanjer kunt u uw
dromen waar maken!"

BON VOOR MILJOENEN
l l J3, ik wil kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle PostcodeMiljoenen en doe mee aan
de Nationale Postcode Loterij.
G
D
G
G

4xƒ
3xƒ
2xƒ
1x ƒ

12,50 (vier lotnummers)
12,50 (drie lotnummers)
12,50 (twee lotnummers)
12,50 (één lotnummer)

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van onderstaande rekening af
te schrijven.
D de heer

D mevrouw

G
G
G
Q

ƒ 40,ƒ 30,ƒ 20,ƒ 10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in b/okletters. Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, verkrijgbaar bij het
secretariaat.

De Bingo getal 1 t/m 22
*

29 02 16 37 06

36

10

34

13

40

21

28

03

01

38

35

41

39

22 20 05 11

*

Heeft u met deze getallen
een volle kaart, dan wint u de

Thuisbingo van
f 25.000,De Bingo getal 23 t/m 36
24 f 10.000,33 f 1.000,-

04

f 20,-

09

f 10,-

18

f 100,-

30

27

f 50,-

44

f9,f8,-

19

f 40,-

15

f7,-

17

f 30,-

23

f 6,-

42

f25,-

31

f5,-

De BMWrs
001844429 in Breda

Adres:

GASTONS
SURPRISE

Plaats:
(Post)banknumnner:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-

Kerstpakket
Tel

Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

Datum:
Handtekening:

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar
Nationale Postcode Loterij/Grote Sponsor Loterij
Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

L.

Record Show
29 november 1998

003049043 in Venray

Naam:

Postcode:
l i u3, ik wil ook elke week kans
maken op alle Bingoprijzen van de
Grote Sponsor Loterij.

150.98.12

ffl^if ï';.Eiif mij j oen :- vX|

Record Show
zondag 6 december
20.00 uur op RTL 4
Kijk, bel en win
verrassingspakket
Zetfouten voorbehouden

1012 BW 50,1018
10,1019 BZ 50,1025 DJ 25,1037
10,1057WS 50,1061 BW 100,1061 CL' 50,1062BP 50,1063XA 500,1064EV 25,1064 RN 50,1068 NE 50,10,1069
1077HV1 000,1090
10,1093 HT 25,1093 TE 25,1094 AT 25,1100 DB 50,1107 CV 25,1111 PL 25,1111 TH 25,1112
10,1141 HD 25,1188 NA 100,1216 CC 100,1221 BW 25,1251
10,1312
10,1335
10,1382TC 25,1399GC 25,1404JG 100,1421 BA 25,1433 LN 25,1443
10,1443 AG 500 1443 TB 50,1445
10,1445 EN 50,1445 JA 25,1446GK 100,1483 EB 500,1501
10,1506KS 50,1521
10,1551 GB 50,1601 NP 50,1624VR 100,1648
10,1671 BS'1000,1701 EG 25,1779GN 100,1782 DM 500,1783 GR 50,1784BD 100,1784KH 25,1814 BM 1000,10,1825
1827JG 50,1871 AD 25,1906
10,1921 XT 25,1971 NS 50,1976
10,2011 RD 50,2021 SP 100,10,2100
2131 HX 50,2136 BB 25,2157 PC 25,-

Mega Jackpot
4 miljoen

5672 EW 091 in Nuenen
2201 XG 25,2211 RZ7000,2231 GP 25,2242 AD 25,2245 AD 25,2265 BH 25,2272 JG 25,2274 KC 50,2290
70,2301
10,231 2 PE 50,231 2 XA 7000,2322
70,2324 GJ 25,2352 XD 50,2374
10,2377 AB 50,2377 AX 25,2411 TB 25,2461 RC7000,2524 HT 700,2533 AR 50,2551 AP 25,2551 NH 25,2551 WR 700,2562 EZ 25,2563 AA 50,2563 RV 700,2583 BD 25,2584 CD 25,2587 TV 25,2592
70,261 3 DP 50,261 3 PX 25,2623 NG 25,2641 LS 25,2671 GS 50,2671 GV 50,2678 VN 500,2684
10,2691 GT 25,2701
10,271 2 VK 25,2731
10,2735
10,2801 LM 25,2802 CP JOO,2811 EC 25,2904 XB 25,291 2 CR 50,2935 SE 50,2974 BG 500,2981 CT 25,2985 BD 50,3009
10,301 4 VE 25,3028 GH 50,-

KANJER
MILJOEN

3045 LG 25,3053 DH 25,3053 ER 25,3056 JS ÏOO,3066 HJ 50,3067 RH 50,3069 HE 25,3084 LR 500,3100
10,3112 LN 25,3114 BJ 50,3119 BJ 50,3121 KC 25,3121 KJ 500,3150
10,3193 PW 25,3194KC 25,3195 BM 50,3205
10,3208 SG 100,321 8 AH rOO,3235 SG 25,3291 BV ÏOO,3333 SX 700,3373
70,3511 VA JOO,3524 CR JOO,3561 GS 25,3564 CL 50,3571 JE 25,3572 NE 25,3582 CE 25,3590
ÏO,-

3811 JE 25,3813 SK 25,3829 AV 50,3831 CP7000,3844
70,3871 NG 25,3882 CM 500,3971 MZ 50,3993
70,4142VJ 50,4174
70,4176BD 25,4207 RJ 25,421 4 DD 50,4267
70,431 8 EL 25,4335 PE 50,-

6074 HL 700,6101 CC 7000,6114
70,6127CX 25,6143
70,6151 CM 700,6217 JR 500,621 8 BW 500,-

6223 BK 22s,els
'o!6333 AL 7o£

j£
1

M f\f^
f^f\ff^
.
§ \9\M m\£%*&\f r"*
*

CZ*)*}^
O&.f. /

en

TC
BE-

f^f\d
VP^PO

voor iedere deelnemer in
postcode 6227 TE een
troostprijs van ƒ 1 .000,-

de

6343 CM 50,6351 EH 25,- 7117
6361
70,- 7131
6367 GL 25,- 7211 LG

'

70,- 801 5 CH 25,- 9131
70,70,- 9171
70,- 8025
70,70,- 9285 WK 50,50,- 8026
8042 HC 25,- 9354 XH 50,70,^ 8051 ME 25,- 9433
8072 AD 50,- 9461 TL 50,8081 GP 25,- 9497 PH 50O,8096
70,- 9525
70,8131 CS 25,- 9527
7O,8223
70,- 9571 DB 700,8226 DA 50,- 9602
70,8232 MT 25,- 9629
70,8243 KN 700,- 9640
70,8262 GE 50,- 9641 JV 25,7223 DJ 25,- 8301 AT 500,- 9642 HJ 25,7261 HN 50,- 8308
70,- 9662
70,7322 ED 25,- 8356 W 50,- 9665 GB 25,7322 PP 25,- 8375 BJ 700,- 9681
70,7332
70,- 8414
70,- 9684 VR 700,7345 AM 50,- 8446 GT 25,- 9728 VT 700,7345 DT 700,- 8472 AE 25,- 9732
70,7391 ES TOO,- 8501 RG 700,- 9734 BH 50,741 8 CE 25,- 8526
70,- 9736 BP 25,7441 GW 50,- 8539 SN 25,- 9761
70,7475 TR 25,- 8602 XV 700,- 9781 BH 50,7481 CM 50,- 8606
70,- 9883 SL 25,751 2 GM 25,- 8606 AZ 50,- 9900
70,7521 SL 50,- 8732 EE 50,- 9933 TJ 50,7543 XP 25,- 8747
70,- 9981 KD 25,7544 WP 700,- 8755
70,- 9983 PL 25,7551 AT 25,- 8805 TC 700,- 9993
70,7551 AV 25,7556 WN 25,7557 JC 50,7571 BL 25,,
7577 ME 25,„
- ' «B ,
, -'s
7607 RC 50,- ""
' < '
7607 VM 25,- «INATIONALE
ffl
7608 GV 50,- ™* "'AI IV^I^i/-M_t. KB
7621 CV 500,- IS ^^l ^kTO^^inl ^^ E
7641 RV 25,- || %ai'i>iP @ ^a«g%ff ftaP EË
7688 RC 50,- Ra • /-k T r- E» 1 1 BS

PostcodeMiljoenStraat

llL-:' '••-•

-"•

- T ' . ' - - r ! •.--'.•••..•

.'-.'•-

•.:.•:•':.•>,*".•••:'

•••:'••••

:••••

\•-'•'•

• ' ~ •-.-.- .Jl

7876 TB in Valthermond
4381
4383
4415
4462
4506

TZ
BP

25,25,70,VP 25,KB 700,-

Extra
Prijs!
80.000

kaarsen
geschenksefs
3607 PL 25,3608 TC 25,3612
ÏO,3642 AR 700,3648
70,3651
70,3732 CM 700,3734
70,3755 WG 25,3764
70,3766 EK 25,-

4836 AT 50,4904 GD 25,4907 LB 700,4941 AP 50,4942
70,5021 WE 50,5042 JK 25,5045 JP 50,5051 SE 25,5084
70,51 02 VA 25,5124
70,5165KE '25,5172DX 25,5200
70,5221 BP 25,5221 GW 25,-

S»! |; Maandprijs

4524 KC
4527 BC
4570
4650
4651 AP
4702 JH
4711 LK
4731 JX
4759
4761 EX
4765

700,25,70,70,25,50,500,700,70,700,70,-

5246 AP
5247 XM
5266
5271 KC
5271 KT
5283 MB
5311 CP
5324 AV
5350
5371
5384 ST
5386 EC
5410
5500
5521
5552
5600
5601 EN
561 6 SV
5631
5631 BJ
5646
5672 BX
5673 TR
5674 RH
5694 AW
5701
5702
5707 AH

50,25,70,50,25,25,50,700,70,70,25,50,70,70,70,70,70,50,25,70,50,70,50,25,50,50,70,70,25,-

6373
70,6374 CW 25,6433
70,6466 KP 25,6525 RC 500,6525 WT 25,6546 LV 7000,6571 AP 500,6571 CS 50,6605 CG 25,6627
70,6631 KA 25,6651 EL 50,6665 CS 50,6668
70,6670
70,6691 AZ 25,671 3 TA 25,6815 CR 25,6816
70,6825 KB 50,6831 MG 700,6843 KC 25,6865 HR 500,6871 AR 50,6882 LB 50,6924 AW 50,6932 JK 50,6941 XB 50,-

7691 PL 25,- H L O T E R 1 J m

23,8 MILJOEIM
RIJKSTE PRIJS
VAIM NEDERLAND!

woensdag 2 december 1998

Leveren/monteren alle merken
Autoruiten origineel
Kentekenplaten
Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

Uitgebreide Garantie

Telefoon 023 - 573 16 13
Lijsterstraat 18, 2042 C J ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

. Met extra grote steen en
8 pannetjes voor zien van
. ariti-aanbaklaag. AdVl97.-

QZSBEHÖ
119.RONDE GOURMET
Gezellig racletten of gourmetten. Incl. 6 pannetjes.
A'dylesprijs'109.' .

KEUKENMACHINE

PHILIPS l:
GEZICHTS

s

BRAUN

[i.
j
II

Oplaadbare elektrlserie, tandenborstel,
klinisch bewezen:
poetst beter.
Advlesprijs'i29.-

149.PHILIPS ELEKTRISCHE
TANDENBORSTEL
HP510 Oplaadbare elektrlsche tandenborstel met
active tip. Adviesprl]s169.-

BRAUNLUXE
STAAFMIXER

Geld verdienen is makkelijker dan je denkt!

• platen, thermostaat. Adv'159.-

Het Zandvoorts Nieuwsblad

EK322!E>

Met afneembare voet, hakmolen, slagroomgarde en meng-

*TEFAL GRILL

W3SESE> 89."

i-\.^^\Anrt?r

6!

PHILIPS HANDMIXER

• fraaie cassette. Adv.MSO.-

IBCC PRIJS

. Een paar uur per week is al genoeg.
Wil je dat?

Bel dan ons kantoor:
telefoonnr. O23-5717166

IBCC PR/JS;
BJC620 Supersnel, 4 ; Inkt-

4Met:PHILIPS
".
'^
CLEO-lampen.
•Verrijd-én ,".tA.
u
verstelbaar .^S^
statief. Advlesprljs'949.- .-..

nwüïniïv 589.'
^•.•/m^i.
PHILIPS bal (
COOLSKIN ]
SCHEER- r---'
APPARAAT .

ai9„.

IBCC PRIJS}

129;

SIEMENS 1300 WATT

:Métalen buizen en elekIronisch regelbaar. Adv'298.-i,-'1'

HHZffiö

' 189J-

MOULINEX1600W;
Elektronisch regelbaar,' telescoplsche zulgbuls en 6 voudlg
luchtfüten Adviesprijs '357.- :

Wereldradio mot 9x korte ^ -^"' ^jf?..^
gölfbéreik. Advicsprljs'119.-':; :-n v vri • •;:>! ; .^

:H3§DH!ö 64.75 , S^f^fpWp
4BOODPI, Incl. drlvers en NL[

';- ',;isóf«war0.Adylespr,ljs'l49.:ïïJ!;|
.

QHszin» 229.-

(il 97.50

NILFISK STOFZUIGER

Topkwaliteit. Hoge prestaties
in reiniging door uniek
.filtersysteem. .1 ' j •••:,'•^-'f-il

\BCCPRIJS1

"

y

GRUNDIG;YACHTBO^ l: Pi .

PANASOWIC DISCMAN
vSONV DISCMAN :
^ Mi
lOsec. ESP, Incl. speakerklf440.- - <" C
IBCC PRIJS:> 1QQ 05 DECTHUISTELEFOON
"• • * ' *

BH3B3IÖ

Digitaal;: nié
:;ru!svrlj.; Adv|

-

vii

71 2.2 liter, lift, kijkvehster en l PHILIPS &

* BfflCQIÖ

115.- WATERKOKER
. matische afslag en kalkfilter.
Adviesprijs'79.-

Bsaaa!» : 45.SNOERLOZE
WATERKOKER

:

TEFAL FRITEUSE;

HSCHE»

169.-

2 Liter, regelbare thermostaat,
vet filter diepvriesstand.

PRINCESS ROYAL

PROFESSIONELE
TONDEUSE

•.scherm ; 1 0 memo's. Adv*299>

169.-

vPHlLIPSDRAADLOÖSf
vermogen, nieuw design. Adv/330.- •

Metalen buizen, rolsnoer:.

BCC PRIJS}

^PLAYSXATIpN
DIGITALE PERSONEN
WEEGSCHAAL
OPLAADBARE
Duidelijk afleesbaar display.

vm-Mriv

'

KRUIMELZUIGER

14PT;
Kleurentelevisie, GRAN TURISMO
?^
afstandbediening. Adv.»525.- l :p|aystatibn Racegame. '129.95*

29^- QHaaa!» 19.95 I.I.M.I.IHA

03532310

329.-

LIBERTEL
IZI PREPAID

18 rollers In 2 maten. Adv.*99.-

8-10 KOPS
KOFFIE-

,v

Console+Dual Shock Controller.'

x

CARMEN KRULSEf

' ; BRAUN

IBCC PRIJS}

-255.50

r;t«r«iJ:j».-» 139.1100WATT COMPACT

Snoer.lozé ladyshave ook
geschikt voor onder de
douche. Adviesprijs'59.- : ;

79.

Adviesprijs'119.- • - • . ' , . ' : " • . . •

BCC PRIJS}

regelbare zuigkracht luchtComplete kappersset voor l filterenrolsnoer.Adv/290.thuis. Advlesprljs'69.-

waterkoker in één, AdvM29.-

FONDUE-SET

S IBOSCH^DRAADLÖOSi

PHILIPS 12Ó& WATT

89.-

:•:\:>;;':.; ••
59.- TWIN^V.
Koffiezetter en snberlpze

Geschikt voor alle soorten
fondue. Regelbare thermo-

259.-

HR8210. Regelbare zuigkracht oprolsnoer en metalen
buizen Adviespriis'269.- ,

PHILIPS
LADYSHAVE AQ U A

RONDE FRITEUSE i

'"

OH333II>

Epileer apparaat "en lady-!
shaver In één, Incl. luxe etui.
De Ideale manier van ontharen. Advlesprljs'169."

19.95

Met uitneembare blnnenbak
dus zeer eenvoudig schoon
te maken. Adyiesprijs'239.- :

36.95

Clean-filter. Advlesprljs'449.-

IBCCPR/JSJ

BODY SYSTEEM

Automatische afslag en drobgkook beveiliging. Adv'49.- j

IBCC PRIJS}

ALLE
LEESMOEDERS
VAN NEDERLAND,
BEDANKT.

^

HR6300; Stille stofzuiger

PHILIPS BEAUTY-SET PHILISHAVE'^
Luxe LADYSHAVE mét diverse OPLAADBAAR

zoekt

Je hoeft er niet vroeg voor op te staan
en je zit er ook niet elke dag aan vast.

STOFZUIGER

-

190 Watt, 3 standen garden
en deeghaken. Adv'59.-

JL- PHILIPS FRITEUSE

IBCCPR/JS]

Waterdichte,
'
oplaadbare • : |
.Philishave,,.'... , :, ^^gP'
Bekend van TV..Adv.*339.

79.'

IBCCPR/JS]

BEZORGERS

PHILIPS KLOKRADIO
Gewekt worden met alarm of

59.-

Grote;, krachtige 600 Watt
keukenmachine met snljplaten,
raspplaten, sikkelmes, kneed-'
haak en slagroom klopper.
Adylesprijs'149.- -.,'..•
.

"•iwniaH+

met 4 U VA
TL-bulzen. ' .
Adv.'129.-

55;-

Inclusief
Siemens S-6
POWER G
telefoon

ZETTER
«
Zwenkfilter en druppelstop.
, ,.

IBCC PRIJS}

MOULINEX OVEN
Compacte oven met regelbare thermostaat.
Adviesprijs *149.:..': •

MOUUNEXSTOOMBOUT
Drinkt gewoon uit de kraan
-

Leesmoeders zijn niet meer weg te denken

SONY MICRO-SET
Geniet van je eigen muziek
op radio, cassette en CD. Incl.
afstandbediening en
luidsprekers.Adviesprijs*440.-

uit het basisonderwijs. Leren lezen is belangrijk,
maar ook moeilijk. Dankzij de inzet van de leesmoeders krijgen veel kinderen net dat extra beetje

De digitale
oorthermometer.
Adviesprijs*99.-

SANDWICHMAKER

Razendsnel een heerlijke

individuele aandacht, dat ze zo hard nodig hebben.

BRAUN
THERMOSCAN

üsazao 25.-

Duizenden moeders, gek genoeg bijna
geen vaders, geven een paar uur van hun vrije tijd
voor de toekomst van onze kinderen.
De maatschappij moet kinderen alle aandacht geven die ze verdienen, vinden we allemaal.

300cc, met afneembaar l Inventum, Dreamland en
reservoir.Advjésprijs'49.'Martex..'•' , '
'•'•\..

Maar wie is die maatschappij? Dat zijn wij. Dat ben jij.
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2etages) r
: :';:•:;;•:
Rivièradreef 37 (Supérstbre)

Bon voor gratis brochure Avondopleidingen '98-'99

I

BEVERWIJK
• - ' . , • •-.;•. '• •..:.\;; •
15ÖOm2 Superstore Beter en goedkoper!.
Breestraat65
••:' : "
; .'•.-

ZAANDAM--:••>.••::.;••.....;;. : ,-.r'--,::-'...;.
1500m2 Superstore'Beter en goedkoper!
Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Broek)

I

• BADHOEVEDOBP-DENHAAG-/ '.-.:
ZOETERWOUDE-ZOETERMEER.LEIDSCHENDAM-MAARSSENBROEK.-•:•
HILVERSUM-UTRECHT-ZEIST:;- '^•"

.19.00 tot 21.00 uur

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en
een gemiddelde leesduur van zo'n 21 minuten ligt het
voor de hand dat de personeels- en opleidingsadvertenties goed gelezen worden.

Naam:
Adres:
Poslcode:
Plaals:
Telefoon:
Stuur deze bon in een oncjcfrankeerde envelop naar:
Scliocvcrs Opleidingen, Antwoordnummer 47076, 1070 VB Amsterdam

Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving ons kantoor.
Amsterdam 020- 562 30 76
Amstelveen 020- 347 34 22
Zandvoort 023- 571 71 66

Val op, fiets verlicht,

Veilig rijden heb je zeil in de hand

M

PHILIPS BREEDBEELD
PW6301, 61 cm BI Line S,
Icruo teletekst Adv'2095 -

JVC MINI-SET MET BOXEN

KOELJVRIES COMBINATIE

MXD3, 50 Watt versterker met Live Surround, digitale tuner met
klok/timer, dubbel auto-reverse cassettedeck, 3 CD-wisselaar,
2-weg luidsprekers en afstandbediening Adviespri|S"714 -

220 liter netto inhoud, automatische ontdooiing van het koelgedeelte
4 sterren vnesgedeelte met 2 vriesvakken Adviespnjs"999 -

699.-

WASDROGER STUNT!
Met tijdklokenpluizenf ilter
Adviesprijs"495 -

SONY TR
3A V E L L E R
eluid Adv'1330TR<101,HiFi geluid
\ PHILIPS BREEDBEELD
-\!70CM K L E U R E N TV
• v ' PW6301 Stereo teletekst
ArKiCbpri|S'2795 -

')'«j PHILIPS 1 0 0 H E R T Z
y B R E E D B E E L D KTV
i,^ PW9501 Tvvnn tjaar^Ocm
-'M Black line S lOOHzdigital
','\ l c in stereo TXT Adv'3895Mi
-.i'PHILIPS 100HZ KTV
''*j IT820 Black-lme Sgroot""*j heuld stereo teletekst
, •; Atlviespnjs'2795 -

, PHILIPS 70CM STEREO
| PT4501 Teletekst '1645 -

279.-

799.-

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rochtsdraaiende
trommel Adviespnjs'649 -

;ADY SHOT i

SONY STEADY SHOT !
TR620. 15x: zoom, 3 proram A E Adviesprijs'1890
viesprijs'1890 -

1179.-

CONDENSDROGER
Geen afvoernodig1 RVS trommel Adviespnjs'999 -

SONY + LCD
.CD SCHERM
TRV2<1.CamcorderSteady
mcorderSteady
shot Adviesprijs'2450
iespnjs'2450 -

1499.-

579.-

SONY Hi-8
•8 HIFI STEREO
TR780, STEADY
STEADY SHOT,
topklasse camcorder
:amcorder '2530'2530 -

1349.-

SHARP DIGITAAL!
DC1,10,1 cm LCD scherm,
afsl bed Adviespnjs'3499
,dviespnjs'3499 -

2399.-

BAUKNECHTDROGER
Instelbaar tot 140 mmuten, kreukbescherming
Adviespri]S"949 -

PANASONIC VIDEORECORDER MET
SHOWVIEW EN PDC

629.-

NVSD220, Super Drive stabiel loopwerk, DD motoren en aluminium
chassis, optimaal beeld- en geluidskwaliteit, scartaansluitmg en afstandbedienmg Adviespri|s*629 -

BOSCH WASDROGER
ASDROGER
Elektronische
hè besturing,
zeerstil Adviespnjs'1099
/iespnjs'1099 -

799.-

DIGITAAL
L STUNTS!
Sony en JVC
VC modellen
mcl accessoires
;oires
51CMKTVTELËTEKST
70 voorkeuzezenders. Off
Nod Philips garantie Adv'745-

PHILIPS TELETEKST
PT155 37cm,afst bed '595 -

MIELE WASDROGER
ASDROGER
Elektronischh en reverserend, RVS trommel
nmel Adv'1799-

2599.-

1249.-

CENTRIFUGE
IGE
2800 toeren,i, RVS trommel Adviespnjs'249
>njs'249 -

PHILIPS SUPER VHS!
Turbo-Drive, stereo, montae.TXT Adviespnjs'1595 -

159.-

TOPMERK DIGITALE
MAGNETRON
PHILIPS MATCH-LINE
VR7,Turbo-Dnve, stereo, montage.Jog&Shuttle.TXT '1495-

SONY72CMHIFISTEREO
KV29C1, Super Trinitron,
TXT Adviespnjs'1880 -

SONY BREEDBEELD
24WS1 61cmSuperTnnitron,
stereo teletekst Adv'2440 -

V
*/L.

SONY BREEDBEELD
71CM KLEUREN TV
KV28W1, SuperTnnitron, stereo TXT Adviesprijs'2990 -

1299.

SONY82CMKLEURENTV
BREEDBEELD STUNT!
K V 3 2 , Super Trinitron,
stereo, TXT Adv'3660 -

SONY 63CM STEREO
KV25, SuperTnnitron, teletekst.afst bed Adv'1399-

899.-

SONY 55CM STEREO
X2101,Trimtron,TXT.'1440-

v*

J6i

V.

689.-

SONY55CMTELETEKST
/ITELETEKST
M21, Hi-Black
ack Trinitron.
Adviespnjs"990.
'990.-

579.-

3TAB
SONY PORTABLEKTV
M1400,Afstandbed
idbed,Adv'550-

475.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaansevormgeving •••• slerren mvriescapaciteit Adv899-

565.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES
ARG647, 156 liter koelen
enGOIitervnezen Adv'949 -

599.-

SONYMONTAGETOP!
E920,7 koppen Super Trilogic, vliegende wiskop, HIFI
Stereo Adviespnjs'1650 -

SIEMENS
WASAUTOMAAT
WM20000. RVS trommel
en- kuip aparte temperatuurregelmg Bespaartoets
Adviespnjs'1348 -

Phantom330CX; Compacte
portable scanner, 30 Bits,
inclusief software en eenvoudig
te installeren Adviespnjs*249 -

789.-

845.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
AWM800,15 programma's,
ruime vulopening, milieuvriendehjk
Deurbeveiliging Adviespnjs'1079 -

639.-

PANASONIC STEREO
HD610, Topper' 4 koppen,
Showview+PDC Adv'1199-

659.-

^•«••Ia>M^^BliiiMLLm

JVC HIFI STEREO
HRAS.Hi-SpecDnve Adv'989

695.-

Mvi^^^^^L^j^^h*^""-^

ARISTONA STEREO
B605;4 koppen, SHOWVIEW
PDC,longplay Adv'945 -

579.-

INDESIT 900 TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
WE900, Instelbare centrifugegang, regelbare
thermostaat, R VS trommel,
zelfreinigende pomp
Adviespnjs'1199 -

569.-

545.-

SAMSUNG STEREO!
SV600, Videorecordermet
PDC Adviespms'699 11

_-~"'••'
•—»•••

845.-

SIEMENS KOEL/VRIES
KG25V03, 220 netto inhoud,
2 vnesladen Adv'1348-

875.-

BOSCH
ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI
KE3100, Digitaal, gescheidenregelbaar Maarliefst280
liter inhoud, 3 vnesladen
CFK/HFK-vnj Adviespnjs' 1S49-

875.-

i H ii

n

1

.,.,,.

ARISTONA 55CMFSQ
TA4311, Stereo, teletekst,
a f s t a n d b e d Adv'1245 -

i? PANASONIC KTV TXT
21S1 SScmFSQ AdV849 -

PANASONIC 63CM TOP
MD2 HiFi-stereo.TXTmet
geheugen Adviesprijs'1399-

«apT

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse Vol elektronische besturing, zumig,
stil en milieuvriendelijk
Adviespnjs '2299 -

529.379.399.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT
WA8214; Hoog centrifuge
toerental waterbeveiligmg,
bespaarprogramma's
Adviesprijs'1349 -

PHILIPS SHOWVIEW
VR165,+PDC,afstbed
;,afstbed "745-

895.-

PHILIPS VHS-VIDEO
VR161,Afstandbed
ndbed Adv"645
Adv'645 -

369.-

ZANUSSI
WASAUTOMAAT
FL700; 750 toeren centrifuge, RVS trommel, schokdempers.Adviespnjs"949 -

PANASONIC
IIC Beste Koop!
NVSD200, Showview +
PDC Adviespnjs'649
espnjs'649 -

429.-

675.-

JVC SHOWVIEW
/VIEW + PDC
A237, Express
;sProDigi
ProDigi '714'714

389.299.-

LUXE VAATWASSER
Nederlands (opmerk, 3 programma's, 12 couverts '899-

529.649.-

BOSCH AFWASAUTOM.
SMS1012,RVSmteneur 4
sproemiveaus Adv'1179 2-DEURS KOELKAST
200 liter inhoud, CFK-vri|
Deuren o m w i s s e l b a a r
Adviespnjs'849 -

428.-

Z A N U S S Il 2 - D E U R S
Z180/4D, Automatische
tomatischeontontdoonng Adviespnjs"749
viespnjs"749 -

468.-

BOSCH K O E L K A S T
180 liter Variabele
'iabele indeling,
zuinig en stil.
itil. Adv'985 -

729.-

BAUKNECHTVAATWASSER

GSF341,3 programma's Variabele indeling Adv'1099 -

779.-

SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000, Met aquastop en
lageverbruikswaarden '1348-

849.-

MIELE VAATWASSER
Topklasse 6 Programma's
Waterontharder en waterstop
Adviespnjs"2099 -

598.- ~~ 1249.-

279.-

volledig integreerbaar,!;
stop. Adviespri s. M299.-1:

145 LITER KOELER
Automatischeontdooung '529 -

299.-

WHIRLPOOL KAST
130 liter, met vriesvak '699 -

349.-

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak Adv'699 -

379.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak 140 liter mhoud, CFK-vnj. Adv'729.-

429.7oQP ZONDER RISICO^

INDESIT
WASAUTOMAAT
W N 4 0 0 ; 10 programma's 4,5 kg inhoud
Adviespnjs'799 -

STUNT! VHS-HQ
1S-HQ VIDEO
Met a f s t a ndbediening
ndbediening
GRUNDIG37CM + TXT
P730, STUNT' Adv'699 -

498.-

WHIRLPOOL AVM
Ruime 3 m 1 combi magnetron
metheteluchtovenengrill Dus
ontdooien, koken, bakken, braden en gratineren Adv'999 -

il i nrFr^ fft* •?lliBffr/gT=!

SONYVIDEORECORDER
ORECORDER
E105,A(slandbediening
toediening"610"610-

799.-

298.-

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT
ADP603, 3 programma's,
waterontharderen beveiliging
tegen wateroverlast Adv'949 -

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

ARISTONA STEREO KTV
TA4412, 63cm beeldbuis,
teletekst Adviespnjs'1595 -

228.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON
Snelle 900 Walt magnetron,
24 liter inhoud, Vele kooklunclies Adviesprijs'699 -

965.-

MICROTEK
KLEUREN
FLATBEDSCANNER

SONY HIFI STEREO
E705, Super Trilogie, 4 koppen.Showview+PDC '1200

218.-

WHIRLPOOL AVM260
19 liter inhoud Eenvoudige
bediening Adviespnjs'599

595.-

MIELE KOELKAST
K1321S, 270 liter inhoud
CFK-enHFK-vnj Adv'1399-

AEG WASAUTOMAAT
Lavamat617 1000 toeren centrifuge, waterbeveiliging, zuinig en stil
A E G m e e r d e r e malen
best getest'
Adviespnjs "1449 -

SONY HIFI STEREO
E810,4 koppen SuperTnlogic
montage videorecorder '1550-

178.-

DAEWOO MAGNETRON
KOR610, Digitaal, 18litermhoud,800Wvermogon,auto programma's Adviespnjs '349 -

SAMSUNG 24 LITER
900 watt magnetron, 60 minutentimer.autom programma's

Nooit meer ontdooien1 Koel
vries combinatie met 3 vnesladen en maar liefst 280 liter
inhoud Zuinigenstil Adv"1499 -

PHILIPS HIFI STEREO
VR665 Showview+PDC,4koppen.FollowTV.longplay '1095-

~~ 1099.-

168.-

SHARP MAGNETRON
R2V18, 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

NOFROSTKOELKA"ST

SONY LONGPLAY
E260;Showview+PDC '780-

fô

220 LITER
KOEL/VRIES COMBI
Koelgedeelte met automatische
ontdooiing Vnesgedeeltemet
2 vakken en •••• sterren mvnescapaciteit Adviespnjs'999 -

1245.-

20 liter inhoud, 80 Watt
vermogen en automatische
programma's.
Adviespnjs'289.-

37

V

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135, Supersnel verwarmen en ontdooien Uilneembaardtaaiplateau Adv"279 -

CAMCORDER STUNT!
32xmotorzoom Adv'1099 -

INDESIT INBOUWI*
KOOKPLAAT
v ja
RVS+vonkontsteking.*399.-1^|

269.-l

ATAG
FORNUIS
FG1,

Gasfornuis met
elektrische
oven, mol
grill en
sierdeksel
Adv'1450 -

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS
Gas-elektro fornuis, grill, thermostaat en sierdeksel "1199-

495.-

798.-

KOM L A N G S VOO
EEN DEMONSTRATI

ETNA FORNUIS
Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel Adv'695 -

498.-

IBMAPTIVAE60TOP!
K6-233MMX, 32MB intern,
2 OGB, K56 flex fax/modem,
15 monitor Adv'3999 -

WASAUTOMAAT
BOVENLADER
AT80,
800 toeren
met
regelbare
centrifugesnelheid. Adviespnjs" 1099 -

2079.
INTELP2/233MHZPC
Multimedia, 32MB intern,
32GB CD-rom, fax/modem,
W'95, 1 jr On-Site garantie
en helpdesk Adviespnjs'3799 -

798.-

2199.SIEMENS300MHZPC!
Topklasse' 32MB mtem, 3.2GB,
4MB AGP, CD-rom, 15' monitor Adviespnjs'2999 •

WHIRLPOOL
BOVENLADER
Hoogtoeng. Slechts 40 cm
breed Adviespnjs'1435 -

2299.-

PORTABLEKTV37cm
Oit Ned Philips garantie
Aclviespnjs'495 -

IBCCPRUS]
JOYSTICK SUPER'
OHBE5BÖ 24.50
3 KNOPS MUIS! K200

EfflCHÏÖ

7.95

BUBBLEJET STUNT!
JP170 Kleurenprinter "599KTV 37CM+TELETEKST

PORTABLEKTV37CM

279.-

179.-

SONY 100 HERTZ BREEDBEELD KTV

BAUKNECHT
CONDENSDROGER

CANON BJC4200
Topklasse' 3jr garantie '821 •

339.-

KV28;70cm Super Tnnitron,
100 Hertz, IQ Vision,
stereo, teletekst en
Molti-PIR Adv *3660-

1049.-

1399:

BCC BETER
i Meer budget door de gratis
\ BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

I

PHILIPS RADIO CD-SPELER

AZ8048, AM/FM radio, cassettedeck,
M4850, Elektronisch gestoorde CO-speler. Adviespri|s*240.wasdrooermetvochtmeting,
BESTE KOOP consumentengids,
ryime vulopening. Adviesprijs*1699.-

HP INKJETPRINTER
DJ400 Incl sheetfeeder '499 -

249.-

LUXE FORNUIS
3NUIS
Gasoven, vonkontstekmg
nkontstekmg en
ovenlade Adviespnjs'849
dviespnjs'84' -

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

I

EN

AEG

948.BOVENLADER

1000 toeren centrifuge
Zuinig, stil en milieuvnendelijk, waterbeveiligmg
Adviesprijs"1649 -

1198.WAS/DROOG
COMBINATIE
W a s s e n en d r o g e n m
1 machine, 1000 toeren
Adviespnjs'1549 -

398.
90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviespnjs 698.-

349.-

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik,
capaciteit, CFK-vnj

BEVERWIJK
.
1500m2 Superstore Beteren goedkoper!
B rees t raat 65
:
'

I

ZAANDAM
1500m2 Superstore Beter en goedkoper!
Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Broek)

278.-

529.-

HOLLANDIAKOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat '295.-

158.-

OPZETVRIESKAST
Handig'50 liter Adv"595

299.-

VRIESKISTEN!
Do (opmerken leverbaann
alle maten en soorten Er
is al oen vrieskist

20 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
AMSTERDAM • AMSTELVEEN - ALKMAARBEVERWIJK- HAARLEM -ZAANDAM • DELFT BADHOEVEDORP-.DEN HAAGZOETERWOUDE'-ZOETERMEERLEIDSCHENDAM • MAARSSENBROEK .
HILVERSUM • UTRECHT-ZEIST

rv.a.

299.-

(l

ETNA K O O K P L A A T ^
4 pils met 2 delige branders

449.- ~~ 178.-

BOSCH V R I E S K A S T
GSD1300,3 laden, 11 kg mvnescapaciteit. Adv"848.-

878.GOEDKOPER

PELGRIM KOOKPLAAT
2-deligepannendragersen U
sierdeksel. Adviespnjs'490 - .
(l

ATAG WASEMKAP
3 standen en vetlilter '259-

138.;MKAP

ETNA WASEMKAP
AVANCE, 3-standen
,nden '135'13!

78.

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag . . . .
dinsdag t/m vrijdag
zaterdag . . . .....

13.00 tot 18.00 uur
09.30 tot 18.00 uur
, 09.30 tot 17.00 uur

KOOPAVONDEN
donderdag .... ..... .

19.00 tot 21.00 uur

woensdag 2 december 1998
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Moeizame winst
ZVM-zaterdag
ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortrneeuwen heeft door een
moeizame 5-3 overwinning
op AMVJ de kop genomen in
de vierde klasse. De Zandvoorters speelden niet best
maar altijd nog goed genoeg
voor een overwinning.
In het eerste kwarrtier had
Zandvoortmeeuwen de strijd
al kunnen beslissen. De Zandvoorters begonnen prima en
schiepen zich vele kansen.
Buud van Laere en Pieter Keur
zochten het doel op de verkeerde plaats. Toch kwam
Zandvoortmeeuwen uiteindelijk op een 2-0 voorsprong. Uit
een vrije trap van Bob Brune
werd de bal door Rob van der
Bergh met een snoekduik binnengekopt en Pieter Keur kon
de stand naar 2-0 opvoeren
door een voorzet van Ferry van
Rhee in te tikken.
In de tweede helft voetbalde
Zandvoortmeeuwen te veel
vanuit de defensie. Daardoor
kon AMVJ meer aanvallend
gaan denken en ook tegenscolen. AMVJ drong aan maar
Zandvoortmeeuwen counterde gevaarlijk. Een afstandsschot van Pieter Keur betekende de derde Zandvoortse
treffer, maar de strijd was nog
lang niet gespeeld.
AMVJ gaf niet op en bracht
met een tweede doelpunt de
spanning geheel terug, 2-2.
Pieter Keur blijkt echter nog
steeds te kunnen voetballen en
weet ook nog steeds te scoren.
De Zandvoorter schoot de
Meeuwen weer naar een marge
van twee doelpunten. Het
taaie AMVJ legde zich echter
niet neer bij deze situatie en
profiteerde van een misverstand in de Zandvoortse defensie, 3-4. AMVJ ging op zoek
naar de gelijkmaker en gaf
Zandvoortmeeuwen veel ruimte. Rob van der Bergh gebruikte die ruimte door de strijd te
beslissen met zijn tweede doelpunt, 3-5.
„We hebben verschrikkelijk
hard gewerkt," aldus coach
Fred van Rhee. „Het was echter wel een slechte wedstrijd
met veel gemiste kansen. De
overwinning was verdiend en
aangezien de concurrentie
punten verspeelde staan we nu
bovenaan."

Zandvoort'75
verder met ZVM
ZANDVOORT - Een krappe meerderheid van de leden
van voetbalvereniging Zandvoort '75 heeft maandagavond voor een fusie met
Zandvoortmeeuwen (ZVM)
gestemd. 32 leden waren
voor, dertig tegen en elf leden onthielden zich van
stemming.
Dat betekent volgens secretaris Jaap Bloem dat de fusiebesprekingen met ZVM, die al
enige jaren lopen, doorgaan.
„Een datum waarop we het
glas kunnen heffen op onze
nieuwe club? Dat weet ik nog
niet. Liefst zo snel mogelijk."
De fusie met voetbalverenigiging TZB is naar een tweede
plan verschoven. „TZB mag
weer meepraten als de fusievereniging er eenmaal is. Of, zoals iemand anders het verwoordde: TZB moet wachten
op het perron en kan niet in
een rijdende trein springen,"
aldus Bloem.
Peter Theunissen, algemeen
voorzitter van TZB, is hierover
teleurgesteld. „Het is best wel
jammer, want Zandvoort '75
en TZB passen goed bij elkaar.
Dat vinden onze leden ook."
Maandagavond stemden dan
ook op één na alle leden voor
de fusiebesprekingen met
Zandvoort '75. „Uit de uitslag
bij Zandvoort '75 blijkt dat het
met veel gescheeld had of het
was inderdaad gelukt. Maar,"
zegt Theunissen, „laat ik duidelijk zeggen dat we geen hard
feelings naar de andere verenigingen hebben. We wensen ze
het beste toe voor de toekomst."

Doelman Buchel houdt ZVM op de been
ZANDVOORT - In een bijzonder hectisch strijd heeft Zandvoortmeeuwen drie uiterst belangrijke punten behaald door
Ripperda met 1-0 te verslaan. Van goed voetbal viel niet te
genieten maar veel randgebeuren schonk de toeschouwer
nog wat warmte in de ijzige kou. Bovendien redde doelman
Mare Buchel de Zandvoorters met een aantal geweldige
reddingen.
Het eerste randgebeuren dat
niets met de strijd om de belangrijke punten te maken had
was het ontbreken van een
scheidsrechter. De strijd begon daardoor een half uur te
laat. De aangestelde scheidsrechter Kwakman was niet op
de hoogte dat hij moest fluiten
en vertrok van uit zijn woonplaats meteen richting Zandvoort. Ripperda wilde niet zo
lang wachten, maar moest
toch reglementair een half uur
blijven. De oplossing werd gevonden in de persoon van Daniel Koper. Dit jonge scheidrechterstalent is echter lid
van Zandvoortmeeuwen, maar
na overleg besloten beide
clubs zijn leiding te accepteren. Scheidsrechter Kwakman
zou dan de wedstrijd in de
tweede helft vervolgen.
De strijd begon goed voor
Zandvoortmeeuwen. De aanval werd gezocht en er werd in
de beginfase nog redelijk gevoetbald. De doelman van Ripperda werd met een paar afstandsschoten op de proef gesteld, maar het leverde alle-

Veel doelpunten
ZANDVOORT - TZB'er
Mischa Tibboel voert nog
altijd de topscorerslijst
aan (met tien doelpunten), gevolgd door ploeggenoot Riek de Haan (negen) die twee keer scoorde
dit weekend. Maar ook
Pieter Keur (ZVM) rukt
op. Hij schoot zaterdag
drie keer raak en heeft nu
zeven punten achter zijn
naam staan.

maal niets op. De aanvallen
van Ripperda waren in deze
periode schaars zodat het
vriendelijke duel zich naar de
rust kabbelde.
Scheidsrechter Koper floot
zeer bekwaam en stuurde na
25 minuten de Zandvoorter
Geoffrey van den Broek terecht naar de kleedkamer wegens natrappen. Het hek was
van de dam, want de spelers
raakten, ten onrechte, zeer geirriteerd. De ene kaart na de
andere trok Koper om de strijd
in de hand te houden. Ook de
rode kaart van een Ripperda
speler was terecht. Natrappen
betekent nu eenmaal een rode
kaart, zodat de teams verder
gingen met tien man.
De spelers hadden inmiddels
meer oog voor eikaars ledematen dan voor de bal waardoor
het spelpeil afdaalde naar een
bedenkelijk niveau. Er speelden twee teams, die de punten
hard nodig hadden in de strijd
tegen degradatie. Het volgende dieptepunt speelde zich af
in blessure tijd. Zandvoortmeeuwen was in de aanval, terwijl aan de andere kant twee
spelers kermend van de pijn op
de grond lagen. Toeschouwer,
grensrechter noch scheidsrechter hadden niets gezien,
maar het volgens lezingen van
spelers was het Ripperda spits
Kensen die Michel van Marm
een elleboogstoot op de kin
had toegediend. Veel tumult
duwende, scheldende en bijna
vechtende spelers, maar aangezien het voorval voor de leiding onduidelijk bleef leverde
dit verder geen sancties op.
Kort daarna floot de prima en
zeer objectief leidende Daniel
Koper voor het rustsignaal.
In de tweede helft nam

Hoge scores van dames
Van der Meulen en Spiers
ZANDVOORT - De dames Van der Meulen en Spiers waren
in de competitie van de Zandvoortse Bridgeclub geweldig op
dreef. Door het goede resultaat op de woensdagavond neemt
dit paar nu de eerste plaats in.
In de A-lijn staken de dames
Van der Meulen en Spiers met
kop en schouders uit boven de
andere paren. Zij behaalden 68
procent hetgeen negen procent meer was dan de score
van nummer twee, de dames
Heidoorn en Paap. Daardoor
nemen Van der Meulen en
Spiers nu de koppositie in, gevolgd op een gedeelde tweede
plaats door de dames Heidoorn en Paap en de heren
Groenewoudt en Smit.
De heren Holtrop en Van de
Pas blijven goed presteren in
de B-lijn. Zij pakten de eerste
plaats met 61 procent, terwijl
de dames Van den Nulft en Scipio met zestig procent goede
tweede werden. Deze twee paren prijken na drie wedstrijden
op de eerste en tweede plaats.
In de C-lijn haalden de dames Kleijn en De Muinck, een
gelegenheidspaar, met 66 procent fors uit. De dames Verhage en Visser speelden ook een

goede partrj en eindigden met
63 procent als tweede. Mevrouw Janssen en de heer Santoro gaan hier nog steeds aan
de leiding, op zeer korte achterstand gevolgd door de dames Eijkelboom en De Fost.
In de competitie van donderdagmiddag werd de overwinning gedeeld. Met 64 procent
eindigden in de A-lijn de dames Boon en Van der Meulen
en de heren Hogendoorn en
Weijers als eerste. Na vijf wedstrijden bezetten deze paren
de eerste respectievelijk de
tweede plaats. De B-lijn gaf
ook weinig verrassingen te
zien. Mevrouw Janssen en de
heer Santoro werden eerste
met 64 procent, vijf meer dan
de score van de dames Eijkelboom en De Fost, die als tweede eindigden. De eerste twee
plaatsen in de totaalstand
worden ook door genoemde
koppels ingenomen.

Foto EnckvanClcef

scheidsrechter Kwakman het
roer over. De man deed het
eveenens goed, hield de strijd
strak en trok ook nog enige
gele kaarten, alhoewel hij er
zeker nog meer had kunnen
geven. Alhoewel het een harde
en zeer matige partij voetbal
was, had de rust de spelers

enigszins tot kalmte gebracht.
Zandvoortmeeuwen
had
door al deze perikelen enige
omzettingen in het elftal gedaan en dat kwam het voetbal
niet ten goede. Ripperda werd
duidelijk de sterkste maar
bleek in de afwerking te falen.
Enige keren vrij voor de doel-

man werd de bal naast geschoten, of het was Mare Buchel,
die met de week beter in vorm
komt, die Zandvoortmeeuwen
redde. De Zandvoortse doelman kende een onwennige
start in de eerste wedstrijden
van de competitie, maar krijgt
allengs beter zicht in de spelsi-

Spannend basketbal bij Lions
ZANDVOpRT - In de fraaie sporthal
aan de Duintjesveldweg speelden de
basketbalteams van The Lions zeer
aantrekkelijke wedstrijden. De vrouwen wonnen van Racing Beverwijk met
56-54 terwijl de mannen nipt verloren
van het vierde van Akrides met 68-70.
In beide wedstrijden was de spanning te
snijden. De Zandvoortse basketbalsters
kenden een zwakke eerste helft. Racing
Beverwijk troefde de Zandvoortsen af
door de man to man vaak te omzeilen.
Lions kwam niet in het ritme en keek bij
de rust tegen een 23-30 achterstand aan.
In de pauze veranderde coach Olaf Vermeulen van tactiek. De drie-twee zone
moest gespeeld worden en dat bleek een
goede greep.
Lions haalde meteen op tot 37-40 maar
liet daarna even de teugels te veel vieren
waardoor Racing Beverwijk naar een 3746 voorsprong uitliep. De Lions raakte
echter steeds beter op toeren. De break
werd goed gelopen en met nog drie minuten te spelen bezat Lions een zwaar be-

vochten 54-50 voorsprong. In de spannende slotfase probeerde Racing Beverwijk
tevergeefs de opgelopen schade weg te
werken en won Lions verdiend met 56-54.
„Beide teams waren aan elkaar gewaagd," stelde Olaf Vermeulen. „Het was
een gevecht om de punten met een hectische slotfase. Die slotfase speelden we
goed uit en ik vind de overwinning echt
wel terecht. Er is goed voor geknokt door
Lions."
De Zandvoortse mannen speelden tegen Akrides een goede partij. Akrides gaf
in het begin van de wedstrijd gelijk zijn
visite kaartje af en nam een voorsprong
van zeven punten. Lions ging echter meteen tot een tegen actie over. Door goed
combinatie spel, wat soms best een lust
voor het oog was, zette Lions de achterstand om in een confortabele voorsprong,
mede door driepunters van Alain Clark en
Robert ten Pierik.
Daar quard Philip Prins ook Ben van
der Mey goed wist te vinden en deze samen met Peter Noortman heerste onder
de borden, pakten deze forwards ook hun

ZANDVOORT - De ZHChockeysters kwamen tegen
rode lantaarndrager Naarden niet verder dan een
enigszins teleurstellend 2-2
gelijkspel. De ZHC-mannen
behaalden een eenvoudige 5- meren, die zeer goed inviel.
• De Zandvoortse defensie zat
1 overwinning op Loenen.
echter niet in de wedstrijd en
Op papier had ZHC moeten op het middenveld werd romwinnen van Naarden, maar melig gespeeld waarvan Naarkennelijk was er sprake van den profiteerde. Bij de doelenige onderschatting of een wisseling keek ZHC tegen een
minder goede dag. ZHC nam 1-2 achterstand aan. Wülemijn
na een kwartier spelen toch Gielen speelde echter een stereen 1-0 voorsprong door een ke partij en voorkwam erger.
In de tweede helft speelde
doelpunt van Marjolein Gielen.
Door een spierblessure moest ZHC beter en kreeg een paar
Miranda Schilpzand zich laten goede kansen. De bal wilde
vervangen door Kim van Ga- echter niet in het doel. Halver-

puntjes mee. In de 18e minuut werd Van
der Mey door coach Valjavec naar de kant
gehaald om even tot rust te komen. Hij
werd knap vervangen door Dennis Bijster,
maar ook deze kon niet verhinderen dat
Akrides op dat moment een overwicht
had. De voorsprong van Lions ging snel
verloren. Akrides had een lengte overwicht en profiteerde daar knap van en
bepaalde de ruststand op 32-41.
De mannen van coach Valjavec begonnen in de tweede helft voortvarend en
gesteund door de eigen aanhang dichtte
Lions de kloof. Het werd een echte basketbalthriller, waarbij de kansen over en
weer gingen. Het geheel ging gepaard met
heel goed basketbal. De spanning was te
snijden op het speelveld en vooral toen
Ron van der Mey in de laatste minuut de
partijen naast elkaar bracht, gingen de
toeschouwers van een verlenging uit. In
de slotseconde liet Akrides echter toch
nog de bal doeltreffend door de basket
rollen, waardoor Lions met een 68-70 nederlaag genoegen moest nemen.

ZHC-dames blijven tegen
Naarden op 2-2 steken
wege de tweede helft werd het
toch gelijk toen Sabine Bruijn
zich door de verdediging van
Naarden werkte en scoorde, 22. ZHC zorgde in de slotfase
voor veel pressie maar Naarden bleef overeind en pakte en
niet verwacht punt.
De ZHC-hockeyers speelden
in en tegen Loenen een goede
partij. De eerste helft werd gedomineerd door ZHC. Het
middenveld sloot goed aan
waardoor de druk op het doel-

gebied van Loenen groot was.
De enkele uitbraken van Loenen werden al voor de 23 meter-lijn van ZHC in de kiem gesmoord. ZHC dicteerde de
strijd maar de 2-0 voorsprong
bij de rust viel eigenlijk een
beetje tegen.
ZHC koos in de tweede helft
opnieuw voor de aanval. Met
gemotiveerd hockey werd de
voorsprong opgevoerd naar 40. ZHC moest het hoge tempo
even laten zakken en daarvan
maakte Loenen gebruik door
tegen te scoren. In de slotfase
was ZHC echter weer de betere ploeg en bepaalde de eindstand op een verdiende 5-1
score.

Handballers ZVM zijn in vorm
ZANDVOORT - Het ZVM-Rabobank handbalteam heeft de
vorm te pakken en klopte het op bezoek zijnde Zeeburg met
18-12. Ook de Zandvoortse vrouwen speelden een goede
partij maar kwamen net iets te kort tegen Oriënt, 16-23.
Het team van coach Dirk
Berkhout belsliste de wedstrijd in het eerste kwartier.
Met ontzettend goed handbal
werd de defensie van Zeeburg
keer op keer uiteen gespeeld
en ZVM-Rabobank stond op
een 6-1 voorsprong. De gasten
leken naar een grote nederlaag
gespeeld te worden. Dat wenste Zeeburg echter niet te ondergaan en er werd gezocht
naar andere middelen om de
Zandvoorters af te stoppen.
Het fysieke geweld kwam er
toen aan te pas. Dat kwam
Zeeburg op vele gele kaarten
en zelfs twee rode kaarten te
staan. Het zorgde er tevens
voor dat een meer gereserveerd spelend Zandvoorts
team de wedstrijd vervolgde.
De Zandvortse verdediging
hield echter keurig stand en bij
de rust stond de marge van het
begin van de wedstrijd nog
steeds op het scorebord, 9-3.
Ook in de tweede helft bleef
Zeeburg met fysiek handbal de
Zandvoorters bestrijden. De
opdracht van coach Berkhout
was, de wedstrijd te consolideren zonder risico's op blessures te nemen. Deze tactiek was
voldoende om Zeeburg niet in
de wedstrijd te laten komen.

De Zandvoortse opbouw, bestaande uit Patrick Terpstra,
Martijn Hendrikse en Edwin
Berkhout speelde een sterke
partij en zette de lijnen prima
uit. Eindstand 18-12.
„In de rust heb ik aangegeven- geen gekke dingen te
doen," stelde Dirk Berkhout.

ZANDVOORT - Bij een
twee uurs kartwedstrijd behaalden de Zandvoorters
Enno Timmer en Dennis
Swart een uitstekende derde
Plaats. De eerste plaats had het stuur en vertrokken vanaf
er ingezeten indien pech ach- de achtste positie. De Zandvoorters rukten op en streden
terwege gebleven was.
om de fel begeerde eerste
In Uitgeest werd het in de plaats. Een aflopende band
stromende regen een uiterst werd echter fataal. De pits
spectaculaire wedstrijd. Tim- moest worden opgezocht en
fner en Swart wisselden om na 54 seconden kon de race
het half uur van plaats achter weer hervat worden.

De concurrentie zat niet stil
en vanaf de 24e positie zetten
Timmer en Swart de achtervolging in. Met een geweldige
snelheid en goed stuurmanswerk werd de ene na de andere
karter ingehaald en eindigden
de Zandvoorters alsnog op een
fraaie derde plaats. Mike
Moore en Bert Roozen eveneens uit Zandvoort deden het
ook goed met een vierde
plaats. „Er,had meer ingezeten," vond Enno Timmer.

Theunnissen kan nog niet
zeggen of TZB nieuwe besprekingen gaat voeren als Zandvoort '75 en Zandvoortmeeuwen tot een club samengesmolten zijn. „We laten het
eerst bezinken. Volgende week
komt het bestuur van TZB
weer bij elkaar. Maar ik weet
wel zeker dat we blijven knokken. Dat we bestaansrecht
hebben blijkt toch alleen al uit
het feit dat we over een half
jaar vijftig jaar bestaan."
Theunissen ziet echter ook
donkere wolken opdoemen. In
2007 loopt het contract met de
nieuwe eigenaren van het terrein af. „Het zijn projectontwikkelaars. Ik kan me voorstellen dat die wat anders in gedachten hebben dan sportvelden. Daarom gaan we hard op
zoek naar een ander terrein."

Een van de weinige keren dat Zandvoortmeeuwen middels Arief Ozdagan de aanval zoekt

tuaties en liet ook nu een paar
gave acties zien.
En in het voetbal gebeuren
er dan vaak geheel onverwachte dingen. Ripperda liet de
kansen liggen terwijl Zandvoortmeeuwen aanvallend geheel niet aan de bak kwam.
Veel balverlies en onnauwkeurig spel. Toch zouden de Zandvoorters de punten pakken.
Op een hoge voorzet tastten
de doelman en een Haarlemse
verdediger mis en spits Barry
Paap kreeg de bal tegen zijn
knie, waarna het leder in het
doel rolde. Grote vreugde bij
de spelers van Zandvoortmeeuwen, die in de tweede
helft zeker al blij hadden geweest met een punt.
„Volgende week praat niemand meer hoe de punten tot
stand zijn gekomen," aldus
trainer Alex Heesemans. „Het
was zeker niet fraai, maar in
deze fase van de strijd hoeft
het niet mooi en zijn de punten
belangrijk. Ik pak de punten
ook liever met oogstrelend
voetbal maar dat zit er nu niet
in. De belangen in deze wedstrijd waren heel groot en met
de punten ben ik erg tevreden.
Er gebeurde overigens wel dingen die niet op een voetbalveld
thuishoren. De scheidsrechter
heeft zeer consequent gefloten, zoals het hoort, maar het
ging toch mis. Maar goed, de
punten sprokkelen we zo aardig binnen. Handhaven is belangrijk en daar heb ik alle vertrouwen in."

Timmer/Swart
op derde plek

„En dat hebben de jongens
ook gedaan. We stonden voldoende punten voor en kónden de wedstrijd uitspelen. Ik
denk dat het publiek genoten
heeft van een leuke partij
handbal. We draaien goed en
hebben nu de tweede plaats
ingenomen."
De Zandvoortse vrouwen
boden koploper Oriënt heel
sterk tegenspel. In de eerste
helft ontliepen de ploegen elkaar nauwelijks. ZVM-Rabo-

bank speelde met overgave en
heel veel inzet hetgeen Oriënt
tot een uiterste inspanning
noopte. Bij een ruststand van
9-10 was er nog van alles mogelijk.
In de beginfase van de tweede helft hield het team van
coach Rijk Oppelaar vrij goed
stand. Tot 14-16 lukte het in de
buurt te blijven. Het geblesseerd uitvallen van Claudia
Paap en de enorme inzet, die
geleverd was, brak de Zandvoortsen in de slotfase op. Met
een aantal snelle aanvallen
voerde Oriënt de stand op
naar een alsnog ruime overwinning 16-23.
„De meiden hebben uitstekend gespeeld," vond Rijk Oppelaar. „We hebben de koploper heel lang bezig gehouden,
maar in de slotfase zat het
even tegen. De speelsters verdienen een pluim voor hun
goede inzet. Het team biedt
perspectief, er zit een stukje
progressie in. zodat het er
goed uit ziet voor de komende
wedstrijden."

Doelpunten mannen: Patrick Terpstra 5, John Terpstra
4, Edwin Berkhout 4, Martijn
Hendrikse 2, LUC Vukic 2, Arjen Molenaar 1. Vrouwen: Mireille Martina 7, Claudia Paap
4, Sylvia Blom 3, Marielle Peet
Ondanks een stevige verdediging gaat Edwin Berkhout scoren voor l, Wendy van Straten 1.
ZVM
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Astrid Koomen, Tamara Loos, Wietske Neerincx en Ester Bartels
zijn er klaar voor

Medailles en diploma's
voor De Zeeschuimers
ZANDVOORT - Tijdens synchroonzwemwedstrijden behaalden de leden van zwemvereniging De Zeeschuimers prima resultaten. Door de goede prestaties plaatsen Astrid
Koomen, Ester Bartels, Tamara Loos en Wietske Neerincx
zich
voor
deelname
aan
der
Nederlandse
jeugdkampioenschappen.
In zwembad Den Krieck in
Breeezand zwom Kimberley
Buyen in de eerste categorie
naar een verdienstelijke achtste plek en eindigde Mariette
Goldschalx op een prima dertiende plaats. In de tweede categorie werden twee fraaie medailles in de wacht gesleept.
Rachel Botschuyver werd
tweede, direct gevolgd door
Patricia Zonneveld, die met
een bronzen medaille aan de
haal ging. De vijfde plaats was
voor Kim Borstel.
De concurrentie in de derde
categorie was te sterk voor de
Zandvoortse kunstzwemsters.
Wietske Neerincx eindigde op
een toch wel knappe vierde
plaats terwijl Tamara. Loos
naar een vijfde plek zwom.
Astrid Koomen, Ester Bartels,
Kim Borstel en Patricia Zonneveld zwommen buiten me-

dedinging een goede wedstrijd
en konden een E-diploma in
ontvangst nemen In de vierde
categorie zwom Astrid Koomen regelrecht naar het zilver.
Simone Sindorf eindigde op
een keurige vierde plaats en
Ester Bartels legde beslag op
de negende plaats.
Tamara Loos en Wietske
Neerincx zwommen ook buiten mededinging, maar wel
met goede uitvoeringen. Op 16
december wordt in het zwembad Aqua Romana van Gran
Dorado afgezwommen voor
het A-, B- en C-diploma Vanwege de nieuwe eisen van deze
diploma's zal dit zeker geen
gemakkelijke opgave worden
voor de kinderen die gaan afzwemmen. Met de diploma's
op zak zullen de kinderen een
stuk zekerder en veiliger zijn in
het water.

Zandx/oorts
Nieuwsblad

TZB door winst
op eerste plaats
ZANDVOORT - Door een
mooie en gemakkelijke 5-2
overwinning op DIB neemt
TZB de eerste plaats in op de
ranglijst van de zevende klasse. Vooral in de eerste helft
speelden de Zandvoorters
een goede partij voetbal.
In Amsterdam troffen de
Zandvoorters een zwaar maar
goed bespeelbaar veld aan
Vanaf het begin trok TZB de
strijd naar zich toe De equipe
van trainer Joop Blom legde
een hoog tempo aan de dag en
besliste de wedstrijd in de eerste helft. Mischa Tibboel kopte
de Zandvoorters naar 1-0
waarna Ben de Jong voor de
tweede treffer zorgde. DIB was
niet bij machte iets te ondernemen tegen de goede gegroepeerd spelende Zandvoorters
Kansen gaf TZB niet weg en
aanvallend werden knappe
aanvallen opgezet. Riek de
Haan knalde van dichtbij nummer drie in de touwen en vervolgens was het Stem Metzelaar, die aan alle onzekerheid
een einde maakte door 0-4 aan
te laten tekenen.
Het begin van de tweede
helft was ook nog voor TZB
Toen meerdere doelpunten
achterwege bleven vielen de
Zandvoorters terug. DIB profiteerde van de Zandvoortse mzinking in kwam terug tot 2-4.
De Zandvoorters hadden echter bijtijds de zaak weer onder
controle en zochten in de slotfase de aanval weer op. Vlak
voor het eindsignaal bepaalde
Riek de Haan de eindstand op
5-2. „Het was een dik verdiende zege," stelde Joop Blom.
„Vooral in de eerste helft
speelden we heel sterk voetbal
en hadden een groot veldoverwicht. In de tweede helft dacht
ik nog even dat het spannend
zou worden, maar we zijn niet
in de problemen geweest "

Zandvoort '75
redt het net niet
ZANDVOORT - Zandvoort '75 komt steeds dichterbij een positief resultaat.
Tegen WVHEDW leden de
Zandvoorters een 1-2 nederlaag maar met een beetje
meer geluk had een puntendeling er in gezeten.
De Zandvoorters begonnen
goed aan de wedstrijd tegen
WVHEDW. Al na tien minuten
werd een voorsprong begroet
toen Edwin Ariesen een solo
besloot met een rake uithaal,
1-0. Het moet echter nog teveel
komen van Ariesen in aanvallend opzicht. Het spel golfde
daarna over en weer. Beide
teams streden met open vizier.
Het spel van WVHEDW was
wat beter verzorgd, maar het
tegenspel van Zandvoort '75
mocht er zijn.
Na een half uur voetballen
kreeg doelman Ferry Nanai
toch de gelijkmaker om zijn
oren. Een aanvaller van
WVHEDW werd neergelegd
waarna Nanai de strafschop
onhoudbaar langs zag gaan, 11. In het gelijkopgaande vervolg van de eerste helft kregen
beide teams kansen. Op slag
van rust namen de bezoekers
een 1-2 voorsprong toen na een
aanval over rechts een voorzet
volgde, waarna de bal onhoudbaar werd ingekopt.
In de tweede helft werd <*
WVHEDW onder druk gezet en
speelde Zandvoort '75 een aardig partijtje voetbal. De aanvallen van de Zandvoorters
werden echter telkens in de
kiem gesmoord. Er werd nog
wel aardig geschoten op het
doel maar de bal ging naast,
over of werd een prooi van de
doelman. ,,Een gelijkspel zat
erin." vond begeleider Joop
Paap. „We moeten de bal er
echter wel inschoppen. Het
spel van ons was echter best
wel aardig maar het gaat om
de punten. We zaten er wel
dichtbij en hopen dat het eens
gaat lukken."

Sport en natuur

ZANDVOORT - Wie door de
Amsterdamse Waterleidingduinen jogt. een stevige wandeling van Zandvoort naar Vogelenzang maakt of meedoet
aan een excursie door het natuurgebied. kan m bezoekerscentrum De Oranjekom even
uitrusten. Maar in dit bezoekerscentrum is ook wat te zien
Tot en met april wordt getoond wie er in bomen leven
Vogels, eekhoorns, insecten en
planten voelen zich thuis in bomen. Zo wonen er bijvoorbeeld
veel mossen en klimops in bomen. De tentoonstelling is
dinsdag tot en met donderdag
van half tien tot vier uur ge
opend en in het weekend van
negen tot vijf uur.

Klaverjassen

ZANDVOORT - TZB houdt
op vrijdag 11 december een
klaverjasavpnd voor koppels
Het inschrijfgeld bedraagt tien
gulden per koppel. De opbrengst komt ten goede aan
TZB softbal. Meer informatie
bij Hans Paap 023-571 7397
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Thuiszorg Kennemerland verleent huishoudelijke,
verzorgende en verplegende diensten waardoor
klanten zo lang en zo optimaal mogelijk thuis
kunnen blijven wonen.
Uitgangspunten van onze organisatie zijn respect
voor de eigen leelsfeer van de klant en prolessionaliteit van de dienstverlening.
De organisatie is voornamelijk werkzaam in de
gemeenten Bennebroek, Bloemendaal,
Heemstede en Zandvoort.
Er wordt nauw samengewerkt met andere zorgaanbieders in het werkgebied.

thuiszorg
KENNEMERLAND
ZUID

gemeente
amstelveen
Wil jij je groot rijbewijs halen?
Ben jij in het bezit van een rijbewijs en tussen de 20 en 27 jaar?
Wil je niet de hele dag binnen zitten maar lekker buiten werken en
je groot rijbewijs en/of chauffeursdiploma halen?
Dan hebben wij de ideale baan voor jou! In samenwerking met
Start Uitzendbureau is de Gemeente Amstelveen op zoek naar:

In het werkgebied verlenen ruim 900 medewerkers jaarlijks zorg aan circa 2.500 klanten.
U wilt:
* zinvol werk dat bij u past?
* een leuke (belastingvrije) bijverdienste?
* werken in of dicht bij uw woonplaats?
* werktijden in overleg regelen, bijvoorbeeld omdat u
schoolgaande kinderen hebt?
* sociaal contact?
Dat kan allemaal, als u gaat werken als

Chauffeurs l beladers m/v
In deze functie werk je afwisselend als chauffeur en belader in een
hecht team collega's. Samen zorgen jullie ervoor dat de containers van
huishoudens en bedrijven in Amstelveen dagelijks geleegd worden.
Het modernste materieel staat tot je beschikking. Je krijgt een contract
voor 36 uur per week niet een goed salaris. Heb je interesse in deze
baan? Dan nodigen wc je uit om langs te komen op onze

ALPHAMEDEWERKER

AMSTERDAMS COLLEGE VOOR

Een alphamedewerker helpt oudere en/of zieke mensen bij huishoudelijke werkzaamheden die zij niet zelf kunnen doen.
Als alphamedewerker bent u in dienst van de klant en werkt u minimaal 3 uur per 14 dagen en maximaal 12 uur per week.
Op dit moment zijn er plaatsingsmogelijkheden in het hele werkgebied.

HOTEL EN GASTRONOMIE

Middelbare beroepsopleidingen voor
Horeca, Toerisme (MTRO) en de
Bakkerijsector.

dinsdag

Wij willen:

Open dag op zaterdag 12 december a.s.
Je bent van harte welkom van 10.00 tot 13.00 uur.

* gemotiveerde mensen
* met ervaring in de (eigen) huishouding
* en belangstelling voor mensen.
Het salaris js ƒ 15,57 netto per uur voor 23-jarigen en ouder. Er
geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

De Gemeente Amstelveen en Start Uitzendbureau geven je dan meer
informatie over het werk, het materieel en opleiding. Als het klikt
maken wc direct een afspraak voor een uitgebreider gesprek.
Het adres is: Langs de Werf 8-10 in Amstelveen.

Belangrijk!

Voor meer informatie:
Start Uitzendbureau, Wanja Bredman, Laan Nieuwer Amstel l,
1182 JR Amstelveen, tel. (020) 540 47 80.

Een alphamedewerker kan tot een bedrag van ƒ 8.617,- per jaar
belastingvrij verdienen (mits dit het enige inkomen is), terwijl de
partner de dubbele belastingaftrek behoudt.

8 december

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling
Alphahulp, 's morgens tussen 08.30 en 12.30 uur.

16.00-20.00

STICHTING THUISZORG KENNEMERLAND ZUID
Van Lennepweg 1, Aerdenhout.
Internet: http://home.wxs.nl/~tkz
Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout
E-mail: tkz@wxs.nl

tel. (020) 5 150 315
regionaal opleidingen centrum amsterdam en omstreken

ZORGCENTRUM

Werkt zeker

Tel. 023-5213421
Fax 023-5213499

Het Financieele Dagblad is de enige „zakelijke" krant van Nederland en heeft een
voortdurend groeiend aantal lezers. Circa 100.000 beslissers van bedrijfsleven tot
overheid worden breed en diepgaand geïnformeerd over nationaal en internationaal financieel en economisch nieuws. Het Financieele Dagblad B.V. biedt tevens
een breed scala aan zakelijk-informatieve diensten en producten, zoals een unieke elektronische databank met financieel-economische gegevens en analyses vanaf 1985.

Bakkerijsector:
Elandsstraat 175
Amsterdam
maakt deel uit van

Start

UITZENDBUREAU

Horeca en Toerisme:
Da Costastraat 60
Amsterdam
tel.(020) 5 150 350

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren.
Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.
Bel 0900-8991161.
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Binnen de commerciële afdeling zijn totaal 38 personen werkzaam. De afdeling
klantenservice, momenteel bestaande uit 10 medewerksters, maakt onderdeel uit
van de commerciële afdeling. De afdeling is verantwoordelijk voor de dienstverlening aan abonnees en klanten van de geprinte producten. In verband met een herstructurering van taken binnen de afdeling wordt een Telefoonteam geformeerd en
zijn wij op zoek naar een aantal

DE BUITENHOF

/ A m s t e r d a m s e School voor

Gezondheidszorg
Zorgcentrum De Buitenhof in AmsterdamBuitenveldert is een
gecombineerd verpleegen verzorgingshuis en
maakt onderdeel uit
van de Stichting Amstelhuizen. De Buitenhof
bestaat uit drie multidisclplinair samengestelde
zorgeenheden en een
facilitaire dienst.
Zo'n driehonderdvijftig
medewerkers zetten
zich dagelijks in voor
de zorg voor driehonderd oudere bewoners.

MEDEWERKERS TELEFONISCHE KLANTENAFHANDELING (M/V)
part-time (flexibel in te vullen)

VlND JIJ OOK DAT WERKEN IN DE ZORG
SAMEN BETER GAAT?
Da's mooi, want wij zoeken ter versterking van de teams

regio een totaalpakket opleidingen aan voor een beroep in de zorg op
niveau 2, 3 en 4. Voor de meeste opleidingen bestaan er zelfs twee

Omschrijving van de werkzaamheden
Het aannemen van telefonische klachten over de bezorging van Het Financieele
Dagblad. De krant dient voor 07.00 uur bij de klant bezorgd te zijn. Indien dit niet
het geval is geven klanten dit direct door aan het Telefoonteam. Hier wordt de
klacht aangenomen en geregistreerd in een geautomatiseerd systeem.
De klachten worden doorgegeven aan de bezorgorganisatie die ervoor zorgt dat de
krant alsnog bij de klant wordt bezorgd.

gediplomeerd
verzorgenden m/v
parttime en fulltime

verzorgingsassistenten m/v
parttime

routes: werken en leren (BBL), of school met stages (BOL). Vraag voor
meer informatie een brochure aan: (020) 408.97.97, of kom naar onze

pen Dagen
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Functie-eisen
• Opleiding op minimaal Havo niveau
• Affiniteit met het werken met geautomatiseerde systemen
• Servicegerichte instelling
• Bij voorkeur ervaring in het omgaan met klanten
• Rustige, evenwichtige persoonlijkheid

gastvrouw of -heer
parttime

De Buitenhof is gestart
met een uniek organisatie-ontwikkelingstraject,
genaamd Samen Beter.
De nadruk ligt op teamontwikkeling, waarbij
medewerkers samen
tot betere resultaten
komen.

De Amsterdamse School voor Gezondheidszorg biedt als enige in de

Meer weten over deze functies?
Bel met De Buitenhof, tel: (020) 644 20 44, en vraag
naar Nelly Zwiers, afdeling Personeel & Organisatie
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Dinsdag 8 december 1998

16.00-20.30 uur

Zaterdag 13 februari

10.00-13.00 uur

1999

16.00-20.30 uur

Dinsdag 23 maart 1999

Fred. Roeskestraat 90,1076 ED Amsterdam
Helpende (BBL 2 en BOL 2), Verzorgende (BOL 3),

Onze voorkeur gaat uit naar herintredende vrouwen of mannen die op zoek zijn
naar een part-time baan in de ochtenduren en minimaal 3 dagen per week beschikbaar zijn. De werktijden zijn van 08.00 tot 11.00 uur.
Indien u geïnteresseerd bent, verzoeken wij u binnen 2 weken uw sollicitatie te
richten aan het hoofd personeel en organisatie, Henriëtte de Joode, James
Wattstraat 79, 1097 DL Amsterdam.

Gelijk solliciteren?
Schrijf dan een brief met je gegevens en motivatie
naar Zorgcentrum De Buitenhof, afdeling Personeel
& Organisatie, t.a.v. Nelly Zwiers, Nieuw Herlaer 2,
1083 BD Amsterdam.
Wie weet:
tot ziens in De Buitenhof.

Apothekersassistent/Doktersassistent/Tandartsassistent (BOL 4)

Spinozastraat 55,1018 HJ Amsterdam
Verzorgende Algemeen (BBL 3), Verzorgende IG (BBL 3), PraktijkopleiderlBBL 4}

Kon. Wilhelminaplein 18,1062 HK Amsterdam
Verpleegkundige (BBL 4 en BOL 4)

PCM Facilitaire Bedrijven bv is een divisie van PCM Uitgevers nv en

C

onder meer verantwoordelijk voor het drukken en bezorgen van
Algemeen Dagblad, de Volkskrant. NRC Handelsblad, Trouw,

Ziekenhuis

Rotterdams Dagblad, Het Parool, De Dordtenaar en Rijn en Gouwe

FACILITAIRE BEDRIJVEN

Een beroepsopleiding én een baan?
Als je verpleegkundige wilt worden, kan dat.
Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis biedt praktijkplaatsen aan

MEDEWERKER PLANNING EN COÖRDINATIE m/v
Het Distributiebedrijf is bij PCM Facilitaire Bedrijven
verantwoordelijk voor het vervoer en de bezorging
van de dag- en weekbladen van PCM Uitgevers nv.

Leerling verpleegkundigen (m/v)
die in maart 1999 willen starten met de Opleiding tot verpleegkundige,
niveau 4, via de beroepsbegeleidende leerweg.

-vervangen van collega's op het gebied van planvertrektijden, rapportages en bijzondere activiteiten
Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Is een,

- verrichten van administratieve ad hoc werkzaam-

groot Interconfessioneel ziekenhuis in

heden.

:

Amsterdam, dat is voortgekomen uit een

Binnen het Distributiebedrijf draagt de afdeling Planning en Coördinatie in Amsterdam o.a. zorg voor de

Functie-eisen

fusie tussen bet Sint Lucas Ziekenhuis en

planning van transportroutes, de planning van de

De kandidaat dient te voldoen aan de volgende eisen:

het Andreas Ziekenhuis. Het is momenteel

vertrektijden, de coördinatie van bijzondere transport-

- administratieve kennis op MBO-niveau

nog gehuisvest op 2 locaties, maar zal na

activiteiten, het bewerken en produceren van ma-

- affiniteit met automatisering

de vernieuwbouw in het jaar 2001 op de ,

nagementinformatie op gebied van de transport-

- kennis van database en spreadsheet applicaties

locatie Sint Lucas zijn geïntegreerd.

structuur en kwaliteit. Bij deze afdeling, die bestaat uit

- een dienstverlenende en servicegerichte instelling.

Samen wordt nu gewerkt aan een nieuwe

4 medewerkers, is een vacature ontstaan voor een

organisatie, die aan de patiënten topzorg

medewerker Planning en Coördinatie.

moet blijven bieden in al zijn facetten.
Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae

Daarbij zijn opleidingen en wetenschap-

Functie-inhoud

kunt u tot 14 december 1998 richten aan

pelljk onderzoek belangrijke pijlers van

- actueel houden van rn.n. losse verkoopadressen op

PCM Facilitaire Bedrijven bv,

het beleid.

routes in het systeem Distplan

Personeel & Organisatie,

- administratieve coördinatie tussen de binnen- en
buitendienst van de afdeling Transport

Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis beschikt

de heer A.H. Hoogendoorn,

over vrt/wel alle medisch specialismen en
i
telt ongeveer 2200 medewerkenden.

Postbus 8751, 3009 AT Rotterdam

De opleiding duurt in totaal 4 jaar. In de basisperiode van 9 maanden
ga je naar school en loop je enkele weken stage in het ziekenhuis.
Van het ziekenhuis ontvang je tijdens deze studieperiode zakgeld. Na
een geslaagde afsluiting van de basisperiode krijg je een leer-/arbeidsovereenkomst met het ziekenhuis en een leerlingen-salaris volgens de
CAO voor het Ziekenhuiswezen. Theorie en praktijk wisselen elkaar
vanaf dat moment voortdurend af. Het diploma waarmee de opleiding
wordt besloten, geeft je de mogelijkheid om je als verpleegkundige
te laten registreren.
Als je in aanmerking wilt komen voor de functie van leerlingverpleegkundige, moet je minimaal 17 jaar oud zijn en voor de
start van de opleiding een MAVO-diploma hebben behaald met
alle vakken op D-niveau. Een gelijkwaardig of hoger diploma wordt
ook geaccepteerd.
Voor nadere informatie over de opleiding kun je telefonisch contact
opnemen met de afdeling Opleiding en Bijscholing, mevrouw
|.A.M. Degeling, telefoon (020) 510 83 07. Je schriftelijke sollicitatie
kun je sturen naar het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, dienst personeelszaken, ter attentie van de heer H. Wijtsma, personeelsfunctionaris,
postbus 9243, 1006 AE AMSTERDAM.
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Je moet er om te beginnen een gave voor hebben. Maar dan nog blijft
dichten een vak apart.
Daar komen we vooral in
deze tijd achter. Het
maken van een rijmpje
bij een cadeautje kost
veel mensen de nodige
hoofdbrekens. Om u, zo
vlak voor pakjesavond,
nog even vlug een handje
te helpen, brengen we
hieronder in abc-vorm
een aantal tips.

Ook de glas-in-loodramen in de St. Nicolaaskerk ondergaan
momenteel een opknapbeurt

U'ter-shavc is ook te geef,
is het voor een broer of neef.
Ie ruikt hem dan al bij de deur,
:o'n lekkere stevige mannengeur.

Nagels, heel verzorgd en fijn,
die moeten wel van jou zo zijn.
Daarom hoefje nu niet meer naar bed,
zonder manicure-set.

Nu nog staat de St. Nicolaaskerk in de steigers. Bij de volgende intocht van Sinterklaas
in de hoofdstad, zal de naar hem vernoemde kerk er weer in volle glorie bij staan

Body-warmer, ook voor haar,
e dragen, bijna 't hele jaar.
En raakt ze 'n beetje opgewonden,
lan is een knaapje gauw gevonden.

Out-fit heb je al genoeg,
ook dingen die niet vaak droeg.
En al ben je soms een flirt,
krijg je toch dit nieuwe shirt.

"liocolade, melk en puur,
laarvoór ga je door het vuur.
Elk pondje gaat door 't mondje,
lan loopje maar een extra rondje.

Potjes voor je keukenkruiden,
kunnen voor jou gemak inluiden.
Je gerecht krijgen dan meer geur,
en je wangen nog meer kleur.

'Bouwstijl Nicolaaskerk
is een soorf tutti

Drank teveel dat is niet fijn,
naar ach..., een glaasje wijn.
JA.C en toe te zeggen 'proost',
bi' heb je liever een bakje troost?

Quitte of dubbel denk je vaak,
bij spelletjes met jou is 't meestal raak.
Daarom is de stand nu nooit meer zoek,
door 't schrijven in dit notitieboek.

[Eieren vind je heel erg lekker,
laarom krijg je deze wekker.
,e zullen worden hard of zacht,
[precies zoals je had gedacht.

Rekenen gaat je heel goed af,
daarvan staan we nog vaak paf.
Maar wellicht gaat 't toch wel beter,
met een nieuwe calculater.

Fietsen, daar hou jij zo van,
bij regen trekje deze pohcho an,
Hopelijk heb je veel mooi weer,
mooie tripjes maken keer op keer.

Sokken koop je graag en duur,
daarin ben je lief en puur.
Daarom hoop ik van echt harte,
datje ze mooi vindt al zijn 't hè •'\ aparte.

Goud en zilver ben je waard,
schitterend bij de open haard.
Dat je deze ring maar veel mag dragen,
en niet alleen op hoogtijdagen.

Toeren doe je wijd en zijd,
al ben je dan de weg soms kwijt,
hopelijk kom je tijdig op bezoek,
met dit nieuwe kaartenboek.

Hotels staan jou wel aan,
|e houdt van op vakantie gaan.
Ie zou 't wel weten, als 't even kon,
en daarom krijg je deze bon.

Uitlaten van de hond dat moet,
soms gaat dat niet met blij gemoed.
Hopelijk is 't nu minder vaak een crime,
met deze nieuwe hondenriem.

Inkt is aan jou heel goed besteed,
schrijven doe je bij de vleet.
Omdat ik dat weet en je goed ken,
' g j i j van m ij die mooie pen.

Verven is je grote passie,
daarom krijg je nu een kwassie.
De wereld krijgt door jou meer kleur,
al ben je soms zo gek als 'n deur.

Ifjazz-ballet, dat vind je gaaf,
Hen ook steppen doe je braaf.
jlBody-styling is kat in' t bakje,
fjdraag daarom dit mooie pakje.

Woorden schieten mij tekort,
'k weet niet wat eraan schort.
Daarom krijg je mooi en kloek,
het Nederlanse woordenboek.

Kopes heeft geen mens teveel,
in welke kleur ook, groen of geel.
Bij jou op visite, dat is een feit,
het is één brok gezelligheid.

Xeres is een drankje,
daarvoor zeg jij niet vaak 'dankje',
Nee dan zeg je heel vaak 'yes',
daarom nu een lekkere fles.

Lekker koken is een kunst,
daarom sta jij in de gunst.
Om je te helpen bij bezoek,
krijg je vandaag dit mooie boek.

Udel ben je wel een beetje,
maar toch ben je wel een scheetje.
Wij wensen je heel veel gewiegel,
voor deze fraaie spiegel.

Mascara, ja dat weten wij,
je zegt gewoon: 'Dat hoort 'erbij'.
Ik geef je daarom zonder vrees,
voor 't gemak een beauty-case.

Zoeken is niet leuk dat weet je,
maar datje 't moet noteren, dat vergeet je,
Daarom word je misschien wat wijzer,
met deze nieuwe organiser.

Ooit geweten dat pepernpten
») makkelijk te maken zijn?
Kr kan gewoon weinig fout
Haan. Een ideaal recept om
alleen of gezellig samen met
<Jt! kinderen eens te proberen.
De ingrediënten voor - 100
IX;pernoten zijn:
•H) gram margarine
50 gram bruine basterdsuiker
'nul
~ l theelepel speculaaskrui<Jen
100 gram zelfrijzend bakmeel
- 2 eetlcpcls melk.
Abeltje ftoëf beleeft spannende avonturen

Aan de boter de kruiden, de
suiker en het zout toevoegen
on net zo lang roeren lot het
(-'on zachte massa is. Hierbij
voeg je de helft van het baknieel en l eetlepel melk. Even
'Joorkneden tot het allemaal
Koed
vermengd is. Hierna de
!
'ost van het bakmeel en evenUiocl nog wat melk toevoegen
on opnieuw goed doorkneden.
Van dit deeg kleine balletjes
'naken
en iets plaldrukken op
c
-'on beboterd bakblik. Het
''akblik in een warme oven
Plaatsen (± 170 Oen de
f'-pernoten in ongeveer 20
'ninuten gaar en bruin laten
i. Even laten afkoelen
smullen maar!

Naar het boek van Annie M.G. Schmidt.
Nu te zien in de bioscoop. "• V^C

*AT H E

's Middags, doordeweeks, bent u bij Pathé Cinemas meestal " goedkoper uit, voor alle films! Informeer naar onze voordelige
middagtarieven bij de kassa van het theater bij u in de buurt.
: voor reserveringen:
.; :
r .
Nationale Pathé Bioscoopreserveringslijn 0900.202 53 50 soct/pm
Raadpleeg da plaatselijke bioscoopagenda voor het fllmaanbod en aanvangstijden;: U vindt de Pathé bloscopen'ln de volgende steden: Amsterdam: Béllevue. Cinerama / •, '-.-v
Calypso,'Cinema, City en Tuschinskl - Den.Haag: Metropole, Pathé Schevenlngen en . - •'>
.-. , .Tuschlnski Den Haag - Eindhoven: Pathé Eindhoven - Groningen: Pathé Groningen - J',y
Maastricht: Pathé Maastricht-'Rotterdam: Cinerama; Lumtère erhPathé Schouwburgplein: :r'.-• ' • • • ; Utrecht: Rembrahdt. U vindt alle adressérvvan Pathé Clnèmasïn de GOUDEN GIDS. :-,'-:

Bram de Hollander Fotografie

Bram de Hollander Fotografie/Archief Weekmedia

VeeSpofers

Erg fraai zag het vaste thuishonk van Sinterklaas er niet uit bij zijn
recente intocht in Amsterdam. Zowel de gevels als het interieur van de St.
Nicolaaskerk aan de Prins Hendrikkade ondergaan een dermate ingrijpende renovatie, dat er van het trotse aanzien momenteel weinig meer te
bespeuren valt. Daan Hensens verzekert echter, dat de Spaanse bisschop
bij zijn volgende aankomst weer met gepaste luister zal worden ontvangen. „Want als het goed is, zal de opknapbeurt komend voorjaar definitief
zijn afgerond."

D

E VORIG JAAR begonnen
renovatie, die in totaal dertien
miljoen gulden kost, moet
ervoor zorgen dat de St. Nicolaaskerk tot ver in het volgende millennium overeind zal blijven. Volgens
Hensens, die als vrijwilliger intensief
bij de verbouwing betrokken is, was
het aanvankelijk helemaal niet zo
zeker dat het gebouw de tand des
tij ds zou overleven.
,,In de jaren zeventig was onze kerkgemeenschap zó ontvolkt, dat er op zondag
nog hooguit veertig bezoekers de mis
bezochten. Het bisdom stelde daarom voor
het gebouw af te stoten en af te breken.
Maar gelukkig is daar, door initiatieven
vanuit de parochie, een stokje voor gestoken, zodat men alsnog voor restauratie
heeft gekozen."
De na-oorlogse terugloop van de belangstelling voor het bijwonen van de diensten,
staat in schril contrast met de eerste halve
eeuw van de St. Nicolaaskerk. Na de inwijding in 1887, stroomde de Parochie van de
H. Nicolaas Binnen de Veste, zoals de kerk
officieel heet, wekelijks zonder mankeren
vol met gelovigen. „In die tijd was de kerk
nog een belangrijk middel voor de emancipatie van het katholieke volksdeel," vertelt
José Hooghiemstra. die al vanaf haar vroege jeugd kind aan huis was in het godshuis
aan de Prins Hendrikkade. ..Zodat er al
heel snel sprake was van een goede, ouderwetse roomse gemeenschap met alles erop
en eraan."
Menige parochiaan nam in die tijd het
algemeen als tamelijk merkwaardig ervaren uiterlijk van het
gebouw in vredesnaam

maar voor lief. „In tegenstelling tot zijn
beroemde collega Cuypers. die onder meer
het CS en het Rijksmuseum heeft
gebouwd, koos architect Bleijs niet voor de
destijds alom populaire neo-goüek," aldus
Daan Hensens. ,,Hecl eigenzinnig wierp hij
zich op'een soort neo-barok, al werd het
uiteindelijke resultaat een hoogst aparte
opeenstapeling van stijlen door de gotische
hoogte, de romaanse bogen en de onmiskenbaar Byzanthijnse beschilderingen.
Een soort tutti-frutti dus, maar bij elkaar
toch een heel waardig geheel."
Dat er destijds verwondering heerste over
de bouwstijl, waarin veel critici geen specifiek katholieke elementen herkenden, acht
Hooghiemstra kenmerkend voor de hoofdstedelijke mentaliteit. „Het bewijst dat er
met grote bouwprojecten hier in
Amsterdam altijd wel wat is. En net als nu,
bleek er toen na verloop van tijd eigenlijk
niks aan de hand, want al spoedig raakte
men buitengewoon verknocht aan de bij
nader inzien natuurlijk prachtige kerk."
Innig deugd doet het haar dan ook dat het
gebouw nu geheel in de oude glorie wordt
hersteld. Evenzeer als het feit dat de zondagse mis tegenwoordig weer druk wordt
bezocht.
,,Dat komt omdat we hier een nieuw soort
liturgie hebben ontwikkeld, waar uit heel
Amsterdam en zelfs daarbuiten mensen op
afkomen. Het gaat om een
Nederlandstalige abdij-liturgie, waarbij een
zekere plechtigheid gepaard gaat aan meditatieve rust. Wij zijn dus bepaald niet bang
voor een moment stilte tijdens de dienst.
En ook zul je bij ons geen meerstemmige
muziek horen, want ons koor heeft zuiver
de functie van voorzanger bij het zingen
van de psalmen. Maar deze traditionele
aanpak geldt alleen voor de liturgie, hoor.
Qua mentaliteit zijn we hier juist heel vooruitstrevend."
Johan Schaaphok

NTKENNEN HEEFT
geen zin meer.
Jarenlang hebt u de
schone schijn op weten te
houden. Bij u in Zuid had je
die engerds niet. Dat tuig zag
je alleen bij de armoedzaaiers
in de Pijp en in de
Kinkerbuurt. Maar wij weten
nu beter. Goudkustbewoner,
Buitenveldertiaan,
Watergraafsmeerder: u heeft
ook kakkerlakken in huis. U
bent door de mand gevallen.
Ontkennen helpt niet, want
het staat zwart op wit in het
net verschenen boek
'Paardenbijters in mensentreiters, de veelpoters van
Amsterdam', van Martin
Melchers, Geert Timmermans
en Martin Soesbergen. Zij
doen verslag van een jarenlange speurtocht naar het verborgen leven van insecten en
andere kleine griezels in
Amsterdam. Dat leverde een
boek op vol verspreidingskaartjes, vrolijke verhalen en
aardige feiten.
Sommige diertjes blijken een
uiterst klein verspreidingsgebied te hebben. De
Artismier komt voor in het
replielenhuis van de dierentuin. Het stekelpootje, een
soort pissenbed, vind je alleen
onder bloempotten in de

O

Hortus Botanicus. En dan
moetje nog weten onder
welke bloempot je moet x.oeken.
Anderen komen juist veel
algemener voor dan je zou
denken. Neem de grote groene
sabelsprinkhanen, een knal
groen monster van bijna tien
centimeter. Je venvacht hem
eerder in een Afrikaanse
natuurfilm dan op het
Weesperplein. Maar op dat
plein kan je hem wel degelijk
horen krassen. In het
Amsterdamse Bos niet, dat is
veel te veel natuur voor deze
mensenvriend. Het
Amsterdamse Bos is weer
goed in libellen. Zoek je de
vuurbel, de watersnuffel of de
houtpantserjuffer? Op zoek
naar het Bos.
Gaat het goed met de natuur
in Amsterdam, vragen de
schrijvers van 'Paardenbijters'
zich in hun nawoord af. Ze
beantwoorden de vraag
natuurlijk meteen zelf. Het
gaat goed met de dieren die
van de aangeharkte natuur
van parken, plantsoentjes en
bermen houden. Het gaat
minder goed met de soorten
van ruige natuur, want daarvan is steeds minder rond
Amsterdam. Ze zien ook
goede ontwikkelingen: de aanleg van poeltjes en van
natuurlijke oevers met rietgordels in plaats van met een
betonnen beschpeiing. Dat
geeft onmiddellijk een toename van kleurrijke libellen.
Voor de bakkerstor is echter
weinig hoop meer. De zelfbakkende warme bakker verdwijnt langzamerhand uit de
stad, en met hem verdwijnt de
bakkerstor. Natuurreservaten
zien er soms heel anders uit
dan je denkt. In sommige kan
je krentenbollen krijgen.
Remco Daalder

Hoewel Sinterklaas al bijna jarig is, moeten de kinderen o
nog menig spannend uurtje wachten. Om de spanning wat
te breken, is deze kleurplaat wellicht een uitkomst. Er is
bovendien een leuk prijsje mee te winnen. De inzendingen
kunnen tot uiterlijk volgende week woensdag, 9 december,
gestuurd worden naar Weekmedia, Postbus 1658, 1000 BR
Amsterdam, t.a.v. Trudy Steenkamp.
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Oproepen - Mededelingen
Bedankt voor de leuke dag
Al je kennissen buren vrien
den en familieleden

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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a Milly Zandvoor!
Nu heb jij ook SARAH gezien

Week voor kerst gaan wij naar
Polen Wie heeft er nog voed
selpaketten7 Hans Hennette
v d Donk Tel 0235718560
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Schoonmaakpersoneel gevraagd
Het Concertgebouw te Amsterdam is wereldvermaard om
zijn akoestische eigenschappen Bijna 650 concerten per jaar
worden door 785 000 bezoekers bijgewoond Er zijn circa 250
medewerKers in dienst Het Concertgebouw N V zoekt op
korte termijn

EEN MEDEWERKER (m/v)
AFDELING OPERATIONELE DIENST
De hoofdtaak bestaat uit het verrichten van schoonmaak
werkzaamheden in en rondom het gebouw Deze werkzaam
heden zuilen in een dagdienst (15 unge werkweek) worder
verricht van 07 00 10 00 uur
VOOR DEZE FUNCTIE ZOEKEN WIJ
actieve 20 tot 35 jarige medewerkers
met ervaring m schoonmaakwerk hetgeen voor ons ge
bouw als nationaal monument noodzakelijk is

vlineralcn Fossielen/Edelste
len Zondag 6 december Rai
Deltahal te Amsterdam van
1000 tot 1700 uur Toeg pr
volw / 5 65-t- en kind ƒ350

* opcirle
pasruimte
* ruime
sorlcring n
haarwcrk^n
en pru kon

* bezoek aan
huis of n
hot
z okenhuis
*• z ekenfonds
leveranc er

Voor ons filiaal op de Oranjestraat 4 te Zandvoort
zijn wij op zoek naar

Cassières en Winkelmedewerkers m/v
Wij zoeke i enthousiaste mensen met minimaal een opleiding
op mavo niveau Leeftijd vanaf 17 jaar
Wij bieden zowel parttime als fulltime functies de arbeidstij
den zijn m overleg met de bedrijfsleider
DekaMarkt biedt prima arbeidsvoorwaarden en 10% korting
op aankopen in onze filialen

Interesse7
Bel dan met ons filiaal en vraag naar de bedrijfsleider
mevrouw M H H Juffermans 02? 573 06 65
Even de winkel binnenlopen kan natuurlijk ook

Horecapersoneel gevraagd
Discotheek Chn Chin vraagt Gevraagd zelfst werkend
KOK per direct 36 u p w
DISCJOCKEY Voor info
Tel reacties naar Het Wapen
tel 0653344660
van Diemen 020 6950855
vragen naar Natasha Verheij
of Jos Mooi)

Divers personeel gevraagd
HEGEMAN BANG & OLUFSEN CENTERS
Amsterdamsewg 507 te Amstelveen vraagt voor uitbreiding
van ziin INSTALLATIE PLOEG om een
HANDIGE RLPRESENTATIEVE MEDEWERKER m'v
leeftijd 25 30 jaa in bezit van een rijbewijs Zijn taak zal
bestaan om samen met onze overige medewerkers bij klan
ten thuis o a Bang & Olufsen audio Jtdeo apparatuur te
installeren kabels aan te leggen en weg te werken en uitleg
m b t de apparatuur te geven Wij zorgen voor de opleiding
GOED SALARIS gebodon Sollicitaties richten aan
A H Hegeman Stadhouderskade 24 A 1054 ES te Adam

Opening van nieuw combi-bedrijf
Gevestigd te Amsterdam Werkzaam in reclame muziek boe
ken en telecommunicatie industrie Vanwege onze nieuwe
klanten o a Walt Disney zwembaden bioscopen sporteen
tia horeca videotheken lelecommunicatie en andere mdus
trieen zoeken wij ca 36 nieuwe mensen M V voor diverse
werkzaamheden zoals klantenservice PR vertegenwoordi
ging marketing promotie distributie chauffeurs bezorgen
verkoop en at>s managers Opleiding en ervaring is geen
vereiste Spiviregencht en een commerciële instelling wel
Schoolverlaters rijn ook welkom
Bel nu voor een afspraak RTF Tel 020 4657350

Uw bedrijfslogo/vignet
m uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden
Tel 020-5626271 Fax 020-6656321
VOMAR ZANDVOORT
i v m uitbreiding van ons team bij de Vers Afd
zoeken v ij een enthousiaste medewerker ster vanaf 16 jr
Voor info C Keur tt' 0?3 5714361
De opleiding tot rij instructeur
Personeel
of vrachtautochauffeur start
maandelijks m Amsterdam
aangeboden
Vraag gratis info (brochure)
SAN
Vorkeerbopleidingen
Vrouw (Eng spr) zoekt huish
Adam Tel 0206922223
werk T 6959086 Geen seks
Hilkman Supermarkt Service
BV Papaverweg 34 1032 K J • Rubrieksadvertentie op
7
Amsterdam Noord
zoekt geven Zie voor adres en/of
MAGAZIJNMEDEWERKER telefoonnummer de colofon
Tel 0206324142
m deze krant

decembe

\

rJ

J J j'

Dus
maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak'

Heemstedestroal _
bh hoolddorpple
Amsterdam

Tel 0200157107

Opleidingen/
cursussen
PRIVÉ LES Engels Latijn,
neks Dutch lessons J Bak
ker Botticelhstr 382 Adam
(bij Olympiapl) 0206751664

Massage
Sportmassage ontsp mas
sage Shiatsu voetreflex
Tel 0235714092

Sport, spel en
ontspanning

« RubricKsadvortentie op
geven"? Zie voo r adres en/of edere za mi backgammon
telefoonnummer de colofon toernooi soort tnc trac
in deze krant
tevens les in café LegAf
gezellig eetcafe Oude
Leliestraat 79
1016 BD
Adam Info 0204633724
Felicitaties
of 06 55377395

o Wij behouden ons het
recht voor /onder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

D 4 dec t is echt waar
Peter de Lip 50 jaar
groetjes De Poeljes

a De Lip heeft Abraham ge
zien Hartelijk gefeliciteerd
Martijn Anusschka en Peter

B Abraham de Lip gefelici B Peter De Lip wordt vrij
teerd en een gezellige dag dag lid van de club van 50
Proficiat Onderlip
gewenst Liesbeth
• Abraham Peter Lippie Vana Peter ziet vrijdag Abraham
harte met je 50e verjaardag Van harte gefeliciteerd
Wil en Tonny -r kids
Peter Ingnd & Dennis

Uitgaan
Ongelooflijk kom maar kijken'
VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
5 6 Dec Zie SBS6 text 650
Org v Aerle 0492 525483
Elke donderdag dansen en
ontmoeten v alleengaanden
v a 30jr De Ossestal Nieu
welaan 34A Osdorp v a 20 u

Verloren en
gevonden

Markten/braderieen

Te koop
aangeboden
diversen
Mooi poppenhuis / 75
Tel 0235715817
Rode kl luxaflex 2 x
1'/2x1'/2 & 1 x 1 64x1'/2 mtr
pst ƒ75 0235731735

Gedrapeerde
gebloemde T k a eethoek witte kolom
gordijnen br ± 3 00 m hoog tafel met zwart leren stoelen
1 13 m t e a b Tel 5714112 en dressoir wit chroom
Notenhouten wandkast te design G vd Berg
koop in zeer goede staat Tel 0235718176
vrpr ƒ750 Tel 5712015
HTk
modern wit bed
• Oudrose gordijnen ± 2 40 z g a n maat 90x200 ƒ50
br ± 345 m hoog ƒ150
Tel 0235715815
Tel 0235714112

kostuums die ten oogstrelende belevenis /ijn
Itdtrtcn oud jong liefhebber en kenner /il gef isci
netrd worden door de Itttnckc sleef dn uitgut vin
het ytmenspel vin het nuni 90 leden tellende orkest
mternitionile topsohsten een miposint decor pcrfeet
geluid en een sfeervolle belichting De?e opera is 70
opgcrtt dit htl gthelt publiek uitstekend /icht heelt
op liet immense podium

Donkere decemberdagen. Guur en troosteloos. Maar... u stapt de RAI binnen en
wordt betoverd door een warme,
sprookjesachtige atmosfeer. Daar... op
het podium, rijst een 12 meter hoge,
goudkleurige koepel op. 22 Meter doorsnede' Middelpunt van een fascinerende
voorstelling. Groots en indrukwekkend
zal deze avond voor u worden!
Een onvergetelijke voorstelling van
Mozart's meesterwerk Die Zauberflote.

^:0rkcst; ;:\Philliarmônia'Hungarica p.I.v. Raïf Weikcrt.-:
:

Hellen Kw&h en Dllbcr (Koningin- v-.in de Nacjit)Ji%4ï|jS
Hctticrt Lippcrt en Jfirg .Sdinciacr'.Crimmi)))'~j;5;'-^^
'Jldikq.RaimóhditnSylvia'GrrenbcrB'^niina)^.^^
: Ronrana Ntiack en Ute Girérer^iwgena^:|,;St«?^
'." RaiiiArmin JMelmann':i;n;.lodii;n:-:r,; A5>:*ï:^3ë.:2iS
^Sctlriii^cnbi^liefCtoiM^no):.!!'^;^-1;.;^^!*^:^^

Betoverend operafeest
voor iedereen!

.Règie!;;';iCh;ristiari B o i : i ' - ' : f :i^^-'/^^]yl^"Decor en kostuums:1 Ernst Fuclïs;: • • ; - « :.£•£•• 's ^ '>:';';

Drie ivonden m december (10 1 1 en 12) opent

o Voor Sint Babyborn pop +
bed + speelkleed + kleding
z g a n ƒ65 Tel 5731550

de R M Imr deuren voor de/e etnm iliy. erv inng Pen

Financien en
handelszaken

Die Zauberflote
Sprookjesachtig verhaal op de grens
van fantasie en werkelijkheid

prithtigt gtltgcnheiel om mei vrienden of het hele ge7in

'.V' inpet crÜij; gefeest zijn;;; :;•' " »;:? w^-j
'• ' ••: !:!'• :U;kuritèrl)ij ;zijn! ;'\ ^;\>v;^f ?,%;

te genieten v in de/e complete operibeltvtms

.':• :: ;:'-. 'Deze uitvoering van Die Zauberflote is' een .unieker
•'.ervaring. En u kunt crbij.zijnJ.'Ëcn heerlijke- av«bnd;;^ï St
vbeléven; samen niet familie, vriendeni'en^ bekenilcnV'a;töj

In hterh|ke mu/jek pnehtigc decors en meeslepen

Autoverzekering
V A ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 023 5714534

Auto's en

Woensdag 9 december
auto-accessoires
VEREIST
• Verloren wit gouden arm Kerstmarkt in Nieuw Unicum
bij voorkeur SVS of gelijkwaardige opleiding
Zandvoortselaan 165
band met diamanten
redelijke kennis van het Nederlands
Aanvang verkoop
11 00
Voor een perfecte SAAB
Tel 0235716372
wonen in Amsterdam (of naaste omgeving) of bereidheid
1600 u Kom eens langs1 En SAAB SERVICE MOLENAAR
zich daar te vestigen
proef de kerstsfeer in N U "
Rep onderhoud APK
Sint en Piet
klantvriendelijk en verzorgd voorkomen
Eigen revisie afdeling
• Rubneksadvertentie op
Motoren/versn bak
geven? Zie voor adres en/of
Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae voor maandag
Verkoop nw/gebr ond
14 december a s te richten aan Het Concertgebouw N V Sint en Piet aan huis als van telefoonnummer de colofon
ROYAL CLASS SAAB
ouds ƒ45 Tel 0235719666 m deze krant
Concertgebouwplein 2 6 1071 LN Amsterdam
SAAB 900I 4 drs Sed ,
bj 87 d blvv- SAAB 9000I
5 drs d blw bj 87
Woninginrichting
Winkelpersoneel gevraagd
Tel 0235614097

DEKAMARKT

£jj:':'~'':. -.' • ï^:|^^l

UJJ3J1 UJSMi J üy J J,

Autostoel voor kind vanaf 9
maanden ƒ75 Tel 5714112

• Uw particuliere Micro bon CHARLOTTE COIFFURES
per post verstuurd bereikt
EN HAARWERKEN
ons pas over 3 a 4 dagen
Ook gespecialiseerd in
Opdrachten die te laat
binnenkomen worden
D nidogs geslote!
automatisch de week
daarop geplaatst

l lll

MM i,,- \\nkiiKili i
IV-tliu- l'.d- l Illll) VI) \ni-li nliiili
Ook MMII r< :ti In i >• nu t In it luiiiiiim r
Dl -lllllllVslIJlllll

üez iemand om mee te car
poolen van Zandvoort naar
Hoofddorp Verg m overleg
Werktijden 830 1700 Reac
na 1900 u tel 0235712979

Gez wandborden gemaakt
n a v bevrijding 5 mei 45
plateel steen etc 5717357

Kinder/baby-artikelen

Dringend gezocht volw en
<inderkledmg voor weeshuis
Tol 0235717177

MM

/in,K
Ni.im-hl ui
IM / i n i K o m l

Een pruik als het
nodig is!

12

de enscenering wordt u het verin il verteld v m prins
1 immo en prinses Pimim De vcrlicfdclimmo gilt simen

;plaatsb™jzcni^55r/J7K-//95^/Xiltt^l^||

niet de vogelvui},cr I'ipagtno op /otk n iar htt rijk van de

Een wonderbaarlijke ervaring

toven ur Mrastro vvi ir Pimma gevangen wordt gehouden

Voor Mo/art \\asopiri een feest voor leelereen In
die tnditie heeft regisseur Chnsuin Boeseli cle/e produetie ook opf!C7U In Mmenvverkmg met gtrcnommi.tr
dt produttnitn van grootschalige open s nis R iljtl
Concerto bekend van dt optri m de Arena tli Verona ui
The Cornpamons bekend van o l OpenmAhov biedt
Amsterehm RAI u een migistnle optrabclevcms In een
onmvolgbire vormgeving vin Ernst I uths Dt/t m igisch
realistische kunstemir ontwierp imposintt elceors en

Mee?' inforniatie:.
: www.raMiUzaubftfi6te

Met behulp v in de nugiselie to\erfluit wordt dt strijd lan
gegun met de kwade Koningin v in de \acht Ni veel
beproevingen sluiten de geliefden eikair m de irmen

;
;;»'tjationalc
!

Tflicatcrkasisa: 09QO:-:92Q3: v^:'S
!:(WVrij'6.0Ö tot JZjÖô uur, ia-zo. l ÓSO -;20!qq uiSï

'

Dineren in spookjessfeer
Om een ivond|e open m de RAI compleet te mikcn
kunt u ruim voonfgund un de voorstellingen dineren
m ten sprookjes achtigc sleer Voor meer informatie en
reserveringen bel 020 6*4 86 51

' ;Vpor een spt-ciaal hotVtórrangeme'nt, bel ^RAI:.Hót'ei"?
:
.Seryïce: 020-5^9- 1927/. •: ••' • : : . : . ^ \ •; :.-^ -y^K

Ö]iï)SPONSO&&!D<}^'W

êö#fiOfli^^^

Tuinieren filmen babbelen
Dat doe ik het liefste' Ik houd
Auto's en auto-accessoires
van een serieus gesprek en
van mijn zoon van 4 Luister al
34 jaar naar de naam José en
Alblas Verkeersscholen
Voor auto/motornjles in
Amsterdam e o is een gratis weeg 88 kg Druk spontaan
hartelijk emotioneel en posi
mfogids verkrijgbaar
UW RIJBEWIJS
tief denkend dat ben ik1 Box
Tel 0204205386
Nieuwkoop 0172408361
nummer 844162

m 5 dagen

Direct contact met
vrouwen thuis'
0906 50 222 21 (1 gpm)

Ontdek de duistere wereld'
SM Meesteres live' Zij wijdt
jou in 99cpm 0906 9626

Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
0906 50 222 21 (1 gpm)

POSTCODE DATING' Rijpe
vrouwen zoeken sekscon
tact Bel 0906 18 44 (80 cpm)

Een spannend
contact in de buurt
09065022204 (1 gpm)

**Seks alarmnummer**
Snelseks direct live 99cpm

0906*0611

BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

0906-9850
24 u/pd (1 gpm)
Zie ook Nieuwsnet 9
Kabeltekst paq 440 en 450
Beluister anoniem
advertenties 18+

Ik ga door waar anderen
090650 15 156 (1 gpm)
• Zie de colofon voor opga
stoppen' Schaam me ner
ve
van
uw
rubieksadvertentie
gens voor en wil harde SEKS'
Harnet' 99cpm 0906 9794
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER''
SM CONTACTLIJN Hier zoe
Simpel snel en discreet 24 uur per dag 7 dagen per week 09069889 Rijpe Sjaan DD Live' black beautiful en hot' ken vrouwen & stellen SM
0906 9789
up zkt jgns 18 jr v livesex
Voor de liefhebber van zwar contact 0906 18 33 (80 cpm)
Je
zegt
t maar 105com
Grijp onder m n rok' 99cpm
Wat moet u doen7
te vrouwen 99cpm 09 060601
Spannende date7
1 Kies een leuke advertentie
44 cpm' Wijkdatmg vrouwen Live' Black beautiful en hot'
0906 50 15 15 6
O a antieke Friese staartklokken staand horloge Willem II 2 Bel met 09065050270 (1 gpm) en toets in
uit jouw wijk zoeken een af Voor de liefhebber van zwar
Advertenties van
kuifkast zilverkasten bureaus boekenkasten meubelen
het hoofdmenu een 4
Diverse clubs
spraak' 0906 17 11
vrouwen 18+ (1 gpm)
te vrouwen 99cpm 0906 0601
klokken tapijten beeldengroepen (veel porselein) schilderij 3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
1
1
en veel kleingoed enz enz Op ma 7 en di 8 dec Aanvang
van uw keuze
Afspreken
in
jouw
50 cpmi Binnen 5 seconden Nieuw Sleutelgatseks De 1e
19 30 uur Kijkdagen vrijdag 4 december 1421 uur zaterdag 4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
postcode gebied
vrouwen 30+ direct live aan seksafluisterlijn v Holland
Luxe privé huis' Topmeisje11
5 december en zondag 6 december van 10 16 uur
09065022204 (1 gpm)
0906 9722 Secret' 99cpm
de lijn' 0906 17 22
1001 u 7 dgn p w Sauna Spinnerij 33 bedr terrein Legmeer Amstelveen 020 6473004 Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
Biseks buurvr en buurmeisje bubbelbaden Sarphatipart
50 cpm' Thuiscontact vrou STUDENTES geven telnr
met 0900 899 85 99
18 Hun spelletjes worden 118 Adam 020 6723022
wen (20 59) zoeken een af voor gratis sekscontact'
harder' ggcpm 0906 9526
Verhuizingen
Beeld en geluid
Als jij werkelijk iets anders wil Michael dat is mijn naam' spraak thuis 0906 17 44
Bel 09061822 (1 gpm)
• Wij behouden ons hè
omdat je nieuwsgierig bent of Zoek jij een lieve verzorgde
7
Dagelijks seksen hete meis recht voor zonder opgave \ a
Direct
contact
met
Vanavond
al
een
letrouwde
jongeman
STPi
omdat je bent uitgekeken op
jes 18 op onze livelijn' De redenen teksten te wijzige
stoute vrouwen
T k B & O radio + boxen X Y Z B V verhuizingen en het alledaagse dan moet je Jan ben je bij mij aan het
fijne afspraak7
of niet op te nemen
heetste' 99cpm 0906 0603
09065022221 (1 gpm)
beocent 1900 - cass deck kamerverhuizingen transport eens contact met mij zoe goede adres' Ben jij serieus
09065022204 (1 gpm)
OnKyo t e a b Te! 5715775 Voll verz Dag nachtservice ken" Celine 29 jaar 1 75
lief en positief ingesteld7 Dan
0206424800 of 0654304111 Een blondine met groen brui wil ik jou graag beter leren
ne ogen Ben jij een oudere kennen tijdens een gezellige
Sint en Piet
» RdbneKsadxertentie op man7 Reageer Boxnummer afspraak'
Boxnummer
7
geven Zie voor adres en/of 942497
426658
telefoonnuTin
er
de
colofon
Sint en Piet aan huis als van
Deze advertentie mag je ze Misschien ben ik wel degene
ouds [45 Tel 0235719666 m deze krant
ker niet overslaan' Leuke man die jij al tijden zoekt' Rene 25
tussen de 30 en 40 jaar1' Deze jaar jong slank en woonach
je zin
42 jarige Amsterdamse wil tig m Amsterdam Heb
Mode
7
jou graag beter leren kennen in een leuke date Je kunt
tijdens een gezellige af anoniem naar mijn adverten
spraak Die gulden kan je kop tie luisteren en daarna beslis
niet kosten dus luister en rea sen of je reageert' Boxnum
Vondellaan 7
mer 291026
geer1 Boxnummer 925100
Geen tijd om te strijken wij doen hot graag voor u
Naam Evelien Woonplaats
Wij halen uw was op en brengen het dcrelfde dag gestreken HE JIJ DAAR" Misschien Almere Leeftijd 43 Ik ben
weer terug Tevens doen wij alle voorkortende verstelwerk ben ik wel degene die jij al veelzijdig houd van cultuur
zaamheden Gew openingstijden ma t m vrij van 9 00 tot jaren zoekt 1 Wendy 29 jaar natuur en heb een zoon van 7
1700 uur Voor info 0235717177 of 0652502188
jong goed uitziend normaal Jij7 Jij bent een creatieve
en vlot Woonachtig m de om jongensachtige
lieve man
LEDERMODE
geving van Hilversum en via met enige geestelijke baga
Onderhoud,
Gezellig winkelen bij hei
deze weg op zoek naar een ge Ik wacht juist op jouw re
grootste lederwarenhuis van
reparatie,
leuk contact met een gezelh actie" Boxnummer 851018
t/m 3 regels ƒ 5 60
Nederland Keuze uit 500
ge man Interesse7 Boxnum
doe-het-zelf
modellen en keuze uit 5000
Onverwachte dingen avon
t/m 4 regels ƒ 7 47
mer 975427
stuks O a leren sucde broe
tuur salsa dansen gezellig
t/m 5 regels ƒ 9 34
Ik ben een mooie donkere heid Lijkt t je wat7 Deze
ken rokken jacks parka s
hesjes topjes blouses body Al uw klussen on verbouwin negerin uit Amsterdam en blondine van 1 89 lang en 36
t/m S regels ƒ 11 2 1
warmers motorjacks ook gen in en rond uw huis
ben 23 jaar Ik ben m voor hele jaar woont in het midden van
t/m 7 regels ƒ 1308
spannende dingen Het zou het land Jij7 Donkere lange
met veters zijkant Vanaf Tel 0235845699
fijn zijn als we het op erotisch man van 1 85+ Luister even
ƒ8990 Ook gespecialiseerd
t/m 8 regels ƒ 14 95
DE KLUSSENBUS
m grote maten Ook op maat Voor leaere klus bellen dus maar ook op geestelijk niveau anoniem naar mijn stem'
t/m 9 regels ƒ 16 81
kunnen
vinden
Ik
ga
ook
een
en naar eigen ontwerp O a
Tel 023 5713780
Groetjes Sonjai Boxnummer
goed gesprek niet uit de weg 849391
Country & Westernkleding en
t/m 10 regels ƒ 1868
(rouwkleding Inruil leder en SCHILDER heeft nog tijd v Boxnmmer 869819
Regio Amsterdam Ik ben een
bont mogelijk Nieuw on?e binnen en buitenwerk Vrijbl
In Amersfoort daar woont opwindende vrouw en mijn
afdeling Ledermarkt alles uit prijsopgave
11
zoeken ± 2000 stuks 2 ha'en Belten na 1800 uur 5719800 Lmda Een spontane meid naam is Charlotte Ik ben een
van 19 jaar In het bezit van 31 jarige vrouw uit Purmer
(o a rokken broeken jacks
hesjes enz v a / 25) 1 bèta » ANNULERINGEN van ad donkere ogen en lang donker end Als jij zin hebt in een
vertontie opdrachten kunt u haar Jij bent een lieve leuke heftige afspraak doe je me
len zie rode kaartjes
Wilt u ook ii.i.iin .ulics xuKinpl.uits volloehi! invullen .mele-is kunnen \vi| uv\ ulveilenlie hcKi.ts mei ojinenieii
7
en hebt een dan eens een leuk voorstel
Amsterdam Centrum Nieu UITSLUITEND SCHRIFTELIJK spontane jongen
Vooi 0e p.imuilic-i iiMMm.ial l legels gi.iiis mei v ooi ele- /akelijko in.iikl lol ee'n iii.iMimmi urn een .iiKuiuiii
1
wendijk 164 Bebop Tel 020 richten aan MICIO s Weekme leuk koppie Zin in een avond Ik ben erg benieuwd wie er
pe-i vvee-k Ook /ondel veimelelms; v i i.iüpii|s Uniikelen ie /.uilen niet hoven l 100 ) kunl u mei ji.ilis .ulveile
gaat reageren Boxnummer
6381306 Alle dagen open dia Postbus 156 1000 AD je uit' Laat t me weten"
len Alle pii|/en /i|n inel I 7 V , H l \V
862337
Boxnummer 801323
van 10 00 tot 10 00 uur zater Amsterdam
dags en zondags tot 1900 » Rubneksadvertentie 7 Zie Jan 43 jaar gescheiden 2 Rijpe vrouw van 45 slank en
N.uini
uur Info 0492 522923
voor ad es en of telefoonnr uitwonende kinderen Jij7 Jij spannend Ik vind het heerlijk
Helmond Hurksestraat 21
de colo'on in deze krant
bent lief rond de 43 jaar en om gebeld te worden door
Vlies
die
vindt eerlijkheid liefde warm wildvreemde mannen
te vertrouwen en respect ook contact met me willen via de
Posteoele
Hobby's en verzamelingen
belangrijk Misschien kunnen telefoon Mijn naam is Jac
wij samen een fijne toekomst quelme en kan soms erg on
leleloon
opbouwen' Pak die telefoon deugend uit de hoek komen
TREIN MODELAUTOBEURS AlniC'e Stad West zon 6 dec on bel me' Boxnummer Ik wil snel contact bel' Box
S \ ji in iiibnek
10 15 u Sporthal Stcdenwijk Kamponweg 1 250 tafels 1
nummer 917916
499412

Kunst en antiek

Kennismaking

0906-Nummers

Wat jij wilt

*VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN*
DECEMBER-VEILING

voor de particulier:
3 regels gratis

Monet Strijkservice

Zandvoorts Nieuwsblad
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ij maar een Saab light

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten
voor en achter
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
ABS
2 Airbags

Voordat m Zweden de koperen
ploert het voor gezien houdt
heeft deze Zweedse autofabnkant haar modellen nog vlug
even tegen de laatste zonnestralen gehouden Het resultaat is
een flink aantal aanpassingen
van de bestaande reeks Een van
de belangrijkste daarvan is het
vervangen van de Saab 9-3 2 3
door de 9-3 2 O Ipt Van oudsher
geniet Saab al behoorlijke faam
als producent van turbomotoren
Het principe van een turbo is
tamelijk eenvoudig Voor de verbranding van benzine is zuurstof
nodig Hoe meer zuurstof, hoe
beter de verbranding Een turbo
zorgt dat er in zoveel mogelijk
zuurstof in de cilinders (verbrandmgsruimten) wordt gepompt
Hierdoor levert een motor met
turbo meer vermogen dan eenzelfde exemplaar zonder turbo
Zoals voor veel mensen geldt dat
ze onder druk beter presteren
geldt dat beslist ook voor de

Rover Group heeft in samenwerking met het Amerikaanse kledmgmerk Gant de Rover 200 Ganl ontworpen Het Gant-accessoirepakket wordt vooral toegepast op de 200 iS- en TDic uitvoering Af
fabriek beschikken deze al over belangrijke zaken als een bestuurdersairbag, elektrisch bedienbare ramen voor en airconditioning
Het Gant-pakket voegt daar een passagiersaitbag, elektrisch
bedienbare spiegels, metallic lak en een luxe mattenset aan toe
Het interieur is bovendien stijlvol aangekleed met Alcantara/lederen
bekleding ledere Rover 200 Gant-koper ontvangt als extraatje een
bijbehorende' reistas en paraplu
De Rover 200 Gant is verkrijgbaar vanaf 35 490 gulden voor de
103 pk sterke iS driedeurs

Nieuwe motor voor SsartgYong

IJ 'LIGHT' PRODUCTEN DENKEN veel mensen al snel
aan mager, vetarm en zoetstof. Saab heeft echter
heel andere associaties met deze mode-term. Zo vlak
voor de winter heeft de fabrikant nog een aantal aanpassmgen aan de verscheidene motoren gedaan. Wij reden met
een van de vernieuwingen, de Saab 9-3 2.0 LPT. De afkortmg staat voor 'light pressure turbo'. Bij light denken wij
voortaan aan iets moois en aan iets lekkers.
SPECIFICATIES:
Saab 9-3S 2.0 Ipt
viercilmder
Motortype
benzinemotor
Cilinderinhoud 1,985 cm3
Vermogen1
113 kW/154 pk
bij 5 500 t p. m
Max koppel:
219 Nm bij
2 600 t p.ro
Acceleratie8,8 sec van
0-100 km/uur
210 km/uur
Topsnelheid.
Gem verbruik 9,4 ltr/100 km
Prijs.
ƒ 61.450-

Rover 200 by GANT

De SsangYong Musso, de grote terreinwagen die onlangs een
reeks grondige vernieuwingen onderging, heeft er een nieuwe
motor bij een 2,3 liter turbodiesel, afkomstig van Mercedes-Benz
De nieuwe diesel levert een vermogen van 74 kW/101 pk en een
prettig hoog koppel van 209 Nm Het aanhanggewicht dat deze
Musso aankan bedraagt 2800 kilogram Ten opzichte van de
Musso met ongeblazen 2 3 dieselmotor beschikt deze TD tevens
over een aantal extra accessoires
Zo gaan de rij-eigenschappen er verder op vooruit door een
Limited Slip Differentieel (LSD) Het comfort voor de inzittenden
stijgt door elektrisch bedienbare ramen en buitenspiegels, centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening en een elektrische antenne Uiterlijk is de Musso TD 2 3 herkenbaar aan zijn geïntegreerde
voorspoiler De SsangYong kost 64 980 gulden op geel kenteken
De prijs voor 'grijs' is 42 536 gulden (excl BTW)
Saab 9-3 2 O Dankzij de Ipt
levert de viercilmder 113 kW/154
pk Meer zeggend is echter het
koppel en het vlakke verloop
ervan Het maximale koppel is
219 Nm bij 2 600 toeren per
minuut Juist doordat de motor zo

Wie het niet zo heeft op 'light'
kiest natuurlijk voor de Saab
9-3 2 O full pressure turbo
Deze is goed voor 147
kW/200 pk en accelereert m
7,3 seconden naarde 100
km/u Zijn top bedraagt 235
km/u

krachtig is kost een mhaalmanoeuvre geen enkele moeite
Terugschakelen is eigenlijk niet
nodig Zodra het gaspedaal iets
dieper gaat pakt de motor bijna
geruisloos op en welhaast merkloos versnelt de Saab Dit fijne
karakter dankt de auto mede aan
de gewijzigde versnellmgsbak
De eerste vier versnellingen hebben langere overbrengingsverhoudingen Die vergemakkelijken
rijden op lagere snelheid bijvoorbeeld in stads- of fileverkeer
Dat soepele karakter maakt dat je
als bestuurder heel ontspannen

Vernieuwde Audi A8:

erfecfie geperfectioneerd

gaat rijden Je hoeft niet ver door
te trekken in de toeren De
wetenschap dat er onder de rechtervoet een dot aan vermogen
klaar ligt, is een geruststellende
gedachte Die rust vind je ook
terug m het fraaie interieur Een
genot om aan te pakken is het
met leder beklede stuurwiel Dit is
bovendien m hoogte en axiaal
verstelbaar

Ford Focus Auto van hef Jaar

Saab zou Saab niet zijn als er
niet ook een nieuw veiligheidsitem m de auto is ingebouwd
Welnu, het dak is vergelijkbaar
met de binnenzijde van een
motorhelm Dit beschermt het
hoofd van de inzittenden m het
geval dat ze bij een botsing met
hun hoofd tegen het dak zouden
komen
Wat het brandstofverbruik betreft
is de Saab niet wat je noemt een
lichte drinker Ofschoon een verbruik van gemiddeld 9,8 liter,
zeker gezien de prestaties, best
netjes is, verdient het geen briefkaart naar huis Met de tankm
houd van 68 liter heeft de Zweed
toch nog een heel behoorlijke
actieradius
Saab vraagt voor de 9-3S 2 O Ipt
61 450 gulden Voor dat geld
biedt Saab een hele snelle en
nette auto die ook nog eens knap
compleet is Enige vlekje is het
ontbreken van standaard airconditionmg En dat zou een auto in
deze klasse niet misstaan

De Ford Focus Auto van het Jaar 1999

ET EEN VERPLETTERENDE meerderheid van stemmen is de Ford Focus
gekozen tot Auto van het Jaar 1999.
Ford's eigenwijs gelijnde model behaalde
444 van de maximale 550 punten, 172 punten meer dan de Opel Astra, die tweede
werd.

TT met de eerste plaats Jack Kruger (De Telegraaf)
en Willem Leniger (KNAC) zetten de Focus op de
eerste plek

De Audi TT die beschouwd werd als een van de
favorieten haalde met 235 punten een ietwat tegenvallende vierde plaats Van de drie Nederlandse
juryleden beloonde alleen Ton Roks (Autovisie) de

De volledige top vijf 1 Ford Focus (444 punten) 2
Opel Astra (272 punten) 3 Peugeot 206 (249 punten) 4 Audi TT (235 punten) en 5 Volvo 380(175
punten)

M!

Het is voor de vierde keer dat een Ford Auto van
hetJaarwordt De Escort (1981) Scorpio (1986) en
Mondeo (1994) gingen de Focus reeds voor

Galloper nieuw voor Nederlandse markt

M:
UDI HEEFT LANGE tijd geen rol van betekenis
gespeeld in de topklasse. Eerst omdat het merk simpelweg geen top-auto in de aanbieding had, later
omdat de Audi V8 qua uitstraling en verfijning niet opkon
tegen de gevestigde orde. De A8 bracht daar verandering
m En met de komst van de vernieuwde A8 is er geen twij'el meer mogelijk: het is Audi gelukt om tot in de hoogste
regionen door te dringen.
11 september 1993 verbaasde
Audi de wereld met de ASF een
luxe concept-car met een koets\\erk van aluminium Het doel
"i as te bewijzen dat een dergehjke auto niet perse het gewicht
'on een middelgrote olifant op de
schaal hoeft te brengen En
mderdaad, de 'oude' A8 3 7 woog
' 645 kilogram Nog altijd geen
auto die je puur voor de lol een
blokje om duwt maar wel aanzienhjk lichter dan vergelijkbare
iiodellen met stalen koets
Het is dan ook een knap staaltje

van Audi dat deze vernieuwde A8
nog een handvol kilogrammen
minder weegt Hoeveel precies
was (vreemd genoeg) bij de mtroductie nog niet bekend maar
gezien het aantal onderdelen
(wielen remmen, motor) dat op
dieet is gezet loopt het ongetwijfeld m de tientallen kilo s Een
speciale vermelding verdient het
onderstel ook daarvan zijn nu
verschillende onderdelen uit aluminium gefabriceerd
De gewichtsbesparing was echter
maar een klem onderdeel van

Audi's streven naar perfectie Zo
zijn bijvoorbeeld de achtcilinders
flink aangepakt Ze beschikken
nu over maar liefst vijf kleppen
per cilinder met als resultaat
meer vermogen, meer trekkracht,
lager benzmeverbruik en schonere uitlaatgassen We reden de
4 2 quattro, het topmodel (op de
sportieve S8 na) Een sublieme
motor, die waanzinnig veel trekkracht biedt Dat bleek overduidel'jk op de steile bergwegen die we
onveilig maakten waar andere
auto's zich met een slakkengang
naar boven vochten liet onze A8
met een snelheid van 200+ alles
en iedereen achter zich Slechts
een auto wist onze euforie te verstoren een Ferrari F50 (we reden
m de omgeving van Monaco)
daverde de Audi voorbij met een
snelheid die m Nederland voldoende is om niet alleen je rijbewijs en auto, maar ook je huis,

Auto Strijder B.V.
Hr

Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP Zandvoort
Telefoon 023-5714565

De Audi A8: het vedergewicht

baan vrouw en kinderen
in beslag genomen te zien wor-

den
Ingrijpende face-hfts zijn m deze
klasse niet gebruikelijk en de A8
is uiterlijk dan ook nauwelijks
aangepakt Slechts wat subtiele
aanpassingen (koplampen, bumpers grille chromen strips en
deurgrepen) verraden dat het hier
om de A8 van de tweede genera
tie gaat De Audi heeft er een wat
chiquere en meer volwassen uitstralmg door gekregen
De A8 heeft maar een nadeel, of
liever gezegd een gevaarlijke
eigenschap hij nodigt uit tot zelfoverschattmg Wat wil je ook met
een auto die letterlijk tot de nok
volzit met airbags ABS en ESP
heeft en mede dankzij het dubbe
Ie glas fluisterstil is Tel daar de
vierwielaandrijvmg van de quattro's bij op (we hebben echt ons
best gedaan maar hebben de
grenzen van de wegligging niet
kunnen ontdekken) en je hebt
een auto waarin je je onsterfelijk
waant Hoe u dit moet opvatten9
Als een waarschuwing voor de
gelukkigen die hem kunnen betalen en als het grootste compliment dat je een autofabrikant
maar kunt geven

ET DE OPRICHTING
van Galloper Sales
Nederland is er een
nieuw merk op de
Nederlandse automarkt.
Galloper heeft twee modellen m het programma, een
drie- en een vijfdeurs. Beide
zijn vierwielaangedreven
terreinauto's. Galloper presenteert ze als no-nonsense
terreinwagens voor een
redelijke prijs.
De autokenner herkent in de
Galloper wellicht de Mitsubishi
Pajero van een paar generaties
terug Dat is geen toeval De
Galloper is in feite een oude
Mitsubishi 4x4 m een nieuw jasje
en met een andere naam Het
uiterlijk is fraai en robuust De
onderzijde van de carrosserie is
afgezet met zilverkleurig kunststof Het geeft de auto bijna een
chic tintje Tevens beschermt het
de carrosserie bijvoorbeeld
tegen opspattende stenen In het
terrein valt ook nog te denken
aan laag struikgewas wat anders
lelijke krassen op de lak kan
maken
Achter het stuur van de auto lijkt
het wel alsof de tijd geen vat
heeft gekregen op de stoere 4x4
Afgezien van enkele details oogt
het interieur lekker up-to-date
Het middengedeelte van het
dashboard is zelfs afgezet met
een houtmotief De stoelen en de
banken zijn bekleed met een fleurige stof De eerste indruk dat de
Galloper een ouderwetse auto is,
is qua uiterlijk teniet gedaan Een

De 4x4-liefhebber heeft aan de Galloper een geweldige terreinwagen voor en messcherpe prijs
testnt zal bewijzen hoe het met
de techniek gesteld is
Met een draai aan de contactsleutel komt de 2 5 liter viercilinder turbodiesel tot leven De
Galloper is verkrijgbaar met of
zonder laadluchtkoeler
Standaard heeft de auto 65 kW
(88pk) de intercooler brengt dat
vermogen op 73 kW (100 pk) We
rijden met de snelle' variant en
deze slaat beslist geen modderfiguur De auto rijdt gewoon goed
Hartstikke goed zelfs en door de
soepele vering zelfs aangenaam
comfortabel En dat zie je niet
direct aan de auto af
Elke Galloper heeft mschakelbare
vierwielaandrijvmg met de keus
tussen hoge en lage gearing De

krachtbron is beresterk (216 Nm
en 253 Nm) en verrassend stil
Op de snelweg noteren we zelfs
150 kilometer per uur Een waarde waarvoor een 4x4 zich ook in
deze tijd zeer zeker niet voor
hoeft te schamen Nog indruk
wekkender is het maximaal toe
gestane trekgewicht van 3 000
kilo (') uiteraard wel geremd
Beslist zijn er snellere comfortabelere en mooiere terremauto s
verkrijgbaar BIJ de Galloper is het
vooral de prijs die de doorslag
geeft De fabrikant mikt vooral op
de zakelijke markt en op particuheren die voor een relatief
bescheiden bedrag een echte terremauto zoeken Om juist de
zakelijke markt aan te spreken is
de Galloper er m slechts vier

geel kentekenvariaties en in wel
tien op grijs kenteken
De goedkoopste driedeurs met
grijs kenteken is er vanaf 38 990
gulden (exclusief BTW) De vijf
deurs variant staat vanaf duizend
gulden meer m de prijslijst De
importeur wijdt dit geringe ver
schil aan de voor de driedeurs
hogere ombouwkosten naar grijs,
kenteken Op geel kenteken
begint de Galloper (driedeurs) bij
54 990 gulden (inclusief BTW en
BPM) De vijfdeurs 100 pk komt
op 69 990 gulden De Galloper is
te koop via twintig geselecteerde
dealers Een telefoontje naar
Galloper Sales Nederland (023
5555380) volstaat voor het adres
van de dichtstbijzijnde Gallopei
dealer

TOTAAL
CONCEPT:

Wonen volgens Van Til's totaalconcept
betekent dat u alle grote en kleine
items voor uw huis op één en hetzelfde
adres kunt vinden. Dat is wel zo
gemakkelijk. En leidt ook tot het
mooiste resultaat. Gelukkig wil dit niet

zeggen dat u dan ook voor één en
dezelfde stijl moet kiezen. Van Til
herbergt er namelijk meerdere onder
één dak, dus mixen kan ook.
Bijvoorbeeld topdesign met historische
stijlmeubelen. Of romantiek met
exclusief klassieke elementen.
Voor in de woonkamer, de slaapkamer,
de gang, ja tot het allerkleinste kamertje
toe. Zelfs daarvoor heeft Van Til
verantwoorde accessoires in huis!

WONEN
BEGINT ENE DIGT BIJ VAN
MODERN DESIGN.
SPRAAKMAKENDE ONTWERPEN
Met zijn unieke presentatie van
moderne designmeubelen heeft Van
Til landelijke bekendheid verworven.
Van veel toonaangevende merken
showen wij nagenoeg een complete
collectie. Zodat u het maar voor het
uitzoeken hebt. Dus alles van ArX en
de nieuwste modellen van Leolux.
Natuurlijk de beroemde zitmeubelen
van deSede plus het technisch volmaakte Plugged Furniture. Maar ook
nieuwe ontwerpen van internationale
designers beleven hun Nederlandse
introductie niet zelden bij Van Til.
Hun namen hebben hebben er een
vertrouwde klank.

INTERNATIONALE TOPMERKEN BIJ VAN TIL:
• Aleph • Alessi • Arco • Arflex • Artifort • Auping • Arx • Banz Bord • Baxter • Behr • Belgo Chrom • Bellato • Rolf Benz • Besouw • Bielefelder Werkstatte • Bree's • Bruhl & Sippold
• Cascade • Castelijn • Classicon • Cor • Danskina • deSede • Dimico • Duresta • Durlet • Bietsen • Exclusiv • Felice Rossi • Fendi • Fischbacher • Flexform • Floj • Galotti • Gasparucci
• Geka • Gelderland • Ghyczy • Grange • Harvink • Heidense • Herma • HF Style • Hulsta • Indoor • Ire • Interstar • Jab • Henme de Jong • Jon • Kendix • Kill • Koekoek • Kvadrat
• Label • Lazyboy • Leolux • Lourens Fisher • Van Maanen • Metaform • Mmotti • Minty • Mol & Geurts • Molman • Moller Design • Montis • Moroso • Moser • Mulleman • Musternng
• Muylaert • Nelo • Norma • Omma • Pastoe • Ploeg • Poliform • Pullman • RAC • Rohe • Saporiti • Schutz • SDB Design • Spectrum • Stelton • Superba • Swissflex • Tecta
• Team by Wellis • Terzani • Tlionet • Thormer • Treca de Paris • Tonon • Walraven en Bevers • Wittmann • WK • Young International •

EXCLUSIEF KLASSIEK.
VAN STIJLMEUBEL TOT ROMANTIEK

SLAAPKAMERDESIGN.
VAN MEUBELEN TOT MATRAS

KUNST EN ACCESSOIRES.
VAN BADMAT TOT LITHO

Exclusief wonen kunt u nergens beter
dan bij Van Til. De collectie geeft
talloze voorbeelden van comfortabele
luxe en ademt een voorname sfeer.
Geen wonder: wij betrekken onze
meubelen van de allerbeste fabrikanten ter wereld waar vaak nog traditioneel en handmatig wordt gewerkt.
Die hoge kwaliteit resulteert m langjarig woonplezier. Naast prachtig
bewerkte eetkamersets en zitmeubelen vindt u hier ook perfecte remakes
uit diverse internationale stijlperioden,
zoals Consulat en Art Deco.

Van Til's afdeling slaapkamerdesign
is feitelijk een aparte speciaalzaak.
Hier vindt u ledikanten en interieurs
die u nergens anders ziet. Italiaanse
ontwerpen,
futuristisch
design,
romantisch pitriet of smeedijzer en
slaapsystemen die zijn ontwikkeld om
u optimaal comfort te bieden. Want
behalve bedden, systeemkasten en
meubelen omvat de afdeling ook
volledig toegeruste slaapstudio's
waar u de ligging van matrassen, bedbodems en boxspring-combinaties
persoonlijk kunt uitproberen. U krijgt
daarbij advies van speciaal getrainde
medewerkers.

Van Til telt verschillende shop-mshops met de meest uiteenlopende
woonaccessoires. Gordijn- en meubelstoffen natuurlijk, en alles wat u maar
bedenken kunt voor op de vloer. Maar
ook: de huishoudelijke accessoires
van Stelton en Alessi, verlichting van
groot tot klein, glaswerk en serviezen,
textiel voor de slaapkamer en kunst
met een grote of een kleine k. Want
Van Til exposeert regelmatig werken
van beroemde kunstenaars. En laat
in Nepal kleden knopen naar eigen
exclusief ontwerp.

Ons adres:
Noorderkade 1038
1823 CJ Alkmaar
Telefoon (072) 5112760
Volg de borden
D Eigen parkeerterrein

Openingstijden:
Ma-Di-Wo 9.30-17 30 uur
Do-Vr: 9.30-21 00 uur
Za: 9.30-17.30 uur
Zondags gesloten

van tilW3ï£ffi
DESIGNCENTRUM

519.700 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

IMieuws
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Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
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Los nummer 2 gulden

Grondwater zal flink stijgen
ZANDVOORT - Als er
geen extra maatregelen genomen worden, loopt een
deel van Zandvoort na l januari 2000 waarschijnlijk onder water. Het Provinciaal
Waterleidingbedrijf NoordHolland (PWN) stopt namelijk vanaf die datum met de
waterwinning uit de Kennemerduinen. De duinen moeten natter worden om de oorspronkelijke planten en dieren terug te brengen in het
natuurgebied.

droog zijn geworden. Er zijn volgen voor de duinen. Ook
nog maar een paar meertjes Zandvoort krijgt ermee te maover. „Door de waterstand te ken. Uit de eerste schetsen
verhogen en voormalige volks- blijkt dat het water 40 centituintjes af te graven, hopen we meter boven het maaiveld kan
die weer terug te krijgen," zegt komen te staan. Die schetsen
Kuipers.
zijn echter nog wat voorbarig,
In 1998 is daarvoor de water- benadrukt Kuipers. Op 10 dewinning gehalveerd (van 14 cember komt een werkgroep
naar 6,5 miljoen kubieke meter bij elkaar om hierover te prawater per jaar). In 2000 komt ten. Een ambtenaar van de ge-

Het liefste zien de natuurvorsers van het waterleidingbedrijf dat de duinen er weer
uit gaan zien„ zoals in 1898.
Maar dat is volgens PWNwoordvoerster -Kuipers niet
realistisch.
In 1898 werd voor het eerst
drinkwater uit de duinen gehaald. Sindsdien vertrokken
vogels als de wulp uit de Kennemerduinen. Ook de zeldzame Parnassia en de mperaswespenorchidee zijn inmiddels
verdreven, omdat de duinen te

er zelfs geen druppel water
meer uit de Kennemerduinen.
Het drinkwater voor Zandvport en Haarlem wordt dan
via een nieuw productiebedrijf
in Heemskerk aangevoerd.
Volgens Kuipers past de vernatting van de duinen in het
landelijke natuurbeleid. Een
bijkomende reden is dat het
pompstation in Overveen te
veel verouderd is om het water
goed te ontkalken.
De stijging van de grondwaterstand heeft niet alleen ge-

Smokkelaars
van drugs
aangehouden

Hogendoorn gaat nog een keer
praten met bange Bentvelders

PWN stopt met waterwinning
in de duinen
meente Zandvoort zit ook m
die werkgroep.
„We nemen de wateroverlast
zeer serieus. Vandaar deze
werkgroep," zegt Kuipers. Wie
de maatregelen tegen de wateroyerlast gaat betalen, kan
ze niet zeggen. De provincie
heeft in het verleden bijgesprongen, maar het is volgens
Kuipers nog niet duidelijk of ze
dat blijft doen. „De gemeente
Zandvoort heeft ook een verantwoordelijk om de verdroging van de duinen tegen te

ZANDVOORT Drie
ZANDVOORT - Wethouder Hans HogenZandvoorters worden ver-doorn gaat volgende week een laatste poging
dacht van cocaïnesmokkel doen om te bemiddelen tussen een groep
en deelname aan een crimi- verontruste Bentvelders en het bestuur van
niele organisatie. De drie de Bodaanstichting. De bewoners van de vilZandvoorters, variërend in la's tegenover het bejaardencentrum zijn te„leeftijd tussen de 32 en 34 gen de nieuwbouwplannen van de Bodaanjaar, zijn samen met een 33- stichting.
jarige man uit Diefaen op 20
november voorgeleid bij de
officier van justitie en de Ze vinden dat één van de zes nieuwe woontorechter commissaris jn Den rens te dicht bij de villa's van de Bramenlaan en
Haag.
de Zandvoortselaan komen te staan. BovenDe drie Zandvoorters waren
sinds 1996 betrokken bij de
smokkel van cocaïne uit Brazilië. De drugs kwamen in koffers
via de luchthaven Schiphol
Nederland binnen. Het drietal
was ervoor verantwoordelijk
dat de drugs vanaf ^Schiphol
verder getransporteerd werd.
In september is een drugskoerier met twintig kilo cocaïne
aangehouden.
Er werden volgens S.J.E.
Horstink, persofficier van justitie, ook drugs per schip van
Suriname naar Vlissingen en
Rotterdam vervoerd. De Diemenaar wordt ervan verdacht
dat hij voorbereidingen heeft
getroffen voor een transport
van 1500 kilo cocaïne. In 1997 is
er in Vlissingen 44 kilo cocaïne
in beslag genomen. In Rotterdam bedroeg de buit in datzelfde jaar 380 kilo.

dien vinden ze dat er te veel bomen sneuvelen
en zijn ze bang dat er meer verkeer komt.
De Bodaanstichting wil de drie bestaande
woontorens afbreken omdat die te ver van het
hoofdgebouw af liggen. De Bodaan moet daarnaast van de provincie het aantal verzprgingsplaatsen afbouwen van 110 naar tachtig. Verbouwen is volgens woordvoerder Brinkman
duurder dan nieuwe complexen bouwen.
Een deel van de nieuwbouw wordt ingericht
als luxe serviceflats voor senioren. Daarmee
wordt de nieuwbouw grotendeels gefinancierd.
Brinkman spreekt de zorg van de omwonenden
tegen dat er jongeren in de flats zouden komen
te wonen. Onder de complexen wordt een parkeergarage aangelegd waar volgens Brinkman
de meeste auto's van de bewoners kunnen
staan.
Wethouder Hogendoorn maakt zich zorgen

ZANDVOORT - „Mevrouw, ik woon in het mooiste huis en op het leukste
pleintje van Zandvoort," zegt
de 81-jarige mevrouw Duivenvoorde uit de A. J. van der
Moolenstraat. Marian Keur
uit de Helmerstraat zegt hetzelfde over haar straat. „Het
is heel prettig om in OudNoord te wonen. Dat vinden
volgens mij de meeste mensen wel."

Volgens het Haarlems Dagblad zijn twee van de Zandvoortse verdachten eigenaar
van het rockcafé Wild Child in
de Kosterstraat en is de derde
verdachte een medewerker
van het café. Persofficier Horstink wil hier geen commenHet zijn slechts twee reacties
taar op geven.
Oud-Noord, maar ze lijken reDe Zandvoortse politie is presentatief voor de stemming
volgens politiewoordvoerster in de wijk. Als het aan de geTrix de Waal niet op de hoogte
van de zaak.

Diefstallen
ZANDVOORT - Donderdag
is er twee keer ingebroken in
een auto. Uit een niet afgesloten auto is 's morgens een mobiele
telefoon
gestolen,
's Avonds werd gereedschap
ter waarde van 2500 gulden
weggehaald uit een geparkeerde auto in de Oranjestraat.
Ook deze auto was niet op slot.

Gered
ZANDVOORT - Een treinmachinist heeft zondagavond
een 29-jarige Zandvoortse gered. De vrouw was de spoorwegovergang bij de Sophiaweg
opgelopen om zelfmoord te
plegen. De treinmachinist kon
nog net op tijd een noodstop
maken.
De vrouw was psychisch in
de war en is opgenomen in een
verpleeginrichting.

Waterstanden
Datum HW LW
HW LW
09 dec 07.25 03.20 19.46 15.25
10 dec 08.20 04.04 20.46 16.26
11 dec 09.13 05.16 21.50 17.25
12 dec 10.25 06.04 22.55 18.15
13 der. 11 40 0704 -- 19.25
14 dec 00.26 08.04 12.40 20.04
15 dec 01.16 09.16 13.24 21.05
16 dec 01.55 10.06 14.09 22.07
17 dec 02.35 10.55 14.49 22.47
Maanstand:
IK do. 10 dec 18.54 u.
Hoogwater wo 09 dec 19.46 uur.
NAP +111cm.
Laagwater vr 11 dec 17.25 uur.
NAP -66 cm.
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gaan," vindt ze.
De politiek reageert huiveng. J. van Westerloo (Socialistische Partij) en Gert Toonen
(Partij van de Arbeid) verwachten dat de sportvelden
eronder gaan lijden. „Straks
kunnen we waterpoloen op het
Duintjesveld m plaats van
voetballen," voorspelt Toonen.
Fred Henrion Verpoorten
(WD) voorziet eveneens problemen voor het Kennemer
Dierentehuis, het circuit, de
manege bij de Keesomstraat,
Gran Dorado en het volkstumcomplex. De volkstumen stonden onlangs al fhnk onder water. Volgens PWN is dat echter
vooral aan de regen te wijten.
CDA-er Gerard Versteege
maakt zich het meeste zorgen
om de dennenbomen in de
Kennemerduinen. „Die stonden er al toen mijn overgrootvader hier woonde Het is zonde dat die gekapt worden."
Kuipers: „We halen ze alleen
weg als we er iets voor terug
krijgen dat een hogere waarde
heeft, bijvoorbeeld parnassia "

Johnny
is weer
terug
pagina 3

Thys vecht
met zijn
schaatsen
pagina 5

bouwstijl uit de jaren dertig

Ook in de gemeenteraad ligt de zaak gevoelig.
CDA, GBZ, PvdA, AOV/Unie 55 plus en de Socialistische Partij zijn voor het huidige plan.
Daarin zijn twee woontorens al iets verschoven
in vergelijking met voorgaande plannen. D66 is
niet bereikbaar voor commentaar. De WD is
tegen. Deze partij heeft een grote achterban in
Bentveld.
Pikant detail is dat WD-wethouder Oderkerk vlak bij de Bodaan woont. Zijn vrouw voerde vorige week in de commissievergadering het
woord als omwonende. „Straks wonen we in
New York," voorspelde ze somber.
Het feit dat Oderkerk belang heeft bij een
ander nieuwbouwplan speelt volgens zijn collega, wethouder Hogendoorn, niet mee. „Ik zou
bij ieder ander net zo handelen. De vraag is
gewoon wie er gebaat is bij langdurig oponthoud van dit nieuwbouwplan."

parkjes' aan de rand van de
wijk te maken, de riolering te
vernieuwen, een ontmoetmgsplek voor bewoners te creëren
en een aanspreekpunt aan te
stellen. Ook moeten er bewonersgroepen, hondenuitlaatplaatsen en betere verlichting
in de paadjes achter de huizen
komen. Verder moeten de
schuttingen met asbest verwijDe gemeente is onder ande- derd worden.
re van plan om dertig-kilpmeterzones aan te leggen, 'milieuMarian Keur, die al vijftien

Vragen over de bezorging9
donderdag 9-12 uur
tel 571.7166
Advertenties:tel.571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Foto Anclrc Lieberom

BENTVELD - „Jammer dat het pompgebouw m Bentveld de gemeente staat het niet op
gesloopt wordt. Het is een karakteristiek industrieel gebouw de voorlopige hjst, volgens
uit de jaren dertig," zegt Ger Cense, voorzitter van het Cense wel.
Genootschap Oud Zandvoort en lid van de monumentenWethouder Hogendoorn reacommissie. Cense is teleurgesteld dat er weer een beoogd
monument gaat verdwijnen. Er komen villa's voor in de geert tamelijk laconiek op de
plaats.
sloop.
„Ik begrijp de hartenkreet
De 'machinekamer' van het tuurstroming de Nieuwe Zake- wel, maar de gemeenteraad
voormalige waterstation in lijkheid. Het heeft nog geen heeft aangegeven dat alleen
Bentveld, dat achter het vak- monumentale status, omdat het voorste gebouw (het vakwerkgebouw staat, is een re- de monumentenlijst nog met werkhuis, red.) gespaard hoefpresentant van de architec- officieel is vastgesteld. Volgens de te worden."

'Ik wil niet weg uit Oud-Noord'
meente ligt, blijven de sfeer en
het karakter van Oud-Noord
daarom zoals ze zijn. De gemeente wil wel andere zaken
aanpakken in de wijk. Alle bewqners en de kinderen van de
drie basisscholen hebben ideeen mogen spuien. Gisteravond
is er een bijeenkomst geweest
in het Rode Kruisgebouw.

sportpagina

'Beoogd monument verdwijnt'

jaar met veel plezier in de Helmerstraat woont, is daar niet
naar toe geweest omdat ze op
haar kinderen moest passen
„Anders was ik wel gegaan.
Dan had ik gezegd dat verkeersdrempels hier hard nodig
zijn. Er wordt in onze straat
erg hard gereden. Verlichting
in de paadjes achter de huizen
is ook erg belangrijk. Mijn
dochter durft 's avonds niet
door het paadje. Het is fijn als
er wat aan de hondenpoep ge-

ZANDVOORT - Zomaar
een extra sinterklaascadeau. De achtjarige Bart
Koper uit de Fahrenheitstraat kan zijn oren niet geloven als hij hoort dat hij de
sinterklaas-fotowedstrijd
van het Zandvoorts-Nieuwsblad heeft gewonnen. Maar
eerlijk is eerlijk. Bart deelt
de prijs met zijn zus, de tienjarige Emma. Want zij heeft
samen met zijn vader en
moeder de meeste moeite
gedaan om de vragen bij de
sinterklaasfoto's te beantwoorden. Het fotoboek van
sinterklaas is dan nu ook helemaal compleet.

De moeilijkste vraag kwam
aan het einde. Hoeveel pieten
zaten er in en om de bus? Dat
was heel lastig te zien. Sinterklaas vond alle antwoorden
die in de buurt van de 25 kwamen dan ook goed. Als je heel
erg goed keek en ook alle pie-

Jong
talent op
de mat

over de weerstand bij de omwonenden. Hij
vreest dat zij langdurige procedures tegen de
Bodaan gaan voeren. Daarom wil hij op korte
termijn een gesprek organiseren Het verplaatsen van de meest omstreden woontoren, die op
zestig meter afstand van de dichtsbijzijnde villa
komt te staan op de huidige parkeerplaats, is
een heikel punt. Hogendoorn wil daar nog wel
eens naar kijken, belooft hij. Maar hij is gebonden aan richtlijnen van het ministerie, waaruit
blijkt dat de gebouwen niet richting Zandvoort
in de duinen geschoven mogen worden.
De rechte vormen, hoge ramen en de ijzeren kozijnen van het 'machinegebouw' zijn typerend voor de

Gladheid
ZANDVOORT - De gevolgen
van de gladheid vallen tot not'
toe mee in Zandvoort. In
Zandvoort heeft het mindei
gevroren en is minder minde)
hagel en sneeuw gevallen dan
elders in het land. Wel raakte
een 39-jange Zandvoortse automobilist maandagnacht tijdens een hagelbui m een slip
De bestelauto van de Zandvoorter kwam in de berm op de
zijkant terecht.
Hij raakte zelf niet gewond
Zijn auto moest worden weg
gesleept.

Projectontwikkelaar Riserva
daan wordt, maar ik weet niet wil de 'machinekamer' liever
waar er hondenuitlaatplaatsen slopen, omdat er dan meer vilzouden moeten komen Er is al la's gebouwd kunnen worden
zo weing speelruimte "
en het wijkje evenwichtiger
wordt.
Ruiten
Mevrouw
Duivenvoorde
vindt het jammer dat de bus
Bovendien moet het gebouw
ZANDVOORT - Vrijdag
pas na zes uur 's avonds rijdt drastisch verbouwd worden nacht zijn er twee ruiten inge
en dat er tegenwoordig eiken- om het als huis geschikt te ma- gooid van een restaurant in d<
schors op het speeltumtje vlak ken volgens Riserva.
Haltestraat.
bij de VondeÜaan ligt. „Nu
moet ik omlopen. Ook deugt
ADVERTENTIE
de trap van mijn huis niet Ik
ben al een keer gevallen en heb
mijn beide armen gebroken
Maar ik wil eigenlijk helemaal
met klagen, hoor. Ik ben wel
oud, maar ik wil hier absoluut
met weg "

Bart en Emma blij met cadeaus van de krant

De vragen over de foto's waren over het algemeen goed
op te lossen. In 1996 kwam
sinterklaas aan met een (reddings-)boot. Hij hield in 1993
gewichten omhoog. De familie
Koper wist zelfs te melden dat
het om zogeheten dumbbells
ging.
In 1997 liet sinterklaas zich
met een auto door de Haltestraat rijden, voor de koets
liepen in 1978 paarden.

Editie T :

dameslaars
in zwart leer 139,95

Sintpuzzel

Bart heeft als prijs een walkietalkie gekozen. Emma is zeer tevreden met een speelhuis en
stempelstiften
Foto An<l«- Licbeiom

ten meetelde die achter de ra- een dan ook hiervoor bedanmen zaten, kwam je uit op 25. ken
„Maar," bekent sinterklaas,
„alleen kinderen met hele
Het bedankje voor Bart en
goede ogen konden dat zien." Emma is wel heel bijzonder.
Zij mochten bij speelgoedwinDe goedheiligman laat het kel Intertoys elk voor 25 gulZandvoorts Nieuwsblad we- den cadeaus uitzoeken. Bart
ten dat hij alleen al daarom wist al voordat hij de speelontzettend blij is met de hulp goedbpn in zijn handen had
van de kinderen. Hij wil ieder- wat hij wilde: een walkietalkie

om met zijn zus of met zijn
vriendje te praten Emma
twijfelde tussen een radio met
microfoon en een speelhuis.
Het werd het laatste. Bovendien had ze nog geld over voor
stempelstiften. Het tweetal
was zo blij met de speelgoedbpnnen, dat ze meteen na de
uitreiking naar de winkel zijn
gerend.

De volwassenen hebben
zich eveneens massaal op het
puzzelen gestort Het kantoor
van het Zandvoorts Nieuwsblad is twee weken bedolven
onder oplossingen Dat lag of
aan de toegenomen puzzelwoede, de interessante pnjzen of aan het feit dat het dit
jaar iets makkelijker was om
te ontcijferen welke sinterklaas bij welke winkel hoorde.
Niettemin zat er toch een
addertje onder het gras. De
eigenaar van Foto Boomgaard was twee keer te zien
De goede oplossing luidde. 131, 2-14, 3-28, 4-19, 5-11, 6-8, 715. 8-17. 9-8, 10-33, 11-30, 1222,13-27, 14-32,15-6, 16-23, 1718, 18-24, 19-26, 20-25. 21-20.
22-21, 23-12. 24-9, 25-10, 26-13,
27-7. 28-16, 29-5, 30-2. 31-4, 323. 33-1.
Minam Stokman heeft de
eerste prijs gewonnen Zij
mag voor 150 gulden boodschappen doen bij leden van
de Ondernemers Vereniging
Zandvoort. De tweede prijs
(voor honderd gulden gratis
winkelen) gaat naar J Vonsee-Paap en de derde prijs is
voor C.E.M. Kriek (voor 75
gulden gratis winkelen).
De volgende puzzel van de
Ondernemers
Vereniging
Zandvoort en het Zandvoorts
Nieuwsblad staat volgende
week in de krant. Deze heeft
Kerst als thema

itoy.jï'SVKMU^

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

13 weken voor maar ƒ 14,00
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19,60 D halljaar ƒ 35,40 n jaar ƒ 61,75

* Voor postabonnees gelden andere tarieven
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020562 62 11
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekniedid, Antwoordnummer 10051,1000 PA |(
„
„
Amsterdam U hoeft geen pust?egel te plakken. 8 710371 017003
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FAMILIEBERICHTEN
Als je ouder wordt
en niet meer weet waar je bent,
als je mensen ziet,
maar ze niet echt meer herkent,
als je toch blijft strijden
om bij ons te leven
dan hopen wij
datje nu de rust is gegeven.
Na een arbeidzaam leven vol liefde en zorg voor allen die haar dierbaar waren, is zacht en kalm van
ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoecler en oma

Agnes Delina Maria
Zonneveld-Schelfaut
weduwe van Leonardus Jozef Zonneveld
* 26 september 1928
t 7 december 1998
Onze dank gaat uit naar de verzorging van de
Boerhaave-kliniek, afdeling Teylershofje.
Jan en Ria
Jan
Carla en Bob
Rose-Mary
Ivo
Kim
Bernard en Katrin
Patricia
Benja
Marjan en Willem
Kelly
Marinaen Willem
Hayo
Winnie
Gusta en Denys
Rosa
Correspondentieadres:
J. L. J. Zonneveld
Celsiusstraat 19
2041TB Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen op woensdag
van 19.00 uur tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum
aan de Poststraat 7 te Zandvoort.
De gezongen Uitvaartdienst za! gehouden worden
op donderdag 10 december 1998 om 9.15 uur in de
parochiekerk St. Agatha aan de Grote Krocht 43 te
Zandvoort waarna aansluitend de teraardebestelling om plm. 10.30 uur plaatsvindt op de Algemene
Begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.
Er zal na afloop van de plechtigheid gelegenheid
zijn tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats.

Lieve mama,
Rust nu maar uit.
Je bent nu bevrijd uitje lijden,
maar ach, wat is het zwaar
van jou te moeten scheiden.
Je bent en blijft
altijd mijn voorbeeld.
Gusta

En als ik doodga treur maar niet
Ik ben niet echt wegmoet je weten
Het is heimwee die ik achterliet
Dood ben ik pas als jullie mij zijn vergeten
Bedroefd, geven wij U kennis dat plotseling is
overleden onze lieve moeder, schoonmoeder en
oma

Maria Anna Johanna
Koelemij-van Gasteren
weduwe van Adrianus Wilhelmus Koelemij
* Haarlem,
f Bentveld,
19 januari 1915
5 december 1998
Marijke Heiligers-Koelemij
Hans Heiligers
Ronald en Liesbeth
Marco f

Willy van den Bos-Koelemij
Hans van den Bos
Pauline, Michiel
Leo Koelemij
Johan van der Plas
Anja Vis-Koelemij
AbVis
Eline, Madeion
Correspondentieadres:
M. C. W. J. Heiligers-Koelemij
Zandvoortselaan 355 A
2116 EN Bentveld
Onze moeder is overgebracht naar het Uitvaartcentrum van de Associatie Kennemerland, Zijlweg
183 te Haarlem, alwaar geen bezoek.
De Uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag 10 december om 13.30 uur in de H. Antonius en Pauluskerk, Sparrenlaan 9 te Aerdenhout.
Voorafgaande aan de dienst is er gelegenheid tot
afscheid nemen van 12.45 uur tot 13.15 uur in de
kerk.
Aansluitend zal omstreeks 15.00 uur de begrafenis
plaatsvinden op de Algemene begraafplaats, aan
de Tollensstraat te Zandvoort.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats

Bedroefd, maar dankbaar dat
hem een langer lijden bespaard
is gebleven, geven wij U kennis
dat toch nogonverwachtvan ons
is heengegaan mijn dierbare
man, onze vader, schoonvader
en opa

Jacques Eduard Teuwen
Ed
7 maart 1926
5 december 1998
Truus Teuwen-van der Meer
Marcel en Marja
Brian, Carolyn, Colin
René en Henny
Aniek, Jenny
Paul t
Burg. van Alphenstraat 55, flat 16
2041 KC Zandvoort
De gezongen Uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 10 december a.s. om 11.30 uur in de
parochiekerk H. Agatha, Grote Krocht te Zandvoort, waarna de begrafenis zal plaatshebben op
de Algemene Begraafplaats, Tollensstraat 67 te
Zandvoort om 12.45 uur.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in de ontvangkamer op de begraafplaats.

t

„Moeder deed alles op haar eigen wijze
onuitputtelijk was haar wilskracht."

Dankbaar dat wij haar zolang in ons midden mochten hebben, geven wij bedroefd kennis dat, toch
nog plotseling van ons is heengegaan onze lieve,
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma

Magdalena Maria
Vreeburg-van der Velden
weduwe van Adrianus Johannes Vreeburg
•&• Bloemendaal,
f Alkmaar,
31 december 1916
6 december 1998
Haarlem:
Rina Vreeburg en Theo Knik
Eric
Paul en Susan
Caroline
Canada:
Theo en Marijke Vreeburg
Martijn en Casey
Robert en Jeanette
Sigrid
Zandvoort:
Cees en Hermine Vreeburg
Arjan en Nathalie
Marco
Robin
Hillegom:
Nel Vreeburg
Linda en Johan
Ilse
Jeroen
Hoogwoud:
Magda Vreeburg
Vincenten Maroeska
Wouter
Zandvoort:
Trees en Alfredo Flanders
Olivia
Marvin en Maruschka
Lisse:
Dinie en Piet Baars
Heemstede:
Ad en Astrid Vreeburg
Tim, Menno, Ewout
Amersfoort:
José en Jos van Baarsen
Pim, Jasper
Haarlem:
Jan en Hellen Vreeburg
Esther, Remco, Alex
Schermer:
René en Paula Vreeburg
Mark, Ron
en achterkleinkinderen
1841 H H Schermer
Menningweerweg 14
Moeder is thuis.
De Avondwake zal worden gehouden woensdag 9
december om 19.30 uur in de kerk van O.L. Vrouw
Geboorte te Schermerhorn, waarna gelegenheid
tot condoleren.
De gezongen Uitvaartdienst zal zijn donderdag 10
december om 11.00 uur, in voornoemde kerk, aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op het R.K.
kerkhof bij de kerk van Maria ten Hemelvaart te
Vogelenzang.

Wie nooit heeft geleden,
heeft nimmer geleefd,
Wie nooit zich vergiste,
heeft nimmer gestreefd,
Wie nooit heeft gehuild,
heeft geen vreugde als hij lacht,
Wie nooit heeft getwijfeld,
heeft nooit ernstig gedacht.
Bedroefd, maar met een gevoel van dankbaarheid
dat wij haar zo lang mochten behouden, geven wij
U kennis dat, geheel onverwacht is overleden onze
fantastische moeder, schoonmoeder, oma en omama

; Een compleet verzorgde begrafenis
Tot grote ontsteltenis hebben wij kennis genomen
van het zeer plotseling overlijden van
Cees heeft zich voor TZB op velerlei gebied ingezet, met mime voor onze jeugd. Wij zullen hem
node missen.
Wij wensen Truus en de kinderen, al]e sterkte toe
in deze voor hen zeer moeilijke tijd.
Namens het algemeen bestuur TZB:
P. Theunissen, voorzitter
R. Hermans, secretaris
2-12-1995

t

Vele fijne herinneringen
verzachten onze smart.
Plotseling uit ons midden
maar voor altijd in ons hart.
Intens verdrietig geven wij u kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn dierbare
man en maatje, onze lieve en zorgzame vader

Cornelis Petrus Anthonius
Stokman
Cecs
in de leeftijd van 62 jaar.
Lief maatje, wat hadden we het goed samen.
Truus Stokman-de dier
Peter
Pauline en Mark
Celsiusstraat 55
2041 TC Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdag van 19.00 uur tot 20.00 uur in hel
uitvaartcentrum aan de I'oslstraat 7 te Zandvoort.
De gezongen uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 11 december 1998 om 10.30 uur in de parochiekerk St. Agatha, Grote Krocht 43 te Zandvoort, waarna om pi m. 11.45 uur de teraardebestelling zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaals aan de Tollensstraat te Zandvoort.
Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in de ontvangkamer
van de begraafplaats.

afkoopsom van slechts ƒ 3.395,Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.

12-12-1998

* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ 5.500,-

Liefdevolle herinnering
Papa - Opa

Herman Strijder
Tineke Anne-Marie Kees Dave

"Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uitvaartverzekering moetje hebben. Voor dat
bedrag wil je toch zeker niet van je
kinderen afhankelijk zijn!"

ÖnnieGrol
75 jaar
Van harte gefeliciteerd.
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

c

voor meer informatie:

BEL GRATIS 0800-022 45 35

(J J ] uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

Dag en naeht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
' of crematie. .
Direct hulp bij een :sterfgeval.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

Slagerij Vreeburg

Programma Restaurant Queenie

is donderdag 10 december
de gehele dag gesloten

„HERFST 1998"

i.v.m. begrafenis moeder.

Alle sponsors van
Het Pepernotenfonds '98

Wo. 9 dec.:

Oer-Hollandse avond met o.a. stamppotten, capucijners etc.

Do. 10 dec.:

Zeeuwse mosselavond

Do. 17 dec.:

Oer-Hollandse Avond

KERSTMIS 1998

Bedankt!
Het Sinterklaasfeest in het Activiteitcnccntrum Zandvoort
was wederom een succes, mede dankzij de welwillende sponsoring
van diverse winkelbedrijven uit Zandvoort Nieuwnoord.

25 en 26 dec.:

6-Gangenmenu a ƒ 97,50
diner-dansant, muzikaal omlijst door DICO V. PUTTEN

Zo. 27 dec.:

Diner a la carte

l-2-3jan.:

„Kater" menu
4-gangenmenu a ƒ 57,50
Alle wöensd., dond. en vrijdagen

Monuta

Francina Elisabeth
Janseri-Frenay
(Bep)
weduwe van M. Th. Jansen
in de ouderdom van 88 jaar.
Haarlem:
RenéJansen
Anja Jansen-Oord
Pauline en Frank
Isa
Dorine en Erik
Medemblik:
Mieke Poot-Jansen
Wim Poot
Maarten en Elske
Paul en Saskia
Annemieke en Michel
Huizen:
Died-Jan Jansen t
Ria Jansen-Meijer
Maurice
Shiela en Vincent
Amstelveen:
Manna Jansen
Haarlem, 30 november 1998
Kinheimflat 244
Correspondentieadres:
A. Poot-Jansen
Westerhaven 30
1671CJ Medemblik
De crematie heelt in familiekring plaatsgevonden.

of crematie voor een éénmalige

Cees P. A. Stokman

Westerveld en Van Beek

DINER VOOR TWEE''

uitvaartadvies en ^verzorging
(023)584 1682

een 7-gangen verrassingsmenu
voor ƒ 85,- per twéé personen

L P van Beek

Bel bij een sterfgeval gratis
|£i^£^l^vj^Ai££22£JBA2jH

Dag en nacht bereikbaar

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Buigemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 30 november vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere m week 49 door B&W genomen
besluiten is op maandag 7 december vastgesteld De besluitenlijst is tijdens openingstijden
in te zien bij de Centrale Balie

NOTA VENT- EN
STANDPLAATSEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
zijn voornemens de nota "vent- en standplaatsen" vast te stellen In de nota wordt onder
andere het reeds gevoerde maximumbeleid
beschreven inhoudende dat geen uitbreiding
wordt gegeven aan het aantal vergunningen
dat tot op heden is verleend voor het innemen
van een vaste standplaats erj voor het venten
gedurende meer dan een dag per maand
Het maximum aantal te verlenen vent- en
standplaatsveigunningen wordt m het belang
van de openbare orde verdeeld over verschillende bianches De branche-indeling komt in
de nota aan de orde Tevens wordt beschreven
dat in het vervolg, naast de verlening van
standplaats- en ventvergunningen, m alle
gevallen afzonderlijke privaatrechtelijke oi/ereenkomsten zullen worden ,gesloten, waarin
de vergoedingen en de daarmee samenhangende "bepalingen zullen zijn opgenomen De
vergoedingen zullen in een separate nota wor-

Voor reserveringen en/of inl. tel. 5713599
den behandeld Conform artikel 3 4 van de
Algemene wet bestuursrecht worden belanghebbenden m de gelegenheid gesteld binnen
vier weken na publicatie van dit bericht hun
zienswijze omtrent de nota schriftelijk kenbaar
te maken aan Burgemeester en Wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort Gedurende deze periode ligt de
nota terinzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis (ingang Swaluëstraat)
Alle ondernemers die op dit moment in het
bezit zijn van een vent- of standplaatsvergunning hebben de nota inmiddels ontvangen
Indien dit per abuis niet het geval is verzoeken
wij u dit binnen zeven dagen na publicatie
van dit bericht te melden bij de afdeling
Bestuur & Managementondersteuning, werkeenheid Juridische Zaken, te bereiken onder
telefoonnummer (023) 574 01 00

VOORBEREIDINGSBESLUIT
(ART. 22 WRO)
De gemeenteraad heeft op 24 november 1998
besloten, dat op grond van artikel 21 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) een
bestemmingsplan wordt voorbereid voor
het perceel Westerduinweg 32 te Bentveld
Dit besluit ligt met ingang van 11 december
1998 met de bijbehorende tekeningen, waarop met een rode omlijning het desbetreffende
gebied is aangegeven, ter inzage bij de
Centrale Balie

VRIJSTELLING EX ART. 19 WRO
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
(WRO) vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor
de oprichting van een muur op het perceel
Westerduinweg 32 te Bentveld
Dit bouwplan ligt met ingang van 11 december 1998 met de bijbehorende tekeningen

KAPVERGUNNINGEN
Aangevraagde kapvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen
- Ebbingeweg 8
- 1 boom
- Duindoornlaan 28
- 3 bomen

• Duinrooslaan 8
• Duinrooslaan 6
• Westerduinweg 28

- 4 bomen
- 2 bomen
- 3 bomen

De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvragen worden betrokken
Verleende kapvergunningen
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor
- Algemene Begraafplaats,
Tollenstraat
- 2 bomen
+ verplanten 4 bomen
- Kostverlorenstraat 109
- 1 boom
- Dr. Gerkestraat 39/43
- 8 bomen
- Koninginneweg 33
- 1 boom
- Zandvoortselaan 220
- 1 boom
- Jujianaweg 5
- 2 bomen
- Wikkelaan 13
- 3 bomen
- Emmaweg 6
- 2 bomen
-Wikkelaan 12
- 2 bomen
- Duinrooslaan 9
-12 bomen
- Zuiderstraat t.o. nr. 9
- 1 boom
- Kostverlorenstraat 13
- 2 bomen
- Duindoornlaan 20
- 2 bomen
- Mussenpad/Vinkenstraat - 1 boom
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort Wij wijzen erop dat ook een derdebelanghebbende een bezwaarschrift kan
indienen
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en moet tenminste bevatten naam, adres,
dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen bezwaar wordt aangetekend en de
gronden van bezwaar Indien men zich laat
vertegenwoordigen door een derde dient ook
de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon te worden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van
de Rechtbank m Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven
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Johnny is terug in de duinen
„Ik heb een vrije geest. Ik kan niet tegen mensen met
benauwde opvattingen. Ik moet de ruimte hebben.
Daarom is natuur om me heen belangrijk voor me."
Acteur Johnny Kraaykamp junior heeft een vrije dag.
Hij loopt op zijn sloffen door zijn nog nieuw ruikende
woning. Na 29 jaar is hij terug in Zandvoort.

Negenduizend
protesten
ZANDVOORT - Klaas Koper en Eugène Weusten hebben gisteren samen met vertegenwoordigers uit andere
kustplaatsen bijna negenduizend protestkaarten overhandigd aan minister Netelenbos
van Verkeer en Waterstaat. Zij
protesteren tegen een vliegveld op zee.

O

In Zandvoort leverden 1.286
mensen een protestkaart in bij
de werkgroep Laat de Kust
met Rust. Daarmee staat
Zandvoort op de tweede
plaats. Het meeste protest
kwam uit Katwijk (1311 kaarten). Ook bewoners van Castricum/Heemskerk en Noordwijk en omgeving stuurden
meer dan duizend kaarten in.

Schoolfoto van
Johnny
Kraaijkamp
junior

Het protest tegen het vliegeiland gaat ook na de overhandiging door. Op 11 december vormen tegenstanders onder leiding van Milieudefensie
een menselijke keten rondom
het Binnenhof om de beslissing van het kabinet op 18 december over het vliegeiland te
beïnvloeden. Contactpersoon
in Zandvoort is Jeannette van
Westerloo van de Socialistische Partij. Overigens meldde
de Volkskrant vrijdag dat het
kabinet de beslissing van plan
is om uit te stellen.

Kinderdisco

ZANDVOORT - De kinderdisco van zaterdag 12 december heeft een bijzonder tintje.
Kinderen tussen de zes en
twaalf jaar mogen in hun mooiste kleren dragen voor een Gaj lamodeshow. Wie op de catwalk de beste mannequin is,
wordt koning of koningin van
de avond. De kinderdisco
duurt van zeven tot half tien en
vindt plaats in gebouw 't Stekkie, Celsiusstraat 190.

Expositie

ZANDVOORT - Schilderskring het Zandvoorts Palet exposeert tot en met 20 januari in
de Punt in Nieuw Unicum. De
schildersgroep toont diverse
technieken en thema's. Op de
expositie zijn ook werken te
zien van de Tibettentoonstelling van 23 augustus. De groep
bestaat uit twaalf schilders die
wekelijks bij elkaar komen in
de oude Mariaschool. De expositie is dagelijks geopend.

Aparte films

ZANDVOORT - Filmclub Simon van Collem draait woensdag 9 december in het Circus
op het Gasthuisplein de aparte
Taiwanese film 'The river'.
Aanvang half acht. In deze film
krijgt een jonge Taiwanees
nekpijn nadat hij in een rivier
heeft gezwommen. De film is
gebaseerd op de ervaringen
van de hoofdrolspeler.
Op 16 december is de Russische film 'Brat' (broer) te zien.
Het verhaal gaat over een jongen die uit het leger komt en
op zoek gaat naar zijn broer,
een succesvol zakenman. Hij
komt in Sint Petersburg en
wordt al snel een koelbloedige
moordenaar. Beide films zijn
toegankelijk voor leden en
niet-leden van de filmclub.
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Hildering speelt serieuze komedie
ZANDVOORT - In juni vierde Wim Hildering het jubileum al, maar in december bestaat de toneelvereniging officieel vijftig jaar.
Daarom hebben ook de voorstellingen van 11
en 12 december een bijzonder tintje. Wim
Hildering speelt 'Soort bij soort', een hedendaagse komedie met een diepere betekenis.

„Racisme is nog steeds actueel," zegt regisseuse Sonja Rijnders-Koper. „Het stuk speelt
dan wel in Amsterdam tegen de achtergrond
van een heuse markt, maar het is ook voor
Zandvoorters herkenbaar. 'Soort bij soort'
heeft heel wat inhoud, al zitten er ook komische
stukjes in."

De japonnenzaak van Jo Rosen op de Albert
Cuyp staat centraal in het stuk. Jo is weduwe
van een joodse man uit Polen. Ze heeft een
dochter en een zwager die voor haar heel belangrijk zijn. Maar ook andere bekenden lopen
bij de winkel in en uit. Als Jo een buitenlandse
jongen aanneemt, bemoeit iedereen zich ermee
en leidt dat tot wenselijke en minder wenselijke
situaties.
De komedie 'Soort bij soort' van Jan Staal
speelt zich ruim vijftig jaar na de Tweede Wereldoorlog af. Toch grijpt het verhaal wel degelijk terug op de oorlog. De rode draad van het
toneelstuk is namelijk racisme.

Carolien Bluijs speelt Jo. Er is een gastrol
weggelegd voor Zakaria Lbouzrule, die op de
planken staat als de nieuwe Egyptische werknemer. Ed Fransen, normaalgesproken regisseur van Wim Hildering, is de zwager van Jo. De
dochter van Jo wordt gespeeld door Marieke
Fransen, de dochter van Ed. Verder is ook Ankie Joustra na lange tijd weer op het toneel te
zien. In totaal spelen veertien mensen mee en
zijn er achter de schermen minstens net zo veel
mensen bezig om de voorstelling tot een succes
te maken.
'Soort bij soort' is op vrijdag 11 en op zaterdag 12 oktober te zien in Gebouw de Krocht.
Aanvang 20.15 uur.

P ZIJN zesde verhuisde Johnny van de Amsterdamse
Kinkerbuurt naar de Westerparkstraat in Zandvoort. „Ik
had absoluut geen heimwee.
Op die leeftijd maak je binnen
een seconde nieuwe vriendjes.
Alhoewel een dorpsmentaliteit
altijd anders is dan een stadse,
heb ik daar weinig last van gehad. Ik herinner me vooral de
wijdsheid van het strand en de
duinen en de stilte. Mijn eerste
herinnering aan Amsterdam is
daarintegen het geruzie van
typische volkse viswijven, die
elkaar de haren uittrokken."
„Het was heerlijk om hier alleen buiten te mogen spelen.
Het liefst ging ik naar de 'verboden duinen', de waterleidingduinen, dat was avontuur.
Achter elk struikje kon een
duinwachter zitten om je in de
kraag te grijpen. Samen met
m'n vriendjes Sjoerd Weller en
Tommy van de Bos haalde ik
bijvoorbeeld konijnen uit de
stroppen, alhoewel ze vaak al
dood waren. We daalden af in
de vele bunkers met een zaklantaarntje en we speelden
landje-veroveren."
„We glipten ook wel eens de
watertoren binnen, die toen
nog inderdaad als watertoren
dienst deed. We klommen dan
eenmaal binnen langs een stenen richel omhoog totdat we
weer buiten stonden op het
hoogste punt. En dan naar beneden zwaaien, gewoon lekker
stoer doen. Gijsje Brune maakte het een keer te bont door in
een vlaggenmast bovenop de
toren te klimmen. Mijn vader
zag dat toevallig en hij was razend, temeer daar hij zelf
hoogtevrees had. Dat was de
enige keer dat ik een pak voor
mijn broek heb gekregen."
De kleine Johnny kwam na
de verhuizing in de eerste klas
van de Hannie Schaftschool
terecht. „Ik was helemaal geen
rotjochie. Degene die dat zegt,
heeft
hoogstwaarschijnlijk
eens een rake opmerking van
mij naar zijn hoofd gekregen.
Ik kan namelijk vrij direct zijn.
Ik had wel een grote bek en ik
was meteen één van de stoere
binken, maar ik had ook een
zachte kant. Ik ben nogal melancholisch van aard," vertelt
de toneelspeler naar de juiste

woorden zoekend.
Hij toont een gekopieerde
versie van een brief aan meester Loogman uit 1965. Zijn lievelingsmeester lag op dat moment in het ziekenhuis. In de
brief steekt Kraaykamp junior
zijn gevoelens niet onder stoelen of banken . De brief opent
met de zin: 'Beste meester, we
hunkeren naar u en dat is geen
sentimenteel gedoe...'
„Ik was vrij intelligent, wat
voorlijk vergeleken met mijn
klasgenoten, al zeg ik het zelf.
Daarom was ik zo dol op meester Loogman. Voordat het modieus werd, voedde hij ons al
heel vrij op. Hij kweekte onze
interesse voor kunst door rniddel van toneel en zang, maar
ook door verhalen te vertellen."

'Ik was
helemaal geen
rotjochie'
„In die tijd wilde ik nog hélemaal niet in de voetsporen van
mijn vader treden. Sterrenkundige leek me wel wat, omdat ik de sterrenhemel zo mooi
vond. Een beetje romantisch 's
nachts door zo'n kijker pp het
dak liggen turen. Maar ik was
ontzettend slecht in exacte
vakken. Van wiskunde begreep
ik echt niets. En van mijn passer weet ik alleen nog dat ie
altijd door mijn etui heen prikte."
Toch gebruikte Kraaykamp
junior zijn spelerstalent al
vroeg bij de jaarlijks terugkerende schaatswedstrijden, die
door de gezamelijke basisscholen werden georganiseerd.
„Ik was niet slecht in sport,
maar aan schaatsen had ik een
hekel. Het was zo'n koud gedoe en ik wist toch dat ik niet
de beste zou zijn. Maar ik ontkwam er niet aan. Het was een
hele strenge winter, de zee was
zelfs bevroren. Dat was een
prachtig gezicht. We sprongen
van schots naar schots in de
bevroren branding."
„Maar goed, op de Vijverhut,
een meertje in de duinen waar

nu Gran Dorado is, stond ik
aan de start van de schaatswedstrijd. Bij de eerste de beste bocht liet ik me vallen en ik
bleef liggen. Er was helemaal
niets aan de hand, maar ik lag
te kermen en ik greep naar
mijn hoofd. Ik had het hélemaal voor elkaar. Ik kreeg
meer aandacht dan de winnaar
en ik werd de hele middag lekker vertroeteld. Dat is het eerste staaltje van acteren, dat ik
me kan herinneren."
Pas op zeventienjarige leeftijd kreeg Kraaykamp junior
interesse voor 'het vak'. Hij
kwam door een samenloop van
omstandigheden op de toneelschool terecht. Hij kon goed
meekomen op het Coornhert
Lyceum in Haarlem. Maar toen
hij na de scheiding van zijn ouders op de Osdorper Scholengemeenschap in Amsterdam
terecht kwam, liep het mis.
„Op die scholengemeenschap was er niemand die op
me lette. Ik begon enorm te
spijbelen. Mijn moeder heeft er
uiteindelijk voor gezorgd dat
ik me aanmeldde voor de toneelschool in Amsterdam. Ze
was bang dat ik anders voor
galg en rad zou opgroeien.
Daar ontdekte ik mijn talent
voor het spelen pas."
De inmiddels succesvolle acteur woont met zijn vriendin,
de actrice Annick Boer, nu dus
weer in Zandvoort. Zijn achtjarige zoontje Joep woont door
de week bij zijn moeder in
Loosdrecht, maar brengt de
weekenden in Zandvoort door.
„Ik vind het leuk dat Joep nu
net als ik vroeger voor een gedeelte in deze omgeving opgroeit. Maar Loosdrecht is ook
een kindvriendelijke plaats
met veel ruimte en natuur. Dat
vind ik voor mezelf ook het belangrijkst. Ik hoef niet opnieuw
te wennen. Ik hecht me niet
snel aan iets. Ik voel me snel
ergens thuis. Ik vind het wel
prettig om terug te zijn. Dat ik
in dit dorp een groot gedeelte
van mijn jeugd heb doorgebracht, geeft wel een extra dimensie aan het wonen hier.
Mensen herkennen me vaak
nog van vroeger en groeten me
soms op straat, dat is voor mij
dat extraatje waarom ik het in
Zandvoort naar mijn zin heb."
Nelleke van Koningsveld

MENINGEN

'Faber vertrok wellicht niet vrijwillig'
Erwin van der Slik reageert op
het artikel over het afscheid
van Floris Faber als voorzitter
van de Stichting Zandvoort
Promotie. Van der Slik vermoedt dat Faber door anderen
gepusht is om ermee te stoppen.
Floris Faber weg als voorzitter van de Stichting Zandvoort
Promotie? Het staat er toch
echt. Mijn plotsklapse verbazing doet me tegelijkertijd pok
realiseren hoe intens de stichting en Floris met elkaar waren
verbonden. Want laten we wel
wezen: hij heeft de stichting
een smoel gegeven.
Het is jammer te moeten
constateren dat hij daarbij niet
altijd de steun heeft gehad van
zijn mede bestuursleden en
een aantal 'kleine luyden' van
andere Zandyoortse ondernemersclubs die (denken) zelf
iets te vertellen te hebben.
Soms ging de invloed van deze
lieden zelfs zo ver dat Floris
meer als speelbal dan als boegbeeld gebruikt werd.
Wat te denken van de suc-

cesvolle promotie-actie voor
het Amsterdamse Centraal
Station bijvoorbeeld? Na negatieve geluiden van de burgemeester werd Floris er door
deze lieden toe aangezet om
iedere betrokkenheid te ontkennen. Feit blijft wel dat de
stichting achter de schermen
stiekem alle rekeningen betaalde!
Ik kan me niet aan de indruk
onttrekken dat ik tussen de regels door iets lees waaruit
blijkt dat Floris niet vrijwillig
vertrekt maar door zachte
drang van diezelfde lieden het
veld moet ruimen. Dat is uitermate jammer. Met Floris Faber vertrekt er bij Zandvoort
Promotie een voorzitter die de
capaciteit had om er wat van
te maken, maar die nooit enige
backup heeft gehad anders
dan van een secretaresse.
Floris heeft de laatste jaren
veel bruikbare ideeën gelanceerd die de promotie van
Zandvoort ten goede zouden
komen. Recentelijk nog het
kuuroord-idee in combinatie
met de watertoren. Duidelijk is

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die
recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt
zich het recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven
die langer zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort. Anoschool. Een schot in de roos, nieme brieven plaatsen we niet. Stuur uw brief naar het Zanddenk ik. De keren dat ik langs voorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort of lever uw
liep in Floris' hotel Hoogland brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort.
heb ik altijd met ontzag kunnen vaststellen dat hij het
gastheerschap op werkelijk sublieme wijze beheerst. Voor gint bij de begaanbaarheid van viljoen annex strandopgang en
zijn gasten moet het absoluut het dorp voor rolstoelend en -afgang die in het bijzonder geeen genot zij: jammer dat ik in ander karrend volk. Een vpl- schikt is voor minder valide beZandvoort woon...
gende fase is de toegankelijk- woners en toeristen. Het is een
Die cursus gastvrijheid kan heid van het strand en de idee, maar liever enig idee dan
ik dus iedereen aanraden. Dus strandpaviljoens zelf. Als die geen idee. En het kan onder de
gemeente: vergeet de diner- drempels geslecht zijn, ook in noemer: Unicum aan zee. Gebon, bel het OPZ op en schrijf niet-materiêle zin, kan er ge- woon in je eigen karretje kunu gezamenlijk in. U steekt er bruik gemaakt worden van nen zonnen aan het strand,
beslist iets van op!
deze speciale rolstoel.
met of zonder begeleiding en
E. van der Slik
Met andere woorden: er is alles bij de hand. Een eigen
Zandvoort een structurele aanpak nodig. tent, ja hoor, dat kan best.
Zo niet, dan houden we ande- Eerst het idee en dan volgt de
ren en ook onszelf voor de gek. rest. Maar niet vanzelf, heHet alternatief: uit de begro- laas...
ting 1999 looft de gemeente
S. van den Bos
Zandvoort
Sietske van den Bos vindt naar Zandvoort een prijs uit voor
aanleiding van het artikel en het ontwerp van een strandpade cartoon over de aanschaf
van vier strandrolstoelen dat
de gemeente nog wat drem^^^ms^-^vm^^^f^T'm^
r^ïVi^hiV^^^^t^'-y^^k".
pels overslaat.

echter wel dat zijn medebestuursleden hem nooit echt
hebben bijgestaan, altijd trok
hij de kar alleen. Denk maar
niet dat die kar dan ook maar
een beetje in beweging komt.
Door het ontbreken van die
noodzakelijke backup is de
stichting de laatste jaren yervallen tot een papieren tijger
die de eindverantwoordelijkheid over diverse Zandvoortse
evenementen mocht hebben.
Met de overdracht van deze
eindregie aan de Horeca
Groep Zandvoort bleef er voor
de Stichting Zandvoort Promotie natuurlijk weinig over...
Opvallend is wel dat diezelfde lui die jarenlang nauwelijks
ondersteuning aan hun voorzitter hebben geboden nu wel
opeens van mening zijn dat het
met de promotie van Zandvoort onder de paraplu van het
almachtige Ondernemersplatform wel goed zit. Eerst zien,
dan geloven!
Floris geeft aan dat hy zich
onder andere gaat richten pp
De strandrolstoel is het eindhet doceren van gastvrijheid station van een traject dat beaan de Maastrichtse Hotel-

Aangepast
paviljoen

Natte voeten

Zandvoorts
Nieuwsblad

Tram in plaats
van ondergrondse
naar Zandvoort
ZANDVOORT - De gemeenten Bloemendaal, Haarlem en
Heemstede willen Zandvoort
wel helpen bij het beter bereikbaar maken van het dorp,
maar ze scharen zich nog niet
volledig achter een tunnel tussen de viersprong bij de Haringbuys en de randweg. Ze
voelen meer voor een light rail,
een soort tram die op het
spoor rijdt. De wethouders van
deze gemeenten hebben samen met CDA-wethouder Hogendoorn hierover woensdag
een verklaring opgesteld.
Hogendoorn en zijn partijgenoot Gerard Versteege zijn teleurgesteld dat het zogeheten
Hanngbuystracé niet aanvaardbaar is voor de buurgemeenten. Vooral Heemstede
heeft er ernstige bezwaren tegen, want Heemstede wil op
die plek een woonwijk bouv/en
en vreest verstoring van het
woongenot. Bovendien zijn de
kosten hoog, vermoedt Heemstede.
Anderzijds is Hogendoorn
wel blij dat de buurgemeenten
willen meedenken. Jeannette
van Westerloo (Socialistische
Partij) beaamt dat. „Deze houdmg van de buurgemeenten is
een hele verbetering in vergelijking met vroeger. Toen werd
alleen maar gesteld dat Zandvoort een probleem had en dat
zelf moest oplossen."
De besprekingen over het
Haringbuystracé zijn echter
nog niet over. Achter de schermen wordt nog druk overlegd
hoe de politieke partijen van
de gemeenteraden in buurgemeenten omgepraat kunnen
worden.

Treintaxi is
Veggegooid geld'

ZANDVOORT - Wethouder
Hogendoorn (Verkeer en Toerisme) steekt niet langer tijd in
de onderhandelingen over de
treintaxi. WD, PvdA, CDA, de
Socialistische Partij en de ouderenpartijen AOV/Unie 55
plus vinden dat Zandvoort niet
zit te wachten op een treintaxi
die 40 duizend gulden per jaar
kost.
„Waanzinnig," zegt Gert
Toonen (PvdA), „het eind is
zoek als we dit gaan subsdieren. De exploitant van de
treintaxi is een commercieel
bedrijf. Dan kunnen we alle bedrijven wel wat geld geven."
Gerard Versteege (CDA)
vindt het 'weggegooid geld'.
Jeannette van Westerloo (Socialistische Partij) wil er 'nog
geen gulden voor uitgeven.'
Peter Boevé (AOV/Unie 55
plus) begrijpt niet waarom de
treintaxi wel van Haarlem naar
Velserbroek rijdt zonder dat
een gemeente daar aan meebetaalt. Ook Henrion Verpoorten (WD) wijst het subsidieren van de treintaxi van de
hand.

Kunstradio

ZANDVOORT - Wat zijn de
favoriete kunstwerken van
wethouder Hans Hogendoorn?
Heeft hij nog wel tijd om een
boek te lezen en van welke
films houdt hij? In het kunstprogramma van de lokale omroep ZFM ('Voorheen Monopole') geeft Hogendoorn daar
vrijdag antwoord pp. Het programma wordt live opgenomen m Hotel Hoogland en is in
de ether te beluisteren op 106.9
FM en op de kabel op 105 FM.
ADVERTENTIE

Cieema Circe^
10 dec. t/m 16 dec.

Ons 15 jarig Jubileum-feest duurt
tot en met zaterdag a.s.
Kom dus deze week nog KORTINGKNALLEN! Na aankoop prikt u een
feestballon stuk en -patsboem- uw
kortine tot 15% valt zo uit de lucht*!

assortiment.
en qeen laars
verkocht '•

uur.

Bel voor dichtslbijzijndc filiaal (020) 35 55 944

Advertentieverkoop: H. van Zanten (malager), M. Oosterveld. Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51,
1180 AB Amstelveen. Tel. (023) 571 7166.
Fax: (023) 573.0497. E-mail: wmcomm®Perscom.nl
Advertentie-orderafdelmg: Postbus 122,
1000 AC Amsterdam. Tel. (020) 562 6278.
Fax: 562.6283.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
665.6321. MicroTXTmarkt schriftelijk opgeven (zie bon m de krant)

*zie de \ oonv aarden in de \\inkcl

Woensdag 16 december

om 19.30 uur:

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
!020) 562.6211
Abonnementsprijzen: ƒ 19,60 per kwartaal,
l 35,40 per half jaar; ƒ 61,75 per jaar. ƒ
19,60 per kwartaal, voor postabonnees
9elden andere tarieven. Losse nummers ƒ
2-

•-"'

B

ezorging: Vragen over bezorging donder"ag tussen 9-12 uur (023) 5717166
^antJvoorts
Nieuwsblad dateert uit 1941. Aange
sl
°ten bl| de Nederlandse Nieuwsbladpers

Hans van Pelt

Meubelboulevard AmsterdamDiemen presenteert: de kerstshow. In de hoofdrol- allemaal
nieuwe collecties. Komt dat zien!

' *' ^-:

Amsterdam

BAALBERGEN, HOUWELING INTERIEUR, MI1NDERS,
MONOIIEDEH, MONTÈI, OASE, VAN REEUWUK, SLW
KAMER CENTRUM, STOK MEUBEICENTER, VAlHAl
Info (020) 69093 16
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gemeente
amstelveen
Wil jij je groot rijbewijs halen?
Bloemist
Smit, op de
foto met
zijn dochter
Jacqueline
die ook in
de zaak
werkt: 'Men
kiest nu
veel meer
voor kerstboeketten,
met rood
en wit'

Ben jij in het bezit van een rijbewijs en tussen de 20 en 27 jaar?
Wil je niet de hele dag binnen zitten maar lekker buiten werken en
je groot rijbewijs en/of chauffeursdiploma halen?
Dan hebben wij de ideale baan voor jou! In samenwerking met
Start Uitzendbureau is de Gemeente Amstelveen op zoek naar:

Chauffeurs l beladers m/v
In deze functie werk je afwisselend als chauffeur en belader in een
hecht team collega's. Samen zorgen jullie ervoor dat de containers van
huishoudens en bedrijven in Amstelveen dagelijks geleegd worden.
Het modernste materieel staat tot je beschikking. Je krijgt een contract
voor 36 uur per week met een goed salaris. Heb je interesse in deze
baan? Dan nodigen we je uit om langs te komen op onze

Foto Jaap Maars

Open dag op zaterdag 12 december a.s.
Je bent van harte welkom van 10.00 tot 13.00 uur.

'Bloemist moet op trends inspelen'

De Gemeente Amstelveen en Start Uitzendbureau geven je dan meer
informatie over het werk, het materieel en opleiding. Als het klikt
maken we direct een afspraak voor een uitgebreider gesprek.
Het adres is: Langs de Werf 8-10 in Amstelveen.

B

Voor meer informatie:
Start Uitzendbureau, Wanja Bredman, Laan Nieuwer Amstel l,
1182 f R Amstelveen, tel. (020) 540 47 80.

Start

de Cooyer

Amsterdam-Oost en de
Watergraafsmeer. Smit
weet nog goed dat hij met
een kar vol gqudreinetten
'met een vlekje' door de
Meer trok: „Goudreinetten,
acht pond een gulden om
te mousen."

Ook staat hem nog levendig voor ogen, dat hij met
de bakfiets naar de bloemenveiling in Aalsmeer
moest. Door het
Amsterdamse Bos. „Terwijl
het stervenskoud was. M
en toe stapte ik van de fiets
om me warm te wrijven."
Zijn vader was ondertussen
met de bus van Maarse &
Kroon vanaf het
Hij is de zoon van een
Haarlemmermeerstation
straathandelaar, die met
naar Aalsmeer vertrokken.
een vis-, een groenten en
„Mijn vader wilde dat ik
fruit- en een bloemenver'een vak' zou leren," vertelt
koopvergunning het jaar
rond kwam. Gewoon achter Smit. Maar op de Paul van
een volle handkar met han- Vlissingenschool op
Oostenburg, achter de
del door de straten van

Werkt zeker

De Gooyer is een levendig ouderencentrum in de Dapperbuurt, op 5 minuten
loopafstand van het Muiderpoortstation.
Er wonen 91 ouderen en veel buurtbewoners maken gebruik van voorzieningen
van de Gooyer. Voorts kent de Gooyer
een aantal projectactiviteiten, waarbij aan
ouderen in de buurt ondersteuning en
verzorging gegeven worden.

ou deren centrum

loemist Smit van
Bloembinderij 'Madelief'
aan de Haarlemmerdijk,
heeft het erg druk. Het
verzoek om een interview komt dus nogal
ongelegen. „Maar dat
komt het eigenlijk
altijd," zegt hij. Eenmaal
achter de winkel in de
keuken gezeten, praat
Smit honderduit over
zijn vak en over 'vroeger'.
Smit zit ondertussen
geen minuut stil. Hij
roetsjt de doornen van de
rozen af, wat groen erbij,
draaien in folie, boeket
klaar.

veel bloemen uit het buitenland worden geïmporteerd. „Bijvoorbeeld uit
Israël, waar de zonnebloem
nu vandaan komt." Niet
alle bloemen zijn er in de
loop der jaren volgens hem
op vooruit gegaan.
„Vroeger stond een bos
anjers wel drie weken, dat
is nu niet meer het geval."
„Je moet als bloemist wel
alles kunnen: rouwwerk,
bruidsboeketten, bloemstukken. Tegenwoordig
moet er ook een cellofaantje omheen, een lintje, je
In de loop der jaren is 'de moet de bossen bloemen
mengen, groen erbij en een
handel' wel veel diverser
geworden. „Je merkt ook
zakje chrysal." Smit vindt
dat hier in de buurt veel
dat de kosten daardoor wel
jonge mensen zijn komen enorm de pan uit reizen.
wonen. Weinig bloemen
Ook met Kerst is alles
maar wel luxe bloemen, is anders geworden. „Minder
wat men wil. Als bloemist bomen. Ik verkoop ze al
moetje op de trends inspe- niet meer, uit gebrek aan
len."
plaats op straat. Maar men
kiest nu veel meer voor
Smit zegt dat er al jaren
draaibank, wilde Smit niet
aarden. Hierna leerde hij
het vak van bloemist en
begon samen met zijn
vader een bloemenstal op
de Dappermarkt. Najaren
een zaak in de Javastraat
gehad te hebben, kon hij
zijn huidige zaak op de
Haarlemmerdijk ovenemen.

kerstboeketten, met rood
en wit. Dat zal altijd wel
blijven. Kerststukjes en
takken gaan ook nog wel."
Smit denkt terug aan de
tijd dat hij samen met zijn
vader naar Nijmegen trok
om er bomen te kopen.
Duizend op een vrachtwagen. 'Brand graag', was de
verkoopleus op de
Dappermarkt. Of die andere keer dat er 'geen handgift aan de bomen zat'.
„Een voorbijganger merkte
toen op dat er op de Singel
een schreeuwend tekort
aan kerstbomen was. Dus
ik met een bakfiets met
bomen naar de Singel,
waar we met hoera werden
ontvangen. Er moesten
twee agenten aan te pas
komen om het uitventen
aan de bloemenhandelaren
ordelijk te laten verlopen."
Huub Derksen

Per direct is er een vacature:

ZIEKENVERZORGENDE/VERPLEEGKUNDIGE
Wij verwachten van de nieuwe medewerker dat hij/zij:
•O- de zorgvisie van de Gooyer in praktijk kan brengen;
•O- op de hoogte is van psychogeriatrische en somatische aandoeningen;
•O- ervaring heeft in het omgaan met een zorgdossier;
•v- bereid is in wisseldiensten te werken;
•*• in het bezit is van het diploma verpleegkundige/ziekenverzorgende;
Wn bieden•O- een functie waarbij het aantal uren in onderling overleg wordt
vastgesteld;
•*• een salaris conform de CAO Verzorgingshuizen;
<• een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarbij een
proeftijd van toepassing is van twee maanden;
•> mogelijkheid tot gebruikmaking van kinderopvang;
•O mogelijkheden tot het volgen van een opleiding;
•*• een spaarloonregeling;
•O een gereduceerd tarief voor een OV-jaarkaart.

l regionaal

Amerikaans multinational

amsterdam
en omstreken

zoekt, i.v.m. interne promotie, voor haar
vestiging in Amsterdam per 1-1-'99

l opleidingen
\ centrum

Het ROC Amsterdam e o. is één van de grootste

A.C.S. is gespecialiseerd in het leveren van
een kwaliteitsproduct.
Kwaliteit, betrouwbaarheid en prestatie +
service staan bij ons hoog in het vaandel.
Als vertegenwoordiger werkt u in nauwe
samenwerking met collega's binnen ons
bedrijf. Na een inwerkperiode bent u werkzaam in een zelfstandige functie en verantwoordelijk voor het behouden en uitbreiden van de bestaande klantenkring.
Het gaat om een beweeglijke functie in ons
bedrijf waar teamverband en enthousiasme bijdragen aan een uitstekend klimaat
en goede resultaten.

beroepsonderwijs en educatie. De unit Educatie
Amsterdam en omstreken verzorgt onderwijs aan
Nederlands- en Anderstalige Volwassenen met
weinig vooropleiding. Het cursusprogramma is

•*• dan kun je informatie verkrijgen bij Christme van Harskamp;
•O je kunt ook een sollicitatiebrief schrijven binnen twee weken na
het verschijnen van deze advertentie naar Ouderencentrum de
Gooyer, t.a.v. Mevr. C. Harskamp, Von Zesenstraat 298,1093 BJ
Amsterdam. Telefoon: 020-693 29 79.

laagdrempelig en gericht op de praktijk
De unit Educatie zoekt voor Rayon oost een

Bureauhoofd
voor 32 uur per week
Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de periode
01-01-99 t/m 31-12-99 (schaal 9 Cao Bve).

jeef uw carrière de juiste ric
'

'

'

Het bureauhoofd houdt toezicht op naleving van
'

'

procedures aangaande cursisten- en financiële
administratie en op verwerking en beschikbaarheid

Het Zandvoorts Nieuwsblad

vertegenwoordigers m/v

| opleidingscentra m het land en verzorgt

Heb je belangstelling'?

Geld verdienen is makkelijker dan je denkt!

Beschikt u over een commerciële instelling en
bent u in het bezit van een auto?
Uw schriftelijke reactie en c.v. naar:
A.C.S., Langsom 3a, 1066 EW Amsterdam.
Bellen kan ook.Tel.nr.: 020-3467114.

van gegevens, beheert cursistengegevens-en
bestanden, geeft leiding aan medewerkers
cursistenzaken

zoekt

BEZORGERS
Je hoeft er niet vroeg voor op te staan
en je zit er ook niet elke dag aan vast.
Een paar uur per week is al genoeg.
Wil je dat?

Bel dan ons kantoor:
telefoonnr. O23-5717166

Gevraagd wordt inzicht m administratieve
processen, coördinerende en leidinggevende

fe

'

vaardigheden, kennisvan toegepaste

|Mèt,«fn;:Scliocvcrs-cliRlbma óp zak b l i j k t ; : - d i ^ . t n ^ l | | i a ; U t !
SUèuz£;makenVuit;argera
s; geDieu..yan marKcuriy, ^uuiit-jL'iauuiiv.iiioiuiyciMcmy.yiciE»
ïSltratieiCsccrctariële yr^rdiylicclen/foerisrne .'étfPGigcbiii^

tiusstraat t

HAD IK DAAR MAAR EERDER AAN GEDACHT
(MAAR HET KAN NOG STEEDS)

PHIL WAANING

Rayon Amstelland en Meerlanden zoekt een

Autorijschool

Bureauhoofd
voor 20 uur per week

|3jïyiil::debon in, dan krijgt u onze brochure tbcgqstu'uritt
KfSchoeversAvondoplëidingeti is;.geyestigi||||Jffi
fff Alméré;Marktgracht 65 -Amsterdam;

geautomatiseerde systemen.

Het betreft een ziektevervangmg, uitvoermgslokatie
Hoofddorp (schaal 9 Cao Bve).

•fr
*
•fr
•Ar

de beste theorielessen van Zandvoort e.o.
vol uur rijden
spoedopleidingen
lespakket voor een zeer scherpe prijs
Tel.-Fax 023-5712071
Kostverlorenstraat 70
Zandvoort

Het bureauhoofd draagt zorg voor administratieve
organisatie van de unit en geeft leiding aan de

Bon voor gratis brochure Avondopleidingen '98-'99

medewerkers die werkzaam zijn op de administratie
en lokatiebeheer.

Naam

M/V

Gevraagd wordt inzicht m administratieve
processen, coördinerende en leidinggevende

Adres.

vaardigheden, kennisvan toegepaste
Postcode'

geautomatiseerde systemen.

Plaats
Informatie over functies bij:

Telefoon

mwL. Lokkerbol,
Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar:
Schoevcrs Opleidingen, Antwoordnummer 47076,1070 VB Amsterdam

tel: 020-592.95.21/033-563.27.28
Brief en cv naar Educatie Amsterdam e.o
mw L. Lokkerbol, 2e Boerhaavestraat 49

U hebt de ambitie, wij helpen u op weg

1091 AL Amsterdam

iedereen leest de krant altijd en overal

Adverteren? bel ïnét: Amsterdam: Wilfred Elenbaas óf Marjan: van heuvelen' ÓlO

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de Contactlijn 0906501515.6 kunt u anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken
advertenties van lezers die een serieuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6
ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt nadat u
de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code
van de belcomputer. Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door

JBö
\

u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met ande
ren gekregen. tl.OOgpm)

020-347 'j-\ 22
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e eenzaamheid van de 100 meter schaatser
portieve aspiraties heeft
'liys Ockersen wel ooit
eliad, maar die strandden
llcmaal jammerlijk. Ze
eidden echter wel tot
portieve inspiratie, wat
>rug te lezen is in dit
rappige verhaal. Het is een
an de verhalen uit het
oekje 'Zimmer mit
ruhstuck' dat op 18
ccember verschijnt. Dit
oekje staat vol met
pmerkelijke herinneringen
an Ockersen aan zijn jeugd
i de jaren vijftig en zestig in
andvoort. Het Zandvoorts
Nieuwsblad publiceert elke
wee weken een herinnering.

en
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Bingo en boerenkool
Maar liefst 350 vrijwilligers helpen in Zandvoort in de zorgsectot
Ze brengen bijvoorbeeld ouderen naar het ziekenhuis of schcnken koffie en thee in bejaardencentrum Huis in de Duinen DP
mensen voor wie ze het doen, zijn vaak heel dankbaar Bovendien worden ze één keer per jaar in het zonnetje gezet 180
vrijwilligers waren maandagmiddag m Nieuw Unicum om deze
vnjwilligersdag te vieren. Zij kregen dit jaar een bingo voorgeschoteld met na afloop hutspot en boerenkoolstamppot DP
sfeer was erg gezellig De bingo en de winterse kost werden met
veel enthousiasme begroet.

Hard werken
Al die aandacht voor vrijwilligers is zeer terecht, vindt ook
wethouder Oderkerk van Maatschappelijk Welzijn „Zonder vnjwilligers kan dit dorp niet meer draaien," meent hij. „Zorg er dan
ook altijd voor dat je een vervanger hebt als je eruit stapt,"
stelde hij maandag de vrijwilligers voor. De begeleiding van de
vele vrijwilligers en de toegenomen werkdruk leidt er bij het
Welzijnscentrum echter wel toe dat de twee beroepskrachten
Mini de Wolf en Nathalie Lindeboom veel uren onbetaald oveiwerken, want ze zetten zich voor 110 procent voor iedereen m
Het tweetal vraagt al een paar jaar of de gemeente deze extra
tijd ook wil betalen. Maar tot nog toe is dat met gelukt Wie een
visje uitgooit bij de immer opgewekte wethouder Oderkerk, kan
rekenen op een brede maar mysterieuze glimlach. „Wat met is
kan altijd nog komen..," zegt hij.

.Omdat het nu eenmaal niet
eer loont om relatief kleine
ations, met gemiddeld viertienduizend uitstappers
ï dag, van traditionele loketn te voorzien, zijn deze in
'mcipe aangewezen op kaartsautomaten," vertelt Pieter
oevoets van de in Utrecht gestigde NS-dochterondernemg Wissel BV. Daarom zijn
i kaartjes voortaan te koop in
:n winkel, waar ook andere
ngen verkocht worden.
Je moet het zien als een
mkel voor de vergeten boodhapjes, met een breed doch
diep assortiment. Zo verkon we hooguit twee soorten
ffie, en slechts één merk
ee. En ook onze voorraad
«ken en tijdschriften is be-

Niet oud

De roemruchte Vijverhut waar in de winter de ganzen en eenden vluchtten als de schaatsers kwamen

een zwart landje. Iedereen
voetbalde mee en ik stond in
het doel. Mijn kracht was dat
ik me roekeloos gedroeg. Ik
dook op de bal ongeacht de
vele voetbalschoenen die op
mijn hoofd ketsten. Het vak
doelman had iets stoers. Mijn
grote voorbeeld was de zwarte
panter, Frans de Munck, die
altijd zwart was gekleed en
handschoenen droeg. Die deed
ik dus na en ik excelleerde
meer in heldhaftigheid om de
bal te bemachtigen, dan in virtuositeit als verdediger.'
'Het zal een perverse trek
zijn maar de enige sporten die
mij enigszins kunnen bekoren
zijn die waar een mate van
spanning en geweld in te vinden zijn: autorace, boksen,
bergbeklimmen of karate Ik
heb het altijd enigszins zinloos
gevonden achter een bal aan te
rennen en eigenlijk nog zinlozer om er op tv naar te kijken.
Ik geef toe dat er nog een tijd
geweest is - zo'n driekwart jaar

- dat ik een fanatiek jogger
was. Maar dat was meer voor
de gezondheid dan voor het
wedstrij delement.'
'Ik liep meestal door Zandvoort en de duinen. Als ik in
Brussel en Berlijn was dan liep
ik daar. Mijn mooiste jogherinneringen stammen uit de tijd

paald bescheiden."
Behalve voor bovengenoemde artikelen kan men er tevens
heen voor uiteenlopende zaken als tandpasta, kattengrind, dagverse broodjes, panty's, melk, blikjes fris, port en
videofilms. „Al hebben we
daarvan hooguit de top vyf in
huis," voegt Koevoets haastig
toe. In de Wisselwinkel is eveneens een beroep mogelijk op
diverse vormen van dienstverlening. Er is een faxservice (zij
het alleen voor verzenden),
een stomerijservice (vandaag
brengen, morgen halen) en een
schoenlapservice (klaar na een
dag of drie).
Ook is het mogelijk er snel
even een snack te verorberen,
dan wel koffie te nuttigen.
„Maar dan wel uit een kartonnen bekertje," relativeert Koevoets. „Want we gaan beslist
niet concurreren met die
lunchroom beneden op het
perron. Wie z'n koffie uit een
echt kopje wil drinken, moet
daar naar toe gaan."
Graag legt hij er nadruk op
dat de Wisselwinkel verreweg
het grootste deel van de trein-

in de versukkelmg. Sportman
af.'
'Toen ik zestien was, werd ik
door mij familie meegenomen
naar de wintersport in Cranssur-Sierre een Franstalig dorp
in Zwitserland. Mijn neef en
nicht konden al skiën. Zij gleden snel door naar de tweede

klas en ze maakten lange tochten. Ik bleef in het beginnersklasje hangen en kon nog net
de heuvel af komen. Ik heb het
maar bij die ene wintersport
gelaten. Niets voor mij. Was ik
wat ouder geweest dan had ik
ongetwijfeld veel meer genoten van de kroegen in het oord,
maar dat was op die leeftijd
nog taboe.'
'Van de Vijverhut resten alleen nog het water en het

eiland. Het ligt middenin bungalowpark Grand Dorado. Het
was vroeger een prettige verblijfplaats voor die zomerdagen als het net met lekker was
op het strand. Er stond een
restaurant en de bezoekers zaten vlak bij het water.'
'In de winter bracht het restaurant koek en zopie en er
werd volop geschaatst. Met de
wedstrijden erbij. De eenden
en de ganzen trokken zich terug op het eilandje en de
schaatsers zwierden om dat
eiland heen.'
Maar nu was de Vijverhut bestemd voor de schoolwedstrijden en ik kwam er met onderuit. Ik heb me op die honderd
meter gestort als een drenkeling die hopeloos ten onder
gaat. Om het spectaculairder
te maken ben ik wel twee of
drie keer gevallen en stond
met een van pijn vertrokken
gezicht weer op om meer lopend dan schaatsend de finish
te bereiken, als verliezer die

Burgerlijke stand

Jarie

Weekendiensten

Nee, Jarie is geen voetballer.
Jarie is een hond die logeert in
het Kennemer Dierentehuis en
op zoek is naar een nieuwe eigenaar. Hij heeft wel het enthousiasme en de snelle bewegingen van de voetballer. Jarie
is een golden retriever van een
jaar oud en dat is goed te inerken. Hij is speels, dol op zwemmen en rayotten met andere
honden. Luisteren doet hij erg
goed. In een gezin met oudere
kinderen zal hij het erg naar
zijn zin hebben. Wie een prettige familiehond zoekt, kan terecht in liet Kennemer Dierentehuis. Daar zit overigens ook
Jobie nog te dromen van een
nieuw huisje. Meer informatie:
Keesomstraat 5, 571.3888.

POLITIE: Alarmnummer 112.
Anders tel. (023-) 5745111.
BRANDWEER: Alarmnummer 112. Anders (023-)
5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: 023-5319191.
HUISARTSEN: (in het weekend en 's avonds) (023-)
5730500.
GEZONDHEIDSCENTRUM
(tel. 5716364): uitleenmagazijn: 13.00-14.30 weekdag.,
spoedgevallen za en zon: doktersdienst 0900-1515
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, J.W. Neutel, tel. (023-)
5713073, openingstijden (alleen voor recepten): zat
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zon 11.30-12.30 en 17.00-18.00
uur. Info (023-) 5713073.
WIJKVERPLEGING: (spoedgevallen in weekend en 's
avonds) tel. 0900-1515.
VERLOSKUNDIGEN:
Mevrouw S. Naron-Ngo Tjeck
en/of mevr. A.C.M Gombert
en/of P.J. van der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel.
(023-) 5714437.
DIERENARTS:
Mevrouw
Dekker, Lijsterstraat 7 te
Zandvoort, tel. (023-) 5715847

'Ik ben geen echte sportman. Laat staan
dat ik aan een wedstrijd mee kan doen'
toen ik langs de Hudson in
New York holde. Ik viel goed af
en bouwde een conditie op.'
'Het ging pas mis toen ik ieder dag naar de manege en terug over de Zandvoortslaan
holde. ledere dag dezelfde fazanten, konijnen en bosjes. De
verveling sloeg toe en ik bleef
één keer in bed liggen op een
koude ochtend. Daarmee was
het ritme van elke dag hollen
gebroken en raakte het joggen

Supermarkt verkoopt voortaan
reinkaartjes en tandpasta
ZANDVOORT - Vanaf volnde week vrijdag kunnen
izigers hun treinkaartjes
3pen in een kleine superarkt in het station. Op deze
anier hoopt de NS na de
itmanteling yan de loketn op het station van Zand>ort toch nog menselijk te
mden.

\
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ET ZWEET Staat
me op het voorhoofd, maar het is
een paar graden
(nder nul. Ik moet honderd
leter schaatsen en ik kan er
[een hout van. Ik heb het een
eetje geleerd die winter maar
|r. ben geen echte sportman.
,aat staan dat ik aan een wed,njd mee kan doen. Maar juf•ouw Bolman heeft geëist dat
egen alle wetten van de logiin - alle leerlingen van haar
as verplicht mee moeten
ihaatsen aan de schpolwednjden die op de Vijverhut
•orden gereden.'
•Blijkbaar komt het niet in
aar op, dat er misschien jqn[etjes en meisjes zijn die niet
|ouden van de schaatssport,
ie niet kunnen schaatsen. Ze
[eeft er geen seconde bij nagelacht. Normaal vind ik juf•ouw Bolman een aardige juf,
ant ik zit graag in haar klas.
u zie ik haar niet zitten. Het
niet gaan dooien, dus ik sta
aar voor de start.'
•Ik ben echt geen sportman.
k heb altijd wel meegedaan
et voetballen en hockey,
aar om nu te zeggen dat ik
.ar een grote held in was, is
erdreven. De eerste keer dat
me bij de hockeyclub verionde, mocht ik op goal staan
het duurde niet lang of één
n de grotere jongens sneed
m bal die loodrecht op mij
"stevende en tegen mijn yoorofd sloeg. Ik ging languit het
iel in.'
Gek genoeg nam dat niet
iijn lust weg om lid te worden
.n de Zandvoortse hockeyiub en de tweede keer ging ik
eer in het doel staan. Wel be:hermd door beenkappen.
!aar nu ketste de bal op de
lenkappen en kwam weer
rd op mjjn hoofd. Daar lag ik
teer gestrekt in het doel. Dat
eindigde mijn carrière als
ielverdediger en verder deed
altijd mee als speler.'
Op school voetbalde ik op

jj Zandvoopte
" IMïeuwsfolad

na

Berichten
en tips voor
^
deze rubriek met
-°zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26 2040 AA Zandvoort
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12 Tel 023-5718648
of Faxen 023-5730497

reizigers terwille kan zijn.
„Door de week gaat hij al om
half zes open, op zaterdag om
half zeven en op zondag om
negen uur. En voor acht uur
's avonds zullen we hem op
geen enkele dag van de week
sluiten. In het seizoen, dus
vanaf april tot in september,
hanteren we echter nóg ruimere tijden. Dan gaan we waarschijnlijk pas om elf uur dicht."
Een vaste winkelier zal het
Wisselfiliaal, dat op 18 december officieel wordt geopend,
volgens Koevoets niet krijgen.
„Nee, we zullen werken met
een team van meerdere personen. Dat kan natuurlijk ook
moeilijk anders, gezien onze
lange openingstijden. Een
groot deel van onze medewerkers bestaat trouwens uit
voormalige lokettisten. Want
waar mogelijk hebben we de
goede mensen onder deze
overbodig geworden personeelsleden van onze moedermaatschappij overgenomen,
om ze na een gedegen omscholing voor eventuele brodeloosheid te behoeden. Mits ze bij
ons wilden komen werken,
vanzelfsprekend."

Certificaat
voor Tromp

ZANDVOORT - De Trompwinkel op de Grote Krocht is
voortaan een gecertificeerde
kaaswinkel. Dat betekent dat
de winkel voldoet aan strenge
kwaliteitseisen. Tromp heeft
onlangs een certificaat gekregen van de Stinhting Kaas- en
Delicatessenwinkels Nederland. Objectieve deskundigen
hebben het bedrijf tweemaal
beoordeeld op vakkennis, hygiene, assortiment, presentatie en kwaliteit. Tromp is hiervoor met vlag en wimpel geslaagd.
Gecertificeerde winkels zijn
herkenbaar aan een perspexPieten van de Ondernemers Vereniging en het Zandvoorts
wsblad verrasten zaterdag menig kind met een handvol
bordje en het ingelijste certifil'ornoten. Zij deelden het snoepgoed uit om de aandacht op
caat. Jaarlijks worden ze open de gezamenlijke puzzelactic te vestigen. De uitslag nieuw beoordeeld en gecontro" deze actie staat op pagina 3
Foto Amlie Licfoerom leerd.

Periode: 28/11 tot 4/12 1998
Geboren: Rosalie, dochter van
Willem Lagerweij en Nisette
Geurtsen. Wendy Michelle,
dochter van Kurt Hermanus
Jan Leendert Moore en Katja
Celia Elisabeth Sandbergen.
In ondertrouw: Rafael Johannes Jongbloet en Annette Eveline Herwarth von Bitenfeld.
Overleden: Karin Dol (31), WUly van Densen-van Duijn (68),
Aartje Meijvis-Klijzing (83) en
Maurits Gatsomdes (87).

Kerkdiensten
Hervormde Kerk: zondag 10
uur: SOW in Gereformeerde
Kerk.
Gereformeerde Kerk: zondag
15 uur: SOW, ds. C. vd Vate.
Agatha Parochie: zaterdag 19
uur: pastor Van Polvliet. Zondag 10.30 uur: pastor Van Polvliet, mmv koor.
Nieuw Unicum: zaterdag 10.45
uur geen dienst.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: zondag 10.30 uur:
ds. R. Gaaikema uit Heemstede.

nooit meer de honderd meter Vrijwilligster Marja Manders is 75 jaar, maar doet niet onder
hoefde af te leggen.'
voor jongere vrijwilligsters. Ze verdeelt één keer per week de
maaltijden van Tafeltje Dekje onder de chauffeurs. Drie keer pei
'De enige troost was de koek week helpt ze bij de dagopvang van Huis in het Kostverloren en
en zopie die iets van de totale ze geeft vrouwen van 75 jaar en ouder voorlichting over de
vernedering en plein public sociale voorzieningen in Zandvoort. „Ik moet er met hemels over
wegnam Ik was vast niet de doen waarom ik vrijwilligster ben," zegt ze ,,Ik ben hiermee
enige die zo dramatisch afging begonnen toen ik stopte met werken. Het leek me goed om in te
maar ik had voor mijn gevoel zetten voor een ander. Dat lijkt me prettig als ik zelf later oud
het idee dat ik de enige idioot ben." Dankzij het vrijwilligerswerk duurt dat nog even wat lanvan de dag was. Ik droop af en ger, vindt ze. „Want je blijft er jong bij."
heb de schaatsen nooit meer
aangeraakt. Ik heb ze ook
nooit gemist. De merkwaardige logica van mijn onderwijzeres heb ik nooit begrepen. Het millenniumcomité heeft nog een jaar om een cadeau te
Maar ja, het onderwijzersteam realiseren om op l januari 2000 aan de bevolking van Zandvoort
van de Hannie Schaftschool aan te bieden. Er is een hoop gekrakeel geweest, maar het
scheen in zijn geheel uit Fries- schijnt dat er nu witte rook uit de schoorsteen komt Gisteren
land te komen en daar hebben heeft het comité nog maar weer eens vergaderd over een nieuwe
ze die schaatsafwijking. Laten voorzitter. Wie het is geworden, was gisteren toen dit stukje af
ze er gelukkig mee zijn.'
moest nog niet bekend. Maar er is mij verzekerd dat de buitenwereld het absoluut de komende week te horen krijgt
Thys Ockersen

Witte rook

Dit is het zesde verhaal van Thys Ockersen. Voorgaande afleveringen van
deze serie verschenen in het Zandvoorts Nieuwsblad van 30 september,
14 en 28 oktober, 11 en 25 november.

Mooie rommel

Als je de rommel van het stand samenvoegt, lijkt het wel een
kunstwerk Jutter Wim Kruiswijk is hier een ster in Hij verzamelde in vier uur tijd over een afstand van vijf kilometer (tussen
Zandvoort en Langevelderslag) 398 aanstekers. Rood, groen,
geel, paars, blauw. Als je ze bij elkaar legt, vormen ze een kleung
geheel.

Een goede buur
Naarmate het winkelcentrum achter Jupiter groeit, komen er
steeds meer grijze haren op het hoofd van eigenaar Cees Biuynzeel. Maar de zorgen wat betreft de garage-ingang in de Louis
Davidsstraat lijken nu even van de baan Buurman Van der
Sloot heeft zijn aanvraag ingetrokken om de huizen m deze
straat tot monument te laten verklaren Dat betekent dat d"
werkzaamheden aan de ingang nu eindelijk zijn begonnen (na
een vertraging van twintig weken). Er is wel een zak met geld
van Bruynzeel naar Van der Sloot verhuisd en Bmynzeel moest
ervoor dreigen met een kort geding. Maar nu kunnen de twee
buren in elk geval weer door een (garage-)deur

Kerstboom wyst bewoners Nieuw Unicum
ZANDVOORT - Feest en de geboorte van Jezus. Daar denken Janine van der Vlugt en Kees Roelofsen aan bij Kerstmis. Maar natuurlijk ook aan een kerstboom. Sinds gisteren
staat er voor het eerst een dennenboom met brandende
lichtjes bij gebouw Sandevoerde in Nieuw Unicum. Het
grondpersoneel van de KLM heeft het geld voor de boom en
lampjes ingezameld.
Eigenlijk zou de vice-president van KLM Passenger Services de boom donderdagmiddag aangestoken hebben,
maar dat werd afgelast omdat
een medewerkster van Sandevoerde die dag begraven werd.
De openingsceremonie is verplaatst naar dinsdagmiddag.
De boom geeft niet alleen
sfeer aan het pad van het
hoofdgebouw naar Sandevoerde. Hu helpt de 32 bewoners
ook by het terugvinden van
herinneringen en het gebouw.
Velen hebben door een ongeluk beschadigde hersenen.
Daardoor hebben veel bewoners moeite met onthouden.
Diverse activiteiten zijn dan
ook gericht op het trainen van
het geheugen. Dat gebeurt
soms op creatieve wijze. Zo is
er vlak voor sinterklaas speculaas gebakken om de aandacht
door middel van geuren te
richten op 5 december.

Roelofsen beamen dat de
boom bij Kerst past. „Zeker als
de lampjes branden," grapt
Kees een dag voordat de boom
officieel aangestoken is. De
boom is nog donker „De lampjes blijven maar tot en met
Oud en Nieuw hangen in
plaats van het hele jaar. Anders schieten we ons doel voorbij," zegt Stef Preijde, medewerker van Nieuw Unicum.
De boom zelf blijft wel staan.
De twintig jaar oude den past
goed in de omgeving, waar nog
een paar kleine boompjes
staan. Sinds vorige week zijn
bovendien de bloembakken bij
het gebouw gevuld met wintergroen. Preijde: „Dankzij een
schenking van de familie van
een voormalige bewoner kónden we planten in de bakken
doen. Normaalgesproken is
dat te duur. Het is een forse
investering en we zijn dan ook
heel blij met deze gift. De bewoners gaan zelf het onderDe boom doet de bewoners houd verzorgen. Dat is tevens
deze maand herinneren aan een nuttige besteding van hun Kees Roelofsen en Janine van der Vlugt kunnen niet alleen makkelijker hun huis terugvinden. Danken
Polo Amlio I,u
de boom denken ze ook sneller aan Kerstmis
Kerstmis. Van der Vlugt en tijd."
<*i
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GLENFIDDICH
MALT WHISKY

Gi]sbrecht van Aemstel VIEUX

LACHASSEDUPAPE
COTESDURHONE
e geseecteerde rode en witte op

SCHWEPPES

fraaie wapenfles gebeitelde flhóne
wiinen zijn een waar meesterstuk.
DsnaamtaCtasseduSl aan de vroegere kelders
vandePausnabiiAvioimn

INDIAN
TONIC
of BITTER
LEMON
OSBORNE SHERRY

SHERIDAN'S UNIEKE
IERSE DUBBEL LIKEUR
0,5 LITER

Zoek uit dry, medium,
manzamlla ol cream

0,75 LITER

GRAND FERRAN
BORDEAUX

ROUGE
kleur volrood
bouquet Iruilig
_smaak slevio en
BLANC
kleur strogeel
oouquet kruidig
smaak Iri

COCKBURN'S PORT
Zoek uit ruby,
tawny of white

weur Kersenrood
._ wuguel gekonf/tlmlt,
smaak bramen zwano bessen
enlcril vanille

ELDERS 14ï95

CrémantdAlsace
ArthurWetz
(na/Mroog)
A|

NTEMILION GRAND CRU
CHATEAU BOUTISSE

Maxime d Anselme
brul (droog) o' ,
mi sec (half zoet)

Honlaudon
, brut (droog), deml
«s«(haltzoet)ofiosé|.

HP„ ?NLSAUTSHIRAZ(rood)
kleur-llonkerend rood hninn.'
en soepel smaalt
DBOE STEEN (wit)
kleur licht geel bouquet

DISARONNO
AMAREHO
HELE LITER

HOLLANDSE
GRAANJENEVER
HELE LITER
VERGELIJKBARE PRIJS

ALLANTINS
SCHOTSE WHISKY
HELE LITER
ELDERS 3Q£5

CAVA
FREIXENET
CartaNevada
(hall zoet) ol Cordon
Negro (droog)

COURVOISIER
COGNAC V.S.O.P.
0,7 LITER
ELDERS 5ï£5r

heeft alle dranken!
HAARLEM Californiëplein 17 (naast D reizen) •
ZANDVOORT Burgemeester Engeibertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCKIII heelt meer dan 50 shjtenien bel voor onze overige vestigingen 0172 447300
Alle aanb edingen z jn geldig t/m 3 januan 1999 zolang de voorraad strekt Druk en zetfouten voorbehouden1

wensen
"N

NATfONALE

*
ƒ55,ex. BTW

B

Uw groet in

Nieuwsblad
van 22 focemèerl998.
Ik kies model:
Henny
Huisman:
Op Nieuwjaarsdag kan
ik bij ü langskomen
met de Postcode-Kanjer!

Naam:

ƒ80,-

Adres:

ex. BTW

Postcode:
Plaats:

Handtekening

LAATSTE KANS!
De Kanjer van de
Nationale Postcode
Loterij is gestegen
naar 23,8 miljoen
gulden! Daarmee is
de Kanjer definitief de
hoogste prijs in een
Nederlandse loterij.
U kunt nu nog postcodeloten bestellen
om uw aandeel in de
Kanjer te vergroten.
Want u wilt toch niet
de kans lopen dat
Henny Huisman op
Nieuwjaarsdag aan
uw deur voorbijgaat?
Stuur de bon nu op!

LAATSTE KANS!

editie 17

BON-VOOR-23,8-MILJOEN
Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal
CJ Ja, ik wil kans maken op de
per maand de inleg van onderstaande rekening af
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle PostcodeMiljoenen en doe mee aan te schrijven
de Nationale Postcode Loterij
D de heer
D mevrouw
1509812
D 4 x ƒ 12,50 (vier lotnummers)
Naam
_
_
D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
Adres
D 1 x ƒ 12,50 (een lotnummer)
Postcode

Mijn tekst luidt:

Plaats
> =J»

»^ =«

Au b uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters Deelname houdt m aanvaarding
van het reglement, verkrijgbaar bii het
secretariaat
Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar
Nationale Postcode Loterij
Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam

(Post) ban knummer
Bel mij bij een prijs _ .
lel
boven ƒ 10000,Geboortedatum
(dag-maand-jaar)
Datum
Handtekening

ƒ105,ex. BTW

Inzenden tot uiterlijk 14 december 1998 aan:
Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26,2040 AA Zandvoort
Tel.: 023 - 571 71 66
Fax:
023 - 573 04 97

IJVeekmedial?

woensdag 9 december 1998

VE RS WALSH LA M S VLEES

BOUCHERIE
AMBACHTELIJKE
KWALITEITSSLAGERIJ

Grote Krocht 5-7, Zandyoort
Tel. 5719067

LAMSKOTELETTEN HEEL KILO

VOOR HET MOOISTE VLEES,
VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

Te bestellen voor !!
,ste.

I Kerstdag en Oudjaars 'avond
Vis-Hors d'oeuvre

vanaf

fl.

24,50 D.p.

fl. 34,50 (4pers).
fl. 24,50 (4pers).

verse kreeftensoep
verse vissoep

En voor 2 kerstdag en nieuwjaarsdag
is het restaurant voor u geopend!
"a ia carte"

135/80 R 13 S
155/80 R12 S
165/80 R 13 S
18S70R13S

-1999
^

Kerkstraat 21 Zandvoort

[EEN UITLAAT MET

Onze Prijzenslag van 14 dagen geleden was een
enorm succes. Voor ons reden voor nog zo'n
spetterende Prijzenslag week:

pst

pst

pst

145/80 R 12 S SP? Pst
1A5/70R12SSP7 pst
155/70 R13 T SP/O
1B5/65RMTSP70 Pst

5JAAR
GARANTIE

CTIIDY» MAANDAG 7 DECEMBER
JifMt •• OM ACHT UUR 'S OCHTENDS
ZATERDAG 12 DECEMBER
OM VIJF UUR 'S MIDDAGS

pst

Op overige maten 10% Prijzenslag koiting!
TOf|i_

Te reserveren bij Marcel, Tel:023-5712121
(uiterlijk 18 december)
Wij wensen u fijne feestdagen,
en een gezonde jaarwisseling

WEES ER SNEL Bl|!

;Arr*wspeeri-

DAT KAN ll| S
KWIK-FIT
VRAAG ERNAAR!

75,

100,

105.-

rige maten 10% Prijzenslag koiting!

iPARILON BRUiDSMOpË presenteert
l/
zaterdag 1 2 d e c e m b e r van 1 2.ÖÖ-16.00 uur
| haar nieuwe VOOR J AA RSCOLLECTIE 1999

Bruidsjurken

voor

PARILON
Bruidsmode

100, 75,

155/80 R13 T PJOOOE P-st
165/70 R13 T i pst
175/70R13Tp3oooEP.st
185/60 RM H P5000D pst

Een dag

om nooit te vergeten!!
\an2200,- nu 589,+ 25% korting
van 2899,- nu 989,+ 25% korting
van 3300,- nu 1089,+ 25% korting
\an3600,- nu 1389,+ 25% korting
MIS DEZE KANS NIET.

HOTEL

Lmnaeusstraat 2c/Amsterdam
\ lak bij de Dappermarkt/gratis parkeren

52.-

1165/65 R 13 T

OP EEN COMPLEET
UITLAATSYSTEEM

1165/65 R 14 T
175/65 R 14 T

(önlinenlal

P-st

Cltroin AX lOElORt 11RE,
llTRES/m 92

100-

Alfa 33 1.2 l 3

W82 vst

Mercedes 200D E 2000

P-SI

P-st

1195/50 R 15 V

85

X30T- 97.130T- 97.-

5/-9S

Opel Kaden E 1.3 1.4
86 10/90

OPnSCHERNÖRN^M
REMMEN- B f 25L
CHECK ™'
'"•

Op overige maten 10% Prijzenslag korting!
I195/50R15VP5000D
! 195/60 R14 H PSOOOD
|205/60R15HP40ME

MICHELIN
voor

145/80 R13 T va
155/70 R13 T
M5/70R13Txri
165/70 RMT m , pst

75,
79.95.150:-129.-

Op overige maten 10% Prijzenslag koning!

160.-129, l
129,!

175,

I/92 3/98

PER SET
| Voor 03.
OC
lOpdKaden vaO9.B

Opel Omega 1.8, ZOi, 2 Al

nm -

PERSETO.+R)
9 Voor o.a.
<
IvWGolf va i

Rcnauh252.2iTXGTX
6A88 9/92
SimiU Swrit 1.31161 sedan
1/-90 9/^96

139.155,1

l 205/70 R IS TEAGLEGA

559; 469.- 205? 179.-

319.- 249.-105? 69.279? 209.- 1A5? 99.336? 249.- 125? 119.239.- 155? 119-

509? 429.- 165? 129.329? 249, 175? 139.419? 329.- 215? 179.-

AKa 155 1.71 l Si, 2.01 ex 16V
J/192 96
Toyota Corofe 1600 KV
5/87 9^92
VW Golf III 1.4 141.1.6 Lei

REMSCHIJVEN

REMMEN-1
TEST

(op computer tesdunk) l

J205/50R15VTMCA

W90Rat anquecento 0 7 0 9

IREMBLOKKEN

REMMEN j
REINIGEN

l
195/65 R15 H TOGA t*

$09; 319.- 185? 1A9.-

Ford Hësta LU
89 12/93

Subani Mini Jumbo 800 «cyt

109.-

TOTl

179.- 135? 79.-

AUTO'S MET KATALYSATOR Complete systemen vanaf de kat

Opel Astra 1.41.1.61 l.Si 2.0!
(exCT Combi) W)\ -

m? 89,
m- 109, BANDEN

175/70 R 13 T 022 P^t
185/65 R 14 T 022 P.*
185/60 RM T CBI P.st X&r

INFO: PARILON BRUIDSMODE
Noordmolenstr. 60A / Rotterdam / 010-4656031

ACHTERDEMPER

449? 339.- 155? 119.-

90BMW316 3181

Mitsubishi Coh 1.3 1.5i

Bel snel én vraag
naar uw cadeaubon.

COMPLEET
SYSTEEM

AUTOMERK

OP EEN NIEUWE
ACHTERDEMPER

67,

\Wr

1185/60 R 14 H

23% KORTING ALLEEN GELDIG VOOR DE MENSEN DIE VOOR EEN RESERVERING BELLEN

TULIP

45.-

155/80 R 13 S
165/70 R 13 S
175/70 R 13 S

AUTO'S ZONDER KATA1YSATOR

85,
160:-129.-

Op overige maten 10% Prijzenslag korting!

" Ruime keuze aanwezig ! B ƒ 1389,-"
Alle modellen kunnen binnen 24
'
uurpiecie\ op maat \\ordin \er
maakt
U bent van harte welkom

135/80 R 13 S
145/80 R 13 S

559? 439.- 225? 189.379? 289.- 225? 189339? 269.- 215? 189,
419? 339.- 245? 219.479? 379.- 275? 219.-

Staat uw uitlaat hier niet bij? Bel voor de
laagste prijs. Alle overige uitlaatdelen en
complete systemen nu met 10% korting.

PROFITEER!

DE PROFESSIONELE REMSERVICE VAN KWIK-FIT

ACCU'S, APK, BANDEN, OLJE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.

è

Uw gasbedrijf adviseert

STOOKA KT l E /98//99
uitgerekend voor U!

Streefverbruik voor de week van 30-11 t/m 06-12
Normaal
|aarverbruik
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4500
5000
5500
6000
6500

Week
Streefverbruik
(kolom 3)

32
42
50
58
07
75
83
92
100
108
117
125
133
142
150
158
167
187
208
229
250
271

Als u eens een tabel gemist heeft, kunt u
aan
de hand van het totaal vanaf 1 nov
ember het Streefverbruik van die week
^rekenen. Heeft u geen meterkaarf?
°el ons'
^EERGEGEVENS SCHIPHOL

Totaal
vanaf
l november

138
173
208
235
278
313
347
381
416
450
486
520
555
590
624
659
694
781
806
954
1041
1128

Kosten
deze
week

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

17,82
22,68
27,00
31,32
36,18
40,50
44,82
49,68
54,00
58,32
63,18
67,50
71,82
76,68
81,00
85,32
90,18
100,98
112,32
123,66
135,00
146,34

• grootste voorraad m Nederland
• perfecte montage • topkwaliteit
NU MET PRIJZENSLAG KORTING l

PRIJZEN PER SET (2 STUKS)
AUTOMERK
Opd Astra

91 fadGSI.cn
VWGoH ll&lll

i) (tui cn,™ GSOI
Nissan Mlcra
8! 12
Peugeot 309
ss •>«
Mercedes 190
83 9!

2x roor
VAN
VOOR

2xj ifv.es
VAN
VOOR

338? 239.- 238? 139.338? 249.- 258? 199.358T- 259.- 238? 159.378:- 269.- 278? 199.358T- 269.- 318? 249.-

Alle GABRIEL SCHOKDEMPERS
met 2O% Prijzenslag korting!

NIEUW: ALMERE-S1WD. Randstad 22 nr. 39, OJ6-5303222

BEL UW DICHTSTBIJZIJNDE KWIK-FIT DIRECT: O900-8698

Aanbiedingen zi|n uitsluitend geldig van maandag 7
t/m zaterdag 12 december 1998 Prijzen inclusief montage, garantie en btw Bandenpnizen excl balanceren
ventielen en verwijdenngsbi|drage Deze aanbiedingen
zi|n niet geldig m combinatie met andere aanbiedingen

•tSct
p/m

.£4££££$i.£^^^
Goede service &
Uitgebreide Garantie

^:::':'^

« Leveren/monteren alle merken
® Autoruiten origineel
® Kentekenplaten
0 Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

;
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VanStólbërgweg l,Zandvoort,Tel.0235717093^
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Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18,2042 C J ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

Solliciteer niet naar moeilijkheden!
nv Energiebedrijf
Zuid-Kennemerland
Tel 023-5235123

Geopend: ma. t/m vr. 08.00 -1730 uur.
za. 08.00 -17.00 uur.

Amstelveen Amsterdamseweg 488 020 6435544 Amstelveen (A/R) 8ouweri| 48 020 6414022 A'dam-ZO (A/R) Lemelerbergweg 55 020
6 9 1 1 2 1 1 A'dam-ZO (A/R) Spaklerweg 44D 020 6682998 Bi|lmermeer (R) Karspeldreef l Parkeergarage Kleiburg 020 6907768 AlmereBuiten (A/R) (Doe Mere) Montrealstraat 31 036 5329260 Almere-Stad (A/R) Randstad 22 nr 39 036 5303222 Almere-Stad (A/R)
Vlaardingenstraat 2 036-5345540 Haarlem Amsterdamsevaart 16/18 023 5354775 Haarlem (A/R) Leidsevaart 254 023 5325303 Haarlem
Schalkwi|kerstraat 151 023 5351844 Hoofddorp (R) Hoofdweg662 023 5615784 Zaandam (A/R) PGhifsenlaan 7A 075 6701854 Zaandam
Vinkenstraat 40 075 6177439
(A/R) Ook APK en Remservice m deze vestiging (R) Ook Remservice

Sluit geen originele getuigschriften bij uw sollicitatie
Soms komen ze niet terug.
En dat terwijl heel veel boekhandels voor een paar
dubbeltjes uw getuigschrift kopieren'
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Kersfstukken
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'•'£ bloeiend of droog
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2e Kerstavond in Triton Hotel

Kerst/Jaarwisseling

Kerstdiner aanvang 18.30 uur

Geen zin om
te kaken?

* Welkomst-cocktail

brasserie • uuijn-amuserij • specialiteitenrestaurant

* Lychees in een mandje van rookvlees en geitenkaas
op een bedje van herfstsalade

KERSTMIS

IN BRASSERIE-RESTAURANT

* Zalmbuideltjes met dille

LES PYRAMIDES

•*• Spoon de Citrône

Op eerste kerstdag serveren wij ons kcrstmcnu in een gezellige kerst-ambinncc.
Aperitief vanaf 1830 uur, tumvang diner 19.15 uur

•Ar Een overheerlijke hazenpeper van wildzwijn

Geen zin nm de deur uit te gaan?
* Wel zin in lekkere hapjes?

SUDA\\)I

•*• Kerstdessert a la triton
een verrassing van de chef-kok

Kerstmenu
Kerst-Amuse

* Koffie met luxe bonbon

Terrine van Noordzec-vis met dnnrin een kerstboom van spinnzie met een
dric-klcurcn-k;iviiiarsnus

„Een avond buitenshuis in een huiselijke sfeer"

Socpje van knolseldcrij mer ravioli's gevuld met gerookte IJssclmccrpaling
*****

JAPANSE
SUSHI, \

fl. 69.50p.p.

Tijdig bestellen?

Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen toe!

Tel. 023-5731227
na 1B.DO uur
GRATIS THUIS BEZORGD

Taartje van gepocheerde kreeft en coqtiillcs met een vanillc-sabayon
*****
Paddcstoclcnstrudel op een mango-compotc met een ganzcnlcversaus en
uitgcbakken zwezerik
*****
Vicrluik van wild en gevogelte, truffclaardappeltjcs en vlierbesscnsaus
*****

Gaarne telefonisch
reserveren: Restaurant
Zuiderstraat 3
2042 GA Zandvoort
Tel. 5719105

triton

Stilton op een gelei van rode port
*****

Toko jAw\ ft

"Grande Finale"
*****

Catering Service

Prijs van het kerstmenu: ƒ 149,50 p.p.
Bijpassend wijnarnmgement: ƒ 79,50 p.p.
All-in prijs: menu, wijn, aperitief en koffie: ƒ 235,00

Haltestraat 34, Zandvoort
Tel. 023-5712800
Fax 023-5730553

Op tweede kerstdag presenteren wij vanaf 12.00 uur
ons kerstbrunch-buffet a ƒ 74.50 per persoon!!!
Brasserie-Restaurant "Les Pyramides"
Zee-weg 80, Bloemendaal aan Zee
Telefoon 023-5731700

Menu I
KERSTMENU ƒ 65,= p.p.
Witte rijst, bami en nasi goreng
Daging rendang padang (pittig rundvleesgerecht)
Daging smoor (zoet rundvleesgerecht)
Ajam pedis (pittige kip)
Ajam pangang ketjap (halve kip, krokant gebakken)
Udang rampai (grote garnalen in zoetzure saus
met ananas)
^
S.G. Udang boontjes (boontjes met garnaaltjes)
Gado gadp
l
S.G. Exptis (mix van tempe, zoute vis + aardappel)
Tahoe tjampoer (groentegerecht met tahoe)
Prekedel djagoeng (maïskoekje)
i
Seroendeng
'
Atjar ketimoen
Saté ajam (kip)
Saté kambing (geit)
Krupuk/emping
Menu II

KERSTDINER 1998
/

Trio van ZALM, KRAB en Hollandse GARNALEN
' /.
of
WILD-PATE met verse cranberry-compôte
B isque van KRAB met room en cognac
of
Krachtige dubbelgetrokken BOUILLON
*****
HERTEN-BIEFSTUK in wildsaus met bospaddestoelen

of
TOURNEDOS met GANZENLEVER
*****
AARDBEIEN-BAVAROISE met room

Kerstkriebels ?
Ook met de feestdagen bent u van harte welkom bij
Gran Dorado Zandvoort

!s7t-Vpïet KerSlm6nU
Eén zitting per kerst-avond,

aanvang 18.30 uur

Reserveringen tel. 023-57146 38

PLATEAU FROMAGES en noten
*****

KOFFIE met ondeugd

~*"' •••/
*

Café Restaurant Het Wapen - Gasthuisplein 10 - 2042 JM Zandvoort

Kerslbrunch op Ie kerstdag
Lekker lang uitslapen en dan heerlijk uitgebreid bnmchcn. vanaf 12.00 uur
staat voor u een riant bninchbulïet met een grote keuze aan gerechten klaar
in hel Gran BtiiTet! De prijs"is ƒ 47.50 p.p.
Kerstbuffet (beide kerstdagen)
Een kerstbulïcl is net iets informeler dan een Kerstdiner. Dit feestelijke
buffet biedt u een ruime keu/.e aan bijzondere lekkere warme en koude
gerechten. U kunt op twee tijden genieten van dit buffet:
16.30 uur of 19.30 uur. Prijs: ƒ 67.50 p.p.
Kerstdiners (beide kerstdagen)
In La Brasserie serveren wij een heerlijk 4-gangen diner a ƒ 67,50 of ƒ 77.50.
Voor de kinderen hebben wij een speciaal kinderkerstmenu samengesteld.
Prijs ƒ 25.00 p.p.
Ook in ons Italiaanse restaurant II Giardino serveren wij voor u een speciaal
kerstmenu a ƒ 53.50 of ƒ 57.50.
Tevens worden hier onze heerlijke pizza's en pasta's a la carte geserveerd.
In het Pannenkoekenhuis kunt u terecht voor een overheerlijk
steengrillbulïet voor ƒ 39.50 p.p. (alleen Isle kerstdag)
Oudejaarsavund
Natuurlijk zijn op otidcjaarsdag al on/.e restaurants normaal geopend, maar in
restaurant Gran Buffet is er live muziek en staat er een geweldig
oudejaarsfeestbuffet voor u klaar. U wordt welkom geheten met een glas
champagne en kunt er kiezen uit vele smakelijke warme en koude gerechten.
Open vanaf 20.00 uur.
Prijs (exclusief drank) ƒ 135.50 p.p.
Klokslag twaalf kunt u op het strand van Zandvoort genieten
van een schitterend vuurwerk!
Nieu wjaarsdag
Vanaf 12.00 uur kunt u brunchcn in het Gran Buffel. Clown Billy is aanwezig
om samen met uw kinderen te tekenen en te spelen, zodat u rustig geniet van
deze feestelijke nieuwjaarsbrunch.
Prijs ƒ 47.50 p.p.
Voor reserveringen of informatie kunt u bellen met de afdeling Banquet Sales.
telefoon 023 5720000. toestel 1024 of 1027 of 023-5716635.

Wij zijn beide kerstdagen geopend
van 15.00 uur tot 19.00 uur.

RESERVEER TIJDIG UW BESTELLING
Wij bezorgen beide dagen aan huis en
berekenen deze dagen geen bezorgkosten.

in

"QUEENIE"
Restaurant

Onze chef de cuisine en zijn brigade hebben
speciaal voor u het volgende menu samengesteld:
Marbré van met fgriander gekruide eendenCevcr en ossennaas,
op een saiade. van oesterzwammen, gemarineerd in oude
èaCsamico met truffet
'BouiKon van fazant met "ft.droXime.ntz "-sherry engamituur
van Éfolges sCagersrookworst en macaroni s, met apart
geserveerd een canapé metfazantenfuim en tapencufe
"Strudefvan tarBot engeügnfijte fPommedori- tomaten op een
garnituur van gesmoorde èosuitjes en sojaspruiten en een
(ucfitige saus met ZaCmkaviaar en bieslook.
(gudegratin van "Etstar-appef geparfumeerd met kruidnagel en
djerel^pewct

Ir K *

CRAN DORADO GROUP \\

lS 1998
(jezeiïig dineren
in

Meyershof
'Wij zijn 2e %grstc(ag geopend.
Vrije feuze uit onze uitgeBreide getart.
T/oor een fijne kerstsfeer met rustig tafefen èent u
van harte. l

"Roost " van hertenkaCf, geserveerd a(s een warme carpaccio op
een macedoine van winterse groentes en paddestoelen, met een
uriCdjus met vosseÉessen en cardamom
.

Taartje van amandetmousseüne, witte, chocolade en fcpfajsk$ramelkr_ol(anl, op een spiegeCvan "<Va(rfiona"-cnoco[ade met
roomijs van vanille, walnoten en krenten

PARK ZANDVOORT

KERSTMENU ƒ 52,50 p.p.
Nasi kuning (gele rijst)
Daging rendang padang (pittig rundvleesgerecht)
Smoor kambing (zoet lamsvleesgerecht)
S.G. Udang boontjes (boontjes met garnaaltjes)
Ikan ritja ritja (pittig visgerecht van zalm)
S.G. Exotis (mix van tempe, zoute vis + aardappel)
Atjar ketimoen
Ajam goreng ketjap (halve kip krokant gebakken)
Udang rampai (grote garnalen in zoetzure saus met
ananas)
Krupuk/emping'
Prekedel djagoeng (maïskoekje)

ƒ 97,50
Diner-dansant, muzikaal omlijst door Dico van Putten en
om de avond compleet te maken verzoeken wij u om
feestelijke kleding
Voor reserveringen

teL 023-5713599

Restaurant

Meijershof
Voor info en reserveringen tel. 023-5716450
Burg. Engelbertsstr. 72 - 2402 KI'Zandvoort.

('s woensdag gesloten)
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ca Mn merci is i e bijlage

wan

Weeitineciïa
Citroen-gedichten Jules Deelder
Citroen heeft een bijzonder heerschap in de arm genomen om haar
eindejaarsactie bekend te maken. Meesterdichter en nachtburgemeester van de stad Rotterdam, Jules Deelder speelt de hoofdrol
in een campagne, die laat zien dat 'echte liefde pas in een nieuwe
Citroen gaat leven'.
Door middel van gedichtjes richt Deelder op tv, In nieuwsbladen, op
de radio en bij de dealers de aandacht op Citroen. Het centrale
thema is daarbij de liefde. We zullen u een voorbeeld niet onthoud"Zij staat te liften, hij rijdt voorbij; Zij vraagt hem te stoppen, hij
denkt: zij is voor mij; Zij laat zich meeslepen door hartstocht en •
vuur; hij laat zich slepen....door de takelwagen van de autoverhuur.
Liefde gaat pas leven in een nieuwe Citroen"
Klanten kunnen in verband met de actie rekenen op gratis accessoires van tussen de duizend en tweeduizend gulden, of op een
directe korting van tussen de vijfhonderd en duizend gulden.
Daarnaast kunnen alle klanten kiezen voor een gratis uitgestelde
betaling (tot een bepaald maximum) tot 1 januari 2000.

ïjË'jf *?< f^si ï"V7 y

Opel kinderzitje biedt top-veiligheid

Audi TT: een droom die uitkomt!
Rj*'i^rl'*^'V-.':. . ' • . ' .
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en beauty, deze Audi TT. Maar pas op, hij is gevaarlijk!

i EN WEEKJE TOEREN met de Audi TT leert je een
i ding met zekerheid: mooie dingen trekken de aan• dacht. Zelden hebben zoveel mensen belangstellend
evraagd of ze niet een ritje zouden mogen maken in deze
ieuwe loot aan de stam van Audi.

ie bijzondere vormen van de
|rca vier meter lange sportcoupé
n het merk met de vier ringen
jekken een diepe begeerte op.
lijdend op de autoweg moet je
iet vreemd opkijken als je minunlang wordt gevolgd door
lede-weggebruikers. Bijna likkerdend genieten zij van deze
eemde' auto. Als de TT in een
:etje drukke buurt geparkeerd
aat, zie je vrijwel constant men;n om het voertuig heen lopen.
eïnteresseerd kijken zij door de
men naar binnen. En dromend
pen zij weg....
a keerzijde van de medaille:
laas roept de auto ook heel
t agressie op: je wordt zo nu
dan tijdens het inhalen lelijk
gejaagd doordat bestuurders
n meer confessionele auto's
idelijk willen maken dat je ze
hoorlijk irriteert door op dat

moment daar te rijden. Een
bevriende psycholoog legde uit
dat dit eigenlijk een soort vernietigingsdrang betreft, de bestuurders in kwestie zijn gewoon
jaloers.
Specificaties Audi TT 1.8 T
Motortype:

viercilfnder tn
'lijn,-met turbo
; Cilinderinhoud: 1.781 cm3
132 kW/180 pk
• Vermogen:
bij 5.500 tp.m.
•Max. koppel:-. 235 Nm tussen
1950-55ÓOtpm.
Acceleratie:
, 7,4 sec van
0-100 km/uur.
228 km/uur,
'Topsnelheid:
, Gem. verbruik: 8,0 ltr/100 km.
*.*.* "^
•Prijs: •
ƒ82.800
•

Waarmee maar is gezegd dat de
missie van Audi met de TT
geslaagd lijkt. De sportcoupé is in
de markt gezet om het imago van
het Duitse merk eens flink op te
krikken. In het verleden koos je
Audi om de superieur geachte
techniek en de (oer)degelijkheid.
Tegenwoordig wordt geprobeerd
daar een saus emotie aan toe te
voegen.
Het valt niet mee om de vormen
van de TT te omschrijven. De

Bijzonderheden uitrusting
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening" •
EleMrisch bediende zijruiten voor
Spiegels elektrisch, verstelbaar
Stuur verstelbaar
Stoelen In hoogte verstelbaar
Stoelverwarming
•Lederen en alcantara bekleding
Airconditioning
Achterbank neerklapbaar
Getint glas ' •
ABS
Twee airbags
, -'
Zij-airbags

D

AIHATSU HEEFT de
Cuore totaal vernieuwd. De compacte
agen is letterlijk en figuurie gegroeid. Enerzijds zijn
e lengte en de breedte met
spectievelijk
tien en acht
;
n t i meter toegenomen,
nderzijds heeft de Cuore
sterkere motor en een
itere (veiligheids)-uitrusng meegekregen.

auto heeft een laag dak dat ver
doorloopt, forse wielen (17 inch),
een korte wielbasis maar grote
spoorbreedte, een aangenaam
agressief koppie en een afwijkende kont waaruit twee uitlaatpijpen
steken.
In het vooronder van onze testwagen zat de 1.8 liter turbo viercilinder krachtbron die we al kennen uit andere Audi's (A3, A4 en
A6). Alleen is in dit geval het vermogen nog een beetje opgevoerd, van 150 naar 180 pk (132
kW). Geloof me, je kunt er goed
mee uit de voeten. Vol op het gas
betekent, dat je in 7,4 seconden
uit stilstand naar de 100 km/uur
knalt. De top ligt ruim boven de
220 km/uur, met het koppel van
235 Nm bij 1.950 toeren/min is
ook al niets mis. De Audi TT ziet
er niet alleen uit als een sportcoupé, maar is er ook echt een.
Het is een fantastische rijmachine, die ruimschoots voorzien is
van modernistische lekkernijen,
als ABS, een elektronisch sperdifferentieel op de voorwielen en
elektronische remkrachtverdeling.
Het onderstel is comfortabel

nieuwe Cuore is weer heleal bij de tijd. Door moderne
°geen koplampen ziet de
°rkant er goed uit. De achtern
' doet door de enigzins bolle
aan de Renault Clio denken.
bestuurder kan alle vier de
ken van de Cuore goed overn
- Door de toegenomen buiis de wagen duidelijk
en, volgens Evert-Jan
r
9ens, "boodschappenwagen
' 'angere dak en de grotere
^ren verhogen het comfort van
'Pittenden. Het interieur
a
alt kwaliteit uit doordat de
'*'eren, de hemel en de voor6r
i, evenals de stoelen met
31
bekleed zijn. De neerklapbaac
hterbank is nuttig voor het
an grotere zaken. De

de veiligheid van de mede-weggebruikers zijn de koplampen van
binnenuit te verstellen. Voor ƒ
1.495,- kan zelfs ABS geleverd
worden. Andere opties zijn: stuurbekrachtiging, Airconditioning en
een automaat.

Met de Cuore is Daihatsu op jacht naar 16% marktaandeel in het
compacte segment.
inhoud van de bagageruimte kan
hierdoor variëren van 155 tot 840
liter.
Door een nieuw ontwikkelde wielophanging zijn comfort en stabiliteit aanzienlijk verbeterd. Het
weggedrag is soepel en betrouwbaar. Door een draaicirkel van
8,6 meter is manouevreren een
peuleschil.
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Een oogverblindend mooi dashboard. Nostalgisch en modern.

Cuore meer mans

et Japanse Daihatsu maakt al
eer dan 90 jaar compacte
to's. "Als specialist van compte auto's vindt Daihatsu het
!|
angrijk om binnenruimte, rijTifort en prestaties zo optimaal
°gelijk te maken. De Cuore is
der in de compacte klasse. Het
°del is in 1980 geïntroduceerd
sindsdien hebben 3.900.000
J
ks de fabriek verlaten. In
Ierland bezet de Cuore 12%
n het A-segment en we ver'Chten met het nieuwe model te
°eien tot 16%. Dit komt neer op
geveer 3.000 wagens. Dit moet
11
lukken gezien onze uiterst
"currerende prijs van ƒ 15.995
vertelt Evert-Jan
r
pens, marketing manager bij
importeur in Vianen.

'

Voor kleinere auto's als de Cuore
speelt de veiligheid een belangrijke rol. Bij deze Daihatsu is de
bescherming van de inzittenden
dik in orde. Bestuurder en passagier beschikken standaard over
een airbag. Daarnaast is de carrosserie voorzien van een kooiconstructie en veiligheidsbalken
in de portieren. Startblokkering
helpt diefstal voorkomen en voor

De Cuore beschikt over de 1,0
liter driecilinder die ook in de
Sirion ligt. Deze motor levert 55
pk vermogen en 88 Nm trekkracht en zorgt voor behoorlijke
prestaties. De sprint van O naar
100 km/u is mogelijk in 12,8
seconden en de topsnelheid
bedraagt 140 km/u. Bij het rijden
valt de typische driecilinder-brom
op, maar die is nooit hinderlijk
aanwezig. Het aggregaat springt
uiterst zuinig met brandstof om
en maakt zelfs een verbruik van 1
liter op 23 kilometer mogelijk. Het
gemiddeld verbruik is 1 op 20,
ofwel vijf liter per honderd kilometer. Daarmee is de 'vijf liter'-auto
de zuinigste in zijn segment.
Mede hierdoor voldoet de Cuore
al aan de strenge milieu-eisen,
die in het jaar 2000 van kracht
worden.

geveerd, je nieren worden in
deze auto niet onnodig op de
proef gesteld.
Als bestuurder voel je je geweldig. Meerijden is een tikkeltje
minder leuk, want ruim is de TT
natuurlijk niet. Als passagier zit je
voorin niet plezierig, achterin
moet je je voeten zo'n beetje in je
nek leggen. Zo'n auto moet je
echt voor jezelf hebben, dat is
duidelijk.
Ook binnenin valt veel te genieten. Een prachtige radio, een
schitterend dashboard, een uitstekend stuur. Met op de juiste
plaatsen een plaatje aluminium
om het high-tech karakter te
benadrukken.
Voor al dat moois betaal je bijna
83.000 gulden. In het voorjaar
van 1999 wordt de TT quattro
leverbaar. In dit geval is het
motorvermogen opgevoerd tot

225 pk (165 kW). Geen aanrader
dus voor mensen die al een keertje voorwaardelijk hun rijbewijs is
afgenomen. Je moet namelijk wel
een enorme zelfbeheersing hebben als je de rechtervoet niet af
en toe helemaal naar beneden
drukt. En in een land met lage
maximumsnelheden en steeds
meer controles is dat een gevaarlijke aangelegenheid.

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP Zandvoort
Telefoon 023-5714565

Auôi

'Schokkend' nieuws van Monroe
UTORIJDEN BRENGT
gevaren met zich mee.
Die risico's kunnen
grotendeels gemeden worden door verantwoord te rijden, maar ook de staat van
de auto is belangrijk. En
dan moet vooral gelet worden op de 'veiligheidsdriehoek': remmen, banden
en...schokdempers. Dat
laatste element geniet volgens Monroe, de
Nederlandse marktleider op
schokdempergebied, te weinig bekendheid. Daarom
timmert het bedrijf hard aan
de weg om het belang van
goede dempers te onderstrepen.

A

Juli 1997. We rijden op de ringweg van de Amerikaanse stad
Atlanta. Het is niet druk, de snelheid ligt rond de 110 km/h.
Plotseling zien we de zwaarbeladen Toyota Celica vóór ons slingeren. De bestuurder is
geschrokken van een auto in zijn
dode hoek en heeft een ruk aan
het stuur gegeven. Een actie die
normaal gesproken zonder narigheid af zou lopen, ware het niet
dat de schokdempers van zijn
auto duidelijk ernstig versleten
zijn. De Celica blijft ritmisch heen
en weer slingeren, steeds heftiger
en gevaarlijker. Het onvermijdelijke gebeurt: de auto slaat over de
kop en knalt tegen de paal van

In dit soort situaties kunnen de schokdempers het verschil uitmaken: er af vliegen of de bocht halen
een brug. We kunnen hem op het
nippertje ontwijken. Onze schokdempers zijn wél goed...
November 1998. De Nederlandse
pers is op uitnodiging van
Monroe verzameld op het circuit
van Zandvoort. Het doel: aan den
lijve ondervinden hoe belangrijk
goede schokdempers zijn voor
het gedrag van een auto. We
gaan met een aantal zwaarbeladen Volvo's een snelheidsproef
afleggen rond een serie pylonen.
De auto's verkeren in topconditie,
op één detail na: de ene helft
heeft goede schokdempers, de
andere helft dempers die voor

Chrysler breidt motorenaanbod uit

HRYSLERS topklassesedan, de 300M, werd
aanvankelijk met één,
,motor geïntroduceerd: een
V6 met een inhoud van 3,5
en 6.100 toeren per minuut voorliter én een vermogen van
handen.is. Vertaald naar de
praktijk betekent dit, dat de
18? kW/254 pk. Nu is daar
met de nieuwe 2,7 liter V6
bestuurder onder alle omstandig• heden over meer dan voldoende
een aantrekkelijke variant
bijgekomen.
trekkracht beschikt. Als de^OOM

De Chrysler 300M 2.7: 0,8 liter
minder, 20.000 gulden goedkoper.

niet standaard met autom'aat was
uitgerust, zou je het een 'schakelluie' auto kunnen noemen.

De nieuwe motor is weliswaar
kleiner dan de reeds bekende
3.5. maar dat betekent niet dat
Dit alles is onder andere bereikt
de bestuurder op een houtje
door de motor met twee bovenliggende nokkenassen en vier
moet bijten. Het apparaat levert
maar liefst 149 kW/203 pk, wat
kleppen per cilinder uit te rusten.
voor een motor van dit formaat
Bovendien is met behulp van uit- gebreide computersimulaties een ,
opvallend hoog is. Eveneens
opmerkelijk is het koppel (de
optimale doorstroming van de inen uitlaatgassen in de motor
Chrysler miljoenen dollars
trekkracht van de motor). Dat
mogelijk geworden. Het ontwik- s gekost, en het resultaat is niet
bedraagt maximaal 256 Nm, '
waarvan 90 procent tussen 2,400 kelen van beide motoren heeft
uitgebleven.
> ,

Opel heeft speciaal voor de Astra de Opel Fix ontwikkeld, een '
uniek kinderzitje. Het combineert optimale veiligheid met veel
gebruiksgemak. Het zitje is volledig aangepast aan de structuur
van de auto, waardoor de, kans op letsel bij een aanrijding aanzienlijk wordt verkleind. Het veiligheidssysteem wordt met één klik
bevestigd in een faevestigingsframe. Dit frame is verankerd aan de
auto en vormt hierdoor één geheel met het chassis. Zodoende
dient de veiligheidsgordel nog slechts om het kind vast te houden
en niet het zitje zelf. Meer dan honderd boteprpeven óp alle mogelijke installatieversies en onafhankelijke testen met de Astra hebben
de veiligheid van de Fix bevestigd.
Het zitje kan zowel met het zicht naar achteren (voor kinderen tot
drie jaar) als met het zicht naar voren geplaatst worden, in het eerste geval houdt een riem aan de achterzijde van de voorsteel het
zitje nog eens extra op zijn plaats.
Aangezien kleine kinderen nog wel eens de neiging hebben viezigheid te veroorzaken, is het zitje makkelijk afwasbaar. Bovendien
weegt het slechts 6,5 kilo, dus is voor het installeren weinig inspanning nodig.
,
,

er aanzienlijk aan bedrading
bespaard, wat de kans op defecten verkleint. De elektroden van
de bougies zijn met platina
bekleed, hetgeen de levensduur
aanzienlijk vergroot.

Veel aandacht Is ook besteed
aan de levensduur en betrouwbaarheid van de motoren. Zo is

Verder zijn de motoren extra
beveiligd op olielekkage en voor-*
komt een accubeveiliging dat de
accu leegloopt wanneer men ver-

50% versleten zijn. Dat is overigens, volgens Monroe, absoluut
geen extreme waarde; er rijden in
ons land talloze auto's rond met
beduidend slechtere exemplaren.
We beginnen met de 'goede'
auto. Het parcours is pittig. Er
moet flink aan het stuur gesjord
worden om te voorkomen dat de
pylonen een al te intieme relatie
met de bumper aangaan. Maar
de Volvo gedraagt zich voorbeeldig en zonder problemen bereiken we de finish. Dan de auto
met de slechte dempers. Nog
voordat we ook maar één bocht
gemaakt hebben is het verschil al
geet de interieurverlichting of de
koplampen uit te schakelen.
"De 300M is ontwikkeld met de
meest geavanceerde techniek
om de hoogst mogelijke kwaliteit
te bereiken", vertelt Ron Boltz,
vice-president van Chrysler's
'Large Car Operations'. "Ons
doel is namelijk het produceren
van auto's die mensen graag
kopen, met plezier gebruiken, en
opnieuw willen kopen. Daarvoor
hebben we auto's nodig van
hoge kwaliteit die inspirerend zijn
om in te rijden. Met de Chrysler
300M krijg je allebei".
Het meest aantrekkelijke aan de
300M 2.7 is echter zijn prijs:
Chrysler vraagt er 89.900 gulden
voor, op de kop af 20.000 gulden
minder dan voor de 3.5.
Daarmee heeft Chrysler de 300M
voor meer mensen bereikbaar
gemaakt. , ,

zonneklaar. Bij het optrekken
vanuit stilstand duikt de Volvo
achterover als een steigerend
paard. In de bochten ervaren we
de gevreesde 'tweede slip' of
'contra-slip': de achterkant van de
auto breekt uit, om de kont na
onze stuurcorrectie direct weer
de andere kant op te gooien.
Levensgevaarlijk. Het voorval op
de Amerikaanse snelweg, dat we
al lang vergeten waren, ligt
meteen weer vers in het geheugen. Wonder boven wonder
bereiken we ongeschonden de
finish, maar we hebben het
gevoel zojuist een marathon achter de (natte) rug te hebben. Met
zweetdruppeltjes van inspanning
op het voorhoofd kruipen we de
auto uit. Aan het einde van de
dag blijkt dat met de versleten
schokdempers ongeveer dezelfde
rondetijd gehaald kan worden als
met de goede exemplaren. Het
vergt echter immens veel meer
inspanning en stuurmanskunst.
Schokdempers slijten heel geleidelijk. Zo geleidelijk, dat je het als
bestuurder vaak niet in de gaten
hebt wanneer ze aan vervanging
toe zijn. Daardoor rijden in
Nederland onrustbarend veel
'gevaarlijke* auto«s rond; volgens
Monroe zelfs één op de vier. De
schokdemperfabrikant adviseert
dan ook elke 20.000 kilometer de
dempers te laten controleren.
Daartoe moet het aantal zogenoemde veiligheidsexperts in
Nederland rond het jaar 2000
gestegen zijn van 52 tot 300.
Conclusie: zorg goed voor uw
dempers. Het kan een schokeffect voorkomen.
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Ondernemers Vereniging Zandvoort

en

H Wïeuwsblad

Het zal je maar gebeuren: ƒ1.000,- korting krijgen op
je net gekochte vloer; ƒ ] .000,- die je zomaar in je zak kunt
houden. Dat kan nu bij Santana, want onze winkel hangt hélemaal vol met KortingsKcrstklokkcn. Het bedrag daarop varieert
van ƒ50,- tot, zoals gezegd, maar liefst ƒ 1.000,-. Kom dus snel
langs voor een prachtige vloer met zo'n schitterende kerstbonus.

t) TJJS
EEN DINER VOOR 2 PERSONEN T. W. V. ƒ 100,beschikbaar gesteld door
't WAPEN VAN ZANDVOORT
Gasthuisplein

2e prijs

EEN WAARDEBON A ƒ 1 00,van CORTINA MODES, Kerkplein
Ons promotieteam deelt zat. 19 dec. mandarijnen uit, gegeven door Daniël Groenten en Fruit, Grote Krocht.

Zandvoorte
Ondernemers Vereniging Zandvoort

Junckers Massief Parket

Heeft een origineel idee voor
de feestdagen.
Wij hebben cadeaubonnen vanaf ƒ 50,voor een deskundig woonadvies.
Bel voor info. Tel.: 023-5716442.
Oosterparkstraat 54 Zandvoort.

Ipocork Kleur
Quick Step Uniclic

Ipokett Life (op = op)

100% verhuisbaar. In 10 dessins
verkrijgbaar. Beuken 3-strook

Afm. 190 x 1200 mm.
In Beuken en Maple
p.m.'

Deco Marty Eiken
planken

Nordico Lamelparket

Junckers Massief Parket

Afm. 190 x 1210 mm.
Gelakt en gehard.
Mahonie- en beukenbreedstrook.
Dikte 10 mm.
*5Q95
p.m.!

Afm. 130x2100 mm.
100% verhuisbaar door uniek
clipsysteem. Merbau plank 13 mm.
p.m.! van 1-3:7." i «U«r»

p.n,'van

Wicanders
Lamelparket

Junckers Massief Parket

Pergo Zweden

Afm. 130 x 2200 mm.
100% verhuisbaar. Eiken plank,

De kwaliteiten Family, Original en
Select, 10 tot 15 jaar garantie.
Nu met gratis onder- f^ CQ
vloer. p.m.2 vanaf

39?

p.m.2 vanaf

69.-

144:104.-

p.nv van,

Afm. 184 x 2660 mm. Gerookt en
geborsteld. Dikte 14 mm.

p.m.' van Ldffi"

Urn*?9

21 mm
2

p.m. vanaf

Luxfloor Classic
Afm. 195 x 1285 mm. In Kersen,
Beuken en Eiken.
A m t\r
5

p.m,van 29F 24?

Luxfloor Design
Afm. 195 x 1285 mm.
Maple en Beuken.
2

p.m. van

„

5Q 50

,

<Jmfo

p.m.; van

Ruim 150 keuzemogelijkheden
in afmeting en houtsoort van alle
bekende merken! 1-2-3 Strooks
gelakt en gehard of oliegeïmpregneerd. Brede vloerdelen
en breedstrook lamelparket.
Wij hebben parket van o.a. de
merken Nordico, Junckers,
Tarkctt, Deco-Marty,
Wicandcrs, 3 Floor.

Afm. 190x2190 mm.
In Afzelia, Merbau en Hevea.

nitèriéür-adviesburëiaü

Afm. 900 tot 2520 mm. 100% verhuisbaar. Beuken gestoomd of
kersenrood 22 mm. ^m j». M

De Europese topmerken met meer
dan 100 dessins. Pcrgo, Quick
Step, Lamctt, Ipokett,
Polifacc, Alloc, Luxfloor.

Alloc Zweeds Patent
Afm. 190 x 1 200 mm.
H.P.L. Laminaat met aluminiumverbinding. 20 unieke dessins.
100% verhuisbaar. 15 jaar garantie
,,n,;van

89* 84?*

Afm. 300 x 300 mm. Dikte 4 -mm
massief. Koomwitte
plavuis.
p.m.: van

Wicanders Laniel
Afm. 150 x 900 mm. Kurk met
Kersenhout en kunststof toplaag.
10 jaar garantie.

p.m.2 van

Wicanders Tegel
Afm. 300 x 300 mm. Kurk met
kunststof toplaag. 10 jaar garantie.
p.m.2 van

^Jry.

Wicanders Zwevend
kurk-lamel parket

Poliface

l.P.L. Laminaat in 20 schitterende
dessins. 15 jaar garantie.
Introductieprijs
Jff\Qf
S9F 49?*

56?

JJ&?

1001 mogelijkheden in kleur en
afmeting. Slijtvast, stil, warm,
geluidsisolerend.
Santana, Ipocork, Wicandcrs,
Robinson.

Ipocork Naturel
Afm. 600 x 300 mm.
Dikte 4 mm. massief.
Nu p.m.2

Afm. 185 x 900 mm. Mahonie
breedstrook of Harmony white.
10 jaar garantie.

p.m.2 van

Wicanders lamel
en tegels zijn onderling
te combineren.
Ontwerp uw eigen
kurkvïoer.

Tarkett Zweeds
Lamelparket
Afm. 182 x 2520 mm.
In Beuken en Eiken rustiek.
Dikte 14 mm. 10 jaar garantie

p.m.2 van 109r

Junckers Massief Parket
Afm. 900 tot 2520 mm.
100% verhuisbaar door een uniek
clipsysteem. Beuken naturel
22 mm.
p.m.2 van

99.-

Valschermkade 4,
(bij Carpet-land en Praxis)
Amsterdam, telefoon 020-6695823
OPENINGSTIJDEN
Haltestraat 54

ZANDUOORT
tel. 5712451

maandag van 11.00-18.00
dinsdag en woensdag van 9.00-lS.00
donderdag en vrijdag van 9.00-21.00
zaterdag van 9.00-17.00

AAAAAAAA
AAAAAAAA

Aanbiedingen geldig t/m 31 december 1998, zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

bij Renault
Kom naar de showroom en maak kans op
een Oio met een NS-Jaarkaart l* klas voor 2 personen

bijK.V.S.fi
1

]

.ƒ Rugzak of
NS-dagkaart
; cadeau.

Probeer de actiesleutel
in de sho\vroom.

Maak kans op deze Clio.
de uitvoeringen. Kom daarom nu naar de showroom. Probeer daar
Bewegingsvrijheid betekent mobiel zijn. En b.ijven. Om ook in de

de specia.e acties.eute. die voor u klaar .igt. En maak kans op een

toekomst onze mobiliteit te garanderen moeten we denken aan

Renault C.io en een NS-Jaarkaart Ie klas voor 2 personen. Dat ,s

nieuwe oplossingen en nieuwe combinaties. Dus wie slim ,s ",dt

jarenlang rijp.ezier en een jaar lang gratis treinen. U krijgt in ,eder

Renault als het kan en pakt de trein als het beter uitkomt. En of het

geval een NS-Dagkaart of rugzak cadeau. Want Renault houdt u

nu gaat om de Uaguna, Nlégane, Scénic. Kangoo, C.io of Twmgo:

graag in beweging, nu en straks.

„w favoriete Renault staat voor u klaar. Met aantrekkelijk gepr.js-

Renault. De sleutel tot mobiliteit.

In verband met de openingsaktie van Reisbureau K.V.S.A.
ontving Mevr. C. Scholten als 50e geboekte passagier 2 gratis tickets voor een partycruise van het Cruise Ferry schip
King of Scan.
Zij kwam 26 november bij ons kantoor om een reis te boeken naar de zon.
^ Vervolgens werd zij ook nog verrast met 2 gratis tickets.

Van 9 december t/m 4 januari
Uw actiesleutel, folder en ;

Auto van Wegen Zandvoort B.V.
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 023-5712323, fax 023-5716646.
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Moeizame puntendeling voor ZHC-hockeysters
ZANDVOORT - De ZHC-hockeysters
hadden een moeizame middag en kwamen niet verder dan een 1-1 gelijkspel
tegen Terriërs. De mannen deden het
beter en wonnen eenvoudig met 4-0. Op
bestuurlijk niveau kreeg de ZHC een
geheel nieuw bestuur.
De Zandvoortse vrouwen waren tegen
Terriërs niet bij de les. Er werd in een veel
te laag tempo gespeeld en aangezien ook
de tegenpartij niet erg vechtlustig was
ontstond er een gezapig partijtje hockey.
Desondanks kreeg ZHC toch wel enige
mogelijkheden waaruit door Miranda
Schilpzand eenmaal werd gescoord, 1-0.
Meerdere treffers bleven uit omdat de
scherpte ontbrak. Terriërs slaagde er
daardoor in het spel te verplaatsen en
zorgde nog voor de rust voor de terechte
gelijkmaker, 1-1. In de tweede helft gingen
de teams er wat steviger tegenaan, doch

echt hoogstaand werd het allemaal niet.
ZHC was nog een paar keer dicht bij een
treffer doch zoals reeds eerder vermeld,
de pit ontbrak in het aanvalsspel. Aangezien ook Terriërs geen vuist kon maken
bleef het 1-1 en moeten de speelsters de
wedstrijd maar snel vergeten.
Van achter de groene tafel wil het nieuwe bestuur wel even wat kwijt. Om eventuele indianenverhalen over het wankelen
of voortbestaan van ZHC uit de wereld te
helpen stelt de club het bestuur voor. Het
is een jongteam waaarin vele actieve hockeyers van de club actief zijn. Als vicevoorzitter is Gillis Kok gekozen en het
secretariaat wordt door Sandra Lissenberg op zich genomen. Penningmeester is
Stefan de Jong en Miranda Schilpzand
heeft de algemene leiding over de senioren. Danielle van Hemert doet dit bij de
jeugd en Remco Hiemstra verzorgt de pr
van de club.

Met veel plannen en ideeën is het nieuwe bestuur zo'n twee maanden geleden
aan de slag gegaan en daarbij heeft het
energieke bestuur veel steun gekregen
van diverse commissies, bestaande uit enthousiaste leden of ouders van jeugdleden.

Zaalvoetbalkraker
ZVM-YB Superfone

Als doelstelling heeft de hockeyclub gesteld dat het gezellige leven op de ZHC
gehandhaafd moet blijven en eventueel
uitgebreid moet worden. Daarbij wordt
gedacht aan de herinvoering van de 'clubavond'. Elke dinsdagavond is het clubhuis
en de bar geopend kan iederen een balletje komen slaan of iets komen drinken.
Ook het werven van zowel nieuwe jeugdleden als senioren staat hoog in het vaandel
en er wordt getracht door goede trainingen de teams zo goed mogelijk te laten
presteren en op een hoger niveau te brengen.

ZANDVOORT - Vrijdagavond aanstaande wordt in de
Korver Sporthal de zaalvoetbaltopper gehouden tussen
ZVM en YB Superfone. Deze
kraker heeft als inzet de bovenste plaats.
ZVM is nog ongeslagen maar
YB Superfone heeft slechts
een punt minder vergaard. Het
team van Zandvoortmeeuwen
bestaat voornamelijk uit spelers van de zondagselectie van
deze club terwijl in het team
van de bezoekers veel spelers
van RCH en HBC staan opgesteld. De coach van ZVM, Toon
van den Hoogen verwacht een
spannende strijd en rekent op
de steun van vele supporters.
De wedstrijd is dus in de Korver Sporthal en begint om
20.40 uur, terwijl de toegang
gratis is.

ZANDVOORT - Zaterdag
12 december zijn weer vele
Zandvoorters vertegenwoordigd bij de open Nederlandse
Kampioenschappen
ergoroeien in de Amsterdamse
Apollohal. Zowel voor Fitness Paradise als Kenamju duizend meter aan de start:
komen enige roeiers in actie. Pepijn Paap, Pieter Schijff, Sebastiaan Borman, Martin van
De deelnemers leggen indivi- Bergen Henegouwen en Sandueel tweeduizend meter af, dra Aries. Pepijn Paap verdeterwijl in teamverband een af- digt zijn titel en Pieter Schijff
stand wordt geroeid van dui- probeert dit jaar eerste te worzend meter. He Fitness Paradi- den in zijn categorie.
se herenteam verdedigt ook
dit jaar de titel. Voor Fitness
Willem Pijper laat dit jaar de
Paradise komem op de twee- tweeduizend meter schieten

en richt zich op de zesduizend
meter wedstrijd op 17 januari
1999. Wel maakt hij deel uit
van het duizend meter team,
samen met Pepijn Paap, Sebastiaan Borman en Pieter
Schijff. Ook dit jaar waren de
Fitness Paradise Fitgames
weer een uitstekende voorbereiding voor deze kampioenschappen. Kracht en conditie

Zandvoorters starten
'99 sportief en creatief

Fraaie overwinningen ZVM-ploegen

Zandvoortse kandidaten
voor titels ergoroeien

ZANDVOORT - Vanaf januari organiseert het Aktiviteitencentrum Zandvoort weer allerlei nieuwe cursussen. De cursussen vallen uiteen in creatieve lessen (aquarelleren of intuïtief
tekenen ), praktische cursussen (computeren voor ouderen of
zelf kleding maken) en korte literaire cursussen (over gedichten).
'Sportief wandelen voor 55 plussers' is een cursus waarin
onder leiding van een deskundige senioren vijftien keer op
woensdagmorgen anderhalfuur de Waterleidingduinen in gaan.
Voor meer informatie: 571.7113.

Twee keer genieten van kerstliecy es
ZANDVOORT - Wie van kerstliederen houdt, kan twee keer
zijn hart ophalen. Zondagavond zingt het Toonkunstkoor traditionele Engelse Christmas Carols in de Hervormde Kerk. Een
week later vindt de jaarlijkse kerstzamenzang plaats in dezelfde
kerk.
Het concert van het Toonkunstkoor begint om half acht.
Toegangskaarten zijn bij koorleden en vlak voor aanvang bij de
kerk verkrijgbaar. Het Vrouwenkoor en het Mannenkoor begeleiden de kerstzamenzang op 20 december. De kerstzamenzang
begint om half drie. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de AKO en
Aukema & Hiensch en bij de kerk vlak voor aanvang.

Emmen/Van der Meiden
opnieuw winnend duo
ZANDVOORT - In de bridgecompetitie van de Zandvoortse
Bridgeclub maakten de heren Emmen en Van der Meulen
indruk door dik te winnen in de A-lijn. In de overige lijnen
wordt eveneens fel gestreden voor de broodnodige
procenten.
De heren Emmen en Van der
Meulen vonden het weer eens
tijd om wat aan hun score te
doen. Zü slaagden daarin,
want met 63 procent eindigde
dit paar op de eerste plaats in
de A-lijn. Tweede met 59 procent werden de dames Heidoorn en Paap. Op de helft van
de tweede competitie gaan
deze dames aan de leiding met
de dames Van der Meulen en
Spiers op de hielen.
De eerste plaats in de B-lijn
werd met 65 procent behaald
door de dames Gotte en Verburg. De heren Bakker en
Brandse deden ook weer van
zich spreken door met 58 procent de tweede plaats te pakken. De dames Gotte en Verburg zijn hard op weg om de
degradatie uit de A-lijn goed te
maken. Zij voeren namelijk de
ranglijst aan, op de tweede
plaats gevolgd door de dames
Van den Nulft en Scipio.
In de C-lijn deden de dames
Eijkelboom en De Post goede
zaken. Zelf scoorden zij 72 procent, terwijl hun naaste concurrenten punten verspeelden.
De tweede stek was voor de
dames Verhage en Visser met

67 procent. Deze twee paren
staan afgetekend op de eerste
twee plaatsen na vier wedstrijden.
In de competitie op donderdagmiddag, deed mevrouw
Hoogendijk van zich spreken.
Zij mocht het als invaller proberen in de A-groep en deed
dat heel erg goed door de eerste plaats te pakken met 68
procent. Met 56 procent legden de dames Van Leeuwen en
Van der Storm beslag op de
tweede plaats. Na zes wedstrijden voeren de heren Hogendoorn en Weijers de ranglijst
aan, met een voorsprong van
twintig procent op de dames
Van der Meulen en Boon.

speelden hierin een belangrijke rol, die als basis voor het
roeien erg belangrijk is.
De Kenamju heeft ingeschreven met een damesteam
voor de duizend meter. Dit
team bestaat uit Inge Nanai,
Martine Mulder, Rita Luttik en
Mary van Duyn. Mocht er bij
deze dames een blessure optreden dan staat Elly van
Straaten klaar om in te vallen.
Bij deze kampioenschappen
geldt de gemiddelde tijd van
de roeiers als eindtijd op de
kilometer. De een zal meer meters dan de andere afleggen. Miranda Schilpzand zorgde voor het enige hoogtepunt door te scoren

ZANDVOORT - In de Korver Sporthal boekten zowel
de vrouwen als de mannen
van ZVM-Rabobank een verdiende overwinning. De
mooiste zege was wel van de
handbalsters, die een grote
achterstandwegwerkten en
met 11-10 wonnen van
DAVO. De mannen hadden
weinig of niets te vrezen van
het tweede team van US en
wonnen met 22-14.
In de eerste helft kwamen de
Zandvoortse vrouwen maar
moeilijk pp gang. Vanaf het
eerste fluitsignaal moest ZVMRabobank terug en ondanks
goed keeperswerk van Anita
Reumann kwam al snel een 0-2
achterstand op het scorebord
te staan. DAVO was de beter
spelende ploeg en voerde de
stand op naar een ruime voorsprong bij de rust, 3-7.
Coach Rijk Oppelaar had in
de pauze de zaakjes toch weer
op de rails weten te zetten. De
Zandvoortsen grepen het initiatief en knokten voor elke meter sporthalvloer. Onder aanvoering van een uitstekend
spelende Marielle Peet kwam
ZVM-Rabobank terug tot 5-7.
ZVM-Rabo kreeg kansen op
meer maar de doelpaal stond
enige trffers in de weg. Ook
toen DAVO de stand, via een
benutte strafbal opvoerde
naar 5-8, wensten de Zandvoortsen niet op te geven.
Met twee fraaie treffers

Doelvrouwe Anita Reumann ontfutselt ook dit keer een
tegenstandster de bal
Foto: Erick van Cleef

kwam ZVM weer terug in de
wedstrijd en viel de spanning
te snijden. De Zandvoortse
achtervolging ging onverdroten voort maar DAVO hield
toch lang stand. De gasten
hadden met 8-9 en 9-10 tot vijf
minuten voor het einde een
voorsprong. ZVM probeerde
soms de bal te snel in de aanval
te brengen waardoor wel eens
balverlies werd geleden, maar
met een onstuimige inzet werd
de bal dan ook weer terugveroverd.
Met nog ruim twee minuten
op de klok nam ZVM voor het

Zand\/aort;s
IMieuwsbBad

eerst en ook meteen een beslissende -voorsprong, 11-10.
DAVO probeerde in de spannende slotfase alsnog langszij
te komen, maar de Zandvoortse defensie, met een geweldige
Anita Reumann aan het hoofd
gaf de overwinning niet meer
uit handen.
„In de rust hebben we de
koppies bij elkaar gestoken en
de tactiek aangepast," aldus
een zeer tevreden coach Rijk
Oppelaar. „We gingen toen
scherper verdedigen en ik zei
dat ze niet te overhaast te
werk moesten gaan. We heb-

ben het geluk afgedwongen.
Iedereen heeft voor tweehonderd procent een steentje bijgedragen aan dit resultaat.
Het was geen afgetekende
maar wel een verdiende overwinning. Er zit echt perspectief in dit team. Kunnen we de
stijgende lijn vasthouden dan
kunnen we op een goede plaats
terecht komen. Deze overwinning geeft hoop voor de toekomst."
Was er bij de handbalsters
sprake van enorme spanning,
dat kon niet gezegd worden
van de wedstrijd tussen de
Zandvoortse mannen en die
van US. US deed bij het inlopen al niet erg van zich spreken. Deze handballers verschenen aan de start in diverse
soorten gekleurde shirtjes en
broekjes waardoor ZVM ook al
niet echt geïnspireerd leek te
raken.
Voeg daarbij nog eens een
snelle opening door drie doelpunten van John Terpstra en
de lol is er snel vanaf. ZVMRabo gaf nog even gas maar bij
een 5-0 voorsprong geloofden
de meeste spelers het wel. Het
werd overigens wel een wedstrijd van de gebroeders Terpstra. Kwam de bal in de handen van Patrick Terpstra dan
was het meestal raak en broer
John bleef niet veel achter.
Met respectievelijk negen en
vijf treffers hadden de Terpstra's een belangrijk aandeel in
de zege.

Kees StokmaE
overleden
Foto: Erick van Cleef

De strijd was voor het overige niet echt boeiend. Daarvoor
was het spel van US van een te
matig niveau. De Zandvoorters lieten zich na een vlot verkregen voorsprong meeslepen
in het tempo van de rode lantaarndrager. Het spel was niet
groots maar wel goed genoeg
voor een 8-4 voorsprong bij de
rust.
In de tweede helft voerde
ZVM even het tempo omhoog
en er werd meerder keren eenvoudig gescoord. Verdedigend
had ZVM soms wat moeite met
een paar aanvallers van US
waardoor uiteindelijk een
eindstand van 22-14 in de boeken kon worden bijgeschreven.
„Het was geen beste wedstrijd," stelde coach Dirk
Berkhout. „Vooraf hadden we
afgesproken zo snel mogelijk
afstand te nemen van deze tegenstander en dat lukte. Het
positieve is dat we verdiend
gewonnen hebben. Na die snelle voorsprong konden we het
ons veroorloven slecht te spelen, maar eigenlijk moetje dertig keer scoren tegen zo'n
zwakke tegenstander."

ZANDVOORT - Maandagmorgen is plotseling Kees
Stokman overleden. Stokman werd 61 jaar en geniet in
Zandvoort veel bekendheid
in de voetbalwereld.
De oud-medewerker van de
KPN-post, speelde onder andere in de eerste elflaJlen van
Zandvoortmeeuwen en TZB.
Na zijn voetbalcarriere bleef
Stokman nauw betrokken bij
de voetbalsport. Hij werd
scheidsrechter en floot jaren
jeugdwedstrijden bij de drie
Zandvoortse
voetbalclubs.
Ook dit seizoen was hij te zien
op de velden van de voetbalclubs. Zandvoort'75 deed nooit
tevergeefs een beroep op hem
voor het leiden van wedstrijden voor de seniorenelftallen,
en ook bij de jeugdwedstrijden
van TZB en Zandvoortmeeuwen was hij graag gezien.

ZANDVOORT
KORT
Excursies

ZANDVOORT - Op zaterdag 12 december is er een fietsexcursie naar de nieuwe natuurprojecten van het Provinciaal
Waterleidingbedrijf
Noord-Holland in de Kennemerduinen. PWN wil duinmeertjes en zandverstuivingen
maken. De excursie vertrekt
om tien uur vanaf ingang Bleek
Doelpunten vrouwen: Mireil- en Berg aan de Bergweg (achle Martina 4, Claudia Paap 3, ter de hockeyvelden van HBS
Marielle Peet l, Sylvia Blom 2, in Santpoort-Zuid).
Wendy van Straten 1. Mannen:
Patrick Terpstra 9, John Terpstra 5, Peter Pennings 4, Erwin Verkiezingen
Spruit 2, Arjen Molenaar l, EdZANDVOORT - Mevrouw
win Berkhout 1.
Aranka-Goyert, fractievoorzitster van het CDA in de provinciale staten, is maandag 15 december te gast in de Calvijnzaal bij de Gereformeerde
Kerk op de Julianaweg. Het
CDA in Zandvoort nodigt haar
uit vanwege de provinciale verkiezingen op 3 maart volgend
jaar. De Zandvoortse CDAraadsleden Hogendoorn en
Versteege geven eveneens een
toelichting op de actuele politiek. De openbare bijeenkomst
begint om acht uur en bezoekers mogen volop vragen stellen en mee discussiëren.

Judotalenten schitteren bij Kenanyu

Portiers

ZANDVOORT - De politie
houdt op dinsdag 15 december
een voorlichtingsbijeenkomst
voor portiers over de nieuwe
eisen die sinds juli van dit jaar
gelden. De bijeenkomst is bedoeld voor eigen portiers van
horecabedrijven. Portiers van
beveiligingsbedrijven vallen
onder een andere regeling. Do
portiers en horeca-ondernemers zijn om twee uur welkom
op het politiebureau op de Hogeweg.

In de B-lijn waren mevrouw
Van Ede en de heer Bakker
goed op dreef. De eerste plaats
met 65 procent was hun deel.
Op een procentje achterstand
werden de dames Baard en
Spits tweede. In deze groep
gaan mevrouw Janssen en de
heer Santoro onveranderd aan
de leiding met een royale voorsprong op nummer twee, de
dames Baard en Spits.

Verzamelbeurs

ZANDVOORT - Munten,
postzegels, oude boeken, telefoonkaarten of speelgoed. Het
is allemaal te koop tijdens de
verzamelbeurs op zondag 13
december in het Gemeenschapshuis in de Louis Davidsstraat 17. De beurs duurt van
tien tot vijf uur. De toegang is
gratis.

Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)
Maandag tot en met donderdag:
OO.OO-OTTOO ZFMNonstop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-12.00 De Watertoren
12.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-20.00 ZFMNonstop
20.00-22.00 De Kustwacht
22.00-24.00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00.00-07.00
07.00-09.00
09.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-22.00
22.00-24.00
Zaterdag
Zaterdag:
00.00-OffOO
08.00-10.00
10.00-12.00
12.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-24.00
Zondag:
00.00-09.30
09.30-10.00
10.00-12.00
12.00-17.00
17.00-19.00
19.00-24.00
21.00-24.00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Sport
v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
EurobreaKdown
BPM
ZFMNonstop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & PaddocK
DeCocquerell
De Kustwacht
ZFMNonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht
Kustwacht Report

NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/ZFM

Staaroperaties

Frank van der Veld lacht. Hij heeft zijn tegenstander in een ijzersterke houdgreep

ZANDVOORT - De clubkampioenschappenjudo voor zes, zeven en
acht jarigen is in Sportcentrum Kenamju een overweldigend succes geworden. De finales werden afgewerkt
onder het toeziend oog van Sinterklaas en Cor van der Geest. Bovendien zagen vele trotse ouders geweldige partijen van de jongste judoka's.
De zesjarigen waren verdeeld in twee
poules van acht deelnemers. Het toernooi was zo ingedeeld dat iedereen zeker twee keer op de mat moest verschijnen. De partyen duurde maximaal
twee minuten. Deze twee minuten waren te kort voor de meisjes Sharon
Spruit en Debbie de Jong. Deze twee
dames maakten er een eneverende partij van zonder dat het in de normale
wedstrijdtijd tot een beslissing kwam.

Beide meisjes hadden de grootste lol
en probeerden de aanwijzingen vanaf
de kant goed op te volgen. Bovendien
gingen zij tot het uiterste mede door de
luide aanmoedigingen van hun ouders.
De beide kemphanen deden vrijwel
niets voor elkaar onder waardoor tweemaal verlengd moest worden. Sharon
Spruit wist uiteindelijk met minimaal
verschil te winnen van Debbie de Jong.
In de volgende ronde moest Sharon het
opnemen tegen de sterk jodoende Kathinka Becker en ook deze partij werd
door haar gewonnen met een houdgreep. In de strijd om de derde en vierde plaats bleek Anthony van der Moot
het judo-spel beter te beheersen.
In deze leeftijdscategorie ging de finale tussen Michael Molenaar en Frank
van der Veld. Laatstgenoemde deed
het uitstekend en mocht na een prach-

tige judopartij een fraaie winnaars-medaille in ontvangst nemen.
Bij de zevenjarige waren het naast de
judoka's ook de ouders die zich lieten
gelden. Deze ouders leefden enthousiast mee met hun kinderen. De nog
niet zo lang de judosport beoefende
Mitchell Schoorl kwam voor zijn eerste
partij op de mat tegen Jearral Lijnzaat.
Jearral rukte en sleurde Mitchell over
de mat maar kreeg hem niet op de
grond. Mitchell slaagde erin een worp
over te nemen en hield Jearral in een
houdgreep en ging daardoor over naar
de winnaarspoule.
Uiteindelijk ging de finale tussen Nigel Berg en Guus Inden, die in de voorronden al hadden laten zien over het
nodige talent te beschikken. Door vele
variaties toe te passen trok Guus Inden
de partij naar zich toe en mocht zich

kampioen noemen. Ivar Lagas legde
beslag op een keurige derde plaats.
In de oudste categorie, acht jaar, trok
judoka Renee Rubeling alle aandacht
van de toeschouwers. Alle jongens wilden van dit meisje winnen, maar dan
moesten zij van goeden huize komen.
Renee ging onverschrokken de wedstrijden tegemoet. Na het beginsignaal
trok zij flink ten strijde en gooide de
tegenstanders met een heupworp op
de rug. De ene jongen hield het langer
vol dan de andere, maar allemaal gingen zij ten onder. Ook hield Renee Rubeling menig tegenstander in de houd. greep waardoor alle partijen winnend
werden afgesloten. Onder luid applaus
nam Renee haar wel verdiende gouden
medaille in ontvangst. Bas van Dam
werd heel fraai tweede en de derde
plaats was voor Yoey Philips.

ZANDVOORT - Leerlingen
van het Novacollege collecteren op 16 december op verzoek
van het Rode Kruis voor Tibettanen met staar. Zij zamelen
geld in zodat deze mensen via
een operatie van hun blindheid
genezen kunnen worden. De
Tibettanen krijgen een nieuwe
lens.

Klaverjassen

ZANDVOORT - TZB houdt
op vrijdag 11 december een
klaverjasavond in de kantine
aan de Kennemerweg. Inschrijven kost tien gulden per
koppel. De opbrengst gaat
naar de prijzen van een loterij
tijdens de avond en naar de
softbalafdeling van TZB.
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jjbfoiintn tw«d*.kerstdag gtopcnd yin 10.00 tot 17.00 uur. Sotsttrbtrg zondig gtoptnd.van 40,00 tot 17.00 uur.

PHILIPS l
GEZICHTS

BRAUN

Onze huiscollectie
heeft geen reservebank...

l*l TEFAL 8 PERSOONS BRAUN COMBI MAX

IBCC PRIJS}

icc PRIJS}

119.-

EHazüö

bekendste meubelmerken bij ons
binnen

HEMEL 1

Merken als Jon bijvoor-

BRAUN LUXE

die u heerlijk laten lezen, luieren en

Met afneembare voet, hakmolen, slagroomgarde en meng-

* T E F A L GRILL

leven Een merk dat prima past m
onze exclusieve huiscollectie Want

l 'blaten, thermostaat. Adv*159.-

1

IBCC PRIJS:

naast Jon vindt u nog een groot

89.-

79.35.-

IBCC PRIJS:

en meubels die woonwinkelen bij

Waterdichte,
/
oplaadbare
|l
Philishave.
Bekend van TV. Adv>339.

tBCC PRIJS}
PHILIPS HANDMIXER

190 Watt, 3 standen garden
en deeghaken. Ady'59.-

aantal andere eigenzinnige merken

PHILIPS ELEKTRISCHE
TANDENBORSTEL
'1:144:1:1114
589.
HP510 Oplaadbare elektri:
.m
(IjjS^
sche tandenborstel met
PHILIPS cd .b*
active tip. Adviesprijsl 69.COOLSKIN
T
SCHEERAPPARAAT

Mondileder Stoutenbeek zo bijzon-

Radio+CD-speler+ alarm."220.-

1:144-J:»I4- 144.50

BCCPR/JS]

SIEMENS 1300 WATT
Metalen buizen en elekIronisch regelbaar. Adv'298.-

GRUNDIGYACHTBOY

l;t«f«lJ.-j^-»
189>.
MOULINEX 1600W

Wereldradio met 9x korte
golfbereik. Adviespriis'119.-

Elektronisch regelbaar, ;telescópische zuigbuis en 6 voudig
luchtfilter. Adviesprijs '357.-

IBCCPHJS]

FLATBED SCANNER

64.75

229..

4800D.PJ, incl. drivérs eii NL
software. Adviesprijs'149.- ..

iBCCPR/JSlfliiWlU

NILFISK STOFZUIGER
Topkwaliteit. Hoge [prestaties
'in reiniging door. uniek
filtersysteem.

1:If*l'J:ir^

399.'

BCC PRIJS}
PHILIPS BEAUTY-SET PHILISHAVE
Luxe LADYSHAVÉ met diverse OPLAADBAAR

PANASONIC DISCMAN
Incl. adapteren hoofdteletoon.'199.-

F.-MWJ.-IM.* 127.50
10 sec. ESP, incl. speakerkit'440.-

OH323!» 199.95

rhanicure en huïdmassage in raat, dus overal te gebruiken '169.fraaie cassette. Adv.-15^^: |;TrfWJ;„U
99,.

der maken Of u nu komt om te

F;M*iJ:JfÉ»' 26,50 CANON^
KLEURENPRINTER
SONY KLOKRADIO CD BJC620 Supersnel, 4 inkt-

129.-

J-1OT

>
4 Met PHILIPS
'
CLEO-lampén. |
• •
Verrijd-en
^j"^^;.!
verstelbaar ^~~~?'
statief. Adviesprijs'949.-

49.-

beeld, met onnavolgbare designs

extra hulpstukken, :
Adviesprljs'230.- •

10LAMPS *

IflCCPRfJS]

Gezellig racletten of gourmetten. Incl. 6 pannetjes.
AdviesprijsMog.-

laten we alleen de mooiste en

PHILIPS 1000 WATT
STOFZUIGER
;
HR6300; Stille stofzuiger

keukenmachine met snijplaten,
raspplaten, sikkelmes, kneedhaak en slagroom klopper.

Wij (van Mondileder Stoutenbeek)
zijn, net als u, best kritisch. Daarom

Gewekt worden met alarm of
muziek. Adviesprijs'45.-

IBCCPRIJS:

8 pannetjes voor.zien van
anti-aanbaklaag. Adv'197.-

...vandaar Jori.

PHILIPS KLOKRADIO

TL:buizen.
Adv.'129.-

. sche tandenborstel,
klinisch bewezen:
poetst beter.
':

DECTHUISTELEFOON IJL,
Digitaal, niet afluisterbaar, l "
ruisvrij. Adviesprijs'429.l*

239.-1*

iBCCPRfJS

liggen of te zitten: we zorgen

B?

ervoor dat u alleen het beste vindt.

JL. PHILIPS FRÏTEUSE
^l 2.2 liter, lift, kijkvenster en
*luitwasbaar filter. Adv'200.-

IBCC PRIJS:

115.-

BRAUNFLEXCONTROL
Met tweeling scheerblad en
zwenkend scheerhoófd. *199.-

Met. RVS element, auto-

>

45,-

SNOERLOZE :
WATERKOKER
Automatische afslag en droogV
kook*beveiliging.^Adv*49!-

Stoutenbeek

TEFAL FRITEUSE

Wij komen graag bij u thuis.

Met uitneembare binnenbak
dus zeer eenvoudig schoon

Mondileder Stoutenbeek Diemen Sniep 7 (Meubelboulevard Diemen), ringweg Amsterdam afslag Si 13
Telefoon (020) 600 87 59 Soesterberg Amersfoortsestraat 76 Telefoon (0346) 35 20 07.
Bezoek ons ook op Internet www Stoutenbeek nl

TD6200; "Beste Koop!". '449.-

PHILIPS ^ -.
SNOERLOZE
WATERKOKER
Adviesprijs "79.-

mondilcdcr

PHILIPS DECT

[BCCPR/JS:
^_

BRAUN SILK.EPIL

Complete kappersset voor
thuis. Adviesprijs'69.-

USR

IBCC PRIJS}
169.RQNDE FRITEUSE v' .'r

PHILIPS \
LADYSHAVÉ AQUA

2 Liter, régélbare thermostaat,
vet filter .diepvriesstand.

'• -'-•• ••-'119.-. . -';.'• : • • • . - ; PRINCESS ROYAL
TWIN
IBCCPRU5]

-^19.95

36.95

>

169.-

BOSCH 1200 WATT
régélbare zuigkracht lüchtfilter en rolsnoer. Adv.'299.-

'l:l*M-J:1ïl4139.1100WATT COMPACT

TOPKLASSE déct telefoon. '549.-

—1MI&

379.-1*

BOSCH DRAADLOOS!*
CT1; Optimaal beveiligd, LCOscherm, 10 memo's. Adv"299.-

V

149.-I*

PHILIPS DRAADLOOS l*
PHILIPS CD-CÖMPO

Telefoon, hieuw design. '149.-

Radio + cassette + CD-speler, hoog
vermogen, niéuw desiga Adv.*330.-

EH3E3n>

i

^A-

95.-

•i.»j.ï.iiï4
\BCCPRIJS: 255.50

Metalen buizen, rolsnoer.

PLAYSTATION

29.-

. Kqffiezettér en snoérlôze
waterköker in één. Adv'129.-

r.-MPtJ.w»
339.
SIEMENS GIGA-SET

IBCC PRIJS]

Shoerloze ladyshave óók
geschikt voor onder de
douche. Adviesprijs'59.-

EH333IÖ

Met ingebouwde oordopjes.'110.-

l:{«*i-J:im

HR8210. Regelbaré zuigkracht oprolsnoer en metalen
buizen Adviesprijs'269.-, ..

PROFESSIONELE
TONDEUSE

mfr

SONY WALKMAN:

PHILIPS :1200 WATT

89.-

IBCC PRIJS" 1 9 . 9 5

Sterke motor, optimale zuigkracht, metalen buizen, Air?
Clean-filter. Adviesprij's'449.-

89.- 0332310 259.

Epileer apparaat en ladyshavèr in één, incl. luxe etui.
De Ideale manier van ontharen. 'A'dvlesprljs'169.-

™™
IBCC
PRIJS:

MIELE STOFZUIGER

Console+Dual Shock Controller,

DIGITALE PERSONEiM
WEEGSCHAAL :

PP
-« «•-

Duidelijk afleesbaar display..

PHILIPS PORTABLE

LISÖfiLi£i>

14PT; Kleurentelevisie,
a'standbediehing. Adv.'525.-

QRAN TURISWIO
:
Playstation Racegamè: '129.95

19.95 LIaWAlli>

329.- l ICC PRIJS]

CARMEN KRULSET
18 rollers in 2 maten. Adv.'99.-

BRAUN
8-10KOPSII

Warmte,..
waar en wanneer u maar wilt

SONY LUXE RADIO
CD-RECORDER

FONDUE-SET

Geschikt voor alle soorten ZETTER • -S .
fondue. Régélbare thermo- Zwenkfiltër en druppelstop.
staat en anti-aanbaklaag.- -Adviesprijs '59.Adviesprijs*119..
:

IBCC PRIJS:

79.-

(

TJH323E»
35.- BRAUN SNOERLOZE
10 KOPS THERMOS KRULLER

Koffiezetter met handige
. warmhoudkan.Adviesprijs'69.-

IBCCPR/JS]

MOULINEXOVEN

Snöerloze volumeborstel,
overal te gebruiken. Adv."éè.-

-39.- oaazüDL 35.-

/

Compacte oven mét regelbaretHermdstaat.
Adviesprijs,M49....'
> '
RQ »
IBCCPRJJS]

ZONDER ELEKTRICITEIT

CFDV3; AM/FM/LG tuner, cassettedeck,
uitgebreide CD-speler, Megabass, incl.
afstandbediening. Adviespriis*330.-

"

a
'

'iï
V

MOULINEXSTOOMBOUT
Drinkt gewoon Uit de kraan
met sproeier. Adviesprijs'59.-

_

STRIJKBOUT

35>

Régélbare thermostaat, en
krasvasteRVSzool.;
Adviesprijs *3ë.-

> 19.95

IBCCPRU2
s> SANDWICHMAKER
oS.1 Razendsnel een heerlijke

PHILIPS KLEUREN-TV/
VIDEO COMBINATIE

iBCCPRWi:
ï

14PV172; 37cm HiBri beeldbuis, ingebouwde videorecorder met showview programmering en PDC, videokoppen
met laser techniek, timer voor
6 programma's / 31 dagen
vooruit, afstandbediening.
Adviesprijs*1145.-

ELEKTRISCHE
KACHELS
Alle soorten en maten.

ji
Voor alle kille en koude dagen is de energiezuinige Zibro
Kamin kachel een uitkomst. In voor- en najaar kunt u de
centrale verwarming uitlaten, 's Winters is het een prima
bijverwarming. Voortaan heeft u het snel, voordelig en
aangenaam warm in uw woonkamer, keuken, studeer- of
hobbykamer... precies daar, waar u dat maar wilt. Een afvoer is

v.a.25.ELEKTRISCHE DEKENS

-

«l PHILIPS CITRUSPERS
^ISÓOcc, met afneembaar
,21 reservoir. Adviesprijs*49.T

.• ,_^_^

: Ruime

.keué ;in. Philips,
Inventum, Drèamland en
Martex,'

25.- IBCC
[^—
PRIJST

B CC B E T E R EN G O E D K O P E R
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
,".:
.•:
;
Rivièradreef 37 (Superstore)'

I

BEVERWIJK
1500m2 Superstore Beter en goedkoper!
BreestraatSS

IZAANDAM
11500m2 Superstore Beter en goedkoper!
l Westzijde 55 -'(onder Dirk v:d. Broek)

20 ELEKTRO-SUPERS
IN DE R ANDSTAD
AMSTERDAM - AMSTELVEEN - ALKMAAR ~ 'T
BADHOEVEDORP-DEN HAAG- .
'••' ZOETERWOUDE - ZOETERMEER LEIDSCHENDAM - MAARSSENBROEK HILVERSUM - UTRECHT-ZEIST

OPENINGSTIJDEN

maandagmiddag
dinsdag t/m vrijdag
zaterdag ... . . . .". .

13.00 tot 18.00 uur
09.30 tot 18.00 uur
09.30 tot 17.00 uur

KOOPAVONDEN
donderdag .. ... . .

.19.00 tot 21.00 Uur

niet nodig. Zibro Kamin kachels zijn verplaatsbaar en branden
op Zibro Plus met een rendement van
bijna 100%. Zibro Kamin kachels en
Zibro Plus brandstof zijn bij onder-

amin

staande dealers te koop.

VERPLAATSBARE KACHELS

AALSMEER
AMSTELVEEN
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM

C.T.A.V. Welkoop
Fixet
Jaspers Klimaatbeheersing
Jaspers Klimaatbeheersing
Pittenspecialist
Spijker Idee B.V.

AMSTERDAM
BADHOEVEDORP
BUSSUM
HUIZEN
LANDSMEER
LOOSDRECHT
OUDERKERK
A.D. AMSTEL
WEESP
WETERINGSBRUG
ZANDVOORT

W. Burger en Zoon
van Beem IJzerwaren
Kluck IJzerwaren & ZN
Sjef van Beurden
Fa. Notten
Doeland

•Dorpstraat 63
Dorpsstraat 108
2e H. de Grootstraat 64
Haarlemmerweg 135
Kinkerstraat 4
W.C. Waterlandplein,
IJdoornlaan 261
Meeuwenlaan 315
Badhoevelaan 119
St. Vittusstraat 17
Langestraat 10
Noordeinde 136
Rading 146

Gijs de Haan
Fakkeldij Installatie
Van Vliet Caravans
Fa. Zantvoort

Zandvoorts Nieuwsblad

dameslaars
in zwart leer 139,95

Kerkstraat 34
Slijkstraat 24
Luisserweg 40
Swaluestraat 7

Fa. P. Klein
VOMAR

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Zandvoort - Haarlem Stad.- Utrecht - Amstelveen - Haarlem Cronjé

Fa. Veldwijk

AKO
• .Ga,,voor een''presentatie vande nieuwste.. módeMen
;.en een 'demonstratie naar de dealer bij u;in de'buürt.
"•.•Ofistuur; de; bon in prrïeen. brochure aan 'te vragen.

Fa. Gansner & Co,

Adres..
Postcode:
S

Woonplaats:

.

Knip de ingevulde bon uit en stuur die in een ongefrankeerde envelop naar:
PVG International bv. Antwoordnummer 10547, 5340 WB Qs$.

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort

. v/m

Naam:.

Kerkstraat 12, Zandvoort

l

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 57136T 2-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Door het dak gegaan
• Dakkapellen in alle soorten en maten
• Traditionele constructies,
zeer goed geïsoleerd.
• Van onderhoudsarm en
degelijk materiaal.
• In één dag geplaatst
d.m.v. prefab elementen.
• Dubbel glas
van binnenuit te reinigen.
• Verzorgen van melding
of bouwvergunning.
• Doorlopende garantie
en financiering mogelijk.
• Aantrekkelijke project kortingen.

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Rijft aan Ruimte met Ruiter

Hogeweg 2, Zandvoort

vraag naar onze documentatie, bel: 072-5022700, fax: 072-502273°

Shell Geerling
DeVonk

Vondellaan 2*, Zandvoort

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Station"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

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

Ruif^l
DAKKAPELLEN

Bezoek ome showroom.openingstijden ma-vt 9.00-17 30 u ia.: IOOO-H 00 u..ndiei'Nijverhc!dsteiiem 14. I6*5VX Urs
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U syt wellecome
Beeckestijn
vormt een schitterend decor voor

een sfeervolle kerstmarkt

Foto Buitenplaats Beeckestijn

Schapen- en ganzenari|ven op
kerstmarkt Beeckes
Buitenplaats Beeckestijn is het volmaakte decor voor een sfeervolle
kerstmarkt. Rondom feestelijk verlichte kerstbomen en brandende vuurpotten presenteren zorgvuldig geselecteerde exposanten komend weekend
een scala aan hoogwaardige kerstartikelen. Er zijn tal van demonstraties en
kan men tips en ideeën opdoen, variërend van brocante tot serviezen, van
patchwork tot cooning en van avondkleding tot kaarsen.
De opzet van de jaarlijks druk bezochte markt,
is bewust kleinschalig, waardoor het intieme
karakter gehandhaafd blijft. Naast de kramen
buiten, is ook het museumgebouw nadrukkelijk bij deze manifestatie betrokken.
Traditiegetrouw worden de achttiende en
negentiende eeuwse stijlkamers omgetoverd in
een eigentijdse kerstsfeer door een aantal vooraanstaande bloemarrangeurs. Een scala aan
producten, zoals zilverwerk, droogbloemvariaties, klein antiek, serviezen en aquarellen,

wori
erdieping van het hut
den.'
grote variatie in het ai
DebfJlSelingbod is
spireren zelf een
warme;
^ in huiselijke
kring.
ities kaarsen nj&en en opmaaan bui Een
ken vailjif^rstmlï^Jen drage
presentaö^van avoiMkj.edii
l
heidsspecfffljste comple'
iet gel
Een vast onatfedeel van de
Kerstmarkt is dlpehaapherc
Schotse bordercó^^^De h€ <
met behulp van zjffia borcferc^
kudde bij elkaar Mot. Een
der onderdeel vorrn^fejaar
Verder is zowel in de^SffijLvoornët-huis als in
het noordelijk koetshui^v^eyende muziet
te beluisteren. Koren en muz:
werken hier belangeloos aan mee. In
van het museum kunnen bezoekers
tussen elf en twee uur gratis hun schil!
laten taxeren door beëdigd taxateur Wi
Winter.

Ster van Bethlehem', de traditionele kerstshow van
het Artis Planetarium, wordt de komende weken
voor de tiende keer getoond. Maar tevens voor de
laatste keer. Volgend jaar komt er een nieuw programma rond het onderwerp Millennium.
Midden-Oosten was te zien.
Ook wordt duidelijk dat Jezus
waarschijnlijk twee jaar voor
het begin van onze jaartelling
in de zomer ter
wereld is gekomen.
'De Ster van
Bethlehem' is
bij uitstek een
familieprogramma. Rond
de koepel van
het
Planetarium
straalt ook de
tentoonstellingsruimte de
bijzondere
sfeer van
Kerstmis uit.
Het programma
wordt in de
komende kerstperiode dagelij ks regelmatig
vertoond.
Daarnaast is
voor de liefhebbers ook nog
elke dag om twee uur de voorstelling 'Suske en Wiske en de
Verdwenen Sterren' te zien.
De Ster van Bethlehem. Artis,
Plantage Kerklaan 40, Amsterdam.
Van 12 december tot en met 3 januari. Met een Artis entreebewijs is
het Planetarium (bij de hoofdingang
van Artis) gratis toegankelijk.
Inlichtingen: 020-523.3452.

(ADVERTENTIE)

"MUt-AN",
MEESLEPEND EN
MAGISCH VOOR
JONG EN OUD!
"Mulan", de nieuwste Disney animatiefilm.
Nu te zien In de bioscoop.

: 's Middags, doordeweeks, bent u bij Pathé Cinemas meestal
goedkoper uit, voor allé films! Informeer naar onze voordelige
middagtarieven bij de kassa van het theater bij u ih de buurt.
Voor reserveringen:
Nationale Pathé Bioscoopreserveringslijn 0900.202 53 50 50ct/pm|
•Raadpleeg d» plaatselijke bloscóopagenda voor het (llmianbod en aanvangstijden.
.

Gedekte
tafels,
smakelijke
stillevens
en feestelijke
festoenen,
tonen de rijkdom en pronk
van het Hoge
Huys

Foto Robert Mulder

Ronddwalen door met
kaarsen verlicht slot
.^fS?

ruïne mubuupttlurlrtlllblelual.M.DCMGVUC vlilciallla / vuijrK^w, «.. .*.....-. v-.r - • .

Ü vindt alle adressen van Pathé Cinemas in de GOUDEN GIDS. ' .

Om iets van de negentiende eeuwse kerstsfeer te proeven, is het
Bijbels Museum in
Amsterdam een goede
tip. Gangen en kamers
zijn er de komende
weken versierd met
guirlandes, draperieën
en sparrentakken in de
stijl van eind vorige
eeuw. De familie
Brandt, die honderd
jaar geleden het pand
bewoonde, zal 'in
levende lijve' aanwezig
zijn. Op Eerste
Kerstdag is een concert te beluisteren, terwijl op Tweede
Kerstdag een marionetten-kerstspel wordt
opgevoerd.

wgrd inj,2éö|gïbouwd. In de
"d"dëleeig|en vorrode een p^Sdijsboom - dit
jaar gegMgtst op jp^birinenplaats van het kasteel^ë^fankgridiging vas|Kerst.
De bovenste zalen yju|fti§r Muiderslot zijn vermet kransen|fgèifrige kruidenruikertjes
(tus"sFfflït|5feWneen pronkbed in bruiloftstooi.
In de wliffênzaal is een lauwerbanket aangericht terjBerinnering aan het armenmaal van
uet.rrjjdpileeuwse Kerstmisgilde. De burgers
_ mten van dit gilde nodigden jaarlijks
twaalf armen uit voor een kerstmaal, als symbolisch gebaar en verwijzing naar Christus en
het laatste avondmaal.
De benedenzalen ademen de sfeer van de

Negentiende eeuwse
kerstsfeer herleeft
in Bijbels Museum

In de tweede helft van de
vorige eeuw ontwikkelt zich
in Nederland de gewoonte om
in huiselijke kring Kerst te
vieren. De kerstboom, versierd met 'honderde nieuwe
voorwerpen van luxe en
smaak, en tal van uitheemsche vruchten...', zoals een
krant in 1863 schijft, verovert
de huiskamers van de gegoede burgerij. Salons, eetkamers en trapportalen worden
opgesierd met guirlandes,
draperieën en dennengroen.
Op feestelijk gedekte tafels
worden uitgebreide kerstmaaltijden geserveerd.
In die tijd vieren ook de laatste bewoners van het statige
huis aan de Amsterdamse
Herengracht, waarin tegenwoordig het Bijbels Museum
is gevestigd, Kerst. Het zijn
Andreas Ludwig Brandt, zijn
vrouw Deborah Petronella
Brandt-Van Eeghen en hun
dienstmeid Claesje.
Bezoekers kunnen de sfeervol versierde woonvertrekken
bewonderen en van 19
december tot en met 3 januari
te gast zijn bij familie Brandt
zelf.

wordt de toverlantaarn
tevoorschijn gehaald om een
kerstverteling te vertonen.
Op Eerste Kerstdag kan men
genieten van een sfeervol
kamerconcert en op Tweede
Kerstdag van een marionetten-kers tspel.
Ook worden er literaire
salons gehouden en wel op 27
december en 3 januari, waarbij, net als in de vorige eeuw,
Hans Christian Andersen te
gast zal zijn als vriend van de
familie Brandt. Een ander
negentiende eeuws gebruik is
het 'tafeltheater', dat op 30
december te zien is met een
sprookje van Andersen.
Maar ook van het dagelijkse
leven uit die tijd, kan men
getuige zijn. Zo leest de heer
des huizes elke ochtend voor
uit de bijbel en worden er
psalmen dan wel kerstliederen gezongen. Tijdens de koffie bespreken de heer en
mevrouw Brandt 'actuele'
zaken of doen een spelletje
domino.
Dienstmeid Claesje serveert
de lunch en trekt zich daarna
weer terug in 'haar' keuken
waar ze de avondmaaltijd
voorbereidt of zit te handwerken. Zoals een echte keukenmeid betaamt, is zij goed op
de hoogte van wat zich allemaal in huize Brandt afspeelt
en is graag bereid dat wereldkundig te maken.
Het Bijbels Museum is
gehuisvest in twee prachtige
grachtenpanden uit de
Gouden eeuw. Aan voorbije
tijden herinneren nog de ontvangstzaal met het eerste
grote plafondstuk van Jacob
de Wit, twee authentieke
zeventiende eeuwse keukens
en de grote tuin achter het
huis.

Dienstmeid Claesïe aan tiet
Keuken f§S s

in.de
jseventtendte eeuws*
,V& V, ,\,«SSfX^.^ -^;XS> &.-.N \^ . •» -\*. *«.V;., •.v^

Zo kan het publiek meebeleven hoe een vooraanstaande

familie de kerstdagen doorbracht. Op 20 en 23 december

1

'Kerstsier, een gastvrij onthaal
rond 1870.' Bijbels Museum,
Herengracht 36C, Amsterdam, tel.
020-624.2436/020-624.7949.
Kcrstinrichting: 11 december t/m 6
januari. Levende geschiedenis: 19
december t/m 3 januari. Alle voorstellingen beginnen om 14 uur.

Kerst Kreatief Beurs biedt talloze ideeën
Het is alweer voor de
negende keer, dat in
Mijdrecht de Kerst
Kreatief Beurs wordt
gehouden. Op zondag 13
december toont een
groot aantal hobbyisten
hun zelfgemaakte artikelen in 'De Meijert'. Van
brooddeegfiguren tot
echte kerststukjes en
van driedemensionale
kaarten tot hoeden.
Dit jaar nemen zo'n dertig
hobbyisten deel aan de beurs.
Wat ze laten zien is zeer gevarieerd, zoals teddyberen,
handbeschilderde houten
wandpanelen, kleurige kaarsen en grappige gipsfiguren.
Uiteraard haken de deelnemers met hun zelfgemaakte
artikelen in op Kerst: kerststukjes, kerstboompjes, kerst-

figuren en kerstkaarten.
Veel nieuwe deelnemers heb-

ben zich dit jaar voor de beurs
ingeschreven. Zo zijn Jeanette
.^,
^

WocSN,

_\

£ibiamtt ' .

V

29-3-1998 •"
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Vanaf j&atierdag is het kerstfeest op het
Muidcistot. De zalen van het*kasteéf,
-fltKbt en met 27 december verlietit
et kaarsen en er worden kerstlëzingen in de Ridder/aal gegeven^^
Bezoejters mogen vrij ronddwalen
doojjpet sleÉ^Aontvangên. bij dej?'
rondleiding op
papier.,

Beeckestijn Kerstmarkt. Buitenplaats Beeckestijn,
Rijksweg 136, Velsen-Zuid. Openingstijden zijn dagelijks van 11 tot 18 uur. De toegangsprijs bedraagt 7,50
gulden, inclusief bezoek aan het museum.

Artis Planetarium toont
'Ster van Bethlehem'
In 'De Ster van Bethlehem'
reizen de bezoekers met een
reusachtige Zeiss-sterrenprojector tweeduizend jaar terug
in de tijd. Op
de grote koepel van het
Planetarium
verschijnt de
sterrenhemel,
zoals die er
ten tijde van
Jezus' geboorte uitzag.
Van waar
kwam die
zeldzame
ster? Ging het
om een vlammende
komeet, om
de explosie
van een ster
aan het eind
van haar
leven of om
een bijzondere samenstand van heldere planeten? In de dertig minuten
durende voorstelling passeren
deze drie mogelijke verklaringen van de befaamde 'Ster' de
revue.
Tijdens de voorstelling blijkt
dat er rond Jezus' geboorte
inderdaad sprake was van een
bijzonder sterrenkundig verschijnsel, dat alleen in het

Sinterklaas heeft
zijn hielen nog niet
gelicht, of de kerstevenementen barsten
weer in volle hevigheid los. Liefhebbers
van kerstmarkten,
kerstconcerten,
kersttentoonstellingen, kerstsamenkomsten en kerstshows,
kunnen hun hart dan
ook volop ophalen.
Ze hebben het maar
voor het uitzoeken.
Het aanbod is echter
zo groot, dat het
moeilijk is om een
keuze te maken. Om
het u iets gemakkelijker te maken,
geven wij op deze
pagina Uit & Vrije
Tijd een overzicht
van de meest opvallende kerstevenementen in de regio.

\*•v -lV_>-:
•^

Oude leesboeken veranderen in prachtige kunstwerken, door

op opengeslagen bladzijden decoraties en een rijmpje aan te
brengen

Heil en Henny Jellema voor
het eerst aanwezig met zelfgemaakte hoeden. Dit creatieve
duo uit Aalsmeer toont een
aantal zeer modieuze maar
toch draagbare hoeden.
Nieuw dit jaar zijn ook de
sprookjesboeken. Oude leesboeken veranderen in prachtige kunstwerken, door op
opengeslagen bladzijden decoraties en eventueel een rijmpje aan te brengen.
• Bezoekers kunnen op de
beurs niet alleen kerstspullen
kopen, maar ook demonstraties verwachten van verschillende doe-het-zelftechniekcn.
Willen geïnteresseerden deze
technieken zelf onder de knie
krijgen, dan kunnen zij zich
bij een aantal deelnemei s
voor een cursus inschrijven.
Kerst Krcatief Beurs op 13 december
in 'De Meijert', Dr. J.v.d. Haarlaan G,
Mijdrecht. Geopend van 10.30-16.30
uur. Toegansprijs 2,50 gulden; kindcren tot twaalf jaar gratis.

Gouden Eeuw ten tijde van de schrijver en
dichter PC. Hooft (1581-1647), de belangrijkste
bewoner van het Muiderslot. De gedekte tafels,
smakelijke stillevens en feestelijke festoenen,
tonen de rijkdom en pronk van het Hoge
Huys.
In de slotkeuken wordt op decoratieve wijze
aandacht besteed aan het Driekomngenfeest
met de traditionele duivenkater en bonenkoek.
In de schouw staan de verschillende zevenüende eeuwse wafelijzers opgesteld
Op zaterdag 19 en woensdag 23 december worden kerstlezingen bij kaarslicht gegeven in de
Ridderzaal van het Muiderslot. Het aantal
deelnemers hieraan is echter beperkt.
Aansluitend is er een bezichtiging van het versierde slot.
'Kerstfeest op het Muiderslot', Herengracht l, Muiden.
Van zaterdag 19 tot en met zondag 27 december. Eerste
Kerstdag gesloten. Openingstijden: 12-17 uur.
Toegangsprijzen zijn voor volwassenen 7,50 gulden, kinderen tot twaalf jaar en 65-plussers vijf gulden.
MJK/Rabopas gratis. Maximaal negentig deelnemers
kunnen reserveren (0294-261.325) voor de kerstlczingcn,
die op 19 en 23 december van 9.30-11 uur worden gegeven. Kosten 27,50 gulden.

Kerstroute leidt naar ygiiek
schuilkerkje op zolder
Museum Amstelkring,
beter bekend als 'Ons'
Lieve Heer op Solder', is
vanaf morgen tot en met
10 januari in zeventiende
eeuwse kerstsfeer
gehuld. Een speciale
kerstroute leidt tot de
zolder waar zich het
unieke schuilkerkje
'Ons' Lieve Heer op
Solder' bevindt, dat
Hartman in 1663 liet
bouwen voor de katholieken in de wijk.
Traditioneel komen hier
in de kerstnacht nog
steeds mensen bijeen om
de warmte en de gezelligheid van dit kerkje tijdens de nachtmis mee te
maken.
Het museum is versierd met
guirlandes van dennengroen
en hulsttakken. Via vele trappetjes en gangetjes komt men
in de Sael. Een sjieke woonkamer, waarin het lijkt alsof de
vroegere eigenaar, de rijke
koopman Jan Hartman, elk
moment kan aanschuiven aan
de tafel die stijlvol gedekt is
voor het kerstdiner.
Voor het eerst sinds jaren
stelt het museum de eigen,
zeer unieke kerstgroep weer
op. Die bestaat uit ongeveer
veertig terra-cotta beeldjes,
vervaardigd door de
Nijmeegse kunstenaar
Charles Hammes. In de
Tweede Wereldoorlog boetseerde hij op verzoek van zijn
moeder, voor gebruik m de
huiskamer, een aantal beelden
dat het verhaal uitbeeldt van
de aanbidding van het kindje
Jezus door de Wijzen uit het
Oosten. Zijn vader, de schilder
Christiaan Hammes, beschilderde de beelden.
In en rond de oude bedstee
staat een 'levensgrote' neogotische kerststal uit 1890 opgesteld. Ook zijn prenten en
zeldzame voorstellingen te
zien van het Christuskind, uit
de privé-verzameling van de
Amsterdamse kunstenaar
Clemens Merkelbach van
Enkhuizen.
Voor groepen van minimaal
tien personen is het mogelijk
om van 10 tot en met 22
december een speciale
kerstrondleidmg aan te vragen.

Fata GeitJan van Rooij^S

Op zaterdag 12, zondag 13, zaterdag 19,
zondag 20 en zaterdag 26 december
(Tweede Kerstdag) kunt u een rondrit
maken door de feestelijk verlichte binnenstad van Amsterdam met de speciale

Kersttram

Voor de kinderen is de kerstman aan
boord en er wordt een kleurwedstrijd
gehouden Ook wordt er gluhwem en chocolodemelk geserveerd
De Iram rijdt op genoemde data drie keer
per dag te weten een uur, half drie en
vier uur 's middags De duur van de rit is
vijftig minuten Hel vertrekpunt is
Centraal Station/Prins Henarikkade ter
hoogte van het Victoriaholel
Tegen inlevering van onderstaande bon
kost een kaartje (inclusief drankje) 12,50
gulden (normale pri|s 15 gulden) voor
volwassenen Kinderen betalen 8,50 gulden (normale prijs tien gulden) en 65plussers kunnen voor 11 gulden (normale
pri|S 12,50)meeri|den
Telefonisch reserveren kan op werkdagen
bij Tours en Travel Services' 020460.5469

«•«
«^ x.

Zeventiende eeuwse kerstsfeer in
Ons' Lieve Heer op Soldcr' van 10
december tot en met 10 januari.
Museum Amstelkring, Oudezijds
Voorburgwal 40, Amsterdam.
Geopend van maandag t/m zaterdag
van 10-17 uur en zon- en feestdagen
(beide kerstdagen) van 13-17 uur.
Toegangsprijs volwassenen 7,50 gulden, kinderen (4 tot 18 jaar) en 65+
G gulden, MJK gratis. Reserveren
rondleidingen (van maandag t/m
vrijdag kost een rondleiding 50 gulden en op zaterdag en zondag 60
gulden): 020-G24.G604.
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Superkanjer' Reageer ImpulWat ik zoek is een leuke, ge- sief, lief spontaan, beetje
zellige man tussen de 30 en maf, dat ben jij! Ik ben een
40 jaar met goed gevoel voor hollandse jongedame van 31
humor en die houdt van uit- jaar Heb een kindje, een
Dynamisch knipsel/-mediabureau EUROCLIP is met spoed
gaan op z'n tijd, maar ook van vaste baan en hobby's.
op zoek naar
gezellig thuis en kijken naar Houdt jij ook van dieren,
Vondellaan 7
een spannende film. Ik ben terrasje pikken enz ? Reageer
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
35, gescheiden en heb 3 kin- en ik vertel je meer'
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken deren' Boxnummer 833443
Boxnummer 813506.
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkVOORNAAMSTE TAAK
zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot
-Thuis TV kijken
1700 uur Voor info 023-5717177 of 06-52502188
Technisch personeel gevraagd

Mode

Divers personeel gevraagd

Nu

Monet Strijkservice

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
MKID ,id\i>i U Mlit'i kunnen \v<>i<lrn gi*7i*l o\ri l of '2
kolmnrm n \>iti dlc ni <lm i s« Irltri^ionttrn
l'.ir t K nln 1 4 1 1 \ < r u i j / t n wij naar de speciale hou op de
jn-ina . . M | ( IWS"
Hii.iliiiijtr is inojrrlijk t n dr \<>!;;< ndr editie,
/ \ M ) \ < m i U * » M L i n \ S B I VI) ƒ O . i t prr imllmirler.
Muilmj^lijd inii.indd» 17 OOutn
l kunt nu it'k-.1 l cl* foniii h op^fM'ii 023-"5717166 of affji-vi n//c uden .1.111
*
Amdvooils N i » mvsblud. Gaslhiiis-plein 12, 2012
IM / . É i u U o n i i
I N d i i l s i n ^ K mogelijk in de volgende editie en editieconiInn.ilHs
\\ 2 /.indvuoi Is N i n m s h l a d . VinsIeKct-ns Weekblad,
l illmoi iisc ( om ant. »!*• Kotiilr V* ner, Aalsmeerder
( o n t a i i l . 'dl*' i d 11 ics van hel Amsterdams
Si.nlsbl.nl j 6.0K p.'i niilhmeler.
Sluitingstijd iiiaand<i<ï l 5 00 nut
*
lufoi utalii o\ ei o n/r o\erif;e ,ianti ekkebjki* Jidvert< nlh i mul»nalics in dr Micro's /ijn opaaiuiaugop
on/i- kan ion n \( i ki ij»ha,ir
'A'
\oo] h) K-W n ondi t n i iin nier woi d t l regel extra in
t e k t imifi «ebt .u hl. alsmede ƒ ÏJ.50 adm. kosten
*
lïij plaatsing in di Micro's \vmden geen bewijsnuniinei s u i - t u i n d Op %ei /oek HOI d t aan achcrU i n U i - . binten hel \eispifiilingsjrtbird één krant
M i s t i n i i d I l i t i \ o o i uordt ƒ 6,^0 in rekening gchiarlu
Vil. pi ij/, n < \ . l l7."> r /rlïT\\
l knul <!<• it-ksi \.m IIH M i t i o - a d \ e i lenlietombinnlic Z
ti lefoiii-i h <>])£< v «'ti

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
(dn niiimm i is m< I M)ot be/oi "klachten) of/enden aan
Mien»"-. \Wekinedia
IV-lIm- 156 - 1000 V!) Amsterdam
Dok \(»ti rrHcliee-» incl bricfiuiitimer
I)f sltniin^stijdeii •;< Idt n \ oor plaatsing in dezelfde week
\ooi «Ir betaling oimangl n een acceptgiiokaart.

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

DAS Rechtsbijstand
Verzekeringsmaatschappij (125 miljoen premie, 450 mede
werkers), verleent op verzekenngsbasis rechtshulp aan haar
cliënten DAS staat voor de uitdagende taak om de juridische
organisatie uit te breiden met een telefonische klantenservice Daardoor is er ruimte voor klant- en servicegerichte
medewerk(st)ers die mee willen werken aan de opbouw van
een informatiedesk
Wij zoeken enthousiaste

medewerk(st)ers Informatiedesk
(max. 20 uur per week: 5 dagen van 4 uur)
die nu m willen stappen en aldus bij willen dragen aan de
vorming van deze zich ontwikkelende discipline
Zij hebben een bemiddelende rol in het telefoonverkeer
tussen onze juridische medewerker en de cliënt en vangen
het binnenkomende telefoonverkeer op, zij geven voortgangsmformatie en maken waar nodig terugbel-afspraken en
leggen deze elektronisch vast
Voor deze functies zoeken wij mensen die
minimaal HAVO/MBO niveau hebben,
ervaring hebben met PC's,
een goede telefoonstem hebben,
correct Nederlands spreken,
• goede contactuele eigenschappen bezitten,
een klantvriendelijke benadering hebben,
aantoonbare typevaardigheben hebben
Deze functie wordt bij DAS goed gehonoreerd Naast het
salaris heb je recht op 8% vakantiegeld, een 13e maand, reisen studiekostenvergoeding en een premievrij pensioen Je
hebt recht op minimaal 25 vakantiedagen op fulltime basis en
11'/2 ATV dag op fulltime basis
Voor meer inlichtingen kun je terecht bij mevr Els Staal.
Pilotmanager Informatiedesk (020 - 6 518 803) of mevr Karin
Brugman,
Coördinator
van
de
Informatiedesk
(020-6518802)
Richt je schriftelijke sollicitaties binnen twee weken na verschijnen van deze advertentie aan de sector Personeel &
Organisatie, t a v de heer Victor de Bruijn, personeelsconsulent

Thuiswerkers M/V

LEDERMODE
VOOR DEZE WAANZINNIG LEUKE BAAN VRAGEN WIJ
- Mensen die in het bezit zijn van een computer met modem Gezellig winkelen bij het
Onderhoud,
grootste lederwarenhuis van
reparatie,
Mederland
Keuze
uit
500
uEINTERESSEERD?'?''
doe-het-zelf
Stuur dan binnen 7 dagen een sollicitatiebrief voorzien van modellen, en keuze uit 5000
naar Euroclip BV, t a v de heer F Hesp, Postbus 1776, stuks O a leren suede broe<en, rokken, jacks, parka's,
1000 BT Amsterdam Tel 020 - 681 58 15
hesjes, topjes, blouses, body- Al uw klussen en verbouwinwarmers, motorjacks, ook gen in en rond uw huis
met veters zijkant Vanaf Tel 023-5845699
U l T Z E N D B U R O
ƒ89,90 Ook gespecialiseerd
DE KLUSSENBUS
n grote maten Ook op maat
Wij zijn op zoek naar:
an naar eigen ontwerp O a Voor iedere klus, bellen dus
Tel 023 - 5713780
3ountry & Westernkleding en
beheert twee verzorgingshuizen in Amstelveen, te weten DE [rouwkleding Inruil leder en SCHILDER heeft nog tijd v
OLMENHOF voor 97 bewoners en 't HUIS AAN DE POEL voor oont mogelijk Nieuw onze binnen- en buitenwerk Vnjbl
afdeling Ledermarkt, alles uit- prijsopgave
150 bewoners, alsmede 29 aanleunwoningen
zoeken, ± 2000 stuks, 2 halen Bellen na 18 00 uur 5719800
Voor 'T HUIS AAN DE POEL zoeken wij zo spoedig mogelijk [o a rokken, broeken, jacks,
nesjes enz v a ƒ 25), 1 bètaeen
Ben jij de techneut die wij zoeken7
en, zie rode kaartjes
Reageer dan meteen'
Massage
Amsterdam-Centrum, NieuBel of kom langs.
wendijk 164, Bebop Tel 020Technicum Amsterdam / Ceintuurbaan 312
6381306 Alle dagen open
020-5737220
van 10 00 tot 10 00 uur, zater- Sportmassage, ontsp n
sage
Shiatsu,
voetreflex
(15 uur per week)
dags en zondags tot 1900
Tel 023-5714092
uur Info 0492 - 522923,
Te koop aangeboden diversen
De werkzaamheden zullen bestaan uit het assisteren van de Helmond, Hurksestraat 21
activiteitenbegeleidster, waarbij enkele taken zelfstandig dienen te worden uitgevoerd Het betreft een tijdelijk contract op
Opoefiets merk Jupiter, kl • T k eiken TV kast, gesch v.
Kennismaking
basis van vervanging wegens ziekte
zwart, knappe banden Tel video, veel ruimte ƒ 75; 4-pits
023-5739048
elektr pi ƒ50 023-5718803
Salaris conform de CAO - verzorgingshuizen, schaal 6, maxiAls
je
werkelijk
iets
anders
Gezocht
een
relatie
met
een
maal ƒ3660,- bruto per maand op fulltime basis
wilt omdat je nieuwsgierig leuke man Heb jij interesse''
Te koop gevraagd diversen
INLICHTINGEN op werkdagen tussen 14 00 -16 00 uur bij de bent, dan moet je eens con- Ik luister al 46 jaar naar de
tact
met
mij
zoekeni
Een
naam Sandra Houd jij net als
heer F Wolff, hoofd bewonerszorg, tel 0206419351
• Te koop gevr: keyboard
goed uitziende jongeman van ik ook van cultuur, jazz en • Gevr. Duplo trembaan
22
jaar,
blonde
haren,
blauwe
voor gebruik muziekles
klassieke muziek'' Laat wat Tel 023-5718371, na 6 uur
Brieven vóór 21 december a s richten aan de directie van
1
Tel. 023-5719587
Stichting Bejaardenzorg Amstelveen, Populierenlaan 21,1185 ogen, dat ben ik Jij bent een van je horen en misschien
leuke meid uit Amsterdam hebben wij binnenkort een
SE Amstelveen
1
Onroerend goed
Actie = reactie Boxnummer date' Boxnummer 898159
Woningruil
397698
en woonruimte
Hallo lekker ding, heb jij ook
Amsterdami
Goudblonde, zo'n zin'' Spreek dan SNEL
te huur
Wonmgruil Aang,- Zandvoort,
langharige, kinderloze, niet wat m' Ik ben Yvonne, een
aangeboden
troelstrastr., 2-k flat EMM,
rokende, verzorgde vrouwelij- vrouw van 27 jaar en 1 60 m
bruto huur ƒ627,-, uitzicht
ke vrouw van 48 jaar is al lang Ik heb kort blond haar
geruime tijd op zoek naar en zoek een spannende man1 In Centrum van Z'voort, zo- dumgeb, 5 mm lopen v
strand Evt eig park plaats
Indo man (50-60 jaar) met een Boxnummer 424266
merhuis, achterzijde tuin, met Gevr
De opleiding tot rij-instructeur
grotere woning/flat
klem beetje niveau' Kom
Kwaliteitswassen)
vraagt
per
eigen
ingang
en
CV,
volledig
of vrachtautochauffeur start
Hallo mannen van NoordEMM Zandvoort 06-22271919
heren, bel en ik zal een
keer
direct
medewerkster
parttiingericht
Huur
ƒ
975
p
m
Je
Holland Mijn naam is Manon,
maandelijks m Amsterdam
lekker voor je koken1
ik ben 29 jaar en zoek niet hoeft alleen je eigen kleding
Vraag gratis info (brochure) me/fulltime Inl PAMBA BV, Boxnummer 990734
Veemarkt
47,
1019
DA
AmFinancien en
SAN
Verkeersopleidingen
direct een vaste relatie, maar mee te nemen 023-5730825/
sterdam Tel 020-6949236
Blonde
kanjers,
zonder meer wat lol en gein in mijn 06-55345340
A'dam Tel 020-6922223
handelszaken
baard/bril of snor, opgelet' leven Ik houd van een lekker
Ben jij 1 85+ en zoek jij via glas wijn, een bioscoopje en • Uw rubrieksadvertentie
Oproepen - Mededelingen
deze weg een leuk uitziende, de leuke dingen m het leven kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven. Zie voor
vrolijke, spontane jonge
Boxnummer 813764
het adres en/of telefoonnumdame9 Stopi Dan zit je bij mij
V A ƒ75 - DORSMAN
is
goed Ik ben Kelly, 1 68 m en Het uitgangspunt van mijn mer de colofon op de adverDecember is een dure maand • Olaf Sandbergen
blijft toch goedkoper'
1
eindelijk
oom
fantasie
is
dat
ik
sta
te
liften
tentiepagina
van
deze
krant
gek op alle leuke dingen Wie
ook voor studenten Daarom
Bel nu 023 - 5714534
en
dat
jij
me
oppikt
Hoe
gaat
speciaal voor hen in deze • Uw particuliere Micro bon durft te reageren'?
dit telefonisch contact, waarmaand w k voor maar per post verstuurd bereikt Boxnummer 863484
Vakantie buitenland
ƒ29,50 J M Coiffeurs,
ons pas over 3 a 4 dagen Deze vrachtwagenchauffeur in wij ons belden uit kunnen
leven, verder' Spreek m en
Kerkstraat 22-4e
Opdrachten die te laat
wil graag m contact komen daarna ontdekken we elkaar
met jou1 Richard, dat is de verder m een fijn gesprek Prachtige 9-daagse KERSTREIS naar St Margen m het Zwar• Dringend gezocht volw en binnenkomen worden
automatisch
de
week
naam In het bezit van don- Boxnummer 930184.
kinderkleding voor weeshuis
te Woud Incl busreis, halfpension m comfortabel hotel,
daarop geplaatst
kerblond haar, blauwe ogen
Tel 023-5717177
excursies en feestelijke extra's ƒ 898,- Vertrek 19/12 (DHTW
Muziek,
lezen,
uitgaan,
en
een
lengte
van
1
90
m
Wil
Heer L L. voor 1990 16 zak- • Zondagmiddag 20 dec jij samen met mij gezellige zwemmen, fitness, tv kijken, 163) DE HARDE TOURS 020-4707771.
aanvang
1
ken drop wegens wedden- kerstsamenzang,
14 30 uur, Hervormde Kerk. dingen ondernemen, laat het daar houd ik van Via deze Sfeervolle 5-daagse KERSTREIZEN naar Duitsland 5 dg
schap Voetbal R K
me
weten'
Boxnummer weg zoek ik een sportieve, WINTERBERG/Sauerland incl busreis, volpension m Pension
• Wij behouden ons het 271393
Rotz, excursies en div extra's ƒ 559,- Vertrek 23/12 (DHTW
grappige, avontuurlijke
recht voor zonder opgave van
jongeman die van kinderen 158) 5-Dg bruisend BERLIJN incl busreis, halfpension en
• Hoera'
redenen teksten te wijzigen
uitgebreid excursieprogramma ƒ 529,- Vertrek 23/12 (DHTW
Ik ben oom' Olaf
Hobby's handboogschieten, en dieren houdt Ben jij daf 160) DE HARDE TOURS 020-4707771.
of niet op te nemen
knutselen, bioscoop, uitgaan, Reageer' Groetjes van een 24
strandwandelmgen, babbe- jarige, Charlotte.
en In het rijke bezit van een Boxnummer 898556
Vakantie Binnenland
Felicitaties
dochter van 18 en een zoon Samen met jou wil ik een
van 13. Gescheiden, en ik serieuze relatie opbouwen'
• De Fam v d Bos heeft een • Katja en Mike, Bedankt luister1 al 40 jaar naar de naam Samen leven m de toekomst, Gezellige 5-daagse KERSTREIS naar het mooie Friese
1
voor mijn lieve nichtje
Marja Reageer en ik vertel je samen van alles genieten Jij WOLVEGA incl busreis, volpension m prima hotel, excursies
meisje Veel geluk met Basta
Wendy - Oom Olaf
meer' Boxnummer 963982
bent een lieve, slanke vrouw en feestelijke extra's, ƒ569,- Vertrek 23/12 (DHTW 156)
Pas, Mar, Stef, Sjors
DE HARDE TOURS 020-4707771
tot 55 jaar Reageer' Ik ben
een weduwnaar van 55 jaar,
Ik
wil
via
deze
weg
een
Uitgaan
1.76 m lang en weeg 76 kg
modern, spannend en ondeu- Groetjes
Diversen
Diverse clubs
van Joost'
gend contact opbouwen m Boxnummer
432316
Za
19
dec
STIJLDANS-avond
de
regio
van
A'dam
Ik
ben
Elke donderdag dansen en
opwindende,
leuke • ANNULERINGEN van ad-Mr. LAMA, betaling na resulontmoeten v alleengaanden v paren & alleengaanden De een
v a 30jr 'De Ossestal', Nieu- Ossestal, Nieuwelaan 34 Os- vrouw van 57 jaar en zoek vertentie-opdrachten kunt u taat Afnk. internat, medium Luxe privé huis' Topmeisjes
welaan 34A Osdorp, v a 20 u dorp, 20 30 u Geen danssch energieke vreemde mannen UITSLUITEND SCHRIFTELIJK biedt hulp bij terugkeer gelief- 10-01 u, 7 dgn p.w Sauna +
leder welkom 0297-328712. voor gratis contact Luister richten aan Micro's Weekme- de, bescherming, carrière, bubbelbaden. Sarphatipark
snel naar mijn verlangens dia, Postbus 156, 1000 AD examen, geluk enz Alleen 118, A'dam 020 - 6723022
ser. klanten 020-6684461
Boxnummer 893581
Amsterdam

Stichting Bejaardenzorg
Amstelveen

Elektromonteurs
Loodgieters / CV - monteurs
Technische Dienst - medewerker-

medewerker
activiteitenbegeleiding m/v

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

Autoverzekering

Vrijwilligers gevraagd

DAS Rechtsbijstand
Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam Zuidoost
Metrohalte Bullewijk

„,w:di<"*°

T„mMsei)lens' en

artianlaHaMorlum
t

De Stichting Atal is een organisatie die een breed scala aan
diagnostische activiteiten verricht ten behoeve van de eerstelijns gezondheidszorg
Dagelijks bezoeken ± 1200 patiënten onze poliklinieken en
worden ± 500 patiënten aan huis bezocht
De activiteiten worden verricht door + 160 medewerkers
werkzaam op de afdelingen afnamedienst, trombosedienst,
het artsenlaboratonum inclusief microbiologie, de diabetesdienst en de afdeling biometrie
Op de afdeling administratie van het artsenlaboratonum
hebben wij op korte termijn plaats voor een fulltime

Subhoofd Laboratorium Administratie m/v

voor een kind met een handicap Wij zoeken logeerouders
(ook alleenstaanden) die een weekend p mnd een kind met
een handicap als loge ontvangen Ervaring is niet vereist,
enthousiasme en betrokkenheid voor langere duur staan
voorop Wij bieden training, persoonlijke begeleiding en on
kostenvergoeding Max 45 mm rij-afstand van A'dam
Info/aanmelden bel Markant, Coördinatiepunt Thuishulp
Vrijwilligers Tel 0204898909

Oppas gevraagd/aangeboden
Advocatenechtpaar in Aerdenhqut zoekt een lieve, gezellige
oppas die voor langere tijd 4 a 5 middagen per week na
schooltijd voor onze twee kinderen wil zorgen Duo-baan ook
mogelijk Leeftijd tussen 30-55 jaar Rijbewijs vereist Auto
beschikbaar Indien u geïnteresseerd bent in deze verantwoordelijke baan, kunt u contact met ons op nemen onder
nummer 023-5340100 (overdag) of 023-5440405 ('s avonds en
m het weekend)

Kerst

Woninginrichting

Muziekinstrumenten

PIANO
SPELEN

De salariëring is volgens functiegroep 40 (min ƒ 2 905,-, max
/ 4 300 bruto per maand) van de salansstructuur behorende
bij de CAO Ziekenhuiswezen, de inschaling is afhankelijk van
werkervaring
U kunt bij ons al v a ƒ 270,voor het eerste half jaar
Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de heer G. Mollet
een goede piano huren
coördinerend hoofdanalist, telefoon 020 • 5875712

Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Speciaal sanitair?

Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zand voort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 9,99 (ICL. BTW)
EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opgave de regel
br.o.nr.... bur. v.d.
blad als l regel bij uw
tekst gerekend wordt).
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.

Gratis Micro's en betaalde
Wij behouden ons het
Micro's moeten worden mgele- recht voor zonder
c
verd aan de balie van ons kan™n e(enen
toor tot uiterlijk maandag
16.00 uur

Zandvoorts Nieuwsblad

SIEMEIUS S10 LUXE
GSM-TElEFOOIti
^ I.CML 1-JARIG
YELLOW•',

Siemens topmodel GSM telefoon
met uniek kleurendispiay.
Nu in combinatie met een 1-jarig
Yellow-abonnement voor slechts
12,50 per maand (normaal 24,95).
Geen aansluitkosten a 108,60.

GEEN AANSLUIT
KOSTEN a 108,60
SLECHTS12,50

èd 1.7

• Tk
mooi
vloerkleed
200x250, kobaltblauw/zwart,
ƒ75 Tel 023-5716522
T k a bruin classic leren
bankstel, tv meubel, eiken,
t e a b Tel 023-5714651.

Boeken
Tijdschriften

• T k a 22 Sf-boek 50 cenl
p st 30 geb romans 50 cenl
oer st 023-5718371 na 6 uur

Het Mobiele Netwerk
vlnhpnuUcom

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

3 regels ƒ 5,60
4 regels ƒ 7,47
5 regels ƒ 9,34
6 regels ƒ 11,21
7 regels ƒ 13,08
8 regels ƒ 14,95
9 regels ƒ 16,81
10 regels ƒ 18,68

Actie loopt tot en met 19-12-'98

eicpert
ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WIIMKELS IM HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

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

Dpleidingen/
cursussen

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 - 6413187

GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn-opgegeven • maximaal 3 regels • alleen voor particulier
gebruik • het aangebodene mag niet boven
f 300,- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboden.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.

Goud, zilver, Delfts blauw,
vele
mogelijkheden
Bel
UGIOM'" Tel 06-54382101

De functie eisen zijn
Hobby's en verzamelingen
Een opleiding op HAVO'VWO niveau, bij voorkeur aangevulc
met een opleiding op (medisch) administratief gebied Een
managementopleiding strekt tot aanbeveling
De kandidaat dient stressbestendig te zijn en te beschikken
TREIN/MODELAUTOBEURS, Haarlem, zon 13 dec ,
over leidinggevende capaciteiten Een ruime ervaring mei Spaarnehal, Re Carelsenplein 1 (Wc Schalkwijk), 275 tafels'
(medische) administratie en geautomatiseerde systemen is
gewenst

Schriftelijke sollicitaties kunt u t/m 24 december richten aan
de Stichting Atal ter attentie van mevrouw S Koenes-Meier
personeelsfunctionaris, Jan Tooropstraat 138, 1061 AD Am
sterdam
*"'

voor de particulier:
3 regels gratis

Stel huis en hart open

De werkzaamheden bestaan uit
- het verrichten van administratieve werkzaamheden
Kerstbomen t k heel mooi
alsmede de coördinatie en planning daarvan,
ƒ 30 Gratis thuisbezorgd Tel
- leiding geven aan en indelen van de medewerkers van de 0654-691144 of 06-2612234
afdeling
- het nemen van initiatieven betreffende het ontwikkelen van
Verhuizingen
administratieve procedures in het kader van het kwaliteitssysteem
- het mede helpen optimaliseren van het proces van
gegevensverwerking van het Laboratorium Automatise- X Y Z B V verhuizingen en
rmgs Systeem
kamerverhuizingen/ transport
- bevordering van integratie met de administraties van de Voll verz Dag-nachtservice
overige afdelingen
020-6424800 of 06-54304111

Aanstelling geschiedt in eerste instantie op basis van een
tijdelijk dienstverband voor de periode van een jaar Na
gebleken geschiktheid volgt in principe een vast dienstver
band

nooit!

Engels v beginners + half
gev , ƒ6 p/u. Begin 4,5,7 jan
Progreslf- 020-4124800

Adres'
PostcodeTelefoon
S.v.p. injjubriek:

Plaats:

Haarlem*, Expert Cronjé,
Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg &
Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
•Wassen, koelen, koken,.etc.'**Audio, video, hifi, telefonie.

EXPERT, DAAR WOR
JE W I J Z E R VAI" .
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Jit in Amsterdam
Rock en jazz
De Marcel de Groot Groep
peelt zondag om kwart over
icht in de Kleine Komedie. In
Ie Melkweg draait vrijdag 11
lecember een hele roedel dj's,
mder wie LTJ Bukem en Jariie Anderson. Zaterdag trelen daar Bintou Kouyaté
Guinee), Tala Mbaye (Seneral), Salimata Diabate (Guilée) en Lamine Kouyaté
Gambia). Queens of the stoie age komt zaterdag op be:oek.
Jazzgroep Cousin X en
cwartet l Step 7 Seas treden
londerdag 10 december in het
3imhuis op. Trompettist Eric
/loeimans en zijn trio nemen
ie Australische trompettist
Scott Tinkier mee als zij vrijjag in het Bimhuis spelen. Inichtingen: 623.1361.

De Buuren

Dat Amsterdamse bands
ekker kunnen klinken, bewijst
ie nieuwe verzamel-cd van raliostation De Buuren, waarop
ien aantal nieuwe Amsteriamse bands zijn te horen.
Vie benieuwd is naar meer,
<an
die bands 15 december in
3
aradiso zien en horen.

Klassiek

Onder het motto 'de dans
an de altviool' geeft Esther
^pituley 10 december wederDtn een concert in de Amstel•cerk. Aanvang half negen. Re;erveren: 520.0070.

Stadsgezichten

De Engelse kunstenaar Mi:hael John Hunt maakt fraaie
ichilderijen van Amsterdamse
itadsgezichten. Een aantal
iaarvan zijn tot 12 december
e zien bij galerie Pieter Breu*hel, Kalverstraat 7.
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Yellow Cookie spettert de pan uit
Jerry Lee Lewis is haar grote inspirator. Met de muziek
die de groep speelt, krijgt zij
de meest verstokte zwartekousencalvinist aan het dansen. Wij hebben het hier
over de Amsterdamse rock'n-rollband Yellow Cookie.

was de dochter van Jerry Lee
Lewis aanwezig. Van Hensbergen: „Phepe Lewis was zo enthousiast dat ze probeert om
voor ons een tournee door de
States te regelen."
Deze zomer kwam de eerste
cd van Yellow Cookie uit. Van
der Valk: „Tijdens een live-optreden op Koninginnedag in
De Pijp liet de broer van Jos
een bandrecorder meedraaien.
Daar wisten wij mets vanaf.
Voor de grap hebben wij die
opname pp cd laten zetten, genaamd Live in the Pijp. Maar
inmiddels zijn we zelf gaan
schrijven. We willen de top halen met een eigen hit." De grote wens is om de nieuwe cd op
te nemen m de legendarische
Sun-Studip in het Amenkaanse Memphis.

O

P PAPIER stelt het
niets voor. Een pianist,
een drummer en een
mondharmonicaspeler. Wel een onorthodoxe samenstelling voor een rpck-'nrollband, die de echte liefhebtaer van deze muziek het ergste
doet vrezen.
Tot de groep de bühne op
komt en plaats neemt achter
de instrumenten. Dan klinkt er
muziek die de pan uit spettert.
Yellow Cookie speelt rock-'nroll zoals die ooit uitgevonden
is in de Sun-Studio: opwindend, hartstochtelijk, meeslepend.
Oprichter van de groep Ted
Bertrams is 37 jaar en afkomstig uit het Limburgse Horst.
Hij 'emigreerde' vier jaar geleden naar Amsterdam. Bertrams: „Ik kom uit een dorp
dat een bloeiende muziekscene kent waar The Heat, Rowen
Heze, en de Heideroosjes vandaan komen. Muziek is mij met
de paplepel ingegoten en jarenlang had ik een band, The
Great Balls of Fire, waar ik
succesvol mee door de Benelux toerde."

De naam van deze groep die verwijst naar de klassieker
van Jerry Lee Lewis - verraadt
al Bertrams' muzikale voprkeur. Bertrams: „Lewis is mijn

Racine
Met Scrooge! en Dayid CopHet Zuidelijk Toneel staat
perfïeld heeft regisseur
,ot en met 12 december in de Bruun Kuijt ruimschoots beStadsschouwburg Bérénice
wezen dat hij warme kerstran Jean Racine. Met onder
voorstellingen kan maken,
neer 'door wanhoop en liefmet veel humor en een beetiessmart tintelend spel' van
je ontroering. Voor het
Ohris Nietvelt en Bart Siegers. kerstsprookje Assepoester
Reserveren: 624.2311.
wordt theater Bellevue zelfs
tot paleis omgetoverd, met
kerstliedjes vooraf en een
Closet
liedjesprogramma toe. ProPatrick Marber behoort tot
beer dat maar eens te
de jonge generatie Britse
weerstaan.
schrijvers. Hij schreef het stuk
Closer, waarin drie dertigers
en een meisje van twintig elkaars pad kruisen. Over een
ICO DE VRIES, die in
ultieme liefde. Toneelgroep
de tv-serie Otje de vaAmsterdam speelt het stuk
der van Otje speelt, en
ot en met 12 december in
vorig jaar in David
rheater Bellevue. Reserveren: Copperfield een uiterst komi330.5301.
sche koetsier neerzette, mag in

N

Yellow Cookie met (links) René van der Valk, Ted Bertrams en Jos van Hensbergen
inspirator. De muziek uit de
fifties is tijdloos, is voor jong en
oud. Meiden van vijftien die dit
nooit eerder hebben gehoord,
gaan helemaal uit hun dak."
Tijdens een jamsessie waar
Bertrams de leiding had, meidde zich een jonge mondharmonicaspeler: Jos van Hensbergen (23). De muzikale geesten
van Bertrams en Van Hensbergen sloten perfect op elkaar
aan en Yellow Cookie was geboren. Na aanvankelijk met
een andere drummer te hebben gespeeld, werd deze ingewisseld voor de 51-jarige René

van der Valk. Hij is de enige
van het trio die een klassieke
opleiding heeft gehad. Hij is
aan het conservatorium afgestudeerd met als hoofdvak
slagwerk.
Van der Valk: „In de beginjaren van mijn carrière was ik
actief in het klassieke circuit.
Ik speelde ondermeer als freelancer in het Concertgebouworkest. Later trad ik in datzelfde Concertgebouw op met
Wally Tax."
Na enige jaren als acteur en
drummer bij toneelgroep Centrum gespeeld te hebben, koos

hij toch voor de rock-'n-roll.
Van der Valk: „Ik was bij een
optreden van Yellow Cookie en
was zo enthousiast dat ik niet
lang hoefde te aarzelen toen zij
mij vroegen om bij hen te komen spelen."
In de twee jaar dat de band
bestaat, wordt flink aan de weg
getimmerd. De naam Yellow
Cookie zingt rond door het
hoofdstedelijke rock-'n-rollcircuit. Invitaties voor optredens
komen binnen, ook van buiten
Amsterdam.
Bertrams: „Een tijdje gele-

Foto: Bram de Hollander
den hadden we een optreden
in Putten op de Veluwe. Een
zaal barstensvol 'zwartekousenjeugd'. We werden sceptisch ontvangen, maar na twee
nummers braken ze de zaal af.
Vijfhonderd man stond te dansen op 'muziek van de duivel',
zoals de kerk dat vroeger
noemde. Om twaalf uur was
het afgelopen en moest de zaal
opgeruimd worden voor de
zondagse kerkdienst," aldus
Bertrams.
Blijken van erkenning vielen
Yellow Cookie ook ten deel.
Tijdens één van hun optredens

Bellevue wordt voor Assepoester een danspaleis
Assepoester weer een hele roedel rollen voor zijn rekening
nemen. Zo speelt hij al het dienend personeel van het paleis
en belichaamt hij de geest van
de overleden vader van Assepoester.
Nico: „Samen met de geest
van Assepoesters moeder proberen we Assepoester een ruggesteuntje te geven, maar het
probleem is dat we haar niet
kunnen bereiken. We proberen
haar duidelijk te maken dat ze
bij die stiefmoeder weg moet
gaan, maar ze hoort ons niet,
ook al staan we naast haar en
schreeuwen we. En als ze al
wat hoort, denkt ze dat het

haar eigen gedachten zijn."
„Uiteindelijk komt het met
iedereen goed," verklapt Nico.
„Assepoester vindt haar prins,
ook al verbieden zijn ouders
hem aanvankelijk om met haar
om te gaan, en tussen de vader
en de moeder van de prins
komt het pok goed. De koning
wil namelijk niets liever dan
dansen en uit de band springen, terwijl de koningin hem in
toom houdt."
Naast de nodige humor bevat de voorstelling ook enkele
ontroerende momenten. Nico:
„Als mijn dochtertje Assepoester huilend en alleen gela-

ten in de paleistuin zit, wil ik
haar troosten en probeer ik
mijn tranen te bedwingen door
haar streng toe te spreken. Dat
lukt dan niet helemaal."
„Of ik dan echte emoties laat
zien? Jazeker, maar als ik het
toneel afloop is het pok zó weer
weg. Een halve minuut later
moet ik alweer in een andere
rol op. Ik speel namelijk alle
dienende rollen in het paleis,
en ik ben ook nog het hoofd
van het personeel. Zo'n type
dat zich omhoog probeert te
werken: likken naar boven,
trappen naar onderen."
„Dat breekt me uiteindelijk

op, want na de voorstelling
verhuizen we naar de kleine
zaal, die als keuken van het paleis fungeert. Ik kom dan woedend de keuken binnen, omdat
ik alles alleen moet doen en
wordt vervolgens door het personeel vastgebonden en vol
drank gegoten. Daarna zingen
ze nog een paar liedjes. Dat
gebeurt door leerlingen van de
Kleinkunstacademie, die als
het publiek binnenkomt kerstliedjes zingen. Het hele theater
wordt trouwens tot danspaleis
omgetoverd."
Ja, Nico de Vries heeft er zin
in. „Ik vind Kerst altijd een
warme en gezellige periode. En

Wat een stormachtige en natte herfst!
Maar de bezorg(st)ers van onze kranten laten zien dat zij een bui én één
stootjé kunnen hebben. Met windkrachtachten bijna onder water^ slagen zij
er toch maar in om iedere week ruim!een half miljoen Weekmedia-bladèn bij
onze lezers te bezorgen.
l ••.•"-\ ; ' .-:' • ' . ' • • ' . ; v,; ; ; -;.- : :;;."'.• • •" : ; : . ' : • - . ;"..>< : '. :

Daar hemen wij ons petje voor af.

Zandx/oorts
Nieuwsblad

Uit in Amsterdam
Capella Minsk
Capella Minsk, een koor dat
uit vijftig hooggeschoolde zangers bestaat, geeft woensdag
16 december een kerstconcert
in de Agneskerk tegenover het
Haarlemmermeerstation Het
koor brengt liturgische werken
van Rachmanmov en Bruckner en na de pauze komen
Russische kerst- en volksliederen.

Kerstconcerten

De organisatoren van de
Boerenmarkt geven zaterdag
19 december om twee uur een
concert in de zojuist gerestaureerde Noorderkerk Eleonore
Pamijer speelt fluit, Ernestme
Stoop speelt harp. Kaartjes
Maar voorlopig zijn er nog de zijn op de markt en bij Island
optredens van Yellow Cookie, Bookstore in de Westerstraat
een waar feest om bij te wonen. 15 te verkrijgen.
Aan de elektrische Yamahavleugel zit de stoïcijnse BerCabaret
trams die de zang voor zijn rekemng neemt en virtuoos het
Freek de Jonge geeft van 15
klavier betimmert, bijgestaan tot en met 30 december voordoor de strak drummende en stellingen in het Nieuwe de la
hemels omhoog blikkende Van Mar.
der Valk
'Torn Waits for her' is muWaarna Jos van Hensbergen ziektheater over een drie(vetkuif, tatoeages, zeven ver- hoeksverhouding tussen fan,
schillende mondharmonica's acteur en geld. Blue Train
aan een riem om zijn middel) speelt het tot en met 12 dezijn instrument naar de mond cemberin Theater Bellevue.
brengt en dat bespeelt alsof hij Reserveren: 530.5302.
een verloren geliefde in de armen sluit. Hij kreunt en huilt:
Lebbis
Yellow Cookie gaat los
Als in het verre Siberië de
André Stuyfersant beren aan hun winterslaap beginnen en als 'decem' m de
Yellow Cookie speelt vrijdag 11 de- maand zit, zijn Lebbis en Jancember in Maloe Melo, Lijnbaans- sen er weer met hun oudejaargracht 163. Aanvang half elf.
sprogramma. Van 21 tot 31 december spelen ze in de Kleine
Komedie. Twee keer per avond
maar
liefst. Reserveren:
ik vind het heerlijk om in zo'n 624.0534.
mooie, grote en warme voorstelling te staan. In de repetiJeugd
tieruimte hebben we ook een
klein kerstboompje met lampDe Kerstboom spreekt, zo
jes branden, om alvast in de heet het theaterconcert voor
sfeer te komen."
kinderen vanaf vier jaar, dat
VOF De Kunst zondag 13 deArnoudvan Soest cember in het Nieuwe de la
Mar geeft.
Assespoester, het sprookje van de
liefde die alles overwint, wordt van
dinsdag 15 december tot en met zondag 10 januari in Theater Bellevue
opgevoerd. Regisseur is Bruun Kuijt,
Marleen Baart schreef het script. Acteurs zijn onder andere Frans van
Deursen, Wivineke van Groningen,
Frits Lambrechts en Margôt Ros.
Aan de voorstelling doen studenten
van de Akademie voor Kleinkunst, de
Amsterdamse Ballet Academie en de
Rietveld Academie mee. De laatsten
kleden het theater aan. Reserveren:
530.5301.

Luisteren autoriteiten naar
jouw verfrissend ideeën? In
Barricade, dat Theatergroep
Outcast 10 december om acht
uur opvoert m De Krakeling,
worden jongeren uitgedaagd
zich uit te spreken. Het MUZtheater speelt 11 december om
acht uur in De Krakeling
Pumpkin. Voor iedereen die
ooit 13 jaar is geweest. Reserveren: 624.5123
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Auto's en
auto-accessoires

Rijles auto's
en motoren

Voor een perlecte SAAB
SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep., onderhoud, APK.
Eigen revisie-afdeling
Motoren/versn.bak
Verkoop nw/gebr. ond.
ROYAL CLASS SAAB
SAAB 900I, 4 drs Sed.,
bj '87, d.blw., SAAB 9000I,
5 drs, d.blw, bj '87.
Tel. 023-5614097.

Alblas Verkeersscholen
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in 5 dagen
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UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.

r l c. \'(

Voor auto/motorrijles in
Amsterdam e.o. is een gratis
infogids verkrijgbaar.
Tel. 020-4205386.

0906-Nummers
0906-9889 Rijpe Sjaan DD- Nieuw! Sleutelgatseks! De 1e
cup, zkt jgns 18 jr v. livesex. seksafluisterlijn v. Holland.
Grijp onder m'n rok! 99cpm. 0906-9722. Secret! 99cpm.
40 cpm! Binnen 5 seconden Ontdek de duistere wereld!
vrouwen 30+ direct live aan SM. Meesteres live! Zij wijdt
jou in. 99cpm. 0906-9626.
de lijn! 0906-17.15.
40 cpm! Binnen 5 seconden POSTCODE DATING! Rijpe
vrouwen 30+, direct live aan vrouwen zoeken sekscontact. Bel: 0906-18 44 (80 cpm)
de lijn! 0906-17.15.
44 cpm! Thuiscontact: vrou- RIJPE VROUWEN tot 70 jr zkn
wen (20-59) zoeken een af- sekscontact. Privé-adres &
tel.nr! 0906-50.50.145, 105pm
spraak thuis. 0906 • 17.13.
**Seks alarmnummer*"
44 cpm! Thuiscontact: vrouSnelseks direct live 99cpm.
wen (20-59) zoeken een
afspraak thuis. 0906-17.13.

U KOPEN... IN JANUARI
2000 BETALEN!

0906*0611

Zonder rente
en zonder kosten*

44 cpm! Wijkdating: vrouwen
uit jouw wijk zoeken een af- SM-CONTACTLIJN. Hier zoeken vrouwen & stellen Slv
spraak! 0906- 17.11.
contact. 0906-18 33 (80 cpm)
44 cpm! Wijkdating: vrouwen
Spannende date?
uit jouw wijk zoeken een
0906-50.15.15.6.
afspraak! 0906-17.11
Advertenties van
Afspreken in jouw
vrouwen 18+. (1 gpm).
postcode-gebied:
STUDENTES
geven telnr.
0906-50.222.04 (1 gpm)
voor gratis sekscontact!
Beluister anoniem
Bel: 0906-1822 (1 gpm)
advertenties 18+
TUK-KONTAKT-KLUB
0906-50.15.15.6 (1 gpm).
Zoek je snel sekscontact?
Biseks, buurvr. en buurmeisje 0906-50.100.69 (105cpm)
18. Hun spelletjes worden
Vanavond al een
harder! 99cpm 0906-9526
fijne afspraak?
Club06 computer! Seksadres0906-50.222.04 (1-gpm).
jes, dating, buitenseks & paEen spannend
renclubs. 0906-9669 (105pm)
contact in de buurt
0906-50.222.04 (1 gpm).
Dagelijks seksen hete meisjes 18 op onze livelijn! De
Ik
ga door, waar anderen
heetste! 99cpm. 0906-0603.
stoppen! Schaam me ner
gens voor en wil harde SEKS
Direct contact met
Harriët! 99cpm 0906-9794.
stoute vrouwen
0906-50.222.21 (1 gpm.)
Live! Black, beautiful en hot
Voor de liefhebber van zwar
Direct contact met
vrouwen thuis!
te vrouwen 99cpm 0906.0601
0906-50.222.21 (1 gpm).
• Wij behouden ons hè
Doorgeschakeld
recht voor zonder opgave van
met vrouwen thuis
redenen teksten te wijzigen
0906-50.222.21 (1 gpm).
of niet op te nemen.
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VOOR 1.500,GRATIS SIEMENS
INBOUWAPPARATUUR!

PI

'/

U kiest tijdens de actie 3-daagse voor een
complete** Brugman keuken?
Dan krijgt u voor maar .
liefst 1.500,- gratis
Siemens inbouwapparatuur. •'
' . ' / . - - .^i.Jj

EEN GRATIS
WHIRLPOOLSYSTEEM
T.W.V. 1.500f-l

U kiest tijdens de actie 3-daagse voor
complete** Brugman badkamer?
Dan krijgt u een gratis
whirlgpolsysteem t.w.v. 1.500,r.

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 0906501515.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertentics van lezers
die een serieuze

KLEURWEDSTRIJD
VOOR DE KLEINTJES

Neem gezellig uw kinderen mee.
Terwijl u ideeën opdoet,
kunnen zij meedoen aan de kleurwedstrijd.
De 3 mooiste tekeningen
worden beloond met
een cadeaubon van 50,-.

partner of gewoon

een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de niemvsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.

SIEMENS KOOK-

Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf anoniem. een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.

DEMONSTRATIES

Tijdens de actie 3-daagse wordt gedemonstreerd
wat u allemaal in een handomdraai
op tafel kunt toveren. Kookdemo's op:
vrijdagmiddag en
'
-avond, zaterdag
en zondag de gehele dag.

Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen, (l.00 gpm)

Vraag

Een kopie van uwgetuigschrift
getuigt net zo goe
Hou hrt oiïjrjneel dus altijd zelf, als u
solliciteert. Raakt dat weij. dan k u n n e n wij
weinig voor u dom.
Tip: veel boekhandels hebben
woorditf een kopieerapparaat.

Inbouvvapparatuur
binnen 48 uur
geleverd.

Bnigman

Hoofddorp

installatieplan
voor de
complete
installatie van
uw keuken en
badkamer

Kruisweg 785/c
Telefoon Keukens 020-6533462
KEUKENS & BADKAMERS

Telefoon Badkamers 020-6533482
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Personeelsadvertenties worden gelezen in de Nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde leesduur van zo'n 21 minuten ligt het voor de hand dat de personeels- en
opleidingsadvertenties goed gelezen worden.
Bel voor meer informatie over succesvolle personeelswerving ons kantoor. De uitgebreide folder en advertentie-tarieven liggen voor u klaar.
Amsterdam 020- 562 30 76

'

Amstelveen 020- 347 34 22

Zandvoort 023- 571 71 66

SHARP DIGITALE VIEWCAM STUNT!

PHILIPS BREEDBEELD

VLDC1; Groot LCD monitor, 10,1 cm Wide Angle, hoge
resolutie, grote helderheid, 25x Digitale zoom, Digitale video
uitgang (IEEE1394), 16:9 opnamemogelijkheid, compleet
met accessoires en afstandbediening. Adviesprijs"3499.-

CAMCORDER STUNT!

699.999.PHILIPS BREEDBEELD
799.70CM KLEUREN TV
SONY STEADY SHOT

Met tijdklok en pluizenfilter.
Adviesprijs'495.-

SONY T R A V E L L E R

JR401; HiFigeluid. Adv"l 330.-

PHILIPS MONTAGE VIDEORECORDER

1479.- ~~ 1179.-

2179.! PHILIPS 100HZ KTV

soNYHi-8 HIFI STEREO
TR780; STEADY SHOT,

Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs'649.-

449.CONDENSDROGER

PT820; Black-line S grootbeeld, stereo, teletekst.
Adviesprijs'2795.

1599.-

j PHILIPS 70CM STEREO
| PT4501; Teletekst.'1645.-

949.-

I51CMKTVTELETEKST
70 voorkeuzezenders, Off.
Ned.Philipsgarantie.Adv'745.-

PHILIPS TELETEKST
PT155; 37cm, afst.bed. '595.-

topklasse camcorder. '2530.-

1349.-

DC1; 10,1 cm LCD scherm,
afsl.bed.i. Adviespriis-3499.Adviesprijs'3499.-

PRINCESS
FRITEUSE

'2269.

SIEMENS VAATWASSER

DIGITAAL STUNTS!

SN20000; Luxe afwasautomaat , geschikt voor 12 couverts,
4 sproeiniveaus, RVS interieur, lage verbruikswaarden en
geruisarm. Adviesprijs'1298.-

Sony en JVC modellen
incl. accessoires.

2599.-

1000 Watt met borstel
en kam.

2800 toeren,
\, RVS trommel. Adviesprijs'249.Kijs'249.-

159.-

Nooit meer ontdooien! Koel
vries combinatie met 3 vriesladen en maar liefst 280 liter
inhoud. Zuinig en stil. Adv'1499.-

o

Compacte zonnehemel met 3 HPA Cleo
lampen, 60 minuten timer, zeer eenvoudig in te klappen en te verplaatsen.
Adviesprijs*! 780.-

GRATIS KADOPAKKET

*"STO-

WM20000; RVS trommel
lerr kuip., aparte temperatuurregeling. Bespaartoets.
Adviesprijs'1348.-

KV25; SuperTrinitron,
er Trinitron, teletekst, afst.bed.
.bed. AdV
Adv'1399.1399.-

845.-

639.-

AWM800; 15 programma's,
ruime vulopening, milieuvriendelijk. Deurbeveiliging. Adviesprijs' 1079.-

PANASONIC STEREO

IL.

•*HI^MIHHHmi* ^BJjBi''"*""_„_ini

i **j ir

ƒ

659.899.SONY 55CM
CM STEREO
579.ARISTONA STEREO
689.SONY55CMTELETEKST
MTELETEKSJ
569.SAMSUNG STEREO!
579.SONY PORTABLE
RTABLE KTV

WHIRLPOOLAVM

Ruime3in1 combi magnetron LA:!
metheteluchtovenengrill.Dus !'•>,••
ontdooien,koken, bakken, bra- J"'1.1
den en gratineren. Adv'999.-

HRA6;Hi-Spec Drive. Adv'989.-

w

in de

;Trinitron,TXT.
'1440.tron, TXT.'1440.-

B605; 4 koppen, SHOWVIEW
+ PDC, long play. Adv-945.-

M21; Hi-Black
ilack Trini'fron.
frinifron.
Adviesprijs*990.;*990.-

WASVOLAUTOMAAT
WE900; Instelbare cent r i f u g e g a n g , regelbare
thermostaat, RVS trommel,
zelfreinigende pomp.
Adviesprijs'1199.-

LUXE VAATWASSER
Nederlands (opmerk; 3 proiramma's, 12couverts. '899.-

SMS1012; RVS interieur. 4
sproeiniveaus. Adv'1179.- Kt';

2-DEURS KOELKAST
200 liter inhoud, CFK-vrij.
Deuren omwisselbaar.
Adviesprijs"849.-

428.-

ZANUSSI 2-DEURS
Z180/4D; Automatische ontdooiing. Adviesprijs'749.-

468.-

695.INDESIT 900 TOEREN

JVC HIFI STEREO

X2101

Snelle 900 Watt magnelron.
24 liter inhoud, Vele kookfuncties. Adviesprijs'699.-

BOSCH AFWASAUTOM. M

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

\

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON

ADP603; 3 programma's,
waterontharder en beveiliging
tegen wateroverlast. Adv"949.-

965.-

S'ONY82CMKLEURENTV SONY HIFI STEREO
BREEDBEELD STUNT! E705; Super Trilogie, 4 kop-

HD610; Topper! 4 koppen,
Showview+PDC. Adv'1199.-

900 watt magnetron, 60 mmuien timer, autom. programma's.

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT

SIEMENS
WASAUTOMAAT

BV:

E810; 4 koppen Super Trilogie
montagevideorecorder. '1550.-

875.-

AEG WASAUTOMAAT
Lavamal617. 1000 toeren centrifuge, waterbeveiliging, zuinig en stil.
AEG meerdere malen
best getest!
Adviesprijs '1449.-

PHILIPS ZONNEHEMEL

>1199.- ~~ 1099.-

SAMSUNG 24 LITER

1245.-

ISONY BREEDBEELD
71CM KLEUREN TV SONY HIFI STEREO

1999.SONY63CM
CM STEREO

KE3100; Digitaal, gescheiden regelbaar. Maar liefst 280
liter inhoud, 3 vriesladen.
CFK/HFK-vrij. Adviesprijs'1849.-

m

24WS1; 61 cm SuperTrinitron, E920; 7 koppen Super Trilostereo, teletekst. Adv*2440.- gic, vliegende wiskop, HIFI
Stereo. Adviesprijs'1650.-

19 liter inhoud. Eenvoudige J ,.,
bediening. Adviesprijs'599 - K"

NOFROSTKOELKAST

599.-

ien, Showview+PDC. '1200.-

845.-

BOSCH
ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI

;$&£

VR665;Showview+PDC,4koppen.FollowTV, longplay. "1095.-

KV32; Super Trinitron,
stereo, TXT. Adv'3660.-

KG25V03; 220 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv'1348.-

Elektronischh en reverserend, RVS trommel.
nmel. Adv'
Adv'1799.1799.-

a

WHIRLPOOL AVM260 l:
1

K1321S; 270 liter inhoud.
CFK- en HFK-vrij. AdV1399.-

1249.CENTRIFUGE
IGE

899.PHILIPSHIFI STEREO

789.-

MIELE KOELKAST

845.799.SIEMENS KOEL/VRIES
MIELE WASDROGER
ASDROGER

PHILIPS SUPER VHS!

>1299.-

595.-

Elektronische
hè besturing,
zeer stil. Adviesprijs'1099.'iesprijs'1099.-

Uitneembare RVS binnenbak. Eenvoudig schoon te
maken, Adv.'169.-

CARMEN ,
ROUNDSTYLER^

KOR610; Digitaal, 18 liter in- %':'•
rxxJd,800Wvermogen,auto.pio- É;,
gramma's. Adviesprijs '3-19.- k, f-

ARG647; 156 liter koelen
en 60 litervriezen. Adv'949.-

629.BOSCH WASDROGER
ASDROGER

SHARP DIGITAAL!

j SONY BREEDBEELD SONY MONTAGE TOP!

KV28Wï;SuperTrinïtron,ste| reo, TXT. Adviesprijs'2990.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

Instelbaar tot 140 minuten, kreukbescherming.
Adviesprijs"949.-

VR7;Turbo-Drive, stereo, montage.Jog&Shuttle.TXT. * 1495.-

1169.-

565.-

579.-

949.PHILIPS MATCH-LINE
KV29C1; Super Trinitron,
| TXT. J\dviesprijs*1880.-

Italiaansevormgeving. ••••sterren invriescapaciteit. Adv 899.-

BAUKNECHTDROGER

Turbo-Drive, stereo, montage, TXT. Adviesprijs' 1595.-

SONY72CMHIFISTEREO

DAEWOO MAGNETRON

ZANUSSI KOEL/VRIES

Geen afvoer nodig! R VS trammei. Adviesprijs'999.-

~i~

1499.-

Koelgedeelte met automatische SHARP MAGNETRON
ontdooiing. Vriesgedeellemet R2V18; 15 liter inhoud.
2 vakken en •••• sterren inv- 5 standen en kookboek.
riescapaciteit. Adviesprijs'999.-

ZANUSSI WASDROGER

| PHILIPS 100HERTZ SONY + LCD SCHERM
BREEDBEELD KTV TR V24; Camcorder Steady
shot. Adviesprijs'2450.-

220 LITER
KOEL/VRIES COMBI

279.-

VR768; 7 koppen (4 video-, 2 audio- en 1 roterende wiskop) met laser
techniek, uitgebreide montagemogelijkheden zoals Synchro-, New- en
Lance edit, Jog & Shuttle bediening, audio dubbing, audio mix, Follow TV,
Easy link showview en PDC programmering, Direct Record, VPT programmering via teletekst. Adviesprijs'1495.-

TR620; 15x zoom, 3 proiram AE. Adviesprijs*1890.-

PW9501;Tvvan'tjaar!70cm
Black-line S, 100 Hz digital
| scan, stereo, TXT. Adv'3895.-

M6135; Supersnel verwar- j»'"
men en ontdooien. Uitneem- |i'',
baardraaiplateau.Adv'279.-

WASDROGER STUNT!

PW6301; 61cm BI. Line S,
stereo, teletekst. Adv'2095.-

PW6301; Stereo, teletekst.
| Adviesprijs'2795.-

SAMSUNG
~""" |;
MAGNETRON O V E N t,'

32x motorzoom. Adv"1099.-

BAUKNECHTVAATWASSER
GSF341; 3 programma's. Variabele indeling. Adv' 1099.-

SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000; Met aquastop en
lage verbruikswaarden.'1348.-

BOSCH KOELKAST MIELE VAATWASSER
180 liter. Variabele indeling,
zuinig en stil. Adv'985.-

598.-

Topklasse. 6 Programma's.
Waterontharder en waterstop.
Adviesprijs'2099.-

545.-

SV600; Videorecorder met
PDC. Adviespriis'699.-

M1400;Afstandbed.AoV550.jndbed.AoVSSO.-

379.7.BCC bezorgt a.ne

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

b „ na

MIELE 1000 TOEREN

SONY LONGPLAY

J

MOV'*"

r

.'

-

Topklasse. Vol elektronische besturing, zuinig,
stil en milieuvriendelijk.
Adviesprijs. '2299.-

.•

E260; Showview+ PDC. "780.-

„affiss3i«"
ARISTONA STEREO KTV

529.379.PHILIPS SHOWVIEW
SONYVIDEORECORDER
EORECORDER

TA4311; Stereo,
tereo, teletekst,
afstandbed.
d. Adv*1245.-

VR161; Afstandbed.
AdV645.indbed.Adv'645.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

QPL-receiver •
Adviespriis'799--

TA4412; 63cm beeldbuis,
j teletekst. Adviesprijs'1 595.- VR165;+PDC,afst.bed.
C, afstbed. "745.'745.-

399.-

WA8214; Hoog centrifuge
toerental, waterbeveiliging,
bespaarprogramma's.
Adviesprijs"1349.-

895.-

ARISTONA
IA55CMFSQ
55CMFSQ PHILIPS VHS-VIDEO

649.649.-

369.-

j.atstandBi
Idvie'sprils'14«0.-

ZANUSSI
WASAUTOMAAT

EX100; ReceVver,
* -

PANASONIC
^IC Beste Koop!

FL700; 750 toeren centrifuge, RVStrommel, schokdempers. Adviesprijs"949.-

; Showview +
PANASONIC
NIC KTV TXT NVSD200;
PDC. Adviesprijs'649.nesprijs'649.l 21S1;55cmFSQ.Adv*849.iFSQ.Adv*849.-

429.-

899.-

IGRUNDIG37CM
337CM + TXT
P730; STUNT!
INT! AdV699.-

379.-

389.-

Met afstandbediening.

749.-

"

Gas-elektro fornuis, grill, thcrmostaaten sierdeksel."1199.-

LUXE FORNUIS

j V C- MINI

AT80;
800 toeren
met
regelbare
centrifugesnelheid. Adviesprijs' 1099.-

Advtespri|s'778'"
TDK

WHIRLPOOL
BOVENLADER

ÜQ5CZ3ïï> 2199.-

Hoogtoerig. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs" 1435.-

7.95

BUBBLEJET STUNT!

169.

HP INKJETPRINTER

DJ400; l nel. sheetfeeder. *499.-

249.-

PORTABLE KTV 37CM CANON BJC4200

Topklasse! 3jr. garantie. '821 .-

339.-

' KLANTENKAART
'' Meer budget door de gratis
BCC-card!
.
Aanvraag-folder in dé'winkel!

SAMSUNG MINISET
DOLBY SURROUND PR010GIC
MAX632P; Inclusief 3 CD-wisselaar, 5 luidsprekers en
afstanÉedieoing.
Adviesprijs*1099,-

544.

N^;I

N
90 LITER VRIESKAST
3 vakken. Adviesprijs 698.-

HS180

Topklasse! 32MB intern, 3.2GB,
4MB AGP, CD-rom, 15" monitor. Adviesprijs'2999.-

[BCCPRfJS]

Gasoven. vonkontsteking en
ovenlade. Adviesprijs'849.-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

1999.-

JP170; Kleurenprinter, '599.-

279.-

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS

. speakersysw

Multimedia, 32MB intern,
3.2GB, CD-rom, fax/modem,
W'95, 1 jr. On-Site garantie
en helpdesk. Adviespriis'3799.-

V RQQ .11 JOYSTICK SyPE_R_!
i
24.501
$ PORTABLE KTV 37cm >;tv«iJ.-»A»
3KNOPSMUIS! K200I

KTV37CM+TELETEKST

429.KQOP ZONDER R1SIC(T

FG1;

Gasfornuis met
elektrische
oven, incl.
grill en
sierdeksel.
Adv'1450.-

*

SI KTV/VIDEO-COMBL, „_,„__-_,„„.,.._
Üf l 37cm, Showview, Off. NedJI SPEAKERSET 80 WATT
og l Philips garantie. Adv'995.-

Off. Ned. Philips garantie.
Adviesprijs"495.-

Met vriesvak. 140 liter inhoud, CFK-vrij. Adv'729.-

ETNA FORNUIS

SIEMENS300MHZPC!

S

379.-

ATAG
SIEMENS KOELKAST FORNUIS

Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv'695.-

JIARISTONA
2079.^|51CM KTV /VIDEO INTELP2/233MHZPC

| Adviesprijs'1220.-

Me! vriesvak. Adv'699.

Av

K6-233MMX, 32MB intern,
2.0GB, K56.flex fax/modem,
15" monitor. Adv'3999.-

*3 n

349.-

ZANUSSI KOELKAST1

~~ 299,
IBMAPTIVAE60TOP!

899.-

130 liter, metit vriesvak. *699.'699.-

i INDESIT
WASAUTOMAAT
' W N 4 0 0 ; 10 p r o g r a m ma's. 4,5 kg i n h o u d .
Adviesprijs'799.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

I TV/VIDEO COMBI'S j

'l TXT, 2 tiiners. AdvM 395.-

299.-

WHIRLPOOL
OOL KAST

675.-

389.-

SHOWVIEW
WVIEW+PDC
+ PDC
PANASONIC63CMTOP
JIC63CMTOP JVC
issProDigi."714.A237; Express
ProDigi. *714.-

MD2; HiFi-stereo.TXTmet
stereo, TXT met
geheugen. Adviesprijs'1399.vdviesprijs'1399.-

Automatische3ontdooiing."529.ontdooiing. "529.-

KlUli^***'

E105; Afstandbediening.
dbediening.'610.'610.-

799.-

279.-

145 LITER
ER KOELER

JVC MINI-SET MET LUIDSPREKERS

MXD3S; Digitale tuner/timer, dubbeldeck,
CD-speler. Adviesprijs*879.SONY AUTORADIO CD-WISSELAAR

4x 30 Watt, 10 CD-wisselaar, alneembaar front.
Adviesprijs* 1100.ARISTONA KTV/VIDEO COMBINATIE
37TR126; 51 cm beeldbuis, showview en PDC,
2 timers, teletekst. Adviesprijs*!395.PANASONIC "DOME SOUND" STEREO KTV

TX25DX2; 63cm Quintrix beeldbuis, HiFi stereo,
teletekst. Adviesprijs*1399.-

444.- HB545; 2x10 Cleo P^
555.849,
949.-

PHILIPS 20 LAMPSZONNE COMBINATIE

B CC B E T E R EN G O E D K O P E R
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages),
Rivièradreef 37 (Superstore)

I

BEVERWIJK
150Óm'2 Superstore Beter en goedkoper!
Breestraat 65 •
' ' . .

I

ZAANDAM
.
1500m2 Superstore Beteren goedkoper!
Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Broek)

948.-

AEG B O V E N L A D E R
1000 toeren centrifuge.
Zuinig, stil en milieuvriendelijk, waterbeveiliging.
Adviesprijs'1649.-

1198.WAS/DROOG
COMBINATIE

W a s s e n en d r o g e n in
1 machine, 1000 toeren.
Adviesprijs'1549.-

PELGRIM KOOKPLAAT
2-delige pannendragers on
sierdeksel. Adviesprijs'490.-

W H I R L P O O L KAST
Gunstig energie verbruik.
•••• capaciteit, CFK-vrij.

449.-

BOSCH VRIESKAST
GSD1300;3laden,11kginvriescapaciteit. Adv'848.-

ETNA K O O K P L A A T
4pitsrnet 2delige brandeis.

HOLLANDIAKOOKPLAAT
4-pilsgaskookplaal. '295.-

l

529.-

OPZETVRIESKAST
Handig! 50 liter. AdV595.-

299.-

ATAG WASEMKAP
3 standen en vetfilter. '259.-

VRIESKISTEN!

Detopmerken leverbaarin
alle maten en soorten. Er
is al een vrieskist.

878,
20 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
AMSTERDAM - AMSTELVEEN - ALKMAAR BEVERWIJK- HAARLEM - ZAANDAM - DELFT.. BADHOEVEDORP-DEN HAAG•
ZOETERWOUDE-ZOETERMEER,
LEIDSCHENDAM • MAARSSENBROEK • '
HILVERSUM - UTRECHT-ZEIST'

ETNA WASEMKAP
AVANCE; 3-standen. • 135.-

299 -

.fc **»*•

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag. .
dinsdag t/m vrijdag
zaterdag . . . . . . . . .

13.00 tot 18.00 ÜurS
• 09.30 tot 18.00 uuï*
, 09.30 tol 17.0puürp

KO'OPAVONDEN ,
donderdag ..'. ;'. .' . . .

.19.00 tot 21.00 UÜrjl

$i
&

A

Dankzij de deelname aan het
RoodschappenSpel heeft Mevr.
H.W. Wesseling uit Amstelveen de eerste prijs gewonnen
en rnag nu aan de slag met zo'n
praktische Rowenta Tonixo
sledestofzuiger.
De 'winnaars van het handige
Rowenta surfline DE-303
stoomstrijkijzer krijgen hun
prijs zo snel mogelijk toegezonclen

'i

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Nieuwsgierig naar 24 karaats zacht?
w

fi* £*<CWBCl

Slankufit

Er zit nogal wat verschil tussen
het éne en het andere toiletpapier, vooral in zachtheid.
Kleenex® Quilted is heerlijk
zacht toiletpapier.

L vfi! *
-^WVoor n

<K

'n en toch op je
'J de SlankufitlelDf On naifl/ïoi^*.

_ _

.

'

En waarom zou je jezelf ook
niet verwennen met dit heerlijk zachte en comfortabele
toiletpapier.

' n ^ a

8

6

'

Slankufit-methode'en beter gezicht'.
l202
Bional.
h
e t Bel
9het
r graa

°20.
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Bijna iedereen heeft met
kerstmis wel een gezellig
kerststukje in huis. Of u dit
stukje nu zelf gemaakt of
gekocht heeft, .u wilt er
natuurlijk zo lang mogelijk van
genieten. Dus hebben wij voor
u een aantal tips op een rijtje
gezet:

Bovendien brengt u met deze overheerlijke
zuivelproducten het feestgevoel aan tafel.
Melkunie Kerstvla is verkrijgbaar vanaf 7 december tot en met 21 december 1998.
Melkunie Feestyoghurt is verkrijgbaar vanaf 9 november tot en met 21 december 1998.

voor 15 lege batterijen!
Tut END ts ONLY THE BECINNINC

Dit moet u doen: Haal snel het inzamelzakje op bij
de Kijkshop en breng deze voor 9 januari 1999 met
15 lege batterijen weer terug naar een Kijkshopwinkel bij u in de buurt. In ruil voor de batterijen
ontvangt u één gratis kaartje + een antwoordkaart
die na het oplossen van de puzzel en inzenden
naar Stibat kans geeft op één van
de volgende mooie prijzen:
1 Panasonic VX22
videocamera; een
Sony Playstation
(2x); een Kijkshop
sapcentrifuge (3x);
een Varta batterijopladerdOx); een Cresta
binnen/buitenthermometer (25x); een Actron
Teletubbielamp (25x); een
Rayovak staaflantaarn (40x)
of een Duracell konijn (50x)

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

rtv

woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45 en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur

Veel mensen hebben last van stijve, stramme spieren en gewrichten. Adrufyt is een
unieke combinatie van plantaardige werkstoffen die bij reumatische klachten zeer
succesvol is. Spier en gewrichtsklachten van
uiteenlopende aard worden doeltreffend
aangepakt door de meervoudige werking.

woensdag en donderdag
17.50 en 23.50 uur

Zo bevat Adrufyt Salix (wilgenextract) dat
een ontstekingsremmende werking heeft.
Daarnaast stillen Harpago (Duivelsklauw) en
Dulcamara (Bitterzoet) de pijn en zorgt
Rutine (Wijnruit) voor een betere doorbloeding.

Melkunie Kerstvla is een roomvla met advocaatsmaak.
Melkunie Feestyoghurt is een zabaglioneyoghurt met.een volle, rijke smaak.

Vanaf 17 december draait 'What Dreams May Come'
in de Nederlandse bioscopen. Een spectaculaire film
met Robin Williams in de hoofdrol en unieke special
effects. U kunt deze film gratis gaan zien!

verwen uzelf met een pak Kleenex®
Quilted toiletpapier, dan verwennen wij u!

Adrufyt doet bewegen

KerststuKjes

Melkunie introduceert: Kerstvla en feestyoghurt,
het smaakvolle vervolg op Herfstvla en
Herfstyoghurt. Twee nieuwe producten uit de
reeks Seizoenen van Melkunie. Melkunie Kerstvla
en Feestvoghurt zijn heerlijke seizoensproducten.

woensdag tussen 16.00 en 24.00 uur

U krijgt fl. 3.00 + portokosten terug op uw bank- of girorekening voor een 6 rols pak
en fl. 2,00 + portokosten, voor een 4 rols pak.
Reglement
Wat moet u doen?
Uiterste inzenddatum te 28
• Koop een pak Kleenex® Quilted toiletpapier 4 of 6 rol.
februari 1999. Maximaal 1 Inzending per huishouden/
• Knip de streepjescode uit de verpakking.
adres/rekeningnummer.
•stuur de streepjescode samen met uw rekeningnumUitsluitend volledig ingevulde
inzendingen worden in behanmer, naam, adres, postcode en woonplaats op naar:
deling genomen. Fotocopieên
BoodschappenBeurs Kleenex* Quilted actie,
en of nabootsingen van de
Postbus 40062, 6203 DC Maastricht.
streepjescode worden niet
geaccepteerd. Alleen geldig In
U ontvangt dan binnen 4 weken het bedrag (inclusief
Nederland. Geen jeugd- of
portokosten) terug op uw bank- of girorekening.
spaarrekeningen.

^9^?"^
Ver
ht
mindertS£On
\]M
" 9ergevoV

Melkunie Kerstvla en

AMERSFOORT

Het oogt bovendien heel stijlvol en verzorgend, door de
mooie witte ruitstructuur. Het
is een klein stukje luxe, dat het
leven gewoon wat aangenamer maakt

De juiste oplossing van De
BoodschappenPuzzel levert
M. Kramer uit utrecht een
schitterende 4,5 liter Tefal
Sensor Snelkook-pan op. De
winnaars van het comfortabele
badlaken krijgen hun prijs binnenkort thuisgestuurd.

Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel en De BoodschappenPuzzel op deze pagina!

OMROEP,

GOME
A FUJ Br WOTJT WAK?

m 'What Dreams j
worden van J

Bij het maken van het stukje:
•Los de juiste hoeveelheid
Chrysal CLEAR snijbloemenvoedsel op in water.
•Leg het steekschuim in deze
oplossing. Wacht tot het
steekschuim uit zichzelf naar
de bodem zinkt. Dompel het
niet onder, want dan onstaan
er luchtbellen in het steekschuim, waardoor de bloemen/takken minder water
kunnen opnemen.
•Snijd het verzadigde schuim
in de juiste vorm.
•Snijd de stelen schuin af met
een scherp mes.
•Duw de bloemen/takken
diep in het steekschuim. Zorg
ervoor dat de stelen onder
water staan.

Ook bevat Adrufyt Fraxine (Es) dat de
afvoer van afvalstoffen verbetert en zorgt
Clucosamine voor een betere smering van
de gewrichten. Hierdoor worden stijve,
stramme spieren en gewrichten weer soepel en elastisch en gaat bewegen als vanzelf.
Bel het gratis informatienummer: 080002 02 020.

donderdag 16.30 en 24.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

•\
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Adrufyt doet bewegen

Page® Quilted Keukenpapier
Nu met gratis prachtige ovenwant*
Door de unieke superabsorberende vezelstructuur
absorbeert Page® Quilted keukenpapier vocht uitstekend en houdt het het daarna prima vast. Wel zo
handig en zeker in de decembermaand als je voor
heel veel klusjes keukenpapier gebruikt (tijdens het

V

TV R I J N M O N D

J

woensdag 16.00 uur.
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

koken, als er iets omvalt of bij andere ongelukjes, bij
het oliebollen bakken of als servetje). Als extra sintkerstcadeautje van Page® krijgt u nu een gratis
ovenwant bij aankoop van één pak Page® Quilted
keukenpapier.

Page® Quilted Keukenpapier...
met één vel red je het wel!

Als het stukje klaar is:
•Verwijder uitgebloeide bloemen tijdig.
•Zet het kerststukje niet op de
tocht of in vol zonlicht.
•Vul het regelmatig bij met
water waaraan u de juiste
hoeveelheid Chrysal CLEAR
snijbloemenvoedsel toegevoegd heeft.
Deze tips worden u
aangeboden door

Wat moet u doen?
• Koop een pak Page® Quilted keukenpapier 2 of 3 rol.
• Knip de streepjescode uit de verpakking.
•Stuur de streepjescode samen met uw rekeningnummer, naam, adres, postcode
en woonplaats op naar:
BoodschappenBeurs Page" Quilted ovenwant-actie,
Postbus 40006,
6203 AH Maastricht.
• zo lang ae voomaa strekt
U krijgt de ovenwant binnen 4 weken thuisgestuurd.
Reglement
Uiterste inzenddatum is 28 februari 1999. Maximaal 1 inzending per huishouden/adres. Uitsluitend
volledig ingevulde inzendingen worden in behandeling genomen. Fotocopieên en of nabootsingen van de
streepjescode worden niet geaccepteerd. Alleen geldig In Nederland.

POKON^fCHRYSAL

Venco Dropstaaf:
Hét alternatief voor de lekkere stevige trek!
Vier uur 's-middags. De lunch is bijna vergeten. De
tijd voor het diner is nog lang niet aangebroken. Tijd
voor de lekkere, stevige trek, dus voor een Venco
Dropstaaf. Want de Venco Dropstaaf is hét alternatief
voor de lekkere stevige trek.
Houdt u van zoute drop? Dan is er de Zoute
Dropstaaf. Liever cocos? Kies dan voor de Cocos
Dropstaaf. En bent u verzot op Engelse drop, dan is
de Engelse Dropstaaf er voor u. In ieder geval zijn ze
alle drie even lekker. Logisch, want ze worden door
Venco gemaakt.

Het BoodschappenSpel heef t voor u leuke huishoudelijke pruzenin
oetto Want iedere beller met de juiste antwoorder* maakt kans op
een fraai blauwe, krachtige 1250 w Rowenta Tonixo sledestofzuiger met vijfvoudig filtersysteem, driehoekige Delta zulgmond met drie zuigopeningen, soft bumper en
geïntegreerde meubelborstel. Bovendien ligt er voor
iedere honderdste beller met
het goede antwoord een handig Rowenta Surfline DE-'
303 stoomstrfjlcijzer klaari ,
Deelname aan het BoodschappenSpel is eenvoudig.
Beantwoord onderstaande vragen:
1. In welke smaak-varianten is Venco Dropstaaf verkrijgbaar?
2. Wat krijgt u als extra Sint-Kerstcadeautje bij aankoop van
één pak Page Quilted Keukenpapier?
en bel uw antwoorden door naar:

De BoodschappenLijn*
*&?• W' '<•*& M>'
*w
(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken).
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

(80 ct/m)

De Venco Dropstaaf is bij de pompshops verkrijgbaar
in een stuksverpakking en nu ook in de supermarkt
in een handig 3 pak.

Sula snoepjes zijn heerlijk fris van
smaak. Toch bevatten ze geen
suiker. Daardoor zijn ze vriendelijk
voor uw tanden en bevatten ze
40% minder calorieën. Ze zijn
gemaakt van natuurlijke ingrediënten, waaronder sorbitol, de
natuurlijke suikervervanger die
wordt bereid uit maïs. Sorbitol
komt ook voor in vruchten in de
vrije natuur. Sula is verkrijgbaar in
de fruitige, frisse smaken orange, lemon en cassis en in een

pittige drop- en mintsmaak, in
zakjes van 75 gram. Fresh Mint en

Sula
FRUlTin en
FRESHin

Met Bref Ultra c ean
WC Gel is een dagelijkse
frisse reiniging van uw
toilet nu ook mogelijk
met de nieuwe geuren
Aqua en Lemon. Aqua is
• een moderne ooo ;
water geur, terwijl
Lemon voor een fnsse
citroengeur in uw toilet
zorgt.
Bref Ultra Clean WC
Cel garandeert u zo na
iedere spoelbeurt niet
l alleen een schoon toilet,
i maar zorgt ook voor
i een heerlijk frisse geur.

Drups

alle geuren van'Bref Ultra

5 raken
Elke spoelbeurt een

Voor de winter zijn er nu
ook Sulé keelverzorgers,
Sulô FRUlT/n en FRESH/n.
Dit zijn gevulde keelpastilles met respectievelijk een
vitamine c-splash en
menthol-splash, voor een
frisse, verzachtende én
verzorgende werking. En,
zoals men van. Sulé mag
verwachten, ze zijn natuurlijk suikervrü! FRUlT/n
en FRESH/n zijn verkrijgbaar in zakjes van 75 gram.

Lemon zijn ook te koop in handige meeneemdoosjes!

HEMA
Zandvoort

Roomboter
Amandel kerstkrans

nu 8,95
Woensdag 16 december 1998

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
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Asbest in schoorsteenpijpen Helmers
ZANDVOORT - Woningbouwvereniging Eendracht
Maakt Macht gaat zo snel
mogelijk haar huurders voorlichten over eventuele asbest
in schoqrsteenpijpen. Dat
belooft directeur Peter Kramer nadat er in de Helmersstraat onrust onder bewoners ontstaan is over het asbest. Er is geen direct gevaar
voor de volksgezondheid volgens Kramer en J. van Willigenburg, adviseur van het
Asbestadviescentrum uit Vianen. Maar de schoorstenen
moeten wel op een speciale
manier geveegd worden.
„Asbest is bij uitstek een
materiaal dat goed tegen
warmte kan," licht Van Willigenburg toe. „Het is bestand
tegen temperaturen van maximaal 700 tot 800 graden Celsius. Zo warm wordt het niet in
de schoorsteen. Het asbest in
de pijpen kan alleen kwaad als
schoorsteenvegers zonder beschermende maatregelen aan
het werk gaan. Het risico bestaat dan dat de schadelijke
deeltjes vrijkomen."
Vrijdagmiddag is daarom
een speciaal daarvoor opgeleide schoonsteenveger van het
Santpoortse bedrijf Feije in
een wit 'astronautenpak' het
dak opgegaan bij Helmersstraat 44. Hij heeft met een asbeststofzuiger de schoorsteen

Mishandeling
ZANDVOORT - Een 32-jarige Zandvoortse is vorige week
in de nacht van dinsdag op
woensdag mishandeld door
haar ex-vriend, een 27-jarige
Zaandammer. Ze heeft diverse
kneuzingen opgelopen. De
man drong haar huis binnen
dinsdagavond. Hij sloeg en
schopte haar. Bovendien bedreigde hij haar met een wapen. De vrouw zag kans haar
woning in de Lorentzstraat te
onvluchten. Toen de politie arriveerde was de man al verdwenen met haar mobiele telefoon en haar huissleutels. De
Zaanse politie heeft de man
rond vijf uur 's morgens gearresteerd. Bovendien nam de
politie in een ander huis, waar
de man zich ook regelmatig
ophoudt, een geweer met afgezaagde loop in beslag.

schoongemaakt. Beneden, bij
de gaskachelaansluiting, heeft
hij de opening afgesloten zodat er geen asbest in het huis
kon komen.
Bewoner Carl Beenhakker is
blij met al die voorzorgsmaatregelen. Hij schrok erg toen in
september de schoorsteenveger aanvankelijk weigerde om
aan het werk te gaan, omdat er
asbest in de pijpen zit.

EMM schakelt
'astronaut' voor
verwijdering in
„Dat was voor het eerst dat
ik over die asbest hoorde. Zeven jaar geleden heeft de woningbouwvereniging ons hele
rijtje huizen in de Helmersstraat gerenoveerd en sindsdien zijn de schoorstenen nog
nooit geveegd. Je moet er niet
aan denken wat er kan gebeuren als iemand een beunhaas
inschakelt."
Ook zijn buurvrouw, Marian
Keur, is erg ongerust geworden. „Ik wil zeker weten hoe
erg dit is. Mijn vader is op zijn
67-e overleden aan asbestose.
Hij heeft een paar jaar in Limburg op een stortplaats met
asbest gewerkt. Het was afschuwelijk. Ik heb hem langIJN HUIS staat nog
overeind, dat is het
belangrijkste," zegt
Vera Dieben. Ze woont recht
tegenover de bouwput op het
Zwarte Veld, op de hoek van
de Koningstraat en de Oosterstraat. Nu de tijdelijke ijzeren
wand van de bufferkelder op
het Zwarte Veld in de grond is
getrild, is de ergste overlast
voorbij volgens de meeste bewqners. Al zijn er nog wel wat
irritaties.

'M

EMM-directeur Peter Kramer kan zich de ongerustheid
goed voorstellen. „Een van
onze medewerkers is aan asbestose overleden nadat hij er
niet bij ons, maar ergens anders mee in aanraking was gekomen. We nemen asbest heel
serieus. Laatst hebben we in
een flat op de Van Lennepweg
daarom rigoureus met asbest
bekleed zeil weggehaald toen
dat ging brokkelen. Asbest in
vaste vorm is namelijk niet gevaarlijk. Je kunt het dan beter
laten zitten."

'Woon ik toch nog
bij een jachthaven'

begint

AERDENHOUT - Een 38-jarige inwoonster van Aerdenhout en een 41-jarige Zandvoorter hebben zondag een
Haarlemse trimmer gereanimeerd die onwel raakte op de
Bentveldseweg. De politie
heeft hen later geassisteerd.
Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. In de loop
van de dag is hij naar een ander
ziekenhuis vervoerd.

Ruiten

ZANDVOORT - Vanwege
het ingooien van dertien ruiten
heeft de politie zondagavond
twee zeventienjarige Zandvoprtse jongens opgepakt. De
ruiten sneuvelden in de Lorentzstraat.

Waterstanden
Datum HW

LW

HW

LW

16 dec 01.55 10.06 14.09 22.07
17 dec 02.35 10.55 14.49 22.47
18 dec 03.09 11.14 15.21 23.20
19 dec 03.46 11.50 15.56 23.45
20 dec 04.19 12.26 16.28 -.-21 dec 04.56 00.35 17.07 12.56
22 dec 05.29 01.04 17.41 13.24
23 dec 06.10 01.55 18.19 14.10
24 dec 06.50 02.25 19.01 14.57
Vaanstand:
NM vr. 18 dec 23.42 u.
Hoogwater ma 21 dec 17.07 uur.
NAP +122cm.
Laagwater wo 23 dec 14.10 uur.
NAP -83 cm.
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Helmersstraat 44 schoon te maken

Onze opruiming

Reanimatie

Mooi spel
van acteurs
Hildering

Volgens Kramer zijn er in
Zandvoort veel huizen waar
asbest in schoorsteenpijpen of
zeil zit. Hij is van plan om in
januari alle bewoners hierover
in te lichten. EMM heeft bovendien de kosten van het
schoorsteenvegen in de Helmersstraat betaald. Binnenkort wordt dat anders geregeld. Bewoners kunnen een
servicecontract
afsluiten
waarin ook het vegen van de Een medewerker van het schoorsteenvegersbedrijf Feije klom vrijdagmiddag in een speciaal pak het dak op om de schoorsteen van
schoorsteen openomen is.

Drie bonnen

ZANDVOORT - Een droogkokende pan heeft maandagavond voor commotie gezorgd
in de Lorentzstraat. Iemand
zag rook uit een woning komen
in deze straat en belde de politie, die de deur forceerde omdat niemand open deed. De
politie vond binnen geen bewoner, maar wel een pan die
drooggekookt was en veel rook
veroorzaakte.

22 PAGINA'S

zaam zien wegkwijnen. Het
erge is dat meestal pas na
twintig j aar blijkt wat er aan de
hand is. Zo'n vezeltje blijft heel
lang in je longen zitten zonder
dat hij iets doet." Ze verwijt
woningbouwvereniging EMM
dat die de bewoners niet heeft
ingelicht of actie heeft ondernomen.

rijden om mijn huis te bereiken. Dat is ook vervelend."
Zijn vrouw ergert zich aan de
bouwlampen die in haar huisen slaapkamer schijnen.
„Maar ja," zegt ze, „het moet
nu eenmaal gebeuren." Haar
Vooral Piet en Elly Keur ba- man: „Als het maar geen
len van de werkzaamheden.
stinkbom wordt, die rioolput."
De bouwput bevindt zich op
vijf meter van hun huis. Als ze
Over de bufferkelder is javoor hun raam gaan staan, kij- renlang gepraat. Hij dient om
ken ze in een groot diep gat
water op te vangen als bij hemet palen en water. „Woon ik vige regenbuien de straten
toch nog bij een jachthaven," rondom het Zwarte Veld ongrapt meneer Keur.
der water komen te staan. In
het verleden liepen dan tevens
Maar erg vrolijk wordt hij er huizen en kelders van bewoniet van. „We zitten van sep- ners onder. De bufferkelder
tember tot april in de kleremoet voor de zomer klaar zijn.
zooi en als straks de bouw van Het is een duur project. Alleen
ZANDVOORT - Voor een die waterbak over is, krijgen
al de aanneemsom bedraagt
dertigjarige Amsterdammer is we de kermis naast onze deur. 4,6 miljoen gulden.
een avondje stappen zaterdag- En ik moet soms heel erg omOp dit moment zijn de
nacht geëindigd met drie bekeuringen. De man kreeg de
eerste bon, omdat hij tegen
een parkeermeterpaal stond te
plassen. De tweede bon ontving hij toen hij een valse naam
opgaf en de derde nadat hij tegen de richting in over de Gerkestraat reed.

Verbrand eten

DEZE WEEK

donderdag 17 december
Zand voort - Haarlem Stad - Utrecht -Amstelveen - Haarlem Cronjé

bouwvakkers van VBK Hoorn
en Nelis Infra druk bezig met
het weghalen van zand zodat
ze binnenkort de betonnen
vloer kunnen storten. Volgens
uitvoerder A. Bekour krijgen
de omwonenden hierover een
brief in de bus zodat ze weten
dat het 20 uur gaat duren.
Inge van de Poel uit de Oosterstraat blijft haar hart vasthouden. „We stoppen al ons
geld in het opknappen van dit
huis en zien het nu met lede
ogen afbrokkelen." Ze wijst op
de scheuren in de muur en in
het plafond. „Dat komt door
het intrillen van de damwand.
Dat was verschrikkelijk. Bij
een van mijn buren is serviesgoed gesneuveld. Mijn nieuwe
cv-ketel is trouwens ook ontregeld." Een verzekeringsex-

pert van de aannemer is inmiddels komen kijken. Van de
Poel hoopt dat ze de schade
vergoed krijgt.
Zichtbare schade heeft het
huis van Ronald Hoogervprst
op Oosterstraat l nauwelijks.
Het staat dan ook een meter
of vijftien van de bouwput
vandaan. „Maar ik ben wel
bang voor verborgen gebreken
die straks opduiken. En verder
kan ik mijn auto nergens parkeren. Bovendien hoor ik 's
morgens al om zes uur de
vrachtwagens. Maar echte
overlast, nee dat hebben we
niet. Het is vooral lastig."
„Je kunt wel altijd mopperen, maar wat schiet je daar
mee op," vindt Vera Dieben
van Koningstraat 45. „Mijn
huis heeft scheuren en het
houtwerk van de erker wijkt.
Ach, ik wacht het maar af hoe
het afloopt. Ik vind het ook
wel interessant. Ik maak bijna
elke dag foto's. Dat veel mensen hun hond bij de hekken
uitlaten, dat vind ik nou vervélend."

ZANDVOORT - Aan de
vooravond van het kabinetsbesluit over het vliegeiland
hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS)
een brandbrief naar Den nemen over het volledig verHaag gestuurd.
plaatsen van alle start- en landingsplaatsen naar zee. Zo'n
Al zijn er geluiden dat Paar- kernbeslissing is een principiës II het besluit wil uitstellen, le uitspraak over de bestemde provincie gaat ervan uit dat ming van een bepaald gebied.
het Kabinet vrijdag de toe- Volgens proyinciewoordvoerkomst van de luchtvaart vast- der K. van Rijn heeft deze belegt. GS willen die beslissing slissing dezelfde status als een
beïnvloeden. Zij hebben het bestemmingsplan binnen een
Kabinet gevraagd om een pla- gemeente.
Het dagelijks bestuur van de
nologische kernbeslissing te

Provincie stuurt
Vliegveldbrief

ZANDVOORT - Heel
voorzichtig doet de 93-jarige
mevrouw De Greeve de
mini-kerststukjes in haar
kraaktasje. „Om thuis neer
te zetten," zegt ze met een
glimlach. Ze woont in een
aanleunwoning bij het Huis
in de Duinen. Mevrouw De
Greeve is woensdag een van
de vele bezoekers van de
kerstmarkt in het bejaardenhuis.
Kerstmarkten zijn populair
tegenwoordig, ook in Zandvoort. Sinterklaas was nog
maar net voorbij of er waren
woensdag al drie kerstmarkten tegelijk: in Huis in de Duinen, de Bodaan en op Nieuw
Unicum.
De kerstmarkten in de Bpdaan en Nieuw Unicum zyn
gezellige jaarlijks terugkerende rituelen met veel sfeervolle
cadeautjes en kerstartikelen.
Maar Huis in de Duinen heeft
voor het eerst sinds jaren
weer een kerstmarkt gehad.
mensen uit het dorp hier naar
toe gekomen. Ja, het is veel
drukker geworden dan ik verwachtte. Volgend jaar organiseren we zeker weer een
markt," vertelt ze op een rustig moment aan het einde van
de middag.
De bewoners zyn wekenlang bezig geweest met de

voorbereidingen. Ze hebben
samen met de activiteitenbegeleidster allerlei dingen zelfgemaakt: kaarten, gebreide
zakjes met een zeepje, beplakte zeepjes, gipsenmedaillons (Ten Haaf: „Die hebben
ze zelf gegoten en met goudverf beschilderd.")
Mevrouw J. van Tilburg ver-

Wordt deze
winter net
zo mooi?

Bird Control Holland bindt
strijd met stadsduiven aan
ZANDVOORT - De bewoners van het Gasthuishofje,
Celsiusstraat en Lqrentzstraat zijn vanaf begin volgend jaar waarschijnlijk van
de duiyenoverlast af. Een gespecialiseerd bedrijf
uit
Eindhoven, Bird Control
Holland, gaat de duiven vangen in opdracht van woningbouwvereniging Eendracht
Maakt Macht.
Bird Control Holland zet
kooien neer op plaatsen waar
de duiven zich graag ophouden. Ze worden naar binnen
gelokt door lokvogels, voedsel
en water. Als ze eenmaal binnen zijn, komen er al snel meer
bij. De kooien blijven ongeveer
drie weken staan. De duiven
krygen een nieuw onderkomen
bij duivenmelkers.
De duiven in Zandvoort zijn
volgens Bird Control HoUand
provincie verzoekt het kabinet
ook om een milieu-effectrapportage te laten maken, zodat
duidelijk wordt wat de gevolgen van een vliegeiland voor de
natuur zijn. De provincie lobbyt al enige tijd voor een vliegveld voor de kust. Eigenlijk wilde de provincie een vliegeiland
bij IJmuiden, dat ontsloten
zou worden via het Hoogovensterrein. Inmiddels is de prqvincie na onderzoek uit technische overwegingen overgeschakeld op een vliegveld dertig kilometer uit de kust tussen Noordwijk en IJmuiden.

hanna'. We hadden trouwens
ook een geitje, maar die is
dood."
Het meest populair bij de
bezoekers zijn de kerststukjes
en kerstbomen van een halve
meter. „Die zetten de bewoners vaak op hun eigen kamer.
Een grote kerstboom past
daar niet in," vertelt vrijwilligster Anneke Couvreur.
De geur van verse dennentakken stijgt op vanuit de
hoek waar bloemiste Nicole la
Fleur samen met haar tante
professioneel
opgemaakte
kerststukjes verkoopt. „De
trend is dit jaar bruin met crème, maar oudere mensen nouden vaak meer van rood. Dus
heb ik heel wat kerststukjes
met een rode kaars verkocht."
Schuin tegenover haar, aan
de andere kant van de recreatiezaal, komt een geheel andere geur de bezoekers tegemoet. Arie Kerkman maakt
met een paar rappe bewegingen een harinkje schoon. 120
heeft hij er zo afgeleverd.
Mevrouw De Greeve is zeer gecharmeerd van de kleine kerststukjes
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Foto Amlrc Liebcrom

Foto Karin Schut

koopt haar eigen creaties ook.
Ze heeft poppen aangekleed
met gebreide kleren. De opbrengst is voor het dierenhofje, de kleine dierentuin achter
Huis in de Duinen. Mevrouw
Van Tilburg verzorgt daar de
kippen, duiven en konijnen
samen met Arie Kerkman.
„Ze noemen me 'Kippen Jo-

Alleen de juwelier is maar
matig tevreden over zijn verkoop. De sieraden (vanaf ongeveer vijftig gulden) zijn te
duur of de smaak van oudere
mensen is anders, vermoedt
hij.
Een mevrouw heeft wel erg
originele oorbellen. Zij hoefde
daarvoor niet langs een juwelier. Twee koddige kerstmannetjes bungelen aan haar
oren.
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'Colombra Livia forma domestica' (verwilderde stadsduiven). Ze planten zich snel
voort. Een koppel duiven kan
in één jaar tijd tien jongen
grootbrengen. De laatste vijftig tot honderd jaar is de duivenpopulatie in dorpen en steden dan ook sterk gestegen.
Diverse Zandvoorters hebben bij woningbouwvereniging
EMM geklaagd over stank- en
geluidsoverlast van de duiven
die hun uitwerpselen achterlaten in dakgoten en op gevels.
Willy Post, bewoonster van het
Gasthuishofje, voert al enige
maanden actie tegen de duiven. Ze is blij dat EMM nu
drastischer
maatregelen
neemt. Het spannen van gaas
en uithalen van het nest heeft
tot nog toe niet geholpen.

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

MEDEDELING
In verband met Kerstmis verschijnt
het Zandvoorts Nieuwsblad niet op
woensdag, maar op dinsdag 22 december 1998. Wij verzoeken u uw advertenties voor deze krant uiterlijk
op vrijdag 18 december om 17 uur bij
ons in te leveren. Redactiekopij moet
uiterlijk maandag 21 december om 9
uur bij ons binnen zijn.
Redactie en commercie Weekmedia
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Bejaarden hoeven niet ver weg voor kerstcadeaus

Tot grote tevredenheid van
organisatrice en activiteitenbegeleidster Marijke ten Haaf
is het meteen een groot succes geworden. „De mensen,
vooral de bewoners van het
Huis in de Duinen, stonden al
voor de opening te wachten.
Dat vind ik ook wel logisch. Zij
kunnen veel lastiger even naar
het dorp gaan om iets leuks te
kopen. Maar er zijn ook veel

Chiel Koops
over zijn
botenliefde
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krant moet ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19,60 D halfjaar ƒ 35,40 D jaar ƒ (51,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371 "017003"
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FAMILIEBERICHTEN
OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
Kffst is je wereld groot,
je kunt er reizen tot en met.
Heel dicht bij de dood,
is ze niet groter dan je bed.
Maaralï,]c innerlijk vertrouwt,
waarop alle mensen hopen,
dan gaat als je je ogen sluit
een nieuwe wereld open.
BeiiroHd, maar dankbaar dat hem een langer lijden bespaaid is gebleven, Keven wij u kennis dal
van ons is heeiifjejjaan on/e lieve vader en opa

Sluiting 23 december

IQ

Bcrtus Jacobus Roose

ro'

\\rduwnaarvan Maria Diet/;
op de leeltijd van (57 jaar.
Anita en Martin
Riek
l'rie
liei l
12 cleu'inbcr l WK
Correspondentieadres:
Celsiusstnut 87
2011 Tl) Zandvoort
De crematie heeft heden 1(5 december plaatsjjevoiulen

Ons kantoor is op woensdag 23 december 1998

-z.
O

vanaf 12.00 uur gesloten.

o

KENNISGEVING

Voor storingen blijven wij dag en nacht bereikbaar op

Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 7 december vergadeid
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 50 door B&W genomen
besluiten is op maandag 14 december vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

telefoonnummer (023) 546 48 99.

n>
1/1
Energie Noord West

Oudeweg 85
2033 CC Haarlem
telefoon (023) 5464646
telefax (023) 5464880

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond na het heengaan van

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

SLUITING CENTRALE BALIE
TIJDENS FEESTDAGEN

Tijdens de feestdagen is het Raadhuis op de
volgende dagen gesloten

Pieter Pijper
betuigen wij U onze ojjrechte dank.
Uit aller naam:
M C. Pijper-Waker
Zandvoort, december 1998

ADVERTENTIES

Een compleet verzorgde begrafenis
of crematie voor een éénmalige

D ameJl

épiii vari slechts ƒ &395,-:

wil graag zingen voor ole
gelaancJlicapiten in
Voor info: fel 025-5714941.

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.

y j j uitvaartverzorging
kennemerland bv

* iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ 5.500,-

Donderdag 24 december: Centrale Balie
om 12.30 uur gesloten (geen avondopenstelling).
Alle gemeentelijke afdelingen vanaf 15.00
uur gesloten.
Vrijdag 25 december: Raadhuis de gehele
dag gesloten.
Donderdag 31 december: Centrale Balie
om 12.30 uur gesloten (geen avondopenstelling) i.v.m. kasopmaak en inventarisatie voorraden.
Alle gemeentelijke afdelingen vanaf 15.00
uur gesloten.
Vrijdag 1 januari 1999: Raadhuis de gehele
dag gesloten.
Maandag 4 januari 1999: Centrale Balie en
alle gemeentelijke afdelingen vanaf 11.00
uur geopend.

VERVANGENDE DAGEN VOOR
HET OPHALEN VAN HUISVUIL

Tijdens de kerstdagen wordt het huisvuil niet
op de gebruikelijke dagen opgehaald

In plaats van vrijdag 25 december (eerste
kerstdag) kan men het huisvuil op maandag 28 december aanbieden.
jn plaats van vrijdag 1 januari (nieuwjaarsdag) kan men het huisvuil op maandag 4 januari 1999 aanbieden.

OPENBARE RAADSVERGADERING

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

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

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU

De gemeenteraad vergadert dinsdag 22
december 1998 m het openbaar De vergadering wordt gehouden in de raadzaal m het
Raadhuis vanaf 20.00 uur
Op de agenda staat (onder voorbehoud)
- Beheersverordening Algemene Begraafplaats, Uitvoeringsbesluit voor grafbe-

-

-

dekkingen, Uitvoeringsbesluit graven,
asbezorging en gedenkplaatsen
Machtiging college tot het aantrekken
van geldleningen c.a. in 1999
Belastingvoorstellen 1999
Verkoop woning Jac. P. Thijsseweg 24
Verkoop perceel Pompstation Bentveld
Voorbereidingsbesluit voor bestemmingsplan "Pompstation Bentveld"
Verkoop grond Van Galenstraat 9
Nota Personeelsbeleid en Personeelsmanagement
Beleidsnota 1999 Nieuwe Algemene Bijsta n d swe t
Aanwijzing
Werkvoorzieningsschap
Zuid-Kennemerland als uitvoeringsorgaan Wet Inschakeling Werkzoekenden
Samenwerkingsovereenkomst gewestgemeenten,
uitvoeringsinstellingen
sociale zekerheid en de arbeidsvoorziening binnen Centrum voor Werk en Inkomen
Verordening loonkostensubsidie

N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden BIJ
het bureau Voorlichting, tel (023) 574 01 62,
kunt u terecht voor nadere informatie over de
agendapunten Tijdens de veigadering zijn
altijd exemplaren van de agenda beschikbaar
De agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen ter inzage bij de Centrale Balie en
zijn conform de Legesverordening tegen betalmg algemeen verkrijgbaar

AANVRAAG MONUMENTENVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
zijn voornemens een monumentenvergunning
te verlenen voor het wijzigen van de voorgevel, de veranda, dakkapellen en interieur van
het Museum Zandvoort, kadastraal bekend
sectie C, nummer 1195
De aanvraag ligt voor een ieder gedurende
twee weken ter inzage bij de Centrale Balie in
het Raadhuis (ingang Swaluëstraat) Gedurende deze termijn kunnen schriftelijk zienswijzen
worden
ingediend
bij
Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

VERLEENDE MONUMENTENVERGUNNINGEN

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een monumentenvergunning verleend
voor
- het aanbrengen van een lichtreclame aan het
perceel Raadhuisplem 4 te Zandvoort, kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sectie C,
nummer 6507
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie m het Raadhuis
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot
6 weken na publicatie van dit bericht een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Wij wijzen
erop dat ook een derde belanghebbende een
bezwaarschrift kan indienen
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en moet tenminste bevatten naam, adres,
dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen bezwaar wordt aangetekend en de
gronden van bezwaar Indien men zich laat
vertegenwoordigen door een derde dient ook
de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon te worden vermeld
In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij
de President van de Rechtbank m Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

GEMEENTE

•"""
B GRATIS 0800-022 45 35
BEL

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles wat ermee verband houdt

~,„i

. Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis ;
.'•'' of crematie.
:; .
Direct hulp bij een sterfgeval.

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

Kroon Mode
aanbieding

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap vergadert op donderdag 17 december 1998 in het kantoorgebouw
van het hoogheemraadschap aan de Larenseweg 30 te
Hilversum De vergadering begint om 14 oo uur
Agenda
De volgende punten komen onder andere aan de orde:
• Beleidsbegrotmg 1999
• Vaststelling omslagtarieven 1999
• Aanpassing precano-en rechtenverordening ACV 1999
voor schutgeld
• Convenant project De Venen
• Krediet voor sturing waterbeheer m deelgebied Vecht en
Amstel (12e mvestenngsbesluit)
• Krediet voor uitbreiding waterberging Watergraafsmeer
(ne mvestenngsbesluit)
• Ceurbestnjdiiig rwzi Zuid (8e mvestenngsbesluit)
• Geurbestnjdmg rwzi Westpoort ( ge investeringsbesluil)
Stukken inzien
U kunt de volledige agenda en de bijbehorende stukken
inzien op de volgende vestigingen van het hoogheemraadschap Larenbeweg 30 te Hilversum, tel 0 3 5 6 4 7 7 7 7 7
Spaklerweg 18 te Amsterdam, tel. 020460 21 oo
Hilversum, 14 december 1998
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

het plaatsen van dakkapellen op het perceel
Thorbeckestraat 42
Voormeld bouwplan met bijbehorende tekenmgen ligt met ingang van 18 december 1998
gedurende 14 dagen ter inzage bij de Centrale
Balie
Gedurende de termijn van tervisieleggmg kan
een ieder schriftelijk bedenkingen naar voren
brengen bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
98197M Parnassialaan 12
98198B Kruising Prinsesseweg/ Oosterstraat
98199B Grote Krocht 5-7
98200M Brederodestraat 93
98201B Max Euwestraat 58

veranderen
raamkozijn in
deurkozijn
tijdelijk plaatsen
bouwketen
veranderen winkel/slagenj
plaatsen schuur
plaatsen dakkapel

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn
van twee weken na publicatie schriftelijk hun
zienswijze kenbaar maken bij het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort De ontvangen zienswijze
wordt bij de beoordeling van de aanvraag
betrokken Wij wijzen u er echter bij voorbaat
al op, dat er wettelijke regels bestaan, die ons
tot de verlening van een vergunning kunnen
verplichten
Verleende bouw- en reclamevergunningen en toestemming bouwvoornemen
98016B Regentesseweg 3 bouwen schuur
(08-12-1998)
98115B Brederodeuitbreiden
straat 109
woning
(01-12-1998)
98178R Linnaeusstraat
lichtreclame
Mast nr 15
( 0 8 - 1 2 - 1 998)
98179R Van Lennepweg
Mast nr 26
98183M Boul Paulus
Loot 31

lichtreclame
(08-12-1998)
bouwen schuur
(08-12-1998)

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

Schiesser
Herenslips
2 stuks 24,-

Fa. Gansner & Co.

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

kleur wit,
mt 5-6-7-8
en bleu
Haltestraat 55
Tel. 023-571283
y \

£4=1%
t

^ylw~'^

Uw gasbedrijf adviseert

van Petegem

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

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Openbare vergadering
van het algemeen
bestuur

ARTIKEL 50 LID 5 WONINGWET
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
50 lid 5 van de Woningwet bouwvergunning
te verlenen voor

de énige échte drukkerij in Zandvoort

Singlets
2 stuks 25,-

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

Het hoogheemraadschap Amstel, Coot en Vecht is verantwoordelijk voor
het waterkwaliteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbeheer in
het zuidoostelijk deel van de provincie Noord-Halland, het noordwestelijk
deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de provincie Zuid
Holland De werkzaamheden voor het hoogheemraadschap worden uit
gevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) die gevestigd is
in Amsterdam en Hilversum

Door de slechte toestand van het wegdek zal
voor de Zandvoortselaan tussen de bebouwde
kom van Zandvoort en het restaurant 't Baken
nabij Nieuw Unicum de toegestane snelheid m
beide richtingen worden teruggebracht van 70
naar 50 km

voor meer informatie:

NATÜURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

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

ZANDVOORTSELAAN GEDEELTELIJK VAN 70 NAAR 50 KM.

Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

Murph/s grill

Passage 6-10
Zandvoort
Tel.: 5719538

\

KERSTDINER 1998

STOOKAKTIE '98/'99 m
uitgerekend voor U!

V*

Welkomst cocktail

ƒ95,- p.p.

Streefverbruik voor de week van 07-12 t/m 13-12
Normaal
jaarverbruik
800

1000
1200
1400
1600
1800

2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4500
5000
5500
6000
6500

Week
Streefverbruik
(kolom 3)
28
33
39
46
52
59
66

72
79
85
92
98
105
111
118
125
131
148
164
180
197
213

Als u eens een tabel gemist heeft, kunt u
aan de hand van het totaal vanaf 1 november het Streefverbruik van die week
uitrekenen. Heeft u geen meterkaart?
Bel ons!
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

Totaal
vanaf
1 november
164
206
247
281
330
372
413
453
495
535
578
618
660
701
742
784
825
929
1030
1134
1238
1341

Kosten
deze
week
ƒ 14,04
ƒ 17,82
ƒ 21,06
ƒ 24,84
ƒ 28,08
ƒ 31,86
ƒ 35,64
ƒ 38,88
ƒ 42,66
ƒ 45,90
ƒ 49,68
ƒ 52,92
ƒ 56,70
ƒ 59,94
ƒ 63,72
ƒ 67,50
ƒ 70,74
ƒ 79,92
ƒ 88,56
ƒ 97,20
ƒ 106,38
ƒ 115,02

si
/saKr
"*"T^\J,S«i
\*^^
nv Energiebedrijf
Z

Kerkpad 6
Tel./Fax (023) 5712793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

Ted|"o2Ï623SÏ23d

voorgerecht

't staat in
de krant
iedere week
weer

tussengerecht

Hoofdgerechten
vis of vlees

dessert

Zalm met toast
of
Meloen met spaanse ham
**********************
Vissoep
of
Bouillon met kervel
*****************
Gepocheerde zalm/tong rolletjes picasso
en
Gebakken tonijn moot met ravigotte saus
of
Gegrilde haasbiefstuk met stroganoff
en
Gegrilde kalkoenborst met
tamme kastanje saus
******************
Gemengd vers fruit met sorbet ijs en muscatel
****************************************
Koffie met Belgische bonbons
**************************
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Olie verversen, ik vond 't een werelc(job'
,Mijn opa en oma woonden in
!\msterdam op drie-hoog. Maar
niijn opa bouwde gerust een
joot in huis. Hij heeft de ramen
jruit moeten zagen om het
scheepje, toen het eenmaal klaar
'was, uit het huis te krijgen. Mijn
»ma bleef daar
loodgemoedereerd onder, die
tond naast de voorplecht te
koken. Zo gek ben ik nou ook
#eer niet, maar ik ben wel bezig
tnet een model te maken van
onze eigen zeilboot."
OTEN, HET is een tic
die Chiel Koops met
zijn hele familie deelt.
Kapitein Koops is elke
omer samen met zijn vrouw
p het Uselmeer te vinden.
Sijn boterham verdient hij in
Saandam waar hij werkt in de
;cheepsreparatie en -conjtructie.
„In de zomervakantie varen
,ve wel op zee, maar in de
.veekenden gaan we naar Durerdam, waar onze boot in de
laven ligt. Dat is een stuk rus,iger. We kunnen dan aanme•en bij een gezellig dorpje en
jaar dan even rondslenteren.
Dp zee is dat anders. Het verst
lat we met z'n tweeen gekonen zijn, is Guernsey. Met
menden voeren we eens naar
ipanje en Portugal. We waren
net zijn achten en dan kan je
s nachts om de beurt wacht
open. In de golf van Biskaje
stuitten we toen op een school
iolfijnen, dat was werkelijk
jrachtig."
Het beroep van de vaarlustie Koops is nogal technisch
ran aard. „Dat technische inacht had mijn vader ook. Hij
werkte als boordwerktuigkuniige bij de KLM. Hij maakte
enorm veel vluchten in een
aar. Als gezin mochten we grais vliegen, IPB, Indien Plaats
eschikbaar, maar mijn vader
ad in de vakantie geen zin
eer om een vliegtuig in te
;tappen. Dus werd het vaak
ien camper, waarmee we naar
Geneve trokken. Die plaats
vas handig, want dan kon mijn
rader af en toe nog een vluchje meepikken en dan hadden
we langer vakantie."
In eerste instantie blonk de
onge Chiel niet echt uit op
school. Maar uiteindelijk vol.ooide hij wel de hts in Haarem. „Ik had geen tijd om naar
ichool te gaan. Er waren zo/eel leuke dingen te doen op
liet strand of in de duinen.
Maar de meeste tijd zat ik in de
garage. Ik sleutelde meer aan
mjn brommer dan dat ik erop
eed."

„Ja, we hebben er al een heieboel verkocht," zegt een per«neelslid van Bloemenhuis W.
iBluys. „Al zijn het de bomen
die het momenteel het beste
doen. Want met die stukjes
wachten de mensen altijd tot
de laatste dagen voor Kerst."
Het in winkelcentrum Noord

en
Elly Keur vraagt aan Chiel
Koops:

- Hoe vond je het om
hoofdpiet te zijn?

Branding
In deze serie leggen Zandvoorters elkaar vragen
voor. In de branding van
het Zandvoorts Nieuwsblad geven zij antwoord.

Chiel Koops vraagt aan
Ina Vos:

- Wat voor gevoel geeft het
je om op het toneel te
staan?

„Samen met mijn vriendje
Bernard Eerdink kochten we
een bestelautootje dat voor de
sloop bestemd was en dan
maakten we er een racewagen
van. We waren pas veertien,
dus we hadden nog lang geen
rijbewijs. We duwden het karretje dan tot het eind van de
straat en dan reden we stiekem naar het circuit. Voor een
rijksdaalder mocht je daar
twee uur rondracen. Fantastisch vonden we dat. Niemand
keek er daar raar van op. Ik
geloof dat Jantje Lammers
acht jaar was toen hij daar al
rondreed. Die knul kwam amper met z'n hoofd boven het
stuur uit."
„In de vakantie werkte ik bij
garage Davids, dat was waar
de Dirk van de Broek zit. Ik
had nog kleine handen, dus
mocht ik olieverversen en
doorsmeren. Ik vond het op die
leeftijd een wereldjob."
Intussen werden de schoplresultaten van Koops er niet
beter op. Men besloot hem een
test te laten doen. „Uit die test
bleek dat ik het in de bouwrichting moest gaan zoeken. Ik
zat toen nog op de mulo. Ik
stapte over naar de uts (vervolgopleiding na de lts, NvK)
en daar begon de leerstof voor
mij pas interessant te worden.
Het logische gevolg was dat ik
met gemak naar de hts kon

gevestigde bloemenhuis biedt
een groot assortiment aan grote en kleine kerststukjes, zonder uitzondering voorzien van
vrolijke ballen, beertjes of
strikken. „Je kunt het zo gek
niet noemen of we hebben het
erin verwerkt," verzekert de
verkoopster. „Daardoor hoeven we gelukkig geen bloemen
te gebruiken. Het nadeel daarvan is namelijk dat ze vaak al
doodgaan voor de feestdagen
goed en wel voorbij zijn. Terwijl onze stukjes over het algemeen wel goedblijven tot na
Nieuwjaar."
Volgens medewerker Sebastiaan van Bloemenshop Lex is

ADVERTENTIE

4

f

f

Verzorgt het gehele jaar gegarneerde vis- 4
schotels, welke op de dag van bezorging 4
vers worden gemaakt, ook op feestdagen.
,
KROON, tel.nr. 023-5717619, v. Dam tel. 023-5716500
ledere dag zijn wij tevens bereikbaar tussen 09.00-1 l.00
uur onder telefoonnummer 023-5730166

LUXE SALADESCHOTEL ƒ 27,50 p.p.
Keuze uit: zalm, tonijn, krab,
garnalen of haringdillesalade
met gerookte zalm, paling,
fantasiemakreel, gevuld ei,
zoute haring, krabvlees, Holl.
garnalen, sunmi garnaal.

HORS D'OEUVRE
ƒ 27,50 p.p.
Met: gerookte zalm, paling,
sprotfilet, fantasiemakreel,
brado, Holl. garnalen, zoute
haring, gevuld ei, krabvlees,
rolmops.

GCROOKTEVISSCHOTEL ƒ 27,50 p.p.

AARDAPPEL-OF
AARDAPPEL BACON
SCHOTEL ƒ 17,50 p.p.
Met: aardappel of huzarensalade, krabvlees, paling, zoute
haring, rolmops, gevuld et,
makreel, spekbokking. brado.

GEBAKKENVISSCHOTEL ƒ 17,50 p.p.
Met: calamaris, visnuggets,
kibbeling, mosselen, scampi's,
surimi garnaal,4 sausjes,aardappelsaus.

HARINGSCHOTEL
Haring a 3,25
vanaf 6 stuks

Met: gerookte zalm, paling,
zalmforel, heilbot, makreel,
sprotfilet, spekbokking, brado.

Wij wensen dat u in 1999
zo gezond als een vis blijft.'

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Chiel
Koops
vaart
graag
zelf op zee,
maar
maakt
ook
modelboten
Foto Karin Schut

Voor informatie of bestellingen: 023-5712811

Met

oog

Kerststukjes met vrolijke
allen of uitgekiend groen
ZANDVOORT - Zonder
geen fleurig kerststukje op de
huiskamertafel zijn de feestjfdagen in veler ogen maar een
Ikale boel. De plaatselijke
«bloemisten hebben dan ook
|met te klagen over de vraag
aaar hun composities met
aars en dennengroen.

Zand voo rus
Nieuwsblad

daarna, want dom was ik zeker
Koops vraagt zich af hoe het stapelden de feestelijkheden
niet."
is als je, zonder zwarte zich op."
schmink, op een podium staat,
„De volgende dag speelde ik
Een beetje dom doet Chiel als acteur bij een toneelgezel- voor het eerst hoofdpiet. Na
zich in de weken voor 5 decem- schap. „Ina Vos is een goede zo'n dag gebruiken alle qrganiber wel voor. Want al meer dan vriendin van ons en ze is lid van satoren dan gezamenlijk de
een decennium maakt hij deel de toneelvereniging Hildering. maaltijd in de Bastille. En
uit van het Zandvoorste zwar- Ik vraag me af hoe zij het nu daarna is het kroegentocht,
te-pietengilde.
„Ongeveer vindt om te spelen voor pu- nog altijd in het pietenkostwaalf jaar geleden ben ik met bliek. Ik durf van alles als zwar- tuum. Met een paar pietjes die
er ook wel pap van lusten, ben
ik uiteindelijk in de Harlekijn
beland. Hoe ik thuis ben gekomen, weet ik echt niet meer."

'Als gewone zwarte piet kun je veel
meer grappen en grollen uithalen'

het virus besmet en dan ga je
er mee door," vertelt Koops.
„Eenmaal als piet over de
streep gehaald, blijf je bij de
vaste club."
Elly Keur, die twee weken
geleden in deze rubriek in de
spotlichten
stond,
vroeg
Koops hoe hij het sinterklaasfeest dit jaar heeft ervaren.
„Dit jaar werd ik dus als
hoofdpiet van sinterklaas gevraagd. Ik vond het leuk om te
doen, maar als gewone zwarte
piet kan je veel meer grappen
en grollen uithalen. Ik moest
nu meer regelen en er voor zorgen dat de sint niet omver
werd gelopen. Eigenlijk een ceremoniemeester en bodyguard
ineen. Als niemand me herkent, dan durf ik van alles te
spelen, dat is het mooiste van
zwarte piet zijn."

na

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

e

het echter best mogelijk om
verse bloemen in kerstcreaties
te verwerken. „Wij zetten
graag rozen tussen het groen,"
vertelt hij. „Dat ziet er altijd
leuk uit en het verkoopt goed.
Bovendien is het voor de klant
heel makkelijk om ze te vervangen, als ze eenmaal zijn uitgebloeid. In dat geval kunnen
onze stukjes mee tot ver in januari."
In de bij Dirk van der Broek
inpandige bloemenshop zijn al
stukjes voor nog geen tientje te
koop. „Maar die zijn natuurlijk
heel erg simpel," waarschuwt
Sebastiaan. „Voor iets anders
ben je hier zo'n 25 of dertig
gulden kwijt."
In opvallend contrast met de
aanpak van andere bloemenzaken staat die van Hanneke
Voit. In haar bescheiden doch
uiterst sfeervolle winkeltje
worden de kerststukjes gekenmerkt door een overdaad aan
verse bloemen. Van linten,
strikken en dergelijke versierselen is echter geen spoor te
bekennen. „Nee hoor, mijn publiek wil puur natuurlijke stukken en boeketten," benadrukt
de bloemiste. „Dus wel met allerlei groen erin, maar absoluut zonder allerlei toeters en
bellen."
Het is in haar ogen zaak om
vooral 'seizoengeyoelig' te
werk te gaan. „In dit jaargetijde is wit de hoofdkleur, eventueel vergezeld door rood.
Maar een kleur als geel valt
met Kerst volkomen uit de
toon, want die kleur is nu eenmaal verbonden met het Paasfeest. En een bont gekleurd
boeket kan nu natuurlijk hélemaal niet. Als er dezer dagen
klanten in mijn winkel komen
die daarom vragen, praat ik ze
om. En daar wordt altijd naar
geluisterd, hoor."

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4 Naar Texel
- Een ballon
4 dieZANDVOORT
burgemeester Van der
4 Heijden tijdens de opening van

reisbureau Kvsa de lucht ingelaten heeft, is op Texel gevonden door mevrouw Hin uit Den
Burg. Ze heeft haar prijs, een
reischeque, inmiddels in ontvangst genomen.

te piet. Maar ik moet er niet
aan denken als mensen me
zouden herkennen. Dus mijn
vraag aan Ina luidt: Wat voor
gevoel geeft het je om op het
toneel te staan?" Het antwoord van Vos volgt in het
Zandvoorts Nieuwsblad van 6
januari.

„De volgende dag werd ik
vijftig jaar. Mijn dochters, die
beiden ook voor zwarte piet
hadden gespeeld, hadden een
Abraham-pop gemaakt en een
spandoek opgehangen. Mijn
vrouw had een receptie georganiseerd in Zaandam. De eerste uurtjes had ik het wel even
moeilijk, maar het was een
mooie verjaardag."

In de aanloop naar het heerlijk avondje had Koops het ook
met andere zaken druk dan alleen het hoofdpietschap. In
november zag hij namelijk
Abraham en dat heugelijke feit
was goed voor een enerverend
weekendje. „Het begon al op
vrijdagavond op de ledenvergadering van de zeilvereniging.
Ik kreeg een prijs uitgereikt
voor mijn bijzondere inzet voor
de watersport. Ik wist van
niets, maar vanaf dat moment

Nog tijdens zijn studie leerde
Koops zijn vrouw Jacqueline
kennen. Zij was zeventien en
hij was achttien. Na vier jaar
verkering besloten ze te trouwen. „Jacqueline komt oorspronkelijk uit Nijmegen. Ze
was meer hier dan daar. Mijn
moeder adviseerde ons dan
maar meteen te trouwen als
we toch zeker van onze zaak
waren."
„We settelden ons in de omgebouwde garage. Die ver-

Burgerlijke stand

Joepie

Burgerlijke Stand
Periode 5 tot en met 11 december 1998
Geboren: Ryanne Naomi Sebregts, dochter van: Hans Sebregts en Karolina Swager.
In ondertrouw: Bastiaan Johannes Seldenthuis en Johanna Elisabeth Maria Prancisca
Bos.
Overleden: Theresia Ida Nolet-Van Langeveld (68 jaar).
Jacques Eduard Teuwen (72
jaar). Cornelis Petrus Anthonius Stokman (62 jaar). Elizataeth Johanna Kamps-Bosman
(57 jaar). Cornelis Vink (69
jaar).

huurden mijn ouders aan zomergasten in de grote vakantie. Door dat zomerhuisje had
ik Jacqueline ook al leren kennen. Alles zat er op en er aan.
Er was een klein keukentje en
we hadden een houten opklapbed in de kamer. Ik had dat
ding zelf gemaakt. Aan de buitenkant leek het net een kast,
met hangsloten en al. Je moest
echt een krachtpatser zijn om
dat bed naar beneden te krijgen, zo zwaar was het," lacht
Koops.

Wegdek zoenen
Schreef ik vorige week nog dat de gladheid in Zandvoort mcr-viel, blijkt nu dat Gerard Versteege slachtoffer is geworden van
de ijzel. Het CDA-raadslid is twee weken geleden op de Paradijs
weg gevallen. Zijn rechterbeen is het meest beschadigd. IIi|
heeft zijn kuitbeen gebroken plus zijn enkelbanden gescheurd
Maandag is hij aan zijn enkelbanden geopereerd. „Ze hebben ei
wat schroefjes ingedraaid," meldt hij vrolijk. Versteege hoopt
dat hij snel loopgips krijgt. Voorlopig doet het nog wel flink pijn
„Maar," zegt hij monter, „pijn vergeet je snel. En gelukkig schiet
ik bij het voetballen altijd met links." Overigens is hij al de
tweede politicus die het wegdek gekust heeft. Marijke Herben is
eveneens vanwege een val nog altijd in de lappenmand.

Voorzitter de Vries
De rook boven het Millenniumcomité is eigenlijk nog grijs. Oliï
cieel is er namelijk nog geen nieuwe voorzitter, maar Bert de
Vries wordt wel al genoemd als opvolger van Theo van Vilsteren.
De voormalige directeur van de Oranje Nassauschool reageerde
gisteren dan ook nog een beetje terughoudend toen hij ermee
gefeliciteerd werd. „Eerst moet nog blijken of ze me wel willen
hebben." Die kans is vrij groot, want hij wordt aangeprezen als
een rustig man en een goed vergaderaar. Het Millenniumcomite
moet trouwens hard aan de slag, want er zijn nog maar twaalf
maanden om een cadeau voor de bevolking te verzinnen. Dat de
kinderboerderij het niet wordt, is volgens zowel De Vries als
andere bronnen binnen het comité wel duidelijk. De gemeente
wil de grond alleen voor zes tot acht ton verkopen en de exploitatiekosten zijn te hoog. Maar de betrouwbare bronnen willen
nog niet loslaten of het de muziektent, de informatiezuil of het
groenplan wordt. Er circuleert ook nog een gerucht dat do
muziektent al gekocht zou zijn. Dat wordt ontzenuwd door
leden van het comité. Wel is er een mobiele muziektent goedkoop aangeboden. Wordt vervolgd dus.

Bijzonder verfplezier

„In oktober trokken we erin.
Met Kerst kochten we een
enorme boom. Ik moest de
toppen eruit knippen om de
piek erin te kunnen zetten. De
boom zat vol met echte kaarsjes. De kerstboom van dit jaar
zal een stuk kleiner worden in
verband met onze kleinzoon
van negen maanden. We moeten een veilige plek vinden, zodat hij de boom niet om kan
trekken. Echte kaarsjes zitten
er dus niet in, maar dat kan
ook niet met die dennenbomen van tegenwoordig. De
naalden vallen er al uit als je er
naar kijkt."
De concentratie spat van het gezicht van dit meisje af. Een
streek hier, een klodder daar. Zij is een van de elf Zandvoortse
Nelleke van Koningsveld geestelijk gehandicapte kinderen die zaterdag samen met zeven
kunstenaars in gebouw 't Stekkie een ochtend geschilderd heeft
Dit is het zesde deel van de serie De Volgens Ton Timmermans, een van de kunstenaars, en volgens
Branding. Eerdere afleveringen ver- Vera Dieben (moeder van een van de kinderen) was het pntzetschenen op ^ en 21 oktober, 4 en 18
tend leuk. „Je zag het gewoon aan hun ogen," vertelt Timmernovember en op 2 december.
mans. „Sommige kinderen hadden trouwens nog nooit een
kwast vastgehouden. Hun ouders waren verbaasd dat het allemaal zo goed ging. Deze kinderen hebben geen barrières, ze
schilderen gewoon helemaal vanuit zichzelf. Prachtig." Timmei Weekend iensten
mans wil de schilderochtenden voortaan regelmatig gaan organiseren. Hij is daarvoor geld aan het inzamelen. Wie de schilderworkshops wil sponsoren, kan hem bereiken op telefoonnumPOLITIE: Alarmnummer 112. mer 571.7901. Overigens zijn de schilderijen tot en met eind
Anders tel. (023-) 5745111.
januari in gebouw 't Stekkie (Celsiusstraat 190) te zien.
BRANDWEER: Alarmnummer 112. Anders (023-)
5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: 023-5319191.
De wereld zit iets ingewikkelder in elkaar dan het leek. Eugene
Weusten gaat niet meedoen aan de provinciale verkiezingen
HUISARTSEN: (in het week- voor de Groenen, maar voor een partij die samen met de Groeend en 's avonds) (023-) nen een lijstverbinding is aangegaan. Noord-Holland Andeis
5730500.
heet deze partij. Roei van Duijn (voormalig coryfee van de
Groenen) is de initiatiefnemer van deze groep, die bestaat uit
GEZONDHEIDSCENTRUM
losse individuen. Op welke plaats Weusten Zandvoort gaat ver(tel. 5716364): uitleenmaga- dedigen, wordt een dezer dagen bekend.
zijn: 13.00-14.30 weekdag.,
spoedgevallen za en zon: dokADVERTENTIE
""~""
tersdienst 0900-1515.
APOTHEEK:
Zandvoortse
Apotheek, J. Mulder, tel.
(023)-5713185, openingstijden
(alleen voor recepten): zat
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zon 11.30-12.30 en 17.00-18.00
uur. Info (023-) 5713073.
WIJKVERPLEGING: (spoedgevallen in weekend en 's
Meubelboulevard Amsterdamavonds) tel. 0900-1515.
Diemen presenteert de kerstVERLOSKUNDIGEN:
Meshow. In de hoofdrol allemaal
vrouw S. Naron-Ngo Tjeck
nieuwe collecties Komt dat zien!
en/of mevr. A.C.M. Gombert
en/of P.J. van der Deijl, KochBAAIBEBGEN HOUWIillfIG INTERIEU?, UIJVDEIS.
straat 6A, Zandvoort, tel.
WiDILEOÏR.MONTEI.OASiVAN'ittU'.'.UOlAtf
(023-) 5714437.
UMER CEHTBU'.t, STOK MEUBELC['IIER VAIHAL
DIERENARTS:
Mevrouw
Dekker, Lijsterstraat 7 te
I n f o (020) 690 93 16
Zandvoort, tel. (023-) 5715847.

Half groen

Joepies eigenaar is helaas
overleden en nu zoekt het dierentehuis iemand die deze witKerkdiensten
te Kees een nieuw thuis kan
geven. Joepie is een mannetje
Hervormde Kerk: zondag 10 dat een beetje dominant is,
maar prima met andere nonuur: ds. J. van Leeuwen.
Gereformeerde Kerk: zondag den buiten kan spelen. In huis
10 uur: mw. Ravensberg uit is het beter als hij alleen is en
met niemand, mens of dier, de
Amsterdam.
Agatha Parochie: zaterdag 19 aandacht hoeft te delen. Uit
uur: geen dienst. Zondag 10.30 zijn gedrag is af te leiden dat
uur: pastoor Duijves en pastor hij niet gewend is om alleen te
zijn, maar is dat nog zo te stuVan Polvliet.
Nieuw Unicum: zaterdag 19 ren dat zijn baasje wel booduur: kerstviering met mw. Rid- schappen kan gaan doen.
Meer informatie over Joepie
der in de fysiozaal.
Vrijzinnige Geloofsgemeen- is te verkrijgen bij het Kennescliap NPB: zondag 17 uur: mer Dierentehuis Zandvoort:
tel. 023-571 3888.
Agapè-maaltijd.

Amserüani

Toonkunstkoor krijgt publiek volop
ZANDVOORT - „Het was
best spannend, omdat het de
eerste keer was dat het koor
deze liederen zong. Maar het
is een heel sfeervol concert
geworden," zegt Pim Overduin, dirigent van het Zandvoorts Toonkunstkoor. Voor
het eerst in zijn 31-jarig bestaan trad het koor zondagavond op met Christmas Carols. Tussendoor las dominee
Van de Vate in het Engels het
evangelie voor.
Het koor had duidelijk gekozen voor de arrangementen
van David Willcocks. Die bewerkte de meeste Christmas
Carols. Al waren het Engelse
liederen, toch zong het publiek
enthousiast mee met vier
Christmas Carols die bestemd
waren om gezamenlijk te zingen. Van 'Once in Royal David's City' tot en met 'Hark
The Herald Angels Sing'.
„Het was toch even afwachten of dat zou lukken. Ik heb
vaker opgetreden met een
koor dat Engelse liederen
zingt, maar nog nooit eerder

met het Zandvoorts Toonkunstkoor." Het is dirigent
Pim Overduin echter meegevallen, vooral de reacties van
het publiek dat andere werken
van het koor gewend is. „Zandvoort is een zanglustig volk, jazeker," beaamt hij. „Kerstliedjes zijn bovendien heel dankbaar om te zingen, want wie
houdt daar nu niet van?"
Ook zangeres Frida ten Cate
is heel enthousiast. „Meestal
zingen we cantates en oratoria," vertelt ze. „Ik vond dit wel
heel bijzonder. Of we het volgend jaar weer doen? Dat weet
ik nog niet. Dat bekijken we
nog."
Het Zandvoorts Toonkunstkoor, dat gemiddeld twee keer
per jaar optreedt, gaat de komende maanden flink studeren op 'Der Tot Jesu' van
Graun. „Een echt paasstuk,"
zegt dirigent Overduin.
Dit weekend begeleidde organist Niek van der Meij het
koor, maar bij het volgende optreden is er een barok-orkest
uitgenodigd. Het concert vindt
plaats op 14 maart.

Vol overgave dirigeerde Pim Ovcrduiiv zondagavond het Toonkunstkoor
I*'oto Andt i Lli'ln u m i
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L/xty
2e Kerstavond in Triton Hotel

Kerst/Jaarwisseling

Kerstdiner aanvang 18.30 uur

Geen zin am
te kaken?

* Welkomst-cocktail

brasserie • ujijn-amusenj • speaaliteitenrestaurant

* Lychees in een mandje van rookvlees en geitenkaas
op een bedje van herfstsalade

KERSTMIS

IN BRASSERIE-RESTAURANT

* Zalmbuideltjes met dille

LESPYRAMIDES

~k Spoon de Citrône

Op eerste kerstdag serveren wij ons kerstmciHi in een Hcrclhge kerst-ambuncc
Apc'iitii;/iimuf18 30 HUI, tunnang diner 19 15 uin

* Een overheerlijke hazenpeper van wildzwijn

•Ar Eeen zin am de deur uit te gaan?
-Ar Wel zin in lekkere hapjes?

SUDA\\)I

* Kerstdessert a la triton
een verrassing van de chef-kok

Kerstmenu
Kerst-Amuse

JAPANSE
SUSHI

* Koffie met luxe bonbon

„Een avond buitenshuis in een huiselijke sfeer"

Ternne van Noord:cc-v is met ch.inn een kerstboom v nn spmn:ie met een
dric-klcurcn-k<ivi,icirs.iuï

fl. 69.50 p.p.

Soepje v,m knolseldcnj met rnv loli's gevuld met gerookle IJssclmecrpahng

Tijdig bestellen!
Tel. 023-5731EE7
na 1B.DD uur
GRATIS THUIS BEZDRED

Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen toe!

T.wrtjc van gepocheerde kreeft en ^oquilles met een uinillc-snbayon
Paddestoclenstrudel op een mango-compote met een ganzenlcversaus en
uitgeb.ikken :we:crik

Gaarne telefonisch
reserveren: Restaurant
Zuiderstraat 3
2042 GA Zandvoort
Tel. 5719105

Vierluik van wild en gevogelte, truffelaardnppeltjes en vlierbessensaus
Stilton op een gelei van rode port

Toko ;Aw\

"Grande Finale"

Catering Service

Prijs van het kcrscmcnu ƒ 149,50 p.p.
Bijpassend wijrwirrangemenc ƒ 79,50 p p
All-m prijs menu, wijn, aperitief en koffie ƒ 235,00

Haltestraat 34, Zandvoort
Tel. 023-5712800
Fax 023-5730553

Op tweede kerstdag presenteren wij vanaf 12.00 uur
ons kerstbrunch-buffet a ƒ 74-50 per persoon!!!
Brasserie-Restaurant "Les Pyramides"
Zeeweg 80, Bloemendaal aan Zee
Telefoon 023-5731700

Menu I

KERSTDINER 1998
l ste en 2 e Kerstdag
Trio van ZALM, KRAB en Hollandse GARNALEN
of
WILD-PATÉ met verse cranberry-compôte''
1

Bisque van KRAB met room en cognac
of
Krachtige dubbelgetrokken BOUILLON
if- -Js -J. jj

jj-

HERTEN-BIEFSTUK in wildsaus met bospaddestoelen
of
TOURNEDOS met GANZENLEVER
H

De prijs van het Kerstmenu

Kerstkriebels ?

H H H -i

AARDBEIEN-BAVAROISE met room

EénSfngper kerst-avond,
PLATEAU FROMAGES en noten
aanvang 18.30 uur
* f- * i- f
Reserveringen tel. 023-571 46 38
KOFFIE met ondeugd

^v

^

§^|N^ "
""^"rSyxif

Ook met de feestdagen bent u van harte welkom bij
Gran Dorado Zandvoort
Kentbruncli op Ie kerstdag
Lekker lang uilslapen en dan heerlijk uitgebreid brunchen \anat 12 00 uur
slaat \oor u een riant bnmchbullcl niet een grote keuze aan gerechten klaar
in hel Gran Buitel' De pnjs"is ƒ 47.50 p p '
Kentbiiffet (beide kerstdagen)
Een kerslbullel is nel iets inlormelerdan een Keisidmcr Dit leestehjke
buitel biedt u een ruime keu/e aan bi|/ondere lekkeie warme en koude
gerechten U kunt op luee lijden ecmetcn van dit bullel
16 30 uur ol 19 30 uur Prijs f 67 50 p p
Kerstdiners (beide kerstdagen)
In La Brasserie serveren u ij een heerlijk 4-gangen diner a ƒ 67.50 ol ƒ 77.50
Voorde kinderen hebben wij een speciaal kinderkerstmenu samenaesteld
Pi ijs f 25 00 p p
Ook m ons Italiaanse restaurant II Giardmo smeren wij voor u een speciaal
kerstnienu a l 53 50 ol ƒ 57 50
Tevens worden hier on/e heeihjke pi//a's en pasta's a la carte geserveerd
In het Pannenkoekenhuis kuni u teiei-ht vooreen overheerlijk
stecngrillbullel voor f 39 5()p p (alleen Isie kerstdag)
Oudejaanainnd
Natuurlijk /ijn op oude|aaisdag al on/e lestauranls normaal geopend, maar in
restaurant Gran Buitel is er live mu/iek en staat er een geweldig
oudejaarslecstbiillet voor u klaar U weidt welkom geheten met een glas
champagne en kunt ei kic.'en uit vele smakelijke warme en koude gerechten
Open v a n a l 2 0 00 uur
Prijs (c\(JitMel diank) / 135.50 p p
Klokslag iwaall kunt u op het siiand van Zandvoort genieten
van een schilieiend v u u r u e i k '
t\ieuw/aar\ilag
V.mal 12.00 uui kunt u brunchen in hel Gian Bullel Clown Billv is aanwe/ig
om samen mei uw kinderen Ie lekenen en te spelen, /odal u msiig geniel van
de/e teestelt|ke nieuwlaaisbiuncli
Prijs / 47 50 p p
Voor reserveringenol mloi malie kunt u hellen met de aldelme Banquct Sales.
leleloon023 5720000. toestel 1024 ol 1027 ol 023-5716635

Café Restaurant Het Wapen - Gasthuisplein 10 - 2042 JM Zandvoort

in

KERSTMENU ƒ 65,= p.p.
Witte rijst, bami en nasi goreng
Daging rendang padang (pittig rundvleesgerecht)
Daging smoor (zoet rundvleesgerecht)
Ajam pedis (pittige kip)
Ajam pangang ketjap (halve kip, krokant gebakken)
Udang rampai (grote garnalen in zoetzure saus
met ananas)
S.G. Udang boontjes (boontjes met garnaaltjes)
Gado gadp
S.G. Exptis (mix van tempe, zoute vis n- aardappel)
Tahoe tjampoer (groentegerecht met tahoe)
Prekedel djagoeng (maïskoekje)
Seroendeng
Atjar ketimoen
Saté ajam (kip)
Saté kambing (geit)
Krupuk/emping
Menu II
KERSTMENU ƒ 52,50 p.p.
Nasi kuning (gele rijst)
Daging rendang padang (pittig rundvleesgerecht)
Smoor kambing (zoet lamsvleesgerecht)
S.G. Udang boontjes (boontjes met garnaaltjes)
Ikan ritja ritja (pittig visgerecht van zalm)
S.G. Exotis (mix van tempe, zoute vis + aardappel)
Atjar ketimoen
Ajam goreng ketjap (halve kip krokant gebakken)
Udang rampai (grote garnalen in zoetzure saus met
ananas)
Krupuk/emping
Prekedel djagoeng (maïskoekje)
Wij zijn beide kerstdagen geopend
van 15.00 uur tot 19.00 uur.
RESERVEER TIJDIG UW BESTELLING
Wij bezorgen beide dagen aan huis en
berekenen deze dagen geen bezorgkosten.

"QUEENIE"
ReMaLirant

Onze chef de cuisine en zijn brigade hebben
.speciaal voor u het volgende menu .samengesteld
^(arèré van met fynandcr gekruide eendenCever en ossenfiaas,
op een saCad'e van ocslcrz-a>ammcn,gcmanticcnCin oude
Éalsamtco mei iniffd
'Bouiffon van fazant met "fedro Ximcncz"-shcny engamituur
van t>(o/ges sfagcrsroofyuorsi en macaroni 's, met apart
geserveerd een canapc mctfazantcnliam en iapenade
"StrudcC'van Larèol cngckpnfijle yommcdori- lomalen op een
garniluur van gesmoorde èosuitjes en sojaspnu lenen een
[ucfiligc saus met Zalmkaviaar en èicsfoofi.
kpudcgratm van ïtslar-appet geparfumeerd mei kntidnagcCcn
djercf^pcroel

1998
.meren
in
grittRestaurant

Mzyershof
'Wij zijn 2e kerstdag geopend.
Vrije, keuze uit onze uitgeèreide kaart.
Voor een fijne, kerstsfeer met rustig taf eten Bent u
van harte wdkom.

t "van dertcnf^nff, geserveerd a(s een warme carpaccio op
een maccdome van tinn Ierse groen les en paddeslocfen, mei een
ut f dj uj, mei voiseÉcucn en cardamom
Taartje van amandefaiousseCme, iwllc chocolade en kpfcgskaramcfkrofenl, op een spicgcfvan "1/a(rhona"-cfwco(adc mei
roomijs van vaniffe, walnoten en prenten

PARK ZANDVOORT
GRAN DORADO GROUP

\\

f 97,50
Diner-tLmsant. nui/ik.i.il omlijst door Dico van Pullen en
om de avond compleet te maken vei/.oeken wij 11 om
leestehjke kleding
Voor lescrvenngen

teL 023-5713599

Voor tnfo en reserveringen tel 023-5716450
Ilurg. Engelbertutr. 72 - 2402 KP Zantlvoort.
('i Hoeiudaggalaten)
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Zimmer-bundel
ZANDVOORT - Thys Ockersigneert zaterdag 19 december van 13 tot 17 uur zijn
verhalenbundel 'Zimmer mit
pruhstuck'. Dat doet hij in de
gruna aan de Grote Krocht.
De auteur beschrijft zijn jeugd
m Zandvoort in de jaren vijftig
en zestig. Een greep uit de vele
onderwerpen die hem destijds
Sbezighielden: de Watertoren,
jslagerij Spiers, de Oasebar,
het strandleven en de Hannie
ischaftschool.
Het Zandvoorts Nieuwsblad
publiceert momenteel tweewekelijks een verhaal uit de
bundel. Het boek kost 29,90
ruiden.
sen

Afro-percussie

ZANDVOORT - In discotheek Yanks begint donderdag
7 januari een cursus Afrikaanse percussie. De nadruk ligt
met alleen op het leren van de
verschillende
technieken.
Badi, de docent, wil zijn cursisten ook leren samen te spelen
en kennis laten maken met de
enorme variëteit van de Afrikaanse muziek. Noten lezen is
niet nodig, het meenemen van
een trommel evenmin. De cursus is ingedeeld m drie groepen.
Groep l begint om 19 uur,
groep 2 om 20 uur en groep 3
om 21 uur. Elke cursus bestaat
uit zeven lessen en kost 145
gulden. Workshops zijn er ook:
op woensdag 20 januari vanaf
13 uur. Die kosten 15 gulden
Voor informatie en opgave'
539.0544.

H

fRace-gezin op radio

Acteurs krijgen de kans om eigen rol te maken

D

Het
verhaal
behandelt
vreemdelingenhaat. Jo Rosen
krijgt via via een Egyptisch
hulpje in haar kleding- en stoffenwinkel. Op een gegeven moment wordt er geld uit de kassa vermist en 'natuurlijk' is
Achmed als eerste verdacht.
De dochter van Jo, Shellie Rosen gespeeld door Mariecke
Fransen, wordt verliefd op
hem en neemt het voor hem
op. Dat kan niet verhinderen
dat de illegale
Achmed
het
land wordt uitgezet. Shellie
besluit hem te
volgen en het
doek valt.
Carolien
Bluys vertolkte
met onvervalst Amsterdams
accent de hoofdrol in het stuk,
dat is geschreven door Jan
Staal en geregisseerd door
Sonja Rijnders-Koper. Carolien Bluys nam de rol een paar
weken van tevoren over wegens ziekte van een van haar
collega-actrices en wist zich
goed te handhaven met haar
stevige spel.

Een eigentijds volkstoneelstuk met een simpele verhaallijn, maar toch bijzonder omdat het na al die jaren nog net
zo actueel is. Zo veroordeelt de
boekhouder Eli Rosen direct
de arabier Achmed, terwijl hijzelf als joodse onderduiker de
oorlog overleefde. Terecht
merkt zijn schoonzuster Jo
Rosen op: „Er is geen reet veranderd sinds de Tweede Wereldoorlog."

Hildering
slaat nieuwe

weg in

Postzegels

Kerstradio

Redders krijgen medaille

Ruiten

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
woensdag Uitgave Weekmedia BV
Hoofdredacteur J M Pekelharmg
Directeur/uitgever C A Pelle
Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuiipers (plv-chef), Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder
Vormgeving/Systeemredactie Dick Piet
Ichef), Willem Bleesmg, Hero Blok, Paul
Busse, Fred Frerejean, Pieter Hendal, Theo
van der Linden, Yvonne Mulder, Andre
Stuyfersant
Secretariaat en redactiepromotie Trudy
Steenkamp, Henny Lanser
Gasthuisplein 12, Zandvoort Postbus 26,
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Jongens mishandelen man in restaurant
ZANDVOORT - Een 26-jarige Zandyoorter is zaterdagnacht
mishandeld door zes jongens, omdat hij hen vroeg of ze zich iets
rustiger wilden gedragen. Hij liep een gebroken neus en kapotte
tanden op. De mishandeling vond plaats in een restaurant in de
Zeestraat.

'Tante Wil' struint ramen
en 'Ome Arie' grof vuil af

Iets nieuws leren in het nieuwe jaar
ZANDVOORT - Wie in het
nieuwe jaar eindelijk eens wil
leren boetseren of de administratie op orde te brengen
met de computer, kan bij het
Aktiviteitencentrum Zandvoort terecht. Het Aktiyiteitencentrum start vanaf januari weer met de meest uiteenlopende cursussen. Diverse cursussen beginnen
met een vervolg. Maar er
staan ook nieuwe onderwerpen op het programma. Een
greep uit het aanbod.
De computercursussen zijn
flink uitgebreid, omdat deze
nieuwe activiteit zo aangeslagen is in de eerste helft van het
seizoen. De seniorencursus
start opnieuw eind januari
(acht lessen op woensdag 1012 uur, of donderdag 10-12 uur
of vrijdag 14-16 uur voor 235
gulden) Daarnaast kunnen
kleine zelfstandigen leren hoe
ze hun boekhouding met de
computer makkelijker kunnen
bijhouden, (maandag 10-12
uur, start 25 januari, 395 gulden voor 12 lessen).
Zelfs voor kinderen is er een
cursus, want de meeste kinderen spelen alleen spelletjes op
de computer. Volgens het Ak-

tiviteitencentrum is het bijvoorbeeld heel handig om
straks op de middelbare
school te weten hoe werkstukken mooi opgemaakt kunnen
worden met de computer De
cursus is bedoeld voor kinderen uit groep 7 en 8 van de
basisschool (dinsdag 16.1517.30 uur of donderdag 16.1517 30 uur vanaf 26 januari, 360
gulden voor 12 lessen).
Kinderen kunnen ook tekenen en schilderen op woensdagmiddag (vanaf 6 januari
van 15.30-17.30 uur, 65 gulden
voor tien lessen) Vrijdag 15 januari start de toneelclub van
juf Joke weer (16.45-18 uur, 85
gulden).
Het
Aktiviteitencentrum
geeft ouderen de kans om hun
conditie te verbeteren. Onder
leiding van Atie Klijn-Mattern
gaan 55 plussers vijftien keer
op woensdag (9-11 uur) de duinen in (100 gulden). De wandelgroep start op 3 februari.
Sommige Zandvoorters kiezen er liever voor om te leren
koken. In vier lessen geeft Erna
Fremeijer vanaf maandag 4 januari (11-12.45 of 20-22 uur)
tips voor vegetarische maaltijden (90 gulden, 55-plussers
krijgen 10 procent korting).

Trillende huizen bij het Zwarte Veld
Een oorlog - evacuatie - naar Australië en terug echtscheiding - kinderen - gooi- en smijtpartijen. Alles

overleefd en nu ligt bet aan scherven!

Advertentieverkoop- H van Zanten (man
ager), M Oosterveld Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Heesters 421 B.Amstelveen Postbus 51,
"80 AB Amstelveen Tel (023)5717166
F
ax (023) 573 0497 E-mail wmcomm®Perscom nl
Advertentie-orderafdelmg Postbus 122,
'000 AC Amsterdam Tel (020) 562 6278
F
ax 5626283
ro advertenties (020) 562 6271 Fax
6656321 MicroTXTmarkt schnfteh|k op9even (zie bon in de krant)

H

Een maand later start het Italiaans koken en in maart het
toetjes en taarten maken.
Mannen mogen met elkaar de
keuken m (maandag 18-20 uur,
vanaf 11 januari, 250 gulden
voor 12 lessen).
Wie teveel gegeten heeft, kan
vervolgens bij de naaicursus
nieuwe kleren leren maken,
(woensdag 20-22 uur, vanaf 20
januari, 130 gulden voor 13 lessen). Nog creatiever is het
boetseren (donderdag 20-22
uur, vanaf 7 januari, 12 lessen
voor 135 gulden) Voor intuïtief
tekenen is creatief talent niet
nodig Hiermee wordt wel het
inzicht m het eigen innerlijk
vergroot (woensdag 19.30-22
uur, vanaf 6 januari voor begin-

ners en vanaf 13 januari voor
gevorderden, 125 gulden).
Paul van Wierst legt meer uit
over tarotkaarten (voor beginners en gevorderden) vanaf 13
januari (woensdag 20-22 uur,
120 gulden voor 12 lessen).
Bridgekaarten kennen na de
cursus van W Veldhuizen ook
geen geheimen meer (beginners op donderdag van 19 3022 en gevorderden op dinsdag
van 13.30-16 uur Beide cursussen kosten 130 gulden voor 13
lessen).
Deelnemers kunnen zich telefonisch
of schriftelijk opgeven bij het Aktiviteitencentrum, Celsiusstraat 190,
2041 TR m Zandvoort, tel. 571.7113.
Tussen 20 december en 4 januari is
het Aktiviteitencentruin gesloten.

ZANDVOORT - De besturen
van Zorgcentrum Zandvoort
(Huis in de Duinen en Huis in
het Kostverloren), Meerleven
in Bennebroek en De Vogelsanck in Vogelenzang smelten
volgend jaar samen. Rene de
Vries, directeur van Zorgcentrum Zandvoort, wordt bovendien directeur van de vier bejaardencentra. Het samenwerkingsverband bestaat al enige
tijd.

Aparte films

ZANDVOORT - Filmclub Simon van Collem maakt vanavond, 16 december, een uitstapje naar Rusland. De Russische film 'Brat' (Broer) begint
om half acht en draait m het
Circus. Van te voren is er een
inleiding van Thys Ockersen,
die iets meer vertelt over regisseur Alexej Balbanov en de
Russische filmindustrie De
film gaat over een jongen die
uit het leger komt. Hij gaat op
zoek naar zijn broer, een succesvol zakenman De jongen
belandt echter al snel m het
criminele circuit.
Volgende week zijn John
Travolta en Emma Thompson
te zien in 'Primary Colors'.
Deze recente film van Mike Nicholls (uit 1998) is gebaseerd
op een boek over de verkiezmgscampagne van Bill en Hillary Clinton
ADVERTENTIES
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REORGANISATIE
UITVERKOOP

TRUMAN
show
Ed Harris
@ Jimi.Carré).
Laura linney

Woensdag 23 december
om 19 30 uur

PRIJZEN V/A FI. 5.=
MERKKLEDING
OPEN: 1 1 . 0 0 - 18.00
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KORTINGEN

TOT 50%

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)
l°20) 5626211
abonnementsprijzen ƒ 19,60 per kwartaal,
' 35,40 per half jaar, ƒ 61,75 per jaar ƒ
'9 60 per kwartaal, voor postabonnees
Sslden andere tarieven Losse nummers ƒ

Bel voor openingstijden en het
dichtstbijzijnde filiaal (020) 355 59 44
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: Vragen over bezorging donder"ag tussen 9-12 uu- (023) 5717166
^ndvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangesl
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Samen verder

De voorstelling, die geschreven is aan de hand van improvisaties door een doorgewmterde
amateurgezelschap,
biedt aan de spelers genoeg
mogelijkheden om zichzelf te
profileren op het toneel. Zelfs
de kleinste rol kon naar genoegen uitgespeeld worden.
En dat was zeker besteed
aan Lucie Peet, die op een hilarische manier de klant Bep
Kamgaren ge" stalte gaf. Met
een rode pruik
en ietwat loensende ogen be- „Hoe kun je nu een arabier aannemen," zegt de Joodse boekhouder Eli Rosen (Ed Fransen) tegen ^ijn schoonzus Jo Rosen (Carolien Bluys)
Toto Andi c Liobci om
zorgde ze als
een
Zand« voortse versie
Wim Hildering waren er zelfs
van
Lucille
ZANDVOORT - Zingen
vier toneelverenigingen in het
Ball merug toeschouwer buiken toneelspelen. Dat zit de
verleden. Ons Toneel, De
pijn van het lachen. Ook Wiebe
Zandvoorters in het bloed.
Phoemx, Schakels en Op
Rovers werd meteen publieksDaarom is het ook met verHoop van Zegen De eerste
lieyeling doordat hij erg oyerwonderlijk dat dit dorp nedrie gingen op in een nieuwe
tuigend een opgeschoten jongen koren telt. Dit jaar is in
gen van eenjaar of zestien (ook
juni bovendien het vijftigja- als ze dan een geschikte bank zorgde er net als altijd voor club, die vernoemd werd naar
ongeveer zijn eigen leeftijd)
rig bestaan gevierd van zo- zag staan, vroeg ze doodleuk dat de rekwisieten op het po- een oud lid, Wim Hildenng.
Zijn zoon was de eerste voorwist neer te zetten.
wel folklorevereniging De of ze die voor een toneelvoor- dium waren.
Ed Fransen en Gonny Hei- zitter. Op 18 november 1948
Na de pauze waren de speWurf als toneelvereniging stelling mocht lenen. Zonder
lers zo op dreef dat de toeWim Hildering. De toneel- Arie Kerkman zouden we ook erman mogen zich sinds za- vond de premiere van 'Zeeschouwer midden in de winkel
vereniging deed dit week- niets zijn, want hij timmert terdagavond 'lid van verdien- mansvrouwen' plaats, het
kwam te zitten. De intieme
end het jubileumfeest nog alle decors in elkaar. 'Ome ste' noemen. Ze zijn 37 jaar lid eerste toneelstuk van de meuscènes in de keuken links en in
eens dunnetjes over en zette Arie' heeft nooit gebrek aan van de vereniging Ed Fran- we vereniging.
Het is bewonderenswaarhet kantoortje rechts op het
diverse leden flink in het hout. Hij struint gewoon het sen regisseert vaak de toneelstukken van Wim Hildering, dig, vindt voorzitter Pieter
voortoneel waren daar de oorzonnetje. Wil en Arie Kerk- grof vuil af "
Ankie Joustra en Sylvia maar dit weekend speelde hij Joustra, dat eindjaren veertig
zaak van. Mooie spelmomenman werden benoemd tot
tijdens de wederopbouw van
ten ontstonden tijdens het
erelid, omdat zij al vijftig Holsteijn ontvingen een speld ook een rol
De toneelvereniging neemt Zandvoort mensen bij elkaar
etentje tussen Jo, Shellie en
jaar klaar staan voor de ver- van de NCA, de overkoepelende organisatie van ama- niet alleen tegenwoordig bij kwamen om in hun vrije tijd
Achmed en in het kantoortje
eniging.
teurtoneelverenigingen
Zij veel Zandvoorters een be- een voorstelling voor te bereiwanneer oom Eli aan nichtje
zijn namelijk al meer dan 25 langnjke plaats m Al voor de den. „De boulevard lag nog m
Shellie vraagt wat ze nu eigenlijk wil met haar leven. De twee
Over beiden wist voorzitter jaar actief. Ankie Joustra oorlog kende Zandvoort een puin en toch gingen ze toneellaatstgenoemden zijn in het
Pieter Joustra een aardige speelde dit weekend zelfs bloeiend maatschappelijk le- spelen om hun zinnen te verdagelijks leven vader en dochanekdote. „'Tante Wil' gluur- mee in het stuk 'Soort bij ven Volgens het jubileum- zetten."
Monique van Hoogstraten
ter daardoor kreeg deze scène
de vroeger door de ramen en soort' en Sylvia Holsteijn boekje van toneelvereniging
een diepere betekenis.

ZANDVOORT - In het programma 'Pits and Paddock'
besteedt de lokale omroep
ZFM 106.9 zaterdag 19 december alle aandacht aan de 'racefamilie' Van Dongen. Het hele
gezin is zaterdag te gast. Vader
en moeder werken beiden bij
de anti-slipschool van Rob
Slotemakers. Hun twee zonen
bouwen aan een race-carrière.
Bennie Veugen presenteert
iet programma.
ZFM is dagelijks te beluisteMooi gespeeld was de rol van
ren via de ether op 106.9 FM en
Eli Rosen door Ed Fransen. De
via de kabel op 105.0 FM.
immer geldtellende boekhouder kreeg een levensecht joods
accent mee van Fransen en
ZANDVOORT - Wie belang- werd daarmee een van de gestelling heeft voor postzegels loofwaardigste rollen uit het
en alles wat daarmee te maken stuk.
Ook Ellen Termaat, die al roheeft, is'welkom op de maandelijkse clubavond van de lerskatend haar entree maakte
Zandvoortse Postzegelvereni- als de verkoopster Eef Bierging. Om 19.15 uur gaan de man, leek zo te zijn weggelodeuren van het gemeen- pen, liever gezegd geschaatst,
schapshuis aan de Louis Da- vanachter haar kraam. Het devidsstraat open voor de vei- cor, de kleding en de schmink
Maar wat het meest opviel,
ling, de loterij, postzegels en droegen daar voor een groot
was de saamhorigheid van de
gezelligheid. De entree is gra- deel aan bij.
spelers op het toneel. De voortis
Zakaria Elbouzrule maakte stelling straalde zoveel plezier
Meer informatie verstrekken
mevrouw Den Duyn (571.6456) zijn debuut als de Egyptische en warmte uit dat dat zijn
of de heer Bol (571.3241) na 19 Achmed. Goed verstaanbaar weerslag had op het publiek.
en met een juiste présence En daar kan menig professiouur.
stond Elbouzrule op de plan- neel gezelschap een puntje aan
ken alsof hij nooit anders ge- zuigen.
Nelleke van Koningsveld
daan had.
ZANDVOORT - Het ouderenprogramma van de lokale
omroep ZFM is vrijdag tussen
elfen twaalf uur geheel gewijd
aan kerst. Theo Hilbers en PeZANDVOORT - Voor het eerst hebben twaalf bemanningsleter Huijskes geven informatie
over alle kerstevenementen in den van de 175-jarige Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (Knrm) een vrijwilligersmedaille gekregen. Deze meZandvoort en omgeving.
daille voor openbare orde en veiligheid bestaat pas een halfjaar.
Burgemeester Van der Heijden heeft de medailles zaterdag
uitgedeeld samen met een oorkonde aan: Guus van der Mije,
ZANDVOORT - Vanwege Roei Dekker, Dirk Draijer, Gerard Borst, Torn Looyer, Benno
het ingooien van dertien ruiten Bal, Frans van der Ploeg, Henk van der Ploeg, Hans Sprenkeling,
heeft de politie zondagavond Henk Sol, Theo Bussing en Jacques van de Berg. Deze laatste is
twee zeventienjarige Zand- 25 jaar vrijwilliger bij de Knrm. Bal, de gebroeders Van der Ploeg,
voortse jongens opgepakt. De Sprenkeling, Sol en Bussing horen er minimaal twintig jaar bij
ruiten sneuvelden in de Lo- en Looyer vijftien jaar.
Guus van der Mije is al enige jaren schipper. Per l januari volgt
rentzstraat. De jongens bekenden hun vernielingen en vertel- Dirk Draijer hem op.
Overigens wordt volgend jaar een bijzonder jaar voor de
den dat ze ook een geparkeerKnrm. Zowel landelijk als lokaal bestaat de Knrm 175 jaar. Op
de auto beschadigd hebben.
de nieuwjaarsreceptie (zaterdag 2 januari van drie tot vijf uur in
het boothuis) wordt dit al een beetje gevierd.

Kerstliedjes
ZANDVOORT - 'Komt allen
tezamen' zullen op zondag 20
december het Zandvoorts
Mannenkoor, het Vrouwenkoor en de bezoekers van de
kerstsamenzang zingen De
jaarlijkse
kerstsamenzang
vindt plaats in de Hervormde
Kerk Het zingen begint om
half drie
Op het programma staan
niet alleen Nederlandstalige
liedjes, maar ook Engelse,
Duitse en Franse kersthederen Paul Waerts is de dirigent
van beide koren Elise Irene
Keep zingt diverse solo's als
sopraan Ria Hilverdink verzorgt een declamatie en Henk
van Amerom bespeelt het orgel

Alsof een stukje Albert Cuypmarkt uit onze hoofdstad
getransporteerd was naar de Krocht. Zo zag- het toneel er
dit weekend uit bij de jubileumvoorstellingen van
toneelgroep Wim Hildering. Het publiek keek als het ware
door de winkel van Jo Rosen heen op de marktkraampjes
tijdens het stuk 'Soort bij soort'. Daar kwam de ene na de
andere buurtbewoner binnen. Het gaf de spelers de
gelegenheid om zoveel mogelijk van hun eigen rol wat te
maken. Dat leidde tot een vernieuwende voorstelling van
een hechte groep spelers.
E SPELERSGROEP
van Wim Hildering
heeft samen met regisseuze Sonja Rijnders-Koper een nieuwe weg ingeslagen. Tot nog toe stonden
er vaak blijspelen op het programma van de toneelvereniging. 'Soort bij soort' is nog wel
een komisch stuk, maar met
een serieuze ondertoon en een
moralistisch trekje.

Zandvoorts
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Hans van Pelt
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Lekker autovrij winkelen in de Kerkstraat,

Voor het
mooiste vlees
IERS RUND •GEMEST KALF • VARKENS

•SPECIAAL

Ossehaas

Entrecôte

Varkenshaas

Lamsbout

Tournedos

Rollade

Filetrollade

Carré d'Agneau

Staartstuk

Coteletten

Schnitzels

Lams-racks

RibEye

Oesters

Medaillons

Lamsfilet

Côte du Boeuf

Fricandeau

Fricandeau

Lamsschenkel

Entrecôte

Kalfstong

Speenbig

Al het wild en gevogelte kunnen
wij op bestelling vers verzorgen.

BOUCHERIE

Minimaal 10% korting op al onze geuren
o.a. * Nina Ricci, Cacharel, Paco Rabanne
* Versace, Calvin Klein, Lancôme,
* Hugo Bpss, Laura Riagiotti,
* Yves Saint Laurent, Estee Laiider,
* Montana, Rochas, Oscar de la Rente,
* Lacoste, Azzaro, Davidoff, Gucci, etc.

Ka do ot j e kopen, ka do ot j e krijgen?
Koopt u bij ons uw kerstkadootjes,
dan krijgt u van ons een leuke attentie

Let op Let op Let op Let op

en natuurlijk ook prachtig gesorteerde
GOURMET, FONDUE of
STEENGRILL SCHOTELS

Ambachtelijke kwaliteitsslagerij

en dan voor de mooiste en leukste kerstkado's naar
De Gaper parfumerie en drogisterij speciaalzaak

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
tel. 5719067

Aangepaste openingstijden:
Donderdag 24 dec. 07.00 t/m 17.00 uur
Donderdag 31 dec. 07.00 t/m 16.00 uur
De best gespecialiseerde slagerij van Nederland!

Wij ziin wel extra voor u open !!!!!!!!!!!!!!!
maandag 21 december van 10.00 u tot 18.00 u
dinsdag 22 december van 9.00 u to 21.00 u
woensdag 23 december van 9.00 tot 21.00 u
en natuurlijk een lekker kopje koffie
met kerststol tijdens de koopavonden.

Dus u ziet het: redenen genoeg om bij
ons uw kerstinkoften te doen.
Tot ziens bij de Gaper in de Kerkstraat

OIO
DRUGSTORE
DROGISTERIJ EN PARFUMERIE SPECIAALZAAK
Kerkstraat 31, 2042 JD Zandvoort Tel. 023-5712513
Spaar onze kassabonnen bij 100 gulden aan bonnen 3 gulden retour.

Uitiüaterende
Sluizen

DAMES- EN
HERENSLIPS

Bekendmaking

Geldig voor alle modellen en kleuren
van ] l/m 31 december 1998

Vanaf 18 december 1998 liggen gedurende twaalf weken ter
inzage:
- de Heffingsverordening Kwaliteitsbeheer 1999;
- de Omslagverordening voor de zorg voor de waterkeringen, de boezems en de wegen 1999;
- de Legesverordening 1999 en
- de Verordening sluis- en bruggeld 1999.
De belastingverordeningen zijn vastgesteld in de vergadering van het college van hoofdingelanden van 9 december
1998. De verordeningen treden in werking op i januari
1999.

KROON MODE
Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023-5712839

4444444444444444444444444

Daarnaast maken wij bekend dat wij in onze vergadering
van 8 december 1998 hebben besloten de besluitvormende
bevoegdheid inzake operationele aangelegenheden die de
verkiezingen betreffen over te dragen aan de dijkgraaf.
U kunt de belastingverordeningen en het genoemde besluit
tijdens kantooruren inzien op ons kantoor aan de Schepenmakersdijk 16 in Edam. De belastingverordeningen kunt
u eveneens inzien bij de Dienst Centrale Omslagheffing,
Kennemersrraatweg 13 te Alkmaar.
De belastingverordeningen zijn tevens -tegen betalingbij het hoogheemraadschap (Postbus 15,1135 ZH Edam)
verkrijgbaar.
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden,
de secretaris,
drs. L. Jonker

de dijkgraaf,
ir.J.vanderVhst

De Bruynzeel showroom in Amsterdam maakt
plaats voor nieuwe modellen. Profiteer daarom
van dit grandioze Bruynzeel voordeel. Wees

Voor een warm en
gezellig kerstfeest
ga dan naar

er snel bij, want weg is weg!

bruynzëel

Evsen, Suna en Miriam wensen u
prettige kerstdagen en een gelukkig 1999.
di. t/m. vrij. 9.00-17.00 uur; zat. 2 jan. 8.30-15.00 uur.

Amsterdam, Buitenveldertselaan 80-82, Telefoon 020-6443819/6442269

Hairstudio Serenay, Tolweg 20, tel. 5712231.
4444444444444444444444444

BtOevtStERKUNST

JöluflS

•

De specialist in
al uw bloemwerken
Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

Weekmedia 17

Ondanks storm
goede visvangst
ZANDVOORT - Ondanks
een stormachtige wind slaagden de leden van de Zeevis
Vereniging Zandvoort er in
veel vis te vangen vanaf de
zuidpier in IJmuiden. Klaas
Langereis won deze laatste
viswedstrijd van dit jaar.

woensdag 16 december 1998

Zandvoort '75 werpt handdoek in de ring
ZANDVOORT -Voor Zandvoort '75 valt er deze competitie
weinig eer meer te behalen. In een troosteloze wedstrijd
werd van mede-degradatiekandidaat RCH kansloos met 1-6
verloren. Op alle fronten schoten de Zandvoorters te kort,
maar trainer Wessel Colijn wil toch op een behoorlijke manier afscheid nemen van de tweede klasse.

Het was zaterdag een trieste
bedoening op het veld van
Het laatste deel van de zuid- Zandvoort '75. De laatste wepier was door de harde wind en ken leek er een kentering ten
veel regen afgesloten. Golven goede te komen toen de wedsloegen daar over de pier waar- strijden wel werden verloren
door de vissers niet verder maar, met acceptabel voetbal.
konden tot aan het hek. Het Zaterdag leek het echter nerverhinderde de deelnemers gens op. De ambiance is verniet heel veel vis te vangen. De dwenen, het scorebord werkt
vangsten waren heel erg goed. al enige weken niet meer, het
Klaas Langereis ving maar vertoonde spel tegen RCH was
liefst 312 centimeter vis met bedroevend en bovendien zijn
onder andere zeebaars, bot, er teamleden die het zo maar
schar, gul en steenbolk.
voor gezien houden.
Op een goede tweede plaats
eindigde Coen Mpllenberg met
253 centimeter vis, terwijl Gerard Bluijs met 203 centimeter
vis derde werd. Mollenberg
heeft door dit resultaat de totaaloverwinning op zak. De in
Almere woonachtige Mollenberg, viste goed maar kwam
ook regelmatig op de wedstrijden af waardoor hij de kampioen werd.

Klaverjassen

Zo liep aanvoerder Edwin
Ariesen na een half uur het
veld uit bij een 0-2 achterstand. Hij kon het kennelijk
niet meer aanzien, werd ken^73 ;
nelijk niet beÜiQWlIl
grepen
door -,
,
zijn medespe- lOOpt ÏÏ2L
Iers en liet zijn
-, .
team
toen UUf RQl
maar in de ^__^
steek. Ook verzorger Eijkhoff gaf het op en
vertrok. „Ik kan begrijpen dat
mensen zwaar teleurgesteld
zijn, maar weglopen is niet
echt leuk en hoort niet. We
moeten er met z'n allen voor
blijven gaan," stelde trainer
Wessel Colijn.

ZANDVOORT - Vrijdagavond 18 december aanstaande wordt in de ontmoetingsruimte van de Agathakerk aan
de Grote Kerk een Kerstklaverjaswedstrijd gehouden. Het
klaverjassen begint om acht
uur. Voor de deelnemers is de
Maar goed er werd gevoetentree gratis terwijl er door ie- bald. Het meest door RCH dat
dereen kleine prijsjes is te win- echter ook niet geweldig speelnen.
de. In de beginfase waren de
teams nog aan elkaar gewaagd. Voorzichtig werden elWeinig
kaars doelen opgezocht zonder tot hoogstaand voetbal te
doelpunten
komen. De Zandvoortse defenZANDVOORT - De resulta- sie rammelde echter aan alle
ten van de voetbalteams wa- kanten ondanks het betrouwren dit weekend bijzonder bare spel van routinier Rob
slecht. Het zaterdagteam van Gansner. Zijn medeverdediZandvoortmeeuwen was vrij gers vergaten echter in te grijmaar TZB, Zandvoort'75 en de pen waardoor de RCH spelers
zondagvoetballers van ZVM veelal vrije toegang hadden tot
bakten er niet veel van. Deze doelman Ferry Nanai, die dan
teams leden ruime nederlagen.
Ook waren de doelpunten op
een hand te tellen. Riek de
Haan kwam op een gedeelde
eerste plaats met Mischa Tibboel terecht door eenmaal te
scoren en clubgenoot Stein
Metzelaar kroop naar de tweede plek door eveneens een
doelpunt te forceren. TZB is
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen was niet opgewassen
nog altijd
oppermachtig. tegen het slim spelende Haarlem en verloor met 1-4. Vooral
Zandvoort'75 heeft geen enke- in het eerste kwartier waren de Zandvoorters nog niet bij de
le voetballer dit seizoen die ge- les want Haarlem scoorde toen twee keer.
noeg gescoord heeft om in de
top vijf te staan.
Tegen het altijd op de coun- rug tegen de muur gezet en
ter spelende Haarlem was het kwam er sporadisch uit. Die
De tussenstand luidt nu:
voor
Zandvoortmeeuwen uitvallen waren echter wel erg
1. Mischa Tibboel van TZB en noodzakelijk de bal in de ploeg gevaarlijk. Het offensief van de
Riek de Haan van TZB (beiden te houden. Dat lukte echter Meeuwen was echter niet ge10 doelpunten).
niet en binnen een kwartier raffineerd genoeg om echte
2. Stein Metzelaar van TZB (8 was de strijd al gestreden. opening in de Haarlemse dedoelpunten).
Tweemaal leed Zandvoort- fensie te scheppen.
3. Pieter Keur van het zater- meeuwen balverlies en tweeOok nu doelpogingen van
dagteam van Zandvoortmeeu- maal was doelman Mare Bu- Barry Paap en Arif Ozdogan
wen (7 doelpunten).
chel kansloos, 0-2.
doch de nauwkeurigheid ont4. Ferry van Rhee van het zaHet slim voetballende Haar- brak.
Zandvoortmeeuwen
terdagteam van Zandvoort- lem liet zich toen niet meer drong ver op, maar gaf daarbij
meeuwen (6 doelpunten).
verleiden tot aanvallende da- wel ruimte voor gevaarlijk
den. De gasten lieten Zand- counters. En Haarlem heeft dit
voortmeeuwen veel aan de bal seizoen al vele keren bewezen
Wandelen
doch veel werd er niet mee ge- met deze spelstijl overweg te
ZANDVOORT - Wandemef- daan. Het lichte veldoverwicht kunnen en heeft er ook veel
hebbers kunnen op vrijdag 18 leverde een paar afstandsscho- succes meegetaoekt gezien de
december meelopen met een ten op die echter geen doel eerste plaats op de ranglijst.
gids van IVN. De excursie troffen.
Twee flitsende uitvallen en
draagt de titel 'Schemer in de
Zandvoortmeeuwen startte Zandvoortmeeuwen werd op
Kennemerduinen' en spitst de tweede helft flitsend en er een 1-4 achterstand gezet. Ook
zich toe op dieren die zich in de leek een stunt aan te komen. toen Haarlem met tien man
schemer thuisvoelen, zoals de De meeste supporters ver- verder moest, Padmos had
houtsnip. De gids vertrekt om warmden zich in de kantine rood gekregen, slaagden de
half vier bij de ingang aan de nog aan de thee of koffie of Zandvoorters er niet in, onBergweg in Bloemendaal. Jordy Heidebrink zorgde met danks een goede inzet, de
Deelnemers hoeven zich nier- zijn doelpunt voor de aanslui- stand een beter aanzien te gevoor niet op te geven.
ting, 1-2. Haarlem werd met de ven.

Haarlem countertZVM
naar een 1-4 nederlaag

ZANDVOORT - De Lions
basketbalsters leden een
niet ingecalculeerde, maar
wel kansloze nederlaag tegen
HOC. De Zandvoortse vrouwen lieten vooral in de tweede helft het er bij liggen en
verloren met 49-39.
In de eerste helft kon Lions
nog goed partij geven, alhoewel de eerste tien minuten tegen een 17-13 achterstand
werd aangekeken. De Zandvoortsen knokten er goed voor
en toen de rust naderde vielen
plotseling de rake schoten.
Een 25-18 achterstand werd
geheel weggewerkt en met een
25-25 ruststand was er nog van
alles mogelijk in de tweede
helft.
De rust was kennelijk ongelegen gekomen voor Lions. Het
ritme was weer weg en HOC
liep vlot weg naar een ruime
voorsprong. Op het zuivere afstandsschot van HOC moest
Lions het antwoord schuldig
blijven, 49-39. „HOC is een
team waarvan we eigenlijk niet
hoeven te verliezen," vond
coach Olaf Vermeulen. „Ik
denk dat we niet geconcentreerd genoeg waren. We kwaAanvoerder Edwin Ariesen hier nog aan de bal, gaf er na een half uur de brui aan
Foto EnckvanClecf men al snel achter en liepen
eigenlijk achter de feiten aan.
mijn hemd gezet. Weglopen of mee op. Ik blijf echter wel een moet er toch voor gaan. De goede wil, maar er zit niet meer Maar goed, we gaan het volstoppen is zo gemakkelijk doorgaan al is het moeilijk. We trainingen worden heel goed in. Het is vechten tegen de gende keer gewoon weer promaar daar schieten we niets missen kwaliteit, maar ieder- bezocht en de spelers zijn van bierkaai."
beren."
ZANDVOORT - TZB
maakte zondag een lelijke
misstap door in eigen huis
met 2-5 van het nog puntloze
HYS te verliezen. De Zandvoorters verspeelden daardoor drie belangrijke punten
in de strijd om de titel.
Bij TZB werd aanjager en
topscorer Mischa Tibboel
node gemist. De Zandvoorter
was wegens werkzaamheden
verhinderd, maar dat had tegen het onderaanstaande HYS
geen bezwaar mogen zijn. De
equipe van trainer Joop Blom

TZB verrast door HYS
zat totaal niet in de wedstrijd.
De meeste duels gingen verloren en bovendien speelde HYS
agressiever. Ondanks de 1-0
van Stein Metzelaar was al
snel duidelijk dat er een bepaalde matheid over TZB lag.
HYS kwam zodoende al snel
op gelijke hoogte maar toen
TZB door schutter Riek de
Haan opnieuw de leiding nam
leek en meer pit in het Zandvoortse team te komen. De op-

leving was echter van korte
duur want nog voor de pauze
strafte HYS tot tweemaal toe
gemakzuchtig optreden af, 2-3.
Meteen na de rust verhoogde HYS de voorsprong naar 2-4
en dat was het sein voor TZB
om een offensief te ontwikkelen. Het tempo lag echter te
laag en bovendien verdedigde
HYS bekwaam. De frustaties
slopen in het Zandvoortse
team hetgeen rode kaarten op-

leverde voor Edwin Duisterhof
en doelman Jur Greeff. Wat de
Zandvoorters ook ondernamen HYS gaf geen duimbreed
toe en bepaalde uiteindelijk de
eindstand op 2-5.
„Het was wel een verrassende ontwikkeling," stelde Joop
Blom. „Ik vind dit natuurlijk
niet leuk, maar we speelden
slecht en het was een verdiende nederlaag. Als je niet scherp
genoeg bent dan kan je zo iets
overkomen Ja, het was een teleurstelling, maar je hebt wel
eens van die wedstrijden datje
het team met op gang krijgt."

Steeds beter spel
ZVM-handbalsters

ZANDVOORT - De handbalsters van ZVM-Rabobank
gaan met een gerust gevpel
aan de Kertsvakantie beginnen. Het team van coach Rijk
Oppelaar boekte een ruime
en dik verdiende 19-11 overwinning op de reserves van
US.

De Zandvoortsen komen
steeds beter in vorm en dat
kwam zondag in de uitwedstrijd tegen US opnieuw tot uiting. Met soepel handbalspel
werd de tegenstander onder
druk gezet. Met veel moeite en
inspannning kon US tot 3-3
bijblijven. Het hoge tempo dat
ZVM-Rabo onderhield werd
uiteindelijk te veel voor US.
Door het scoren van fraaie
doelpunten liepen de Zandrie 30-40 jaar een mooie bron- voortse vrouwen uit naar een
zen plak en Sandra Aries werd geruststellende voorsprong bij
bij de dames in deze klasse de rust, 5-11.
keurig zesde.
In de categorie 40-50 jaar
Ook in de tweede helft was
roeide Martin van Berge Hene- US geen partij meer voor de
gouwen naar een achtste posi- Zandvoortsen, die de strijd getie. Willem Pijper liet dit jaar heel dikteerden. Bij 9-16 liet
de tweeduizend meter aan zich ZVM het tempo zakken waarvoorbij gaan om zich te con- door de schade voor US niet
centreren op de zes kilometer groter werd. ZVM-Rabobank
wedstrijd op 17 januari 1999, hield echter desondanks een
die hij als training ziet op zijn overwicht en won zoals het wildeelname aan de WK Police en de met 11-19.
„Ik ben hartstikke tevreden
Fire Games in Stockholm volgend jaar.
over het door ons vertoonde
spel," aldus Rijk Oppelaar.
Het damesteam van Kenam- „We zaten heel goed in de wedju bestaande uit Inge Nanai, strijd en waren zeer gemotiMary Bol, Martine Mulder en veerd bezig. Een middenmoot
Rita Luttik behaalde een zeer positie is mogelijk, maar kunfraaie tweede plaats op de dui- nen we deze lijn vasthouden
zend meter in een tijd van drie dan zit er nog meer m. Ik verminuten en 58.6 seconden. De wacht toch wel veel van deze
roeiers en roeisters konden groep." Doelpunten: Mireille
ook dit jaar weer terugkijken Martina 6, Suzanne Bruijnzeel
op een geslaagde dag en zullen 4, Sylvia Blom 3, Claudia Paap
er volgend jaar zeker weer bij 3, Maaike Cappel 2, Marielle
zijn.
Peet 1.

Team Fitness Paradise
pakt opnieuw roeititel
ZANDVOORT - Het Fitness Paradise indoorroeiteam, bestaande uit Willem
Pijper, Sebastiaan Borman,
Pepijn Paap en Pieter Schijff,
prolongeerde ook dit jaar de
nationale titel op de duizend
meter. Het was het vierde
kampioenschap op rij voor
de Zandvoorters.
In de Amsterdamse Apollohal hadden zich zo'n zeshonderd deelnemers aangemeld
voor deze roeikampioenschappen. Het team van Fitness Paradise roeide een tijd van drie
minuten en drie seconden hetgeen snel genoeg was voor de
uiteindelijke overwinning Op
ZANDVOORT - De Dutch Racing School organiseert vanaf 14 de individuele afstand, de
maart racedagen op het circuit van Zandvoort. Deelnemers tweeduizend meter behaalde
mogen onder andere in een formule racewagen rijden, op een Pepijn Paap in de categorie 20quad stappen of meedoen aan een slalomcompetitie. De race- 30 jaar een prachtige derde
dag duurt van negen tot vijf uur en kost 395 gulden.
.plaats in een tijd van zes mmuten en 18,7 seconden. SebastiWie vrienden of familie hiermee onder de kerstboom wil ver- aan Borman werd in dezelfde
rassen kan bij de Dutch Racing School (telefoonnummer 023- categorie negende. Pieter
574.0790) een videoband en cadeaucheque opvragen.
Schijff behaalde in de categoHet kampioensteam van Fitness Paradise, bestaande uit van links
naar rechts: Sebastiaan Borman, Willem Pijper, Pepijn Paap en
Pieter Schijff

Zelf rondrijden op het circuit

ZBC-leden gaan de strijd aan

ZVM-team
slaat een
gaatje

mes Boon en Van der Meulen met 65 procent beslag op de
met zestig procent, terwijl de eerste plaats. De tweede
tweede plaats met 58 procent plaats was met zestig procent
werd opgeëist door de heren voor de dames Pellenn en
Hoogendoorn en Weijers. Deze Rooijmans. Met nog een wedtwee paren blijven onveran- stnjd voor de boeg gaan mederd de eerste twee plaatsen in vrouw Janssen en de heer Sanhanden houden.
toro aan de leiding, op grote
De dames Hilyerdink en achterstand gevolgd door hun
Zo vijzelden in de A-lijn mevrouw Molenaar en de heer Voolstra hadden in de B-lijn naaste concurrenten, de daKoning hun reputatie enigs- een goede middag. Zij legden mes Baard en Spits.
zms op door de eerste plaats te
pakken met 59 procent. Dit
ADVERTENTIE
koppel verbleef in de degradatiezone, maar werkte zich op
naai' een middenmoot positie.
De dames Van der Meulen en
Spiers doen het dit seizoen
verrassend goed en met 58 procent werd de tweede plaats gepakt. Na vijf wedstrijden heeft
dit paar de leiding overgenoProgrammering ZFM Zandvoort (per 1-02-98)
men van de dames Heidoorn
en Paap, die nu tweede staan.
Maandag tot en met donderdag
00 00-OroO ZFM Nonstop
De B-lijn leverde met 61 pro07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
cent een overwinning op voor
0900-1200 De Watertoren
1200-1500 De Muziekboulevard
de dames De Leeuw en Pee1500-1700 De Kustwacht
man Zij bleven hiermee num1700-2000 ZFM Nonstop
2000-2200 De Kustwacht
mer twee, het echtpaar Van
22
00-24 00 Tussen Eb S Vloed
der Moolen zes procent voor
Vrijdag:
en stegen in de totaalstand
00-07 00 ZFM Nonstop
naar de tweede plek. De hoog- 00
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1100 De Watertoren
ste plaats is nog steeds voor de
1 1 00-12 00 ZFM + (Een programma speciaal voorde senioren)
dames Gotte en Verburg.
1 2 00-1 3 00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
1 3 00-1 5 00 De Muziekboulevard
Het beste resultaat in de C1500-1700 De Kustwacht
lijn werd behaald door de da1700-1800 ZFM Nonstop
1800-1900 ZFM Sport
mes Kleijn en Veldhuizen De
19 00 20 00 v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
score van 59 procent was te 20
00-22 00 Eurobreakdown
veel voor de overige paren. 2 2 0 0 2 4 0 0 BPM
Tweede met 57 procent wer- Zaterdag:
00-08 00 ZFM Nonstop
den de dames Baard en Kool. 00
0800-1000 Broekophalen
10 00-12 00 Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neul)
Aan de kop van de ranglijst
1200-1800 Zandvoort op Zaterdag
veranderde niets. De dames
18 00-19 00 Tussen Pits & PaddocR
1900-2000 DeCocquerell
Eijkelboom en De Fost behou2000-2400
De Kustwacht
den de eerste plaats, op de
tweede plaats gevolgd door de Zondag:
00 00 09 30 ZFM Nonstop
dames Verhage en Visser.
09 30-1 0 00 Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
De donderdagmiddagspe- 1000-1200
1200-1700 Zandvoort op Zondag
lers speelden hun voorlaatste 1700-1900 ZFM Magazine
1900-2400 De Kustwacht
wedstrijd. De A-lijn wordt be- 21
00-2400 Kustwacht Report
heerst door twee paren Als
NU OOK OP INTERNET- HTTP://SURF.TO/ZFM
nummer een eindigden de daZANDVOORT - De leden
van de Zandvoortse Bndgeclub doen er in de tweede
competitie alles aan om hun
posities te verbeteren. Daardoor spectaculaire ontwikkelingen op de ranglijsten.

ZANDVOORT - Het zaalvoetbalteam van Zandvoortmeeuwen deed goede zaken
door concurrent YB Superfone met 3-0 te verslaan. In
deze meer tactische dan
spectaculaire wedstrijd zijn
de Zandvoorters niet in de
problemen geweest.
Het was vooral een afwachtende wedstrijd. Beide teams
gingen niet over tot fanatiek
aanvallend spel waardoor de
vele toeschouwers enigszins te
kort kwamen. De eerste doelpoging kwam van de voet van
een van de gasten maar doeltnan Sander van der Wal keerde de inzet uitstekend. Voor
het overige loerden de teams
op kansjes die er in de eerste
helft niet veel waren.
In de slotfase van de eerste
helft kwam er wat vuur in het
spel toen Geoffrey van den
Broek het met een paar knallende afstandsschoten probeerde. Ook in het YB Superfone doel stond een betrouwbare doelman zodat de rust inging met een voor zaalvoetbal
ongebruikelijke 0-0.
In de tweede helft ging het
tempo wat omhoog zonder dat
de teams grote risico's namen.
Allengs zocht YB Superfone
*at meer de aanval, want dat
team was niet gebaat met een
gelijkspel. De Zandvoorters
kregen wat meer ruimte en
Profiteerden daar meteen van.
Jordy Heidebrink zette Remco
Ronday met een perfect hak-

SPORT
Lions kansloos

ook tweemaal kansloos werd
gepasseerd. Aanvallend kónden de Zandvoorters elkaar
ook al niet vinden waardoor
het vijandelijke doel in het geheel niet beproefd werd.
Ook in de tweede helft was
het voetbal niet veel beter. De
donkere wolken hingen letterlijk en figuurlijk boven de hoofden van de Zandvoorters toen
RCH de stand opvoerde naar
3-0. De Heemstedenaren vonden het genoeg waarna Zandvoort '75 wat meer greep op de
strijd kreeg en na een half uur
spelen door Ted Saunier tot 13 terugkwam. De Zandvoorters missen echter de kwaliteit
om dan door te
drukken. De
combinaties
1
i n strandden
hall voortdurend
-j. en uitgespeelUit de kansen vielen er ook niet
te
noteren.
Slechts Arthur Paap kogelde
de bal op de voeten van de
RCH-doelman.
In de laatste vijf minuten
zette Zandvoort '75 de achterdeur wagenwijd open. RCH
kon enige keren ongehinderd
met drie tegen een de aanval
zoeken en bepaalde de eindstand op 1-6.
De Zandvoorters hebben
nog een wedstrijd voor de
kerstvakantie te gaan, maar
kunnen zich nu al gaan opmaken voor een plaatsje in de derde klasse.
„Handhaven zit er niet meer
in," ging Colijn verder. „Maar
het gaat mij wel op welke manier. Dit doet mij erg veel pijn,
want in goede doen hoeven we
van een team als RCH niet te
verliezen. De laatste weken
constateerde ik een stijgende
lijn, maar wat er nu gebeurde
was vreselijk. Ik voelde mij in

Zand voorts
IMïeuwsblad

De balvaardige Jordy Heidebrink wordt op de achtergrond in de gaten gehouden door teamgenoot Remco Ronday

balletje vrij voor de doelman
maar de doelpaal bracht nog
redding. Even later was het
toch raak. Een snelle een gave
aanval werd door Ronday nu
wel ingeschoten, 1-0.
De strijd brandde enigszins
los. YB Superfone moest nu
nog meer risisco's nemen en
kreeg enige schietkansen.
Doelman Van der Wal hoefde

niet alles uit de kast te halen
want de schoten gingen meestal naast. De strijd werd halverwege de tweede helft wat feller
en dat kostte YB Superfone
tot tweemaal toe een tijdstraf
van twee minuten.

en werd vervolgens door Pieter
Brune hard ingeschoten. Vlak
voor de doellijn werkte Donny
Visser de bal onhoudbaar in
het doel, 2-0. De strijd was gelopen en ZVM speelde de partij
rustig uit. Vanuit de defensie
werden snelle uitvallen opgeDe tweede tydstraf werd zet en uit een daarvan scoorde
door ZVM goed uitgespeeld. Tim van den Hoogen zeer fraai
De bal ging van voet naar voet de derde treffer, 3-0.

Foto EtickvanCIcef

Coach Toon van den Hoogen
was bijzonder tevreden met de
drie punten. „Wij hoefden niet
zo nodig en namen geen risico.
YB Superfone moest het spel
maar maken. Het was geen
spektakel maar wel een bekeken en verdiende overwining.
We staan nu los van deze tegenstander en daardoor staan
we er heel goed voor."
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GROENTE

EN

MOBIEL
ABONNEMENT l

FRUIT

Ons eerste jaar zit er alweer bijna op.
Wij hopen dat we u naar
tevredenheid hebben geholpen.
Nu de kerstdagen voor de
deur staan, nodigt dat ons
uit om ons uitgebreide assortiment aan te
vullen met nog wat exclusieve produkten.
Mocht u toch nog speciale wensen hebben,
laat het ons dan even weten.

ZONDER
L NEDERLAND!

PHILIPS TWIST
TOPKWALITEIT
GSM TELEFOON
* 179 gram
* 85 uur stand-by
First Choiche 24 uurs
omruilgarantie

| houdt hotsimpoi

MET MAAR LIEFST

Verder wensen wij u

ERICSSON GA628
TOPKWALITEIT
GSM TELEFOON
* 160 gram
* 54 uur stand-by
Verwisselbaar front
houdt hat simpel

BELTEGOED

MET MAAR LIEFST

Prettige feestdagen

en

SONY
CMDX2OOO
TOPMODEL
GSM TELEFOON

\ BOSCH COM2O7
TOPKWALITEIT
GSM TELEFOON

een voorspoedig 1999
Grote Krocht 25
ZandvoortTel. 5714404

BELTEGOED

* 179 gram
•* 85 uur stand-by
24 uurs omruilgarantie

185 gram
100 uur stand-by
«• Li-ion accu

houdt hat simpel

houdt hot almpal

• Glazenwasserij
• Specialiteit schoonmaak van
gebouwen
• Schoonmaak van luxaflex
• Verhuur tapijtreinigers

MET MAAR LIEFST

MET MAAR LIEFST

BRAUN
bMAUiT_

Oplaadbare .elektrïsche tandenborstel,
klinisch bewezen:
poetst beter.
;;
Adviesprijs*129.-

- Tel. 57 14 704/57 14 090 of 06 52 93 52 93
KEUKENMACHINE
^ 8 pannetjes voor zien van
ft, . antl-aanbaklaag. Adv*197>

PHILIPS 1=
GEZICHTS
SOLARIUM
mel

" UVA
TL-buizen.
Adv.'129.- ,
|
IBCCPR/JS]
. ... - . . - . .,

W-.-.Y PHILIPS KLOKRADIO

49.-

Adviesprijs'230.-

PHILIPS ELEKTRISCHE
TANDENBORSTEL
HP510 Oplaadbare elektrische" tandenborstel '• met
active tip. Adviesprijs169.-

m: BRAUN LUXE
2TO

STAAFMIXER

Met afneembare voet, hakmo|en, slagróomgardeen meng-

TEFAL'GRILL
'platen, thermostaal. Adv'159.-

PHILIPS H ANDMIXER
190 Watt, 3 standen garden
en deeghaken. Adv'59.- .

4 Met PHILIPS
CLEO-lampen. ,
'Verrijd-en e*. -u
.Verstelbaar' ~ " i j
" •'••'••
statief. Adviesprijs'949..

589.PHILIPS
" """~~'
COOLSKIN • • - . ]
SCHEERAPPARAAT :

PHILIPS BEAUTY-SET PHILISHAVE
Luxe LADYSHAVE met diverse OPLAADBAAR

hulpstukken voor pedicure,
manicure en huidmassage in.
fraaie cassette. Adv.*150.-

ÜBIBCCPR/JS]

JBCCPR/JS]

, .

144.50

129;Metalen, buizen en elektronisch regelbaar. Adv'298.-':•"~.
r.T«MJ.W»

189.-

MOULINEX160PW

GRUNDIG YACHTBOY
Wereldradio met' 9x korte
golf bereik! Ad viesprijs'119.-

64.75

Elektronisch regelbaar, teles-.
copïsche zuigbuis en 6 voudig
luchtfilter. Adviésprijs *357.-

249

127.50

....
HU

SONY DISCMAN
•

f

' j 10sec. ESP, incl. speakerkit'440.-

3 kops oplaadbaar scheerapparaat, dus overal tégebruiken. '169.-

IBCC PRIJS}

199.95

8BCCPR/JS]

GH323IÖ

ELEGANTE DROGE SPAANSE WITTE WIJN 8.9S nÓ 7.50

RVS element, auto-

45.SNOERLOZE
WATERKOKER
Automatische afslag en droogkook beveiliging. Adv'49.-

^ TEFAL FRITEUSE
ii

USUKI d'Ati

Met uitneembare binnenbak
dus zeer .eenvoudig schoon
te maken. Adviesprijs'239.- .

ft

•^ :2 Litér^ regelbare trjerrnostaat,
ft "vet ..filter diepvriesstand.
Adviesprijs'119.-

IBCCPR/JS;
BARBERA D'ASTI CEPPI STORICI VOLLE,

SERENDE ITALIAANSE WITTE WIJN 9.95 nti B.50

FRUITIGE ITALIAANSE RODE WIJN 10.95 UU S.*5

IBCCPRUS:

OH323K>

Epileer apparaat .en ladyshaver in één, incl. luxe etui.
De ideale manier van ontharen. Advjesprijs'169.: '• -

Complete kappersset voor
thuis. Adviesprijs'69..'--"-"

PRINCESS ROYAL
:TWIN" .;.f-v.> •'•"•:'/•• ;!•••
IBCCPR/JS]

tnBunl^^^ c"
CARMEN KRULSET

i

UBSEESB^ 339.SIEMENS GIGA-SET
TOPKLASSE deel telefoon. '549.-

BOSCH DRAADLOOS!*
CT1'; Optimaal beveiligd;,UCDscherm, 10 memo's. Adv'299.-;;:

19.95

IBCCPR/JS:

PHILIPS DRAADLOOS

169.

regelbare zuigkracht luchtf ilter en ro Jsnoer. Adv.'299.-

Radio+cassette+COspeler, hoog
vermogen, nieuw design. Adv.*330.-

IBCCPRUS:
-—^255.50

11 OOWATT COMPACT
Metalen buizen, rolsnoer. •••••: -'.-.

IBCCPR/J53

99^

DIGITALE PERSONEN
OPLAADBARE
WEEGSCHAAL
Duidelijk afleesbaar display.
KRUIMELZUIGER
IBCCPR/JS

'">

29.-

IA. \°- ~•/ /J
PHILIPS PORTABLE
14PT;
Kleurentelevisie,
afstandbediening. Adv.'525.-

PLAYSTATION

;

;

Console+Dual ShockController.

GRANTURISMÖ;"::"^
Piaystation Rpcegamé.;*! 29.95

18 rollers in 2 maten. Adv.'99.-

BRAUN
8-10 KOPS,
KOFFIE-

FONDUE-SET

IBCC PR/J5J

Snoerloze ladyshave ook
geschikt voor onder de
douche. Adviesprijs'59.- ; :

Kpffiezettér en shoerloze
waterkoker in één. Ad v'129.-

Aanbiedingen geldig t/m 24 december 1998

-v••:' '

buizen Adviesprijs'269.-

PROFESSIONELE 'T
TONDEUSE
PHILIPS
LADYSHAyEAQUA

259.-

PHILIPS;1200 WATT

IBCCPR/JS:

EHaaan* 19.95

'ft nB3&3!& 169."
M RONDE FRITEUSE;

MOSCATO D'ASTI FRUITIGE HALFDROGE MOUS-

BRAUN SILKEPIL

Met tweeling scheérblad en l Sterke motor, optimale zuig- •[ Metinqebouwdeooidopiei'im"•rtiiiAnt/anri
?___^^ . nc fIC
kracht, metalen buizen.
buizen, Air- l
ni* »-ïQQ_
zwenkend cr>hmarhr,
scheerhoofd.
*199.- l kracht:
Clean-filter. Adviesprijs'449.oD.ÜO

Adviesprijs'79.- .

•ICALBOHX

IBCCPR/JS

•Geschlkt vpór aHe soorten ZETTER
« _^^
fondue. Regelbare thermo- l Zwenkfilter en druppelstop.

444444444444444444444444

rs!

4
|
een feest
4 van licht

4
4
4
4

4
4
4

etalage,
een prachtig gezicht.

i

;

mooi opgemaakte
KERSTSTUKJES

„erica
grote krocht 24
zandvoort,

•^™ ^F1 ^JT1 "^T" ^F" ^F1 "^F* -TT" *^^ "^F1 "^r* *^T1 "^F" ^P* ^r~ ^^ *TT1 "^P1 *T?" ^T~ -^f* ^^

i

lP

IO KOPS THERMOS
Koffiezetter niet harfdlge
warmhoudkan.Adviesprijs"69.-

BRAUN SNOERLOZE
KRULLER
^
Snoerloze volumeborstel,
overal te gebruiken. Adv.'69.-

EH323!». 35.-

iBjCCPR/JSJ

JMOUUNEX OVENS~ i^i^BBlBwi.^ lupERVOLUME^
Compacte oven met regel- ••••"^ B ~~
,
'\••. '-"•:
ibirethermostaat.
MOUUNEXSTOOMBOUT;
>
-^Vl!^rl|!_-49''
n*»
Drinkt .gewoon uit de kraan
OH5G3IÖ
89 i' "jet sproeler^Adviesprijsff?.-

4
4

f zie onze

4
4
4
4
4
4
4

^l;Advlesprijs'119.-.

PO H N
• -^
taooWatt
'
2standen'en^
supervoJumehulpstuk.'59.-

STRIJKBOUT

1200 WATT FÖHN

Regelbare thermpstaat, en
krasvaste RVS zool.
;

2 Standen. Omschakelaar
van 110/220volt. Adv/29.95

GQHCZaK>

TOPMERK MAGNETRON

700 Watt, 17 liter, draaiplateau,
30 minuten timer, 6 standen,
eenvoudige bediening.
Adviespriis*299.--

19.95 l L

a>l SANDWICHMAKER
öij Razendsnel een heerlijke

4 2» l itosti. Adviesprijt'S9.4 filOHaCZaiö 25.4
4
4
l Alle soorten en maten.
'
4
_ v.a.39.4
nu„ ,n«. /..«„'c.ne»^ ELEKTRISCHE DEKENS
PHILIPS CITRUSPERS Ruime keus In Philip.,
4
300cc, met »ineemb««r Invehtum, Dreamland en
4
reservoir. Adviespri|s'49.MirtexIBCCPR/JS] 25.- EH323!öv.a. 45.
4
4
4
B C C B E T ER E N G O E D K O P E R
4
HAARLEM
BEVERWIJK
' •
l ZAANDAM

d

;

Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
.
Rivlèradreef 37 (Superstore)

I

,,

239.-j|r

PHILIPSDECT
BRAUNFLEXCONTROL l MIELE STOFZUIGER l SONY WArKMAN

IBCCPRIJSI
KRUIDIGE ITALIXVANSE RODE WIJN 11.95 ÜÜ 9.9S

DECTHUISTELEFOON
Digitaal, niet afluisterbaar,
rüisvrij. Adyiesprijs*429.-.

TD6200; "Beste Koop!".'449.-

2.2 liter, lift, kijkvenster en l PHILIPSö

Met

FLATBED-'SCANNERii
4800DPi, incl. drtvers en NL tft
software. Adviesprijs'149.- - • : •." l JL

Éasoaiöil
97.50
11
' '~
''
' '

JBCCPR/JS;
NILFISKSTOFZUIGER

Sml

RUEDA SUPERIOR D.O. CASCARELA GEURIGE,

IBCCPR/JS]

SIEMENS 1300 WATT

PHILPS FRITÉUSE

CHIANTI RISERVA D.O.C.G VOLLE, STEVIGE,

l

Waterdichte, Topkwaliteit. Hoge prestaties
in reiniging door uniek :
'
oplaadbare
/
••Philishaye.
Jiltersysteem,
^ , ,
PANASONIC DISCMAN
Bekend van TV; Adv.*339.- nWÜ3?71lT^ : 399." lncl.adaptererihoofdtelefoon.'199.-

79.

89.-

l
."•.'-••'.•

PHILIPS 1000 WATT [rM^Jjjt» 2fi 50 GANON^
STOFZUIGER ,
i^SRADiöCD KLEURENPRINTER

IBCCPR/JS]

149.-

, Gezellig racletten of gour.'•>:• metten. Incl. 6 pannetjes;
ft' :Adyiesprijs1p9.•'.'• \''.\•

Gewekt worden met alarm of
muziek. Adviesprijs'45."..\:-.

!

keukenmachine met snljplaten,
raspplaten, sikkelmes, kneedhaak en slagroom klopper.
:
Adviesprijs*249.-.

ft QEBE31E» 119.% ^RONDE-GOURMET

ZANDVOORT

;

BELTEGOED

1500m2 Superstore Beter «n goedkoptr! 11500m2 Superstore Beter in goedkoper)
BreestraatBS
.
.
- IwestzijdeSS (onderDirkv.d.Broek)

PHILIPS MINISET MET
DOLBYSURROUND
PRO • LOGIC
Met CD-wisselaar, 5 luidsprekers en afstandbediRning. Adviesprijs*! 095.-

20 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
• AMSTERDAM - AMSTELVEEN • ALKMAAR .

BADHOEVEDORP - DEN HAAGZOETERWOUDE • ZOETERMEER LEIDSCHENDAM - M AARSSENBROEK ' HILVERSUM-UTRECHT-ZEIST

I

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag
dinsdag t/m. vrijdag. •. .

I

KOOPAVONDEN
donderdag . . . . . .

13.00 tot ,18.00 uur
09.30 tot 18.00 uur
09.30 tot 17.00 uur
.19.00 tot 21.00 uur
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'S

INDONESIAN
Kerstmenu 1998

^

Vandaag hebben wij behalve de gebruikelijke menukaart
ook de volgende speciale Kerstgenchlen. De-^e gerechten %jjn tevens te
combineren met gerechten van de gebruikelijke menukaart.

Tfe bestellen voor H

Sashimi Carpaccio

H/221,00

Flinterdun gesneden rauwe tonijn met soja en wasabi

1e en 2e Kerstdag geopend
Soto l ka n

Heldere soep met vis, krab en garnaaltjes
voorgerecht "Sulawesi"
Indonesische hapjes
*

Ayam Pangang Kalkoen
Kalkoen overgoten met Pangang-saus

,ste.

l Kerstdag en Oudjaars 'avond
Vis-Hors d'oeuvre

vanaf

verse kreeftensoep
verse vissoep

Hfl 18,50

Gemengde Salade
fl. 24,50 D.D.

Diverse soorten sla met stukjes gerookte kip en een mosterdhoningdressing

fl. 34,50 (4pers).
fl. 24,50 (4pers).

Heldere Wildbouillon

Udang Gorent Pedis
Grote garnalen gebakken in pittige saus

Hfl 12,50

Een dubbelgeSrokken wild bouillon rijkelijk geruid niet bospaddestoelen

En voor 2 kerstdag en nieuwjaarsdag
is het restaurant voor u geopend!
"a la carte"

Saté Daging
Saté van ossenhaas met gemalen cocos
*

Hfl 12,50

Vissoep

Kari Kambing
Lamsschenkel gekruid in curry-saus

Dessert
Us met mangoflensjes

ƒ 98.5O p.p.

Een soep van syevrucbten, Italiaans gekruid

Live optreden Indonesische
dansgroep !!!

Hfl 42,5O

Chateaubriand Vin Rouge
Ossehaas van de grill met een rode nyn saus

Te reserveren bij Marcel, Tel:023-5712121
(uiterlijk 18 december)

Varkenshaasmedaülons

Hfl32,50

Medaillons van varkenshaas van de grill overgoten met een mildepepersaus

Wij wensen u fijne feestdagen,
en een gezonde jaarwisseling.
Kerkstraat 21 Zandvoort

Chocolademousse

Hfl 10,00

A.pjelstrüdelijs

Hfl 12,50

aanvang 1e en 2e Kerstdag 17.30 uur
reserveren gewenst
Graag tot ziens!
Zeestraat 38 3042 LC Zandvoort
Tel.: 023-5733092 Fax: 023-5733098.

jKerst Diner La Bastille]
Zaterdag 26 en zondag 27 december
Ie Kerstdag gesloten

Steakhouse Establo
Haltestraat 18
2042 LM Zandvoort
Telefoon : 023 - 5732111

Wildpaté met cranberrycompôte

***

bij de manege

Op 2

runderbouillon

m.m.v.

***

optreden van

hazenpeper

***
ijs-assorti

een Salsa Dance demonstratie
en een klein Kerstdiner tussen 20.30-22.00 uur

Wij zijn beide kerstdagen
en oudejaarsdag geopend
vanaf 22.00 uur.

Gratis
I.v.m. de verwachte drukte

***
koffie

voor slechts fl. 49,50
Wij wensen iedereen
gezellige feestdagen en een heel goed

Kom vroeg of reserveer entree

Corr. kleding tel. 5716023

Eetcofé La Bastille
Haltestraat 58
2042 LP Zandvoort
Tel. 023-57-15111

1999!

7

r'
"•?L..

KROON

KWEKERIJ

P VAN KI.EEFF
•

•

W^^l^

•^••Hk^LHBl

•

'•

Van Stolbergweg l, Zandvoort, Tel. 023 5717093

Kerststukken
bloeiend of droo^
Kerstkransen

Bloeiende planten
div. soorten insteekgroen
voor maken van Kerststukjes

MODE
Schiesser
American T-Shirt

2 stuks 29?95
m-1-xl-xxl
Haltestraat 55
Tel. 023-571283

DE CONTACTLIJN
REISBUREAU

W ij wensen u fijne
feestdagen en
een reïslustig

Bloemendaal Bloemendaalseweg 74A
IJmuiden
Lange Nieuwstraat 4 1 3
Sluisplein 25
Zandvoort
Corn. Slegersstraat 2/1

Er is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de Contactlijn 0906501515.6 kunt u anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken
advertenties van lezers die een seneuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie m te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6
ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt nadat u
de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummcr en PIN-codc
van de belcomputer. Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door

u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen in on/e krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wij/e al binnen één ol
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen,
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opleidingenkrant van Weekmedia
wnsterdams.Stadsblad
*

'ïi*C*J«,„

Amstelveens Weekblad
Aalsmeerder Courant
Uithoornse Courant

Nieuwsblad Gaasperdam
>/^,,
ultenVeldertse Courant

de Ronde Vener
Zandvoorts Nieuwsblad

Geld verdienen is makkelijker dan je denkt!

Het Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt

BEZORGERS
Je hoeft er niet vroeg voor op te staan
en je zit er ook niet elke dag aan vast.
Een paar uur per week is al genoeg.
Wü je dat?

Bel dan ons kantoor:
telefoonnr. 023-5717166.

Willem
Scheffers:
'Het is leuk
als je dankbare klan-

ten hebt'

Foto Jaap Maars

'Oliebol moet in beweging blijven'
O

hebollen, appelflappen
en berlmer bollen;
Willem Scheffers verkoopt ze de laatste weken
van het jaar in groten
getale, 's Zomers reist hij
net als zijn vader dat
vroeger ook deed met
een poffertjeskraam
langs kermissen in het
land. Maar het seizoen
voor poffertjes is kort en
daarom staat Scheffers 's
winters met een
Oudhollandse
Gebakkraam op het
Hugo de Grootplein.

want zelfs naast de hete
olie is het met echt warm.
Het is volgens hem prima
weer voor de verkoop „Als
het koud is, pakken de
mensen sneller een lekker
warme oliebol Als de temperatuur buiten te hoog is,
twaalf graden, zoals ik
vorig jaar wel heb meegemaakt, dan kun je het wel
schudden "

Scheffers heeft een grote
teil en roert daarin met een
houten spatel kilo's beslag
tot een luchtige massa.
Wanneer hij daarmee klaar
is, kunnen de oliebollen m
de hete olie. Scheffers:
Amsterdam m december is „Een oliebol vraagt veel
mistig en koud
zorg Als je het goed wil
Oliebollenbakker Scheffers doen moetje hem niet zo
heeft warme schoenen en maar in het vet gooien en
een dikke trui aangedaan, laten aanmodderen."

\M Bon voor gratis brochure Avondopleidingen '98-'99

„Nee, je moet er bijblijven
en hem een beetje heen en
weer halen. Doe je dat met,
dan wordt de ene kant lichter dan de andere Een oliebol mag niet stil liggen
maar moet in beweging
blijven Duw je hem
gewoon onder m de olie,

verlaagd en nu kosten ze
bij hem evenveel als de
andere oliebollen- zes voor
vijf gulden. Hiermee heeft
hij een gebaar naar zijn
klanten gemaakt „De
krenten kosten wel geld,
maar ik vind dat je het
geheel moet zien. In januari gaan we de ontvangsten
en uitgaven berekenen en
als je dan op een doos
krenten of rozijnen moet
kijken, denk ik toch datje
verkeerd bezig bent"
Vanzelfsprekend worden
dan gaat hij drinken en
alle oliebollen elke dag
krijg j e een oliezuiper,
door Scheffers vers gebakzoals wij dat noemen "
ken. Wat 's avonds over
Scheffers verkoopt m zijn blijft wordt met meer verkraam behalve gewone
kocht „Mijn vrouw raakt
oliebollen ook oliebollen
wel eens gepikeerd door
met krenten Scheffers
mensen die hier komen en
heeft die krentenbollen dit vragen of de oliebollen vers
jaar een kwartje in prijs
zijn. 'Natuurlijk zijn ze

vers', antwoordt zij dan.
Blijkbaar zijn ze dat ergens
anders met altijd."
„De mensen die hier vragen of het verse oliebollen
zijn, nemen hun bestellmkje mee en komen later ook
weer terug," zegt Scheffers
Dat stemt hem tevreden,
want hij doet zijn best een
goed product te leveren
„Dan is het leuk als je
dankbare klanten hebt Dat
is een stimulans om er nog
meer aan te doen "
Wat Scheffers droom is?
Hij zou graag eens op een
van de beste plekken van
Nederland oliebollen verkopen, bijvoorbeeld op de
Dam. „Maar ik denk dat ik
met de enige ben," beseft
hij
Jan Pieter Nepveu

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN

SUuir di/i bon m ccn ongcrrankccrclc envelop naar
m Opleidingen Antwoordnummer 47076 1070 VB Amsterdam

_

Ook bij ]ou m de buurt autorijopleidmgen die 10 dagen duren.
Maak gebruik van onze meer dan 30-jange ervaring SPECIALE METHODE
Bel 0900-8991161.
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT

[VSËENTE DlEMEN

Op de kinderdagverblijven vangt KmderRijk kinderen
van 9 weken tot 4 jaar op m zowel horizontale als verticale groepen De kwaliteit van de opvang wordt m
hoge mate bepaald door de vakkennis en vaardigheden van de groepsleiders op het terrein van het
opvoeden in groepsverband, individuele begeleiding
van de kinderen en het afstemmen met de ouders

De gemeente Diemen is een dynamische gemeente, strategisch gelegen tussen
Amsterdam en het Gooi en uitstekend bereikbaar met alle vormen van vervoer
In de gemeente zi|n zeven basisscholen gevestigd, waarvan drie openbaar
Het aantal leerlingen van de openbare basisscholen varieert van 300 tot 450
Bi| het openbaar basisonderwijs ontstaat per 1 februari 1999 de vacature

Op onze vestigingen ontstaan verschillende vacatures voor

H lokatiedirecteur m/v

GROEPSLEIDER op het
KINDERDAGVERBLIJF

tevens groepsleraar aan de o.b.s. De Venser
werktijdfactor 1

voor 24, 32 of 36 uur per week

Informatie
De openbare basisschool De Venser telt circa 350 leerlingen en is gelegen m
Diemen Zuid In Diemen wordt gewerkt met een bovenschoolse directie bestaande uit 2 personen Op iedere basisschool is een lokatiedirecteur aanwezig
De bezoldiging van de functie van lokatiedirecteur is volgens schaal 9, met toelage
In de toekomst zal op basis van functiebeschrijvingen functiewaardering plaats
vinden
Voor deze functie gaat de voorkeur uit naar een vrouw en/of allochtoon die beschikt
over de nodige ervaring en kwaliteiten op het terrein van het management van een
school

De vacature van 32 uur per week is een tijdelijke
i v m vervanging van een medewerkster tijdens
zwangerschapsverlof en is van 16 februari tot begin
juli De andere vacatures zijn voor onbepaalde tijd

Tevens is er voor de openbare basisscholen m Diemen behoefte aan

m invallers m/v
Gevraagd wordt
= bezit van de vereiste bevoegdheden
• brede inzetbaarheid,
• goed kunnen functioneren m teamverband,
• bereidheid tot deelname aan na en bijscholing
» bereidheid tot deelname aan buitenschoolse activiteiten
Inlichtingen
Voor de vacature van adjunct- c q lokatiedirecteur is een
profielschets beschikbaar Voor nadere informatie en/of het aanvragen van de profielschets kunt u contact opnemen met
» de heer Th de Boerdere, bovenschoolse directie van het openbaar onderwijs, telefoon 020-4166438 (school) 020-6997912
(privé)
n de heer H J Beumer, hoofd van de afdeling onderwijs,
telefoon 020-3144700

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

KmderRijk Amstelveen biedt professionele opvang
aan circa 1200 kinderen in kinderdagverblijven, buiten- en naschoolse opvangvoorzieningen, peuterspeelzalen en middels het gastouderbureau De activiteiten worden uitgevoerd verspreid over 15 locaties m Amstelveen door ruim 170 medewerkers

Heeft u belangstelling voor één
van deze vacatures, stuur dan
vóór 4 januari 1993 uw sollicitatie
naar het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v.

het

hoofd van de afdeling onderwijs,
Postbus 191, 1110 AD Diemen.

Wij vragen:
- ervaring met het begeleiden van kinderen en/of
groepen
- belangstelling voorde leefwereld van de kinderen
- een actieve, spontane en kindgerichte houding
- bereidheid om te werken in teamverband
- een bij het werk passende opleiding op MBO-mveau
Wij bieden:
De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de
CAO-Welzijn Het salaris bedraagt minimaal
ƒ 2846,- en maximaal ƒ 3605,- bij een volledig
dienstverband van 36 uur
Schriftelijke sollicitatie, voorzien van c v , kunnen tot
23 december a s worden gezonden naar KmderRijk
Amstelveen, t a v mevr A Snijders, medewerkster
personeelszaken, postbus 2027, 1180 EAAmstelveen (020-645 57 35)
Wij verzoeken u om in uw brief duidelijk aan te geven
naar welke vacature uw voorkeur uitgaat

PöSI & BlAÜESÏIJN P R O J E C T E N
n nin n M F in 1 1 1 L i n 1 1 1 E
Post & Blankestijn Projecten
is een toonaangevend
bureau op het gebied van
flexwerk. Gespecialiseerd
in detachering voor
functies op het gebied
van produktie, administratie en techniek
Binnen onze resultaatgerichte visie bestaat
uitsluitend ruimte voor
medewerkers die
affiniteit vertonen met
alles wat zij doen en
ondernemen. Die
motivatie weten wij te
stimuleren door onze
werkgeversfunctie op
maatschappelijk betrokken
wijze in te vullen

Post & Biankcstijn Proiccten /oekt v ooi een grote tin.ini.iclc instelling voor de
hoofdafdeling hypotheken gevestigd in Amsterdam gemotiveerde

Relatie beheerders
De afdeling
De afdeling hvpothekenbeheet heeft de taak alle wensen van de klanten met
bedekking tot een lopende hvpotheek uit te voeten Omdat de
verseheidenheid m soorten hvpotheken m de afgelopen jat en flink is
toegenomen en de klanten steeds kiitisehei \\oiden als het om
diensrv ei lening gaat, geven al die hvpothekui handen vol vveik
De funetie
Als lelatie beheerdei wei kt u in een team dat veiantwooidelijk is voor haar
eigen hvpothekenporteteLiille Alle \vij/igingen, vijgen e d omtrent
afgesloten hvpotheken komen bij uvv team binnen De lelatie beheetdei heeft
het over/ieht, beantwoord /ov\el sehitttelijk als telefoniseh de gestelde viagen
en v ei w ei kt alle wi|/igingen /orgvuldtg U vveikt v ooi een oigamsatie waarin
kwaliteit en klann riendelijkheid v ooi op staan
De kandidaat
Wij v i agen een afgeronde MBO opleiding
Zelfstandigheid, anaKtiseh v ei mogen en stiessbestendtgheid staan hoog in
uw vaandel U heeft een flexibele diensn ei lenende instelling en beschikt ovei
goede eommunieatieve vaardigheden U bent aeeuraat, heeft affiniteit met
eomputers en u wilt giaag in teamveiband w ei ken Tevens bent u bereid om
de benodigde vakopleidingen te volgen U weet op eommeieiele vvi)ze de
klant te bedienen /ondei etaaibij de belangen van de instelling uit het oog tevet lieven
\Vt] bieden
hen uitdagende funetie in een piettige intoimele vvetkomgeving met een goed
salans en seeundaite arbeidsv ooi w aaiden Bij aanvang een opleiding van
6 weken en vetvolgens "tiainmg on the job"
Bent u geïnteresseerd? Bel of schrijf naar:
Post& Blinkt siijn l'rojtttui, Mv\ P Jongenelin, lol\Uj;26,
I tl in 0341 561 199 Kn m 0341 562504

Sk HUVI1-LO,

JVC DOLBY SURROUND PRO.LOGIC MINI-SET

MOULINEX COMBI MAGNETRON

MXD701T, Top HiFi systeem met 3 CD-wisselaar, frontluidsprekers met Super Bass weergave, compacte center- en

surroundspeakers en afstandbediening Adviespnjs'1099 -

DEMONSTRATIES

CAMCORDER STUNT!

PHILIPS BREEDBEELD 32xmotorzoom Adv'1099-

999.-

PHILIPS BREEDBEELD
70CM KLEUREN TV
PW6301 Stereo teletekst
Adviespnjs'2795 -

SONY T R A V E L L E R

TR401 HiFi geluid AdV1330

SONY STEADY SHOT !

TR620 15x zoom, 3 proiramAE Adviespnis'1890

1479.- ~ 1179.-

PHILIPS 100HERTZ SONY+LCDSCHERM
BREEDBEELD KTV TRV24 Camcorder Steady

PW9501,Tvvan tjaari70cm
Black-lmeS lOOHzdigital
scan stereo.TXT Adv'3895-

2179.-

shot

1499.-

PT820 Black-lme S grootbeeld stereo teletekst
Adviespnjs'2795 -

1349.-

SHARP DIGITAAL!

479.379.-

Sony en JVC modellen
mcl accessoires

BAUKNECHTDROGER
Instelbaar tot 140 mmu
ten kreukbescherming
Adviesprijs'949 -

2599.-

Gasfornuis met elektrische oven en grill,
ovenverlichting,
schakelklok en glazen
sierdeksel
Adviespnjs* 1295 -

PHILIPS SUPER VHS!

949.-

NU MET

GRATIS

899.-

VR665 Showview+PDC 4koppen FollowTV longplay '1095-

599.-

1299.-

789.-

1999.-

639.-

SONY 63CM STEREO HD610 Topper' 4 koppen
KV25 Super Trinitron, teletekst, afst bed Adv"1399-

899.-

SONY 55CM STEREO

1

tri

689.-

SONY55CMTELETEKST
J M 2 1 , Hi-Black Trinitron
Adviesprijs"990 -

579.-

298.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron
24 liter inhoud Vele kook
tunclies Adviespnjs 699

s
l

845.-

KE3100 Digitaal geschei
denregelbaar Maarliefst280
liter inhoud 3 vriesladen
CFK/HFK vnj Adviespnjs' 1849

Ns?'

Nooit meer ontdooien1 Koel
vries combinatie met 3 vries
laden en maar liefst 280 liter
inhoud Zuinig en stil Adv' 1499

875.-

AEG WASAUTOMAAT
Lavamat617 1000 t o e ren centrifuge walerbe
veiliging zuinig en stil
A E G m e e r d e r e malen
best getest'
Adviespnjs "1449

549.-

845.-

649.-

BOSCH AFWASAUTOM.

SMS1012 RVSmteneur 4
sproemiveaus Adv'1179

w f*y^w^j^igr^ i^fl.fl.iH.vVH.V^H^V£l___

AWM800 15 programma s
ruime vulopening milieu
vriendelijk
Deurbe
veiliging Adviespnjs'1079

l W^^ f

659.-

695.-

JVC HIFI STEREO

INDESIT 900 TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

HRA6Hi SpecDnve Adv'989 -

579.-

WE900 Instelbare centrifugegang regelbare
thermostaat RVS trommel
zelfreinigende pomp
Adviespnjs'1199 -

ARISTONA STEREO
B605 4 koppen SHOWVIEW
+ PDC longplay Adv*945 -

569.-

729.-

2-DEURS KOELKAST
200 liter inhoud CFK vrij
Deuren o m w i s s e l b a a r
Adviespnjs"849

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

:

529.

ADP603 3 programma s
waterontharder en beveiliging
togen wateroverlast Adv 949

965.-

WM20000 RVS trommel
en- kuip aparte tempe
ratuurregelmg Bespaartoets
Adviespnjs'1348 -

LUXE VAATWASSER

Nederlands topmerk 3 pro
gramma s 12couverts '899

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT

SIEMENS
WASAUTOMAAT

Showview+PDC Adv'1199

X2101 Tnnitron.TXT'1440-

228.

SAMSUNG 24 LITER

900 watt magnetron 60 mm
ulcnlimor autom programma s

NOFROSTKOELKAST

Showview+PDC '1200-

PANASONIC STEREO

W

WHIRLPOOL AVM
Ruime 3 in 1 combi magnetron
BOSCH
metheteluchtovenengnll Dus
ELEKTRONISCHE
ontdooien
koken bakken bra
KOEL/VRIES COMBI den en gratineren
Adv 999

159.-

SÖNY82CMKLEURENTV SONY HIFI STEREO
BREEDBEELD STUNT! E705 Super Trilogie, 4 kopKV32 Super Trinitron,
stereo TXT AdV3660 -

KG25V03 220 netto inhoud
2 vriesladen Adv'1348

2800 toerenn RVS trom
mei Adviespri|S'249
ipnjs'249

1199.- ~~ 1099.-

E810 4 koppen Super Trilogie
montage videorecorder '1550-

845.-

1249.CENTRIFUGE
UGE

E920 7 koppen Super Tnlogic vliegende wiskop HIFI
Stereo Adviespnis"1650 -

KV28W1,SuperTrmitron stereo TXT Adviespnjs'2990 -

19 liter inhoud Eenvoudige
bediening Adviespnjs 599

SIEMENS KOEL/VRIES

Elektronisch
:h en reverse
rend R VS trommel
immel Adv'1799

BREEDBEELD
KLEUREN TV SONY HIFI STEREO

71CM

218.-

WHIRLPOOL AVM260

K1321S 270 liter inhoud
CFK enHFK vrij AdV1399

MIELE WASDROGER
/ASDROGER

•Bij deze
*
•
kleuren-tv een
SONY UNIVERSELE
afstandbediening
t.w.v.:349.BMAV2000T; Ze»r
eenvoudig te bedienen,
voor alle audio- en
videofuncties inclusief
' \ :'••' teletekst en
schotelantenne..

TEFAL PANNENSET
t.w.v. 169,-

SONY BREEDBEELD SONY MONTAGE TOP!

24WS1 61cmSuperTnnitron,
stereo, teletekst Adv'2440 -

168.-

] ""OQJüZ

SONY72CMHIFISTEREO PHILIPSHIFI STEREO

1169.-

houd SOOWvermogen auto proqrammas Adviespri|S 349

MIELE KOELKAST

799.-

PHILIPS MATCH-LINE
VR7 Turbo-Dnve stereo mon
lage Jog&Shuttle TXT '1495 -

KV29C1 Super Trinitron,
TXT Adviespnjs'1880 -

Italiaansevormgeving ••••bier
renmvriescapaciteit Adv899

595.-

Elektronische
che besturing
zeerstil Adviespnjs'1099
lviespnjs'1099 -

Gratis

Turbo-Drive, stereo, montage TXT Adviespnjs'1595 -

DAEWOOMAGNETRON

SHARP MAGNETRON

ARG647 156 liter koelen
en 60 liter vriezen Adv'949

629.-

STSTUNT!

475.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

BOSCHWASDROGER
I/ASDROGER

SONY

R2V18 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

565.-

579.-

(Picture In Picture), HiFi stereo, super spectrum sound, teletekst
met groot geheugen Adviespnjs*3299 -

ETNA FORNUIS

PHILIPS TELETEKST
PT155 37cm,afst bed '595 -

Geenafvoernodig1 RVS trom
mei Adviespnjs'999

KV28WX, 71cm Super Trinitron beeldbuis, IQ Vision, Multi PIP

Koelgedeeltemetautomatische
ontdooiing Vncsgedeeltemet
2 vakken en •••• sterren inv
nescapacitoit Adviespnjs'999

ZANUSSI KOEL/VRIES KOR610 Digitaal IBhtorin

CONDENSDROGER

SONY 100 HERTZ BREEDBEELD KLEUREN-TV

DIGITAAL STUNTS!

Tv a

449.-

"ïrSl

THUIS

70 voorkeuzezenders, Off
Ned Philips garantie Adv'745 -

Links- en rechtsdraaiende
trommel Adviespnjs'649 -

van
J330- 17 00 uur,

DC1.10 IcmLCDscherm
afst bed

PT4501 Teletekst '1645 -

51 CM KTVTELETEKST

ZANUSSI WASDROGER

;;myff,—^

168.-

220 LITER
KOEL/VRIES COMBI

279.-

17 00 uur

maandag 21 dinsdag 22
en woensdag 23 december
GEOPEND
van 9 30 - 21 00 uur
DONDERDAG
/
24 DECEMBER

PHILIPS 70CM STEREO

949.-

Met tijdkloken pluizenfilter
Adviespnjs'495 •

«L

EXTRA
KOOPAVONDEN

SONY Hi-8 HIFI STEREO

PHILIPS 100HZ KTV

1599.-

van 12 00

M6135 Supersnel verwar
men en ontdooien Uitneem
baardraaiplaleau Adv 279

WASDROGERSTUNT!

"20 DECEMBER
zijn alle filialen
GEOPEND

O

CD CD

Adviespnjs'2450

TR780 STEADY SHOT,
topklasse camcorder '2530-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

INVENTUMfriteuse
17 december in;
Amstelveen,
Amsterdam-Noord!
DYSON stofzuiger
k. 23
december in: ^
k
Osdorp
ZONDAG

699.799.-

PW6301, 61 cm BI Line S
stereo teletekst Adv'2095 -

Luxe digitale magnetron met hete luchtoven, ceramische
wanden en grill Eenvoudige bediening door automatische programma's Adviespnjs*980 -

428.-

Z A N U S S Il 2 - D E U R S
Z180/4D Automatischeont
tomatischeont
doonng Adviespnjs"749
viespnjs"749

468.-

BOSCH KOELKAST
180 liter Variabele
labele indeling
zuinig en stil
itil Adv'985
Adv'985

598.-

£
W

BAUKNECHTVAATWASSER

GSF341 3 programma s Va
riabele indeling Adv 1099

779.-

SIEMENSAFWASAUTOM. K
SN23000 Met aquastop en
lageverbruikswaarden '1348

849.-

MIELE VAATWASSER
Topklasse 6 Programma s
Wateronlharderen waterstop
Adviespri|S'2Q99 -

1249.-

545.-

SAMSUNG STEREO!
SV600, Videorecorder met

SONY PORTABLEKTV PDC Adviespriis'699 w

M1400, Afstandbed Adv 550 -

379.-

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke u tvoering met vriesvak

grootbeeld

MIELE 1000 TOEREN
een

bovendient

SONY LONGPLAY

Topklasse Vol elektronische besturing zuinig
stil en milieuvriendelijk
Adviespnjs "2299

E260,Showview+PDC '780 -

SONYVIDEORECORDER

E105 Afslandbedienmg "610-

ARISTONA STEREO KTV
TA4412, 63cm beeldbuis,
teletekst Adviespnjs'1595 -

PHILIPS SHOWVIEW

VR165.+PDC afst bed '745-

799.-

399.369.-

DPt-r.ècelver
7
AdviesprUs' "-'

tuner, dubbel
actieve spertj

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

idvi'espriis-349.-.

trostaten. Advie

WA8214 Hoog centrifuge
toerental waterbeveiligmg
bespaarprogramma s
Adviespnjs'1349 -

laar In '

895.-

ARISTONA 55CMFSQ PHILIPS VHS-VIDEO
TA4311, Stereo, teletekst,
afstandbed Adv"1245 -

649.-

VR161 Afstandbed AdV645 -

ZANUSSI
WASAUTOMAAT

PANASONIC Beste Koop>

PANASONIC KTV TXT NVSD200 Showview +
21S1,55cmFSQ Adv'849 -

PDC

Adviesprijs'649 -

•SONY-pl.-rec<

boxen, Advies

649.-

FL700 750 toeren centri
fuge RVS trommel schokdempers Adviespnjs'949 -

o

P730

STUNTI AdV699 -

379.-

Multimedia 32MB intern
i TXT, 2 tüners. Ad v*1395.-3 2GB CD-rom fax/modem
W 95 1 jr On-Site garantie
en helpdesk Adviesoms'3799 -

M44MH* 1999.SIEMENS300MHZPC!
1

Topklasse 32MBintem,3 2GB
4MBAGP CDrom, 15 monilor Adviespri]S'2999 -

- 749,* EH323ZÖ2199.-

OHaaa!» 19.95
JOYSTICK SUPER!

KTV37CM+TELETEKST

O/9.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak 140 liter mhoud CFK vrij Adv'729

429.-

o^iaa!» 24.50
3KNOPSMUIS! K200
UB3M& 7.95
BUBBLEJET STUNT!

JP170 Kleurenprinter '599 -

169.
HP INKJETPRINTER

ATAG
FORNUIS
FG1
Gasfornuis met
elektrische
oven mcl
grill en
sierdeksel

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS

Gas elektro fornuis grill Iher
mostaat en sierdeksel '1199 Ft,

798.-

ETNA FORNUIS

Gas elek'ro fornuis met gril
en sierdeksel Adv'695

tstandbed.

AT80
800 toeren
met
regelbare
centrifuge
snelheid Adviespnjs'1099

AdviesprUs"«9'-

:

Gasoven vonkontstekmgen
ovenlade Adviespnjs'849

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

r

• .

*•AU

%&Jfe. -is£3&*.

798.-

TDK HS180

WHIRLPOOL
BOVENLADER

fclKTV/VIDEO COMBI

299.319.279.-

\-j-uff

Adv'699 -

Q7Q

LUXE FORNUIS

m»*"'
llARISTONA
2079.- speler,
Advlesprlis'iTS-'
*151 CM KTV /VIDEO INTEL P2/233 MHZ PC

Off Ned Philips garantie
Adviespnjs'495 -

Met vriesvak

jTTgA

ri-*«ts.

K6-233MMX 32MB intern
2 OGB K56flex fax/modem
15 monitor Adv'3999

PORTABLEKTV37cm

ZANUSSI KOELKAST

3CD-wlssela»r-!

IBMAPTIVAE60TOP!

Advlesprijs'1220.-

ijffif 349 .•

: «uto-tev«rs«.

M e t a f stand bediening

TV/VIDEO COMBI'S

899.-

130 liter met vriesvak '699

W N 4 0 0 10 p r o g r a m
ma s 4 5 kg i n h o u d
Adviespnjs'799 -

STUNTIVHS-HQ VIDEO

299

W H I R L P O O L KAST

INDESIT
WASAUTOMAAT

MD2 HiFi-stereo TXT met
geheugen Adviespnjs'1399-

899.-

m 299.-

7?>OP ZONDER RIMCÜ"

JVC SHOWVIEW+PDC
PANASONIC 63CM TOP A237 Express ProDigi "714-

GRUNDIG37CM + TXT

145 LITER KOELER
Automatischeontdoonng '529

jr
BOSCH VAATWASSER

SPECTACULAIRE COMPUTER UITVERKOOP!

AEG CONDENSDROGER

Op alle computers* zolang de voorraad strekt!
4 programma's
fluister stil
fespnis1449-

T500 elektronisch

Hoogtoeng Slechts40cm
breed Adviespnjs'1435

948.-

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge
Zuinig stil en milieuvrien
delijk waterbeveiligmg
Adviespnjs'1649

1198.-

WAS/DROOG
COMBINATIE

DJ400 Incl sheetfeeder '499 -

W a s s e n en d r o g e n in
1 machine 1000 toeren
Adviespnjs'1549 -

i.-Mtj.'^f--» 249.-

PORTABLEKTV37CM CANON BJC4200

Topklasse'3jr garantie '821 -

339.-

/KA

BCC BETER EN GOEDKOPER
(HAARLEM

878.-

20 ELEKTRO-SUPERS ••

90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviespnjs 698

349.-

WHIRLPOOL KAST
ETNA K O O K P L A A T !

Gunstig energie verbruik
capaciteit CFK vrij

4 pils met 2 delige branders

BOSCH VRIESKAST

HOLLANDIAKOOKPLAAT
i
KOOKPLj

GSD1300 Bladen 11 kg m
vriescapaciteil Adv'848

m 529.-

178.-

4 pitsgaskookplaat
295
)kplaat 2

158

OPZETVRIESKAST
Handigi 50 liter Adv'595

299.-

VRIESKISTEN!

De topmerken leverbaar in
alle maten en soorten Er
is al een vrieshst

299.-

OPENINGSTIJDEN

ATAG WASEMKAP
3 standen en vetfilter 259

138.-

ETNA WASEMKAP
IMKAP

AVANCE 3 standen
inden 1135

78

IN DE RANDSTAD
l maandagmiddag ......... .13.00 tot K.OOüür:
AMSTERDAM-AMSTELVEEN-ALKMAAR- l dinsdag t/m vri|dag.. ...... 09.30 tot 1».OQ uur

l

Weekmedia 17

woensdag 16 december 1998

14

Een Werelds Kerstfeest

Winkelcentrum
Noord

en een Reislustig 1999!

1ASÏA

TON GOOSSENS

-CA F t-

Het cnlhousiaste team van het echte
Zandvoortse reisburo is u ook in 1999
weer graag van dienst!
Of het nu gaat om een weekend
Maastricht, een landhuis in Frankrijk,
een last minute naar de zon of een
rondreis naar India en Nepal (Marga is
net terug!).

Bij Toerkoop Reisburo Zonvaart bent u altijd welkom.
Het vaste team heeft samen meer dan 50 jaar reiservaring!

GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF
16.00 UUR
ZATERDAG GESLOTEN

Kies voor betrouwbaarheid en vakkundig advies, kies voor
Toerkoop Reisburo Zonvaart. Wel beter, beslist niet
duurder.

drogisterij

CELCIUSSTRAAT196
2041 TR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5716044

ROB TAN

WINKELCENTRUM NOORD
-Geneesmiddelen

«^ Herenkapsalon

•Homeopathie

_^- Tabaksartikelen

•Vitamines

_^- staatsloterij-Lotto

•Parfumeriën

M>- Stomerij

- ± 4 0 Soorten drop _^>- Fotowerk

UW GEMAKSWINKEL MET RUIME PARKEERGELEGENHEID

Bovendien ontvangt u een Gratis Rugzak bij boeking

TOERKOOP Reisburo Zonvaarf
Grote krocht 20, 2042 LW Zandvoort, tel. (023) 5712560, fax (023) 5720074. |1s| <J§
^*»

IATA

Een idee voor Sint?

LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

Paap

Potgieterstraat 24
Raadhuisplein
Pasteurstraat 4

5736957
5712865
5731967

Geef een kappersbon kado

8,95

Stollenbol
Proefstolletje
Kerstsnit

ovz»

ts
Nieuwsblad

Ondernemers Vereniging Zandvoort

nu

11,50

Vomar de beste
supermarkt van Nederland
O'Lacy koffie
4 pakken a 250 gram voor

8,95

Dubro Afwas 500 ml
2 stuks

Wat u doen moet:
Zoek in de advertenties in de kerstboompjes en plaats de letter op de aangegeven
plaats. Breng of stuur uw oplossing naar Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein
12, 2042 JM Zandvoort. Uw inzending dient vóór 27 december in ons bezit te zijn.
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First Choice Cola
Regular of Light
3 x 1 1 / 2 Itr.
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Extra kerstkoopavond
tot 21.00 uur.
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100 gr

§!_: hè re h ka psa lo n
3 Göössens

Deze prijzen worden onder de goede oplossingen verloot en bestaan uit:

1ste prijs
EEN DINER VOOR 2 PERSONEN T.W.V. ƒ 100,beschikbaar gesteld door 't WAPEN VA N ZANDVOORT Gasthuisplein

2e prijs
EEN WAARDEBON A ƒ 100,van CORTINA MODES, Kerkplein

Voor een Vakkundig, Modern
en Betaalbaar Kapsel
Knippen vanaf ƒ27.50
Winkelcentrum-Noord Zandvoort
Alleen op afspraak Tel: 571 2305

Goossens herenkapsalon
Ruime gratis parkeergelegenheid

Ons promotfeteam deelt zaterdag 19 december
mandarijnen uit van DANIEL, GROENTEN en FRUIT

Ondernemers Vereniging Zandvoort

ARMAGEDDON Bruce Willis, (v.a. 22/12)

SCREAM 2 - US MARSHALLS
DEEP IMPACT EN VELE ANDERE
Nu ook voor de verhuur van
de nieuwste Playstation Games!

Disney kerstfilm. Doe mee met
onze kleurwedstrijd en maak
kans op leuke prijzen.
Mét de kerst geopend van 12.00 tot 18.00 uur

ELKE DAG GEOPEND VAN 15.00 TOT 22.00 UUR
WINKELCENTRUM NIEUW - NOORD
Pasteurstraat 4 - Zandvoort - tel. 023 - 573 19 57

54 55 56 57

Deze oplossing is ingezonden door:
Naam:
Adres:
Postcode + Woonplaats:

ovz

DE TWPERTJES VAK DECEMBER...

BELLE & HET BEEST

stuk of lapje
met gratis kruidenboter

141516

ALTIJD DE NIEUWSTE FILMS VOOR UW THUIS BIOSCOOP

Voor de kleinsten ...

Orgine Runder Entrecôte
12

Movie Centre Noord

pok voor Kerstinkopen bent u
bij ons aan het
juiste adres.
^ Ruime parkeergelegenheid
^r Gratis parkeren

DE ROZENQBEL ANTIEK!
IN- EN VERKOOP ANTIEK- CURIOSA - DECOFtATIESi

Opruiming

en Zandv
Nieuwsblad

Een ijzersterke com bi n a tïe

723=0 <

Bel voor meer informatie over
succesvolle personeelswerving
ons kantoor.
Amsterdam 020- 562 30 76
Amstelveen 020- 347 34 22
Zandvoort 023- 571 71 66

van onze kasten, salonén eettafels in grenen,
persen en teakhout.
Diverse leuke, kleine antieke spullen, oude en nieuwe verlichting,
schilderijen en decoratie-artikelen.
Gasthuisplein 6, Zandvoort, tel. 023-5731787
"
, ,-•
• ' . ' " . • ' • '
Geopend van 12.00-17.30 uur. Maandag gesloten.
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'Door Anton Pieck ben ik anders
gaan
December is bij uitstek de maand om nostalgisch terug te blikken. Voeg daaraan toe
dat het einde van een eeuw nadert, en de
weemoed vliegt je naar de keel. Iemand die
zijn hele leven ook veel terugkeek naar
vroeger, was Anton Pieck (1895-1987). Wie
kent hem niet? Hij was een tekenaar, met
een welhaast fotografisch geheugen en
heeft het verleden vastgelegd in duizenden
tekeningen.

De taferelen die Anton Pieck tekende, doen het als
kerstkaart nog steeds erg goed

Club en museum

P

E VOORZITTER van
de landelijke Anton
Pieck Club, Riet de
Haas, heeft Anton Pieck
zelf nog gekend.
„Gelukkig wel, het was
een heel sympathieke
man en niet de dromer
waarvoor men hem vaak
houdt. Hij wist heel goed
wat er in de wereld te
koop was, maar had de
gewoonte te beamen wat
men tegen hem zei. Hij
ging niet in discussie,
want dat ging af van de
tijd dat hij kon tekenen."

Anton Pieck had tekentalent,
dat was volgens De Haas snel
duidelijk. Als elf-jarigjongetje
maakte hij een aquarel, waarmee hij een prijs won. En
reeds op zijn zeventiende
behaalde hij de M.O.-akte
tekenen.

nen onderhouden, gaf hij
veertig jaar lang tekenles aan
het Kennemer Lyceum in
Bloemendaal. Maar zodra hij
vrij was, ging hij weer aan zijn
eigen werk. „Hij woonde vlakbij de school. Als de eerste bel
ging, verliet hij zijn huis en
bij de tweede bel was hij dan
op school," zegt De Haas.

De Anton Pieck Club,
is de landelijke vereniging van verzamelaars
van het werk van
Anton Pieck.
Verzameld wordt
alles waarvoor
Pieck zijn
tekenstift,
penseel,
etsnaald,
of
burijn
heeft
gebruikt.

De rector van het lyceum was
Pieck welgezind. Hij gaf hem
elke week een vrije dag en
zorgde ervoor dat hij zo min
mogelijk tussenuren kreeg.
Pieck heeft de respectabele
leeftijd van 92 jaar bereikt en
liet dan ook een omvangrijk
oeuvre na. Dat bestaat uit
meer dan alleen de bekende
prentjes op kerstkaarten en
kalenders. Hij heeft aquarellen gemaakt, ruim honderd
olieverfschilderijen,
etsen, houtsneden,
gravures, litho's,
reistekeningen en
boek-illustraties.
Het eerste door
hem geïllustreerde
boek bijvoorbeeld,
was in 1921 de
tiende
druk

hij aardig vond.
De Haas: „Het verleden sprak
hem heel erg aan. Hij was in
1895 geboren, dus dat was
zijn tijd. Hij vond al het
moderne, strakke en vernieuwende helemaal niet leuk."

„Ook hij
maakte
natuurlijk
Omdat Pieck als leraar
wel gebruik
genoeg verdiende, kon hij
van auto's
verder tekeen vliegtui. n en wat
gen, maar
dat waren
niet zijn
favoriete
voertuigen.
Ik denk
dat hij
het liefst
liep of
fietste,
maar
dan kom
je nergens.
Hij heeft
vaak
gereisd en
ontzettend
veel reistekeningen
gemaakt.
Die zijn
heel boeiend, want
door zijn
reistekeningen krijg je
er beelden
bij. Een
ander gaat
naar Parijs
en tekent
de NôtreDame en de
Eiffeltoren,
maar Pieck
zocht bijzondere
plekjes op
waar anderen aan
voorbij
lopen. Ik
ben anders
gaan kijken
door zijn
De tekeningen van Anton Pieck, zoals dit winters gezicht op Amsterdam, hebben een hoog nostalgiegehalte
tekeningen.
Als ik nu in
een stad loop, let ik op zoldertjes, uithangborden, gevelstenen en op typische rustige
ADVERTENTIE
hoekjes."

Vrijwel altijd
was Pieck
aan .het
tekenen.
Om zijn
gezin te
kun-

Het
gaat
dus om
geïllustreerde
boeken en
tijdschriftAnton
artikelen,
kerst- en nieuwjaarskaarten,
kalenders, exlibris, etsen en
houtsneden.

Riet de Haas: 'Het verleden sprak hem heel erg aan'
van Pallieter door Felix
Timmer-mans. Daarna heeft
hij nog meer dan driehonderd
boeken getekend, onder andere A Christmas Carol van
Charles Dickens, het liederenboek van Schubert en
Vondels' Gijsbrecht van
Aemstel. „Dat zijn allemaal
fantastische tekeningen,"
aldus De Haas.

De vereniging, die in
1999 haar vierde lustrum
hoopt te vieren, houdt
zich onder
meer bezig
met het documenteren en
catalogiseren
van het werk
van Anton
Pieck.

is-

Wat maakt Pieck voor De

Haas
extra bijzonder?
„Hij tekende wat
belangrijk is in
het leven. Ik ben
zelf lid van de
Monumentenvereniging,
omdat ik het jammer vind
wanneer al het oude en mooie
van vroeger verloren gaat.
Men wil wel eens iets dat ooit
was, restaureren. Dan heeft
Pieck een documentatie nage-
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Een telefoonnummer voor alle Pathé bioscopen in:
Amsterdam: BellevueCinërama / Calvoso. Cinema. City en Tuschinski - Den Haao:
;.Metropole,Tuschinski Den Haag;Patlié Scheveningen - Eindhoven: Pathé Eindhoven,
: Groningen: Pathé Groningen - Maastricht: Pathé Maastricht'- Rotterdam: Cinerama,
"• «
Lumière en Pathé Schouwburgplein - Utrecht: Rembraiiclt.

. -Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het filmaanbod en aanvangstijden.
U vindt alle adressen van Pathé Cïnemas in de GOUDEN GIDS.

In het museum, dat
voor de getroffen voorzieningen voor gehandicapten in 1992 het
Internationale
Toegankelijkheidssymbool kreeg uitgereikt,
toont men in wisselende
tentoonstellingen werk
van Anton Pieck.
Informatie Anton Pieck
Club: telefoon 030 - 271.3946
(Riet de Haas, voorzitter) of
0252 - 674.200 (Ron Wijk,
secretaris): Informatie Anton
Pieck Museum in Hattem:
038 - 444.2192.

laten,
waar men
later misschien heel blij mee
is."
Jan Pieter Nepvcu

aan haar zijde zwemmen en
paren zo vaak hij wil. Als
tegenprestatie moet hij zijn
minder fortuinlijke mannelijke rivalen verdrijven, zodat
het vrouwtje rustig kan eten
en dik genoeg kan worden om
veel eieren te leggen. Dat wégjagen van rivalen gaat wel met
veel geweld. Logisch, het spelen is voorbij, nu is het ernst.
Met getrouwde vrouwen flirten is gevaarlijk.

EN SLOOT BIJ het
Vogeleiland ligt vol met
eenden. Zo te zien doen
ze niks. Ze liggen een beetje
te liggen. Zwemmen eens wat
heen en weer. De landerigheid
straalt eraf. Als een groep
hangjongeren pp een verder
verlaten plein in Geuzenveld,
op een doodse zondagmiddag.
Net als bij de jongeren is de
landerigheid bij de eenden
maar schijn. Er zwemmen
veel mannetjes rond, met
knalgroene, fluorescerende
koppen. De bruine vrouwtjes
zijn dik in de minderheid. En
daar genieten die vrouwtjes
van. Bij lang kijken blijken de
schijnbaar doelloos door
elkaar heen zwemmende eenden patronen te vertonen. Etzwemmen steeds een paar
mannetjes om een vrouwtje
heen. Die zwemt onbevangen
rond, kwaakt er eens op los,
poetst haar veren eens op. De
mannetjes maken kleine, nauwelijks zichtbare bewegingen
naar elkaar. Een beetje pik-

Verder is er
een Anton
Pieck Museum
in het
Gelderse
Pieck
Hattem.
Het museum, ondergebracht in
een pand grenzend aan
het Streekmuseum,
draagt een heel eigen
karakter. De ontwerpen
voor zowel in- als exterieur van het gebouw, zijn
door Anton Pieck zelf
gemaakt.

De tekening die we op de Uit & Vrije Tijd-pagina in de krant
van woensdag 2 december publiceerden, is door zeer veel
jeudige lezertjes ingekleurd. Meer dan tweehonderd kleurplaten kreeg de redactie binnen. Platen gekleurd met waterverf, stiften, kleurpotloden, noem maar op.
Alle inzendertjes hebben duidelijk hun best gedaan om de
kleurplaten zo mooi mogelijk in te leveren. Helaas kunnen
we niet iedereen een prijsje geven. Vandaar dat de redactie
een keus heeft gemaakt. De volgende kinderen kunnen binnenkort thuis een prijsje verwachten:
Eredeiïeke Hörchner, Diemen; Lorena Gerits, Diemen;
Donny Reugebrink, Amsterdam; Remco Schepers,
Amsterdam; Tiffany Dambrink, Amsterdam; Fay Cleaver,
Amsterdam; Mustafa Mahamoed, Amsterdam; Jan Victor
Luyken, Amstelveen; Marcella Brouwer, Amstelveen; Simone
Scholte, Uithoorn; Margot Veenenbos, Aalsmeer; Christiaan
Alderden, Aalsmeer; Lilith Hakobian, Mijdrecht; Mike
Oudshoorn, Mijdrecht; Angelique van Tol, Mijdrecht; Melissa
Roeleveld, Vinkeveen.

E

Reserveer voor de f Hm "A Perfect Murder»
; : K:
•
en andere topfilms via de
\.
Nationale Pathé Bioscoopreserverlngslijn:

Het resultaat
daarvan wordt
gepubliceerd in
het rijk geïlusstreerde kwartaalblad van de Anton
Pieck Club, de Pieck

Bovendien organiseert
de vereniging viermaal
per jaar speciale verzamelbeurzen.
Deze worden in
het belang van
de leden en
beursbezoekers afwisselend in
vier verschillende
plaatsen
van het
land
gehouden.

Kleurwedstrijd levert ruim
tweehonderd inzendingen op

Eend
IVIUFIDEFI

Spieghel, waarin steeds
een catalogusbijlagc is
gevoegd.

ken, een beetje dreigend
zwemmen, ze maken zich
breed. En opeens voeren ze
een dansje uit: ze richten zich
allemaal tegelijk op in het
water, maken een sierlijke
halsbeweging en laten een
verrassend fluitje horen. Ze
dansen om elkaar heen als
jongeren in een discotheek.
Ze laten zien hoe mooi ze zijn,
hoe sterk ze zijn zonder werkelijk te vechten. Want
ondanks alle gedreig komt het
maar zelden tot echt knokken,
net als in die discotheek.
Uiteindelijk zal het vrouwtje
uit de pronkers de mooiste
kiezen. Die mag vervolgens

In maart is de rol van het
mannetje afgelopen. Dan gaat
het vrouwtje ergens op een
stille plek eieren leggen. Ze
schopt haar trouwe wintergezel de deur uit: zijn plicht is
volbracht. Hij sluit zich aan
bij zijn lotgenoten en verheugt zich alweer op de volgende winter. Daar weet ik
niet zo snel een vergelijking
uit de mensenwereld bij.
Jammer eigenlijk.
Rcinco Daalder
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l verborgen;
11 ééncellige: 12 kledingstuk;
14 broeder; 15 snavel; 17 een
en ander; 18 in loco; 20 vaarwater; 22 legerafd.; 25 bevel:
26 opgeld; 28 telwoord; 29
rekening; 30 Indn. juffrouw;
32 gesteente; 33 projectiel; 34
dyne; 35 ten gunste van; 37
jong dier; 38 vervoermij.; 39
nobele; 40 familielid; 41 centigram: 43 meisjesnaam; 45
schicht; 4G suo loco; 47 leemte; 49 plank; 51 vogeltje; 53
godheid; 54 bijwoord; 56 inktmop; 57 grondsoort; 58 vleesproduct; 60 drank; 61 numero;
62 absolute atmosfeer; 63
speelkaart; 65 niet even; 66
neusklank; 69 rechtstreeks;
71 verzekeren.

kloosterlinge; 3 part; 4 houtsoort; 5 zangnoot; 6 dwarshout; 7 compact: 8 weigering;
9 spoedig: 10 schoolonderzoek: 11 Sp. landstreek; 13
aaneenlijmen; 14 kraakzindelijk; 16 persoonlijk: 19
onlangs; 21 gezichtscleel: 23
haringingewand; 24 uitroep;
25 kledingstuk: 27 ontsteld;
29 te weten; 31 vertcgcmvoordiger; 33 knolletje: 36 toespijs;
37 Europeaan; 42 bijb. lig.: 44
schoof; 46 uitje: 48 houding;
49 bijb. vrouw: 50 oplosmiddel: 52 groente; 54 aanval: 55
pi. in Ierland; 58 stijf; 59
vrucht: 62 godheid: 64 watering; 67 ad voccm: 68 Frans
lidw.: 69 dit is; 70 kanon.

VERTICAAL: l voorz.; 2

Oplossing vorige puzzel
VORMVERANDERING
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Wij wensen u prettige
Kerstdagen
Uw Kerst-foto's
kunnen bij ons in
l uur afgedrukt
worden.

Ontdek de A-lijn
van Audi in onze
showroom.

Wij zijn geopend van
maandag t/m zaterdag.
™
aa

FANTASTISCH

IN

FOTO

Auôi

De toekomst van autorijden is nu al zichtbaar.

EN

VIDEO

*,
S

J Grote Krocht 26 Zandvoort 023-5730600 J

osarifo
Wilt u nog iets nieuws met Kerstmis?
Bij Rosarito vindt u vast wel iets naar uw zin.

De toekomst van autorijden
is uitgebreid te bewonderen
in onze showroom. Kom
langs voor een kennismaking
met de A-lijn van Audi. Een
in elk opzicht vooruitstrevende
collectie, die garant staat voor
hoogwaardig en verantwoord
rijplezier.

De verwachtingen en eisen waar
auto's aan moeten voldoen, worden
steeds strenger. Maar welke veranderingen ook zullen plaatsvinden,
Audi blijft z'n tijd ver vooruit.
Al generaties lang staan innovatief
design en toekomstgerichte techniek centraal. De A-lijn zet deze
aansprekende traditie voort.
Met een gevarieerd aanbod van
• hightech-motoren, van de TDI-diesel-

motoren tot de unieke vijfkieppentechniek in de benzinemotoren.
Met modellen zoals de compacte
Audi A3, met de klasse en het
comfort van veel grotere limousines.
De sportieve Audi A4 die meteen
na zijn introductie werd uitgeroepen
tot Zakenauto van het Jaar. De gedistingeerde Audi A6 die met z'n
rijke uitrusting als trendsetter binnen
het topsegment wordt gezien. De

Audi A8 die met zijn revolutionaire
aluminium carrosserie elke vergelijking doorstaat. En natuurlijk de
Audi Cabriolet: volmaakte vrijheid
op basis van de vooruitstrevende
Audi-technologie en dus in alle
opzichten veel meer dan een mooiweerauto. De toekomst van
autorijden is nu al zichtbaar. Als u
wilt zien waar het naartoe gaat,
kom dan langs in onze showroom.

Auto Strijder B.V

Er is keuze
genoeg in
feestkleding
Lingerie is ook
héél leuk om te
krijgen.
Heren denk daar
eens aan.

Burg. van Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort.
Telefoonv023>571 45 65 ' ' .
;
Vraag naar ónze aantrekkelijke.lease.tariev

Auto Strijder Carwash
wastunnel en doe het zelf wascenter
Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP ZANDVOORT
Nu ook op zondag
geopend

Grote Krocht 20b
Tel.: 5715697.

Op onze Dames
INTER COLLECTIE
nu

20-40% korting

Warming-up voor de winter.

Cortina Modes
Kerkplein 3 Zandvoort
Tel. 5714828

Uitgebreide Garantie

t Leveren/monteren alle merken
!
Autoruiten origineel
> Kentekenplaten
!
Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

Een Volkswagen kan heel wat hebben

lopen voor de winterinspectie. Een gratis

en zal dus niet snel hinder ondervinden

slotontdooier bijvoorbeeld. Die krijgt u na-

van winterse kou en vocht. Maar om on-

melijk als u bij ons uw Volkswagen winter-

aangename verrassingen
te voorkomen, is het wel

Telefoon 023-573 16 13

belangrijk uw auto tijdig

Lijsterstraat 18,2042 C J ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

winterklaar te hebben. Wij

Gratis slotontdooier
bij een vóórdelige
.winterinspectie.

Kom naar de showroom en maak kans op
een Clio met een NS-Jaarkaart le klas voor 2 personen

is nog niet alles. Wij kennen
iedere Volkswagen door en
door. En mocht er onver-

doen dat graag én snel voor u.

de trein bij Renault

klaar laat maken. Maar dat

hoopt een (preventieve) reparatie nodig zijn,

Voor slechts f 35,- controleren wij uw

dan krijgt u vooraf een exacte prijsopgave.

Volkswagen op 14 wintergevoeligé punten.

Zorgeloos de winter door? Bel dan uw

Maar er zijn meer redenen om warm te

Volkswagen-dealer voor een afspraak!

Winterinspectie op 14 vitale punten voor slechts f35,-

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort-Telefoon 023-5714565

Rugzak of
NS-dagkaart
cadeau.

Probeer de acüesleutel
in de showroom.

WELK VOETTYPE HEEFT U?

Maak kans op een Clio.
Bewegingsvrijheid betekent mobiel zijn. En blijven. Om ook in de
toekomst onze mobiliteit te garanderen moeten we denken aan
nieuwe oplossingen en nieuwe combinaties. Dus wie slim is rijdt
Renault als het kan en pakt de trein als het beter uitkomt. En of het
nu gaat om de Laguna, Mégane, Scénic, Kangoo, Clio of Twingo:
uw favoriete Renault staat voor u klaar. Met aantrekkelijk geprijs-

de uitvoeringen. Kom daarom nu naar de showroom. Probeer daar
de speciale actiesleutel die voor u klaar ligt. En maak kans op een
Renault Clio en een NS-Jaarkaart 1e klas voor 2 personen. Dat is
jarenlang rijplezier en een jaar lang gratis treinen. U krijgt in ieder
geval een NS-Dagkaart of rugzak cadeau. Want Renault houdt u
graag in beweging, nu en straks.

Hierbij ziet u afbeeldingen van de Platvoet, Holvoeten de
Normale voet En de houding die daarbij hoort
Sommige voettypes kunnen klachten veroorzaken als:
voorvoet- en gelengpijn, hielpijn,
zwikken en lage rugklachten.
Komende week kunt u een afspraak maken voor een gratis voet. onderzoek-advies.
Bel voor een afspraak 023-5715449.

Renault. De sleutel tot mobiliteit.
Van 9 december t/m 4 januari
Uw actiesleutel, folder en sleutelkaart liggen voor u bij ons klaar. Voorwaarden van de 'Stap op de trein'-actie staan in deze folder.
jw,;^gMj;.A.^'^yM>™*^»H»^P^^

Pedologisch & Orthopedisch voetbedcentrum Zandvoort

Auto van Wegen Zandvoort B.V.
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 023-5712323, fax 023-5716646.

RENAULT

Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort
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VOLVO S80 is de spontane perfectie

3-serie coupé van BMW
Bijna een jaar na de introductie van de nieuwe 3-serie sedan
komt BMW met de tweedeurs versie op de markt. Volgens traditie ziet de coupé er gelikt uit.

ANNEER IEMAND EINDELOOS alle scherpe kantjes
slijpt, blijft er maar weinig ruimte over voor emotie.
Tenminste, dat zou je verwachten. Toch weet Volvo
haar streven tot perfectie op een spontane manier te presenteren: in de vorm van de nieuwe S80.

W

Tja, dat auto's emoties (negatief
of positief) oproepen bij de meeste aardbewoners is alom bekend.
Maar kan een auto ook spontaan
overkomen, dat is de vraag. De
S80 kun je zo'n beetje vergelijken
met een butler. Maar dan een wel
erg enthousiast exemplaar.
Hoewel jij (de bestuurder) het initiatief moet nemen om bijvoorbeeld de airco aan te zetten of
het gaspedaal verder te vloeren,
voert de Volvo de taak onmiddellijk en met een enorme gretigheid
uit. Geen twijfels of bedenktijd, hij
gaat er voor. Letterlijk ook, want
met de 2,9 liter zescilinder is de
S80 in staat tot een behoorlijk
sprintje: vanuit stilstand tot honderd in 8,2 seconden. De automaat is een halve seconde trager.
Leukste gedeelte is misschien
wel het motorgeluid tijdens vol
accelereren. Het is voor een
Volvo-rijder waarschijnlijk een
beetje ongepast, maar je hebt
dan snel de neiging om de ramen
te openen. Waarom hebben ze in
vredesnaam zoveel isolatiespul in
de S80 gestopt? Het topmodel,
de S80 T6 klinkt nog beter, maar
die vraagt dan ook om een extra
investering van 20.000 gulden.
De krachtbron van diezelfde T6 is
niet voor niets bekroond door het
autotijdschrift 'Autovisie' als de
fijnste motor van het jaar.
... zoals deze soepele 2,9 liter zescilinder. Die is goed voor een
paardevracht vermogen en nog meer trekkracht.

SPECIFICATIES
Volvo S80 2.9:
Cilinderinhoud:l#S«2»922~cm3v<.?
Vermogen: '
150 kW
, ' '*,' -"-' "
bij 6.000 tpm
Max^koppel:
-. 280 Nm
bij'4.200tpm
J Acceleratie: ,
8,2 sec van
0-100 krn/uur
235 km/uur
Topsrieltieid:
1.541 kg
Gewicht:
Gem. verbruik:
9,7 ltr/100 km
v ;. i ƒ
Prijs:. ;• , '
ƒ90.800,-

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
ABS
, ,,„

Airbag voor bestuurder en pas- *
sagier, *-,,
,
- --,
Centrale vergrendeling met"
afstandsbediening
;
Elektrisch bediende zijruiten voor •
en achter
Getint glas
. IC (inflatable curtains)
SIPS (zijdelingse airbags)
STC (stability and traction control)
,"
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuurbekrachtiging
Stuur verstelbaar

De geteste 2.9 met handbak is
de gedoodverfde koploper binnen
het S80 gamma. Behalve deze
zescilinder en de 200 kW sterke
T6 zijn er ook nog drie vijfcilinders voorhanden: twee 2.4 benzinemotoren (van 103 kW en 125
kW) en.de 2.5 TDl (eveneens
103 kW).
De S80 heeft genoeg spulletjes
aan boord om je in een file van
pakweg twintig kilometer te vermaken. Vooral het optionele
Dolby Surround Prologic System
is de moeite waard. Als Pavarotti
in eigen persoon op de stoel
naast je een klein concertje zou
geven, zou hij zijn uiterste best
moeten doen om de kwaliteit van
het audiosysteem te evenaren.
Rijden met de S80 is alsof je op
een matras zit en met je rechter-

Het ontbreken van de twee achterste portieren an de schuin
aflopende daklijn doen de wagen ongelooflijk veel goed. De
grotere deuren en de lagere daklijn geven de drie coupé een
sportiever voorkomen. BMW gaat de wagen met nieuw ontwikkelde vier- en zescilindermotoren leveren.

voet het hoofdkussen indrukt. Het
gaspedaal is erg soepel, de rem
en koppeling voelen daarentegen
wel stevig aan. De voorbanden
happen ook stevig bij het plotseling indrukken van het rempedaal.

In april komen de 323CI en 328Ci op de markt, in de zomer
volgt de 320Ci en in het voorjaar van 2000 de 318CI. Met de
coupé is de mödellenlijn van de drie-serie echter nog lang niet
compleet. Later volgen nog een Cabrio, een Touring, een
Compact en een Supersnelle M3 die naar verluidt 350 pk in het
vooronder krijgt.

De aandrijving gaat via de twee
voorwielen. Het STC (stability
and traction control) assisteert
indien nodig. Qua veiligheid zit
het sowieso snor, we praten tenslotte over een Volvo. Zo heeft
de S80 het 'whiplash protection
system' en speciale gordijnen,
niet van die gehaakte maar
opblaasbare die bij een zijdelingse botsing het hoofd beschermen.

Supersnelle Nieuwe Kever
Volkswagen Motorsport heeft op de Essen Motorshow een concept raceauto op basis van de Nieuwe Kever laten zien. Het
donkerblauw met parel-effect staat de Nieuwe Kever bijzonder
goed.
Om de wegligging op raceniveau te krijgen is de wagen negen
centimeter verbreed, voorzien van sportvering en staat hij op 18
inch lichtmetaal. Om de neerwaartse drukte verbeteren is de
wagen voorzien van een voorspoiler en een imposante taartschep achterop.

Het Zweedse merk doet trouwens
niets liever dan het 'uitdelen' van
actiepakketten, 'Volvo-lines'
geheten. Op het geteste exemplaar zitten er maar liefst drie.
Tezamen goed voor 5.955 gulden. Maar dan heb je wel wat:
een fris interieur, warme billen en
mooie wielen bijvoorbeeld.
Verder smijt Volvo met nog meer
leuke Engelstalige benamingen
zoals niet alleen de eerder
genoemde 'inflatable curtains'
maar ook de 'follow me home' en
'approach' verlichting. Al met al
een goede reden dus om eens
met de dealer in discussie te
gaan.

In de race-cockpit domineren carbon-fiber materialen, een rolkooi en de kuipstoel voor de bestuurder. Volkswagen heeft een
2,8 liter V6 die meer dan 200 pk levert in gedachten als krachtbron. Ook beraden de Wolfsburgers zich of ze volgend jaar een
race-serie voor de Nieuwe Kever zullen starten.

De koets van de S80 verbergt een hoop lekkernijen..

Range Rover voor komend modeljaar verfijnd

H

ET VLAGGENSCHIP van het merk Land Rover, de

Range Rover, is op.tal van.punten verbeterd. De
Engelse hebben als eerste het kloppend hart, de V8

motor, onder handen genomen. Daarnaast is de wagen
voor het volgend modeljaar voorzien van een elektronische tractieregeling op alle wielen en zij-airbags. Aan de
carrosserie en het interieur zijn cosmetische aanpassin-

gen doorgevoerd.
De 'Thor' V8 motor van de Range
Rover heeft een splinternieuw
motormanagementsysteem van
Bosch en een eveneens nieuw
inlaatspruitstuk. Hierdoor levert
de motor meer vermogen en een
hoger koppel, terwijl de emissiewaarden juist omlaag gaan. De

Saab met Estate op recordjacht

S

AAB HEEFT ZIJN

mödellenlijn uitgebreid
met de 9-5 Estate. Met

de aanwinst van het stijlvolle ruimtewonder gaat Saab
volgend jaar een gooi doen

verfijnde motor heeft dubbele platina bougies, die maar liefst
116.000 kilometer meegaan en
twee bobines. Dit zijn slechts
enkele van de verbeteringen aan
de krachtbron. Land Rover heeft
de Range Rover verder een kortere gaspedaalslag gegeven
waardoor de motor directer
reageert op instructies van de
rechtervoet.
De HSE-uitvoeringen van de
Range Rover werden voorheen
geleverd met elektronische tractiecontrole pp de achterwielen.
Alle andere versies waren hiermee uit te rusten. Vanaf nu hebben alle uitvoeringen van de
Range Rover standaard een
nieuw tractiecontrolesysteem dat
werkt op alle vier de wielen.
Hierdoor heeft de bestuurder
maximale grip onder alle omstandigheden. De Range Rover komt

De Range Rover ziet er nog altijd stoer uit.
altijd vooruit, zelfs als twee wielen, die zich diagonaal tegenover
elkaar bevinden, geen tractie
meer hebben.
Het interieur ademt niets dan
luxe. Alle versies hebben verch-

roomde portiergrepen aan de binnenzijde van de portieren. De
stoel van de bestuurder is elektrisch in hoogte verstelbaar. De
met leder beklede stoelen zijn
bovendien van een nieuw ontwerp. De interieurkleur Saddle is

vervangen door Walnut. Aan de
buitenzijde is de Range Rover
modeljaar '99 onder meer te herkennen aan twee nieuwe lakkleuren; Java Black vervangt Beluga
Black en Blenheim Silver komt in
de plaats voor Altai Silver.

Honda Logo komt

naar zijn verkooprecord in
Nederland. Dat betekent dat

merken als Audi, BMW,
Mercedes-Benz en Volvo

pas op de plaats moeten
maken.
De 9-5 Estate is een mooie auto,
die duidelijk herkenbaar is als
Saab maar toch een geheel
eigen gezicht heeft. De voorkant
is afgeleid van de 9-5 Sedan,
rnaar vanaf de B-stijl is deze
nieuw ontworpen. Het designteam had nadrukkelijk de
opdracht te voorkomen dat de
stationwagon een hoekig uiterlijk
zou krijgen. Dat is gelukt: de auto
heeft een dynamische uitstraling
dankzij de vloeiende lijnen. Een
'uchtweerstandscoëfficiënt (cW)
van 0.31 is wat dat betreft natuurlijk veelzeggend.
Het levert een mooi plaatje op: de
daklijn loopt naar beneden iets af,
terwijl de carrosserielijn juist iets
oploopt. Fraaie dakrails versterken dit beeld. De C-stijl (achter
het achterporticr) laat een mooie,
elegante knik zien, zodat de flank
een zeer krachtige uitstraling
heeft.
Een grappig detail: de D-stijl is
als het ware gecamoufleerd door
Sebruik te maken van donker
9las dat om de hoeken doorloopt.
Saab claimt, dat de luchtstromen
s
°epel langs de auto lopen, zodat
de stabiliteit ook bij hoge snelheden optimaal is.

H

ONDA BEWIJST het

Het ruime interieur biedt plaats aan 5 personen + bagage.

bouwen van compacte

autootjes niet verleerd

te zijn met de Logo. Het

We hebben op een testroute in
de buurt van Barcelona de maximumsnelheden gerespecteerd
(eerlijk gezegd mede vanwege de
rijkelijk aanwezige en duidelijk '
zichtbare snelheidscontroles),
dus deze bewering niet helemaal
op waarheid kunnen toetsen. Wel
kunnen we oprecht vaststellen,
dat de 9-5 Estate formidabele rijeigenschappen bezit. Je voelt dat
de vering, de stabilisatoren en de
schokbrekers zijn afgestemd om
de wagen te beheersen. Qua rijgedrag doet de Estate niet onder
voor de Sedan, hetgeen een
compliment is.
Interessant is ook de binnenkant.
Het dashboard (cockpitvorm) ziet
er fraai en overzichtelijk uit. De
ruime stoelen (eventueel leverbaar met verwarming en met ventilatie) zijn van topklasse. De
hoofdsteunen (met het Saab

Active Head Restraint-systeem
om de kans op whiplash-letsel te
verminderen) zijn zo geconstrueerd dat je niet comfortabel achterover kunt leunen als de steun
niet juist is afgesteld. Het contactslot zit (typisch Saab) weer tussen de voorstoelen in. De laadruimte is aanzienlijk, maar de
achterbank kan ook nog eens
gescheiden worden neergeklapt
om extra grote spullen te transporteren. Een zeer handig accessoire is de uitschuifbare laadvloer, die in- en uitladen aanzienlijk vergemakkelijkt. Door heel de
auto heen zijn opbergruimtes te
vinden, ook aan bekerhouders is
gedacht. Er ontbreekt je aan weinig, dat moge duidelijk zijn.
Onder de motorkap vinden we de
van Saab inmiddels bekende
krachtbronnen: de 2.0 en 2.3 liter
viercilinder turbomotren van

respectievelijk 150 en 170 pk,
alsmede de 3.0 V6 motor van
200 pk. De prijzen variëren van
83.450 gulden voor de 2.0t
Estate tot 113.960 gulden voor de
SE 3.0V6 t. De auto's zijn in
Nederland voor het eerst echt te
zien op de AutoRAI. Op 26 maart
1999 zullen de Nederlandse
dealers de Estate introduceren.
De verwachtingen zijn hooggespannen: volgend jaar verwacht
de importeur er in totaal zo'n 600
te kunnen verkopen, hetgeen
ongeveer 15 procent zal zijn van
het totale aantal Saabs dat in ons
land wordt afgezet. Waarmee de
stijgende lijn (dit jaar heeft Saab
de afzet in Nederland al meer 44
procent zien toenemen tot boven
de 3.500 exemplaren) zal worden
voortgezet. Het verkooprecord
van 1979, toen Saab eenmalig
iets meer dan 4.000 auto's in
Nederland verkocht, zal dus vermoedelijk worden gebroken.

Japanse merk presenteerde
de Logo als J-BX conceptcar op diverse motorshows.
De handzame Honda wordt
in Japan onder dezelfde

naam verkocht als in
Europa, maar 'onze' versie
is op een aantal punten
aangepast zodat de Logo
ook hier in de smaak zal

vallen. De Nederlandse
publieksintroductie vindt
plaats op de AutoRAI, begin

februari 1999.
De Logo, Honda's nieuwe wapen in het segment van de compacte auto's.
De Logo biedt ondanks zijn
bescheiden buitenmaten (l x b x
h: 3.785 mm x 1.645 mm x
1.525mm) plaats aan vijf volwassenen. Achterin zal de ruimte
voor hen echter niet vorstelijk
zijn. Door de grote portieren is de
in twee gelijke delen neerklapbare achterbank echter wel gemakkelijk te bereiken. Voorin staan

grote stoelen in de stijl van de
Civic. Dus het zitcomfort is voor
elkaar.
Onder de motorkap gaat eeri
1.346 cc motor schuil met een
vermogen van 48 kW/65 pk.
Tussen de 800 en de 5.500 toeren per minuut levert de Logo 80

procent van zijn maximale koppel
dat 106 Nm bedraagt. In de
dagelijkse praktijk komt het erop
neer dat de bestuurder altijd profiteert van optimale trekkracht
zodat schakellui gereden kan
worden.
Behalve met een handgeschakel-

de vijfversnellingsbak is de Logo
ook te verkrijgen met een
Continue Variabele transmissie
(CVT). De programmaschakelaar
van de CVT zit aan het stuur.
De Honda Logo staat vanaf 4
februari bij de Honda-dealer in de
showroom.

WOONHUIZEN TE KOOP IN ZANDVOORT
Mart. Nijhoffstraat 65
In rustige kindvriendelijke woonomgeving gelegen royale hoekwoning met
voor-, achtertuin en achterom. Ind. hal; toilet; woonkamer met parketvloer, open
keuken met inbouwapparatuur; 1e et.: slaapkam. (vh 2); berg/kleedkam.; riante
luxe badkamer met bubbelbad, wastafelmeubel, douche, wandcloset en designradiator; 2e et.: slaapk., bergruimte.
Vr.pr. ƒ 435.000,-k.k.

APPARTEMENTEN TE KOOP IN ZANDVOORT
Hogeweg 56/10
In het centrum van Zandvoort gelegen tweekamerapp. op de 3e etage met leuk uitzicht. Indeling: gang; woonkamer; open keuken met inbouwapp.; balkon; slaapkamer met kastenwand. Het app. is gedeeltel. v.v. isolatieglas.
Vr.pr. ƒ 225.000- k.k.

Stationsplein 23
Sfeervol woonhuis met zonnige tuin, gelegen aan de rand van het centrum en op
ca. 100 m van het strand en station. Het woonhuis is dankzij de ruimte en opzet
zowel geschikt voor zelfbewoning als voor deelverhuur. Ind. fraaie vestibule; ruime hal; toilet; ruime woonkam. met parketvloer, openslaande deuren naar tuin;
half open keuken met inbouwapp.; 1e et.: toilet; badk. met wastafel en ligbad; 3
slaapk. met vaste kast; balkons oost en west; 2e et.: app. met 4 dakkapellen:
zit/slaapk. met kitchenette, si.k.; badk. met wastafel, ligbad en toilet. Bergvliering.
Het pand is deels v.v. kunststof kozijnen met isolatieglas.
Vr.pr. ƒ 469.000,-k.k.

Wij wensen U
gezellige Kerstdagen
en een heel goed

Haltestraat 71
In het centrum en op loopafstand van het strand en station gelegen riante hoekwoning. Het pand is geschikt voor dubbele bewoning en verhuur. Ind. hal; kamer
en suite; keuken; toilet; douche; souterrain: hal; woonkamer; keuken; slaapkam.;
toilet; douche; 1e et.: woonkamer met riant balkon op het zuiden; ruime slaap-,
kamer; badkamer met wastafel en douche; toilet; keuken. Zomerhuis: woon/
slaapkamer; keuken; toilet; vliering/berging.
Vr.pr. ƒ 475.000,-k.k.

1999.'

Oosterparkstraat 83
In de directe nabijheid van het strand gelegen ruim woonhuis, thans in gebruik
als pension. Ind.: ruime hal; 2 ruime slaapkamers met wastafel, toilet en inbouwkast; 2e toegang: bijkeuken; keuken toilet, douche en sauna; 1e et.: 4
slaapk., merendeels met douche, toilet en wastafel; 2e et. Zolderruimte: 3 slaapk.
met douche, wastafel en merendeels met toilet. Plavuizenvloer over de gehele
verdieping.
Vr.pr. ƒ 495.000,-k.k.

VAN

Boulevard Pau lus Loot 41
Op uitstekende locatie, aan de zuidboulevard gesitueerde vrijstaande villa met
garage, rondom tuin en parkeergelegenheid op eigen terrein. Grondopp. 614 m2.
Ind.: hal; toilet; L-vorm. living met open haard; keuken met inbouwapp.; bijkeuken; 1e et. slaapk. met balkon; badk. met wastafel, toilet, douche en ligbad;
slaapk. met kastenwand; slaapk. met wastafel; badkamer met toilet en douche;
vliering met vlizotrap. De villa is v.v. kunststof kozijnen met isolatieglas en grotendeels v.v. watersproeiinstallatie.
Vr.pr./ 1.250.000- k.k.
Brederodestraat 144
In Zandvoort Zuid, aan de duinrand gesitueerde luxueuze villa met rondom diverse terrassen. Ind. hal; ruime living met open haard en schuifpui naar terras
(zuid); luxe eetkeuken rnet inbouwapp.; kantoor-/studeerkamer; douche; toilet;
appartement met woonkamer, kitchenette, badkamer met wastafel, douche en
toilet, slaapruimte; 1e et. toilet, 2 ruime slaapkam. waarvan 1 met aangrenzende
badkamer met ligbad. Garage. Tweede, voormalige garage in gebruik als appartement. Alarminstallatie.
Vr.pr./1.250.000,-k.k.
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Cort van der Lindenstraat 2/26
Aan de duinrand gesitueerde vierkamermaisonnette op de 3e en 4e etage met fraai
weids uitzicht over de duinen. Berging en garage op de begane grond. Ind. 1e et.
hal; toilet; keuken met inbouwapp.; woonkam. met parketvloer, allesbrander en
open trap; balkon zuid; 4e et. badkam. met ligbad/douche en wastafel; ouderslaapk.
met kastenwand; balkon; 2 slaapk.; toilet.
Vr.pr. ƒ 379.000,-k.k.

Brederodestraat 231
Direct aan het strand gelegen driekam.app. op de 2e et. van het prestigieuze appartementencomplex Nieuw Duynen. Panoramisch uitzicht over boulevard, strand
en zee. Berging en parkeerplaats in het souterrain. Ind. ruime hal; open keuken met
inb.app.; woonkam. met schuifpui naar terras; toilet; badk. met wastafel, ligbad en
aparte douche; 2 slaapk.; bijkeuken. Videofooninstallatie.
Vr.pr. ƒ 695.000,- k.k.

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

MAKELAAfl

Burg. van Alphenstraat 57/6
Op de 2e etage gelegen driekam. hoekappartement (vh 4). Ind. hal; L-vorm. woonkam. (35 m2) met balkon (zuidoost); keuken met balkon (noordwest); toilet; badkamer met wastafel en douche; 2 slaapkamers.
Vr.pr./249.000,-k.k.

Oranjestraat 4 B
Zeer riant en luxe appartement op de 1e et. met terras op het westen.
Videofooninstallatie. Garage in het souterrain. Ind. hal; living (± 82 m2) met schuifpui naar riant zonneterras (± 53 m2); keuken met inbouwapp.; bijkeuken; toilet; moderne badkam. met ligbad, toilet, douchecabine en dubbele wastafel; 2 slaapk. Het
app. is geheel v.v. massief houten parketvloer.
Vr.pr./525.000-k.k.

MAKEL.AAR O.G.
NVM

Dr J. G. Mezgerstraat 131
Fraai vierkam. hoekapp. op de 2e etage met balkon op het zuidoosten. Ind. hal;
woonkamer met balkon; open keuken met afzuigkap en candy-trio (gaskookplaat,
oven en vaatwasser); 3 slaapk.; badk. met douche en wastafel; bergkast; toilet. Het
gehele app. is v.v. een plavuizen vloer.
Vr.pr./379.000,-k.k.

Burg. Van Fenemaplein 7/13
Op de 7e etage gelegen driekam.app. (vh 4) met balkon aan oost- en westzijde. Ind.
ruime hal; L-vorm. woonkam. met open haard; 2 slaapk.; keuken; toilet; badk, met
wastafel en ligbad.
Vr.pr./359.000-k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Kostverlorenstraat 47
Goed onderhouden vrijstaand en karakteristiek woonhuis met voor- en riante
achtertuin en zomerhuis. Ind.: hal; woonkamer met semi open keuken met inbouwapp.; kelder; toilet; 1 e et. overloop; 3 slaapkam.; balkon; moderne badk. met
ligbad, toilet en 2 wastafels. Zomerhuis: woonkamer met keukenblok; slaapkam.;
badk. met douche en toilet.
Vr.pr. ƒ 595.000,-k.k.

De Ruyterstraat 44
Zonnig en stijlvol tweekam.app. (vh3) op de eerste verdieping met fraai uitzicht over
strand en zee. Ruim balkon op het zuidwesten. Ind. hal; woonkamer met houtenvloerdelen; balkon met houten vlonders; ruime slaapk. met vaste kastenwand;
smaakvolle badkamer met douche en wastafel; toilet; keuken. Het app. is grotendeels v.v. kunststof kozijnen met isolatieglas.
Vr.pr./279.000-k.k.

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/fax 023-5717596
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
9.00 -18.30 uur
zaterdag
10.00-13.00

Brederodestraat 271
Zeer luxe penthouse gelegen in het prestigieuze apartementencomplex Residence „Nieuw Duynen". Voor het gehele penthouse ligt een zeer groot zonnig terras
met blijvend vrij uitzicht over strand, zee en duinen. Ind. ruime hal v.v. videofooninstallatie; riante living met grote glaspartijen; open Siematic keuken v.v. Gaggenau
inbouwapp.; bijkeuken; luxe toilet; 2 slaapk. met aangrenzende badkamers, compleet uitgerust en bovendien met een tweepersoons Jacuzzi douche/stoomcabine.
Het gehele app. is v.v. een smaakvolle marmeren vloer met vloerverwarming.
Ruime berging en parkeerplaats in het souterrain.
Vr.pr./1.950.000,-k.k.
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THE GINGÉR ?READ MAN
THE BORROWÉRS/JACHT ÓP DE KLEINTJES

Allerlaatste kans!
BON-VOOR-23,8-MILJOEN
LJ Ja, ik wil kans maken op de
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle PostcodeMiljoenen en doe mee aan
de Nationale Postcode Loterij.
D
D
D
D

4 x / 12,50
3 x ƒ 12,50
2 x ƒ 12,50
1 x ƒ 12,50

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van onderstaande rekening af
te schrijven.
D de heer

D mevrouw

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:

KANJER
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters. Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, verkrijgbaar bij het
secretariaat.
Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij
Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

.

lel:

Datum:
Handtekening:

150.98.12

Deze maand valt
de Kanjer van de
Nationale Postcode
Loterij.
Op Nieuwjaarsdag
kunt u samen met
uw buren 23,8
miljoen gulden
rijker zijn!
Komt Henny
Huisman ook bij u
een deel van de
Kanjer brengen, of
vieren alleen uw
buren feest?
Pak dus nu uw
allerlaatste kans op
de Kanjer en stuur
de bon vandaag
nog op!

Dagfilms ƒ 6,- én ƒ 8.50,
"2'films:/12f- per week
3 f Mms/15,- per week
5 films ƒ 20r per week
7 films ƒ 15,- per week
Nu ook te huur Nintendo 64 en alle spellen.
Huur Nintendo 64 spellen ƒ 7,50 per dag;
ƒ 12,50 3 dagen.
Alle Nintendo spellen op voorraad.
Wij zijn geopend 24 december van 11.00 tot 21.00 uur.
Beide kerstdagen open van 13.00 tot 18.00 uur.
Ook nieuwjaarsdag geopend van 13.00 tot 21.00 uur.
Oudejaarsdag van 11yOOtot 18.00 uur.

VIDEOTHEEK

DOMBO

Cprn. Slegersstraat 2b;'iél. 023-5712070.
Geopend 7 dagen per week van 13.00-21.00 uur.

i/eekmedia 17

woensdag 16 december 1998

Felicitaties

19
0906-Nummers

Kennismaking

VERHUIZEN?
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mirni-mlvcrU-nlics kunnen wordi-n w/.f\ nvcr l of 2
kolommen hrrrdtr in diverse lelter^rootlen.
Pnrtinilieren verwij/en wij uuur de sperijile l>on op de

intimi „MICRO'S".
l'luiilsiii^ Is mogelijk in de vozende editie:

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ 0,53 per millimeter.
SluilingMijd: imiumla^ 17.00 uur.
U k u n t iiw leksl lelefonif,cli opgeven: 023-5717166 of nfjieven/xenrlen aan:
ir

Xandvoorls Nieuwsblad, Gaslluii->-[>leii) 12, 2042

,|M Xandvoorl;
I Mailt.-,! n;: is mogelijk in de volgende edilie en edilieeombinalies:
W2. Zandvoorls Nieuwsblad, Amslelveeiih Weekld.'id,
Uitfinorn.se Courant, de Honde Vener, Aalsmeerder

Coiininl.

alle

edities van

tiet

Amsterdams

Stadsblad, ƒ 6.0» per millimeler.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
Informatie over on/e overige aan t rekkelijke adver-

*

lentiecnmhinaties in de Micro *s/.ij n op aan vraag op

•*•
•*r

on/.e kantoren verkrijghmir.
Voor brieven onder nummer wordt l regel exlra in
rekening <*ebrnelil, alsmede ƒ 8.50 adm.kosten.
Bij phialsing iu de Micro's worden geen bewijsiiummer.s verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hel verspreidingsgebied één krant
verstuurd. Hiervoor wnrdl ƒ 6.50 in rekening gebrarht.

A l l e p r i j / e n e x c l . I7.59r BTW

U kun) de tekst van uw Mirro-advertentiecombinatie Z
telefonisch opgeven:

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
(dit nummer i.s niet voor bey,or«kiaeli!en) of /.enden aan:
MieroV Weekmediu

Po*tlnis 156 - 1000 AI) Amsterdam
Ook voor reiielïee.s niet briefminimer
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

In verband met de komende leestdagen zijn de sluittijden afwijkend
voor het aanleveren van micro advertenties. Uw tekst kunt U üiterIijkvrijdag18 december om 11.0017.00 uur bij ons aanleveren voor
de krant van dinsdag 22 decem-

'

Divers personeel gevraagd

DEKAMARKT
ons filiaal op de Oranjestraat 4 te Zandvoort zijn wij op
oek naar

caissières en winkelmedewerkers m/v
Vij zoeken enthousiaste mensen met minimaal een opleiding
p mavo-niveau. Leeftijd vanaf 17 jaar. Wij bieden zowel
larttime- als fulltime functies, de arbeidstijden zijn in overleg
iet de bedrijfsleider.
Dekamarkt biedt prima arbeidsvoorwaarden en 10% korting
§p aankopen in onze filialen.

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Annie Grol, het was echt • Naomi, hiep hiep hoera!
20 december alweer 2 jaar. Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
dol! Bedankt mam!
Fijne
dag
xxx
Jonna.
'oon en Bernadette.
Wat moet u doen?
Kies een leuke advertentie.
Uitgaan
Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
Kunst en antiek
het hoofdmenu een 4.
Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
• Nieuwjaarsnacht is La Bas- *Veilinggebouw Amstelveen*
van uw keuze.
ille geopend. Het wordt een Heden INBRENG Spinnerij 33,
Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
waanzinnig feest!
Amstelveen. 020 - 6473004.
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
Woensdag 23 dec. kerstbal,
met 0900-899.85.99.
woensdag 30 dec. oudjaarsbal v. alleengaanden v.a. 30 jr
Verhuizingen
Als je goed gebouwd bent, k ben in 1957 in Den Helder
m. div. hapjes. Dansen/ontdan mag je wat mij betreft geboren en laat jullie dit bemoeten. De Ossestal, Nieueen lekkere boodschap voor icht in 1998 horen. Ik ben
welaan 34 Osdorp. Do. 24 &
me inspreken. Als je wilt we- Rob, 41 jaar, 1.80 lang, 75 kg,
Verhuisw.
+
chauff.
t.h.,
ƒ250
do. 31 dec. gesloten!
p.d. Verhuismat. en verhui- en waar ik van houd, dan donkerblond, zonder bril,
:a.19 dec.STIJLDANS-avond zers aanw. Inl.: 0653-208374. moet je even luisteren naar baard of snor en vader van 2
mijn opwindende oproep. Je uitwonende kinderen. Ik zoek
v. paren & alleengaanden De
Ossestal, Nieuwelaan 34 Os- X.Y.Z. B.V. verhuizingen en moet wel boven de 18 zijn als een leuke, spontane, normale
vriendin! Boxnummer 283511.
dorp, 20.30 u. Geen danssch. kamerverhuizingen/transport. ij een kans wilt maken.
eder welkom. 0297-328712. Voll. verz. Dag-nachtservice 3oxnummer 955270.
k hoop op deze lijn een leuke
020-6424800 of 06-54304111.
kick van het versieren van gesprekspartner te kunnen
een jongere man deed mij be- vinden. Ik ben een vrouw van
Markten/braderieën
slissen om deze advertentie 1.70 lang, lang donkerbl. haar
Onderhoud,
e plaatsen. Ik ben een vrouw, en weeg 60 kg. Heb je een
beetje spring in het veld, van Deetje niveau en kom je toereparatie,
GROTE VLOOIENMARKT
46 jaar. Ik zoek man in de vallig uit de buurt van A'dam?
doe-het-zelf
AMSTELVEEN OOST
«ftijd tot 45 jaar, evt. regio k hoor graag meer van je
zo. 20 dec. 10-17 uur,
R'dam. Ik ben dol op zoenen Boxnummer 876428.
Escapadehal (Escapade 1).
en
brains.
Boxnummer Jij bent interessant, pittig,
nl: Midland BV 033-475116" Al uw klussen en verbouwin- 391740.
spontaan, humoristisch,
gen in en rond uw huis.
;
rank, 19 jaar, 1.76 lang, Detrouwbaar en houdt net als
Tel. 023-5845699.
k van lekker uit eten gaan,
Dlauwgrijze ogen. Ik zoek
Kerst
De klusjesman voor al uw op- emand van mijn leeftijd! Heb :heater, uitdagingen, romanruimingen,
verbouwingen, e zin om met mij een leuke :iek en reizen. Wil jij deze zelfKerstbomen t.k. heel mooi schilderen of stucadoren.
afspraak te maken? Ik ben standige, moderne vrouw
020-4236225 of 06- niet zo'n uitgaanstype, dus met sprekende, ondeugende
f 30. Gratis thuisbezorgd. Tel. Tel.
0654-691144 of 06-2612234. 55532643/06-55854619.
als jij een leuk idee hebt, dan ogen in de watten leggen?
Boxnummer 233252.
ioor ik dat graag van jou!
DE KLUSSENBUS
Boxnummer 402926.
Voor
iedere
klus,
bellen
dus.
Leeuwarden, daar woon ik,
Woninginrichting
Tel.: 023 - 5713780.
Hallo, ik ben Laura, 40 jaar, en jij? Een zigeunerachtig
SCHILDER heeft nog tijd v. 1.70 m, zie er aantrekkelijk en type, dat ben ik! Gescheiden
e koop prachtige grote binnen- en buitenwerk. Vrijbl. vrouwelijk uit; heb blond haar en in het bezit van groene
en groene ogen! Ik ben op ogen en lang krullend haar. Ik
hoekbank, z.g.a.n., ƒ 1250. prijsopgave.
el. 023-5733677.
Bellen na 18.00 uur: 5719800. zoek naar een aantrekkelijke houd o.a. van zwarte kleding
man die lekker in zijn vel zit! en nog veel meer. Heb jij zin
T.k.a. twijfelaar, 120x200, • ANNULERINGEN van ad-Heb jij behoefte aan warmte n een gezellig avondje uit?
z.g.st., ƒ 75. Tel. 023-5730490. vertentie-opdrachten kunt u en een intense vriendschap? Reageer!
Boxnummer
953313.
Wegens verhuizing enkele UITSLUITEND SCHRIFTELIJK Boxnummer 947703.
richten aan Micro's Weekmemeubels te koop
dia, Postbus 156, 1000 AD Heb je zin in een gezellig Stop! Deze advertentie is beDo. 17 dec. v.a. 10.00 uur,
avondje uit? Ik ben gek op stemd voor jou! Ik luister al 33
Amsterdam.
<ostverlorenstraat 30.
weekendjes weg en scooter jaar naar de naam Gonny.
ijden. Heb jij ook brede inte- 3en in het bezit van een ge•esses? Een 18 jarige meid uit zellig, spontaan, leuk en hu.eiden, dat ben ik! Lisette, moristisch karakter. Wat zoek
1.72 lang, lang blond haar en k? Een dito man! Denk jij dat
3lauwe ogen. Actie = reactie! te zijn? Actie = reactie!
Boxnummer 852075.
3oxnummer 851342.
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT Heb jij net als ik stijl en niveau Val jij op volslanke, zelfverzeen zie je er beslist goed uit, kerde vrouwen? ja? Lees nu
SG
SG
SG
SG
pocket pocket Latex
SG
Maaien
ees dan verder. Trefwoor- snel verder! Hou jij van lang30
35
40
45
damast badstol 14 cm
25
dikte
den: mooi, charisma, stimule- durig contacten heb je bij
80x190x14 99,- 125,- 140,- 160,- 180,- 275,- 350,- 260,rend, activerend, geraffi- voorkeur een donkere huidsneerd intelect en verleidelijk. kleur? Ben je pok nog in staat
130,- 150,- 165,- 190,- 280,- 355,- 270,80x200x14 105,Denk je goed genoeg te zijn om een zinnig gesprek te
140,- 155,- 175,- 200,- 285,- 360,- 290,90x190x14 110,voor mij, bel me dan. Groe- voeren? Wie weet bouwen wij
150,- 165,- 185,- 215,- 290,- 365,- 320,90x200x14 115,iets spannends op!
ten. Boxnummer 233236.
120x190x14 155,- 190,- 215,- 225,- 255,- 375,- 425,- 390,Boxnummer 914380.
Hoi! Wij zijn twee jongens van
130x190x14 165,- 200,- 230,- 245,- 280,- 395,- 430,- 425,Reflectanten op adverten25 en 29 jaar en wij zoeken 2
140x190x14 180,- 225,- 245,- 265,- 300,- 425,- 525,- 465,ties onder nummer gelieven
euke
meisjes
om
mee
uit
te
140x200x14 190,- 230,- 255,- 270,- 315,- 450,- 550,- 499,ervoor te zorgen dat het numgaan! Boxnummer 380647.
160x200x14 200,- 255,- 290,- 305,- 345,- 495,- 570,- 605,mer in de linker-bovenhoek
k ben een aantrekkelijke op de envelop staat vermeld
180x200x14 230,- 290,- 325,- 350,- 380,- 525,- 625,- 699,vrouw van 39, 1.78 lang, en dat de brief geadresseerd
200x200x14 255,- 330,- 365,- 390,- 425,- 540,- 640,- 790,blond en ik zoek een mooie wordt aan: Weekmedia, Postman die zichzelf kent en mij bus 156, 1000 AD AmsterAlle afwijkende
wil leren kennen! Je moet je dam. Dit voorkomt vertraging
maten mogelijk
eigen tijd kunnen invullen en in de behandeling.
de rest zien we wel als jij belt!
-SPECIALE $KTIEt GRANDIOZE SPECIALE
Snel doen dus! Boxnummer • -Zte-de-colofon voor opga975862.
ve van uw rubieksadvertentie.
AANBIEDING
Fabriekswinkel

ALLÉÉN BIJ ONS
KWALITEITSMATRASSEN
90x200 16 cm dik

itersse?
dan met ons filiaal en vraag naar de bedrijfsleider,
evrouw M.H.H. Juffermans: 0235-7306 65. Even de winkel
Jinnenlopen kan natuurlijk ook.
exibele, representatieve en ervaren

CHAUFFEURS

VOOR ƒ 98,Compressorstraat 23 Amsterdam-Noord Tel. 020-6331329
Amsterdam-Noord Tel. 020-6324959
Papaverweg17
Amsterdam-West
Tel. 020-6186088
Postjesweg 87
Amsterdam-Oost
Tel. 020-6937355
Insuiinrjeweg509

Te koop aangeboden diversen
Koel/vrieskombinatie
te
koop, vr.pr. ƒ250, 3 laden.
Tel. 023-5719118.
• Te koop: allesdrager voor
Opel Kadett en - Vectra. Tel.
020-5622618/06-55860773.

• Te koop: sneeuwkettingen,
ƒ75. Tel. 020-5622618/
06-55860773.
T.k.a. stereotoren: tuners, versterkers,
cass.deck
en
pl.speler in meubel. Pr.
n.o.t.k. 023-5717225.

Verhuizen is vakwerk l

0906-9889 Rijpe Sjaan DDcup, zkt jgns 18 jr v. livesex.
Grijp onder m'n rok! 99cpm.

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

10 cpm! Binnen 5 seconden
vrouwen 30+ direct live aan
de lijn! 0906-17.15.
40 cpm! Binnen 5 seconden
rouwen 30+, direct live aan
de lijn! 0906-17.15.

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

44 cpm! Thuiscontact: vrouwen (20-59) zoeken een afpraak thuis. 0906-17.13.

Wit Verhuizingen

4 cpm! Thuiscontact: vrouwen (20-59) zoeken een
afspraak thuis. 0906-17.13.
•4 cpm! Wijkdating: vrouwen
jit jouw wijk zoeken een afpraak! 0906- 17.11.
4 cpm! Wijkdating: vrouwen
uit jouw wijk zoeken een
afspraak! 0906-17.11
Afspreken m jouw
postcode-gebied:
0906-50.222.04 (1 gpm)
Beluister anoniem
advertenties 18+
0906-50.15.15.6 (1 gpm)
3iseks, buurvr. en buurmeisje
8. Hun spelletjes worden
larder! 99cpm 0906-9526
:iub06 computer! Seksadreses, daling, buitenseks & paenclubs. 0906-9669 (105pm)
dagelijks seksen hete meises 18 op onze livelijn! De
leetste! 99cpm. 0906-0603.
Direct contact met
stoute vrouwen
0906-50.222.21 (1 gpm.)
Direct contact met
vrouwen thuis'
0906-50.222.21 (1 gpm).
ÏEKS-ADRESSEN + tel.nrs
•an huisvr. & amateurs
5906-50.50.145, 105pm
M-CONTACTLIJN. Hier zoe<en vrouwen & stellen SM
contact. 0906-18 33 (80 cpm)

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

'OSTCODE DATING! Rijpe
rouwen zoeken seksconact. Bel: 0906-18 44(80 cpm)

ERKENDE
VERHUIZERS

Diverse clubs

0906*0611

• Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven. Zie voor
Luxe privé huis! Topmeisjes. het adres en/of telefoonnum10-01 u, 7 dgn p.w. Sauna + mer de colofon op de adverbubbelbaden. Sarphatipark tentiepagina van deze krant.
118. A'dam. 020- 6723022.

Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
0906-50.222.21 (1 gpm).

• Wij behouden ons het • Rubrieksadvertentie? Zie
recht voor zonder opgave van voor adres en/of telefoonnr.
redenen teksten te wijzigen de colofon in deze krant.
of niet op te nemen.

*'Seks alarmnummer**
Snelseks direct live 99cpm.

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

INFO
Zaterdag en zondag

Spannende date?
0906-50.1_5.15.6.
Advertenties van
vrouwen 18+. (1 gpm).

a.s.

STUDENTES geven telnr.
•oor gratis sekscontact!
Bel: 0906-1822 (1 gpm)

Volop Kerstsfeer
in Zandvoort

Dntdek de duistere wereld!
SM. Meesteres live! Zij wijdt
jou in. 99cpm. 0906-9626.
Een spannend
contact in de buurt
0906-50.222.04 (1 gpm).
k ga door, waar anderen
stoppen! Schaam me nergens voor en wil harde SEKS!
Harriet! 99cpm 0906-9794.
TUK-KONTAKT-KLUB
Zoek je snel sekscontact?
0906-50.100.69 (105cpm)
Vanavond al een
fijne_afspraak?
0906-50.222.04 (1 gpm).

Zaterdag promotieteam
2 Kerstmannen en 2 Kerstvrouwen delen
mandarijnen uit en brengen een bezoek aan
Huis in de Duinen.

Live! Black, beautiful en hot!
Voor de liefhebber van zwarte vrouwen 99cpm 0906.0601.
Nieuw! Sleutelgatseks! De 1e
seksafluisterlijn v. Holland.
0906-9722. Secret! 99cpm.

• De advertentie-afdeling
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zonder opgave van redenen, te
weigeren (art. 16 Regelen
• Rubrieksadvertentie? Zie voor het Advertentiewezen).
voor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.

Tel. 020-4703049
Amsterdam-Zuid
ezocht met-groot rijbewijs. Aantoonbare werkervaring, bij Van Woustraat 96
• Te koop: kaptafeltje,
|oorkeur in geconditioneerd distributiewerk-van verse en
ƒ75. Tel. 020-5622618/
emiverse producten. -06-55860773.
f'ij hebben een klein team en collegiale houding wordt op
Mode
rys gesteld. Het werk is afwisselend en een behoorlijke dosis
erantwoqrdelijkheidsgevoel is onontbeerlijk. Goede contaclele eigenschappen, accuratesse en een sterk fysiek gestel
Onroerend goed
Diversen
absoluut gewenst. Reacties kunt u richten aan:
Euro Pizza Products, Smederij 13, 1185 ZR Amstelveen,
en
woonruimte
Vondellaan 7
t.a.v. de heer C. Cuijpers (tel.: 020 - 3473888).
te huur
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Erkend helderz., kaartl., 40 jr
'romotiebureaü Promo Results in Ede zoekt op korte termijn: Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
aangeboden
erv., gedetailleerd, betrouwb.
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkMax. result.: 020-6648995.
zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
Mr. LAMA, betaling na resul17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-52502188.
Aangeboden: huurflat met lift taat. Afrik. internat, medium
't
Schuurtje'
pevraagd: serviceverlenende en commerciële instelling.
in Buitenveldert voor 55+ers biedt hulp bij terugkeer gelief2de hands dameskleding,
|uime beschikbaarheid op donderdag, vrijdag en zaterdag,
de, bescherming, carrière,
Tel. 06-542 950 95.
geopend
iedere
wo.-do.-vr.
leeftijd 20-45 jaar. l.b.v. rijbewijs en auto.
examen, geluk enz. Alleen
12.30-16.00
uur.
In
Centrum
van
Z'voort,
zowoor informatie contact opnemen met Kristel van Gent of
ser. klanten. 020-6684461.
Kom
gezellig
even
snuffelen
merhuis,
achterzijde
tuin,
met
Bvira Furst, 0318-641333.
Brugstraat t.o. Atatra
eigen ingang en CV, volledig
ingericht. Huur ƒ975 p.m. Je
Rijles auto's
LEDERMODE
alleen je eigen kleding
Gezellig winkelen bij het
Een pruik als het hoeft
en motoren
mee
te
nemen.
023-5730825/
grootste lederwarenhuis van
06-55345340 per 2-1-1999.
nodig is!
Nederland. Keuze uit 500
modellen, en keuze uit 5000
Alblas Verkeersscholen
stuks. O.a. Ieren suède broe<en, rokken, jacks, parka's,
Auto's en
waliteitswasserij vraagt per
nesjes, topjes, blouses, bodyUW RIJBEWIJS
auto-accessoires
Winkelpersoneel
'reet medewerkster parttiwarmers, motprjacks, ook
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
le/fulltime. Inl. PAMBA BV,
met
veters
zijkant.
Vanaf
gevraagd
Voor auto/motornjles in
'eemarkt 47, 1019 DA Amƒ89,90. Ook gespecialiseerd
Amsterdam e.o. is een gratis
terdam. Tel. 020-6949236.
n grote maten. Ook op maat
Voor een perfecte SAAB
en naar eigen ontwerp. O.a.
SAAB SERVICE MOLENAAR infogids verkrijgbaar.
sr direct BEZORGERS
Tel. 020-4205386.
"ountry & Westernkledmg en
Rep., onderhoud, APK.
lezocht en AFWASHULP.
vledewerker/ster gevraagd rouwkleding. Inruil leder en
Eigen revisie-afdeling
• Uw rubrieksadvertentie
aliaans restaurant Cesario, voor
speciaalzaak in kleine Dont mogelijk. Nieuw: onze
Motoren/versn.bak
kunt u zowel schriftelijk als
^5731456 v.a. vrijdag.
lerenmaten voor zaterdag en afdeling Ledermarkt, alles uitdoorwer
Verkoop nw/gebr. ond.
telefonisch opgeven. Zie voor
en pruiken
op oproepbasis. Uw profiel: zoeken, + 2000 stuks, 2 halen
'candals vraagt per direkt
ROYAL CLASS SAAB
het adres en/of telefoonnum.o.a. rokken, broeken, jacks,
oiletjuffrouw. Goede voor- klantvriendelijk
Tel. 023-5614097.
mer de colofon op de adverDus . . . maakt u voor
nesjes enz. v.a. ƒ 25), 1 bèta•'aarden 023-5713594.
servicegerichte instelling
optimaal advies even
tentiepagina van deze krant
en, zie rode kaartjes.
leeftijd + 35 jaar
een afspraak!
Amsterdam-Centrum, NieuBalt mens wear
wendijk 164, Bebop. Tel. 020- CHARLOTTE COIFFURES
Vakantie buitenland
iroot Gelderlandplein 167
Horecapersoneel
1082 LW Amsterdam
6381306. Alle dagen open
EN HAARWERKEN
gevraagd
van 10.00 tot 10.00 uur, zaterTel. 020-6441485.
Ook gespecialiseerd in
Heren{mqat]werken
dags en zondags tot 19.00
WINTERSE REIZEN 5 dgn naar het populaire WINTERBERG
Voor onze nieuwe winkel in uur. Info: 0492 - 522923,
n Sauerland v.a. slechts ƒ 398,- (vertr 25/1, 15/2, DHTW 180).
Oinsdogs
winkelcentrum
Brazilië
in
Am
'3fé La Bastille zoekt met
Helmond, Hurksestraat 21.
Excursies naar o.a. Kassei, Korbach en Kahler Asten.
sterdam
Oost
zijn
wij
op
zoek
'Poed een interieurverzorg8-dgse LANGLAUFSAFARI TIROL (Oostenrijk) v.a. ƒ669,naar fulltime en parttime me • Wij behouden ons het Heemsledestroal 28
"ter. Bel 023-5715111.
(vertr. 23-30/1, 6-20-27/2, DHTW 182) Langlaufen leren en
b.h.
Hoofddorpplein.
dewerkers. Voor inl.: Alberl
genieten van de witte winterwereld. Excursies naar o.a. het
Rubrieksadvertentie op- Heyn, Oostelijke Handelsk, recht voor zonder opgave van Amsterdam.
gekende Zillertal, Pertisau en Seefeld.
isven? Zie voor adres en/of 1065, 1019 BW Amsterdam, redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.
Tel. 020-6157107
8-dgse LANGLAUFSAFARI HALLSTATT al v.a. ƒ 669,- (vertr.
etefoonnummer
de
colofon
Tel. 020-4184956.
1
23/30/1, 6-13-20/2, DHTW 183) met mooie langlauftochten en
deze krant.
excursies naar o.a. Salzburg en Bad Metterndorf. Bel De
Harde's Tours 020-4707771.
pleidingen/

Zondag van 13.00-16.00 uur rijdt de Kerstman
in een rijtuig met paarden door het dorp en
brengt dan ook nog een bezoek aan Nieuw
Unicum

Monet Strijkservice

voor de particulier:
3 regels gratis

representatieve demonstratrices

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

in 5 dagen

3ALT mens wear

Oproepen - Mededelingen

BELONING/IOOOÜ!
voor tips i.v.m. diefstal van PAARSE Gilera Runner.
Tel. 020-6454749.
^cember is een dure maand
Heb je het krantje al gelevoor studenten. Daarom zen van La Bastille? Haal hem
'Peciaal voor hen in deze dan gratis op.
ïaand w.k. voor maar
Kerstsamenzang zondag
29.50. J.M.Coiffeurs,
20 dec. Aanv. 14.30 u. Z'vrts
•erkstraat 22-4e.
vrouwen + mannenkoor.
1
Dringend gezocht volw. en • Met kerst gezellig naar La
l'nderkleding voor weeshuis. Bastille. Zie ons kerstmenu in
fel. 023-5717177.
deze krant.

cursussen

Bloemen, planten
en tuinartikelen

SFEERVOLLE KERSTREIZEN. 5 dgn naar het FRIESE WOLVEGA v.a. ƒ 569,- (vertr. 23/12, DHTW 156) mcl. busreis, hotel
volpension, fraaie excursies naar o.a. Pieterburen, Emmen en
Hngels v. beginners + halfFriese steden en vele feestelijke extra's (o.a. 6-gangen kerstgev., ƒ 6 p/u. Begin 4,5,7 jan. • T.k.a. elektrische grasmaai' diner, muziekavonden).
machine, i.p.st., ƒ50.
Propress: 020-4124800.
5-dgse ALLEENGAANDENREIS BERLIJN v.a. ƒ529,- (vertr.
Tel. 023-5715004.
23/12, DHTW 160). Incl. busreis, hotel HP, excursies, kerstdiner. Bel De Harde's Tours 020-4707771.

Massage

Financiën en
handelszaken

Ho Ho Ho! KERSTDROMEN?
Dan moet je voer een behandeling komen! 020-6966644

Autoverzekering

Sportmassage, ontsp. massage Shiatsu, voetreflex.
Tel. 023-5714092.

V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 • 5714534.

Winter in Nederland, dus:
OP NAAR DE SPAANSE • De advertentie-afdelinv,
ZON. 21-dgse busreis Costa behoudt zich het recht voor
Tropical v.a. ƒ 1598,- (vertr. advertenties, eventueel zon18/1, 15/2, DHTW 173). Incl. der opgave van redenen, te
busreis, hotel aan de boule- weigeren (art. 16 Regelen
vard, LO en vele fraaie excur- voor het Advertentiewezen).
sies. Bel De Harde's Tours
020-4707771

GRATIS MICRO'S worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgcgeven • maximaal 3 regels • alleen voor particulier
gebruik • het aangebodene mag niet boven
f300,- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangcboden.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt. komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is. kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalchequc bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12.
2041 JM Zandvoort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F9,99(ICL. BTW)
EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
u\v opgave de regel
hr.o.nr.... bur. v.d.
blad als l regel bij u>v
tekst gerekend wordt).
Wij /.ijn niet aansprukelijk voor fouten ontstuun door onduidelijk
handschrift.

Wij behouden ons het
Gratis Micro's en betaalde
Micro
o's moeten worden inselc- rccnt voor i™nder
verd aan de balie van ons kan- S--^loor tot uiterlijk maandac
niet op te nemen.
16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsbmd

èd 17

t/m 3 regels ƒ 5,60
t/m 4 regels ƒ 7,47
t/m 5 regels ƒ 9,34
t/m

6 regels ƒ 11,21

t/m 7 regels ƒ 13,08
t/m 8 regels ƒ 14,95
t/m 9 regels ƒ 16,81
t/m 10 regels ƒ 18,68

Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één advcrtcntie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen ie /.amen niet boven l' 300.-) kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen zijn incl. I7.59f BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaa'ts:

woensdag 16 december 1998

Weekmedia 17

Speciaal aanbevolen voor Kerst^

GOURMET- EN
FONDUESCHOTELSJ|r
\S~ff

Verder hebben wij voor u:

ROLLADES ROSBIEF KERSTSALADES
KERSTPATÉS ENZ. ENZ.
FIJNE VLEESWAREN

ZEESTRAAT 54 A
Mooie karakteristieke benedenwoning. gelegen in het centrum van het dorp op loopafstand van het strand en station.

o.a. heerlijke versgekookte Ham
en als delicatesse Ardenner Ham J.»

uiverac iiiuuuwapparëiiuui. DauRamur mei uuuuim, [ouui mi
wastafel, een grote L-vormige slaapkamer (vh 2 kamers) en
een bergkamer met aansluiting voor wasmachine en c.v. opstelling
* voortuin met sierbestrating
A keuken met dubbele spoelbak en apparatuur 1997
* slaapkamer met aansluiting voor TV
Vraagprijs ƒ 259.000,-

ZEESTRAAT 54 B
Mooie karakteristieke bovenwoning gelegen in het centrum
van het dorp op loopafstand van het strand en station.
INDELING: entree/hal, woonkamer met open keuken en balkonnetje, ruime slaapkamer achter met ruim balkon op het
zuiden, badkamer met douche en toilet, bergkasl met c.v.
combinketel.

Proef en ondervind
TOPSLAGER overwint

VAN GALENSTRAAT 102

THORBECKESTRAAT 38

DE SCHELP 19

Op de begane grond gelegen 2 kamer-appartement
met een zeer ruim zonnig terras op het westen.

Op loopafstand van centrum, zee, strand en boulevard gelegen groot woonhuis met uitzicht op zee.
INDELING:
Drie appartementen met woonkamer, slaapkamer,
keuken en badkamer. Ruime zolderverdieping met
dakkapellen.
Aangebouwde maisonette met op de begane grond
een woonkamer met open keuken, badkamer met
douche, toilet en wastafel: op de eerste verdieping
een slaapkamer.
Er zijn vier parkeerplaatsen op eigen terrein en een
stenen schuur.

Leuk appartement op de begane grond met tuin.

Eventueel samen met nummer 40 (ƒ 575.000,-) te
koop.
Vraagprijs: ƒ 795.000,(incl. moderne verhuur-inventaris)

Vraagprijs: ƒ 149.000,-

INDELING:
entree, gang, woonkamer met plavuizenvloer, ruime
slaapkamer, moderne keuken met inbouwapparatuur, moderne badkamer met bad, wastafel en toilet.
* moderne keuken (1998)
* zonnig terras op het westen
* servicekosten ƒ 270,- per maand
* afgesloten parkeerterrein2
* opp. appartement ± 60 m , terras ± 50 m'
Vraagprijs: ƒ 239.000,-

INDELING:
Entree/hal, badkamer met toilet en douche, woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers.
* gestoffeerd en gemeubileerd
* gezamenlijke binnentuin en eigen voortuin op
het zuiden
«• eigen c.v. installatie
ir servicekosten ƒ 1.710,-per jaar
* woonopp. flat: 40 m*

Vraagprijs ƒ 245.000,-

* DOE TIJDIG UW WILDBESTELLING

Nieuw (t) hu is

VERWEN U ZELF EN UW GASTEN MET DE SPECIALITEITEN VAN

TOPSIAGER VREEBURG ;j
HALTESTRAAT 54, tel. 5712451

$}
'WILLEMSTRAAT31
Vanaf 1996 bijzonder smaakvol gerenoveerd woonhuis met behoud van originele details, zoals glas-inlood ramen, paneeldeuren, oude houten vloerdelen,

DR. C. A. GERKESTRAAT 36 ZW
Leuke benedenwoning met royale tuin op het zuiden
en voorzien van vele originele details.

etc.

L l NG E RlE

INDELING:
entree, gang, toilet, royale woonkamer-en-suite in 3
delen met serre (circa 42 m2), 2 marmeren schquwen en houten vloer, grote woonkeuken met inbouwapparatuur (circa 30 m2), bijkeuken met wasmachine-opstelling annex speelkamer, originele
houten bordestrap naar 1 e verdieping:
4 slaapkamers (resp. 25 m',2 12 m', 11 m!en 7 m2),
royale badkamer (circa 14 m ) met bad, douche, toilet en dubbele wastafel.
* rondom dubbel glas
•*• c.v.-combiketel 1996
* originele plafondornamenten
* circa 700 ms
Vraagprijs: ƒ 679.000,-

INDELING:
entree, gang, toilet, kamer-en-suite met parketvloer,
moderne keuken, 2 slaapkamers, moderne badkamer en een stenen schuur.
* c.v.-combi (1998)
* goed onderhouden
-* originele details (glas-in-lood, paneeldeuren)
* eigen entree
Vraagprijs: ƒ 298.000,-

Passage 22 (bij station) - tel. 5716232

OROBLU
AANBIEDING
Een witte Kerst kunnen wij u niet beloven.
Een gezellige huiselijke Kerst in uw nieuwe droomhuis wél..!

VAN LENNEPWEG 2/17

Panty Vanile

2 paar nu voor
19?5
11?5 per stuk

Lingerie o.a. van:
Aubade - Marie Jo Lejaby - Chantette AfterEden etc.

Leuke eengezinswoning met boerenlandhuiskeuken
en een grote zonnige tuin met vijver.
INDELING:
Begane grond: entree, toilet, woonkamer met open
keuken met inbouwapparatuur.
1 e verdieping: 2 slaapkamers, zeer ruime badkamer
met ligbad, douche, toilet, wastafel en sauna.
2e verdieping: overloop met wasmachine-aansluiting. ruime zolderkamer, berging met c.v.-opstelling
* badkamer met sauna
* zeer diepe tuin met vijver
* transport 6 weken na oplevering nieuwbouw verkoper (circa eind 1999)

CENSE&
MVM
tUKELAAn,

\LlNGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

Vraagprijs: ƒ 445.000,-

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - S 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

THORBECKESTRAAT 40
Groot woonhuis dichtbij zee en centrum gelegen met
uitzicht op zee.
INDELING:
Begane grond: entree, vestibule, gang, toilet, woonkamer, keuken, douche, slaapkamer en een groot
terras op het westen.
1e verdieping: woonkamer met gasopenhaard en
balkon aan oost- en westzijde, nette keuken, toilet en
bergkast.
2e verdieping: hal met vaste kast, 3 slaapkamers,
waarvan 2 met balkon, badkamer met douche, toilet
en wastafel.
3e verdieping: ruime zolderverdieping te bereiken
met vlizotrap.
Parkeerplaats voor 3 auto's op eigen terrein.
Eventueel samen te koop met nummer 38
(ƒ 795.000,- incl. modern verhuur-inventaris)
Vraagprijs: ƒ 575.000,-

Tevens Heren
Ondermode.

Café & brasserie
Haltestraat

13, Zandvoort,

023-5714738

Kerstmenu Tweede Kerstdag,
aanvang 19.00 uur
menuJZ.
1(gsfjie.f van hert,
mei lomaal uien-compoLe of frisse cnufite

!Pot au feu de. cerf
krachtige liertenèouiffon opgediend met
fijne groenten en viees

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

menu's

K A P O W I N K C t

BUDGET
KLEURENFOTO'S
van kieinbeekl kleurenfilms

Tompouce met zahncrerm,
'En vaniCCe {reeftencouKs

Tot au feu de cerf
krachtige hertenBouitton opgediend met
fijnegroenten en vle.es

"Een cfessert vo[ passie

LcansTackjO'p "Etzasser zuurfcpoC
met èospadtfestoeCen en lichtzoete èanyuksauce

"Een dessert voCpassie

CHIN-CHIN

Sterk in perfect fotowerk
Haltestraat 20
Zandvoort

Wij zijn ook
kerstavond geopend

Vraag ook naar de
PRESTIGE-FOTO
met nieuwe film voor slechts f 3,-

Z>aCm
Melgeconfijte /Qioffool^en -wille port sauce

BAR-D1SCOTHEEK

, . ,,

DRUGSTORE

T

\Ö7 DROGISTERIJ & PARFUMERIE -^
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513. SPAAR ONZE KASSABONNEN
P. OLIESLAGERS

2e Kerstdag geopend
van 14.30 - 03.00 uur
en zondag 27 december geopend van
11.30 -03.00 uur met
een live-optreden
rond 18.00 uur
LL bent van harte welkom.

KERSTINKOPUH ?
Wij hebben voor ieder wat wils:
van baby artikelen tot badkamer accessoires,
van sieraden tot apart glaswerk,
van schelpen tot sierlijk bestek.
EXTRA EXTRA EXTRA
Kerstkoopavond
op dinsdag 22 en woensdag
23 december
geopend tot 21.00 uur.
Haltestraat 30, ZANDVOORT
Tel.: 023-5735750.
e-mail: kadoinfo@strandkasteel.nl

Kom voor de
gezelligste feestdagen
naar party café

LOL VAN KOL
Zie onze adv. elders in dit blad
insdag 22 december 1998

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein T 2, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
58-e jaargang nummer 52, oplage 5.425
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Zingende kerstboom
16 PAGINA'S

voor
ZANDVOORT - „Als het
meer kost, dan moeten we er
maar voor opdraaien," zegt
wethouder Oderkerk van
Maatschappelijk Welzijn. De
wethouder opent hiermee de
deur voor de medewerkers
van de Kennemer Thuiszorg
die beoordelen of een Zandvoprter wijkverpleging en
huishoudelijke hulp magkrijgen. Deze zogeheten 'indicatiemedewerkers'
voeren
sinds vrijdag actie voor extra
geld.
Het geld is nodig voor een
nieuw regionaal 'indicatiebureau', dat eigenlijk op l januari
1999 van start zou moeten
gaan. Maar het ziet er niet naar
uit dat dit bureau er dan al is.
De gemeenten van de regio
Zuid-Kennemerland
(waar
Zandvoort onder valt) zijn het
ZANDVOORT - De gemeente is hard op zoek naar
mensen met een uitkering
die aan het werk willen en
kunnen. Voor l januari moeten zes Melkertbanen ingevuld zijn anders vervalt de
subsidie die de gemeente
voor 1998 van het Rijk krijgt.

Ce snel
ZANDVOORT - Op de Bouevard
Barnaart
hebben
voensdag 29 automobilisten
:en bekeuring gekregen omdat
;e te hard reden. In totaal kwanen er 607 auto's voorbij tus;en kwart voor elf en kwart
iver twaalf. De snelste automobilist reed 117 kilometer
per uur, terwijl tachtig kilomeer per uur toegestaan is.

Dieren gered

Van de zes gesubsidieerde
plaatsen zijn er vier bezet. Eén
Zandvoorter is al begonnen.
Drie anderen beginnen binnenkort aan hun nieuwe baan.
Er zijn echter nog twee vacatures, al zijn de onderhandelingen over een vacature wel in
volle gang. De gemeente, die
bemiddelt tussen de aspirantwerknemer en de werkgever,
Deze 'zingende kerstboom' is gemaakt door Sydney Piller. Hij is tien voert onder andere gesprekjaar en vanaf zijn geboorte autistisch. Zijn kunstwerk hangt tot eind ken met Release hierover.
januari in gebouw 't Stekkie in Zandvoort-Noord.
Alleen non-profitorganisaSydney heeft het schilderij vorige week gemaakt samen met nog
tien andere geestelijk gehandicapte kinderen en zeven Zandvoortse
kunstenaars. Het was voor de eerste keer van zijn leven dat Sydney
schilderde met verf. Hij genoot"er erg van volgens zijn vader. „We
waren zelf ook erg verbaasd dat het zo goed ging," vertelt vader
Piller.
„Sydney heeft een zingende kerstboom geschilderd, omdat die
heel erg veel indruk op hem had gemaakt. De dag voor het schilderen
zag hij de boom thuis. Eerst was hij er bang van en vluchtte naar
boven. Hij dacht dat de boom leefde toen die 'Merry Christmas and a
happy New Year' begon te zingen. Het schilderen heeft hem geholpen om over die angst heen te komen. Hij zit nu vaak ademloos naar
de kerstboom te kijken"
Foto Ton Timmermans

ZANDVOORT - De brandveer heeft vorige week dinsdag twee katten, een hamster,
een parkiet en diverse goudvissen gered uit een woning in de
Villemstraat. Rond tien over
rier brak er brand uit. De oorzaak van de brand is onbe<end.

Storing

ZANDVOORT - Het lokale
radiostation ZFM heeft zaterdag de live-uitzending van
Goedemorgen
Zandvoort'
moeten onderbreken wegens
toring. Er bleek een technisch
probleem te zijn met de antenne.

Waterstanden
3atum HW LW HW
22 dec 05.29 01.04 17.41
23 dec 06.10 01.55 18.19
24 dec 06.50 02.25 19.01
25 dec 07.35 03.05 19.55

LW

27 dec 09.36 04.45 22.05
28 dec 10.46 06.05 23.26

17.2-1

13.24
14.10
14.57

15.35
26 dec 08.24 03.45 20.55 16.25
29 dec 11.55 07.15

18.45
19.44

30 dec 00.31 08.40 12.55 20.45
Vaanstand:
:K vr. 26 dec 11.46 u.
Hoogwater vr 25 dec 19.55 uur.
+113 cm,
-aagwater wo 23 dec 14.10 uur.
NAP -83 cm.

ZANDVOORT - Voor de bewoners van Huis in de Duinen
en Huis in het Kostverloren zal
er weinig veranderen nu de besturen van deze twee verzorgingscentra fuseren met de besturen van twee bejaardenhuizen uit Bennebroek en Vogelenzang.
De vier verzorgingscentra
gaan verder onder de overkoepelende stichting ZorgCon-

er nog niet over eens hoe de
financiering geregeld moet
worden.
Volgens wethouder Oderkerk is het probleem dat het
Rijk de verantwoordelijkheid
voor het beoordelen van de
thuishulpaanvragen wel heeft

lijk niet. En dat betekent dat of
de kwaliteit van de beoordeling teruggaat of de gemeenten
moeten bijspringen."
Oderkerk laat doorscherneren dat hij nu al niet gelukkig is
met de manier waarop de
hulpvragen afgedaan worden.

Kennemer Thuiszorg wil werkster
en wijkverpleging waarborgen
overgedragen naar de zes samenwerkende gemeenten in
Zuid-Kennemerland, maar dat
er vanuit het Rijk onvoldoende
geld gegeven wordt.
„Er werken meer mensen
dan het Rijk eigenlijk wil. Dat
komt omdat er zoveel aanvragen voor hulp zijn. Minder onderzoek hiernaar kan natuur-

„Dat gaat nu vaak telefonisch
en daar ben ik het eigenlijk
niet mee eens. We moeten ons
ernstig beraden of we niet extra geld beschikbaar kunnen
stellen. Maar ik wil ook even
afwachten wat de andere gemeenten doen. In de loop van
januari hoop ik hier uitsluitsel
te kunnen geven."

Wel werk, geen mensen
ties komen in aanmerking voor
een gesubsidieerde medewerker. De Melkertbanen zitten in
de sociale sector, het onderwijs, kinderopvang, sport, het
beheren van de openbare
ruimte, beveiliging, bewaking
en het beheer van monumenten. De banen hoeven niet per
se in Zandvoort te zijn.
Zo is Release een alternatie- ve
hulpverleningsinstelling
voor minima en dak- en thuislozen in Haarlem, die zich echter ook richt op Zandvoort. De
instelling heeft nog plaats voor
een breed inzetbare conciërge
en iemand die helpt bij het informatiehulppunt.
Melkertbanen zijn bedoeld
om mensen met een uitkering

aan het werk te krijgen. Wie
ervoor in aanmerking wil komen, moet minimaal één jaar
werkloos zijn. De banen zijn
vernoemd naar minister Melkert, omdat hij het idee geopperd heeft en zijn ministerie
het geld beschikbaar heeft gesteld.
Het aantal Melkertbanen
wordt volgend jaar uitgebreid.
Landelijk zijn het er nu al 40
duizend. Er komen er in 1999
20 duizend bij. Hoeveel extra
Melkertbanen
Zandvoort
krijgt, is nog niet bekend volgens een woordvoerder van de
gemeente.
Eenvoudig is het volgens
hem niet om mensen te vinden. Weliswaar krijgen 350

Meer efficiëntie
door besturenfusie

gelijk in het dorp te houden. Zo
worden de technische dienst
en de administratie samengevoegd. Ook komt het eten voor
de Bennebroekers uit Huis in
de Duinen. Op termijn wil
ZorgContact dat Huis in de
Duinen tevens een ehbo-post
en poliklinieken krijgt. De gesprekken hierover zijn hervat
met het Spaarne Ziekenhuis,
de gemeente en de huisartsen.

tact. Directeur René de Vries
wordt vanaf l januari voorzitter van de raad van bestuur.
Hans Hogendoorn wordt voorzitter van de raad van toezicht.
De bedoeling van de fusie is
om de ouderenzorg zoveel mo-

Engel Gaby doet op moment suprème
de bezielende leiding van een
moeder, Inge van de Poel, aan
deze kerstvoorstelling. Na
deze verrassing werden de
leerlingen getrakteerd op allerlei lekkers dat de ouders
zelf hadden meegebracht.

ZANDVOORT - „Twinkel, twinkel kleine ster," klonk het
uit de keeltjes van de kleuters op de Duinroos. „Stille
nacht, heilige nacht," schalde weer later over het podium.
Daar gaven oudere leerlingen in pyjama hun eigentijdse
versie van dit bekende kerstlied in een heuse kerstshow
met dansjes en liedjes opgevoerd voor de ouders. De volgende ochtend werden de leerlingen verwend met een feestelijk ontbijt.
Als opmaat naar het kerstfeest over twee dagen, hebben
de scholen alvast een voorschotje genomen. Kerstfeest
is het feest van het licht, van
het samenzijn. De basisscholen gaven daar elk op eigen
wijze een betekenis aan. De
leerlingen zetten hun beste
beentje voor, maar ouders en
leraren hebben zich ook dit
jaar weer enorm uitgesloofd
om de Kerst sfeervol te vieren.
Zo bewogen de juffen van de
Nicolaasschool zich donderdagavónd in avondtoilet door
de klaslokalen. De leerlingen
wisten niet wat ze zagen. De
hele school was 'in vuur en
vlam gezet' door kaarslicht.
Op elk richeltje of nisje stonden waxinelichtjes te branden
en dat zorgde voor een feeërieke sfeer. Daarna was het

aanvallen geblazen op de pasteitjes, haringsalade en chocoladefondue. Smoking of
geen smoking.
De kinderen van de Beatrixschool waren zelf aan het koken geslagen. Verleden jaar
werd de viering groots aange- '
pakt in de Hervormde Kerk.
Dit jaar werd het nog intiemer
gevierd. Elke groep deelde
een kerstdiner met zijn eigen
leerlingen in het klaslokaal.
Ook de ouders zorgden voor
de nodige lekkernijen, zoals
pizza's, toetjes en hete soep.
En natuurlijk werd het altijd
weer ontroerende verhaal van
Jozef en Maria en het kindeke
Jezus verteld en werden er
mooie liederen gezongen.
Mooie liederen werden er
ook gezongen in de Sint Agathakerk door de leerlingen van

Op de Hannie Schaftschool studeerden de ouders van de
leerlingen het beroemde toneelstuk 'Scrooge' in om de kinderen in
kerststemming te brengen
Foto Karin Schut

de Mariaschool in een echte
musical. Daarna was er een
prachtig schimmenspel dat
het verhaal vertelde rond de
geboorte va'n Christus. Het
engelendansje van de kleuters
liet even op zich wachten, omdat engeltje Gaby op het mo-

ment suprème een plasje aan
het doen was.
Geen engeltjes maar de
geesten van 'Scrooge' waarden over het podium van de
Hannie Schaftschool. In het
diepste geheim repeteerde
een aantal leerkrachten onder

Ook kerst
voor halve
gelovigen

De medewerkers van de
Kennemer Thuiszorg dringen
aan op haast. Dat de besprekingen over een regionaal bureau al eenjaar duren, vinden
zij veel te lang. Daarom hebben ze vrijdag een petitie aangeboden aan burgemeester
Pop van Haarlem. Bovendien
hebben ze een uitgebreide
brief met hun grieven naar
staatssecretaris Margo Vliegenthart van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gestuurd.
Ze maken zich zorgen over
hun baan, over de manier
waarop het werk uitgevoerd
moet worden en over de cliënten. Er zijn al lijsten met mensen die wachten op uitsluitsel
over hun hulpaanvraag. De
werkdruk is gegroeid omdat
verschillende medewerkers
ontslag hebben genomen.
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Slipschool
krijgt
steun

mensen bijstand in Zandvoort.
maar de baan moet ook geschikt zijn voor de nieuwe
werknemer. „Doordat het de
laatste tijd goed gaat met de
economie, vinden mensen die
makkelijk inzetbaar zijn snel
een baan. Degenen die overblijven, zijn vaak jaren werkloos en dan is het een stuk
moeilijker om weer aan het arbeidsproces deel te nemen,"
vertelt de gemeente-ambtenaar.
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Thys gaat
trompet
spelen

„Het heeft geen zin om mensen te dwingen, want dan zijn
ze niet gemotiveerd en dat
leidt alleen maar tot problemen, zoals te laat komen en
zich snel ziek melden. Daar is
de instelling ook niet blij mee.
Maar aan de andere kant worden de mensen wel geacht passende arbeid te accepteren."
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Vragen over de bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties:tel.571.7166
Redactie: tel. 571.8648

elke week naast elkaar in de kerk
ZANDVOORT - De hervormden en gereformeerden gaan nog
meer samenwerken. Vanaf juni volgend jaar is er wekelijks een
gezamenlijke dienst. Waar die 'Samen op Weg'- diensten plaatsvinden, is volgens de gereformeerde dominee Van de Vate nog
niet helemaal zeker.
„De Hervormde Kerk is het meest geschikt in de zomer,
omdat die centraal ligt en makkelijk te vinden is voor toeristen.
De Gereformeerde Kerk kunnen we 's winters mooi gebruiken,
want die is kleiner en dus makkelijker te verwarmen. Maar daar
is nog geen beslissing over gevallen."
Al enige jaren zijn er regelmatig gezamenlijke diensten. Dominee Van de Vate is blij dat de gereformeerden en hervormden
vanaf juni altijd samen in de kerk zitten. „Het was toch wel erg
geweest als dat voor het jaar 2000 niet gelukt zou zijn."

ZANDVOORT - Wie te lang op een parkeerplaats blijft staan,
foutparkeert of geen geld in de meter gooit, betaalt hoogstwaarschijnlijk vanaf l januari zeventien gulden meer dan nu. De
gemeenteraad beslist vanavond of de prijs van parkeerbonnen
van 65 gulden naai- 82 gulden gaat.
De landelijke overheid staat gemeenten toe om de parkeerbon
duurder te maken. Volgens WD-wethouder Van Marie van Financiën is dat nodig, omdat het uitschrijven van de bonnen en
het administratief verwerken meer kosten oplevert dan de bonnen opbrengen.
In totaal haalt de gemeente 369 duizend gulden binnen met de
parkeerbonnen. De gemeente loopt 25 duizend gulden mis doordat sommige buitenlandse toeristen hun bekeuring niet betalen.
De parkeercontroleurs en de gemeenteljke ambtenaren die het
geld van de bonnen vorderen, kosten drie ton. Daar komen nog
diverse kosten bij, zoals overheadkosten. Het kantoor van de
controleurs en ambtenaren, de computers en de afschrijving
vormen een kostenpost van ruim een ton. Volgens Van Marie zit
er een gat van 134 duizend gulden dat zelfs met het verhogen van
de prijs niet weggewerkt wordt. De verhoging levert slechts 85
duizend gulden extra op volgens de wethouder.

Het programma van de
Oranje Nassauschool nam zowel de donderdagmiddag als
avond in beslag. De viering
werd gezien het groot aantal
leerlingen in twee etappes gedaan. Er werden lieve gedichtjes voorgedragen en toneelstukjes gespeeld. En na
afloop werden ook deze kinderen beloond met lekkernijen, zoals een kerstkrans, manderijntjes en chocomel. Bovendien voerde de bovenbouw een eigentijdse kerstmusical
op
met
de
toepasselijke titel 'Wat een
nacht'. En na die (donderdag) nacht was er gelukkig nog
maar een dagje school. Iedereen kon daarna moe, maar
voldaan gaan genieten van
een welverdiende kerstvakantie.
Nelleke van Koningsveld

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

ADVERTENTIES

13 weken voor maar ƒ 14,00

Groot nieuws!

MEUBELSTAD
geopend van 10.00-17.00
geopend van 12.00-17.00

Tweede Kerstdag
Zondag 27 december
SOvertotom 557
STel. 6184733

Gratis parkeren

op
eenzame

EIGEN PARKEERGARAGE

ROBERTO BOTTICELLI

Poslcode/Plaals:
Giro/Banknr.:

hij alles aan boord. Maar oordeelt u zelf; kom gewoon even langs

Aanstaande maandag gaat onze traditionele vooropruiming van start. Met

voor een uitgebreide proefrit. De Lupo van Volkswagen. Wie anders?

topkortingen op befaamde interieymerken als Leolux, Gelderland. Cassina,

:

Burg. van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort
Telefoon 023-5714565

?andvoort - Haarlem Stad -'Utrecht' T.Amstelveen -Haarlem Cronjë

co van der horst;
020-6412505
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* Voor postabonnees Relden andere tarieven.

Hülsta, Molteni.Giorgetti enzovoort. Kom profiteren. U bent van harte welkom.

ƒ 375,-

L.|_J_J
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19,(K) D halfjaar f 35,40 D jaar ƒ 61,75

volwassen auto. Zowel wat comfort, als wat veiligheid betreft heeft

Auto Strijder B.V.

|_J_J_.|_.|_1_J_J_J_1_J
l

|_J

Telefoon:

De Lupo is ons nieuwste én ons kleinste model. Toch is het een zeer

zwart suède

Naam: (m/v)
Adres:

M

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051.1000 PA
Amsterdam. U hoeft «een postzegel te plakken. 8 "710371 "017003"

dinsdag 22 december 1998

Weekmedia 17
Voor de liefdevolle verzorging van mijn moeder

FAMILIEBERICHTEN

§ eb oren op 16 december 1998

Aaltje Meijvis-KUjzing

KROON
MODE

bedank ik directie en alle medewerkers van het ,,Huis in
de Duinen".
Dr. Anderson ben ik zeer dankbaar voor zijn jarenlange
begeleiding.
Mevrouw H. Meijvis
Lorentzstraat 601
2041 RV Zandvoort

Joeri *Benjamin *Bat

ADVERTENTIES

zoon van.
Suzanne en Jemen *Bat
kleinzoon van
'Senno en Jlnneke 'Bat

Monuta
Westerveld en Van Beek
uitvaartadvies en -verzorging
(023)584 1682

Nieuwjaarsreceptie
maandag 4 januari 1999
19.00-20.30 uur

Voor elke ingeleverde boom wordt een kwartje verstrekt.
Handelaren kunnen niet aan deze actie
deelnemen.

2 stuks 29,95
m-1-xl-xxl

De receptie wordt gehouden in de raadzaal
van het Raadhuis, ingang via bordes (Raadhuisplein)

Voor nadere informatie: Centrale Balie (023)
57401 00.

Haltestraat 55
Tel. 023-571283

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag: 08.30 - 20.00 uur
vrijdag: 08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

Dag en nacht bereikbaar

(J J l uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

ART. 28 WRO (BESTEMMINGS-

PLAN "CENTRUM")

BIJ besluit van 10 november 1998 hebben
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland overeenkomstig het bepaalde in artikel 28 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening goedgekeurd
het besluit van de gemeenteraad 3.d. 31
maart 1998 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Centrum" met uitzondering van
de art. 4 sub h t/m j en de aanduiding P (parkeergarages) op de plankaart.
Het betreffende besluit met bijlagen ligt met
ingang van 30 december 1998 gedurende zes
weken ter visie bij de Centrale Balie in het
Raadhuis.
Ingevolge het bepaalde in artikel 28 lid 7 van
de WRO kan gedurende de termijn van de tervisieleggmg tegen het besluit tot goedkeuring
bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage) beroep worden ingesteld door
degene, die zich tijdig op grond van artikel 27
lid 1 of 2 van die wet tot Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland heeft gewend. Dit recht
komt ook toe aan een belanghebbende, die
aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is
geweest zich overeenkomstig laatstgenoemde
bepaling tot Gedeputeerde Staten te wenden.
Tevens kan door een ieder beroep worden
ingesteld tegen de onthouding van de goedkeuring van voormelde plandelen.

Zandvoort 5715351 of 023-5331975
SLUITING CENTRALE BALIE

TIJDENS FEESTDAGEN

JAAP

KROO

heel h a r t e l i j k b e d a n k t !

lieve Kiek

Tijdens de feestdagen is het Raadhuis op de
volgende dagen gesloten
donderdag 24 december:
Centrale Balie om 12.30 uur gesloten
(geen ayondopenstelling). Alle gemeen tel ij ke afdelingen vanaf 15.00
uur gesloten.
Vrijdag 25 december:
Raadhuis de gehele dag gesloten.
donderdag 31 december:
Centrale Balie om 12.30 uur gesloten
(geen avondopenstelling) i.v.m. kasopmaak en inventarisatie voorraden. Alle gemeentelijke afdelingen
vanaf 15.00 uur gesloten.
vrijdag 1 januari 1999:
Raadhuis de gehele dag gesloten.
maandag 4 januari 1999:
Centrale Balie en alle gemeentelijke
afdelingen vanaf 11.00 uur geopend.

Hoe is het vandaag?
Er was geen morgen meer.

Het besluit treedt m werking daags na afloop
van de beroepstermijn.
Binnen voormelde termijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Rechtspraak worden ingediend, waardoor net besluit niet in werking
treedt, voordat op dat verzoek is beslist.

VERKEERSBESLUIT
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
30 mei 1995 no. 72, tot machtiging van het
college van Burgemeester en Wethouders tot
het nemen van besluiten als bedoeld in artikel
18 van de Wegenverkeerswet 1995 en het
bepaalde m de Wegenverkeerswet, het Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester en
Wethouders besloten tot

KENNISGEVING

Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op maandag 14 december vergaderd.
De besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 51 door B&W genomen besluiten is op maandag 21 december vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie.

Ada
Joop en Henk

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van het toch nog onverwachte overlijden van mijn vrouw, onze moeder,
-schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder

•*• Zandvoort,
f Haarlem,
19 oktober 1914
20 december 1998
R Reemeijer
M. Reemeijer
H A. Reemeijer-Bosman
B. J. Reemeijer
C. Reemeijer-Kardol t
R. Reemeijer
J Reemeijer-Derlagen
E. M. A. van der Reijden-Reemeijer
A. E van der Heijden
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
E M A van der Reijden-Reemeijer
Oranjejitraat 9 ""d
2042 GR Zandvoort
Er i.s gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 23 december van 19.00 uur tot
19.30 uur in het Uitvaartcentrum aan de Poststraat
Ie Zandvoort
De ciemjtieplechtigheid zal plaatsvinden op donderclag 24 december in het crematorium Velsen te
Dnehuis-We.sterveld. Tijd van samenkomst 9.45
uur
N'.i afloop van de plechtigheid is er gelegenheid
tol condoleren in één der ontvangkamers
Veitrck vanuit de Poststraat 9.00 uur.

HET OPHALEN VAN HUISVUIL
Tijdens de kerstdagen wordt het huisvuil niet
op de gebruikelijke dagen opgehaald.
In plaats van vrijdag 25 december (eerste
kerstdag) kan men het huisvuil op maandag 28 december aanbieden.

Bep Dikker-de Vries
Den Haag,
20 december 1998

Zandvoort:
Lpek Dikker
Liny Dikker-Lisser
Amsterdam:
Paul, Aldo en Ellen Dikker
Correspondentieadres:
Mr. Troelstrastraat 54
2042 BTZandvoor!
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdaif 21 december om 13.30 uur in het crematorium Westgaarde, Ookmeerweg 275 te Amsterdam-Osdorp
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van het crematorium.

o

m

GEMEENTE

m

Buureweg 1-3 Tel. 5715736
Lieve klanten,
namens ons allen
fijne kerstdagen en een
heel gelukkig 1999 toegewenst
Wij zijn van 29 dec. t/m 5 jan. gesloten

Abram Muller
Amsterdam,
Zandvoort,
15 juli 1926
17 december 1998
Wij zijn heel dankbaar, dat hij het laatste deel van
zijn loven zo liefdevol verzorgd werd door het team
van het Strandhotel te Zandvoort.
Uit aller naam:
A. P. Muller
Correspondentieadres:
Herderstraat 4,6045 CA Roermond
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonclen.

KAPVERGUNNING
Aangevraagde kapvergunning
De volgende aanvraag is ontvangen:
- Zandvoortselaan 323 -1 boom
De aanvraag ligt gedurende één week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van net
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.
Verleende kapvergunning
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor:
- Pakveldstraat 3 0 - 1 boom
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie. Belangheboenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Wij wijzen erop dat ook een derdebelanghebbende een bezwaarschrift kan
indienen.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en moet tenminste bevatten: naam, adres,
dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen bezwaar wordt aangetekend en de
gronden van bezwaar Indien men zich laat
vertegenwoordigen door een derde dient ook
de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon te worden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van
de Rechtbank m Haarlem.
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen en reclamevergunningen zijn bij het
college van Burgemeester en Wethouders
ingediend:
98202R Grote Krocht 26 wijziging reclame
98204B Bentveldweg 8
uitbreiden woning
98205B Kosterstraat 11-13 winkel, praktijkruimte en woning
veranderen m praktijkruimte + 2
woningen
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden. Belanghebbenden, kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wy wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten.
Verleende bouwvergunningen en toestemming bouwvoornemen
98153B Zandvoortseuitbreiden restaulaan 345
rant
98182B Brederode
vergroten woning
straat 92a
98188M Krombooms
bouwen bergveld 36
ruimte
98192B Tolweg 4a/rd
vergroten woning
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden. Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitrerking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift

IXRA

Te huur

V Ëïeh epiïiplëèt verzorgde begrafenis
of crematieyooreen éénmalige

Met een Natura-uitvaartverzekering van
Uitvaartcentrum Haarlem bent u verzekerd van
een compleet verzorgde begrafenis of crematie.
*
*

iedereen wordt geaccepteerd; er is geen leeftijdsgrens
een vergelijkbare uitvaart kost tegenwoordig minstens ƒ 5.500,-

(bedr.pand) gem. woning
in centrum boven disco, 1 pers., eigen opgang,
douche, toilet, keuken.T.V. + t.y.-aansluiting aanw.
ƒ 750,- per maand, incl. gas, licht, water.
1 maand borg.

DAMES- EN
HERENSLIPS
Geldig voor alle modellen en kleuren
van 1 t/m 31 december 1998.

3 SLOGGI

Tel. 06-53344660.

SLIPS
GRATIS
uw StOGGI dealer

KROON MODE
Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort

Tel. 023-5712839

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

c

voor meer informatie:

ALS JE OM MENSEN GEEFT,
HET

N E D E R L A N D S E RODE KRUIS.

BEL GRATIS 0800-022 45 35
Dag eri nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis'
••;;'. ' , :
of crematie!"".
Direct hulp bij een sterfgeval.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM

EN OMSTREKEN

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

Uw gasbedrijf adviseert

V

STOOKAKTIE '98/'99

II

uitgerekend voor U!
^"
Streefverbruik vóór de week van 14-12 t/m 20-12
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G E E F JE AAN
Na een zwaar, bewogen leven en een langdurig
ziekbed, is toch vrij plotseling overleden, mijn vader, schoonvader, lieve opa, broer en oom

Tegen het besluit kan door belanghebbenden
binnen zes weken na publicatie schriftelijk
bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten: naam, adres, dagtekenmg, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden
van het bezwaar

In plaats van vrijdag 1 januari (nieuwjaarsdag) kan men het huisvuil op maandag 4 januari 1999 aanbieden.

afkpopsoin van slechts ƒ3.395,Tot ons grote verdriet is, na een lang, bewogen en
strijdbaar leven, toch nog onverwacht, rustig ingeslapen onze lieve, bijzondere en zeer zorgzame
moeder en oma

- het aanleggen van een gereserveerde
invalidenparkeerplaats op de Van Galenstraat 1a

VERVANGENDE DAGEN VOOR

Bob en Willem

Elisabeth Maria
Reemeijer-Kerkman

Amsterdam,
21 februari 1908

De bomen kunnen worden ingeleverd op
woensdag 6 januari 1999 tussen 13.00 en
15.30 uur.
Inleveren kan op de volgende locaties zijn:
rotonde op Strandweq (kop Kerkstraat), de
Remise aan de Kamerlingh Onnestraat 20.

NIEUWJAARSRECEPTIE
GEMEENTE

Het gemeentebestuur van Zandvoort nodigt
de inwoners van Zandvoort uit voor de gebruikelijke
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Tante Kiki
weduwe van Willem Barend Harkamp
19 september 1915
19 december 1998
Francis Harkamp
Rosalie en Martin
Robert Harkamp
Myrna Harkamp-Boon f
Ernst
Nadine
Correspondentieadres:
F. Harkamp
Haarlemmerstraat 92, 2042 NE Zandvoort.
De Uitvaartmis zal worden opgedragen op woensdag 23 december om 13.00 uur in de parochiekerk
St. Agalha, Grote Krocht 43 te Zandvoort, waarna
wij haar aansluitend in het familiegraf op het parochiekerkhof te rusten zullen leggen.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in verenigingsgebouw „de Grote Krocht"

GELUKKIG NIEUWJAAR

ronde hals
en V-hals
zwart en wit

Bel bij een sterfgeval gratis

Hendrika Harkamp-Bluys

VAN ZANDVOORT
WENST U PRETTIGE
FEESTDAGEN EN EEN

Schiesser
American T-Shirt

L.P. van Beek

Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.
Bedroefd geven wij u kennis dat, omringd door
liefde en warme gedachten van allen die haar dierbaar waren, van ons is heengegaan onze lieve
moeder en oma

INLEVEREN KERSTBOMEN
Ook dit jaar kunnen weer kerstbomen worden
ingeleverd. De bomen worden versnipperd en
het eindproduct wordt verwerkt m de natuur.
Vanwege werkzaamheden op de remise is voor
een andere locatie voor inlevering gekozen.

HET GEMEENTEBESTUUR

STEUN ONZE STRIJD TEGEN EENZAAMHEID.

GIRO 6868
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Week
Streefverbruik
(kolom 3)
20
26
31
36
41
46
51
56
61
66
72
77
82
87
92
97
102
115
128
141
153
166

Als u eens een tabel gemist heeft, kunt u
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10,80
14,04
18,74
19,44
22,14
24,84
27,54
'30,24
32,94
35,64
38,88
41,58
44,28
46,98
49,68
52,38
55,08
62,10
69,12
76,14
82,62
89,64
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aan de hand van het totaal vanaf 1 n ovember het Streefverbruik van die week
uitrekenen. Heeft ugeen meterkaart?
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dinsdag 22 december 1998
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Gense koninklijk
onderscheiden
ZANDVOORT - De heer W.
Cense is benoemd tot officier
m de Orde van Oranje-Nassau.
De Zandvoorter was tot 17 december algemeen directeur
van het Nederlandse Rode
Kruis. Hij een afscheidsreceptie aangeboden.
Op de afscheidsreceptie
kreeg Cense de versierselen
behorende bij de onderscheiding uitgereikt uit handen van
minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Cense ontving de onderscheiding vanwege zijn grote verdiensten op maatschappelijk
en sociaal gebied.

Actie voor
Honduras

ZANDVOORT - Yvonne van
Leest, zus van de bekende fundraister van Nieuw Unicum,
houdt een groots opgezette inzamelingsactie voor de revalidatiecentra in Honduras. Honduras is half november zwaar
getroffen door de orkaan
Mitch. Vooral de overstromingen, die het gevolg waren van
de orkaan, hebben het land
ontwricht. Volgens Yvonne
van Leest zijn er al negenduizend doden en zesduizend in
het Middenamerikaanse land.
Zij is vrijdag in Zandvoort
gearriveerd. Ze werkt via het
ministerie van Buitenlandse
Zaken aan het opzetten van revalidatiecentra op het platteland. Die revalidatiecentra zijn
eveneens gedeeltelijk verwoest. Bovendien is de jaarlijkse inzamelingsactie op deHondurese televisie niet doorgegaan in december. Vorig jaar
viel eveneens uit vanwege de
verkiezingen. De revalidatiecentra hebben nu bijna geen
geld meer om geestelijk en lichamelijk gehandicapten te
behandelen.
Daarom heeft Yvonne van
iLeest bij haar zus Riet, die veel
ervaring heeft met het organiseren van inzamelingsacties,
aan de bel getrokken. Inmiddels hebben al veel landelijke
media en bekende oud-politici
(aandacht besteed aan de actie.
Het motto van de actie is
geef vijf gulden en help een
gehandicapte aan een behandeling'. Wie de Hpndurese gehandicapten wil • steunen,
wordt verzocht geld te storten
pp bankrekening 70.70.70.937
jonder vermelding van Actie
jTeleton Honduras. In totaal is
een miljoen gulden nodig om
de revalidatiecentra weer op te
bouwen en om alle behandelingen te kunnen garanderen
voor het komende jaar.

Aparte films

ZANDVOORT - Hoe is BiU
Clinton aan de macht gekomen? De film 'Primary Colors'
probeert een kijkje achter de
schermen van de verkiezingscampagne van de Amerikaanie president te geven. De filmdub vertoont deze film woensdagayond 23 december om half
acht in het Circus op het Gastmisplein. De film is toegankeijk voor leden en niet-leden.
Een week later draait 'The
)ig Lebowski'. Deze absurde
ilm komt uit Amerika. Het
'erhaal speelt zich afin duister
..os Angelos. Jeff Bridges,
John Goodman en Steve Buscemi spelen de hoofdrollen.

Centerfold

ZANDVOORT - In het casi10 treedt op 5 februari de be:ende Nederlandse groep Cenerfold op. De toegang hieroor is gratis. Nette kleding is
vel vereist.
Êandvoorts
Mieuwsblad
^afhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
entveld en Aerdenhout. Verschijnt op
'oensdag. Uitgave Weekmedia BV.
toofdredacteur: J.M Pekelhanng.
directeur/uitgever: C.A. Pelle.
edactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Pijpers (plv.-chef), Monique van Hoogl'aten, Joyce Schreuder.
'ormgeving/Systeemredactie: Dfck Piet
*ef), Willem Bleesmg, Hero Blok, Paul
isse, Fred Frèrejean, Pieter Hendal, Theo
der Linden, Yvonne Mulder, Andre
lyfersant.
wetariaat en redactiepromotie: Trudy
nkamp, Henny Lanser.
isthuisplem 12, Zandvoort. Postbus 26,
!
040 AA Zandvoort Tel. (023) 571.8648
' (023) 573.0497
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
<ur
. dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
a
ng tot 12 uuren 13 tot 17 uur; dondervan 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16
•Ur

Ook alle 'gelegenheidsgelovigen' zijn welkom

H
Het heeft wel wat: naar
de nachtmis en dan
terug door de koude
nacht naar huis. Daarna,
naast de boom, een
kerstontbijt met lekkere
broodjes en op de
achtergrond een
sfeermuziekje. Gezellig1.
Het is méér dan naar de
kerk gaan alleen. Maar
wat vinden de
predikanten en pastores
eigenlijk van de grote
drommen mensen die
alleen met Kerst, voor de
sfeer, naar de kerk
gaan?

gelaten. Nou, dat werd mij niet
in dank afgenomen," zegt hij
met ironische ondertoon.
Omdat Zandvoorters van
zingen houden, treden er maar
liefst twee koren op tijdens de
kerstnachtdienst. Die dienst is
overigens zowel voor hervormden als gereformeerden bedoeld.
Ook de viering op Eerste
Kerstdag is een gezamenlijke

heeft met Jozef uit het nieuwe
testament (de vader van Jezus).
Voor de leden van de Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB wordt het een verrassing
wat zij te horen krijgen, voorspelt Nel Jansen, een van de
actiefste leden van de geloofsvereniging. „Bij dominee Sybout van der Meer weet je het
nooit. Hij heeft een keer een

Dominee Van Leeuwen: 'Met Kerst
lig ik een beetje aan de ketting'
protestantse dienst. En ook
dan wordt er veel gezongen, al
heeft het koor afgezegd. „Heel
jammer," vindt dominee Cees
van de Vate. „Maar gelukkig is
organist Ger de Vries er wel en
zelf kunnen we ook mooi zingen."
Hij heeft het onderwerp voor
zijn preek al in zijn hoofd. Van
de Vate, die prachtig kan vertellen, wil laten zien hoe de
dromer Jozef uit het Oude
Testament (die onderkoning
in Egypte werd) parallellen

brief gemaakt die Maria zogenaamd aan haar zoon Jezus
had geschreven en daar zat
dan van alles in verwerkt."
De diensten in het NPB-gebouw zijn altijd erg intiem,
doordat de groep nooit zo
groot is. „De meeste van onze
48 leden zijn behoorlijk op leeftijd en het is dus wat moeilijker
voor ze om naar de diensten te
komen," vertelt Jansen. „We
zijn altijd erg blij als we met
zijn vijftienen zijn."
De katholieke Agathakerk

zit met Kerst meestal stampvol en de twee pastores proberen net als dominee Van deiMeer een onderwerp te vinden
dat de parochianen aanspreekt.
Pastor Dick Duyves, die op
Eerste Kerstdag de mis leidt,
is nog aan het broeden op zijn
preek, vertelt hij een week ervoor. „Ik ben mijn gedachten
aan het verzamelen. Toevallig
heb ik net vijf onverwachte uitvaartdiensten achter de rug.
Die vroegen natuurlijk veel
aandacht."
Maar een klein beetje weet
hij toch wel over het onderwerp van zijn preek. Kwetsbaarheid wordt het thema. De
bombardementen op Irak, de
hongerstaking van asielzoekers in Den Haag en solidariteit tegenover individualiteit
zijn elementen die hij waarschijnlijk in zijn verhaal verwerkt. Hij spreekt trouwens
liever over 'overweging' dan
over 'de preek'.
Ook de overweging van zijn
collega Clementine van Polvliet heeft met kwetsbaarheid
te maken. Zij zoekt het dit jaar
tijdens de nachtmis vooral

ZANDVOORT - 87 procent
van de Zandvoortse bevolking vindt dat Slotemakers
Anti Slipschool moet blijven
bestaan. Iets meer dan de
helft van de ondervraagden
(59 procent) is van mening
dat de slipschool niet hoeft
te wijken voor de aanleg van
een geluidswal rondom de
vernieuwe circuitbaan.
Dat blijkt uit een enquête
onder 291 Zandvoorters, uitgevoerd door studenten van de
Haarlem Business School. De
studenten ondervroegen de
bevolking naar aanleiding van
de gedwongen verhuizing van
de slipschoo' naar Paddock 3.
Dit parkeerterrein is flink vervuild. Volgens de gemeente is
het echter geen probleem voor
de medewerkers, omdat de
grond afgedekt wordt met asfalt en de plek waar de gebouwen komen te staan schoon is.
Het conflict sleept al jaren en
is zelfs onlangs voor de rechter
geweest. Die doet begin januari uitspraak.
De studenten hebben ontdekt dat veel mensen op de

hoogte zijn van de perikelen en
meeleven met het personeel
van de slipschool. 89 procent
van de Zandvoorters kent bovendien de slipschool. 76 procent is van mening dat de slipschool emotionele waarde
heeft voor Zandvoort. 87procent wil niet dat de slipschool
verdwijnt. 65 procent meent
dat de gemeente het opruimen
van de vervuiling moet betalen, 12 procent van de ondervraagden legt het betalen bij
de gemeente, het circuit en de
slipschool neer, 11 procent
schuift de kosten naar het circuit, 10 procent naar de gemeente en de slipschool en
2 procent vindt dat de slipschool er alleen voor moet opdraaien.
Opvallend is de vraag: 'Vindt
u dat Slotemakers Anti Slipschool zich moet vestigen pp
Paddock 3 (de voormalige vuilnisbelt van de gemeente) zonder dat sanering heeft plaatsgevonden?' Hierop antwoordt
15 procent met 'ja' en 85procent met 'nee'. Uit de toelichting blijkt dat veel mensen die
'ja' antwoorden zowel de slip-

Huguette Mulder en Ralph van der Veek (studenten van de Haarlem Business School) overhandigden
woensdag de resultaten van een enquête over de slipschool aan burgemeester Van der Heijden
Foto Chi is Schotanus

school als het circuit een warm
hart toe dragen.
Huguette Mulder, de voorzitter van de groep studenten,

geeft toe dat de vraag wat suggestief is en weinig ruimte laat
voor de visie van de gemeente.
„De enquête was al klaar toen

Sopraan jubelt, Mannenkoor stemt in
ZANDVOORT - „Elk jaar is
de kerstsamenzang weer een
belevenis. Je zou bijna zelf
tussen de koren gaan staan
om mee te zingen," zegt burgemeester Van der Heijden
net nadat hij de Hervormde
Kerk verlaten heeft. Volgens
zijn vrouw zou hij geen slecht
figuur slaan. „Hij kan goed
zingen," verklapt ze.
De burgemeester en zijn
vrouw zijn zondagmiddag twee
van de ongeveer 350 bezoekers
die de kerstsamenzang bezocht hebben. De kerk is zo vol
dat er zelfs mensen op het balkon zitten.
Het publiek kan naar een gevarieerd programma luisteren
en zelf meezingen met klassiekers als 'De herdertjes lagen
bij nachte' en 'Gloria in excelsis Deo'. Het is de kunst om
net zo mooi te zingen als het
Zandvoorts Mannenkoor en
het Zandvoorts Vrouwenkoor,
dat voor in de kerk opgesteld
staat.
Opvallend is de combinatie
tussen de soliste Elise Irene
Keep en het Mannenkoor. De
hoge, zuivere stem van de so-

praan past goed bij de warme,
volle klanken van de heren. Ze
jubelt hoog boven de sonore
stemmen uit. Dat komt in het
Engelse lied 'Mary's boy child'
zó goed tot zijn recht, dat dirigent Paul Waerts na het enthousiaste applaus van het publiek besluit om dit lied nog
een keer te laten zingen.
Mevrouw H. Burke heeft van
deze toegift erg genoten, vertelt ze. „De sopraan was
prachtig. Maar ook de koren
sprongen er mooi uit." Ook
wethouder Marijke Herben
vindt de sopraan een compliment waard. „Heel zuiver.
Trouwens, de dirigent vond ik
ook erg goed."
Ze weet waar ze over praat,
want ze heeft in diverse koren
gezongen. „Dit was voor de
eerste keer dat ik deze dirigent
zag met de beide koren. Hij
wist het mooi tot een geheel te
vormen. Ik kom trouwens
graag naar de kerstsamenzang; als ik kan ga ik er altijd
heen."
Sommige toeschouwers hebben nog een andere reden om
de kerstsamenzang te bezoeken. De zus van Coby van Saa-

dicht bij de mensen zelf. „Het
kerstverhaal gaat over twee
dingen, het kind en het licht in
de duisternis. We hebben dagelijks met de schaduwzijdes
van het leven te maken. December is voor sommige mensen een ramprnaand. Soms
zou je wel willen huilen als een
kind. Anderzijds huppelen een
minuut later kinderen weer gewoon. Wij zijn dat kind in ons
een beetje kwijt geraakt. Maar
ik hoop dat grote mensen dat
soms toch weer een beetje
naar boven weten te halen. Ik
weet nog niet helemaal precies
hoe ik het ga verwoorden,
maar dit zijn wat gedachten
die ik wil uitwerken voor mijn
verhaal."
Dat ze misschien ook een
hoop 'gelegenheidsgelovigen'
zal toespreken, vindt ze niet
erg. „Welnee, het is juist fantastisch dat al die mensen komen. Daar ben ik erg blij om. Ik
hoop dat ze de geborgenheid
en de sfeer vinden die we proberen te geven."
Monique van Hoogstraten

Zie ook pagina 5: kerkdiensten

ten gehouden," vindt ze.
Niettemin klinkt in het onderzoek wel door dat de studenten sympathie koesteren
voor het standpunt van de
slipschool. Zij zeggen in het
rapport onomwonden dat ze
vinden dat de slipschool de
kosten van het saneren van de
grond niet hoeft te betalen.

87 procent bevolking
wil slipschool houden

se zingt in het Vrouwenkoor.
Ze heeft er geen spijt van dat
ze het concert bezocht heeft.
„Het was hartstikke leuk. Niet
alleen om mijn zus te horen
zingen, maar de hele kerstsamenzang was de moeite
waard."
Gloeiend van trots heeft de
zesjarige Riek in de kerkbank
gezeten. Hij is nogal verlegen
en durft het bijna niet te zeggen, maar zijn oma (Elly Drayer) zong ook in het Vrouwenkoor. Zelf heeft hij bij 'Stille
Nacht, Heilige Nacht' meegedaan.

Maar ze hebben het prima gedaan. En er werd goed gekeken
naar mijn aanwijzingen."
Waerts is van plan om met
het Mannenkoor flink veel
nieuw repertoire in te studeren. „Het Mannenkoor heeft
nu veel a-capellaliederen, want
die wilden we voor de reis naar
Barcelona hebben. Daar zijn
we in oktober geweest. Nu
gaan we ons voorlopig richten
op meer lichte muziek, zodat
we een breder repertoire krijgen. Kortom, we trekken ons
even terug." Dat is overigens
niet voor lang, want op Koninginnedag en op 4 mei is het
„Het ging helemaal niet Mannenkoor weer te bewondeslecht vandaag," zegt koorlid ren.
Jacques Versteege. Hij is zo
lang dat zijn zwarte smoking
Het Vrouwenkoor is druk been rode vlinderstrik boven ie- zig met oefenen voor een eigen
dereen uitsteken. Hij moet concert. Dat wordt een speciaerom lachen. „Ja, om mij kun le uitvoering, want het Vrouwenkpor wil hiervoor zusterkoje niet heen, hè?"
Ook dirigent Paul Waerts be- ren uitnodigen.
Zelfs voor de langere termijn
paalt het gezicht van de kerstsamenzang. Sinds enige tijd di- heeft Waerts plannen. „Narigeert hij beide koren. Hij is tuurlijk komen we in het jaar
tevreden over de prestaties 2000 met een heel bijzonder
van de zangers en zangeres- evenement. Maar daar zijn we
sen. „Het waren best moeilijke nog niet helemaal uit."
stukken. Bovendien hadden
we sommige net ingestudeerd.
Monique van Hoogstraten

we hier wat meer over hoorden," legt ze uit. „Maar bij de
deur hebben we wel wat meer
over het standpunt van de gemeente verteld. De mening
van de slipschool hebben we er
trouwens zoveel mogelijk bui-

Kunstzinnig
relatiegeschenk
ZANDVOORT - Dertien
beeldende kunstenaars hebben het kerst-relatiegeschenk
van de gemeente ontworpen
Allen zijn lid van BKZ (Boeldend Kunstenaars Zanclvoorl). De gemeente ondersteunt op deze manier lokale
culturele activiteiten en de
kunstenaars krijgen de gele
genheid zich te presenteren
Alle bij de BKZ aangcslot en
kunstenaars werd gevraagd
hun persoonlijke visie op en
beleving van Zandvoort \\eer
te geven. Dat resulteerde in cle
dertien gevarieerde kunst werken. Reproducties ervan zijn
afgedrukt op kaarten die cle
gemeente in een geschenkenmapje verstuurt aan relaties
Voor elke map is een willekeurige selectie van zes aibeeldingen gemaakt, waardoor iedere
relatie een andere selectie uit
het totale aanbod ontvangt

Strooizout alleen
op hoofdroutes

ZANDVOORT - Bij gladheid
worden ten behoeve van het
gemotoriseerde verkeer m eerste instantie de doorgaande
(bus (routes van strooizout
voorzien. Pas daarna komen
de overige straten in het dorp
aan bod.
Voor de voetgangers worden
bij sneeuwval en opvriezing alleen de verschillende looproutes richting winkelcentra behandeld. De gemeente verwacht van burgers en bedrijven dat ze hun eigen straatje
glijvrij houden. Op verschillende plekken in het dorp staan
zoutkisten, waarvan iedereen
gebruik kan maken om de
openbare ruimte beloqpbaar
te houden. Het zout is niet bedpeld voor privé-gebruik. Voor
dit doel kunnen inwoners
strooizout kopen bij de remise
aan de Kamerlingh Onnesstraat 20 of bij de supermarkten.

Bij de voorbereiding hebben
de studenten bovendien wel
gesproken met de eigenaar
van de slipschool en niet persoonlijk met de verantwoordelijke wethouder. Bij het aanbieden van het rapport aan
burgemeester Van der Heijden
vorige week woensdag, verbaasde de burgemeester zich
daarover. „De burgemeester
stelde ook voor om nog een
apart onderzoek naar de mening van de gemeente en de
slipschool te doen. Maar dat
was niet zozeer ome opzet; we Beton storten
wilden de mening van de ZandZANDVOORT - De aannevoorters horen."
mers Nelis Infra en VBK Hoorn
beginnen dinsdag 29 decemDe medewerkers van de slip- ber om vier uur 's nachts met
school zijn blij met de uitkom- beton storten op het Zwarte
sten van het onderzoek. „We Veld. De werkzaamheden duzien het als een hart onder de ren twintig uur.
riem en het is voor ons ook
leuk om eens de mening van de
Het betonstorten moet, in
bevolking te horen. Maar eer- één keer gebeuren. Dat is
lijk gezegd had ik niet anders noodzakelijk om de vloer \vaverwacht dat het merendeel terdicht te maken. Die vloer
van de Zandvoorters vindt dat moet een grote hoeveelheid
de slipschool moet blijven," water opvangen zodra het hezegt Christine van Dongen. vig regent in het centrum van
„Wij zijn zo verbonden met Zandvoort. Al enige weken
Zandvoort. We horen echt bij wordt er daarom aan een bufhet dorp."
ferkelder gebouwd pp het
Zwarte Veld bij de Prinsesseweg.

Herken radiostemmen
en win een cadeaubon
ZANDVOORT - 32 bekende Zandvoorters klinken sinds
gisteren op de radio. Ze spreken ieder een kerst- of nieuwjaarswens uit via de lokale omroep ZFM. Herkent u een van
hen of zelfs meerdere stemmen? Doe dan mee aan de raadwedstrijd van het Zandvoorts Nieuwsblad en de lokale omroep ZFM. Wie de meeste stemmen raadt, wint een cadeaubon van honderd gulden van de Hema.
Tussen zeven uur 's morgens en zeven uur 's avonds zendt
ZFM de gelukwensen uit. Elk uur klinkt er net na het nieuws
een andere stem. De actie duurt tot en met 2 januari Het
radiostation is in de ether te beluisteren op 106.9 FM en op
de kabel op 105.0 FM.
Deelnemers aan de wedstrijd kunnen hun oplossing tot en
met maandag 4 januari inleveren op het kantoor van het
Zandvoorts Nieuwsblad. Gasthuisplein 12 of sturen naar
ZFM, Postbus 436, 2040 AK in Zandvoort.
ADVERTENTIE

Ook zijn de aannemers druk
bezig met het leggen van een
persleiding naar de effluentvijvers achter het Duintjesveld
Een deel van dat traject (in
Noord) is al aangelegd. Het
eerste stukje ligt er echter nog
niet. Vanwege de vorst worden
de werkzaamheden in de Emmaweg, Koninginnewegen Koningsstraat voorlopig uitgesteld tot het voorjaar.
ADVERTENTIE

Cinema CLJIVM
24 dec. t/m 30 dec.
Dagelijks 13 30 .S: 15 30
De jongbtc hcl'l v.ui tt

Smakelijk kerstdiner

Verzorgt het gehele jaar gegarneerde visschotels, welke op de dag van bezorging
vers worden gemaakt, ook op feestdagen.
Voor informatie of bestellingen: 023-5712811
KROON, tel.nr. 023-5717619, v. Dam tel. 023-5716500.
ledere dag zijn wij tevens bereikbaar tussen 09.00-11.00
uur onder telefoonnummer 023-5730166

LUXE SALADESCHOTEL ƒ 27,50 p.p.

'vertentieverkoop: H. van Zanten (maagei), M. Oosterveld. Regiokantoor: GeAemstelstyn, Laan van de Helende
•^esters 421 B, Amstelveen. Postbus 51,
'80 AB Amstelveen. Tel. (023) 571.7166.
(023) 573.0497. E-mail: wmcomm®er
scom.nl
dvertentie-orderafdehng: Portbus 122,
°00 AC Amsterdam. Tel. (020) 562.6278.
x 562.6283.
'cro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
5 6321. MicroTXTmarkt schriftelijk opEv
en (zie bon m de krant).
^nnementen (opgave, verhuizing, etc):
562.6211
"Onnementsprijzetr ƒ 19,60 per kwartaal;
3
5,40 per half jaar; ƒ 61,75 per jaar. ƒ
9,60 per kwartaal; voor postabonnees
n andere tarieven. Losse nummers ƒ

4
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Keuze uic zalm, tonijn, krab,
garnalen of haringdillesalade
met gerookte zalm, paling, fantasiemakreel, gevuld ei, zoute
haring, krabvlees, Holl. garnalen, surimi garnaal.

4
*
jjt

HORS D'OEUVRE
/27,50p.p.
Met: gerookte zalm, paling,
spotfilet,fantasiemakreel, brado, Holl. garnalen, zoute haring, gevuld ei, krabvlees, rolmops.

GEROOKTEVISSCHOTEL ƒ 27,50 p.p.

AARDAPPEL- OF
AARDAPPEL BACON
SCHOTEL ƒ 17,50 p.p.
Met:aardappel of hurzarensalade, krabvlees, paling, zoute
haring, rolmops,gevuld ei.makreel, spekbokkmg, brado.

GEBAKKENVISSCHOTEL ƒ 17,50 p.p.
Met: calamarts, visnuggets, kibbeling, mosselen, scampi's, surimi garnaal,4 saus|es,aardappelsaus.

HARINGSCHOTEL

borging: Vragen over bezorging donder9 tussen 9-12 uur (023) 5717166

Hans van Pelt

Woensdag 30 dcccmbu'i
om 19 30 u u i .

Haring a 3,25
vanaf 6 stuks

Met: gerookte zalm, paling,
zalmforel, heilbot, makreel,
sprotfilet,spekbokking, brado.

a

'""voorts
N"2uwsblad dateert uit 1941 Aangeoler
\ bi| de Nederlandse Nieuwsbladpers

ET IS EEN soort traditie: met Kerst zitten
de kerken voller dan
anders. Predikanten,
pastores, liturgiegroepen en
koren besteden dan ook nog
meer aandacht aan de dienst,
de liturgie, de liederen en de
versiering van de kerk.
„Of het voor mij vervelend is
dat de mensen vooral met
Kerst komen?" Dominee Jaap
van Leeuwen van de Hervormde Kerk is er wel aan gewend,
vertelt hij. „Ik hoop natuurlijk
dat het hen zó aanstaat dat ze
ook op andere dagen de weg
weten te vinden naar de kerk."
Maar hel en verdoemenis zal
hij niet over zijn (on)trouwe
kerkgangers uitstrooien. Hij
lacht. „Welnee, Kerstmis is een
blij feest, zeg. Een hoopvol
feest."
Zijn preek zal over de stilte
van de Stille Nacht gaan, verwijzend naar het bekende lied.
„Als predikant lig je altijd een
beetje aan de ketting. Het
moet toch wat met de geboorte van Jezus te maken hebben." Zelfs de keuze van de liederen is niet helemaal vrij. „Ik
heb een keer 'Ere zij God' wég-

Zandvoorts
r\lieu\A/sbIacü

Wij wensen dat u in 1999
zo gezond als een vis blijft!

Joel Cocil
MCI Jclï Brulgcs Juhn CnHKluu:

FILMCLUB
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PARTY CAFÉ

De gezelligste
feestdagen!
don.

24

*

vrij.

25

*

zat.
zon.
don.

26
27
31

*
*
*

Kerstavond surprise
O l"! UU I tnOÖALshooters1/2prijs

•

**•

' W V «S»» S B »

Chillin out vanaf 17.00 uur
Oudejaarsnacht met champagne en oliebollen
zaal open 22.00 uur

VRIJ ENTREE en... VOL=VOL
Sluitingstijd ???
1-1-1999

Nieuwjaarsreceptie van 17.00-19.00 uur met een
hapje en een drankje
tel. 023-5718256

Brugman Castilla
Schitterende lamlhuiskeuken, leverbaar in de kleuren
vanille en wit essen.
essen
Als afgebeeld:
65 x 305 cm.
Compleet met inhnuwapparatuur.

Brugman Badkamer-Acapulco
Luxehadkamer in de kleur wit. Bestaande uit: ligbad niet
dniichcvlak,
uniicncviak, liaclscheidingswaiul,
naciscneimiigswaiKi, badmeubel 1.05 em met
wastafel, wandcloset-conihinatie
wanddoset-comljinatie «^ xn». sa* ,<r-v
en kranen.
Meerprijs pergamon 300,-.

Brugman Jylland
Een keuken niet een moderne uitstraling. Leverbaar in
de kleuren vanille en maisgeel. -a s-\
tf~\dr\F^
Als afgebeeld 23.972,-.
|
| l OHf S»,
Bijvoorbeeld
afmetingo 280x215.JL\J'e
J? ^/QJré
j
_
•~ ~~i

Brugman badmeubel Cameleon
Frans design meubel. Leverbaar in diverse gelakte
frontkletirenin combinatie niet
$~& £"tj&^f"
een luxe marnieren wastafelblad. -41 J^'L
Breedte 130 cm.
O'S <tod ^

Energie Noord West is een van
de grootste energieconcerns in
Nederland. Het concern staat
voor een goede en betrouwbare
energievoorziening voor ruim
2,5 miljoen consumenten en
115.000 bedrijven in
Noord-Holland.

Energietarieven

Naast de levering van gas,
elektriciteit er warmte, biedt
Energie Noord West aanvullende diensten als advise-

per 1 januari 1999

ring, verhuur van apparatuur,
engineering en
telecommunicatie.

De hieronder vermelde tarieven zijn geldig in de gemeenten
Energie Noord West wil op
positieve wijze bijdragen aan
de economische groei,

o
o

de welvaart en het welzijn van
alle Noord-Hollanders.
Zo ontwikkelt Energie Noord
West nieuwe producten en
diensten om op verantwoorde

Q.

Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede/Spaarnwoude en
Zandvoort. Op l januari 1999 veranderen de tarieven door een wijzi-

Filiaal Hoofddorp
Zondag geopend

Filiaal Zoetcrwoude jubileum
show 2e Kerstdag geopend

van 11.00 tot 17.00 uur

van 11.00 tot 17.00 uur

ging van de inkoopkosten en een verhoging van de Regulerende
Energiebelasting, de zogenaamde ecotax. Energie Noord West int deze

Maandag 28, dinsdag 29 en
woensdag 30 december 'fijn alle
filialen geopend tot 21.00 uur

ÉÏl

heffing voor de overheid. Deze bedraagt voor elektriciteit 5,82 cent/
kWh (was 3,47 cent/kWh).

wijze te kunnen voldoen aan de
vraag naar energie.

Kleinverbruik

Een voorbeeld hiervan is de

(alle bedragen incl. BTW)

KEUKENS & BADKAMERS

lnl)0uwn]marntimr, >
liinncu 48 uur
geleverd.;,'

levering van Ecostroom.
Per 1 januari 1999 heeft
Energie Noord West een

Elektriciteit
Enkeltarief per kWh
Vastrecht per aansluiting per maand

nieuw tarief
26,98 cent
f 6,46

huidig tarief
24,56 cent
f5,52

Dubbeltarief per kWh - hoog
Dubbeltarief per kWh - laag
Vastrecht per aansluiting per maand

29,18 cent
17,58 cent
f 9,69

26,83 cent
15,02 cent
f8,75

nieuwe organisatiestructuur.
Energie Noord West N.V.
neemt alle rechten en
plichten over van het

Jli
ffl
**\
011

DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:
AMSTERDAM, Stadhouderskade 74,020-6752956. HOOFDDORP'. Kruisweg 785 C. 020-6533462.
ZAANDAM". Pieter Ghijsenlaan 11/Provincialeweg, 075-6157867. ZOETERWOUDE". Hoge Rijndijk 195,071-5892086.
* ook Badkamershowroom. Overige adressen vindt u in de Gouden Gids.

regiobedrijf ENW

niet meer een rekening van

De bovengenoemde bedragen zijn inclusief milieutoeslag 0,34 cent per kWh en
Regulerende Energiebelasting(REB). De eerste 800 kWh zijn vrijgesteld van REB.
In de elektriciteitstarieven is de brandstoftoeslag opgenomen. Deze brandstoftoeslag is

het regiobedrijf maar van

variabel waardoor tariefwijzigingen mogelijk zijn.

Kennemerland N.V.
Daarom krijgt u voortaan

Programma Restaurant Queenie

Energie Noord West N.V.

Ecostroom
Tarief per kWh

nieuw tarief
7,9 cent extra

huidig tarief
7,9 cent extra

„WINTER 1998"

Ecostroom wordt opgewekt uit duurzame bronnen als zon, wind, waterkracht en biomassa.
De meerprijs van 7,9 cent komt door de hogere kosten van deze alternatieve opwekking.
Als u Ecostroom afneemt, betaalt u echter geen REB over het deel Ecostroom dat u
afneemt. Daardoor betaalt u per saldo 2,1 cent per kilowattuur meer.

25 en 26 dec.:

6-Gangenmenu a ƒ 97,50
diner-dansant, muzikaal omlijst door DICO V. PUTTEN

Zo. 27 dec.:
l - 2 - 3 jan.:

Diner a la carte

Betaalwijze
Kent u al het gemak van automatisch betalen? Wij kunnen dat snel voor u regelen.

Informatie
Voor informatie kunt u terecht bij ons kantoor in Haarlem, Oudeweg 85,
(023) 546 47 91. Ons kantoor is geopend op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.

KERSTMIS 1998

„Kater" menu
4-gangenmenu a ƒ 57,50
Alle Woensd., dond. én vrijdagen

DINER VÖOIl TWEE"
een 7-gangen verrassingsmenu
voor ƒ85,- p,er twéé personen

Voor reserveringen en/of ml. tel. 5713599
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Satchmo
aan zee

Zandx/oorte
IMieuwsblad
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Met

oog
en

oor
de badplaats door

Klinkt er op straatmarsmuziek dan moet Thys Ockersen
zich bedwingen. Zijn benen hebben meteen de neiging: om
in de maat te gaan lopen. Hij is namelijk vroeger
trompetspeler geweest. Elke twee weken blikt hij in deze
krant terug op zijn jeugd in Zandvoort. Deze week gaat zijn
jeugdverhaal over de Zandvoortse muziekkapel. Die is
inmiddels alweer enige jaren geleden opgeheven. De
instrumenten liggen volgens de overlevering op de zolder
van het Gemeenschapshuis. Bij Thys Ockersen thuis
herinnert de trompet op de boekenkast nog aan zijn
aspiraties als Satchmo, de grote trompettist.

T

ROTS LOOPT hij
met zijn dikke buik
vooruit door de straten van Zandvoort.
De knopen van zijn uniform
glimmen in de zon. Hij zal ze
voor de gelegenheid wel extra
gepoetst hebben. De pet staat
stevig op zijn hoofd geklemd
en alles wijst erop dat hij de
leider van de karavaan is.'
'Als hij een korte beweging
naar rechts maakt en een zijstraat inslaat, dan volgen gehoorzaam het trommelkorps
en de muziekkapel in gedwee
marstempo. Mijnheer W. is de
dirigent van de Zandvoortse
muziekkapel en op Koninginnedag
en
Bevrijdingsdag
wordt er heel wat afgemarcheerd.'
'Ik ben een jaar of veertien
en marcheer achter het trommelkorps aan. Het mondstuk
van mijn trompet slaat tegen
mijn tanden en elke noot die ik
voortblaas en niet vals is, is
mooi meegenomen. Marcheren en trompetspelen gaan
nauwelijks samen, vooral bij

hobbelige straatstenen. Om
alles nog ingewikkelder te maken, ben ik behept met een
muziekstandaard die staat te
wiebelen op mijn trompet.'
'Het gebeurt weleen? dat de
standaard op straat valt en de
muziekbladen over de stenen
verspreid liggen. De andere
muzikanten stappen er overheen en ik ren langs de rij terug
om de muziek bijeen te rapen.
De heer W. is te ver van mij
verwijderd om de onrust in zijn
kapel waar te nemen, maar hij
zou zeer ontstemd zijn. Met
het schaamrood op de kaken
probeer ik mijn plaats te hervinden in de optocht.'
'Toen ik een jaar of negen
was, werd ik naar het gymlokaal van de Hannie Schaftschool gestuurd. Hier zou een
jeugdkapel worden opgericht.
In het gymlokaal ontpopte de
dirigent, meneer W., zich als
een dictatoriale leraar, die venijnig met zijn stokje op de lessenaar stond te tikken. Het
groepje leerlingen dunde al
heel gauw uit.'

Parfumerie Moerenburg
gaat zaak flink uitbreiden
ZANDVOORT - Zeven jaar te zal vooral in groene tinten
heeft Charles Moerenburg, geschilderd worden. De 'maneigenaar van Parfumerie nenhoek' wordt donkerblauw
Moerenburg in de Halte- met kersenhout en de parfustraat, moeten wachten merie met salons, teracotta
maar nu gaat de bijl erin. Zijn met aardetinten. „Zo heeft iewinkel zal drastisch uitge- der afdelinkje in de winkel zijn
breid en gerenoveerd wor- eigen herkenbaarheid," vertelt
Moerenburg enthousiast.
den.

„In 1991 heb ik al een aanvraag tot verbouwen gedaan.
Ik moest zes jaar wachten op
het bestemmingsplan van de
gemeente. Vorig voorjaar
kreeg ik eindelijk toestemming, maar er werd bodemvervuiling geconstateerd in mijn
tuin." Inmiddels is de zaak
toch rond gekomen.
De grote achtertuin van
Moerenburg, die tot aan sigarenhandel Lissenberg loopt,
wordt geheel en al winkel. „Er
komen twee aparte salons.
Eén voor de pedicure en één
voor de twee schoonheidspecialistes die hier reeds werkzaam zijn. De drogisterij wordt
een stuk groter, want er is
enorm veel vraag naar horneopatische middelen, vitaminen
en voedingssupplementen."
'Een gezonde geest in een
gezond lichaam' is zijn motto.
,,De cosmetica zorgt dan weer
voor de verfraaiing aan de buitenkant . Want als je er goed
uitziet en je ruikt lekker, dan
voel je je ook beter. En dat
moet je in een rustige sfeer
kunnen brengen." Dat gedeel-

Maar voor er aan het interieur gedacht kan worden, zal
er ingrijpend verbouwd moeten worden. Volgend jaar 11 januari zullen Moerenburg en
zyn klanten het een aantal weken met een noodgebouwtje
tegenover de Hema moeten
doen.
„De hele pui wordt vernieuwd; steunmuren zullen het
zelfs moeten ontgelden. Het
wordt een hele operatie. Maar
ik zal blij zijn als het klaar is,
want de ruimte die we nu hebben, is werkelijk veel te krap."
Begin maart moet de gloednieuwe parfumerie af zijn.
Rond die tijd hoopt Moerenburg dat de nieuwe zaak van
Jupiter ook een feit zal zijn.
„Het Raadhuisplein wordt,
naast alle werkzaamheden en
noodgebouwtjes die het winkelen al niet vergemakkelijkt,
ook nog eens opengebroken
voor de riolering. Hopelijk is
alle rotzooi in het centrum
voor Pasen voorbij. En als het
niet te veel gaat vriezen, dan
open ik op l maart mijn nieuwe
deuren."

Monique van Hoogstraten

Eet smakelijk
Ze hebben vrijdag heerlijk gegeten en erg veel plezier gehad, de
raadsleden en hun partners. Op kosten van de gemeente zijn ze
naar de Oranjerie in Elswout gegaan. Omdat het op sommige
burgers wat vreemd overkomt dat de gemeente ondertussen wel
de belastingen met 2 procent verhoogt, riep Pieter Joustra
(WD) van tevoren dat hij het eten wel zelf zou betalen. En met
een pannenkoek zou hij ook tevreden zijn. Wethouder Hans
Hogendoorn (CDA) besloot Joustra gelukkig te maken. Een
uurtje voor het diner bakte hij zelf een pannenkoek voor de
fractievoorzitter van de WD en maakte er een vrolijk gedicht bij.
Joustra, die de grap erg kon waarderen, liet het eten in de
Oranjerie er niet minder om smaken. Of hij zijn diner uiteindelijk
ook zelf betaalt, zal afhangen van de salarisadminstrateur van
de gemeente.
Joustra gaat ervan uit dat die het inhoudt op zijn raadsvergoeding.

Havenmeester

De muziekkapel in de jaren vijftig

Het Zwarte Veld als jachthaven? Peter Versteege van de gelijknamige ijzerhandel heeft dat meteen aangegrepen om een aardibij mij zo ingeheid dat ik nog zoeker probeert er klanken uit ge grap uit te halen met Piet Keur van Koningstraat 50. Keur
jaren na mijn kapelbestaan au- te halen, hetgeen bijna hooit klaagde vorige week in het Zandvoorts Nieuwsblad dat hij sinds
tomatisch in een ritme begin lukt.'
de bouw van de bufferkelder naast een jachthaven woont. Verte lopen als er op straat een
'Een journalist, die destijds steege heeft hem terstond uitgeroepen tot havenmeester. „Tja.
mars wordt gespeeld. Een las- klarinettist in de muziekkapel en een havenmeester heeft ook een havenkantoor nodig. We
tige zenuwtrek.'
was, vertelt me waarom W. zo- hebben dan ook een bord opgehangen met als titel 'havenkanveel van marsen hield. Mijn- toor, melden bij nummer 50'.
'Het absolute dieptepunt in heer W. heette eigenlijk Me- Weer eens wat anders in deze sombere decembermaand," aldus
het bestaan van de Zandvoort- neer Z. en was zo'n notoir Peter Versteege.
se muziekkapel is echter kerst- NSB'er geweest, dat hij na de
avond. Voor die gelegenheid is oorlog zijn naam veranderde
de muziektent van stal ge- en onder een andere identiteit
haald en staan we voor een verder kon leven. In de Zandpaar dronkelappen op 'straat voortse Muziekkapel van net Het Raadhuisplein heeft twee nieuwe 'sieraden'. Hoog boven het
te spelen. Niemand die ons na de oorlog was nog wel verkeer torent de kerstboom uit. Wie de moeite neemt om over
aandacht
plaats voor het plein te lopen moet beslist even goed kijken naar de haringschenkt. Een
kar van Arie Koper. De kar, die een waar ontmoetingspunt
~Fv
T- vl
I
hem.'
fietser komt
De dirigent
'Een grote vormt voor half Zandvoort, is namelijk nieuw. Hilly Jansen heeft
voorbij
op
T . -, i
T
liefde
voor de buitenkant prachtig beschilderd met een typisch Zandvoorts
weg naar een
meld VOOral
marsen heeft tafereeltje. De binnenkant biedt nog een historische verrassing.
warme behij me echter Nee, niet zozeer de hoofden van Arie en zijn vrouw (die zijn nog
stemming
tamelijk jong). Achter hen stralen afbeeldingen van oud-Zandwant
op
___^_^__________. bijbrengen.
voort je tegemoet, zoals het oude postkantoor en het tramgekerstavond is
Gelukkig is bouwtje. Nederlof heeft ruim dertig oude foto's vergroot en aan
het altijd koud, ook in de mu- het marcheren grotendeels uit een speciaal procédé onderworpen, zodat de foto's voor een tlziektent.'
mijn benen verdwenen, maar buis gehangen kunnen worden. „Ze zijn vochtvast," verzekerde
'Ik lever op een dag mijn in- ik mag nog altijd graag luiste- Arie me, „en in de loop van het jaar zullen we steeds weer andere
strument in en speel geen noot ren naar Satchmo en Red die ophangen."
meer. Er gaan vele jaren voor- op onvolprezen wijze 'The
bij en op een dag zie ik in een battle hymn of the republic'
etalage van een tweedehands- blazen.'
winkel in Utrecht een trompet
liggen. Ik heb natuurlijk nooit
Thys Ockersen Wat is er toch aan de hand op het grasveldje bij de Sophiaweg?
mijn eigen trompet gehad.
Een bulldozer heeft de groene graszoden aan de kant geschoven.
Maar als ik het glimmende ge- Dit is liet zevende verhaal van Thys Het ziet eruit alsof er een wedstrijd 'ploegen voor ontevreden
val aan de mond zet, kan ik er Ockersen. Voorgaande afleveringen boeren' is geweest. In ambtenarentaal heet het: 'hier komt een
deze serie verschenen in het
nauwelijks op spelen. De trom- van
Zandvoorts Nieuwsblad van 30 sep- ecolint'.
pet wordt een mooi ornament tember, 14 en 28 oktober, 11 en 25 Dat vermeldt ook het bordje dat erbij staat. In gewone mensenop de boekenkast. Menig be- november en 9 december.
taal'betekent het dat-de duinen terugkeren. Je moet weer kunnen rollen door het helmgras en kunnen wegduiken achter een
duindoorn.
Foto Archief Arie Koper

'Terwijl ik op les allerlei mar'De jaren gaan voorbij en de
sen moest leren spelen, pro- jeugdkapel is inmiddels zo uitbeerde ik thuis Louis Arm- gedund dat de resterende lestrong na te bootsen. Ik had den bij de officiële kapel woreen lp van de film 'The five den ingedeeld. Ik zit nu met
pennies' over het leven van pis- twee andere trompetspelers.
tonspeler 'Red' Nicholls. Het Een oude kruidenier met een
hoogtepunt van de film was horrelvoet, die dus nooit meehet nummer 'The battle hymn looptmet de optochten, en een
of the republic' waarin Nicholls ambtenaar van de PTT.'
en Armstrong tegen elkaar op'Niet alleen op feestdagen
boksen en een schitterende zijn we uitverkoren om de
partij wegblazen. Als ik al niet Zandvoortse bevolking van
Satchmo kon imiteren, dan muziek te voorzien, pok in de
wist ik op z'n minst een perfec- zomer treden we op in de mute mimepartij ten beste te ge- ziektent die midden in de
ven bij het afspelen van de dorpskern staat. Qua populaplaat.'
riteit moeten we het echter altijd afleggen tegen een muziekkapel die begint als Tirolerkapel en na de pauze zich verkleed heeft tot Boerenkapel en
De jeugdverhalen van Thys
veel fratsen uithaalt. BovenOckcrsen zijn gebundeld in
dien worden ze altijd aangehet boek 'Zimmer mit
vuld met de Selvera's, die
Frühstück'. Deze
'Twee reebruine ogen' zingen
verhalenbundel is vrijdag
en met het komische duo de
uitgekomen en is
Wama's. Daar kunnen we niet
verkrijgbaar bij de Bruna
tegenop.'
voor 24,95 gulden. Lezers
'Meneer W. beseft dat hij ook
van het boek worden
iets aan zijn sullige repertoire
getrakteerd op enige extra
moet doen, dat voornamelijk
verhalen die niet in de krant
uit marsen bestaat. Hij gooit er
verschijnen
een paar swingende nummers
doorheen en constateert glunFoto Andre Lieberom
derend dat hij meer applaus
oogst.'
'Hij heeft echter iets met
marsen. Die marsen zitten er

Pleingenoegens

van marsen

Back to nature

Katten

Burgerlijke stand

m.

Berichten
__
en tips voor
*-'
M
deze rubriek met
11 <dl O. <f3
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein! 2. Tel:023-5718648.
of Faxen:023-5730497.

Kerstman
per koets
ZANDVOORT - „Ho, ho,
ho," riep niet kerstman Klaas
Koper, maar koetsier Jaap
Kroon naar zijn paarden. Santa Claus kwam dit jaar niet
met rendieren uit de hemel
glijden, maar een open koets
reed hem door het dorp. „We
wilden nu de kerstmarkt niet
door ging toch iets bijdragen
aan de kerstsfeer," vertelt
Jaap Kroon. Het idee kwam
van de Ondernemers Vereniging Zandvoort (OVZ), waar
Kroon al dertig jaar deel van
uit maakt.
„De laatste jaren doe ik dit
soort dingen vaker. Ik ben bijvoorbeeld ook de chauffeur
van sinterklaas geweest. Toen
ze me vroegen om een rijtuig
uit de schuur te halen om de
kerstman rond te rijden, dacht
ik: wat leuk, dat doe ik."
Het feestelijke duo deelde
manderijntjes uit. Ze werden
trouwens niet alleen in het
dorp gesignaleerd, maar ze
brachten ook een bezoekje aan
Nieuw Unicum.

Periode: 12 tot en met 18 december 1998
Geboren: Scott van deiZwaan, zoon van Wilhelmus
Johannes Gerardus van der
Zwaan en Astrid Gerdina Enzendorf. Boris van der Spek,
zoon van Dirk van der Spek en
Elisabeth van der Wilt.
Overleden: Bertur, Jacobus
Roose (67 jaar). A'jram Muller
(72 jaar).

Kerkdiensten

nooit kunnen

Katten, kittens, wat oudere
katten, katers en poesjes; het
Dierentehuis Zandvoort is er
vol van. Letterlijk, want in het
dierentehuis verblijven mpmenteel zo'n 26 katten. Die
katten zijn op zoek naar een
nieuw thuis. Sommigen zijn
gebracht door de eigenaar, die
er om de één of andere reden
niet meer voor kon zorgen; anderen zijn zwervend op straat
aangetroffen.
De katers en poezen hebben
verschillende kleuren, variëren in leeftijd van circa vier
maanden tot rond de acht
jaar. De karakters zijn net zo
verschillend als het uiterlijk,
dus zit er vast en zeker een kat
naar wens tussen.
Meer informatie over deze
katten of één van de vele andere dieren die een leuk, nieuw
thuis zoeken, is te verkrijgen
bij het Kennemer Dierentehuis Zandvoort, Keesomstraat
5, tel. 023-571.3888.

Hervormde Kerk: donderdag
23 uur: SOW, J. van Leeuwen,
kerstnachtdienst, mmv Hervormd Kerkkoor en The New
Choir Singers. Vrijdag 10 uur:
SOW in Gereformeerde Kerk.
Zaterdag 15 uur: kerstviering
voor kinderen. Zondag 10 uur:
ds. J.P. Dondorp uit Heemstede.
Gereformeerde Kerk: donderdag 23 uur: SOW in Hervormde
Kerk. Vrijdag 10 uur: SOW. ds.
Van de Vate. Zondag 10 uur:
ds. Kievit uit Velsen.
Agatha Parochie: dinsdag 10
uur: kerstviering met ouderen.
Donderdag 19 uur: kinderdienst. Donderdag 23 uur:
nachtmis met pastor C. van
Polvliet. Vrijdag 10.30 uur: pastor D. Duyves. Vrijdag 15 uur:
kindje wiegen. Zaterdag 19
uur: geen dienst. Zondag 10.30
uur: viering.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB: vrijdag 10.30 uur:
kerstviering, ds. S. van deiMeer uit Haarlem.

Weekendiensten
POLITIE: Alarmnummer 112.
Anders tel. (023-) 5745111.
BRANDWEER: Alarmnummer 112. Anders (023-)
5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: 023-5319191.

Raadselachtig
Ik heb een hele bijzondere kerstkaart gekregen van iemand,
maar er staat helaas geen afzender op. Het is een rode kaart met
de afbeelding uit de bijbel van het echtpaar Keur uit 1748. De
afbeelding stelt de dood van ELi voor en hoort bij I. Sam. IV. 18.
Iemand wenst mij Goede December Dagen en een optimaal
1999. Ik zou zo graag weten wie mij hiermee verrast heeft.

Vlagvertoon

HUISARTSEN: (in het weekend en 's avonds) (023-)
5730500.
Park Duijnwijk heeft zijn hoogste punt bereikt, zo meldt een van
onze lezers. En dat valt op. Temeer daar de vlag op het hoogste
GEZONDHEIDSCENTRUM
punt vorige week ondersteboven hing.
(tel. 5716364): uitleenmagazijn: 13.00-14.30 weekdag.,
spoedgevallen za en zon: doktersdienst 0900-1515.
APOTHEEK: Zeestraat Apo- Laatst ging ik een keer met de trein. Dat viel niet mee, althans.
theek, J.W. Neutel, tel. (023-) zo lang ik buiten stond. Zowel op het station van Zandvoort als
5713073, openingstijden (al- in Haarlem miste ik op één minuut de trein en moest dus 29
leen voor recepten): zat minuten wachten in de kou op het perron. Maar eenmaal in de
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, trein viel mijn mond open. Waar is die afschuwelijk uitgewoonde
zon 11.30-12.30 en 17.00-18.00 Strandsprinter gebleven? Prachtige nieuwe lavendelblauwe
uur. Info (023-) 5713073.
banken, een gewone indeling van de coupé en zelfs geen tocht.
WIJKVERPLEGING: (spoed- Volgens een fervent treinreiziger is een van de Strandsprinters
gevallen in weekend en 's in Zoetermeer gesignaleerd. Het andere treinstel schijnt in
avonds) tel. 0900-1515.
Haarlem gerenoveerd te worden op dit moment.

Strandsprinterexit

Boudewijn komt gratis

Kinderkerk
Saai hoeft de kerk voor kinderen niet te zijn. In de Hervormde Kerk vertellen kinderen op Tweede Kerstdag zelf
het kerstverhaal en mogen ze
inspringen op een ander mooi
verhaal. De toegang is gratis.
Ook ouders, opa's en oma's
zijn welkom.
Ook de katholieke kerk
(Agatha Parochie) besteedt
veel aandacht aan kinderen.
De nachtmis om zeven uur is
speciaal op hen gericht. Zij
mogen verkleed komen en
worden gevraagd iets mee nemen om op te trommelen,
want dan kunnen ze daadwerkelijk participeren tijdens het
Een paar vrolijke kerstmannen en -vrouwen
vorige week in de krant stond. Wie de oplossing
afsluitende lied: 'Laat de bel,
voor maandag 28 december inlevert op liet
deelden zaterdag in het dorp versnaperingen uit
laat de beltrom horen, Chriskantoor van hcï Zandvoorts Nieuwsblad
namens het Zandvoorts Nieuwsblad en de
tus is geboren.'
Ondernemers Vereniging Zandvoort. Daarmee
(Gasthuisplein 12), maakt kans op een diner voor
Op Eerste Kerstdag krijgen
twee personen bij restaurant Het Wapen (ter
vestigden ze nog eens extra de aandacht op de
de kleintjes de kans om de stal
waarde van honderd gulden) of een waardebon
gezamenlijke actie rond Kerst. Het Zandvoorts
uitgebreid te bekijken tijdens
van honderd gulden, te besteden bij Cortina
Nieuwsblad verloot namelijk twee prachtige
het 'Kindje wiegen'. Dat begint
I'oU) Amlir Ui-bi-roni om drie uur.
1'rijzen onder de inzenders van de kerstpuzzel die Modes

Op verzoek van Nieuw Unicumbewoner Martijn (recbts) heeft
Boudewijn de Groot (links) zondagmiddag een gratis concert
gegeven op de Brinck. Hij begeleidde zichzelf op zijn gitaar en zong
zijn bekende bits. Als bedankje ontving de beroemde zanger een
doos mei wijn.

Tony Zwenne, medewerkster van Nieuw Unicum, keek toe bij de
overhandiging. Overigens beloofde Boudewijn de Groot de
zanglustige Nieuw Unicumbewoner dat hij een keer mot hem mag
optreden als bij zelf een liedje schrijft
Kot<> K n n n Schut
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Het BRUNA team wenst u hele
gezellige kerstdagen en
een gelukkig maar vooral gezond 1999
La BONBONNIÈRE

Grote Krocht 3

Bonbons . Chocolade . Taarten

w&nst u, eert

KINDEROPVANG VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

wenst
u een gezond
1999
met veel vriendschap
en vrede

Prinsesseweg 36
Zandvoort
Op kwalitatief hoog niveau verzorgen wij ook in het nieuwe
jaar professionele opvang voor
uw kind.
Team Ducky Duck

Tel. 5730042

Centrale verwarming
Gas- en ohestookmstallaties
Luchtbehandeling

VANDENSENenZn.
CENTRALE VERWARMING
Bilderdijkstraat 30
tel 023-5712972

goed,
gezond en

voor hem en haar

Dierenarts

DEKKER
Lijsterstraat 7

Uitsluitend volgens afspraak
('s maandags gesloten)

Tel. 571 58 47

wenst alle dieren en
hun baasjes
een gezond en
voorspoedig

BRUNA BALKENENDE
Grote Krocht 18
2042 LW ZAND VOORT

Schoolplein 4, Zandvoort Tel. 023-5715880

Wenst alle klanten en
bekenden een
Voorspoedig Nieuwjaar

1999

tel.:023-5716033

"Fiaba"

De Z.R.B.

Interieur- adviesbureau

gezellig 1999

Wenst alle
leden en een
ieder die kaar
een warm hart
toedraagt

Wénst iedereen
Zandvoortse Verzekerings Service
en Karl Grannetia Vastgoed

bakker

Coiffures
MSernard'JLlntat

Met dank voor uw vertrouwen in het afgelopen jaar
zullen wij ook in het komende jaar voor u klaar staan.

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

W ij wensen u een

V

wensen cliënten en

een goed ingericht 1999
Oosterparkstraat 54, 2042 AT Zandvoort

EEN GEZOND EN
VEILIG 1999

bekenden een

BALK
Hogeweg 28 - tel 571 29 89
Grote Krocht 21 - tel 571 84 73

voorspoedig nieuwjaar

Hel mersstraat 11
Zandvoort. Tel. 023-5712150

JM Coiffeurs

LOODGIETERSBEDRIJF

SPOLDERS BV

Wij:

Curiestraat 2/G, 204! CD Zandvoort
Postbus 58, 2040 AB Zandvoort
Telefoon 023-5712630
Telefax 023-5730074

Monique, Mandy,
Shirley, Riek enjos
jan koster
bouwen aannemingsbedrijf

zeestraat 40, 2042 Ie zandvoort
telefoon 023-5712013
wenst cliënten en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar

Loodgieter en c v-installateur

wensen
al onze cliënten
een

Firma:

goed uiteinde

en

wenst al haar klanten
een warm en gelukkig
1999
Zandvoort 023-5717959

Wenst vrienden en
bekenden een voorspoedig
1999

1999
zaterdag 2januan
zijn wij gesloten

Ondernemers Vereniging Zandvoort

1999

erkend
VNI
installateur

een voorspoedig

Galery Kerkstraat
tel. 5714040

Wenst al haar
leden en
aankomende leden
een suksesvol
en gezond

• U4MBM •
Haltescraat 33, 2042 LK Zandvoort
Telefoon 023-57I5584

LUKON TWEEWIELERS
WENST IEDEREEN

prettige kerstdagen
en een
gelukkig nieuwjaar.
Lukon Tweewielers, Kochstraat"8, Zahdyoort, 023-5716504'

Accountants kantoor
drs. H.G. Huppelschoten
Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur
accountantscontrole / jaarrekening • belasting adviezen
administratieve dienstverlening • managementondersteuning

Thorbeckestraat 18, 2042 GM Zandvoort. Tel. 5719396. fax 5731191
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Personeel van

Wij wensen alle
vmenôen en bekenden
een goed en gezond

iedereen een
swingend 1999

MiCHAEL L!JESEN

sportief
199
u
Kerkstraat 16
Zandvoort

1999
Hamy-Toos-BussTaTion

Oudejaarsavond
open van
24.00 tot 05.00 uur
Haltestraat 20

z

P.S. Enquête inleveren 4-1-1999 na 15 00 uur

Ik wens ledereen
een vredig, liefdevol,
gezond en gelukkig

Driclgeclmi

•aiw

Oeé laaisie jaar meC ,,19

Jkom£

eraan. Voor dl a l oijzondlcre jaar

Nieuwlaar.

wenst net Ijeséwuir van Zllov^ U
nel ailerlbes£c in een

DRUKKERIJ
VAN PETEGEM BV

Wwtns&lZ

^ , -een

'aafarista

Sonja v Soolmgen

die gezondlneidl.

Kerkepad 6, telefoon 5712793

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF

SMEDERIJ

De

GANSNER & CO.
Brederodestraat 60 - Tel. 5715068-5713612

"Singer"

wenst u een
gezond en gelukkig 1999

Aan allen veel geluk en
voorspoed toegewenst

Van Stolbergweg l, 2042 NW Zandvoort
Telefoon 5717093
Wij wensen u een heel gelukkig 1999

Zeestraat 48

Achterweg l Tel. 5730068

r

wenst iedereen
een goed getrimd
en gehoorzaam

DE RÖZENOBEL ANTBER

Een bloemrijk 1999

1999

en gelukkig 1999

\venst u prettige
feestdagen
en een gelukkig en gezond

wenst al z'n clientèle
een gelukkig en
gezond 1999

een heel gezond

I/W- EN VERKOOP A NTIEK- CURIOSA- DECORATIES

wenst u
bloemenmagazijn

BP LEHMAN

Voor alle mensen

ERICA
Grote Krocht 24, Zandvoort j
Auto Reinigings Techniek Visser
en medewerkers wensen u een

v. Lennepweg 4

Timmer- en onderhoudsbedrijf

HANS v.d. DONK

stralend en glimmend

Slagerij
Vreeburg

Lijsterstraat 9-Tel. 5718560

^

^

winkel

Haltestraat 75 Zandvooit tel 023-5718949

1999!!

Wij wensen Iedereen

K Onnesstraat 21, tel 5719828

hele gezellige
Haltestraat 54

Bakkerij Paap

Kerstdagen en een
smaakvol 1999 I

wensf iedereen
een héél smakelijk

Pasteurstraat 4
Tel. 5731967
Potgieterstraat 24
Tel. 5712865

Tot ziens bij Mollie & Co.
Han, Harro, David en Dennis

1999

wenst
iedereen

Het Nederlandse Rode Kruis
Afdeling Zandvoort
J

WENST U ALLEN,
PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN
GEZOND

een gezond en
tevreden 1999

Audi

V-A-G

AUTO STRIJDER BV
Burg van Alphenstraat 102
Van Lennepweg 104, Zandvoort,
telefoon 023-5714565
Wij wensen al onze cliënten een
goed rijdend

1999

AANNEMINGSBEDRIJF

LOUIS RIJNDERS

Vv
D

1999!

Nieuwjaarsreceptie, zaterdag 9 Januari 1999 van
15 00 uur tot 17 00 uur m het Rode Kruis gebouw
aan de Nicolaas Beetslaan 14

Wij zorgen
dot het
het komende
jaar weer
lekker loopt.

Zandvoort/
Bentveld
wenst u een zeer
voorspoedig

1999

Dr. de Visserstraat 15
Tel. 5718192
wenst u

een
*

BO
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de bond voor vijftig-plussers

Wenst iedereen
gezellige
kerstdagen
en een

BESTUUR ANBO ZANDVOORT
(de bond voor vijftig-plussers)

voorspoedig

J. van Campen & Zn
Corn Slegersstraat 2
Zandvoort

1999

wenst iedereen een gezond
BLOEMSIERKUNST

Wij wensen u
een heel gelukkig
g

J öluljS
De

specialist
m al uw bloemwerken

Wij wensen u een

en voorspoedig

19991
Wilt u hd worden, bel dan 57 12602.

1999

Manfredo
honden en poes

\Haltestraat 65, Zandvoort, tel. 5712060

1999
een plezierig wonen,
werken en vertoeven in
Zandvoort toe.

.

H. Franssen

wenst al kaar (eden in

zonweringen
KINDERMODE
EN SCHOENEN
wenst iedereen een héél goed
en gezond 1999
HALTESTRAAT 45, ZANDVOORT

Voltastraat 32
Zandvoort
Tel. 5714623
wensf iedereen een zonnig 1999

^Ouderenpartij
AOV/Unie 55+
wenst al haar
sympathisanten
een voorspoedig

1999

as
;?«S

^
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4
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: l BESTE KOOP
' \CONSUMENTENGIDS,

BESTE K
ICONSUMEN-,

Atag
gas/elektro
fornuis
• 4 branders: lx
groot, l x sudder en
2x normaal • turbo
oven met mixed grill
set • schakelklok
• ruime uitneembare
stalen berglade
• met hardglazen
sierdeksel
Van 1699.-

Daewoo magnetron
• vermogen 800 Watt • inhoud 18 liter
• 4 vermogensstanden
Daewoo
• timer • draaiplateau
23,5 cm • ontdooien
met behulp van de
tijdschakelaar
Van 239.TA»"»

1:;!
liöOITCiEREN,

Bosch wasautomaat

Koelkast

• centrifuge: 600-1000 t.p.m. • aquanoom-systeem
•elektronische
programmabesturing
• traploze temperatuurkiezer • elektronisch
geregeld inbalanscontrole systeem
45AIRMILES
Van 1299.-

• inhoud koeler 160 liter en vriezer 16 liter
• regelbare
thermostaat

• 2 draadroosters
Van 399.-

11 AIR MIIES

55AIRMIUS
IBESTEKOOP^
\CONSUMENTENGIDS.

Moulinex compacte oven
• oven voor het bakken, ontdooien en verwarmen
van broodjes, pizza's en
|
-^
gratineerschotels
• vermogen 800 Watt
• regelbare thermostaat

• incl. roosteren schaal
Van 149.-

Bosch wasemkap
• radiaalventilator met 3-standen
kan in de afwasmachine
'
gereinigd worden
Van 349.-

3A1RMUES

. metalen vetfilter,

11 AIR MUIS

AEG wasautomaat
• centrifuge: 700-1000 t.p.m ol
• sensor geregelde
waterdosering
• gebruiksvriendelijke
programma- en
temperatuurkiezer
Van 1299.-

Beko vrieskast

• inhoud 96 liter • handmatige ontdooiing
• 2 uitschuifbare laden
• l invriesvak met klep

• elektronische vonkontsteking • gescheiden
geëmailleerde
pannendrager
Van 239.-

AEG
39AIR MILES

• 3 controle lampjes
Van 549.-

Q,,

17 AIR MILES

7;AIRMIIES

thermostaat • maxi-filter
• uitneembare binnenpan
• kijkvenster • koele
wanden • micro filter
mandje

/

W<»»&"""&

7AIRMILES

Van 249.-

JBI

v

BESTE K
\C0^4SUMENTENGIDS.

./V/S

B r au n staaf mixer
• voor hakken, mengen en pureren
• sterke en stille 200 Watt motor
• afneembare RVS-staafmixervoet
• waterdicht motorhuis • unieke
hakmolen met direct koppeling
aan motorhuis

Van 99.95

Frigidaire vrieskist
ma's met 2 reinigingstemperaturen
• thermodry-droogsysteem • bestekkorf
met 2 uitneembare units

3BAIRMILES

Van M99.-

systeem • tijdschakelaar
instelbaar tot 140 min.
• Led indicatie indien
pluizenzeef gereinigd
moet worden • speciaal
'luchten' programma
Van 549.-

18 AIR MILES

• inhoud 112 liter • invriesvermogen 9 kg/24 uur
• regelbare thermostaat
• dooiwaterafvoer
• indicatielampjes
'in bedrijf','invriezen' en
'te warm'
13 AIR MILES
Van 449.-

\\\»

wm

Koop nu t
betaal in 2000!

B^V-i.'

Koop nu,
betaal in 2000!

Vraag naar de voorwaarden in onze filialen.

Vraag naar de voorwaarden in onze filialen.

Ook bij u in de buurt zit een Valkenberg,
bel voor het dichtstbijzijnde filiaal:
(0411)650651.
(7 dagen per week, 24 uur per dag).

DeValkenberg filialen hebben een
assortiment bestaande uit: audio, ktv, video,
computers, printers, telecommunicatie en
huishoudelijke apparaten.

dinsdag 22 december
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Softballers van TZB vormen de beste
ZANDVOORT - De strijd om de titel Sportploeg van het jaar
1998 werd zondagavond afgesloten met volleybal in de Korver Sporthal. Het softbalteam van TZB liet zich op dit laatste onderdeel niet meer verrassen en mag de beker voor een
jaar in de prijzenkast zetten.
In de sfeervolle sporthal
streden de zeven teams op het
scherpst van de snede voor de
punten. De strijd bleef echter,
zoals het gehele jaar, zeer
sportief. Dit op initiatief van
Kenamju georganiseerde sportieve evenement kende een
spannend verloop. De teams
moesten elke maand een ander sport onderdeel beoefenen. Zo werd er aan de conditie
gewerkt, werd softbal, badgolf,
minton,
handbal
en
hockey
ge-'
speeld. Als afsluiting stond
het volleybal
op het programma.
Vanaf
de
start was het Kenamju en
Identico dat de leiding in het
klassement opeiste. Doch halverwege het toernooi kwamen
de teams van ZVM-handbal en
TZB-softbal beter in het ritme
en deze twee teams beheersten verder de strijd. Kenamju
en Identico vielen wat terug.
De teams van Badminton Dirk
van den Nulft, de hockeyers
van ZHC en de Zandvoortse
Reddings Brigade vertoefden
het gehele jaar in de onderste
regionen." Voor deze teams,
maar ook voor de winnaars
ging het om het meedoen, Het
plezier stond voorop," stelde
Ruud Luttik van de Kenamju.

fraaie beker, in ontvangst nemen.

De slotavond stond in het teken van de strijd tussen TZBsoftbal en ZVM-handbal. Bij
winst van de handbalvereniging zou de overwinning daarnaar toegaan. Zover lieten de
softbalsters het echter niet komen. In het onderlinge volleybaltreffen bleef TZB met 17-11
aan de goede kant van de score
en mocht de, door de Sportraad beschikbaar gestelde

De organisatie maakt op 14
januari 1999 het speelschema
bekend voor het nieuwe toernooi. Eind januari zal het eerste onderdeel op het programma staan. Gezien het feit dat
er nu al reeds meer teams geinterresseerd zijn zal de organisatie er wel inslagen het geheel
tot een goed en gezellig feestijn te laten worden.

Thai/kickboxer
Peter Aerts
oppermachtig

De derde plaats was voor de
Kenamju, gevolgd op de vierde
plek door Identico en vijfde
werden de badmintonners van
Van den Nulft. De ZRB en de
ZHC deelden de laatste plaats.
De deelnemende teams kozen
de ZRB als het sportiefste
team, hetgeen ook een mooie
beker opleverde.
was
„Het
voor de eerste
keer dat we zoiets georganiseerd hebben,
maar het was
meteen
een
groot succes,
het sloeg erg
aan, "meende Lu
dan ook al volop bezig met de
tweede editie voor het jaar
1999. Dan worden ook diverse
sportonderdelen
beoefend,
maar we hebben nu al meer
deelnemers dan dit jaar."
Aan het toernooi voor volgend jaar doen dezelfde teams
mee, alleen Identico trekt zich
terug. Daarvoor komen in de
plaats een team van de politie,
de basketbalvereniging The
Lions en zaalvoetbalvereniging Zandvoort Noord. „We
hebben nog plaats voor een
team, maar opgave moet wel
snel gebeuren," aldus Ruud
Luttik, telefoon 5719171.

ZANDVOORT - De bij de
Zandvoortse sportvereniging
AFAFA trainende wereldkampioen
Thai/kickboxer
Peter Aerts leverde een unieke prestatie. Voor maar liefst
63.000 toeschouwers in de
Tokyo-dome behaalde hij
voor de derde maal de prestigieuze K-1 Grand Prix titel
"King of the Kings'.

Handballers van
ZVM eindigen op
de tweede plaats

ZVM-zaterdag komt
in tweede helft los
ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen speelde een-uitstekende wedstrijd en won met
5-0 van AMVJ. Vooral in de
tweede helft waren de Zandvoorters op dreef en scoorden vijfmaal.
In de eerste helft moest
Zandvoortmeeuwen optornen
tegen de straffe wind en ondervond het fel tegenspel van het
zeker niet zwakke AMVJ.-Zelfs
doelman Michel Winter moest
eenmaal gestrekt naar de hoek
om een doelpunt te voorkomen. AMVJ was in deze fase.
wat sterker doch Zandvoortmeeuwen legde een goed spelletje voetbal op de uitstekend
bespeeldbare grasmat. De
Zandvoorters zagen Ferry van
Rhee, na een voorzet van Ruud
van Laere, voorlangs schieten
en bewaarden het spektakel
voor de tweede helft.
In de tweede helft brak de
strijd pas echt los. Zandvoortmeeuwen speelde de bal in
hoog tempo rond en bracht de
defensie van AMVJ aan het
wankelen. Na tien minuten
brak Zandvoortmeeuwen de
ban. AMVJ werd in de defensie
vastgezet en kon de druk niet

lang weerstaan. De actieve en
gevaarlijke Ruud van Laere
opende de score waarna Pieter
Brune even later de tweede
treffer liet noteren, 2-0.
De strijd was toen al beslist.
AMVJ kon geen vuist meer maken en liep constant achter de
Zandvoorters aan. Zandvoortmeeuwen bleef geconcentreerd en gemotiveerd voetballen en voerde de score verder op. Ruud van Laere kopte
de bal perfekt langs de AMVJdoelman en dat was het teken
om aan enig gallery-play te
gaan doen. De bezoekers werden van het kastje naar de
muur gestuurd. „Het liep als
een trein," zou coach Fred van
Rhee na afloop stellen.
Invaller Gareth Davies
scoorde uit een scrimmage en
vervolgens bepaalde Ferry van
Rhee de eindstand op 5-0.
„Voor het vele publiek was
het heel leuk om te zien," ging
Van Rhee verder. „We toonden
een enorme vechtlust en bovendien werd er heel goed gevoetbald. Ja, over het eerste
gedeelte van deze competitie
ben ik best tevreden. De sfeer
is perfect, we staan er goed
voor maar we zijn er nog niet."

ADVERTENTIE

MEDEDELING AAN ONZE LEZERS
Hieronder vindt u het kaartje afsebeeld waarmee de bezors(st)ers
van het Zandvoorts Nieuwsblad u vanaf 22 december een voorspoedis nieuwjaar willen wensen. Het symbooltje in de bovenhoek
en de versierins aan de zijkant zijn in kleur uitgevoerd.

IntGrLanden
sprElgroep
De bezorg(st)er van

wenst u een voorspoedig 1999
Als lesitimatie heeft de bezors(st)er een bezorgbon (zie onderstaande afbeeldins) bij zich, waarop onder meer haar/zijn naam en
adres staan en het afleveradres waar de bezors(st)er de kranten
afhaalt. De bezors(st)er is verplicht het aangeboden kaartje ook
daadwerkelijk aan u af te geven.
Met deze mededeling willen wij bijdragen aan een goed verloop
van dit jaarlijkse gebruik.
Alle medewerk(st)ers wensen u fijne feestdagen
INTERLANDEN SPREICHOEP

DiiEORGDOtJ
Voltjnumner in rit r
Vol^nuumor in routo:

De verspreiding loopt van:

Tel . :

Hccknr. :19<30
Uciurgcr:

B«orgwijk:

UiLv.il^'j: 3

Datum aanmaak: 08/12/199E
Rit:
42

Aantal Foldernaam

Indruk

Bosorg op tijd, houdt u aan do opgegeven dag (on)
Do betaling ontvangt u iod oro ttraeda waok in da maand
Rayonkantoor:

Intcrlnnden Sprclgrocp Amst e r dam

Tel:

020-G1384«

ZANDVOORT - TZB heeft
zich knap hersteld van de vorige week geleden nederlaag.
Nu werd in de uitwedstrijd
van DSC '74 met 1-6 gewonnen en nemen de Zandvoorters de eerste plaats weer in.
Heemstede staat er theoretisch iets beter voor, maar
TZB ontmoet deze ploeg nog
tweemaal te beginnen op 10
januari 1999.
Trainer Joop Blom wist zijn
spelers weer op scherp te zetten en met veel vertrouwen
werd de strijd tegen DSC '74
aangepakt. De Haarlemmers
speelden technisch best wel

Joop Blom zet TZB weer op scherp
aardig voetbal maar waren tegen het fysiek sterkere TZB
niet opgewassen. Ben de Jong
gaf TZB een steuntje in de rug
door na een kwartier voetballen de score te openen. Vervolgens was het Mischa Tibboel
die de stand verdubbelde. Tibboel, die vorige week werd gemist, bleek ook dit keer met
zijn goede wedstrijdmentaliteit een voorbeeld voor zijn
teamgenoten.
Een kwartier voor het rustsigmaal kwam DSC'74 plotse-

ling terug in de wedstrijd. De
Zandvoortse defensie keek vol
onbegrip naar elkander en de
Haarlemse spits scoorde, 1-2.
De Zandvoorters moesten
even terug, doch de defensie
hield verder de deur dicht.
In de tweede helft controleerde TZB de strijd weer en
bepaalde het spelbeeld. Dennis Schrader zorgde voor een
veilige 1-3 en Riek de Haan liet
nogmaals zien het scoren niet
verleerd te zijn, 1-4. DSC'74
was geslagen en wisselde een

paar spelers. Dat kwam hen
duur te staan toen een speler
rood kreeg en vervolgens de
volgende speler geblesseerd
werd afgevoerd. Met de negen
Haarlemmers had TZB toen in
het geheel niets meer te stellen.
De Zandvoortse combinaties waren een lust voor het
oog en meerdere doelpunten
konden niet uitblijven. De lijstaanvoerders op de topscorerslijst, Mischa Tibboel en Riek
de Haan, bepaalden uiteinde-

lijk de eindstand op 1-6. TZB
gaat nu aan de leiding en zal na
een korte rustperiode de draad
begin januari meteen weer
proberen op te pakken met het
oog op de belangrijke wedstrijd tegen Heemstede.
,,We hebben ons goed hersteld van de nederlaag van vorige week," stelde coach Joop
Blom.,,De jongens waren weer
scherp en dat zag je aan het
vertoonde spel. Ons spelletje is
de tegenstander onder druk
zetten. Dan zijn we op ons
best. Fysiek zijn we sterk maar
we moeten de tegenstander
geen ruimte geven. Tot nu toe
gaat het erg lekker."

ZVM kan in strijd met KFC kan niet overtuige:
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen sloot het jaar
1998 niet erg overtuigend af.
Door met 4-1 te verliezen van
KFC is de positie na de eerste competitie helft er niet
erg geruststellend.
Tegen het in de kop van de
ranglijst verblijvende KFC
hield Zandvoortmeeuwen in
het eerste kwartier goed stand.
Van het grote verschil op de
ranglijst was op het veld nauwelijks iets te bespeuren. De

Zandvoorters maken echter in
de meeste wedstrijden wel een
foutje en daar profiteren de
meeste tegenstanders meteen
van. Zo ook KFC dat op een 1-0
voorpsorng kwam toen bij een
vrije schop niet afdoende werd
gedekt en de spits ongehinderd kon inkoppen.
Na een half uur voetballen
werd balverlies op het middenveld genadeloos afgestraft.
KFC zette een snelle aanval op
en het was opnieuw raak, 2-0.
Tussen de bedrijven door bood

ZANDVOORT - De leden
van de Zandvoortse Bridgeclub speelden de zesde wedstrijd in de tweede cyclus.
Met nog twee wedstrijden te
gaan voeren de dames Van
der Meulen en Spiers de in het verschiet voor de dames
De Leeuw en Peeman. Met een
ranglijst aan.
score van 67 procent waren zij
Dat het met mevrouw Mole- veruit het sterkste paar in de
naar en de heer Koning weer B-lijn. De dames Van Deursen
de goede kant opgaat bleek tij-- en Van Duijn blijven het in
dens de wedstrijd op woens- deze lijn ook goed doen. Nu
dagavond. Met een fraaie 69 scoorden zij 61 procent, goed
procent score pakten zij in de voor de tweede plaats. De daA-lijn de eerste plaats. De he- mes De Leeuw en Peeman
ren Polak en Vergeest behaal- gaan hier comfortabel aan de
den 63 procent, waarmee zij op leiding, terwijl de tweede
de tweede plek eindigden. plaats wordt ingenomen door
Achter de dames Van der Meu- de heren Van de Pas en Hollen en Spiers vertoeven op een trop.
De C-lijn gaf een geringe optweede plaats de dames Heikomst te zien. Zeven van de
doorn en Paap.
Promotie naar de A-lijn ligt zeventien paren moesten ver-

Zandvoortmeeuwen toch goed
tegenspel en stelde de doelman van KFC enige keren zonder succes op de proef.
In de tweede helft keek
Zandvoortmeeuwen, opnieuw
door een persoonlijke fout, al
snel tegen een 3-0 achterstand
aan.
Zandvoortmeeuwen
kreeg even later de volgende
tegenslag te incasseren toen
Robin Schaapsmeerders met
een zware knieblessure naar
het ziekenhuis werd vervoerd.
Toen de Zandvoorters de

Van der Meulen en Spiers
blijven aan kop bij ZBC
stek laten gaan. In dit uitgedunde gezelschap waren de
dames Verhage en Visser de
besten met 64 procent. Op de
tweede plek met drie procent
minder volgden de dames
Kleijn en Veldhuizen. De eerste twee plaatsen worden onveranderd bezet door de dames Verhage en Visser en de
dames Eijkelboom en De Fost.
In de A-lijn van de competitie op donderdagmiddag waren mevrouw Lemmens en de
heer Veldhuizen goed op dreef
in de laatste zitting van de
tweede competitie. De teller
bleef steken op zeventig pro-

schrik te boven waren gekomen werd aangezet voor een
offensief. Daaruit scoorde Jordy Heidebrink voor Zandvortmeeuwen (1-3) en deze speler
kreeg even later de tweede
kans op een doelpunt maar
richtte net naast het doel.
Zandvoortmeeuwen
bleef
drukken maar doelpogingen
van Heidebrink en Barry Paap
leverden niets op. KFC loerde
op de counter doch meestal
greep debutant Dennis Meyer
keurig in. Meyer onderscheidcent. Op een achterstand van
twaalf procent eindigden de
dames Van Dillen en de
Muinck als tweede. Ondanks
een matige score werden de
heren Hogendoorn en Weijers
kampioen van de tweede competitie. Goede tweede werden
de dames Boon en Van der
Meulen. Drie paren mogen het
de volgende competitie in de
B-lijn gaan proberen.
Mevrouw Pellerin met partner pakten met 64 procent de
overwinning in de B-lijn, op
korte achterstand gevolgd
door de dames Eijkelboom en
De Fost. Vier paren promoveerden naar de A-lijn en wel
mevrouw Janssen en de heer
Santoro, de dames Eijkelboom
en de Fost, de dames Baard en
Spits en de dames Pellerin en
Rooijmans.

de zich door zijn karakter en
goede mentaliteit. In de slotfase liep KFC toch nog uit naar
een 4-1 overwinning.
,.Ik vond het een geflatteerde nederlaag," stelde trainer
Alex Heesemans. ,,We hebben
best wel kansen gehad tegen
een tegenvallend KFC. Ik vind
dit echt geen kampioensploeg
waarvan we eigenlijk niet hoe-

ven te verliezen. We moeten
echter slimmer worden. De
meeste tegenstanders profïteren van onze fouten en daaruit
blijkt dat die teams over meer
routine beschikken. Ook KFC
wachte op onze fouten en profiteerde daarvan. In januari
gaan we weer verder en we hopen dan meer punten te gaan
halen."

Mischa Tibboel (TZB) 12 X
Riek de Haan

(TZB) 12 X

Stein Metzelaar

(TZB)

8X

Pieter Keur

(ZVM.zat)

7X

Ruud van Laere

(ZVM.zat)

7X

De TZB-ers Riek de Haan en Mischa Tibboel maken de dienst
uit op de ranglijst. Afgelopen zondag scoorden deze schutters
twee doelpunten en maakten het gat met de achtervolgers
groter. Clubgenoot Stein Metzelaar scoorde niet maar blijft met
acht treffers op de derde plaats volgen. Van de zaterdagvoetballers van Zandvoortmeeuwen was Ruud van Laere het meest
doeltreffend door twee doelpunten voor zijn rekening te nemen.
Hij komt op gelijke hoogte niet teamgenoten Ferry van Rhee en
Pieter Keur.
ADVERTENTIE

ZVM-zaalvoetbal met moeite
langs stug Umuiden

g Nieuwsblad

Interlünden Spreigroop
behoort tot
Weqener Arcade N. V.

Op de laatste dag werd er gevolleybald

Tijdens deze zinderende finale wist Aerts al zijn partijen
binnen een ronde op knockout te beslissen. De acht sterkste Thai-kickboxers van de wereld waren aanwezig en vochten in een slopend poule-systeem om de hoogste eer. De
door de Zandvoorter PeterKoopman begeleide tweevoudig winnaar Peter Aerts gold
als favoriet voor de titel.
Het is voor Nederlandse begrippen ongelooflijk hoe populair deze jongens aan de andere kant van de wereld zijn, en
dat terwijl niemand ze eigenlijk kent. Bovendien werden
deze wedstrijden door Fuji televisie live uitgezonden en in
Japan door veertig miljoen kijkers gevolgd.
Peter Aerts moest vol aan de
bak maar vocht een uitstekend
toernooi. De overwinning op
de Japanse kampioen Satake
mocht er zijn. Deze Satake had
zich op een Amerikaanse universiteit met behulp van een
team inspanningsfysiologen
serieus voorbereid. Dit was
ook te zien. De anders wat pafferige Satake maakte een afgetrainde en gemotiveerde indruk. Dit positivisme werd al
j snel de kop ingedrukt toen hij
iets te enthousiast kwam inlopen.
Duidelijk onder de indruk
van diens onverwachte stootkracht besloot Satake het gevecht te ontwijken en zo zijn
verblijf in de ring te rekken.
Helaas voor hem kreeg hij nog
voor het einde van de eerste
ronde tweemaal een flitsende
knie op het lichaam te incasse! ren die hem verdere aspiratie
ontnamen. De strijd verliep
ook zo in de volgende ronde
tegen Bernardo en de finale leverde Aerts nogmaals een fantastische prestatie door winnend de ring uit te stappen.

Pak Rest
8
24

ZANDVOORT - Het ZVM zaal- den. Gerben Kraaijenoord en
voetbalteam is pok in de voor- Jordy Heidebrink zorgden
laatste wedstrijd van dit jaar voor een 4-2 voorsprong. IJongeslagen gebleven. Tegen muiden bracht met een fraaie
Umuiden verliep de strijd treffer de spanning geheel temoeizaam, doch in de slotfase rug en ging in de slotfase op
stelden de Zandvoorters de zoek naar de gelijkmaker.
Door het aandringen van IJzege veilig, 6-3.
De Zandvoorters kwamen in muiden kreeg ZVM meer ruimde strijd tegen het behoudend te, waarvan knap werd geprofivoetballende
teerd. Remco
Umuiden
Ronday en
Donny Visser
maar moeilijk op gang.
zorgden met
Remco Ronfraaie doelpunten voor
day zorgde
een 6-3 eindwel snel voor
een
voorstand.
sprong. doch "^^~"~~~"~~~ ~~•~~"~~~~~
De Zandvoorters
daarna was
het IJmuiden dat vanuit de de- staan dik bovenaan, alhoewel
fensie enige gevaarlijke aanval- het vertoonde spel zeker nog
len opzette. Uit die counters voor verbetering vatbaar is.
kreeg doelman Sander van dei- Morgenavond speelt ZandWal de bal tweemaal om de voortmeeuwen opnieuw een
oren, 1-2. Vlak voor de dpelwis- thuiswedstrijd. Op bezoek in
seling kwam ZVM langszij door de Korver Sporthal komt B&G
een treffer van Donny Visser. zvv.
De aanvang van de wedstrijd
In het tweede gedeelte van
de strijd kreeg ZVM wat meer is om tien voor half tien en de
greep op het spel van Umui- toegang is gratis.

Zandvoorters
staan
dik bovenaan

Jö' weet nCet wn^/ev
Programmering ZFM Zandvoort (per 01-02-98)

Pak de slee en kom tweede
Kerstdag naarMeubelboulevard
Amsterdam-Diemen. Hartelijk
welkom van 10 tot 17 uur.

Amsterdam

Maandag tot en met donderdag:
00.00-onX) ZFM Nonslop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-12.00 De Watertoren
12.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-20.00 ZFM Nonstop
20.00-22.00 De Kustwacht
22.00-24.00 Tussen Eb & Vloed

BAALBERGEN, HOUWEUNG INTERIEUR, MIINDERS,
MONDIIEDER. MONTÈl, OASE, VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER CENTRUM, STOK MEUBELCENTER, VALHAl.
Info: (020) 690 93 16

*

*

rvleiibelpicin Leiderdorp ligt aan cl c AA tussen Rotterdam en j
Amsterdam,

afslag

0 7 1 - 5 4 1 6 5 8 5 . Op
Montèl,

Leiderdorp.

Meer

informatie:

2e Kerstdag geopend: Stoute n beek,

Lcderlancl,

Valhal,

Houweling,

Baalbergen,

Kooreman, Slaapkamercentrum,MEUBELPLEIN /~- ,
Mi j luiers en Chairity.

LEIDERDORP

x

/

Vrijdag:
00.00-07.00
07.00-09.00
09.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-22.00
22.00-24.00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Rednctie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Sport
v/h Monopole (Live vanuit Hotel Hoogland)
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag:
00.00-08.00
08.00-10.00
10.00-12.00
12.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-24.00

ZFM Nonstop
Broekophalen
Goedemorgen Zandvoorl (Live vanuit Caté Neul)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits& Pnddock
üeCocquerell
De Kustwacht

Zondag:
00.00-09.30
09.30-10.00
10.00-12.00
12.00-17.00
17.00-19.00
19.00-24.00
21.00-24.00

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht
Kustwacht Report

NU OOK OP INTERNET - HTTP://SURF.TO/ZFM

dinsdag 22 december 1998
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Lekker autovrij winkelen in de Kerkstraat,
en dan voor de mooiste en leukste kerstkado's naar
De Gaper parfumerie en drogisterij speciaalzaak
Minimaal 15% korting op al onze geuren
o.a. * Nina Ricci, Cacharel, Paco Rabanne
* Versace, Calvin Klein, Lancôme,
* Hugo Bpss, Laura Biagiotti,
* Yves Saint Laurent, Estee Lauder,
* Montana, Rochas, Oscar de la Rente,
* Lacoste, Azzaro, Davidoff, Gucci, etc.

IC

Werken aan veiligheid bij de Politie Amsterdam-Amstelland gebeurt op vele fronten. De
ondersteunende taken van de centrale diensten zijn net zo belangrijk als het eigenlijke politiewerk.

Ben jij mans genoeg om bij
ons een stevige job weg te slepen?
Voor het Bureau Transport &- Techniek Zoeken we
vrouwelijke en mannelijke chauffeurs voor de functie
van

Kadootje kopen, kadootje krijgen?
Koopt u bij ons uw kerstkadootjes,
dan krijgt u van ons een leuke attentie

Medfewerlccstier
Wdütspore en
wegsleepregeling
Je wordt belast met het verslepen en verplaatsen van
voertuigen die stilstaan op een plaats waar dat volgens
de Wegenverkeerswet niet mag. Je wordt een Buiten-

gewoon Opsporingsambtenaar. Dat wil zeggen dat je
bevoegd bent tot het verrichten van aanhoudingen en
het verhoren van verdachten. De opleiding tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar moet je in zes maanden
met succes afronden. Verder word je beiast met het
volgens de voorschriften afhandelen van de admini'
stratieve zaken. Naast het ondersteunen van de reguliere politiedienst ga je ook helpen bij projecten, acties
en grootschalige evenementen. Het kan ook zo zijn dat
je ingezet wordt voor personen- en goederenvervoer.

Vóór deze functie zijn wij uitdrukkelijk op zoek naar
autochtone vrouwen en allochtone mannen en vrouwen!

Let op Let op Let op Let op
Wij zijn wel extra voor u open !!!!!!!!!!!!!!!
dinsdag 22 december van 9.00 u to 21.00 u
woensdag 23 december van 9.00 tot 21.00 u
en natuurlijk een lekker kopje koffie
met kerststol tijdens de koopavonden.

Dus u ziet het: redenen genoeg om bij
ons uw kerstinkopen te doen.

Het is een job waar je stevig voor in je dienstschoenen
moet staan en waarbij je fysiek ook stevig aan moet
pakken. Je werkt in uniform volgens een rooster in
dag-, avond- en l nachtdiensten. Je mondelinge en
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden zijn goed en je
bent flexibel en dienstverlenend naar het publiek . Het
werk brengt met zich mee dat er conflicten kunnen
ontstaan. De emoties lopen vaak hoog op. Het is een
stevige job. We vragen wel wat, maar bieden ook veel.
Je moet minimaal een VBO- of MAVO-diploma
hebben (C/D-niveau). En in het bezit zijn van de
rijbewijzen B, C, D en E en daarbij de CCVBdiploma's Personen- en Goederenvervoer. Het salaris
bedraagt afhankelijk van je leeftijd en ervaring maxi-

maal ƒ 4.393,- bruto per maand. Daarnaast ontvang
je een interessante onregelmatigheidstoeslag.
Ben je geïnteresseerd? Dan kun je voor meer informatie
contact opnemen met de heer O. L. van Gelderen, Teamleider Transport en Vervoer, (020) 559 52 16. Of stuur
je sollicitatiebrief voorzien van c.v., binnen drie weken,
aan de heer R.J. ter Meulen, Projectcoördinator Bureau
Mobiliteit, kamer 2100, gebouw De Eenhoorn,
Postbus 2287, 1000 CG Amsterdam. Tot de selectieprocedure zal een antecedentenonderzoek, een
medische keuring en een psychologische test behoren.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt
niet op prijs gesteld.

Tot ziens bij de GspeT in de Kerkstraat

LITIE
Politie Amsterdam-Amstelland. Een dynamisch bedrijf.

DRUGSTORE
DROGISTERU EN PARFUMERIESPECIAALZAAK
Kerkstraat 31,2042 JD Zandvoort Tel. 023-5712513
Spaar onze kassabonnen bij 100 gulden aan bonnen 3 gulden retour.

Postcode Loterif sluit 1998 af met Kanjer

23,8 miljoen!

-M juiste richting.
.-.'•••.

»J '••'• .
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Volgende week is het eindelijk
zover: dan valt de hoogste
loterijprijs uit de Nederlandse
geschiedenis: de Postcode-Kanjer
van 23,8 miljoen gulden!
Op Nieuwjaarsdag, Kanjerdag gaat
in de speciale Kanjershow met
Henny Huisman de Kanjer eruit. Als
u meespeelt in de Postcode Loterij,
kunt u één van de winnaars zijn!

O

Kroon Mode
aanbieding
Schiesser
Herenslips
2 stuks 24,Singlets
2 stuks 25,-

'vreemde.
l£en^e^en:^
Jprbch^
ifiemkèüzeS uït.;biisTüïriie

Hoeveel Kanjerpunten heeft u
gespaard dit jaar? Het komende jaar
kunnen dat er veel meer zijn! Start
daarom nu met sparen voor de
Kanjer van 1999, die in januari van
start gaat. Dan heeft u in december
1999 zeker het maximale aantal
Kanjerpunten per lot. Nu doen dus!

Haltestraat 55
Tel. 023-571283

Postcode Loterij
op locatie

en

26-28 december

ëré;A

Trucks 2000
Den Bosch

Henny Huisman:"Sta ik volgende week bij u in de
straat met 23,8 miljoen?"

sü liebt dé ambitie^Wij'Kelpeii u op weg

Solliciteer niet naar
moeilijkheden!
Sluit jji-i-n originele jri-tuigschriften bij
uw sollicitatir. Soms komen xc niet terug.
I-.n dal terwijl heel veel boekhandels
voor een paar dubbeltjes uw getuigschrift
kopieren'

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren.
Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.
Bel 0900-8991161.
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein
VOMAR
Weekmedia

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerling
DeVonk

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2A, Zandvoort

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Station"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

l NATIONALE l
I L O T E R I JH

PostcodeMihoenStraat

8021 ED
in Zwolle

Kanjerpunten sparen

kleur wit,
mt 5-6-7-8
en bleu

•fnet'v h ét regi ösecrètarja
" a t:

l Record Show
20 december 1998

Stand Mega Jackpot

5 miljoen
DEGROTE
EOTER1J
De Bingo getal 1 t/m 22 '
;'"~* 37 33 26 43 08

18

06

05

29

21

27

40

23

09

45 "38 "

13

44

24 04 11 02 '* „

Heeft u met deze getallen
een volle kaart, dan wint u de

Thuisbingo van
f 25.000,Da Bingo getal 23 t/m 36

BON-VOOR-23,8-MILJOEN
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
LJ Ja, ik wil kans maken op de
per maand de inleg van onderstaande rekening af
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle PostcodeMiljoenen en doe mee aan te schrijven.
de Nationale Postcode Loterij.
D de heer
D mevrouw
150.98.12
D 4 x ƒ 12,50 (vier lotnummers)
Naam:.
D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
Adres:
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)
Postcode:. _ . _
_ l—l J3, ik wil ook elke week kans
Plaats:
.
maken op alle Bingoprijzen van de
(Post)bankGrote Sponsor Loterij.
nummer:
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
Bel mij bij een prijs _ .
D ƒ 30,- (drie lotnummers)
lel:
boven ƒ 10.000,—
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
Geboortedatum:
D ƒ 10,- (één lotnummer)
(dag-maand-jaar)
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters. Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, verkrijgbaar bij het
secretariaat, tel. 020 - 677 68 68.
Bon uitknippen en in een envelop (zonder po
Nationale Postcode Loterij/Grote Sponsor loterij
Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

Datum: ..
Handtekening:

25 f 10.000,-

31

f 20,-

34 f 1.000,-

32

f 10,-

30

f 100,-

35

39

f50,-

41

f9,-'
f8,-

28

f40,-

16

f7,-

12

f30,-

42

14

f 25,-

,,
15

f 6,{
f5/

De BMW
001704635 in Rotterdam

Gastons Surprise
Wehkamp
Cadeaubon
Record Show
zondag 27 december
20.00 uur op RTL 4

Kijk, bel en win
tot 250 gulden korting!
Zetfouten voorbehouden

dinsdag 22 december 1998
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Oorsprong Carré ligt
in het 'beestenspul'
i^l

é.

afwisseling
van
eb en vloed
graanafval

Familie Knie te gast in Wereldcircus
Foto Barend Verhenen

Carré is deze weken weer één grote
circustent. Twee weken lang treedt
hier het Wereldkerstcircus op. Voor
de
veertiende keer alweer. Veel menJt:
«'"sen kijken er nog steeds vreemd van
op, dat in het statige theatergebouw
aan de Amstel adembenemende cir•susacts worden opgevoerd. Maar zó
vreemd is het toch niet. Carré is
, immers van oorsprong een circustheater. Trouwens, de geschiedenis
leert dat in Carré wel 'spectaculairdere' dingen hebben plaatsgevonden, dan van allerlei capriolen uithalende kozakken op paarden, door
hoepels springende leeuwen en
dansende meisjes op het slappe Intieme sfeer en hoogtevrees typisch voor Carré
.koord...
- „ ANAF DE PLEK waar Amstel werden gehouden. De
fanten regelmatig van de par^ft S Youp van 't Hek het
oorsprong van Carré ligt
tij waren.
^ Si publiek bespeelt,
namelijk in het 'beestenspul',
„Begin deze eeuw kwam echUW wordt pas echt duide- dat Oscar Carré eind vorige
ter behoorlijk de klad in het
VJI lijk hoe ontzettend
eeuw in een grote houten tent
circus," vertelt Robin Theel.
™ steil de grote zaal van aan de Binnenamstel vertoon„Waarna de nadruk steeds
Carré eigenlijk is. Doordat de
de.
meer kwam te liggen op
rijen stoelen bijna loodrecht
variété, dus met heel veel
boven elkaar zijn gesitueerd,
Omdat dit onderkomen door
dansmeisjes. En vervolgens op
kijkt de podiumgast als het
het toenmalige gemeentebede revue, met toenmalige
ware aan tegen een wand van
stuur als brandgevaarlijk werd megasterren als Lou Bandy en
stemmig rood pluche. Geen
bestempeld, kreeg de roemrijuiteraard de Jantjes met
wonder, dat sommige bezoeke telg uit het Duitse circusge- Henriëtte Davids."
kers er hoogtevrees van krijslacht na veel vijven en zessen
Om aan de soms grillige wengen.
toestemming
sen van het
om op ongeveer
grote publiek
dezelfde plek
te voldoen,
Kerstcircus in
„Maar die situering is nu een- een stenen
heeft zich in
maal typisch aan de opzet van
theater neer te
Carré in de
Carré is zó vreemd
het gebouw," meent publicizetten. Een
loop der tijd
teits-medewerkster Robin
nieuw ontwerp
nog niet
heel wat afgeTheel. „Het grote voordeel
hoefde de cirspeeld.
ervan is dat iedereen altijd
cusmagnaat
Zo werden er
heel dicht bij het toneel zit. En hiervoor niet te laten maken,
boksgala's gehouden. En heeft
dat draagt bij tot de intieme
want eerder had hij reeds een
men de piste weieens geheel
sfeer."
vrijwel identiek neo-classicisvol met water laten lopen, om
tisch pronkgebouw in Keulen
een groot aantal schoonzwemMet gepaste eerbied wijst ze
laten neerzetten.
sters een heus waterballet uit
op de koninklijke loge, boven
te laten voeren.
de centrale publieksingang
In 1887 werd de Amsterdamse
In principe was er alles mogevan de - op drie na - tweeduikopie feestelijk in gebruik
lijk, totdat in de jaren tachtig
zend stoelen tellende zaal.
genomen. Aanvankelijk eerst
de beperkingen van het
Vanaf die plek hadden vips
met alleen dierenvoorstellintoneelhuis achter de coulissen
vroeger een voortreffelijk uitgen, waarin met name hoogge- bepaalde trucs verhinderden.
zicht op de circusshows, die in schoolde paarden een hoofdrol „In die tijd kwamen er techde piste van het pand aan de
vertolkten. Maar ook zelfs olinisch heel complexe musicals
ADVERTENTIE

A Perfect Murder

Ringmaster
LaVitaEBella
Lock. Stock &
Two Smoking Barrels
Mulan (Ned. of Eng.
Out Of Sight
Return To Paradise
Saving Private Ryan
Serengeti Symphony
Snake Eyes
There's Something
About Mary
The Horse whisperer
The Mask •Of Zorro
The Negotiator
The Prmce Of Egypt
The Truman Show
What dreams May Come

;|opkopervan
gestolen

goed

Rob List Fotografie b v

uit het buitenland, zoals The
Phantom Of The Opera," legt
Robin Theel uit. „En die kónden we niet of ternauwernood
aan."
Vol trots toont ze het resultaat
van de grootscheepse verbouwing in het dertig meter hoge
toneelhuis, die er in 1993 voor
heeft gezorgd dat Carré sindsdien ook de meest veeleisende
musicals kan verstouwen. Het
definitieve bewijs daarvan
werd in 1995 geleverd, met de
inmiddels legendarische voorstellingen van de Dogtroep.
„Die waren uiterst spectaculair," weet Robin zich nog goed
te herinneren. „Met behulp
van windturbines werden er
hier binnen hele wervelstormen opgewekt, en er viel zelfs
echte sneeuw naar beneden
Maar ook bepaald niet mis was
vorig jaar de musical Joe. com- j
pleet met bewegende vliegtui- |
gen op het podium."
.

Loe deze puzzel op
en noteer de letters
uit de genummerde
vakjes In de
oplosslngsbalk.
10

11

12

13

14

15

Puzzel mee met
Van Dale
aarspuzz

Zelf vindt Robin het heerlijk j
om in Carré te werken. „In de i
eerste plaats omdat het een
(
prachtig gebouw is, met zijn
schitterende voorgevel, zijn
'
hoefijzervormige gangen en
'
die unieke ronde zaal. Maar
ook vanwege de bijzondere
geschiedenis en uitstraling
ervan. En daarbij komt, dat
het natuurlijk hartstikke leuk
Speciaal voor de puzzelaars brengen wij op deze
is om tijdens je lunchpauze
laatste
Uit & Vrije Tijd-pagina van 1998, de Van Dale
mensen als Shirley Bassey of
Marco Borsatq te horen repete- Eindejaarspuzzelactie. Van Dale Lexicografie stelt
maar liefst vijftien prijzenpakketten beschikbaar
ren. Want dat is toch net even(voor elke uitgave van Weekmedia één), bestaande
tjes wat anders, dan dat je
naar de Arbeidsvitaminen luisuit drie prachtige Van Dale woordenboeken. De
tert."
hoofdprijs is het Van Dale Groot Woordenboek der
Nederlandse Taal, beter bekend als de Grote Van
Dale, de tweede prijs is het Van Dale Groot woordenboek hedendaags Nederlands en het Van Dale
Handwoordenboek hedendaags Nederlands is de
Jolum Schaaphok
derde prijs.

Eerste prijs: de Grote
Van Dale
Een woordenboek dat
nauwelijks toelichting
behoeft: drie delen.
4.000 pagina's en maar
liefst 240.000 trefwoorden.
De Grote Van Dale
bevat de Nederlandse
woordenschat sinds
1840, met gedetaillcerde betekemsomschrijvmgen, veel voorbeelden, citaten, uildrukkingcn. zegswijzen, de
herkomst van 37.000
trefwoorden, aandacht
voor dialecten en dat
alles natuurlijk in de
nieuwe spelling.
Kortom, het meest
complete Nederlandse
woordenboek. De wmkclwaardc van deze
prachtige hoofdprijs is
325 gulden.

Tweede prijs: het
Van Dale Groot
woordenboek
hedendaags
Nederlands
Wie coriect
Nederlands wil
schrijven, kan
uitstekend uit de
voeten met dit
moderne en handigc woordonboek.
Modern omdat
het alleen de
woordenschat
bevat van clc
laatste vijftig
jaar; handig door
de compacte
informatie
Op ruim l GOO
pagina's vindt u
maar liefst 85.000
trefwoorden met
beknopte betekemsomschnjvmgcn. aanwij/ungcn voor de uitspraak van
vreemde woorden
en spreekwoorden.
Alles in de nieuwe spelling
Wmkelwaaide 145 guldon
Derde prijs: het Van Dale
Handwoordenboek hcdcndaags Nederlands

den.
Een uitstekend naslagwerk
voor kantoor, thuis of op
school. Wmkclwciurde 59.50
gulden

Voor iedereen die correct
Nederlands wil spreken en
schrijven, is er dit 1.200 pagina's tollende woordenboek Do
moderne woordenschat in de
nieuwe spelling vindt u terug
in de G6.000 trefwoorden, do
betekenissen en de vooi boel-

Stuur uw oplossing van de
puzzel vóór 5 januari naar
Weekmedia, Postbus, 2201,
1000 EK Amsterdam, ter
attentie van Trudy
Steenkamp.

dinsdag 22 december 1998
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* Leveren/monteren alle merken
o Autoruiten origineel
9 Kentekenplaten
• Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

Uitgebreide Garantie

Passage 28-30
Zandvoort

Restaurant / Partyhouse 't Baken

tiroler stüberi
Voor **** Gerecht
Rijkelijk gevulde kreeftesoep met cognac
of
pasteitje met kalfsragout

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18,2042 CJ ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

Vis en vleesspecialiteiten

Wij zijn met vakantie
van 21 t/m 31 december
Op l januari 1999
weer geopend.

Ook voor Uw
Bruiloften
Partijen
Feesten
Recepties
Vergaderingen
etc.

Studio l 18 DOOCG
Conng Lodeuuijh

Aparte speelhoek
voor de kinderen.
Ruime parkeergelegenheid.

Reserveren gewenst.
vanaf 16.00 uur
geopend.
Maandag en
dinsdag gesloten.

Tussen **** Gerecht
Gerookte kipsalade met Mango dressing
of
Gerookte zalm en palingsalade met crème fraïche
Hoofd **** Gerecht
Gevulde kalkoen rol lade met cajun seasoning saus
of
Hazerug filet met cranberry saus
of
Tonijn filet steak met knoflook tomaten saus

Restaurant 't Baken
wenst U prettige
feestdagen en een fijne
jaarwisseling.
Tevens een voorspoedig
en gezond 1999.

Na **** Gerecht
Kerstdessert
Café met wild fruit cream liqueur
en bonbons

69,- p.p.

Zandvoortselaan 187 2024 XL Zandvoort. Tel. 023-5712401 Fax. 023-5720283

\een1e kerstdag geopend
Voor reservering
of informatie

tel. 023-5718732

PHILIPS t
GEZICHTS

BRAUN

TEFAL 8 PERSOONS BRAUN COMBI MAX
- - l -B pannetjes voor zien van
* 1 anti-aanbaklaag. AdV197.•
4H Q ' • • '
MïJ.™
* RONDE GOURMET
Gezellig racletten of gourmetten. Incl. 6 pannetjes.
•^ Adviesprijs'109.- • ' . • : . • . . . • . :

wenst geheel Zandvoort

gezond

+ >;M«f J:»W

sche tandenborstel,
klinisch bewezen:
poetst beter.
.
Advie.sprijs'129.-

-">?> krachtige 600 Watt
keukenmach.ne met smiplaten,
raspplaten, sikkelmes, kneedhaak én slagroom klopper.
.Adviesprijs-249.; • _ • ; . ' . . .
OH3231&
149.'
• . •'; ',
-^ • . •
1
' j^-lilffl

49.'

HP510 Oplaadbare elektrische tandenborstel met
active tip. Adviesprijs169,

IBCCPR/JS:

STAAFMIXER

*

Geld verdienen is makkelijker dan je denkt!

platen, thermostaat. Adv*159.-

190 Watt, 3 standen garden
eri deeghaken. Adv"59.-

Het Zandvoorts Nieuwsblad

35.

•BCCPR/JS]

zoekt

BEZORGERS

PHILIPS BEAUTY-SET
Luxe LADYSHAVE niét diverse
hulpstukken voor pedicure,
manicure en huidmassage in
fraaie cassette. Adv/150.-

- Met RVS element,

Bel dan ons kantoor:
telefoonnr. 023-5717166.

IBCCPR/JS]
SNOERLOZE
WATERKOKER

auto-

45.-

Automatische afslag en drpogkook beveiliging. Adv'49..
K
•X-

IBCCPR/JS:

169.-

249.-

Wëreldradió met 9x korte
golfbereik. Adviespriis'119.-

Elektronisch regelbaar, telescopische zuigbuis en 6 voudig
luchtfiltér. Adviesprijs.'357.-

^
'

• ~* •^c^s'
^Ö^

6475

FLATBED SCANNER

^~_^J~
'..
./A

4800DPI, incl. drivers en NL
software. Adviesprijs*149.-.

229.-

8BCCPR/JSlf\tifJHH

Topkwaliteit. Hoge. prestaties
in reiniging door uniek
filtersysteem.
'
'

PANASONIC PISCMAN

U33BJ8&

Incl. adapter en hoofdtelefoon.'199.-

399.-

127.50
SÖNYDISCMAN
1Ösec. ESP, iricl. speakerkit*440.Digitaal, niet afluisterbaar,
ruisvrij. Adviesprijs'429.-

99.-

239.-

BRAUNFLEXCONTROL

MIELE STOFZUIGER

Met tweeling scheerblad en
zwenkend scheerhoofd. '199.I

Sterke motor, optimale züigkracht, metalen buizen, AirClean-filter. Adviesprijs'449.-

ÏCCPR/TSJ

PRINCESS ROYAL
TWIN

H332aZÏ> 339.
SIEMENS GIGA-SET
36.95TOPKLASSE dect telefoon. '549.-

SQNY WALKMAN

Met ingebouwde oordopjes.'110> :

-

PHILIPS 1200 WATT

PROFESSIONELE
TONDEUSE : . ..
Complete kappersset voor
thuis. Adviegprijs'69.-

r.i**-j:ui+
169.BOSCH -1200 WATT
regelbare zuigkracht luchtfilter en rolsnoer. Adv.'299
f.T«fWJ.'?)IJ--f

149.-

ÏCCPR/JS]

BOSCH DRAADLOOS
CT1; pptimaal beveiligd, LCDscherrri, 10 memo's. Adv'299.-

HR8210.. Regelbare zuigkracht oprolsnoer en metalen
buizen Adviesprijs'269.•

Radio + cassette + CDspeler, hoog
vemogen, nieuw design. Adv.*330.-

IBCCPR/JS:

ui*Êiim& 255.50

1 10ÖWATT COMPACT
Metalen buizen, rolsnoer.

Snoerloze ladyshave ook
geschikt voor onder .de
douche. Adviesprijs'59.-

PLAYSTATION

ËEHE3IE> .'.29..-'

Console+Dual Shock Controller.

DIGITALE PERSONEN
OPLAADBARE ~
WEEGSCHAAL
Duidelijk afleesbaar display.
KRUIMELZUIGER
IBCCPR/JS]
_
29.-

19.95

CARMEN KRÜLSET
FONDUE.SET:.;...-

GRUNDIGYACHTBOY

3 kops oplaadbaar scheorapparaat, dus overal te gebruiken; '169.-

PHILIPS "
LADYSHAVE AQUA

. RONDE FRITEUSE

Geschikt voor alle soorten
fondue. Regelbare thermostaat en anti-aanbaklaag.
Adviesprijs'119,-.

EKaCÖZEK 189.MOULINEX.1600W;

PHILISHAVE
OPLAADBAAR

89.-

irpie.rnen tweed» kerstdag gtopend van 10.00 tot 17.00 uur. Spesterberg zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

...vandaar Jori.

,

Epileer apparaat en ladyshaver in één, incl. luxe etui.
De ideale manier van ontharen. Adviesprijs'169.-

- 19.95

Met üitheembare. binnenbak
dus zeer eenvoudig schoon
te maken. Adviésprijs'239.-.

2 Liter, regelbare thermostaat,
" vet filter diepvriesstand.
Adviesprijs'119.-

BRAUN SILKEPIL

Kóffiezetter en snoerloze
watèrkoker in één. Adv'129.- •

Onze huiscollectie
heeft geen reservebank...

Metalen buizen en elektrpnisch regelbaar. Adv'298.-

TD6200; "Beste Koop!". '449.-

PHILIPS'ö SNOERLOZE

+ TEFAL FRITEUSE

SCCPR/JS]

NILFISK STOFZUIGER

/
[l
^^^f

IBCC
PRIJS]
"-'-""^

BJC620 Supersnel, 4 inkt-

öH3E3n> 129.SIEMENS i3öo WATT

'_
.

144.50

CANONS
KLEURENPRINTER

PHIÜPSDECT

115.- WATERKOKER

Je hoeft er niet vroeg voor op te staan
en je zit er ook niet elke dag aan vast.
Een paar uur per week is al genoeg,
Wü je dat?

589.

ICCPRfJS]

IBCCPR/J3

extra hulpstukken.
Adviesprijs*230.-

^

2.2 liter, lift, kijkvenster en
uitwasbaar.'filter. • Adv'200.-

"

Bekend van TV, Adv/339.-

IBCCPR/JS:
PHILIPS FRITEUSE

PHILIPS 1000 WATT Q53E3K> 26,50
STOFZUIGER
HR63ÓO; Stille stofzuiger SONY KLOKRADIO CD

4 Met PHILIPS l -. '
CLEO-lamperi:. J :
Verrijd-en . •<<*^>^v
verstelbaar. ^~~-; ,
statief. Adviesprijs'949.-

Waterdichte,
oplaadbare
.Philishave.

LTH322K>
79.PHILIPS HANDMIXER

IBCCPR/JS^»;ÜI

IBCCPR/JS3

SCHEERAPPARAAT

Met afneembare voet, hakmolen, slagroomgarde en meng-

TEFAL GRILL

Gewekt worden met alarm of
muziek. Adviesprijs'45.-

10LAMPS V
ZONNEv»S5%
HEMEL
ï'.%?i

PHILIPS ELEKTRISCHE
TANDENBORSTEL

1999!

PHILIPS KLOKRADIO

TL-buizen.
Adv.'129.-

PHILIPS PORTABLE
14PT;
Kleurentelevisie,
afstandbediening. Adv.'525.-

GRANTURISMO
Playstation Racegarrle. '129.95

ïCCPR/Js;

18 rollers in 2 maten. Adv.!99.-

BRAUN
8-10 KOPS
KOFFIEZETTER

IBCCPR/JS]

Zwenkfilter en druppelstop.
Adviesprijs'59.- :

E5SE2IE»
35.79." 10 KQPS THERMÖS .BRAUN SNOERLOZE
KRULLER

r--M^J:»f.-»

Wij (van Mondileder Stoutenbeek)

, Kóffiezetter met; handige
warmhoudkan.Adviesprijs'69.-

zijn, net als u, best kritisch. Daarom

,39.-

Snoerloze volumeborstel,
overal te gebruiken. Adv.'69.-

Op alle compu
zolang de vooitaó

laten we alleen de mooiste en
bekendste meubelmerken bij ons
binnen. Merken als Jon bijvoor-

MOULINEX OVEN

beeld, met onnavolgbare designs

Compacte oven met regelbare thermostaat.
Adviesprijs'149,-'

die u heerlijk laten lezen, luieren en
leven. Een merk dat prima past in

LnasEÉnö

-

89.-

onze exclusieve huiscollectie. Want

MOULINEXSTOpMBOUT
Drinkt gewoon uit de kraan
mét sproeier. Adyiesprijs'59.-

aantal andere eigenzinnige merken

1200 Watt, ^«
2 standen e n ^
süpervolurnèhu'lpstuk.'59.-

OH323IQ'
35.29.STRIJKBOUT,
1200 WATT FÖHN
Regelbare thermostaat, eri
krasvaste RVS zool.
Adyiesprijs '39.'- .

naast Jori vindt u nog een groot

BRAUN
^
SUPERVOLUME"
FÖHN
. '-*

~'

2 Standen. Omschakelaar
van 110/220volt. Adv.'29.9S

> 19.95

en meubels die woonwinkelen bij
Mondileder Stoutenbeek zo bijzonder maken. Of u nu komt om te
liggen of te zitten: we zorgen

|> SANDWICHMAKER

n'£.| Razendsnel een heerlijke
gig l tostl. Adviesprijs'59.-

\ IBCCPR/JS;

25.-

ervoor dat u alleen het beste vindt.

ELEKTRISCHE
*Tot SOOMHz/
m.u.v. Adv. modellen

Alle soorten en maten.

v.a.39.ELEKTRISCHE DEKENS

mondileder

Stoutenbeek

Wij komen graag bij u thuis.
Mondileder Stoutenbeek Dtemen, Sniep 7 (Meubelboulevard Diemen), ringweg Amsterdam afslag Si 13.
Telefoon (020) 600 87 59. Soesterberg. Amersfoortsestraat 76. Telefoon (0346) 35 20 07.
Bezoek ons ook op Internet: www stoutenbeek.nl

300cc, mét afneembaar l Inyentum, Dreamland en
reservoir. Adviesprijs'49.-. l Martex.:

25.

IBCC PR/JS]

L
IBCCPR/JS]

B C C B E T E R E N G O E D K O P ER
HAARLEM

,

Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
•"'•'••
Rivièradreef 37 (Superstore)

I

BEVER WIJK
1500m2 Superstore Beter en goedkoper!
Breestraat 65

I

ZAANDAM
1500m2 Superstore .Beier en goedkoper!
Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Broek)

20 ELEKTRO-SUPERS
INDE RANDSTAD
•AMSTERDAM - AMSTELVEEN • ALKMAAR •
BADHOEVEDORP. DEN HAAG.
' . ZOETERWOUDE- ZOETERMEER LEIDSCHENDAf.l-MAARSSENBROEKHILVERSUM • UTRECHT • ZEIST

I

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag
dinsdag t/m vrijdag...

I

KOOPAVONDEN
donderdag . . . ..'. .

13.00 tot 18.00 uur
09.30 tot 18.00 uur
'09.30 tot'17.00 uur.
.19.00 tot 21.00 uur

SHARP DIGITALE VIEWCAM STUNT!
VLDC1; Groot LCD monitor, 10,1 cm Wide Angle, hoge
resolutie, grote helderheid, 25x Digitale zoom, Digitale video
uitgang (IEEE1394), 16:9 opnamemogehjkheid, compleet
met accessoires en afstandbediening. Adviesprijs'3499.-

PHILIPS BREEDBEELD

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

CAMCORDER STUNT!

32x motorzoom. Adv'1099.-

SONY T R A V E L L E R

TR401; HiFi geluid. Adv'1330 -

PHILIPS BREEDBEELD
70CM KLEUREN TV

PW6301; Stereo, teletekst. SONY STEADY SHOT !
TR620; 15x zoom, 3 proAdviespnjs'2795.ramAE. Adviespnjs'1890.-

~

Met tijdklok en pluizenfilter
Adviespnjs'495 -

PHILIPS MONTAGE VIDEORECORDER

279.-

VR768; 7 koppen (4 video-, 2 audio- en 1 roterende wiskop) met laser
techniek, uitgebreide montagemogelijkheden zoals Synchro-, New- en
Lance edit, Jog & Shuttle bediening, audio dubbing, audio mix, Follow TV,
Easy link showview en PDC programmering, Direct Record, VPT programmering via teletekst. Adviesprijs'1495.-

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel Adviespri|S'649.-

449.-

PHILIPS 100HERTZ SONY+LCD SCHERM
BREEDBEELD KTV TRV24; CamcorderSteady

CONDENSDROGER
1

Geen afvoer nodig RVStrommel. Adviespnjs'999 -

PW9501;Tvvan'tjaar!70cm shot. Adviespnjs'2450.Black-lmeS,100Hzdigital
scan, stereo, TXT. AdV3895.-

579.BAUKNECHTDROGER

SONYHi-8 HIFI STEREO

PT820; Black-line S grootbeeld, stereo, teletekst.
Adviespnjs'2795.-

TR780; STEADY SHOT,
topklasse camcorder. '2530.-

Instelbaar tol 140 mmuten, kreukbescherming
Adviespnjs'949.-

629.-

SHARP DIGITAAL!

DC1; 10,1 cm LCD scherm,
afst.bed. Adviespriis"3499 -

PHILIPS 70CM STEREO
DIGITAAL STUNTS!

Sony en JVC modellen
incl.

2479.-

70 voorkeuzezenders, Off.
Ned.Philipsgarantie.Adv*745.-

PHILIPS TELETEKST
PT1 55; 37cm, afst.bed. '595.-

BOSCH WASDROGER

SIEMENS VAATWASSER

PT4501; Teletekst. '1645.-

51 CM KTV TELETEKST

Elektronische besturing,
zeerstil. Adviespnjs'1099 -

'f CARMEN
ROUNDSTYLER

SN20000; Luxe afwasautomaat , geschikt voor 12 couverts,
4 sproeiniveaus, RVS interieur, lage verbruikswaarden en
geruisarm. Adviesprijs'1298.-

799.MIELE WASDROGER

1000 Watt met borstel
en kam.

Elektronisch en reverserend, RVS trommel. Adv'1799 -

1249.-

CENTRIFUGF
IGF

2800 toeren,
), RVS trommel. Adviespri|S"249.3ri|S"249.-

PHILIPS SUPER VHS!
Turbo-Drive, stereo, montage.TXT. Adviesprijs'1595.-

159.-

VR665; Showview+PDC, 4koppen, FollowTV, longplay. '1095 -

Compacte zonnehemel met 3 HPA Cleo
lampen, 60 minuten timer, zeer eenvoudig in te klappen en te verplaatsen.
Adviesprijs*1780.-

GRATIS KADOPAKKET

WM20000; RVS trommel
err kuip aparte temperatuurregelmg. Bespaartoets.
Adviespnjs'1348 -

845.WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

AWM800; 15 programma's,
ruime vulopenmg, milieuvriendelijk.
Deurbeveiligmg. Adviespnjs '1079.-

PANASONIC STEREO

SONY 55CM STEREO

HD610; Topper !,4 koppen,
Showview+PDC. Adv'1199.-

X2101; Trinitron, TXT. "1440.-

ARISTONA STEREO
SONY55CMTELETEKST
M21'; Hi-Black 'Trinitlfon.
Adviesprijs*990.-

B605; 4 koppen, SHOWVIEW
+ PDC, long play. AdV945.-

~~

SAMSUNG STEREO!
SONY PORTABLE KTV

Italiaansevormgeving •••-sterren mvnescapaciteit Adv899-

565.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

SHARP MAGNETRON

168.-

KOR610, Digitaal, 1P hierinhoud, SOOWvetmogen.auto proiramma's Adviespnjs '349 -

218.-

WHIRLPOOL AVM260
19 liter inhoud Eenvoudige
bediening Adviespnjs'599 -

228.-

ARG647, 156 liter koelen
en60litervriezen Adv'949 -

595.-

MIELE KOELKAST

SAMSUNG 24 LITER
900 walt magnetron, 60 mmulenlimer.autom programma s

298.-

K1321S, 270 liter inhoud
CFK-enHFK-vnj Adv'1399

845.-

SIEMENS KOEL/VRIES
KG25V03, 220 netto inhoud.
2 vnesladen. Adv"1348.-

845.-

BOSCH
ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI
KE3100; Digitaal, gescheiden regelbaar. Maarliefst280
liter inhoud, 3 vnesladen.
CFK/HFK-vnj Adviespnjs'1849-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON

Snelle 900 Watl magnetron,
24 liter inhoud, Vele kookfunclies. Adviesprijs'699 -

498.-

WHIRLPOOL AVM

RuimeS m 1 combi magnetron
metheleluchtovenengnll Dus
ontdooien,koken, bakken, braden en gratineren Adv'999 -

549.-

*~-—~~—•nun^'

695.-

INDESIT 900 TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
WE900; Instelbare cent r i f u g e g a n g , regelbare
thermostaat, RVS trommel,
zelfreinigende pomp.
Adviespnjs'1199.-

liSïMSIIs

LUXE VAATWASSER

Nederlands (opmerk, 3 prograrnma's, 12 couverts "899 -

529.-

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT

ADP603, 3 programma's,
waterontharder en beveiliging
tegen wateroverlast. Adv'949 -

965.-

en,Showview+PDC.'1200 -

HRA6; Hi-SpecDnve. Adv'989.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

649.-

SIEMENS
WASAUTOMAAT

SONY82CMKLEURENTV SONY HIFI STEREO
BREEDBEELD STUNT! E705; Super Trilogie, 4 kop-

JVC HIFI STEREO

DAEWOO MAGNETRON

Lavamat617 1000 toeren centrifuge, waterbeveiliging, zuinig en stil.
A E G m e e r d e r e malen
best getest 1
Adviespnjs '1449.-

SONY BREEDBEELD
71CM KLEUREN TV SONY HIFI STEREO
KV28W1 ; SuperTrmitron, ste- E810; 4 koppen SuperTnlogic
reo, TXT. Adviesprijs'2990.- montage videorecorder. "1550.-

KV25; Super Trinitron, teletekst, afst.bed. Adv'1399.-

475.-

AEG WASAUTOMAAT

SONY BREEDBEELD SONY MONTAGE TOP!

SONY 63CM STEREO

R2V18, 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

Nooit meer ontdooien Koel
vries combinatie met 3 vriesladen en maar liefst 280 liter
inhoud Zuinig en stil Adv'1499.-

PHILIPS ZONNEHEMEL

KV32; Super Trinitron,
stereo, TXT. Adv"3660.-

Koelgedeelte metautomatische
ontdooiing Vnesgedeeltemet
2 vakken en •••• sterren invnescapaciteit Adviespnjs'999 -

NOFROST KOELKAST
1

SONY72CMHIFISTEREO PHILIPSHIFI STEREO

24WS1; 61 cm SuperTrmitron, E920; 7 koppen Super Trilostereo, teletekst. Adv'2440.- gic, vliegende wiskop, HIFI
Stereo. Adviespriis"1650.-

168.-

220 LITER
KOEL/VRIES COMBI

1245.-

PHILIPS MATCH-LINE
VR7; Turbo-Drive, stereo, montage,Jog&Shutlle,TXT.'1495 -

KV29C1; Super Trinitron,
TXT. Adviesprijs"1880.-

M6135, Supersnel vcrwarmen en ontdooien Uitneembaardraaiplaleau AdV279

WASDROGERSTUNT!

PW6301; 61cm BI. Line S,
stereo, teletekst. Adv'2095.-

PHILIPS 100HZ KTV

••&•

BOSCH AFWASAUTOM.

SMS1012; RVS interieur 4
sproeiniveaus. Adv'1179 -

729.- 8

2-DEURS KOELKAST
20C liter inhoud, CFK-vrij.
D e u r e n omwisselbaar.
Adviesprijs'849.-

428.-

ZANUSSIl 2-DEURS
2-DEUR
Z180/4D; Automatische
ontitomatischeoi
doonng Adviespnjs'749
viespnjs"74! -

468.

BOSCH KOELKAST
KOELKAS
180 liter. Variabele
labelemdehr
indeling,
zuinig en stil.
stil. Adv'985.AdV98!

EWKNECHTVAATWASSER

GSF341; 3 programma's Variabele indeling Adv'1099 -

779.-

SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000; Met aquastop en
lageverbruikswaarden '1348-

849.- 3

MIELE VAATWASSER

Topklasse. 6 Programma's
Walerontharderenwaterstop
Adviespnjs'2099 -

598.- ~ 1249.-

545.-

SV600; Videorecorder met
PDC. Adviesprijs'699.-

M1400; Afstandbed. Adv'550.-

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

MIELE 1000 TOEREN
SONY LONGPLAY

Topklasse. Vol elektronische besturing, zuinig,
stil en milieuvriendelijk.
Adviesprijs.'2299.-

E260; Showview+ PDC. '780.-

SONYVIDEORECORDER

E105; Afstandbediening. "610.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

ARISTONA STEREO KTV
TA4412; 63cm beeldbuis,
teletekst. Adviespnjs'1595.-

WA8214; Hoog centrifuge
toerental, waterbeveiligmg,
bespaarprogramma's.
Adviesprijs'1349.-

PHILIPS SHOWVIEW

VR165; +PDC, afst.bed. "745.-

895.-

ARISTONA 55CMFSQ PHILIPS VHS-VIDEO
TA4311; Stereo, teletekst,
afstandbed. Adv"1245.-

VR161; Afstandbed. Adv'645.-

ZANUSSI
WASAUTOMAAT
PANASONIC Beste Koop!

PANASONIC KTV TXT
21S1;55cmFSQ.Adv"849.-

FL700; 750 toeren centrifuge, R VS trommel, schokdempers. Adviespnjs'949 -

NVSD200; Showview +
PDC. Adviesprijs"649.-

429.-

P730; STUNT! Adv"699.-

389.-

130 liter, met!t vriesvak. "699.-

349.-

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak. Adv"699.-

379.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak 140 liter mhoud, CFK-vrij Adv'729.elektrische
oven, incl.
grill en
sierdeksel.
Adv'1450.-

W N 4 0 0 ; 10 p r o g r a m m a ' s . 4,5 kg i n h o u d .
Adviespnjs'799.

Met afstandbediening.

299

WHIRLPOOL
OOL KAST

INDESIT
WASAUTOMAAT

STUNT! VHS-HQ VIDEO
GRUNDIG37CM+TXT

Automatischeontdooung
sontdooung "529.-

675.-

SHOWVIEW + PDC
PANASONIC63CMTOP JVC
A237; Express ProDigi. '714.-

MD2; HiFi-stereo.TXT met
geheugen. Adviesprijs'1399.-

279.299.-

145 LITER
ER KOELER

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS
Gas-elektro fornuis, grill, thermostaaten sierdeksel '1199-

495.KOM LANGS VOOR
EEN DEMONSTRATI

ETNA FORNUIS

Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel Adv'695 -

rV/VIDEOCOMBI'S

LUXE FORNUIS

IBMAPTIVAE60TOP!
K6-233MMX, 32MB intern,
2.0GB, K56.flex fax/modem,
15" monitor. Adv"3999.-

2079.INTEL P2/233 MHZ PC

AT80;
800 loeren
met
regelbare
centrifugesnelheid Adviespnjs'1099.-

Multimedia, 32MB intern,
3.2GB, CD-rom, fax/modem,
W'95, 1 jr. On-Site garantie
en helpdesk. Adviesonis'3799.-

1999.-

SIEMENS300MHZPC!

^•MUZIEK CD-R 5 STUKS

Topklasse132MB intern, 3.2GB,
4MB AGP, CD-rom, 15" monitor. Adviespnjs'2999.

798.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

Hoogtoeng. Slechts40cm
breed Adviespnjs'1435.-

SONY 70CM BREEDBEELD KLEUREN-TV
PORTABLE KTV 37cm
Olf. Ned Phillpsgarantie.
Adviespnjs'495.-

BUBBLEJET STUNT!

JP170; Kleurenprinter. '599.-

KTV37CM+TELETEKST

169.'

Soper Tnnitrao beeldbuis, <! beeldmodes o a
Smart Zoom. 40 Walt stereo,
teletekst met gebeogen
Adviespn|S'21

BAUKNECHT WASDROGER PIONEER INSPIRA DESIGN HIFI SYSTEEM
TRA4100.Ti|dgestüüfdeafvoefdroger
p
AdviespnjsT899-

Topklasse 3jr. garantie 821.-

339.-

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge.
Zuinig, stil en milieuvriendelijk, waterbeveiligmg.
Adviespnjs'1649.-

WAS/DROOG
COMBINATIE

DJ400;lncl sheetfeeder. '499.-

249.-

948.-

1198.

HP INKJETPRINTER

PORTABLEKTV37CM CANON BJC4200 ,
1

Gasoven. vonkontstekmg en
ovenlade. Adviesprijs'849 -

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

Topklasse geluid, exclusief desigo,
inclusief GRATIS designrack Adviesprijs*

W a s s e n en d r o g e n in
1 machine, 1000 toeren.
Adviespnjs'1549 -

878.
20 ELEKTRO-SUPERS

398.90 LITER VRIESKAST PELGRIM KOOKPLAAT
3 vakken Adviespri|s698 -

349.-

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik,
•••• capaciteit, CFK-vri|.

449.-

278.-

ETNA K OlOKPLA/i
OKPLAAT

4 pits met 2 delige
branders
sligebrandei

178.

KOOKPLA/
BOSCH VRIESKAST HOLLAND1AKOOKPLAAT
GSD1300,3laden, 11kgmvriescapaciteit Adv'848 -

529.299.-

4-pilsgaskookplaal
jkplaal '295
'29f -

158.-

O P Z E1 T V R I E S K A S T
Handig 50 liter. Adv'595 -

ATAG WASEMKAP
3 standen en vetlilter ' 2 5 9 -

VRIESKISTEN!

De (opmerken leverbaar m
alle maten sn soorten Er
is al een vrieskist

ETNAWASEMKAP
AVANCE, 3-standen '135-

t 299 'v.a. £•«ƒ«ƒ•
OPENINGSTIJD

IN DE RANDSTAD • •„ maandagmiddag ..
AMSTERDAM - AMSTELVEEN-ALKMAAR - ainsdag.t/m vrijdag
BEVERWIJK-HAARLEM-ZAANDAM-DELFT- Zaterdag .. . .
BADHOÊVEDORP-DEN HAAG.
20ETERWOUDE-ZOETERMEER; .fnhDAUOMnrM
LEIDSCHENDAM - MAARSSENBROEK KQOPAVONDEN

HILVERSUM - UTRECHT - ZEIST

2-delige pannendragers en
sierdeksel. Adviespri]s'490

donderdag ;. ...

13.00 tot 18.00 uur
09.30 lot 18.00 uur
09.30 tot 17.00 uur
19.00 tot 21.00 uur

M

14

dinsdag 22 december 1998

Weekmedia 17

Bij deze.
D i t j a . i r knjgt u geen p e r s o o n l i j k w c n s k a a r t j e van ons. Staat dat niet haaks op de k e r s t g e d a c h t e ? Geenszins. De k e r s t g e d a c h t e b r a c h t ons j u i s t op het idee om het zo te doen. W e n s k a a r t e n
k o s t e n i m m c i s nogal wat. En dat geld b e s t e d e n we liever aan een goed doel. Dit j a a r is dat het Rode Kruis. Waar overigens een gift van u ook van harte welkom is ( g i r o n u m m e r 22000).

Oppas gevraagd/

Verhuizingen

aangeboden

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Verhuisw + chauff t h , ƒ 250
Oppas gevraagd voor 2 jon- p d Verhuismat en verhul
gens van 4 en 1 jaar, 1 dag zers aanw Inl 0653-208374
per week Tel 023-5292601
X Y Z BV verhuizingen en
kamerverhuizingen/transport
Voll verz Dag-nachtservice
Woninginrichting
020-6424800 of 06-54304111
Waterbed, compleet, 85%
gestabiliseerd, in prima staat
ƒ750 Tel 023-5717785

Kunst en antiek
KERSTANTIEKBEURS
AMSTELVEEN
Keizer Karel College, Elegast
5 do 24 dec 1200 17 00 uur
1e 2e Kerstdag en zo 27
dec 11 00 1700 uur Stichting Nederlandse Antiquairs
Inlichtingen 0334751167

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus
Tel 023 - 5713780
SCHILDER heeft nog tijd v
binnen- en buitenwerk Vnjbl
prijsopgave
Bellen na 18 00 uur 5719800

Als je werkelijk iets anders
wilt omdat je bent uitgekeken
op het alledaagse, dan moet
je eens contact met mij zoeken' Ik ben begin 50 en houd
van leuke gesprekken Jij
toch ook' Ben jij 55+ en
1 75+' Grijp je kans nu1
Boxnummer 942751
Amsterdam-Zuid Ik ben Jan,
45 jaar Ik heb een leuk huis
en een goede baan Ik ben
sportief, spontaan en heb humor' Heb je zin in een diner of
boswandeling' Bel me dan
SNEU Boxnummer 263505
Hallo mannen, ik ben Brenda1
Ben jij die ene lieve, leuke
man dan moet jij reageren1 Ik
ben 34 jaar en heb een zoon
tje van 12 jaar' De rest vertel
ik je later wel Bellen"
Boxnummer 335425

He, jij daar1 Deze advertentie
is bestemd voor jou1 Klasse,
ir
l nl f H in iln o \ < i im/< it\ i i i_* .1 min MM hjki .11 K i i
inhoud, humor, fantasie, dat
• ANNULERINGEN van ad heb jij1 Machtig en getrouwd,
h n l n ( imilmi 1 1 K * milt MH i o - / i j n op i ni\ i .MUI»]»
vertentie opdrachten kunt u dat ben jij' Wie ik ben' Een
IIM/C k.IMIIH l II % < l k t l j _ l ) 1. 1 1
*
\ I I O I lll K M II < > I I < | | l I t l l t l l I l M t Ullt < l l l M i I l \ t l .1 lll
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK mooie, dikke, intelligente,
1,'k. HUIL L' I ' I . H lll
. l l - l l , l , l , / i', "II l.h., ',II.|| II
"Veilinggebouw Amstelveen * richten aan Micro's Weekme jonge, eerlijke, ondeugende
ir
HIJ |tl.i il-itu 111 <l' M n t o * \Minliti _ii t n lituij^
Heden INBRENG Spinnerij 33, dia, Postbus 156, 1000 ADvrouw Op zoek naar jou1
iiilitnni i * M i Munt d lip \ c i /oi k uoi «h ,i.ni nKiiAmstelveen 020-6473004 Amsterdam
Doei" Boxnummer 846710
Ic-ulct- hm li tl IK l M i - p i c iilttw' lm il M n ki.inl
MI-miMl!
l lll l M)., l W l l l . l l / 11 ~>!> lll M k t l l l l l , : »l
He, jij daar' Stoere, sportieve,
l ..... hl
Mode
betrouwbare, eerlijke, humoMli IIIIJ.IIIIMI 17 V r Hl\\
nstische vent tussen de 27 en
[ knul <l 1t ksl \ .111 uu Mum nl\ < i It nlit i nmhm.ilu /
32 Ik zoek jou1 Wie ik ben'
Jessica, 25 jaar en in het bezit
van lang donkerbruin haar
Vondellaan 7
Woonachtig in Noord Holland
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken Reageer jij op mijn box"
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk Boxnummer 944184
l, hl immmi i t- uu l \ ..... In /iiiikl
zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot Ik ben een slanke vrouw van
Mu fit'-' Wri'Umi'ili.i
32 en m'n naam is Wanda Ik
1700 uur Voor info 0235717177 of 06-52502188
l',, -11, n- ! > ( > - 1001) M ) \m-li i , l . mi
heb zin om lang en heftig
( )iik > nor i c. u H ....... n l In n Iniimmi t
contact te hebben m een vre
MuziekDr -II.....i!Ml|ilin _i hl, II MM» |,l i ii.ill. l n .l,/, 11,1, u, i k
selijk spannende uitspatting
Dpleidingen/
Heftig, teder, soms zacht en
\ (MM lll 1 ) 1 l . l l l l l ^ I H I U 1 1 l l 11 l l 11 II , l | 11 f.1 1 ( i k l U l
instrumenten
cursussen
soms heel hard Interesse en
kom je ook uit het midden van
Engels v beginners + half het land' Boxnummer 455424
gev , ƒ 6 p/u Begin 4,5,7 jan
Ik ben een leuke taboeloze
Divers personeel gevraagd
Progress 020-4124800
vrouw van 38 en ik wind er
TEKENEN EN SCHILDEREN beslist geen doekjes om Dat
Algemeen, model
kun je ook horen m deze op
020-6722121, Vincent
roep op de lijn Ik ben een
U kunt bij ons al v a ƒ 270
vrouw uit de randstad en hou
voor het eerste half jaar
van een grof contact of in een
een goede piano huren
Massage
afspraak of evt via de tele
foon Boxnummer 820016
Sportmassage, ontsp mas Ik ben een 25 jarige muziek
Amsterdamseweg 202
liefhebber' Ik zoek een meisje
sage
Shiatsu, voetreflex
AMSTELVEEN
dat net als ik van muziek
Oproepen
Felicitaties
Tel 023-5714092
020 6413187
houdt of misschien wel een
Mededelingen
instrument bespeelt'
B Rainun hartelijk gcfehci
Boxnummer 359503
toerd 8 jaar alweer'
Kennismaking
Ja, hallo met Jenny Ik ben
Potor
Manon
en
Nicoie
• Uw particuliere Micro bon
een vrouw van midden 50 en
por post verstuurd borcikt a R iinon \\ordt 27 december
ben op zoek naar een man
ons pas over 3 a 4 dage1 n 8 jaar Hartelijk gelehciteerd REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER? van ongeveer dezelfde leefSimpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week
Opdrachten die te laat
van Martijn
tijd Ik heb vele interesses en
binnenkomen worden
ben woonachtig in de omge
Wat moet u doen'
automatisch de week
ving Haarlem/Amsterdam Ik
Markten/braderieen 1 Kies een leuke advertentie
daarop qeplaatst
hoop dat jullie snel op mijn
2 Bel met 0906-5050270 (1 gpm) en toets in
advertentie reageren
het hoofdmenu een 4
GROTF
VLOOIENMARKT 3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie Boxnummer 373474
AMSTLRDAM Jan van Galen
Uitgaan
van uw keuze
Jong aantrekkelijk huisvrouw
ha' afslag Bos en Lommer 4 Spreek een boodschap m en wacht op een reactie
tje zoekt via deze weg een
(bij Li'cas/ipkenhuis)
leuke man Ik ben op zoek
/o
J>7
dec
1000
1700
uur
Woensdag 23 dec kerstbal
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen naar een man van goed mMidland
BV
lel
0334751167
woensdag 30 doe oudjaars
met 0900 899 85 99
veau die met mij wil afsprebal v alleengaanden v a 30 jr GROTE VLOOIENMARKT
ken Veel kan maar niets
m div hapjes Dansen ont AMSTERDAM Z ?o 3 jan • Rubrieksadvertentie op- • Wij behouden ons het moet Laat me even weten
moeten Do Osscslal Niou 1000 1700 IILII Apollohal,
geven' Zie voor adres en/of recht voor zonder opgave van hoe ik je kan bereiken en we
wolaan 34 Osdorp Do ?1 & Stadion..og 3 5 Midland BV telefoonnummer de colofon redenen teksten te wijzigen maken heel snel een afdo 31 dec gesloten'
of niet op te nemen
hlichliivjon 0334751167
spraakje Boxnummer 439947
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Monet Strijkservice

r

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

PIANO
SPELEN

VAN KERKWIJK

Leuke man tot 40 jaar en
1 80+ Ik wil met jou een stevige vriendschap opbouwen Ik
ben en 31 jarige brunette,
open eerlijk, sportief en creatief Heb een hond en een
dochter van 4 Groetjes uit
het Zuid/Westen van het
land Boxnummer 925002
Lieve jongedame' Wil jij een
fijne, gezellige vriendschap of
relatie opbouwen' Samen
van alles ondernemen, lol
maken en nog veel meer' Ik
ben 27 jaar en in het bezit van
blond krullend haar Aarzel
niet, reageer op mijn boxnummer' Boxnummer 469442

Rijles auto's
en motoren

0906-Nummers

Alblas Verkeersscholen

0906-9889 Rijpe Sjaan DDcup, zkt jgns 18 jr v livesex
Grijp onder m'n rok' 99cpm

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-408361
Voor auto/motornjles m
Amsterdam e o is een gratis
infogids verkrijgbaar
Tel 020-4205386

Afspreken in jouw
postcode-gebied
0906-50 222 04 (1 gpm)
Beluister anoniem
advertenties 18+
0906 50 15 15 6 (1 gpm)
Biseks, buurvr en buurmeisje
18 Hun spelletjes worden
harder' 99cpm 0906-9526

Diversen

Dagelijks seksen hete meis- Live' Black, beautiful en hot'
jes 18 op onze livelijn' De Voor de liefhebber van zwarheetste' 99cpm 0906 0603
te vrouwen 99cpm 0906 0601
Direct contact met
stoute vrouwen
0906-5022221 (1 gpm ]

Nieuw' Sleutelgatseks' De 1e
seksafluisterlijn v Holland
0906-9722 Secret' 99cpm

Direct contact met
vrouwen thuis'
0906-5022221 (1 gpm)

Ontdek de duistere wereld'
SM Meesteres live' Zij wijdt
jou in 99cpm 0906 9626

Doorgeschakeld
met vrouwen thuis
09065022221 (1 gpm)

POSTCODE DATING' Rijpe
vrouwen zoeken sekscon
tact Bel 0906-18 44 (80 cpm)

Een spannend
contact m de buurt
09065022204 (1 gpm)

RIJPE VROUWEN tot 70 jr zkn
sekscontact Prive-adres &
tel nr' 0906-50 50 145, 105pm

Ik ga door, waar anderen
**Seks alarmnummer**
Dringend gezocht volw en Club06 computer' Seksadres- stoppen' Schaam rne ner
Sportieve,
ruimdenkende
Snelseks direct live 99cpm
jes,
daling,
buitenseks
&
pakmderkleding
voor
weeshuis
gens voor en wil harde SEKS'
man' Jij staat midden m het
renclubs 0906-9669 (105pm) Harnet' 99cpm 0906-9794
leven en bent van enig ni- Tel 023-5717177
veau Je zoekt alleenstaande
moeder van 29 jaar Dus ben
je bij mij aan het goede adres'
Ik heb een zoontje en wij hebben binnenkort een spannende date' Boxnummer 858663
Wat 'k wil, doet niet ter zake,
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolCoupon uitknippen en opstinen BRIEVEN ONDER
nee wat ik doe bepaal jij zelf
gende voorwaarden' • geabonneerd zijn op het
(frankeren als blief) met ver- NUMMER KOSTEN
Ik ben een 40-jange rijpe
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
melding van uw postcode naar F 9.99 (ICL. BTW)
dame en het lijkt me heerlijk
EXTRA
om contact met je te hebben
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgeons kantoor
(u dient er rekening
Als jij je telefoon of boxgeven • maximaal 3 i egels • alleen voor particulier
Micro's Weekmedia, Postbus mee te houden dat bij
nummer achterlaat gaan we
gebruik • het aangebodene mag niet boven
156, 1000 AD Amsterdam.
u\v opgave de regel
elkaar eens bellen Ik geef je
f 300.- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboFax: 020-6656321.
hr.o.nr.... bur. v.d.
veel Boxnummer 406504
blad als l regel bij uuden.
tekst gerekend wordt).
Gebiuik bij het invullen van uw tekst de coupon en
Of afgegeven bij:
voor icdeie letter, punt, komma of cijfer één vakje
- Kantoor Zandvoorts
Te koop
Wij /ijn niet uanspraLaat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Nieuwsblad
kelijk voor fouten ontaangeboden
Sein ijf pei regel hele woorden of lettergrepen
Gasthuisplem 12.
staun door onduidelijk
diversen
2041 JM Zandvoort
handschrift.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u

0906*0611

voor de particulier:
3 regels gratis

T k a koelkast, vaatwasma
chme, waterbed, weefgetouw, vitrinekast, Miele was
machine (defect), manoubankje, tel 0555213981

bij uw tekst een gegai andeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Wij behouden ons het
Gratis Micro's en betaalde
Micro's moeten worden maclc- recht voor/onder
verd aan de balie van ons kan- " P " 0 an
cncn
toorto, uiterlijk maandag

16.00 uur.

Onroerend goed

en woonruimte
te huur
aangeboden
T h (bedr pand) gem woning
m centrum boven disco, 1
pers , eigen opgang douche,
toilet, keuken, TV + TV aan
sluiting aanw ƒ750,- p m
incl gas, water, licht
1 maand borg
Tel 0653344660

Zandvoorts Nieuwsblad
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t/m 3 regels ƒ 5,60
t/m 4 regels ƒ 7,47
t/m 5 regels ƒ 9,34
t/m 6 regels ƒ 11,21

Financien en

handelszaken

Autoverzekering
V A ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 023 - 5714534

Auto's en
auto-accessoires

t/m 7 regels ƒ 13,08
t/m 8 regels ƒ 14,95
t/m 9 regels ƒ 16,81

•

t/m 10 regels ƒ 18,68

Wilt u ook naam. adics. woonplaats volledig invullen, andeis kunnen wij uw advcitcnlic helaas niet opnemen
Voorde paiticulici maximaal 3 icgels gratis, niet vooi de zakelijke maikt, tot een maximum van één adveitentie pci week. Ook /ondci vermelding vraagpiijs (artikelen te /amen met boven i 300.-) kunt u niet giatis advciteicn Alle jjiij/cn zijn incl 17.5% BTW.
Naam

Voor een perfecte SAAB
SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep , onderhoud APK
Eigen revisie afdeling
Motoren/versn bak
Verkoop nw/gebr ond
ROYAL CLASS SAAB
Tel 0235614097

Adics
Postcode
Telefoon'
S v.ji in uibiick:

Plaats
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Subaru Forester 2.0 S-Turbo
Tienkamper met bergschoenen

Saab 9-5 valt in de prijzen
Consumers Digest, een toonaangevend Amenkaans consumententijdschrift, heeft de Saab 9-5 uitgeroepen tot 'Beste Koop'. Kort
hiervoor hadden de 9-5 Griffin en 9-5 Estate op de Birrningham
Motorshow al de IBCAM British Steel Award gewonnen voor beste
auto in hun klasse. Volgens Consumers Digest biedt de Saab 9-5
buitengewoon veel waar voor zjin geld en is het daarom de beste
koop in de categorie luxe auto's. Tijdens de International Motor
Show in Birrningham werd de 9-5 Griffin geroemd om zijn aantrekkelijke exterieur, interieur en zitcomfort. De Estate viel in de prijzen
vanwege zijn vormgeving en de doordachte laadruimte met uitschuifbare laadvloer.

Exclusieve gebruikte Audi's
bij importeur

OFT EN LIGHT: ALS EEN VAN DEZE woorden op een
etiket staat is het product dan bestemd voor watjes
of juist voor de moderne, bewust kopende consument? Wij schatten in dat de Subaru Forester Soft Turbo
(S-Turbo) aan deze laatste categorie goed besteed is. Het
is een sterke bikkel met een goed karakter, gestoken in
een strakke adventure outfit. Kortom, een tienkamper met
bergschoenen.

S

SPECIFICATIES Subaru
Forester 2.0 S-Turbo""
Automaat. ,
> :
Motortype:

Viercilinder " boxermotor >
met turbo '
<
Cilinderinhoud." 1.994cm3 / „ >
Vermogen: 125 kW/170 pkbij 5.600 t.p.m.-j
Max." koppel:(l (240Nm„bij " '|
^ 3,200 tp.m.-/' 'j
Acceleratie:'/- *9,3 sec van '*^f',
** ^ s
0^100 km/uur. 1
? s
Topsnelheid: , ^f89 km7»kir/'
Gem. verbruik: 10,5 lfr/100 kms
-ƒ691995-'':^
Prijs: '
BIJZONDERHEDEN > *
UITRUSTING *
% \
Lederen Interieur ~•* \7~ *V^
Stoelverwarmirig s »> * ". ^ >" <>
Airconditioning „ v
^ s < *. Glazen schuifdak ' ^ ~t° ;
Airbags en zij-airbags > , " '
ABS "l_ , •>•,>~ t ,),,%\,,»'
Centrale^portiervergrencleling4" ,
met afstandsbediening' ^ "•, * Elektrisch bedienbare ruiten en
spiegels •* -,« \ " >/ "L x

De Audi-importeur organiseert twee keer per jaar de exclusieve
Audi A-selectie show op haar terrein in Leusden. De samenwerkende dealers presenteren daar 85 jonge, gebruikte Audi's, die allen
voldoen aan de strenge Audi A-selectie eisen. Dit betekent dat de
aangeboden wagens van binnen en van buiten in een onbenspelijke staat verkeren, jonger zijn dan vijf jaar en niet meer dan
200.000 kilometer achter de kiezen hebben. Hierdoor bieden deze
Audi's de consument een aantal standaard zekerheden, te weten
1 jaar Audi-garantie, Audi-mobiliteitsgarantie en vervangend Audivervoer. De showroom bevindt zich aan de Zuiderinslag 2 te
Leusden en is geopend op vrijdag 11 november van 14.00 tot
21.00 uur. De zaterdag en zondag daarop zijn de wagens te bekijken van 10.00 tot 17.00 uur.

Mensen, wat heet soft? De
krachtbron stuurt een goeie 170
pk naar alle vier de wielen.
Daarmee komt de grote auto
natuurlijk makkelijk van zijn plek.
BIJ plankgas wegrijden aarzelt de
Forester slechts even. Dan geven
de automaat en massa (ca. 1.400
kilo) zich over aan de inmiddels
volop rondgalopperende paardenkrachten en stuift de auto van zijn
plek. Ruim binnen de tien tellen
zit de Subaru aan de honderd
kilometer per uur. Top: 189 kilometer per uur. Ruim voldoende
dus.

BOVAG Garantiebewijs en
Nationale Autopas ineen

Over rij'den met een automaat
zijn de meningen verdeeld.
Nadeel is dat hij de vermogensdoorgifte wat vertraagt en iets
meer motorvermogen absorbeert.
Maar: dankzij de automaat kan
de motor al wat toeren maken
voordat de auto daadwerkelijk
rijdt. En meer toeren betekent
meer power, zeker bij de
Forester. Dus bij het wegrijden is
er een enorme dosis vermogen
beschikbaar.

De Forester is schandalig compleet met onder meer lederen bekleding, stoelverwarming, glazen schuifdak en zij-airbags.
verklaren: de motor komt uit de
Impreza GT Turbo waarmee
Subaru de titel in het WK rallyrijden veroverde. En ook de vierwielaandnjftechniek is ontleend
aan deze turbotopper. Maar de
aanzienlijk grotere carrosserie en
4X4-uitstraling maken hem minder geschikt als troonopvolger,
zodat Subaru het nog maar even
bij de Impreza houdt.

De prestatiedrang is makkelijk te

De Forester oogt als een aftrain-

de terreinauto HIJ is hoekig en
groot, maar is toch weer geen
terreinkolos. Hoe groot de
Forester is blijkt uit de maximale
laadruimte van 1,5 kuub. Daar
worden hikers, bikers, climbers
en andere liefhebbers van outdoor adventures natuurlijk blij
van. Er is genoeg plek voor alle
spullen, een afstand van een
paar honderd kilometer is echt
een peulenschil voor de Subaru
en hij komt ook op onverhard
wegdek een heel eind. Voor 4X4
avonturiers is de Forester met
automaat niet de ideale speelkameraad: een speciale terremversnellmg (beter gezegd 'terreinreductie') ontbreekt.
Daar komt nog bij dat de Forester
schandalig compleet is. Alles zit
erop en eraan Wie zichzelf eens
wil trakteren op alles wat een
auto te bieden heeft, is met de
Forester m één keer klaar. Ook
lederen bekleding, stoelverwarmmg, een glazen schuifdak van
een vierkante meter, zij-airbags
en automatische niveauregeling
achter zijn gemonteerd. Het
schuifdak maakt de auto enorm
licht en (indien geheel geopend)
luchtig. Een Forester 'hght' dus
Alleen een radarverklikker en
navigatiesysteem ontbreken.
Prestaties, uitstraling, ruimte en
luxe. Dat zijn mooie kwalificaties.
Hoe betaalbaar is zo'n auto7 De

Een 4X4 met atlethisch vermogen: de Forester S-Turbo.

Koreaan wordt Europese?

Een beter moment om met de
vernieuwde Lantra op de proppen
te komen hadden de Koreanen
niet kunnen uitzoeken. De
Consumentenbond heeft namelijk
nét bekend gemaakt dat de
Lantra de goedkoopste middenklasser op de markt is. Met alle
autokosten meegerekend (waaronder dus ook brandstof, afschrijving, onderhoud, reparaties en
belasting) is de 'Lantrist' maandel'jks gemiddeld tweehonderd gulden goedkoper uit dan rijders van
andere middenklassers. De inkt
van dat bericht was nog niet
droog of we konden ons al in de
(verbeterde) zetels van de aangePaste Lantra vleien. Extreem
goedkoop rijden in een zojuist

automaat en alle extra's kost bijvoorbeeld 56.995 gulden, En de
meest basic versie zonder turbo
vergt een financiële inspanning
van 49.995 gulden.

Rode olifantje komt
Lancia versterken
EN INVASIE VAN olifanten bij Lancia.
Naast de reeds
bestaande Ypsilon
Elefantino Blu (een jeugdig
getinte uitvoering van
Lancia's kleinste) verschijnt
nu de Elefantino Rosso, die
de nadruk legt op sportiviteit.

E

De keuze voor het geslurfde dier
als aanduiding voor speciale versies komt niet uit de lucht vallen.
Lang geleden kreeg Vmcenzo
Lancia, de oprichter van het
merk, een blauw porseleinen olifantje uit India cadeau. Het ding
symboliseerde geluk en welzijn.
In de loop der jaren kreeg die
elefantino blu een speciale betekenis voor Lancia-njders. De elefantino rosso dook later m autosportkringen op als het sportieve
broertje van de blauwe olifant.
Autohefhebbers kennen het symbool wellicht het beste van de
fantastische Lancia Delta HF
Integrale- een vrolijk olifantje
grijnst je daar vanaf de grille toe.
Terug naar het autonieuws. De Y
1.2-16V Elefantino Rosso is volgens Lancia bij uitstek geschikt
voor liefhebbers van sportief
autorijden. En daar laat de auto
inderdaad geen twijfel over
bestaan; de lijst met veranderingen ten opzichte van de 'gewone'

E

UROPA WORDT IN de
nabije toekomst
Hyundai's belangrijkste
groeimarkt. Dus luistert het
merk extra goed naar haar
Europese klanten. Uit
onderzoek is gebleken dat
veel Lantra-rijders uit deze
contreien een sportiever
uiterlijk zouden waarderen,
dus heeft Hyundai de auto
prompt een nieuwe 'look'
gegeven. En meteen de
gelegenheid aangegrepen
om de Lantra stiller, veiliger, comfortabeler en completer te maken.

Forester 2.0 S-Turbo Automaat
staat voor 69.995 gulden in de
prijslijsten en da's een hele schep
geld. Er zijn ook goedkopere
exemplaren. De versie zonder

Vanaf 1 februari koppelt de BOVAG haar garantiebewijs voor
gebruikte auto's definitief aan de Nationale Auto Pas (NAP).
Tezamen vormen ze de Garantiepas die, net als het oude garantiebewijs, minimaal drie maanden zekerheid afgeeft. Bij de BOVAG
aangesloten bedrijven kunnen de Garantiepas nu al vertenen bij
auto's vanaf ƒ 7.500, maar vanaf 1 februari 1999 is dit verplicht.
Overzichtelijk voor de klant, want achterop de Garantiepas staat nu
de kilometerhistorie van de aangeschafte auto.

De Y 1.2-16V Elefantino Rosso is een lekkere rij-auto. Let op het rode olifantje op de B-stijl.

Y is aanzienlijk. De belangrijkste
punten: een verlaagd onderstel
met stuggere vering en demping,
15 inch lichtmetalen velgen met
daar omheen opvallend brede
banden (m de maat 195/50), buitenspiegels in titanium-kleur,
mistlampen m de voorbumper en
lederen bekleding voor stuur en
versnellingspook Met die laatste
roer je in een versnellingsbak met
kort op elkaar liggende overbrengmgen.
Eenmaal onderweg ontpopt de Y
Elefantino Rosso zich als een
verdraaid leuk nj-machien.
Verwacht er geen sportwagenprestaties van, maar dankzij al

zijn snelle extra's (en dan vooral
het verlaagde onderstel) en het
pittige motortje van 62 kW/85 pk
is de kwalificatie 'scheunjzer'
zeker op z'n plaats. Z'n top van
177 kilometer per uur biedt perspectieven voor een afschuwelijke bekeuring en met de acceleratie van O tot 100 m 10,9 seconden kun je bij het stoplicht verbaasde gezichten tevoorschijn
toveren Kortom, een geslaagde
transformatie voor het kleine Ytje. Zeker met de alleszins redehjke prijs van 29 450 gulden m het
achterhoofd.
Verder nieuws van het Ypsilonfront de reeds genoemde
Elefantino Blu is voortaan niet

alleen als 1.1, maar ook als 1 2
verkrijgbaar
Voor het bedrag van 23 990 gulden beschikt het model over
onder andere stuurbekrachtiging,
elektrische ramen voor en centrale vergrendeling. Spullen waar
tegenwoordig trouwens alle veisies over beschikken
Bovendien heeft Lancia de stan
daarduitrustmg van de 1 2 LS
aangevuld met onder meer een ir
hoogte verstelbare stoel en stuur
gedeeld neerklapbare achterbank
en mistpitten voor En de 1 2-16V
LX beschikt nu zelfs over aircon
ditionmg Zonder dat daar olifan
tjes bij komen kijken

SEAT Arosa
De opvallendste vernieuwing aan de Lantra is de neus, die een stuk sportiever oogt dan voorheen.
aan de Europese smaak aangepaste auto. Wat wil je nog meer?
De eerste indruk van het nieuwe
uiterlijk: inderdaad een stuk sportiever dan voorheen.
Volwassener ook. De verschillen
zitten 'm vooral in de neus. De
Lantra heeft grotere koplampen,
een nieuwe grille en motorkap en
een vlottere bumper met bijbehorende luchtinlaat gekregen. Aan
de achterzijde vallen andere hchtunits en een kofferklep met meer
'body' op. Verder heeft Hyundai
de butenspiegels opnieuw ontworpen en een stootrand annex
sierstnp op de flanken aangebracht. Al met al bescheiden veranderingen die toch de auto als

geheel een klasse omhoog tillen.
Schokkend anders dan voorheen
rijdt de Lantra niet; de ontwerpers
hebben de auto op kleine puntjes
bijgeslepen. Door middel van een
extra motorsteun, versterking van
het deurframe en dikkere geluidsisolatie worden motor- en windgeruis beter buiten de deur gehouden. Belangrijker is de revolutie
die Hyundai m de veiligheidsuitrusting heeft doorgevoerd.
Standaard beschikt elke Lantra
voortaan over twee airbags en
gordelspanners. Die laatste hebben bovendien een ingebouwde
spanningsbegrenzer. Mocht er
onverhoeds iets gebeuren dan
voorkomt deze slimme voorzie-

ning datje de auto met een donkerblauwe gordel-afdruk op de
borst verlaat.
Ondanks dit alles is de Lantra
slechts enkele honderden guldens in prijs gestegen. De lijst
begint met de 1 5i GLX, waar
Hyundai 32.995 gulden voor wil
ontvangen. Het topmodel, de 2.0i
GLS (met 102 kW/138 pk en een
topsnelheid van meer dan 200
km/h) kost 36 495 gulden en de
1 9 D GLX gaat voor 34.995 gulden de deur uit. Voor die bedragen rijd je in een auto die weliswaar geen nieuwe normen in zijn
klasse stelt, maar gewoon prettig
rijdt en uitblinkt m vriendelijkheid
voor de bankrekening.

EAT HEEFT ZIJN topper in de compacte
klasse, de Arosa, voorzien van een rijkere uitrusting. Daarnaast is de prijs
van enkele uitvoeringen en
af-fabriek gemonteerde
extra's verlaagd.

S

Naast de Arosa 1.4 en de SDI
heeft nu ook de 1.0 standaard
een bestuurdersairbag.
Daarnaast krijgt de 1.4 voortaan
af-fabnek stuurbekrachtiging. De
wagen staat in de prijslijst voor
21.795 gulden. De Arose 1.4 is
ook met automatische versnellingsbak te koop en kost dan
23.995 gulden.
Om het comfort voor de inzittenden te verhogen biedt SEAT m de
Arosa een zogenaamd Electric
Pack aan. Met dit pakket beschikt

daarvan zijn metallic lakken
SEAT heeft de carrosserie van de
Arosa volledig gegalvaniseerd
Daardoor is de garantietermijn
met betrekking tot corrosie van
binnenuit verlengd tot 12 jaar

SEAT heeft de Arosa rijker uitgerust.
de kleine SEAT over centrale
deurvergrendeling en elektrisch
bedienbare voorramen voor 895
gulden Voor wie het snel te
warm heeft is er m de Arosa airconditionmg leverbaar voor 1.695
gulden. Een anti-blokkeer remsysteem verhoogt de actieve vei-

ligheid doordat de wagen in een
noodsituatie bestuurbaar blijft.
SEAT levert op de Arosa voor
1.495 gulden Om de keuze te
vergroten heeft het Spaanse
merk het aantal beschikbare kleuren verhoogd tot negen. Drie

Het kleinste lid van de SEATfamilie is uitgegroeid tot een commercieel succes De dealers in
Europa verwachten er dit jaar
maar liefst 40 000 af te zetten
Waarschijnlijk is dit te danken
aan het feit dat de Arosa,
ondanks zijn geringe lengte van
3,54 meter, plaats biedt aan vijf
personen. Daarbij is het veiligheidsniveau vergelijkbaar met dip
van grotere auto's Dit blijkt bijvoorbeeld uit de mogelijkheid om
achterin drie hoofdsteunen te
monteren. Handig voor kleinere
personen is de in hoogte versteibare bestuurdersstoel
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Diverse clubs
..xe privé huis1 Topmeisjes
IL 01 u 7 dgn p w Sauna
i. bbeibaden Sarphatipark
H3 Adam 020 6723022
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Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa.
Gratis Expert All-Risks-Garantie
(bij aankopen boven 490,-).
Geldt niet voor mobiele telefonie.
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opgeschuirndemelkof
echte crerna op de espresso,
15Barpompdruk.

M[) Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten.
•~Z-S

(fè\ Vakkundige en snelle service.
(pjï) Gratis Geluidsgarantie.
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(Bl€) Gratis Video-onderhoud.

IUW-KOFFI|i^
- - . /-#~""•

mm Gratis Omruilgarantie.
(f^\ Modern betaalgemak
\^7 met o.a. de Expert Creditcard.
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(s_s) www.expert.nl

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

Je huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.

LUGSTEPBIJS

OUDEtVÏ

En de makelaar weet van
wanten en kranten.

DE
CONTACTLIJN

'J U L
PANASOMICEBG520
GSM-TEUEFOON i.c.m. 1-JARIG
YELLOW-ABOMMEMENT
Allernieuwste superkleine GSM met
trilfunctie. Ongestoord toch bereikbaar zijn. In combinatie met 1-jarig
Yellow-abonnement.
UW VOORDELEN:

Er is een nieuwe efficiente manier om snel
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met leuke meisjes,
xiouwen en mannen
via de Contact lijn Op
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SONY KV 28 FX 60 WEGA BREEDBEELD-TV

SHARP 4-IN-1COMBIIVIAGNETRON

PRIMEUR! 71 cm (eff. 67 cm) 100% vlakke Trinitron '
breedbeeldbuis, dus absoluut geen beeldvervorming
of reflecties. 100 Hertz voor haarscherp beeld. U
gelooft uw ogen niet. Incl. Teletekst zonder wachttijd
en ingebouwde subwoofer. ADV.35997-

900 Watt magnetron met dubbele grill en heteluchtoven.
Met automatische programma's en 90 minuten timer.
Inhoud 26 liter.
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• Abonnementskosten
slechts 12,50 per maand
(normaal 24,95)
• Geen netwerkaansluitkosten a 108,60

Haarlem*, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
'i» ">>

"Wasmachines, koelkasten,magnetrons; etc.:**Aüdio, video, hifi.

! "mbeet hu d i r e c t Veel
i int nsin hebben op
vlc 'c' \ \ i j / c al binnen
l i i n ol t u c e dagen leuke
j i o n i a < ten met anderen
| ut-kicm.ii
(i OOijum)
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Personeelsadvertenties worden gelezen in de Nieuwsbladen van Weekmedia.

VA

'

Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde leesduur van zo'n 21 minuten ligt het voor de hand dat de personeels- en
opleidingsadvertenties goed gelezen worden.
,
Bel voor meer informatie over succesvolle personeelswerving ons kantoor. De uitgebreide folder en advertentie-tarieven liggen voor u jklaar.'
Amsterdam 020- 562 30 76

Amstelveen 020- 347 34 22

Zandvoort 023- 571 71 66
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(wnltiirl/Hapltlirn
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Servicetaxi arriveert
vaak te laat bij klant
ZANDVOORT - De servicetaxi komt steeds vaker te
laat. Dat blijkt uit een rapport over de taxi voor ouderen en gehandicapten. Toch
is de gemeente Zandvoort
opnieuw van plan om met de
exploitant van de servicetaxi
(Taxi 13000) een nieuw contract af te sluiten. De politiek
praat daarover op 12 januari.
Bijna de helft (43 procent) van
de taxi's komt meer dan een
kwartier te laat bij het huis van
de passagier aan. Uit een rapport van de gemeente Haarlem
over het taxivervoer in de regio
blijkt dat de vertragingen toenemen. Kwam slechts 20 procent van de servicetaxi's halverwege 1996 te laat, inmiddels
is dat percentage dus verdubbeid.
„Ik praat niet goed dat de
servicetaxi's weieens te laat
komen," zegt R. Hope, hoofd
van de klantenservice van Taxi
13000, „maar het is niet hélemaal terecht dat wij zoveel negatieve publiciteit krijgen. Er

wordt hard aan gewerkt om
het aantal klachten te verminderen. Zo is er onder andere
een wervingscampagne voor
chauffeurs opgezet."
De oorzaak ligt volgens hem
echter niet zozeer alleen bij
een tekort aan chauffeurs. „De
verkeersdrukte is ook toegenomen. Bovendien moet je ook
kijken naar de pnjs-kwaliteitverhoudmg. Wij berekenen de
gemeenten slechts 45 cent per
4 kilometer. Dat is met veel."
Het contract met de gemeenten loopt op l april 1999
af. De onderhandelingen over
een nieuw contract zijn in volle
gang
Volgens wethouder
Oderkerk, in Zandvoort verantwoordelijk voor de servicetaxi's, komen er nieuwe voorwaarden in dat contract te
staan. De gemeenten zullen
ook meer moeten betalen, verwacht hij. Zandvoort betaalt
nu drie ton per jaar In Zandvoort zijn ongeveer 275 gebruikers (peiling van l maart
1997). Zij maken gemiddeld
vijftig ritten per jaar.

Deze Week
14 Pagina's

Angst
voor het
jaar 2000?

„Het is een ramp zoals het
nu gaat," erkent wethouder
Oderkerk. Omdat veel klachten uit Nieuw Unicum komen
wil hij dat de gemeente daar
twee bussen neerzet. Nieuw
Unicum moet dan zelf het personeel voor de busjes bekostigen. Oderkerk neemt het een
beetje op voor Taxi 13000.
„Soms komt het door de passagiers dat de taxi vertraging
oploopt. Mensen moeten hun
sleutels nog zoeken of zitten
nog op het toilet " Mini de Wolf
van het
Welzijnscentrum
beaamt dat. Ook de beloning
van de taxichauffeurs is volgens haar laag.
Zij vindt dat de exploitant
meer ritten moet combineren
en soms de taxi's op vaste tijden moet laten rijden „Bijvoorbeeld op zaterdag als veel
mensen in Haarlem willen wmkelen." De Wolf stelt daarnaast voor dat Taxi 13000 gaat
samenwerken met de Zandvoortse Taxicentrale. „Zodat
de taxi's niet iedere keer uit
Haarlem hoeven te komen."

pagina 3

Het jaar
in dertien
foto's
pagina 4 en 5

Geen hoop meer voor 'machinekamer'

Terugblik
op een
sportief '98

Wikkellaan en de Zandvoortselaan. Maar de
gemeenteraad heeft voor een andere projectontwikkelaar, Riserva, gekozen. Die vindt het
niet lonend en niet fraai om het gebouw tot huis
te verbouwen Riserva koopt de grond voor drie
miljoen gulden.
Het vakwerkhuis aan de Zandvoortselaan,
Dat heeft de gemeenteraad inmiddels beslist. dat ook bij het pompstation hoort, blijft wel
De politici maakten zelfs geen woord vuil aan staan. Dat is namelijk door iedereen erkend als
het pand, dat volgens Ger Cense een monu- toekomstig gemeentelijk monument. Voor de
Spanning rond de nakende nullen beheerst ongetwijfeld definitief in de geschiedenis wordt weggeschreven, zet ont- ment is.
'machinekamer' geldt dat niet.
het komende jaar van de negens. Zwartkijkers voorspellen werper Nenad Mecava op een speciale pagina in deze krant
De voorzitter van het Genootschap Oud
een kalender vol calamiteiten. Maar ongetwijfeld ligt er pok het nieuwe 1999 in de steigers,
Zandvoort had het gebouw willen behouden.
Volgens Cense, ook lid van de Monumentengoed nieuws in het verschiet. Een millenniumfeestje bij
Ook enige projectontwikkelaars namen de 'ma- commissie, staat het wel op de voorlopige mokaarslicht misschien.
Alle medewerkers van de krant wensen u hiermee een ge- chinekamer' op in het ontwerp voor een kleine numentenlijst, volgens de gemeente niet. De
Aan de vooravond van het moment dat het lopende jaar zond en voorspoedig nieuw(s)jaar.
villawijk op de hoek van de Duindoornlaan, de lijst zelf moet nog worden vastgesteld.
ENTVELD - De 'machinekamer' van het
pompstation in Bentveld verdwijnt zeker.
Het gebouw uit de jaren dertig is een representant van de Nieuwe Zakelijkheid. Het
moet plaats maken voor villa's.

1600 kuub beton en 24 vrachtwagens
M VIJF UUR 's morgens
parkeert de eerste
vrachtwagen met beton
naast het Zwarte Veldje, tijdelijk herdoopt in 'het Zwarte
Gat'. Dertien uur later vertrekt de laatste blauw-wit gestreepte betonmixer. Enige
uren vroeger dan verwacht.
24 vrachtwagens hebben
gisteren 1600 kuub grijze vloeibare massa in de diepte gestort om de vloer van de nieuwe waterkelder te vormen.
Het reservoir moet het hemelwater opvangen als het hard
regent. Dat moet voorkomen
dat het centrum van Zandvoort onderloopt.
Voorlopig klotst dinsdagmiddag echter vies bruin
grondwater zachtjes in de bak.
Van de nieuwe betonlaag is
nog niet zo veel te zien. De
meterslange arm die van de
vrachtwagen het beton naar
de grond brengt, doet zijn
werk uitsluitend onder de oppervlakte.
De mond van de arm, die eruit ziet als de yoelspriet van
een insect, is diep weggestopt

O

in het nog vloeibare beton. Zo
vermengt het water zich niet
met het beton, legt uitvoerder
A. Bekour uit.
Duikers controleren onder
water of het beton wel op alle
plaatsen gelijkmatig terecht
komt en of de bodem wel goed
tegen de ijzeren damwand
sluit. „Dat gebeurt op de
tast," vertelt duiker Stef.
„Want ik zie bijna niets onder
water." Ondanks zijn stevige
blauwe duikerspak heeft hij

het koud zodra hij op de wal
staat. Zijn handen zijn blauwpaars. Hij zoekt troost bij een
shaggie en een collega zegt bemoedigend. „Een dure jongen,
die Stef, maar je hebt er wat
aan."
Twee mannen in een bootje
peilen met een stok de diepte.

ZANDVOORT - Zoals elk
jaar vinden er in Zandvoort diverse
nieuwjaarsrecepties
plaats:
• Knrm: zaterdag 2 januari, 1517.00 uur in het boothuis.
• Gemeente Zandvoort: maandag 4 januari, 19-20.30 uur in
het raadhuis.
• Brandweer: dinsdag 5 januari, vanaf 20.00 uur in de kazerne.
• Reddingsbrigade: zondag 3
januari, 11-13.00 uur in de Post
Noord (Piet Oud).

Telefoonongeluk

ZANDVpORT - Doordat
een 24-jarige Zandvoortse automobilist tijdens het rijden en
telefoneren zijn telefoon liet
vallen, is hij zondag op de Van
Lennepweg tegen twee geparkeerde auto's aangereden.

Waterstanden
HW
LW
HW
LW
00.31 08.40 12.55 20.45
0225 10.25 14.42 22.45
03.15 11.05 15.31 23.40
04.05 11.56 16.17 --.-00.2504.4812.4617.02
01.26053613.3517.47

06 jan 02.16 06.19 14.25 18.35
07 jan 02.45 07.05 15.10 19.19
08 jan 03.56 07.49 16.06 20.05
Maanstand1
Vtvl za. 02 jan 03.50 u.
Hoogwater ma 04 jan 17.02 uur.

NAP +128 cm.
Laagwater wo 06 jan 14.25 uur.

NAP -89 cm.

afgetopt worden. De peilers en
de vloer houden de bak op zijn
plaats. De vloer drukt ook de
wand van de kelder tegen het
zand. Anders zou de kelder op
het grondwater gaan drijven
als die leeg is
De kelder krijgt nu ook van
de Zandvoorters meer aandacht dan als 'ie over een half
jaar klaar is en weer bedekt is
met een parkeerterrein. De
bouwput werkt normaalgesproken al als een magneet op
sommige Zandvoorters, maar
tijdens het betonstorten is de
erehaag extra dik. Vooral oudere mannen trotseren de
snijdende kou om gefascineerd achter de ijzeren hekken toe te kijken.
Een van de toeschouwers is
een medewerker van de reiniHij houdt zich echter kever gings- en plantsoenendienst
met het bouwproces dan met van de gemeente. „Die kelder
de waterkringloop bezig. Dat heeft dus wel iets met mijn
proces gaat nu een nieuwe
werk te maken. Nou ja, in de
fase in. Zodra het beton hard verte dan," filosofeert hij. „Ik
genoeg is, moet de bruine
vind het heel interessant om
soep eruit. Bovendien moeten te zien wat er allemaal gede 208 peilers (die in totaal
beurt. Het is toch een groot
maar liefst 23 meter lang zijn) project."

Bouwvakkers dertien uur in touw
om betonnen vloer te storten

Recepties

Datum
30 dec
01 jan
02 jan
03 jan
04 jan
05 jan

Dat is een secuur karwei. De
bodem is namelijk niet overal
gelijk. „Maar dat moet ook in
dit geval," zegt uitvoerder Bekour licht geamuseerd. „De
bodem is verdeeld in drie kamers met elk een ander niveau
zodat het hemelwater straks
naar het laagste punt zakt.
Daar bevinden zich de pompen en die zorgen ervoor dat
het water via een persleiding
naar Zandvoort-Noord
stroomt."

ZANDVOORT - Zij zag hem, ze gaf hem een verjaardagskus en hij viel als een blok voor haar. Nu, eenjaar later zijn
ze met elkaar getrouwd op het raadhuis van Zandvoort.
Het verhaal van de 53-jarige Tinus Kok en 36-jarige AEdske
Ameling lijkt zo op het eerste gezicht op dat van vele
anderen. En toch is het bijzonder. Want Tinus en AEdske
ontmoetten elkaar vorig jaar in Nieuw Unicum. In hun
rolstoel zeiden ze vorige week dinsdag 'ja' tegen elkaar.
Ze wonen inmiddels al sinds
de zomer samen in de Reigershof, een van de gangen
van Nieuw Unicum. Daar beschikken ze over een slaapkamer en een woonkamer, die
aangepast zijn voor rolstoelen. Tinus heeft een spierziekte waardoor hij zijn benen
heeft verloren en AEdske kar
zich door haar spierziekte
heel moeilijk bewegen en praten. Ze moet met veel dingen
geholpen worden, wat Tinus
met veel liefde doet. „Ik sta
om zes uur 's morgens op en
help haar tot ze 's avonds naar
bed gaat. Dan heb ik nog even
een paar uurtjes vrij om te
computeren."
„Ze is zijn hobby. Als je een
keer in haar ogen hebt gekeken snap je waarom Tinus
voor haar gevallen is," vertelde Theo Hilbers, ambtenaar
van de burgelijke stand aan
de familie, bekenden en bewoners van Nieuw Unicum die
naar de raadzaal gekomen
waren. „Ik vroeg ook aan
AEdske waarom ze verliefd op
Tinus geworden is. Het was
lang stil en toen kwam er een
brede glimlach. Dat zei eigenlijk al genoeg."
Bijna was het huwelijk dins-

sportpagina
Vragen over de bezorging'
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tel 571 7166
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Woontoren Bodaan
schuift naar rechts
BENTVELD - Een van de
nieuwe woontorens van de
Bodaanstichting komt ongeveer twintig meter verder
van de villa's aan de Bramenlaan te staan. Volgens wéthouder Hogendoorn komt de
Bodaanstichting de omwonenden daarmee wat meer
tegemoet. De Bentvelders
mogen op 6 januari om zes
uur in De Bodaan vertellen
wat zij ervan vinden.

De nieuwbouwplannen van hel
verzorgingshuis geven veel
commotie in het anders zo rustige Bentveld. Omwonenden
vrezen dat hun uitzicht minder
wordt en sommigen spreken al
van 'Manhattan aan de Bramenlaan'. Wethouder Hogendoorn heeft het bestuur van de
Bodaanstichting gevraagd of
het complex wat zou kunnen
opschuiven. De huidige parkeerplaats blijft onbebouwd in
het nieuwe ontwerp.

Trouwen in een rolstoel

dag met doorgegaan, want de
servicetaxi kwam niet opdagen. Om een uur, één uur voor
de
huwelijksvoltrekking,
stond er wel een taxibusje
klaar bij Nieuw Unicum, maar
dat bleek voor iemand anders
te zijn. „Ik werd nerveurzer
van het gedoe met die taxi
dan vanwege de bruiloft," bekent Tinus later.
Een medewerkster van
Nieuw Unicum heeft ruim een
half uur de taxicentrale met
woeste telefoontjes bestookt.
„Uiteindelijk kwam er een
bus. Vies en veel te laat. We
hadden de bus nog willen versieren met een sliert blikjes en
een poster 'Pas getrouwd' die
ik op de computer had gemaakt, maar dat lukte niet
meer. Ik had er wel de pest
over in. Had ik nu maar toch
bij een andere firma pen bus
gehuurd, zoals ik van plan
was. Met dat taxibedrijf gaat
het zo vaak fout." De pech
hield aan, want 's middags Met enige hulp tekent een dolgelukkige AEdske de trouwakte, terwijl Tinus zorgzaam toekijkt ol het
kwam ook nog eens de pianist lukt
niet opdagen. „Maar ja, we
rotoChiisSi.hot.inus
hebben het toch maar gezellig
gemaakt."
trouwd, hé," zegt Tinus een ze me mocht kussen, precies wat bleek, ze wilde me met
dag na zijn bruiloft. „AEdske een jaar geleden op mijn ver- alle geweld hebben. Snap je
„Hoe ik me voel? Nou, ge- is een lieve meid. Ze vroeg of jaardag. Ik vond het best. En dat nou'"

minder voor hun vuilnis
ZANDVOORT - Alleenstaanden gaan vanaf l januari bijna
honderd gulden minder voor hun afval betalen dan gezinnen.
De gemeenteraad vindt het niet terecht dat alleenstaanden
net zo veel zouden moeten betalen als gezinnen, terwijl hun
vuilnisbak over het algemeen leger blijft.
Jaarlijks betekent het dat gezinnen voor 354 gulden worden
aangeslagen, een stijging van 11 procent ten opzichte van het
huidige tarief Voor alleenstaanden gaat het bedrag met 18
procent naar beneden en komt neer op 259 gulden per jaar.
Piet Keur, raadslid van Gemeente Belangen Zandvoort (GBZ)
vindt de schok voor de gezinnen te groot. Hij wil daarom de
stijging spreiden over drie jaar. Huub van Gelder van de Socialistische Partij en Peter Boevé van de ouderenpartijen AOV/Ume
55 plus steunen hem hierin. Volgens de overige partijen geeft het
gefaseerd invoeren van de verhoging echter te veel admimstratieve rompslomp. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad daarom
beslist om de verhoging toch in een keer door te voeren
ADVERTENTIE
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dames- en
herenschoenen
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Natuurlijk,

die krant moet ik hebben
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19,60 D halfjaar/35,40 n jaar ƒ 61,75
* Voor postdbonnees gelden anclei e tarieven
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020-5(52 62 11
Stuur de/e bon m een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummei 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoelt geen postyege! te plakken. 8 710371017003
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FAMILIEBERICHTEN
Beclrot'lci, maar dankbaar dat wij haar zo lang in
ons midden mochten hebben, geven wij u kennis
dat van ons is heengegaan onze lieve zuster en tan-

COA

wenst haar leden en alle inwoners van
Zandvoort en Bentveld een bijzonder
goed en gezond 1999.

te
Nel

125 december 1998

Correspondentieadres:
A Zwemmer
lonkheer P. N. Quarles van Ufforcllaan 64 I
20.12 PS Zandvoort
Kr is gelegenheid tot alscheid nemen en condolel e n op woensdag 30 december van 19.00 tot 19.30
uur in liet uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te
Zandvoort.
De cremalieplecliligheid zal plaatsvinden op clonderclag 31 december om 13.15 uur in crematorium
Velsen, Duin en Kruidbergerweg 2-4 te Driehuis
(gemeente Velsen).

aanbieding
Schiesser
Herenslips

Namens het Bestuur
voorzitter Theo Hilbers
secretaris Ype Brune
Namens de Fraktie
Wethouder Hans Hoogendoorn
Fraktievoorzitter Gerard Versteege

Petronella Koning
* l'l april 1903
A. M Koning
L. Koning

Kroon Mode

afdeling Zandvoort

2 stuks 24,Singlets
2 stuks 25,-

enk v.d.Feer

H

kleur wit,
mt5-6-7-8
en bleu

HAARVERZORGING

wenst iedereen
Voorspoedig 1999!

Haltestraat 55
Tel. 023-571283

Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn lot condoleren in één van de ontvangkamers van de begraafplaats.

WERKZAAMHEDEN
Op 4 januari 1999 zullen er werkzaamheden worden uitgevoerd
aan de van Lennepweg, tussen de
van Speijkstraat en de Hofdijkstraat en aan de Hofdijkstraat nabij de van
Lennepweg Deze werkzaamheden zullen ca
1 a 2 weken duren en er zal in die periode verkeersoverlast zijn Echter de uitvoering is
afhankelijk van de temperatuur, bij vorst worden de werkzaamheden vertraagd of zelfs uitgesteld
De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen
van een gasleiding in het noordelijk voetpad
van de van Lennepweg, waartoe de van Lennepweg twee keer wordt overgestoken, een
gedeelte van het viaduct nabij de A J van der
Moolenstraat wordt gesloopt en het voetpad
aan de noordzijde van de van Lennepweg
wordt tijdelijk opgenomen en na aanleg van
de gasleiding weer aangebracht
Het verkeer zal tijdens werkzaamheden waar
nodig worden geregeld door middel van verkeerslichten en afzettingen
De Hofdiikstraat zal tijdens de werkzaamheden worden afgesloten bij de van Lennepweg

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen
* Duinroosstraat 5 te Bentveld - 7 bomen
De aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van dit blad ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk
hun reactie indienen bij Burgemeester en Wéthouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

BOUWPLANNEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen en reclamevergunningen zijn bij het
College van Burgemeester en Wethouders
ingediend:
98206BCortvd Lmdenstraat 10 verbouwen
woning
98207B Wilhelmmaweg 52
vergroten
woning

VOORBEREIDINGSBESLUIT

het gebied gelegen op de hoek Zandvoortselaan, Wikkelaan/Duindoornlaan te Bentveld
(kadastraal bekend als gemeente Zandvoort,
sectie A, nummer 4990)

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

Dit besluit ligt met ingang van 4 januari 1999
met de bijbehorende tekeningen, waarop met
een rode omlijning het desbetreffende gebied
is aangegeven, ter inzage bij de Centrale Balie

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
Burgemeester en Wethouders maken het volgende bekend

(ART. 22 WRO)

De gemeenteraad heeft op 22 december 1998
besloten, dat op grond van artikel 22 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) het
bestemmingsplan "Pompstation Bentveld"
wordt voorbereid voor

wenst u

Oma JiïLUe

een gelukkig en gezond
1999
•ff donderdag 31 dec.: bar open tot 20.00 uur
•k vrijdag I jan. 1999: open vanaf 16.00 uur

-

begraafplaatsrechten 1999,
brandweerrechten 1999,forensenbelasting 1999,
hondenbelasting 1999,
leges 1999,
marktgeld 1999,
onroerende-zaakbelastingen 1999,
parkeerbelastingen 1999,
precanobelasting 1999,
reinigingsheffingen 1999,
rioolrecht 1999,
toenstenbelasting nachtverblijf 1999,
toenstenbelasting op strandstoelen en/of
strandbedden 1999

De verordeningen treden m werking op de eerste dag na de datum zoals vermeld op dit blad
De besluiten zijn opgenomen m de ordner verordeningen op 23 december 1998
DIVERSEN
BIJ besluit van 18 december 1998 hebben Burgemeester en Wethouders diverse formulieren
aangiftebiljet vastgesteld BIJ besluit van 23
december 1998 hebben burgemeester en wéthouders een
1 regeling gemeentelijke belastingen,
2 beleidsregels aanwijzen belastingplichtige
in een keuzesituatie,
3 aanwijzingsbesluit eo vergunnmgsvoorwaarden m b t parkeerbelastingen,
vastgesteld
Besluit 1 treedt in werking op de eerste dag na
de datum zoals vermeld op dit blad en besluiten 2 en 3 op 1 januari 1999
Bovenvermelde verordeningen en besluiten liggen tijdens de reguliere openingstijden kosteloos
ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis,
Swaluestraat 2 te Zandvoort Een ieder kan op
verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges
hiervan een afschrift verkrijgen
PARKEERVERGUNNING
Vanaf 1 januari 1999 dient het aanvragen van
een parkeervergunning op grond van de "Verordening parkeerbelastingen' te geschieden bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Swalustraat 2 te Zandvoort en niet meer bij het Politiebureau, Hogeweg 37 te Zandvoort

GEMEENTE

Nieuwjaarsmenu -fr-fr
3 gangen ƒ 39,50 p.p.
•&• woensdag 6 jan.

Belasting verordeningen
De raad van de gemeente Zandvoort heeft op
22 december 1998 de hieronder vermelde verordeningen vastgesteld

1999

Nieuwjaarsreceptie^ •&
hapjes - drankjes - muziek

-&• Billy B. Jacket -Ar

Fa. Gansner & Co.

and h i s band
spelen van

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

17.00-21.00 uur

> Leveren/monteren alle merken
> Autoruiten origineel
> Kentekenplaten
i Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

enz.
Deskundig advies,

Telefoon 023-573 16 13

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Hartelijk gcfcLicitecrc met je

Lijsterstraat 18,2042 CJ ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

50e Verjaardag
. Jan
'Wouter.
HiLleke en Sterre

Kanjer van 23,8 miljoen gaat deze week vallen!

Nieuwjaarsdag,
Kanjerdag!

Ons restaurant is geopend op 1-2-3 Januari 1999

Marjan en fiené

Ook kunt U bij ons een heerlijke salade schotel bestellen van vis,
vlees of vruchten voor oudejaarsavond.
Deze schotels worden door ons bij U thuis bezorgd.
U kunt ons bereiken op telefoonnummer 57.19538
Passage 6-10 Zandvoort

Heel veel geluk samen

Record Show
27 december 1998

Wij wensen U een voorspoedig 1999

Aanstaande vrijdag,
l januari, is het zover! Dan
reikt Henny Huisman de
Postcode- Kanjer van 1998
uit en ziet heel Nederland
wie de gelukkige winnaars
zijn van het ongelofelijk hoge
bedrag van 23,8 miljoen gulden. Kijk dus vrijdagavond
om 20.30 uur naar de Kanjer
Surprise-show op RTL4.

KWEKERIJ

,)

R. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg lrZandvoört,Tel. 0:23 5717093

WIJ ZIJN,GES
l TOT 18 JAÜIJARI1999
Proficiat
Monique, Adrie, Margo
100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A.LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDER-

NEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN

DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

U J j uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Uw gasbedrijf adviseert

Natuurlijk is er ook in 1999
een Kanjer van de Postcode
Loterij, en die zal nóg hoger
zijn. Begin dus met sparen
door de bon op deze pagina in
te sturen. Want ook 1999 wordt
een Kanjer-jaar. Namens de
Postcode Loterij en al haar
goede doelen: veel geluk
gewenst in het nieuwe jaar!

A.

STOOK A KT IE '98/'99

II

uitgerekend voor U!
^*
Streefverbruik voor de week van 21-12 t/m 27-12
Normaal
jaarverbruik
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4500
5000
5500
6000
6500

Week
Streefverbruik
(kolom 3)
23
29
34
40
46
51
57
63
69
74
80
86
91
97
103
109
114
129
143
157
171
186

'

Als u eens een tabel gemist heeft, kunt u
aan de hand van het totaal vanaf 1 november het Streefverbruik van die week
uitrekenen. Heeft u geen meterkaart?

Totaal
vanaf
1 november
207
261
312
357
417
469
521
572
625
675
730
781
833
885
937
980
1041
1173
1301
1432
1562
1093

j 12,42
j 15,66
ƒ 18,36
ƒ 21,60
ƒ 24,84
ƒ 27,54
ƒ 30,78
ƒ 34,02
ƒ 37,26
ƒ 39,96
ƒ 43,20
ƒ 46,44
ƒ 49,14
ƒ 52,38
ƒ 55,62
ƒ 58,86
ƒ 61,56
ƒ 69,66
ƒ 77,22
ƒ 84,78
ƒ 92,34
ƒ 100,44

/?*-~
/^/Mf
"^T^mmümbum
V-^'

Bel ons!
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

Kosten
deze
week

nv Energiebedrijf
Z

moa§S?23d

Postcode Loterij
op locatie
Henny Huisman: 'Kijk op ^ januari naar de uitreiking van
de Postcode-Kanjer in de Kanjer Surpriseshow!'

12 t/m 17 januari
Vakantiebeurs Utrecht

BON-VOOR-MILJOENEN
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
LJ Ja, ik wil kans maken op de
per maand de inleg van onderstaande rekening af
Postcode-Kanjer, de Mega Jackpot en
alle PostcodeMiljoenen en doe mee aan te schrijven.
de Nationale Postcode Loterij.
D de heer
D mevrouw
150.98.12
D 4 x ƒ 12,50 (vier lotnummers)
Naam:
D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
Adres:
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)
Postcode:
LJ Ja, ik wil ook elke week kans
Plaats:
maken op alle Bingoprijzen van de
(Post)bankGrote Sponsor Loterij.
nummer:
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
Bel mij bij een prijs T
D / 30,- (drie lotnummers)
Tel:
boven/10.000,D ƒ 20,- (twee lotnummers)
Geboortedatum:
D / 10,- (één lotnummer)
(dag-maand-jaar)
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters. Deelname houdt in aanvaarding

van het reglement, verkrijgbaar bij het
secretariaat, tel. 020 • 677 68 68.

Bon uitkniippen en in een envelop (zonder postzegel) opstu
Nationale Postcode Loterij/Grote Sponsor Loterij
Antwoordnummer
nummer 19503, 1100 VM Amsterdam.

Datum:
Handtekening:

PostcodeMilioenStraat

5629 NH
in Eindhoven

De Bingo getal 1 t/m 22
*

19 05 20 37 03

31

15

H

36

01 40

11

39

33

34

08

23

41 04 25 35

26

*

Heeft u met deze getallen
een volle kaart, dan wint u de
Thuisbingo van
f 25.000,De Bingo getal 23 t/m 36
17 f 10.000,-

38

f 20,-

44

f 1.000,-

24

f 10,-

29

f 100,-

28

f9,-

02

f 50,-

42

f8,-

16

f 40,-

43

f7,-

07

f 30,-

10

f 6,-

12

f25,-

30

f5,-

De BMW's
008399630 in Scheemda
003282633 in Nieuw Buinen
Gastons Surprise
Kröller Muller
Museum
Record Show
zondag 3 januari
20.00 uur op RTL 4

Kijk, bel en win
toegangskaarten
voor park en museum
•' Zetfouten voorbehouden
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MENINGEN
De rubriek Meningen staat
open voor reacties op
artikelen die recentelijk in
de krant hebben gestaan. De
redactie behoudt zich het
recht voor brieven te
weigeren en te redigeren.
Stuur uw brief naar het
Zandvoorts Nieuwsblad,
postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of lever uw brief
af op de redactie aan het
Gasthuisplein 12 in
Zandvoort.

Stratenboek

Jan Paap is verbaasd over de
gang van zaken bij het millenniumcomité. Hij vindt het
vooral raar dat het comité een
nieuw cadeau voorbereidt zonder de bevolking te raadplegen.
Met kerst hoorde ik dat het
Millenniumcomité nu van plan
is om een stratenboek uit te
geven. Dat is op zich wel een
leuk idee, maar de manier
waarop dit straks tot stand is
gekomen is uiterst merkwaardig.
Eerst belooft het comité dat
de bevolking alle inspraak
krijgt. Er komt een presentatie-avond waarop vier ideeën
gelanceerd worden (een kinderboerderij, een groenplan,
een muziektent en een informatiecentrum). Een heleboel
mensen doen mee aan de
stemming en de kinderboerderij komt als eerste uit de bus.
Tot zover niets vreemds. Dan
ontstaat er ruzie in de club.
Ook dat kan gebeuren.
Maar nu is er opeens een
nieuw idee: een stratenboek
dat uitgebreider moet worden
dan dat van Van der Mij e. Het
Genootschap is er al mee aan
de gang. Is het niet raar dat het
millenniumcomité niet eerst
even aan de bevolking vraagt
of die dat wel wil? Als ik op reis
naar Portugal ga wil ik toch
ook niet van de stewardess in
het vliegtuig horen dat zij besloten heeft dat ik straks in
Spanje een week moet doorbrengen?
Zo wordt dat millenniumcadeau precies wat iedereen van
te voren al vreesde: een door
ons allemaal betaalde (want
de gemeente stopt er ook geld
m) hobby van een klein groepje mensen.

4

Sta ik daar opeens naast Silvester Stallone'

Hij reist de hele wereld
rond, maar zijn thuisbasis
blijft Zandvoort. En nu is hij
even thuis. In de vijftiger
jaren kwam Boudy Loogman
vanuit Stcllendam naar
Zandvoort, omdat vader Ge
Loogman onderwijzer werd
aan de Hannie Schaftschool.
Zoon Boudy spijbelde van
school zodra er enig
racegeluid vanaf het circuit
waarneembaar was. Hoewel
hij enige pogingen deed als
autocoureur, mocht hij de
Formule l slechts vanaf de
kant bekijken. Als
cameraman van Eurosport.

S

J. Paap
Zandvoort

Veel belangstelling
voor huwelijk

„Ik leerde veel in die tijd. Hoe
een camera werkt en de mogelijkheden. Daarna begonnen
de grote trips, ook buiten Europa." Amerika, Japan, China,
zijn enkele van de landen die
Loogman veel bezoekt.
Zijn grote liefde is het filmen
van karting. „Maar ik kom ook
graag op Circuit Park Zandvoort. Zeker straks als de nieuwe baan klaar is, sta ik te popelen om daar te filmen. Tenslotte liggen daar m'n roots. En die
vergeet je niet."
Het lijkt romantische werk,
echter al het fraaie heeft ook
zijn minder leuke kanten. Vaak
gaan aan het filmen lange autoritten vooraf. Zoals bijvoorbeeld naar Zuid-Italie en weer

AMEN MET VRIENDJE Bert Devies zag Boudewijn Loogman (46) in
de zestiger jaren het debuut van Honda in de Formule
l op Zandvoort. Van huis werd
een acht-mmfilmcamera'geleend'. Dat was de eerste stap
op weg naar zijn latere carrière
als cameraman.
Devies, nu programmamaker bij Eurosport, zou later in
het leven van Boudy Loogman
nog een grote rol spelen.
„Vroeger kreeg ik van Bert wel
eens een kaartje, mocht ik
langs de baan staan," vertelt
Loogman. „Maar zeven jaar
geleden kreeg ik van hem als
verjaardagscadeau een reisje
aangeboden naar Neurenberg,
waar een grote race werd verreden. Ik moest wel helpen, anders ging het presentje niet
door."
Naast zijn werk als lithograaf
bij Drommel, reisde hij daarna
regelmatig met Bert door Europa. „Tot ik een opdracht
kreeg van hem om alleen de
productie van het Europees
kampioenschap motor zij span
te doen. Dat ging prima, zodat
Bert vaker een beroep op mij
deed."
Hij begon ook met filmen.
„Ik zal echt niet anders gaan
denken of doen na 1999,"
peinst acteur Michiel
Drommel. „Ik sta er nog
helemaal niet bij stil," roept
schrijfster Annemarie Oster
en bij beeldend kunstenaar
Paul van Wierst is het even
stil voordat hij zegt: „Ik heb
nou niet echt het Jules
Verne-gevoel als ik aan het
jaar 2000 denk." Honderd
jaar geleden was dat wel
anders. Extravagante
kunstenaars luidden
uitbundig de eeuw uit. Hoe
zit het met het 'fin de siècle',
of misschien zelfs wel 'fin de
millenniumgevoeF, van de
Zandvoortse kunstenaars?

ZANDVOORT - Onder zeer
grote belangstelling zijn maandag Marianne Rebel en Rene
van Liemt getrouwd. De raadzaal was te klein voor de vele
aanwezigen. Dat gold 's
UD EN NIEUW-vieren
avonds ook voor de receptie in
is altijd een uitbundig
Café Koper. De bruiloftsgasfeest met om twaalf
ten stonden zelfs buiten te
uur knallende kurken
wachten om Marianne en Rene en spetterend vuurwerk. Het is
te feliciteren.
ook even stilstaan bij wat er
het afgelopen jaar gepasseerd
'Het huwelijk van het jaar', is en wat het nieuwe jaar gaat
zo noemde Marijke Herben brengen. Traditiegetrouw hap(ambtenaar van de burgerlijke pen we morgenavond gretig in
stand) maandagmorgen de de oliebollen en appelflappen
trouwpartij van Zandvoorts en laten rijkelijk de champagbekendste kunstenares en de ne vloeien om op gepaste wijze
voorzitter van de WD dan ook. 1998 af te sluiten en 1999 te
Het tweetal ontmoette elkaar begroeten. Het lijkt nu nog ver
bijna een jaar geleden tijdens weg, maar volgend jaar rond
de nieuwjaarsreceptie van de deze tijd zal er meer dan een
gemeente. „Tijdens het wach- oliebolletje gegeten worden
ten in de rij om de burgemees- omdat we dan het laatste jaar
ter een gelukkig nieuwjaar te van de eeuw uitluiden.
wensen sloeg de bliksem in,"
aldus Herben.
Eind vorige eeuw, in 1899
dus, was de tendens om met
veel mensen bij elkaar te zijn.
Grand cafés openden hun deuren en er werden massale feesZandvoorts
ten gegeven. Vooral in kunsteNieuwsblad
naarskringen was dat 'bon
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
ton'. Hoe zit dat nu we volgend
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op jaar niet alleen een eeuw, maar
woensdag Uitgave Weekmedia BV
ook een millennium afsluiten?
Hoofdredacteur J M. Pekelharing
„Het millenniumgeyoel leeft
Directeur/uitgever C A. Pelle.
nog niet zozeer bij mij, maar ik
heb wel een grote millenniumRedactie: Robbert Wortel (chef), Frank
angst voor de kerncentrales in

O

Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder.
Vormgeving/Systeemredactie: Dick Piet
(chef), Willem Bleesing, Hero Blok, Paul
Busse, Fred Frerejean, Pieter Hendal, Theo
van der Linden, Yvonne Mulder, Andre
Stuyfersant
Secretariaat en redactiepromotie: Trudy
Steenkamp, Henny Lanser
Gasthuisplem 12, Zandvoort Postbus 26,
2040 AA Zandvoort Tel. (023) 571.8648.
Fax (023) 573.0497
Kantoor geopend maandag van 13 tot 16
Jur, dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16

Boudy Loogman

bekijkt de

wereld door
een camera

terug naar Nederland. Dan dezelfde dag weer naar Le Mans
in Frankrijk. Zesduizend kilometer in een week. Het is niet
altijd rozengeur en maneschijn, maar ook vaak benzinedampen en slagregens.
„Reizen we de halve aardbol
over om in Japan een kartrace
te filmen. Is het daar zo slecht
weer, dat zelfs de camera's er
mee ophouden. De race werd
afgelast. Waren we daar mooi
voor niets. Maar ja, het volgende reisje, naar China, maakte
weer veel goed. Met je camera
op de Chinese muur. Waren we
toch blij dat er iemand van de
Chinese regering bij was, die
tegen de bewaker zei dat we
daar echt mochten filmen.
Voordat we weer naar Nederland vertrokken moesten we

twee koffers kopen om alle cadeaus in te kunnen pakken die
we van de autoriteiten gekregen hadden. Devies en ik hebben daar zelfs nog in een band
gespeeld. Vonden die lui
prachtig."
De muziektalenten van
Loogman worden overigens
vaak aangesproken op de racecircuits. Na afloop pakt hij
vaak zijn gitaar en klinken de
rauwe klanken van de blues
over het zwarte race-asfalt.
Niet enkel daar overigens. Vorig jaar tijdens het Zandvoortse Jazz Festival speelde de
band van Devies en Loogman
op het podium bij La Bastille.
Inmiddels heeft Loogman
zijn werk in de lithografie volledig vaarwel gezegd en concentreert hij zich helemaal op zijn
camera- en productiewerk
voor televisie. Werk van Loogman wordt uitgezonden in vele
landen over de wereld. Van Nederland, via Europa tot Noorden Zuid-Amerika en het Verre
Oosten. Hoofdzaak is vooralsnog het camerawerk voor Eurosport, maar hij is ook betrqkken bij bedrijfsfilms en mediatrainigen.

„Mensen staan nog altijd
wantrouwend tegenover computers, daarom zijn ze er bang
voor. De computers zijn wel
goed, maar de gebruikers zij te
dom om er goed mee om te
gaan. Het ergste dat er kan gebeuren tijdens de eeuwwisseling is dat die dingen gewoonweg uitvallen. Nou, dat is dan
pech, hè," zegt van Wierst laconiek.
„Ik denk alleen maar aan
mijn eigen computer," zegt
Oster wanhopig. „Ik heb een
nieuwe gekocht en daarom
moet ik een nieuw systeem onder de knie zien te krijgen. Ik
zit daar zo tegen aan te hikken.
Stel dat ik eindelijk overgeschakeld ben en dan gaat dat
ding op tilt over een jaar! Misschien laat ik hem wel in de
verpakking staan tot 2000."
Annemarie Oster is als
schrijfster afhankelijk van haar
computer. „Momenteel zit ik
op een stukje te zwoegen voor
de Volkskrant waar ik sinds
kort een column in heb over
het societyleven van Amsterdam. Daarnaast schrijf ik al
drie jaar voor de HP over toneel. Voor de eeuwwisseling

Kerkdiensten
HERVORMDE KERK:
Don 19.30 uur: SOW, ds J. van
Leeuwen, oudjaarsdienst. Zon
10.00 uur: SOW, ds J. van Leeuwen.
GEREFORMEERDE KERK:
Don 23.00 uur: SOW in Hervormde Kerk. Zon 10.00 uur:
SOW in Hervormde Kerk.
NIEUW UNICUM:
Zat 10.45 uur: mw Ridder.
AGATHA PAROCHIE:
Don 18.00- pastor Duijves, samenzang. Zat. 19.00 uur: geen
dienst. Zon. 10.30 uur: pastor
D. Duijves, samenzang.
VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP NPB:
Zon. 10.30 uur: geen dienst.

Zo'n
kleine tweehonderd
perskaarten van evenementen
heeft Loogman zorgvuldig bewaard. „Weet je in ieder geval
later nog waar je allemaal geweest bent." Daarbij waren ongetwijfeld bijzondere gebeurtenissen te bespeuren? „Jazeker," beaamt Loogman. „Sta
ik een keer in Amerika te filmen, ontstaat er naast mij een
enorm tumult. Bleek dat Silvester Stallone naast me
stond. Of een andere keer, ook
in Amerika. Liep daar Brigitte
Nielsen (de ex-yrouw van Stallone-red.). Als je bij haar benen
begint te filmen en je gaat naar
boven, moet dat niet te langzaam. Dat 'mens' heeft zulke
lange benen, dat je videoband
vol is als je niet opschiet..."

Koude duik
Boude wij n
Loogman reist met
zijn camera de hele
•wereld rond, maar
is vooral bij
sportevenementen
te vinden
Foto Chris Schotanus

Dirk Buwalda

zou ik graag een boek willen
schrijven over ouder worden.
Maar ik denk dat ik daar helaas geen tijd voor zal kunnen
vinden."

afronden. Ik ben als het ware
de balans aan het opmaken,
zodat ik daarna een nieuwe
start kan maken. Na 2000 wil ik
niet meer zomaar 'rondzwalken', maar doelgericht aan de
Paul van Wierst is al begon- weg timmeren."
nen aan een project, („een
meesterwerkje," zegt hij trots)
Van Wierst is naast kunstedat hij voor 2000 af zou willen naar ook tarotkaartenlegger.
hebben. Hij is bezig met een „Er wordt me wel gevraagd om
serie houtsnedes (graveren in de toekomst na 2000 te voorhout en dan afdrukken) die spellen, maar het is nog te
met afscheid te maken heb- vroeg om er op persoonlijk vlak
ben. 'De verborgen Tuin' is de al iets over te kunnen verteltitel van een nachtelijk tafe- len," zegt hij voorzichtig.
reel, waarbij er kruid in de
„Aan de stand van de sterren
vorm van zeisjes bloeien bij de en de planeten zijn wel grote
maan in een veld van doods- trends af te lezen die zich op
wereldlijk niveau gaan afspekopjes.
„Het doet macaber aan, len, zoals politieke verhoudinmaar ik zie er tevens de ironie gen. Ik heb me er nog niet in
van in. Niemand ontloopt zijn verdiept, maar ik heb het vage
sterfelijkheid, vroeg of laat gevoel dat er grote verschuiword je ermee geconfronteerd. vingen al bezig zijn zich te volDat is al bepaald bij de geboor- trekken. De eenwording van
te van een ieder. Ik ben nu Europa en het overstappen
weer een van de periodes die naar de euro zijn daar natuureen mensenleven rijk is aan het lijke hele duidelijke voorbeel-

den van."
Drommel, die als acteur trainingen verzorgt voor bedrijven
en met een eigen theaterproject bezig is denkt dat er na de
eeuwwisseling veel werk zal
zijn voor toneelspelers. „Er is
door het wegvallen van de familietradities contactarmoede
ontstaan. Mensen missen dat
en ik denk dat dat zal omslaan
in meer uitgaan, elkaar willen
zien. Dat zal zich uiten door
alternatieve parties, maar het
theater is ook een mooie plaats
voor ontmoetingen".
„Ik ben bang dat 2000 weer
heel braaf zal gaan worden.
Dat de decadentie plaats zal
maken voor het burgelijke, de
traditionele monogame gezin-

netjes. De futuristische gedachten die er zijn, zijn hélemaal niet futuristisch, maar eigenlijk allang weer ingeburgerd. Het doet me denken aan
'Wonen 2000' en dergelijke
truttigheid, vreselijk," zegt Oster griezelend.
„Ik denk," zegt Drommel
hoopvol, dat we onze materialistische ingesteldheid zullen
gaan inruilen voor geestelijke
rijkdom. Weg met het ego-tijdperk. We kunnen de arme landen niet de ogen uit blijven steken met onze welvaart. We zullen moeten leren delen en voor
elkaar moeten leren zorgen.
Aan alleen goud en poen heb je
geen klote, wat blijft voortleyen is een positieve geest. Wat
is er mooier om met een glimlach rond de lippen te sterven
en te kunnen denken: ik heb er
in ieder geval geen zooitje van
gemaakt."

ZANDVOORT - Om twee
uur vindt vrijdag de jaarlijkse
nieuwjaarsduik plaats ter
hoogte van het casino. Zwemclub Rapido zorgt bij de duik
voor extra spektakel. Wie geen
lid is van deze vereniging kan
toch meedoen.

Cieema Circias
31 dec. t/m 06 jan.
Do 1330

Vrt/mWo 13.30 & 1530

L)Nederlands Gesproken

Nelleke van Koningsveld

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

Tijdens onze
winteropruiming
voor elk gratis
chocolademelk!

Van 12 tot 17 uur is Meubelboulevard Amsterdam-Diemen
open. En... de nieuwe collecties mogen gezien worden!

Amsterdam

BAALBERGEN, HOUWELING INTERIEUR,

TTRUMAN
show
~N Jim Carrey, I5d Harns
& Laura Imncy

Woensdag 06 januari

om 19 30 uur:

Geopend
van 10.00-17.00 uur.
oor dichtstbijzijnde filiaal:
(020) 355 59 44.

MONDIUDER, MONTÈL, OASE, VAN REEUWIJK,
SLAAPKAMER CENTRUM, STOK MEUBELCENTER

Nieuwe voornemens
ADVERTENTIE

D AT ZIT WEL GOED... DIT J AAR NOG!
ALLE AANBIEDINGEN VAN BOETIEK-IN HEBBEN BETREKKING
:;:;:;/yï:-:C^

Advertentieverkoop: H. van Zanten (manager), M. Oosterveld Regiokantoor. Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen Postbus 51,
1180 AB Amstelveen. Tel. (023) 571.7166.
Fax (023) 573 0497. E-mail: wmcomm®perscom nl
Advertentie-orderafdeling Postbus 122,
1000 AC Amsterdam. Tel (020) 562 6278.
Fax 5626283
Micro advertenties. (020) 562.6271 Fax:
665 6321 MicroTXTmarkt schriftelijk opgeven (zie bon m de krant)

Bonk TOKO, Hol
IK-IBSO,-

Draaifauteml Monlis,
Rarnca, leer, uiting stal
2710, 1750,-

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc).
(020) 562.6211
Abonnementsprijzen ƒ 19,60 per kwartaal,
/ 35,40 per half jaar, ƒ 61,75 per jaar ƒ
19,60
per kwartaal, voor postabonnees
gelden andere tarieven Losse nummers ƒ
2,-

Diverse carpetlcn

100", wol met
moderne
design motieven
I70x24f)<m

595,Bezorging: Vragen over bezorging donderöag tussen 9-12 uur (023) 5717166
Zandvoorts NieuwsDlad dateert uit 1941 Aangesloten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

Burgerlijke stand
Getrouwd: Jantinus Kok en
AEdske Willemma Barentina
Ameling. Mark Stephan Kanger en Dana Plaizier. Rene van
Liemt en Marianne Rebel.
Geregistreerd partnerschap:
Ilma Maria Duineveld en Carla
Marita Regina van Nieuwenhuizen.
Geboren: Dakota Wilhelraina
Maria, dochter van Robert Edward Wassenberg en Karin
Krijgsman. Rosalisa Pauina
Maria, dochter van Gerardus
Jozua Bakkenhoven en Anna
Marina Leenen.
Overleden: Hendrika Harkamp-Bluijs, 83 jaar. Werner
Stormann, 57 jaar. Wilhelmus
Johannes van der Lit, 85 jaar.

Het 'fin de millenniumgevoel'
de Oekraïne in Rusland. Die
zijn voor het grootste gedeelte
computergestuurd, maar dan
wel door van die antieke bakken. Die ouwe troep staat te
schudden in z'n tuig. Wij kunnen met geavanceerde apparatuur het computerprobleem
nauwelijks aan, laat staan die
verouderde kerncentrales. Stel
je voor dat dat spul doorbrandt of zoiets. Het enige dat
je dan kunt hopen is dat de
wind voor ons een beetje gunstig staat," zegt Drommel bezorgd.

Zandvoorts
l\l i e uws b l a d

Hans van Pelt

Monl» bonk, leer t stol
5SM, 35OO,-

Molman bank vanille leec
3750',. 245O,

Fauleuil, speciaal
iwarl of donkergrijs
Noboukletr

Fouleuil, rotan Pel stuk
J95,.49S,(aüeenpef 6 stuks)

,Uit( 895,-

Fauleuil + voelenbonk
Hertford, slof 4070,2650,-

3 nis bonk, nol 2«S, 165O,-

Eettafel,
smecd^ier/
massief teak

Spicstl,
gouden ligsl
2 meier hoog
1,3 meier
breed J29S,795,-

Burosloel,
Icak mei stollen
kussen 583,'350,-

Arx, dnignbank
Bonk, IIBe«o,«oH99!; 32SO,- itollomfoili-llS 3495,-

995,-

Label draaifouleuil, mooi
leer 3Stf,-2295,Eellolel,
Droaifouteuil, someder
geolied kersen
,29K,-I950,,1990,-1295,Buroslocl,
teak mei stoffen
kussen .520,'
325,-

Tafellomp
.675,-395,-

t

Boeliek-in / Bert von Wees heeft een grole collectie exclusieve
meubelen :ools banken, tafels, kasjen, stoelen, (oulcuils
Spiegels (m goud en nlver) en vcihch'ting, Ie kust en Ie keur
Kam naar de Sloterweg 139, hoek Zeemanioan Badhoevedorp.
Tel 020-6594631. Elke vii|dogovond geopendl
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Keuzes uit een bewogen 1998

E

en bewogen jaar,
1998. Zandvoort
haalde CNN met
de kinderporno-affaire,
de gemeenteraad verschoot van kleur (de
WD werd de grootste
partij bij de verkiezingen), twee belangrijke
culturele verenigingen
bestonden vijftig jaar
en het wilde maar niet
zomeren.

9 augustus

oktober

Bij al dat nieuws hoorden natuurlijk ook
mooie beelden. De
medewerkers van het
Zandvoorts Nieuwsblad
bogen zich onlangs in
Hotel Hoogland over
deze foto's. Samen met
hoteleigenaar Floris
Faber en voorbij ganger/ondernemer Jan
van der Poel adopteerden ze de dertien meest
aansprekende foto's.

Foto André Lieberom

Na afloop van de Marlboro Masters
„Mooi weer en een groot evenement in
Zandvoort betekent drukte. Drukte op de
Zandvoortselaan en de Zeeweg. Files tot aan
Haarlem tenzij de politie op bijna elk kruispunt een agent zet. En drukte op het station.
Op een regenachtige dag kun je er een kanon

afschieten, maar tijdens zomerse dagen en
evenementen kun je over de hoofden lopen."

(Robbert Wortel, redactiechef)

23 augustus

Zeeschildpad
spoelt
aan
„Zo af en toe blijkt de zee meer te
zijn dan vertier voor toeristen. De
zee heeft vele mysteries. Deze foto
gunt je een blik in een andere
wereld. Door de donkere wolken op
de achtergrond gaat er ook dreiging uit van de foto."
(Karin Schut, fotografe)
Foto Chris Schotanus

13 februari

Einde
van de
kraker s actie

Foto Karin Schut

Skaters veroveren de boulevard

„Bij de meeste foto's heb je de tijd
en kun je het nog een keer overdoen, maar bij deze foto heeft de
maakster geen tweede kans gekregen. Dit is echte nieuwsfotografie.
Dat spreekt mij wel aan. Ik hou
pok van actiefoto's. Een beetje met
je ellebogen werken om vooraan te
staan, een beetje brutaal zijn en
dan in een split second het goede
plaatje maken."

„De sportiviteit spat eraf. Dat is het goede image van Zandvoort:
Zandvoort als sport- en recreatie gemeente."
(Floris Faber, hotelier)

(Chris Schotanus, fotograaf)
Foto Karin Schut

septemberMpvember

De Grote
Krocht als
zandbak
„Zou alles op rolletjes gaan? Hoe
moet ik aan de overkant kornen?
Heb ik voorrang volgens het
bord? Welke straat is aan de
beurt? Help! Hoe zou het WDraadslid Pieter Joustra, die ook
in een rolstoel ging zitten, dit
opgelost hebben?"

Foto Karin Schut

Steen door de ruit bij Cube Hardware

(Nel Sandbergen, columniste
vanaf 6 januari 1999)

Voor diverse mensen is de belangrijkste foto van dit jaar de
foto van de steen door de ruit bij het bedrijf dat betrokken
was bij de kinderporno-affaire.
„De kinderporno-affaire zette Zandvoort weer eens negatief
op de kaart dit jaar."

„Dit is typerend voor Zandvoort
geweest o!it jaar, al die straten
open en dan zo'n rolstoeler die
zich afvraagt hoe het verder
moet."

(Chris Schotanus, fotograaf)
(Jan van der Poel, ondernemer)
Foto André Lieberom

„Ik weel nog heel goed het moment waarop ik zag dat die.
steen door de ruit was gegaan. Ik reed op de
Engelbertsstraat en onwillekeurig werd mijn blik naar het

pand Cube Hardware getrokken. Nog steeds kijk ik ernaar
als ik er langs kom. Net of er een magneet achter de ruit
zit."
„Ik verwachtte eigenlijk al dat er iets met die winkel zou
gebeuren. Die steen moest gewoon door de ruit. Je kon erop
wachten. Niet alleen de wereld was geschokt. Ook
Zandvoort was geschokt. En schaamde zich. Nog steeds
kun je op familiefeestjes beter niet het woord 'Zandvoort'
uitspreken, want dan komt er altijd wel een flauwe grap."
(Monique van Hoogstraten,
redactrice/verslaggeefster)

IVeekmedia 17

woensdag 30 december 1998

ioktober

Zandvoorts
ftlieuvusblad

zomer

x-"

50 Jaar
toneelvereniging
Wim Hildering en
folklorevereniging
De Wurf

Illustratie Hans van Pelt

Acties tegen het vliegveld in zee
„Dit is nog steeds actueel en dat blijft het
voorlopig ook nog wel. Deze tekening vind ik
?en knaller. Er spreekt uit dat de provincie
Ipordramt en niets wil horen van de protesten
uit Zandvoort. Zo is het ook voor mijn gevoel.

Dat vliegveld moet er koste wat het kost
komen volgens de provincie."
(André Lieberom, fotograaf)

Deze foto is bij velen favoriet. „Toen ik
de foto op de voorkant van de
Zomerkrant zag staan, vond ik het
meteen een pakkende foto. Dit beeld
heeft alles in zich van Zandvoort qua
folklore. Hel doet me denken aan vroeger. Bovendien maakt de foto een vrolijke en zonnige indruk op rnij."

maart/april

(Margo Oosterveld,
advertentieverkoopster)

„Inderdaad alles wat Zandvoort heeft en
dorpsomroeper Klaas Koper staat in het
midden als symbool. Deze foto is zonder
meer mijn nummer 1."
(Floris Faber, hotelier)

„Ik dacht eerst echt dat het een oude
foto was. Toen herkende ik pas Rik en
Rianne, mijn buurtkinderen. Het is zo
mooi dat Rianne achterom kijkt. De foto
krijgt daardoor iets Rembrandtsiaans.
Het is geen gewoon staatsieportret."

november

(Nelleke van Koningsveld,
correspondente)

Foto André Lieberom

Kinderen
versieren
bankjes

De Stoel spoelt aan
„Dit vind ik een schitterende foto vanwege de lucht. Het waait, wolken,
wind. Daaraan kun je zien dat Zandvoort verpakt zit in deze foto. En De
Stoel natuurlijk. Een groot object, mooie vorm, grafisch gezien dan. Een
artistieke foto."
(Hans van Pelt, cartoonist)

„De blijheid straalt eraf.
Geef ons het volgende bankje maar, lijken deze meiden
te zeggen."
(Nel Sandbergen,
columniste
vanaf 6 januari 1999)

26/27> juni

Paddestoelen
in mei
„Krankzinnig mooi deze 'champignonkwekerij'. Net of iemand ze
bij elkaar heeft gezet. En dan ook
nog in het voorjaar."
(Nelleke van Koningsveld,
correspondente)

Tropische
verrassingen
op het
strand
„Er zijn dit jaar nogal wat evenementen geweest die vanwege
slecht weer eerder afgeblazen
werden of de bezoekers op de
proef stelden. Dat is ontzettend
jammer, want er staat altijd een
leger (vrijwillige) organisatoren
achter zo'n evenement en die
moeten dan zo'n teleurstelling
slikken. Gelukkig bracht deze tropisclie brassband ook een tropische temperatuur naar
Zandvoort."

Voorstelling van De Wurf en Wim Hildering
„Het was een volle bak bij de jubileumvoorstelling van
toneelvereniging Wim Hildering en folklorevereniging De
Wurf. Dat zoveel mensen zoveel jaren zo betrokken zijn bij
deze verenigingen illustreert perfect wat voor hechte, lévende, genieenschap Zandvoort is. Daar verandert de zomerse
stormvloed aan toeristen niets aan. Bij alle, soms emotione-

le, discussies dit jaar over de toekomst van Zandvoort, is het
goedje te realiseren dat de vrijwilligers die zich inzetten
voor verenigingen als bijvoorbeeld De Wurf en Wim
Hildering het cement vormen van het thuis dat Zandvoort
heet."
(Jan Maarten Pekelharing, hoofdredacteur)

Foto André Lieberom

Keuzes uit een bewogen 1998

(Frank Kuijpers, eindredacteur)
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Uitvaartcentrum Haarlem
ai 100 jaar een oerdegelijke
Nederlandse onderneming
voor uitvaartverzorging
Uitvaartcentrum Haarlem is een puur Hollandse
onderneming die al 100 jaar bestaat. Met oog voor
details en tradities.Wij verzorgen begrafenissen en
crematies voor alle gezindten, met goed opgeleide
mensen, een modern ingericht uitvaartcentrum,
24 uurs dag- en nacht uitvaartzorg-alarmdienst en
speciale vervoer- en verzorgingsdiensten.
Ook voor uitvaartverzekeringen tegen de
laagst mogelijke premie (NIVO-polis en
UZET-polis) kunt u bij Uitvaartcentrum
Haarlem terecht.

C

TECHNICSSLPG490 CD SPELER

23cmH* 15.5 cmB* !4cmD

I* * ***okt '9 7

Ons uitvaartcentrum is altijd bereikbaar
voor directe hulp bij een sterfgeval.
Onze medewerkers zijn daarom op alle dagen
van de week 24 uur per dag beschikbaar om u bij
een overlijden met raad en daad ter zijde te staan.
Dat is Uitvaartcentrum Haarlem ten voeten uit,
nu al een eeuw lang.

Over dit briljante
luidsprekertje is iedereen
enthousiast en ze winnen
dan ook de ene tesc na de
andere! WHAT Hi-Fi? in mei
'98: "..the Mi's deliver a
scale of sound that belies
cheir size,,. deliciously
expressive."
NORMALE PRIJS B398;per paar, Ook Tannoy
M2 voor fi. 199 per stuk

SALE
fl.

128

GOEDNIEUW IN DE DOOS/

SALE

Met eenzelfde mooie klank als zijn succesvolle voorganger en een
opgefrist uiterlijk zal deze prachtspeler evenveel vrienden maken
voor zo'n prijs. NORMALE PRIJS cJWT-

«229

GOEDNIEUW IN DE DOOS,

SALE
Dit is een erg indrukwekkend versterkertje," - WHAT Hi-Fi! oktober'96. "Helder stereobeeld. goede dynamiek en een prima indruk
van instrumentaal en vocaal karakter." - WHAT Hi-Fi? juli '97.
NORMALE PRI1S oiWT-

299

GOEDNIEUW IN DE DOOS

SALE

fl.

Bespaar veel geld op deze nieuwste minidiscrecorder van Sony voor
digitale opname en weergave op een handig schijfje. Wij beloven dat
niemand onder onze prijs komt!
NORMALE PRIJS ftSWT-

GOEDNIEUW IN DE.DOOS

MARANTZ CD67SE CD SPELER

•"""-

BEL GRATIS 0800 • 022 45 35

s,,,,!!1

*

SALE

SALE
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 201 l KW Haarlem.

uisteraars... raken waarschijnlijk onder de indruk van z'n stevigo
directe geluid", schreef WHAT Hi-Fi? in juni '96. Met een robuust
noohjiterlijk en afctandsbediening is de'620 te goed om te missen.
NORMALE PRIJS fL&&.-

het waterkwanttteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbeheer in

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:

het zuidoostelijk deel van de provincie Noord-Holland, het noordwestelijk
deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de provincie Zuid-

fl.l

GOEDNIEUW IN DE DOOS^

"Definitely money well spent" Juichte WHAT Hi-Fi? in maart '97
toen ze de CD67SE met 5 sterren beloonden,
En verder, "...Turns on the thrills bigtime."
NORMALE PRIJS fi999:-

GOEDNIEUW IN DE DOOS,;

's Werelds eerste DTS/Dolby digital receiver mee een fantastisch
geluid en 5*100 Watt vermogen werd warm onthaald in de internationale pers: '
NORMALE PRIJS jOWr-

GOEDNIEUW IN DE DOOS

U bent de eerste die uw foto's ziet

Holland. De werkzaamheden voor het hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) die gevestigd is

dus ook voor uw fotowerk naar

in Amsterdam en Hilversum.

de Gaper Drugstore.

Kennisgeving

NORMALE PRIJS flJJW495mmB x ISOmmH x 4/5mmD

Sterk in perfect fotowerk

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Coo't en

BUDGET
KLEURENFOTO'S

Vecht heeji op 17 december 7993 de volgende besluiten genomen:

Vaststelling begroting 1999 en meerjarenraming 1999-2003
Hierin staan de hoofdlijnen van het beleid, de begrotingsposten, de
verwachte ontwikkeling van de kosten en van de tarieven van de
verontreinigingsheffing en de omslagheffing in de komende vijfjaar.

Vraag ook naar de

PRESTIG E-FOTO
met nieuwe film voor slechts j J,~

(SS)

Wijziging Precario- en Rechtenverordening ACV
j Het algemeen bestuur heeft de verordening zo aangepast dat de
: tarieven voor schutgeld in 1999 gelijk blijven aan de tarieven van 1998.

DRUGSTORE

GOEDNIEUW IN DE DOOS

bezoek onze website @ www.richersounds.com or email: richers@xs4all.nl
i
WEES SNEL: SOMMIGE AANBIEDINGEN ZIJN KORTLOPEND... PRIJZEN KUNNEN LAGER ZIJN IN DE WINKEL

van Meinbeeld kleurenfilms

Wijziging Omslagverordening Amstel, Gooi en Vecht
!n bijlage I van de verordening zijn de omslagtarieven (tarieven
waterschapsbelastingen voor het waterkwantiteitsbeheer) voor 1999
opgenomen. Daarnaast zijn de betalingstermijnen aangepast zodat
vanaf i januari 1999 de ingezetenenomslag mee kan liften op de
energienota in het verzorgingsgebied van de N.V. Regionale
Energiemaatschappij Utrecht (REMU).

OPENINGSTIJDEN

WIJ ACCEPTEREN: Credit Card; Pin, Eurocard.Visa, Cheques, inruil en zelfs cash.

WIJ ZIJN OPEN VAN:
10 TOT 19 UUR
M AAN DAG TOT EN
MET VRIJDAG,

VAN WOUSTRAAT 123
1074 AH AMSTERDAM

r^^^Kir^cDn
A ^"* \/A
KI 10
IA
DONDEKDACj
VAN
TOT 21 UUR EN VAN
IOTOT 17 UUR OP
ZATERDAG.

BEL:

""GRATIS CHROOM AUDIO CASSETTE"!
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON >
(1 Ht KUHT)

020-471 2677

VOOR UW GRATIS DOLDWAZE 8 PAGINAS DIKKE CATALOGUS

~~CjL

DROGISTERU & PARFUMERIE *^»?
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513. SPAAR ONZE KASSABONNEN
P. OLIESLAGERS

hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeji op 18 december 199^

i het volgende besluit genomen:
l
j Aanwijzingsbesluit ingezetenenomslag

Programma Restaurant Queenie
Zaterdag 2 januari 1999

TANDPROTHET1SCHE PRAKTIJK
^\/"

UU

van der Kuijl

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Tel.(023)5366088
Stresemanntaan 62 • Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

| Inzage en inlichtingen
| U kunt de besluiten tot en met 1 mei 1999 op werkdagen van
9.00 uur tot 16,00 uur inzien bij de volgende vestigingen van het
i hoogheemraadschap: • Larenseweg 30 te Hilversum
i
. Spaklerwcg 18 te Amsterdam
i Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer
\V.B. ten Haaf, DWR, afdeling Beleidsadvies & juridische zaken,
' [01.0356477845.

DAMES- EN
HERENSLIPS

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

na afloop van onze nieuwjaarsreceptie
Romige knoflooksoep met croutons

Entree ƒ 25,--

In de roomboter gebakken tongfilets
Of
Argentijnse lendenbiefstuk met bearnaise saus of
een pittige pepersaus

Tel. 5716023

Vanaf maandag 4januari, is ons restaurant wegens vakantie
gesloten, tot en met 13 januari.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het

Geldig voor olie modellen en kleuren
van l l/m 31 december 1998.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

3 SLOGGI
• Glazenwasser!}
• Specialiteit schoonmaak van
gebouwen
• Schoonmaak van luxaflex
• Verhuur tapijtreinigers

Zoet gerookte Ierse zalm

Coupe Dan/nark
vanille ijs met advocaat en met chocolade overgoten

l Hilversum. 30 december 1998
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

1999"

1-2-3 januari Kater-menu: a ƒ 57,50

Correcte kleding
LidO.N.T.

„WINTER

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Wit Verhuizingen
KROON MODE
Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023-5712839

: Alle woensd.,;dond. en vrijdagen

,Di]vËR VOOR f WEE
een 7-gangen verrassingsmenu
vóór ƒ 85,- per twéé personen '
Voor reserveringen en/of inl. tel. 5713599

Vragen over de bezorging?
Bel Interlanden Spreigroep

WEKELIJKS EUROPA
Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 0404

ERKENDE

.

SONY CD ITII KWALITEIT* CHROOMTAPE l
Npuuu.misnn,
^,
rH

DJ/

: De ambtenaar belast met de heffing van waterschapsbelastingen van het

i De omslag verordening ACV wijst als belastingplichtige voor de
ingczetencnomslag de gebruiker van een woonruimte aan.
Het aanwijzingsbesluit ingezetenenomslag houdt in dat voor de
[ ingczetenenomslag binnen het verzorgingsgebied van de N.V.
! Regionale Energiemaatschappij Utrecht (REMU), degene die de
j cncrgierekening van de REMU krijgt, wordt aangemerkt als gebrui! kor van een woonruimte.
; In de gemeente Amsterdam wordt voor de ingezetenenomslag als
i gebruiker van een woonruimte aangemerkt, degene die de aanslag
:
van de onrocrende-zaakbclasting en/of de belasting voor het
i gebruik van een woonruimte krijgt.
! In de overige gevallen wordt als gebruiker van een woonruimte aan! gemerkt, degene die als oudste in leeftijd in het bevolkingsregister
S staat ingeschreven. Er wordt pas een wijziging in de bewoners'• situatie aangemerkt als 'de aangewezen gebruiker niet meer als
1
bewoner van de betreffende woonruimte in het bevolkingsregister
i staat ingeschreven.
: Het aanwijzingsbesluit treedt op i januari 1999 in werking.

549

l'.T.h\t\\SiU ***** maart '97

De enige echte Dj draaitafel
wordt nu wel heel betaalbaar,
nog altijd quartzgestuurd
directdrive en binnen
J O 7 op snelheid maar
slechts...

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht i's verantwoordelijk voor

\

1.100,

(WIJ KRAKEN PE PRIJS TOT MAAR LIEFST

0900-8998200
•(20cpm)

maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur

i/eekmedia 17

woensdag 30 december 1998

aaroverzicht Zandvoortse sport
In het sportoverzicht van
998 kunnen natuurlijk de
.erikelen in de Zandvoortse
oetbalwereldje niet pnverneld blijven. Het leek in eerjte instantie op een fusie uit
e draaien tussen Zandvoortneeuwen en Zandvoort '75.

club aan. Overigens waren de
voetbalclubs niet alleen achter
de vergadertafel actief, op het
veld gebeurde eveneens het
nodige.
TZB en de zaterdagvoetbal-

van Zandvoortmeeuwen daarentegen maken moeilijke tijden door. De Zandvoortse
voetbalclubs vielen in 1998 ook
op door trainerswisselingen.
Wessel Colijn nam Zandvoort

meeuwen en Willem Buchel
werd verantwoordelijk voor zaterdagelftal van die club. Joop
Blom ten slotte ging met TZB
in zee.

Voetbal eiste sowieso in 1998
alle aandacht yoor zich op. Het
WK in Frankrijk maakte ook in
Zandvoort veel los. Bussen vol
Maar plotseling kwam ook
Zandvoorters bezochten de
'ZB in beeld. Na veel praten
oefenwedstrijden van Oranje
n vergaderen blijven Zanden in het dorp kleurden stra•oortmeeuwen en Zandvoort
ten, winkels en huizen oranje.
J75 voorlopig toch maar zelfDe oranjekoorts sloeg in alle
tandig. Mogelijk krijgt de fu- Iers van Zandvoortmeeuwen '75 onder zijn hoede, het duo hevigheid toe. Pas toen de
;je in 1999 alsnog gestalte. En doen het momenteel erg goed Alex Heesemans/Lifa Lock mannen van Hiddink in de halnisschien sluit ook TZB zich in de competitie. Zandvoort kwam aan het roer van het ve finale sneuvelden kwam er
egen die tijd bij de nieuwe '75 en de zondagvoetballers zondagteam van Zandvoort- een eind aan de euforie.

Fusie tussen voetbalverenigingen
krijgt mogelijk in 1999 gestalte

Voor Dirk Termaat was 1998 geen vrolijk jaar. In de wedstrijd tussen Zandvoortniecuweii-zatcrdag en SIZO brak hij zijn arm. Het duel
werd door de scheidsrechter gestaakt. Op het moment van slaken stond Zandvoortmeeuwen met 3-0 voor
Foto: Kriek van C.'lccl

Titels voor
Koster en
Koenders
Wat is Zandvoort, in het
bezit van het nationale racecircuit, zonder racetalenten?
Al jaren zijn velen in de badplaats actief in de racerij.
Een gang van zaken die regelmatig talenten oplevert.
Zo behaalden Dillon Koster
en Joost Koenders nationale
Foto: Chris Schotanus. titels in 1998, maar ook de
prestaties van de andere
Zandvoorters mochten er zijn.
Koster werd winnaar van de
Junior-cup, een beker die beschikbaar is gesteld voor coureurs die bezig zijn aan hun
In vroeger jaren diende het eerste of tweede raceseizoen.
strand in de zomermaanden Koenders, woonachtig in
voornamelijk om te luieren Bentveld, eiste de titel in de
en te bruinen. Een duik in zee Citroen Saxo Cup voor zich op.
of een wandeling zorgde yoor Beide coureurs wachtten tot
de broodnodige afwisseling. de laatste race eer zijn hun beslissende coup plaatsten.

Vlet Zandvoort '75 gaat het in het seizoen 1998-1999 niet naar wens. De ploeg bungelt onderaan de ranglijst. Ook de wedstrijd tegen
31auw Wit uit Worverveer ging verloren. In blessuretijd bracht Blauw Wit de stand op 1-2

Activiteiten op
strand populair

Schakers in actie in strandpaviljoen Take Five
Foto: Erick van Cleef

Damesteams TZB kampioen

De laatste jaren evenwel vinden er steeds meer activiteiten
op het strand plaats. Naast het
beachvolleybal is het beachvoetvolley een rage aan het
worden. De beste voetballers
van ons land laten zich in
Zandvoort zien. In het rijtje
Peter Hoekstra, John van 't
Schip, Orlando Trustful ontbrak ook plaatsgenoot Pieter
Keur niet.
Met de Zandvoortse schaaksport gaat het momenteel wat
minder goed. Op het strand
weet de Zandvoortse Schaak
Club nog wel tientallen schakers te activeren, doch in de
competities spelen de ZSC en
Chess Society nauwelijks meer
een rol. De jeugd voelt zich niet
aangetrokken tot het spel en
dat is jammer.

Berkhout en
Penningsweg
De handbalvereniging
ZVM/Rabo onderging' vrat
de trainers betreft enige
mutaties. Joost Berkhout
nam na meer dan dertig
jaar handbal even gas terug. Janna Pennings had
er zelfs veertig jaar opzitten. De opvolgers, Dirk
Berkout en Rijk Oppelaaar, hebben talentvolle
teams onder hun hoede.

Korverhal trekt
meer sporters
dan oude hal
De meningen over het bouwen van een nieuwe sporthal
nabij de sportvelden waren
verdeeld in Zandvooort. De
sporthal zou te afgelegen liggen, de bereikbaarheid zou
te wensen overlaten.
Maar nu de Koryer Sporthal
er staat, is vrijwel iedereen het
er over eens dat er een prachtige hal verrezen is, waarin vele
Zandvoortse sporters hun
energie kwijt kunnen. De
sporthal voorziet in een behoefte, wat duidelijk blijkt uit
het feit dat de nieuwe hal veel
meer in trek is dan de inmiddels gesloopte hal op park
Duijnwijk.

Cor Korver voert het woord
tijdens de opening van de naar
hem genoemde hal. Korver: „Ik
hoop dat iedereen de oude hal in
zijn hart meeneemt. We hebben
er 31 jaar een fantastische tijd
gehad." Naast Korver staat
wethouder Cees Oderkerk
l het eerste als het tweede dainessoftbalteam van TZB werd onbedrcigd kampioen. Dat betekende
wat vrolijke gezichten op de trap van het clubhuis
Foto: Erick van Clwïf

Foto: Karin Schut

Tekst: Aaldert Stobbelaar

Het circuit in Zandvoort bestond dit jaar trouwens vijftig
jaar. Festiviteiten bleven echter achterwege. Wel reden voor
een feestje was de beslissing
dat het circuit de porspronkelijke lengte van ruim vier kilometer terugkrijgt. Bovendien
krijgt de gehele accommodatie
een facelift. De pits is inmiddels al vernieuwd.

Sporten is een
bron van plezier
Uiteraard zijn er nog veel
meer sporten waaraan Zandvoorters plezier beleven. Niet
onvermeld mogen blijven de
prestaties van Martijn Wijsman op de Paralympics in
het Japanse Nagano.
Ook de prestaties van de leden van Fitness Paradise bij
het ergoroeien verdienen de
aandacht. De Kenamju telde:
ook in 1998 weer een enthou
siast steljeugdige judoka's, die
mede verantwoordelijk waren
voor een prachtige strijd in de
'sportploeg van het jaar'-aflevering. Bridgers, duivenliefhebbers, vissers, tennissers en
zwemliefhebbers kwamen dit
jaar geheel aan hun trekken bij
de Zandvoortse clubs. Een
sportjaar dus waar met genoegen op teruggekeken kan wor- Dillon Koster bewaart goede herinneringen aan 1998
den.

Foto: Chris SchoUtrn

SAMSUNG
CAMCORDER
STUNT!

M
PHILIPS BREEDBEELD
PW6301 61cmBI Line b
stereo teletekst Adv '2095

999.-

PHILIPS BREEDBEELD
70CM KLEUREN TV
PW6301 Stereo teletekst
melgchaugen Adv"2795

~ 1479.70 cm 1 0 0 H E R T Z
BREEDBEELD STUNT!
Grootbeeld HiFi stereo
TXT Adviespnjs"3659 -

W

PHILIPS 100HERTZ
B R E E D B E E L D KTV
PW9501 Tvvan t|aari70cm
Black ImeS lOOHzdigitalscan
stereo TXT Adviespnjs'3895 -

PHILIPS 100HZ KTV
PT820 Black ImeSgrootbeeld
stereo teletekst Adv '2795

PHILIPS TOOM STEREO

CAMCORDER STUNT!
32xmolorzoom Adv "1099

SONY T R A V E L L E R
TR401 HiFi geluid Adv" 1330

SONY LUXE RADIO
CD-COMPO
CFDV3, AM/FM/LG tuner, cassette
deck, uitgebreide CD-speler
Megabass, mcl afstandbediening
Adviespnjs*330 -

VPA12,
Compact
Traveller model 32x
zoom, 5 program AE
standen, 'creditcard
afstandbediening,
inclusief accessoires
Adviespnjs'1099 -

AEG WASAUTOMAAT
Lavamat617 1000 toeren
centrifuge Waterbeveiligmg
zuinig en stil AEG meerdere
malen best getest1 Adv * 1449

SIEMENS WASAUTOM.
WM20000 RVS trommel en
kuip Aparte temperatuurre
geling Bespaartoets "1348

SONY STËADY SHOT!
TR620 15x zoom 3 pro
ram AE Adviesprijs" 1890

SONY + LCD SCHERM
TRV24 CamcorderSteady
shot Adviespnjs'2450

WHIRLPOOLWASAUTOM.
AWM800 15 programma s Rui
mevulopening Milieuvriendelijk
Deurbeveiligmg Adv "1079

SIEMENS 1400 WAH
STOFZUIGER

SONY Hi-8 HIFI STEREO
TR780 STËADY SHOT
topklasse camcorder '2530

Elektronisch regelbare zuigkracht,
telescopische buizen, automatisch
oprolsnoer Adviespnjs*348 -

SHARP DIGITAAL!
DC1 10 1rm LCDscherm
afst bed Adviespnjs'3499

INDESIT 900 TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
WE900 Instelbare centri
fugegang regelbare ther
mostaat RVS trommel, zelf
reinigende pomp Adv '1199

220 LITER
KOEL/VRIES COMBI
Koelgedeelte met automatische
ontdooiing Vnesgedeeltemet
2 vakken en -• sterren mvnescapaciteit Adviespnjs'999 -

178.-

DAEWOOMAGNETRON
KOR610 DIGITAAL 18literm
houd SOOWvermogen autom
programma s Adv "349

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES
ARG647 156 liter koelen
enSOIitervriezen Adv "949 -

SAMSUNG 24 LITER
900 watt magnetron 60mmu
ten timer, auto programma s

SIEMENS KOEL/VRIES
KG23VOO 220 netto inhoud
2 vriesladen Adv*1248 -

PT4501 Teletekst Adv' 1 645

51 CM KTV TELETEKST
70 voorkeuzezenders Off
Ned Philips garantie Adv"745
PHILIPS SUPER VHS'
Turbo Drive stereo monta
ge TXT Adviespnjs'1595
«j PHILIPS TELETEKST
PT155 37cm afst bed '595
PHILIPS MATCH-LINE
VR7 Turbo Drive stereo mon
lage Jog&Shuttle TXT '1495

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse Vol elektronische
besturing zuinig stil en
milieuvriendelijk Adv '2299

WHIRLPOOL WASDROGER
AWG210 Luchtafvoerdroger met
ruime
inhoud, tijdgestuurd,
reverserende trommel antikreuk
programma Adviespnjs"749 -

BAUKNECHTWASAUTOM
WA8214 Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiligmg
bespaarprogramma s '1349

ZANUSSI WASAUTOM
FL700 750 toeren centrif
uge RVS trommel schok
dempers Adviespnjs*949

PHILIPS HIFI STEREO
VR665 Showview+PDC 4koppen FollowTV longplay "1095
SONY72CM HIFI STEREO
KV29C1 Super Trinitron
TXT Adviespnjs"1880

SONY BREEDBEELD
24WS1 61cmSuperTnnitron
slereo teletekst Adv '2440

SONY BREEDBEELD
71CM KLEUREN TV
KV28W1 Super Trinitron
stereo TXT Adv "2990

SONY 100HZ BREEDBEELD KLEUREN TV
KV2SWX 70CM Super Trim
tron stereo TXT Adv "3299

SONY 63CM STEREO
KV25 Super Trinitron
teletekst afst bed Adv "1399 -

SONY 55CM STEREO
X2101 Trinitron TXT "1440-

SONY55CMTELETEKST
M21 Hi BlackTnnitron "990

SONY HIFI STEREO
E810 4 koppen SuperTnlogic
montagevideorecorder "1550

BOSCH
ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES COMBI
KE3100 Digitaal gescheiden regelbaar Maar liefst
280 liter inhoud 3 vriesladen
CFK/H FK-vrij
Adviespnis'1849

NOFROSTKOELKAST
Nooit meerontdooien 1 Koel
vries combinatie met 3 vriesladen en maar liefst 280 liter
inhoud Zuinig en stil
Adviesprijs" 1499

INDESIT WASAUTOM
WN400 10 programma s
4 5 kg inhoud Adv "799

SONY MONTAGE TOP'
E920 7 koppen Super Tnlo
gic vliegende wiskop HIFI
Stereo Adviespnjs'1650

168.-

SHARP MAGNETRON
R2V18 17 liter inhoud
5 standen en kookboek

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaansevormgevmg - -sterren invnescapaciteit Adv 899 -

MIELE KOELKAST
K1321S 270 liter inhoud
CFK enHFK-vrij Adv"1399 -

DIGITAAL STUNTSi
Sony en JVC modellen
mcl accessoires

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135 Supersnel verwarmen
en ontdooien Uitneembaar
draaiplateau Adviespnjs"279

218.-

298.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron
24 liter inhoud Vele kook
funkties Adviespnjs"699

498.-

WHIRLPOOL AVM
Ruime 3 m 1 combi magnetron
metheteluchtovenengnll Dus
ontdooien koken bakken bra
den en gratineren Adv '999

549.-

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk 3 pro
gramma s 12couverts "899

529.-

WHIRLPOOL
AFWASAUTOMAAT
ADP603 3 programma s
waterontharder en beveiliging
tegen wateroverlast Adv"949

649.-

BOSCH AFWASAUTOM.
SMS1012 RVS interieur
4sproeimveaus Adv'1179

729.-

rfederlandsgro^^^-^-•• »||g IJL fef^ |K|

BAUKNECHTVAATWASSER
AUTOMAAT
BOVENLADER

SONY HIFI STEREO
E705 Super Trilogie 4 kop
pen Showview+PDC "1200

2-DEURS KOELKAST
200 liter inhoud CFK-vrij
Deuren omwisselbaar
Adviesprijs"849 -

ATSO

800 toeren
PANASONIC STEREO
HD610 Topper'4 koppen
Showview+PDC Adv"1199-

regelbare
centrifuge
snelheid Adviesprijs'1099

JVC HIFI STEREO
HRA6 Hl SpecDnve Adv'989-

WHIRLPOOL
BOVENLADER
Hoogtoeng Slechts 40cm
breed Adviespnjs'1435 -

ARISTONA STEREO
B605 4 koppen SHOWVIEW
+ PDC tong play Adv *945 -

ZANUSSI 2-DEURS
Z180/4D Automatische ont
dooiing Adviespnjs*749 -

BOSCH KOELKAST
180 liter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv "985 -

WAS/DROOGCOMBINATIE
Wassen en drogen m 1 machine 1000toeren Adv"1549 -

SONY PORTABLEKTV
M1400 Afstandbed Adv"550-

779.-

SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000 Met aquastop en
levertoruikswaarden "1348

849.-

MIELE VAATWASSER
Topklasse 6Programmas Water
ontharder en waterstop "2099

~1249.INBOUW
APPARATUUR

TOPMERK INBOUW
VAATWASSER/

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge Zuinig stil en milieuvriendelijk
Waterbeveiligmg Adv "1649 -

SAMSUNG STEREO!
SV600 Videorecorder met
PDC Adviespri]s"699 -

GSF341 3 programma s Va
riabele indeling Adv "1099

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en d e g e l i j k e
uitvoering met vriesvak

stop. Adviesprijs. *1299.-

849.-

SONY LONGPLAY
E260 Showview+PDC "780

145 LITER KOELER
Automatische ontdooiing
Adviespnjs"529 -

SONYVIDEORECORDER
E105 Afstandbedienmq "610-

W H I R L P O O L KAST
130 liter met vriesvak "699-

Adviesprijs"899.-

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak Adv "699

NBOUWGASKOOKPLAAT
Metvonkontsteklng.*499.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak 140 liter mhoud CFK vrij Adv *729

KOOKPLAAT
Met restwarmte indicatie.

KOOKPLAAT

ARISTONASTEREOKTV
TA4412 63cm beeldbuis
teletekst Adviespnjs*1595-

WASDROGERSTUNT!
Met tijdklok en pluizenfilter
Adviesprijs'495 -

PHILIPS SHOWVIEW
VR165 +PDC afst bed "745

PHILIPS VHS-VIDEO
VR161 Afstandbed Adv"645
ARISTONA 55CMFSQ
TA4311 Stereo teletekst
afstandbed Adv "1245

ZANUSSI WASDROGER
Links en rechtsdraaiende
trommel Adviespnjs"649 -

^M*^^^-jjj"^^Bij^B|HiM
V I D E O - T A P E 4 STUKS
m^MBB^-na-r-r-n

PANASONIC KTV TXT
21S1 SScmFSQ Adv "849
JVC SHOWVIEW + PDC
A237 Express ProDigi "714
PANASONICSTEREOKTV
XD2 Dome Sound TXT
metgeheugen Adv 1499

389."

~

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met afstandbediening

549.-

CONDENSDROGER
Geen afvoer nodigi RVS trom
mei Adviespnjs"999 -

PANASONIC Beste Koop'
NVSD200 Showview +
PDC Adviespnjs'649

PELGRIM KOOKPLAAT l
2-deligepannendragersen f
sierdeksel Adviesprijs"490 - a

BAUKNECHTDROGER
Instelbaar tot 140 minuten
Kreukbescherming Adv "949 -

&&&Z a OS^ÊTS A -,jrw

mjvm**ra
SONY STEREO MONTAGE VIDEORECORDER SIEMENS GIGA2015 TOPKWALITEIT
DpfiT umcTFi FFMN
^«««^«„„-«-^^^^•MIHDI...
Detestwmnaaruiide

PHILIPS TOPKLASSE RADIO CD-COMp"

278.-

ETNA K O O K P L A A T
4 pits met 2 delige branders

ATAG
FORNUIS
FG1
Gasfornuis met
elektrische
oven
mcl grill en
sierdeksel
Adv "1450 -

MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend RVStrommel *1799-

IBMAPTIVATOPKLASSE'
K6 233MMX 32MB CD Rom
fax/modem 15 monitor "3999

CENTRIFUGE
2800toeren RVStrommel "249

1979.SIEMENS300MHZPC1
32MBmtem 3 2GB 4MBAGP
CD rom 15 monitor 2999

90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviesprijs 698 -

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik
*"*" capaciteit CFK vrij

A4SCANNER STUNT'
Kleuren flatbedscanner
4800DPI Adviesprijs" 149

449.-

9/.50

BOSCH VRIESKAST
GSD1300 3 laden 11 kg
invnescapaciteit Adv "848 -

CANON PRINTER '
BJC2 Kleurenpnnter Adv"249

179.PORTABLE KTV 37cm
Off Ned Phihpsgar "495

529.-

HP INKJETPRINTER
DJ400 Incl sheetfeeder "499

OPZETVRIESKAST
Handig'50liter Adv "595 •

249.-

299.-

KTV37CM+TELETEKST

VRIESKISTEN!
Detopmerkenleverbaarm
alle maten en soorten Er
is al een vrieskist vanaf

PORTABLE KTV 37CM

B C C B E T E R EN G O E D K O P E R

.KLANTENKAART

w

''Meer budget door de gratis
:
BCC-card!
'
Aanvraag-fólder in de winkel!

\

II

178.-

BOSCH WASDROGER
Elektronische besturing
Zeer stil Adviesprijs*! 099-

30 Watt Inralihlfi

199.-

I

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superster*)

I

CEVERWIJK
1500m2 Superstore Beteren goedkoper
Breestraates
.-.":.

I

ZAANDAM
ISOOmZ Superstore Beteren goedkoper!
Westzijde 55' (onder Dirk v.d. Broek)

20 ELEKTRO-SUPERS
l

IN DE /RANDSTADAMSTEBDAM -.AMSTELVEEN - ALKMAAR -

•EVEr-WIJK-HAAHLEM • ZAANDAM-DELFT', iADHOEVEDORP • DEN HAAG •
ZOETERWOUDE-ZÓETERMËEn-

:••

LEIDSCHENDAW-MAARSSENiBOEKHILVERSUM • UTBECHT - ZEIST

299.-

OPENINGSTIJDE

maandagmiddag . . .
dinsdag t/m vrijdag.
zaterdag . . . . . . . .

PELGRIM
HETE-LUCHT FORNUIS |
Gas elektrofornuis grill ther
mostaatensierdeksel "1199

798.-

ETNA FORNUIS
Gas elektra fornuis met grill
en sierdeksel Adv'695

498.SCHOUWWASEMKAP
Metalen vetfilteren Ssnel ï
heden Adviesprijs*495 :

349.

ATAG WASEMKAP
SEMKAP
3 standen enivetfilter
vetfilter *25!
"259

138.;MKAP

ETNA WASEMKAP
AVANCE 3 standen
nden *135

78.13.00 tot 1».00 uur
09.30 tot 11.00 uur
09.30 tot 17.00 uur

u-».,,». „«.,_«-..

KOOKAVONDEN
donderdag ......

, 19.00 tot 21.00 uur

1
2
3

4
5
6
"7
8
9
10

11
12
13
l-i
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1 15 29
2 16
3 17

12 26
13 27
14 28

10 24
11 25

De ruwe contouren voor 1999 liggen vast - daar kan geen millenniumbug ieti, aan veranderen. Wat er in al die honderden etmalen exact /al gebeuren, is de vraag. Amsterdams bt.idsbl.id. Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder ( oui ant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Buitenvcldertse Courant en Zandvoorts Nieuwsblad vullen - ook in 1999 - wekelijks als het ware de jaarkalender in met het nieuws dat
de buurt, de stad, het dorp beheerst in. deze laatste spurt naar het jaar van de nullen.
Illustratie: Nenad Mecava

25
26
27
28
29
30

1C
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Banen- en bpleidingenkrant van Weekmedia
'-

"

Amsterdams Stadsblad

Amstelveens Weekblad
Aalsmeerder Courant

•, Diemer Courant'
»X$f^^.r
üe Njeuwé^ Bijlmer

Uithoornse Courant

Nieül/vstjlad Gaasperdam
• * t p * *•» *
JBuitenvldértse Courant

de Ronde Vener
Zandvoorts Nieuwsblad

Nteuujaar.
Nleuue kansen. Begin nu
met een Heflo-opleldlng.
Het einde van een jaar is altijd een moment
van terugblikken en bezinning. Heb ik als
student de juiste keuze gemaakt? Ligt mijn
toekomst wel in deze richting? Moet ik niet
switchen? Kan gebeuren, vergissen is
menselijk maar verspil geen tijd. Wissel nu!
Voor dfe mensen, maar natuurlijk ook voor
MEAO'ers en reeds werkenden die vooruit
willen, heeft de Hogeschool Holland een
aantal praktijkgerichte HEAO-opleidingen.
De volgende opleidingen gaan
per i februari 1999 weer van start:
• bedrijfseconomie (voltijd/deeltijd)
• bedrijfskundige informatica (voltijd/deeltijd)
• commerciële economie (volti|d/deelti|d)
• management, economie en recht
(voltijd/deeltijd/duaal)
• economisch linguïstisch (alleen voltijd)
De colleges starten in de week van
i februari 1999. Stuk voor stuk studies

die perfect zijn afgestemd op de praktijk
en die door onze nauwe samenwerking met
het bedrijfsleven zeer goede toekomstperspectieven bieden.
Op woensdag 6 januari a.s. heten we je van
harte welkom op de voorlichtingsavond. Op
deze avond hoor je alles uit de eerste hand
van onze docenten en enkele studenten die
reeds de genoemde opleidingen volgen.
Let wel, deze avond is alleen voor de halfjaarlijkse instroom per i februari 1999.

Foto Jaap Maars

Meer informatie?
Wil je vooraf meer informatie over deze
opleidingen, deze voorlichtingsavond of
andere studierichtingen, bel dan vanaf
4 januari a.s. O2O - 495 1OOO of bezoek
nu onze site: www.hsholland.nl

Hogeschool Holland
6en eigen kijk op de realiteit

Voorlichtingsavond HEAO (halfjaarlijkse instroom per i februari 1999):
woensdag 6 januari a.s. (18.00-21.00 uur) Hogeschool Holland/Gebouw Bergwijkdreef 10,

Diemen-Zuid. Slechts 15 metrominuten vanaf Amsterdam-Centrum.

RIJBEWIJS IN 10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren.
Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE.
Bel 0900-8991161.
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.

DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND

Beroepsopleiding voor VROUWEN
geen leeftijdsgrens
doorgroeimogelijkheden
parttime werk mogelijk!

Geld verdienen is makkelijker dan je denkt!

In februari 1999 start VVS Amsterdam
i.s.m. VVS Noord-Holland en Arbeidsvoorziening regio ZNH een opleiding tot:

Het Zandvoorts Nieuwsblad

KLANTENADVISEUR

zoekt

(MEDEWERKER KLANTENSERVICE)
Dit is een opleiding met BAANGARANTIE!
De functie:
werken in een Call center (telefonische receptie en/of klantenservice) van bijv. de
POSTBANK of een andere financiële instellmg.
- het geven van adviezen;
- het geven van informatie.
De opleiding is bedoeld voor vrouwen die:
- geen betaald werk hebben maar dit wel
graag willen;
- als vooropleiding HAVO of MBO hebben;
- beschikken over goede communicatieve
en sociale vaardigheden.
De opleiding duurt ca. 6 maanden (inclusief
stage). U komt 2,5 dag per week naar
school. Tijdens de schoolvakanties en op
woensdagmiddag wordt er geen les gege-

020 - 662 70 96.

ARBEIDStfflVOORZlENlNG

*Kerk is voor mij feesthaP
H

„En sindsdien werk ik hier met
bijzonder veel plezier," geeft hij
enthousiast te kennen. „Het is
niet alleen een heel leuk beroep,
maar ik beschik tevens over een
hogere motivatie. Elke dag
opnieuw bezorgt het me namelijk een grote vreugde om in het
huis van de Heer actief te zijn.
Want ik zie een kerk als een
soort paleiszaal, of liever gezegd
als een feesthal. Daar wordt
immers het geloof in God
gevierd, waar ik met heel mijn
hart in mee ga. Om juist daar
mijn talent in de praktijk te
mogen brengen, is geweldig

tje meer of minder kijken.
„Officieel werk ik 36 of 38 uur
per week," meldt hij laconiek.
„Maar daar ga ik meestal flink
overheen. Er valt hier nu eenmaal zoveel te doen. Je moet
bedenken dat de kerk zeven
dagen per week open is en er
elke dag drie missen worden
gehouden. En op zondag zelfs
vijf. Terwijl het toch de bedoeling is, dat bij elke eredienst lelkens weer alles piekfijn in orde
is. Tot mijn taak behoort onder
meer klaarleggen van de benodigdheden voor de priester en
het aankleden van het altaar."

„En sindsdien werk ik hier met
bijzonder veel plezier," geeft hij
enthousiast te kennen. „Het is
niet alleen een heel leuk beroep,
maar ik beschik tevens over een
hogere motivatie. Elke dag
opnieuw bezorgt het me namelijk een grote vreugde om in het
huis van de Heer actief te zijn.
Want ik zie een kerk als een
soort paleiszaal, of liever gezegd
als een feesthal. Daar wordt
immers het geloof in God
gevierd, waar ik met heel mijn
hart in mee ga. Om juist daar
mijn talent in de praktijk te
mogen brengen, is geweldig
fijn."
Een vetpot is het bepaald niet,
zijn bestaan als Knjtbergkoster.
Veel meer dan het minimumloon
is Broug niet beschoren. En ook
moet hij vooral niet op een uur-

Daarnaast zorgt Broug ervoor
dat de kaarsen worden aangestoken en de kerkzaal passend is
ingericht voor de tijd van het
jaar. „Zo komt er met name bij
de Paasliturgie heel wat kijken,"
vertelt hij. „Tijdens dat feest van
de opstanding, wordt onze kerk
op z'n allermooist versierd." Hij
prijst zich gelukkig er niet hélemaal alleen voor te staan. „Dat
kan ook moeilijk, hoor. De
Krijtberg is eenvoudig te groot
om het door één man te laten
behappen. Ik word bijgestaan
door zes hulpkosters. Samen met
die vrijwilligers val ik onder de

verantwoording van de pastoor,
die de baas is van deze hele
tent."
Een gerichte opleiding voor zijn
vak heeft Broug niet gevolgd.
„Maar die is er ook helemaal
niet. Ja vroeger, toen waren er
wel koster scholen, maar dat is
allang voorbij. En eerlijk gezegd
voel ik het gemis niet. Ik denk
dat de voornaamste eis om dit
beroep goed uit te oefenen is dat
je innig bij de kerk betrokken
bent, datje er echt liefde voor
voelt. Maar daarnaast moetje
natuurlijk een beetje handig
wezen, en bovendien goed
gezond. Want je loopt toch de
hele dag overal te helpen en te
sjouwen. Zo wordt het gebouw
momenteel gerestaureerd en
daar verleen ik ook weer handen spandiensten bij."
Tot de minder aantrekkelijke
kanten van zijn job, rekent
Broug de ordehandhaving. Zo
moet hij nog weieens een verwarde geest verwijderen, die met
veel misbaar een dienst verstoort. En ook dronken dan wel
door drugs beïnvloede bezoekers
dienen soms met zachte drang te
worden weggeleid. „Maar daar
ontkom je nu eenmaal niet aan,"
verzucht Broug. „We zitten tenslotte middenin het centrum van
de stad, dus je krijgt hier Jan en
Alleman naar binnen."
Johan Schaaphok

Continental engineering bv
Continental Engineering B.V., gevestigd in Amsterdam, is een onafhankelijk Nederlands ingenieursbureau, dat ruime ervaring heeft
met projecten ten behoeve van de procesindustrie in het algemeen en de (pelro-)chemische, gas-, olie- en kunstmestindustrie in het bijzonder. De werkzaamheden bestaan uit het leveren van project- en engineeringservices, variërend van haalbaarheidsstudies tot en met
detailengineering, alsmede bijbehorende diensten als inkoop-, inspectie- en bouwplaatsassistentie.
Er wordt gewerkt voor uiteenlopende en gerenommeerde opdrachtgevers in binnen- en buitenland.

BEZORGERS
Je hoeft er niet vroeg voor op te staan
en je zit er ook niet elke dag aan vast.
Een paar uur per week is al genoeg.
Wil je dat?

Bel dan ons kantoor:
telefoonnr. 023-5717166.

ven.
Bent u geïnteresseerd?
Wij geven een voorlichting op donderdagochtend 7 januari, van 9.30 tot 11.30
uur. Als u van plan bent te komen bel dan
naar VVS Amsterdam, Wodanstraat 3, tel.

Louk
Broug:
'Elke dag
opnieuw
bezorgt het
kosterschap me
grote
vreugde,
om in het
huis van de
Heer actief
te zijn'

Momenteel zijn er ongeveer 100 medewerkers werkzaam met gemiddeld een hoge opleiding, van wie een groot deel tevens aandeelhouder is in de vennootschap. De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van moderne computersystemen. De onderneming is
gecertificeerd volgens ISO 9000 en VGA.
Wij zijn geïnteresseerd in enkele nieuwe collega's, die de volgende functies kunnen gaan vervullen:
A. EQUIPMENT
ENGINEER
TU/HBO-niveau
Functieomschrijvingen:
Zelfstandig uitvoeren van alle
werktuigbouwkundige ontwerp- en ontwerpgerelateerde
werkzaamheden l.b.v. apparatuur zoals warmtewisselaars,
kolommen en andere procesapparatuur.

Sluit geen originele getuigschriften bij uw sollicitatie.
Soms komen ze niet terug.
En dat terwijl heel veel boekhandels voor een paar
dubbeltjes uw getuigschrift kopiëren!

C. GROUPLEADER
PIPING A
MBO/HBO-niveau

D. PIPING MATERIAL
ENGINEER
HBO-niveau

Verantwoordelijk voor het leidingontwerp van installaties.

Taken als bij B. genoemd, ook
voor grotere projecten en zorgen voor alle administratieve
en vaktechnische aspecten
van zijn team.

Bijdrage in alle technische
specificaties t.b.v pijpleidingen
en componenten.

Leidinggeven aan
tekenaars/constructeurs en tekenaars. Ervaring met
AutoCAD gewenst.

Beoordelen van leveranciers,
specificaties en tekeningen.
Kennis van materialen/toepassingen en minimaal 4 jaar ervaring in het vakgebied.

Solliciteer niet naar moeilijkheden!

B. GROUPLEADER
PIPINGB
MBO/HBO-niveau

Minimaal 3 jaar werk- en enige
leidinggevende ervaring in het
vakgebied.

Minimaal 5-8 jaar werk- en leidinggeyende ervaring in het
vakgebied.

Goedkeuren c.q. controleren
van aanbiedingen en specificaties voor leidingmaterialen en
componenten.

Ruime werkervaring, minimaal
8 jaar, in leidinggevende functies.

Algemene kwalificaties voor alle functies:
Kennis van Nederlandse en internationale voorschriften en normen en deze kunnen interpreteren en toepassen.
Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Zelfstandig en accuraat kunnen werken.
Teamworker, tactvol kunnen zijn en mensen kunnen motiveren.
- Binnen een 40-urige werkweek kent onze onderneming goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
- De onderneming is goed met openbaar vervoer bereikbaar.
Voor nadere informatie kunt u contact zoeken met de heer R. S. A. Piets, Manager Engineering, tel. 020-6683141.
Schriftelijke reacties bij vóórkeur vóór 18 januari 1999 te sturen aan: Continental Engineering BV, l.a.v. de afdeling Personeelszaken,
Joan Muyskenweg 22,1096 CJ AMSTERDAM.

Adverteren? bel met: Amsterdam: Wilfred Elenbaas of Marjan van Heuvelen 020-562 30::76,
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Bugatti-tentoonstellïng in Beurs van Berlage

Speeltuin voor miljonairs
G

ENIALITEIT IS VAAK ERFELIJK van vader op zoon.
Zo zijn'er coureursfamilies (vader en zoon
Villeneuve), advocatenfamilies (Max en Abraham
Moszkowicz) en zangfamilies (Marco Borsato en over twintig jaar zoonlief Luca). pok de Italiaanse Bugatti's waren
zo'n familie. Op een unieke expositie in de Beurs van
Berlage te Amsterdam staan de glorieuze auto's van Ettore
Bugatti zij aan zij met de meubelen van zijn vader Carlo en
de beeldhouwwerken van zijn broer Rembrandt.

Carlo Bugatti (1856-1940) was
rond de eeuwwisseling een
bekend meubelontwerper. Hij wist
dat zijn kinderen waarschijnlijk
met een gezond artistiek vermogen gezegend zouden zijn; het
was dan ook geen toeval dat hij

zijn zoon naar 'onze' beroemde
schilder vernoemde. En inderdaad, al op jonge leeftijd maakte
Rembrandt Bugatti meesterlijke
diersculpturen m brons. Carlo's
andere zoon Ettore voelde meer
voor techniek. In 1900 ontwierp

hij op 19-jarige leeftijd zijn eerste
automobiel en stichtte daarmee
een automerk dat tot op de dag
van vandaag hevige emoties los
weet te maken. Alleen al het noemen van de naam Bugatti kan bij
de ware liefhebbers, 'Bugattisten'
genaamd, de tranen in de ogen
doen schieten. Onnodig te zeggen dat hun aandacht op deze
expositie aanmerkelijk meer naar
de auto's dan naar de meubelen
en beelden uitgaat.
De tentoongestelde auto's komen
uit Frankrijk, Engeland, België en
Nederland. Ze geven een uitstekend beeld van Bugatti's ontwik-

De expositie werd geopend door de beroemde auto-designer
> Giorgetto Giugiaro, de baas van ontwerphuis Italdeslgn. Een vrij
5
stug, maar sympathiek man. Hij was in 1992 verantwoordelijk
" voor de Bugatti EB 112, die samen met de EB 110 de wedergebootte van Bugatti had moeten bewerkstelligen. Helaas liep die
poging door financiële problemen spaak. Nu de naam Bugatti
• door Volkswagen is gekocht is er weer hoop: de nieuwe EB 118,
de eerste auto ooft met achttien(I) cilinders, staat In de startblok*< ken. Helaas Is deze limousine, op de expositie niette bewonderen.
'^ Voor Bugattisten overigens geen probleem, die beschouwen de
'•' nieuwerwetse EB 118 om begrijpelijke redenen'niet als 'echte'
Bugatti.
-'""
" ,

keling, van de eenvoudig gelijnde
vroege modellen tot de beeldschone, bijna extravagante latere
types. Deze laatste komen overigens van de hand van Jean
Bugatti, Ettore's zoon. Niet alleen
uiterlijk, maar ook technisch
behoorden de Bugatti's tot de
automobiele top. De motoren
blonken vooral uit door hun eenvoud. "Om een Ferran-motor uit
elkaar te halen heb je een complete werkplaats nodig. Voor een
Bugatti maar een paar sleutels",
licht de eigenaar van één van de
tentoongestelde modellen toe.
Nog opmerkelijker dan de auto's
zijn de bezoekers die bij de opnening aanwezig zijn. Keurig in pak
gestoken heren, compleet met
sigaar en champagne, vinden
hier hun paradijs; dit is een speeltuin voor miljonairs. Op hun uiterlijk na voldoen ze echter absoluut
niet aan het beeld dat van welgestelde mensen bestaat. Met bijna
kinderlijk enthousiasme storten
ze zich op de auto's. Dit zijn
échte liefhebbers, voor wie er
maar één merk bestaat: Bugatti.
Als de voorzitter van de
Nederlandse Bugatti Club met

Alhoewel Bugatti flamboyant
vormgegeven coupes en
cabriolets gebouwd heeft, blijft
deze Type 35 voor velen de
'typische' Bugatti. Helaas
waren de eigenaren van de
tentoongestelde auto's niet erg
scheutig met het noemen van
prijzen; echte liefhebbers praten daar niet over. Maar als u
het toch wilt weten: dit model
zit boven het miljoen, zo werd
gefluisterd.
zijn Type 35 Lyon de zaal binnenrijdt is het feest compleet. De
Bugattisten lopen elkaar bijna
onder de voet om het oorverdovende motorgeluid van dichtbij te
horen en we zien zelfs iemand de
uitlaatgassen opsnuiven alsof hij
een goed glas wijn keurt. Enkele

uren later ontdekken we de man
weer. Met de woorden 'We gaan
echt nog wel een keertje terug,
schat'1 probeert zijn vrouw hem te
overtuigen om te vertrekken.
Maar helaas, ze moet zich m
haar eentje richting garderobe
begeven...

Ferrari breekt records
Binnen enkele weken is de Ferrari 550 Maranello uitgeroepen
tot 'snelste sportwagen ter wereld' en 'Best Drivers Car'.
Hiermee bewijst het roemruchte merk dat het nog steeds een
meester is in het bouwen van supersportwagens. Ferrari's ultieme Gran Turismo (letterlijk: grote reiswagen) heeft veel stof
doen opwaaien op het twaalf kilometer lange circuit van Ohio in
de Verenigde Staten. De 550 Maranello (5,5-liter V12-motor:
485 pk) brak daar namelijk drie kruissnelheidsrecords voor
sportwagens. Een daarvan is over een afstand van 100 mijl
(160 kilometer) een gemiddelde snelheid van maar liefst 308
km/u. Vrijwel tegelijkertijd sleepte de sportwagen op het circuit
van Silverstone in Engeland de titel 'Best Drivers car' in de
wacht. Tijdens een vergelijking met achttien andere superauto's
van onder andere Porsche, Lotus, Honda, BMW, Jaguar en
Mercedes kwam de 550 Maranello als winnaar van het circuit.

De tentoonstelling 'BUGATTI - auto's, beelden en meubels van
de familie Bugatti' is te zien in de Beurs van Berlage op het
Damrak te Amsterdam. De expositie Is dagelijks open van 11.00
tot 17.00 uur (behalve Nieuwjaarsdag) en duurt tot en met 7
maart 1999. De toegangsprijs bedraagt 15 gulden voor volwassenen en 12,50 voor kinderen tot 12 jaar en voor houders van
een CJP of Pas 65. Meteen Museum Jaarkaart betaalt u 10 gulden. Informatie: 020-6264020.

Baleno sedan 1.6 GLX biedt ruimte aan ballast
E EERSTE GEDACHTE DIE bij een sedan boven komt
drijven is ruimte. Zo ook bij een Suzuki Baleno
Sedan. Maar kan daar nou echt zoveel in? We nemen
de proef op de som nadat we op een druilerige zaterdagmiddag kerstinkopen hebben gedaan. Houten hobbelpaard, dekbedovertrek van de Teletubbies, een king-size
Bert en Ernie t-shirt en nog veel meer cadeaus pasten aan
het einde van de middag met gemak in de kofferbak. Soms
is een sedan echt reuzehandig.

D

Een groot voordeel van de
Baleno Sedan is de lage tildrempel (en de neerklapbare achterbank). Dit zorgde ervoor dat we
met name het loodzware houten

hobbelpaard, zonder gevaar voor
enige vorm van rugletsel, in de
auto konden zetten. Andere pluspunten van het interieur zijn de
full-size (standaard) airbags voor

de bestuurder en passagier.
Verder heeft de testauto elektrische ramen, centrale deurvergrendeling en stuurbekrachtiging.
Nog een pluspuntje is de airco.
Die blijkt ook in de winter heel
handig; de ramen zijn eerder ontwasemd en beslaan minder snel.
Onlangs hebben de ontwerpers
de Baleno Sedan voorzien van
een nieuwe voorzijde. Hierdoor
oogt-ie stijlvol. De bijzondere
vorm van de koplampen en de

karakteristieke lijnen op de motorkap onderstrepen dit. Ruimte
heeft onze testauto in overvloed,
zowel wat betreft de hoeveelheid
bagage die meekan als het aantal personen dat ruim en comfortabel kan zitten. Tijdens een verjaarsdagsfeestje lenen we de drie
kinderen van onze (schoon)zus.
Nadat ze een beetje rondgeschoven hebben over de achterbank
zijn ze het er over eens; hiermee
willen ze wel mee op vakantie
naar Zuid-Frankrijk. Maar een
ritje naar de dierentuin volgende
'SPECIFICATIES:
1.6 liter zestienklepper
Cilinderinhoud: 1.590cm3
Vermogen:
72,5 kW/ 98,6
pk bij 6.000 tpm
Max. koppel:
127 Nm bij
3.200 tp.m.
Topsnelheid:
175 km/uur.
Gem. verbruik: 7ltr/100km. '
Prijs:
ƒ 30.995,Motortype:

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Achterbank neerklapbaar
Dubbele airbag
Centrale vergrendeling
Elektrisch bediende zijruiten
voor
Getint glas
Spiegels van binnenuit verstelbaar
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuurbekrachtiging
Stuur verstelbaar
De vormgeving van de nieuwe Baleno is stijlvol.

Chevrolet Alero is anders

MI

ENSEN DIE anders
dan anderen willen
zijn. Die zijn potentieIe kopers van de Chevrolet
Alero, een nieuwe
Amerikaan die in februari
naar Europa komt. Dan
debuteert hij op de AutoRAl
in Amsterdam. Kort daarna
verschijnt de Alero bij het
handjevol Opel dealers dat
ook de Amerikaanse producten van General Motors
verkoopt.
"Hoewel veel mensen zich individueel willen uiten, zijn er maar
weinig die dit durven uit te drukken m hun autokeuze. Velen kiezen de veilige weg en gaan met
de grote stroom mee. De beoogde koper van de Alero wil zijn
individualiteit graag uiten via een
originele auto", zegt Teus de
Jong die voor de Nederlandse
markt de merken Chevrolet en
Cadillac vertegenwoordigt.
Middenklasser
Naar Amerikaanse begrippen is
de Alero een middenklassen In
Europa past hij daarentegen qua
afmetingen en qua prijs in de
hogere klasse. Van voor- tot achlerbumper komt hij aan een royale 4,74 meter. De wielbasis
bedraagt 2.71 meter en dat is ook
aan de forse kant. Het interieur is
dan ook heel ruim. Dat mag ook
vvel, want echt goedkoop is hij
niet. Hij komt op een prijs van
57.900 gulden.

week is ook goed. Vooruit dan
maar. Overigens heeft de Baleno
Sedan standaard kindersloten op
de achterportieren.
De wegligging is uitstekend en de
1,6 liter zestienkleppen motor
levert voldoende prestaties om
lekker vlot te accelereren.
Bovendien is het verbruik laag.
Een dikke laag geluiddempend
materiaal zorgt voor een aangename rust in het interieur, zelfs bij
hoge toerentallen.

Financial Times vindt Toyota de
beste autofabrikant ter wereld

Er is al een Baleno Sedan 1.6
voor 30 995 gulden. Overigens
denkt het Suzuki niet alleen na
over de aanschafprijs maar ook
over de servicekosten. De service-mterval voor de nieuwe
Baleno is namelijk verhoogd van
10.000 naar 15.000 kilometer. Na
een weekje sturen is wat ons
betreft de conclusie duidelijk: een
mooi vormgegeven auto met tal
van luxe extra's voor niet al te
veel geld

Toyota Motor Corporation geniet wereldwijd een uitstekende
reputatie. Zowel vorig jaar als dit jaar riep het Amerikaanse tijdschrift Fortune Magazine Toyota uit als de meest toonaangevende autofabrikant ter wereld. Onlangs viel het Japanse merk een
soortgelijke eer ten deel door de beroemde Britse businesskrant
Financial Times. In haar uitgave van 30 november publiceerde
deze krant de resultaten van een onderzoek naar de reputatie
van grote ondernemingen. Hierbij is ook een lijst van de meest
gewaardeerde bedrijven gepubliceerd. Toyota staat op de vijfde
plek en is volgens deze lijst tevens de meest gewaardeerde
autofabrikant.

Jeep Grand Cherokee
leider in 4x4-segment
J
EEP BLIJFT populair.
De terreinauto's van dit
Amerikaanse merk vallen in de smaak. Keer op
keer blijkt dat. De Grand
Cherokee schopt het dit
jaar bijvoorbeeld zelfs tot
marktleider in het segment
van de grote vierwielaangedreven auto's. Een hele
prestatie gezien de feiten
dat hij al sinds '93 op de
markt is en de concurrentie
best groot genoemd kan
worden.

De importeur van Chrysler en
Jeep verwacht 1998 af te sluiten
met rond de vijfhonderd verkochte Grand Cherokees. Dat is meer
dan in alle voorgaande jaren. Een
opmerkelijk resultaat, want het
huidige model zit in zijn nadagen.
Op de AutoRAl in februari beleeft
de nieuwe Grand Cherokee zijn
Europese debuut. Die is dit
najaar al m Amerika op de markt
gekomen. De versie voor Europa
zal worden gebouwd in het
Oostenrijkse Graz waar momenteel ook de Chrysler Voyager van
de band rolt.
De importeur schrijft de verkoopstijging toe aan de 5,9 liter V8motor. Maar ook draagt de
naamsbekendheid van Jeep bij

De Jeep Grand Cherokee is marktleider in het 4x4 segment.
aan het succes. Van het merk
straalt nog altijd een soort herofsche glans af als de ware 4x4
terremauto: nazaat van de Willys
Jeep die in de Tweede
Wereldoorlog een voorname rol
heeft gespeeld.
Aan de Grand Cherokee is nau-

welijks nog iets van het
Spartaanse oermodel te herkennen. De kopers zijn bereid een
fiks vermogen neer te tellen voor
deze Jeep. Daarbij valt het op dat
de meesten een benzinemotor
kiezen.
De nieuwe Grand Cherokee is zo

mogelijk nog luxer Behalve de uit
de kluiten gewassen benzmemotoren komt er voor Europa ook
een versie met een 3,1 liter direct
ingespoten vijfcilmder turbodiesel
met automaat. HIJ levert 150 pk
Met ingang van mei is de nieuweling leverbaar.

SEAT Arosa krijgt meer
S
De Chevrolet Alero is een Europees getinte Amerikaan.
Voor dat ogenschijnlijk stevige
bedrag krijg je een meer dan
complete uitrusting. ABS, airbags,
airconditioning en elektrische
bediening van ramen en spiegels
zijn standaard. Maar dat zie je
tegenwoordig vaker. Echt bijzonder zijn zaken als automatisch
inschakelende lampen als hel
donker wordt of als je een tunnel
inrijdt. Ook is er een voorziening
die de bestuurder waarschuwt als
de bandenspanning te laag
wordt.
De betrouwbaarheid staat op
hoog niveau. Bougies gaan
160 000 kilometer mee. Zelfs als
de motor alle koelvloeistof kwijt

zou raken door een lek, dan is
het nog mogelijk om een afstand
van honderd kilometer te overbruggen bij een snelheid van 80
km/uur. Een noodsysteem dat
beurtelings cilinders in- en uitschakelt, zorgt ervoor dat de temperatuur van de motor dan binnen de perken blijft.
Uit een korte rij-impressie blijkt
dat de Alero heel comfortabel is.
We hadden niet anders verwacht
van een Amerikaan. Het interieur
is ook heel stil, al kun je in de uitvoering met 2,4 viercilinder motor
van 141 pk wel iets van rumoer
bespeuren bij hogere toerental-

len. Wie absolute stilte wenst, die
komt uit bij de 3,4 liter V6 van
177 pk. Die is bovendien heel
krachtig en soepel. De prijs van
deze topper bedraagt 69.600 gulden.
Zowel de 2,4 liter versie als de
3,4 liter (herkenbaar aan de spoiler op de kofferklep) hebben een
viertraps automaat standaard.
Deze schakelt opvallend.soepel.
Geen schokje is er te bespeuren.
En mocht één van de aangedreven voorwielen bij hard optrekken
doorslippen, dan grijpt een elektronische tractie controle in om
de zaak in het gareel te houden.

EAT HEEFT ZIJN topper in de compacte
klasse, de Arosa, voorzien van een rijkere uitrusting. Daarnaast is de prijs
van enkele uitvoeringen en
af-fabriek gemonteerde
extra's verlaagd.

Naast de Arosa 1.4 en de SDI
heeft nu ook de 1.0 standaard
een bestuurdersairbag.
Daarnaast krijgt de 1.4 voortaan
af-fabriek stuurbekrachtiging. De
wagen staat in de prijslijst voor
21.795 gulden. De Arose 1.4 is
ook met automatische versnellingsbak te koop en kost dan
23.995 gulden.
Om het comfort voor de inzittenden te verhogen biedt SEAT in de
Arosa een zogenaamd Electric
Pack aan. Met dit pakket beschikt

daarvan zijn metallic lakken
SEAT heeft de carrosserie van de
Arosa volledig gegalvaniseerd
Daardoor is de garanlietermijn
met betrekking tot corrosie van
binnenuit verlengd tot 12 jaar

SEAT heeft de Arosa rijker uitgerust.
de kleine SEAT over centrale
deurvergrendeling en elektrisch
bedienbare voorramen voor 895
gulden. Voor wie het snel te
warm heeft is er m de Arosa airconditioning leverbaar voor 1.695
gulden. Een anti-blokkeer remsysteem verhoogt de actieve vei-

hgheid doordat de wagen in een
noodsituatie bestuurbaar blijft.
SEAT levert op de Arosa voor
1.495 gulden. Om de keuze te
vergroten heeft het Spaanse
merk het aantal beschikbare kleuren verhoogd tot negen. Drie

Het kleinste lid van de SEATfamilie is uitgegroeid tot een corpmercieel succes. De dealers in
Europa verwachten er dit jaar
maar liefst 40.000 af te zetten
Waarschijnlijk is dit te danken
aan het feit dat de Arosa,
ondanks zijn geringe lengte van
3,54 meter, plaats biedt aan vijf
personen Daarbij is het veiligheidsniveau vergelijkbaar met dio
van grotere auto's Dit blijkt bijvoorbeeld uit de mogelijkheid om
achterin drie hoofdsteunen te
monteren. Handig voor kleinere
personen is de in hoogte verstelbare bestuurdersstoel.

Tijdens de opruiming steken
wij ons voordeel niet onder
stoelen of banken.
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Voor Expert
gaat niets te ver.

JVC 70 CM BREEDBEELD-TV
Compact model met een 70 cm (eff. 66 cm) Super
Flatsquare breedbeeldbuis. Incl. Teletekst met
geheugen en
. ^ , "> %[
afstandsbediening
"( /
/ ~*
ADVJ-9997J , , J "_ i,

Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa.
Gratis Expert All-Risks-Garantie
(bij aankopen boven 490,-).
Geldt niet voor mobiele telefonie.
<i.T^/

****^"*N

Vakkundige en snelle service.
Gratis Geluidsgarantie.
Bl€ Gratis Video-onderhoud.
AIWAMINISET + BCD-WISSELAAR
NIEUWSTE MODEL! Versterker, equalizer, tuner
met RDS, full logic dubbel cassettedeck en
wisselaar voor 3 CD's
' r ' TH
Incl afstandsbediening
fVj> /
en luidsprekers NU
^ ( f '

sd) Gratis Omruilgarantie.
Modern betaalgemak
met o.a. de Expert Creditcard

(/KENWOOD LOSSE COMPONENTEN
MICROSET
Twee losse componenten in schitterend design.
Versterker, digitale tuner met RDS én CD-speler.
Eenvoudig te bedienen.
Incl. luidsprekers en
afstandsbediening.

k=) www.expert.nl
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stoutenbeek

Wij komen graag bij U thuis.

SONY 63 CM STEREO-TV >
g^*n
63 cm (eff. 59 cm) Super Trinitron beeldbuis. " --*-*l
Hifi-stereo geluidsweergave Incl Teletekst en
afstandsbediening

SAMSUNG 3-IN-1
COMBIMAGNETRON
900 Watt magnetron, grill en hetelucht oven.
10 vermogensstanden en diverse kookprogramma's Eenvoudig
elektronisch bediemngspaneel. ADV-5437-

Ijl) Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten.
l

hiohdileder
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PHILIPS 15-KOPS
DESIGN KOFFIEZETAPPARAAT
Modern vormgegeven
koffiezetter met onbreek-'
bare RVS aromakan.
Voor 15 koppen. Keuzeschakelaar voor 2 smaken
koffie:Gold&Mocca.
Metdruppelstop.
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j luiaen^999 m met een
ectacuiaSre 16-klapper!
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INVENTUM KOUDE ZONE FRITEUSE
Vaatwasbestendige RVS kuip. Grote inhoud.
Oververhittingbeveiling. Sensor voor supersnel ^
opwarmen en constante
temperatuur. Koude zone
***
voor behoud van de olie.
g

••

SONY Hi-8 CAMERA + STEADY SHOT
Hi-8 kwaliteit. Electronic Steady Shot voor
trillingsvrije opnamen en Night Shot voor filmen
in het donker. Hifi-stereo. Tot maar liefst 72x
zoom. Incl. afstands- >
bediening.
*

ALISUN SALSA ZONNEHEMEL
Met 10 bruiningslampen en reflectorplaat voor
optimale bruining. Het asymmetrische statief
maakt de opstap op bed
zeer eenvoudig. Verrijdbaar en opklapbaar. NU

AEG FAVOR1T AFWASAUTOMAAT
De stilste m zijn klasse! 3 afwasprogramma's,
w.o. spaarprogramma. Overloopbeveiliging.
Ingebouwde waterontharder.
12standaardcouverts.
ADV.449T-

AKAI MICROSET MET CD
Versterker met Super Bass weergave. Tuner,
, cassettedeck, programmeerbare CD-speler en
afneembare 2-weg
,
.,__ ,
%
\ luidsprekers.
,''/ ƒ i * / r]
MetKaraokefunctie.NU
'; '~ '"" l '' '-"
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WHIRLPOOL 1000 TOEREN
WASAUTOMAAT
Vele programma's, regelbare thermostaat, extra
toetsen voor 1/2 lading en energieprogramma.
1000 toeren. De beste wasresultaten met de laagste
verbruikswaarden.

MIELE AFWASAUTOMAAT
Eenvoudig te bedienen. 6 programma's en 2 temperaturen.Geluidsstil.
Laag water-en energieverbruik. ADV. 45497-
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BOSCH COM 207 GSM-TELEFOON
i.c.m.l-JARIGYELLOWABONNEMENT
Lichtgewicht en superklein topmodel. Beltijd tot 120 minuten, standbytijd tot 85 uur
Eenvoudige menugestuurde bediening,
l.c.m. 1-jarig Yellow-abonnement voor
slechts 12,50 per maand (normaal 24,95).
Geen aansluitkosten a 108,60.
BAUKNECHT ELEKTRONISCHE DROGER
Elektronische vochtmetmg. Diverse droogprogramma's met prqgrammaverloopaanduiding.
/erioopaanauiding.
Kreukbescherming.
Handige grote vulopening.
f fflf^ •
ADV.449ST-

O

PHILIPS STEREO VIDEORECORDER
MET TURBODRIVE
Met Showview en PDC: de ideale programmeercombinatie. Hifi-stereo. Turbo Drive voor supersnel starten en spoelen.
Incl. afstandsbediening.
ADV.J9ST-

VRAAG NAAK,wi|,«!;'
MIELEBESTEKIADE

expert
ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

Het Mobiele Netwerk'
vin hpr. («licom

GEEN AANSLUIT
KOSTEN

Haarlem*, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
*Wasmachines; koelkasten, magnetrons, etc.-"Audio, video, hifi.

